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«Ծովասարի Օհանը» Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» 

ժողովածուի պատմվածքներից է: Այստեղ հեղինակը իր 

ստեղծագործական երևակայության շնորհիվ վարպետորեն է 

օգտագործել «արքետիպերի լեզվով խոսելու» (Կ. Յունգ) իր 

ընդունակությունը, որը կիրառել է 1915թ. ցեղասպանության հետևանքով 

մի կերպ Սասունից հեռացած և հետագայում Խորհրդային 

Հայաստանում հանգրվանած գյուղացի Օհանի կերպարը ստեղծելու 

համար: Նրան պատկերելով մի շարք արքետիպերի հետ (իմաստուն 

ծերունի, մահ, անիմա, հայր, լեռ) ունեցած առնչությունների մեջ՝ գրողը 

բացահայտել է Օհանի կերպարում ազգային հոգեբանական 

հատկանիշների էութենական կողմերը, նրա անխզելի կապվածությունը 

Արևմտյան Հայաստանի, ծննդավայր-հայրենիքի, Սասունի ու 

Ծովասարի, ինչպես նաև մշակութային ավանդույթների հետ: Այս ամենի 

արդյունքում հաստատվում է Օհանի սերն ու ներքին անքակտելի 

միասնությունը իր՝ հեռվում մնացած հայրենիքի հետ, որը նա 

հարկադրված եղավ լքել թուրքական իշխանությունների կազմակերպած 

Ցեղասպանության պատճառով: Հեռվում մնացած հայրենիքի հետ կապը 

պահպանելու պատգամի պես է հնչում Օհանի արտասովոր 

վարքագիծը, որն ուղղված է նախ և առաջ հայ ընթերցողին: 

Բանալի բառեր. Մ. Գալշոյան, պատմվածք, իմաստուն ծերունի, 

մահ, անիմա, հայր, լեռան արքետիպեր, Սասուն, Ծովասար, 

Ցեղասպանություն, հայրենիքի կարոտ: 

 

Հայ գրողը, իր ստեղծագործություններում պատկերելով հայ 

մարդու կերպարը, ըստ էության իր ստեղծագործական 

երևակայությունը միտում է բացահայտելու ազգային խառնվածքի, 
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բնավորության ու հոգեբանության էութենական հատկանիշների այս 

կամ այն կողմըֈ Այս առումով բացառություն չեն Մ. Գալշոյանի 

ստեղծագործական նախասիրությունն ու գրական արտիստիզմի 

դրսևորման ուղղվածությունըֈ Հայ մարդու ազգային ու մարդկային-

հոգեբնական առանձնահատկությունները նա, սակայն, ուրույն՝ 

գալշոյանական վարպետությամբ է պատկերում ու բացահայտում իր՝ 

պատմողական (էպիկական) սեռին պատկանող քանակապես ոչ շատ, 

սակայն բարձրարժեք գեղարվեստական երկերում և մասնավորապես 

«Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի պատմվածքներումֈ Այս գիրքը 

տպագրվել է գրողի ողբերգական մահվանից (1980) հետո՝ 1981 

թվականին, արժանացել պետական մրցանակիֈ Արժե ընթերցողին 

հիշեցնել, որ «Դրուժբա նարոդով» ամսագիրը (1978, թիվ 1) իր էջերում 

տպագրված «Մարութա սարի ամպերը» պատմվածաշարի երկու գործ 

արժանացրել էր «Տարվա լավագույն պատմվածք»  մրցանակին [2, 301]: 

Այսինքն՝ գրողի ստեղծագործություններն արդեն դրանց տպագրվելու 

շրջանում ուշադրության են արժանացել, գնահատվել, իսկ հետագայում 

նաև այս կամ այն չափով ուսոումնասիրվել և մասնագիտական 

հայացքով արժևորվել գրողների ու գրականագետների (Դ. Գասպարյան, 

Ս. Աղաջանյան, Վ. Գրիգորյան) կողմից: Այս ամենը վկայում է նաև այն 

մասին, որ Գալշոյանի ստեղծագործությունները, մասնավորապես 

«Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի պատմվածքները առավել 

հանգամանորեն հետազոտելու արժանի երկեր են: Ահա այս 

դիտանկյունից էլ մեր խնդիրն ենք համարում ուսումնասիրել այդ 

պատմվածքներում դրսևորվող արքետիպային պատկերացումների 

գաղափարագեղարվեստական առանձնահատկությունները: Նկատենք 

նաև, որ գրականութան մեջ արքետիպային պատկերացումների հետ 

առնչությունների ուսումնասիրումը ժամանակակից գրականագի-

տութան  մեջ կարևորվում է՝ այս մոտեցումը հիմնավորելով նաև հետևալ 

կերպ. «Ի հակադրություն «իրերի //աշխարհի վերջի», «պատմության 

վերջի» վերաբերալ տարաբնույթ կանխադրույթների՝ կործանարա-

րության ու ամենաթողության տեսությունների փոխարեն «արքետիպը» 

