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««««ՍասնաՍասնաՍասնաՍասնա    ծռերծռերծռերծռեր» » » » էպոսիէպոսիէպոսիէպոսի    գաղափարականգաղափարականգաղափարականգաղափարական    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը    
թեմայիթեմայիթեմայիթեմայի    ուսուցումըուսուցումըուսուցումըուսուցումը    

ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ    
    

Հանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեր.ր.ր.ր. ժողովուրդ, դյուցազնավեպ, գաղափար, ազատություն, 
հայրենասիրություն, անմահություն 

«Սասնա ծռեր»    էպոսից և նրա գրական մշակումներից հատվածներ 
աշակերտները միջին դասարաններում արդեն անցել են  և ծանոթ են նյութին: 

10-րդ դասարանում էպոսի ավելի խորացված ու համակողմանի ուսումնա-
սիրությունը հնարավորություն է տալիս ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու 
նրա գաղափարական բովանդակությանը, բացահայտելու ժողովրդական այս հո-
յակերտ կոթողի նյութը, վեր հանելու նրա ասելիքի հիմնահարցերը, դաստիարա-
կելու աշակերտներին դյուցազնավեպի ոգով:  

Չնայած էպոսի գաղափարական բովանդակության ուսուցմանը առանձին 
ժամ ենք հատկացնում, սակայն այն անցնելիս առաջին ժամից իսկ աշակերտների 
հետ հանգամանորեն, շերտ առ շերտ բացահայտում ենք գաղափարական բովան-
դակությունը՝ կապված տվյալ ժամին անցնելիք թեմայի հետ (սյուժե, կերպարնե-
րի վերլուծություն և այլն): Իսկ գաղափարական բովանդակությանը հատկացված 
ժամը հնարավորություն է տալիս նախորդ ժամերին ասվածը համակարգելու, 
նոր բացահայտումներ կատարելու և ընդհանրացման համար: 

Նախքան էպոսի գաղափարական բովանդակությունը հանգամանորեն բա-
ցահայտելը պատկերացում ենք տալիս այս ժանրի մասին, ընդհանուր գծերով 
ծանոթացնում այլ ազգերի էպոսներին: Այն հարցին, թե ինչու այսօր էպոս չի 
հորինվում, պատասխանում ենք, որ էպոս հորինվում է մարդկության մանկու-
թյան շրջանում: 

Ապա մեր էպոսի ստեղծման ժամանակաշրջանի, նրա մեջ գաղտնագրված 
գաղափարների, բարոյական սկզբունքների, մեր ժողովրդի կողմից մարդու և 
մարդկայինի մասին պատկերացումների, ժողովրդի հավաքական կենսափորձով 
վավերացված մշտնջենական արժեքների մասին ենք խոսում, շեշտում, որ այդ 
արժեքները յուրաքանչյուր դարաշրջանում ընկալվում և իմաստավորվում են յու-
րովի: 

Դասարանը կահավորում ենք էպոսի թեմաներով ստեղծված նյութերով՝ 
Հ.Կոջոյանի նկարների, Հր.Քոչարի «Սասունցի Դավիթ» արձանի վերատպություն-
ները, գրքեր (էպոսի տարբեր հրատարակություններ, գրական մշակումներ՝ Թու-
մանյանի «Սասունցի Դավիթ»-ը, Իսահակյանի «Սասմա Մհեր»-ը, Չարենցի «Սա-
սունցի Դավիթ»-ը, Հ.Օշականի «Սասունցի Դավիթ թատերգությունը»): Պատերին 
փակցված պաստառներին մեծերի խոսքերն են էպոսի մասին: Օրինակ՝ «Ոչ մի 
բանի մեջ ժողովուրդներն այնքան պարզ ու պայծառ չեն երևում, որքան էպոսում» 
(Հ. Թումանյան):  

