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Ս. Կապուտիկյանի մանկականՍ. Կապուտիկյանի մանկականՍ. Կապուտիկյանի մանկականՍ. Կապուտիկյանի մանկական    
բանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկան    

Շահինյան ԱսյաՇահինյան ԱսյաՇահինյան ԱսյաՇահինյան Ասյա    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    մանկական աշխարհ, հայրենասիրություն, պարզ ոճ, 
դաստիարակություն, տարիքային առանձնահատկություններ 

Բազմիցս, տարբեր առիթներով, ուսումնասիրվել են Կապուտիկյանի ստեղ-
ծագործության շերտերը, գրվել են գրքեր, հոդվածներ նրա ստեղծագործություն-
ների մասին: Ս. Կապուտիկյանի մանկական բանաստեղծությունների մասին 
գրել են Լ. Կարապետյանը և Ս. Լալախանյանը, սակայն մանկական բանաստեղ-
ծությունների թեմատիկ ընդգրկումներն ամբողջությամբ չեն բնութագրվել: 

Մեր հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Ս. Կապուտիկյանի մանկական 
բանաստեղծությունների թեմատիկ ընդգրկումների ամբողջությունը, խնդիրը՝ 
մանկական բանաստեղծությունների թեմատիկան: Հոդվածում առաջնորդվել ենք 
հերմենևտիկայի և վերլուծական մեթոդներով: Հոդվածի գիտական նորույթը       
Ս. Կապուտիկյանի մանկական բանաստեղծությունների թեմատիկ ամբողջու-
թյան ներկայացումն է:  

Ս. Կապուտիկյանը հայ բազմադարյա հարուստ պոեզիայի ամենաքնարա-
կան բանաստեղծներից մեկն է: 

Հայոց մեծ ողբերգությունը իր կնիքն է թողել նաև Ս. Կապուտիկյանի կյան-
քում: Նախքան ծնվելը որբացած, հայրական սիրուց ու գուրգուրանքից զրկված, 
Վանից գաղթած ընտանիքում է մեծացել Սիլվա Կապուտիկյանը: Ծանր է եղել 
նրա մանկությունը. 

Կավից ծեփված մի խրճիթ ու փայտե թախտ ահագին  
Գաղթի ճամփեքը կտրած` զոլ-զոլ կարպետը վրան, 
Մայրս գնում էր գործի, ես համարյա ինքնիշխան 
Խաղում էի` թողնված տատիս բարի խնամքին: 
Շուշատիկնիկ չունեի: Աստաֆյանի փողոցում 
Ցուցափեղկի իր գահին նա բազմել էր անխռով… 
Կապույտ երազ էր ասես՝ կապու՜յտ, կապու՜յտ աչքերով 
Թագավորի աղջի՜կն էր՝ տատիս պատմած հեքիաթում: [7, 262 ]: 
Մանկության տարիների անկատար երազանքը` շուշատիկնիկ-խաղընկերը, 

հետագայում քաղցր հուշ է դառնում բանաստեղծուհու ստեղծագործության մեջ: 
«Մանկության տարիներին մարդուն սովորաբար հրապուրում է ուժը, պա-

տանեկությանը` գեղեցիկն ու հետաքրքիրը, երիտասարդությանը` բանականու-
թյունը, հասուն տարիքինը` խելքը, այնուհետև` իմաստնությունը, իսկ ավելի ուշ` 
այս բոլորի ներդաշնակությունը: Ս. Կապուտիկյանի պոեզիան ինձ թվում է միա-
ժամանակ ուժեղ, գեղեցիկ, բանական, խելացի, իմաստուն, որ հասցեագրված է 
բոլոր հասակներին` և´ իր ծավալումով աշխարհի առջև, և´ իր ներփակվածու-
թյամբ, և´ աշխարհին ու ինքն իրեն դիմադարձ կանգնելով» [1]: 

 Այո´, Ս. Կապուտիկյանի ստեղծագործությունը հասցեագրված է բոլոր հա-
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սակներին՝ նախադպրոցական հասակից մինչև ալեհեր դառնալը: Նրա ստեղծա-
գործությունները ծնվել են հայրենիքի ու մարդու, կյանքի ու գեղեցիկի հանդեպ 
ունեցած մեծ սիրուց: 

