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ԱԶԱՏԱԶԱՏԱԶԱՏԱԶԱՏ    ՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆ    
ՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆ    ԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻ    ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ    

ԱսատրյանԱսատրյանԱսատրյանԱսատրյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    տերյանական դպրոց, Տերյանի հետևորդ, սիմվոլիզմ, 
սիմվոլիստական պատկերամտածողություն, ռոմանտիկական մշակույթ: 

 
Վահան Տերյանի հայտնությամբ նոր շրջանի հայոց բանաստեղծությունը 

թևակոխում է զարգացման մի նոր փուլ, որ առաջինը նկատեց Հովհ. Թումանյանը՝ 
ճշգրիտ շրջաբաժանումով. «Ռուսահայ բանաստեղծությունը երեք շրջան է ունե-
ցել: 1857 թվականին ուսանող Ռ. Պատկանյանը՝ Գամառ Քաթիպան, հրատարա-
կել է իր «Ազգային երգարան» անունով բանաստեղծությունների տետրակն ու 
նրանով սկիզբն է դրել առաջին շրջանի բանաստեղծությանը: 

Նրանից երեսուն տարի հետո՝ 1887 թվականին, ուսանող Հ. Հովհաննիսյանը 
հրատարակեց իր բանաստեղծությունների առաջին գիրքը ու սկիզբն առավ երկ-
րորդ շրջանի բանաստեղծությունը: 

Հովհաննիսյանից երեսուն տարի հետո էլ՝ 1908 թվականին, դարձյալ ուսա-
նող Վ. Տերյանը հրատարակեց իր «Մթնշաղի անուրջներն», ու առաջ եկավ եր-
րորդ՝ նորագույն շրջանը, որի մասին հանդիսավոր ու հավաքական կերպով խո-
սում ենք էսօր Հայ գրողների ընկերության մեջ» [3, 300-301]: 

 Թումանյանն ըստ էության վավերացրեց հայոց բանաստեղծության զար-
գացման նոր շրջափուլը, որի սկիզբն ազդարարվում էր Վահան Տերյանի հայտ-
նությամբ: Սա նշանակում է նաև, որ Տերյանի հայտնությունը պատահական չէր, 
այլ կանխորոշված էր պատմական անհրաժեշտությամբ: Փոխվել էին ժամանակ-
ները, հրապարակ էր եկել նոր սերունդ՝ նոր հոգևոր պահանջմունքներով և այդ 
նոր պահանջմունքներն էր առաջադրում մտավորական կյանքին: 

Տերյանի, առաջին իսկ ժողովածուն աննախադեպ ընդունելություն գտավ ոչ 
միայն մասնագետ քննադատների ու գրողների, այլև լայն հասարակայնության 
կողմից: Դա՝ իբրև ուշագրավ փաստ, արձանագրում է նաև Վալերի Բրյուսովը. 
«Տերյանը ընթերցողների ու քննադատների կողմից ընդունվեց որպես աներկբա 
մեծություն» [8, 91-92],– գրում է նա դեռևս 1910-ական թվականներին:  

Ինչպես իր խոսքի շարունակության մեջ նկատում է Բրյուսովը, Տերյանը ար-
ծարծել էր թեմաներ, որոնք նախկինում հայ բանաստեղծների տեսադաշտից 
դուրս էին մնացել, նոր չափեր էր փնտրում հայկական տաղաչափության մեջ, բա-
ցառիկ խստությամբ էր վերաբերվում հանգին, վերջապես տվեց մի քանի հիանա-
լի թարգմանություններ ռուս և ֆրանսիացի բանաստեղծներից: Այս ամենը Տերյա-
նին մոտեցնում էր ավելի շուտ արևմտյան բանաստեղծներին, սակայն նա հավա-
տարիմ մնաց հայոց բանաստեղծության, մասնավորապես արևելահայ գրակա-
նության հիմնական ավանդույթներին: Նույնը կարելի է ասել նաև այն սկսնակ 
բանաստեղծների մասին, որոնք հանդես էին եկել որպես Տերյանի սկսած գործի 
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շարունակող: Նրանք բոլորն էլ դեռ խիստ երիտասարդ էին, և նրանցից շատերի 
անհատականությունը այնպես էլ չամբողջացավ: 

