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Լևոն Չուգասզյան
ԵՊՀ, hայ արվեստի պատմության և տեսության 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի ամբիոն

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի կյանքի համառոտ 
ուրվագիծն և արվեստը

Նկատի առնելով Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովի իրանական արվեստի նկատմամբ 
ունեցած հետաքրքրությունները՝ հարմար գտանք նրան նվիրված ժողովածուի 
համար ներկայացնել իրանահայ անվանի նկարիչ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանին 
նվիրված այս հոդվածը:

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը 1 ծնվել է 1913 թ. հոկտեմբերի 19-ին Նոր Ջուղա-
յում Հովհաննես Տեր-Կյուրեղյանի և Թագուհի Հարությունյանի ընտանիքում: 
Մեկ ու կես տարեկան հասակում նա զրկվում է հորից, որը տիֆ հիվանդու-
թյան զոհ է դառնում: Ընտանիքում մեծացող յոթ երեխաների հոգսը ընկնում է 
մոր ուսերին:

Իր նախնական կրթությունը Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը ստացել է տեղի 
Ազգային դպրոցում: Արվեստի նկատմամբ նրա սերն ու նկարչական շնորհը 
ի հայտ են եկել դեռևս աշակերտական շրջանում: Նկատելով երեխայի հե-
տաքրքրությունն ու հակումը դեպի նկարչությունը՝ թե´ դպրոցական և թե´ ըն-
տանեկան միջավայրում նրան միշտ ոգևորում ու քաջալերում են: Ազգային 
դպրոցում նրա նկարչության ուսուցիչը եղել է Եղիա Եղջանյանը: Ավելի ուշ 
նա որոշ ժամանակ աշակերտել է հետագայում հայտնի նկարիչ դարձած Հակոբ 
Վարդանյանին (1903–1983 թթ.) 2: 1929 թ. Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը մեկ տարի 
սովորել է Սպահանի Ստյուարտ Մեմորիալ անգլիական քոլեջում 3:

Հին Սպահանի փողոցներն ու տները, բնակիչների նահապետական պարզ 
կենցաղն ու սովորությունները դեպի գեղեցիկը ձգտող երեխայի աչքի առաջ 
աստիճանաբար պ ա ր զ ու մ  են իրենց հրապույրները:

Նրա համար բախտորոշ է դառնում 1930 թ. հանդիպումը հայ նշանավոր 
նկարիչ Սարգիս Խաչատուրյանի հետ: Մալաթիայում, Կարինում, Կ. Պոլսում 
ապրած, 1915 թ. երիտթուրքերի կազմակերպած հայոց եղեռնից հազիվ փըրկ-
ված, վերջին պահին Կովկաս ապաստանած, հետո խորհրդայնացած Հայաս-
տանից հեռացած մեծ վարպետը մինչև Պարսկաստան գալը հասցրել էր 20-ական 

1 Այս հոդվածի համար մեծ մասամբ հիմք են հանդիսացել շուրջ երկու տասնամյակ առաջ 
Ս. Տեր-Կյուրեղյանի անձամբ մեզ տրամադրած տեղեկություններն ու նյութերը /ծ. հ./: Նրա մա-
սին տե՛ս նաև Իրանահայոց հանրագիտարան / կազմող՝ Ժ. Տ. Լազարյան, Երևան, 2012, էջ 306: 
Navasargian A.  Iran-Armenia, Golden bridges. 20-th century Iranian-Armenian painters. Glendale, 
1997. P. 78–81; Selected Paintings of Sombat Derkiverqian / text by Manuchehr Mughari. Tehran, 
2005; The Life and Art of Sumbat, Foreword by Levon Abrahamian / text, compilation and translation 
by A. Der Kiureghian. San Francisco-Yerevan, 2009.
2 Հակոբ Վարդանյանի մասին տե՛ս Navasargian A. Iran-Armenia… P. 62–65.
3 The Life and Art of Sumbat… P. 9–10.
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թվականների սկզբին ճանաչում գտնել Արևմուտքում, ցուցահանդեսներ ունե-
նալ Վիեննայում, Բեռլինում, Կոբլենցում, Գերմանիայի այլ քաղաքներում, Եվրո-
պայի մյուս երկրներում և, վերջապես, հաստատվել Փարիզում 4:

Սարգիս Խաչատուրյանը Սպահան էր եկել պարսից շահի հրավերով՝ Սպա-
հանի պարսկական պալատների որմնանկարները վերականգնելու: Այդ ծրագ-
րին զուգահեռ՝ տեղի հայ երիտասարդության համար նա որոշում է գիշերային 
նկարչական անվճար դասընթացներ կազմակերպել: Նոր Ջուղայի համար բա-
ցառիկ այդ պարապմունքներին մասնակցում են շուրջ քսան աղջիկ ու տղա, 
որոնցից մեկն էլ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանն էր: Խաչատուրյանը որպես մարդ 
շատ բարի էր, բայց իբրև ուսուցիչ՝ խստապահանջ: Շաբաթը հինգ-վեց անգամ 
երեկոները, օրվա ծանր աշխատանքից հետո, շուրջ երեք ժամ նա պարապում 
էր իր սաների հետ՝ ուղղություն տալով և խրախուսելով շնորհալի դեռաբույս 
արվեստասերներին 5: Վերջիններիս համար դա շատ ոգևորիչ ու հետաքրքիր 
շրջան էր: Որպես լավագույն աշակերտ՝ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը առիթներ 
ուներ Խաչատուրյանի հետ աշխատելու: Հաճախ օրվա ընթացքում նա գնում 
էր Սպահանի Ալի Ղափուի պալատը՝ դիտելու Խաչատուրյանին աշխատանքի 
ժամանակ: Ոգևորված ուսումնասիրում  էր ուսուցչի նկարելու ընթացքը, փոր-
ձում խորանալ նրա վրձնի հմուտ շարժումների մեջ և մտապահել դրանք: Երի-
տասարդ նկարիչը մեծ բավականություն էր ստանում, երբ առիթ էր ներկայա-
նում կատարելու իր վարպետի հանձնարարությունները, այս կամ այն կերպ 
օգնելու նրան 6:

Նրա ուսումնառությունն ընդհատվում է ուսուցչի՝ Փարիզ վերադառնալու 
պատճառով:

Ձեռք բերելով ավելի մեծ փորձառություն և որոշ ինքնավստահություն՝ 
1930 թ. Տեր-Կյուրեղյանը Սպահանի Չահարբաղ պողոտայում բացում է յուրա-
տեսակ պատկերասրահ-աշխատանոց, որը բացառիկ երևույթ էր աշխարհի հե-
ռավոր մի անկյունը հանդիսացող արևելյան հին քաղաքի համար: Այդ ժա-
մանակ է, որ Տեր-Կյուրեղյանը ստանում է որոշ մասնավոր պատվերներ: 
30-ական թվականներին Սպահանում նրա արվեստանոցը առանձնանում էր 
թե´ ձևով և թե´ ջրաներկով կատարվող պատկերների բնույթով, որովհետև 
քաղաքին հիմնականում բնորոշ էին պարսկական ավանդական արվեստի 
աշխատանոցները 7:

1931 թ. Սարգիս Խաչատուրյանի Նոր Ջուղա կատարած երկրորդ այցե-
լության ժամանակ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանն ու իր ընկերները վերսկսում են 
պարապմունքները ուսուցչի հետ: Այս ուսանողներից մի քանիսը հետագայում 

4 Avedissian O. Peintres et Sculpteurs Armeniens. Le Caire,1959. P. 249–253; Շիշմանյան Ռ., Բնա-
նկարն ու հայ նկարիչները, Երևան, 1958, էջ 90, 173, 219, 339–343: Դզնունի Դ., Հայ կերպարվեստա-
գետներ (համառոտ բառարան), Երևան,1977, էջ 208–209: Կուրղինյան Կ., Սարգիս Խաչատուրյան, 
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատ. 5, Երևան, 1979, էջ 24: Չուգասզյան Լ., Սարգիս 
Խաչատուրյան, Հայկական հարց հանրագիտարան, Երևան, 1996, էջ 165–166: Անստորագիր, 
Սարգիս Խաչատուրյան, Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հատ. 2, Երևան, 1995, էջ 489: 
Անստորագիր, Սարգիս Խաչատուրյան, Ով ով է, Հայեր, Կենսագրական հանրագիտարան, հատ. 1, 
Երևան, 2005, էջ 508:
5 The Life and Art of Sumbat… P. 11–13.
6 Ibid. P. 14.
7 Ibid. P. 14–15.
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նվիրվում են նկարչական արվեստին և նրանց մեջ հատկապես մեծ հաջողու-
թյունների է հասնում Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը: Սարգիս Խաչատուրյանը խթա-
նում է նրա նկարչական հակումները, ծանոթացնում ջրաներկի և յուղաներկի հետ 
աշխատելու գաղտնիքներին, միջոց ստեղծում կատարելագործելու սեփական 
կարողությունները: Մեծ վարպետի ներկայությունն իսկ քաջալերանք էր պատա-
նու համար, որովհետև նրա շրջապատում առհասարակ շատ չէին արվեստը հաս-
կացող և գնահատող մարդիկ: 30-ական թվականներին Սպահանի տեղական հա-
սարակությունը ընդհանրապես անհրաժեշտ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում 
արվեստի և մանավանդ ջրաներկի հանդեպ: Հակառակ դրան՝ երի տասարդ Սմբատ 
Տեր-Կյուրեղյանը համառորեն շարունակում է իր այնքան սի րած ջրաներկով աշ-
խատել՝ ստեղծելով նոր պատկերներ: Նոր Ջուղայում եղած ժամանակ Սարգիս 
Խաչատուրյանը հաճախ է այցելում Տեր-Կյուրեղյանի աշխատանոցը և արժեքա-
վոր դիտողություններով ուղղություն տալիս իր սանին: Ուսուցչի վերջնականորեն  
Փա րիզ վերադառնալուց հետո սկսվում է Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի ինքնաշ-
խատության շրջանը: Տարիներ անց իր տված հարցազրույցներից մեկում նա 
խոստովանում է, որ Խաչատուրյանը վճռական դրա կան դեր կատարեց իր կյան-
քում  նկարչությունը  ապրուստի միջոց դարձնելու տեսակետից:

Տարեցտարի աշխատելով ոչ միայն ջրաներկով, այլև գուաշով, պաստելով, 
յուղաներկով՝ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը քայլ առ քայլ կատարելագործում է սե-
փական արվեստը, որպես նկարիչ ասես ինքն իր միջից աճելով:

1942 թ. նա ամուսնանում է Արաքս Ավթանդիլյանի հետ, որը հայ կնոջը 
բնորոշ մեղմ և խոհուն նկարագրով թև ու թիկունք է դառնում ամուսնու համար 
համատեղ կյանքի բոլոր տարիներին 8: Ոչ միայն տիկինը, այլև դստրերը՝ Սիրուշն 
ու Թագուշը և որդին՝ Արմենը երջանկություն ու ներշնչանք են բերում նկարչին  
և նրան նեցուկ դառնում տարբեր ձեռնարկներում:

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի ստեղծագործական ճանապարհին մի նոր, կա րևոր 
փուլ եղավ նրա մասնակցությունը առաջին խմբակային ցուցահանդեսին, որը 
բացվեց 1944 թ. Սպահանում Իրան-Բրիթիշ Սըսայըթիի (Իրանա-Բրիտանական 
միություն) սրահում 9: Այդ ժամանակից ի վեր նա մասնակցում է նույն միության 
կազմակերպած տարեկան պատկերահանդեսներին՝ տեղի հասարակության մեջ 
համակրանք առաջացնելով ջրաներկով կատարած նկարների հանդեպ:

Այդ տարիներին Տեր-Կյուրեղյանը շրջում է Սպահանի շրջակայքում՝ անբա-
ժան իր որսորդական հրացանից և լուսանկարչական գործիքից՝ միաժամանակ 
ուսումնասիրելով և ժապավենի վրա նկարահանելով գյուղական նահապետա-
կան վարք ու բարքով ապրող մարդկանց, նրանց զգեստները, տները, փողոց-
ները, առօրյա կյանքի ու կենցաղի մանրամասները, նաև վրձնելով բնության 
գեղատեսիլ անկյունները:

Այդ այցելություններից տուն վերադառնալուց հետո նա ամեն անգամ 
քննության է առնում լուսանկարած նյութերը և ապա դրանց հիման վրա ստեղ-
ծում ջրաներկով պատկերներ, որոնք իրենց ճշմարտացիությամբ ու արտա-
հայտչականությամբ թվում է, թե նկարված են առանց որևէ լուսանկարչական 

8 The Life and Art of Sumbat… P. 18–19.
9 Ibid. P. 19.
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միջնորդության: Նկարչի այդ տարիներին ստեղծած և վաճառած պատկերնե-
րից է «Սպահանի Մեդրեսե Չահարբաղը» (1947 թ.), որը նա նկարում է նաև 
հետագայում՝ 1964 թ 10.: Այս տարիների աշխատանքների շարքում հիշարժան է 
նրա անձնական հավաքածուի մաս կազմող «Գետի հոսանքը Սպահանի շրջանի 
Քուհերանգ սարի մոտ» (1948 թ.) բնանկարը 11:

Ինքնակրթությամբ համառորեն առաջ տանելով սիրած գործը՝ նկարիչը 
որոշում է իր արվեստը ներկայացնել ծննդավայրից դուրս, մասնավորապես՝ 
Աբադանում: Այդ գաղափարը աստիճանաբար է հասունանում նրա մտքում 
և այն իրականություն դարձնելու ուղղությամբ գործադրված ջանքերը ի վերջո 
պսակվում են հաջողությամբ: 1948 թ. Աբադանի Անգլո-իրանյան նավթային 
ընկերության հրավերով կազմակերպվում է նկարչի առաջին անհատական ցու-
ցահանդեսը: Ներկայացվում են Սպահանի տեսարաններն ու շրջակայքի բնա-
նկարները, որոնք հիմնականում կատարված էին ջրաներկով 12: Այս ժամանակա-
շրջանի ստեղծագործություններից հատկապես ուշագրավ է Տեր-Կյուրեղյանի 
վրձնած «Անգլիական-պարսկական ոճով կառուցված տունը Աբադանում» 
(1948 թ.) նկարը: 1948 թ. պատկերահանդեսի հաջողությունը պատճառ է դառ-
նում, որ 1949 թ. Աբադանում երկրորդ անգամ են ցուցադրվում նկարչի գոր-
ծերը 13: Այս երկու իրադարձությունները ջերմ արձագանք են ստանում իրանա-
հայ մամուլում: Ցու ցահանդեսներն այցելած հայ և անգլիացի արվեստասերները  
մեծ գոհունակությամբ են անդրադառնում Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի ներկա-
յացրած պատկերներին: Աբադանում երկրորդ անգամ ցուցադրվելը առիթ է 
ստեղծում, որ նա ծանոթանա Անգլո-իրանյան նավթային ընկերության մեջ 
պաշտոնավարող ինժեներ և սիրող նկարիչ Սթանլի Ֆլաքթոն Ֆոսթերին: Վեր-
ջինս որոշ չափով նկարում էր պաստելով և տեսնելով Տեր-Կյուրեղյանի ջրաներկ 
պատկերները՝  խնդրում է իրեն օգնել տիրապետելու նաև այդ ներկատեսակով 
աշխատելու եղանակներին: Տեր-Կյուրեղյանը սկսում է երեկոները դասեր տալ 
Ֆոսթերին և աստիճանաբար նրանք մտերմանում են: Անգլիացի ինժեներն 
առաջարկում է իր ծախսով համատեղ ճամփորդել դեպի Եվրոպա՝ այնտեղ 
արվեստի մեջ կատարելագործվելու, նաև ճանապարհին նկարչության դասերը 
շարունակելու պայմանով:

Հանդիպումը Ֆոսթերի հետ շրջադարձային է դառնում Սմբատ Տեր-Կյու-
րեղյանի կյանքում: 1949 թ. նրանք միասին ճամփորդում են Իրաք, Սիրիա, 
Լիբանան, որտեղից նավով մեկնում են Իտալիա: Լինում են Հռոմում, Ֆլորեն-
ցիայում, Վենետիկում, Բոլոնիայում, Նեապոլում: Շվեյցարիայից անցնելով՝ այ-
ցելում են Մարսել, Փարիզ, ապա՝ Անգլիա, որտեղ երկու ամիս շրջագայում են 
հյուսիսային Ուելսում և այլուր՝ ծանոթանալով տեսարժան վայրերին և միշտ 
նկարելով բնության գողտրիկ անկյունները 14: Այս ընթացքում Ֆոսթերը օգտը-
վում է Սմբատի փորձառությունից: Անգլիայում ճամփորդելիս ստեղծվում են 

