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ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ 80-ՐԴ ՏԱՐԻ
ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  ԳՆԴԱԿԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զեկուցմանմեջնորփաստերովուվկայություններովներկայացվումէստալինյան
բռնություններիարյունոտողբերգությունը,որինզոհգնացայնպիսիլուսավորմիար
ձակագիր,որպիսինԱկսելԲակունցնէր:

1936թվականիօգոստոսի9ըհայոցպատմությանհամարնույննէ,ինչ1915իապ
րիլի24ը:Այնտեղթուրքականեղեռննէր,այստեղ՝խորհրդային.45.000գնդակահար
վածևաքսորված19201940թթ.,ԱմբողջԽՍՀՄից16000աքսորական1949ին:

Ներկայացվումէքաղաքականայնմիջավայրը,որիմեջգտնվումէրԱկսելԲակուն
ցը, նրահանդեպկիրառվածպատժիչ գործողությունները, նրակնոջցուցմունքները,
հարցաքննությունները, բանտից գրած դիմումները, գնդակահարությանը նախորդող
վերջինգիշերը,գնդկահարությանվայրնուվկայությունները:

Ակսել Բակունցիկյանքնընդհատվեցթռիչքիմեջ՝ 38տարիննոր էրբոլորել, երբ
գնդակահարվեց՝մեղադրվելովժամանակիբոլորմեղքերիմեջ՝որպես«ժողովրդիթշնա
մի», «ազգայնամոլ», «ահաբեկիչ», «հակահեղափոխական» և «տրոցկիստ»: Ձերբա
կալվելէ1936թվականիօգոստոսի9ին,գնդակահարվելէ1937թվականիհուլիսի8ին:
Վկայություններիշնորհիվպարզելենքգնդակահարությանտեղը:Պահպանվելեննրա
կնոջ՝ Վարվառա Չիվիջյանի ցուցմունքները՝ գրված 1955թվականին Բակունցինար
դարացնելուհամար:Առաջինայցելությանժամանակ՝1936իսեպտեմբերինԲակունցն
ասելէ,որիրձերբակալությունըշփոթմունքէ,կպարզվի,ազատկարձակեն,հոկտեմբե
րին՝երկրորդայցելությանժամանակարդենանճանաչելիորենփոխվելէր(«դժվարութ
յամբճանաչեցի»,«Ամբողջտեսակցությանժամանակ Բակունցըհեծկլտումէր՝կորց
նելովինքնատիրապետումը»),վերադարձրելէՄոպասանիերկերիռուսերենժողովա
ծուն,որիմեջզետեղված«Պարան»նորավեպիառանձինբառերիտակկինընկատել
էմատիտովնշվածկետեր,իսկլուսանցքներըսեղմվածընդգծվածէինեղունգով.«բո
վանդակությունըբացահայտեցնրաբարոյականծանրկացությունը»: Բակունցնար
դեննույնականչիեղել,նրանայնքանէինտանջել,որփոխվելէր:Երրորդայցելության
ժամանակ,արդենմահապատժիսպասելով,կնոջնասելէ.«հաշվիր,որվթարէեղել,և
եսվթարիեմենթարկվել»:Վերջինայցելությունը.«1937թ.հուլիսի18ինչընդունեցին
իմտարածը,ասելով,որԲակունցնարդենաքսորվելէ»:Խաբելեն,քանիոր10օրառաջ
արդենգնդակահարվելէր:

 Բա նա լի բա ռեր՝ ԱկսելԲակունց,ստալինյանհալածանքներ,1937թ.,ձերբակա
լություն,դատավարություն,գնդակահարություն,«ժողովրդիթշնամի»,«ազգայնամոլ»,
«ահաբեկիչ»,«հակահեղափոխ ական»,«տրոցկիստ»:

 Քա ղա քա կան բռնութ յու նը որ պես եր կի րը հնա զան դութ յան մեջ պա հե լու 
ղե կա վար ման ձև  բոլշ ևիկ նե րը որ դեգ րե ցին սկզբից ևեթ՝ ան մի ջա պես հոկ տեմ-
բեր յան հե ղաշր ջու մից հե տո:  Դա սկսվեց քա ղա կա ցիա կան կռիվ նե րով, հե տո 
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ուղղ վեց բոլշ ևիկ նե րի պի տա կա վո րած «դա սա կար գա յին թշնա մու» դեմ, ո րոնց 
մեջ էին քա ղա քի և գ յու ղի ուն ևոր խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հոգ ևո րա կա-
նութ յու նը, նախ կին զին վո րա կա նութ յու նը՝ հատ կա պես սպա յա կան կազ մը, 
նախ կի նում այլ կու սակ ցութ յուն նե րի ան դա մագր ված նե րը, հին մտա վո րա կա-
նութ յու նը, անհ նա զանդ նե րը:  Հե ղաշր ջու մով սկսված քա ղա քա կան բռնութ-
յուն նե րի այս ա լի քը շա րու նակ վեց և  նոր ձև  ու բո վան դա կութ յուն ստա ցավ 
Ս տա լի նի իշ խա նութ յան տա րի նե րին (1924-1953): Ս տա լին յան բռնութ յուն նե րի 
գա գաթ նա կե տը 1937 թվա կանն է: Այս տա րի լրա նում է պե տա կան գոր ծու-
նեութ յան աս տի ճա նի հասց ված այդ բռնութ յուն նե րի 80-րդ  տա րին: Ս տա լին-
յան բռնութ յուն նե րի ամ բողջ հա մա կազ մը մարդ կութ յան դեմ գործ ված ո ճիր է, 
հան ցա գոր ծութ յուն, ո րը պետք է գի տակց վի լրիվ  ընդգր կու մով, ման րա մաս նե-
րի հա րա ցույ ցով և  դա տա պարտ վի:

 Հայ ժո ղովր դի մնա ցորդ նե րը նոր-նոր էին փրկվել թուր քա կան ե ղեռ նից, 
երբ  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից ան մի ջա պես հե տո ըն կան բոլշ ևիկ յան 
քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րի շուրջ կա լի մեջ:  Հա րա վից  Թուր քիան էր, հյու-
սի սից՝  Ռու սաս տա նը, որ, ձեռք ձեռ քի տված, ու զում էին բնաջն ջել հայ ժո ղո-
վրդին: Չ մո ռա նանք  Քե մալ Ա թա թուրք –  Լե նին քա ղա քա կան և  ռազ մա կան 
դա շին քը, որ ա մեն ինչ ուղ ղեց և՛  Հա յաս տա նի Ա ռա ջին  Հան րա պե տութ յան, և՛ 
նո րաս տեղծ  Հա յաս տա նի  Խորհր դա յին  Սո ցիա լիս տա կան  Հան րա պե տութ յան 
դեմ:  Հա յաս տա նը տո կաց՝ կորց նե լով տա րածք ներ և  զոհ տա լով իր զա վակ-
նե րին: Ե թե պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան վե րած ված թուր քա կան 30-ամ յա 
ցե ղաս պա նութ յան (1894-1924) խորհր դան շա կան տա րե թի վը հա մա րում ենք 
1915 թվա կա նի ապ րի լի 24-ը՝  Պոլ սում և մ յուս քա ղաք նե րում հայ մտա վո րա կա-
նութ յան ձեր բա կա լութ յան օ րը, ա պա ստա լին յան բռնութ յուն նե րի խոր հրդա-
նշա կան օ րը 1936 թվա կա նի օ գոս տո սի 9-ն: Այն տեղ թուր քա կան ե ղեռնն էր, 
այս տեղ՝ խորհր դա յին. 1920-1953 թթ. ՀԽՍՀ-ից ձեր բա կալ ված նե րի, գնդա կա-
հար ված նե րի և  աք սոր ված նե րի թի վը հաս նում է 56.000, 1949-ին ՀԽՍՀ-ից աք-
սոր ված հա յե րի թի վը 13000 է, ամ բողջ ԽՍՀՄ-ից՝ 16000: Ն յու թերն ամ փոփ ված 
են 19359 դա տա կան գոր ծե րում, որ միա սին կազ մում է 40000 հա տոր: 1946-
1948 թթ. հայ րե նա դարձ ված 89500 հա յե րից 1000-ին ներ կա յաց վեց քա ղա քա-
կան մե ղադ րանք, ին չին հետ ևեց նրանց աք սո րը կամ Ալ թա յի, կամ Կ րաս նո-
յարս կի երկ րա մաս:  Թուր քա կան ցե ղաս պա նութ յան 1,5 մի լիո նի դի մաց սրանք, 
ի հար կե, փոքր թվեր են, բայց չմո ռա նանք, նախ թվա քա նա կով կրճատ վել էր 
նաև հայ ժո ղո վուր դը և  ա պա ամ բողջ ԽՍՀՄ-ի բազ մազգ բնակ չութ յան ընդ-
գրկու մով այդ թիվն անց նում է տասն յակ մի լիոն նե րից:

 Մինչև Ակ սել  Բա կուն ցի ան հա տա կան ճա կա տագ րին անց նե լը, դեռևս թեր-
թենք պատ մութ յան պա հոց նե րի է ջե րը:  Ձեր բա կա լութ յուն նե րի գա գաթ նա կե-
տը 1936 թվա կանն էր, գնդա կա հա րութ յուն նե րի նը՝ 1937-1938 թվա կան նե րը: 
Ըստ վի ճա կագ րութ յան՝ 1937 թ. հու նիս – 1938 թ. հու լիս ա միս նե րին՝ 13 ամս վա 
ըն թաց քում, յու րա քանչ յուր 57 վայրկ յա նը մեկ գնդա կա հար վել է մեկ անձ նա-
վո րութ յուն:  Պատ կերն այս է՝ մեկ օ րում 1516 գնդա կա հա րութ յուն, մեկ ամ սում՝ 
46996, մեկ տա րում՝ 553340, 13 ամ սում՝ 600236:  Մեկ այլ տվյալ հու շում է, որ 
աք սոր ված նե րի միայն 5 տո կոսն է կեն դա նի մնա ցել ու ետ վե րա դար ձել:

 Միայն գրա կան ո լոր տից  Հա յաս տա նում ստա լին յան քա ղա քա կան բռնութ-
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յուն նե րի է են թարկ վել շուրջ 70 մարդ: Այդ 70-ից մե կը Ակ սել  Բա կունցն էր:  Բա-
կուն ցը 1936 թվա կա նի մա յիս-հու նիս-հու լիս ա միս նե րին  Մոսկ վա յում  Հա մո 
 Բեկ նա զար յա նի հետ նկա րա հան ման էր նա խա պատ րաս տում « Զան գե զուր» 
շար ժան կա րի բե մար քը, երբ օ գոս տո սի սկզբին կան չե ցին Եր ևան, հար ցաքն-
նե ցին, մե ղադ րե ցին, կու սակ ցութ յու նից հե ռաց րին ու ձեր բա կա լե ցին:  Բա կուն-
ցին խմբա կա յին գոր ծու նեութ յան մե ղադ րանք ներ կա յաց վեց (մե ղադ րա կան 
գործ 4131, ֆոնդ 3036, 8 հա տո րով, 384 վա վե րա գիր): Այս խմբի մեջ էր հայտ նի 
կու սակ ցա կան գոր ծիչ, տար բեր տա րի նե րի՝ լու սա վո րութ յան ժող կոմ, մարք-
սիզմ-լե նի նիզ մի ինս տի տու տի տնօ րեն, հա մալ սա րա նում տնտե սա գի տութ-
յան դա սա խոս, նա խա տես վող « Հայ կա կան հան րա գի տա րան»-ի գի տա կան 
խոր հուր դի ան դամ  Ներ սիկ Ս տե փան յա նը:  Խում բը նրա ա նու նով էլ կոչ վում էր՝ 
«Ս տե փան յա նի հան ցա վոր խումբ»: Այս տեղ էր նաև այդ տա րի նե րի ՀԳՄ ա ռա-
ջին քար տու ղար, դարձ յալ կու սակ ցա կան գոր ծիչ Դ րաս տա մատ  Տեր- Սի մոն յա-
նը:  Դա տա վա րութ յան ըն թաց քում հո լով վում են ժա մա նա կի գրա կան-մշա կու-
թա յին շատ նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի ա նուն ներ:

 Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յամբ  Բա կուն ցը ե ղել է «1. ...հա կա հե ղա փո-
խա կան, տրոց կիս տա կան, նա ցիո նա լիս տա կան  կազ մա կեր պութ յան ան դամ, 
ո րը 1934 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին սպա նել է  Կի րո վին և  հե տա գա յում նա խա տե-
սում էր այդ պի սի տե ռոր ընդ դեմ  ՀամԿ(բ)Կ և  խորհր դա յին իշ խանութ յան: 2. 
1930 թ.  Չա րեն ցի հետ կազ մա կեր պել է հա կա հե ղա փո խա կան գրող նե րի կազ-
մա կոր պութ յուն: 1933 թվա կա նից գլխա վո րել է կենտ րո նը, ո րը նպա տակ ու-
ներ սպա նե լու Ս տա լի նին, նա խա պատ րաս տում էր մա հա փորձ  Բե րիա յի դեմ: 
3.  Կազ մա կեր պութ յու նը կապ ված էր  Մոսկ վա յի կենտ րո նի հետ ( Վա ղար շակ 
 Տեր- Վա հան յան և  ու րիշ ներ)» [3, էջ 55]:

 Բա կուն ցի գնդա կա հա րութ յու նը ի րա կա նաց րել են դա տավ ճի ռը նրան 
հայտ նե լուց մեկ օր հե տո:  Մեկ ամ բողջ օր  Բա կունցն սպա սել է իր մահ վա նը: 
Ինչ է մտա ծել, ինչ ապ րում ներ է ու նե ցել, ինչ պես է դի մա ցել…

 Այդ գի շե րը  Բա կուն ցի կյան քի վեպն է: 
 Բա կուն ցի գնդա կա հա րութ յան տե ղի հար ցը շատ տե սա կետ ներ է հա-

րու ցել:  Բա կուն ցի դա տա կան գոր ծի մեջ այդ կա պակ ցութ յամբ վկա յութ յուն-
ներ չկան և  ըստ ժա մա նա կին ըն դուն ված գոր ծա վա րութ յան՝ չպետք է լի նեին: 
 Բա կուն ցի գնդա կա հա րութ յան տե ղի վե րա բեր յալ ե ղել են պա րա կա նոն վկա-
յութ յուն ներ և զ րույց ներ: Այդ մա սին կա մի միայն մեկ ստույգ վկա յութ յուն, որ 
պահ պան վել է  Գուր գեն  Մա հա րու « Ծաղ կած փշա լա րեր» վի պա կում:  Մա հա րու 
խոս քի ստու գութ յու նը կաս կա ծի են թա կա չէ, ո րով հետև բան տում նրան և  մի 
քա նի այլ ձեր բա կալ ված գրող նե րի պատ մել է ՆԳԺԿ-ի պետ  Մուղ դու սու գլխա-
վո րած պատ ժիչ խմբի  Բա կուն ցին գնդա կա հա րող նե րից մե կը՝ Եր ևա նի բան-
տի պետ  Սա հակ Աս լա նո վը, ում այդ ժա մա նակ ևս  ձեր բա կա լել էին և  պետք է 
գնդա կա հա րեին: 

Ըստ այդմ՝  Բա կուն ցին գնդա կա հա րել են Եր ևա նում  Թոխ մախ լճի մեր ձա-
կայ քում [4, էջ 340]: 

