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Բանալի բառեր՝ արդի հայ վիպագրություն, կենսագրական վեպ, բանա-

սիրական վեպ, գեղարվեստական կերպար, Վահան Տերյան, հեղինակային 

պատում, փաստական նյութ: 

 

Հոդվածում քննաբանում ենք Հայկազ Հակոբջանյանի «Կյանքս այնպես 

դժվարին էր. Վահան Տերյան» (2011) և Աշոտ Ավետիսյանի «Մենավորի աստղը 

կամ Վահան  Տերյանի կյանքը» (2010) կենսագրական վեպերը: Տարբեր հեղինակ-

ներ օգտագործել են գրեթե նույն փաստական նյութը, բայց ամեն մեկը կերտել է 

իր Տերյանին: Յուրաքանչյուր գրող հայտնի նյութից օգտվել է յուրովսանն` 

սեփական  ճաշակից և նախասիրություններից ելնելով, բայց երկուսի նպա-

տակը մեկն է` բացահայտել Տերյանի աշխարհը: 

 

Արդի հայ գրականությունը հարուստ է կենսագրական վեպերով: Ժամա-

նակի քննադատությունը այս կամ այն չափով անդրադառնում է դրանց: Իրենց 

հոդվածներում, կենսագրական վեպերի հետ կապված, տարբեր խնդիրներ 

արծարծել են Ս.Սարինյանը [11, 13, 14], Ժ. Քալանթարյանը [20], Ս. Մարգարյա-

նը [15], Դ. Գասպարյանը [4, 16], Զ. Ավետիսյանը [2], Գ. Խաչիկյանը [7, 8], մենք՝ 

հոդվածի հեղինակը [10] և այլք: Կենսագրական վեպի հեղինակներն էլ շատ քիչ 

դեպքերում են առանձնացնում իրենց վեպերի բնույթը. պարզապես նշում են 

վեպ: Հոդվածում մեր ուշադրությունը սևեռել ենք Հայկազ Հաբոբջանյանի 

«Կյանքս այնպես դժվարին էր» և Աշոտ Ավետիսյանի «Մենավորի աստղը» կեն-

սագրական վեպերի գրականագիտական վերլուծությանը:  

Վահան Տերյանը դարագլուխ բացեց հայ պոեզիայում, և կարելի է ասել, 

որ մեր բանաստեղծներից ոչ մեկը չունեցավ հետևորդների այդքան մեծ բույլ: 
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Նրա ստեղծագործությունները բարձր են գնահատել նշանավոր գրականագետ-

ներ Ա. Տերտերյանը, Է. Ջրբաշյանը, Ս. Սարինյանը, Ռ. Իշխանյանը, Հ. Թամրազ-

յանը, Դ. Գասպարյանը և այլք: Ակադեմիկոս Է. Ջրբաշյանը երկու մենագրություն 

է նվիրել Տերյանի ստեղծագործություններին՝ «Չորս գագաթ: Թումանյան, Ւսա-

հակյան, Տերյան, Չարենց» [18] և «Վահան Տերյանի տաղաչափական համա-

կարգը» [19]: Սպասելի էր Տերյանի կերպարի արտացոլումը նաև կենսագրական 

վեպերում: 

Կենսագրական վեպերի հեղինակները, բնականաբար, պիտի օգտվեն 

գրողների մասին գրված մենագրություններից, հուշագրություններից և նամա-

կանիից: Երբեմն հեղինակների գրականագետ լինելու հանգամանքը նկատվում 

է նաև վեպերում: Կենսագրական վեպի լավագույն վարպետ Տինյանովի վեպերի  

կապակցությամբ գրականագիտության մեջ տարակարծություններ կան. ոմանք 

դրանք համարում են պատմավեպեր, ոմանք՝ կենսագրական վեպեր, իսկ մյուս-

ներն էլ՝ բանասիրական վեպեր. ավելին՝ նրան համարում են վեպի այդ ենթա-

ժանրի հիմնադիր [20]: Թերևս Հակոբջանյանի վեպում ևս կարելի է նշմարել 

բանասիրական վեպի տարրեր, բայց բանասիրական վեպերում գրող-գրակա-

նագետի դիտարկումները համաձուլվում են վեպի գեղարվեստական հյուսված-

քին: Աշոտ Ավետիսյանի վեպը զուտ կենսագրական ենք համարում, չնայած բա-

նասիրական վեպի մասին գրականագետների պատկերացումները, ըստ մեզ, 

վիճահարույց են:  

Հայկազ Հակոբջանյանը երեք կենսագրական վեպի հեղինակ է՝ «Սպի-

տակ էդելվեյսներ. Ռ. Սևակ», «Առկայծ ճրագ. Դ. Վարուժան», «Ո՜վ մարդկային 

արդարություն. Սիամանթո», որոնց առաջաբանները գրել է ակադեմիկոս Ս. 