Տերյանական դպրոցի մասին այս կամ այն առիթով ակնարկել են անցյալի և 
մեր օրերի գրեթե բոլոր գրականագետները: Բայց դրա մասին որոշակիորեն սկսե-
ցին խոսել միայն անցյալ դարի վերջին տասնամյակներին: Օրինակ՝ 20-րդ դարա-
սկզբի հայ հասարակական-գրական ու մշակութային կյանքի ընդհանուր համայ-
նապատկերն ուրվագծելիս այդ դպրոցի մասին հատուկ նշում է Էդ. Ջրբաշյանը: 
Առարկելով 1922 թ. Ե. Չարենցի հայտնած այն մտքին, թե՝ «Վ. Տերյանի գրական 
ուղղության կողքին վերջին տասնամյակի մեր բանաստեղծությունը չի ունեցել 
ուրիշ որևէ ուղղություն»՝ նա նկատում է, թե՝ «Տերյանի հետքերով ընթացող բա-
նաստեղծները, ինչքան էլ նրանք բազմամարդ լինեին, չէին կարող ներկայացնել 
10-ական թվականների արևելահայ պոեզիայի ամբողջ բովանդակությունն ու 
զարգացման միտումները»: Այնուամենայնիվ ճիշտ է կռահում տերյանական 
դպրոցի ձևավորման հիմնական գործոններից մեկը. «Ընդհանուր առմամբ կարելի 
է ասել, որ նրանք Տերյանի միջոցով ժառանգեցին սիմվոլիզմի արտաքին կողմերը՝ 
անել հուսալքման, հոգու անհեռանկար դեգերումների մոտիվները»: [4, 106] Այս-
տեղ միայն մի վերապահություն կարելի է անել, այն, որ Տերյանի հետևորդներից 
շատերը ժառանգեցին ոչ միայն սիմվոլիզմի արտաքին կողմերը, այլև սիմվոլիս-
տական կենսափիլիսոփայությունն ու գեղագիտությունը, որն էլ պիտի դառնար 
տերյանական դպրոցը ձևավորող հիմնական նախադրյալներից մեկը: 

Տերյանական դպրոցի տիպիկ հետևորդներից է Ազատ Վշտունին, որը այն 
քչերից մեկն է ով ստեղծագործական մկրտություն ստանալով տերյանական 
դպրոցում հասարակական քաղաքական նոր պայմաններում շարունակեց մնալ 
գրական կյանքի կենտրոնում և զարգացնել իր ստեղծագործական հնարավորու-
թյունները՝ ժամանակի առաջադրած գեղագիտական նոր պահանջներին համա-
պատասխան։ 

Վշտունու ստեղծագործական առաջին քայլերն ընթացել են բավական անսո-
վոր պայմաններում: Ծնվել է Վանում: Միջնակարգ կրթությունն ստացել է Պոլսի 
Կենտրոնական վարժարանում: Այնուհետև մեկնում է Փարիզ: Ուսումը շարունա-
կելու այլ հնարավորություն չունենալով՝ ցերեկն աշխատում է, երեկոյան հաճա-
խում Սորբոնի համալսարանի գրական-փիլիսոփայական բաժնի դասախոսու-
թյուններին՝ որպես ազատ ունկնդիր: Փարիզյան շրջանում էլ կատարում է ստեղ-
ծագործական առաջին փորձերը: 

Վշտունու առաջին բանաստեղծություններում նկատելի են տարբեր ազդե-
ցությունների հետքեր: Դրանցում մերթ գերիշխում է սիմվոլիստական թախիծը, 
անորոշ կարոտը, մեղմ երանգների խաղը, մերթ դժգոհությունը «հսկա քաղաքի» 
կեղծ ու նյութապաշտ մթնոլորտից, որ այդ տարիների արևմտահայ պոեզիայում 
տարածված տրամադրությունների արձագանքն էր, մերթ էլ հեռավոր հայրենիքի 
կարոտը՝ արտահայտված սիմվոլիստական պատկերամտածողության բնորոշ 
երանգներով. 
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 Ա՜խ, այս ճամփան ո՞ւր է տանում – ձայն չկա՜, 
 Հույսի կայծն է անհետանում – ձայն չկա՜, 
 Հայրենի՛ տուն, անուշ անուն – ձայն չկա՜… 
 Մենակ ու լուռ, հուսակտուր՝ չգիտեմ, 
 Գնում եմ զուր, դառն ու տխուր՝ չգիտեմ, 
 Հայրենազուրկ գնում եմ ո՞ւր՝ չգիտեմ… [7, 17] 
Գերակշռողն, այնուամենայնիվ, խորհրդապաշտական ավանդույթն է: «Փա-