Մինչ էպոսի ուսումնասիրության ավարտը դասասենյակի՝ էպոսին հատ-
կացված անկյունում ավելանում են աշակերտների՝ էպոսի թեմաներով արած 
նկարները, ստեղծած տիկնիկ-կերպարները: Թղթապանակների մեջ աշակերտնե-
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րը հավաքում են իրենց գրած ռեֆերատները, շարադրությունները, մտքերը, բա-
նաստեղծություններն էպոսի թեմաներով: Աշակերտների մի խումբ էլ աշխատում 
է էպոսից իրենց ընտրած հատվածի բեմականացումը պատրաստելու համար: 
Կատարվում են այլ աշխատանքներ ևս: 

Կարևորում եմ «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության նյութի, ստեղծման ժա-
մանակաշրջանի, ուսումնասիրողների կարծիքների մասին գիտելիքներ տալն 
աշակերտներին: 

Քանի որ աշակերտները նախօրոք՝ ամռան ընթացքում, կարդացել են էպոսը, 
իրենց տետրերում նշումներ են կատարել, անդրադարձել կերպարներին, համա-
ռոտ ներկայացրել նրանց, նախորդ դասարաններում էլ հատվածներ են անցել 
էպոսից, հանձնարարվում է ստեղծել էպոսի տետր, որտեղ կատարում են տարբեր 
աշխատանքներ: Օրինակ՝ որպեսզի ստուգեմ՝ արդյոք կարդացել են էպոսը, դի-
մում եմ տարբեր մեթոդների: Հանձնարարում եմ էջը ուղղահայաց բաժանել երկու 
մասի: Տալիս եմ առաջադրանք՝ համեմատել հին և նոր էպոսները, ապա գրել ընդ-
հանրությունները (Վենի դիագրամ մեթոդ): Հին էպոս ենք պայմանականորեն հա-
մարում ժողովրդական բանահյուսությունից մեր անցած նախորդ նյութերը՝ Գող-
թան երգերը, առասպելները՝ ամբողջացրած «Վիպասանք» վերնագրի տակ: Հանձ-
նարարում եմ համեմատել հին և նոր էպոսներում ժողովրդական մտածողության 
դրսևորումները և այլն: Աշակերտները հիմնականում կարողանում են ար-
տահայտել իրենց մտքերը: 

Ապա աշխատում եմ ընդլայնել նյութի մասին աշակերտների իմացության 
շրջանակները: 

«Մեր էպոսը հայ ցեղի ապրած կյանքի և հոգեկան կարողությունների հոյա-
կապ գանձարանն ու իր մեծության անհերքելի վկայությունն է աշխարհի առջև» 
(Հ.Թումանյան): 

Էպոսի գաղափարական բովանդակությունն ուսումնասիրելիս խնդիր եմ 
դնում աշակերտների մեջ դաստիարակել այն ներկայացնող հիմնական տարրե-
րը՝ ազնվություն, հայրենասիրություն, բարձր բարոյականություն: Աշխատում եմ 
զարգացնել նրանց ազգային մտածողությունը, պետականության նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքը: 

«Սասնա ծռեր»-ը մի ամբողջ համակարգ է, որը կրթում, դաստիարակում է 
մի ամբողջ ժողովրդի: 

Քանի որ էպոսի ուսուցումը նախատեսված է 10-րդ դասարանում, և քանի որ 
պատանիներն ավելի շատ են հակված ինքնուրույնության, ուստի աշխատում եմ 
պատրաստի մեկնաբանություններ և գաղափարներ չտալ, այլ իրենց՝ աշակերտ-
ների միջոցով բացահայտել էպոսի գաղափարական բովանդակությունը: 