Սարինյանը: Թվում էր, թե գրողի փորձը պիտի դառնար փորձառություն, և 

վերջին վեպը լավագույնը լիներ: Բայց Տերյանի մասին գրված կենսագրական 

վեպը լուրջ թերություններ ունի:  

Վեպը բաղկացած է չորս մասից: Առաջին գլուխը բանաստեղծի ծննդյան, 

մանկության, ուսանողության և հայացքների ու որպես բանաստեղծ ձևավորման 

մասին է: «Տիզիվավա», լալկան Վանիկը դառնում է Վահան Տերյան: Տերյանի՝ 

որպես բանաստեղծի հռչակումը Հակոբջանյանն ավելի շատ ներկայացնում է 

գրականագետի, քան գրողի հայեցակետից:  

«Մինչև վերջին սահմանն անկեղծ» Տերյանն` իր երազներով, իդեալ-

ներով, կարոտներով ու ապրումներով և սիրո առեղծվածով բացվում է երկրորդ 

մասում: Ըստ հեղինակի` նրա մեծ և իսկական սերն Անթառամ Միսկարյանն էր, 

բայց Տերյանն ամուսնանում է շրջապատում անմատչելի թվացող Սուսաննա 
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Պախալովայի հետ: Հետևում է ապագան կանխազգացող քնարական զեղումը. 

«Ի՞նչ է առեղծվածային պարգև համարված Սերը…. Նա անտես ճիրաններով 

վայրի գազանիկ է, կարող է  շոյանքի տակ ննջել քո գրկում...» [13, էջ 166-167]: 

Գրողը Տերյանին ներկայացնում է որպես սիրող, հոգատար ամուսին, բայցև 

սիրո տառապյալ, որովհետև չհասկացված էր: Նրբորեն են գծագրվում  բա-

նաստեղծի ներքին տագնապներն ու վախերը:  

Տերյանի «Հայ գրականության գալիք օրը» և «Հոգևոր Հայաստան» զեկու-

ցումները ներկայացնելիս հեղինակի մեջ քննադատն է առաջնայինը: Երբ Տեր-

յանն ասում է, որ Թումանյանի մի «Փարվանան» չի փոխի հանկարծակի հեթա-

նոսացած պոլսահայ պոետների ստեղծագործությունների հետ, Հակոբջանյանը 

հակադրվում է. «Տերյանը, ցավոք, չըմբռնեց արևմտահայ մշակույթի և գրակա-

նության մեջ դարասկզբին ծայր առած և գրական ու մշակութային հզոր արժեք-

ներ ստեղծած  «հեթանոսական գրական շարժման» հիմնական էությունը ... » [13, 

էջ 249]: «Հեթանոսական» գրական շարժումը արևմտահայ դաժան իրականու-

թյունից վեր սավառնելու հնարավորություն տվեց, դա օրվա հրամայականն էր՝ 

գրականություն բերել ուժը, խիզախությունը, գեղեցկությունն ու ազատությունը 

և դրանք ներարկել ազգային գիտակցության մեջ: Այս գրականության տիրույ-

թում ստեղծվեցին բարձրարժեք գրական գոհարներ, որի լավագույն արտահայ-

տությունը Դ. Վարուժանի ստեղծագործությունն էր:  

Երրորդ գլուխը թողնում է պատմական ակնարկի տպավորություն: Պատ-

մում է եղեռնի և պատմական իրադարձությունների նկատմամբ բանաստեղծի 

վերաբերմունքի մասին, հետո անում է մեջբերումներ Տերյանի բանաստեղծու-

թյուններից, Վաչե Պարտիզունու վերլուծությունից. «Իր հոգում «նաիրյան հոգու 

բարձր տառապանքը» կրող բանաստեղծի համար հայ «արյունլվիկ ժողովրդի» 