րիզյան տարիներին սկսվում են նրա ստեղծագործական առաջին քայլերը։ Նրա 
վաղ շրջանի ստեղծագործության և՛ թեմատիկայի, և՛ գրական տեխնիկայի վրա 
բացահայտ է սիմվոլիստների ազդեցությունը» [5, 8],– գրում է Հ. Ղազարյանը: 
«Նրա վաղ շրջանի ստեղծագործության և՛ թեմատիկայի, և՛ գրական տեխնիկայի 
վրա բացահայտ է սիմվոլիստների ազդեցությունը: Սրտամաշ թախիծը, անձուկ 
կարոտը, մեղմ գույների զգացումը բնորոշ են նրա վաղ շրջանի բանաստեղծու-
թյուններին» [2, 399],– հաստատում է Ս. Աղաբաբյանը: 

Սկսվում է Առաջին համաշխարհային պատերազմը, փակվում են Փարիզի 
ուսումնական հաստատությունները: Վշտունին. Հովհաննես Թումանյանին 
ուղղված հանձնարարական նամակը ձեռքին, գալիս է Թիֆլիս, որտեղ նրան ջեր-
մորեն են ընդունում: Դեռ Փարիզում յուրացնելով խորհրդապաշտության գեղար-
վեստական մեթոդի առանձնահատկությունները, նա հեշտորեն յուրացնում է 
Տերյանական սիմվոլիզմի ազգային ընկալման ստեղծագործական փորձառությու-
նը։ Ծանոթ լինելով ժամանակի համաշխարհային պոեզիայի գեղագիտական 
մտածողությանը բանաստեղծը անմիջապես հայտնվում է Տերյանական նոր 
«ստիլի» հարթած ճանապարհին, նույնիսկ ոգեկոչում նարեկյան սիմվոլիկ պատ-
կերային կառուցվածքը։ Նոր գրական շրջապատում սկսվում է երիտասարդ բա-
նաստեղծի իսկական ստեղծագործական կյանքը:  

 Եթե աստւած մ’նես դու՝ արդարադատ, հսկա, 
 հառաչանքըս լսի՛ր, տառապանքըս ըզգա՛... 
 եթե աստւած մ’նես դու՝ արդարադատ, հսկա։ 
 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ սիրտ՝ հավերժասեր, թևող 
 երբ սերը լոկ կիրք էր՝ մի ակընթարթ տևող... 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ սիրտ՝ հաւերժասեր, թևող։ 
 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ տեսք՝ կերպարանքիդ հանգույն, 
 նոյնպես մարդկանց բոլոր՝ ստորաքարշ, անգույն... 
 ինչո՞ւ տվիր ինձ տեսք կերպարանքիդ հանգույն։ 
 
 Ինձ կարգեցիր իշխան երկրի ամեն շնչին, 
 չէ՞ որ մահվանն եմ ես, ե՛ս հողածին չնչին... 
 ինձ կարգեցիր իշխա՞ն երկրի ամէն շնչին։ [1, 58] 
Բանաստեղծի հոգին խարխափում է տարակույսների մեջ։ Ինչո՞ւ է աստված 
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մարդուն ստեղծել իր պատկերով, չէ՞ որ մարդիկ նաև ստորաքարշ ու անգույն են, 
ինչո՞ւ է մարդուն հավերժասեր սիրտ տվել, եթե աշխարհում սերը միայն կիրքն է՝ 
մի ակնթարթ տևող: Զգացող ու խորհող անհատը վեր է կանգնած կյանքի առօրյա 
հետաքրքրություններից, սակայն դեռ չի գտել իր ազատատենչ հոգու հավերժա-
կան ընթացքի պատճառաբանվածությունը, որովհետև նրա բնույթը չի կարող 
հաշտվել մահվան հեռանկարի հետ: Աստված իր կերպարը կրող մարդուն աշ-
խարհում իշխան է կարգել ամեն շնչի վրա, բայց ըստ էության մարդը չնչին մահ-
կանացու է: Եվ բանաստեղծության վերջում հնչում է նրա հավիտենական բողոքը. 

