ԱՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ արվեստի պատմության, տեսության և
մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ

ԾՈՎԱՆԿԱՐԻՉ ԷՄՄԱՆՈՒԵԼ ՄԱՀՏԵՍՅԱՆ
Հայ ծովանկարիչների շարքում իր
առանձնահատուկ տեղը ու դերը ունի
Ռուսական կայսրության մեջ ստեղծա
գործած Էմմանուել Մահտեսյանը:
Հոդվածում ներկայացվում է նկար
չի կյանք ը, ստեղծ ագ ործ ակ ան գոր
ծուն եո ւթ յուն ը, Մահտ ես յան ի և հայ
մտավորականների միջև եղած կապը:
Նկատվում է նաև Մահտեսյանի թողած
ժառանգության մեջ Հովհաննես Այվա
զովսկու արվեստի թողած ազդեցու
թյունը:
Հանգուցային բառեր. էտյուդ, նկար
չագեղ, ծովանկար, խճանկար, իմպրե
սիոնիստ, սֆումատո, վրձնահարված,
բացօթյա աշխատանք
Հ ովհ անն ես Այվ ազ ովսկ ու աշ ա
կերտներից և անմիջական հետևորդնե
րից էր Էմմանուել (Մանուկ) Մահտեսյա
նը: Նա իր կենդանության օրոք հասավ
ճանաչման, անգամ ծովանկարչության
արքա Այվազովսկին բացի ջերմ վերա
բերմունքից Մահտեսյանին վստահել
է իր նկարների կրկնօրինակություն
ները: Մահտեսյանը մշտապես ներկա
յացվել է Ռուսաստանում կազմակերպ
ված ցուցահանդեսներին, Եվրոպայում
կազմակերպել անհատական նկարա
հանդեսներ. իր նկարները հաճախակի
վերատպվել են կայսրության նշանա
վոր հանդեսներում, իսկ Սիմֆերոպո
լում ստեղծել է քաղաքի առաջին հան
րամատչելի պատկերասրահը, որտեղ
մի շարք նշան ավ որ արվ եստ ագ ետ
ների կողքին մշտապես ցուցադրվել

են նկարչի ստեղծագործությունները1:
Մահտեսյանի նկարներից քիչ մասն են
պահպ անվ ել: Խորհրդ ային կարգ եր ը
հաստատվելուց հետո նկարչի աշխա
տանքները հանձնվեցին Սիմֆերոպոլի
թանգարանին, որոնց զգալի մասն էլ
ոչնչացավ Հայրենական մեծ պատե
րազմի ժամանակ: Այսօր Մահտեսյանի
կտավն եր ի թերևս ամ են ահ ետ աքրք
րական հավաքածուն, թվով 12 աշխա
տանք, զարդարում է Հայաստանի ազ
գային պատկերասրահը:
Էմմանուել Մահտեսյանին մեզանում
անդ րադ արձ ել են մի շարք արվ ես
տաբաններ, սակայն որպես առանձին
մեն ագր ութ յուն ունն եր մեծ է նկարչ ի
եղբոր՝ Մինասի դուստր Լուկյա Մահ
տեսյանի և նույն Լ. Մահտեսյանի ու ար
վեստաբան Բորիս Զուրաբովի համա
հեղինակությամբ հրատարակված մեկ
այլ աշխատությունը2:
Էմմանուել (Մանուկ) Մահտեսյանը
ծն
վել է 1857թ. ապ
րի
լի 23-ին Ղրի
մի
հյուսիսային մասում գտնվող Արմյանս
կի Բազ ար (Օր աբ ազ ար, այժմ՝ Ար
մյանսկ) հայաբնակ քաղաքում: Էմմա
նուելի հայրը՝ մանրածախ առևտրական
Հակոբջանը ամուսնացած էր Հ. Այվա
զովսկու զարմուհու հետ, ահա և Այվա
1
Հետաքրքիր զուգորդություն. կարծես շա
րունակելով իրենց ուսուցչի Հովհաննես Այվազովսկու
գեղարվեստական դաստիարակության հայրենան
վեր գործը (հիշենք 1880թ. Այվազովսկու հիմնած
անձնական ցուցասրահը, որը 1845թ. վերածվեց
պատկերասրահի), այնպես էլ Այվազովսկու թոռ Ա.
