
– 606 – 
 

ՀՏԴ 373.3 

Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի 
ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում ստեղծագործություններում     

ՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյան    ՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլե    
Բաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան ՔնարիկԲաբայան Քնարիկ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրական-հասարակական, գրական ժանրեր, 
բազմակողմանի դաստիարակություն, աշխարհաբար, լուսավորիչ, 
հայրենասեր, աշխատասիրություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
 Ո՜ւշ-ո՜ւշ են գալիս, բայց ո՛չ ուշացած, 
 Ծնվում են նրանք ճի՛շտ ժամանակին: 
 Եվ ժամանակից առաջ են ընկնում,  
 Դրա համար էլ չեն ներում նրանց: 
    Պ.Սևակ 
Այսպիսին էր Խ.Աբովյանը` մեծ գրողն ու լուսավորիչը, հումանիստն 

ու հայրենասերը: 
Խ. Աբովյանը գրական-հասարակական, մանկավարժական ասպա-

րեզ իջավ 19-րդ դարի առաջին քառորդին: Նա հիմք դրեց գրական աշ-
խարհաբարին, հայ նոր գրականության ազգային դասական ոճին, կա-
տարելագործեց գրական ժանրերը: Նրա կարճատև, բայց բազմաբովան-
դակ կյանքը պայքար էր, նվիրում ժողովրդին ու հայրենիքին: Աբովյանը 
լուսավորիչ էր, քանզի նա քանդում էր հին ու հնացած ավանդույթները, 
պայքարում խավարի, կրոնական դոգմաների, կղերի հետադիմական հա-
յացքների դեմ: Նրա հիմնական նպատակն էր Հայաստանը փրկել հոգևոր 
ստրկությունից, մտավոր խավարից:  

Բացելով մեծ լուսավորիչ-մանկավարժի ծննդյան 175-ամյակին նվիր-
ված հոբելյանական երեկոն՝ Կ. Դեմիրճյանը իր ներածական խոսքում 
նշել է. «Աբովյանը եղել է ժողովրդի ոգեշունչ ուսուցիչը: Լուսավորու-
թյունը նա դիտում էր որպես ժողովրդի հոգևոր ազատագրության ու 
վերածնության հիմնական ուղի: Նրա մանկավարժական գործունեության 
հիմքում ընկած են հասարակական բարօրության միանգամայն նոր ու 
առաջադեմ գաղափարներ» [8]: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում նպատակադրել ենք անդրադառնալ 
բազմակողմանի դաստիարակության աբովյանական դրույթներին` հատ-
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կապես շեշտը դնելով հայրենասիրական, բարոյական և աշխատանքային 
դաստիարակությանը: Հոդվածում անդրադարձել ենք Աբովյանի կողմից 
մի քանի մեթոդների կիրառմանը (դրական օրինակ, համոզում, զրույց): 
Հիշատակվելիք մեթոդները, հնարները և բազմակողմանի դաստիարա-
կության աբովյանական դրույթները կարող ենք ստեղծագործաբար 
օգտագործել աճող սերնդի դաստիարակության գործում նաև այսօր: 

Աբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունըԱբովյանը և բարոյական դաստիարակությունը    
Խ. Աբովյանի մանկավարժական համակարգում առաջնակարգ տեղ 

են գրավում աճող սերնդի բազմակողմանի դաստիարակության հար-
ցերը, որոնց նա առանձնակի ուշադրություն է դարձրել թե՛ իր աշխատու-
թյուններում, թե՛ իր բեղմնավոր մանկավարժական գործունեության 
ընթացքում: Բարոյական դաստիարակության նպատակներն ու խնդիր-
ները սահմանելիս մատնանշել է ջերմ հայրենասիրությունը, որը եղել է 
նաև իր կյանքի նշանաբանը: Նա գրել է. «Ապրել և մեռնել հայրենիքի 
համար - ահա խնդիրը, որ իբրև նպատակ, ես ընտրել եմ ինձ համար իմ 
մանկության օրերից» [4, 124]: Ելնելով բարոյական այդ վսեմ հավատամ-
քից` Աբովյանը պատգամեց սերունդներին. «Շու՛նչդ տուր, հոգիդ, բայց քո 
հայրենիքը մի՛ տուր թշնամյաց» [2,189]: 