 Ի՞նչ որ տվիր վերցուր, ինձմե, ետ առ նորեն... 
Վերցրու և՛ միտք, և՛ հանճար, և՛ մարդկային բախտը տնօրինելու աստվա-

ծային իրավունք։ Այս ամենը ծանոթ է հին ռոմանտիկական մշակույթից: Բայց են-
թատեքստում անտեսանելիորեն գործառում է նաև նիցշեական գերմարդու՝ 
տվյալ դեպքում «իշխանի» միստիկական մտապատկերը, որ կատարելության 
ձգտող մարդ արարածի հավիտենական տենչերի սահմանն է և կապվում է ավելի 
նոր մշակութային խորհրդապաշտական գիտակցության հետ: Աստծո, կյանքի, 
մահվան արծարծումներով Վշտունին ընկղմվում է խորհրդապաշտական իռա-
ցիոնալ աշխարհի մեջ։ 

«... Սիմվոլիզմը հիրավի հանձնվեց երազ աշխարհի պատրանքին, բավակա-
նություն որոնելով անուրջների միստիկ աշխարհում... սիմվոլիզմի մի թևը գնում 
էր դեպի հոգու ներանձնացում ու մռայլ միստիկական անրջանք, մինչդեռ մի այլ 
ձևով սիմվոլիստները գեղագիտական իդեալն իմաստավորեցին գեղեցիկի պաշ-
տամունքով, զգացմունքներով, գեղեցկությամբ բնության ու սիրո հավիտենական 
փիլիսոփայությամբ մարդու օտարմանն ու էգոիզմին հակադրեցին հումանիզմից» 
[6, 188],– գրում է ակադեմիկոս Սարինյանը։  

Այս երկրորդ թևի, կամ կրտսեր սիմվոլիստների դասին էր պատկանում Վա-
հան Տերյանը, որի ստեղծագործության գաղափարային գիտակցության շոշա-
փուկները շատ շուտով հասան մի ուրիշ աշխարհից եկած սկսնակ բանաստեղ-
ծին։ Նրա բանաստեղծություններում սկսում են տիրապետող դառնալ տերյանա-
կան դպրոցի բանաստեղծական հոգեբանությունն ու մտածելակերպը։ 

Վշտունու բանաստեղծություններում սկսում են տիրապետող դառնալ տեր-
յանական դպրոցի բանաստեղծական հոգեբանությունն ու մտածելակերպը: 
Գրում է անգամ ծրագրային բամաստեղծություններ. 

 Ես կը սիրեմ թախիծ անբառ և անձև, 
 տերևաթա՜փ, մարվող, գունատ բնություն. 
 արցունքի պես աշնանային մեղմ անձրև. 
 ես կը սիրեմ, ես կը սիրեմ մենությո՜ւն... 
 
 Ես կը սիրեմ աղջիկ մը հեզ ու քնքուշ, 
 որ խոցված էր, որ խոցված էր չար մարդէն... 
 մի հարցնեք թե ո՞վ է նա, օ՜, զգո՜ւշ, 
 զի նա չկա՜, զի նա մեռա՜ծ է արդեն... [1, 6] 
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Բոլոր բառերը, արտահայտությունները, պատկերները՝ թախիծ անբառ, 
տերևաթափ, մարող գունատ բնություն, արցունք, մեղմ անձրև, և ի վերջո մենու-
թյուն, որ քաղված են տերյանական պատկերային խոհանոցից, բանաստեղծու-
թյան քնարական իրադրության մեջ կորցնում են իրենց ուղղակի նշանակությու-
նը, ձեռք են բերում խորհրդանշանային արժեք: Հեզ ու քնքուշ աղջկա մահն էլ է 
սիմվոլ, որը նշանակում է ձերբազատում մարմնեղեն գոյության սահմանափա-
կությունից, վերադարձ բացարձակ ոգեղեն էությանը, որ այլևս ենթակա չէ մարդ-
կային չարության բիրտ օրենքներին: Դա բանաստեղծության միակ տողն է, ուր 
բառեը գործածված են իրենց ուղղակի իմաստով: Սա Վշտունու բանաստեղծա-
կան մտածողության առանձնահատկություններից է։ Բանաստեղծական իրադ-
րության մեջ հաճախ կողք կողքի գործառում են սիմվոլիստական երկիմաստ 
պատկերները և կյանքից եկող իրական գրգիռները: 

