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ԱԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
 

Արթուր Հովհաննիսյան 

ԽՈՐԵՆ ՏԵՐ-ՀԱՐՈՒԹՅԱՆԻ ԳՐԱՖԻԿԱՆ 

Բանալի բառեր. Խորեն Տեր-Հարության, Հայոց ցեղասպանություն, Ջամայկա, ռեալիզմ, 
ֆուտուրիզմ, աբստրակցիոնիզմ։ 

 
Խորեն Տեր-Հարությանը XX դ. հայ անվանի արվեստագետներից է: Քանդակագործ-

նկարիչը ծնվել է 1909 թ. Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա գավառից ոչ հեռու գտնվող, 
Եփրատ գետին ափամերձ Աշոտավան (Աշվան) գյուղում1: Սակայն Հայոց Մեծ Եղեռնի տա-
րիներին ընտանիքի ողջ մնացած անդամների հետ գաղթել է Արևմտյան Հայաստանից: 

Նրա ստեղծագործական ուղին սկզբնավորվել և ձևավորվել է արտասահմանում, մաս-
նավորապես Լատինական Ամերիկայի Ջամայկա կղզում, որտեղ ստեղծել է հարուստ գու-
նապնակով գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներ, ինչպես նաև Ջամայկայի 
կարծր փայտատեսակներից կերտել բազմաթիվ քանդակներ: Խ. Տեր-Հարությանի արվեստը 
զարգացում է ապրել Անգլիայում և Իտալիայում բնակություն հաստատելու տարիներին: 
Անգլիայում արվեստագետը ստեղծել է քարե քանդակները, իսկ Իտալիայում կատարելա-
գործել է բրոնզե աշխատանքները: Ավելի ուշ ստեղծագործել է Հայաստանում, որտեղ առա-
ջին անգամ կիրառել է վարդագույն տուֆը: 

Խ. Տեր-Հարությանի ստեղծագործություններում ընդհանուր առմամբ արձագանք են 
գտել ինչպես նրա մանկության ողբերգական իրադարձությունները, այնպես էլ XX դարը նշա-
նավորած սոցիալ-քաղաքական առանցքային խնդիրները, որոնք խոր հետք են թողել մարդ-
կության ճակատագրի վրա: Արվեստագետի երկերում արտացոլվել են Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմի արհավիրքները, Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծումը, Վիետնամի 
պատերազմը և այլն: Սակայն ողբերգական բովանդակությամբ պատկերներին հաճախ հա-
ջորդել են հերոսական, լավատեսական, սիրո և միասնության շնչով համակված ստեղծա-
գործությունները: 

Խորեն Տեր-Հարությանի արվեստում կարևոր տեղ է գրավում գրաֆիկան: Այն հանդի-
պում է արվեստագետի ստեղծագործական կյանքի բոլոր շրջաններում, ընդ որում տարբեր 
փուլերում գրաֆիկական գործերին բնորոշ է բովանդակային և ոճային բազմազանություն: 
Եթե վաղ շրջանին հատուկ են առավել ռեալիստական և պարզ ձևերը, ապա ավելի ուշ 
շրջանի երկերի ձևերը առավել ազատ են ու անկաշկանդ, պատկերները հաճախ մոտենում 
են աբստրակցիոնիզմին: Թեմատիկ առումով ևս այս աշխատանքները աչքի են ընկնում 
բազմազանությամբ: Ջամայկայի շրջանի գրաֆիկան հարուստ է կենցաղային թեմաներով, ո-
րոնք պատկերում են հասարակ աշխատավորի կյանքը: Այս միաֆիգուր և բազմաֆիգուր հո-
րինվածքներում արվեստագետը հմտորեն վեր է հանում իր պատկերած աշխատավորների 
ապրումները` պատկերելով նրանց կամ աշխատանքի, կամ հանգստի պահին: 

Բացի վերը նշված թեմաներից, արվեստագետի գրաֆիկան հարուստ է վայրի և ընտա-
նի կենդանիների պատկերներով: Բազմաթիվ են նաև գրաֆիկական բնանկարները: Խ. Տեր-
Հարությանը պատկերում է ինչպես Ջամայկայի արևադարձային վայրի բնությունը, այնպես էլ 
տեղի բնակավայրերը` իրենց տնակներով ու նավահանգիստներով: Ընդ որում այս երկերն 
իրենց ոճով արձագանքում են եվրոպական պոստիմպրեսիոնիզմին, լատինամերիկյան 
նկարչությանը. նկարչի բնանկարներում առկա են նաև չինական նկարչության որոշակի 
տարրեր:  

Անդրադառնալով Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկական հորինվածքներին` հարկ է ա-
ռանձնացնել վաղ շրջանի «Շաքարեղեգով կինը» (1930 թ.) աշխատանքը: Ջրաներկով ար-
                                                           