Ս. Կապուտիկյանի քնարի լավագույն էջերից են մանուկներին հասցեա-
գրված, նրանց մասին գրված բանաստեղծությունները, որոնք հարստացրել են 
հայ դասական մանկական գրականությունը, դարձել մնայուն արժեքներ: Դրանք 
բյուրեղյա պարզություն ունեն, բազմերանգ են, գրված են գրական մեծ վարպե-
տությամբ, մանկավարժին հատուկ քնարական ջերմությամբ: Այդ ստեղծագործու-
թյուններում Կապուտիկյանը հաշվի է առել երեխայի տարիքային առանձնա-
հատկությունները, և ամենուր զգացվում է երեխայի հոգեբանության խորիմացու-
թյունը: 

Ինքնատիպ մտածողություն ունի Կապուտիկյանը, երբ գրում է մանուկների 
համար՝ ցանկանալով նրանց համար ճանապարհ բացել դեպի իսկական կյանք: 

Գեղարվեստական տեսակետից լավագույններից են նախադպրոցական տա-
րիքին հասցեագրված բանաստեղծությունները, որոնցում փոքրիկ հերոսները 
ներկայանում են յուրօրինակ գույներով, դրսևորում են իրենց ցանկություններն ու 
հույզերը: Ահա «Նամակ» բանաստեղծությունը. 

Լալան թուղթ ու մատիտ բերեց / Ու պապային նամակ գրեց. 
Պապա´, արի´, արի´, արի´, /Աշխա´տանքից արի´, արի´ 
Լալիկին բեր շատ խաղալիք`/Խնձոր, /Կոնֆետ, /Բադիկ, /Տիկնիկ: 
Տատիկին էլ փափուկ հաց բեր, /Ատամ չունի տատիկը դեռ: 
Մամային բեր փայլուն կոշիկ, /Եղբայրիկին` տետրակ ու գիրք: 
Շնիկին` ձուկ, / Փիսիկին` մուկ, /Հավիկին էլ բեր շա՜տ գարի: 
 Պապա´, արի´, արի´, արի´… [2, 372]: 
Նախադպրոցական տարիքի երեխայի համար գրված ստեղծագործությունը 

ընդգծված տարբերություն ունի մյուս տարիքների երեխաների համար գրվածից: 
Ճիշտ է նկատել մանկագիր Էդուարդ Ավագյանը, երբ գրում է. «Բանաստեղծուհին 
կարողանում է աշխարհին նայել իր փոքրիկ հերոսների աչքերով, նրանց հետ խո-
սել իրենց իսկ լեզվով» [11, 174]: 

Ամենափոքր տարիքի երեխաներին են ուղղված «Չոփ-չոփ», «Բայ-բայ», 
«Առաջին քայլը», «Մեր Լալիկը լաց չի լինում» և այլ բանաստեղծություններ, որոնց 
տողերը կարճ են, վանկերն ու շեշտերը` համահունչ. 

Քուչին դռան մոտին` բա՛յ-բա~յ, /Փիսոն ոտի տակին` բա՛յ-բա~յ, 
Մաման` բա՛յ-բա~յ, /Տատին` բա՛յ-բա~յ, 
Մեր Լալիկն էլ` բա՛յ-բա~յ, բա՛յ-բա~յ [2, 372]:  
Կամ` 
Լալան հիմի /Չո՛փ-չո՛փ անի, /Տոտիկները /Հո՛պ-հո~պ անի. 
Ջուրը մտնի /Թութուշ-մութուշ, /Չո՛փ-չո~փ անի, /Դառնա պուպու~շ… [2, 

374]: 
Բանաստեղծուհին երեխայի կյանքի ուղեկից ընկերն է այն պահից, երբ նա 

սկսում է իր առաջին քայլերը կատարել: «Առաջին քայլը» ոտանավորում բանաս-
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տեղծուհին ոգևորում է փոքրիկին, խրախուսում, օգնում նրա ինքնավստահու-
թյան ձեռքբերմանը. 

Տոտի՛կ, տոտի՛կ, տո~տ արի, /Մի՛ վախենա, մո՛տ արի. 
Արի~, արի~, /Ա՛յ, այդպե՛ս. /Հո՛պ, ինձ հասա ՞ր. /Շատ ապրե~ս… [2, 371]: 
Բանաստեղծուհու կապը մանկական աշխարհի հետ ավելի ամուր է դառ-

նում հետպատերազմյան շրջանում, երբ 1950 թ. լույս է տեսնում «Փոքրիկ Արա, 
ականջ արա» գրքույկը, որը բանաստեղծուհին նվիրել է իր միակ ու սիրասուն որ-
դուն` Արա Շիրազին: Մայրական անկեղծ ապրումները, մայրական զգացմունք-
ների շռայլությունը, մարդկայնորեն հասկանալի նվիրումն ու սերն է դրսևորվում 
գրքույկում: Առաջին բանաստեղծություններում նա դիմոմ է Արային և կոչ է 
անում կյանքում նմանվել միայն լավին ու բարուն. 