Ահա ևս մի բնորոշ օրինակ. 
 Գիշե՛ր Վանա՝  
 նիրվանա՝ 
 աստվածորեն դու կերտված. 
 ամեն մարդու 
 համար դու 
 ցնո՛րք, մրմո՛ւնջ ու քերթված... [1, 17] ։  
Վանի՝ «աստվածորեն կերտված» գիշերը բանաստեղծի հիշողություններում 

կենդանի մնացած հայրենի եզերքի իրական պատկերն է ներկայացնում: Բայց այդ 
իրական պատկերը անհատի զգացական աշխարհում ընդարձակում է իր սահ-
մանները՝ զուգադրվելով նիրվանական ինքնամոռացումի, ցնորքի, մրմունջի նե-
րաշխարհային վերապրումների հետ և ընկալվելով որպես ոգեշունչ քերթված: 

Վշտունու վաղ շրջանի երգերում հաճախ գործառում են պատկերներ, որոնք 
բավական ծանոթ են հատկապես ընդհանուր ռոմանտիկական ավանդույթից: 
Օրինակ՝ այս բանաստեղծության մեջ.    

 Գերեզմանիս վրա լինի՜ մի սօսի, 
 կես մը դալուկ, կես մը լալուկ, երերուն, 
 որ թախծանուշ քրոջ մը պես ինձ խօսի 
 հէքեաթսերէն՝ վաղամեռիկ օրերուն։ 
 
 Վրաս սփռե թող ծաթերը հարթ, ասւե՝ 
 իր նրբենի ու ազազուն ուսերէն. 
 գիշեր-ցերեկ թող կամացուկ արտասվե, 
 թող պատմե միշտ տառապանքէն ու սէրէն։ 
 
 Գերեզմանիս վրա լինի՜ մի սօսի, 
 որ մշտերգէ երգերըս մեղմ ու խանձող... 
 երբ անցորդի աչքեն արցունք վար հոսի, 
 կը հովանա սիրտըս խամրած և անցո՛ղ...[1, 19] 



– 84 – 

Ավ. Իսահակյանը իր գերեզմանի վրա լացող ուռի է ուզում, ռուս ռոմանտիկ 
Մ. Լերմոնտովը՝ աղմկող ստվերախիտ կաղնի։ Հատկանշական է, որ Լերմոնտովի 
այդ բանաստեղծությունը թարգմանել է Իսահակյանը՝ իր բուռն ռոմանտիկական 
խառնվածքին համապատասխան՝ աղմուկը փոխարինելով շառաչի։ Բոլոր դեպ-
քերում ինչպես ուռին, այնպես էլ կաղնին բանաստեղծությունների տեքստային 
տարածության մեջ պահպանում են իրենց առարկայական ռեալությունը։ 

Վշտունին նախընտրում է սոսին, և դա պատահական չէ։ Սոսին հայ հին հե-
թանոսական պաշտամունքային մշակույթում սրբազան ծառ է, որի տերևների 
շարժումից քուրմերը գուշակություն էին անում։ Ծառի ընտրությունն իսկ 
խորհրդավորություն է հաղորդում բանաստեղծության ամբողջ քնարական մթնո-
լորտին։ Տեղին է նշել, որ խորհրդապաշտության մեջ իր տեղը գտավ նաև հեթա-
նոսական անցյալի վերածնությունը։ Հատկանշական են նաև ծառի որոշիչները՝ 
«կես մը լալուկ, կես մը դալուկ երերունե։ «Դալուկ ու երերունը» սիմվոլիստական 
պոետիկայի կիսատոների հայտանիշներից են, որոնց հնչնագրային վարպետու-
թյանը փայլուն տիրապետում էր Տերյանը։  