Գանզենը Օդեսայում, իսկ Մահտեսյանը Սիմֆերոպո
լում բացեցին նշված քաղաքների առաջին պատկե
րասրահները:
2
Л. Магтесян, Эммануил (Манук) Магдесян,
Ер., 1982. Л. Магдесян, Б. Зурабов, Эммануил
Магдесян, М., 1987.
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զովսկին հաճախակի էր հյուընկալվում
Մահտեսյանների օջախում և օգտվելով
առիթից տեղում էլ նյութեր հավաքում
տարածաշրջանում ապրող չումակների
կյանքից, ստեղծելով այդ շարքի մի քա
նի գլուխգործոցներ:
Քաղաքի հայկական եկեղեցուն կից
գոր
ծել է ծխա
կան դպ
րոց, որ
տեղ և
հաճախել է Մահտեսյանը, և վերցրել
նկարչության իր առաջին դասերը: Ի
դեպ, այդ դպրոցի պատին կախված է
եղել Հ. Այվազովսկու նկարներից մեկը,
որը նվիրվել է նկարչի կողմից իր Ար
մյանսկի Բազար այցելություներից մեկի
ժամանակ:
Այվազովսկու այցելությունները Ար
մյանսկի բազար և մեծ ծովանկարչի
ստեղծագործությունը, որը ամեն օր Էմ
մանուելի աչքի առջև էր, պատանու մոտ
սերմանում են սեր դեպի նկարչությու
նը: Այդ ընթացքում Էմմանուելը մատի
տով վերարտադրում էր շրջակայքի գե
ղեցիկ տեսարանները, երբեմն էլ գնում
էր քաղաքին հարևանությամբ Սև ծովի
ափերը՝ նկարելով ծովափնյա տարբեր
պատկերներ:
1870թ. Էմմանուելը ընդունվում է ռու
սական նախակրթարան (прогимназия)1,
որտ եղ պարտ ադ իր դաս ընթ ացն եր ի
մեջ էր մտնում նկարչությունը:
Մահտեսյանի նկարիչ դառնալու վո
րոշման մեջ մեծ դեր է ունեցել Հովհան
նես Այվազովսկին: Պատմում են, որ
Այվազովսկին Արմյանսկի Բազար հեր
թական այցելության ժամանակ հյուըն
կալվելով իր զարմուհուն, տեսել է Էմ
մանուելի նկարները, զրուցել պատանու
հետ, ապա փոքր անց ուղարկել նկար
չական պիտույքներ, խորհուրդ տալով
խորանալ նկարչության բնագավառում
և դիմել Պետերբուրգի գեղարվեստի
ակադեմիա ուսանելու համար:
Մահտեսյանը դժվարին երկմտան
քի մեջ է ը
նկ
նում: Նա նոր էր կորց
1
Ռուսական կայսրությունում չորսամյա ու
սումնական հաստատություն: Գործել է կրթարաններ
չունեցող քաղաքներում:

րել իր հորը և ընտանեական հոգսերը
մեծ մասամբ իր վրա էր: Սակայն մոր
խորհրդով ու Այվազովսկու համապա
տասխան նամակով Էմմանուելը 1877թ.