* Հոդվածը ներկայացվել է 22.07.2019 թ., գրախոսվել է 09.09.2019 թ., ընդունվել է տպագրության 
20.12.2019 թ.: 
1 Փաստաթղթերում որպես ծննդյան ամսաթիվ նշվում է ապրիլի 2-ը, սակայն ինքը՝ Խ. Տեր-Հարությանը նշում 
էր, որ ծնվել է ոչ թե ապրիլին, այլ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: 
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ված այս փոքրադիր նկարում ներկայացված է տարեց սևամորթ կին: Խ. Տեր-Հարությանի 
այս շրջանի գրաֆիկական կերպարներին բնորոշ ներքին թախիծը նշմարվում է նաև այս 
կերպարում: Հարկ է նշել, որ հերոսի կեցվածքին հակադրվում է միջավայրը, որ շրջապա-
տում է նրան: Ի տարբերություն կնոջ անշարժ և ձգված դիրքի, այն բավական դինամիկ է: 
Պատկերի ետևի հատվածում երևացող ծառերը և շինությունը արված են աշխույժ վրձնա-
հարվածներով: Դրանց ձևերը սահուն կերպով ձուլվում և հաջորդում են միմյանց: Իսկ կնոջ 
ձեռքում գտնվող շաքարեղեգի ցողունի հստակ ընդգծված ուրվագիծը դեպի իրեն է սևեռում 
դիտողի հայացքը: Այն պատկերված է որոշակի անկյան տակ և կարծես հավասարակշռում է 
հորինվածքային ընդհանուր կառուցվածքը: 

Խոսելով այս աշխատանքի նախապատմության մասին Խ. Տեր-Հարությանը նշում է. 
«Ապագա պատկերիս հերոսը դուրս էր գալիս մի եկեղեցուց: Նրա կերպարը ինձ շատ ոգեշն-
չեց, և անհապաղ նրան նկարելու ցանկություն առաջացավ: Սակայն մոտս համապատաս-
խան նյութեր չկային, և ես ստիպված ինձ մոտ եղած փաստաթղթի ազատ մի անկյունում վե-
րարտադրեցի նրան»: 

Հարկ է նշել, որ շաքարեղեգի մոտիվը հանդիպում է լատինամերիկյան մի շարք նկա-
րիչների գործերում: Մեքսիկացի Դիեգո Ռիվերայի ստեղծագործություններում հեղափոխա-
կան շնչով համակված կերպարների կողքին պատկերված են իրենց առօրյա կենցաղային 
հոգսերով տարված հասարակ աշխատավորներ: Նրա «Շաքարեղեգի բերքահավաք» (1923 
թ.) որմնանկարում ուշադրության կենտրոնում առավելապես մարդկային կերպարներն են: 
Սակայն ի տարբերություն Ռիվերայի, Խ. Տեր-Հարությանը պատկերում է ոչ թե մարդկանց 
խումբ, այլ միայնակ մարդու: Հարկ է նշել նաև, որ Ռիվերայի հորինվածքը կրում է առավել 
աշխուժ, զվարթ նկարագիր, ինչը շեշտվում է պատկերի վառ գունաշարով: Հակառակ դրան, 
հայազգի նկարչի առավել նուրբ երանգավորմամբ գրաֆիկայի հերոսը համակված է որոշա-
կի թախիծով: Պետք է նշել, որ երկու աշխատանքները մոտ են ոճով, և երկու հեղինակներն 
իրենց երկերին հաղորդում են դեկորատիվ-հարթային ձևեր:  

Խ. Տեր-Հարությանի վաղ շրջանի գործերից է «Լվացքից հետո» («Համբերատարութ-
յուն») ջրաներկով արված նկարը (1931 թ.): Այստեղ պատկերված է նստած սևամորթ կին, 
իսկ նրա ետևում բեռնավորված ավանակ է: Կարելի է ենթադրել, որ կինը, կտրվելով առօրյա 
աշխատանքից, հանգիստ է առնում սաղարթախիտ բնության մի անկյունում: Արտահայտիչ է 
նրա հոգնատանջ և մտահոգ հայացքը: Թվում է, թե կնոջ կերպարում ամփոփված են աշխա-
տավոր գյուղացու միտքը զբաղեցնող առօրյա խոհերը: Շեշտելու համար նրա հոգնածությու-
նը նկարիչը կնոջը պատկերում է գլուխը ձեռքին հենած և ձեռքին փայտ բռնած: Կնոջ հա-
յացքն ուղղված է դիտողին: Ավանակի իրանի աջ և ձախ կողմերում հավասարաչափ ամրաց-
ված են հագուստով լի զամբյուղներ1: 

Խ. Տեր-Հարությանի այս գործի հերոսը իր կեցվածքով մոտ է Պոլ Գոգենի «Խաղողի 
բերքահավաք Առլում» (1988 թ.) կտավի գլխավոր կերպարին, որտեղ հորինվածքի առջևի 
հատվածում պատկերված նստած կինը հանգիստ է առնում հոգնեցուցիչ աշխատանքից: 

Հանգստի պահ է ներկայացված Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկական աշխատանքներից 
ևս մեկում` «Պառկած մարդը» խորագրով պատկերում (1932 թ.), որտեղ մեջքի վրա պառկած 
է սևամորթ մի երիտասարդ: Սակայն ի տարբերություն նախորդ աշխատանքի, այստեղ ոչ թե 
հոգնածությունը թոթափող մարդ է, այլ կարծես երազանքների գրկում հայտնված երիտա-
սարդ: Նկարը զուրկ է միջավայրը լրացնող որևէ տարրից: Փոխարենը ամբողջ տարածութ-
յունը զբաղեցնում է սևամորթ պատանու մարմինը` որոշակի հեռանկարով: Դրա շնորհիվ 
նկարը ստանում է շոշափելի տարածականություն: Իսկ պատանու երազկոտ անհոգությունը 
շեշտվում է նրա ձեռքերի դիրքով: Երկու ձեռքերին հենած գլուխը նա կողքի է շրջել ու թվում 
է, թե ուշադրությունը սևեռված է հեռվում կատարվող ինչ-որ իրադարձության: Կերպարի 
այսպիսի դիրքը հիշեցնում է Պոլ Գոգենի «Մակույկ» (Te Vaa, 1896 թ.) հորինվածքի ետևի 
հատվածում պատկերված հերոսի գլխի դիրքը, նա նույնպես հայացքն ուղղել է դիտողին հա-
կառակ ուղղությամբ: Նա հիշեցնում է նաև պոստիմպրեսիոնիզմի մեկ այլ վառ ներկայացուց-
չի` հոլանդացի Վինսենթ Վան Գոգի «Հանգիստ կեսօրին» (1890 թ.) կտավի հերոսներին, ո-
                                                           