 Պահ պան վել են  Բա կուն ցի հար ցաքն նութ յուն նե րի 10 ար ձա նագ րութ յուն, 
բան տից ՀԿ(բ)Կ  Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ա մա տու նուն, ՀԽՍՀ-ում 
ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տի լիա զոր, պե տանվ տան-
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գութ յան մա յոր  Մուղ դու սուն, նաև Ան դի կով կաս յան զին վո րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի դա տա խա զի ա նուն նե րով հաս ցեագ րած 4 դի մում:  Գոր ծում զե տեղ ված են 
նաև ցուց մունք ներ այլ քաղ բան տարկ յալ նե րի հար ցաքն նութ յուն նե րից, ա ռե-
րես ման, դա տա կան նիս տե րի, զին վո րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի խորհր դակ-
ցութ յուն նե րի այլ ևայլ ար ձա նագ րութ յուն ներ, մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յուն, 
դա տավ ճիռ, գնդա կա հա րութ յունն ի կա տար ա ծե լու տե ղե կանք և  այլ նյու թեր: 

Ակ սել  Բա կուն ցի կյանքն ընդ հատ վեց թռիչ քի մեջ՝ 38 տա րին նոր էր բո լո-
րել, երբ գնդա կա հար վեց՝ մե ղադր վե լով ժա մա նա կի բո լոր մեղ քե րի մեջ՝ որ պես 
«ժո ղովր դի թշնա մի», «ազ գայ նա մոլ», «ա հա բե կիչ», «հա կա հե ղա փո խա կան» 
և «տրոց կիստ»:  Ձեր բա կալ վել է 1936 թվա կա նի օ գոս տո սի 9-ին, գնդա կա հար-
վել է 1937 թվա կա նի հու լի սի 8-ին: 

 Հի մա տես նենք, թե այս ա մե նի մեջ ինչ պես է եր ևում այս ար տա կարգ նուրբ 
ու զգա յուն գրո ղի ու մար դու, իր հայ րե նի քի նվիր յալ քա ղա քա ցու կեր պա րը: 
Այս տե սա կե տից ե ղած նյու թե րը լու սա բա նե լու կար ևոր նա խադր յալ են նաև 
 Բա կուն ցի ար դա րաց ման կա պակ ցութ յամբ նրա կնոջ՝  Վար վա ռա  Չի վիջ յա-
նի վկա յութ յուն նե րը՝ գրված 1955 թվա կա նին  Բա կուն ցին ար դա րաց նե լու կա-
պակ ցութ յամբ  [2, էջ 324-331]:

« Կա լան քի ժա մա նակ նրա հետ ու նե ցել եմ ե րեք տե սակ ցութ յուն՝ 1936 թ. 
սեպ տեմ բե րի վեր ջին, հոկ տեմ բե րին և  նո յեմ բե րին»,- գրում է կի նը և  ներ կա-
յաց նում: Ա ռա ջին հան դիպ ման ժա մա նակ  Բա կուն ցը «քիչ էր փոխ վել <…>, 
զգաց վում էր, որ իր ձեր բա կա լութ յու նը հա մա րում է ինչ-որ թյու րի մա ցութ յան 
հետ ևանք, ո րը շատ շուտ պի տի բա ցա հայտ վեր»  [2, էջ 328]: 

 Հոկ տեմ բե րի այ ցե լութ յան ժա մա նակ  Բա կունց վի սպի տա կե ղե նը տա նը 
լվա նա լիս շա պի կի վրա նկա տում է ար յան հետ քեր: Այ նու հետև. « Բա կուն ցը 
մեկ ամս վա ըն թաց քում այն քան էր փոխ վել, որ ես դժվա րութ յամբ ճա նա չե-
ցի այն մար դուն, ում գի տեի եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում: Ամ բողջ տե սակ-
ցութ յան ժա մա նակ  Բա կուն ցը հեծկլ տում էր՝ կորց նե լով ինք նա տի րա պե տու մը, 
<...> քա մե լով ար ցուն քից ամ բող ջո վին խո նավ թաշ կի նա կը»:

  Բա կուն ցը կնոջն է վե րա դարձ րել  Մո պա սա նի եր կե րի ռու սե րեն ժո ղո վա-
ծուն (ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րին թույ լատ րել են գե ղար վես տա կան գրա կա նութ-
յուն), ո րի մեջ զե տեղ ված « Պա րան» նո րա վե պի ա ռան ձին բա ռե րի տակ կի նը 
նկա տել է մա տի տով նշված կե տեր, իսկ լու սանցք նե րը սեղմ ված-ընդգծ ված էին 
ե ղուն գով. «բո վան դա կութ յու նը բա ցա հայ տեց նրա բա րո յա կան ծանր կա ցութ-
յու նը»:  Բա կունցն ար դեն նույ նա կան չի ե ղել, նրան այն քան էին տան ջել, որ 
փոխ վել էր:  

Եր րորդ այ ցե լութ յան ժա մա նակ, ար դեն մա հա պատ ժի սպա սու մով, ի րեն 
պա հել է հան դարտ: Կ նոջը հարց րել է  Մո պա սա նի նո րա վե պի մա սին. « Հը՛, 
ըն թեր ցել ես...»: « Ծանր է»,- պա տաս խա նել է կի նը:  Բա կուն ցը շա րու նա կել է. 
«Ա մուր ե ղիր, հաշ վիր, որ վթար է ե ղել, և  ես վթա րի եմ են թարկ վել»: 

