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ԱրդարությանԱրդարությանԱրդարությանԱրդարության    գիտակցությանգիտակցությանգիտակցությանգիտակցության    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    
սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    մեջմեջմեջմեջ    ՀովհՀովհՀովհՀովհ. . . . ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի        

հեքիաթներիհեքիաթներիհեքիաթներիհեքիաթների    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով    
ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՍուսանՍուսանՍուսանՍուսան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բարոյական դաստիարակություն, արդարություն, 

արդյունավետ ուսուցում, արժեբանական որակներ, կենսափիլիսոփայություն, 
հեքիաթների բովանդակություն, հեքիաթների ճանաչողական նշանակություն: 

Կրթական համակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը ժողովրդավարու-
թյան հիմնարար սկզբունքների և արժեքների ձևավորումն է, սովորողների բարո-
յական դաստիարակությունը: Արիստոտելի կարծիքով, բարոյականությունը մար-
դու արդար վարվելու բնազդային տրամադրվածությունն է: Հասարակության, 
դպրոցի, ծնողների խնդիրն է՝ օգնել երեխաներին՝ հասկանալու, թե ինչ են բարո-
յական արժեքները, դաստիարակել դրանց համապատասխան գործելու սովո-
րույթ: Այսպիսի արժեքների շարքին են դասվում պատասխանատվությունը, ար-
դարությունը, երջանկությունը, ազնվությունը, հարգանքը, զսպվածությունը, հան-
դուրժողականությունը, արիությունը, խելամտությունը և այլն: 

Արդյունավետ ուսուցում իրականացնելու համար դեռևս բավարար չէ որևէ 
առարկայի կոնկրետ նյութի սոսկական հաղորդումը. անհրաժեշտ է երեխաների 
մեջ, պարզագույն գիտելիքներից բացի, ձևավորել արժեհամակարգի մնայուն 
տարրեր: Վերոնշյալ արժեքային որակների սերմանումը ներկայացնենք արդա-
րության ընկալման միջոցով, որը շատ պարզ, անմիջական ու ակնհայտ է Հովհ. 
Թումանյանի ստեղծագործությունների, մասնավորապես հեքիաթների բովանդա-
կությունը վերլուծելիս: «Որքան լայն է մեծ գրողի հորիզոնը, որքան շռայլ է նա գե-
ղարվեստական գրականության մեջ, այնքան խորն ու լայն է նրա տեսական իմա-
ցությունը, կյանքը ուսումնասիրելու և ուսումնասիրած կյանքն ամենամեծ վար-
պետությամբ երեխային մատուցելու նրա ձգտումն ու կարողությունը» [2, 92]: 

Առօրյա կյանքում շատերն ասում են, որ կյանքն արդար չէ, որ ինչ-որ մեկն 
անարդար գտնվեց, ինչ-որ բան արդար չեղավ, այսինքն՝ արդարության խնդիրը 
վերաբերում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներին: Որոշ իրավիճակնե-
րում հեշտ է գտնել արդարացի լուծումներ, մինչդեռ կան իրավիճակներ, երբ շատ 
դժվար է հասնել արդարության: Մարդը միշտ ձգտել է արդարության, քանի որ 
արդարության գաղափարն ի սկզբանե եղել է բոլոր հասարակությունների և ողջ 
մարդկության ձգտում: Բոլոր հասարակություններում մարդիկ իրենց մտահոգու-
թյունն են արտահայտել տիրող անարդարություններից: Չնայած դրան՝ գոյություն 
չունի արդարության ընկալման միասնական, բոլորի կողմից ընդունված սահմա-
նում: Բյուզանդական կայսր Հուստինիանոսը արդարությունը ներկայացրել է 
որպես «մշտական և հավերժական ցանկություն, որը ստիպում, հարկադրում է 
ամեն մեկին գործելու, իրավացիորեն կատարելու իր պարտականությունները» [1, 
147]: Իր հեքիաթներում բազմաթիվ կերպարներով Հովհ. Թումանյանը ցույց է տա-
լիս մարդկային բնավորության մի շարք գծեր՝ ազնվություն, օրինապահություն, 
արդարամտություն, երջանկություն, հավատարմություն և մյուս կողմից՝ կեղծա-
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վորություն, ընչաքաղցություն, ստախոսություն: Թումանյանի հեքիաթները՝ «Պո-
չատ աղվեսը», «Սուտասանը», «Չախչախ թագավորը», «Անհաղթ աքլորը», «Բարե-
կենդանը», «Սուտլիկ որսկանը», «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ», «Անբան Հուռին» և 
այլն, բովանդակությամբ և իմաստով բարոյական դաստիարակության տիպական 
օրինակներ են ինչպես ուսումնական հաստատությունների սովորողների, այն-
պես էլ մեծահասակների համար: 