Գիտենք, որ մեր ազգի՝ իբրև տեսակի գոյության հիմքը հայրենասիրությունն 
է, որը լավագույնս դրսևորվում է էպոսում: Հայրենասիրությունն էպոսի կերպար-
ների համար առիթից առիթ ի հայտ եկող երևույթ չէ: Դա նրանց առօրյա կեցու-
թյան ձևն է և դրսևորվում է նրանց բոլոր արարքներում՝ օտար զավթիչների դեմ 
մղած կռվում, երկրի շենացմամբ զբաղվելիս, հասարակական անարդարություն-
ների դեմ պայքարում, հանուն ընտանեկան ավանդույթների պահպանման գոր-
ծունեության ժամանակ, նույնիսկ բարկության և կամ քնարական տրամադրու-
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թյան պահերին: Բոլոր դեպքերում նրանք չեն կորցնում իրենց մարդկային կեր-
պարը. արդարամիտ են, վեհանձն, մանկական մաքուր պարզությամբ, բռնության 
դեմ՝ անողոք: 

Սասնա դյուցազունների չորս սերունդներն էլ բնութագրվում են հայրենիքին 
ու ժողովրդին անձնուրաց ու անմնացորդ նվիրվածությամբ, նվաճողների և բռնա-
կալների նկատմամբ հետևողական վճռականությամբ մղած պայքարով: Հազա-
րամյակներ շարունակ անհավասար մաքառումների մեջ սեփական գոյության 
իրավունքը հաստատելու համար մղած պայքարն են ներկայացնում նրանք՝ պահ-
պանելով մեր ազգային արժեքները, որոնք ժամանակի ընթացքում փոխում են 
իրենց ձևը, բայց բովանդակությունը նույնն է մնում: 

Հատկապես Սասունցի Դավթի կերպարի միջոցով սիրելի հերոսի սխրագոր-
ծությունները պատկերելիս ժողովուրդը ազատություն է տալիս իր երևակայու-
թյանը, հիպերբոլիկ պատկերներով պանծացնում նրան: Իսկ բռնակալ Մելիքին և 
նրա կամակատարներին սպանիչ ծաղրով է ներկայացնում: 

Ասվում է, որ մեր էպոսում ամրագրված արժեքները դեռևս պահպանում են 
իրենց կենսունակությունը (վկան՝ ապրիլյան քառօրյա պատերազմը): Հետևու-
թյուն են անում, որ այսօր ինչ կատարվում է, էպոսի մեջ դրա հիմքը կա: Բերում են 
օրինակներ: 

Համեմատում են դրական և բացասական կերպարներին՝ 
● ուժի տեսակետից (Դավիթ և Մելիք), 
● երդմանը հավատարիմ լինելու տեսակետից (Արմաղան, ապա՝ Խալիֆ և 

Մելիք): 
Իրենք են առաջարկում համեմատության այլ հիմքեր և տալիս պատասխան-

ներ: 
Խոսում ենք մեր հերոսների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին (էպոսում, 

այսօր): 
Նկատում ենք, որ կա միտում՝ մեր մեջ եղած ուժեղին թուլացնելու: 
Էպոսից Խանդութի երկրպագուների կողմից Դավիթին խմեցնելով թուլաց-

նելու օրինակն են բերում, այլ օրինակներ՝ մեր պատմությունից և այսօրվա իրա-
կանությունից: 

Էպոսի գաղափարական գծերից է ազատասիրությունը: Այնտեղ ազատու-
թյունը ներկայացվում է որպես բնական իրավունք ամեն մի մարդու համար: 

Հերոսները, պաշտպանելով իրենց ազատությունը, ուրիշներին չեն զրկում 
այդ իրավունքից: Սասունում բոլորը հավասար են և ազատ: Իրենց համար հա-
տուկ կարգավիճակ մարդկային որևէ խմբում (ընտանիք, ազգակիցներ, համերկ-
րացիներ և այլն) չեն էլ գիտակցում, ուր մնաց՝ պահանջեին: Նրանք ազատ էին ու 
վեր մարդկանց ստեղծած արհեստական օրենքներից: 

Աշակերտներին առաջարկում եմ կարծիքներ փոխանակել ազատության 
մասին այսօրվա պատկերացումների շուրջ: 