հանդես է գալիս իբրև ընդհանուր կանոն և օրենք: Մարդկայնութան, 

ամենից առաջ…» [4, 8]: 

Այստեղ էլ ընդգծենք, որ Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» 

ժողովածուի պատմվածքներում ակնառու կերպով է արտահայտվել 

«արքետիպերով խոսելու» (Կ. Յունգ) ստեղծագործական սկզբունքի  

նկատմամբ գրողի դրսևորած նախասիրությունը: Այն, կարծում ենք, 
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ներկայանում է իբրև գալշոյանական գեղարվեստական մտածողությանը 

բնորոշ ինքնարտահայտման կերպ, աշխարհաճանաչողության և 

ընթերցողի վրա ներգործելու եղանակ: Նրա պատմվածքներում 

գրականագետի կողմից գեղարվեստական պատումի, կերպարակերտ-

ման համակարգերի մեջ արքետիպային պատկերացումների հետ 

առնչությունների բացահայտումները նպաստում են, որ պատմվածքի 

ժանրի փոքր տարածքում հայտնաբերվեն գաղափարական ու 

կերպարների հոգեբանական խորքային ճշմարտություններ, որոնք 

գեղարվեստական ամբողջի շրջանակում արտահայտվում են հեղինակի 

վարպետության ու արտիստականորեն պատկերելու միջոցով: 

Նրանցում պատումն ընթանում է նկարագրական եղնակով, 

մեծահասակ սասունցիներն իրենց մտորումներով ու վերհուշերի, 

կորցրած ծննդավայրից հոգու խորքերում անանջատ մնացած կապերի 

շնորհիվ բացահայտում են հայ մարդու, հասարակության, 

ընդհանրապես ողջ մարդկության համար կարևոր ասելիքներ: 

Վերոհիշյալ ժողովածուի սասունցի հերոսներից շատերը, 1915 թ. 

արևմտահայության Ցեղասպանության հետևանքով տարագրված 

լինելով իրենց հայրենիքից, նրա հետ իրենց միասնությունը հետադարձ 

կերպով պահպանում են հիշողության նաև բնազդային, 

ենթագիտակցական ու անգիտակցական առնչությունների շնորհիվ: 

Ցեղասպանությունից մազապուրծ ազատված ապրողների համար 

ծննդավայրից հեռու հայտնվելու պայմաններում նրա հետ հոգեկան 

կապի զգացողությունը այնքան զորեղ է, որ այն մի դեպքում մղում է 

Խորհրդային Հայաստանում հանգրվանած սասունցի գյուղացուն, 

կյանքը վտանգի ենթարկելով, անցնել պետական սահմանը և գնալ 

հարազատ վայրերը՝ տեսնելու, կարոտն առնելու (տես, օրինակ,               

Հ. Քոչարի «Կարոտ» վիպակը), մի այլ դեպքում, շարունակելով ապրելու 

իներցիան, նոր ընտանիք ստեղծել Խորհրդային Հայաստանում կամ 

օտար երկրներում, բայց, միևնույնն է, հոգևին նրանք անբաժան են մնում 

ծննդավայրից: Այդ կապը՝ իբրև Ցեղասպանության հետևանք, 

դրսևորվում է նաև «հավաքական անգիտակցականից» (Կ. Յունգ), 

արքետիպային պատկերացումներից ծնվող երազային տեսիլների, 

մասնավորապես «Ծովասարի Օհանը» պատմվածքում սպանված 

հարազատի (հոր) և այլ արքետիպային տարբերակներով:  

Արքետիպային պատկերացումների դրսևորումները «Ծովասարի 

օհանը» պատմվածքում: «Ծովասարի Օհանը» «Մարութա սարի 

ամպերը» ժողովածուի փոքրածավալ պատմվածքներից է: Պատմվածքի 
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ժանրը արդեն իր փոքր ծավալի հետևանքով գրողին մղում է 

