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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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ՎԱ ՆՈ ԵՂԻ Ա ԶԱՐՅԱՆ

ՌՈՍ ՏՈՄ ԹՈՒ ՄԱՆՅԱ ՆԻ ԿԵՐ ՊԱ ՐԸ ԱԿ ՍԵԼ  
ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 05.09.2020 թ., գրա խոս վել է 10.10.2020 թ., 

ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Սույն հոդ վա ծի խնդրո առար կան ուսում նա սի րու թյան չի ար ժա նա ցել, ինչն 
ինք նին հաս տա տում է հոդ վա ծի ար դի ա կա նու թյունը: Հոդ վա ծի նպա տակն է 
ուսում նա սի րել Ռոս տո մի Թու մա նյա նի գե ղար վես տա կան կեր պա րի և իրա կա
նու թյան կա պը: Մեր խնդիրն է բա ցա հայ տել Ռոս տո մի կեր պա րի մի տում նա վոր 
գե ղար վես տա կա նա ցումը Բա կուն ցի ապ րած ժա մա նա կի գա ղա փա րա խո սա կան 
լույ սի ներ քո: Հոդ վա ծում կի րա ռել ենք պատ մա կան և հեր մենև տի կայի մե թոդ
ները: Հոդ վա ծի գի տա կան նո րույ թը իրա կան Ռոս տո մի և Բա կուն ցի կեր տած 
չա րա գործ կու լա կի գե ղար վես տա կան կեր պա րի հա կա սու թյան բա ցա հայ տումն է:

Հիմ նա բա ռեր՝ Մար ցի կալ վածք ան տա ռա պահ, ան տա ռը թա լա նող վաշ խա
ռու ներ, շա հե րի բա խում և հա կակ րանք, ժո ղովր դա կան զրույց ներ, կո լեկ տի վաց
ման ժա մա նա կաշր ջան, կու լա կի կեր պար:

Ռոս տո մի գե ղար վես տա կան կեր պա րի բա կուն ցյան առա ջին ան դրա դար ձը «Օձի 
բե րա նից» վեր նագր ված ակ նարկն է, որ տպագր վել է «Խորհր դային Հա յաս տան» 
օրա թեր թի 1928 թ. հու լի սի 22–ի թիվ 170 հա մա րում: Եր կու տա րի ան ց` 1930 թ.–ին, 
«Կար միր արև» դա սագր քում Բա կուն ցը կրկին տպագ րել է այս ակ նարկը, սա կայն 
որոշ խմբագ րում ներ ու կրճա տում ներ կա տա րե լով: Ինչ պես նկա տել է Ռ. Իշ խա
նյանը, «դա սագր քում եղած փո փո խում նե րը գե ղար վես տա կան ար ժեք չու նեն, այլ 
ման կա վար ժա կան նկա տա ռում նե րով ար ված կրճա տում ներ, լրա ցում ներ և փո փո
խում ներ են»76:

Ռ. Իշ խա նյանը գրում է, որ «Վան քա պատ կան հո ղե րին վե րա բե րող` այս ակ
նար կում ար ծարծ ված խնդի րը նյութ է դար ձել Բա կուն ցի բե մագ րով 1930 թ. հան

76  Բա կունց Ա., Եր կեր չորս հա տո րով, հտ. 2, Ե., 1979, Էջ 687:
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Վա նո Եղի ա զարյան

ված «Սև թևի տակ» (նա խա պես՝ «Ազ դան շան ջրվե ժի մոտ») շար ժան կա րի հա մար 
(բե մադ րող՝ Պ. Բար խու դա րյան, նկա րա հա նող` Ա. Ստան կե)»77: Սա կայն Ակ սել Բա
կուն ցի եր կե րի՝ Ռ. Իշ խա նյա նի աշ խա տա սի րու թյամբ կազմ ված գի տա կան հրա տա
րա կու թյան քա ռա հա տո րում այն տեղ չի գտել:

Փաս տո րեն` Ռոս տո մի կեր պա րի երկ րորդ ան դրա դար ձը վեց մա սից կազմ ված 
կի նոս ցե նարն է, որ մինչև վեր ջերս ան տիպ էր, և որը 2009 թ.–ին տպագ րել է Դա
վիթ Գաս պա րյանը «Խա չի ստրուկ նե րը» վեր նագ րով78:

Մինչ նշված եր կե րի մեկ նա բա նու թյանն ան ցնելը հարկ է փաս տել, որ դրանք 
գրե լու տա րի նե րին` 1926–1931 թթ.–ին, Ա. Բա կունցն աշ խա տել է Խորհր դային 
Հա յաս տա նի հող ժող կո մա տի հող վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի պաշ տո նում, որը 
կու սակ ցա կան պաշ տոն էր: 1927 թ.–ի դեկ տեմ բե րին ՀամԿ(բ)Կ 15–րդ հա մա գու
մա րում որո շում ըն դուն վեց գյու ղատն տե սու թյան մեջ իրա կա նաց նե լու կո լեկ տի վա
ցում: 1928 թ.–ին սկսվեց կո լեկ տի վաց ման գոր ծըն թա ցը, որին ակ տի վո րեն ներ
քաշ վե ցին չքա վոր նե րը, իսկ կու լակ նե րը շա րու նա կում էին մե նատն տե սու թյուն 
վա րել: Բա կունցը, լի նե լով կու սակ ցա կան պաշ տո նյա, տուրք է տվել իր ժա մա նա կի 
գա ղա փա րա խո սու թյանը. դա ար տա հայտ վել է նաև հե տա գա յում նրա հար ցաքն
նու թյան մեջ տրված ցուց մուն քում. «Կո լեկ տի վաց ման հար ցի կա պակ ցու թյամբ ես 
հի շում եմ այն փաստը, որ Չա րեն ցը գնա ցել էր ՀԿ/բ/Կ Կենտ կո մի նախ կին քար
տու ղար ընկ. Կոս տա նյա նի մոտ և խիստ վրդով վել է Հա յաս տա նում ան ցկաց վող 
կո լեկ տի վա ցու մից, ասե լով, որ կու սակ ցու թյունը Հա յաս տա նում կի րա ռում է մոս
կո վյան օրի նակ ներ, կոր ծա նում է գյու ղա կան աշ խա տա սեր տնտե սու թյուն նե րը 
և գյու ղա ցի նե րին հասց նում սո վա մա հու թյան: Իմ հա յացք ներն այդ ժա մա նակ 
մոտ էին աջե րի դիր քե րին»79:

Այս գա ղա փա րա կան մթնո լոր տում Բա կուն ցը ստեղ ծել է չա րա գործ կու լա կի 
գրա կան կեր պար` հա նի րա վի ան տե սե լով Ռոս տո մի` Ամե նայն հայոց բա նաս տեղ ծի 
եղ բայ րը լի նե լու հան գա մանքը:

«Օձի բե րա նից» ակ նար կում ան դրա դարձ է եղել Մար ցի վան քա պատ կան կալ
ված քին, որի կա ռա վա րիչ նե րը ներ կա յաց վում են որ պես դա ժան կու լակ ներ: «Աղա 
Դար չո, Մար տի րոս, կուր թա նե ցի Տիգ րան, Շահ Աբա սով, Ռոս տոմ,— ահա Մոտ կո
րի գյու ղե րում թա գա վո րած դի նաս տի ան: Սրան ցից ամեն մե կը տար բեր ձևով էր 
գջլում, մե կը մյու սին գե րա զան ցում էր շա հա տա կու թյան, ծե ծի ու բան տար կու թյան 
չա փի մեջ: Բո լորն էլ ծե ծել են, քիթ ու պռունգ ջար դել, ան հնա զանդ շի նա կա նին 
սո ված, ծա րավ գո մում պա հել»,— գրում է Բա կուն ցը80: Ապա շա րու նա կում է ակ
նար կը` հատ կա պես վատ ներ կա յաց նե լով Ռոս տո մի կեր պա րը. «Ռոս տո մի տի րա
պե տու թյան օրոք մա հա կը վե րա ցավ և նրան փո խա րի նեց պլստուն կա զակ նե րից 
վերց րած պլետը, որով ծե ծում էին մարմ նի բաց մա սե րին` թի կուն քին, ուսե րին, ոտ

77  Ա նդ, էջ 689:
78  Տե´ս Գաս պա րյան Դ., Ակ սել Բա կունց, Երևան, 2009, էջ 347–377:
79  Ա նդ, էջ 209:
80  Բա կունց Ա., Եր կեր չորս հա տո րով, հտ. 2, Երևան, 1979, էջ 435:
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Հոդվածներ

քե րին: Ռոս տո մը, որ դի նաս տի այի վեր ջին ներ կա յա ցու ցի չը եղավ, «հան ցա վո րին» 
կա պել էր տա լիս սյու նին և ծե ծում այն քան, մինչև պլե տի կո թը ցա վեց ներ իր ձեռքը, 
որից հե տո պլետը հանձ նում էր իր շքախմ բից որևէ մե կին»81:

Ռա ֆայել Իշ խա նյանն այս ակ նար կի ծա նո թագ րու թյան մեջ գրում է. «Վան քա
պատ կան հո ղե րի հի շա տակ ված կա ռա վա րիչ նե րը` Աղա Դար չո, Մար տի րոս, կուր
թա նե ցի Տիգ րան, Շահ–Ա բա սով, Ռոս տոմ, իրա կան ան ձինք են: Վեր ջինը Հովհ. 
Թու մա նյա նի եղ բայրն է` Ռոս տոմ Թու մա նյանը (1872–1915 թթ.): Մենք զրու ցել են 
Ռոս տո մի դստեր` Վար սե նիկ Թու մա նյա նի հետ: Նա Բա կուն ցի ակ նար կում իր հոր 
մա սին գրվա ծի դեմ մի շարք լուրջ առար կու թյուն ներ էր անում: Հով հան նես Թու
մա նյանը գյու ղում ապ րող իր եղ բայր նե րի բա ժա նու թյան առ թիվ 1908 թ. Տփղի սից 
Դսեղ գրել է նա մակ, որի մեջ կան Ռոս տո մին վե րա բեր վող բնու թագ րում ներ. դրան
ցից որոշ պատ կե րա ցում կա րե լի է կազ մել Ռոս տո մի բնա վո րու թյան այն պի սի գծե րի 
մա սին, որ պի սիք, հա մա պա տաս խան պայ ման նե րում (վե րա տես չի պաշ տոն և այլն) 
զար գա նա լով, կա րող էին մո տե նալ ակ նար կում նկա րագր ված Ռոս տո մի հատ կա
նիշ նե րին. թեև հիմք կա մտա ծե լու, որ այդ հատ կա նիշ նե րը ակ նար կում չա փա զանց
ված են»82:

Հարկ է փաս տել, որ Բա կունցն ան ձամբ է այ ցե լել Մարց գյուղ. այս գյու ղի պատ
մու թյան հե ղի նակ Ռ. Ափի ցա րյանը գրում է. «Բա կուն ցի «Օձի բե րա նից» ակ նար կի 
«Չա տի բի ձան Սև Ար զու մա նի տղա Խա չա տուրն է, որի տանն էլ հյու րըն կալ վել է 
Ակ սել Բա կուն ցը»83:

Թեև Բա կուն ցին ևս ան հա վա տա լի են թվա ցել Չա տի բի ձու պատ մած նե րը, 
սա կայն իր կու սակ ցա կան ու պաշ տո նա կան դիր քե րից ել նե լով` գրել է այս ակ
նարկը` ի ցույց դնե լով հո ղը գյու ղա ցուն հանձ նե լու, նաև կո լեկ տի վաց ման ար դա
րա ցի ու թյունը. «Չա տի բի ձու պատ մա ծից շատ բան ինձ ան հա վա տա լի էր, մի ա
միտ առաս պել վա ղուց ան ցած այն ժա մա նակ նե րից, երբ սպի տակ պախ րա նե րը 
լուս նյակ գի շեր նե րին խոտ պո կե լով, իրար պո զա հա րե լով ան ցնում էին այն ան
տառ նե րով ու ձո րե րով, ուր հի մա շեն ու բա րե կե ցիկ գյու ղեր կան ու ձո րի մի ջով էլ 
օձապ տույտ կեռ ման նե րով վա գոն ներն են ան ցնում, որ պես ուլուն քի շա րան»84: Բա
կուն ցի նպա տակն այս տեղ ևս բա ցա հայտ է. մեր ժել հինը` փա ռա բա նե լով խորհր
դային ժա մա նակ նե րը:

Այս նկա տա ռու մով էլ Բա կուն ցը խտաց րել է գույ նե րը` ի դեմս Ռոս տո մի ստեղ
ծե լով դա ժան մար դու կեր պար. «Եթե մե կը դա ժան է, նրա մա սին ասում են, որ 
«Ռոս տոմ մարդ» է»85: Այդ չա փա զան ցու թյունը այն քան է սրված, որ Ռոս տոմն 
ու նրա շրջա պա տի մար դիկ ներ կա յաց վում են ան գամ որ պես մար դաս պան ներ. 
«Ռոս տո մի ժա մա նակ նրան հետևող ձի ա վոր նե րից ամեն մինը մի պրիս տա վի ուժ 

81  Ա նդ:
82  Ա նդ, էջ 688:
83  Ա փի ցա րյան Ռ., Մարց, Երևան, 2015, էջ 63–64:
84  Բա կուն ց Ա., Եր կեր չորս հա տո րով, հտ. 2, էջ 433:
85  Ա նդ, էջ 437:
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և իշ խա նու թյուն ուներ, որով հետև կա րո ղա նում էր ծե ծել ում ցան կա նար, բան տար
կել և նույ նիսկ սպա նել»86:

Սա պար զա պես ծայ րա հեղ սուտ է: Իրա կա նում Ռոս տո մի նա խորդ կա ռա վար
չի` Սար գիս Սա հա կյա նի, հե տա գա յում նաև Ռոս տո մի դեմ հա րուց վել են քրե ա կան 
տար բեր գոր ծեր, կա տար վել են քննու թյուն ներ: Եթե Սար գիս Սա հա կյա նի նկատ
մամբ հա րուց ված գոր ծում հայտ նա բեր վել է պա կա սորդ, որի հա մար վեր ջինս դա
տա պարտ վել է, ապա Ռոս տոմն այս ըն թաց քում եղել է կա ռա վար չի օգ նա կան և 
ար դա րաց վել է: Հե տա գա յում` կա ռա վա րիչ եղած ժա մա նակ, Ռոս տոմը մի քա նի ան
գամ ևս ար դա րաց վել է: Հի շյալ քրե ա կան գոր ծե րի նյու թե րը պահ պան վում են ՀՀ 
ազ գային ար խի վում87:

Ա պա շա րու նա կու թյան մեջ Ակ սել Բա կուն ցը գրում է. «Ան մար դի խոսք չի լի նի` 
կնա նոց ոտ նա շորն էլ էին տա նում… Էն քան անի րավ էին: Տախ տա կը ծա կել էին, մեր 
վի զը գցել, մեր գլխին էլ պո պոք կոտ րում…»88:

Ակ սել Բա կուն ցի ակ նար կի գա ղա փա րա կան հար ցադ րում նե րի դիր քե րից լի ո
վին ըն կա լե լի է այն, որ հե ղի նա կը սկսում է Մար ցի առա ջին կա ռա վա րիչ Դար չոյից, 
որի անունը կապ վում է վան քի տան կա ռուց ման հետ, ապա ան ցնում է Մար տի րո
սին` վեր ջի նիս ան վա նե լով «կի սա խե լա գար մի մարդ», որ ամե նից «շատ սի րում էր 
իր շնե րին, որոնք բո լորն էլ մի գույ նի և մի բոյի էին»89: Ու շագ րավ է նաև մյուս 
կա ռա վար չի` Կուր թա նե ցի Տիգ րա նի կեր պա րը, որ հայտ նի է «հո գե բա ժին» հար կը 
կրկնա պատ կե լով և Մար ցում խա նութ բա ցե լով:

Ի րա կա նում 1901 թ.–ին Մար ցի կալ ված քի կա ռա վա րիչ է եղել Հով հան նես 
Շահ բա զյանը, որին գյու ղա ցի ներն ան վա նել են «Շահ–Ա բաս», սրան 1904 թ.–ին 
հա ջոր դել է Հով հան նես քա հա նա Վե րա նյանը, ապա 1907 թ.–ին` Սար գիս Սա հա
կյանը, որին էլ 1909 թ.–ին հա ջոր դել է Ռոս տոմ Թու մա նյանը: Սա կայն Բա կուն ցը 
չգի տի ո՛չ Հով հան նես Վե րա նյա նի, ո՛չ Սար գիս Սա հա կյա նի` Մար ցի վան քա պատ
կան կալ ված քի կա ռա վա րիչ լի նե լու մա սին: Ըստ ակ նար կի` Շահ–Ա բաս ան վան
ված կա ռա վար չի «օրը կարճ է տևում, որ պես դա ժան դև հան կարծ հայտն վում է 
Ռոս տո մը, որ մինչ այդ աղ քատ ան տա ռա պահ էր, ուներ լղար մի ձի և ժան գոտ 
թվանք: Նա մո ռաց նել է տա լիս բո լո րին և հասց նում այն վի ճա կին, որ Մարց գյու
ղում երա նի տա լով են սկսում մտա բե րել Դար չոյին ու Մար տի րո սին և կաս կա ծում, 
թե չլի նի՞ ծնվել է Նե ռը, և աշ խար հը հա սել է իր վախ ճա նին»90: Բա կուն ցը քիչ անց 
գրում է. «Նա մի ան գա մից իրեն բաց չթո ղեց: Աս պա րեզ մտավ իբր բա րե սիրտ, նա
զով քայ լեց, շատ կա մաց, որ հե տո ոս տյուն անի և ճան կե րը խոր խրի»91:

86  Ա նդ:
87  Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 3235, նաև ֆ. 53, ց. 1, գ. 2487, նաև ֆ. 53, ց.1, գ. 2512, 

նաև ֆ. 56, ց. 18, գ. 834, նաև ֆ. 56, ց. 18, գ. 1047:
88  Բա կունց Ա., Եր կեր չորս հա տո րով, հտ. 2, էջ 438:
89  Ա նդ, էջ 440:
90  Ա նդ, էջ 441:
91  Ա նդ, էջ 442:
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Ռոս տոմը ներ կա յաց վում է որ պես ըն չա քաղց ու նյու թա պաշտ մարդ, որ եթե 
մե կի մոտ «մի լավ բան տես ներ, խլում էր…»92: Սա դեռ քիչ է, Ռոս տո մին ներ կա
յաց նում է նաև որ պես ան բա րո յա կա նի. «Ռոս տոմն անում է այն, ինչ մինչ այդ ոչ ոք 
չի արել: Գյու ղի սի րուն հարսն էլ նրա աչ քին դառ նում է գեր ոչ խար, որ մի այն իր 
հո տին է սա զա կան: Եվ եթե նրան չէր հա ջող վում ուզածն անել, տու գանք էր գրում, 
միև նույն ժա մա նակ իմաց տա լիս, որ եթե կնոջն ուղար կի իրեն մոտ, կա րող է տու
գանքը ջնջել»93:

Սա պար զա պես ան հնար է պատ կե րաց նել նա հա պե տա կան բար քե րով ապ
րող հայ գյու ղաշ խար հում: Այս զրու ցա պա տումը Ռոս տո մի սպա նու թյու նից շատ 
տա րի ներ հե տո լայն տա րա ծում գտած սուտ է, որը Չա տի բի ձան պատ մել է Բա
կուն ցին: Ան հա վա նա կանը ար ժա նա հա վատ դարձ նե լու նպա տա կով Չա տի բի
ձան շա րու նա կում է. «Մի ան գամ աչքն ընկ նում է մե կի կնոջ: Հետևում է, և այն 
րո պե ին, երբ մի ա միտ կինն աղ բյուրն է գնում, թաքս տո ցից դուրս է թռչում, փոր
ձում է նրան բռնել: Սար սա փա հար կինը փախ չում է: Հենց նույն օրն էլ Ռոս տոմն 
իմաց է տա լիս այդ կնոջ ամուս նուն, որ պրիս տա վին ար դեն մատ նել է նրա նից 
գանձ վե լիք տու գան քի մա սին: Մարդ են մեջ գցում և մի այն նրա մի ակ կովն առ նե
լուց հե տո Ռոս տոմը հա մա ձայն վում է տու գանքը զի ջել: Իսկ կո վին կո չում է նրա 
կնոջ անու նով»94:

Աս վածն ան մարդ կային մի արարք է, որ առա վել քան ան հա վա նա կան է, ավե
լին` հա րիր չէ Տեր Թադևո սի կող մից քրիս տո նե ա կան դաս տի ա րա կու թյուն ստա ցած 
մար դուն, որ մե ծա ցել է Հով հան նես Թու մա նյա նի հետ:

Շա րու նա կու թյան մեջ Բա կուն ցը պատ մում է, որ Ռոս տո մի հրա մա նով ան տա
ռա պա հը գի շե րով այ ցե լում է աղ քատ գյու ղա ցու տուն, և «երե խա նե րը տես նում են, 
թե ինչ պես յա փուն ջա վոր մի մարդ մոր թևից բռնած դուրս տա րավ»95:

Իսկ Չա տի բի ձան ավե լաց նում է. «Նրան գե րի էին տա րել, որ առա վոտը մար դը 
գնար վան քի տունը…»96:

Այս խոս քից ան մի ջա պես հե տո Բա կուն ցը գրում է. «Եր կու շա բաթ չան ցած ան
տա ռի ճա նա պար հին երեք ան գամ կրա կում են: Եվ ան տա ռա պահ նե րը գյու ղից 
դուրս կվա զե ին կրա կո ցի վրա, գե տի մյուս ափին, ան տա ռի մի ջից վրնջա լով դուրս է 
փախ չում սպի տակ ձին` Ռոս տո մի ար նոտ դի ա կը թամ քից կախ ըն կած, մի ոտքն 
աս պան դա կի մեջ»97:

Ակ նար կում Ռոս տո մի սպա նու թյան հան գա մանք նե րը մնում են անո րոշ. «Հա
մա րյա չի մա ցանք, թե ով սպա նեց նրան: Երեք հո գի են եղել, ձյու նի վրա ոտ նա տե
ղե րը տե սանք… Ծա ռի տակ փոս էին արել, նստել… Շատ էլ պա պի րոս էին քա շել. 
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մե նակ էն, որ տունը քա րա փի գլխին էր… Եփ րեմ էր անունը… երե քից մինը նա էր… 
էն եր կու սը մին չի օրս էլ չի մաց վեց: Հենց դրա նով էլ Եփ րե մի տունը փչա ցավ… պա
տե րը մնում են քա րա փի գլխին… կնի կը գա րունք վա դեմ մե ռավ. երե խեքն էլ բա րե
կամ նե րը տա րան, մեծ տղան հի մա զին վո րու թյան մեջ է»98:

Ակ նար կում խոս վում է նաև Ռոս տո մի մարդ կանց վրեժխնդ րու թյան մա սին. 
«Տա նում են պրիս տա վի մոտ, քննու թյուն են անում, եր կու սին էլ ուղար կում են բերդ: 
Բայց տեղ չեն հաս նում… Ռոս տո մի մար դիկ վրա են տա լիս և եր կու սին էլ թրե րով 
մոր թում, գլու խը մի ձոր են գցում, թևը` մի»99:

Ակ նար կի վեր ջում Բա կուն ցը Չա տի բի ձայի բե րա նով ներ կա յաց նում է իր բուն 
ասե լիքը. «Ազա տու թյունը որ եկավ, մի գի շե րում վան քի տունը ցրիվ տվինք, քա րե րը 
ձո րը թա փինք: Էն օր վա նից թա վա դի հետքն էլ չքա ցավ, վան քինն էլ…»100:

Այս տխրահռ չակ ակ նար կից հե տո Բա կուն ցը գրել է «Խա չի ստրուկ նե րը» վեր
նագ րով կի նոս ցե նար, որի հի ման վրա Մարց գյու ղում կա տար վել են շար ժան կա րի 
նկա րա հա նում ներ:

Շար ժան կա րի նպա տա կը ևս ակն հայտ է. այն է` ժա մա նա կի ոգուն հա մա հունչ` 
ստեղ ծել հայ գյու ղա ցուն հարս տա հա րող կու լա կի կեր պա րը: Այս նպա տա կին հաս
նե լու հա մար Բա կուն ցը դի մում է հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի, որոնք օրե րի հեռ
վից վե րարժևոր ման կա րիք ունեն:

Նախ` ուշադ րու թյուն դարձ նենք «Խա չի ստրուկ նե րը» խո սուն վեր նագ րին: 
Պարզ է, որ խոսքը Մար ցի վան քա պատ կան կալ ված քի գյու ղա ցի նե րի ստրկա կան 
վի ճա կի մա սին է: Այդ նպա տա կով էլ Բա կուն ցը ստեղ ծում է եկե ղե ցա կան մի ջա
վայ րի պատ կե րը. «Եկե ղե ցու ան դոր րի մեջ գե նե րալը եպիս կո պո սին (կադր 6) 
հրո վար տակ է տա լիս: Հրո վար տա կի հանձն ման արա րո ղու թյունը»101: Այս կադ րը 
պատ մա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի վա վե րագ րում է. այս պես` 1903 թ. 
հու նի սի 12–ին Նի կո լայ 2–րդ ցա րի հրա մա նով վան քա պատ կան կալ վածք նե րը 
դարձ նում են պե տա կան, որը հան դի պում է լուրջ դի մադ րու թյան, և ստիպ ված 
1905 թ.–ի օգոս տո սի 1–ին ցա րը եկե ղե ցուն է վե րա դարձ նում կալ վածքը: Շար ժան
կա րի առա ջին մա սում եպիս կո պոսն ասում է. «ՄԵՐ ՀՈ ՂԵ ՐԻ ՎՐԱ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐ ԴԸ 
ԲՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀԱՍ ՏԱ ՏԵԼ»102, որին հա ջոր դում է հրո վար տա կը` հար կե րի և 
տուր քե րի կա նո նադ րու թյունը:

Շար ժան կա րի երկ րորդ մա սում հայտն վում է Ռոս տո մը` որ պես եկե ղե ցա կան 
հո ղե րի կա ռա վա րիչ, որ նկու ղում ար գե լա փա կել է տա լիս կար գա զանց գյու ղա ցի 
Ան դոյին: Այդ պա հին Ռոս տո մին է մո տե նում հե ծե լա պա հա կը և հայտ նում. «ՍՐ ԲԱ
ԶԱ ՆԸ ԳԵ ՏԻ ՄՈՏ Է»103: Շար ժան կա րի սա կավ խոս քե րից մեկն էլ Ան դոյի հոր` Դի
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լա նի` սրբա զա նին ուղղ ված խոսքն է. «ՈՐ ԴՈՒՍ` ՄԻ ԱԿ ԿԵ ՐԱԿ ՐՈ ՂԻՆ, ՌՈՍ ՏՈ ՄԸ 
ԲԱՆ ՏԱՐ ԿԵԼ Է: ԽՂՃԱ, ՀԱՅՐ, ԾԵ ՐՈՒ ԿԻՍ… ԱԶԱ ՏԻՐ»104: Ապա ներ կա յացն վում է 
մի տե սա րան, ուր Ռոս տոմը գլխար կը հա նե լով վա զում է դե պի վա նա կանը, վեր ջինս 
մեկ նում է ձեռքը, Ռոս տոմը համ բու րում է, այ նու հետև բռնում է ձին, և վա նա կանն 
իջ նում է ձի ուց: Ռոս տոմը ցույց է տա լիս հա վա քած բնա մեր թային հար կե րը, իսկ 
սրբա զանն ասում է. «ՍԻ ՆՈ ԴԸ ԳՈՀ Է ՔԵ ԶԱ ՆԻՑ: ԸՆ ԴՈՒ ՆԻՐ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏԻ ՕՐՀ
ՆԱՆ ՔԸ»105: Ռոս տոմը խո նարհ գլուխ է տա լիս, և այդ պա հին նրա դեմ քի ար տա հայ
տու թյունն ասում է. «ԵՍ ՁԵՐ ԾԱ ՌԱՆ ԵՄ: ՊԱՏ ՐԱՍՏ ԵՄ ԱՄԵՆ ԻՆ ՉԻ: ԱՆՈՒՄ ԵՄ 
ՈՒ ԺԵ ՐԻՍ ՆԵ ՐԱ ԾԻՆ ՉԱ ՓՈՎ»106:

Քիչ անց նաև սրբա զանը հնչեց նում է Դի լա նի խնդրան քի պա տաս խանը. «ՌՈՍ
ՏՈ ՄԻՑ ԱՎԵ ԼԻ ԲԱ ՐԻ ՉԵՍ ԳՏՆԻ: ՆՐԱ´Ն ԽՆԴՐԻՐ, ԵՍ ԱՅՍ ՏԵՂ ՀՅՈՒՐ ԵՄ»107: 
Սա կայն սցե նա րի հե ղի նակն այս տեղ մի ակ նարկ է անում. Ռոս տոմն ակն դետ դի
տում է Ան դոյի կնո ջը` Մի նային, ապա «Տնտ ղե լով նրան` Ռոս տոմը մո տե նում է պա
տու հա նին»108 և հրա մա յում է ազատ ար ձա կել Ան դոյին:

Շար ժան կա րի եր րորդ մա սում «Խո տին նստած` Մի նան ծիծ է տա լիս երե խային 
և հաց ուտում»109: Ռոս տոմը նկա տում է նրան և նա յում է սևե ռուն հա յաց քով: Մի նան 
գլխա շո րով ծած կում է կուրծքը: Ռոս տոմը առաջ է գնում, Մի նան սար սա փած փախ
չում է: «Նայե լով նրա ետևից` Ռոս տոմը բա ցա կան չում է.

18. ՀԻ ՄԱ՜Ր…»110:
Ան դոն կռա հում է կա տար վա ծը, գո տե մարտ է սկսվում Ռոս տո մի ու Ան դոյի 

միջև: Ռոս տոմը մտրա կով հար վա ծում է Ան դոյին: Հա ջոր դող տե սա րան նե րում Ռոս
տոմը խստո րեն հարկ է պա հան ջում նրան ցից: Դի լա նի խոս քին ի պա տաս խան, թե 
ոչինչ չու նենք, Ռոս տոմն ասում է. «ՈՉԻՆՉ ՉՈՒ ՆԵ՞Ս: ԳՈՐԳԴ ՏՈՒՐ»111: Եվ այս տե
սա րանն ավարտ վում է պա տե րազ մի գույժով:

Չոր րորդ մա սում Ան դոն պա տե րազմ է գնա ցել, իսկ Ռոս տոմը կրկին փոր ձում է 
սի րա հե տել նրա կնո ջը: Այս մա սին հե ղի նակն ակ նարկ ներ է անում. այս պես` Մի
նան այլ կա նանց հետ գե տի մեջ է, ոտ քե րը բաց են, Ռոս տոմը դի տում է, Դի լանը 
նկա տում է, քար է նե տում, որն ընկ նում է ջու րը, և հար սը ցնցվե լով բարձ րաց նում է 
գլու խը, ապա նկա տում Ռոս տո մին և իջեց նում փեշը:

Մեկ այլ տե սա րա նում այլ գյու ղա ցուց հարկ վերց նե լու առի թով հան դի պում ենք 
հետևյալ պատ կե րին. «Ինչ պես հա լած ված ճա գար` կո ղո վից նա յում է աղ քատ հագն
ված ջա հել մի կին:

76. Ձեռ քից բռնած` Ռոս տոմը բարձ րաց նում է նրան:
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77. Գյու ղա ցին դռնե րի մոտ ականջ է դնում: Դեմ քին` տագ նապ»112:
Սցե նա րի այդ մասն ավարտ վում է այս պես. Ռոս տոմը գի շե րով թա կում է Մի

նայենց տան դու ռը: Պա ռա վը բա ցում է` կար ծե լով, թե պա տե րազ մում գտնվող Ան
դոյից նա մակ է եկել: Տես նե լով Ռոս տո մին` հարս ու սկե սուր սար սա փում են: Ռոս
տոմն առաջ է գնում: Պա ռա վը կանգ նում է նրա ու հար սի միջև, Ռոս տոմը հրում է 
պա ռա վին, վեր ջինս ընկ նում է: Մի նան, կա ցինը թա փա հա րե լով, մո տե նում է Ռոս
տո մին, որը դուրս է գա լիս տնից:

Այս մա սում Բա կունցն ակն հայ տո րեն տուրք է տվել Մոտ կո րի գյու ղե րում տա
րած ված Ռոս տո մի բա րո յա կա նու թյան վատ համ բա վին:

Շար ժան կա րի հին գե րորդ մա սում հայտն վում է Լե նինը, որի մի խոսքը շատ 
կարևոր է. «ՀՈ ՂԸ ԳՅՈՒ ՂԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻՆ»113: Ապա Ան դոն ու Ռոս տոմը կռվում են, հա
ջորդ առա վո տյան Ռոս տոմն ան ցնում է քեր ծի տա կով, Ան դոն դուրս է գա լիս, նշան 
բռնում և հրա ցա նի կրա կո ցով սպա նում Ռոս տո մին. Բա կուն ցը գրում է. «123. Պատ
գա րա կի վրա տա նում են Ռոս տո մի դիակը:

124. Կո մի սա րի գլխա վո րու թյամբ ար շա վում է դաշ նակ ցա կան նե րի ջո կատը:
125. Ջո կա տի մեջ է Ռոս տո մի հե ծե լա պա հա կը»114:
Պարզ է, ժա մա նակն իր հետքն է թո ղել այս ստեղ ծա գոր ծու թյան վրա: Ռոս տոմը 