մեկնում է Պետերբուրգ:
Չունենալով գիմնազիական ատես
տատ նա դիմում է ակադեմիայի ղեկա
վարությանը, որպեսզի իրեն վերցնեն
որպես ազատ ունկնդիր: 1878թ. քսան
մեկամյա Մահտեսյանը որպես ազատ
ունկնդիր, ընդունվում է Կայսրական
ակադեմիաի բնանկարչության բաժին՝
Վլադիմիր Օրլովսկու (1842-1914) դա
սարան:
Սկզբն ակ ան շրջ ան ում Էմմ ան ու ե
լը ապրում էր ծանր վիճակում: Գտնե
լով ազատ ժամանակ նա հաճախում էր
ակադեմիայի կազմակերպած Գարնա
նային ցուցահանդեսներին, ուսումնա
սիրում այնտեղ գրեթե մշտապես ցու
ցադրվ ող Հովհ անն ես Այվ ազ ովսկ ու
կտավները, կատարում դրանցից ըն
դօրինակություններ: Ահա հերթական
ցուցահանդեսի ժամանակ Մահտեսյա
նը հանդիպում է Այվազովսկուն, որը
խորհուրդ է տալիս երիտասարդ Էմմա
նուելին ամառները աշխատել Թեոդո
սիայում՝ բնության գրկում: Հետևելով
Այվազովսկու խորհրդին Մահտեսյանը
ամեն ամառ մեկնում է Թեոդոսիա՝ սո
վորում վարպետի «Գեղարվեստական
արվեստանոցում», կատարում էտյուդ
ներ, ուսումնասիրում ծովի ալիքների
շարժը ու նյութականությունը:
Հետաքրքրական է 1885թ. օգոստոսի
12-ին Այվազովսկու ուղված նամակը
ակադեմիայի կոնֆերենց-քարտուղար
Պյոտր Իսեևին. «Մեծարգո Պյոտր Ֆյո
դորովիչ. Ես արդեն հաճույք եմ ունեցել
գրելու Ձեզ, որ լրագրերում տպագրված
հայտարարությունների շնորհիվ Ռու
սաստանի բոլոր եզրերից երիտասարդ
ներ են ժամանել, որոնցից երկուսը մեր
ակադեմիայի սաներն են: Նրանք գրե
թե բոլորը, և առանձնակի Մահտեսյա
նը, որը ակադեմիայի սան է, սքանչելի
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էտյուդ է կատարել…»1:
Ասենք, որ Մինասը բավական շնոր
հալի ջութակահար էր, ապրելով նույն
միջավայրում Էմմանուելը սիրահար
վում է այդ կախարդական գործիքին:
Մն ալ ով Պետ երբ ուրգ ում Մահտ ե
սյանը համագործակցում է հանրահայտ
«Нива» հան
դե
սի հետ. շու
տով նկար
չի «Թուրքական ավազակային նավը
Ղրիմի ափերին» նկարը վերատպվում
է հանդեսում, իսկ ռուս-ճապոնական
պատ եր ազմ ի ժամ ան ակ «Ն իվ ա»-յի
խմբագրությունը գործուղում է Մահ
տեսյանին Հեռավոր արևելք, հանդե
սի էջերի համար ստեղծելու պատե
րազմական թեմաներով պատկերներ:
1892թ. Մահտեսյանի նկարներից մեկը՝
«Լուսնյակ գիշեր Սև ծովում» վերատպ
վում է Սանկտ-Պետերբուրգում հրա
տարակվող գրական և գեղարվեստա
կան «Аракс» հանդեսում:
1892թ. ավ արտ ել ով ակ ադ եմ իա յի
ող ջ դաս ընթ ացն եր ը Մահտ ես յան ին
շնորհում են «Ոչ դասական նկարչի»
կոչում: Նույն թվականին Մահտեսյան
