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ԼԻԼԻԹ ԹՈՒՆՅԱՆ

ՍՊԱՐՏԱԿ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Հոդվածընվիրված է 1970ականթվականներինգրականդաշտմտածվաղամե
ռիկբանաստեղծՍպարտակԲակունցիգրականուղուուսումնասիրությանը:Նրա«Հա
յացքներիպայքար»ժողովածուումամփոփվածբանաստեղծություններիքննությամբ,
որոնքարտահայտումենհեղինակիհույզերնումտորումները,ապրումներնուսպասե
լիքները,սերունդներինուղղվածպատգամները,փորձելենքամբողջացնելՍպարտակ
Բակունցիունեցածդերըգրականընթացքիվրա,ինչպեսնաևհետևելնրագրարվեստի
հասունացմանը:

Բա նա լի բա ռեր` Ս պար տակ Բա կունց, « Հա յացք նե րի պայ քար», ոգ ևո րութ յուն, 
գո տեպնդ վել, ա րիութ յուն, կա րոտ, մար դա սի րա կան, գրար վեստ:

1970-ա կան թվա կան նե րին գրա կան սերն դի մեջ ա ռանձ նա նում է Ս պար-
տակ Բա կունց ա նու նով բա նաս տեղ ծը, որ գրա կան ճա նաչ ման պի տի հաս ներ 
իր մահ վա նից հե տո, քան զի խիստ պա տաս խա նա տու էր իր գրվածք նե րի հան-
դեպ, կար ծում էր, որ դեռ պետք է մշա կել, վաղ է ներ կա յա նալ ըն թեր ցո ղին: Թե-
կուզ բո լո րից գաղտ նի, բայց նա գրում էր, և  այդ պի սով մաս նա կի ցը դառ նում 
Ար ցախ յան շարժ ման խմո րում նե րին, և  երբ ժա մա նա կի հե ռա վո րութ յու նից 
անդ րա դառ նում ենք նրա գրվածք նե րին, նկա տում ենք, թե Բա կունցն ինչ քան 
ճիշտ ու խորն է ըմբռ նել մեր պատ մութ յան ա մե նա բարդ ժա մա նա կա հատ ված-
նե րից մե կի ի րա դար ձութ յուն նե րը, մեր դժբախ տութ յուն նե րի պատ ճա ռը և Չա-
րեն ցի նման ել քը տե սել բռունցք վե լու մեջ:

Ս պար տակ Բա կուն ցը սե րում է Բա կունց նե րի հայտ նի տոհ մից: «Ա սում 
են, որ 1889 թվա կա նին հա յոց ար ձա կի աստ վա ծը հանգր վա նել էր գո րի սե ցի 
Ս տե փան Բա կուն ցի հար կի տակ և դ րա նով բա ցատ րում Ակ սել Բա կուն ցի լի-
նե լիութ յան ա ռեղծ վա ծը: Խո րա պես հա մոզ ված ենք, որ բա նաս տեղ ծութ յան 
ա նոր սա լի կա պույտ թռչուն նե րից մե կը 1955 թվա կա նին ա նաղ մուկ իր բույնն 
էր հյու սել վե րի շեն ցի Սեդ րակ Բա կուն ցի հյու րըն կալ օ ջա խում»,- այս պես գե-
ղե ցիկ ու պատ կե րա վոր է Ս պար տակ Բա կունց բա նաս տեղ ծի «լի նե լիութ յան 
ա ռեղծ վա ծը» բա ցատ րում բա նա սեր Քա ջիկ Մի քա յել յա նը1: Սկզբ նա կան ու 
բարձ րա գույն կրթութ յու նը ստա նա լուց հե տո Ս. Բա կունցն աշ խա տել է տար-
բեր հիմ նարկ-ձեռ նար կութ յուն նե րում: Ս տեղ ծա գոր ծել սկսել է վաղ պա տա նե-
կան տա րի նե րից, բայց դրանք չի պահ պա նել, ան գամ հե տա գա յում չի զբաղ վել 
իր գրվածք նե րի հրա տա րակ մամբ: «Եր ևի ինքն իր նկատ մամբ շատ պա հանջ-
կոտ է ե ղել և  ե ղել է ե րի տա սար դա կան փա ռա սի րութ յուն նե րից հե ռու:

Կամ էլ, ի՞նչ ի մա նաս, կյան քում ե ղել է տա ղան դա վոր մարդ, կա րո ղա ցել 
է ի րեն այն պես դրսևո րել, որ օգ նել է մարդ կանց, թեթ ևաց րել նրանց կյան քը 
և ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը հա մա րել է հա վել յալ մի բան»2: Եվ այդ «հա վել յալ մի 

1 Միքայելյան Ք., Խոսք հիշատակի, անտիպ:
2 Բակունց Ս., Հայացքների պայքար, Ե., Նաիրի, 1993թ., 288 էջ, էջ 6 (Հ. Սահյանի «Երկու 

խոսք»):
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բանն» էր, որ մեծ հպար տութ յամբ Ս պար տա կը կրեց մինչև 1992 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 8-ը, երբ թշնա մու ար կից մա հա ցու վի րա վոր վեց դպրո ցի բա կում: 
Մինչև այդ շա տե րը չգի տեին, որ նա իր խո հերն ու զգաց մունք նե րը, հիաց-
մունք ներն ու հիաս թա փութ յուն նե րը հանձ նում է սպի տակ թղթին:

Ն րա մա հից հե տո եղ բայ րը`Ար միկ Բա կուն ցը, ձեռ նա մուխ ե ղավ վա ղա մե-
ռիկ եղ բոր` «ար ևի ե րես չտե սած» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հրա տա րակ մա նը: 
«Ս պար տա կի գիր քը հրա տա րա կե լու ցան կութ յուն իմ մեջ ա ռա ջա ցավ ինք-
նա բե րա բար,- մի հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ նշում է Ա. Բա կուն ցը,- ճիշտ այն 
ժա մա նակ, երբ բժիշկ նե րը, ար ցուն քոտ ված աչ քե րով կյան քի հա մար պայ քա-
րում պարտ ված դուրս գա լով, ինձ Ս պար տա կի մոտ մի քա նի րո պե մտնե լու 
հնա րա վո րութ յուն տվե ցին: Ես վճռե ցի անել այն, ինչ Ս պար տակը չհասց րեց և  
ո րին, հա վա նա բար, ձգտում էր…»: Այդ դժվա րին, պա տաս խա նա տու և հա ճե լի 
գոր ծին լծվում են նաև գրող, ման կա գիր Եր վանդ Պետ րոս յա նը`որ պես խմբա-
գիր, և ն կա րիչ Նի կո լայ Մա նուկ յա նը`  Նի կոն: Ե. Պետ րոս յա նը, հիա ցած Ս պար-
տակ Բա կուն ցի անշ փո թե լի լեզ վամ տա ծո ղութ յամբ ու ո ճով, իր խոս քում նշում 
է. «Ափ սո՜ս, որ Ս պար տակ Բա կուն ցին չվի ճակ վեց տես նել իր տպագր ված գո-
նե անդ րա նիկ ժո ղո վա ծուն, որ, ա հա, լույս է ըն ծայ վում` որ պես բա նաս տեղ ծի 
հի շա տա կի հա վեր ժա ցում, որ պես նրա գրա կան ժա ռան գութ յան ան կորն չե լի 
խտա ցում, որ պես ե րախ տի քի տուրք` նրա ապ րած ճշմա րիտ կյան քի ու գոր-
ծի հան դեպ»1: Ար մի կ Բակունցի խնդրան քով՝ « Հա յացք նե րի պայ քար» ժո ղո-
վա ծո ւի հա մար ան կեղծ ու սրտա բուխ խոսք է գրում իր կյան քի մայ րա մուտն 
ապ րող Հ. Սահ յա նը, որ Ս պար տա կի ռու սե րեն բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը լսել 
էր ռա դիո յով. «... հա ճե լի է, որ նոր բա նաս տեղ ծի նոր ձայն ես լսում, մտնում 
ես բա նաս տեղ ծա կան մի նոր աշ խարհ, և  այդ աշ խար հում գտնում ես քո ապ-
րած կյան քի, քո մտքե րի ու զգաց մունք նե րի փնտրված բա նաձ ևում նե րը: …… 
Կար դա՛ այս գիր քը, սի րե լի՛ ըն թեր ցող, այն տեղ կգտնես մեր օ րե րի ող բեր գութ-
յան, դժվա րութ յուն նե րի, հիաս թա փութ յուն նե րի և  այդ բո լո րը հաղ թա հա րե լու 
մեր ժո ղովր դի պատ րաս տա կա մութ յան բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րը…»2: ժո-
ղո վա ծո ւի մեջ ընդգրկ ված են Ս պար տակ Բա կուն ցի գրե թե բո լոր ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը`թե՛ իր իսկ ձեռ քով ժա մա նա կին խմբագր ված, բա նաս տեղ ծա կան 
կա տա րե լութ յան հասց րած նե րը, թե՛ շատ տա րի ներ ա ռաջ գրված ու մտե րիմ-
նե րից թա քուն պա հած նե րը: Այդ բո լորն ընդգր կե լը նպա տակ չի ու նե ցել տուրք 
տալ ծա վա լին, ա մեն ևին, այլ փոր ձել են ամ բող ջաց նել Ս պար տակ Բա կունց բա-
նաս տեղ ծի կեր պա րը`գրա կան ա ռա ջին քայ լե րից՝ 1972 թվա կա նից (թեև հա-
րա զատ նե րը վկա յում են, որ Ս պար տա կը գրել սկսել է վաղ պա տա նե կութ յան 
տա րի նե րին, սա կայն այդ գոր ծե րը չի պահ պա նել) մինչև 1992 թվա կա նը:

Ս պար տակ Բա կուն ցը ստեղ ծա գոր ծել է մոտ 2 տաս նամ յակ: Թե′ ար տա-
հայ տած գա ղա փար նե րի, թե′ գրե լաձ ևի տե սա կե տից կա րող ենք նրա ստեղ-
ծա գոր ծա կան կյան քը բա ժա նել 2 շրջա նի`ա ռա ջի նը՝ 1972-ից 1982, երկ րոր-
դը`1983-1992 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: Իսկ « Հա յացք նե րի 
պայ քար» ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է ե րեք շար քից՝ «Չլ ռող զան գեր», «Կ յան քի 
կա րոտ», « Գար նան անձրև»: 

«Չլ ռող զան գեր» շար քում Ս պար տակ Բա կուն ցի ոգ ևո րութ յան ու պայ-
1 Նույն տեղում, էջ 9:
2 Նույն տեղում, էջ 7:
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քա րի, անց յա լից դա սեր քա ղե լու և  ա պա գա յին բաց ճա կա տով նա յե լու խո հա-
փի լի սո փա յա կան գոր ծերն են: Բա նաս տեղ ծը խոր ցավ է ապ րում սե փա կան 
ժո ղովր դի ան կա րո ղութ յան, ա ռանց պայ քա րի հանձն վե լու՝ նոր-նոր ձեռք բե-
րած բնա վո րութ յան, միշտ ան հե թե թո րեն օ տա րին ձգտե լու մեր ցան կութ յան 
պատ ճա ռով.

Մենքդարնիվերխաբվել,
Շռայլելենքծափեր,
Մենքտրվելենքառանցընդդիմության,
Որսթափվենքմիօր,
Հոգումաղձըթափենք
Ուընդվզենքընդդեմանդիմության:(«Հայացքներիպայքար»,էջ12)

1980-ա կան նե րից գրա կան դաշտ մտած սե րուն դը փոր ձում էր ա վե լի հա-
մար ձակ լի նել`նո րո վի, գե ղա գի տա կան նոր չա փա նիշ նե րով մեկ նա բա նե լով 
հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, ազ գա յին ցա վե րը: Բա կունցն այդ շրջա նում 
բարձ րաց նում է այն պի սի թե մա ներ (թեև ան տիպ), ո րոնք ա ռա ջին հա յաց քից 
ան սո վոր են հնչում, թվում է՝ շատ խիստ է ար տա հայտ վել. դա րե րով մեր գի-
տակ ցութ յուն ներ մու ծած գա ղա փար նե րը սի՞ն են, լույ սի ու ճշմար տութ յան հա-
մար պայ քարն ան հե թե՞թ էր, հա վատն էլ՝ ա հի՞ց.