Ըստ Աբովյանի` հայրենիքը սիրելու համար նախ և առաջ պետք է 
այն լավ ճանաչել, իսկ հայրենասիրության առատ աղբյուր է հայ 
ժողովրդի պատմությունը: Նա վրդովմունքով է խոսում այն մասին, որ 
շատերը լավատեղյակ չեն իրենց ժողովրդի պատմությանը, հայ նշանա-
վոր գործիչներին, նրանց պանծալի գործերին: Իր գրական երկերում, հոդ-
վածներում, ճանապարհորդական նոթերում Աբովյանը հայ ժողովրդի 
պատմությունից բերում է բազմաթիվ հերոսական դրվագներ, որոնք 
ընթերցողին համակում են հայրենասիրական վեհ զգացմունքներով: 

Աբովյանը հայրենասիրության դաստիարակության հզոր միջոց էր 
համարում մայրենի լեզուն: «Դիտողություններ նոր հայերենի լեզվի տար-
րական գրքի նպատակների մասին» հոդվածում նա խորագիտությամբ 
բացահայտել է մայրենի լեզվի կրթադաստիարակչական նշանակու-
թյունը, նրա ազգապահպան հսկայական դերը: Նա գրում է. «Լեզուն, 
անշուշտ, ամենաազնիվ գործիքն է, որի միջոցով մի մարդ իր ներքին 
հոգեվիճակն է արտահայտում այլ մարդկանց: Լեզվի մեջ, ինչպես մաքուր 
հայելու մեջ, ցոլում է մի ազգի առանձնահատկությունը, նրա կուլտու-
րան, մինչև անգամ նրա քաղաքական վիճակը[4, 93]»: Ահա թե ինչու 
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առաջադեմ մանկավարժը, իր «Վերք Հայաստանի» վեպում դիմելով 
«հայոց նորահաս երիտասարդներին», պատգամում է նրանց «ղայիմ 
պահելու» մայրենի լեզուն [4, 80]: Կարիք կա՞ հաստատելու, որ աբովյա-
նական այս սուրբ պատգամն այսօր էլ պահպանում է իր արդիականու-
թյունը: 

Աբովյանն առաջինն է հայ պատմագիրներց հետո, որ նորից հայ 
բնաշխարհը, բնությունը նկարագրեց հայրենասիրական բարձր նպա-
տակներով: Նրա համար հայրենի բնաշխարհը դարձավ հայրենասիրու-
թյան զուլալ ու մշտական աղբյուր: Աբովյանն առաջինն էր դարձյալ, որ 
բնությունը միաժամանակ դարձրեց մարդու անհատական ապրումների 
աղբյուր և խթանիչ, ցույց տվեց մարդու և բնության փոխադարձ-ներթա-
փանցված կապն ու ներդաշնակ գոյության փաստը: Նրա հերոսները 
բնության պարզ զավակներն են, կապված են մայր բնությանն իրենց 
խոհերով, ապրումներով և իրենց շատ ձգտումներ ստանում են հենց այդ 
մայր բնությունից, ուստի և իրենց տանջող ցավերի մասին առաջինը 
խոսում են այդ բնության հետ:  

Աբովյանն ապացուցեց մի ճշմարտություն ևս. որքան մարդ լավ է 
ճանաչում հայրենի բնաշխարհը, հոգեպես այնքան ամուր է կապվում 
նրա հետ, և, ընդհակառակը, ով մնում է ինքն իր մեջ, մտածում է միայն իր 
շահերի համար, «չի տեսնում» այդ բնաշխարհը, հողն ու նրա գեղեցկու-
թյունը: 