գեղարվետական սահմանափակ տարածքում, կարևորելով 

ձևաբովանդակային բաղադրիչների դերակատարությունը, ընտրել 

ասելիքի բուն էությունը և դրա գեղարվեստական պատկերման առավել 

տպավորիչ արտահայտելու կերպը: Ահա այս տեսանկյունից մեր 

դիտարկմամբ Մ. Գալշոյանը գիտակցաբար թե ենթագիտակցորեն  այս 

ժողովածուի պատմվածքներում ընդհանրապես և մասնավորապես 

«Ծովասարի Օհանը» պատմվածքում հմտորեն է օգտագործում 

արքետիպային մի շարք պատկերացումներ պատմվածքի բուն 

բովանդակությունը և հատկապես գլխավոր կերպարի էությունը 

գեղարվետորեն բացահայտելու համար: Պատմվածքի պատկերային 

բաղադրիչների առնչությունները ունիվերսալ բնույթի արքետիպերի 

կամ նրանց մասին պատկերացումների հետ, ըստ էութան, պատմվածքի 

բովանդակությունը կապում են ու ներկայացնում ազգային ու 

համամարդկային արժեհամակարգերի հետ միասնութան մեջ: Այս 

դեպքում նման դիտարկումը կարևոր է, քանի որ պատմվածքի հերոս 

Օհանը, գաղթելով իր ծննդավայր Սասունից, հոր շնորհիվ փրկվելով 

թուրք ջարդարարների ոճրագործ ձեռքից, այնուամենայնիվ իր 

աշխարհընկալմամբ, բարոյահոգեբանական պատկերացումներով 

ձգտում էր պահպանել հայ հասարակ գյուղացու՝ բնականոն կանքով 

ապրելու կենսափիլիսոփայությունն ու պարզագույն երազանքը՝ իբրև  

աշխարհակարգի մասին մարդու (մարդկութան) համար կենսակերպի 

իդեալ: 

Պատմվածքի դիպաշարի, այս դեպքում իր ուղղակի իմաստով՝ 

դեպքերի շարքի տիրույթում հեղինակի վարպետության շնորհիվ 

բացահայտվել է Ցեղասպանության հետևանքով իր ծննդավայր-

հայրենիքից հեռացած և Խորհրդային Հայաստանում հանգրվանած 

սասունցի Օհանի ճակատագիրը, որի անցյալի, մասնավորապես 

մանկության շրջանի կարևոր դրվագների մի մասը նա ներկայացնում է 

վերհուշի միջոցով, ծեր հասակում: Ահա գեղարվեստական տեքստի 

փոքր տարածքում, մեր կարծիքով, արքետիպային պատկերացումների 

հետ առնչությունների միջոցով առավել խորաթափանցորեն և 

տպավորիչ են բացահայտվել նրա՝ իբրև Արևմտյան Հայաստանից 

գաղթած հայ մարդու կյանքի ուղին, իմաստավորվել ու հարստացել 

պատմվածքի և գլխավոր կերպարի բովանդակությունը: Օհանի 

կերպարը նախ և առաջ կարող ենք առնչել իմաստուն ծերունու 

արքետիպային պատկերացման հետ: Հայտնի է, որ գրական երկում, մեր 
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կարծիքով, արքետիպի հետ առնչվող կերպարն արտահայտում է կամ 

մարմնավորում հեղինակի գլխավոր գաղափարը /(գաղափարները): 

Հայտնի է, որ արքետիպը մշակույթում (համամարդկային, 

էթնոմշակույթների), մասնավորապես գրականության մեջ, դրսևորվում 

է անփոփոխի փոփոխված (ինվարիանտի վարիատիվ) տարբերակ-

ներով: Բացի այս արդեն Կ. Գ. Յունգի համար Իմաստուն Ծերունու 

արքետիպը շատ կարևոր նշանակություն է ունեցել. արքետիպի 

տեսության նշանավոր գիտնականը «նրան համարում էր ուսուցիչ, 

վարպետ, պայծառատես, հոգիների առաջնորդ (պսիխոպոմպ), որը 

իմաստ է մտցնում կյանքի քաոսի մեջ և մարմնավորում է 

պայծառատեսությունն ու անելանելի վիճակից դուրս գալու համար ելք 

որոնելու ընդունակությունը» …»[7]: 

Նկատենք նաև, որ «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի 

պատմվածքների մեծ մասի գլխավոր հերոսները իմաստուն ծերունու 

արքետիպային կերպարի՝ հայ մարդու ճակատագրի 

առանձնահատկություններով հանդես եկող տարբերակներ են: Ըստ 

էության՝ նրանց միջոցով բացահայտվել են նաև հեղինակի՝ բարոյական 

արժեքների, կյանքի և մահվան փիլիսոփայական հարցերի, կյանքի 

իմաստի վերաբերյալ պատկերացումները:  