վիճակի հարցը դարձել էր «ֆանտոմ», բոլոր հարցերի հարցը: Այս «ֆանտոմից» է 

ծնվել-սնվել «Երկիր Նաիրի» երգաշար-պոեմը, որը, Չարենցի արտահայտու-

թյամբ, դարձավ «նաիրյան խոսքերի գանձարան»:  Գրականագիտական մենա-

գրությունից կամ քննադատական հոդվածից տարբերությունն արտահայտվում 

է ընդամենը նրանով, որ գրողն առանց հղման մանրամասների է բերում հատ-

վածը: Այնուհետև մեջբերում է Չարենցի բանաստեղծությունից. «Ա՜խ, կարծես 

նստած ես դռանը և ինձ հետ Տերյան ես կարդում» [13, էջ 279-280]: Հատվածի 

մանրամասն ներկայացումով մատնանշում ենք, որ այստեղ բացակայում է 

գրողի մտահղացումը:  

Հեղինակը Տերյանի հայրենանվեր գործունեության մասին է ակնարկում, 

ընդարձակ մեջբերում անում «Թուրքահայաստանի մասին» դեկրետից. գրողի 
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«պատմական էքսկուրսը» լրացնում են Տերյանի բերած փաստերը: Այստեղ 

ներկայացվում է նաև բանաստեղծի միամիտ հավատը, որ խորհրդային իշխա-

նության հաստատման շնորհիվ կլուծվեն հայի դարավոր երազները, պատմում 

է նաև բանաստեղծի՝ որպես խորհրդականի և պատվիրակության անդամի՝ 

Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի կնքմանը մասնակցելու և թարգմանական 

գործունեություն ծավալելու մասին: Մեռնում է բանաստեղծի առաջնեկը: 

Սուսաննան ոչինչ չի գրում. «Երբ մայրն է լռում, ցավից պիտի գոռան սար ու քար, 

ճչան սրտապատառ, քանզի… այլևս չկա այն անմեղ հրեշտակը» [13, էջ 322]: 

Պետական աշխատանքների մեջ թաղված բանաստեղծից կամաց-կամաց օտար-

վում է կինը. հեղինակը նրբանկատորեն ներկայացնում է կարոտը Անթառամ 

Միսկարյանի նկատմամբ. հեղինակի և հերոսի ներքին ձայնը, իրար միա-

ձուլված ու միասնաբար, հանդիմանում և հորդորում են հերոսին,  մասնակցում 

նրա տառապանքներին ու ցավերին` երբեմն նկատել չտալով, թե դա հերոսի 

ներքին մենախոսությո՞ւնն է, թե՞ հեղինակի խոհը. «Ո՞ւր է Անտյան… Երջանի՞կ 

է արդյոք… Պետրովի հետ.... Ես հոգնել եմ, ինձ փայփայի՛ր, եղի՛ր քնքուշ ու 

անչար.... Հեռո՛ւ վանիր մութ կասկածները, հուսահատության սև մաղձը և 

տոկա՛, ոտքի՛ ել և գնա՛ առաջ» [13, էջ 341]: 

Իդեալի ու երազայինի արտահայտությունն է Անտենկան. անհաս ու ան-

մատույց սերն է` խորհրդավոր ու գերող, չհասկացված ու չգնահատված: Իրա-

կանը Սուսաննան է, որի բնավորությունը խորհրդավոր է, գիշերվա պես մութ: 

Անտրիտուր սիրող ամուսին չէ, պարզապես կարող է լինել առաջինը: Հասունա-

ցել էր նաև կնոջ հեռացումը: Քաղաքացիական պատերազմի պատճառով իրա-

րից հեռու էին, վերադարձն` անհնար, և Տերյանին մնում էր միայն բաժանումի 

ցավը: Այս մեկնաբանությանը համամիտ չէ բանաստեղծի ծոռը և կնոջ արարքը 

փախուստ ու լքում էր համարում Տերյանի ամենամոտ ընկերոջ` Ալ. Մյասնիկ-

յանի հետ [5, էջ 35-36]: Նշենք նաև, որ Աշոտ Ավետիսյանը նույնպես այս հարցը 

առկախ է թողել: Ըստ ամենայնի հեղինակները չեն կարողացել թափանցել Տեր-

յանի և Սուսաննայի անձնական կյանքի մութ ծալքերի մեջ: Դրանից վեպերը 

հոգեբանորեն ավելի կշահեին: 

