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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ՍՏՍՏՍՏՍՏ. . . . ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ««««ՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸ» » » » ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ    

 
Շահինյան Շահինյան Շահինյան Շահինյան Ասյա Ասյա Ասյա Ասյա     

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... մանկագրություն, հոգեբանական բնութագիր, ռեա-

լիստ, տառապանք, սոցիալական, երկընտրանք, երեխայի հոգեբանություն: 
 

«Ստ. Զորյանը հայ մտավորականի իսկական տիպար էր, որի 
էության մեջ այնպես ներդաշնակում էին բարձրաճաշակ գրողը,  

խստաճաշակ քաղաքացին, պարզաճաշակ մարդը»: 
 (Ս. Աղաբաբյան) 

«Գյուղի երեխաները լողանում էին գետում: 
Մերկ մարմիններից կազմված նրանց խումբը բարձրացրել էր անասելի 

աղմուկ. ճիչ, կանչ, սուլոց խառնվել էին իրար: Մեկը երգում էր ջրի մեջ, մյուսը` 
քրքջում քարափին նստած, մի քանիսն իրար հրհրելով ջուրն էին նետվում 
աղաղակելով կամ ջուր ցանում միմյանց վրա... Ու ամբողջ գետն ու գետափը 
թնդում էր նրանց չարաճճի, անհանգիստ աղմուկից: Իսկ մոտիկ անտառը 
արձագանք էր տալիս նրանց հազար ձևերով, այնպես որ հեռվից լսողը պիտի 
կարծեր, թե ինչ-որ մե՜ծ գործ է կատարվում ձորում և ոչ թե երեխաներ են 
լողանում» [1, 152],– այսպես է սկսվում Ստ. Զորյանի «Հանեսը» պատմվածքը: 
Բայց ամեն ինչ փոխվում է այրի Նազոյի տղայի` հորից անժամանակ զրկված 
փոքրիկ Հանեսի համար, երբ լողալուց հետո «վերի թաղեցի» երկու տղա 
«հայհոյեցին Հանեսի մեռած հորը»: Պատճառն այն էր, որ Հանեսը քեռի Օսեփի 
նվիրած շվին չի տալիս նրանց «ածելու»` վախենալով, որ կարող են փչացնել, 
կոտրել կամ ջուրը գցել: Վիրավորանքը լիարժեք չհամարելով` տղաները բիրտ 
ճշմարտությունն են հայտնում` անտառապահ Օսեփը Նազոյի սիրեկանն է, 
Հանեսի հայրիկին սպանել է Օսեփը, որ դառնա Հանեսի մոր սիրեկանը:  

Հանեսը դողում է անզորությունից, լուռ հեկեկանքից, իսկ տղաները համա-
ռորեն պնդում են իրենց ցանկացածը, և հաղթողի գոռոզությամբ «չեչոտ տղան» 
ավելացնում է. «Դե տար մորդ սիրեկանին տուր, թող նա ածի` մերդ պարի»: Սի-
րեկանի մասին 8-ամյա երեխայի «իմացությունը» նույնքան պարզ ու երեխայա-
կան է. այն է՝ սիրեկանը վատ և ամոթ բան է, ավելին` «սիրեկանը նա՛ է, որ աղջիկ 
է փախցնում: Սիրեկան ունեցող աղջկան վատ անուն են տալիս, անիծում են, հայ-
հոյում...»: Իսկ մայրիկը, որին Հանեսը շատ էր սիրում, համեստ էր, բարի. մի՞թե 
կարող էր սիրեկան ունենալ. «Օ՜, Հանեսը լավ է հասկանում տղաների միտքը. 
նրանք այդ ասացին իրեն բարկացնելու համար (ինչպես մի անգամ գող Մար-
գարիտն ասավ` մայրիկին բարկացնելու համար). ասացին, որովհետև շվին 
չտվեց...» [1, 154]: 

Շվիի պատճառով երեխաների միջև ծագած վիճաբանությունը Հանեսի 
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հոգում ծնունդ առած մեծ դրամայի և գաղտնիքի բացահայտման պատճառն է 
դառնում: Զորյանը թափանցում է երեխայի ներաշխարհը՝ ընթերցողի առաջ բա-
ցելով Հանեսի հոգին:  