Գաղափարական բովանդակության գծերից է պետականության նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքը, որը մեր էպոսում կարևորվել է և դրսևորվել տարբեր 
հերոսների արարքներում և խոսքերում: Օրինակ՝ Ծովինարը Խալիֆին հարցնում 
է, թե նրանց երկրում կարգ, օրենք չկա՞, որ հղի կնոջն ուզում են սպանել: Ձենով 
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Օհանը Դավիթին ասում է. «Եթե մենք մեր դրած օրենքը չպահենք….»։ Կամ, 
ասենք, Քեռի Թորոսի օրինակը. Սասնա բոլոր հերոսները մեռան, Քեռի Թորոսը 
չմեռավ, իսկ երբ Փոքր Մհերը մնաց անժառանգ և անմահ (հայրական անեծքը 
գործեց), Քեռի Թորոսը «կսկծու» մեռավ (որովհետև պետականությունն էլ չէր շա-
րունակվելու): Աշակերտները բերում են այլ օրինակներ ևս: Սակայն շեշտվում է և 
այն, որ մեր ժողովրդի իդեալները մարմնավորող դյուցազունները անտարբերու-
թյամբ և արհամարհանքով են վերաբերվում իշխանական դիրքին և թագավորա-
կան գահերին: Նրանցից յուրաքանչյուրը կանգնում է թագավոր դառնալու հնա-
րավորության առաջ, նույնիսկ բոլորին առաջարկվում է այդ, սակայն բոլորն էլ 
մերժում են նման հնարավորությունը: Նրանք պայքարում են ժողովրդի շահի հա-
մար, իրենց համարում են նրա մի մասնիկը. 

 Բա մենք Սասնա տնեն չե՞նք, 
 Չէ՛, մենք Սասնա տնեն ենք…[3, 42]: 
Նրանք անմնացորդ սիրով ու հոգատարությամբ են կապված ժողովրդին: 

Ժողովրդասիրությունը էպոսի ոչ միայն տղամարդ, այլև կին հերոսներին բնորոշ 
հատկանիշ է: Էպոսն սկսվում է Ծովինարի անձնազոհ արարքով: Հայրենասեր և 
ժողովրդասեր հերոսուհին կատարում է իր ընտրությունը. 

Ես մեկ ջան եմ, երթամ, կորսըվիմ, 
Քանց մեր Հայաստան երկիր ավերի, 
Էն հազար-հազար հոգիք կորուսանին [3, 42]: 
Հայրենիքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումն է մղում Դեղձուն 

Ծամին՝ հագնելու ամուսնու զենքն ու զրահը և պաշտպանելու Սասունը: Արմա-
ղանը երդմնազանց է լինում, իր մահվան գնով Սասնա տանը ժառանգ է թողնում: 

Նույն նպատակով, բայց ոչ թե սիրո թելադրանքով, այլ սեփական երկրի շա-
հի համար Իսմիլ Խաթունը նենգությամբ Մեծ Մհերից ժառանգ է ունենում: Նույն 
այդ շահի թելադրանքով, երբ Դավիթը սպանում է Մելիքին, հարազատ որդու 
դիակի առաջ Իսմիլ Խաթունը առաջարկում է նրան տեր կանգնել Մելիքի կնոջն 
ու երկրին: 

Մեր ժողովուրդը միջնադարում անգամ լուսավոր հայացք է ունեցել կնոջ 
նկատմամբ՝ նրան վերապահելով ոչ միայն տղամարդուն հավասար իրավունք-
ներ, այլև պարտականություներ: Էպոսում հայ կանայք համարձակ են, ինքնու-
րույն: Խանդութն ու Գոհարը մենամարտում են իրենց փեսացուների հետ նրանց 
ուժը ստուգելու համար: 

Սիրուց Դավիթի հետևից ոտաբոբիկ վազող Խանդութը մի ավելորդ համբույ-
րից վիրավորվում, հարվածում է սիրած տղամարդուն և ասում. 

