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Ինգա ԱՎԱԳՅԱՆ 
 

ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ԴԻՄԱՊԱՏԿԵՐԻՑ  (մասն II) 
 

Ալեքսանդրապոլը XIXդ. վերջին-XX դ. սկզբին Ռուսական կայսրության 

կազմի մեջ մտած Արևելյան Հայաստանի ամենամեծ քաղաքներից մեկն էր, ա-

ռևտրատնտեսական, մշակութային կենտրոն: Չնայած վայրիվերումներին և բնա-

կան աղետներին (խորհրդային շրջանում արագընթաց ինդուստրացում, քաղաքա-

յին կյանքի սովորույթների փոփոխություն, 1926, 1988թթ. ավերիչ երկրաշարժեր, 

hետխորհրդային տնտեսական ճգնաժամ)` քաղաքի պատմական մասը ներ-

կայացված է նախագծված ցածրահարկ թաղամասերով, որոնք կառուցել են տեղի 

քարտաշ-որմնադիրները`ժողովրդական ճարտարապետական մշակույթի ներ-

կայացուցիչները: Քաղաքի պատմական մասը պահպանվել է բավական ամփոփ 

տեսքով և շարունակում է հանդես գալ որպես քաղաքի կենտրոն:  

Հրապարակման մեջ անդրադարձել ենք Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու վեր-

նակուլյար ճարտարապետության առանձնահատկություններին, որոնք ներ-

կայացրել ենք ըստ պատմական կենտրոնի` Շիրազի, Վարպետաց, Աբովյանի, 

Ռուսթավելու փողոցների միջև ընկած տեղամասի, երբ կողք կողքի գոյատևում և 

փոխազդում են ճարտարապետական երեք շերտեր, որոնք համապատասխանում 

են քաղաքի պատմության հիմնական ժամանակաշրջանին (Ալեքսանդրապոլ-

Լենինական-Գյումրի): Առաջին անգամ շրջանառության մեջ ենք մտցնելու ճար-

տարապետ Ա.Վ.Իվանովի առաջարկած «վերնակուլյար անսամբլ» տերմինը, որը 

գիտնականի կողմից առաջադրվում է ուրբանիստ Ա. Վիսոկովսկու առաջարկած 

«վերնակուլյար քաղաք, կառուցվածք» տերմինների հիման վրա1: Անգլերենից 

թարգմանաբար «վերնակուլյար» բառը նշանակում է տեղական, ժողովրդական, 

բարբառային, տվյալ տեղանքին բնորոշ: «Վերնակուլյար անսամբլ» տերմինն ար-

տահայտում է այնպիսի քաղաքի միջավայրը, որն սկզբունքայնորեն տարբերվում 

է «ճարտարապետական անսամբլից»: Ճարտարապետության մեջ «վերնակուլյար» 

տերմինն օգտագործվում է այն կառույցների պարագայում, որոնց կառուցողը 

պրոֆեսիոնալ ճարտարապետ չէ, սակայն կառույցն օժտված է որոշակի կենցա-

ղային և գեղարվեստական առանձնահատկություններով: Բերնարդ Ռուդոֆսկին 

վերնակուլյար ճարտարապետությունն անվանում է «առանց ճարտարապետների 

ճարտարապետություն»2: Այս տիպի կառուցապատումների նկատմամբ հետա-

                                                 
1 Иванов А.Регулярный вернакуляр: свобода внутри решетки (исторический центр Гюмри XIX- 

середины XX в.). Вопросы всеобщей истории архитектуры, выпуск 9 (2/2017). М.С-П, 2017. 

С.159. 
2 Rudofsky B. Architecture without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture. 

New York: Museum of modern Art Publ., 1964.  
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քըրքրությունը հատկապես աճեց XX դ., իսկ սկզբունքները վավերացվեցին 1999թ. 