Լա՛վ ճանաչիր /Դու բոլորին, /Ու նմանվիր /Բարուն, լավին: 
Դե, մո՛տ նստիր, /Փոքրիկ Արա, /Եվ ուշադիր /Ակա՛նջ արա… [2, 370]: 
Մեծ սեր, ջերմություն, նվիրվածություն ու հոգատարություն է դրսևորում 

բանաստեղծուհին որդուն նվիրած գրքույկում: Նա գտնում է, որ կնոջ համար եր-
ջանկությունը առաջին հերթին մայր դառնալն ու մայրական քաղցրությունը 
վայելելն է. 

Նա կհասկանա, ով մայր է եղել, /Թե ո~վ է այսօր երջանիկը. 
Առաջին անգամ ինձ ջուր է բերել /Այսօր իմ փոքրիկ Արայիկը [2, 265]: 
Մայրական մեծ սիրտ ունի Կապուտիկյանը. նրա համար հրաշք են բոլոր 

երեխաները, նա բոլորի մեջ տեսնում է միայն լավը, գեղեցիկը, բոլորին նայում է 
անկեղծ սիրով, ջերմությամբ ու քնքշությամբ: Մոսկվայում՝ խանութի դիմաց, 
տեսնում է մի սայլակ, որի մեջ հանգիստ ու խաղաղ քնած է շեկլիկ մի մանկիկ, ու 
ծնվում է բանաստեղծությունը. 

Դու իմ փափ~լիկ, դու իմ սիրու~ն, /Իմ երեխա պայծառ, 
Իմանայիր, ո~նց է սիրում /Քեզ անծանոթ մի մայր. 
Քնիր անու~շ, քնիր մուշ-մու~շ, /Ամենալա՛վ ծաղիկ, 
Դու` ուրիշի բերկրանք ու հույս /Դու՛ուրիշի~ բալիկ («Մայրական») [3, 16]:  
Հարցերի ու պատասխանների նրբերանգներով է կառուցված դաստիարակ-

չական առումով ուշադրության արժանի «Այն ո՞վ արեց» բանաստեղծությունը, 
որում տրված է բացասականի` վատ արարքի դատապարտումը, վատ վարքագի-
ծը ուրիշին վերագրելու միջոցով: Նա երեխային մաքրակենցաղություն է սովորեց-
նում, սովորեցնում է, թե ինչն է կարելի և ինչ չի կարելի անել. 

Այն ո ՞վ արեց` 
Գետնին ընկած խնձորն առավ, /Առանց լվալ բերան տարավ: 
- Լալան չարեց, /Խոզու՛կն արեց: 
Այն ո՞վ արեց` 
Առանց գդալ մածուն կերավ, /Երեսն ամբողջ մածուն դառավ: 
- Լալան չարեց, /Փիսո՛ն արեց: 
Այն ո՞վ արեց` 
Գոռաց, ճչաց առավոտին, /Ու զարթեցրեց քնած տատին: 
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- Լալան չարեց, /Աքլո՛րն արեց:  
Այն ո ՞վ արեց` 
Գետնից կեղտոտ խնձոր չառավ, /Ու գդալով մածուն կերավ, 
Չգոռգոռաց, աղմուկ չարեց, /Տատի քունը չխանգարեց: 
 - Լալա՛ն արեց, /Լալա~ն արեց… [2, 377]:  
Մայրական ջերմությամբ լի են բանաստեղծուհու խրատներն ու խորհուրդ-

ները, նա մանկանը դաստիարակում է աննկատ ու զգույշ: Նա դառնում է երեխա-
յի խաղընկերը, յուրօրինակ զրուցակիցը և նրա վարած զրույցը շատ հոգեհարա-
զատ է մանկանը: Նա կարողանում է զրույցի միջոցով սեր առաջացնել դեպի լա-
վը, բարին ու գեղեցիկը և ատելություն սերմանել դեպի վատն ու տգեղը, չարն ու 
անընդունելին: «Ինձ լավ լսիր, ա՛յ տիկնիկ» [2, 389]), «Բլուզի գանգատը» [2, 390], 
«Որ մեծանամ» [2, 410], «Գրադարանում» (Ծաղկանոց [2,26]) բանաստեղծություն-
ների հերոսը մանկապարտեզի սանն է. 