– Դու քո հոր կտրիճն ես, ես՝ իմ: 
Արժանապատվության բարձր զգացողությամբ են օժտված մեր էպոսի դրա-

կան կերպարները: Միայն ազնիվ մարդիկ կարող են արժանապատիվ վարք 
դրսևորել: 

Էպոսի գաղափարական գծերից է ազնվությունը: Ազնվությունը նպատակին 
հասնելու ուղիղ ճանապարհն է մեր հերոսների համար: Նրանք ազնիվ ու անկեղծ 
են և՛ իրենք իրենց, և՛ այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում: Ազնվությունից 
է ծնունդ առնում նրանց մարդասիրությունը: Էպոսում բազմաթիվ են օրինակնե-
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րը, որոնք գտնում են և ներկայացնում աշակերտները: 
Մեր ազնիվ հերոսը՝ Դավիթը, քնած Մելիքի վրա զենք չի բարձրացնում, 

արթնացնում է, որ կռվեն: Համեմատում ենք ադրբեջանցի Սաֆարովի՝ կացնով 
քնած մարդուն սպանելու զազրելի արարքի հետ, հետևություներ անում: 

Ազնիվ աշխատանքով են ապրում մեր էպոսի հերոսները: Սասունում չկար 
մարդու շահագործում մարդու կողմից: Երբ աշխատավոր մարդիկ լսում են, որ 
Սասունում հարկ ու տուրք չեն վերցնում, բոլոր կողմերից գնում են այնտեղ: 

Սասնա դյուցազունները վերացնում են հարկերը, ոչնչացնում կողոպտիչնե-
րին, իսկ կողոպուտը վերադարձնում ժողովրդին: Նրանցից ոչ մեկի մտքով ան-
գամ չի անցնում նույնիսկ պարտված թշնամու ունեցվածքին ձեռք տալ: Դավիթը 
Մելիքին սպանելուց հետո նրա զորքին ազատ է արձակում, ինքը վերադառնում է 
Սասուն՝ մի սայլի վրա դրած տանելով միայն Մելիքի ականջը՝ որպես նրա 
ոչնչացման ապացույց, ոչ թե ռազմավար: 

«Ա՜խ, երանի՝ ով մարդ կգա ու մարդ կերթա անարատ…» թումանյանական 
երազանքը էպոսում մեր ժողովուրդը մարմնավորել է Սասնա դյուցազուններից 
հատկապես Դավիթի կերպարում: Իր ազնվությամբ, անմեղությամբ, մանկական 
մաքուր պարզությամբ, արդարամտությամբ ու վեհանձնությամբ է բնութագրվում 
նա: 

Մեր դյուցազունները բնութագրվում են և փոխադարձ հարգանքով ու 
հանդուրժողականությամբ, սիրելիների նկատմամբ ջերմ հոգածությամբ ու ան-
մնացորդ սիրով: 

Խաղաղասիրությունը, խաղաղ կյանքով ապրելու գաղափարն է մեր դյուցա-
զուններին մղում պայքարելու ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ընդհանրապես մյուս 
ժողովուրդների համար: Էպոսում զարգանում է այն գաղափարական գիծը, որ 
ժողովուրդներն իրար նկատմամբ թշնամանք չունեն, թշնամություն հրահրողնե-
րը իշխողներն են: 

Էպոսում համամարդկային գաղափարներ են ներկայացվում. խաղաղության 
պայքարը պատերազմի դեմ, կառուցման պայքարը՝ ավերման դեմ, արդարության 
պայքարը՝ անարդարության դեմ: 

Հարուստ ու բազմազան են էպոսի գաղափարական բովանդակության այս 
կամ այն գիծը ներկայացնող օրինակները: Դրանք դուրս են գրում և ներկայաց-
նում աշակերտական խմբերը, որոնցից յուրաքանչյուրին հանձնարարվում է գա-
ղափարական բովանդակության մի գծի վերաբերյալ էպոսից բերել օրինակներ: 