Վերջին գլխում իրադարձություններն անհամեմատ արագ են զարգա-

նում. բանաստեղծը հիվանդ է ու մենակ. կնոջ՝ Սուսաննայի գգվանքներից նրան 

փոխանցվեց անբուժելի ցավը, որ հեգնաբար պիտի կոչի «բանաստեղծական 

հիվանդություն»: Թարգմանական մեծ գործ է ծավալում, ուրախ է Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետության հաստատումով, Բաշ-Ապարանի և Սարդարպատի 
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հերոսամարտերով, տագնապած է, որ վտանգված է երկրի անկախության գոյու-

թյունը: Ֆիզիկապես հյուծված ու հիվանդ բանաստեղծին հայտնվում է երազի 

պես գերող ու քնքուշ Անահիտ Շահիջանյանը, որն անգիր գիտի նրա բանաս-

տեղծությունները: Ահա Անահիտը հղի է, իսկ ինքը պետական կարևոր հանձնա-

րարություններ ունի: Եվ վախճանը` փաստական հայտնի մանրամասներով: 

Հակոբջանյանն առատորեն ներգրավել է նամակներ, հուշեր, վկայու-

թյուններ, կատարել ընդարձակ մեջբերումներ: Կենսագրական վեպերի հիմնա-

կան աղբյուրը գրողների նամականին է: Նույնիսկ նշանավոր գրականագետ, 

կենսագրական վեպի ժանրում հիմնարար դերակատարություն ունեցող Տինյա-

նովն է մեծապես օգտվել նամականուց [23, էջ 9-17], բայց դրանցից օգտվելիս 

ստեղծագործողը նրբանկատություն պիտի դրսևորի և ոչ թե շարադրանքը գրեթե 

ամբողջությամբ հեղի նամակներով՝ այն դեպքում, երբ դրանք հասանելի են 

ընթերցողներին, և առաջին լույսընծայողն ինքը չէ: 

Գրողն օգտվում է Տերյանի ոճավորումից, սակայն այս դեպքում էլ երբեմն 

չի նկատվում, թե երբ է ավարտվում հեղինակի պատումը, կամ որն է ուղղակի 

մեջբերումը Տերյանի նամակներից ու բանաստեղծություններից: Հակոբջանյանը 

մեծ ուշադրություն է դարձնում Տերյանի հոգեաշխարհի, նրա բնավորության 

գեղեցիկ հատկանիշների ձևավորմանն ու բացահայտմանը, ինչին նպաստել է 

բանաստեղծի թողած նամականին: Բանաստեղծի դժվարին կյանքը պատկերե-

լիս փորձում է հատկապես նրան ներկայացնել «հոգով մերկ», իսկ բանաստեղծն 

այդպես անկեղծ էր հիմնականում Անթառամ Միսկարյանի առաջ:  

Վեպը բնույթով փաստագրական է, իհարկե, գեղարվեստական որոշակի 

տարրերով, քանի որ փաստագրական վեպը ևս զուրկ չէ գեղարվեստականու-

թյունից: Գրողը մինչև անգամ մատնանշում է փաստի աղբյուրը, որոշակի թվա-

գրություն ունեցող ընդարձակ մեջբերումներ է անում նամակներից:  Օրինակ` 

«1884 թ. Արամ Տեր-Գրիգորյանը «Տարազում» գրում է» [13, 14], «Ահա վարպետի 

հուշերից մի պատառիկ» [13, էջ 66], «գրում է տերյանագետ Սաքո Սուքիասյանը» 

[13, էջ 387] և այլն, նամակներից կատարում որոշակի թվագրություն ունեցող ըն-

դարձակ մեջբերումներ: Հեղինակի օգտագործած փաստական նյութի աղբյուրը 

հետևյալ գրքերն են` Տերյանի ստեղծագործությունների ժողովածուն (1-4, Եր., 

1972-1979), «Վահան Տերյանը ժամանակակիցների հուշերում» (Եր., 1964), Վաչե 

Պարտիզունի, Տերյանի կենսապատումը (Եր., 1984), Սաքո Սուքիասյան «Էջեր 

Վահան Տերյանի կյանքից» (Եր., 1959), Նվարդ Տերյանի կազմած «Վահան Տեր-

յան. նամակներ» (Անթառամ Միսկարյանին) (Եր., 1972), Հ. Թամրազյան, «Վա-
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հան Տերյան» (Եր., 1985): Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի «Վահան Տերյան» մենա-

