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Հոդվածում ներկայացվում է ժողովրդական բանահյուսության և 

գրական - գեղարվեստական երկերի միջև եղած սերտ կապը: 

Գրականության դասերին ուսուցիչ-աշակերտ համատեղ 

աշխատանքի արդյունքում տրվում է «Սասունցի Դավիթ» էպոսի և 

Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի հայրենասեր 

կերպարների համեմատական բնութագիրը, նրանց բարոյական 

արժեհամակարգի նկարագրությունը: Առանձնակի նշվում է «Վերք 

Հայաստանի» վեպի՝ ժողովրդական վեպին հատուկ ոճական 

հնարքները, խորիմաստ առակ-ասացվածքների տեղին օգտագործումը: 

Այդ ամենը բանահյուսության ժողովրդական կենսունակ արմատների 

շնորհիվ է, որ հարուստ նյութ է մատակարարել գրական երկերին: 

Միայն բանահյուսության առասպելահեթանոսական շրջանի 

իմաստնությամբ կարելի է հասնել գրական գեղարվեստական երկերի 

վառ հայրենասիրության ակունքներին, ըմբռնել ժողովրդի 

պատմությունն ու գեղարվեստական գրականությունը: 

Վերոբերյալը ամրապնդելու համար առաջարկվում են նաև դասը 

աշխուժացնող խաղ-առաջադրանքների ստեղծում և անցկացում: 

Բանալի բառեր. ժողովրդական էպոս, գրական գեղարվեստական 

երկ, կերպարի համեմատական բնութագիր, ստեղծագործ մտքի 

ձևավորում, արժեհամակարգի վերհանում, պատկերավորման 

համակարգ, ժողովրդական հարուստ բառ ու խոսք, իմաստուն մտքերի 

շտեմարան, ժողովրդական խոսքի ոճավորում: 
 

Նախաբան: Բազում շնորհներով օժտված հայը իր ստեղծագործ 

երևակայության շնորհիվ արարել ու ժառանգություն է թողել  

բանահյուսական հարուստ նյութ: Հայ գրականության տան հիմքի քարը 
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կարելի է համարել բանահյուսությունը, որ եղել է այն բարեբեր հողը, որը 

սնել ու կյանք է տվել հետագայում ստեղծված բազում գրական-գեղար-

վեստական երկերի: Ուստի գրական ստեղծագործությունների 

ուսումնասիրության ժամանակ պիտի կապ ստեղծել, համեմատել ու  

տեսնել այն ընդհանրությունները, որոնք ունեն բանահյուսության ու 

գեղարվեստական գործերի հերոսները: 

Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ժողովրդական բանահյուսության 

և գրական գեղարվեստական ստեղծագործությունների միջև եղած սերտ 

կապը, դասապրոցեսում՝ գրական երկի վերլուծություն կատարելիս, 

առաջին հերթին անդրադառնալ պատմական այն ժամանակաշրջանի 

մեկնաբանմանը, թե երբ է ստեղծվել տվյալ երկը և ում կողմից: Հաջորդիվ 

անդրադառնալ հերոսների համեմատական բնութագրին, ներկայացնել 

նրանց ընդհանրությունները և կատարած հերոսական գործերը: 

Այսպիսով, աշակերտը սովորում է գրականագիտական 

աշխատանք կատարել՝ համեմատել ու հակադրել, իր սեփական 

քննադատական խոսքն ասել հեղինակի արտահայտած մտքերի, նրա 

աշխարհայացքի, ստեղծագործության արժեքների վերաբերյալ:  

Աշակերտը սովորում է և՛ գրականություն կարդալ, և՛ գրել ու 

փաստարկել. արդյունքում՝ աշակերտի որոնող, ստեղծագործ միտքն է 

շարժվում:  

Գեղարվեստական գրականությունը սերտորեն կապված է 

ժողովրդական բանահյուսության հետ: Երբ չի եղել գեղարվեստական 

գրավոր գրականություն, ժողովուրդը բանավոր է ստեղծագործել, 

անգիր, ավանդաբար սերունդներին է հանձնել իր զգացմունքները սիրո, 

աշխատանքի, կյանքի ու կենցաղի վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր 