Մերյոթերորդմասից
Յոթկաշիենքերթել,
Որմերհավատնահիցամբողջանա…(էջ13)

Էջ առ էջ բա կունց յան դա ռը մտո րում նե րը խո րա նում են`ա ռանց լալ կա-
նութ յան ե րան գի: Բա նաս տեղ ծի բո ղո քին միա խառն ված են հպար տութ յան, 
անց յա լի փառ քի ու հե րո սութ յան ժա ռան գոր դը լի նե լու զգա ցո ղութ յուն նե-
րը`այդ պի սով ձգտե լով հա յին նո րից բռունցք վե լու, պայ քա րե լու ո գի ներշն չել.

Ո՛վՀայկիդութոռ,
Մաշտոցիզավակ.
Թեաչքերում՝ցող
Ուսրտումկարոտաշխարհումլինեն,
ՈղջաշխարհըՀայք,`
Ուգետերնամեն
Քոհավերժությանակունքչենդառնա:(էջ21)

Բա նաս տեղ ծի ա սե լի քը թանձ րա նում է, ի րեն հա տուկ ներք նա տե սութ յամբ, 
բնազ դով զգում է վե րա հաս պայ քա րի, ա զա տութ յան, նաև … պա տե րազ մի 
շուն չը և գո տեպնդ վե լու, պայ քա րե լու, չհանձն վե լու զուսպ ու ոգ ևո րիչ կո չով 
դի մում հայ րե նա կից նե րին.

Գոտեպնդվե′ք…
Ուհիշեցե′ք.
Ընտությունըկատարելենք
Դարերառաջ:
Թողմերկրծքիցէլչհնչի
Ո′չմիհառաչ,
Որկմատնիխռովքըմեր
Արդարհոգու…(էջ85)
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Պա տե րազ մի ձայ ներն ար դեն լսե լի էին, շա տերն էլ ի րենց մաշ կի վրա զգա-
ցել էին նրա դառ նութ յուն նե րը, և մարդ կանց մեջ ա րիութ յուն ու պատ վախնդ-
րութ յուն նե րար կած բա նաս տեղ ծը նո րից դի մում է ժո ղովր դին՝ կոչ ա նե լով 
պատ մութ յան դեմ քին թող նել իր մատ նա հետ քը.

Ո՛չմինահանջ,
Որէ՛նորիցնորպարտություն:…(էջ85)

«Չլ ռող զան գե րում» Բա կուն ցը խո րա պես հա վա տում է հա յի մշտա նո րոգ 
ո գուն, կա ռու ցե լու, միա բան վե լու նրա ցան կութ յանն ու կա րո ղութ յա նը: Հա յի 
ճա կա տագ րի, ան ցած ճա նա պար հի, մեր հպար տութ յուն նե րի ու բնա վո րութ-
յան այ պա նե լի կող մե րի յու րա հա տուկ մեկ նա բա նութ յունն է « Միաս նութ յուն» 
բա նաս տեղ ծութ յու նը: Բա նաս տեղծն այդ բա ռի փի լի սո փա յա կան ներ քին շեր-
տե րը բա ցում-վեր ծա նում է՝ ել նե լով մեր ան ցած ճա նա պար հից, պատ մութ յու-
նից դա սեր քա ղե լու ան կա րո ղութ յու նից, մեր պա պե րի ու սե րունդ նե րի առջև 
պար տա կան լի նե լուց, հա վա քա կա նութ յան գա ղա փարն ու զգա ցո ղութ յու նը 
չու նե նա լուց…

Մ…ԴաՄենքնէ՝
Հավաքականմիդերանուն,
Մի«Ես»արան,
Ամեն«Ես»իներկուերես,
Մեկը՝տեղին,մեկն՝ավելորդ,
Մեկը՝մարմինումեկը՝որդ:
Եվորքանշատ«Ես»նրանում,
Այնքանշուտէցեցահարվում:
……………………………………
Ա…ՄերԱրդարդատնէանշուշտ,
Որպաշտպանել
Մեզայդպեսէլչիհաջողվում:
…………………………………..
Ն…Նորաթուխմերայրերնեն,
Որայրումենկամուրջները
Ուգետափինանրջումեն
Նորկամրջիգաղափարը:(էջ9192)

«Կ յան քի կա րոտ» շարքն ա ռանձ նա նում է ա ռա վե լա պես փի լի սո փա յա-
կան-քնա րա կան շնչով: Շերտ առ շերտ խտա նում, ամ բող ջա նում է բա նաս-
տեղ ծի ապ րած կյան քը. ման կութ յան հուշ-ապ րում նե րը հան գիստ չեն տա լիս, 
ժա մա նակ ներն էլ փոխ վել են՝ ո՛չ մտա ծել են թող նում, ո՛չ զղջալ: Բա նաս տեղծն 
էլ բո լո րի նման փոք րիկ խոս տո վա նանք ու նի.