Ինձ լա~վ լսիր, ա՛յ տիկնիկ, /Տես, թե ի՞նչ եմ ասում քեզ. 
Արդեն մեծ ես, մեծ աղջիկ, /Բայց դեռ ոչինչ չգիտես: 
Երբ քեզ հետ հյուր կգնանք, /Առաջ կասես. «Բարև՛ ձեզ»: 
Հյուրասիրեն թե նրանք, /«Շնորհակալ եմ» կասես: 
 Երբ ուտելիս կեղտոտվես, / Չսրբե՛ս դեմքդ ձեռքով, 
 Անձեռոցիկ կըխնդրես /Ու կմաքրես խնամքով: 
Տրամվայով երբ գնաս, /Պապիկ, տատիկ գան հանկարծ, 
Տեղիցդ վեր կկենաս /«Նստե՛ք» կասես դու նրանց: [2, 389]: 
«Բլուզի գանգատը» բանաստեղծության մեջ բլուզը գանգատվում է Ռուբիկից, 

որ իրեն լավ չի պահում, դրա համար էլ նա թաքնվում է և ուրիշ Ռուբիկ է ուզում: 
Ռուբիկը ընդունում է իր սխալը. 

Տխրեց, շա~տ տխրեց /Փոքրիկ Ռուբիկը, /Արցունքով լցվեց /Սևուկ աչիկը: 
Եվ ասաց խելոք. /-Ների՛ր ինձ, ների՛ր, /Սրանից հետո /Դու վստահ եղիր,  
Որ քեզ խնամքով/Լա~վ պահեմ պիտի, /Էլ չե~մ կեղտոտի, /Էլ չե~մ պատռոտի, 
Միայն ինձ սիրիր /Ու ինձ մոտ մնա, /Ուրիշ Ռուբիկի /Բլուզ մի դառնա…  

[2, 390]:  
Սխալն ընդունելն ու ներողություն խնդրելը նույնպես բնավորության 

լավագույն հատկանիշ է, և բանաստեղծուհին դա երեխայի մեջ ներարկում է շատ 
հմտորեն: Նա գտնում է, որ ամեն ինչ երեխային պիտի բացատրել մատչելի ձևով: 

«Որ մեծանամ» բանաստեղծության փոքրիկ հերոսը պատրաստ է կատարել 
և սիրով է կատարում բոլոր խորհուրդներն ու խրատները, միայն թե շուտ մեծա-
նա ու դպրոց գնա. 

Ես ամեն օր /Շուտ եմ զարթնում, /Մարզանք անում /Ու լվացվում: /Մայրս 
ինչ տա, /Ուտում եմ ես, /Ձկան յուղն էլ /Խմում եմ, տե՛ս: /Խմում եմ, որ /Շու՛տ մե-
ծանամ, /Շու՛տ մեծանամ` /Դպրո~ց գնամ [2, 410]:  

Դպրոց գնալու մեծ ցանկություն ունի նաև «Գրադարանում» բանաստեղծու-
թյան փոքրիկ հերոսը: Նա հիանում է գրադարանում եղած անթիվ, գեղեցիկ ու 
շքեղ գրքերով, որոնցից շատ բան է սովորում, երբ կարդում են իր համար, բայց նա 
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ուզում է, որ ինքը կարդա դրանք, ուստի ցանկանում է շուտ գրել-կարդալ սովորել, 
որպեսզի հասցնի կարդալ բոլորը. 

Այս ինչքան շա~տ են /Գրքերը այստեղ, /Բոլորն էլ լավն են, /Բոլորն էլ` շքեղ: 
Իսկ ես չգիտեմ /Դեռ գրել-կարդալ. /Այսքան գրքերը /Ե ՞րբ պիտի կարդամ… 
-Մայրի՛կ, ջան, մայրի՛կ, /Ինձ շու՛տ դպրոց տար, /Որ այս բոլորը /Հասցնե՛մ 

կարդալ [4, 26]:  
Լավ ծանոթ լինելով մանուկների հոգեբանությանը՝ բանաստեղծուհին թա-

փանցում է, դիտում, բացում է նրանց ներաշխարհի շերտերը, ուղղորդում նրանց 
դեպի լավը, ճշմարիտը, բարին ու գեղեցիկը՝ ներարկելով նրանց մեջ հոգևոր ար-
ժեքներ:  

Մայրիկի, հայրիկի, տատիկի, պապիկի, հայրենիքի, հարազատների նկատ-
մամբ սիրո, ջերմության, հոգատարության դրսևորում են «Օգնականները» [2, 
386], «Հոգատար Սոնան» [2, 382], «Մայրիկի օգնականը» [3, 383], «Եղբայրը» [2, 
384], «Իմ տատին» [2, 388], «Իմ մաման» [2, 391], «Միայն թե շուտ մեծացիր», «Աշ-
խատանքի բաժանում» [5, 37], «Մեր տան մեջ», «Թոռնիկները» [6, 10] բանաստեղ-
ծությունները:  