ժողովուրդ իր գեղարվեստական գրականության մայր արմատները 

պետք է որոնի իր բանահյուսության արգավանդ ընդերքում: Ուստի, երբ 

խոսք է լինում ազգային գեղարվեստական գրականության մասին, 

նրանից, անշուշտ, առանձնացված չպետք է դիտել նրա 

բանահյուսությունը, հետևաբար դպրոցում գեղարվեստական երկերի 

ուսումնասիրման ընթացքում սովորողներին պետք է օգնի ազգային 

բանահյուսությունը: Եթե դպրոցականն ունի աղոտ գաղափար իր 

ժողովրդի բանահյուսության շուրջ, նա խոր, կայուն գտիելիքներ ձեռք չի 

բերի գեղարվեստական գրականությունից: Հայ ժողովրդի իմաստուն 

միտքն է ամբարված ու մշակված, հղկված ու ադամանդի փայլ ստացած 

բանահյուսությունը, որն անսպառ աղբյուր է եղել հայ գրողների ու 

արվեստագետների համար. ինչպե՞ս սովորեցնել լուսավորիչ 
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Աբովյանին, Ծերենցին և մյուս հին ու նոր գրողներին, ինչպե՞ս ճանաչել 

ու հասկանալ տալ նրանց ստեղծագործությունները, որոնք բազմաթիվ 

անքակտելի թելերով կապված են հայ ժողովրդի բանավոր 

ստեղծագործության հետ: 

Գրականության դասերին՝ գրական երկերի վերլուծություն 

կատարելիս, ուսուցիչը առաջին հերթին պետք է կանգ առնի 

պատմական այն ժամանակաշրջանի մեկնաբանման վրա, թե երբ է 

ստեղծվել տվյալ երկը և ում կողմից: 

Երբ մենք անցնում ենք Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը, 

աշակերտներից պահանջում ենք Աղասուն համեմատել «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսի որևէ կերպարի հետ. վերցնել կոնկրետ օրինակներ 

վեպից և էպոսից՝ ավելի համոզիչ ու պատկերավոր դարձնելով 

ընդգծված նմանությունները: 

Դավիթն իր գեղեցկության հետ միասին գերբնական ուժի տեր 

դյուցազուն է: 

Դավիթը ուժեղ է ոչ միայն Մելիքի փահլևաններից, այլև Մելիքից. 

վերջինս, տեսնելով իր փահլևաններին հասցված վիրավորանքը, ուզում 

է իր գուրզով սպանել Դավթին, քանի դեռ փոքր է, իսկ մեծանալուց ու 

Սասուն վերադառնալուց հետո, անշուշտ, իրեն կպատուհասի: Սա է 

Մելիքի տագնապալից մտածմունքը: 

Իսկ երբ Դավիթը հասուն տղամարդ է, արժանի կրելու իր պապի և 

հոր զենքերը, հեծնելու նրանց հրեղեն ձին, կրելու Խաչ պատերազմին աջ 

բազկին, արդեն բացառիկ է ուժեղության չափը. թրի մեկ հարվածով 

փորձաքարն է կտրում, հարվածի ուժգնությունից միմյանցից չեն 

անջատվում կտրված մասերը, թեև հովն է շարժում ու գցում կտրված 

մասը: Մսրա Մելիքին նույնպես երկու կես է անում. Մելիքն իրեն թափ է 

տալիս ու կիսվում: 

Աբովյանի վեպում Աղասին էլ լայնաթիկունք, հաճելի ձայն ունեցող, 

ուժեղ ու հաստաբազուկ մի հերոս է. 

 «Նրա սուրահի բոյը, նրա թուխ-թուխ աչքերը, նրա ղալամով 

քաշած ունքերը, նրա աննման, գեղեցիկ պատկերը, նրա անուշ լեզուն, 

քաղցր ձենը, նրա լայն թիկունքը, բարձր ճակատը ու ոսկեթել ծամերը 

մարդի խելք էին տանում. տեսնողը մաթ էր մնում, չէր կշտանում» [4]: 

Աղասու քաջության մասին գյուղացիները խոսում են հիացմունքով 

ու զարմացած. այստեղ էլ Դավթի ուժի նկատմամբ ժողովրդի 

գործադրած չափազանցությունների սաղմերը կան, որոնք ավելի են 
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մեղմացած ու հավանականին մոտեցած. բնական է, չէ՞ որ առաջինը 

էպոս է կոչվում, վերջինս՝ վեպ: 

 «Նա իրեն թվանքի կռան հունարը էնպես է ցույց տալիս, որ 

թշնամին մնում է կատու դառած… 

Ձին նի ըլելիս, ձեռը բարձրացնում, ասլան ձին կզանում էր ու մեջքը 

դեմ անում….» [4]: 

Դավիթը ժողովրդի ստեղծած հերոսն է, որի մեջ ամփոփել է իր 

բոլոր ձգտումներն ու ակնկալությունները, ուժը, իսկ Աղասին կենդանի, 

իրական հերոս է, պատմության մեջ նշված անձնավորություն՝ 

մարդկային բոլոր իմաստություններով օժտված: 

 Դավթի արտաքին գեղեցկությունը ներդաշնակում է հոգու 

գեղեցկությանն ու վեհությանը, ճշտախոս է, ազնիվ հոգու տեր, չգիտի 

կեղծել ու խաբել, մաքուր է, բնական. 