Իր մանկավարժական գործունեության ընթացքում մեծ տեղ տալով 
դպրոցականների հետ տարվող հայրենագիտական աշխատանքներին` 
Աբովյանը բարձր է գնահատել հայրենի բնաշխարհի դերը և՛ ճանաչողա-
կան-կրթական, և՛ բարոյական-դաստիարակչական առումներով: Հայ-
րենի բնաշխարհի, նրա հարստությունների, հնությունների, պատմական 
հուշարձանների նկատմամբ ունեցած մեծ սերը Աբովյանը իր ստեղծա-
գործությունների միջոցով փոխանցում է ընթերցողներին: Նա ցույց է 
տալիս, որ հայ շինականների համար Հայաստանի «ամեն քար գիրք ա, 
ամեն ապառաժ նրանց համար պատմություն, ամեն հին բերդ, քանդված 
մատուռ կամ եկեղեցի, նրանց համար կենդանի վարժապետ ա»[1, 93]: 

Արդիական է Աբովյանի այն պահանջը, որ երիտասարդների մեջ 
հայրենասիրություն դաստիարակվի ոչ թե քարոզներով, այլ հայրենաշեն 
գործերով, ազգօգուտ գործունեությամբ: Իսահակյանի բնորոշմամբ. 
«Աբովյանն ամեն ինչ էր մեզ համար: Նա ուսուցիչ էր և դաստիարակ. նա 
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հայրենասիրության մեր ներշնչանքն էր: Նա հայության ապագայի խան-
դավառ պատգամախոսն էր»[3, 177]: 

Իսկական ազգասիրական, հայրենասիրական զգացմունքների 
միասնությունը Աբովյանի համար բարոյական վեհ սկզբունք է եղել, մի 
սկզբունք, որ այսօր էլ յուրօրինակ ուղեցույց է ծառայում աճող սերնդի 
բարոյական դաստիարակության համար: Այս առումով հիշենք Աբովյանի 
կտակը երեխաներին. «Էրեխե՛ք, ձեր ջանին մեռնիմ․ ձե՛զ եմ ասում իմ 
դարդը․ ձեզ համար եմ գրում, ձեր երեսին ղուրբան՝ հողումն էլ ըլեմ, 
եկե՛ք, վրես կանգնեցե՛ք, թե ազգասիրությունն ու հայրենասիրությունը 
ձեզ վնաս տա, անիծեցե՛ք ինձ, թե օգուտ՝ օրհնեցե՛ք ու լսեցե՛ք ձեր ընկեր-
ների լացն ու սուգը, նրանց հորն ու մոր կսկիծն ու ձեր հորն ու մոր 
ծոցումը դինջ հանգստանալիս ասածներս մտքըներդ բերե՛ք» [4, 81]: 

Աբովյանը մարդասիրության, ազնվության, համեստության, բարու-
թյան և այլ բարոյական վսեմ հատկությունների մարմնավորումն էր. նրա 
մարդկային կերպարը օրինակ է ծառայում սերունդների համար: 
Առաքինի շատ հատկություններով են օժտված Աղասու, Տիգրանի, 
ուսուցիչ Վահանյանի և Աբովյանի կերտած այլ գրական կերպարներ: 
Բարոյական դաստիարակության միջոցով Աբովյանը լայն պայքար է 
ծավալում տգիտության, ծուլության, խաբեբայության, ուրիշի աշխատան-
քով ապրելու և այլ հակահասարակական երևույթների դեմ: Հատկապես 
անհրաժեշտ է ընդգծել այն, որ Աբովյանն իր բարոյախոսական-բարոյա-
խրատական նյութերում միշտ հակված է դեպի աշխատավոր մարդիկ, 
դեպի խեղճերը, իրավազուրկ անձինք: «Պատմություն Տիգրանի» վեպում 
նա մի ճորտի տիրոջ բերանով ասում է. «Նա էլ էնպես մարդ ա, ինչպես 
ես: Նրա հերը, որ ազնիվ ըլեր, ու իմը ճորտ, կարելի է ես ըլեի նրա 
ռահաթը» [1, 278]: 