Մի գանձ ունենք մեր տան մեջ, /Նրանով ենք երջանիկ, 
Սեր է տալիս մեզ անշեջ, /Նրա անունն է ` մայրիկ: 
Մի ուժ ունենք մեր տան մեջ, /Հաց է տալիս ու բարիք, 
Մեզ պաշտպանում է անվերջ, /Նրա անունն է` հայրիկ: 
Մի աստղ ունենք մեր տան մեջ, /Այն լուսատուն է մեր տան, 
Հույս ու լույս է տալիս մեզ, /Եվ անունն է` Հայաստան [6, 10]: Կամ`  
Երբ տատիկը շուտ մեծանա, /Տնից դուրս գալ չկարենա, 
Ոտքը ցավի, մեջքը ցավի, /Տատիկին ո ՞վ պիտի պահի:  
-Ե՛ս, ե՛ս,- ասին թոռնիկները. /-Ես կբերեմ մաշիկները: 
-Ես ճաշ կեփեմ տատի համար: /-Ես դեղ կտամ, միրգ ու շաքար: 
-Ես կգցեմ շալը մեջքին: /-Իսկ ես` նստած տատի կողքին` 
Կամաց կասեմ` «Նանի~- նանի~», /Որ տատիկը հանգիստ քնի [Թոռնիկները,  
6, 10]:  
«Մայրիկի օգնականը» բանաստեղծությունը փոքրիկ հերոսի` Վահանի սիրո 

և հոգատարության դրսևորումն է: Նա անում է ամեն ինչ` ջուր է բերում, փայտ է 
ջարդում, հավաքում ու կարգի է բերում ոչ միայն իր անկյունը, այլև ամբողջ 
տունը. 

 Զբաղեցնում եմ Լալիկին, /Չհոգնեցնի~ թող մայրիկին:  
Իսկ «Հոգատար Սոնան» [2, 382] բանաստեղծության հերոսուհին գիտի, որ 

մայրիկը ժողով է գնացել, բայց հայրիկը շատ է քաղցած, անհանգստանում է, թե 
ինչպես պիտի համբերի մինչև մայրիկի գալը: Նա ասում է. 

-Հայրիկ, բակից շուտ եկել /Տիկնիկիս ճաշ եմ եփել. 
Մեջը ձու կա, մեկ էլ բողկ, /Շատ է համով, ազնիվ խոսք: 
Նստիր, բերեմ, որ ուտես, /Սա` տիկնիկիս, /Սա էլ` քեզ… [2, 410]: 
Կապուտիկյանը ցանկանում է երեխային ծանոթացնել նաև իր շրջապատի 
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իրերի և առարկաների («Մեր փոշեկուլ մեքենան» [2, 385], «Իմ սահնակը» [2, 389], 
«Ժամացույցը» [2, 390], «Հեռախոսը» [2, 407], բնության երևույթների («Ձյունը» [2, 
393], «Թթենին» [2, 393]), կենդանիների վարքագծի հետ («Մուկն ու կատուն», [2, 
380], «Մուկը», [2, 381], «Մեղուները», [2, 403], սեր և հոգատարություն ներարկել 
կենդանական աշխարհի հանդեպ («Ծիտիկն ու իր ընկերները» [6, 3], «Ծիտիկները 
ի՞նչ ասացին» [6, 6]՝ միաժամանակ ցանկանալով ընդարձակել երեխայի 
ճանաչողության սահմանները: 

Այլ են դպրոցահասակներին հասցեագրված բանաստեղծությունները («Նա-
մակ ճամբարից», [2, 396], «Վրանի տակ» [2, 397], «Վերադարձի երգ» [2, 398], 
«Դպրոցի զանգը» [6, 398], «Հարստություն» [2, 399] և այլն), քանի որ ուրիշ են 
նրանց հետաքրքրություններն ու առօրյա մտահոգությունները:  

Փոխվում է Կապուտիկյանի վերաբերմունքը աստիճանաբար հասունացող 
երեխաների նկատմամբ: Նրանք արդեն դպրոց են հաճախում, ուրեմն փոխվում է 
նաև կյանքի տարբեր ոլորտներում, փոխհարաբերություններում ունեցած նրանց 
վերաբերմունքը: Նրանք ինքնուրույնություն են ձեռք բերել, նրանք ծառ են տնկում 
ու խնամում («Մեր ծառը» [2, 395]), ամառային հանգիստն անցկացնում են ճամբա-
րում, քնում են վրանի տակ` նայելով աստղազարդ երկնքին («Վրանի տակ» [2, 
397]) և սիրելի մայրիկին նամակով պատմում են իրենց հետաքրքիր առօրյայի 
մասին («Նամակ ճամբարից» [2, 396]). 