գրության վերջին գլուխը կոչվում է «Բանաստեղծի եղբայրության ուղին (Չա-

րենցի հետ)»: Թամրազյանը ներկայացնում է Չարենցի վերաբերմունքը Տերյա-

նին և բերում նրա «Վահան Տերյանի հիշատակին» բանաստեղծությունը [7, 219-

228]: Հակոբջանյանը ևս նույն կերպով է ավարտում իր վեպը՝ Չարենցի գնահատ-

մամբ և «Վահան Տերյանի հիշատակին» բանաստեղծությամբ: Այնուհանդերձ, 

եթե մյուս գրականագետներից գրողի կախվածությունը անուղղակի է, ապա 

Հակոբջանյանի կախվածությունը Վաչե Պարտիզունու գրքերից ակնհայտ է,  

անգամ վերնագրի հարցում: Համեմատենք` «Վաչե Պարտիզունի, Տերյանի կեն-

սապատումը», որպես բնագիր օգտագործել է  «Իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր» 

նույնավերնագիր բանաստեղծության առաջին տողը, Հակոբջանյանն իր գիրքը 

վերնագրել է  «Կյանքս այնպես դժվարին էր. Վահան Տերյան. կենսապատում»: 

Հակոբջանյանի օգտագործած արխիվային և փաստական նյութերի պակասը 

պայմանավորված է նրանով, որ հեղինակը հայրենիքից հեռու՝ Ֆրանսիայում էր 

գտնվում: Այդ իրողությունը էականորեն ազդել է վեպի վրա. այն սոսկ ճանա-

չողական նշանակություն ունի: 

Տվյալների սակավությունը վեպը թերի է թողնում, և Հակոբջանյանի Տեր-

յանը հղկված ու ողորկ, մեզ հայտնի զուտ բանաստեղծական կերպարն է, և ճիշտ 

չի մեկնաբանվել: Հեղինակն զգացել է, որ շատ բան կիսատ է մնացել և «Որպես 

վերջաբան» մասում, ներկայացնելով իր գիրքը, գրում է. «Թերացումներս` նե-

րիր» [13, էջ 390]:  

Այլ որակ ունի Աշոտ Ավետիսյանի «Մենավորի աստղը» վեպը: Այստեղ 

ևս գրողի կենսապատումը ներկայացված է մանկությունից մինչև մահ: Տերյանի 

կերպարը զարգանում է բնական միջավայրի մեջ, իսկ դա առաջին հերթին ըն-

տանիքն էր: Բանաստեղծի եղբայրները բավականին մանրակրկիտ և հետա-

քրքիր են ներկայացրել գրողի կյանքը, ընտանիքը, անգամ հարևաններին և 

իրենց զբաղմունքը: Գրողին մնացել է այդ ամենը ներառել վիպական գործողու-

թյունների տիրույթ: Բայց դա ևս հմտություն է պահանջում, և գրողը ներկա-

յացվում է հերոսների երկխոսությունների, խոհերի ու հեղինակային պատումի 

միջոցով: Իրադարձությունները զարգանում են բնական հունով, իսկ գեղար-

վեստական կերպարները ձևավորվում են տիպական միջավայրում: Միջավայրի 

կոլորիտը ևս համոզիչ է տրված, քանի որ հեղինակը Տերյանի հայրենակիցն է: 

Վիպագիրը գրականագետի մանրակրկիտ և լուրջ աշխատանք է կատարել, 

ուսումնասիրել նաև արխիվային, քիչ հայտնի փաստական նյութը: Վեպի մեջ 

փաստը ներմուծելիս հեղինակը պահպանում է գրողական ինքնուրույնությունը 
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և բնականությունը վիպական տիրույթի մեջ: Օրինակ` ռուս գրող Լեոնիդ Բոլ-

շակովը կարողացել է գտնել Տերյանի հիշատակած «պրինցուհի Նա»-ի հետքերը. 