Հանեսը, որը ոչինչ չի հասկանում կյանքից ու մեծերի մեղքերից, անմեղ 
միամտությամբ մտածում է. «Սուտլիկ լակոտնե՜ր... Քեռի Օսեփը այնքա՜ն լավ 
մարդ է, ինչու՞ պետք է այդպես բան աներ... Քեռի Օսեփը այնպե՜ս է սիրում իրեն, 
և ամեն անգամ, երբ գալիս է իրենց տուն, հետը միշտ չամիչ, կոնֆետ ու խնձոր է 
բերում իրա ու մայրիկի համար, կամ երբ ինքը ջրում է նրա ձին, խոտ տալիս, 
քեռի Օսեփը կոպեկներ է բաշխում իրեն, նստեցնում է ձիուն... Բա էդպես մարդը 
կսպանե՞ր հայրիկին» [1, 154]: Իսկ մի օր էլ քեռի Օսեփը «շարունակ ժպտում էր, և 
Հանեսը, նրան նայելով, մտածում էր, որ դա իսկի էլ չէր սպանի իր հորը: Նրան 
թվում էր, որ մարդ սպանողներն այդպես չեն լինի. մարդ սպանող մարդիկ չեն 
ծիծաղի…» [1, 160]: 

«Այդ նուրբ, շատ նուրբ ճանապարհներով է Ստ. Զորյանը ընթերցողին 
ներշնչում համոզվածություն ոչ միայն այն բանի մեջ, որ գյուղում տարածված 
կարծիքը, թե Հանեսի հորը սպանել է քեռի Օսեփը` կատարյալ ճշմարտություն է, 
այլև որ Հանեսի մայրը տեղյակ է այդ սպանությանը ու թերևս նաև մասնակից, 
թեև այս ամենը վարագուրված է մի կողմից հենց իրենց, հանցագործների 
ջանքերով, իսկ մյուս կողմից` Հանեսի մանկական հոգեբանությամբ» [6, 238]:  

Այնուամենայնիվ Հանեսը չի հանգստանում. նա տառապում է, մտածում, 
տխրում, և նրա տխրությունը փոխանցվում է ընթերցողին: 

Ռեալիստ գրողը իրականությունը պատկերում է այնպես, ինչպես այն կա, և 
ներկայացնում է ինչպես փոքրիկ Հանեսի, այնպես էլ նրա մոր ու քեռի Օսեփի 
ներաշխարհը, գործողությունների միջոցով էլ` նրանց վարքագիծը: 

Հանեսի հոգեբանական բնութագիրը տալու համար Զորյանը դրսևորում է 
գեղագետ-հոգեբանի մեծ հմտություն և կարողանում է արթնացնել ընթերցողի 
կարեկցանքը Հանեսի և նրա դառը ճակատագրի հանդեպ: 

Տանջվում է փոքրիկ Հանեսը, քունը փախչում է նրա աչքերից, նա ուզում է 
մորից իմանալ իրեն մտահոգող հարցերի պատասխանները. «Հայրիկին ե՞րբ են 
սպանել», «Ղաչաղնե՞րն են սպանել, թե ուրիշ մարդիկ...», «Հայրի՞կն էր մեծ, թե 
քեռի Օսեփը», «Ի՞նչ բան է սիրեկանը»: Վերջին հարցը զայրացնում է Նազոյին. 
«Լի՜րբ. դրա՞ համար ես սաղ օրը լակոտների հետ ման գալի,– ճչաց նա: – Լա՛վ 
բան հո չես սովորի, հողեմ էդ գլուխդ... 

Ու սկսեց անիծել» [1, 158]: 
Նազոյի բարկությունն ու անմեղ զավակին անիծելը պատկերելով` Զորյանը 

ստիպում է ընթերցողին մտածել, որ Նազոյի հոգեկան աշխարհն էլ է գրողին 
մտահոգում. չէ՞ որ մայրը հայտնվում է անելանելի վիճակում: 