Մեխիկոյում ընդունված «Կառուցապատված վերնակուլյար ժառանգության 

խարտիայում»3: Ա. Իվանովը զուգահեռներ է անցկացնում Ալեքսանդրապոլի և 

Երևանի վերնակուլյար ճարտարապետության միջև (Կոնդ, Հին Նորք, Քանաքեռ, 

Նորագյուղ), որտեղ, ի տարբերություն Ալեքսանդրապոլի, դիտարկվում է «ստո-

րին» խավերի կառուցած վերնակուլյար ճարտարապետությունը, երբ կառուցողը 

չի մտածում կառույցի գեղագիտական կողմի մասին, այլ լուծում է կենցաղային 

տարրական խնդիրներ: 1920-ական թթ. Երևանում դիտարկվում է պառակտում 

«ստորին» վերնակուլյարի և «վերին»` վարդագույն տուֆից կառուցված, բարձրաս-

տիճան ճարտարապետության միջև (ճարտարապետ՝ Ա.Թամանյան): Ցավոք, 

այսօր Երևանի «ստորին» վերնակուլյարն արտահայտող թաղամասերը ենթարկ-

վում են անխնա քանդման, բայց Հայաստանում Երևանին այլընտրանքային կարե-

լի է համարել մեկ այլ պատմական կենտրոն` սև տուֆից կառուցված Գյումրին4: 

Ինչպես նշեցինք, քաղաքի պատմական մասը նախագծված ցածրահարկ թաղա-

մասերն են, որոնք կառուցապատողները տեղի քարտաշ-որմնադիրներն էին, և 

նրանք էին ներկայացնում ժողովրդական ճարտարապետությունն այն պարագա-

յում, երբ քաղաքի ընդհանուր հատակագիծը5 նախագծողները ճարտարագետ-շի-

նարարներն էին: Այսօր քաղաքի պատմական մասը ներկայանում է ճարտարա-

պետական երեք շերտերով, որոնք հրաշալիորեն ներկայացնում են Ալեքսանդրա-

պոլ-Լենինական-Գյումրին: Այսպիսով, խոսքը քարտաշ-որմնադիրների անտիկ և 

միջնադարյան ավանդույթներով կառուցած հին քաղաքի մասին է, որը, սակայն, 

նախագծված էր «վերևից» (քաղաքի կանոնավոր հատակագծի ցանց): Ըստ Ս. 

Մաթևոսյանի՝ Ալեքսանդրապոլ-Գյումրիում դիտարկում են Անիի ճարտարապե-

տության հետ սերտ կապերը և նրա շարունակությունը մեր օրերում6: 

Բնականաբար, քաղաքի կանոնավոր հատակագծումից հետո իշխանու-

թյունները հատուկ աշխատանք էին տարել փողոցներն ուղղելու նպատակով 

(քանդվել են փողոցների կանոնավոր դասավորությունը խանգարող կառույցները, 

բնակիչները տեղափոխվել են կանոնավոր կառուցված տներ): Ալեքսանդրապոլի 

բերդը համարվում է XIX դ. կեսի ռուսական ռազմական ճարտարապետության 

օրինակ, շինարարական աշխատանքները ղեկավարել են ռուսական ռազմական 

ճարտարագետները, կառուցել են տեղի հայ վարպետները: Հենց այս վարպետ-

ներն են կառուցել քաղաքը՝ եկեղեցիները7, դպրոցները, առևտրային շարքերը, 

բնակելի տները: Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծումից հետո 

ձևավորվում է քաղաքի ճարտարագետի նոր պաշտոնը: Այն սովորաբար զբաղեց-

                                                 
3 Иванов А., նշվ. աշխ., էջ 160: 
4 Նույնը: 
5 Атлас крепостей Российской империи, СПб., URL: insmat.info/fales/uploads/45273/ 

atlas_krepostey_ rossiyskoy_imperii_ok_1830_chast_i.pdf (дада обращения:13.08.2017). 
6 Մաթևոսյան Ս., XVIII-XIX դդ. Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետությունը, Եր., 1985: 
7 Եկեղեցական շինարարության պատմության մեջ չտեսնված էր 1859-1866 թթ. քաղաքի 

ամենաբարձր եկեղեցու՝ Ամենափրկիչի կառուցումը, որը այժմ նույնպես վերնակուլյար 

տաճար է համարվում: Иванов А., նշվ. աշխ., էջ 175-180:  
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նում էր զինվորական ճարտարագետներից մեկը, որը համատեղում էր ծառայու-

