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Գա յա նե Ա ռա քել ան, Անդ րա նիկ Քո չա րի  
լու սան կար չա կան ար վես տը  

Եր., « Տիգ րան Մեծ» հրա տա րակ չութ յուն, 2018, 
144 էջ, 88 նկար*

Բա նա լի բա ռեր - Անդ րա նիկ Քո չար, hայ լու սան կար-
չութ յան հիմ ա դիր, գե ղար վես տա կան լու սան կար չութ յուն, 
դի ման կա րի վար պետ, սև  ու սպի տակ լու սան կար չութ յուն, 
ճար տա րա պե տա կան կո թող ներ։

 « Տիգ րան Մեծ» հրա տա րակ-
չութ յու նը 2018 թ. լույս է ըն ծա յել 
ար վես տա գի տութ յան թեկ նա ծու 
Գա յա նե Ա ռա քել ա նի «Անդ րա նիկ 
Քո չա րի լու սան կար չա կան ար վես-
տը» պատ կե րա գիր քը: Աշ խա տութ-
յան հիմ ա կան նպա տակն է՝ լու սա-
բա նել գե ղար վես տա կան լու սա-
նկար չութ յան խո շոր վար պետ Անդ-
րա նիկ Քո չա րի (1919-1984) մո ռա-
ցութ յան մատն ված գե ղա գի տա կան 
ժա ռան գութ յու նը և ցույց տալ նրա 
նշա նա կա լից դե րը հայ լու սան կար-
չութ յան զար գաց ման աս պա րե զում: 

 Խնդ րո ա ռար կա մե նագ րութ յու նը Գա յա նե Ա ռա քելյ ա նի շուրջ մեկ տաս-
նամ յա կից ա վե լի տևած ման րա մասն հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունքն ու 
հան րա գու մարն է: Դ րա վկա յութ յունն են Անդ րա նիկ Քո չա րի ար վես տին 
նվիր ված նրա թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սութ յու նը, ինչ պես նաև լու սա-
նկար չի մա սին պատ մող մի շարք հոդ ված ներ, ո րոնք լույս են տե սել «Էջ-
միա ծին», «Լ րա բեր», « Վէմ» և  այլ գի տա կան պար բե րա կան նե րում: Անդ րա-
նիկ Քո չա րի աշ խա տանք նե րի մա սին այս հե տա զո տութ յուն նե րի շար քը 
գա լիս է լրաց նե լու գրա խոս վող աշ խա տութ յու նը:

Գա յա նե Ա ռա քելյ ա նի մե նագ րութ յան լույս ըն ծա յու մը հա մընկ նում է 2019 
թ. լրա ցած՝ Անդ րա նիկ Քո չա րի ծննդյան 100-ամ յա և լու սան կար չութ յան 

*Հոդվածն ըն դուն վել է տպագ րութ յան 25.01.2019։
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գյու տի 180-ամ յա հո բելյ ան նե րին: Այն մի յու րա հա տուկ հար գան քի տուրք է 
մեծ լու սան կար չի և ն րա կեր տած ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հան դեպ: Ուս-
տի՝ ինչ պես հե ղի նակն է նշում. «Այս գիր քը Քո չա րի լու սան կար չա կան ժա-
ռան գութ յունն ամ բող ջա կան ներ կա յաց նե լու ա ռա ջին փորձն է, ուր լու սա-
բան վում են ար վես տա գե տի՝ հնա րա վո րինս լիար ժեք հա վա քա ծուն, նրա 
նա խընտ րած աշ խա տաո ճը, ստեղ ծա գոր ծութ յան գե ղար վես տա կան լե զուն»1:

Մե նագ րութ յու նը բաղ կա ցած է ար վես տա բան Մար տին Մի քա յելյ ա նի նե-
րա ծա կան խոս քից, ա ռա ջա բա նից, հայ լու սան կար չա կան ա վան դույթ նե րը 
և Անդ րա նիկ Քո չա րի ար վես տի ա կունք նե րը, ստեղ ծա գոր ծութ յան ժան րե-
րը ներ կա յաց նող եր կու մեծ գլուխ նե րից, եզ րա կա ցութ յու նից, գրա կա նութ-
յան ցան կից և ծա նո թագ րութ յուն նե րից: Օ տար ըն թեր ցո ղին Ա. Քո չա րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մա սին պատ կե րա ցում են տա լիս աշ խա տութ յա նը 
կցված անգ լե րեն (թարգմ. Գա յա նե Մով սիս յան), գեր մա նե րեն (թարգմ. Մար-
գա րի տա Դու դուկչ յան), ռու սե րեն (թարգմ. Աստ ղիկ Շահ վերդ յան), վրա ցե-
րեն (թարգմ. Ջու լիե տա Հա կոբ յան) նե րա ծութ յուն նե րը:

Ար վես տա բա նը գիր քը կազ մել ու շա րադ րել է հեն վե լով Ա. Քո չա րի՝ 
« Կեց ցե՛ կի նոն» խո րագ րով գրքի (ո րը պա րու նա կում է 97 լու սան կար), ինչ-
պես նաև լու սան կար չի որ դու՝ գե ղան կա րիչ, լու սան կա րիչ Վա հան Քո չա րի 
անձ նա կան ֆոն դում ամ բար ված լու սան կար նե րի, ար խի վա յին վա վե րա-
գրե րի, մա մու լում Ա. Քո չա րին վե րա բե րող հոդ ված նե րի ու հա ղոր դում ե րի, 
ցու ցա հան դես նե րի կա տա լոգ նե րի և  անհ րա ժեշտ այլ նյու թե րի վրա: Միա-
ժա մա նակ Գ. Ա ռա քելյ ա նը այ ցե լել է լու սան կար չին ճա նա չող ար վե ս տա-
գետ նե րի, ծա նո թա ցել, ու սում ա սի րել, օգ տա գոր ծել է մաս նա վոր հա վա-
քա ծու նե րում և  ըն տա նե կան ալ բոմ ե րում պահ վող հազ վա դեպ լու սան կար-
ներ, ար վես տա գե տի կյան քի և գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված տե ղե կութ-
յուն ներ:

Ա ռա ջա բա նում Գա յա նե Ա ռա քելյ ա նը Հա յաս տա նում գե ղար վես տա կան 
լու սան կար չութ յան հիմ ադ րում ու զար գա ցու մը պայ մա նա վո րում է Ա. Քո-
չա րի ստեղ ծա գոր ծութ յամբ և կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նեութ յամբ: Մատ-
նանշ վում են այն հիմ ա կան օ րի նա չա փութ յուն նե րը, ո րոն ցով զար գա ցել է 
լու սան կար չի ար վես տը: Այդ ի մաս տով հե ղի նակն ա վե լի ման րա մասն է 
դի տար կում Անդ րա նիկ Քո չա րի ան ձը և գոր ծը, մի մար դու, ով ծնվել է 
Ա լեք սանդ րիա յում 1919 թ. և 1947 թ. գա լով Հա յաս տան՝ նոր էջ է բա ցել հայ 
ար վես տի պատ մութ յան մեջ և գ րա վել իր հաս տա տուն տե ղը:

Մեծ հե տաքրք րութ յամբ է ըն թերց վում « Հայ լու սան կար չա կան ա վան-
դույթ նե րը և Անդ րա նիկ Քո չա րի ար վես տի ա կունք նե րը» գլու խը, որ տեղ Գ. 
Ա ռա քելյ ա նը հա մա ռոտ ակ նար կով ներ կա յաց նում է հա մաշ խար հա յին լու-
սան կար չութ յան պատ մութ յու նը, Ա. Քո չա րի ապ րած ժա մա նա կաշր ջա նը՝ 
վե րաս տեղ ծե լով այն մի ջա վայ րը, ո րում ձևա վոր վել է հայ լու սան կար չի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը: 

Հե ղի նա կը նախ անդ րա դառ նում է Ն յեպ սին, Դա գե րին և Թալ բո թին, 
ով քեր փոր ձում էին ստեղ ծել ի րա կա նութ յան գե ղար վես տա կան պատ կե-
րա ցու մը, ա պա՝ լու սան կար չութ յան գե ղար վես տա կան հնա րա վո րութ յուն-

1 Առաքելան Գ., Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը, Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2018, էջ 11:
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նե րը կի րա ռող մի շարք գե ղան կա րիչ-լու սան կա րիչ նե րի: Ա. Քո չա րի ար-
վես տի ա կունք նե րը ո րո նե լիս Գ. Ա ռա քելյ ա նը անդ րա դառ նում է գե ղար-
վես տա կան լու սան կար չութ յան վար պետ ներ Դ ևիդ Օկ տա վիուս Հի լին, Նա-
դա րին, Աբ դուլ լահ եղ բայր նե րին, Յու սուֆ Քար շին, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը տես նում է Ա. Քո չա րի դի-
ման կա րա յին գոր ծե րում:

Գ րա խոս վող աշ խա տութ յու նում հան գա մա նո րեն շա րադր ված է նաև 
« Հայ կա կան լու սան կար չութ յու նը գաղ թօ ջախ նե րում և Հա յաս տա նում» բա-
ժի նը, որ տեղ անդ րա դառ նա լով հա մաշ խար հա յին լու սան կար չութ յան պատ-
մութ յան մեջ պատ վա վոր տեղ զբա ղեց նող Աբ դուլ լահ եղ բայր նե րին ( Պո լիս), 
Սև րու գի նին ( Պարս կաս տան), Տեր-Ղ ևոնդ յան ցին (Վ րաս տան), Քար շին ( Կա-
նա դա), Գ յու լե րին ( Թուր քիա)՝ Գ. Ա ռա քելյ ա նը բա ցա հայ տում ու կար ևո րում 
է վեր ջին նե րիս ձե ռագ րի ազ դե ցութ յու նը Անդ րա նիկ Քո չա րի ստեղ ծա գոր-
ծա կան ժան րե րի վրա: Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կը նշում է. «Աբ դուլ լահ 
եղ բայր ներն ի րենց գոր ծու նեութ յամբ նոր էջ բա ցե ցին և հայ ար վես տի 
պատ մութ յան մեջ հիմք դրե ցին հայ կա կան լու սան կար չա կան ար վես տի 
զար գաց ման հա մար այն պես, ինչ պես Անդ րա նիկ Քո չարն իր հա վա քա  ծուով 
սկիզբ դրեց և զար գաց րեց գե ղար վես տա կան լու սան կար չութ յու նը Հա յաս-
տա նում»2: Եվ ա վե լաց նում է՝ «Ի տար բե րութ յուն Աբ դուլ լահ նե րի, ո րոնք 
նկա րում էին և՛ պատ վե րով, և՛ ի րենց ընտ րութ յամբ, Քո չա րը լու սան կա րել 
է բա ցա ռա պես իր ընտ րութ յամբ և ցան կութ յամբ: Իր կադ րե րում յու րա-
հա տուկ մո տեց մամբ ցույց է տվել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կո լո րի տա յին 
ան ձանց»3: Ինչ վե րա բե րում է պարս կա կան լու սան կար չա կան ար վես տին՝ 
մաս նա վո րա պես ար վես տա գետ, հնա գետ և պարս կա կան հազ վագ յուտ ի րե-
րի հա վա քող Ան թո ւան խան Սև րու գի նին, ա պա վեր ջի նիս «լու սան կար նե րի 
հա վա քա ծուն դի տե լով՝ կա րող ենք հստակ պատ կե րա ցում կազ մել նրա 
ժա մա նա կի ար ևելյ ան մշա կույ թի ու կեն ցա ղի մա սին այն պես, ինչ պես Քո-
չա րի լու սան կար ներն են մեզ ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նում սո վե տա-
կան տա րի նե րի Հա յաս տա նը»4: 