Վրանի տա~կ, վրանի տա~կ, /Վրադ`երկինքը կապուտակ, 
Շուրջդ դաշտեր, լեռ ու անտառ /Ու գետակի երգը անբառ [2, 397]: 
Բայց ավարտվում է դպրոցական արձակուրդը, և դպրոցի զանգը նորից կան-

չում է նրանց՝ գիտելիքով հարստացնելու. 
Զանգից հետո` լռություն. /Դաս է տալիս դասատուն. /Սովրեցնում է տա-

ռերը, 
Բացատրում է բառերը, /Պատմություններ է պատմում, /Գումարում ու բա-

ժանում [2, 398-399]: 
Եվ համոզվում են նրանք, որ ամենամեծ հարստությունը գիրքն է. 
Ու՛ժ կտա քեզ, կա՛մք անկոտրում /Եվ միշտ կօգնի դժվար ժամին,  
Կօգնի քեզ մա՛րդ լինել կյանքում, /Ապրել հպա՛րտ, ապրել ազնի՛վ… 
Երա~զ, երգեր, թովքե~ր գարնան, /Հույս ու ընկեր, կյանք ու գալիք,- 
Հարստությունն այս անսահման /Մի պարզ բառով կոչվում է «գիրք…» 

 [2, 399]: 
Բանաստեղծուհին ցանկանում է նոր բարձունքներ բացել մատաղ սերնդի 

առջև, անկեղծ զրույցով գրավում է երեխայի հոգին ու սիրտը, դառնում է նրա 
խորհրդատուն, բարեկամն ու մտերիմ ընկերը, խորհուրդներով ու խրատներով 
աննկատ դաստիարակում նրան՝ չմոռանալով հաշվի առնել տարիքային առանձ-
նահատկությունները, մատաղ սերնդի մեջ ներարկում է մարդկային լավագույն 
հատկանիշներ՝ ցույց տալով լավի ու բարու հաղթանակի կարևորությունը: 
Բարձր տարիքին հասցեագրված բանաստեղծություններում («Կարինոչկան» [2, 
400], «Այս գիտունը» [2, 401], «Անբան տղան» [2, 400], «Ժամացույցը» [2, 390], երգի-
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ծելով, հումորի միջոցով քննադատելով վատը, ցանկանում է վերացնել բնավորու-
թյան բացասական գծերը: 

Ընտանիքում բոլորն էլ իրենց գործն ունեն, հայրն աշխատանքի է գնում, 
ավագ քույրը` շուկա, մայրը` տունն է հավաքում, իսկ պառավ տատը շարֆ է գոր-
ծում թոռնիկի համար: Բայց թոռը ոչինչ չի անում ամբողջ օրը, դասերը կիսատ-
պռատ է պատրաստում, թափառում է, մեծ-մեծ խոսում ու հրամայում: Ստեղծա-
գործությունն ավարտվում է բանաստեղծուհու անկեղծ անհանգստությամբ ու 
մտահոգությամբ. 

Այսպես ապրում է աշխարհում, /Բոլորովին չի~ էլ նեղվում: 
Բայց ասացե՛ք, երբ մեծանա, /Այս տղան ի ՞նչ պիտի դառնա [2, 401]:  
Իսկ «Այս գիտունը» բանաստեղծության հերոսը միշտ պառկած գիրք է կար-

դում և չի կատարում ոչ հոգնած մոր խնդրանքը, ոչ հոր հանձնարարությունը և ոչ 
էլ պառավ տատի ուզած ջուրն է տալիս՝ պատճառաբանելով, որ գիրք է կարդում, 
և հետևում է բանաստեղծուհու անհանգստությունը. 

Մի հարցնող լինի` էլ ուր /Այդքան գիրք ես կարդում իզուր, 
Երբ որ ոչինչ չես սովորում, /Ինչ է գրած այդ գրքերում [2, 402]: 
Այս բանաստեղծությունն ունի բարոյախրատական նշանակություն: 
Որոշ բանաստեղծություններում էլ Կապուտիկյանը երեխաներին հասկաց-

նում է, որ բոլոր աշխատանքներն էլ, անգամ ամենահասարակ թվացողը, մեծ 
ջանք ու եռանդ է պահանջում: Եվ աշխատանքի արդյունքը վայելելու համար ան-
հրաժեշտ է ունենալ սեր ու ձգտում նրա հանդեպ: 