եղբայրները արդեն ուսյալ կարգավի
ճակով վերադառնում են Ղրիմ: Կարճ
ժամանակ անց Էմմանուելը տեղափոխ
վում է Թեոդոսիա: Այստեղ Մահտեսյա
նին հայրական ջերմ վերաբերմունքով
է դիմավորում Հովհաննես Այվազովս
կին, նաև առաջարկելով Միացյալ Նա
հանգներում 1893թ-ին նախատեսվող
Չիկագոյում Համաշխարհային ցուցա
հանդեսի համար կատարել վարպետի
նկարներից կրկնօրինակները:
Դա մեծ պատիվ էր Մահտեսյանի
համար. ծովանկարչության արքան՝ իր
առաջին ուսուցիչը վստահում էր այդ
պատասխանատու գործը: Ահա, օր ու
գիշերվա աշխատանքի շնորհիվ Մահ
տեսյանը կատարում է երկու ընդօրի
նակ ութ յուն 2: Մահտ ես յան ի հանդ եպ
1
Լենինգրադի պետական կենտրոնական
պատմական արխիվ, ֆոնդ N 789:
2
Այդ մասին տե՛ս Էմմանուել Մահտեսեան,
«Մշակ», Թիֆլիս, 1902, N 100:

համակրանքը դրսևորվել է նաև Այվա
զովսկու ընտանիքի կողմից: Հետագա
յում՝ 1904-ին՝ Այվազովսկու մահից հե
տո Մահտեսյանը այցելելով Թեոդոսիա
հյուրընկալվում է իր ուսուցչի տանը,
այրու՝ Աննա Մկրտիչովնայի մոտ, վեր
ջինս Մահտեսյանին սիրով տրամադ
րում է Այվազովսկու արվեստանոցը,
որտեղ Էմմանուելը ստեղծում է մի քա
նի աշխատանք:
Ղրիմում եղած ժամանակը Մահտե
սյա
նը չէր կտ
րում իր կա
պը Պե
տեր
բուրգի՝ առավել ևս ակադեմիայի հետ:
Նա պարբերաբար իր աշխատանքները
ուղարկում էր նկարիչների միության
ցուցահանդեսներին:
Էմմանուել Մահտեսյանի ուսանողա
կան և միջին շրջանի աշխատանքնե
րում երևում էր Այվազովսկու արվեստի
ազդեց ութ յուն ը: Չնայ ած Էմման ու ել ը
շատ ժամանակ շփվում էր ռուսական
արվեստում հեղափոխական միտում
ներով տոգորված արվեստագետների
հետ, և դա զգացվում է նրա կտավնե
րում, բայց «այվազովսկյան» ազդեցու
թյունը մեծ էր:
Այդ հանգ ամ անք ը ժամ ան ակ ին
նկատվել է Հովհաննես Այվազովսկին:
Դիմելով իր աշակերտներին, որնց մեջ
էր նաև Մահտեսյանը նա ասում է. «Են
թադրում եմ, որ ձեր մեջ կան մարդիկ,
որոնք իրենց նվիրել են բնանկարին և
ծովանկարին, որոնց վրա հնարավոր է
կրի իմ նկարները ազդեցություն: Զգու
շացնում եմ ձեզ, խուսափել տարվելուց
ու կրկնօրինակելուց այս աշխատանք
ներից, քանի որ նմանակումը խանգա
րում է նկարչի ինքնուրույնության զար
գացմանը»3:
Ընդհ անր ապ ես՝ հետ ագ այ ում էլ
Մահտեսյանը փոխելով իր նկարչական
մոտեցումները այնուամենայնիվ մնաց
Այվազովսկու ազպեցության ներքո: Դա
է պատճառը, որ Մահտեսյանը ոչ միայն
համարվեց մեծ ծովանկարչի աշակեր
3
Н. Барсамов, Иван Константинович
Айвазовский, Симферополь, 1953, ст. 161.