Նա ոչ միայն սահմանել է բարոյական դաստիարակության առաջ-
նահերթ նպատակներ ու խնդիրներ, այլև մշակել և իր մանկավարժական 
պրակտիկայում կիրառել է բարոյական դաստիրակաության մի շարք 
սկզբունքներ, արդյունավետ ձևեր ու մեթոդներ, որոնցից շատերն էլ 
այսօր պահպանում են իրենց արդիականությունը: Պրոֆ. Շավարշյանը 
իրավացիորեն նկատել է, որ «հայ մանկավարժության պատմության մեջ 
առաջինն Աբովյանն է, որ այսքան լրջորեն զբաղվել, մտահոգվել է դպրո-
ցականների բարոյական դաստիարակության մեթոդների խնդրով» [4, 67]: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության սկզբունքների ջատա-
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գովն է: Ըստ այդ սկզբունքների` երեխաները չպետք է սոսկ սերտեն 
բարոյական խրատները, կանոնները, նորմերը, այլ պետք է դրանք 
դրսևորվեն իրենց առաքինի արարքներում ու գործողություններում: 
Աբովյանը դա շատ լավ ցույց է տվել իր «Պատմություն Տիգրանի» մանկա-
վարժական անավարտ վեպում, որտեղ ուսուցիչ Վահանյանը հանդես է 
գալիս որպես Աբովյանի կողմից առանձնացրած մանկավարժական 
մեթոդների կիրառող: Ժամանակակից մանկավարժության դիրքերից 
ուշադրության է արժանի այն իրողությունը, որ Աբովյանը ստեղծում էր 
դաստիարակող իրադրություններ, որոնց մեջ, հաղթահարելով որոշ 
դժվարություններ, երեխաները տվյալ իրադրությունից հանգում էին 
բարոյական հետևությունների և դրանք գործադրում իրենց արարքներում 
և գործողությունների մեջ: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության հզոր միջոց էր համա-
րում դրական օրինակը: «Հազար անգամ թուք ու մուր, մեկ անգամ 
օրինա՛կ տուր. էս մեկը, շատ բան կտեսնի, քանց մեկ կարաս խրատ, մեկ 
ջվալ դաբըհատ» [1, 22]: Այստեղ Աբովյանը նկատի ուներ հատկապես 
ուսուցչի, ծնողների, շրջապատի մարդկանց, ընկերների դրական օրի-
նակը: Բարոյական դաստիարակության հաջողության գաղտնիքը պայ-
մանավորված է դաստիարակի անձնավորությամբ, նրա բարոյական ան-
բասիր վարքագծով, կենդանի օրինակով, որոնցով ստեղծվում է նրա 
հեղինակությունը: Նա իրավացիորեն նշում էր, որ աշակերտների հաջո-
ղությունները յուրաքանչյուր հաստատության մեջ կախված են ուսուցիչ-
ներից, ուստի պիտի ընտրել ամեն առումով լավ, փորձառու, բարեխիղճ 
ուսուցիչներ, որոնք մարդկային բարձր արժեքներով օրինակ կարող են 
ծառայել իրենց սաներին: Աբովյանի հեղինակությունը մեծ էր իր սաների 
աչքերում, որովհետև վերջիններս տեսնում էին նրա մարդկային լավա-
գույն գծերը և խորապես զգում էին նրա ջերմ սերը իրենց նկատմամբ: 
«Պատմություն Տիգրանի» վեպում ուսուցիչ Վահանյանը, Տիգրանը, նրա 
կինը և հայ շինականները երեխաներին դաստիարակում են իրենց անձ-
նական օրինակով`լավ հիշելով ժողովրդական մանկավարժության 
հայտնի դրույթը. «Էրեխեն ինչ տեսնի, էն կսովորի»: Ուսուցիչ Վահան-
յանի հետ ունեցած երկխոսության ընթացքում Տիգրանը ասում է. «Էլ ի՞նչ 
դաստիարակություն, եթե երեխաները ինձնից օրինակ չեն առնում»: 
Ստեփանին վերադաստիարակելու համար ուսուցիչը Տիգրանի երեխա-
ներին «հուշում է» հետևյալ մեթոդական հնարքը. «Դուք պետք է նրան 
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բարի օրինակ տաք, էնպես պետք է նրա հետ վարվեք, ինչպես կուզեք, որ 
Ստեփանը ձեզ հետ վարվի» [4, 149]: Ինչպես նշել ենք, շատ հերոսներ 
դրական օրինակ են ծառայում մյուսների համար:  