1 1932 թ. Վուստերի գեղարվեստի թանգարանը, որի տնօրենն էր Ֆրենսիս Հենրի Թայլորը, ձեռք է բերում 
«Լվացքից հետո» նկարը: Հետագայում այն ներկայացվում է պատկերասրահի մշտական ցուցադրությունում: 
 



168 
 

րոնք նույնպես պատկերված են հորիզոնական դիրքով: Սակայն, եթե Վան Գոգի հերոսները 
պատկերված են քնած վիճակում և, հետևաբար, անտարբեր են իրենց շրջապատող երևույթ-
ների նկատմամբ, ապա Տեր-Հարությանի հերոսին հատուկ է առավել աշխուժ հոգեվիճակը: 

Պակաս երազկոտ, սակայն նույնպես պատանեկան անմիջականությամբ է օժտված 
«Պատանու դիմանկար» (1932 թ.) գրաֆիկական աշխատանքի կերպարը: Նստած դիրքով 
պատկերված կերպարի մանկական անհոգությունը միախառնվում է հայացքում առկա որո-
շակի թախծի հետ: Ի տարբերություն նախորդ կերպարի, սևամորթ պատանին գլուխը շրջել է 
դեպի դիտողը և կարծես լուռ երկխոսության մեջ է վերջինիս հետ: Այստեղ Խ. Տեր-Հարությա-
նը ասես ներկայացնում է իր ինքնանկարը: Ի տարբերություն նախորդ աշխատանքի, որտեղ 
կերպարի միջավայրը զերծ է որևէ տարրից, այս աշխատանքում տղան գտնվում է սաղար-
թախիտ բնության գրկում: 

Անդրադառնալով Խ. Տեր-Հարությանի Ջամայկայի շրջանի բազմաֆիգուր հորինվածք-
ներին` պետք է նշել, որ դրանք նույնպես ներկայացնում են հասարակ մարդկանց առօրյան: 
Այդպիսի աշխատանք է «Ջամայկայի աշխատավորները» (1932 թ.) հորինվածքը, որը ա-
ռանձնանում է հատկապես հեռանկարի յուրահատուկ կիրառմամբ: Նկարի առջևի հատվա-
ծի աջ մասում հեղինակը պատկերում է ստատիկ դիրքով, հայացքը դիտողին ուղղած մի 
կնոջ: Նրա հետևում դեպի նկարի խորքը հեռացող և հեռանկարով կրճատվող տղամարդ-
կանց շարք է: Հեռանկարի կիրառումը խորություն է հաղորդում պատկերին: Իսկ կերպարնե-
րի նման դասավորվածությունը դինամիկ է դարձնում ամբողջ պատկերը: 

Առջևում կանգնած կնոջ գլխավերևում մրգերով թաս է, որը պահվում է ձեռքով: Կերպա-
րի նման կեցվածք ունի Դիեգո Ռիվերայի «Աստվածամոր երկրպագումը» (1913 թ.) գրաֆի-
կական երկի կինը: Պետք է նշել, որ այստեղ հասարակ գյուղացու կերպարները պատկեր-
ված են ոչ թե տաժանակիր աշխատանքի պահին, ինչպես Խ. Տեր-Հարությանի մոտ է, այլ 
խմբված են Աստվածամոր ու մանուկ Քրիստոսի շուրջը: Նկատենք, որ Խ. Տեր-Հարությանի 
ստեղծագործության մյուս կերպարները ևս բեռնավորված են, սակայն նրանց գլխավերևում 
ոչ թե մրգերով թաս է, այլ մեկական կամ երկուական լեցուն պարկեր: Հեռանկարի կիրառու-
մը վկայում է, որ Խ. Տեր-Հարությանը, դեռ պատանի հասակից տիրապետում էր հեռանկարի 
կանոններին: Այստեղ էլ նրան հաջողվում է պատկերին հաղորդել խորություն և դինամիկա:  

Խ. Տեր-Հարությանի այս շրջանի գրաֆիկայում հաճախ են հանդիպում կոկոսի պտղից 
հյութ ըմպող գյուղացու կերպարներ: Ունի նաև կար և լվացք անող կամ այլ զբաղմունքով 
տարված միաֆիգուր և բազմաֆիգուր հորինվածքներ: Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկական 
աշխատանքների շարքում առանձնանում են նաև ինչպես վայրի բնության մեջ ապրող, այն-
պես էլ ընտանի կենդանիների պատկերները: 