Ինչպես Հովհ. Թումանյանի երկերի մեծ մասը, այնպես էլ «Շունն ու կատուն» 
ստեղծագործության հերոսները մարդկային բնավորության խորհրդանիշներ են, 
իսկ նրանց մեջ տեղի ունեցող գործողությունները՝ ոչ այլ ինչ, քան իր ժամանակի 
համար տիպական մարդկային հարաբերություններ: Շունը կատվից պահանջում 
է արդարություն, իսկ կատուն, խոստանալով, որ կկատարի պատվերը, շարունակ 
փախչում է պատասխանատվությունից և դառնում կոնֆլիկտի աղբյուր: 

 «Գառնիկ ախպերը» բալլադում Հ. Թումանյանը մեծ հումանիստին հատուկ 
տրամաբանությամբ ընդհանրացում է կատարում աշխարհի անարդարության, 
մարդկային խոր վշտի ու անխիղճ դաժանության մասին: 

Երկու որբերը անհայտ ու երկար ճանապարհին, վառող արևի տակ, քաղցած 
ու ծարավ հասնում են բարուն՝ չկորցնելով մարդկային առաքինությունները, հա-
վատն ու լավատեսությունը ապագայի հանդեպ. 

Երկու որբեր, 
Քուր ու ախպեր, 
Առած պատիվ, գահ ու թագ 
Աշխարհն էլի  
Խաղա՜ղ ու լի՜, 
Չարը թաղված ծովի տակ [5, 136]: 
Երկու որբերի հաղթանակը բարու համար ներշնչված է նրանց էության 

պարզ ու միամիտ մարդկային բարեմասնություններով՝ հատկանիշներ, որոնցով 
պիտի դաստիարակվեն ապագա սերունդները: 

«Թումանյանի ամբողջ ստեղծագործությունը ուղղված է մարդու արատավոր 
ձգտումների քննադատությանը. նրա հերոսները խորին արհամարհանք ունեն 
փողի, փող ու հարստություն կուտակելու կրքի նկատմամբ» [3, 38]: Ահա թե ինչու 
Թումանյանի Հասանը («Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ») ուրախ ու երջանիկ էր. 
չունենալով սեփականություն և փող՝ ամեն օր քեֆ էր անում՝ վայելելով կյանքը 
երջանիկ ապրելու յուրօրինակ փիլիսոփայությամբ. «Քեֆը շատ փողով չի լինում, 
դերվիշ բաբա: Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել: Երանի 
թե մարդու պակասը փողը լինի: Փողի գտնելը հեշտ է: Բանը մարդու սիրտն է» [4, 
371-372]:  

Փինաչի Հասանի գլխին եկած բազում փորձություններն անգամ չեն կարո-
ղանում խաթարել այս աղքատ մարդու ուրախ ու զվարթ հոգին, կոտրել նրա մեջ 
լավատեսությունն ու հավատը վաղվա օրվա նկատմամբ: Վերջապես թագավորը 
Հասանին իր թագավորությունում լավ պաշտոն է տալիս, որպեսզի նա շարունա-
կի ուրախ ապրել և ուրիշներին նույնպես սովորեցնել ուրախ ապրելու գաղտնի-
քը: Հեքիաթում Թումանյանն առաջ է քաշում սեփական աշխատանքով ապրելու և 
եղածով բավարարվելու գաղափարը: Արդյո՞ք արդար չէ թագավորի վերաբեր-
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մունքը Հասանի նկատմամբ: Իհարկե արդար է, որովհետև Հասանը բազմաթիվ 
փորձությունների արդյունքում չկորցրեց իր մարդկային դիմագիծը, շարունակեց 
իր ազնիվ աշխատանքը և այդ աշխատանքից ստացված չնչին գումարներից 
բաժին հանեց նաև ուրիշներին:  