թյունը քաղաքային վարչությունում պայմանագրային աշխատանքի հետ8: Իրա-

կանում նա էր համակարգում քաղաքի կառուցապատման աշխատանքները, ստո-

րագրում նախագծերը, որոնք որոշում էին կառույցի տեղը և ծավալը, հարկերի 

քանակը, բայց ոչ դրանց ճարտարապետական հորինվածքը և զարդարանքը, որը 

շարունակում էր մնալ տեղի վարպետների մենաշնորհը: Լայնորեն կիրառվում 

էին կատալոգները, որտեղից ընտրված տները հարմարեցվում էին տիրոջ բյուջեին 

և տեղի պայմաններին: Այսպիսի տան վառ օրինակ է Աբովյանի թիվ 204 առանձ-

նատունը, որի մասին խոսել ենք հոդվածի առաջին մասում9: Քարտաշ-որմնադիր-

ներն անընդհատ կատարելագործում էին թե´մյուս վարպետների, թե´իրենց ձեռք-

բերումները, որոնք, ի տարբերություն քաղաքային կենցաղից կտրված ճարտա-

րապետ-մասնագետների, «կենդանի» քաղաքի անբաժանելի մասն էին կազմում:             

Ըստ Ա. Իվանովի՝ Գյումրին մեծ Մանհետտենի և փոքր Վալետտայի նման կաղա-

պարվել է նախագծված ցանցի մեջ, սակայն այդ ցանցի ներսում քաղաքը կա-

ռուցապատվում էր ողջ վերնակուլյար անսամբլի ազատ սկզբունքներով` «ազա-

տություն ցանցի մեջ»10: Մեր խնդիրն է այս ամենը դիտարկել Ձորի մահլա թաղա-

մասի մի հատվածի օրինակով, որի մեջ է մտնում մեր ուսումնասիրած հատվածը: 

Իրար զուգահեռ Ղորղանյանի, Աբովյանի, Վարպետաց փողոցները Ռուսթավելի 

փողոցից հյուսիս կորցնում են իրենց կանոնավոր ուղղվածությունը, խճողվում և 

կլանվում են ազատ վերնակուլյարի մեջ: Կանոնավոր թաղամասը դառնում է ան-

կանոն, նրբանցքները սարդոստայն են հիշեցնում: Դիտարկվում է լավ պահպան-

ված ազատ վերնակուլյար անսամբլը: 

Ուսումնասիրված շենքերն ըստ արտաքին և ներքին հարդարման բաժա-

նել ենք երեք խմբի: Սույն հոդվածում կներկայացնենք վերնակուլյար ճարտարա-

պետության Ալեքսանդրապոլի ժամանակաշրջանին վերաբերող շերտի հուշար-

ձան-տների նկարագրությունը, որը կատարել ենք Աբովյանի, Ռուսթավելու, Վար-

պետաց և Շիրազի փողոցների կազմած քառակուսիում՝ ըստ մեր կողմից առանձ-

նացված առաջին և երկրորդ խմբերի: Երրորդ խմբին պատկանող շինությունների 

ուսումնասիրությունը կներկայացվի մեկ այլ հոդվածի շրջանակում:  

Սույն ժողովածուի նախորդ համարում մանրամասն անդրադարձել ենք 

Աբովյանի և Վարպետաց փողոցներում գտնվող որոշ հուշարձան-տների նկարա-

գրությանը, այստեղ ներկայացնում ենք դրանց լուսանկարները11 (Աբովյանի թիվ 

210 (պետական ցուցակ №4.472) (լուս.1), թիվ 202 (196,198, 200) (պետական ցուցակ 

№4.470) (լուս.2), թիվ 206, 208 (204)(պետական ցուցակ №4.471) (լուս.4), թիվ 111 

                                                 
8 Иванов А., նշվ. աշխ., էջ 166-167: 
9 Ավագյան Ի., Ուրվագծեր Ալեքսանդրապոլի պատմամշակութային դիմագծից, ՀՀ ԳԱԱ 

ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. XX, 2017, էջ 278-285: Մեր խորին երախ-
տագիտությունն ենք հայտնում Գյումրու «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց- 