Առաջարկում եմ պրոբլեմային զանազան հարցեր, օրինակ՝ 
● Սասունը հիմնում են Սանասարը և Բաղդասարը, ինչո՞ւ է հենց Դավիթը 

կոչվում Սասունցի, 
● նոր ծագող արևը կար (Մեծ Մհեր), էլ ինչո՞ւ էր պետք մայր մտնող (Փոքր 

Մհեր) արևը, 
● հողեղեն Դավթից հետո ինչո՞ւ մեր ժողովրդի վերջին հերոսը (Փոքր 

Մհերը) լույս դարձավ, 
● ժողովուրդներն իրենց մտածողությամբ նմա՞ն են, բերել օրինակներ, 
● ինչո՞ւ է Մելիքը հորի մեջ մեռնում (որովհետև չար ուժերը գետնի տա՞կ 

են): 
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Գաղափարական բովանդակությունն ուսուցանելիս շեշտում եմ, որ մեր հայ-
րենիքը մեր քրիստոնյա էությունն է, աստվածատուր մեր ինքնության կերպը, մեր 
տեսակը, որ պիտի կրենք: Հայրենիքի ոչ միայն տարածքային-նյութական ընկա-
լում պիտի ունենանք, այլև հոգևոր: Հայրենիքը մարդկանց տվյալ հանրության 
հոգևոր աշխարհի կերպն է: 

Գաղափարները, որոնք ներկայացվում են էպոսում, այն դարձնում են մեր 
ժողովրդի ինքնության վկայագրերից մեկը և մեր ժողովրդի՝ էությամբ քրիստոնյա 
լինելու ապացույցն են: 

Ինչո՞ւ ծռեր: Դասագրքում մեկնաբանված է, որ ժողովուրդն իր սիրելի հե-
րոսներին «ծուռ» է կոչել՝ նկատի ունենալով նրանց՝ սովորականից շեղված, ար-
տասովոր, խենթ, քաջազուն լինելը: Ավելացնում եմ ևս մեկը: Քանի որ մեր «ծուռ» 
հերոսները մեր ժողովրդի մարմնավորումն են, նրանց մեջ ժողովուրդը տեսել է 
ինքն իրեն՝ քրիստոնյային՝ աստվածաստեղծ մարդուն, որն ի սկզբանե շեղվեց 
աստվածադիր օրենքներից և ծռվեց (մեղք գործեց), ուստի էպոսի գլխավոր հերոս-
ները, մարդ-կատարյալների դասին պատկանելով անգամ, ծուռ են: Այսինքն՝ 
նրանք վերացական կերպարներ չեն, այլ իրական մարդիկ՝ իրենց թերություննե-
րով ու առավելություններով:  

Այս ծռերը պայքարում են չարի դեմ: Էպոսում չարի դեմ պայքարն է առաջին 
պլան մղված: Այդ չարը նվաճող, հարկապահանջ, իր իսկ ժողովրդին հարկա-
դրանքով պատերազմի տանող Մսրա Մելիքն Է: Նրան չի սիրում և իր՝ Մսրա ժո-
ղովուրդը: 

Դարեր շարունակ հայերը պետականություն չեն ունեցել: Հայապահպան-
ման անվիճելի գործոն է հայ եկեղեցու գոյությունը: Անգնահատելի է նրա դերը 
մեր ժողովրդի կյանքում: Պատահական չէ, որ գլխավոր հերոսը՝ Դավիթը, իր գոր-
ծունեությունն սկսում է՝ Մարութա սարի վանքը վերականգնելով: Խորհուրդն այս 
է. Դավիթը ոչ միայն վանքը կառուցեց, այլև վերականգնեց հավատն իր եկեղեցու 
նկատմամբ: 