Մանուկօրերսանհոգենեղել
Շատերիմանուկօրերինման:
Հասունօրերս,ինչու,չգիտեմ,
Լցվածենդառը,անլուրտրտմությամբ:(էջ158) 

Այս շար քում չենք տես նում հայ րե նի քի ներ կա յի ու ա պա գա յի հա մար խիստ 
մտա հոգ ված բա նաս տեղ ծին, ինչ պես «Չլ ռող զան գեր»-ում, այս տեղ նրան հու-
զո ղը ժա մա նա կի բար քերն ու մարդն են, մար դը, որ ստեղ ծեց ստոր ու քստմնե-
լի բար քերն ու ինքն էլ զոհ գնաց դրանց:
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Անառակորդինէերդվում՝
Իրսուրբմորանարատկաթով.
Էլինչո՞ւզարմանալ,ինչի՞ց…
Տերնառատհամբույրէդրոշմում
Ծառայիշողոքորթդնչին:(էջ187)

Մար դուն այլևս չի հե տաքրք րում դի մա ցի նի տա ռա պան քը, զլա նում է 
ա նուշ խոս քով նրան ու րա խաց նել: Եվ այդ ա մե նի արդ յուն քում կոր չում են 
ի րա կա նութ յուն դառ նա լու հա վա տով լե ցուն ե րազ նե րը, և մ նում ես կյան քի, 
ե րա զի կա րոտ:

Օ՜,ինչքա՜ն,ինչքա՜նփոքրիկերազներ՝
Հույսերովլեցունեկելեն,անցել:
Նրանցիցմեկը…օ՜,իմերազնէր,
Գնաց,նրանիցբանչիմնացել:(էջ156)

Դառ նա ցած բա նաս տեղծն ըն դա մենն իր հա մեստ օ րի նա կով ցույց է տա-
լիս, որ մեր գո յութ յամբ յու րա քանչ յուրս մի լավ բան ա նե լու պար տա կա նութ յուն 
ու նենք. մի գու ցե հենց այդ պես այս աշ խար հի ծուռ ըն թաց քը կշտկվի:

Որքանէլապրեմ՝դեռէլիպարտքեմ.
Անցնողինպարտքեմ,դառնողին՝պարտք…
Իմճանապարհըքարոտ,թեհարթէր՝
Իմլավնուվատընրանեմպարտք…(էջ134)

Այդ ե րան գը շա րու նակ վում է շատ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում և  իր գա-
գաթ նա կե տին հաս նում որ դուն նվիր ված « Թո թո վում ես դու դեռ» սկսված քով 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ: Բա կուն ցը վստահ է, որ բամ բա սան քը, քծնան քը, շո-
ղո քոր թութ յու նը քաջ մարդ կանց ու ղե կի ցը չեն, իսկ իր դեռևս թո թո վա խոս որ-
դին մեր ժում է օ տար ա մեն ինչ՝ սկսած լեզ վից մինչև բար քեր:

Քոճշմարիտկյանքովեղի՛րդումիշտհպարտ,
Կյանքիննայիրհույսով,նայիրշիտակ,
Թողպապանձվե՛նքոդեմ,քոհայացքիցանթարթ,
Չարիամենամենգետուվտակ:(էջ143)

Ս պար տակ Բա կուն ցի այդ շար քի «Ինձ իր գիրկն է կան չում ա զատ» բա-
նաս տեղ ծութ յու նը Դա նիել Ե րա ժիշ տի նո տա յագր մամբ դար ձել է հիա նա լի երգ: 
Խոր ցավ, ան դարձ հե ռա ցու մի տագ նապ կա 18-ամ յա ե րի տա սար դի ներ սում 
(բա նաս տեղ ծութ յու նը գրվել է 1973թ.). դեռ կյան քի սեր ու կա րոտ կա, մահ վա-
նը հանձն վե լու ժա մա նա կը չէ:

Ինձիրգիրկնէկանչումազատ
Գերեզմանսխուլձայնով,
Եվես,կյա՛նքիմհարազատ,
Էլչեմապրիքեզանով:
………………………………….
…Մա՛հ,դեռկյանքչեմտեսելես,
Էլո՞նցկյանքսհանձնեմքեզ:
Լավէ՝քիչէլսպասես,
Էլիմիքիչհամբերես:
Ա՜խ,դեռսերչեմգտելես.
Առանցսերո՞նցհանձնվեմքեզ…(էջ180)
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Ս պար տակ Բա կուն ցի սերն ու սի րած աղ ջի կը գո վեր գող ու փա ռա բա նող 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը « Գար նան անձրև» շար քում են: Բա կունց յան սե րը 
կե նա րար է, հոր դա բուխ, քնա րա կան հե րոսն ա ռանց սեթ ևե թանք նե րի ար տա-
հայ տում է իր բուռն սե րը և գոհ է երկն քից այդ զգաց մուն քի հա մար, սերն է 
հա մա րում աշ խար հի շար ժիչ ու ժը.

Արիմիասինբարիխոսքասենքսերարարողին
Ուխոնարհհամբույրդրոշմենքնրաճակատինվսեմ,
Հրդեհենքսերը,մինորէջգրենքսիրոներբողի
Ունրաբոցումայրվենքմիանանքճախրանքինլուսե:(էջ208)

Չ նա յած ան կեղծ ոգ ևո րութ յա նը՝ սի րո ճամ փան էլ ան հարթ չի ե ղել. Բա-
կունցն էլ է զգում կորս տի, մեր ժու մի, մե նա կութ յան դառ նութ յու նը, սա կայն եր-
բեք չի չա րա նում ո՛չ բախ տի, ո՛չ սի րե լիի վրա՝ այդ ծանր զգա ցո ղութ յուն նե րը 
կա ղա պա րե լով « Սի րել եմ, ա տել չեմ կա րող» խո րը, մար դա սի րա կան բա նաձ-
ևու մի մեջ: Ե թե սի րո ա նուրջն ար դեն կա, պետք է ա րա րել այն: 

« Գար նան անձրև» շար քում ընդգրկ ված են Ս պար տակ Բա կուն ցի՝ հիմ նա-
կա նում ա ռա ջին շրջա նում գրված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, ո րոնք թե՛ ձևի, թե՛ 
բո վան դա կութ յան ա ռու մով զի ջում են հա մե մա տա բար ուշ ստեղծ ված գոր ծե-
րին, դրանց վրա զգաց վում է այլ հե ղի նակ նե րի ազ դե ցութ յու նը: 

Գ րա կա նա գի տութ յան մեջ հա ճախ է քննարկ վել այն միտ քը, որ «Ս պար-
տա կի պոե տա կան ու սում նա ռութ յունն ան ցել է հատ կա պես Պա րույր Ս ևա կի, 
Հա մո Սահ յա նի պոե զիա յի մի ջով»1: Կար դում ես Ս պար տակ Բա կուն ցի ո րոշ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե ր, թվում է՝ գա ղա փար նե րի, եր ևույթ նե րի, ան գամ ար-
տա հայտ չաձ ևե րի հե ռա վոր ինչ-որ նմա նութ յուն կա, ինչ պես՝ 

Մենքայնենքեղել,
Ինչորեղելենք…
Արևենքեղել
Ումռայլվելենք,
Անձրևենքեղել
Ուշռայլվելենք…(էջ44)

Կամ՝
Երազիթևինթռչողգառէի
Միերազայինհրաշքավանում,
Բայցվայրէջքն,ավա՜ղ,այնքանդառնէրիմ,
Որերազներիէլչեմդավանում:(էջ142)