1940-ական թթ. սկսած փոխվում է Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկական աշխատանքների 
բովանդակությունը` ստանալով առավել խոր բնույթ: Ի տարբերություն Ջամայկայի վաղ 
շրջանի, 20-րդ դարի երկրորդ կեսից Խ. Տեր-Հարությանը շոշափում է բազմաբնույթ թեմա-
ներ, որոնցում արձագանք են գտնում համամարդկային նշանակության երևույթներ: Մասնա-
վորապես նա անդրադառնում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձություն-
ներին, նաև Վիետնամական պատերազմին և այլն: 

Հարկ է նկատել, որ կտրուկ փոխվում է արվեստագետի ոճը: Խ. Տեր-Հարությանը ոճա-
կան փնտրտուքների արդյունքում մշակում է նոր նկարչական ձևեր: Պատկերային ազատ և 
համարձակ ծավալները հաճախ ստանում են վերացարկված տեսք: Այդ առումով արժանա-
հիշատակ է «Աբստրակցիա գուաշով» գրաֆիկան (1959 թ.): Նկարում հստակ նշմարվում է 
հեղինակի հակումը դեպի աբստրակտ-էքսպրեսիոնիզմը: Հայոց Մեծ եղեռնի տարիներին 
ԱՄՆ-ում հաստատված մեկ այլ հայազգի նշանավոր նկարիչ Արշիլ Գորկու և այլազգի ար-
վեստագետների հիմնած այս ուղղությանը բնորոշ վերացական, արտահայտիչ ընդհանուր 
ձևերը առկա են Խ. Տեր-Հարությանի այս նկարում: Պատկերի տաշեղանման և կլորավուն 
ծավալները, որ միասնական խմբով ասես հզոր պոռթկումով սլանում են նկարի մակերեսի 
ստորին հատվածից դեպի վեր, նրան հաղորդում են ընդգծված դրամատիզմ: Դրամատիզմն 
արտահայտվում է առավելապես հենց այդ ձևերի, այլ ոչ թե արտահայտիչ գուներանգների 
միջոցով: Հարկ է նշել, որ գունային լուծումներում նկարը զարմանալիորեն զուսպ է: Պաստե-
լային նուրբ գունաշարը չի արձագանքում ձևերի արտահայտիչ և դրամատիկ մեկնաբանմա-
նը, այլ միայն ներդաշնակորեն փոխլրացնում է դրանք: Հակվածությունը դեպի աբստրակտ-
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էքսպրեսիոնիզմը արտահայտված է հատկապես «Տիեզերք» (1961 թ.) կոչվող գրաֆիկական 
աշխատանքում: Խ. Տեր-Հարությանի այս երկում զգալի է ամերիկացի նշանավոր աբստ-
րակտ-էքսպրեսիոնիստ Ջեքսոն Փոլլոքի արվեստի ներգործությունը: Այստեղ պատկերը 
ստացված է ոչ թե ավանդական վրձնահարվածի, այլ թղթի մակերսով մեկ կանոնավոր կեր-
պով ներկը շաղ տալու միջոցով: Ինչպես Փոլլոքի այս ոճով արված գործերում, «Տիեզեր-
քում» նույնպես առկա է հորինվածքային որոշակի կառուցվածք: Հայազգի արվեստագետը 
ներկը թղթի մակերեսին տարածում է այնպես, որ ուղղորդվում է պատկերի կենտրոնական 
հատվածում համեմատաբար ակտիվ լուսավորված կետին: Դրան նպաստում են նաև նկա-
րի ամբողջ մակերեսով ձգվող երկարավուն գծերը, որոնք սևեռում են դիտողի հայացքը դե-
պի նկարի կենտրոնը: 

Ի տարբերություն «Աբստրակցիա գուաշով» հորինվածքի, «Տիեզերք» նկարը ունի գու-
նային առավել արտահայտիչ լուծումներ: Պատկերի ամբողջ մակերեսի սև ֆոնի վրա ցայ-
տուն արտահայտված են դեղինի, կարմիրի, սպիտակի ինքնաբերաբար ստացված թրթռուն, 
շրջանաձև հետքերը: 

Այսպիսով, Խ. Տեր-Հարությանի այս աշխատանքում զգալի է այն, որ արվեստագետին 
չեն բավարարում մինչ այդ եղած նկարչական նվաճումները, և նա շարունակում է մշակել 
նոր պատկերային ձևեր, որոնք արտահայտվում են նաև գարֆիկական հաջորդ ստեղծագոր-
ծություններում: Այդպիսին է «Հիրոսիմա» գրաֆիկան: XX դ. մեծագույն ողբերգություններից 
մեկին` Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծությանն է արձագանքում Խ. Տեր-Հարությանի այս 
գրաֆիկական երկը: Նկարում (1964 թ.) գլխավոր հերոսի ապշեցուցիչ պատկերն է, որը թեև 
հիշեցնում է մարդանման կերպար, սակայն առկա ձևախեղումները նրան բնութագրում են ա-
վելի շուտ իբրև կենդանակերպ մի արարած: Ակնհայտ է հեղինակի ձգտումը` դիմել բացա-
հայտ աղճատումների` ցույց տալու համար այդ արհավիրքի հետևանքները: Կերպարի դե-
ֆորմացված մարմնի մաշկն ասես թափանցիկ է, և դրա տակից հստակ երևում են նրա ոս-
կորները: Ապշեցնում է նաև հերոսի գլխի հատվածը, որտեղ գանգանման սպիտակ զանգվա-
ծի մեջ նշմարելի են միայն նրա դատարկ ակնախոռոչները, ինչպես նաև քթի ու բերանի ուր-
վագծերը: Մեծ չափերի են հասցված կերպարի ձեռքերը ու ոտքերը, որոնք հիշեցնում են 
կենդանու վերջույթներ: 

