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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԳԻ ՄԵԾԵՐԸ

Что должен сделать Пашинян, 

Սիրելի հայրենակիցներ, հատկապես 
արվեստասեր ունկնդիրների համար այ- 
սօր պատրաստել եմ մշակութային անակն-
կալ. մեծագույն սիրով կծանոթացնեմ 20-րդ 
դարի համաշխարհային մշակույթի երևե-
լիներից մեկին` նկարիչ և քանդակագործ 
Երվանդ Քոչարին: Այսօր, սիրելի հայրե-
նակիցներ, ձեզ ծանոթացնելու եմ Երվանդ 
Քոչարի որոշ խոհերի, դատողությունների 
ու գնահատականների: Ասում եմ որոշ, 
որովհետև դրանք քաղել եմ նրա «Ես 
և դուք» ժողովածուից, որը կազմել և 
խմբագրել են Անատոլի Հովհաննիսյանը 
և Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն 
Լալա Մարտիրոսյան-Քոչարը («Մուղնի», 
2007 թ.):

Այս ժողովածուի արժեքը շատ ավելի 
մեծ է այն առումով, որ մանավանդ նրա 
դասախոսությունների ու ելույթների պա-
տառիկները տպագրվում են առաջին ան-
գամ:

Այն տպավորությունն եմ ստացել, որ 
ընդունված է Քոչարին առավելապես գնա- 
հատել որպես քանդակագործի, բայց նա 
իրականում նաև համաշխարհային մա- 
կարդակի նորարար նկարիչ է` նոր ուղղու-
թյան հիմնադիր: Վարպետն իր գործերն 
ստորագրել է` արձանագործ-նկարիչ: 

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻ ԱՐՁԱՆԸ
Դեռևս Ներսիսյան դպրոցում ուսա-

նելու տարիներին կավագործության խըմ- 
բակի սանին հետաքրքրել է, Վարդան 
Մամիկոնյանի` «բոլոր դարերի մեծագույն 
հերոսներից մեկին արձանի միջոցով ան-
մահացնելու մեծ գործը»: Տասնամյակներ 
անց Երվանդ Քոչարը գիպսից յոթ տար- 
բերակով կերտում է «հին երազի աս-
պետի» կերպարը, սակայն ներքին անբա-
վարվածության զգացողություն ուներ: Մեր 
ժողովրդին «Սասունցի Դավիթ» պարգևած 
արձանագործը, ի վերջո, գտնում է նաև 
հանուն գաղափարի անհավասար մարտի 
ելած Վարդանին արժանվույնս անմա-
հացնելու կերպը. «Վարդանը պետք է լինի 
ձիու վրա, մերկացրած սուրը ձեռքին, 
շարժման մեջ, դինամիկ»: Բայց նաև լավ 
էր հասկանում, որ համաժողովրդական 
ճանաչման ու համընդհանուր բարձր գնա-
հատականի արժանացած «Սասունցի Դավ- 
թից» հետո վտանգավոր է ստեղծել նոր 
կերպար: Եվ խիզախում է «Կարմիր Վար-
դանի հրաբորբոք կերպարից» «թափ տալ 
ժամանակի մոխիրն ու բորբոքել մեր ազ- 
գային ինքնագիտակցության և ազատու-
թյան անմար կրակը…»:

Քոչարը նախ կերտում է իր հերոսի 
փիլիսոփայական կերպարը, որը բարո-
յապես բարձր է թշնամուց. նա անհավա-
սար կռվի է ելել և իր մարտիրոսությամբ 
ուզում է ապացուցել, որ հնարավոր չէ 
զենքով կոտրել ու ոչնչացնել ժողովրդի 
ազատաբաղձ ոգին… Նա հաղթողի դիր-
քով է ձիու վրա` զինված գաղափարական 
զրահով. ոչ թե նստած է, այլ ասպանդակին 
կանգնած, վահանը` մեջքին, սուրը` ձեռ- 
քին: Նա չի պաշտպանվում, արշավում 
է` ամբողջապես բաց. մահից չի վախե-
նում: Հեծյալն ու ձին պետք է ներդաշնակ 
լինեն. ահա Քոչարի մտահղացումը. «…
ձին էլ տիրոջ նման պետք է բացված լիներ, 
պետք է ձիու չորս ոտքերն էլ օդի մեջ 
լինեին: Առջևի երկու ոտքերը օդում պետք 