հայ աղջիկ, «որը, փախչելով թշնամու յաթաղանից և ապաստան գտնելով հե-

ռավոր Բուլուզակում, եկել էր փնտրելու հարազատներին» [3,  էջ 46]: Աշոտ Ավե-

տիսյանի վեպում Պողոս Մակինցյանը, Վահան Տերյանից ճշտելով քնարերգու-

թյան հերոսուհու մասին, ասում է. «Ես էլ մտածեցի, թե Բլոկի պես չքնաղ դամա 

ես գտել ու պոեզներ ես նվիրում: …._Չէ՛, Բլոկի շարքի պես չի լինելու» [1,  էջ 347]: 

Դրանով նա մատնանշում է, որ Տերյանի խորհրդապաշտությունը ազդեցության 

արդյունք չէ, այլ ինքնուրույն և անհատական կնիք ունեցող ուղղություն: Գրա-

կանագետները ևս հաստատում են դա: Գրողը կարողանում է ներկայացնել 

Տերյանին չեզոք դիրքորոշմամբ, և գլխավոր հերոսն ընթերցողի համար բացա-

հայտվում է ոչ թե հեղինակի ակնհայտ սիրով ու փաղաքշանքիով, այլ սեփական 

ճանաչողության արդյունքում:  

Վեպում ներկայացված է Վահան Տերյանի ամբողջական կերպարը` 

հայացքների ձևավորմամբ, որոնումներով, սերերով, կասկածներով, ձգտումնե-

րով, ոգևորություններով և հիասթափություններով: Այստեղ երևում են նաև ժա-

մանակի քաղաքական կյանքը, հասարակ մարդկանց ու մտավորականների ար-

ձագանքները քաղաքական իրադարձություններին: 

Կենսագրական վեպը անկարելի է պատկերացնել առանց հերոսին շրջա-

պատող մարդկանց: Թույլ թե ուժեղ արտահայտված լինեն դրանք, այնուհան-

դերձ, ամբողջացնում են վիպական միջավայրը:  Լիարյուն կերպար է Տերյանի 

ուսուցիչ Կարապետ Կուսիկյանը, որը մեծ դեր ունեցավ նրա հայացքների ձևա-

վորման մեջ և որի հետ մտերմությունը պահեց մինչև նրա կյանքի վերջը: Ներ-

կայացված են հայ և ռուս մտավորականները, ժամանակի գրական ուղղություն-

ները, քաղաքական կյանքը: Տերյանի ամենամոտ ընկերոջ` Պողոս Մակինցյանի 

կերպարի հակասականությունը ներքին գործերի և լուսավորության ժողկոմ 

դառնալուց հետո ևս լիարժեք է ներկայացված: Երկխոսության մեջ երևում է 

նրանց օտարացումը իրարից: Բրյուսովին, նրա կնոջը և Տերյանին հայոց կա-

թողիկոսի հրավերից հետո Պողոսն ասում է. «Հո վեհարանում էլ եղունգդ չէի՞ր 

կրծում: Թե չէ խիստ կվիրավորեիր մեր նրբաճաշակ ու խորագետ կաթողիկո-

սին» [1, էջ 358]: Սա կասկածելի է թվում Տերյանին. նախանձի՞ց է այդպես խո-

սում, թե՞ իրոք դառնացած է ամեն ինչից: Մակինցյանը ճեմարանից ազատում է 

այն ուսուցիչներին, որ խանդավառված չէին խորհրդային կարգերով: Սուրեն 

Խաչատրյանը, որը Տերյանի աջակցությամբ ճեմարանին կից գեղարվեստական 

ստուդիա էր բացել, դասախոսների կազմում չի ընդգրկում Մակինցյանին՝ 
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ասելով, թե նրա հետ գործ չունի: Կյանքի վերջին շրջանում նրանց հարա-

բերությունների սառնության դրսևորմանը չենք հանդիպում Հակոբջանյանի 

վեպում: Սա փաստում է, որ  Ավետիսյանը նյութին քաջատեղյակ է:   

Հատկապես հետաքրքրական է ներկայացված քաղաքացի Տերյանը: 

Հեղինակը բանաստեղծին ներկայացրել է նոր և ժամանակակից պատկերացում-

ներով: Նոր կարգերի փոփոխվելու հետ Տերյանը մնում է նույն գիտակից հայ-

րենասերը: Գնդակահարությունից ազատում է դաշնակցական բժիշկ Զավ-

րիևին, ինչը թանկ է նստում վրան, և լարված հարաբերություններ են ստեղծում 

Ավանեսովի հետ: Բանաստեղծը մտահոգված է մտավորականության վիճակով. 