թանգարանի տնօրեն Ս. Տեր Մարգարյանին և ավագ գիտաշխատող Պ. Զաքարյանին լու-
սանկարները տրամադրելու և աշխատանքին սատարելու համար: 

10 Иванов А., նշվ. աշխ., էջ 170-171: 
11 Ավագյան Ի., Ուրվագծեր Ալեքսանդրապոլի պատմամշակութային դիմագծից, էջ 278-285: 
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(պետական ցուցակ №4.39) (լուս.3,29), թիվ 121(պետական ցուցակ №4.40) (լուս.5, 

6), Աբովյանի 186 (պետական ցուցակ №4.50) (լուս.8), թիվ 216 (պետական ցուցակ 

№4.943)(լուս.10,11), Աբովյանի թիվ 184 և Ռուսթավելու թիվ 22,24 (պետական ցու-

ցակ №4.38)(լուս.12), Ռուսթավելու թիվ. 30 (պետական ցուցակ №4.945) (լուս.14), 

Վարպետաց թիվ 87 (պետական ցուցակ №4.953) (լուս.17),12 թիվ 101 (պետական 

ցուցակ №4.873) (լուս.18,28), Շիրազի` նախկին Գորկու թիվ 30 (պետական ցուցակ 

№4.946) (լուս.21,22)), Ալեքսանդրապոլի վերնակուլյար ճարտարապետության XIX 

դ. վերջ-XXդ. սկզբի մասին ամբողջական պատկերացում ստանալու համար:  

Ստորև ներկայացնում ենք նույն խմբի մեջ դասվող մյուս շինությունները, որոնց 

մասին տեղի սղության պատճառով սույն ժողովածուի նախորդ համարում չի 

խոսվել. 

Աբովյանի թիվ 182 (պետական ցուցակ №4.49) (լուս.7,30): Հուշարձանը կա-

ռուցվել է XIX դ. վերջին: Պահպանված են ժամանակի փայտյա ինքնատիպ առաս-

տաղը, մուտքի սենյակների փայտյա դռները, լուսամուտներն ու ծածկափեղկերը: 

Կառույցն ունի տեղական սև տուֆից կառուցված շքեղ ճակատ: 

Աբովյանի թիվ 192, 192/1(պետական ցուցակ №4.51) (լուս.9): Հուշարձանը 

կառուցվել է XIX դ. վերջին: Պահպանվել է տան արևելյան ճակատի մի փոքր հատ-

վածը, որը Ալեքսանդրապոլի սև տուֆից է պատրաստված: Նկուղը հարթ առաս-

տաղով է:  

Ռուսթավելու թիվ 39, 41(պետական ցուցակ №4.735) (լուս.13): Հուշարձանը 

կառուցվել է 1900-ական թթ.: 1988թ. երկրաշարժից հուշարձանը խիստ վթարվել 

էր: Սեփականատերը առանց անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերի վերանո-

րոգել է այն: Պահպանվել է միայն շենքի հարավային սրբատաշ, քանդակազարդ, 

ինքնատիպ քիվով ճակատը, որը կառուցված է սև տուֆից:   

Ռուսթավելու թիվ 34, Վարպետաց փող. թիվ 81(պետական ցուցակ №4.287) 

(լուս.15):  Հուշարձանը կառուցվել է XIX դ. վերջին: Պահպանվել են թաղակապ 

նկուղը և փայտյա ձևավոր  դռները: Հուշարձանի՝ դեպի Վարպետաց փողոց նայող 

ճակատը լրիվ փակվել է ավելի ուշ իրականացված կցակառույցներով: Հուշարձա-

նի՝ Ռուսթավելու թիվ 34 հասցեով մասի մի հատվածը 1988թ. երկրաշարժից մա-

սամբ վթարվել է: Կառույցն ունի Ալեքսանդրապոլի սև և կարմիր տուֆից կառուց-

ված գեղեցիկ ճակատ:  