է կրկնեին տիրոջ ձեռքերի շարժումը, 
իսկ հետևի երկու ոտքերը պետք է օդում 
լինեին: Ձիու և տիրոջ միասնությունը` ներ-
դաշնակությունը, գտնված է. բայց ինչպե՞ս 
պահել և՚ ձին, և՚ ձիավորը օդի մեջ:

Ձիու սմբակների տակից ամպակերտ 
փոշին բարձրանում և հասնում է ձիու 
փորատակին: Ահա այն հենակետը, որն, 
իբրև պատվանդան, պահում է ամբողջ 
արձանը:

Այս արձանն իր մտահաղացմամբ ե- 
րեք հիմնական կետերով միանմուշ է հա- 
մաշխարհային արձանագործության պատ-
մության մեջ: Առաջին. ոչ մի տեղ և ոչ մի 
ժամանակ ձիավոր մոնումենտալ արձանը 
չի իջնում վերևից վար: Վարդանը իր ձիով 

վերևից ներքև է սլանում, և ամբողջ արձանը 
սուր անկյան ձևով մխրճվում է թշնամու 
բանակի մեջ: Այս ինքնատիպ լուծումը կա-
մայական չէ, ես կամեցել եմ ասել, քանի որ 
զավթիչները գրավել են մեր սևահողերը, 
դաշտավայրերը և մեզ քշել դեպի լեռները, 
ուրեմն մեր հակահարվածը պետք է լիներ 
լեռներից: Դրա համար Վարդանն իբրև ար-
ծիվ վերից է մխրճվում թշնամու բանակի 
մեջ:

Երկրորդ. այս արձանի ձիու չորս ոտ-
քերը օդի մեջ են:

Եվ երրորդ. ոչ մի տեղ և ոչ մի ժամանակ 
չի կանգնեցվել ձիավոր արձան, որի սըմ-
բակներից ելած փոշին քանդակված լինի: 
Հները ոչ միայն չեն քանդակել ձիու ոտք- 
երից ելած փոշին, այլև չեն նկարել: Լե- 
ոնարդոյի աստվածային հանճարն «Անգի-
արիի ճակատամարտը» նկարում, մյուս 
աստվածային հանճարը` Ռաֆայելը, որ 
նկարել է «Կոստանդինոսի պատերազմը», 
ուր նույնպես ձիերն ու մարդիկ թավալ-
վում են գետնի վրա, ոչ մի փոշե հատիկ 
չեն նկարել… հավանաբար ժամանակ- 
ների էթիկան, արվեստի ճաշակը չէր 
ընդունում այդ… հակառակ այս երևույթին` 
իմ Վարդանի ձին հենված է միայն մի 
կետի` այն փոշու վրա, որ բարձրացել 
սմբակներից և հասել է ձիու փորատակը:

Բացի այս բոլորից, Վարդանի արձա- 
նը գաղափարային շատ կարևոր ըսկզ-
բունքային առանձնահատկություն պետք 
է ունենար, ինչով պետք է զատվեր շատ ու 
շատ ուրիշ արձաններից»:

Քոչարը նրբորեն ակնարկում է, որ ին- 
քը հավատի զինվորին` Վարդան Մամի-
կոնյանին, կերտել է խաչակերպ…

ՓԻԼԻՍՈՓԱ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԸ ԵՎ 
ՀԱԿՈԲ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆԸ

Երվանդ Քոչարը ոչ միայն փիլիսոփա 
արվեստագետ է, այլև բանաստեղծ: Փիլի-
սոփայությունը փորձել է ներկայացնել գե- 
ղանկարչության միջոցով և գրեթե իր 
ողջ կյանքի ընթացքում նկարել է բանաս-
տեղծների դիմանկարներ: Նա համոզված 
էր, որ հենց նկարիչները և պոետներն են 
շարունակում Աշխարհի արարումը, սա-
կայն, ըստ Քոչարի, արարիչ է ոչ թե ամեն 
նկարիչ կամ բանաստեղծ, այլ միայն նա, 
ով օժտված է երկրորդ տեսողությամբ ու 
լսողությամբ, ով ոգևորված է, ով արարում 
է հանուն բարձրյալի` միշտ զգալով նրա 
ներկայությունը:

Ոգին և երևակայությունը բավական 
ընդգծված են Քոչարի գործերում: Նա ամեն 
ինչ տեսնում է հոգու աչքերով, զգում այն, 

ինչ ուրիշները պատկերացնել անգամ չեն 
հանդգնում, և դրանց տալիս է կերպ, միտք, 
ոգի: Նա գտնում է հոգին պատկերելու կամ 
կերտելու ի՛ր կերպը, ի՛ր խորհրդանշական 
լեզուն: Հիշենք նրա «Կիբեռնետիկայի մու-
սա», «Մելամաղձություն» և այլ քանդակներ, 
տարածական նկարները, մյուս գործերը:

Եվ պատահական չէ, որ այլ արվես-
տագետների աշխատանքներում Քոչարն 
անմիջապես նկատում է իրեն հոգեհա-
րազատ հատկանիշները: Այսպես` ընդգը-
ծում է ոգու առկայությունը Հակոբ Գյուր-
ջյանի քանդակներում, որոնք համակված 
են նաև քնարականությամբ: «Գյուրջյանը 
բանաստեղծ արձանագործ է, – գրում է  
1959-ին վերջինիս նվիրված հոդվածում:– 
Նրա առատ և խոր զգացումը ճկում, շնչա-
վորում է պլաստիկ ֆորման և ոճավորում, 
ներդաշնակում է տեսանելին զգայականի 
հետ»:

Երվանդ Քոչարը Գյուրջյանի հետ ծա- 
նոթացել է 1917-ին, Թիֆլիսում, Հայ ար- 
վեստագետների ցուցահանդեսում: Այն-
տեղ էլ նա զմայլվել է ու կախարդվել 
Հակոբ Գյուրջյանի կերտած Մելիքյան 
ամուսինների պորտրեներով. «…այնքան 
կենդանի և ազնիվ շնչով տոգորված էին 
այդ արձանները, որ տղաները թաքուն 
համբուրում էին կնոջ շուրթերը, իսկ աղ- 
ջիկները` տղամարդու մարմարե ազն-
վական ուսերը… ի՜նչ նրբություն, ի՜նչ 
երազական քնքշություն: Ինչ հիացմուն-
քով և ոգևորությամբ էինք հետևում, երբ  
նա քանդակում էր Շիրվանզադեին, և 
ինչպիսի վարպետությամբ նա կերտեց 
մեծ գրողի կապույտ աչքերի տիրական 
հայացքը, հապա զորավար Անդրանիկի 
հուժկու, առյուծանման գլո՞ւխը… Կովկա-
սի համար Գյուրջյանը մի արև էր, որ 
շլացրեց և շշմեցրեց իր փայլով…»:

Հուզված և ցուցահանդեսով տպավոր-
ված Եղիշե Թադևոսյանը երիտասարդ Եր- 
վանդ Քոչարին ու Կարո Հալաբյանին մեկ 
առ մեկ ցույց է տալիս Գյուրջյանի գոր-
ծերը` հիմնավորելով նրա արվեստի բար-
ձըր արժանիքներն ու նրբությունը. «Այդ 
ժամանակվա Թիֆլիսի արվեստագետնե-
րի համար Գյուրջյանը մի կենարար շունչ 
էր, որ մի աստիճան բարձրացրեց մեր 
արվեստը»:

Քոչարը նրան համարում է Վարպետ, 
որը տիրապետում էր արձանագործա-
կան արվեստի բոլոր հնարքներին: «Հակոբ 
Գյուրջյան» վերտառությամբ հրապարակ-
ման մեջ գրում է. «…հրաշալի մշակում 
էր գրանիտը, գիտեր մարմարից քնքշու- 
թյուններ կորզել… Գյուրջյանը տիրապե-
տում էր արձանագործական արվեստի 
ֆորմային, գծին և գույնին, դրանով իսկ 
իր գործերը հասցնում էր ծայրագույն 
արտահայտչականության… շշմեցնելու աս- 
տիճան ռեալիստական գործերի կողքին 
նույնպիսի վարպետությամբ կերտում էր 
նոր արխայիզմի ստիլիզացիայի մինչ այդ 
չտեսնված բարձրության գործեր… Բազ-
մաթիվ են օրինակները, երբ Գյուրջյանը 
հոգու աչքերով տեսածն արտահայտելու 
համար ճկում, փոխում է տեսանելի ֆոր-
ման»:

Վերլուծական-տեսական այդ հոդվա- 
ծում Երվանդ Քոչարն արվեստի քննա-
դատի դիտանկյունից նկատում է, որ 
Գյուրջյանն ուներ արձանագործական ի՛ր 
բանալին: Նա լավ գիտեր, թե ինչ գամմայով 
պետք է ներկայացնել այս կամ այն թեման: 
Եվ հիացմունքով նշում է, որ ողջ կյան- 
քում Գյուրջյանը մնաց իր բարձունքում, 
երբեք չդարձավ իր արվեստի ծառան: 
Փարիզի նրա երկու արվեստանոցում ի- 
տալացի ու ֆրանսիացի վարպետները 
գրանիտից, մարմարից և բրոնզից կեր-

տում էին Վարպետի գործերը, իսկ նա 
ճամփորդում էր: Եղել է Իսպանիայում, 
Ամերիկայում և այլուր, հարստացրել իր 
հոգեմտավոր պաշարը… «Իսկական «Ma-
itre»-ի կյանք էր վարում, և եվրոպացիներն 
ու ամերիկացիները երկրպագում էին 
նրան»:

Քոչարը գրում է նաև Գյուրջյանի կը- 
րած ազդեցությունների մասին, որոնք մին- 
չև ուղն ու ծուծը մարսել է: Ի դեպ, ազ-
դեցությունների մասին: «Ռ. Շիշմանանի 
«Էդգար Շահին» մենագրությունը» (1957) 
հոդվածում գրում է. «…ազդեցությունը 
կուլտուրա է, եթե արվեստը չի ազդվում, 
չի հետևում, չի զարգանում, դառնում է 
մի տեսակ ինքնագործ, ժողստեղծագործ-
ության երևույթ և չի մտնում համաշ-
խարհային արվեստի էվոլյուցիայի շղթա-
յակապության մեջ, չի կազմում արվեստի 
պատմության օղակը»:

Նա նշում է, որ Գյուրջյանն օգտվել է նաև 
հին արվեստի ավանդույթներից ու ոճերից, 
բայց ամեն տեղ նա իր ոճին բնորոշ կնիքով 
վերափոխել է սկզբնաղբյուրը: Այսպես` 
կուբիզմի ազդեցությամբ նա կերտել է 
«Պարուհին», որ «շաղափի նման պտտվում 
է իր շուրջը. ֆորման, հասնելով ծայր 
կատարելության, անէանալով դառնում է 
երիզ-ուրվագիծ»:

Հակոբ Գյուրջյանին նվիրված այս բազ-
մաշերտ և ուսուցողական հոդվածում Եր-
վանդ Քոչարն արժեքավոր դասեր է տալիս 
սովորել ցանկացողներին: Ուշագրավ է 
նրա դիտարկումը արվեստագետի չափի 
զգացման մասին` դարձյալ Գյուրջյանի օ- 
րինակով: Պլաստիկ ֆորման ուժեղացնելու 
նպատակով Վարպետը երբեմն ներկում 
էր արձանները կամ ասենք, քարը` մար- 
մարը, գրանիտը հղկելիս տեղ-տեղ թող-
նում էր բնական վիճակով «ստեղծելով 
գույնի և ֆակտուրայի խաղ», ասում է 
Քոչարը: «Գյուրջյանը բոլոր միջոցներով 
ձգտում էր հասնել առավելագույն արտա- 
հայտչականության և հաջողում էր, որով- 
հետև նա ուներ չափի շատ նուրբ զգա- 
ցողություն, դրա համար էլ նրա ստեղ-
ծագործությունը, կրելով ժամանակակից 
արվեստի նորարարական ազդեցությունը, 
երբեք չհասավ ծայրահեղության, երբեք 
չընկավ անիմաստ աբստրակցիայի մեջ»:

Արձանագործ Հակոբ Գյուրջյանին Քո-
չարը համարում է այն երջանիկներից, որը 
կարողացել է «արժանանալ» արվեստների 
մայրաքաղաք Փարիզի «կախարդական 
ժպիտին, որ անմահություն է խոստա-
նում», բայց և հիշեցնում է, որ նրա սրտին 
«տիրանալ» ոչ ոք չի կարողացել:

Քոչարը հոդվածի ավարտին ցավոտ 
եզրահանգում է անում` հար և նման 
հայ ժողովրդի ճակատագրի վերաբերյալ 
իր գրության նախաբանում արծարծած 
մտքերին: Նա իրավամբ մեծագույն ող-
բերգություն է համարում, որ մեր երկիրը 
շատ փոքր է, իսկ նրա ծնած հոգու և 
հանճարի կորովը` այնքան մեծ, որ չի 
կարողանում դրանք սնել և մեծացնել: 
Եվ նրա զավակներից շատերն «օտար 
հորիզոնների տակ օտար ժողովուրդներին 
են մատուցում իրենց քանքարը…»: Հե-
ռավոր Փարիզում ապրած Գյուրջյանը 
մնաց հայ, հայրենասեր, իսկ նրա շուրջ 
500 գործերը հայրենի հարկի տակ են 
և հարստացրել են մեր մշակույթի գան-
ձարանը. «Իր արձանների փոքրադիր լի-
նելու պատճառը միայն գեղագիտական 
և ոճական նախնադասությունը չէր. նա 
որքան էլ մեծ և ճանաչված արվեստա-
գետ, բայց փաստորեն աներկիր, օդի մեջ 
կախված մարդ էր և չէր էլ կարող երազել 
մեծ և մոնումենտալ գործերի մասին, քա-
նի որ չուներ հող և ռեալ հայրենիք… Ես 
կարծում եմ՝ այդ պատճառով նա իր ամ-
բողջ սերը և ուժը տվեց փոքր արձաննե- 
րին. դա նրա տրագեդիայի ենթագիտակ-
ցական արտահայտությունն էր…

Գյուրջյանի գլուխգործոցը, որը նա ի- 
րականացրեց զանազան նյութերով, «Հաղ-
թանակն» է: Նա երազում էր այդ գործը 
մոնումենտալ չափերով իրականացված 
տեսնել որևէ հրապարակում… Գուցե մի  
օր մեր ժողովուրդը իրականացնի այդ իղ-
ձը, և «Հաղթանակը» լինի նաև Գյուրջյանի 
արվեստի հաղթանակը… »:

Հասմիկ ԳՈՒԼԱԿՅԱՆ