10 Այս երկրորդ նկարը Ա. Տեր-Կյուրեղյանի պատրաստած գրքում թվագրված է 1969 թ.: Տե՛ս The 
Life and Art of Sumbat… P. 71:
11 Ibid. P. 75.
12 Navasargian A. Iran-Armenia… P.78; The Life and Art of Sumbat… P. 20–21.
13 Ibid. P. 21.
14 Ibid. P. 21–24.
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երկար տարիներ Տեր-Կյուրեղյանի անձնական հավաքածուի մեջ գտնվող 
«Հին նավակայանի շենքը» (1949 թ.), Շեքսպիրի ծննդավայրը ներկայացնող 
«Սթրաթֆորդ Էյվոնի վրա» (1949 թ.), նրանց շրջիկ կացարան-փոխադրամի-
ջոցը ցուցադրող «Անիվավոր տունը գետափին» (1949 թ.), «Հարլի ամրոցը 
Անգլիայում» (1949 թ.) պատկերները 15: Շուրջ վեց-յոթ ամիս Տեր-Կյուրեղյանը 
հետևում է Լոնդոնի Անգլո-ֆրանսիական արվեստի կենտրոնի (Անգլո-ֆրենչ 
Արթ Սենթրի) դասընթացներին: Հատկապես մերկ մարմիններ նկարելու պա-
տեհությունից օգտվելով՝ զարգացնում ու կատարելագործում է մարդակազմու-
թյան բնագավառի իր գիտելիքները: Նա հաղորդակցվում է համաշխարհային 
արվեստի գլուխգործոցներին և հատկապես տպավորվում վրձնի նշանավոր  
վար պետ Թըրների ստեղծագործություններով: Լոնդոնում եղած ժամանակ 
առիթ է ունենում հանդիպելու նաև ջրաներկի անգլիացի վարպետ Սըր Ռըսըլ 
Ֆլին թին 16, որը ծանոթանալով Տեր-Կյուրեղյանի աշխատանքներին՝ «Վրձնի 
եղբայր» է կոչում նրան:

1950 թ. Լոնդոնում նա մասնակցում է Անգլո-ֆրանսիական արվեստի 
կենտրոնում կազմակերպված խմբական ցուցահանդեսին 17:

Այս ճամփորդությունը և ուսումնառությունը անջնջելի հետք են թողնում 
հայ նկարչի հոգում: Նա միշտ երախտագիտությամբ է հիշում Սթանլի Ֆլաք-
թոն Ֆոսթերին և հետագայում հարցազրույցների ժամանակ միշտ նշում նրա 
կատարած դերը իր կյանքում:

1950 թ. Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը նոր փորձառությամբ և գիտելիքներով 
զինված՝ վերադառնում է Սպահան և մեծ ոգևորությամբ շարունակում ստեղ-
ծագործել: Այդ ժամանակին է վերաբերում «Կամարի տակով անցնող ուղտերը» 
(1950 թ.) պատկերը 18, որը մի հարազատ դրվագ էր պարսկական գյուղական 
իրականության: 50-ական թվականների սկզբի գործերից նրա անձնա կան 
հավաքածուի մեջ պահպանվել է «Բնանկար Զայանդերուդ գետի մոտ» (1951 թ.) 
նկարը, որը ներկայացնում է ծառին հենած հրացան, շրջապատի նահապե-
տական խաղաղություն ու բնության գեղեցկություն 19: Այդ տարիներին է վերա-
բերում նաև «Սպահանի մեջ Դարդաշտ թաղի քարվանսարայի համանուն 
դուռը» (1956 թ.) պատկերը 20: 1958 թ. Տեր-Կյուրեղյանը վրձնում է «Նոր Ջուղայի 
համայնապատկերը» նկարը, որով հավերժացնում է իր ներշնչանքների 
աղբյուրը հանդիսացող ծննդավայրի նահապետական կերպարը: Նույն տարում 
է կատա րել «Սպահանի պտղի շուկան» նկարը, որ վաճառվել է և որի մասին 
գաղափար ենք կազմում Տեր-Կյուրեղյանի աշխատանքների լուսապատկերներն 
ընդգրկող ալբոմից: Նկարչի վաճառված գործերի շարքում կան նաև 1959 թ. 
ստեղծված մի քանի ընտիր պատկերներ, որոնցից հիշարժան են «Իզադխաստ 
պարսկական գյուղի տները», «Փողոց Փերիայի շրջանի պարսկական գյուղում», 
«Սպահանի Ալիի մզկիթն ու մինարեթը», «Պարսկական փուռը Սպահանում»,  

15 The Life and Art of Sumbat… P. 25.
16 Ibid. P. 24–26.
17 Ibid. P. 27.
18 Ibid. P. 61.
19 Ibid. P. 147.
20 Ibid. P. 64.
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երևակայությամբ նկարված «Սրճարանը Սպահանից Թեհրան տանող ճանա-
պարհի վրա» և «Սպահանի Չահարսու Նաղաշի փողոցը» աշխատանքները: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ վերջին պատկերում ներկայացված փողոցը Տեր-Կյու-
րեղյանը նկարել է նաև երկու այլ առիթներով և երկու դեպքում էլ այդ ստեղ-
ծագործությունները վաճառվել են: 50-ական թվականներին արվեստագետը 
հղանում է մի սրամիտ գաղափար. գուաշով աշխատելու համար նա սկսում է 
գործածել ոչ թե սովորական թուղթ, այլ լրագրերի տպագիր մակերեսները: Այդ-
պես ծնունդ են առնում նրա «սմբատիզմները», որոնք իրենց անսովոր նկարագ-
րով իսկույն շահում են թե´ հայ, թե´օտար արվեստասերների համակրանքը 21:

1957 և 1958 թթ. Անգլո-իրանյան նավթային ընկերության հրավերով հայ 
նկարիչը կրկին անհատական ցուցահանդեսներ է ունենում Աբադանում, բացի 
դրանից նաև Ահվազ ու Մասջեթ-ի-Սուլեյման քաղաքներում 22: Նույն տարինե-
րին իր արվեստը համակրող մի խումբ ամերիկացի բարեկամների հրավերով 
նա աշխատում է Աբադանում՝ վրձնելով շուրջ հարյուր քսան դիմանկար, որոնք 
առանձնահատուկ բաժին են կազմում նրա ստեղծագործական կյանքում: Այդ 
շրջանի նկարչի լավագույն աշխատանքներից են «Սպահանի շրջանի Յասիչա 
գյուղի բակը» (1962 թ.) և «Յասիչա գյուղը» (1963 թ.) պատկերները:

1963 թ. Թեհրանի Ռազմական ակումբի պատվերով նա պատրաստում է 
Իրանի այն ժամանակի վարչապետ Ֆազոլլա Զահեդիի դիմանկարը 23 և նվիրում 
նրան՝ արժանանալով վերջինիս բարձր գնահատականին: Յուղաներկով կա-
տարված այդ պատկերի մասին գրում է նաև Իրանի հայ մամուլը:

1964 թ. նա մասնակցում է Թեհրանի չորրորդ բիեննալին, որտեղ ցուցադ-
րում էին և՛ հայ, և՛ պարսիկ նկարիչների ստեղծագործություններ: Հիշարժան է, 
որ Թեհրանի բիեննալների կազմակերպիչն ու ոգեշնչողը Իրանում և ԱՄՆ-ում 
նշանավոր նկարիչ Մարկոս Գրիգորյանն (1925–2007 թթ.) էր 24:

1963–1964 թվականներին Տեր-Կյուրեղյանը հաճախ է լինում Աբադանում 
և Մասջեթ-ի-Սուլեյման քաղաքներում՝ վրձնելով բազմաթիվ դիմանկարներ: 
Աստիճանաբար նրա համբավը տարածվում է նաև Իրանից դուրս: Թե՛ իր 
ծննդավայրում, թե՛ Սաուդյան Արաբիայում նա սկսում է ճանաչվել որպես 
Մերձավոր Արևելքի լավագույն ջրանկարիչներից մեկը:

1965 թ. Սաուդյան Արաբիայի Արաբ-ամերիկյան նավթային ընկերության 
(ԱՐԱՄԿՕ) մեջ պաշտոնավարող հինգ հազար ամերիկացիների Միացյալ 
Գեղարվեստից արվեստանոցը (Ըլլայդ Արթս Սթուդիո) հրավիրում է նրան 

21 The Life and Art of Sumbat… P. 35, 124–133.
22 Ibid. P. 172.
23 Ibid. P. 37.
24 Մ. Գրիգորյանի մասին տե՛ս Kriebel Ch. Marco’s Hand-woven Rugs // Home Furnishing Daily, 
26 May 1966. P. 22; Stein D. Grigorian’s Earth Paintings. Exhibition catalogue. Tehran, 1977; The 
Nelson A. Rockefeller Collection. Masterpieces of Modern Art. New York,1981. P. 214; Abramian J. 
Marco Grigorian // Conversations with Armenian Artists. 1990. P. 75–81; Navasargian A. Iran-
Armenia… P. 112–117; Ekhtiar M. & Sardar M. Modern and Contemporary Art in Iran // Heilbrunn 
Timeline of Art History. New York, The Metropolitan Museum of Art, 2000; Lima G. Marcos  
Grigorian: Back to the Earth // The Armenian Reporter, Saturday, 20 October 2007; Milani A. Marcos 
Grigorian // Eminent Persians: The Men and Women Who Made Modern Iran, 1941–1979. Vol. II. 
Syracuse, 2008. P. 997–1001; Grigorian M. Earthworks. Gorky Gallery. New York, 1989; Idem. The 
Contemporary Ar menian Carpet (designed and woven by M. Grigorian, Introduction by M. Gazarian). 
Yerevan,1999; Idem. The Gates of Auschwitz, Yerevan, 2002.
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գծանկարի, ջրաներկի և յուղաներկի հինգ ամսվա դասընթացներ վարելու Րաս 
Թանուրա և Դահրան քաղաքներում: Րաս Թանուրայում նրան աշակերտում 
են շուրջ քառասուն ամերիկացիներ, մեծ մասամբ կանայք: Րաս Թանուրայում 
1965 թվականին (մարտի 25–26) բացվում է Տեր-Կյուրեղյանի անհատական 
ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացվում են ոչ միայն Իրանում, այլև Եվրոպայում, 
մասնավորապես Պոմպեյում (Իտալիա) և Անգլիայի զանազան վայրերում, 
մինչև իսկ արդեն Սաուդյան Արաբիայում ստեղծված գործեր 25: Նույն տարվա 
հունիսի 31-ին Դահրան քաղաքի ակումբներից մեկում կազմակերպվում է նրա 
մյուս ցուցահանդեսը 26: Վեց ամսից ավելի Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը մնում է 
Սաուդյան Արաբիայում, և նրա արվեստն արժանանում է համակրանքի ու գնա-
հատանքի: Նկարչական այն հմտությունը, որ նա սերմանում է իր աշակերտ ների 
մեջ, թույլ է տալիս անգամ ուսուցչի մեկնելուց հետո վառ պահել նրա ավանդ-
ները և իրենց հերթին ստեղծագործել ու կազմակերպել ցուցահանդեսներ:

Զավակներին բարձրագույն կրթություն տալու նպատակով Սմբատ Տեր-
Կյուրեղյանը ընտանիքը ուղարկում է Թեհրան և 1970 թվականին ինքն էլ փո-
խադրվում այնտեղ ու նոր աշխատանոց հիմնում 27: 1971 թ. նա ստեղծում է իր 
լավագույն գործերից մեկը՝ «Հովիվներն իրենց գառների հետ Փերիայի Խոգյան 
գյուղի մոտ գետի ափին» նկարը: 1971 թ. Թեհրանի Գեղեցկության և արվեստի 
կենտրոնի դահլիճում բացվում է նրա անհատական ցուցահանդեսը:

70-ական թվականներին ջրաներկով կատարած նրա աշխատանքները 
աչքի են ընկնում վարպետության բացառիկ մակարդակով: Գունային մակերես-
ները ձեռք են բերում արտակարգ նուրբ թափանցիկություն: Այդպիսին է նկարչի 
որդու՝ Արմեն Տեր-Կյուրեղյանի անձնական հավաքածուի մեջ (Սան Ֆրանցիս-
կոյում) պահվող 1974 թ. բնանկարներից մեկը, որը գետի մոտ աճող սաղարթա-
զուրկ ծառերով ու հեռվում ձյունապատ լեռներով մի գեղեցիկ տեսարան է:

1976 թ. Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը այցելում է Միացյալ Նահանգներ: Լոս 
Անջելեսի ՀԲԸՄ -ը կազմակերպում է նրա գործերի ցուցահանդես՝ հնարավո-
րություն տալով տեղի արվեստասեր հասարակայնությանը հաղորդակցվելու 
նրա արվեստի հետ 28: Իր ստեղծագործությունները համակրողների ջերմ ընդու-
նելությունից շոյված և հոգեկան նոր խանդավառությամբ նկարիչը վերադառ-
նում է Թեհրան ու վերստին ձեռնամուխ լինում սիրած զբաղմունքին:

Այդ տարիների նրա լավագույն գործերից են որդու հավաքածուի մեջ  
գտնվող «Գյուղի տեսարանը» (1976 թ.) և «Գյուղի փողոցը» (1977 թ.) նկարները, 
որտեղ գյուղական առօրյա տեսարանները համակված են առանձնահատուկ 
հմայքով: Նկարչի մոտ էր պահվում 1978 թ. ստեղծված «Թեհրանի շրջանում՝ 
Քաշանի մոտ գտնվող Աբիանե պարսկական գյուղը» պատկերը 29:

1980 թ. նա ընտանիքով հանդերձ հաստատվում է Լոս Անջելեսի մաս կազ-
մող հայաշատ Գլենդել քաղաքում 30:

25 The Life and Art of Sumbat… P. 172.
26 Ibid.
27 Ibid. P. 38.
28 Ibid. P. 172.
29 Ibid. P. 81.
30 Ibid. P. 43.
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1980 թ. Սան Ֆրանցիսկոյի Բերքլի համալսարանում բացվում է Սմբատ 
Տեր-Կյուրեղյանի նկարների ցուցահանդեսը 31: Նույն թվականին (մայիս 10–11) 
Համազգային մշակութային միության հովանավորությամբ Սան Ֆրանցիսկոյի 
Հայաթ Ռեջենսի հյուրանոցում կազմակերպվում է նրա գործերի հերթական 
ցուցահանդեսը, որտեղ Իրանից բերված պատկերների կողքին ներկայացվում 
են հյուսիսային Կալիֆորնիայի նկարչագեղ տեսարանները 32: Այցելուների 
հա մակրանքին են արժանանում Թահո լիճը (Լեյք Թահոն) պատկերող 
ջրաներկ պատկերները: Նույն տարվա սեպտեմբերի 19-ից 26-ը ՀԲԸՄ -ը Լոս 
Անջելեսի իր պատկերասրահում կազմակերպում է նրա նկարների մեկ ուրիշ 
ցուցահանդես 33: Նկարչի արվեստի երկրպագուները նկատում են, որ նրա 
գործերում աստիճանաբար ավելի ու ավելի հաճախ են հայտնվում ամերիկյան 
բնության պատկերները: Հատկապես բանաստեղծական նուրբ շնչով են 
համակված ձյունածածկ լեռներով նկարները, ինչպես նաև ամերիկյան ծովափի 
տեսարանները ջրերի վրա կանգնած առագաստանավերով:

1981 թ. (սեպտեմբերի 11–13) Հայկական Համագումարի Կալիֆորնիայի 
խորհրդի և նույն նահանգի համալսարանի Բերքլիի մասնաճյուղի Հայ ուսա-
նողների միության հովանավորությամբ Բերքլիի համալսարանում կազմա-
կերպվում է չորս հայ արվեստագետների միացյալ ցուցահանդես, որտեղ  
քաղաքի հասարակության ուշադրությանն են հանձնվում Լոս Անջելեսում 
հաստատված նկարիչներ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի, Քերո Անթոյանի, Ժորժ 
Ժիրակոյի ու Հովհաննես Ասատուրյանի աշխատանքները: Նույն տարին՝ հոկ-
տեմբերի 23-ին Գլենդելում Բրանդ պողոտայի վրա տեղի է ունենում Տեր-
Կյուրեղյանի արվեստանոց-պատկերասրահի հանդիսավոր բացումը: Նրա 
արվեստի սիրահարները հնարավորություն են ստանում ծանոթանալու հեղի-
նակի հին ու նոր նկարների հետ: Այդ տարվա վերջին՝ դեկտեմբերի 4-ին Նյու 
Յորքի հայկական եկեղեցու առաջնորդարանը կազմակերպում է Տեր-Կյուրե-
ղյանի պատկերների ցուցահանդես, որը տևում է մինչև դեկտեմբերի 12-ը 34:

Ապրելով ծննդավայրից հեռու՝ նկարիչը թեև շրջապատված հարազատ-
ներով ու բարեկամներով, այնուամենայնիվ խորապես կարոտում է այն վայրե-
րը, ուր անցել են իր մանկությունն ու պատանեկությունը և գոյություն ուներ 
հնուց եկող գյուղական նահապետական իրականությունը: Սեփական հոգում 
ապրող հիշատակներով առաջնորդվելով՝  նախկին պատկերների հիման վրա  
նա վրձնում է «Լավաշ թխող հայ կանայք» (1982 թ.) պատկերը 35, որը գտնվում է 
որդու մոտ, և այլ գործեր, որոնք թաթախված են խոր կարոտով ու սիրով:

1982 թ. Սան Ֆրանցիսկոյի «Օրիենթ Էքսպրես» ռեստորանում բացվում է 
նրա նկարների մի նոր ցուցահանդես: Նույն տարվա ընթացքում նա մասնակցում 
է իրանահայ միության Լոս Անջելեսում կազմակերպած իրանահայ նկարիչների 
գործերի ցուցահանդեսին 36:

31 The Life and Art of Sumbat… P. 43.
32 Ibid. P. 172.
33 Ibid.
34 Ibid. 
35 Navasargian A. Iran-Armenia… P. 81.
36 The Life and Art of Sumbat… P. 172.
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1985 թ. նոյեմբերի 8-ին և 9-ին Բոստոնի Իրանահայ միության միջոցով 
քաղաքի Առաջին ավետարանական հայկական եկեղեցու սրահում անցկաց-
վում է Տեր-Կյուրեղյանի նկարների ցուցահանդես 37, որտեղ այցելուները առիթ 
են ունենում ոչ միայն ըմբոշխնելու նրա նկարները, այլև ծանոթանալու ջրա-
նկարչության մասին նրա տեսակետներին: Այստեղ հին ու նոր ստեղծագոր-
ծությունների շարքերում այցելուներին հատկապես տպավորում են գեղջուկ 
կանանց ընտիր դիմանկարները: Հնարավոր չէ չհիանալ նրա 1984 թ. նկարած 
«Կարմիր զգեստով ջուղայեցի կինը» պատկերով 38, ինչպես նաև «Ավելը բռնած 
աղջիկը դռան մոտ (Ղարղուն գյուղ՝ գյուղապետ Սամսոնի աղջիկը)» նկարով 39, 
որոնք մաս են կազմում Արմեն Տեր-Կյուրեղյանի հավաքածուի: Ի դեպ, նույն 
տեղում է նաև փոքր-ինչ ավելի ուշ ստեղծված «Գյուղի տեսարանը (Սանգիբա-
րան գյուղ)» (1986 թ.) պատկերը:

1986 թ. մեծ հաջողություն է ունենում Կանադայում՝ Տորոնտոյի Համազգա-
յին միության մշակութային կենտրոնի մեջ կազմակերպված Տեր-Կյուրեղյանի 
ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը 40:

Այդ տարիների գործերից նկարչի մոտ էր պահվում «Հայ կանայք լավաշ են 
թխում տան առաջ» (1988 թ.), որտեղ ամեն մի առարկա՝ առանձին վերցրած, 
հատուկ արժեք է սկսում ստանալ հեղինակի համար: Յուրաքանչյուր հատված 
թանկագին մասնիկն է նրա անցյալ կյանքի: Տեր-Կյուրեղյանի հազար անգամ 
դիտած իրական կյանքի դրվագները հարություն են առնում սպիտակ թղթի կամ 
լրագրի կտորի վրա, ասես մեղմացնելու համար արևելյան մթնոլորտի կարոտը: 
Նկարիչն իր նկարներում վերակենդանացնում է այն կյանքը, որից հեռացել է և  
որն ապրում է նրա հոգում: Այդ կարգի պատկերներից է 1988 թ. այն «սմբա-
տիզմը», որը ցուցադրում է ուղտը քաշող ուղտապաններին (Արմեն Տեր-Կյու-
րեղյանի հավաքածու):

Տարիների հոլովույթի հետ, մանավանդ Ամերիկա տեղափոխվելուց հետո 
նկարչի հոգում գնալով ավելի է ուժեղանում Հայաստան այցելելու և ոչ միայն 
հայրենի հողը տեսնելու և նրա տեսարժան վայրերը նկարելու, այլև այնտեղ իր 
նկարները ցուցադրելու վաղուց ի վեր փայփայված երազանքը:

Հանգամանքների բերումով Տեր-Կյուրեղյանի արվեստը հայաստանցի 
մասնագետներին հայտնի է դառնում 80-ական թվականներին, և 1986 թ. առա-
ջին անգամ նրա մասին «Սովետական Հայաստան» հանդեսում գրում է ճա-
նաչված արվեստաբան Վահան Հարությունյանը:

1991 թ. Հայաստանի նկարիչների միության հրավերով նա գալիս է հայ-
րենիք՝ բերելով իր նկարները: ՀԱՊ-ում հունիսի 1-ից մինչև 10-ը գործում է 
նրա ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը 41: Հայ արվեստասերների համար 
իսկական հայտնություն է դառնում նրա արվեստը, մանավանդ զարմացնում և 
բավականություն են պատճառում «սմբատիզմները»:

37 The Life and Art of Sumbat… P. 172.
38 Ibid. P. 55.
39 Ibid. P. 116.
40 Այս ցուցահանդեսը Ա. Տեր-Կյուրեղյանի պատրաստած գրքում թվագրված է 1987 թ.: Տե՛ս The 
Life and Art of Sumbat… P. 172.
41 Ibid. 
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Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը հայրենիքում եղած օրերին մեկնում է Ամբերդ, 
Աշտարակ, Արարատի շրջանները, տեսնում Սևանա լիճը և բնության այլ գողտ-
րիկ անկյունները, նաև հայ մարդու ձեռքով կերտված դարավոր գեղեցկություն-
ները, ի թիվս որոնց նրբագեղ Կարմրավոր եկեղեցին և վեհասքանչ Խոր Վիրապը, 
ուր իր օրերն է անցկացրել Գրիգոր Լուսավորիչը: Նա այցելում է Մատենադարան 
ու Էջմիածին, ծանոթանում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի հետ:  
Այս տեղ նա նկարում է «Օշականի կամուրջը Քասաղ գետի վրա», «Սաղմոսա-
վանքը», «Ամբերդը», «Խոր Վիրապն ու Արարատը», Աշտարակի «Կարմրավորը» 42:

Հայրենիքում Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը նորից հաղորդակցվում է գողտ-
րիկ արևելյան մթնոլորտին, որը նրան այնքան պակասում էր Գլենդելում: Այդ 
ուղևորությունը առիթ է դառնում, որ նա հանդիպումներ ունենա նոր մարդկանց 
հետ, որոնք դառնում են նրա արվեստի համակրողներն ու բարեկամները:

1993 թ. նոյեմբերի 3-ին Նոր Ջուղայի «Արարատ» միությունը կազմակեր-
պում է մեծարման երեկո ի պատիվ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի:

Անվանի նկարչի կյանքն ընդհատվեց անսպասելիորեն՝ սրտի տագնապից, 
Գլենդելում 1999 թ. hունիսի 9–ին: Նա կյանքից հեռացավ անաղմուկ, ինչպես որ 
ապրել էր իր կյանքը: Մեղմ և բարի արվեստագետի հիշատակը ապրում է բոլոր 
այն մարդկանց սրտերում, ովքեր բարեբախտություն են ունեցել նրան հանդի-
պելու և վայելելու նրա ընկերականությունն ու արվեստի հմայքը: Նրա նկարները՝ 
լինեն դրանք Իրանում, Ամերիկայում, Կանադայում թե Հայաստանում, զարդն 
են ամեն մի թանգարանի ու բնակարանի:

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը և նրա ազնիվ նկարները միանգամայն ներդաշ-
նակ են իրար: Նրա ստեղծագործությունները ընդհանրապես առ oրս արվես-
տասերների nւշաղրությունը գրավել են իրենց հայաշունչ, խորապես ազգային 
մաքրությամբ ու ազնվությամբ, նաև անդառնալիորեն անցյալի գիրկն անցած 
հայկական գյուղի նկատմամբ կարոտի տրամադրություններով: Արվեստասեր 
հասարակությունը և մանավանդ մասնագետները երբեք չեն անդրադարձել, 
թե ինչպես են ծնվել նկարչի գործերը, ի՞նչ միջոցներով է ձեոք բերված դրանց 
գեղեցկությունը:

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի պատկերները քննախույզ աչքով դիտելիս, իս-
կույն երևան են գալիս նրա արվեստի հիմնական օրինաչափությունները և այն 
կանոնները, որոնցով կազմակերպված է ստեղծագործությունների մեջ առնված 
միջավայրը:

Նկարչի արվեստի գաղտնիքների բացահայտման համար բոլորովին կարևոր 
չէ աշխատանքները ժամանակագրական կարգով դիտարկելը. անգամ ճշգրիտ 
թվագրված և հարազատների կամ ծանոթների սեփականությունը դարձած փոք-
րաթիվ գործերը բավական են հեղինակի մասնագիտական հմտությունը վեր 
հանելու առումով:

Արմեն Տեր-Կյուրեղյանի հավաքածուի հնագույն ջրաներկ նկարներից է 
«Նոր Ջուղայի համայնապատկերը» (1958 թ.) 43: Հեղինակն, ասես, իր որդիա-
կան պարտքն է կատարել հարազատ քաղաքի նկատմամբ՝ թղթի վրա 

42 The Life and Art of Sumbat… P. 148–153.
43 Ibid. P. 50–51.
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հավերժացնելով այն ամենը, ինչ սիրելի է իր հոգուն և յուրաքանչյուր ջուղա-
յեցու: Պատկերի ուղիղ կեսն է գրավում տների համայնապատկերը, իսկ վերին 
մասում վեր է խոյանում Սուֆի լեռը՝ հայերի սիրած վայրերից մեկը: Լեռը  
նկարված է ասես բիբլիական վեհությամբ: Նրա գագաթի բարձրությունը շեշտ-
ված է գրեթե նեքևում տեղադրված սլացիկ ծառերի միջոցով: Սպիտակ ամպերը 
այնպես են զետեղված, որ Սուֆին լրացուցիչ ընղգծվի երկնքի խորքի վրա: Սա 
խիստ հատկանշական է նկարչի ոճի համար, երբ պատկերի զանազան բաղադ-
րիչ մասերը միմյանց հետ կուռ կապակցության մեջ են դրվում այս կամ այն  
հատվածն ու մանրամասը առավել ակնառու դարձնելու նպատակով:

Այս իմաստով Տեր-Կյուրեղյանն օգտվում է համաշխահային գեղանկար-
չության փորձից, բացի այդ, շրջապատի աշխարհն ուղղակիորեն հրամցնում 
է նրան միջավայրի կազմակերպման օրենքները, և նա գեղարվեստասեր իր 
քննախույզ աչքով նկատում է դրանք, գնահատում ու կիրառում է աշխատանք-
ների մեջ:

Նրա երկերի աստիճանական զննությունը ցույց է տալիս, որ դրանց խիստ 
բնորոշ է գծային գաղտնի երկրաչափականությունը 44: Սան Ֆրանցիսկոյում 
ապրող գեղարվեստասեր Էդվարդ Մսրլյանի անձնական հավաքածուի մաս է 
կազմում նկարչի գործերից մեկը (նկ.  1), որը կրում է «Վերադարձ աղբյուրից» խո-
րագիրը (1981 թ.) 45: Այս պատկերը ժամանակին հրատարակվել է նաև բացիկի 
ձևով: Համեմատաբար փոքրաթիվ բաղադրիչներից կազմված լինելով՝ այն խիստ 
ուշազրավ է մեզ հետաքրքրող տեսանկյունից: Նկարն ունի շատ պարզ հորինվածք. 
ջրով լի կուժերը ուսերին դրած երկու կանայք ներկայացված են գյուղի տների 
խորքի վրա: Կանանց գլխավերևում պատկերը վերջանում է երկարավուն մարա-
գի տափակ կտուրի հորիզոնական գծով, որը հակադիր է կանանց պատկերների  
գրե թե ուղղահայաց առանցքներին: Վերջիններիս զուգահեռ է և այդպիսով արձա-
գան քում է աջից երևացող երկհարկանի շենքին իր ուղղահայաց բաղադրիչնե-
րով: Բայց նույն շենքը ունի նաև հորիզոնական ձգվող հարթ կտուր, պատշգամբի 
բազրիք և նմանօրինակ ստվերներ, որոնք կրկնում են կից շինության ձևերը:

Հիմնականում ուղղահայացների և հորիզոնականների հակադրությամբ 
ստեղծված ռիթմի մեջ որևէ էական դեր չեն կատարում կանանց ստվերները 
գետնի վրա և հեռվում երևացող սայլը, որոնք ունեն թեք առանցքներ:

Երկհարկանի շենքի բարձրությունը շեշտում է կանանց սլացիկ ձևերը, 
որին նպաստում է նաև ընդհանուր լուսավոր և պարզ ոչ ակտիվ գունաշարի 
մթնոլորտում  նրանց զգեստների վառվռուն բնույթը:

Արմեն Տեր-Կյուրեղյանին պատկանող և ջրաներկով կատարված գյուղի 
մեկ այլ տեսարանում (նկ.  2) այս սկզբունքն ավելի լայնորեն է կիրառված: 1986 թ. 
ստեղծված այդ նկարում 46 աջից ներկայացված են ցածր հողաշեն տներ, իսկ 
ձախից բարձր մի տուն և փողոցով քայլող, ինչպես նաև պատի տակ կանգնած ու 
նստած մարդիկ: Փողոցն այստեղ բացվում է ճիշտ դիտողի առջև, և կուժն ուսին 

44 Գծային գաղտնի երկրաչափականության մասին տե՛ս Bouleau Ch. The Painter’s Secret Geometry: 
A Study of Composition in Art. New York,1963; Kemp M. The Science of Art: Optical Themes in Western 
Art from Brunelleschi to Seurat, New Haven & London, 1990.
45 The Life and Art of Sumbat… P. 121.
46 Ibid. P. 103.
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դեպի փողոցի խորքն է գնում կարմիր զգեստներով մի կին: Հեռվից նրան ընդառաջ 
է գալիս գյուղացիներից մեկը: Այս երկուսը, ինչպես և մնացած մարդիկ նկարված 
են միմյանց զուգահեռ՝ իրենց ուղղահայաց առանցքներով կրկնելով շենքերի 
ուղղահայացները, որոնք հակադրություն են կազմում տների հորիզոնական գծե-
րի հետ: Շրջապատի մեղմ գույների միջավայրում ընդգծվում են կարմիր զգեստ-
ներով մարդիկ, հատկապես ցայտուն է կուժով կինը, որ նույնպես խիստ բնորոշ է  
Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի աշխատաեղանակին: Բազմաթիվ բաղկացուցիչ մա-
սերից կազմված այս նկարում պարզ երևում է, թե ինչպես է հեղինակը կարողա-
նում ի մի բերել բոլոր բաղադրիչները և ամուր կապ ստեղծել նրանց միջև:

Նկարների երկրաչափականությունը բացահայտելով՝ մենք տեսնում ենք, 
թե արվեստագետն ինչպես է իմաստավորում ամեն մանրամասն և որքան խորն 
է տիրապետում գծանկարի ստեղծման գաղտնիքներին:

Նկարչի լուսապատկերների հավաքածուի շնորհիվ կարող ենք գաղափար 
կազմել վաճառված բազմաթիվ գործերի մասին և դրանց ստեղծման սկզբունք-
ների վերաբերյալ: Այդպիսին է Միլակերտ գյուղի (Փերիայի գավառ) փողոց-
ներից մեկում խաղողի վաճառքը ցուցադրող նկարը: Այդտեղ ներկայացված 
մարդկանց ուղղահայաց դիրքերին արձագանքում են շինությունների ձևերը, 
դռան բացվածքը և այլն: Վերջիններիս հակադրված են գետնին դրված հորի-
զոնական ծավալում ունեցող առարկաները:

Նկարչի նախասիրած միջոցներից է նկարների հորինվածքի կառուցումը 
անկյունագծերի խաչաձևումով, որը շատ մեղմ ձևով է արված Արմեն Տեր-Կյու-
րեղյանին պատկանող 1974 թ. ջրաներկ տեսարանում 47. հավանաբար ստեղծ-
ված է վաղ գարնանը, քանի որ ծառերը սաղարթազուրկ են և կանաչություն 
չկա: Այստեղ՝ պատկերի կենտրոնում, երկու բլուրների արանքում վեր են խո-
յանում գեղեցիկ բարդիներ, որոնց հետևից երևում են ձյունածածկ սարերը: 
Բլուրների լանջերին խաչվող անկյունագծային ուրվագծերը լրացվում են հեռ-
վից թավալվող գետակի գծանկարով: Գետի ափերի ու քարերի ձևերը իրենց 
երկրաչափական ռիթմն են բերում: Արթնացող բնության սիրով է համակված 
ստեղծագործությունը և այդ սերը նկարից գալիս է դեպի դիտողը՝ սիրել տալով 
երբևէ չայցելած վայրերը: Պատկերի մեջ կարծես լսում ես թռչունների երգն ու 
ուրախ ճռվողյունը եկող գարնան առիթով:

Այս լուսաշող եղանակի հետքն անգամ չկա նկարչի որդուն պատկանող 
(1967 թ.) ջրաներկով արված ամպամած երեկոյի տեսարանում 48: Ամպրոպի 
գալուստն ազդարարող այդ պատկերում կրկին ականատես ենք դառնում հե-
ղինակի նախասիրած գծանկարային հորինվածքային սկզբունքին: Ծառերի 
շարքի ուղղահայաց ռիթմին հակադրված է լեռների ուրվագծի անկյունագծային 
խաչաձևումը: Գետի եզերքին աճող ծառերի գծով դիտողի հայացքը հետևում 
է ջրի գծին, որը իր թեք ընթացքն է բերում: Աջ կողմի սարը վեր է խոյանում 
բերդապարսպի նման՝ նկարի մեջ ներմուծելով սպառնալից ելևէջներ, իր  
ձևերով արձագանքելով ամպրոպի լիցքով հղի մթնոլորտին: Նկարի միջավայրը 
ավելի սպառնալից է դաոնում սարերի մթին գույների շնորհիվ:

47 The Life and Art of Sumbat… P. 96.
48 Ibid. P. 97.
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Անկյունագծերի հակադրությամբ են ստեղծված բազմաթիվ ուրիշ աշխա-
տանքներ, որոնցից հիշարժան է նկարչի դստեր՝ Սիրուշի տանը պահվող 1993 թ. 
ձմեռային բնանկարը (նկ.  3) 49: Թեհրանից հյուսիս գտնվող Շեմշակի շրջանի 
ձյունապատ այդ տեսարանը ներկայացնում է լեռների միջով հոսող գետը և 
հեռվում գտնվող ամառանոցային շենքը: Սա շատ ընտիր մի պատկեր է և հարկ 
է նկատել, որ նկարչին հիանալիորեն հաջողվել են ձմեռային տեսարանները, 
թեև նա նախընտրում է աշնանային բնանկարներն ու գույները և մեծ մասամբ 
շրջաններ է գնացել աշնանը:

Անկյունագծերով է ստեղծել Նամակերտում մտահղացած «Առավոտվա 
փոշին» նկարը, որը վաճառվել է ու որի մասին պատկերացում ենք կազմում 
լուսապատկերի շնորհիվ: Պատկերը ցուցադրում է տների արանքով տարվող 
գառներին, որոնց ամեն օր գյուղացիներն ուղարկում էին դաշտերն արածելու:

Նկարչին պատկանող լուսապատկերներից մեկի մեջ տեսնում ենք նույն 
սկզբունքով ստեղծված մեկ այլ նկար, որը ներկայացնում է կապույտ սարերի ու 
աշնան դեղին խոտերի մեջ փռված պարսկական մի գյուղ, որի ճանապարհով 
մարդիկ են գնում: Այս պատկերի մասին մտորելիս չի կարելի աչքաթող անել 
կապույտի և ոսկե դեղինի սքանչելի համադրությունը, որը մեծ հմայք է պարգևում 
ստեղծագործությանը:

Երբեմն անկյունագծերի չնկարված մասը կարող ես մտովի վերականգնել, 
ինչպես Սպահանի Մասշադե շահ կոչվող թագավորական մզկիթի և Ալի Ղափու 
պալատի աոջևի հրապարակը ցուցադրող նկարի պարագայում: Այստեղ շատ 
հիանալի է տրված հեռանկարը: Նկարիչը մեծ հմտությամբ է ընտրել այն կետը, 
որտեղ պիտի տեղադրվեր նկարակալը: Դիտողի առջև բացվում է երթերի 
ճանապարհը, որը տանում է դեպի վերը նշված հռչակավոր կառույցները: 
Ընդհանրապես պատկերի կենտրոնում դեպի հեռուն տանող ճանապարհի կամ 
գետի, հեղեղատի տեղադրությունը հաճախ է կիրառվում նկարչի կողմից, բայց 
ամեն անգամ մի նոր ձևով:

Այս իմաստով խիստ արժեքավոր է Արմեն Տեր-Կյուրեղյանի հավաքածուի 
մաս կազմող, 1977 թ. ջրաներկով արված փողոցի տեսարանը 50: Այստեղ 
տների պատկերի անկյունագծային հատումը նկարի կենտրոնում յուրատեսակ 
գրավչություն է ստեղծում: Ձախից պատկերված տների շարքը ստվերի մեջ է և 
ստվերը ձգվում է փողոցի մեջ: Տների արանքով դեպի փողոցի խորքը քայլող 
կաթսան գլխին դրած կինն ու նրա դստրիկը պատկերի ընդհանուր գունաշարի 
մեջ առանձնանում են մուգ կարմրավուն-շագանակագույն և կանաչ-կապույտ 
զգեստներով: Տների և հեռվում երևացող լեռների ուրվանկարի միջև յուրատեսակ 
անցում է դառնում լուսավորված ծառերի սաղարթախիտ հատվածը: Շենքերի 
պատերի դեղնավուն և կարմրավուն կավի գույնը նրբորեն ներդաշնակվում է 
մյուս մասերում հանդիպող բաց կապույտի և մանուշակագույնի, ինչպես նաև 
երկնքի կապույտի հետ: Զգացվում է, որ այստեղ արտահայտվել է աոավոտյան 
ժամերի գյուղական առօրյան:

49 The Life and Art of Sumbat… P. 95.
50 Ibid. P. 82.
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Նմանօրինակ թաքնված երկրաչափություն ունի Արմեն Տեր-Կյուրեղյանի 
հավաքածուի մեջ հանդիպող 1994 թ. ջրաներկ պատկերը 51, որը նույնպես գյու-
ղի տեսարան է (նկ.  4): Այստեղ կենտրոնի շենքը վեր է խոյանում՝ գերիշխելով 
նկարի մեջ: Երկու կողմերից համաչափ հանդես են գալիս դեպի իրար եկող 
գյուղացիներ: Ձախից երևում է մի տղամարդ, իսկ աջից նկարված է գեղջկու-
հին՝ իր երեխայի հետ: Կենտրոնական շենքի պատշգամբից ցած է նայում մի  
կին՝ երկու կողմի անցորդների հետ յուրատեսակ եռանկյունի կազմելով և դառ-
նալով վերջինիս գագաթը: Նկարն ունի հրաշալի, կուռ մտածված հորինվածք: 
Երեխայի և կնոջ վառ կարմիր զգեստները թանկարժեք քարի նման սևեռվում 
են պատկերի հանգիստ, մեղմ գունաշարի մեջ: Նկարիչն ընտրում է օրվա ար-
ցունքի պես վճիտ պահերը, արձանագրում նկարի մեջ ու վրան ավելացնում իր 
հոգու խաղաղությունը: Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի այս սկզբունքով ստեղծված 
պատկերների մեջ կան այնպիսի նմուշներ, որոնցում գծային կառուցումների 
խոր մտածվածությունն ուղեկցվում է գույների շատ տեղին գործածությամբ: 
Այդպիսի դեպքերում գծերի ներդաշնակությունը լրացվում է գունաշարի ազդե-
ցիկությամբ, շատ անգամ թաքուն հմայքով, միանգամայն անսպասելի հրա-
պույրներով: Այս իմաստով հիշարժան է նկարներից մեկի հորինվածքը և  
գունային լուծումը 52:

Ստեղծագործության (նկ.  5) բովանդակությունն առնված է Սպահանի առ-
օրյայից: Այստեղ ներկայացված է մի փողոց՝ հին կամարով, ինչպիսիք բնորոշ 
են ոչ միայն Արևելքին, այլև եվրոպական քաղաքներին: Փողոցով անցնում են  
չադրա կրող պարսիկ կանայք: Նկարն այնպես է կառուցված, որ ձախի և աջի 
շենքերը տեղադրվում են անկյունագծերի վրա և դրանց հատման կետում պատ-
կերված է կապույտ զգեստով մի կին: Ստեղծագործության կենտրոնում տների 
արանքից ցած կախված ծառի սաղարթի միջից թափանցում են արևի շողերը և 
գույների գեղեցիկ խաղ սկսում ձախ կողմի պատի վրա: Ոչ միայն գծանկարային, 
այլև գունային առումով սա մի ընտիր գործ է: Առօրյա կյանքը նկարչի առջև պար-
զում է իր հրապույրները և գեղեցիկը փնտրող նկարչի սրատես աչ քից չի վրիպում 
բնության ու արևի հրճվանքը, իր կողքով անցնող գեղեցիկ երևույթը: Անցողիկ, 
ժամանակավոր գեղեցիկը արձանագրելով թղթի վրա՝ նկարիչը հավերժական 
կյանք է պարգևում այդ երևույթին և դիտողին մատուցում իր տեսածը:

Թերևս կարելի է ափսոսալ, որ մենք չգիտենք, թե հատկապես երբվանից է 
սկսել Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանը այսպես նկարել, մենք ակամայից միայն վայե-
լողն ու գնահատողն ենք արդեն մեր առջև նկարից նկար պարզվող ու ծավալ-
վող մտքի ու հոգու աշխատանքի արդյունք հանդիսացող տեսակ-տեսակ թովիչ 
պատկերների: Կյանքի տպավորությունները ծնունդ են տվել նոր գործերի, որ-
տեղ իրականություն են դարձել գծանկարի կերտման այլ սկզբունքներ:

Շատ հետաքրքիր է բախտիարցի հովվին ցուցադրող 1984 թ. աշխատանքը 
(նկ.  6) 53: Բախտիարցիները ապրում են Չարմահալի հարավում: Պարզ կենցաղ 
ունեցող ժողովուրդ են: Այստեղ հովիվը խոտ է տալիս գառանը: Բախտիարցու 

51 The Life and Art of Sumbat... P. 102.
52 Ibid.P. 62.
53 Navasargian A. Iran-Armenia… P. 80.
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կողքին ընդամենը երեք գառներ են: Նրա ուսին կացին կա, իսկ մեջքին՝ խուր-
ջին: Հովիվը ճանապարհի փշերը կացինով պիտի քանդի ու հավաքի, որ գիշերը  
տանի վառի: Նա ցուցադրված է ճանապարհի վրա՝ սարի լանջին կանգնած: 
Այստեղ հովիվը ուղղահայաց առանցք է ծառայում նկարին: Նրան զուգահեռ է 
նաև մութ գույնով ձախ կողմից պատկերված գառը: Աջից բախտիարցու կեր-
պարանքը հավասարակշռվում է լանջի վերևում պատկերված վիթխարի ժայռա-
բեկորով: Գառան, հովիվի և քարակտորի ուղղահայաց ռիթմին հակադրվում 
է լանջի թեքությունն ու հորիզոնի գիծը: Այս կարգի պատկերները կարծես մի 
նոր, բարդ աստիճան են նշանավորում հեղինակի ստեղծագործական կյան-
քում՝ թվում է, թե ապացուցելով, որ այնքան էլ պարզ ու հասարակ չի ծնվում  
նկարչի աշխատանքը:

Թեք, ուղղահայաց, հորիզոնական զծերի խաղերը նկարիչը ծավալում է 
նաև այլ պատկերներում: Այսպես, օրինակ, Փերիայի շրջանի Ավարան գյուղի 
տեսարաններից է ցուցադրված նրա մի նկարում, որի մասին դատում ենք 
պահպանված լուսապատկերով: Այստեղ նկարված են կժերը բռնած և տուն եկող 
գեղջուկ կանայք: Որոշ չափով առաջ թեքված կանայք արձագանքված են աջից 
հեռ վում երևացող թեք ծառերով, որոնց հակադիր են տների հորիզոնական և 
ուղ ղահայաց գծերը: Կանանց զգեստների վառ հատվածները առանձնացնում 
են նրանց ընդհանուր պատկերի մեջ՝ ասես հաստատելով, որ նկարչի համար 
մարդն է ամենագեղեցիկը:

Նույն սկզբունքն է իրականացված մեկ այլ նկարում, որը նույնպես վա-
ճառ ված է, և մնացել է միայն լուսապատկերը: Ստեղծագործության մեջ ներկա-
յացված է Քաշանի մոտ պարսկական գյուղի մի տեսարան: Զառիթափ փողոցում 
ավանակը ջուր է խմում առվից և տերն էլ համբերատար կանգնած է կողքին՝ 
սպասելով, որ կենդանին իր գործն ավարտի: Այս մարդու ուղղահայաց դիրքը 
արձագանքում է հեռվից եկող կնոջ կեցվածքին, կարծես երկխոսություն 
ստեղծելով նրանց երկուսի միջև: Երկուսն էլ արձագանքում են կնոջ կողքին 
ձգվող տների պատկերին, որոնք կարծես պարիսպ լինեն: Այս ռիթմին հակադիր 
են ծառերի թեք ձևերն ու փողոցի թեքությունը: Դժվար է պատկերացնել անգամ, 
որ Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի պատկերները այդքան մոտ լինեին դիտողների 
հոգուն, եթե չլիներ հորինվածքների այսքան խոր մտածվածությունը:

Այս նույն աստիճանի հետ է շաղկապվում Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի մեկ այլ, 
նույնպես շատ հմտորեն մտածված գծանկարով տեսարանը, որը ևս վերաբերում 
է Սպահանին: Խնդրո առարկա երկը ցուցադրում է Մարնուն կոչվող կամուրջը 
նույնանուն պարսկական թաղի մեջ: Այս կամուրջը ի թիվս ուրիշների նույնպես 
կառուցված է Զայանդերուդ գետի վրա: Լուսապատկերի շնորհիվ կարելի է տես-
նել հեռանկարի ու խորության հաղորդման շատ հետաքրքիր մի օրինակ:

Կանայք գետի մեջ լվացք են անում: Թվում է, թե սա սովորական, առօրյա 
կյանքի տեսարան է: Բայց դա այդպես է և միաժամանակ այդպես չէ: Անսովոր է 
նկարի հորինվածքը: Ձախից կանանց գլխավերևում ներկայացված է թեք ված մեծ 
մի ծառ, որին հակադիր է կամրջի հորիզոնական գիծը, ապա ասես դիտողի վրա 
եկող գետն իր ուղղահայաց բնույթով և կամրջի հորիզոնականին հակադրվող 
կանգնած կանայք ու ձախի ծառը: Նկարին լրացուցիչ գեղեցկություն են տալիս 
կամրջի կամարների կորերը իրենց բոլորովին այլազան ռիթմով:



- 547 -Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի կյանքի համառոտ ուրվագիծն և արվեստը

Կորերի օգտագործմանը Տեր-Կյուրեղյանը ավելի մեծ ուշադրություն է 
հատկացրել մեկ ուրիշ նկարում, որի մասին նույնպես դատում ենք շնորհիվ 
պահպանված լուսապատկերի: Այս ստեղծագործությունը ցուցադրում է մի 
բրուտանոց և բրուտին (քուզեգյարին) աշխատանքի ժամանակ: Գրասեղանի 
նմանող սեղանի առաջ նստած բրուտը ոտքով պտտեցնում է դուրգը և ձեռքով 
ձև տալիս կավին: Նրանից ոչ հեռու մեկը բոբիկ ոտքերով տրորում է թաց կավը, 
որ կակուղ խմորի նման դարձնի, քանի որ ինչքան փափկացնի դա, այնքան 
արտադրանքը լավ կլինի: Թրծելու համար վարպետը արտադրանքը հետո պիտի 
դնի վառարանի մեջ: Ըստ նկարչի, այս արհեստանոցը գտնվում է Սպահանի 
բազարում, մութ, կոպիտ շինության ներսում: Շատ հետաքրքիր բնույթ ունի այս 
նկարի ռիթմը: Շինության ներսի կամարների և կավե ամանների կոր ձևերին 
հակադրված է խիստ շեշտված թեք անկյունագծին տեղադրված բրուտի սեղանի 
և վառարանի ձևը: Սա ստեղծում է խորություն, որը ընդգծվում է նաև կամարնե-
րի տակի մթին ստվերներով: Ուրիշ թեք շիթերով վերևից ներս են թափանցում  
լույսի ճառագայթները, որոնց զուգահեռ զետեղված են աջից դարսված պատ-
րաստի կավե իրերը:

Կորերի կիրառությամբ ստեղծված պատկերները քանակով հավանաբար 
զիջում են անկյունագծերի խաչաձևմամբ ստեղծված նկարներին:

Այնուամենայնիվ, թվում է, որ այս վերջին ձևը ավելի է հրապուրել ար-
վեստագետին և ավելի շատ հնարավորություններ տվել ստեղծագործելու: Հա-
մաշխարհային գեղանկարչության մեջ հազարավոր անգամներ կիրառված այդ 
սկզբունքն ասես քողարկված է նկարչի աշխատանքներում: Այն աննկատ է  
մնում անփորձ աչքի համար և ի հայտ զալիս մասնագիտական քննության ժա-
մանակ: Կասկածից վեր է, որ նկարիչը մեծ հաջողությամբ է կիրառում այդ 
հորինվածքը՝ հիմք դարձնելով իր պատկերների համար:

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի արվեստն ունի դեռևս չբացահայտված նաև  
այլ գաղտնիքներ, որոնց ուսումնասիրությունը հնարավոր չէ ընդգրկել մեկ 
հոդվածի սահմաններում: Նրա երկերի ըստ ամենայնի ուսումնասիրությունը 
կարող է լույս սփռել ուրիշ, ոչ պակաս հետաքրքիր երևույթների վրա:

Levon Chookaszian
YSU, UNESCO Chair of History and 

Theory of Armenian Art

A Brief Survey of Smbat Ter-Kyureghian’s Life and Work

The artistic legacy of Smbat Ter-Kyureghian (1919–1999) takes an important 
place in the history of painting of the XX century Iran. He was born in Isfahan and  
spent most of all his life in Iran. In 1980 he moved with his family to the United 
States — Los Angeles, where he lived until the end of his days. He is the author of 
numerous watercolors, also paintings created with oil, as well as drawings represent-
ing the streets, houses and architectural monuments of Isfahan and its environs, and 
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the everyday life of village people, landscapes revealing the beauty of the nature of 
Iran and the United States. The paintings of Smbat Ter-Kyureghian were exhibited in 
many solo and group exhibitions organized in Iran, the United States and the Republic 
of Armenia. His works revealing the reality of the Armenian villages of Iran brought 
great recognition to the artist. The paintings of Smbat Ter-Kyureghian are character-
ized with masterfully executed composition and high performance of the picturesque.

Левон Чугасзян
ЕГУ, кафедра ЮНЕСКО истории и 

теории армянского искусства

Краткий очерк жизни и творчества Смбата Тер-Кюрегяна

Творчество Смбата Тер-Кюрегяна (1919–1999) занимает важное место 
в истории живописи Ирана XX в. Он родился в Исфагане и большую часть 
жизни прожил в Иране. В 1980 г. он с семьей перебрался в США — в Лос 
Анджелес, где жил до конца своих дней. Он является автором огромного ко-
личества живопис ных работ, созданных акварелью и маслом. Он автор мно-
гочисленных работ, изображающих улицы, дома, архитектурные памятники 
Исфагана и его окрестностей, а также жизнь и быт деревенских людей, пей-
зажи, раскрывающие красоту природы Ирана и США. Картины Смбата Тер-
Кюрегяна экспонировались на многих групповых и персональных выставках, 
организованных в Иране, США и Республике Армения. Большое признание 
принесли художнику его работы, раскрывающие действительность армянских 
деревень Ирана. Картины Смбата Тер-Кюрегяна характеризуются мастерски 
исполненным рисунком и высоким уровнем живописного исполнения.
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