Հանեսը վախից կծկվում է վերմակի տակ. նա համոզվում է, որ սիրեկանը 
շատ վատ բան է: 
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Հերթական այցելության ժամանակ քեռի Օսեփը Հանեսին ուղարկում է ձիու 
համար հանդից խոտ բերելու, բայց Հանեսը մտքում որոշում է չգնալ և ձիուն 
համարում է իր ոխերիմ թշնամին, քանի որ նրա պատճառով ինքը չի կարող 
իմանալ, թե ինչ կա քեռի Օսեփի բերած կապոցում (չլինի՞ թե նրանք ուզում են 
իրենից գաղտնի ուտել կապոցում եղածը) և պարզել մտատանջող «Ի՞նչ բան է 
սիրեկանը» հարցի պատասխանը: Հանեսը դռան ճեղքից հետևում է քեռի Օսեփի 
շարժումներին. «Քեռի Օսեփը նորից մի փոքր էլ մոտեցավ մայրիկին և ինչ-որ բան 
ասավ, որ Հանեսը չլսեց: Մայրիկն այս անգամ էլ չպատասխանեց նրան, բայց 
ժպտաց: Եվ երբ մայրիկը ժպտաց, քեռի Օսեփն էլ ժպտաց ու թեքվեց դեպի մայրի-
կը, ձեռքը գցեց նրա վզով ու... համբուրեց մայրիկի երեսը... «Ա՛յ թե ի՛նչ է սիրեկա-
նը»,– անցավ Հանեսի մտքով, և նա ամբողջ մարմնով սկսեց դողալ» [1, 163]: 

Ընթերցողի աչքի առաջ տղան կարծես հասունանում է, որից, սակայն, նրա 
դժբախտությունը միայն խորանում է: Նա անօգնական վիճակում վրեժ է լուծում` 
ծեծելով Օսեփի ձիուն, և անզորությունից լաց է լինում, իսկ մայրն ու քեռի Օսեփը 
ենթադրում են, թե «ձին քացի է տվել նրան…»: 

«...Հանեսի հետ և քո լացն է գալիս. ցավեցնում է, որովհետև Զորյանը` գեղա-
գետը` մեզ համակում է իր մեծ ցավակցությամբ - ցավակցությամբ առ թույլերն ու 
անպաշտպանները, երեխաներն ու ծերերը» [5, 115]:  

Այդ օրը Հանեսը փախչում է դառը իրականությունից և միայն երեկոյան է 
տուն վերադառնում: Տանջվում է մանուկ հոգին. նա լալիս է, և անզուսպ արցունք-
ները առատորեն հոսում են նրա աչքերից.  

«– Չէ, ես չեմ ուզում. թող նա էլ չգա, թող չգա... 
– Ո՞վ, ո՞վ չգա, Հանես ջան: 
– Քեռի Օսեփը... թո՛ղ չգա... Ասում են, ասում են... նա՛ է սպանել հայրիկին: 
Եվ ավելի բուռն ու ավելի անզուսպ հեկեկանքով փարվեց մոր ծնկներին: 
Մայրը մնացել էր ապշած...» [1, 165]: 
Երկընտրանքի առջև է թվացյալ սիրով վերափոխված հոգու տեր մայրը` 

Նազոն: Թվում է, թե ամուսնուն կորցրած կինը` խնամքի կարիք ունեցող որբ ու 
միակ երեխայի մայրը, կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և արյան կանչով ու մայ-
րական բնազդով ընտրել անօգնական երեխային, որը նաև իր կյանքի միակ գե-
ղեցկությունն է, իսկ ինքը` նրա միակ նեցուկը, բայց... «Երկու շաբաթ անց` քեռի 
Օսեփը Հանեսին տարավ քաղաք և տվեց կոշկակարի աշկերտ...» [1, 165]: 

Այս տողերով էլ գրողն ավարտում է պատմվածքը և ընթերցողին ներկայաց-
նում դաժան հանգուցալուծումը. երեխային զրկում են մայրական գուրգուրանքից 
ու խնամքից: Իսկ ո՞ւր մնաց հայկական նահապետական պատվախնդրությունը, 
ինչո՞ւ չի պատժվում ընկերոջը սառնասրտորեն սպանած և հանցանքի հետքը 
կորցրած մարդասպան Օսեփը, արդյո՞ք հանցակից է նաև Նազոն. այս հարցերի 
ենթադրական պատասխանները Զորյանը թողնում է ընթերցողին: 

Ինչպես Զորյանը, ընթերցողն էլ է անհանգստանում փոքրիկ Հանեսի դառը 
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ճակատագրի համար և ատելությամբ լցվում ոչ միայն քեռի Օսեփի, այլ նաև դա-
ժան ու անգութ մոր հանդեպ: Հանեսի մոր կարծեցյալ սերը կառուցված էր երե-
խայի` նախ հորից, ապա մորից զրկվելու ողբերգության հիմքի վրա: 