Երկրորդ քառյակում «վրաս սփռե թող ծաթերը հարթ...» արտահայտությունը 
հիշեցնում է տերյանական պատկերը՝ «մազերդ փռիր հոգնատանջ կրծքիս»: Այս 
պատկերի նմանողությամբ բազմաթիվ տարբերակների կարելի է հանդիպել տեր-
յանական դպրոցի հետևորդների բանաստեղծություններում։ 

Հեթանոսական սոսին իր խորհրդանշանային արժեքով և քնարական իրադ-
րության կազմակերպիչ դերով նույնանում է տերյանական «քաղցր քրոջ» հետ:  

Վշտունին օժտված է բանաստեղծական տողի հնչողության, հանգի, ռիթմի, 
ընդհանրապես չափածոյի հնչյունային «գործիքավորման» բնատուր ձիրքով: Այս 
առումով ևս տերյանական դպրոցը նրա համար հայտնություն էր: Դա ակնհայտ 
երևում է այս ինքնատիպ բանաստեղծությունից, որը երկու տարբեակ ունի՝ 
արևմտահայերեն և արևելահայերեն. 

 Միապաղա՜ղ 
 Ձյունը՝ խաղա՜ղ 
 Ծածկեց լռին, 
 Առուն, ուռին։ 
  *** 
 Ճերմակ մի թև 
 Մեղմ ու թեթև 
 Փուլեց խաղա՜ղ, 
 Միապաղա՜ղ։ 
  *** 
 Մեռան անկանչ 
 Առվի կարկաչ 
 Ժպտուն կակաչ։ 
 Ժամն է նինջի 
 Ամեն ինչի։ 
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  *** 
 Ձյուն է խաղաղ, 
 Միապաղաղ։ 
 Շունչը նրա – 
 Սրտիս վրա՜, 
 Սրտիս վրա՜ [1] ։ 
   1916 փետրվար 
Բանաստեղծության հղացման ազդակը, անշուշտ, տերյանի տաղաչափա-

կան մշակույթն է: Տեսանելի է նմանությունը հատկապես «Ցրտահար, հողմա-
վար…» բանաստեղծության հետ: 

 Վշտունու բանաստեղծությունների գիրքը սիմվոլիստական սիրո, կարոտի, 
թախծի, մահվան և անուրջների մի ամբողջ համանվագ է՝ կապույտ երազների 
կորստյան վշտի կիսաթափանց քողով սքողված։ Նրա բանաստեղծությունների 
վերնագրերն անգամ՝ «Գունատ մեղեդիներ», «Կապույտ աղջիկ», «Հուսալքում», 
հիշեցնում են հոգեպարար թախծի խորհրդապաշտական աշխարհը. 

 Վարդերը այսօր՝ դալո՜ւկ, անո՜ւշ. 
 կը բուրեն անուշ թախիծ, ձայն-ցավ... 
 ա՜խ, ո՞վ էր աչովն այն հեզ, այն նուշ՝ 
 Նայեց վարդերուն, խոցեց, անցավ։ 
 
 Լուսնակը այսօր՝ գունա՜տ, անշո՜ղ, 
 Մեղմորեն, հուշիկ հեծեց, լացավ... 
 այն ո՞վ էր ժպտովն իր հեզ, մաշող՝ 
 շոյեց լուսնակին, խոցեց, անցավ 
 
 Ու սիրտը այսօր՝ անմե՜ռ, նըվա՜ղ,  
 երկնքի ցավեր բոցեց, բացավ... 
 երազ Աղջիկն էր եկավ, ավա՜ղ, 
 եկավ, հրդեհեց, խոցեց, անցավ... [1, 10] 
Վշտունու «երազ Աղջկաե մտապատկերը շրջանակող բնանկարը տիպիկ 

տերյանական է՝ անուշ թախիծ բուրող դալուկ, անուշ վարդեր, մեղմորեն, հուշիկ 
հեծող, լացող լուսին… Բայց Տերյանի ցնորք աղջիկը գիշերների թագուհին է, մո-
տենում է որպես կարեկից ու քնքուշ քույր: Վշտունու բաինաստեղծություններում 
(«Մահերգ», «Հարսանիք», «Կապույտ աղջիկ», «Խոցեց անցավ» և այլն) կինը, թեև 
հանդես է գալիս տարբեր գործառույթներով՝ իբրև մայր, իբրև քույր, իբրև երազ, 
իբրև մահ, իբրև վարդ աղջիկ, բայց մեծ մասամբ նրա թովչանքը խոցող է՝ «եկավ, 
հրդեհեց, խոցեց, անցավ»… Տերյանական մտապատկերի այս շրջվածքը արդեն 
կապվում է չարենցյան աշխարհի հետ: 

Վշտունին իր քնարական խոհերում ակտիվ հարաբերության մեջ է երազ 
աղջկա հետ.  