Իմ սիրտ քանց կաթն անարատ էր…  

Իմ սիրտ քանց Սասնա բերդն ամուր էր… 

Իմ սիրտ քանց աշունքվա գետ զուլալ էր… [5] 

Այսպես է պատասխանում Դավիթը Խանդութի կողմից ուղարկված 

գուսաններին երգը լսելուց հետո: 

Երբ սպանում է Մսրա Մելիքին, վերջինիս մայրը՝ Իսմիլ Խաթունը, 

առաջարկում է ամուսնանալ Մելիքի կնոջ հետ և Սասնա հետ միասին 

տիրել Մսրա թագավորությանը: 

Ես մորից, որ ծնվել եմ, անարատ եմ,  

Ես իմ հալալ լեշ հարամ լեշերու չեմ խառնի, - պատասխանում է 

Դավիթը [5]: 

Բարոյական ինչպիսի՜ մաքրություն: 

Նա գողեգող չի  հարձակվում թշնամու վրա, զգուշացնում է իր 

գալու մասին, ընդունում թշնամու կողմից արված առաջարկները, հետո 

կռվում: 

«Ով քնած եք, արթո՛ւն կացեք, 

Ա՜խ, հալա արթո՛ւն կացեք, 

Ով արթուն եք, ձիա՛նք թամբեցեք… [5] 

Ա՜խ հալա գող գնաց»,- երգում է Դավիթը՝ մեկ քարի  վրա կանգնած, 

և արթնացնում Բապը Ֆրենկի, Չինաստանի թագավորի, Սև թագավորի, 

Օղան-Տողանի, Հալապա թագավորի, Լանգրանդ թագավորի քնած 

զորքերին և հետո միայն մտնում Մսրա դաշտ: Այդպես մարդավարի է 

վարվում տմարդ Մսրա Մելիքի հետ: 

Աղասին էլ է օժտված բնավորության նմանատիպ գծերով. 
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 «Բայց էսքան զարմանալի հատկությունները ունենալով՝ էլի երեխի 

հետ երեխա էր, մեծի հետ՝ մեծ, հորնը մոր առաջին էնպես էր, ինչպես 

մեկ անմեղ գառը… 

Գեղըցիքը նրա արևովն էին խնդում, նրա գլուխը օրթում ուտում…»: 

Ձեռքն ընկած թշնամուն՝ Հասան Խանին, անմիջապես չի սպանում. 

«Մինչև հայ չդառնաս, մինչև երեսիդ խաչ չի հանես, չես պրծնիլ, չես. ես 

եմ, որ քո լուսավորիչը պետք է դառնամ»» [4]: 

Դավիթը ազատասեր է, չի ուզում ենթարկվել տերերին ու օտարին, 

չի սիրում կաշկանդվածություն, նա ջարդում է սենյակի լուսամուտը, 

որտեղ փակել էին իրեն: 

«Վերցուց զարկեց ոսկոր լուսամուտին, 

Լուսամուտ փլվեց, շող ընկավ գետին»: [5] 

Քանդում է հոր որսասարի պարիսպները և ազատ արձակում 

կաշկանդված գազաններին: Քանդում է մարագների դռները և ազատում 

հայ աղջիկներին ու կանանց: Ջարդում է հորի վրա դրված ջաղացքարը և 

դուրս գալիս հորից: «Ազատություն» - ահա այն տենչանքը, որը հատուկ է 

Դավթին, հատուկ է Աղասուն: 

Դավիթը իր ժողովրդի ազատության ու անկախության վսեմ 

գաղափարների ազնիվ կրողն է, որը երևում է էպոսի սկզբից մինչև վերջ: 

Աղասին էլ հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանն է, նրա 

ազատության համար իր «գլուխ ետ դնողը»: 

Դավիթն էլ իր ժողովրդի ազատության մեջ է որոնում իր 

երջանկությունը. պատուհասում է Մսրա Մելիքի հարկահաններին ճիշտ 

այնպես, ինչպես Աղասին՝ ֆառաշներին: Ցասումնալից է Դավիթը և 

անողոք, երբ հանդիպում է հայրենիքի թշնամիներին, ովքեր էլ որ նրանք 

լինեն, ու իր գերմարդկային ուժը չի խնայում նրանց իսպառ բնաջնջելու 

համար: Բայց մեղմ է ու բարի, հեզ ու խոնարհ, երբ գտնվում է իր 

ժողովրդի շրջանում, աշխատավոր ռամիկների մոտ, Սասնա կանանց ու 

աղջիկների ընկերակցությամբ, իմաստուն ծերունիների լսելիս: 