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տը այլև հոգեհարազատ հետևորդը:
Համ եմ ատ ել ով Այվ ազ ովսկ ու ար
վեստ ի հետ Մահտ ես յան ի մի շարք
նկարներում ակնառու երևում է նկար
չի տարվածությունը իր ուսուցչով: Դի
տելով Հայաստանի ազգային պատկե
րասրահում ցուցադրվող «Փոթորկից
առաջ» (1907) մեծաչափ աշխատանքն
անմիջապես մտաբերում ես Այվազովս
կու «Սև ծովը» (1881): Երկուստեք նույն
կոմպոզիցիան է, միայն ծովը ու երկին
քը, ալիքների ձախից աջ ռիթմիկ շար
ժը, ամպամած, գորշ երկինքը, (անգամ
կտավի չափերը գրեթե նույնն են): Թե
պետ միայն փոքր ինչ մուգ գունաշարը
և մի քանի աննշան փոփոխությունները
առանձնացնում են Մահտեսյանի կտա
վը Այվազովսկու «Սև ծով»-ից:
Այվ ազ ովսկ ու ազդ եց ութ յամբ է
վրձնած «Փոթորիկ ծովի վրա» (1898)
նկարը: Նավաբեկությունից հրաշքով
փրկված նավաստիները մաքառում են
զարհուրելի ալիքների մեջ: Կարծես մո
տեցող իններորդ ալիքը հիմա կուլ կտա
իրենց: Սակայն ծովի ու երկնքի գրեթե
չտարբերակվող հատվածում երևում են
ճայերը. մի բան, որը բնորոշ է «այվա
զովս յան» լավ ատ ես ութ յան ը: Աշխ ա
տանքը իր թեմայով և կատարման ձևով
մեզ հիշեցնում է Այվազովսկու «Իննե
րորդ ալիքը» (1850, Պետական ռուսա
կան թանգարան): Անգամ ծովի խորքից
դուրս եկող կործանիչ ալիքը իր ձևով
և դիրքով կարծես նույն Այվազովսկու
իններորդ ալիքն է: Մահտեսյանի «Փո
թորիկում» նավակը՝ անգամ ափը ցույց
տվող նավաստու դիրքը ու շարժու
մը մեզ հիշեցնում է սրանիվ տասնվեց
տարի առաջ ստեղծված Այվազովսկու
«Փոթորիկը» (1872):
1895թ. վերադառնալով Թոեդոսի
այից Արմյանսկի բազար, տեսակցելով
իր մորը և եղբորը Էմմանուելը մշտա
կան հաստատվում է Սիմֆերոպոլում:
Այդտեղ Մահտեսյանը ամուսնանում է
բավական ապահովված ընտանիքի դս
տեր՝ Եկատերինա Քրիստաֆորի հետ:

1895թ. դեկտեմբերի սկզբներին Այվա
զովսկու բարի խորհրդով Մահտեսյանը
կայացնում է իր վաղեմի ցանկությունը.
Սիմֆերոպոլի Հասարակական ժողո
վի ցուցասրահում 185 աշխատանքով
բացվում է նկարչի առաջին անհատա
կան ցուց ահ անդես ը: Ցուց ահ անդես ի
կապակցությամբ ստվարածավալ հոդ
վածով արձագանքում է Սիֆերոպոլի
«Таврические губернские ведомости»
թերթը1:
Շուտով Մահտեսյանը իր առանձնա
տանը բացում է քաղաքի առաջին հան
րային պատկերասրահը, ուր բացի իր
ստեղծագործություններից ներկայաց
վում են նկարչին նվիրված ռուս մեծա
նուն արվեստագետների գործեր: Որոշ
ընդհատումից հետո՝ 1897թ-ից Մահտե
սյանը պարբերաբար նկարներ է ուղար
կում Պետերբուրգում կազմակերպվող
ակադեմիայի ցուցահանդեսներին2: Ապ
րելով Սիմֆերոպոլում Էմմանուելը չեր
բավ ար արվ ում քաղ աք ի նկարչ ագ եղ
տեսարաններով, նա պարբերաբար շր
ջագայում էր տարածաշրջանով՝ մաս
նավորապես այցելում Յալտա, կատա
րում բազմաթիվ նկարներ և էտյուդներ:
Գնալով մեծանում է նկարչի ճանաչու
մը: Մահտեսյանի ստեղծագործություն
ների վերատպությունները երևում են
ռուս ակ ան հանր ահ այտ հանդեսն եր ի
էջերին3:
Ազատ ստեղծագործական վիճակը
բավականին փոփոխություն է մտցնում
1
«Таврические губернские ведомости»,
Симферополь, 1895, N 228.