ցավ է ապրում, որ մտավորականությունը հայտնվել է դժվարին վիճակում, և 

հավասար կերպով, անկախ կուսակցական պատկանելությունից,  պաշտոններ 

է տալիս իր մտերիմներին, գումար է բաժանում գաղթականներին, այցելում 

որբերին: Հեղինակը պատմում է նաև, որ Տերյանը մտադիր է եղել պոեմ գրել 

Վանի հերոսամարտի մասին: Իսկ թե արդյոք ծանոթ է Տերյանի հորդորով 

որբերի գրած հիշողությունների բնագրերին, համոզված չենք:  Ավելի շատ հակ-

ված ենք այն տեսակետին, որ Ավետիսյանը փաստին ծանոթ է Վ. Պարտիզունու 

գրքերից [17, էջ 284-286]: Բանաստեղծի թոռ Գ. Էմին-Տերյանը 2016 թ. հրատա-

րակեց «Վահան Տերյանի անհայտ նախաձեռնությունը. հայ որբերի հուշերը» 

մենագրությունը, որտեղ  տպագրեց նաև Տերյանի հորդորով որբերի գրած բնագ-

րերը, որոնք լրացնում են հայոց ցեղասպանության վավերագրերի շարքը և ըստ 

Էմին-Տերյանի համեմատելի են միայն Աննա Ֆրանկի օրագրի հետ, «բայց եթե 

վերջինիս ձեռագիրը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ հսկողության տակ, 

ապա Հայոց ցեղասպանության վավերագրերը մինչ այժմ անտիպ էին և պահ-

վում էին սխալ արխիվացմամբ… այսինքն՝ ուսումնասիրողն այն կարող էր 

գտնել միայն պատահաբար» [6, էջ 5]:  

Ճեմարանի նախկին ուսուցիչ Բարսեղ Գասպարյանը նույնպես զայրա-

ցած է բանաստեղծի վրա (սրա աղջկան՝ Նյուրային է նվիրած Տերյանի առաջին 

բանաստեղծությունները՝ «Արյուն» վերնագրով, Նյուրա անվան հակառակ գրու-

թյունն է՝ Արիւն>Նիւրա). փոխանակ գրականությամբ զբաղվելու` Տերյանը նոր 

կարգերն է տարածում. քանդել են ու ավերել ամեն ինչ:  Իսկ երբ Տերյանը Նյու-

րայից է հարցնում, նա պոռթկում է, թե այդ հարցը ինքը պիտի տար: Կամաց-

կամաց սրվում են հարաբերությունները բոլշևիկների հետ: Բանաստեղծի 

նկատմամբ դրսևորվող «հոգատարությունը»` բուժման համար արձակուրդի 

ուղարկելը, փաստում է, որ նրան հեռացնում են ասպարեզից:  
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Սկզբում Տերյանը միամիտ հավատ ուներ խորհրդային կարգերի նկատ-

մամբ, Լենինի հանդեպ. «Պայծառ է նա ու զարմանալի»: Իսկ երբ Սուսաննան 

հարց է տալիս, թե ասում են՝ օրական տասնյակներով մարդկանց են գնդակա-

հարել, պատասխանում է, թե բամբասանքներ են. «Եթե թխկացնում են, ուրեմն 

պետք էր թխկացնել» [1, էջ 405]: Ահա կնքվում է Բրեստ-Լիտովսկի չարաբաստիկ 

պայմանագիրը, Պռոշ Պռոշյանը հեռանում է բոլշևիկյան կառավարությունից: 

Տերյանն ընկճված էր. «Ռուսաստանը` ցարական թե խորհրդային, կապրեր, էլի 

կմնար Ռուսաստան: Իսկ իր երկիրը...» [1, էջ 408]: Գրքում ճշտորեն է ներկա-

յացված խորհրդային կարգերի հաստատումը` իր դաժանությամբ, որ հետագա-

յում պիտի հասներ վայրագության:  

Ամենևին պարտադիր չէ, որ բոլոր փաստերն ընդգրկվեն կենսագրական 

վեպերում, բայց պարտադիր է փաստի ճշգրտությունը: Այս առումով հե-

տաքրքիր է կենսագրական վեպերի հեղինակ և տեսաբան Անդրե Մորուայի 

դիտարկումը. «Ես չեմ հորինում ո՛չ իրավիճակներ և ո՛չ էլ խոսքեր... Ես հիմնվում 

եմ փաստի վրա, որոնք գտնում եմ փաստաթղթերում, նամակներում, թեր-

թերում, հուշերում. ես կառչում եմ փաստից այնպիսի պահանջկոտությամբ, 

ինչպես համալսարանական ատենախոսությունների հեղինակները և պրոֆե-

սիոնալ էրուդիտները» [22, էջ 46-47]: Աշոտ Ավետիսյանը ճշտորեն օգտվել է 

փաստերից, որոնք բացահայտված են պատմական ճշմարտությամբ: 