Հին հունական փիլիսոփաները արդարության գաղափարը դիտարկել են 
ազնվության և հավասարության գաղափարների հետ միասին: Նրանք արդարու-
թյունը նույնացրել են ճշմարտացիության, ներդաշնակության և առաքինության 
հետ: Իզուր չէ, որ Հովհ. Թումանյանի հեքիաթների հերոսները և՛ ուղղամիտ են, և՛ 
ճշմարտախոս, և՛ ազնիվ ու արդար: «Ոսկու կարասը» հեքիաթում արդարության 
համար պայքարի արդյունքում հարևանների միջև անտեսվում է ոսկով լի կարա-
սը: Հողը վարողն ասում է, որ ոսկին հողի տիրոջն է պատկանում, վերջինս էլ թե՝ 
հողը վարողինն է ոսկին, որովհետև նա է գտել: Երբ նրանք դիմում են ագահ թա-
գավորին, վերջինս գնում է, որ ոսկին հանի, սակայն ոսկու տեղ օձեր են դուրս 
գալիս: Իմաստուններն արդարամիտ պատասխան են տալիս թագավորին. «Կա-
րասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգև է ղրկած իրենց ազնվության ու 
արդար աշխատանքի համար <...> իսկ երբ որ դու ես գնում, գնում ես ուրիշի բախ-
տը հափշտակես…» [4, 352]: 

Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում մարդկային հարաբերությունները որոշ-
վում են ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ օրենքներով, այլև զգաց-
մունքներով՝ սիրով, սրտով, բայց ոչ ատելությամբ: Նրա հեքիաթներում իշխում է 
մարդու և հասարակության բարոյական արժեքների ջատագովությունը:  

«Խելոքն ու հիմարը» հեքիաթում առավել շեշտված է արդարության գաղա-
փարը: Եղբայրներից մեկը՝ փողի ու հարստության մոլուցքով լցված, մյուս եղբորը 
շարունակաբար հիմարացնում է՝ խորամանկելով ու ծիծաղելով նրա վրա: 
Ունևոր եղբայրը, հարազատ եղբորից խլելով ոսկիներն ու անասունները, վերջի-
նիս փողոց է նետում և նույնիսկ նրա համար նոր հագուստ չի առնում: Հիմար եղ-
բայրը իր վիճակի համար գանգատվում է դատավորին և այլոց, սակայն ոչ մեկը չի 
հավատում, բոլորը ծիծաղում են նրա վրա, իսկ խելոք եղբայրն էլ ծիծաղում է 
ամենքի վրա: Մի՞թե արդար է խելոք եղբոր վերաբերմունքը. «Մարդկային կյանքի 
վիրավորական լինելու չափ կարճամտությունը…, մերձավորների նկատմամբ 
վարմունքի մեջ ունեցած անարդարության խարազանումը, այն փաստը, որ գեղե-
ցիկը, բարին շատ հաճախ է թիրախ դառնում անարդարության սոսկալի հար-
վածներին» [3, 112]:  

 «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթում Թումանյանը, ներկայացնելով որսորդների 
անհավատալի պատմությունները, մերժում է ստախոսությունը, պարծենկոտու-
թյունը, երևույթները ուռճացնելու ձգտումները: Անիրական ու չափազանցված 
պատմությունները մի կողմից՝ երեխաների մեջ առաջացնում են ուրախ տրամա-
դրություն, մյուս կողմից՝ դաստիարակում սուտլիկ որսկանների երևակայական 
ստերի վրա ծիծաղելու և դրանք ծաղրելու ցանկություն: 