2
Տե՛ս Каталог весенней выставки в залах
Императорской Академии художеств, 1897: Каталог
весенней выставки… 1898: Каталог весенней
выставки… 1899: Каталог весенней выставки…, 1900:
Ըստ երաժշտագետ Կարա-Մուրզայի Մահտեսյանը
միարժամանակ ցուցադրվել է «Պերեդվիժնիկների»
կազմակերպած ցուցահանդեսներին (տե՛ս С. КараМурза, Армяне в искусстве, «Армянский сборник»,
1911): Այդ մասին գրում է նաև «Գեղարվեստ» հանդե
սը (տե՛ս Մեր կորուստները. Էմմանուել Մահտեյան,
«Գեղարվեստ», Թիֆլիս, 1909, N 3, էջ 168):
3
Տե՛ս «Живописное обозрение», СанктПетербург, 1899, N 21: «Петербургская жизнь», СанктПетербург, 1899, N 343:
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Մահտեսյանի արվեստում: Արդեն լիո
վին ինքնուրույն, առանց իր ակադեմի
այի պրոֆեսորների և Այվազովսկու հս
կողության, Մահտեսյանը ստեղծում է
մի շարք ծովանկարներ, որնցում արդեն
երևում են ուրույն ձեռագր հատկանիշ
ներ: Տանջալից աշխատանքը բերում է
որոշակի արդյունք. ռուսական նկարչու
թյան հսկան՝ Իլյա Ռեպինը Պետերբուր
գյան ցուցահանդեսներից մեկում տես
նելով Մահտեսյանի «Փոթորկի սկիզբը»
խորհուրդ է տալիս Էմմանուելին այն
պահել իր պատկերասրահում, որպես
եռուն ու փրփրուն ալիքների հազվա
գյուտ կենդանի պատկեր1:
1901թ. անս պաս ել ի վատ ան ում է
Մահտեսյանի առողջությունը: Ակադե
միական ցուցահանդեսին մասնակցե
լուց հետո բժիշկների խորհրդով Էմմա
նուելը մեկնում է Ավստրո-Հունգարիայի
կայսրությունում գտնվող Մարինբադ
հանգստյան գոտի (այժմ՝ ՄարիանսկեԼազնե, Չեխիա):
Առիթը բաց չթողնելով Մահտեսյա
նը իր հետ տանում է Ղրիմում և Սիմ
ֆեր ոպոլում կատարած նկարները և
նույն թվականին Վիեննայում Մահտե
սյանը բացում է Եվրոպայում իր առա
ջին անհատական ցուցահանդեսը: Այն
մեծ արձագանք է ստանում Ավստրի
այի արվեստասեր հասարակայնության
կողմ ից: Մամ ուլ ը անդ րադ առն ալ ով
Մահտեսյանի ստեղծագործություննե
րին հատկանշում է նկարչի բացառիկ
տաղանդը:
Հ աջ ող կայ աց ած ցուց ահ անդ ես ից
հետո, արդեն ապաքինված, Մահտե
սյանը տուն վերադառնալու ճանապար
հին ուղևորվում է Ժնև, ապա Իտալիա՝
Ֆլորենցիա, Նեապոլ, Հռոմ, տեսնում
և ուսումնասիրում վերածննդի մեծերի
գործերը, ծանոթանում անտիկ ճարտա
րապետությանը: Հռոմում Մահտեսյսյա
նը կազմակերպում է Եվրոպայում իր
1
Այդ մասին տե՛ս Ս. Բաբիեան, Է. Մահտե
սիեան եվ նրա նկարները, «Հուշարար», Թիֆլիս, 1908,
N 17, էջ 255:

երկրորդ անհատական ցուցահանդեսը:
Արձագանքում է տեղի մամուլը, իհար
կե ամենուր նշելով նրա՝ Այվազովսկու
աշակերտը լինելու փաստը:
Ընդհ անր ապ ես Եվր ոպ այով ճամ
փորդությունը, նոր հոսանքներին ծանո
թանալը ինչ որ չափով փոփոխություն
է մտցնում Մահտեսյանի արվեստի մեջ,
սակայն փոփոխությունը ակնառու չէր:
Մահտ ես յան ը մնաց հավ ատ ար իմ
պատանեական տարիներից սերման
ված ռեալ իստ ակ ան-ռոմ անտ իկ դե