Աբովյանը լավ էր գիտակցում, որ երեխայի բարոյական կերպարի 
ձևավորմանը մեծապես վնասում է ուսուցչի, ծնողի, ընկերոջ, շրջապատի 
մարդկանց վատ օրինակը: «Նախաշավիղի» գրական նյութերում, «Պատ-
մություն Տիգրանի» վեպում կան այնպիսի դրվագներ, որոնք երեխաներին 
ցույց են տալիս, թե վատ օրինակից ինչքան վնաս է առաջանում: Ըստ 
Աբովյանի` մեծահասակները երեխաներին հեռու պետք է պահեն վատ 
օրինակի «վարակիչ» ազդեցությունից: 

Աբովյանը բարոյական դաստիարակության արդյունավետ մեթոդ էր 
համարում համոզումը, իսկ համոզման լավագույն միջոց է բարոյախոսա-
կան զրույցը:  

Համոզում է ոչ միայն խոսքը, այլև երեխայի ձեռք բերած անմիջական 
բարոյական փորձը: Ընդ որում, ուսուցիչ Վահանյանի, Տիգրանի, նրա 
կնոջ զրույցները բարոյական քարոզներ չեն, այլ հագեցված են կյանքից, 
երեխաների շրջապատից վերցրած կենդանի օրինակներով, բարոյական 
նորմերին համապատասխան մարդկանց առաքինի արարքների նմուշնե-
րով: Այս առումով երեխաներին բարոյական առատ «սնունդ» են տալիս 
Աբովյանի հայտնի բոլոր գործերը, հատկապես առակները, ասացվածք-
ները, բարոյախրատական բնույթի համառոտ զրույցները:  

Ուշադրության է արժանի բարոյական դաստիարակության այն 
հնարի օգտագործումը, որ առաջադրել է դեռևս Ժ. Ժ. Ռուսոն իր «Էմիլ 
կամ դաստիարակության մասին» մանկավարժական երկում. խոսքը 
դաստիարակչական նպատակով երեխայի արարքի բնական հետևանքի 
խելացի օգտագործման մասին է: Թող երեխան գիտակցի իր արարքի 
բացասական հետևանքը, խորհի իր արածի շուրջ և հանգի այն հետևու-
թյան, որ այլևս նման արարքներ չի կատարի: Այդ եղանակով են ուղղում 
իրենց սխալները Ստեփանը և Եղիսաբեթը: Ժ. Ժ. Ռուսոյի «Էմիլ կամ 
դաստիարակության մասին» վեպի համաբանությամբ մանկավարժ 
Աբովյանը երեխաների դաստիարակության մի յուրօրինակ ձեռնարկ է 
ստեղծում՝ հայ ընթերցողին ներկայացնելով մանկան կրթության շրջա-
նակներում ծնողների և ուսուցիչների դերը, վեպի կերպարների ու նրանց 
առջև դրված զանազան խնդիրների միջոցով, գործող պատկերավոր օրի-
նակներով ցույց է տալիս աշխատանքային, մտավոր, բարոյական դաս-
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տիարակությունների եղանակները: «Ինչպես Ռուսոն Էմիլից և նրա 
ապագա կնոջից՝ Սոֆիից, նոր հասարակության բջիջն է ստեղծում,- նկա-
տում է Հ. Մուրադյանը,– այնպես էլ Աբովյանը Վարդանից, Եղիսաբեթից և 
Ստեփանից պատրաստում է նոր հասարակության օրինակելի քաղաքա-
ցիներ» [5, 154]: 