Այդպիսին է և Աղասին. «Մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ՝ փոքր»: «Էլի 

երեխի հետ երեխա էր, մեծի հետ՝ մեծ» [4]: 

Հաղթելով Մսրա Մելիքին և ազատ արձակելով նրա զինվորներին՝ 

Դավիթը ոչինչ չի վերցնում այդ հսկայական ավարից: Ինչպես 

ժողովուրդն է ասում՝«աչքը կուշտ էր»: Դավիթը ագահ չէր Մսրա Մելիքի 

և մյուս իշխանավորների նման: Գոհանում էր իր ունեցածով, իր 

վաստակով: Դա հատուկ է միայն աշխատավոր ժողովրդին ու նրա 

զավակներին: Միևնույն գիծը հատուկ է նաև Աղասու բնավորությանը. 
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Աղասին էլ, կոտորելով պարսիկներին, ավարից ոչինչ չի վերցնում: 

Ազատասիրություն ու հայրենասիրություն. ահա այն գաղափարները, 

որոնք խտացված են Դավիթի և Աղասու կերպարներում: Առաջինը, 

հաղթելով հայրենիքի թշնամուն և նրա բանակն ազատ արձակելով, 

ապրում է, իսկ Աղասին, հեռացնելով պարսիկներին, իր ջոկատով 

միանալով ռուսական փրկարար բանակին, հաղթության օրը մեռնում է 

պարսիկների ձեռքով: 

Սուրբ են հայրենի հողն ու ջուրը. առանց դրանց դժբախտ է մարդը, 

անօթևան: Կռվել ու մեռնել հանուն հայրենիքի. ահա էպիկական այս 

երկու հերոսների բնավորությունների միասնությունը: Սիրել իր 

ժողովրդին, սիրել մարդուն ընդհանրապես, ինչ ազգի ու դավանանքի էլ 

նա պատկանի. ահա այն երկրորդ միասնությունը, որով երբեք չեն 

անջատվում միմյանցից Դավիթն ու Աղասին, և երկու կերպարներն էլ 

համահավասար կարող են դաստիարակել սերունդներին  համամարդ-

կային ու ազգային գաղափարներով: 

Բոլո՞ր գրողներն են սնվել բանահյուսության հորդաբուխ 

աղբյուրներից…Այո՛, գրեթե բոլորը. բանահյուսությունը եղել ու մնում է 

որպես գեղարվեստական գրականության հիմանական ակունք: Ինչպե՞ս 

ենք մենք սովորեցնում Թումանյանի, Իսահակյանի, Աղայանի, 

Դեմիրճյանի, Շիրազի և ուրիշների ստեղծագործությունների լեզուն և 

ոճը ժողովրդական բանահյուսության օգնությամբ: Ինչո՞վ է օգնում 

աշակերտին ժողովրդական բանահյուսության լավ իմացությունը 

գրողների ուսումնասիրվող երկերի վրա տարվող լեզվաոճական բնույթի 

աշխատանքներ կատարելուն: Սովորաբար ստեղծագործությունների 

տեքստային ուսումնասիրության ժամանակ (տանը թե դասարանում) 

աշակերտը պետք է գտնի տվյալ ստեղծագործության գեղարվեստական 

առանձնահատկությունները և մյուս երկերի հետ ունեցած 

ընդհանրությունները: 

Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպն անցնելիս 

ուսուցիչը աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ վեր է հանում վեպի 

գեղարվեստական ու գաղափարական արժեքները: 

 «Վերքը», լինելով հայրենասիրության, ժողովուրդների 

ազատության ու բարեկամության, եղբայրության, մարդասիրության ու 

լավատեսության գեղարվեստական մի ամբողջություն, ունի նաև 

գեղարվեստական ստեղծագործության պահանջները բավարարող 

գեղարվեստական արտահայտչական միջոցների հորդուն առատություն 
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ու դիպուկ, գունագեղ պատկերներ, ժողովրդական բանահյուսության 

համ ու հոտ: 

Վեպն ինքնին ժողովրդական է. ժողովրդական վեպին հատուկ 

ոճական հնարքների, ժողովրդական խորիմաստ առածների ու 

ասացվածքների տեղին օգտագործումը այդ է վկայում: Եվ որքա՜ն շատ 

են դրանք: 