Սա կայն պետք է նկա տել նաև, որ «ազ դե ցութ յուն նե րի, ար ձա գանք նե րի 
ա նո ղոք հոր ձա նու տում նա իր ինք նութ յունն ու յու րա հա տուկ մտա ծո ղութ յու-
նը բո լոր դեպ քե րում պահ պա նում է ա նու րա նա լի, ա ներկ բա յե լի բա ցո րո շութ-
յամբ»2, և մեծ հաշ վով այս տեղ ազ դե ցութ յուն նե րի մա սին խոսք լի նել չի կա րող, 
քա նի որ բո լոր իս կա կան ու վա վե րա կան գրող նե րի հա մար ազ դե ցութ յան միակ 
դաշ տը կյանքն է: Իսկ ե թե խոս քը գրար վես տի մա սին է, այս տեղ կար ևոր վում է 
բա նաս տեղ ծա կան տա րի քը, երբ գրո ղի գրի չը ժա մա նա կի ըն թաց քում հա սու-
նա նում, հյու թա վոր վում, բյու րե ղա նում է: Ս պար տակ Բա կուն ցի մոտ նկա տե լի 

1 Միքայելյան Ք., Խոսք հիշատակի, անտիպ:
2 Նույն տեղում:
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է բա նաս տեղ ծա կան կա տա րե լութ յան հաս նե լու, ժա մա նա կի ըն թաց քում հնա-
րա վոր ազ դե ցութ յուն նե րից, կրկնութ յուն նե րից ա զատ վե լու մի տու մը: Այս պես՝

Բացվումէժանգոտկափույրնիմհոգու
Ուազատվումէլեզուսկապանքից.
Անթեղվածկայծնեմահանորոգում՝
Հոգնելեմարդենլուռտառապանքից:(էջ54)

Ե թե փոր ձենք ամ փո փել Ս պար տակ Բա կուն ցի բա նաս տեղ ծա կան աշ-
խար հի նկա րա գի րը, ա պա ա մե նաբ նո րո շողն իր իսկ բա նա տողն է. «Ես լիճ 
սրտով՝ Անձր ևա ջուր իմ պար զութ յամբ»: Պարզ ու դի պուկ են նրա միտքն ու 
լե զուն՝ ա ռանց ա վե լորդ պա ճու ճանք նե րի, նա պարզ ու շի տակ է ըն թեր ցո ղի և  
ինքն իր հետ:

 Թեև ժա մա նա կա կից նե րին ան ծա նոթ էր Ս պար տակ Բա կունց բա նաս տեղ-
ծը (ըն դա մե նը մի քա նի ան գամ ռա դիո յով հնչել են նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րը), ժա մա նա կի մա մու լում չեն հրապա րակ վել նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, 
ստեղ ծա գոր ծել է եր կու տաս նամ յակ և  ըն թեր ցո ղին է ներ կա յա ցել մեկ գրքով, 
սա կայն նա մեր գրա կան դաշ տի այն հե ղի նակ նե րից է, որ Ար ցախ յան հե րո սա-
մար տում կռիվ տվեց գրչով, իր ար յունն էլ թա փեց այդ զո հա սե ղա նին:
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IN THE CREATIVE WORLD OF SPARTAK BAKUNTS - LILIT TUNYAN - The article is 
devoted to the study of the literary path of Spartak Bakunts: the poet died at an early age 
and entered the literary field in the 1970s.

In the collection of poems «The Struggle of Views», supplemented by the consideration 
of poems in which the author expresses emotions and thoughts, feelings and expectations, 
messages to the generation, the role of Spartak Bakunts in the literary process is being 
completed, and we are also following the maturity of his literary art.
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В ТВОРЧЕСКОМ МИРЕ СПАРТАКА БАКУНЦА - ЛИЛИТ ТУНЯН - Статья 
посвящена изучению литературного пути Спартака Бакунца: поэт умер в раннем 
возрасте и поступил в литературное поле в 1970-х годах.

В сборнике стихотворений ‘՛Борьба взглядов՛՛, дополненное рассмотрением 
стихов, в которых выражаются эмоции и мысли автора, чувства и ожидания, сообщения 
поколениям заверщается роль Спартака Бакунца в литературном процессе, а также 
мы следуем к зрелости его литературного искусства.

Ключевые слова: Спартак Бакунц, ‘՛Борьба взглядов՛՛, энтузиазм, поощрение, 
мужество, тоска, гуманитарный, письменное искусство, алтарь.