Աբովյանի համար յուրօրինակ սկզբունք էր երեխայի վարքի ու բնա-
վորության դրական կողմերի վրա հենվելու միջոցով նրա բացասական 
գծերի վերացումը: Ըստ Աբովյանի` պետք է խրախուսել, գովել երեխային 
լավ արարքների համար, իսկ ինչ վերաբերում է բացասական արարքնե-
րին, ապա ամենից առաջ պիտի բացահայտել դրանց դրդապատճառները 
և նոր միայն գործադրել այս կամ այն մեթոդը: Աբովյանը զանցանք գոր-
ծած երեխային մոտենում էր լավատեսորեն: Դրա վառ վկայությունն է 
Վահանյանի մոտեցումը մոշ գողացած Ստեփանի նկատմամբ: Նա երե-
խաներին բացատրում է, որ Ստեփանն ընտանեկան պատշաճ դաստիա-
րակություն չի ստացել, դրա համար էլ կատարում է նման արարքներ: 
Իհարկե, վերոհիշյալից չպետք է եզրակացնել, թե Աբովյանը առհասարակ 
դեմ էր պատժի մեթոդներին: Թե՛ ինքը, թե՛ նրա հայացքները կրող 
ուսուցիչը գործադրել են նաև դաստիարակության պատժի մեթոդներ` 
խիստ հանդիմանություն, նախատինք, արգելում, հաճույքից զրկում և 
այլն: Ինչ վերաբերում է ծեծին, հումանիստ մանկավարժը մերժում է. 
«Միսը քեզ, ոսկորն`ինձ» ավանդական մարմնական պատիժը: Երբ անու-
շադիր ու չափից ավելի ուրախ տրամադրությամբ Եղիսաբեթը շտապելու 
պատճառով կոտրում է սպասքը, նրա մայրը չի պատժում երեխային ծեծի 
միջոցով, այլ խոսքով է բացատրում սխալն ու դրա հնարավոր հետևանքը 
և կարգադրում հավաքել սպասքի կտորտանքները. «Եղիսա` ես քեզ 
չասացի, թե քո ուրախությանը պետք է չափ դնե՞ս: Ով իր ուրախությանը 
չափ դնիլ չի կարող, նա չի իմանալ, թե ի՞նչ ա անում, ու շատ անգամ մեկ 
հիմարություն մյուսի հեդևիցը կգործի» [1, 142]:  

Պ. Պռոշյանը իր «Հուշիկներում» հավաստում է, որ հարգարժան 
տեսուչ Աբովյանը վերացնել տվեց Շապուհ վարժապետի կողմից Աշտա-
րակի դպրոցում գործադրվող ծեծը: 