գեր ումն եր ին: Սակ այն չմոռ ան անք,
որ Էմմանուելը հավատարիմ լինելով
իր սկզբունքներին ստեղծեց մի քանի
սքանչելի գործեր, որոնք բարձր գնա
հատվ եց ին անգ ամ առ աջ ադ եմ ակ ան
դիրքորոշումների կողմնակիցների կող
մից: Եվ ահա այս համատեքստում Մահ
տեսյանը համարվեց Կիմերյան դպրոցի
կառկառուն ներկայացուցիչներից մե
կը: Մահտեսյանի նկարները միշտ հա
մեմատվել են իր ուսուցչի՝ Հովհաննես
Այվազովսկու արվեստի հետ. փնտրվել
թե՛ նմանություններ և թե՛ կատարման
ձևի տարբ եր ությունն եր: Դրանք մեծ
մասամբ տեղ են գտել նկարչի մասին
անդրադարձաց ռուսական պարբերա
կաններում լույս տեսած հոդվածներում:
Մահտեսյանը մի շարք իր աշխա
տանքներում ջրի նյութականությունը
հասցնում է քանդակային տպավորու
թյան, նա ծովափնյա ժայռերը պատկե
րում է խճանկարի տեխնիկայի ձևերով,
իսկ ծովի ալիքների վրա ընկած լույսի
ցոլքերը դրվում էին արդեն իմպրեսի
ոնիստների մոտ կիռարվող թանձր ու
համարձակ վրձնահարվածներով, որն
և տալիս է շարժուն էֆեկտներ: Այվա
զովսկու մոտեցումը փոքր ինչ այլ էր:
Նա բնության երազկոտ պոետն էր: Իսկ
իր արևամուտի տեսարանները դիտո
ղի մոտ հայելապատ տպավորություն
են թողնում, անգամ հիշեցնում վերած
նունդի ժամանակաշրջանի «սֆումա
տոն»:
Սիմֆերոպոլում արդեն ինքնուրույն
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ստեղծագործելը, պարբերաբար բացօ
թյա աշխատանքը, եվրոպական ճամ
փորդությունները իրենց դրական ազ
դեցությունն են թողնում Մահտեսյանի
վրա: Գնալով փոփոխվում է նկարչի
ներկապանակը, իսկ վրձնահարված
ները դառնում համարձակ: Այվազովս
կյան արվեստից քիչ հեռացած «Ժայռեր
ծովափին» նկարում մասամբ զգացվում
է սիմվոլիստական միտումներ: Այստեղ
չկա քաղկենի հասարակության աչքը
շոյող արհեստական էֆեկտներ: Կուսա
կան բնության մի անկյուն, որտեղ լռու
թյան մեջ իրար հենված ժայռերն են ու
լազուր ծովը:
Լիովին թարմ շնչով են վրձնած Մահ
տեսյանի էտյուդները: Նկարիչը հաճախ
էր դուրս գալիս բացօթյա աշխատանքի,
ուսումնասիրելով տեղայնքը, նկարնե
րի համար պատրաստել նյութեր: Ահա
և հենց այդ պահերին Մահտեսյանը
շատ ժամանակ տեղում ստեղծում էր
ավարտուն աշխատանքներ: Ծովաեզ
րին կատ ար ած գործ եր ում նկար իչ ը
հավատարիմ էր մնում բնության պա
հին հարազատ մնալու սկզբունքին, իսկ
արդեն Եվրոպայից ծանոթ իմպրեսիո
նիստական էֆեկտները մեկընդմեջ եր
ևում են նրա կտավներում:
1901թ. սեպտ եմբ եր ին Մահտ ես յա
նը եղ
բոր հետ գա
լիս են Հա
յաս
տան:
Այստեղ գերված իրենց հայրենի բնաշ
խարհով Մահտեսյանը անցնում է աշ
խատանքի: Ցավոք Հայաստանին ան
դրադ արձ աց նկարն եր ից այս օր մեզ
հայտնի է Հայաստանի ազգային պատ
կեր ասր ահ ում պահվ ող «Տ ես ար ան
եկեղեցիով և Արարատի ֆոնով» (1904)
աշխ ատ անք ը 1: Ըն դհ անր ապ ես Մահ
տեսյանի կապվածությունը իր նախնի
ների հետ գրեթե չի ընդհատվել, բացի