Հայտնի են Արտո Չաքմաքչյանի և Արա Սարգսյանի «Հիրոսիմա» քանդակները: Այս 
արվեստագետներից յուրաքնաչյուրը թեման յուրովի է մեկնաբանում: Եթե Արա Սարգսյանի 
քանդակում (1957 թ.) ներկայացված է ռեալիստական արտահայտիչ կերպար, ապա Չաք-
մաքչյանը, ինչպես Խ. Տեր-Հարությանի մոտ է, հրաժարվում է մարդու ֆիզիկական կրկնութ-
յունից: Փոխարենը ձևերի խեղմամբ աշխատանքին հաղորդում է այդ ողբերգության շունչը: 

Հիրոսիմայի թեմային անդրադարձել են այլ արվեստագետներ նույնպես, այդ թվում 
սփյուռքահայ նկարիչ Կյուվը (Ժորժ Կյուվերչինյան): Նրա «Հիրոսիմա» (1969 թ.) երկի կեր-
պարները, ի տարբերություն Խ. Տեր-Հարությանի համանուն նկարի հերոսների, նիհարա-
կազմ են և հյուծված տեսք ունեն: Հետաքրքրական է, որ այս և այլ հեղինակներ ավելի քան 
երկու տասնամյակ անց իրենց արվեստով արձագանքում են Հիրոսիմայի ողբերգական իրա-
դարձությանը: 

Տագնապի և արհավիրքի մեկ այլ պատկեր է ներկայացված «Պայքար» (1966 թ.) գրա-
ֆիկայում: Այստեղ զգալի է ողբերգական միջավայր: Սակայն դա արդյունք է ոչ թե կոնկրետ 
կերպարների սահմռկեցուցիչ ձևախեղումների, ինչպես «Հիրոսիմա» գրաֆիկայում, այլ 
պատկերի վերացարկմամբ ձևավորված ամբողջական խմբին փոթորկուն և տագանապալի 
շարժում հաղորդելու հետևանք: Հարկ է նկատել, որ այս պատկերին հատուկ են XX դ. 
սկզբին Եվրոպայում ձևավորված ֆուտուրիզմ ուղղությանը բնորոշ ձևերը: Տպավորություն է 
ստեղծվում, թե նկարի շրջանաձև տարածքում կատարվում է մի ամբողջ պատերազմական 
գործողություն, որտեղ ամեն ինչ շարժման մեջ է և քաոսային վիճակում: Սակայն Խ. Տեր-Հա-
րությանի այս և այլ պատկերներում իրարանցումը խիստ համակարգված է. գրեթե յուրա-
քանչյուր տարր կանոնակարգված է և ծառայում է ստեղծագործության ընդհանուր մտահա-
ղացումը առավել ցայտուն դարձնելու նպատակին:  

Թվացյալ խառնաշփոթը հատուկ է Խ. Տեր-Հարությանի ուշ շրջանի մի շարք գրաֆիկա-
կան աշխատանքներին, այդ թվում` Հայոց Մեծ եղեռնին առնչվող պատկերներին: 
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Հայոց Մեծ եղեռնի ողբերգական իրադարձությունները անջնջելի հետք են թողել Խ. 
Տեր-Հարությանի կյանքում, և որպես հետևանք այս իրադարձությունները արձագանք են 
գտել նրա գործերում: Բազմաթիվ են այն ստեղծագործությունները, որտեղ արվեստագետը 
պատկերում է 1915 թ. եղերական իրադարձությունները: Այս երկերը առանձնահատուկ տեղ 
են գրավում Տեր-Հարությանի ստեղծագործական ժառանգության շարքում, քանի որ ամփո-
փում են արվեստագետի անձնական հիշողություններն ու տառապալի ապրումները1: 

Արվեստաբան Էդ Մաք-Քարթին նշում է, որ Խ. Տեր-Հարությանը սկզբում գիտակցում է, 
որ իրեն հետապնդող հիշողությունները պետք չէ օգտագործել որպես ստեղծագործական 
նյութ: Միայն 1930-ական թվականներից նա անդրադառնում է ցեղասպանության թեմային2: 
Խոսելով առհասարակ հայ արվեստագետների կողմից Մեծ եղեռնի ողբերգական իրադար-
ձություններին անդրադառնալու դրդապատճառների մասին, Լևոն Չուգասզյանը նշում է. 
«Այս ամենը դարձել է մտորումների, խոր ապրումների առարկա և գտել է իր արտահայտութ-
յունը հայ արվեստում: Հայ արվեստն իրեն հատուկ արտահայտչամիջոցներով ձգտել է ի-
մաստավորել կատարվածը, պատասխանել ժողովրդին հուզող հարցերին, օգնել նրան հաղ-
թահարելու ողբերգությունը և հասնելու ինքնահաստատման»3: 

Հիշելով դեռևս մանուկ հասակից իրեն հետապնդող ապրումների մասին` Խ. Տեր-Հա-
րությանը նշում է. «Ես կարող եմ մոռանալ այն ինչ տեղի է ունեցել երեկ, ամեն բան մոռաց-
ման ենթակա է, բայց ոչ 1915 թիվը: Դիակներ, արյան լճեր, սարսափելի տեսարաններ: Չեմ 
հավատում, որ մարդը նման բանի ընդունակ է...»4: 

Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկային է բաժին ընկնում 1915 թ. իրադարձությունները նկա-
րագրող պատկերների մեծ մասը5: Ըստ որում արդեն 1935 թ. 26-ամյա Խ. Տեր-Հարությանը 
ստեղծում է Հայոց Մեծ եղեռնին վերաբերող առաջին ստեղծագործություններից մեկը` «Դեյր 
Էլ Զորը»: Հարկ է նշել, որ այն վատ է պահպանված: Սակայն անգամ պատկերի առանձին 
հատվածներում հստակ ընթեռնելի է հորինվածքի ողբերգական շունչը: Նկարում ներկայաց-
ված է նստած կին, որի ոտքերի առաջ դիակների մնացորդներ են: Սակայն ամենից ազդեցի-
կը ոչ թե պատկերում առկա դիակներն են, այլ նկարի վերին հատվածում, դիտողին դիմա-
հայաց, նստած կինը: Նա անշարժ է, չի բղավում, խելագարության պոռթկման մեջ իրեն չի 
նետում այս ու այն կողմ, որ բնորոշ է Խ. Տեր-Հարությանի ավելի ուշ շրջանի գրաֆիկական 
ստեղծագործություններին: Փոխարենը տառապանքներից ցնորված կնոջ հայացքում նկատ-
վում է որոշակի անտարբերություն: Նա լուռ է, գլուխը հենել է ծնկներին դրված ձեռքերին: Խ. 
Տեր-Հարությանի ռեալիստական ոճով արված այս գրաֆիկան արտահայտում է կատարյալ 
հուսահատություն: Նկարչի հերոսը, ինչպես նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի «Վիշտ» երկի 
վշտահար երիտասարդ կինը, համակ ցավի մարմնացում է6: Հուսահատության մթնոլորտ է 
տիրում նաև նկարիչ Հարություն Շամշինյանի «1897 թվականը Թուրքիայում» գրաֆիկայում: 
Ինչպես Խ. Տեր-Հարությանի հերոսը, Շամշինյանի բազմաֆիգուր հորինվածքի մի հատվա-
ծում երևացող կինը ողբում է թուրք ասկյարների կողմից սպանված հարազատի մահը7: Սա-
կայն, եթե Խ. Տեր-Հարությանի դեպքում մարդու մնացորդներ են, ապա Շամշինյանը պատկե-
րում է հենց նոր սպանված մարդու: 

Հետագայում Խ. Տեր-Հարությանի արվեստում եղեռնի թեման ձեռք է բերում առավել այ-
լաբանական, վերացարկված բնույթ քան «Դեյր Էլ Զորում», և պակաս իրապաշտական: Սա-

                                                           
1 Ինչպես հայտնի է, եղեռնի օրերին սպանվել են Տեր-Հարությանի հայրը, եղբայրը և այլ հարազատներ: Այդ 
ողբերգական իրադարձությունները շարունակվել են գաղթի ողջ ընթացքում: 
2 Տե´ս McCarthy E., Khoren Der Harootian Exhibits his Genocide Cycle, 1981, 25, April: 
3 Տե´ս Չուգասզյան Լ., Մեծ եղեռնի արտացոլումը արվեստում, Հայկական հարց հանրագիտարան, Ե., 1996թ. 
էջ 309: 
4 Տե´ս Donkers P. P., For Armenian Artist, “Peace” Sculpture is crowning Work, “The Sunday Telegram”, Portland, 
1988, 23 October, էջ 10: 
5 Անդրադառնալով Խ. Տեր-Հարությանի գեղանկարչությանը, հարկ է նկատել, որ այս ասպարեզում անդրա-
դարձ չի արվում ցեղասպանությանը: Փոխարենը գեղանկարչությունը հանդես է գալիս որպես գեղեցիկի, անհոգ 
կյանքի արտահայտչամիջոց: 
6 Տե´ս Չուգասզյան Լ., Հայկական ջարդերը, ազատամարտը և հայ արվեստագետները, «Նորք», Ե., 1991, 
ապրիլ, էջ 123: 
7 Տե´ս նույն տեղում, էջ 122: 
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կայն յուրաքանչյուր անգամ, իր կյանքի այս ծանր իրադարձություններին արձագանքող եր-
կերը հաղորդում են արվեստագետի խոր ապրումները: Երկար տարիների ընդմիջումից հե-
տո Խ. Տեր-Հարությանը վերադառնում է Տեր Զորի թեմային: 1935 թ., «Դեյր Էլ Զորից» 40 
տարի անց, 1975 թ. ստեղծում է «Տեր Զոր» գրաֆիկական աշխատանքը, որտեղ պատկե-
րում է ամբողջ հարթությամբ տեղակայված, մասնատված և վերացարկված մարդկային կեր-
պարներ հիշեցնող մարմիններ: Ի տարբերություն նախորդ աշխատանքի, սա առավել վերա-
ցարկված և դինամիկ նկար է: Ծավալների ընդհանրացումներն այստեղ ավելի մեծ տեղ ու-
նեն. դրանք գրեթե երկրաչափական ձևեր են ստանում: Եթե 1935 թ. աշխատանքը գունաշա-
րով առավել զուսպ է, ապա այստեղ առկա են գունային հարուստ հարաբերություններ: Ար-
տահայտիչ վրձնահարվածներով հարուստ անցումները կերպարներից դեպի նկարի ֆոն 
կատարվում է սահուն կերպով: Ետևի հատվածում Խ. Տեր-Հարությանը պատկերում է ամ-
պերով ծածկված երկնքի դինամիկ տեսարան: 