 Հեքիաթներից մյուսը, որում Թումանյանը արծարծում է արդարության 
խնդիրը, «Քաջ Նազարն» է: Հեղինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես վախկոտ, թուլա-
մորթ, կամազուրկ, անարժան մարդը կարող է հասնել ամենամեծ բարձունքների. 
«Էս Նազարը մի անշնորհք ու ալարկոտ մարդ է լինում. Է՜նքան էլ վախկոտ, 
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է՜նքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չէր դնիլ, թեկուզ սպանեիր» [4, 385]: 
Գյուղից դուրս գալով և օտար ճանապարհ ու մութ անտառ մտնելով՝ Նազարը 
վախից սկսում է ինքնիրեն խոսել, ապա գոռգոռալ, որովհետև լռությունը սարսա-
փեցնում է նրան: Նազարը, որ իր կյանքում ոչ մի հիշարժան բան չէր արել՝ բացի 
ճանճեր սպանելուց և այդ մասին լաթի վրա գրել տալուց, բախտի աստիճաննե-
րով առաջ գնալով՝ վերջապես հռչակվում է թագավոր. «ժողովուրդը հաղթական 
կամարներ է կապում, աննկարագրելի ոգևորությամբ, ուռաներով և կեցցեներով, 
երգով ու երաժշտությունով, աղջիկներով ու ծաղիկներով, պատգամավորություն-
ներով ու ճառերով առաջն է դուրս գալի, էնպես մի փառք ու պատիվ, որ Նազարը 
մնացել էր ապշած» [4, 389]: Նազարին այդ դիրքին հասցրել է շրջապատը, որը ծա-
ռայամիտ է ու տգետ, շրջապատ, որը կարող է կործանել արժանավորին և 
երկրպագել անսպասելի փառքից կուրացած, ապաշնորհ ինչ-որ մեկի: 

Իր հեքիաթների միջոցով Հովհ. Թումանյանը հաստատում է մարդկային հա-
րաբերություններում արդարամիտ կեցվածքը, ճշմարտությունը, բարձր արժա-
նիքները, ժողովրդական իմաստությունը, ազնվությունը, մարդասիրական վեհ 
գծերը: Նա արարում է մի աշխարհ, ուր առկա են շատ իրական հատկանիշներ ու 
երևույթներ, ուր պայքար է տեղի ունենում հանուն արդարության և ճշմարտու-
թյան հաստատման: «Թեև հասարակական երևույթներն ու հարաբերությունները 
հեքիաթների միջոցով են ներկայացվել, բայց դա չի խանգարել, որ հասկանալի ու 
բացահայտ ձևով ներկայացվեն մարդկանց արդարամտությունը, ճշմարտասիրու-
թյունը, պարզությունը, վարքագծի վեհությունը, գեղեցիկի ու կատարելության իս-
կական զգացողությունը» [3, 202]: Նմանօրինակ հեքիաթները երեխաներին ծանո-
թացնում են կյանքի լուսավոր ու ստվերոտ կողմերին, միաժամանակ նրանց մեջ 
դաստիարակում են ազնվություն, սեր, գութ, կարեկցանք: Թումանյանի հեքիաթ-
ների հերոսները արդար, ազնիվ ու միամիտ մարդիկ են, որոնք, լինելով դժբախտ 
ու հալածված, շարունակում են մնալ բարի ու առաքինի, լավատես ու արդար: 
Թումանյանի հեքիաթներից երեխան հասկանում է, որ ագահությունը, խորաման-
կությունը, խաբեությունը, ստրկամտությունը և այլ արատավոր երևույթներ կյան-
քում դատապարտելի են, իսկ ազնվությունն ու արդարամտությունը՝ գովասանքի 
արժանի:  
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В статье представлены особенности освоения и развития, нравственного вос-
питания у учеников, в частности – справедливости, честности, правдивости и т.д. 
Также говорится о воспитательном и познавательном значении сказок О. Туманяна. 
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In the article there is presented the development and perception features of the 
learners' moral upbringing particularly of the justice, honesty, uprightness through 
Tumanyan's fairy tales. There is also spoken about the educational and cognitive 
significance of Tumanyan’s tales. 