Մարդկային արժանիքները գովաբանելով՝ բանաստեղծուհին ցանկանում է 
դաստիարակել երեխաներին լինել ազնիվ, արդարադատ, հայրենասեր, գթա-
սիրտ, ուղղամիտ, սիրել հարազատին, ընկերոջը, այսինքն՝ նրանց մեջ ներարկել 
մարդկային լավագույն հատկանիշներ: Նա ցանկանում է օգնել նրանց կյանքի մա-
տուցած անակնկալներին դիմակայելու, ճիշտ կողմնորոշվելու և ճիշտ ճանա-
պարհով ընթանալու: Այդ է պատճառը, որ նա փոքրիկ ընթերցողների նման ման-
կանում է, մտածում, տեսնում ու ընկալում է նրանց նման: 

Հայրենիքը Կապուտիկյանի համար սրբություն է, անգնահատելի արժեք: 
Հայ մանկագրության մեջ հաստատուն տեղ է նվաճել «Խոսք իմ որդուն» բանաս-
տեղծությունը: 

Ակադեմիկոս Էդ. Ջրբաշյանը 1999թ. «Գրական թերթի» 15-31 հունվարի, թիվ 
2-ում տպագրված «Սիրո և հավատի ուժով» հոդվածում գրում է. «Շատ իմաստա-
լից է, որ ժամանակին և ժողովրդին գեղարվեստական խոսքով ծառայելու իր 
բարձր առաքելությունը Սիլվա Կապուտիկյանն իրականացրել է իր մի գործով, 
որը և դարձավ կարծեք նրա բանաստեղծական անցաթուղթը, նրա հետագա շատ 
մտորումների նախնական ուրվագիծը: Դա ճիշտ կես դար առաջ`1944թ. գրած 
«Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությունն էր, որը, կարելի է ասել, թևածեց երկրա-
գնդի բոլոր գոտիներում` ամենուր տանելով հայոց լեզուն և ազգային ոգին սրբու-
թյամբ պահպանելու նվիրական պատգամը» [8]:  

«Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությունը, որը հասցեագրված է դպրոցահա-
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սակ երեխաներին, Կապուտիկյանի հայրենասիրական քնարի լավագույն դրսևո-
րումներից է: Սա սերունդներին հասցեագրված, սերունդներին թողնված անգին 
գոհար է, որով Կապուտիկյանը նպատակ ունի երեխաներին դաստիարակել հայ-
րենասիրական ոգով: Բանաստեղծուհին հայ երեխաներին է հանձնում «մեր ալե-
հեր հայոց լեզուն», պատգամելով. 

Պահի´ր նրան բարձր ու վճիտ, /Արարատի սուրբ ձյունի պես, 
Պահիր նրան սրտիդ մոտիկ, /Քո պապերի աճյունի պես, 
Ու ոսոխի զարկիցը սև /Դու պաշտպանի՛ր կրծքով նրան,  
Ինչպես մո~րդ կպաշտպանես, /Թե սու՛ր քաշեն մորդ վրա. 
Ու տե´ս, որդիս, ու´ր էլ լինես, /Այս լուսնի տակ ու~ր էլ գնաս, 
Թե մո´րդ անգամ մտքից հանես, /Քո մա~յր լեզուն չմոռանա՛ս… [2, 24]:  
Լևոն Սարգսյանը, անդրադառնալով «Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությանը, 

գրում է. «Իսկ հայ բանաստեղծության մեջ սակավ գործեր կարող են ընկալվել 
որպես աղոթքներ. Այնքան դժվար է այդչա´փ անկեղծանալ ու զուլալվել, այնքան 
դժվար է նվիրվել այնպես անմնացորդ, որ ինքդ նվիրել կարողանաս: Սիլվա 
Կապուտիկյանը երկիցս զորել է անել այդ` «Աղոթք Արարատին» և… «Խոսք իմ 
որդուն»` աղոթք հայոց լեզվին, գրին, դպրությանը» [9]: 

«Այս բանաստեղծությունը հայրենասիրության միշտ շարունակվող, ընդմի-
ջում չունեցող դաս է սերունդների համար, մայրենի լեզվին նվիրված ամենահու-
զիչ ձոներից մեկը մեր պոեզիայում» [10, 187]:  

Այս բանաստեղծությունն անկրկնելի է որպես հարատևման խորհրդանշան: 
Այն աշխարհագրական սահմաններ չունի, հնչում է աշխարհի բոլոր ծագերում 
ապրող հայ երեխաների շուրթերից, հնչում է որպես հիմն: 

Կապուտիկյանը մշակել-գրել է նաև ժողովրդական խաղիկներ` «Օրոր», 
«Աշուն», «Երգ-պար», «Իմ գառնուկը», «Ճոճանակ», «Մեր ջորին» և այլն և խաղ-
ոտանավորներ «Խնոցի» «Քոթ-քոթ», «Ճվիկ-ճվիկ» և այլն [4, 56-57]՝ ցանկանալով 
երեխաներին ծանոթացնել հայ ժողովրդի հարուստ բանահյուսության հետ. 