Վարպետաց` նախկին Շահումյանի փողոց  թիվ 148 (պետական ցուցակ 

№4.375) (լուս.16): Հուշարձանը  կառուցվել է 1880թ. և պատկանել է Ալեքսանդրյան 

ընտանիքին: Պահպանվել են փայտյա գեղեցիկ շքամուտքը,  սենյակների փայտյա 

ձևավոր դռները,  պատուհանների ծածկափեղկերը, երեք, պատի մեջ փորված, 

նախշազարդ փայտե պահարանների՝ դոլաբների դռները և թաղակապ նկուղը: 

                                                 
12 Ավ. Իսահակյանի պապենական տունն է, որը ՀՀ պաշտոնական տեղեկագրում թվագըր-

վում է XIX դ. վերջով: Տունը 1988թ. երկրաշարժից հետո վթարվել է, հետագայում հիմնո-
վին վերականգնվել է և շարունակել է օգտագործվել որպես Ավ. Իսահակյանի տուն-թան-
գարան: 
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Մասնակի փոփոխվել է հուշարձանի արևմտյան ճակատին կից փայտյա պատշ-

գամբը: Տունն ունի սև տուֆից կառուցված գեղեցիկ ճակատ: 

    Վարպետաց  թիվ 160, 162, 164 (պետական ցուցակ №4.221, №4.222) (լուս. 

19,20): Շինությունները կառուցվել են XIX դ. վերջին: Պահպանվել են թիվ 164-ի 

երեք պատուհանների ծածկափեղկերը, մեկ ներքին փայտե դուռը, շքամուտքը, 

թիվ 162-ի փայտե առաստաղը, հին երեք դռները, երկու լուսամուտների ծածկա-

փեղկերը: Թիվ 164-ն ունի տեղական սև տուֆից կառուցված գեղեցիկ ճակատ: 

Հիմնախարիսխի մի շարքը  բազալտապատվել է, բարելավվել է ջրահեռացման 

խնդիրը (հավանաբար երկրաշարժից հետո): Թիվ 160 տան սև տուֆից կառուց-

ված, գեղեցիկ ճակատը փողոցի կողմից գտնվում է հողաշերտի մեջ: Երևում են 

ճակատի սրբատաշ քարերի միայն յոթ շարքերը: 

Շիրազի I-ին նրբանցքի թիվ 88 (պետական ցուցակ №4.86) (լուս.23,24): Հու-

շարձանը  կառուցել են Տեր-Հարությունյանները XIX դ. վերջին: Պահպանվել են 

«բոխչա թավանը», ուշագրավ և իր ձևով եզակի զարդաերիզով, փայտե շքամուտ-

քը, որը ներսից ունի մետաղական փական և ներսի փայտե զարդանախշված 

երկու դռները: Նկուղը հարթ, փայտե առաստաղով է: Միջանցքում շատ վատ 

վիճակում պահպանվել է Արտաշես Տայանի գործարանում պատրաստված հախ-

ճասալիկներից հատակը: Կառույցն ունի սև տուֆից գեղեցիկ ճակատ: 

Շիրազի I-ին նրբանցքի թիվ 89, վթարային (պետական ցուցակ №4.87) (լուս. 

25):  Կառուցվել է XIX դ. վերջին: Պահպանված են փայտե շքամուտքը, խիստ վթա-

րային վիճակում «բոխչա թավանի» մի փոքր մասը և լուսամուտներից մեկը: Նկու-

ղը թաղակապ է: Պահպանվել է տան միջնապատի կամարը: Արտաքին ճակատը 

շարված է Ալեքսանդրապոլի սև և կարմիր տուֆ քարերի համադրությամբ: Քիվը 

քանդակազարդ է: Շքամուտքի արտաքին պատը շարված է կարմիր տուֆով:  

Շիրազի I նրբանցքի թիվ 90  (պետական ցուցակ №4.88) (լուս.26): Տունը կա-

ռուցվել է XIX դ. վերջին և պատկանել է Ղազարյանների տոհմին: Պահպանվել են 

փայտյա առաստաղը, փայտե նախշազարդ դռները, երեք լուսամուտների ծածկա-

փեղկերը, փայտե հատակը և փայտե շքամուտքը: Կառույցն ունի սև տուֆից գեղե-

ցիկ ճակատ:  