« Լու սան կար չա կան ար վեստն Անդ րա նիկ Քո չա րի ժա մա նակ նե րում» են-
թագլ խում հե ղի նա կը ներ կա յաց նե լով հա յաս տան յան մշա կու թա յին կյան-
քը՝ մաս նա վո րա պես ընդգ ծում է 1959 թ. Հա յաս տա նում կազ մա վոր ված 
« Ֆո տո  տեխ նի կա» խմբագ րութ յու նը, ո րի ա ռա ջին սերն դի ար վես տա գետ-
լու սան կա րիչ նե րից շա տե րը կրթութ յան դա սեր ա ռան Անդ րա նիկ Քո չա րի 
ար վես տա նո ցում: Ն շա նա կա լից ի րա դար ձութ յուն նե րի շար քում հե ղի նա կը 
հի շա տա կում է նաև 1970 թ., երբ լու սան կար չութ յու նը՝ որ պես ար վես տի 
տե սակ, դա սա վանդ վեց Եր ևա նի գե ղար վես տա կան մշա կույթ ու սում ա-
սի րող բու հե րում: 

Խիստ ու շագ րավ է Անդ րա նիկ Քո չա րի ստեղ ծա գոր ծութ յան ժան րե րին 
նվիր ված բա ժի նը, որ տեղ Գ. Ա ռա քելյ ա նի կող մից քննվում են գե րա գույն 
վար պե տութ յամբ ստեղծ ված Քո չա րի ան հա տա կան, տի պա կան, հո գե բա-
նա կան, հան դի սա վոր և խմ բա կա յին դի ման կար նե րը: Վեր ջին ներս մեզ են 

2 Առաքելան Գ., Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը, էջ 19-20:
3 Նույն տեղում, էջ 20: 
4 Նույն տեղում, էջ 21:
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ներ կա յաց նում հա յաս տա նաբ նակ ու սփյու ռա քա հայ ա մե նա տար բեր ար-
վես տա գետ նե րին՝ կեր պար նե րի մի ամ բողջ բույլ, ո րը կա րե լի է ան վա նել 
տրա մադ րութ յուն նե րի և բ նա վո րութ յուն նե րի պատ կե րաս րահ: Վար պե տի 
լու սան կար նե րում հա վեր ժա ցել են նկա րիչ ներ Մար տի րոս Սար յանն ու Մի-
նաս Ա վե տիս յա նը, գրող ներ Ա վե տիք Ի սա հակյ անն ու Վիլյ ամ Սա րո յա նը, 
ար վես տա բան Լի դիա Դուր նո վոն, դե րա սան ներ Վահ րամ Փա փազյ ա նը և 
Գուր գեն Ջա նի բեկյ ա նը, քան դա կա գործ Ա րա Սարգս յա նը, ծո վա կալ Հով-
հան նես Ի սա կո վը և  այլ նշա նա վոր մար դիկ: Այդ լու սան կար նե րը վկա յում 
են, որ ար վես տա գե տը բա վա կան եր կար ժա մա նակ է տրա մադ րել բնորդ-
նե րին լու սան կար ման նա խա պատ րաս տե լու հա մար: Գ. Ա ռա քելյ ա նի խոս-
քե րով՝ Ա. Քո չա րը ստեղ ծում էր հա րա զատ ու հա ճե լի մթնո լորտ, սկսում 
զրու ցել նրանց հետ ու ֆիք սում ա մե նաբ նա կան, տպա վո րիչ պա հը: Յու րա-
քանչ յուր բնոր դի ըն ձե ռում էր հար մա րա վետ այն պի սի հո րին վածք, որ հան-
կարծ ա վե լորդ ման րա մաս ներ չհայտն վեն կադ րում5: « Յու րա քանչ յուր պորտ-
 րետ նկա րե լիս ես ցան կա նում եմ հա ղոր դել տվյալ մար դու ոչ թե ար տա քին 
նմա նութ յու նը, այլ ա մե նից ա ռաջ՝ ներ քին կեր պա րը: Լու սա վո րութ յու նը մշա-
կե լիս ձգտում եմ ստի պել նրան մո ռա նա լու, որ ին քը բնորդ է: Զ րու ցում եմ 
հե տը, ստի պում եմ, որ մի բան պատ մի, ծի ծա ղի, բար կա նա, մղում եմ ի րեն 
մոտ ու հու զող թե մա նե րի և միայն այն պա հին, երբ նկա տում եմ, որ մար դը 
լու սա վոր ված է ստեղ ծա գոր ծա կան մտքով, շտա պում եմ լու սան կա րել նրան, 
որ իմ որ սած տպա վո րութ յու նը չկորց նեմ»6,- ա սել է վար պե տը: 