 Վեր ջին եր կու այ ցե լութ յուն նե րին ներ կա է ե ղել նաև 12-ամ յա որ դին՝ Ս ևա-
դան, ում հետ շատ կապ ված էր:  Դի մե լով տղա յին՝ ա սել է. « Դու շա՞տ կա մա չես 
ե թե քո հո րը Եր ևա նի փո ղոց նե րով տա նեն դա տա րան: <...> դու մի ա մա չիր քո 
հոր հա մար, հի շի՛ր, հայրդ այն պի սի բան չի ա րել, ո րի հա մար կյան քում պի տի 
կարմ րես»: 
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 Կի նը մտա բե րում է նաև իր վեր ջին այ ցե լութ յու նը. «1937 թ. հու լի սի 18-
ին չըն դու նե ցին իմ տա րա ծը, ա սե լով, որ  Բա կունցն ար դեն աք սոր վել է» [2, էջ 
329]:  Խա բել են, քա նի որ 10 օր ա ռաջ ար դեն գնդա կա հար վել էր: 

Իսկ խա բե լը, ինչ պես միշտ, նաև այդ տա րի նե րին պե տա կան քա ղա քա կա-
նութ յուն էր:  Հե տո, ա վե լի ուշ,  Բա կուն ցի մոր հար ցու մին պա տաս խա նել են, որ 
նրա որ դին մա հա ցել է 1945-ի նո յեմ բե րին:  Հեր թա կան խա բեութ յու նը:

Ա վե լաց նենք, որ որ պես «ժո ղովր դի թշնա մու» կին 1937 թվա կիա նի սեպ-
տեմ բե րի 17-ին ձեր բա կա լել են նաև  Վար վա ռա  Չի վիջ յա նին, 8 ա միս ա ռանց 
հար ցաքն նութ յան պա հել են բան տում, հա տուկ խորհր դակ ցութ յան ո րոշ մամբ 
ութ տա րով ,աք սո րել  Տե մին կով յան ճամ բար, որ տե ղից վե րա դար ձել, բնակ վել 
է  Գո րի սում՝  Բա կուն ցի հայ րա կան տա նը և զ բաղ վել որ դու դաս տիա րա կութ-
յամբ: 

Ն րա ձեր բա կա լութ յու նից հե տո բռնագ րա վել են Եր ևա նի տու նը՝ ա նա պաս-
տան թող նե լով որ դուն և  քաղց կե ղով հի վանդ մո րը, միա ժա մա նակ տա նե լով 
նաև  Բա կուն ցի ձե ռագ րե րը:

 Բա ցա ռիկ հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում բան տից  Բա կուն ցի գրած 
չորս դի մում նե րը: Ա ռա ջին բա վա կա նին ծա վա լուն դի մու մը գրված է 1936 թ. 
հոկ տեմ բե րի 6-ին՝ ձեր բա կա լութ յու նից եր կու ա միս անց:  Պատ մում է 1933 
թվա կա նից  Չա րեն ցի հետ ի րենց խզված կա պի մա սին, երբ վեր ջինս քննա-
դա տել է հայ «ազ գա յին մտա վո րա կա նութ յան տի պեր»-ին եր գի ծող իր ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը: Խ զու մը խո րա ցել է 1934-ին գրա կա նութ յան լեզ վի հար ցե րի 
քննարկ ման դիս պու տում՝ «հենց գրա կան լեզ վում  Չա րենցն ին քը ազ գայ նա-
մո լութ յան հետ ևորդ է»: Խ զումն էլ ա վե լի է խո րա նում 1933 թ. ապ րի լին «Գ րա-
կան թերթ»-ում Մկր տիչ Ար մե նի տպագ րած « Չա րեն ցի և  հա րա կից հար ցե րի 
մա սին» խո րա պես ազ գա յին բնույթ ու նե ցող հոդ վա ծից իր հրա ժա րում-դժգո-
հութ յամբ: Այս կա պակ ցութ յամբ հի շեց նում է իր ինք նաքն նա դա տա կան ե լույթ-
նե րը, մտա բե րում է  Չա րեն ցի դեմ իր ե լույ թը՝ գրող նե րի միութ յան ան դա մութ-
յու նից հրա ժար վե լու վեր ջի նիս 1935 թվա կա նի մար տի 8-ի հայ տա րա րութ յան 
քննարկ մա նը:  Չա րեն ցի հետ գրա կան և  մարդ կա յին տա րա ձայ նութ յուն նե րի 
խո րաց ման ի րա կան դրդա պատ ճառ նե րը բե րե լով՝ ա վե լաց նում է. «…Ես ստեղ-
ծա գոր ծա բար վա ղուց եմ գի տակ ցել խմբա կա յին մի ջա վայ րի ամ բողջ կոր ծա-
նա րա րութ յու նը, ին չի հա մար էլ խզե ցի կա պերս  Չա րեն ցի, իսկ մինչև նա գրող-
նե րի ամ բողջ խմբի հետ» [1, էջ 241]:

 Այ նու հետև  Բա կուն ցը խո սում է խիստ մե կու սաց ման պայ ման նե րում 
գտնվե լու հո գե բա նա կան ա հա վոր ծան րութ յան մա սին, հա ջոր դում է իր վի ճա-
կի գի տակց ման ինք նա խոշ տան գող բարձ րա ձայն մե նա խո սութ յու նը. « Փաս-
տը մնում է անշր ջան ցե լի. Ես մե կու սաց ված եմ: Այս տե ղից սկսվում է ա մո թի 
տան ջա լի գի տակ ցու մը, մի լիոն ան գամ բան տարկ ման փաս տի վե րապ րու մը: 
Օ տար ված եմ հան րութ յու նից, ա մոթն ստվեր է նե տում նաև ար ված լա վի վրա, 
ստվե րում քո մա սին ե ղած հի շո ղութ յու նը, երկ րի վրա աղմ կում է ու րա խութ յու-
նը և, ինչ պես կրճոն ներ ճոխ սե ղա նից, քեզ են հաս նում ա ռան ձին անհս տակ 
պա տա ռիկ ներ: Մ տա ծում ես մեկ ժամ, եր կու, ե րեք, մեկ օր, եր կու օր, մտա ծում 
ես հի մա րա նա լու աս տի ճա նի, մինչև հի շո ղութ յունդ փուլ է գա լիս, և չ գի տես՝ 
գի շեր է, թե ցե րեկ, միայն պարզ գի տակ ցում ես, որ կյան քը մնաց փակ դռան 
ետ ևում:
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Մտ քե րը հե ռուն են գնում, իսկ ինչ կլի նի հե տա գա յում. ա հա կվեր ջա նա նա-
խաքն նութ յու նը, ինչ է սպաս վում հե տո: <…> Երբ ես հարց նում եմ, թե ինչ է 
լի նե լու հե տո, հու սա հատ վում եմ, գի տակ ցութ յունս մթագ նում է, ջղաձ գութ յուն-
նե րը խեղ դում են կո կորդս…» [1, էջ 243]:

  Բա կունցն ի րեն նմա նեց նում է մի մար դու, ով ա ղոտ հույ սի հետ մեկ տեղ 
նաև «մահ վան հոտ է առ նում»:  Բա կունցն ա սում է՝ ես օ ճա ռի գոր ծա րա նի տնօ-
րեն չեմ, որ որ տեղ էլ աք սո րեք ինձ հա մար միև նույ նը լի նի, ես գրող եմ՝ կապ-
ված ո րո շա կի լեզ վի ու մի ջա վայ րի հետ, ուս տի խնդրում եմ ե թե ինձ աք սո րե լու 
եք՝ աք սո րեք  Հա յաս տա նի ծայ րա մա սե րից մե կը, և  ոչ թե օ տար մի տեղ: 

Գ րո ղը սրա նով հու շում է, որ ի րեն աք սո րեն և  ոչ թե գնդա կա հա րեն. «Ինձ 
գրե լու ու կար դա լու հնա րա վո րութ յո՜ւն տվեք, ինձ գի՜րք ու մա տի՜տ տվեք: 
<…>:  Թո ղեք, որ ես մնամ  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի հա վա տա րիմ շու նը» [1, 
էջ 245]:

 Նա խա վեր ջին դի մու մը վե րա բե րում է իր դեմ  Նաի րի  Զար յա նի գրած 
զրպարտ չա կան հոդ ված նե րին, ո րոնց ինքն այյևս չի կա րող պա տաս խա նել: 
Իսկ  Զար յա նը  Բա կուն ցի դեմ տպագ րել է մեկ տասն յա կից ա վե լի չա րա խո սութ-
յուն ու կեղ ծիք: Ա սում է՝ ե թե դրանք ճիշտ լի նեն՝ «Հ րա մա յե՛ք, ըն կեր՛ ժող կոմ, 
որ պես զի ծե ծեն ինձ…» [1, էջ 269]: 

 Վեր ջին դի մու մում, որ գրել է գնդա կա հա րութ յու նից 5 օր ա ռաջ, այլ ևայլ 
հար ցե րի հետ մեկ տեղ խո սում է իր գրած-ա վար տած «Է րի մեն յան ման րէ» կամ 
« Հայ կա կան ման րէ» վի պա կի մա սին:  Վի պա կը ժա մա նա կին շա տե րի ձեռ քով է 
ան ցել՝  Խանջ յան, պետհ րա տի տնօ րեն, ա ռան ձին գրող ներ, բայց այն առ այ սօր 
հայտ նա բեր ված չէ::

« Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցութ յու նը» (6. 08. 1937)  Բա կուն ցին զրկում է ապ-
րե լու հույ սից: Ըստ այդմ՝ նա «հա կա հե ղա փո խա կան տրոց կիս տա կան նա-
ցիո նա լիս տա կան տե ռո րիս տա կան կենտ րո նի ան դամ է», կենտ րո նը պետք է 
ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րեր ընդ դեմ  ՀամԿ(բ)Կ և  խորհր դա-
յին իշ խա նութ յան ղե կա վար նե րի: Իբր այդ խումբն է 1934-ի դեկ տեմ բե րի 1-ին 
կազ մա կեր պել  Կի րո վի սպա նութ յու նը և  նա խա պատ րաս տում էր հա մա պա-
տաս խան ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն ընդ դեմ Ս տա լի նի ու  Բե րիա յի: Իբր 
 Չա րեն ցի հետ մեկ տեղ ստեղ ծել էր հա կա խորհր դա յին գրա կան կազ մա կեր-
պութ յուն, կապ ված է ե ղել  Մոսկ վա յի տրոց կիս տա կան կենտ րո նի հետ: 