Արմյանսկի բազարում և Այվազովսկու
հետ եղած շփումներից Էմմանուելը հե
տագայում՝ Յալթայում եղած ժամա
նակ բարեկամական կապի մեջ է մտ

նում տեղի հայ համայնքի հետ (այդտեղ
ապրում էին շուրջ 1000 հայ), պարբե
րաբար այցելելում կոմպոզիտոր Ալեք
սանդր Սպենդիարյանին, շփվում գրող
Ալ եքս անդր Ծատ ուր յան ի և նկար իչ
Վարդգես Սուրենյանցի հետ, հաստա
տում նոր կապեր Յալթայում գտնվող
հայ մտավորականների հետ: Սիմֆե
րոպոլի հայկական դպրոցին է հանձնել
թանկագին մի կտավ, օգնել դպրոցի
թատերական խմբին, նկարել բեմի վա
րագույրը, և ինչպես նշում է Պերճ Գրի
գորյանը. «Դա այն ժամանակ էր, երբ
ցար ակ ան կառ ավ ար ութ յան հրամ ա
նով փակվում էին հայկական դպրոց
ները»2: Այդ ամենի հետ մեկտեղ Սիմֆե
րոպոլում և Արմյանսկում պարբերաբար
մասնակցել է իր հայրենակիցների հա
մար կազմակերպված բարեգործական
միջոցառումներին:
Վերադառնալով Սիմֆերոպոլ Մահ
տեսյանը շրջագայում է Յալթայի ափե
րով, նոր նյութեր հավաքելով ստեղծում
նոր նկարներ: Ցավոք նկարչի ֆիզիկա
կանը վատանում է, սակայն հանգստա
նալու, առողջությունը վերականգնելու
բաժիշկների խորհուրդը Մահտեսյա
նը ան
տե
սում է. նա աշ
խա
տում է օր
ու գիշեր: Այդպես էլ իր Սիմֆերոպոլի
արվեստանոցում 1908 թվականի նոյեմ
բերի 5-ին Էմմանուել Մահտեսյանը մա
հանում է, կիսատ թողնելով իր «Առա
վոտ» նկարը:
Մահտեսյանը մնաց հայ և ռուս ժո
ղովուրդների մշակույթում, որպես ծովի
բանաստեղծ: Նա վաստակեց ժամանա
կի արվեստասեր հասարակայնության
համակրանքը, դարձավ իր միջավայրի
ծովանկարչության մեծանուն ներկա
յացուցիչներից մեկը: Նա հավատարիմ
մնաց Այվազովսկու դպրոցին, ստեղծե
լով իր ձևի մեջ չքնաղ գործեր:

1
Նկարը ստեղծվել է Հայաստանից վերա
դառնալուց չորս տարի անց:

2
Պ. Գրիգորյան, Ծովի երգիչը, «Գարուն», Եր.,
1983, N 4 էջ 95:
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ХУДОЖНИК-МАРИНИСТ ЭММАНУИЛ МАГДЕСЯН

АРА АКОПЯН
Эммануил Магдесян, чья творческая деятельность протекала в Российской Империи, занимает особое место в ряду армянских художников-маринистов
В статье представлены сведения о жизни и творчестве художника, отмечена связь между
Магдесяном и армянской интеллигенцией. Проведен анализ его наследия, в ходе которого
выявлено значительное влияние искусства Ованнеса Айвазовского на произведения Магдесяна.

SEA PAINTER EMMANUEL MAHTESYAN

ARA HAKOBYAN
Emmanuel Mahtesyan, who composed in Russian Empire, has his particular place and role in
the series of the Armenian sea painters. The artist’s life, creative activity, the connection between
Mahtesyan and Armenian intellectuals are presented in the article.
In the heritage left by Mahtesyan Hovhannes Ayvazovki’s art influence is noticed.
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