 «Մարդն ինչ անի, իր առաջը կգա», «Լավություն կանես՝ լավություն 

կտեսնես, վատություն կանես՝ վատություն կտեսնես», «Կովը վեր են 

քաշում, որ տեսնեն, թե տակին յարաբ ֆորթ կա՞», «Սատկած ձիու նալին 

են ման գալիս», «Հերը որդին չի ճանաչում, որդին՝ հորը», «Իմացողին՝ 

մեկ, չիմացողին՝ հազար», «Փլավ ես ուտում՝ քո գլխին դմփեն, մածուն ես 

լպստմ՝ քեզ գող կատու կանչեն», «Քոռ գալիս ենք,քոռ գնում», «Գժի գլխին 

ավետարան կարդացին, ասեց՝ շո՛ւտ արեք, սուրուն գնաց», «Յոլդան 

չխանն, գյոզի չխար» (ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա), «Ուղտին 

հարցրին՝ ընչի՞ ա շլինքդ ծուռը, ասեց՝ իբր ինչ տեղս ա դուզ, որ շլինքս 

ծուռ չլի», «Դրուստը խոսողի փափախը ծակ կլի», «Ուրագն իր դհեն ա 

տաշում, գառն իր տակին շվաք անում», «Դեզ ունիս՝ քո գլխին արա, եզ 

ունիս՝ ձեր բղղումը պահիր», «Աշխարհքս ալան-թալան ա, նամարդը իշի 

փալան ա» և այլն, և այլն [4]: 

Ուսուցիչը վեպի ընթերցման ժամանակ նախօրոք հանձնարարում 

է գրի առնել իրենց դուր եկած իմաստալից առածներն ու 

ասացվածքները, ըստ որում՝ շարքերից մեկին հանձնարարվում է 

հոգևորականությանն ու եկեղեցուն մերկացնող առածներ ու ասաց-

վածքներ ընտրել, մյուս շարքին՝ սոցիալական անարդարությունն ու 

ժողովրդի դարավոր ճնշումն արտահայտող առածներ, ասացվածքներ, 

երրորդ շարքին՝ ոչ հայկական առածներ ու ասացվածքներ՝ օգտվելով      

«Առածանի» ժողովածուից: 

Աբովյանը «Վերք»-ում ժողովրդական բանահյուսությունից միայն 

առածներ ու ասացվածքներ չի վերցրել. Նա ժողովրդական երգիծանքի 

սրությունը, ծաղրելու յուրահատուկ տոնը, սուր մակդիրներն ու 

փոխաբերություններն է օգտագործել շռայլորեն, որոնք հաճախ այնքան 

շատ են գործածված, այնքան են երկարացնում նկարագրությունը, որն 

զգալով՝ հեղինակը խոստովանում է իր «հեռվից» գնալը: Ներելի է այդ 

Աբովյանին, որի միտքը, հորդահոս գետի նման վարարելով, դուրս է 

գալիս ափերից, բայց նորից լցվում է այն մայրուղին, որտեղից դուրս է 

եկել, նորից առաջ է մղվում միևնույն ուժգնությամբ ու թափով մոլեգին: 

Աշակերտներին պետք է բացատրել Աբովյանի երկարաբանելու 
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գաղտնիքը և նրան չմեղադրել այդ հարցում: Աբովյանի՝ միանգամից 

ամեն ինչի մասին հայտնելու ձգտումը կուտակված ողբն է, հարուստ ու 

բազմաբովանդակ միտքն է ճամփա բացում, որը կտրում ու անցնում է 

ամեն մի չափ ու սահման: Երբ ժողովրդից վերցված մի դիպուկ 

չափազանցություն է գործածում, այդ պահին մի ուրիշն է հիշում, երբ այս 

էլ թղթին է հանձնում, ավելի լավ է մտաբերվում, և այդպես շարունակ 

կուտակվում են, լեռնանում, բայց երբեք չեն կրկնվում այն մակդիրներն 

ու համեմատությունները, փոխաբերություններն ու չափազանցություն-

ները, այլաբանություններն ու կրկնությունները, որոնք վերցնում է բուն 

ժողովրդից կամ իր սեփականն են: 

Աշակերտները գտնում են ժողովրդական բանահյուսությանը 

հատուկ, նրանից վերցված, նրա նմանությամբ գործածված չափազան-

ցությունները՝ մտաբերելով՝ ինչ է չափազանցությունը: 

 «Քար դառնալու», «կայծակի խփելու», «լեղին ջուր կտրելու» [1] 