Օրինակ. 
Խնո-ցի~, /Հարո-ցի~, /Մեջդ մածուն լցրե-ցի, /Մի լավ տարա, բերե-ցի, 

/Համով կարագ հարե-ցի: 
Կարագը տանք լալի-կին, /Թանն էլ պահենք տատի-կին [4, 55]: 
Կամ` 
Քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, քոթոթիկ, /Գռուզ մազեր, ճերմակ ճակտիկ, 
Գլուխդ բեր գլխիս մոտիկ… /Քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, 
Քո՛թ… [4, 58]:  
Ժողովրդական խաղիկներ. 
Աշուն եկավ, քամին ելավ, /Տերևները քշեց-տարավ: 
 Թող ձյունը գա, հողը ծածկի, /Որ չմրսեն արտ ու այգի: 
Որ գարնանը ծաղկեն նորից, /Տանձ ու խնձոր կախվեն ծառից [4, 57]: 
Կամ` 
Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Գառնուկ ունեմ խատուտիկ: 
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 Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Ելանք սարերը մոտիկ: 
Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Ես էլ, գառնուկս էլ` պստիկ [4, 57]: 
«Կարդում ենք Ս. Կապուտիկյանի բանաստեղծությունների շարքերը և զար-

մանքով հայտնաբերում, որ նրա հերոսը մեկն է` իսկական մարդ դառնալու մեծ 
ճանապարհ ելած փոքրիկ քաղաքացին, որ նրա երազանքն է` այդ քաղաքացուն 
տեսնել մարդկային վսեմ արժանիքների բարձունքում`աշխատասեր, բարի, ազ-
նիվ ու գթասիրտ, հայրենասեր ու պատվախնդիր» [10, 197-198]: 

Ամփոփենք. Ս. Կապուտիկյանը լայն ժողովրդականություն վայելող բանաս-
տեղծուհի է: Նրա բանաստեղծությունները հարստացրել են նաև մանկական գրա-
կանության գանձարանը` հայրենասիրության, ընկերասիրության, աշխատասի-
րության, ծնողասիրության, ուսման և գիտության նկատմամբ սիրո թեմաներով՝ 
նպատակ ունենալով բարոյակրթել մանկանը: 

Կապուտիկյանի բանաստեղծության ոճը պարզ է ու զուլալ: Նրա անկեղծու-
թյունն ու գեղեցիկ խոսքը հրապուրում են երեխային, որովհետև զերծ են ավելորդ 
բառերից ու մակդիրներից, որն է՛լ ավելի սրտամոտ է դարձնում մանկանը, ուստի 
շատ հեշտությամբ է մտապահում իրեն հոգեհարազատ բանաստեղծությունները: 
Ս. Կապուտիկյանը, իր ավանդը բերելով, անջնջելի հետք թողեց մանկագրության 
մեջ: 
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    Сильвы КапутикянСильвы КапутикянСильвы КапутикянСильвы Капутикян    

Шагинян Шагинян Шагинян Шагинян АсяАсяАсяАся    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Детский мир, патриотизм, простой стиль, воспитание, 
возрастные особенности  

Одним из лучших проявлений лирики С. Капутикян - это стихотворения, 
адресованные детям и написанные о них, которые обогатили армянскую детскую 
классическую литературу, стали незыблемой ценностью народа. Они имеют 
кристальную ясность, многогранны, написаны с большим литературным 
мастерством, с лирической теплотой, присущей педагогу. С. Капутикян внесла свой 
вклад и оставила нестираемый след в истории детской литературы. 

 
 
 
 

Silva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's Poetry    
Shahinyan AsyaShahinyan AsyaShahinyan AsyaShahinyan Asya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: children’s world, patriotism, simple style, upbringing, age features 
Among the most prominent pages of Silva Kaputikyan’s poetry are her poems 

designed for and addressed to children, which have replenished classical Armenian 
children's literature and have acquired a permanent value. They are crystal clear, 
multicolored, are written with a great deal of literary mastery and a poetic affection 
typical of a pedagogue. With her invaluable contribution, Silva Kaputikyan has had a 
huge impact on children’s literature.  
  