 Քու՜յր, լույսը հանգցո՛ւր, թող լինի գիշեր... 
 և լուռ կաց, ոչի՛նչ, ոչի՛նչ մի՛ հիշեր... 
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 Եկո՜ւր, մո՛տ եկուր, ահա ես հոս եմ, 
 մահճի՛ս մոտեցիր որ հետըդ խոսեմ. 
 ծանոթ ես, ծանոթ եմ ես քեզ, 
 վաղուց է որ դուն կյանքիս կը հսկես... 
 ու ծնված օրես, ամեն մի քայլիս 
 միշտ դեմս ես կեցեր ու միշտ կը փայլիս։ 
 Դո՛ւն ինձ թշնամի, դո՛ւն ինձ մտերիմ,  
 դո՛ւ կյա՛նք իմ, մա՛հ իմ, իշխա՛ն իմ, տե՛ր իմ. 
 անուժ եմ հիմա, հոգնած ու վտա՜ր,  
 հաղթողը դո՛ւն ես, եկա՜ր, ինձ գտա՜ր։ 
 
 Օ՜, մա՛հ իմ, մա՛հ իմ, ես քեզի մեղա՜..... [1, 68] 
Խորհրդապաշտության հիմնաքար հանդիսացող «Հավերժ կանացիության» 

խորհուրդը Վշտունու բանաստեղծական պատկերում իբրև կանացիության կեն-
սանորոգ խթան՝ «երազ Աղջիկա» տեսքով լցնում է ողջ տիեզերքը, իբրև ճակա-
տագրական անխուսափելիություն՝ ծննդյան օրից հետևում է նաև բանաստեղծին՝ 
իմաստավորելով նրա կյանքը: Վերջիվերջո նույնանում է մահվան գաղափարի 
հետ, որ այս դեպում ոչ թե կյանքի ավարտ է նշանակում, այլ վերածնունդ մի նոր, 
մարմնեղեն կապանքներից զերծ հոգևոր կյանքում: Սա նույնպես չարենցյան սիմ-
վոլիզմի արձագանքներից է:  

20-ական թվականներից սկսած՝ Վշտունին տարվում է գրական նորագույն 
հոսանքներով: Նրա պոեզիան հակասական ժամանակների հորձանուտում նո-
րանոր երանգավորումներ է ձեռք բերում: Բայց տերյանական դպրոցի դասերը, 
մանավանդ բանաստեղծական խոսքի մշակույթի բնագավառում, իզուր չանցան 
նրա ստեղծագործական անհատականության կայացման համար: 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: терянская школа, последователи Теряна, символизм, симво-
листское образное мышление, романтическая культура....    

Благодаря ВаанТерьяну армянская литература как поздний ответ европейских 
и русских влияний проводит эстетикусимволистского направления, этим обуслов-
ливая создание армянской национальной символистской Терянской школы. 

Данная школа была фактически подтверждена современниками писателя. 
Среди представителей данной школы свое место имеет Азат Вштуни, который 
освоив поэтическое восприятие мира по стилю Теряна, постарался в рамках данно-
го стиля ввести в литературу самостоятельные стили, и темы и реализовал сам себя 
в литературе.  
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SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: teryan school, Teryan's followers, symbolism, symbolist figurative 
thinking, romantic culture.    

Thanks to VahanTeryan Armenian literature, as the late response of European and 
Russian influences, holds aesthetics symbolist direction causing the creation of the 
Armenian symbolist national Teryan school.  

The school was actually confirmed bycontemporariesof the writer. Among the 
representatives of this school a great place takes Azat Vshtuni, who mastered the poetic 
perception of the world in style of Teryan, tried under this style to enter into literature 
independent styles and themes, and realized himself in the literature. 

 
 
  