զարմանալի, չափազանց արտահայտությունները հատուկ են 

բանահյուսությանը՝ լեգենդներին, զրույցներին, որոնցից օգտվել է 

Աբովյանը՝ իր երկիրը մոտեցնելով ժողովրդական բանահյուսության 

ոճավորման սկզբունքներին: Աշակերտները ուսուցչի պահանջը հիշում 

են ու պատմում ավանդավեպերից Շամիրամի՝ քար դառնալու զրույցը, 

որը մինչև հիմա էլ տարածված է վանեցիների մեջ, հայ հովվի՝ քար 

դառնալու լեգենդը Լենկ Թեմուրի ժամանակներից: Վեպից ընտրված 

չափազանցությունների, համեմատությունների ու փոխաբերությունների  

ընթերցումից հետո աշակերտները գտնում են ու ասում 

բանահյուսության ու Աբովյանի ստեղծած պատկերավորման միջոցների 

նմանությունը: Այնուհետև եզրակացնում, որ բանահյուսության մեջ 

դրանք ավելի անհավանական են, ավելի գերբնական, իսկ «Վերք»-ում՝ 

մեղմացած, իրականին մոտիկ, ավելի մարդկային: Դրանով էլ նշվում է 

այն տարբերությունը, որը կա բանահյուսության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև, որը կա նաև էպոսի և վեպի միջև: 

 «Սասունցի Դավիթ» էպոսում Սանասարը և Բաղդասարը ծնվում 

են ջրից և կնոջից. Դավթի երակներում էլ հոսում է տիտանական ծագում 

ունեցող պապի արյունը, ինքն էլ մի խնձորից է սերվել, որը կերել են 

Մհերն ու Արմաղանը, բայց նրա ծնողները իրական մարդիկ են. Աղասին 

պատմական հերոս է, մարդ՝ մարդկային հատկություններով օժտված: 

Աբովյանի վեպում հայ ժողովրդի պատմության հետ հավասար 

երևում է նրա բանահյուսությունը. խոսելով Հայկ Նահապետի մասին՝ 
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հիշատակում է առասպելական բանահյուսությունը, իր հայրենիքի 

գովքն անելիս վկայում է Հայկ Դյուցազնի խելքն ու զորությունը: 

Եթե աշակերտը չգիտի բանահյուսության առասպելահեթանո-

սական շրջանը, նա չի հասկանա Աբովյանի վառ հայրենասիրության 

ակունքները, չի հասկանա՝ ովքեր են Հայկը, Բելը, Շամիրամն ու Արան. 

ինչո՞ւ է վկայակոչում նրանց, ինչո՞ւ է հպարտությամբ ու միաժամանակ 

երկյուղածությամբ հիշատակում քաջն Տիգրանին, քաջահաղթն 

Տրդատին, Վարդան Մամիկոնյանին և այլոց: Առանց իմանալու 

ժողովրդական բանահյուսությունը՝ չեն հասկանա մեր ժողովրդի 

պատմությունն ու գեղարվեստական գրականությունը: Աբովյանին՝  

որպես լուսավորչի ու ժողովրդական գրողի ճանաչելու համար 

ուսուցիչը աշակերտներին ամբողջական գաղափար պետք է տված լինի 

ժողովրդական բանահյուսության մասին, նրա շրջանների և 

ստեղծագործական ժանրի մասին, որոնցից օգտվել է ոչ միայն «Վերք 

Հայաստանի» վեպը գրելիս, այլև իր բոլոր ստեղծագործությունների 

շունչն ու հոգին են եղել բանահյուսությունը և նրա ստեղծողը:    

Աշակերտները պետք է իմանան հայ ժողովրդի հերոսական 

վաղնջական պատմությունը, բանահյուսությունը, մի ժամանակաշրջան, 

երբ դեռ միմյանցից սահմանազատված չէին պատմությունն ու 

ավանդությունը, երբ բանահյուսությունը համարվում էր տվյալ 

ժողովրդի պատմությունը, որը և որպես հայոց պատմության 

սկզբնաղբյուր է դիտել մեծն քերթողը՝ Մովսես Խորենացին:  

Ն. Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը 

առասպելադիցաբանական ժամանակաշրջանի գեղարվեստական 

մշակման մի լավագույն օրինակ է, որի մասին ուսուցիչը պետք է 

հարցնի՝ ինչ է առասպելը, երբ է ստեղծվել, ինչպիսի առասպելներ գիտեն 

ու կարդացել են, ինչ նմանություն կա հայ և մյուս ժողովուրդների 

առասպելների միջև, ասել եղած նմանությունը, ժողովրդական 

բանահյուսության մեջ առասպելները որտեղ և ինչպես են պահպանվել, 

ինչ գիտեն Խորենացու մասին, նրա կարծիքը ժողբանահյուսության 

վերաբերյալ: 