Պատմվածքում Հանեսի հոգեկան բուռն ապրումները պատճառաբանված 
են, համոզիչ, բնական: Այս պատմվածքը «հոգեկան աշխարհի և սոցիալական 
բախտի պատմություն է» [3, 272]: 

Հումանիստ Զորյանը խոր մարդկայնությամբ կարողացել է բացահայտել 
փոքրիկ Հանեսի կյանքի ողբերգականությունը, նրա դառը ճակատագրի դրդա-
պատճառը` անձնական կյանքի վայելքը երեխայից բարձր դասելը: 

Զորյանը ցավ է ապրում, երբ բարոյական բարձր հատկանիշները խաթար-
վում են: «Երբ ծագում է որևէ նյութ` ինձ հետաքրքրում կամ գրավում է նախ և 
առաջ նրա հուզական, բարոյական կողմը: Եթե նյութի մեջ (որքան էլ նա հե-
տաքրքրական լինի) չկա այդ` ես այն չեմ գրում: Իսկ եթե հուզական խոսք ունե-
ցող նյութը գրավում է և լավ չի մշակվում, այդտեղ իմ ցանկությունը չի մեղավոր, 
այլ իմ կարողությունը» [2, 549]: 

Երբ Հովհ. Թումանյանը կարդում է «Հանեսը» պատմվածքը, Ստ. Զորյանին 
գրում է. «Ես կարդացի ձեր «Փոքրիկ Հանեսը», դուք մեր ապագա վիպասաններից 
մեկն եք լինելու» [4, 89]: 

«Ամեն ոք և ամենքը կարող են Զորյանի արձակից խլել նրա բաժին փառքը, 
բայց միայն մի երկու օրով, թագը դարձյալ վերադարձվում է իր օրինական տիրոջը` 
Ստեփան Զորյանին – «Ծովանի», «Պատերազմի», «Հանեսի», «Ձմռան գիշերի», 
«Պապ թագավորի», «Ղաչաղանի», «Ինժեների մոր», «Ցանկապատի», «Երկաթուղու», 
«Մի կյանքի պատմության», «Հուշերի գրքի», «Խնձորի այգու» հեղինակին: Փառքին 
նույնպես սնունդ հարկավոր է, և փառքի թռչունը հայրենի գրականության այդ 
անխոնջ հերկվորի ետևից ակոս առ ակոս դեռ երկար է պտտվելու» [5, 107]: 

Ստ. Զորյանի մանկական ստեղծագործություններին բնորոշ է պարզությու-
նը, որն առօրյա իրադրությունների մեջ ընթերցողին է ներկայացվում փոքրիկ հե-
րոսի բնավորության, հոգեկան աշխարհի ու մտորումների պարզ, ընկալելի, էա-
կան ու ամենաբնորոշ կողմերով: 
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СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»    

ШШШШагинян агинян агинян агинян ААААсясясяся        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова:    детская литература, психологическая характеристика, реа-
лист, муки, социальное, альтернатива ,психология ребенка. 

В статье обстоятельно анализируется один из рассказов Степана Зоряна – 
«Анес», в котором выявляются глубинные психологические пласты. Комментарий 
выстраивается, исходя из деятельности разных образов, однако, основной акцент 
ставится на анализе психологии ребенка. В статье приводятся также мнения других 
писателей об этом рассказе, отражения некоторых литературных принципов Ст. 
Зоряна в его собственных публикациях. 

На примере рассказа «Анес» автор в общих чертах характеризует также 
определенные особенности детской прозы Ст. Зоряна. 
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Shahinyan Shahinyan Shahinyan Shahinyan Asya Asya Asya Asya     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    children's literature, psychological characteristic, realist, torments, 

social, alternative, psychology of the child.    
The present article touches upon some considerations on one of Stepan Zoryan’s 

stories – “Hanes” We’ve thoroughly analyzed the narrative and revealed all possible 
psychological layers of it.The interpretation has been constructed through different 
images though the main accent is on the child’s psychology analysis. 

We’ve brought some viewpoints of different writers concerning the story, as well 
as Zoryan’s own literary principles reflection in his speech. 

With the help of the story “Hanes” we’ve tried to discuss in broad terms some 
peculiarities of the Zoryan writing. 

  
 
 

  