Շատ լու սան կա րիչ նե րի նման Քո չա րը նույն պես ստեղ ծա գոր ծե լիս օգտ-
վել է բազ մա զան ա ռար կա նե րից՝ քան դակ նե րից, գե ղան կար նե րից, զգեստ-
նե րից, գոր գե րից, սե ղան նե րից, տար բեր ա թոռ նե րից, վա րա գույր նե րից և  
այլն: Այս աշ խա տաո ճը կի րա ռել է մեծ մա սամբ հան դի սա վոր դի ման կար ներ 
ստեղծե լիս, սա կայն, հա վա տա րիմ իր սկզբունք նե րին, չա փա զանց քիչ է 
կի րա ռել դե կո րա տիվ ի րեր ու ա ռար կա ներ: Լու սան կա րի չը նա խընտ րած 
լույ սը ստա նա լու հա մար աշ խա տել է եր կար: Իր գա ղա փար նե րի ի րա կա-
նաց ման լու ծու մը Քո չա րը տես նում էր լույս ու ստվե րի հա մադ րութ յամբ և  
որ պես կա նոն՝ հա ճախ օգ տա գոր ծում էր բնա կան լույ սը: Դի ման կա րի չը 
սի րում էր բնոր դին տե ղադ րել մթութ յան մեջ և լույս գցե լով հատ կա պես 
դեմ քին և ձեռ քե րին՝ ընդգ ծել նրա բնա վո րութ յան գծե րը, նե րաշ խարհն ու 
հո գե կան ապ րում ե րը: Աս վա ծի ցայ տուն ար տա հայ տութ յունն են պատ մա-
բան Ա շոտ Հով հան նիս յա նի, գծան կա րիչ Վ լա դի միր Այ վազյ ա նի, ար վես տա-
բան Շա հեն Խա չատր յա նի, գրող Կոս տան Զար յա նի, գե ղան կա րիչ Է դո ւարդ 
Ի սա բեկյ ա նի դի ման կար նե րը: Ինչ պես գրքի հե ղի նակն է նշում՝ «Ակ նա ռու է, 
որ Անդ րա նիկ Քո չա րի դի ման կար չա կան հա րուստ ժա ռան գութ յու նը ստեղծ-
 վել է նրա գե ղան կար չա կան մտա ծո ղութ յան շնոր հիվ»7:

Քո չա րի ան հա տա կան և մ տեր միկ բնույ թի գոր ծե րում զգա լի քա նակ են 
կազ մում չե զոք խոր քով պատ կեր նե րը, ին չը նրա դի ման կա րա յին ար վես տի 
էա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է: Ն րա բո լոր գոր ծերն անգ նա հա տե-
լի հի շա տակ ներ են իր ժա մա նակ նե րի և մարդ կանց մա սին: Ինչ պես խոս-

5 Տե՛ս Առաքելան Գ., Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը, էջ 63:
6 Նույն տեղում, էջ 63-64:
7 Նույն տեղում, էջ 34:
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տո վա նում է լու սան կա րիչ-դի ման կա րի չը՝ «Ճշգ րիտ դի ման կար ներ կթող նեն 
նրանք, ով քեր ա ռա ջին հեր թին սի րում են մար դուն և  երկ րոր դա կան են 
հա մա րում նրա մե ծութ յունն ու մաս նա գի տութ յու նը: Չընկճ վել հե ղի նա կա-
վոր մարդ կան ցից, հա սա րակ մար դուն էլ չընկ ճել, բռնազ բո սի կից խու սա-
փել, ու նե նալ որ սա ցող աչք և մա տու ցե լու ձիրք. այս վեր ջի նը հատ կան շա-
կան տեղ կգրա վե»8:

Ա. Քո չա րի աշ խա տանք ներն ար տա հայ տում են նրա դի ման կա րա յին 
ար վես տի նրբութ յուն նե րը և ն րա կող մից արժ ևոր ված մարդ կա յին նե րաշ-
խար հը, ին չը բա ցա հայ տե լը նրա ա մե նա սի րե լի զբաղ մունքն էր: Շա րու նա-
կե լով ու հիմ ա վո րե լով իր միտ քը՝ պատ կե րագր քի հե ղի նա կը շեշ տում է, 
որ հայ մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի լու սան կար ներն ու նե նա լու հա մար մենք 
պար տա կան ենք այս ան դուլ պատ կե րա հա նին: Ն րա լու սան կար նե րով ենք 
պատ կե րա ցում կազ մում XX դա րի հայ մե ծա նուն գոր ծիչ նե րի մա սին, և  այս 
ա ռու մով Քո չա րի շատ դի ման կար ներ դար ձել են պատ կեր-խորհր դա նիշ-
ներ9:

Խնդ րո ա ռար կա մե նագ րութ յան մեջ Գ. Ա ռա քելյ անն անդ րա դառ նում է 
նաև Ա. Քո չա րի ստեղ ծա գոր ծութ յան մաս կազ մող՝ ճար տա րա պե տա կան 
կո թող ներ պատ կե րող լու սան կար նե րին: Ըստ էութ յան նա ա ռա ջինն էր 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նում, որ շա րու նա կեց Ա րամ Վ րույ րի ա վան դույ թը: 
Եվ միան գա մայն ի րա վա ցի է մե նագ րութ յան հե ղի նա կը, որ, ըն թեր ցող նե-
րին ներ կա յաց նե լով հայ լու սան կար չի ա վան դը, նշում է. «Ն րա ստեղ ծա-
գոր ծութ յան մեջ զգա լի թիվ են կազ մում 1950-ից մինչև 1980-ա կան ներն 
ար ված հու շար ձան նե րի բա ցա ռիկ այն կադ րե րը, ո րոնք ար ժե քա վոր են թե՛ 
փաս տագ րա կան, թե՛ գե ղար վես տա կան ա ռում ե րով»10: Շա րու նա կե լով իր 
միտ քը՝ Գ. Ա ռա քելյ ա նը շեշ տում է, որ մա սամբ կան գուն մա ցած ճար տա-
րա պե տա կան մի շարք հու շար ձան նե րի ծա նո թա նում ենք շնոր հիվ պահ-
պան ված հա տա կագ ծե րի և լու սան կար նե րի: «Եվ այս պա րա գա յում,- գրում 
է Գ. Ա ռա քելյ ա նը,- մեծ է նաև լու սան կա րիչ Անդ րա նիկ Քո չա րի ա վան դը: 
Ն րա լու սան կա րե լուց հե տո ո րոշ կո թող ներ նո րոգ վել են, մի մասն էլ՝ փլուզ-
վել: Անդ րա նիկ Քո չա րը մտա հոգ ված է ե ղել հայ կա կան հու շար ձան նե րի 
ճա կա տագ րով: Լու սան կա րե լով նա հե ռա տե սո րեն փրկել է մաս նա վո րա-
պես այն հու շար ձան նե րի ընդ հա նուր տես քը, ո րոնք փլուզ ման ըն թաց քում 
էին: Ն րա այս դի պա շա րով մենք պատ կե րա ցում ենք կազ մում, թե սո վե-
տա կան իշ խա նութ յան տա րի նե րին ինչ պի սի վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա-
ցել հու շար ձան նե րը Հա յաս տա նում և  ինչ տեսք են ու նե ցել: Այ սօր ար դեն 
հու շար ձան նե րի լու սան կար նե րը կա րող են մեծ դեր կա տա րել դրանց ու-
սում ա սի րութ յան, պատ մութ յան, ներ կա յաց ման ու դե րի մեկ նա բան ման 
հա մար: Այս տե սանկյ ու նից Քո չա րի վե րոնշ յալ լու սան կար նե րը ար դիա կան 
են և  ար ժա նի են ու շադ րութ յան»11: 