Հիշենք, թե միջնադարում որքա՜ն աղանդներ կային, որոնք մեր Առաքելա-
կան եկեղեցու դեմ էին: Անգամ էպոսի գլխավոր հերոսի անունն է «Աստվածա-
շնչից»: Աստվածաշնչյան Դավիթը Աստծո կողմից նշանակված թագավոր էր, և 
հայ ժողովուրդն էլ երազում էր ունենալ մի այդպիսի արդար առաջնորդ: Հայի 
իդեալը իսկական քրիստոնյա լինելն է, և իր գլխին եկած աղետների պատճառը 
հայը փնտրում էր ոչ թե այլոց, այլ իր մեջ, իր՝ հավատ ունենալում թերանալու մեջ: 

Էպոսի ավարտը կարելի է մեկնաբանել և այս կերպ: Փոքր Մհերը զավակ չի 
ունենում: Գուցե պիտի հասկանանք, որ հայ մարդն իր ֆիզիկական էությամբ հա-
սել է կատարյալ վիճակի, այլևս նրան մարմնական, երկրային կատարելություն 
պետք չէ, և կարիք չկա նորոգվելու, նոր սերնդի մեջ ի հայտ գալու: Աստվածա-
տուր նրա նյութեղեն ձևը Փոքր Մհերի կերպարում արդեն կատարյալ է: 

Մենք կատարյալ չենք հոգևոր առումով: Ուրիշ ի՞նչ կարող է ասել Փոքր 
Մհերի հայրը, ինչպես մարդկությանը՝ մարդկության մեծ Հայրը, եթե ոչ՝ ապաշ-
խարի՛ր. գնա՛, փակվի՛ր ժայռի մեջ և սպասի՛ր: Ժայռը մեր ժայռեղեն Հայաստանն 
է: Փոքր Մհերը հայ ժողովուրդն է, որ պիտի ապրի աշխարհագրական այս կե-
տում՝ սեղմված ժայռերի մեջ, և պիտի սպասի Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը: 
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«Ցորեն դառնա քանց մասուր մի և գարի՝ քանց ընկույզ մի» արտահայտությունը 
փոխաբերական միտք է, այսինքն՝ պիտի կատարվի բոլոր քրիստոնյաների երա-
զանքը. նոր աշխարհ պիտի ստեղծվի: 

Մեր էպոսի հերոսները սերնդեսերունդ պայքարում են նախ դև-չարերի, 
ապա՝ մարդ-չարերի, վերջում՝ իր իսկ մեջ եղած չարիքի՝ իր ծուռ էության դեմ:  

Պատահական չէ, որ էպոսի ստեղծման ժամանակ (8-10-րդ դդ.) ծնվեց մեր 
հզոր հանճարը՝ Նարեկացին (10-րդ. դ.), որի գործի հիմնական գաղափարը հենց 
դա էր՝ մարդու՝ իր իսկ մեջ, ինքն իրեն դեմ մղած պայքարով, ինքնամաքրմամբ, 
ապաշխարելով կատարելագործվել և իր աստվածաստեղծ նախկին վիճակին 
հասնել: 

Պատմական հարուստ փորձ և հասուն գիտակցություն ունեցող մեր ժողո-
վուրդը դարեր շարունակ իր նվիրական խոհերն ու երազանքներն է ամրագրել 
մեր ազգային վեպի մեջ, և այն օգնել է մեզ մեր թշնամիների դեմ մղած պայքա-
րում: 

Դարեր շարունակ էպոսը կրթել է մեր ժողովրդին՝ տալով նրան կատարյալ 
մարդու իր իդեալը՝ մանկական մաքուր պարզություն (անաղարտություն), արժա-
նապատվություն, արդարամտություն, վեհանձնություն ունեցողին, որ նաև մար-
դասեր է, այլասեր, ժողովրդասեր, խաղաղասեր, ազատասեր, հայրենասեր, բարե-
կամասեր, եղբայրասեր և չարի դեմ պայքարող: Պատահական չէ սեր արմատի 
կրկնությունը: Այն քրիստոնեական մեր էությունը բնութագրող կարևոր պայման 
է: Հավատի և հույսի հետ՝ նաև սեր…. 