Դասական մանկավարժները`Ժ. Ժ. Ռուսոն, Կ. Դ. Ուշինսկին, 
Ղ. Աղայանը, բացահայտեցին աշխատանքի բարոյական նշանակու-
թյունը: Հասարակական աշխատանքը յուրաքանչյուր մարդու բարո-
յական պարտքն է:  
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Աբովյանն էլ բարձր գնահատեց աշխատանքի դերը ոչ միայն զուտ 
տնտեսական, հանպազօրյա հացը վաստակելու, այլև երեխայի բարոյա-
կան, հոգևոր զարգացմանը նպաստելու առումով: Աբովյանը բարոյական 
դաստիարակության միջոց էր համարում աշխատանքը: Ըստ Աբովյանի` 
մարդու ուրախության և բարեկեցության հիմքը աշխատանքն է, իսկ 
ծուլությունը դժբախտություն, չարիք է, որի դեմ պետք է անխնա պայքա-
րել: Նա գտնում էր, որ աշակերտների աշխատանքային ուսուցմամբ և 
դաստիարակությամբ պիտի զբաղվել ոչ միայն դասերի ընթացքում, այլ 
նաև դասերից դուրս`զբաղվելով գյուղատնտեսական գործնական աշխա-
տանքներով: Նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններում կարմիր թելի 
նման ընդգծվում է աշխատանքի ոչ միայն նյութական արժեքը, այլև 
բարոյական օգուտը, ինչպես նաև ձևավորում բնավորության մի շարք 
գծեր՝ աշխատասիրություն, համբերություն, տոկունություն, դժվարու-
թյուններին դիմանալը, աշխատանքը ավարտին հասցնելը, փոխօգնու-
թյուն և այլն: «Պատմություն Տիգրանի» վեպում ցույց է տրված, թե այգում 
գործնական աշխատանքը ինչ բերկրանք, բարոյական հաճույք է պատ-
ճառում Տիգրանի երեխաներին, թե նրանց համար ինչքան քաղցր է 
սեփական աշխատանքի պտուղը ճաշակելը: Երեխաները վարժվում են 
գյուղատնտեսական աշխատանքներին, մշակում են իրենց հատկացված 
հողամասը: Աբովյանը մեծ ջանասիրությամբ էր մեծարում գյուղատնտե-
սական աշխատանքը, հողագործությունը և անասնապահոությունը: Սա-
կայն դաշտային աշխատանքներից բացի` երեխաները մասնակցում են 
նաև տնային աշխատանքներին: Նա առաջարկել է ուսուցումը կապել 
երեխաների առօրյա աշխատանքային գործունեության հետ, դպրոցներին 
կից ստեղծել արհեստանոցներ ու փորձադաշտեր, պարբերաբար կազմա-
կերպել բնարշավներ։ Աշխատանքային դաստիարակությունն Աբովյանի 
մոտ ոչ թե պատահական մի երևույթ է, այլ հարատև, սիստեմատիկ 
բնույթ է կրում: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ելնելով վերը շարադրածից` գալիս ենք այն համոզման, որ 

Աբովյանը բարոյագիտության բոլոր օրենքներով իրավունք ունի «անմահ 
մնալու յաշխարհիս», քանզի իր կարճատև կյանքում ոչ թե մեկ, այլ բյուր 
լավ, բարի գործեր է կատարել հանուն հայրենիքի, հանուն իր ժողովրդի 
լուսավորության ու առաջադիմության: Նա ապագա հայ սերունդներին 
ժառանգություն թողեց բազմաթիվ աշխատություններ, որոնց մեջ 
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սփռված են այնքան հարուստ, արժեքավոր, իմաստուն խոհեր ու ասույթ-
ներ: 

Աբովյանը համամարդկային սիրո, զգացմունքի և կարեկցության 
երգիչ է: Նրա մոտ մարդ հասկացությունը բարձր է ամեն ինչից, անկախ 
նրանց ազգային պատկանելիությունից և հավատից: 

Լինելով հանճարեղ հանրագիտակ անձ, Աբովյանն իսկական հեղա-
շրջում մտցրեց հայ ազգային գիտակցության մեջ, դարձավ նորարար, 
ռահվիրա: Նա իր վսեմ առաքելությունը տեսնում էր հայրենիքին ծառա-
յելու մեջ, դեռ ավելին, իր անձով ու գործով կատարեց անհնարինը` նա 
կրթությունը ծառայեցրեց միայն ազգին ու ազգայինի արթնացմանը: 