Անդ րա նիկ Քո չա րի պատ մա կան հու շար ձան ներ պատ կե րող լու սա նկար-
նե րը ոչ միայն փաս տագ րա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն, այլև խիստ 

8 Ափինյան Ա., Մարդը, որ հրաշքներ էր գործում, «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, Եր., 1994, 
սեպտեմբերի 29, էջ 6:
9 Տե՛ս Առաքելան Գ., Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը, էջ 66:
10 Նույն տեղում, էջ 68:
11 Նույն տեղում, էջ 69:
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տար բեր վում են ի րենց գե ղար վես տա կան բարձր ար ժա նիք նե րով: Կո թող-
նե րը նկա րե լիս նա այն պի սի դի տա կե տեր ու կոմ պո զի ցիա է ընտ րել, որ 
շա հա վետ լի նի հու շար ձա նի ցու ցադ րութ յան հա մար: Նա ժա մե րով կամ 
օ րեր շա րու նակ սպա սել է իր ու զած բնա կան լույ սը տես նե լու հա մար, որ 
կա րո ղա նա հու շար ձա նի կա ռուց վածքն ու ծա վա լը հա ղոր դել: Գ. Ա ռա քել-
յա նի խոս քե րով՝ Ա. Քո չա րը «ա ռար կա նե րի ձևն  ու ծա վա լը բնու թագ րող 
լու սա վո րութ յուն է ընտ րել՝ օգ տա գոր ծե լով հիմ ա կա նում ար ևա յին լու սա-
վո րութ յու նը»12: Կա ռույց նե րի ճիշտ չա փե րին հա սու դարձ նե լու հա մար լու-
սան կա րի չը կադ րե րում եր բեմ նե րա ռել է զբո սաշր ջիկ նե րի կամ հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ նե րի՝ մասշ տաբ նե րը ցույց տա լով նրանց հետ հա րա բե րակ ցութ-
յան մեջ: Հա մայ նա պատ կե րա յին դի տա կե տով ի րա կա նաց ված գոր ծե րից 
զատ՝ հու շար ձան նե րը լու սան կա րե լիս նա հատ կա պես ու շադ րութ յուն է 
դարձ րել կո թո ղի վրա ե ղած քան դակ նե րին ու զար դա գո տի նե րին՝ հզոր 
ճար տա րա պե տութ յու նը ցույց տա լով իր մեկ ման րա մա սի մի ջո ցով, և  որ-
սա ցել է այն պա հը, երբ ար ևը տպա վո րիչ լույս ու ստվե րով է ո ղո ղել դրանք:

Պատ կե րագր քի հե ղի նա կը Անդ րա նիկ Քո չա րի լու սան կար չա կան ար-
վես տի ու սում ա սի րութ յու նը շա րու նա կում է բնա պատ կեր նե րի շար քի դի-
տար կու մով: Վեր ջինս Քո չա րի գոր ծե րում հան դես է ե կել և՛ որ պես պատ կե-
րի հետնախորք, և՛ որ պես ինք նու րույն ժանր: Որ պես բնան կա րիչ՝ Քո չա րը 
հատ կա պես սի րել է լու սան կա րել լեռ ներ, ո րոնք հպարտ են և միա ժա մա-
նակ ո ղող ված ինչ-որ քնքուշ քնա րա կա նութ յամբ: Նա Հա յաս տա նը նկա րել 
է բարձ րից՝ կի րա ռե լով հա մայ նա պատ կե րա յին հո րին ված քը: Դ րան ցից Գ. 
Ա ռա քելյ անն ա ռանձ նաց նում է «Ա րա րա տը» լու սան կա րը, որն անց կաց նե լով 
սե փա կան նե րաշ խար հի մի ջով՝ « Քո չա րը լու սան կա րել է բո լո րից տար բեր-
վող Ա րա րատ՝ դարձ յալ ան դա վա ճան մա լով ստեղ ծա գոր ծե լու իր ո ճին: 
Ա րա րա տի բնա պատ կե րը Քո չա րը որ սա ցել է բարձ րից՝ ցույց տա լով նրա 
տիե զե րա կա նութ յու նը»13:

Բ նան կա րի դեպ քում ար վես տա գե տի հո րին վածք նե րը բազ մապ լա նա յին 
են ու հա գե ցած բաղ կա ցու ցիչ տար րե րով: Ցայ տուն և հա ջող ված օ րի նակ է 
« Գո մեշ ներ» աշ խա տան քը, որն աչ քի է ընկ նում դի նա միզ մով: Գր քի հե ղի նա-
կը թե մա տիկ ա ռու մով այն նմա նեց նում է Է դո ւարդ Ի սա բեկյ ա նի « Հո րո վել: 
Լեռ նա յին վար» և հատ կա պես Խա չա տուր Տեր- Մի նաս յա նի « Նա խիր» աշ խա-
տանք նե րին14: Վեր ջին պատ կե րում, ինչ պես և Քո չա րի որ սած տե սա րա նում, 
շեշտ ված է ա ռաջ նա պատ կե րը: Կեն դա նի նե րը եր կու աշ խա տան քում էլ ներ-
կա յաց ված են մեծ չա փե րով, կար ծես կադ րից դուրս են գա լիս՝ գրա վե լով 
նկա րի տա րա ծութ յան մե ծա գույն մա սը: Քո չա րի մոտ երկ նա կա մա րին հատ-
կաց վե լիք մա սը մթի մեջ է՝ նման իր մե ծա թիվ այլ լու սան կար նե րին: Ինչ պես 
« Գո մեշ ներ» աշ խա տան քը, այն պես էլ կեն դա նի ներ պատ կե րող այլ դի պա-
շա րեր, հի շեց նում են մե ծա նուն կի նո ռե ժի սոր Ար տա վազդ Փե լեշ յա նի ֆիլ մե-
րը: Նա էլ « Քո չա րի նման Հա յաս տա նը գո վեր գել է կեն դա նու մի ջո ցով, հայ 
մար դուն, հայ հով վին է ցույց տվել և ն րա հա րատև տքնա ջան աշ խա տան քը 
հա յոց լեռ նե րում: Ն րա հա մար ևս խոյն ու գո մե շը, հո վիվն ու նրա աշ խա-

12 Նույն տեղում, էջ 76:
13 Նույն տեղում, էջ 84-85:
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 88:
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տանքն են բնո րո շում Հա յաս տա նը»15: Հարկ է նշել, որ 1960-1970-ա կան նե րին 
ոչ միայն հայ կեր պար վես տում ու կի նոար վես տում, այլև գրա կա նութ յան մեջ 
ե ռան դուն անդ րա դարձ ե ղավ գո մե շի կեր պա րին՝ որ պես հայ գյու ղի ու նրա 
կեն ցա ղի նոր խորհր դա նիշ: Եվ ինչ պես Գ. Ա ռա քելյ անն է նշում՝ «Ի հար կե, 
դժվար է միան շա նակ պնդել, թե հե ղի նակ նե րից կոնկ րետ ով է այս թե ման 
մտցրել հայ ար վեստ, կամ ով ու մից է ներշնչ վել, բայց հրա պա րակ ման 
տա րեթ վե րին հետ ևե լով՝ կա րող ենք ա սել, որ նշված նե րից ա մե նա վա ղը 
պատ կա նում է Ա. Քո չա րին»16:

Քո չա րի ստեղ ծա գոր ծա կան հա յաց քից ան մասն չի մա ցել նաև նա-
տյուր մոր տի ժան րը: Այս ժան րով նա ստեղ ծա գոր ծել է՝ սնվե լով հայ և  ար-
տա սահ ման յան ար վես տի ա վան դույթ նե րից՝ հաշ վի նստե լով հա մաշ խար-
հա յին գե ղան կար չա կան փոր ձա ռութ յան հետ: Դ րան ցից մի քա նիսն ան գամ 
աբստ րակտ ո ճի են և լու սան կար չի նոր շրջա նի չի րա կա նաց ված դրսևո-
րում եր են («Աբստ րակտ նատ յուր մորտ», « Նատ յուր մորտ ոսպն յա կով»): 
Ար վես տա գե տի նատ յուր մորտ նե րում հատ կա պես զգաց վում է նրա մեծ սե-
րը դե պի ծա ղիկ նե րը: Դ րան ցից պատ կե րագր քի հե ղի նակն ա ռանձ նաց նում 
է « Նատ յուր մորտ փի սո յով», « Նատ յուր մորտ», « Ծի լեր», « Լու սա բաց», « Խա-
ղաղ ա ռա վոտ» աշ խա տանք նե րը: Քո չար լու սան կար չի ո րոշ նատ յուր մորտ-
ներ կա րե լի է դի տար կել որ պես մարդ կա յին հո գե բա նութ յան վեր լու ծութ յան 
փորձ, իսկ ո րոշ մասն էլ՝ մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի և կե ցութ յան ար-
տա հայ տութ յուն ներ: 

Խիստ հե տաքրք րութ յամբ է ըն թեց վում Անդ րա նիկ Քո չա րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յան գե ղար վես տա կան լեզ վի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին նվիր ված 
բա ժի նը, որ տեղ մե նագ րութ յան հե ղի նա կը նրան ներ կա յաց նում է որ պես 
դա սա կան ո ճի սկզբունք նե րով ստեղ ծա գոր ծող ար վես տա գետ: Ար վես տի 
դա սա կա նութ յու նը մարմ ա վո րող բա ղադ րա տար րե րից Գ. Ա ռա քելյ անն 
ա ռանձ նաց նում է «հո րի ված քը՝ պատ կեր վող ա ռար կա յի կամ բնոր դի չա-
փերն ու դիր քը տա րա ծութ յան մեջ, դի տա կե տի ընտ րութ յու նը, ռա կուր սը, 
լու սաստ վե րը, գույ նը, ֆակ տու րան, լու սան կա րի ֆոր մա տը»17: Չա փե րի մա-
սին խո սե լիս հարկ է նշել, որ այն լու սան կար չութ յան դեպ քում հա րա բե րա-
կան է, ո րով հետև ժա պա վե նից լու սան կա րը տպվում է ցան կա ցած չա փե-
րով: Բայց պետք է հաշ վի առ նել, թե ցու ցադ րութ յան հա մար լու սան կա րիչն 
ինչ տպագ րա կան չա փեր է նա խընտ րել: Քո չարն իր բո լոր ժան րե րի լու-
սան կար նե րը «տպում էր ուղ ղանկյ ուն և  եր բեմ քա ռա կու սի ֆոր մա տով: 
Նա լու սան կա րել է 6x6, 9x12 չա փի ժա պա վեն նե րով, տպել է մեծ մա սամբ 
24x30, 30x40 և 50x60 չա փե րով»18:

Հայ լու սան կա րիչն աշ խա տան քա յին ե րեք տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում 
հա վա տա րիմ է մա ցել ծննդա վայ րում սաղմ ա վոր ված, իսկ այ նու հետև 
հայ րե նի քում ձևա վոր ված իր ստեղ ծա գոր ծութ յան գե ղար վես տա կան լեզ-
վին: Անդ րա նիկ Քո չա րը հիմ ա կա նում լու սան կա րել է սև  ու սպի տակ ժա-
պա վե նների վրա, իսկ գու նա վոր ժա պա վե նով նկա րա հա նել է սկսած 1953 
թվա կա նից: Լու սան կար չի ա ռա ջին գու նա վոր աշ խա տանքն Ա վե տիք Ի սա-
15 Նույն տեղում, էջ 90:
16 Նույն տեղում, էջ 90:
17 Նույն տեղում, էջ 106:
18 Նույն տեղում, էջ 110:



237

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 1
 (
65

),
 հ

ու
նվ

ա
ր-

մա
րտ

, 
20

19

հակյ ա նի հայտ նի դի ման կարն է՝ ստեղծ ված բա նաս տեղ ծի ծննդյան 80-ամ-
յա կի ա ռի թով: Հա մար վե լով լու սան կար չութ յան մեջ ըն դուն ված «մութ բա-
նա լու» կողմ ա կից՝ իր լու սան կար նե րի գե րակշ ռող մա սի հա մար նա ընտ-
րել է մուգ, սև հետնախոր քը: Ծած կե լով կամ կի սա խա վա րի մեջ թող նե լով 
ին տե րիե րը՝ ցան կա ցել է դի տո ղին ներ կա յաց նել միայն լու սան կա րի գլխա-
վոր հե րո սին: Քո չա րի լու սան կար նե րի հիմ քը լույսն է, ո րը նրա պատ կեր-
նե րին հա ղոր դում է ա ռան ձին ար տա հայտ չա կա նութ յուն, լցնում է խորհր-
դա վո րութ յամբ և փի լի սո փա յա կան շունչ տա լիս ան շարժ ա ռար կա նե րին: 
Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յան զգա լի մա սը կա ռուց ված է բնա կան լույ սով: Կադ-
րը՝ լու սա ռատ, ա ռար կա յի ծա վալն ու ռե լիե ֆը ա վե լի հա գեց ված դարձ նե-
լու նպա տա կով նա եր բեմ օգ տա գոր ծել է նաև ար հես տա կան լու սա վո-
րութ յուն: Դի ման կա րի դեպ քում լու սան կա րիչն օգ տա գոր ծել է հո վա նո ցա-
յին լույ սե րը, ո րոնք ա պա հո վել են լայն, փա փուկ լույ սի հոսք: Ն պա տա կից 
ել նե լով՝ լույ սի մի ջո ցով ընդգ ծել կամ քո ղար կել է մարդ կանց դի մագ ծե րի 
ո րոշ ման րա մաս ներ՝ ստեղ ծե լով ո րո շա կի կեր պար և տ րա մադ րութ յուն, 
ընդգ ծե լով իր պատ կե րա ցում ե րին հա րա զատ բնա վո րութ յուն: Ի տար բե-
րութ յուն դի ման կար նե րի, ո րոն ցում Քո չա րը կի րա ռել է միա կող մա նի լու-
սա վո րութ յուն, նատ յուր մորտ ժան րի գոր ծե րում միա ժա մա նակ առ կա են 
լույ սի տար բեր աղբ յուր ներ՝ ճա կա տա յին, կո ղա յին, լրաց նող, ար հես տա կան 
և բ նա կան: 

Քո չա րի բազ մա ժանր ստեղ ծա գոր ծութ յունն ու շագ րավ է իր բազ մա-
բնույթ հո րին վածք նե րով: Ար վես տա գե տի պատ կե րա դա րա նում մեծ թիվ են 
կազ մում դեմ քի խո շոր չա փով ցու ցադր ված դի ման կար նե րը, ո րոնք մեծ 
մա սամբ զբա ղեց նում են կադ րի ամ բողջ տա րա ծութ յու նը: Գա յա նե Ա ռա-
քելյ ա նի բա ռե րով՝ «սա նոր խոսք էր հայ գե ղար վես տա կան լու սան կար-
չութ յան մեջ»19: Քո չա րի դի մա պատ կեր նե րը հիմ ա կա նում մե նան կար ներ 
են, բնորդ նե րը եր բեմ նստած են ե րեք քա ռորդ դիր քով, եր բեմ՝ դի մա-
հա յաց կամ կի սա դեմ, ո րոնք կա րե լի է բնու թագ րել «խո սող դեմք, խո սող 
ար տա հայ տիչ լռութ յուն»20 բա ռե րով: Դի ման կար նե րի հա մար գրե թե միշտ 
կի րա ռել է թեք դի տա կե տեր՝ ա ջա կողմ յան կամ ձա խա կողմ յան դիր քը ո րո-
շա կի անկյ ան տակ: Այս մե նան կար նե րում պատ կեր նե րը գծագր ված են 
հարթ, մուգ հետնախոր քի վրա: Ար վես տա գե տի ինչ պես դի ման կար, այն պես 
էլ բնան կար աշ խա տանք նե րը կա ռուց ված են անկյ ու նագ ծա յին հո րի ված-
քով, ին չի շնոր հիվ էլ դի նա միկ են:

Անդ րա նիկ Քո չա րի ար վես տով նոր էջ բաց վեց հայ լու սան կար չութ յան 
պատ մութ յան մեջ: Նա կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցավ Հա յաս տա-
նում գե ղար վես տա կան լու սան կար չութ յան դպրո ցի ստեղծ ման գոր ծում: Հա-
վա քե լով աշ խար հի հայ լու սան կա րիչ նե րի կեն սագ րութ յուն նե րը, կնիք ներն 
ու աշ խա տանք նե րը՝ նա ա ռա ջին ան գամ ամ բող ջաց րեց հայ լու սան կար չու-
թ յան պատ մութ յու նը: Անդ րա նիկ Քո չա րի ժա ռան գութ յու նը, որ ստեղծ վել է 
XX դա րի երկ րորդ կե սին և բաղ կա ցած է մարդ կա յին կյան քի ար ժե քա վոր 
պա հե րից, պատ մութ յան մաս է կազ մում՝ մեզ ներ կա յաց նե լով այդ ժա մա-
նա կաշր ջա նի շո շա փե լի ներ կա յութ յու նը:

19 Նույն տեղում, էջ 110:
20 Նույն տեղում, էջ 106:

Գ
Ր
Ա

Խ
Ո
Ս
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ

Ն
Ե
Ր



238

Ամ փո փե լով կա րող ենք եզ րա կաց նել. կա տար վել է իս կա պես գնա հա-
տե լի ու շնոր հա կալ գործ, ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է դրվել վա ղուց սպաս ված, 
անհ րա ժեշտ մի գիրք՝ հաս ցեագր ված ոչ միայն մաս նա գետ նե րին՝ լու սա-
նկա րիչ նե րին, ար վես տա բան նե րին և լու սան կար չութ յան պատ մա բան նե րին, 
այլև բու հե րի և հա մալ սա րան նե րի ու սա նող նե րին, ար վես տա սեր հա սա րա-
կութ յա նը: Գ. Ա ռա քելյ ա նի մե նագ րութ յու նը լու սան կա րիչ Անդ րա նիկ Քո չա-
րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յունն ընդգր կող ա ռա ջին ընդ հան րաց-
նող, հա մա պար փակ աշ խա տութ յունն է, ո րը հու սա լի հիմք է այդ ուղ ղութ-
յամբ հե տա գա, ա ռա վել ման րա խույզ պրպտում ե րի հա մար:

 
Շու շա նիկ Գ. Զոհ րաբ յան ( Փա րիզ)

Ար վես տա գի տութ յան թեկ նա ծու

Շու շա նիկ Գ. Զոհ րաբ յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
բնա գա վա ռը՝ հայ կա կան և  արևմ տաեվ րո պա կան ար վեստ: Ու սում-
նա սի րում է հայ նո րա գույն և ժա մա նա կա կից շրջա նի ար վես տը 
հա մաշ խար հա յին ար վես տի հա մա տեսքս տում: Հե ղի նակ է շուրջ 22 
հոդ ված նե րի և մեկ մե նագ րութ յան՝ նվիր ված հայ ան վա նի ար վես-
տա գետ Վարդ գես Սու րեն յան ցի գրքա յին նկա րա զար դում ե րին:

Summary

  Gayane Arakelyan, The Photography Art of Andranik Kochar
Yer., "Tigran Mets" publishing house, 2018, 144 pages, 88 

images.

Shushanik G. Zohrabyan (Paris)

Key words - Andranik Kochar, founder of Armenian Pho-
tography, artistic photography, master of portrait, black and 
white photography, architectural monuments.

In 2018, “Tigran Mets” Publishing House published an illustrated book by 
Gayane Arakelyan entitled “The Photographic Art of Andranik Kochar”. 

The main goal of the scientific work is to sanctify the forgotten heritage of 
the photographic art of the great master Andranik Kochar (1919-1984) and show 
his significant role in the development of Armenian photography.

Gayane Arakelyan’s monograph is based on the research she has conducted 
for more than 10 years.

The result of this research was the PhD thesis on the art of A. Kochar, re-
ports, numerous articles published in various newspapers and magazines: “Etch-
miadzin”, “Lraber” and “Vem”. This monograph is an addition to all the above 
mentioned editions.
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Резюме

Гаяне Аракелян, Фотографическое искусство Андраника 
Кочара, Ереван, «Тигран Мец», 2018, 144 с., 88 фотографий. 

Шушаник Г. Зограбян (Париж)

Ключевые слова - Андраник Кочар, основатель армянс-
кой фотографии, художественная фотография, мастер порт-
рета, черно-белая фотография, архитектурные памятники.

Издательство «Тигран Мец» в 2018 г. опубликовало иллюстрированную 
книгу кандидата искусствоведческих наук Гаянэ Аракелян «Фотографическое 
искусство Андраника Кочара». 

Основная цель научного труда - освещение забытого наследия фотогра-
фического искусства большого мастера Андраника Кочара (1919-1984) и рас-
крытие его значительной роли в развитии армянской фотографии. В осно-
ву монографии Гаянэ Аракелян вошли исследования, проведенные ею на 
протяжении более 10 лет. Свидетельством и результатом этих исследований 
стали кандидатская диссертация, посвященная искусству А. Кочара, докла-
ды, многочисленные статьи, изданные в разных газетах и научных журналах 
- «Эчмиадзин», «Лрабер», «Вем». Дополнением ко всем упомянутым публи-
кациям и является данная монография. 
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