ներ կա յաց վում է իբրև դաշ նակ ցա կան, որ սո վե տա կա նաց ման և կո լեկ տի վաց ման 
ժա մա նակ նե րում հա մար վում էր ժո ղովր դի թշնա մի: Քան դում են նաև վան քա պատ
կան կալ վածքը` տրո րե լով ըն կած խա չը:

Խորհր դային տա րի նե րի գա ղա փա րա կան ողջ մթնո լորտը` հա կաե կե ղե ցա
կան մի տում նե րով, կու լա կա թա փու թյունը, կո լեկ տի վա ցու մը, 1920–30–ա կան 
թվա կան նե րի խառ նակ ժա մա նակ նե րի օրախն դիր հար ցերն էին, որոնց տուրք 
տա լով` Բա կուն ցը ստեղ ծել է չա րա գործ ու հարս տա հա րող դաշ նակ ցա կան կու
լակ Ռոս տո մի կեր պա րը: Եվ սա այն դեպ քում, երբ դաշ նակ ցա կան լի նելը մա հա
ցու մեղք էր այդ ժա մա նակ նե րում, որի մեջ կո մու նիստ գրող նե րը մե ղադ րում էին 
նաև իրեն` Ակ սել Բա կուն ցին: Այս պես` 1934 թ.–ի հու լի սի 9–ի գրող նե րի մի ու թյան 
նիս տի ժա մա նակ Նաի րի Զա րյանը «մի քա նի ան գամ կրկնեց, որ գա լով դաշ նակ
ցու թյու նից ես մինչև հի մա մնում եմ դաշ նակ ցա կան,— Նժդե հի համ հարզն եմ 
և այլն,— ինչ պես ասում են, լցվեց իմ համ բե րու թյունը և բո ղո քե լով այդ ստոր 
զրպար տու թյան դեմ, ես դի մե ցի և´ նա խա գա հին, և´ մյուս ըն կեր նե րին, խնդրե
լով ստի պել, որ Նաի րի Զա րյանը հետ առ նի իր հայ տա րա րու թյունը: Հենց այդ 
ժա մա նակ ի պա տաս խան իմ վեր ջին խնդրին, Նաի րի Զա րյանը գո ռաց. «Այո, դու 
դաշ նակ ես…»115: Ին չի հա մար Բա կուն ցը, ինչ պես ինքն է գրում Աղա սի Խան ջյա
նին և այ լոց ուղղ ված ար դա րաց ման նա մա կում, «կորց նե լով և´ գի տակ ցու թյուն, 
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և´ կամք, և´ համ բե րու թյուն»116, հար վա ծել է Նաի րի Զա րյա նին, ինչն էլ հա մա
րում է «կո մու նիս տին ան վայել քայլ»117:

Ու շադ րու թյուն դարձ նենք ևս մի հան գա ման քի. 1936 թ.–ի հոկ տեմ բե րի 17–ի 
ցուց մուն քում Բա կուն ցը գրում է. «Ինձ հանձ նա րար ված էր ակ նարկ գրել ապա րա
նյան գյու ղի մա սին: Տե ղում ծա նո թա նա լով` ես շատ ծանր տպա վո րու թյուն ստա
ցա ապա րա նյան գյու ղի վի ճա կից և Երևան վե րա դառ նա լուց հե տո հրա ժար վե ցի 
ակ նարկ գրե լուց: Բայց այն ժա մա նակ վա «Խորհր դային Հա յաս տան»–ի խմբա գիր 
Ըն ձակ Տեր–Վա հա նյա նի պա հան ջով ես գրե ցի ակ նարկը, որի տպագ րա կան դրոշմ
վածքը, նայե լու հա մար, ուղարկ վեց ՀԿ/բ/Կ Կենտ կո մի նախ կին քար տու ղար Խան
ջյա նին»118: Նկա տենք, որ թեև այս խոսքը վե րա բե րում է այլ ակ նար կի, սա կայն մեզ 
հե տաքրք րողն այն է, որ Բա կուն ցի բո լոր ակ նարկ նե րը, որոնք գրվել են «Խորհր
դային Հա յաս տան»–ի խմբագ րի պատ վե րով, պետք է բխե ին խորհր դային գա ղա
փա րա խո սու թյու նից, ուս տի մինչև տպագր վելը նաև ստուգ վել են Կենտ կո մի քար
տու ղա րի կող մից:

Ան շուշտ, աս վա ծը վե րա բե րում է նաև «Օձի բե րա նից» ակ նար կին, թեև չու նենք 
որևէ ապա ցույց այդ մա սին, սա կայն վե րո հի շյալ ցուց մուն քից բեր ված հատ վածն 
անուղ ղա կի ո րեն գա լիս է հաս տա տե լու մեր այս պնդումը:

Ցա վոք, դառ նա լով իր ահա վոր ծանր ժա մա նակ նե րի գե րին` Ակ սել Բա կուն ցը 
ստվե րել է Ամե նայն հայոց բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նի և նրա եղ բոր հե
ղի նա կու թյունը:

Բա կուն ցի ակ նար կը գրվել է Մարց գյու ղի բնա կիչ Չա տի բի ձու` Սև Ար զու մա նի 
տղա Խա չա տու րի հի շո ղու թյամբ՝ թա լան վող ան տա ռը խստո րեն պահ պա նող կա
ռա վար չի մա սին ժո ղովր դա կա նա ցած զրույ ցի հի ման վրա` ան տե սե լով իրա կան սւ 
պատ մա կան ճշմար տու թյունը Ռոս տոմ Թու մա նյա նի և Մոտ կո րի ան տառ նե րի թա
լա նի մա սին: Լե ոն իր հի շո ղու թյուն նե րում վկա յում է, որ Հով հան նես Թու մա նյանը 
«չէր մո ռա նում մի ա ժա մա նակ և խիստ դժգո հու թյուն հայտ նել, որ գյու ղա ցի ներն ան
խնա կո տո րում են ծա ռե րը և չեն հաս կա նում, որ առանց ան տառ նե րի նրանց եր կի րը 
անա պատ կդառ նա»119:

Լե ոյի այս հու շը կարևոր տե ղե կու թյուն է այն մա սին, որ Մար ցի ան տառ նե րը 
թա լա նում էին, ան տա ռը կտրում էին նաև գյու ղա ցի նե րը, իսկ դա դուր չէր գա լիս Հ. 
Թու մա նյա նին, որն իր եղ բո րը նշա նա կել էր տվել նախ` ան տա ռա պահ, ապա` Մար
ցի կալ ված քի կա ռա վա րիչ` ան տա ռի թա լանը կան խե լու նպա տակով:

Ար խի վային և մա մու լում տպագր ված նյու թե րի ուսում նա սի րու թյունը Ռոս տոմ 
Թու մա նյա նի մա սին մեզ բե րել է բո լո րո վին այլ եզ րա հանգ ման, որին պետք է ան
դրա դառ նանք առան ձին գրքով: Սա կայն այս տեղ իբրև աս վա ծի ապա ցույց` բե րեմ 
Ռոս տո մին նա խոր դած կա ռա վա րիչ Սար գիս Սա հա կյա նի՝ «Մշակ»–ում տպագ րած 
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հոդ վա ծից մի հատ ված. «Պ. Ռոս տոմ Թու մա նե անը եր կու տա րի շա րու նակ եղել է 
իմ օգ նա կանը Մարց կալ ւած քում և ես պէտք է ձեռքս սրտիս դրած վկայեմ, որ 
եր բէք չեմ նկա տած նրա մէջ ոչ մի այն պի սի բան, որ գո նէ հե ռա ւոր նմա նու թիւն 
ունե նար նրա դէմ եղած մե ղադ րանք նե րին»120:

Նախ կին կա ռա վա րի չը վկա յում է. «Եւ շա րու նակ եկել են ինձ մօտ գան գատ ւե
լու Ռոս տո մի դէմ թէ մար ցե ցիք, թէ ուրիշ գիւ ղա ցիք, մե ղադ րե լով նրան զա նա զան 
յան ցանք նե րի մէջ: Ես անու շա դիր չէի թող նում թէ գան գատ նե րը, թէ ասէ–կո սէ նե րը 
ու միշտ հե տե ւել եմ ստու գե լու հա մար մե ղադ րանք նե րի ճշտու թիւնը և միշտ եկել եմ 
այն եզ րա կա ցու թե ան, որ մե ղադ րանք նե րի մեծ մա սը զրպար տու թիւն է, իսկ միւս 
մա սը թիւ րի մա ցու թիւն»121:

Եզ րա կա ցու թյուն. Ռոս տո մի` ջա նա սի րու թյամբ ան տա ռը պահ պա նե լու 
ձգտումը հա կակ րանք էր առաջ բե րել ոչ մի այն ան տա ռի առևտ րով զբաղ վող 
մի քա նի վաշ խա ռու նե րի շրջա նում, այլև առ հա սա րակ ան տա ռից օգտ վող 
գյու ղա ցի նե րի, ուս տի և նրա մա սին հյուս վել են ժո ղովր դա կան տա րա տե սակ 
զրույց ներ, որոն ցից էլ օգտ վել է Բա կուն ցը` ան տե սե լով իրա կան ճշմար տու
թյունը Ռոս տոմ Թու մա նյա նի մա սին և կո լեկ տի վաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի պա հան ջով հան ձին Ռոս տո մի կեր տե լով ժո
ղովր դի թշնա մի կու լա կի կերպար:

ОБ РАЗ РОСТОМА ТУМАНЯНА В ПРОИЗВЕ ДЕ НИИ  
АКСЕЛЯ БАКУНЦА

ВА НО ЕГИАЗАРЯН

Рев ност ное стремле ние Ростома – брата Ованеса Туманяна – сохранить 
лес вызывало неприязнь не только со стороны небольшо го числа грабите лей, 
промышляв ших торговлей леса, но и в целом со стороны крестьян, использу ю щих 
лес для своих нужд. В связи с этим о Ростоме Туманяне сложились разнооб раз ные 
народные предания, ставшие основой произве де ния А. Бакунца «Из пасти змеи», в 
котором писатель, подчиня ясь требова ни ям советских властей эпохи коллекти ви за
ции, в лице Ростома создал образ врага народа – кулака, полност ью игнорируя при 
этом реальные факты.

Ключевые слова: поместье Марц, лесничий, расхища ю щие лес грабите ли, 
столкно ве ние интересов и неприязнь, народные предания, эпоха коллекти ви за
ции, образ кулака.
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Հոդվածներ

ROSTOM TOUMANYAN’S CHARACTER IN AKSEL BAKUNTS’  
CREATION

VANO YEGHIAZARYAN

Hovhannes Toumanyan’s brother Rostom was an ardent forest–protector, a fact 
which always aroused some antipathy among usurers especially those dealing with wood 
trade and other peasants of the estate and nearby villages. A series of folk tales and talks 
were interwoven dedicated to him and his deeds, which later were used by Aksel Bakunts. 
The writer quite ignoring the real truth about Rostom Toumanyan created an image of a 
national enemy, ‘’a hostile kulak’’( prosperous peasant) on the Soviet authorities’ order.

Key words: estate of Marts, forester, forest – plundering usurers, conflict of interests 
and antipathy, folk talks, period of collectivization, image of a prosperous peasant.