Տեր Զորի իրադարձությունները արձագանք են գտել մի շարք արվեստագետների եր-
կերում: Դրանցից կարելի է առանձնացնել ֆրանսահայ նկարիչ Շարթի (Սարգիս Հարություն-
յան) «Տեր Զորի մեջ» (1965 թ.) նկարը: Արվեստագետը պատկերում է զավակներով շրջա-
պատված կնոջ: Ինչպես և Խ. Տեր-Հարությանի 1935 թ. նկարում, այստեղ նույնպես առկա է 
կերպարի արտահայտիչ դիմախաղ, որում հստակ ընթերցվում է անելանելիություն: Սակայն 
եթե գաղթի տառապանքները կրող այս հերոսը դեռ փնտրում է փրկություն իր և իր զավակ-
ների համար, ապա Խ. Տեր-Հարությանի հերոսը հուսալքված է: Սակայն նրա երկերում հան-
դիպում են իրենց անկոտրում էությամբ առանձնացող հերոսներ: Այդպիսին է արվեստագե-
տի ստեղծագործությունների շարքում բացառիկ «Վան» («Պարտիզան») (1961 թ.) գրաֆի-
կան: Աշխատանքը բացառիկ է այն առումով, որ ցեղասպանությանը անդրադարձող նկարնե-
րի մեջ որպես դիմանկար եզակի է: «Վան» ստեղծագործությունը տարբերվում է մյուս աշ-
խատանքներից նաև մեկնաբանման ձևով: Սա դրվագ է ոչ միայն ինքնապաշտպանական 
հերոսամարտից, այլ ներկայացված է հայ ըմբոստի հավաքական կերպար: Ազատամարտի-
կի ըմբոստ էությանը Խ. Տեր-Հարությանը համադրում է արտաքին վեհանձն կեցվածքը: Ներ-
քին ցասումը նշմարվում է նրա անհանգիստ աչքերում, կարծես հայացքն ուղղել է դեպի հայ-
րենի Վանը` այն զավթիչներից պաշտպանելու անբռնազբոս մղումով: Լ. Չուգասզյանը նշում 
է. «Համիդյան ջարդերը և դրանց հետևանք գաղթականությունը, հազարավոր որբերի գոյութ-
յունը, հայդուկային և, ընդհանրապես, ազգային-ազտագրական շարժումների ծավալումը 
մղում են հայ արվեստագետներին` ավելի հաճախ մտահոգվելու ազգային խնդրով, արտա-
հայտելու իրենց քաղաքացիական զգացումները»1: 

Իր արտահայտիչ ձևերով է առանձնանում մեկ այլ` «Եփրատի ալիքների մեջ» գրաֆի-
կական աշխատանքը (1965 թ.): Կյանքի ողբերգական այս էջին վերաբերող պատկերում Խ. 
Տեր-Հարությանն առավել ազատ է վարվում ձևերի հետ: Նկարին դինամիկա են հաղորդում 
առկա սուր, տաշեղանման, որոշակի ռիթմով դասավորված ծավալները: Չնայած հարթութ-
յան վրա թվացյալ քաոսային տեղաբաշխմանը` ծավալները խմբավորվում և ամբողջանում 
են ուղղանկյունաձև ծավալի մեջ: Այստեղից մերթ ընդ մերթ դուրս են պրծնում մարդկային 
գլուխներ, որոնք միախառնվելով ջրի ալիքներին` ձուլվում են վերջիններիս և դառնում հա-
զիվ նշմարելի: Ակներև են, սակայն, մարդկանց դեմքերի սարսափահար արտահայտություն-
ները, միևնույն ժամանակ աչքերի հուսահատ անտարբերությունը: Ինչպես նշում է Էդ Մաք-
Քարթին. «Մարդկանց մարմինները հազիվ նշմարելի են, քանի որ նրանց իր ալիքների մեջ է 
շղթայել Եփրատը»2: Օժտված լինելով ֆուտուրիստական մասնատված և դինամիկ ծավալ-
ներով, պատկերը կարծես գտնվում է անընդհատ շարժման և պտույտի մեջ: Գունային ընդ-
հանուր զուսպ լուծումներին հակադիր են արյան կարմիր հետքերը, որոնք առկա են ջրի ա-
լիքներով մեկ անկանոն տեղաբաշխված մարդկանց մարմիններին:  

Առհասարակ Խ. Տեր-Հարությանի համեմատաբար ուշ շրջանի գրաֆիկային բնորոշ են 
պատկերային առավել արտահայտիչ ձևերը3: Դրանք ոչ միայն Հայոց Մեծ եղեռնը պատկե-
                                                           
1 Տե'ս նույն տեղում, էջ 126: 
2 Տե'ս McCarthy E., Khoren Der Harootian Exhibits his Genocide Cycle, 1981, 25 April: 
3  Ասելով ուշ շրջան, նկատի ունենք հետջամայկյան շրջանը, երբ նրա գրաֆիկան ձեռք է բերում առավել 
ողբերգական բնութագիր: 
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րող աշխատանքներն են, այլև տարբեր թեմաներ արտացոլող երկեր, որոնց հիմքում ևս 
մարդկային արհավիրքների նկարագրումն է («Հոլոքոստ», «Հիրոսիմա», «Պատերազմ» և 
այլն): 