Մենք Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ», Ավ. Իսահակյանի «Սասմա 

Մհեր» վիպերգերն անցնելիս հիմնական շեշտը նորից դնում ենք 

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի և աշակերտների իմացածի վրա, 

ուսուցանում ժողովրդական բանահյուսությունից վերցրած գրական այս 

վարպետ մշակումները: Կրկնում ենք՝ ինչ է էպոսը, որն է մեր ժող. 

էպոսը, մյուս ժողովուրդների էպոսներն ենք թվարկում, հիմնական 
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գաղափարը ընդգծում, էպոսի ստեղծման պատմական ժամանա-

կաշրջանը բնութագրում, էպոսի ճյուղերը թվարկում: 

Ինչպես էպոսում, այնպես էլ պոեմում աշակերտները գտնում են 

Դավթին, Ձենով Օհանին, Մսրա Մելիքին բնութագրող արտահայ-

տությունները, համեմատում և համոզվում Թումանյանի մշակման 

հարազատության ու գեղեցկության մեջ: 

Գրական խաղերն ու առաջադրանքները նույնպես պետք է  կապ 

ստեղծեն ժողովրդական ստեղծագործության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև: 

Առաջադրում ենք՝ 

 Գրել չափազանցություների, մակդիրների, փոխաբերությունների, 

համեմատությունների օրինակներ անցած հեղինակների ստեղծա-

գործություններից՝ համեմատելով  որևէ հերոսի հետ: 

 Գտնել պատերազմի նկարագրություններ բանահյուսությունից և 

ուսուցանվող երկից (եթե կան այդպիսիք): 

 Գտնել հեղինակի օգտագործած դիպուկ ասացվածքներն ու 

դարձվածքները տվյալ երկից, ասել ժողովրդական համանման 

առածներ ու դարձվածքներ: 

 Կազմել գրական պաստառների (տեքստային) երկուական օրինակ 

և համեմատել ժողովրդական բանահյուսության մեջ գործածված 

գեղարվեստական արտահայտությունները գրական ստեղծագոր-

ծությունում եղած գեղարվեստական արտահայտությունների հետ 

և այլն: 

 Գրի առնել ժողովրդական լեգենդներ և համեմատել հեղինակների 

կողմից մշակված լեգենդների հետ: 

Առավել ուշագրավ են գրական խաղերը, գրական հանելուկները 

կամ խնդիր-առաջադրանքները, որոնք կրթության, նյութի խորացման 

լավագույն մեթոդական ձևերից ու հնարքներից են: 

Ահա մի քանի օրինակ՝ 

 Ասել ժողովրդական արտահայտություններ Իսահակյանի 

պոեզիայից: 

 Ասել մորը նվիրված լեգենդներ Իսահակյանից և ժողովրդից: 

 Ասել երկու ժողովրդական ասացվածք «Համբերանքի չիբուխը» 

պատմվածքից: 

 Ասել չափազանցությունների երկուական օրինակ «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսից: 
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 Այն ո՞ր գրողն է, որ 50 հեքիաթ է մշակել և միայն մեկն է հավանել. 

ո՞րն է այդ մեկը: 

 Ո՞ր գրողներն են մշակել էպոսը: 

 Ժողովրդական բանահյուսության այն ո՞ր տեսակն է կոչվել 

առեղծված և ե՞րբ է հորինվել. ասել ժամանակաշրջանը և 

պատճառները: 

 «Արազն ընկավ», «Բինգյոլ» երգերը պատկանում են 

բանաստեղծների՞ն, թե՞ ժողովրդին: 

 Ասել Իսահակյանի գործածած բարբառային յուրահատուկ այն 

ձևերը, որոնցով ճանաչվում է Իսահակյանի ստեղծագործական 

լեզուն:  

 Ասել Թումանյանի օգտագործած բարբառային այն ձևերը, որոնցով 

ճանաչվում է Թումանյանի ստեղծագործության լեզուն: 

 Ասել Րաֆֆու ստեղծագործություններում գործածվող գրաբարային 

այն ձևը, որը հատուկ է նաև Նալբանդյանին: 

 Ինչի՞ հետ են համեմատել Խորենացին Տորքի արտաքինը,            

Ավ. Իսահակյանը՝ Մանթաշն ու Արագածը, ժողովուրդը՝ 

Սանասարին, Դավթին, Խանդութ Խանումին, Մսրա Մելիքի զորքի 

չափը և այլն: 