Մեր էպոսը մարդկության ստեղծած ամենահանճարեղ գեղարվեստական 
գործերից է: Նրա մեջ ամփոփված գաղափարները կենսունակ են այսօր և հետա-
գայում էլ կուղղորդեն մեր ժողովրդին դեպի կատարելություն: 

Աշակերտները, բացահայտելով էպոսի գաղափարական բովանդակության 
հիմնահարցերը, կունենան տեսլական՝ ինչպիսի՞ն դառնալ, դեպի ո՞ւր շարժվել: 

Չէ՞ որ մեր այսօրվա իրականությունը, մեր հեռուստահաղորդումները, մթնո-
լորտը այն բարեբեր հողը չեն, որտեղ պիտի ծլի ու աճի հայի տեսակը: Մատաղ 
սերունդը օդի պես կարիք ունի՝ սնվելու մեր ժողովրդական բանահյուսությամբ, 
մեր դասական գրականությամբ ու արվեստով: 

 
 

ԳրԳրԳրԳրականությականությականությականություուուունննն    
1. Գրական ստեղծագործություն. վերլուծության ուղիները և սկզբունքները, 

Երևան, 1983թ.: 
2. Գրիգորյան Գ., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, 1980 թ.: 
3. Հակոբջանյան Ա., «Սասունցի Դավիթ» էպոսի գաղափարական բովանդա-

կության բացահայտումը («Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 
Երևան, 1982 թ., թիվ 1): 

4. Մկրյան Մ., Հայ հին գրականության պատմություն, Երևան, 1976 թ.: 
5. Ջուհարյան Թ., Հայ գրականության մեթոդիկա, Երևան, 1980 թ.: 
6. «Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ», Երևան, 1981 թ.: 
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Идеологическое содержаниеИдеологическое содержаниеИдеологическое содержаниеИдеологическое содержание        
эпоса эпоса эпоса эпоса ««««Сасна ЦрерСасна ЦрерСасна ЦрерСасна Црер»»»»    и его обучениеи его обучениеи его обучениеи его обучение    

Даниелян АнаитДаниелян АнаитДаниелян АнаитДаниелян Анаит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: народ, эпос, идея, свобода, патриотизм, бессмертие 
Изучение идеологического содержания бессмертного произведения нашего 

народа – эпоса «Сасунци Давид», дает наилучшую возможность соответствовать 
стандартным требованиям предмета «Армянская литература» 9-го класса. 

Для того, чтобы воспитать учеников в духе эпоса не только на уроках, изу-
чающих идеологическое содержание эпоса, но и на других уроках мы исследуем 
скрытые идеи, моральные принципы и самодостаточные ценности коллективного 
жизненного опыта людей. 

Изучая эпос, ученик понимает, что наши герои поколениями борятся против 
деяний зла, затем зла, которое творит человек и, в конце концов, зла, которое в нем 
самом, в его кривой сущности. И в запертой скале /в нашей скалистой земле/ само-
очищением, покаянием и самосовершенствованием армянам придется ждать транс-
формации мира (второго пришествия Христа). 
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Teaching the ideological content of the immortal work of our people epic "Sasuntsi 

David" gives the best opportunity for the 9th grade to meet the standard requirements of 
Armenian literature.  

Not only for the purpose of educating the spirit of the epic in students, but also for 
the idea of ideological content, and also in the epic, we explore hidden ideas, moral 
principles and self-sufficient values of the collective life experience of people. 

Studying the epic, the pupil understands that our heroes for generations are 
struggling against the acts of evil, then the evil that man creates and, in the end, the evil 
that is in him, and his crooked soul. And in the locked rock /our rocky land/ self-
purification, repentance and self-improvement, Armenians will have to wait for the 
transformation of the world (the second coming of Christ). 

 
 
 
 
 
 