Շիրազի թիվ 28 (պետական ցուցակ №4.907) (լուս.27): ՀՀ պաշտոնական 

տեղեկագրում կառույցը թվագրվում է 1880-ական թթ.-XX դարասկզբով: Կառուց-

վել է սև տուֆից և պատկանել է քաղաքում հայտնի մեծահարուստ Կոստանյան 

ընտանիքին: Պահպանվել են բաղնիքի  սրահների թաղակապ առաստաղները: 

Ալեքսանդրապոլում մեծ տարածում  գտած բաղնիքի արարողությունները (ընտա-

նիքով բաղնիք հաճախելը, հարսնաբաղնիք, փեսաբաղնիք և այլն) մեծ մասամբ  

կատարվել են այստեղ: Մինչև 1988թ. երկրաշարժը այս կառույցը օգտագործվել է 

որպես բաղնիք: Երկրաշարժից մասամբ վնասվել է: 2000-ական  թթ. այն օտարվել 

է մասնավոր անձի: Հուշարձանի վերանորոգումը իրականացվել է ներքին ճար-

տարապետական տեսքի որոշակի  փոփոխություններով: Նաև լրիվ վերացվել են 

ներքին հարդարման որոշակի  արժեք ներկայացնող մանրամասերը:   
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Այսպիսով, ուսումնասիրված հատվածի վերլուծությունը հստակ ցույց 

տվեց, որ թե՛ քաղաքի այս հատվածում, թե՛ ընդհանրապես Գյումրիում, ի տարբե-

րություն Երևանի, պահպանվել է վերնակուլյար ճարտարապետության սկզբունք-

ներով կառուցապատումը, որը գլոբալիզացիայի այսօրվա պայմաններում պահ-

պանության կարիք է զգում, իսկ վերնակուլյար անսամբլի ամբողջականությունը 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է ժամանակակից կառուցապատումները 

կատարել վերնակուլյար քաղաքի օրինաչափություններին համահունչ, ինչը այս 

պահի դրությամբ փորձում են իրականացնել Շիրազի և Ռուսթավելու փողոցնե-

րում կատարվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում: Կարծում ենք՝ 

այստեղ տեղին է օգտագործել «նեովերնակուլյար կառուցապատում» եզրը: Թե 

որքանով դա կհաջողվի, ցույց կտա ժամանակը:  
 

Նկ. 1 Նկ. 2 

Նկ. 3 Նկ. 4 

Նկ. 5 

 

 

 

Նկ. 6 



Ինգա Ավագյան 
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Նկ. 7 Նկ. 8 

Նկ. 9 Նկ. 10 

Նկ. 11 Նկ. 12 

Նկ. 13 Նկ. 14 
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Նկ. 15 Նկ. 16 

Նկ. 17 Նկ. 18 

Նկ. 19 Նկ. 20 

Նկ. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 22 
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Նկ. 23 Նկ. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 25 Նկ. 26 

Նկ. 27 Նկ. 28 
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Նկ. 29 Նկ. 30 

 Լուսանկարները՝ Ե. Վարոսյանի 

 

ШТРИХИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА  

АЛЕКСАНДРОПОЛЯ (часть II) 

 

___ Резюме ___      ___ И.Авагян ___ 

 

В статье рассмотрены вопросы градостроительства города Александро-

поля в XIX-начале XX вв. Впервые в научный оборот вводится термин «верна-

кулярный ансамбль», предложенный доктором архитектуры А.Ивановым.  В 

результате осмотра одного из кварталов старого города, который распологается 

между улицами Варпетац, Руставели, Шираз, Абовян, были выявлены новые зда-

ния и постройки, которы ранее не были включены в «Официальные ведомости»-

список памятников охраняемых государством. В статье дана новая классифика-

ция домов и зданий по интерьеру и экстерьеру. 1. Здания, у которых сохранился 

старый экстерьер. 2. Здания, у которых сохранился старый экстерьер и интерьер. 

3. Здания, у которых сохранился характерный для XIX-начала XX вв. внутрен-

ний интерьер, но при отсутствии парадного фасада, они не вошли в список охра-

няемых государством памятников. Архитектурные аналоги техники сооружения и 

некеторых декоров восходят к архитектуре средневековой Армении.  
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