 Գոր ծը լսվել է փակ դա տա կան նիս տում, դա տավ ճի ռը՝ պատ ժի ա ռա վե-
լա գույն չափ՝ գնդա կա հա րութ յուն, ինչն էլ ի րա կա նաց վում է 1937 թվա կա նի 
հու լի սի 8-ին:

 Բա կուն ցը պաշ տո նա պես ար դա րաց վել է 1955 թ. մար տի 2-ին:
 Հայտ նի է, թե ինչ տան ջա լի ձևե րով էին ստա լին յան դա հիճ նե րը դա տա-

պարտ ված նե րից ցուց մունք ներ կոր զում, այն քան տան ջա լի, որ ո մանք չէին դի-
մա նում օ րեր շա րու նակ եր կա րող ա մեն տե սա կի հո գե բա նա կան կտտանք նե-
րին, ծեծ ու ջար դին և, ուշ քի չգա լով, ա վան դում էին հո գին:

Աշ խար հի մեկ վե ցե րորդ մա սում ծա վալ վող այս դառ նա ղի ող բեր գութ-
յան ամ բողջ մա հա շունչ ին դուստ րիան հե տա գա յում պատ կե րե ցին գրող նե րը՝ 
ստա լին յան հա լա ծանք նե րից նախ կին տու ժած նե րը: Այս տե սա կե տից ոչ միայն 
գե ղար վես տա կան, այլև հան րա գի տա կան նշա նա կութ յուն ու նի Ա լեք սանդր 
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 Սոլ ժե նի ցի նի « Գու լագ ար խի պե լագ» բազ մա հա տոր վե պը: Հ րա շա լի է  Մա-
հա րու « Ծաղ կած փշա լա րեր» վի պակն ու սի բիր յան պատմ վածք նե րի շար քը: 
Գր վե ցին նաև բազ մա թիվ այլ հրա շա լի վե պեր, վի պակ ներ, հի շո ղութ յուն ներ: 
 Բայց այս ա մե նը ա վե լի ուշ՝ ան հա տի պաշ տա մուն քը հաղ թա հա րե լուց հե տո: 
Դժ վա րը հենց նույն դժոխ քի մեջ դժոխ քի մա սին գրելն էր: Եվ, ա յո՛, ստա լին յան 
հա լա ծանք նե րի բո վում ևս գր վե ցին գոր ծեր, ո րոնց հե ղի նակ նե րը գի տեին, որ 
զոհ են գնա լու ար յու նոտ նախ ճի րին: 

Այդ պի սի նե րից էր ի րոք հե րո սա կան այն պի սի մի հան ճար, որ պի սին Ե ղի շե 
 Չա րենցն էր:

Ա հա իր գրա կան ու հոգ ևոր բա րե կա մի՝ Ակ սել  Բա կուն ցի ծանր փոր ձութ-
յան օ րե րին, երբ  Չա րեն ցը դեռ ձեր բա կալ ված  չէր, բայցև հայ տա րա րում էր՝ 
որ տեղ իր ըն կե րե րը, այն տեղ էլ ին քը, գրեց իր լա վա գույն բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րից մե կը, որ մահ վան դա րա նա կալ կար միր աչ քե րին նա յող ի րենց թանկ ըն-
կե րութ յան սրբա զան ա ղոթքն ա սես լի նի: Ա հա այդ գլուխ գոր ծո ցը՝ գրված 1936 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14-ի գի շե րը. 

Ա. Բ-ին
…Ե՛վ բա ռե րի հա մար քո մար մար յա,
Հ նա մե նի, բուր յան, որ պես մեր հին
 Քա րա քան դակ ան դուռ մա տուռ նե րի
Անջն ջե լի գրերն հնա դար յան,-
Եվ մյու ռո նի նման սրբազ նա գույն
 Քո եր կե րի մա քուր սկիհ նե րում պահ ված՝
 Խոր հուրդ նե րի հա մար մշտահ մա,
Որ պես խոր հուր դը մեր նա յի րա կան ո գու,-
 Քո « Միր հա վի» հա մար - և  լու սե ղեն՝
Ար փե նի կի հու շով սրբա գործ ված հա վետ,
«Ալ պիա կան ծաղ կի» այն բու րա վետ,
Որ բու րե լու է հա՛ր անն յու թե ղեն,-
Եվ վեր ջա պես քո վեհ, հե րո սա կան
« Սերմ նա ցա նի» հա մար, որ ձեռ քե րով վսեմ
Սև ցե լե րի վրա մեր գո յութ յան այս սև,
 Շա ղում է շողք ու սերմ ա նանձ նա կան,-
Այս ա մե նի հա մար,- և « Ծի րա նի»
 Հա զա րամ յա փո ղի հա մար քո այն,
Որ դա րե րո՜վ տեն չած խա ղա ղութ յան
Երգն է հնչում,- և  մեր ժո ղո վուր դը քա նի
Ու նի գեթ ափ մի հող ա րե գա կի ներ քո՝
Հն չե լու է եր գեր եղ բայ րա կան,-
Այս ա մե նի հա մար, օ՜, խեղճ իմ բա րե կամ
Ես քեզ օրհ նում եմ արդ իմ ա նա ղարտ եր գով…
Այս ա մե նի հա մար,- և  քո ե ղե րա կան
 Տա ռա պան քի հա մար, որ արդ կրկին
 Վե հութ յուն է խառ նում քո ա նա ղարտ եր գին-
Ես քեզ պար զում եմ ձեռք եղ բայ րա կան…
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Եվ ներ բո ղում եմ քեզ ա հա կրկին ա նեղծ
Իմ շուր թե րով, ինչ պես օ րեր ա ռաջ,-
Երբ դեռ դու այր էիր մի ա նա րատ,
Եվ ես ըն կերն էի քո բա նաս տեղծ… 
[5, էջ 164-165]:
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էջ:

80-ая ГОДОВЩИНА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ. АРЕСТ, СУД, РАССТРЕЛ 
АКСЕЛА БАКУНЦА - ДАВИД ГАСПАРЯН - В докладе новыми фактами и 
свидетельствами представляется кровавая трагедия сталинских репрессий, жертвой 
которого стал светлейший прозаик Аксел Бакунц.

9 августа 1936 г. в истории армянского народа имеет то же самое значение что 
и 24 апреля 1915 г. Там был турецкий геноцид, здесь был советский. В 1920-1940 гг. 
было 56 000 расстреленных и изгнанных. В 1949 г. было 16 000 изгнанных.

Та политическая среда, где находился Аксел Бакунц, наказания, примененные к 
нему, показания его супруги, допросы, заявления написанные из тюрьмы за ночь до 
расстрела, место и свидетельства расстрела нашли свое отражение в докладе.

Жизнь Аксела Бакунца прервалась во время его творческого взлета. Ему 
только исполнилось 38, когда он был расстрелян будучи обвиненным во всех 
тогда существующих грехах: „враг народа», „националист», „террорист», „анти-
революционер», „троцкист». Он был арестован 9 августа 1936 г., расстрелян 8 июля 
1937 г.

Благодаря свидетельствам, мы выяснили место его расстрела. Показания его 
жены, Варвары Чивиджян, написанные в 1955 г. для оправдания Аксела Бакунца, 
сохранились.

Во время первого посещения, в сентябре 1936 г. Бакунц говорил, что его арест 
ошибка, недоразумение, что все выясниться, он будет освобожден. В октябре, во 
время второго посещения, он изменился до неузнаваемости („с трудом узнал», „в 
течение всего свидания Бакунц рыдал теряя самообладание»).  Он вернул жене 
собрание сочинений Мопассана на русском языке, где в новелле „Веревка», замечает 
жена писателя, под отдельными словами есть отмеченные точки, а поля были 
придавлены, выделены ногтем. Бакунц был не прежний. Его так замучили, что он 
очень изменился. Во время третьего посещения, уже ожидая смертный приговор, он 
сказал жене: „Считай, что произошел несчастный случай, я попал в автокатастрофу». 
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Последнее посещение: июль 18, 1937г. Отказали передать то, что принесли, 
говоря, что Бакунц уже в изгнании. Обманули, 10 дней до этого, он уже был расстрелян. 

Ключевые слова: Аксел Бакунц, сталинские репрессии, 1937г., арест, суд, 
расстрел, „враг народа», „националист», „террорист», „анти-революционер», 
„троцкист».

80-TH ANNIVERSARY OF STALIN՛S REPRESSIONS. THE ARREST, TRIAL, 
EXECUTION OF AKSEL BAKUNC - DAVID GASPARYAN - In the report bloody tragedy of 
Stalin՛s repressions with new facts and testimonies are described and such a bright man as 
Aksel Bakunc who became the victim of it.

August 9, 1936 in the history of Armenia has the same meaning as April 24, 1915. 
There was the Turkish genocide there, and there was the Soviet genocide here: 45000 were 
executed and exiled in 1920-1940. From the whole USSR there were 16000 exiled in 1949.

The political environment where Aksel Bakunc lived, the penalty actions towards him, 
his wife՛s testimonies, interrogations, applications written from the prison, the last night 
before the execution, the place of execution and evidences are introduced in the report.

The life of Aksel Bakunc was interrupted at the peak of his flight when he was only 38, 
when he was executed being accused of all the existing sins of the time that is „the enemy 
of the nation՛, „nationalist», „terrorist», „anti-revolutionist», and „trotskist». He was arrested 
in August 9, 1936, executed in July 8, 1937. 

Due to the testimonies, we found out the place of the execution. The evidences of his 
wife Varvara Chivijian written in 1955 to justify Bakunc are preserved too.

During his first visit in September, 1936, Bakunc said that his arrest is a confusion, 
things would clear up, he would be freed. During his second visit in October, he changed 
unrecognizably („I hardly recognized him», „during the whole date at prison Bakunc was 
sobbing losing his self-command»). He returned the Russian collection of Maupassant՛s 
newnovel „The Rope» where his wife noticed under seperate words some points done in 
pencil and the margins that were pressed and underlined by a nail. „The content revealed 
his tensed moral state». Bakunc was not what he used to be, he had been tortured so much 
that he changed a lot. During the third visit, waiting already for the death penalty, he told 
his wife, „Just imagine that there was  a car accident and I suffered». 

The last visit: July 18, 1937. „What I took to give him was not accepted saying that he 
had been exiled». They cheated as 10 days before Bakunc had already been executed. 

Key words: Aksel Bakunc, Stalin՛s persecutions, the year of 1937, arrest, trial, execution, 
„the enemy of the nation», „nationalist» „terrorist», „anti-revolutionist», „trotskist».


