
425ԿԱՐԵՆ ԽԱՆՅԱՆ

ԿԱՐԵՆ ԽԱՆՅԱՆ  

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

ՍույնհոդվածումփորձէարվումնորովիքննարկելուգնահատելարձակագիրԱկ
սել Բակունցիգրականհայացքներիմիփունջը՝ելնելովնրա«Ն.Գոգոլի«ՏարասԲուլ
բա», «Հանուն ժանրերի բազմազանության» հոդվածներից և Խորհրդային գրողների
համամիութենականառաջինհամագումարումարտասանածճառից:Ընդգծվումէ,որ
տաղանդավորգրողընորարարէոչմիայնգեղարվետականարձակում,այլևգրակա
նագիտությանբնագավառում:

 Բա նա լի բա ռեր՝Ա.Բակունց,Սյունիք,արձակ,գրականհայացքներ,Ն.Գոգոլ,«Տա
րասԲուլբա»,թարգմանություն,գրականժանրեր,բակունցյանընդհանրացումներ:

 
Աս ված է ժա մա նա կին ու տե ղին. « Թե ու զում ես ճա նա չել գրո ղին, ե ղիր 

նրա հայ րե նի քում»: Ա սել է, թե` ինչ պի սին ծննդա վայրն է, այն պի սին էլ ստեղ-
ծա գոր ծողն է: Այս ճշմար տութ յու նը  Հա յոց աշ խար հում ա ռա ջին հեր թին առնչ-
վում է Ս յու նի քին, ո րի վե րա բեր յալ մե ծերն են բարձ րա ձայ նել` «Ս յու նի քը  Հա յոց 
լեռ նաշ խար հի ող նա շարն է»: Իսկ ո՞ր ի մաս տունն է, որ լի նե լով Ս յու նի քում, չի 
հմայ վել նրա լեռ նե րով, ջրե րով, նրա աստ ղա ծին, աստ ղա լե զու, աստ ղա ցան 
զա վակ նե րով և կ յան քի բո լոր հեր կե րի բա րե բեր ծի րե րում հու սա վառ, լու-
սա ռաք և  ա մե նից կար ևո րը` ինք նա տիպ, ինք նավս տահ, օ ջա խա պաշտ, ժո-
ղովր դա պահ, ա րա րող, իր «Ես»-ով աշ խար հը զար դա րող ան հա տա կա նութ-
յամբ:  Կա րե լի է այս տեղ թվար կել սյու նե ցի շատ եր ևե լի նե րի ա նուն ներ, սա կայն 
չեն հե րի քի ոչ թուղ թը, ոչ ժա մա նա կը, ոչ էլ նույ նիսկ գրիչ բռնող ձեռ քի ու ժը: Եվ 
քա նի որ մեր խոս քը գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան մա սին է, ուս տի կցան-
կա նա յինք սյու նիք յան լեռ նե րի թթված նի ներշն չու մով ար տա բե րել Ակսել Բա
կունց ա նու նը, և հ պարտ ու վստահ դի մել երկ րագն դի բո լոր հան ճար նե րին ու 
ա սել. այս մենք ենք ու մեր մեն քի հան ճա րը խտաց նող մեր դյու ցազուն նե րից 
մե կը` Ակ սել  Բա կունց ա նու նով:

 Մեր նպա տա կից դուրս է Ա. Բա կուն ցի գե ղար վես տա կան ար ձա կի որ ևէ 
շեր տի գնա հա տու մը:  Մեզ հե տաքրք րում է կար ևո րա գույն մի հարց, ո րը վե րա-
բե րում է ու զածդ գրա կան մե ծութ յա նը` բա ցա հայ տե լու և  տես նե լու նրա պատ-
կե րա վոր մտա ծո ղութ յան սահ ման նե րը նաև գրա կա նա գի տութ յան բնա գա վա-
ռում: Այս մի տումն է, որ մեզ տա րավ  Մեծն  Բա կուն ցի գրա կան ժա ռան գութ յան 
բազ մա բո վան դակ աշ խար հը: Ու կրկին հա մոզ վե ցինք, որ նրա ստեղ ծա գոր ծա-
կան աստ վա ծան վեր կա րո ղութ յու նը նույն ինք նա տի պութ յամբ փայ լում է նաև 
գրա կա նութ յան պատ մութ յան, գրա կան  քննա դա տութ յան ու գրա կա նութ յան 
տե սութ յան բնա գա վառ նե րում: Այդ ուղ ղութ յամբ քիչ չեն նրա թո ղած խո սուն 
է ջե րը, ո րոնց մա սին իր խոսքն է ա սել հայ բա կուն ցա գի տութ յու նը` ա ռանձ նա-
պես ան հա տի պաշ տա մուն քի քննա դա տութ յու նից հե տո:

 Սա կայն  Բա կունցն այն մե ծութ յուն նե րից է, ո րի հունձ քը նոր ա ռեղծ ված-
ներ է բա ցում ժա մա նակ նե րի առջև, նոր խոր հուրդ նե րով ներ կա յա նում ի րենց 
աշ խարհ-ըն կալ մամբ կյան քին միան գա մայն ու րիշ դիր քե րից նա յող սե րունդ նե-
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րին:  Հենց այս ա ռու մով էլ մենք կձգտենք փաս տար կել ան մահ գրո ղի «Ն. Գո գո-
լի « Տա րաս  Բուլ բան», « Հա նուն ժան րե րի բազ մա զա նութ յան» հոդ ված նե րը և 
ն րա ճա ռը խորհր դա յին գրող նե րի հա մա միու թե նա կան ա ռա ջին հա մա գու մա-
րում, ո րոնք վե րա բե րում են ոչ միայն հայ-ռու սա կան գրա կան կա պե րին, այլև 
հա մաշ խար հա յին մշա կույ թին հու զող հիմ նախն դիր նե րին` ի րենց նշա նա կութ-
յամբ միշտ թարմ և  ու սու ցա նող:

 Վա ղուց է հայտ նի հան ճա րեղ գրող Ն. Գո գո լի ստեղ ծա գոր ծութ յան տեղն ու 
դե րը ոչ միայն ռու սա կան դա սա կան, այլև մյուս ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նութ-
յան զար գաց ման ու հարս տաց ման մեջ: Տվ յալ դեպ քում մեզ հու զում է ան մահ 
գե ղա գե տի « Տա րաս  Բուլ բա» եր կի թարգ մա նութ յունն Ա. Բա կուն ցի կող մից և  
այդ ա ռի թով նրա գրած ա ռա ջա բա նը:

Ն շենք, որ դեռևս 19-րդ  դա րի 30-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝  Գո գո լի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նն ան մի ջա պես ոչ միայն ար ժա նա ցել է հայ հա սա րա կայ-
նութ յան ու շադ րութ յա նը, այլև մե ծա պես նպաս տել է մեր ազ գա յին գրա կա նութ-
յան ձևա վոր մա նը: Ն րա մա սին ի րենց դրվա տան քի խոսքն են ա սել Ս տե փան 
 Նա զար յան ցը,  Մի քա յել  Նալ բանդ յա նը, Սմ բատ  Շա հա զի զը,  Գաբ րիել  Սուն դուկ-
յա նը և  այլ մե ծութ յուն ներ:  Ռուս ան մահ գրո ղի եր կե րի թարգ մա նութ յուն նե րը 
հայ ի րա կա նութ յան մեջ հիմ նա կա նում սկսվել են 19-րդ  դա րի 80-ա կան թվա-
կան նե րից: Այդ շնոր հա կալ գոր ծին մաս նակ ցել են  Շիր վան զա դեն, Պ ռոշ յա նը, 
Ա բեղ յա նը և  ու րիշ ներ:

 Մինչև 1920թ.  Գո գո լի «Ռ ևի զո րը» թարգ ման վել է 5, «Ա մուս նութ յու նը» 3, 
« Տա րաս  Բուլ բան» 2 ան գամ:

 Մա նուկ Ա բեղ յանն է, որ 1892թ. հա ջո ղութ յամբ թարգ մա նել է « Տա րաս  Բուլ-
բան»:  Հայ դա սա կան նե րը  Գո գո լի ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը հա մա րում 
էին հզոր մի սկիզբ 19-րդ  դա րի ռու սա կան ար ձա կում: Ն րանք հայ տա րա րե ցին, 
որ  Գո գոլն իր « Շի նել» գրված քով հիմք է դրել ռեա լիզ մին դեռ  Բալ զա կից ա ռաջ:

1902թ. նշվեց Ն.Վ.  Գո գո լի մահ վան 50-ամ յա կը: Այդ ա ռի թով ու շագ րավ 
հոդ ված ներ եր ևա ցին հայ կա կան տար բեր լրագ րե րում: « Մուրճ» ամ սա գի րը իր 
2-րդ  հա մա րում զե տե ղեց Ս տե փան  Լի սից յա նի ծա վա լուն հոդ վա ծը «Ն.Վ.  Գո-
գոլ» վեր տա ռութ յամբ:  Նա գրեց. « Քա նի ա վե լի ենք հե ռա նում 19-րդ  դա րի ռու-
սաց գրա կա նութ յան աղբ յուր նե րից, այն քան ա վե լի է մե ծա նում մեր աչ քում  Գո-
գո լի գե ղար վես տա կան գոր ծու նեութ յան նշա նա կութ յու նը…  Գո գո լը կա րո ղա ցել 
է իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը բարձ րա գույն կա տա րե լութ յան հասց նել գրե թե 
բա ցա ռա պես իր բնա տուր ձիր քի շնոր հիվ, գրե թե ա ռանց որ ևէ օ տա րազ գի ազ-
դե ցութ յան:  Գո գո լի կար ծի քով, բա նաս տեղ ծութ յու նը, լի նի նա մար դու և  հա սա-
րա կութ յան դրա կան թե բա ցա սա կան կող մերն ար տա հայ տող, նախ և  ա ռաջ 
պի տի հա վա տա րիմ մնա ճշմար տութ յա նը:  Գո գո լի հա մար ծի ծա ղը նույն պի սի 
մի ուժ է, ինչ պի սին է հիաց մուն քը: Ն րա նից ա ռաջ ոչ ոք ռու սաց գրա կա նութ յան 
մեջ նրա պես բարձր չէր դա սած ծի ծա ղի նշա նա կութ յու նը1»:

«Մ շա կը»  Գո գո լի մահ վան 50-ամ յա կը գնա հա տեց որ պես գրա կան տոն: 
 Հա յոց տար բեր հան դես նե րում և  թեր թե րում գրա խո սութ յուն նե րով հան դես 
ե կան Ար շակ  Չո պան յա նը,  Հով հան նես  Հով հան նիս յա նը, Լ ևոն  Ման վել յա նը, 
Ա լեք սանդր  Ծա տուր յա նը և  ու րիշ ներ:

Այս պես, 20-րդ  դա րի սկզբին ար դեն ձևա վոր վեց հայ գո գո լա գի տութ յու նը, 

1 Մուրճ, Թիֆլիս, 1902,  թիվ 2, էջ 179:
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ո րը յու րո վի հար գան քի ու սի րո մի տուրք է ռուս մեծ գրո ղի ան մահ հի շա տա-
կի հան դեպ:  Հայ գո գո լա գի տութ յան մեջ միան գա մայն նոր ու խոր քա յին գնա-
հա տա կա նի մի ծփանք էր Ա. Բա կուն ցի Ն. Գո գո լի « Տա րաս  Բուլ բան» հոդ վա ծը: 
Այն տպագր վել է որ պես ա ռա ջա բան Ն. Գո գո լի « Տա րաս  Բուլ բա» եր կի հա յե րեն 
նոր հրա տա րա կութ յան (1934,  Պետհ րատ):  Թարգ մա նի չը հենց ինքն էր` Ա. Բա-
կուն ցը:  Ռու սա կան և  հայ կա կան գո գո լա գի տութ յան մեջ ոչ ոք գրա կա նա գի-
տա կան գնա հատ ման չա փա նիշ նե րին հա վա տա րիմ, խոր քա յին ու հա մո զիչ 
վեր լու ծութ յան ու արժ ևոր ման չի են թար կել « Տա րաս  Բուլ բան», այն պես, ինչ-
պես  Բա կուն ցը: Այս տեղ նա նախ նշեց, որ « Տա րաս  Բուլ բան»  Գո գո լի նշա նա-
վոր եր կե րից է:  Սա կայն ընդգ ծեց, որ  «Ի հար կե,  Գո գո լը հան ճա րեղ հե ղի նակ է 
յուր « Մե ռած հո գի ներ» պոե մով, բայց ևայն պես, այս եր կի մեջ ևս, թեև պա կաս 
չա փով, շո ղում է նրա բարձր հան ճա րը, նրա վառ եր ևա կա յութ յու նը և  պատ մե-
լու մեծ վար պե տութ յու նը»1:

 Ծա նո թա նա լով բա կունց յան այս արժ ևոր մա նը՝ դժվար չէ նկա տել, որ հայ 
տա ղան դա վոր գրող-քննա դա տը ձգտում է հան րա հայտ այդ եր կը գնա հա տել 
ըստ պա հանջ վող չա փա նիշ նե րի` այն հա մե մա տե լով հենց ռուս մեծ գրո ղի 
գլուխ գոր ծո ցի հետ:

 Խո րա պես յու րաց րած լի նե լով ուկ րաի նա կան ժո ղովր դի պատ մա կան անց-
յա լի ի րա դար ձութ յուն նե րը՝ Ա. Բա կուն ցը շեշ տում է. « Տա րաս  Բուլ բա յի» մեջ հի-
շա տակ ված հե րոս նե րից շա տե րը ոչ միայն պատ մա կան անձ նա վո րութ յուն ներ 
են, ո րոնց մա սին  Գո գո լը տե ղե կութ յուն ներ է քա ղել հին տա րեգ րութ յուն նե րից, 
այլև ո մանք ե ղել են հե ղի նա կի նա խա հայ րե րը, և ն րանց մա սին ա վան դել է 
տոհ մա կան քրո նի կան»2:

 Բա կուն ցը մատ նան շում է  Գո գո լի ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մար պատ կեր նե-
րի, ո ճի և ն յու թի անս պառ աղբ յու րը, այն ան գիր վե պերն ու զրույց նե րը, որ նա 
լսել է բան դու րիստ նե րից և շ նոր հա լի պատ մող կո զակ նե րից: Եր կի հա ջո ղութ-
յան գրա վա կա նը  Բա կուն ցը տես նում է գրո ղի կեր պա րաս տեղծ ման կա րո ղութ-
յան մեջ: « Տա րաս  Բուլ բա յի» ա ռի թով  Բա կունցն անդ րա դառ նում է հզոր գրո ղի 
« Մե ռած հո գի նե րին» ու յու րո վի գնա հա տում նրա անկրկ նե լի տա ղան դը: « Ռուս 
գրող նե րից,- գրում է նա,- ոչ ոք այդ քան վառ գույ նե րով չի նկա րել այդ պի սի 
պորտ րետ ներ…  Գո գո լը բարձր էր յուր շրջա պա տից…  Նա ի րեն հա մա րում էր 
մի մար գա րե, որ ա ռա քե լութ յուն ու նի, մի խա րա զան, ո րի հար ված նե րով մարդ-
կանց պի տի սթա փեց նի»3:

Անդ րա դառ նա լով « Տա րաս  Բուլ բա յին»՝ Ա.  Բա կուն ցը հա մար ձա կո րեն 
քննար կում է այդ եր կի ժան րա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  կա տա րում 
հա մո զիչ ընդ հան րա ցում. «Ս խալ և  ի զուր կլի ներ « Տա րաս  Բուլ բան» հա մա րել 
պատ մա կան վեպ: Ու շա դիր ըն թեր ցո ղը կնկա տի այն սպի տակ թե լե րը, ո րոն-
ցով մի կերպ ի րար են միաց ված եր կի զա նա զան մա սե րը:  Կան հատ ված ներ, 
ո րոնք ա ռան ձին ամ բող ջութ յուն են, և թ վում է, թե ար հես տա կան կեր պով են 
հագց ված նյու թին:  Չա փա զանց պրի մի տիվ է նաև եր կի կա ռուց ված քը, չկան 
բարդ հան գույց ներ, ո րոնք առ հա սա րակ հա տուկ չեն  Գո գո լի ստեղ ծա գոր ծութ-
յա նը»4:

1 Բակունց Ա. Երկեր 4 հատորով, Ե., հ.4, 1984, էջ 111:
2 Նույն տեղը, էջ 111:
3 Նույն տեղը, էջ 114-115:
4 Նույն տեղը, էջ 115:
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Դժ վար չէ նկա տել Ա.  Բա կուն ցի ոչ միայն բարձր գե ղա գի տա կան ճա շա կը, 
այլև գե ղար վես տա կան եր կի, կոնկ րետ պատ մա վե պի կա ռուց ված քի վե րա-
բեր յալ նրա գրա կա նա գի տա կան խոր ի մա ցութ յու նը:

 Սա կայն  Բա կուն ցը չի շրջան ցում « Տա րաս  Բուլ բա յի» ա ռինք նող այն ե րանգ-
նե րը, ո րոնց շնոր հիվ ար ժա նա ցել է ըն թեր ցող նե րի լուրջ հե տաքրք րութ յա նը: 
 Նա նշում է. «« Տա րաս  Բուլ բան» ճիշտ կհաս կա նանք, ե թե այդ երկն ըն դու նենք 
իբրև նմա նութ յուն ժո ղովր դա կան ա վան դա վե պի, իբրև մի զրույց, որ փան դի-
ռի նվա գակ ցութ յամբ պատ մում էին ուկ րաի նա կան գյու ղե րում: Այդ միայն մի 
երգ է, մի պարզ պատ մութ յուն:  Գո գո լը վերց րել է ոչ միայն ա վան դա վե պի նյու-
թը, այլև ձևը:  Նա պատ մում է է պի կա կան հան դար տութ յամբ»1:

Ա. Բա կուն ցը միա ժա մա նակ ընդգ ծում է, որ  Գո գո լը ժո ղովր դա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յան ձևե րը մշա կել է, հարս տաց րել:  Նա բնութ յան նկա րա գի րը ա դա-
ման դի մանր ու խո շոր քա րե րի նման ցրել է եր կի զա նա զան մա սե րում՝ ստեղ-
ծե լով նաև ռազ մի շո շա փե լի տե սա րան ներ:

 Բա կուն ցի խո հե րի ու գրա կա նա գի տա կան ըն կա լում նե րի սահ ման ներն 
ըն դար ձակ են:  Հե տաքր քիրն այն է, որ նա  Գո գո լի « Տա րաս  Բուլ բա յի» և 5-րդ 
 դա րի պատ միչ Ե ղի շեի « Վար դա նի և  հա յոց պա տե րազ մի մա սին» եր կե րի մեջ 
նմա նութ յան եզ րեր է տես նում:  Սա մի կար ծիք է, որ ար ժա նի է գրա կան լուրջ 
քննարկ ման:

Եզ րա փա կե լով իր նշա նա կա լից խոս քը  Գո գո լի « Տա րաս  Բուլ բա» եր կի վե-
րա բեր յալ՝  Բա կուն ցը ո գեշն չու մով ընդգ ծում է. « Ռուս գրող նե րից և  ո՛չ մե կը չի 
ու նե ցել այդ պի սի հզոր եր ևա կա յութ յուն, և  ո՛չ մե կը չի թո ղել այն պի սի է ջեր, 
որ տեղ լի ներ այն քան արև, այդ պի սի սան ձար ձակ տա րերք և  այդ տա րեր քի 
նման դյու ցա զուն ներ»2:

ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման և ն րա բարդ ու հա կա սա կան ըն թաց քի մեջ խո շոր 
եր ևույթ էր  Խորհր դա յին գրող նե րի հա մա միու թե նա կան ա ռա ջին հա մա գու մա-
րը, որ տեղ, որ պես հա րա կից զե կու ցող, ար ձա կի վե րա բեր յալ հան դես է ե կել Ա. 
Բա կուն ցը: Ի դեպ` չա փա ծո յի մա սին իր ճա ռով հան դես է ե կել Ե ղի շե  Չա րեն ցը:

 Նա խա հա մա գու մար յան օ րե րին « Լի տե րա տուր նա յա գա զե տան» տպագ-
րել է ԽՍՀՄ ազ գա յին ան վա նի մի շարք գրող նե րի ե լույթ ներ:  Թեր թի 1934թ. 
օ գոս տո սի 17-ի 104-րդ  հա մա րում զե տեղ վել է Ա. Բա կուն ցի հոդ վա ծը` «Զ րույց 
Ա. Բա կուն ցի հետ ( Հա յաս տան)» խո րագ րով:

Այս տեղ ևս, կա րող ենք ընդգ ծել, որ այդ օ րե րի նմա նա տիպ ե լույթ նե րում 
ոչ ոք այն պի սի հա մար ձա կութ յամբ և գ րա կան հա յացք նե րի խո րութ յամբ չի 
բարձ րաց րել կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող այն պի սի հիմ նախն դիր ներ, 
ինչ պի սին Ա. Բա կուն ցը:  Դա բխում էր հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան խոր 
ի մա ցութ յու նից: Չ մո ռա նանք, որ մե ծա նուն գրո ղը 1920-23թթ. բարձ րա գույն 
կրթութ յուն է ստա ցել  Խար կո վի գյու ղատն տե սա կան ինս տի տու տում:  Չի բա-
ցառ վում նրա նո րո վի շփում նե րը ռուս դա սա կան գրա կա նութ յան հետ:

« Լի տե րա տուր նա յա գա զե տա յում» տպագր ված « Հա նուն ժան րե րի բազ-
մա զա նութ յան» զրույ ցի հենց սկզբից  Բա կուն ցը մատ նա ցույց է ա նում ինչ պես 
ազ գա յին, այն պես էլ ռուս գրա կա նութ յա նը բնո րոշ ա մե նաէա կան թե րութ յուն-
նե րից մե կը` բա վա րար չա փով մտած ված վե րա բեր մուն քի բա ցա կա յութ յու-

1 Բակունց Ա. Երկեր 4 հատորով, Եր., հ.4, 1984, էջ 116:
2 Նույն տեղը, էջ 118:
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նը հին ժան րե րի օգ տա գործ ման և  նոր ժան րե րի ձևա վոր ման նկատ մամբ: Եվ 
ան մի ջա պես գրա կա նութ յան տե սութ յան բա կունց յան ծալ-ծալ ի մա ցութ յամբ 
նշում է. «Եվ ա հա գրող նե րը, փո խա նակ, ի րենց եր կե րի ձևը կա ռու ցեն բուն 
նյու թի էութ յու նից ել նե լով, այդ նյու թը խո թում են հանձ նա րար ված ժան րի 
շրջա նա կի մեջ: Տվ յալ ժան րը դառ նում է տի րա պե տող, դրա նով գրվում են մեծ 
թվով եր կեր, սա կայն, ա վաղ, բնավ ոչ բարձ րո րակ: Դ րա հետ ևան քով տու ժում 
է ինչ պես տվյալ ժան րը, այն պես էլ մեր ամ բողջ գրա կա նութ յու նը, ո րը պետք է 
որ լի նի ան սահ մա նո րեն բազ մա զան ու բազ մահ նար»1:

 Կար ևոր ենք հա մա րում նշել նաև այն հան գա ման քը, որ Ա. Բա կունցն այս-
տեղ բարձ րաց նում է նաև սոց ռեա լիզ մի՝ «ձևով ազ գա յին և  էութ յամբ սո ցիա-
լիս տա կան» բա նաձ ևի ե րե րուն կող մը` ընդգ ծե լով. « Ցան կա ցած ազ գա յին 
գրա կա նութ յու նը պետք է իր ա վան դը մու ծի սո ցիա լիս տա կան գրա կա նութ յան 
ձևե րի ընդ հա նուր գան ձա րա նը:  Մինչ դեռ, գրե թե ոչ ոք մե զա նից չի օգ տա գոր-
ծել, օ րի նակ, ար ևել յան հե քիա թի ժան րը: Իսկ այդ ժան րը կա րող է արդ յու նա-
վետ օգ տա գործ վել ինչ պես ցույց է տա լիս, թե կուզ,  Դե միրճ յա նի « Քաջ  Նա զար» 
պիե սի հա ջո ղութ յու նը»2:

Ա. Բա կուն ցը չի շրջան ցում նաև այն վնա սա բեր եր ևույ թը, որ կապ ված էր 
ՌԱՊՊ-ի տխուր ժա ռան գութ յան հետ:  Նա ցա վով ընդգ ծում է, որ չի վե րաց վել 
մաս նա վո րա պես նաև այն պի սի մի փաստ, որ ՌԱՊՊ-ը գրո ղին գնա հա տում 
էր ոչ այն քան նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի վութ յամբ, որ քան գրա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի մեջ գրո ղի մաս նակ ցութ յան աս տի ճա նով: Ա հա, հենց այդ 
պատ ճա ռով է, որ «մինչև այժմ  Մոսկ վա յում հայտ նի են ազ գա յին այն պի սի 
գրող նե րի մի շարք ա նուն ներ, ո րոնք իս կա կան ստեղ ծա գոր ծա կան կշիռ չու-
նեն, այն ժա մա նակ, երբ մեր գրա կա նութ յու նը իս կա պես ա ռաջ շար ժող գրող-
նե րը քիչ չեն հայտ նի:  Հի շենք  Չա րեն ցին: Ոչ միայն  Հա յաս տա նի, այլև ամ բողջ 
 Միութ յան մասշ տա բով այդ խո շո րա գույն բա նաս տեղ ծը գրե թե ան ծա նոթ է 
ռուս ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նին, իսկ ե թե հայտ նի էլ է, ա պա ա ռա վե լա պես 
իբրև ար ձա կա գիր:  Դա ա վե լի քան ա նար դա րա ցի է»3:

Այս պի սի ազ նիվ, ար դա րա ցի, հա մար ձակ ու տե ղին խոսք այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նում կա րող էր ա սել միայն սյու նե ցի Ակ սել  Բա կուն ցը:

Ա. Բա կունցն ա սես ա փի մեջ տես նում էր ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա-
նութ յան հունձ քը` հա ջո ղութ յուն նե րով ու թե րութ յուն նե րով հան դերձ:  Նա իր 
տա ղան դի գե րաստ ղա յին շո ղար ձա կու մով նկա տում էր, որ ինչ պես հայ, այն-
պես էլ վրաց գրա կա նութ յան հիմ նա կան թե րութ յու նը ո րոշ գա վա ռա կա նութ-
յունն է, ո րի պատ ճա ռով «գրողն իր նյու թը չի բարձ րաց նում գա ղա փա րա կան 
նշա նա կա լից բարձ րութ յան, շատ հա ճախ մնա լով տե ղա կան պայ ման նե րի յու-
րա հատ կութ յան գե րութ յան մեջ:  Դա, ի դեպ, հա տուկ է նաև ա ռան ձին ռուս 
գրող նե րի»4:

Ել նե լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին ոչ բա րե-
նպաստ մթնո լոր տի պատ ճա ռով աղ տոտ ված ու չար նա խանձ գոր ծիչ նե րի կոր-

1 Բակունց Ա., Երկեր 4 հատորով, Եր., հ.4, 1984, էջ 121:
2 Նույն տեղը, էջ 121:
3 Նույն տեղը, էջ 121:
4 Բակունց Ա., Երկեր 4 հատորով, Եր., հ.4, 1984, էջ 122:
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ծա նա րար վարք ու բար քից՝ Ա. Բա կուն ցը բարձ րաց նում է նաև խորհր դա յին 
գրո ղի բա րո յա կան դի մագ ծի հար ցը. « Խորհր դա յին գրո ղի բա րո յա կան կեր պա-
րը դեռևս հա մա պա տաս խան չէ նրա պատ մա կան վիթ խա րի դե րին: Դ րա օ րի-
նակ նե րը կա րե լի է գտնել ա մեն մի ազ գա յին գրա կա նութ յան մեջ»1:

Ա. Բա կուն ցը չի մո ռա ցել նաև  Հա յոց սփյուռ քի հայ րե նա բաղձ սրտե րի 
կանչն ու ակն կա լիք նե րը:  Նա ընդգ ծում է, որ հա մա գու մա րից ա ռաջ Եր ևա նում 
ստա ցել են բազ մա թիվ նա մակ ներ սփյուռ քում ապ րող աշ խա տա վոր հա յե րից, 
ո րոնք ու շադ րութ յամբ ու սի րով էին սպա սում հա մա գու մա րին:  Մեծ գրո ղը վեր-
ջում իր հա մոզ մունքն է հայտ նում, որ հա մա գու մա րը կի րա գոր ծի իր հետ կապ-
ված բո լոր հույ սե րը և  կար ևոր փուլ կդառ նա նոր մշա կույ թի աճ ման գոր ծում:

 Տա ղան դա շատ գրո ղի ու խո րա գետ գրա կա նա գե տի խոսք էր Ա. Բա կուն ցի 
ճա ռը  Խորհր դա յին գրող նե րի հա մա միու թե նա կան ա ռա ջին հա մա գու մա րում: 
Իր բազ մա բո վան դակ ճառն սկսե լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նին հա տուկ բոլ-
շևիկ յան ոգ ևո րութ յամբ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ ան վա նի գրո ղն ա մե նայն զգու շութ-
յամբ ու հա մար ձա կութ յամբ ներ կա յաց նում է այն պի սի հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում էին տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի գրամ շա կու թա յին գոր ծըն թա ցին, 
ու չեն կորց րել ի րենց գոր ծա ռա կան նշա նա կութ յու նը նաև մեր օ րե րում:   Նա 
ընդգ ծում է  Գոր կու հետև յալ միտ քը. «Ար վես տի ար ժե քը չափ վում է ոչ թե քա-
նա կով, այլ ո րա կով: Ե թե մե զա նում անց յա լում կար  Պուշ կի նի նման հսկա, ա պա 
դրա նից չի հետ ևում, որ հա յե րը, վրա ցի նե րը, թա թար նե րը, ուկ րաի նա ցի նե րը 
և մ յուս ժո ղո վուրդ նե րը ըն դու նակ չեն տա լու գրա կա նութ յան, ե րաժշ տութ յան, 
գե ղան կար չութ յան, ճար տա րա պե տութ յան մեծ վար պետ ներ»2:

 Հեն վե լով այս ճշմա րիտ ու վեհ կար ծի քին՝ Ա. Բա կուն ցը միա ժա մա նակ 
նշում է քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ազ գա յին այն խտրա կա նութ յու նը, որ վա-
րում էր ցա րա կան իշ խա նութ յու նը կայս րութ յան ծայ րա մա սե րում: Ու կոնկ րետ 
բե րում է հայ գրա կա նութ յան հիմ նա դիր Խ.Ա բով յա նի ող բեր գա կան ճա կա տա-
գի րը. «Ու սում նա սի րե լով մեր գրա կա նութ յան այդ նշա նա վոր մար դու ժա ռան-
գութ յու նը, հետ ևե լով նրա աճ մա նը, - իսկ նա ան հե տա ցավ բո լո րո վին ե րի տա-
սարդ, - կա րե լի է լիա կա տար ի րա վուն քով ա սել, որ հայ ժո ղովր դի զար գաց ման 
բնա կա նոն պայ ման նե րում Ա բով յա նը կդառ նար ա վե լի մեծ»3:

 Նա բե րում է նաև հայ գրա կա նութ յան խո շո րա գույն դեմ քե րից մե կի` Մ. 
Նալ բանդ յա նի`  Բա կու նի նի, Օ գար յո վի և  ռու սա կան պատ մութ յան ու րիշ ա ռա-
ջա վոր մարդ կանց մեր ձա վոր բա րե կա մի օ րի նա կը, ո րը բան տարկ վեց  Պետ րո-
պավ լովս կի ամ րո ցում և  աք սո րի ճա նա պար հին զոհ վեց:

Ն շե լով այս փաս տե րը՝ Ա. Բա կուն ցը հույս է հայտ նում, որ նոր օ րե րի ըն ձե-
ռած հնա րա վո րութ յուն նե րը կօգ նեն` մեծ գրա կա նութ յուն ստեղ ծե լու հա մար:

Ա. Բա կունցն իր ճա ռում նշում է հա մա մարդ կա յին նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող մի հարց:  Նա պար զա պես հու շում է, որ ԽՍՀՄ կազ մի մեջ մտնող ազ գա յին 
ա կա նա վոր գրող նե րը, պատ կա նում են բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին:

«Ես` հայ գրողս, - շեշ տում է նա,- նրանց հա մա րում եմ ինձ հա րա զատ այն-
պես, ինչ պես  Թու ման յա նին: Ես  Ռուս թա վե լուն հա մա րում եմ ինձ հա մար այն-

1 Նույն տեղը, էջ 122:
2 Նույն տեղը, էջ 130:
3 Բակունց Ա., Երկեր 4 հատորով, Եր., հ.4, 1984, էջ 131:
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պի սի հա րա զատ գրող, ինչ պես  Խո րե նա ցուն, - նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ար-
դեն մտել է մեր ընդ հա նուր գան ձա րա նը»1:

 Բա կուն ցը պա հան ջում է, որ ԽՍՀՄ գրա կան բո լոր ջո կատ նե րը ձգտեն 
ի րենց սե փա կա նութ յու նը դարձ նել ան վա նի գրող նե րի նշա նա կա լից եր կե րը: 
Անց յա լի գրա կան ժա ռան գութ յան օգ տա գոր ծու մը, ըստ  Բա կուն ցի, ան չափ 
կար ևոր է. դա հնա րա վո րութ յուն կտա մեծ և  լայն ու ղի ներ գծել խորհր դա յին 
գրա կա նութ յան հա մար:

Ան վա նի գրո ղը մատ նան շում է նաև այն աղբ յու րը, ո րից ազ գա յին գրող նե-
րը կա րող են քա ղել կոնկ րետ նյութ:  Դա մե կը մյու սից սո վո րե լու պատ մա կան 
օ րի նակն է:

Իր ճա ռում ան վա նի գրո ղը հա մա ռոտ ու տե ղին կրկին անդ րա դառ նում 
է գրա կա նութ յան զար գաց ման հա մար կար ևոր հիմ նախն դիր նե րից մե կին` 
ժան րե րի հար ցին:  Նա խոր հուրդ է տա լիս վե րա դառ նալ դե պի ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան իս կա կան և  նոր ար մատ ները:

 Ճա ռի վեր ջում  Բա կունցն իր դի տո ղութ յունն է ա նում լեզ վի մա սին` թարգ-
մա նութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ. «Ե թե ազ գա յին լե զու նե րը այժմ զար գա նում 
են ռու սաց լեզ վի ազ դե ցութ յամբ, ո րը ես հա մա րում եմ միան գա մայն բնա կա-
նոն, ա պա ռու սե րեն թարգ մա նե լու ժա մա նակ` վեր ջի նիս տա րո ղու նա կութ-
յունն ընդ լայ նե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է նրա մեջ մու ծել ազ գա յին լե զու նե րի 
բո լոր նվա ճում նե րը:  Ռու սաց լե զուն նույն պես փո փոխ վում է` հարս տա նա լով 
նոր դարձ ված նե րով ու բա ռե րով»2:

Հ պար տութ յամբ յու րաց նե լով Ա. Բա կուն ցի գրա կան հա յացք նե րը, հնա րա-
վոր չէ ա տե լութ յամբ ու ցա սու մով չբարձ րա ձայ նել. «Այդ ին չո՞ւ և  ինչ պե՞ս մեր 
ո րոշ հայ գոր ծիչ ներ, օգտ վե լով քա ղա քա կան-ժո ղովր դա կոր ծան մթնո լոր տից, 
կու րա ցան և  ա չոք և մ տոք, հո շո տե ցին  Մեծն  Չա րեն ցին ու նրա  Մեծն գրչեղ-
բայր  Բա կուն ցին…  Հա նուն ին չի՞...»:  Չ պա տաս խա նենք « Հա նուն ին չի՞» հար-
ցին:  Բայց հաս տա տենք, որ այդ չա րա միտ նե րը մնա ցել են  Հա յոց գրա կան այն 
բար ձունք նե րի ստվե րում, ո րոնց գա գաթ նե րին ան մա րում գե րաստ ղե րի պես 
փայ լում են  Կար սե ցի Ե ղի շե  Չա րեն ցը և Ս յու նե ցի Ակ սել  Բա կուն ցը` աշ խար-
հասփ յուռ հա յութ յան հան ճա րեղ որ դի նե րը…
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АКСЕЛА БАКУНЦА - КАРЕН ХАНЯН -   Статья 
посвящена проблеме анализа и оценки некоторых литературных взглядов 
прозаика Акселя Бакунца на основе его статей «Тарас Бульба» Н.Гоголя» и «Во имя 
разнообразия жанров», а также его выступления на первом съезде Союза писателей 
СССР. Подчеркивается, что талантливый писатель является новатором не только в 
художественной прозе, но и в сфере литературоведения.

Ключевые слова: А.Бакунц, Сюник, проза, литературные взгляды, Н.Гоголь, 
«Тарас Бульба», перевод, литературные жанры, бакунцевские обобщения.

THE LITERARY VIEWS OF AKSEL BAKUNTS - KAREN KHANYAN - In the given 
article an attempt is made to discuss and assess a group of literary perspectives of Axel 
Bakunts in a novel manner. The analysis is based on his articles «Taras Bulba by N.Gogol», 
«For the sake of genre diversity» and the speech that Bakunts delivered at the The First 
Soviet Writers Congress. The article puts an emphasis on the fact that Bakunts was an 
innovator not only in literary prose, but also in the sphere of  literary studies.

  Key words: A.Bakunts, Syuniq, prose, literary views, N.Gogol, «Taras Bulba», 
translation, literary genres, generalizations by Bakunts.

 


