
Ալեքսանդր Թամանյան 

Բոլորին է հայտնի այս հրաշալի կառույցը Երևանի կենտրոնումֈ Այդ շենքից քիչ հեռու մի 

գողտրիկ փողոց-զբոսայգի կա, որ կրում է մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի 

անունըֈ Այդ ոչ մեծ փողոցում էլ կանգնած է նրա բազալտե հուշարձանըֈ Արձանը նման չէ 

մյուսներին. այն կարծես մի քիչ կռացած լինի, խորասուզված իր գծագրերի մեջֈ Նրա 

ճարտարապետական առաջին աշխատանքը Երևանի գլխավոր հատակագիծն է (150 հզ. 

բնակչի համար), որը դարձել է մայրաքաղաքի հետագա հատակագծերի հիմքը: 

Թամանյանը գոտևորել է քաղաքը, նշել նրա հորինվածքային կենտրոնն ու առանցքները՝ 

ներկայիս Հանրապետության հրապարակը, Գլխավոր պողոտան, Օղակաձև զբոսայգին:  

 Օպերայի շենքից բացի, Թամանյանի նախագծով է կառուցվել նաև Կառավարական 

տունը Հանրապետության հրապարակում և բազմաթիվ այլ շենքերֈ  

Թամանյանի թերևս ամենակարևոր գործը Երևանի գլխավոր հատակագծի կազմումն էրֈ 

Հատակագծի մտահղացումը շատ պարզ է և միաժամանակ ինքնատիպֈ Եթե Հաղթանակի 

զբոսայգու բարձունքից նայենք Երևանի կենտրոնին, նրա պողոտաների 

դասավորությանը, մեզ կթվա, թե մենք թատրոնում ենք, հանդիսատեսները այդ 

փողոցներն ու հրապարակներն են, իսկ բեմում վեհորեն բազմած է հայոց սրբազան լեռը` 

Մասիսըֈ  

Մինչև իր կյանքի վերջը Թամանյանն անընդհատ անդրադառնում էր քաղաքի գլխավոր 

հատակագծին, լրամշակում այն, բայց այդպես էլ ավարտին չհասցրեցֈ Դժվար էր հասնել 

քաղաքի արագ զարգացման ընթացքինֈ 

Թամանյանի մասին 

Իհարկե, կառավարական տունը, օպերայի թատրոնը հոյակապ կառույցներ են, բայց 

հարցը դա չէ, այլ այն, որ նա մեր քարերին ստիպեց խոսել հայերեն, ինչպես եղել է դարեր 

առաջֈ Նա քաղաք ստեղծեցֈ Երևանը նրա անվան հետ է կապվածֈ 

Թամանյանը ստեղծեց հայ ճարտարապետության նոր դպրոց, այսինքն` համախոհների 

խումբ, որը պատրաստ էր շարունակել ճարտարապետական արվեստի թամանյանական 

ավանդույթներըֈ Այդ ավանդույթների իսկական ժառանգորդն ու զարգացնողներից մեկը 

Ռաֆայել Իսրայելյանն էրֈ 

 

 

 

 

 

 



 

Ռաֆայել Իսրայելյան 

 

Ռաֆայել Իսրայելյանի ինքնատիպ ստեղծագործությամբ կարծես միավորվեցին 

շինարարական տեխնիկայի ժամանակակից նվաճումներն ու հայ ճարտարապետության 

հազարամյա ավանդույթներըֈ  

Ռաֆայել Իսրայելյանը բազմաթիվ փոքր ու մեծ ստեղծագործությունների հեղինակ էֈ 

1942 թ. Էջմիածնի Փարաքար գյուղի համար նախագծելով աղբյուր-հուշարձան՝ նա 

փաստորեն սկիզբ դրեց զոհվածների հիշատակին աղբյուրհուշարձաններ կառուցելու 

ազգային գեղեցիկ ավանդույթի վերականգնմանըֈ  

Ռաֆայել Իսրայելյանը ստեղծել է փոքր ու մեծ ծավալի շատ գործերֈ Ճարտարապետի 

մեծածավալ գործերի մեջ առանձնանում են Հաղթանակի զբոսայգում կանգնեցված Մայր 

Հայաստան հուշարձանի պատվանդանը, որը միաժամանակ նաև թանգարանի շենք է, և, 

իհարկե, Սարդարապատի հուշահամալիրըֈ Հուշահամալիրի ամենամեծ կառույցը 

ազգագրության թանգարանի շենքն էֈ Շենքի տանիքը կառուցված է անցյալի մեր 

ժողովրդական բնակելի տների նմանությամբ. այսինքն` այն լուսավորվում է բնական 

լույսովֈ Թանգարանի շենքի արտաքին պատերը փակ են, բայց երկու տեղում դրանք 

նեղլիկ պատուհաններ ունենֈ Այդ պատուհաններից մեկը նայում է Արագածին, մյուսը` 

Արարատինֈ Սարդարապատից բացի, Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծով կառուցվել են 

նաև Մուսա լեռան, Հաճընի, Ապարանի հերոսամարտերին նվիրված հուշարձանները և 

տասնյակ այլ կառույցներֈ 