Իր «ժամանակից առաջ ծնված մարդը» [7, 98] դպրոցի ու լուսավորու-
թյան, կրթության ու դաստիարակության, ուսուցման հարցերում բազմա-
թիվ ու բազմաբնույթ նորություններ առաջադրեց և, որ կարևորն է, կեն-
սագործեց: Հարթեց այն ճանապարհը, որով ընթացան հայկական դպրոցն 
ու մանկավարժական միտքը նաև մեր օրերում: 
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Проблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. АбовянаПроблемы нравственного воспитания в творчестве Х. Абовяна    

    Вирабян КармилеВирабян КармилеВирабян КармилеВирабян Кармиле    
Бабаян КнарикБабаян КнарикБабаян КнарикБабаян Кнарик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: литературно-социальные явления, литературные 

жанры, всестороннее воспитание, новоармянский язык, просветитель, 
патриот, трудолюбие 

В рамках данной статьи мы стремимся рассмотреть абовяновские 
положения о всесторонном воспитании, уделяя особое внимание патрио-
тическому, нравственному и трудовому воспитанию. Отметим, что они 
актуальны и представляют большой интерес. Методы, о которых следует 
упомянуть, приемы, которые мы можем творчески использовать в воспита-
нии подрастающего поколения. Х. Абовян заложил основы литературного 
новоармянского языка, национального классического стиля новой 
армянской литературы, усовершенствовал литературные жанры. Его 
короткая, но насыщенная жизнь была борьбой, посвященной народу и 
Родине. Х. Абовян был просветителем, потому что разрушал старые и 
отжившие традиции, боролся с мракобесием, религиозными догмами, 
отсталыми взглядами духовенства. Его главной целью было спасти 
Армению от рабства и духовной безысходности.  

Рассматривая его наследие, мы приходим к выводу, что Х. Абовян 
имеет право «оставаться бессмертным в мире» по всем законам этики, ибо 
за свою недолгую жизнь он сделал не одно, а много добрых дел во имя 
Родины, просвещения и прогресса своего народа. Он оставил в наследство 
будущим поколениям армян многие произведения, столь богатые, ценные, 
мудрые мысли и изречения, с помощью которых воспитываются 
сегодняшние дети. 

 
 
 

 



– 616 – 
 

Problems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s WorksProblems of Moral Education of Kh. Abovyan’s Works    

Virabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan KarmileVirabyan Karmile    
Babayan KnarikBabayan KnarikBabayan KnarikBabayan Knarik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: literary-social, literary genres, multifaceted education, 

globally, enlightener, patriotic, diligence 
In the framework of this article, we aim to address the provisions of 

Khachatur Abovyan about multifaceted upbringing, with a special emphasis on 
patriotic, moral and work upbringing. Let’s mention that they are modern, they 
are of great interest. The methods to be mentioned – the tricks we can use 
creatively in the upbringing of the growing generation today. 

Abovyan laid the foundation of the literary world language, the national 
classical style of the new Armenian literature, improved the literary genres. His 
short but rich life was a struggle, dedicated to the people and the homeland. 
Abovyan was an enlightener, because he was destroying old and outdated 
traditions, fighting against darkness, religious dogmas, backward views of the 
clergy. His main goal was to save Armenia from deep slavery and mental 
darkness. 

Examining his legacy, we come to the conclusion that Abovyan has the 
right to “remain immortal in my world” by all the laws of ethics, because in his 
short life he has done not one but many good deeds for the sake of the 
homeland, the enlightenment and progress of his people. He bequeathed to 
future generations of Armenians many works, in which so many valuable and 
wise thoughts and sayings are spread, with which today’s children are educated 
and brought up. 

 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    23.03.23.03.23.03.23.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    14.04.14.04.14.04.14.04.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
 


	K-A-Prak--1-2022-KAZM
	1-3 ej
	4-6 ej
	A-prak-06.07
	1-3 ej
	VERJIN EJN
	K-A-Prak--1-2022-KAZM