2011-ին վեպն արժանացել է ՀԳՄ Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան մրցանա-

կի: Գրականագետ Զավեն Ավետիսյանը, «Առավոտ» օրաթերթի օգոստոսի 25-ի 

համարում անդրադառնալով վեպին, նրանում բացառեց բելետրիստիկան (բա-

ցասական իմաստով), ինչը չենք կարող ասել Հակոբջանյանի վեպի մասին: Ահա 

նրա տված բարձր գնահատականը վեպին. «Հեղինակի տաղանդի, իմացու-

թյունների հարուստ պաշարի, ստեղծագործական համառության ու տառա-

պանքի արդյունքում ստեղծվել է մի գիրք, որը, համոզված եմ, արժանանալու է 

ընթերցող հասարակայնության լայն շրջանների ուշադրությանն ու հավա-

նությանը» [2, էջ 6]:  

Եզրակացություն. Տերյանի մասին ստեղծվել են երկու կենսագրական 

վեպեր: Հեղինակներից յուրաքանչյուրն իր ձևով և պատկերացումներով է ստեղ-

ծել Տերյանի գեղարվեստական կերպարը: Հակոբջանյանը ուղղորդված է Տեր-

յանի զգացմունքների աշխարհի արտահայտմանը և թերի է թողնում նրա գրա-

կան ճաշակի ձևավորումն ու զարգացումը, և քաղաքական հայացքները: Աշոտ 

Ավետիսյանն ստեղծում է գրողի լիարյուն, ամբողջական կերպարը: Հակոբջան-
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յանի մոտ Տերյանը  ավելի շատ իդեալական գծերով է ներկայացված, Ավետիս-

յանի վեպում` որպես կենդանի անհատականություն: Ավետիսյանի կախվածու-

թյունը սկզբնաղբյուրներից չի մատնվում. երկն ընկալվում է որպես ինքնուրույն 

գեղարվեստական ստեղծագործություն: Ավետիսյանի վեպն ավելի բարձր ենք 

դասում Հակոբջանյանի վեպից, բայց որպես գեղարվեստական գործ` կատարյալ 

չէ: Դավիթ Գասպարյանը, խոսելով արդի գրականության պահանջների մասին 

և մեջբերելով Հեմինգուեյի «գրելիս պետք է հասնել ճշմարտության և ճիշտ 

արտացոլել, ոչ թե նկարագրել» միտքը, եզրակացնում է. «Ահա այս նկարագրելու 

և արտացոլելու միջև շատ մեծ տարբերություն կա: Իսկ մերոնք դեռևս 

նկարագրում և երկար-բարակ պատմում են» [4, էջ 97]:  

Թե՛ Ավետիսյանը, թե՛ Հակոբջանյանը մնացել են նկարագրել-պատմելու 

պարզագույն շրջանակներում: Այդ իսկ պատճառով երկու վեպերն էլ ունեն 

առնվազն ճանաչողական նշանակություն: 

 

 

Образ Терьяна в биографических романах 

Караханян Н. А. 

 

В статье мы представили биографические романы "Жизнь моя была 

трудной. Ваан Терьян" Айказа Акобджаняна (2011) и "Звезда одиночества или 

жизнь Ваана Терьяна" Ашота Аветисяна (2010). Разные авторы использовали почти 

один и тот же документальный материал, но каждый из них изобразил своего 

Терьяна. Каждый из писателей по своему использовал известный материал, 

исходя из собственного вкуса и предпочтений, но у них была одна цель-

приоткрыть мир Терьяна.  

 

Teryan̕s Character in Biographical Novels 

Karakhanyan N. H. 

 

We have presented Haykaz Hakobjanyan's "My Life Was so Hard: Vahan Teryan” 

(2011) and Ashot Avetisyan’s “The Star of the Lonely Man or Vahan Teryan’s Life” 

(2010) biographical novels in this article. Different authors have used almost the same 

factual material, but each of them has created his own Teryan. Each writer uses well-

known materials to the extent of his power: based on his own taste and preferences, but 

their purpose is one- to reveal Terian’s world. 
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