Խ. Տեր-Հարությանի մղձավանջային մանկությանն արձագանքող երկ է «Կանիծեմ այն 
օրն որ ծնվեցա» (1966 թ.) գրաֆիկական աշխատանքը: Ֆուտուրիստական ոճով այս պատ-
կերում ներկայացված է ասես աշխույժ շարժման մեջ գտնվող, աղճատված ծավալներով լաց 
լինող մանկանման մի արարած: Արտահայտիչ են կերպարի դիմագծերը, որոնք կորցնելով 
մարդկային հատկանիշները, ձեռք են բերել կենդանական ձևեր: Կերպարը միայնակ է և 
կարծես լինելով լքված` իր ողջ ուժով բղավում է: Հետագայում նմանատիպ պատկեր հանդի-
պում է «Մանկական հիշողություններ» խորագրով քարակերտ քանդակում (1986 թ.): Այստեղ 
նույնպես տաշեղանման ծավալների մեջ առանձնանում է մանկան հուսահատ պատկերը: 
Սակայն ի տարբերություն գրաֆիկական տարբերակի, բրոնզե հորինվածքի հերոսը ոչ թե 
ողջ ուժով բղավում է, այլ թվում է անկենդան: 

Այսպիսով, վերը բերված փաստերը ցույց են տալիս, որ Խ. Տեր-Հարությանի գրաֆիկա-
կան աշխատանքներին հատուկ է ոճի և թեմայի բազմազանությունը: Նրա վաղ շրջանի ռեա-
լիստական նկարները ներկայացնում են կենցաղային պատկերներ, որտեղ շոշափվում են ա-
ռավելապես մարդկային պարզ հոգեվիճակներ: Այստեղ հասարակ արհեստավորը, ձկնորսը, 
ընտանի կենդանիներ արածեցնող հովիվը հոգում են իրենց առօրյա խնդիրները: Ջրաներ-
կով արված այս երկերում արտաքին վառ գունապնակը երբեմն հակադրվում է կերպարների 
մտահոգ և թախծոտ էությանը: Իսկ համեմատաբար ուշ շրջանում Խ. Տեր-Հարությանն իր եր-
կերում բարձրացնում է համամարդկային խնդիրներ, ընդ որում առավել արտահայտիչ 
դարձնելու համար մտահաղացումը, նա ներմուծում է ֆուտուրիստական, վերացական և այլ 
ձևեր: Այս շրջանում նա հաճախ կիրառում է խառը տեխնիկա: Միաժամանակ օգտագործե-
լով ջրաներկ, պաստել, թանաք, մատիտ, գուաշ` պատկերին հաղորդում է հարուստ, արտա-
հայտիչ մակերես: 
 

ААртур Ованнисян, ГРАФИКА ХОРЕНА ТЕР-АРУТЯНА. Данная статья посвящена 
исследованию графических произведении выдающегося армянского скульптора-худож-
ника Хорена Тер-Арутяна. Творчество Тер-Арутяна сформировалось в начале тридцатых 
годов 20-го века за пределами исторической родины, в частности, на латиноамери-
канском острове Ямайка. Здесь он создал множество красочных живописных и графи-
ческих работ, а так же многочисленное количество скульптур из разных видов местного 
прочного дерева. В последующие годы искусство Х. Тер-Арутяна развивалось в США, в 
Англии, в Италии, а также в Армении. 

Графика Х. Тер-Арутяна первоначально образуется под влиянием латиноамери-
канской культуры и в основном представляет образы Ямайки. Начиная с сороковых годов 
20-го века меняется содержание графических картин, получая более глубокий и траги-
ческий смысл. 

В статье также рассматриваются графические произведения Х. Тер-Арутяна на тему 
Геноцида армян. События 1915-го года оставили глубокий след в его памяти, что отрази-
лось в его графических и скульптурных творениях. В этих работах реалистические формы 
сменяются футуристическими и абстрактными, тем самым выражая глубину его 
душевных переживании. 
 

Ключевые слова: Хорен Тер-Арутян, графика, Геноцид армян, Ямайка, реализм, 
футуризм, абстракция 

 
Arthur Hovhannisyan, KHOREN-DER HARUTYAN’S GRAPHIC. This article is dedicated to 

the study of the graphic works of well-known Armenian sculptor-artist Khoren Der-Harutyan. The 
formation of his creation took place at the beginning of the 30’s of the 20th century, outside of 
the historical homeland, particularly on the Latin American island of Jamaica. Here he created a 
lot of colorful paintings and graphic works, as well as numerous sculptures from different types 
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of local solid wood . In the following years Der-Harutyan’s art was developed in the USA, Eng-
land, Italy, as well as in Armenia. 

Der-Harutyan’s graphics were initially formed under the influence of the Latin American 
culture and primarily represented the images of Jamaica. Since the forties of the 20th century, 
the content of the graphic pictures was changed getting deeper and tragic meaning. 

Article also considers the graphic works of Khoren Der-Harutyan on the theme of Armeni-
an Genocide. The events of 1915 left a very deep mark in his memory, and are reflected in his 
graphic and sculptural works. In these works the realistic forms are replaced by futuristic and 
abstract ones, thereby expressing the depth of his spiritual experience. 

 
KKey words: Khoren Der-Harutyan, graphic, Armenian Genocide, Jamaica, realism, futur-

ism, abstraction. 
 

 