Գրական խաղերը աշխուժացնում են դասը, ակտիվ մթնոլորտ 

ստեղծում, առաջադիմում են ետ մնացողները, խորն ու կայուն դարձնում 

աշակերտների՝ ձեռք բերած գրականագիտական գիտելիքները: 

 Ուսուցիչը, տարբեր մեթոդներ ու մանկավարժական հնարքներ 

գործադրելով, հասնում է իր ցանկալի նպատակին. սովորեցնում 

աշակերտներին ժողովրդական բանահյուսությունն ու նրա տեսակները, 

որոնք օգնում են գրական երկի ուսուցումը յուրացնելուն և ստեղծում 

կապ գեղարվեստական գրականության ու բանահյուսության միջև: 

Եզրակացություն: Հոդվածը նպատակ է հետապնդում ցույց տալու 

ժողբանահյուսության կարևորագույն նշանակությունը գրական 

գեղարվեստական երկերի ստեղծման գործում: Հիմնական արդյունք-

ներից կարելի է նշել. 

1. Սովորողի գրականագիտական աշխատանք կատարելու, 

համեմատելու, հակադրելու, սեփական քննադատական խոսքը 

ասելու հմտություններ ձևավորելը: 

2. Բանահյուսական և գրական հերոսների համեմատական 

բնութագրերը ներկայացնելով՝ դաստիարակել սովորողներին 

համամարդկային և ազգային գաղափարներով, արժեքներով: 
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3. Գեղարվեստական երկի ուսումնասիրության ընթացքում 

նշանակալի տեղ հատկացնել ստեղծագործության գեղարվես-

տական արժանիքների բացահայտմանը, ժողբանահյուսությունից 

կրած ազդեցությանը: 

4. Գրական խաղերն ու առաջադրանքները նույնպես կապ են 

ստեղծում ժողովրդական ստեղծագործության ու գեղարվեստական 

գրականության միջև: 
 

СВЯЗЬ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА С ИЗУЧЕНИЕМ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ароян К. Р., Аветисян М. В. 
 

В статье представлена тесная взаимосвязь между народным 

фольклором и литературно-художественными произведениями. На 

уроках литературы в результате совместной работы преподаватель – 

ученик даѐтся сравнительная характеристика патриотических персонажей 

эпоса ―Давид Сасунский‖ и романа Хачатура Абовяна ―Раны Армении‖, а 

также описание системы их нравственных ценностей. Особо 

подчѐркивается применение в романе ―Раны Армении‖ стилистических 

приѐмов, присущих народному роману, и уместное использование 

глубоких по смыслу пословиц и поговорок. Всѐ это возможно благодаря 

жизнеспособным народным корням фольклора, предоставившего богатый 

материал для литературных произведений. Только изучение легендно-

языческого периода народного фольклора может привести к ярким 

патриотическим истокам литературных произведений и к восприятию 

истории народа и художественной литературы. С целью закрепления 

вышеизложенного предлагается также создание и проведение игровых 

заданий, активирующих урок.     

Ключевые слова: народный эпос, литературно-художественное 

произведение, сравнительная характеристика персонажей, формирование 

творческой мысли, выявление системы ценностей, система образности, 

богатое народное слово и народная речь, кладезь мудрых мыслей, 

стилизация народной речи. 
 

CONNECTION OF FOLKLORE WITH THE STUDY OF LITERARY WORKS 

Haroyan K. R., Аvetisyan M. V.  
 

The article represents close connection between folklore and fiction. 

During literature classes the joint work of teacher and pupils results in forming 
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the comparative description of patriotic characters in the epos ―David of 

Sassoun‖ and the novel ―Wounds of Armenia‖ by Khachatur Abovyan, as well 

as in describing the system of their moral values. The article makes a special 

emphasis on use of special stylistic devices in the novel ―Wounds of Armenia‖, 

which are characteristic of a folk novel. Appropriate use of profound proverbs 

and sayings in the novel is also stressed. All this is due to viable roots of 

folklore, representing rich basis for literary works. Only study of the legend 

and pagan period of folklore can lead to the brilliant patriotic sources of 

literary works and to perception of the nation history and fiction. For stating 

the above-mentioned, it is proposed to create and implement game tasks, 

promoting the lesson.     

Keywords: folk epos, fiction, comparative description of characters, 

shaping of creative thought, revelation of the system of values, system of 

picturesqueness, rich folk word and speech, treasury of wisdom, stylization of 

folk speech.   
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