Օհանը, իբրև իմաստուն ծերունու կերպարի տարբերակ, 

պատմվածքի հենց սկզբում, այնուամենայնիվ, հանդես է գալիս 

ինքնատիպ կերպով՝ հոգեկան որոշակի շեղումով, որի շնորհիվ 

բացահայտվում է նրա անմարելի կարոտն ու անբաժանելի կապը 

Ցեղասպանության հետևանքով կորցրած ծննդավայր Սասունի, այնտեղ 

սպանված իր հոր, հայրենի բնության ու կյանքի այլ դրվագների հետ: 

Կիսաքնած կիսարթուն ծերացած Օհանին զգայախաբության 

(հալյուցինացիա) ձևով շատ իրական հնչած «Օհա՜ան» կանչի 

ազդեցությամբ են արթնանում նրա հոգում հոր հանդեպ չմարած 

հիշողությունները:  Երբ ի  պատասխան Օհանի հարցին՝ թե ինքը լսե՞լ է 

հոր ձայնը, որդին ասում է՝ մի՞թե նա չի հիշում, որ հայրը վաղուց է 

մահացել: Եվ որդին մտածում է, որ հոր հետ անսովոր մի բան է 

կատարվում և եկել է հորը հայրություն անելու ժամանակը: 

Իսկ Օհանն ինքն իր մեջ մտորում է, թե ինչպես կարելի է մոռանալ 

սեփական հոր մահը. չէ՞ որ ինքը հաճախ է պատմել, որ հորը թուրք 

ասկյարները սպանել են իր աչքի առաջ՝ Ծովասարի փեշերին, երբ ինքը 

տասնհինգ-տասնվեց տարեկան էր: Եվ ահա Օհանի հոր մահվան 

դրվագները հուշի միջոցով ներկայացված հատվածը դառնում է հանուն 
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որդու իրեն խիզախորեն դրսևորած նրա հոր անձնազոհութան մեծարում 

ու պանծացում: Իրենց թաքստոցից դուրս գալով՝ հայրը, հայ 

բնակչութան այդ տարածաշրջանի սպանդն իրականացնողներից երեք 

թուրք ասկյարների (զինվորներ) ուշադրությունը որդուց շեղելով իր վրա, 

ձեռքի դաշույնով սպանում է որդու անունը տվողին և իրեն նետում 

սարի լանջն ի վար՝ ասկյարների կրակոցներից մահացու վիրավորված: 

«Ձեր արնախում…հայհոյեց հայրը: -Գերդաստանից պուտ մի արուն է 

մնացե, է՞ն կուզեք»: -Եվ որոշեց հարձակվել հենց այն ասկյարի վրա, ով 

կանչեց՝ Օհան: Հետո հայրը կարգադրեց, որ Օհանը տեղից չշարժվի, 

ինքը կզբաղեցնի մարդասպաններին, իսկ Օհանը, առիթից օգտվելով՝ 

փրկութան ճար գտնի: Եվ կարգադրեց խիստ…Եվ հոր վերջին համբույրը 

հերսոտ էր, թվաց՝ ոչ թե համբուրեց, այլ ապտակեց… Մարդասպանները 

մոտենում էին: Եվ երբ զենքերը ուսներից վար առան. «սանրելու» 

թփուտը, հայրը, բաց դանակը ձեռքին, ծփաց…. Ամեն ինչ կատարվեց 

ակնթարթում…Նա, որ կանչում էր՝ Օհան, տապալվեց, իսկ հայրը վազեց 

թփուտների հակառակ ուղղությամբ: Եվ վազում էր զիգզագ: 

Ասկյարները թիկունքից համազարկ տվեցին…Հայրը ծառս եղավ… 

Զարկվեց… Զարկված էր, բայց չէր ընկնում, ծալմլվելով գնում էր, 

մարդասպաններին քաշում իր ետևից… Հետո ընկավ, փռվեց երեսի վրա, 

բայց ճիգով հավաքվեց և սկսեց գլորվել լանջն ի վար» …» [1,70-71]: Օհան 

իմաստուն ծերունին հետադարձ հայացքով արժևորում է որդու կյանքը 

փրկելու համար անձնազոհութան դիմած հոր կերպարը, 

իմաստավորում նրա նշանակությունը իր և գերդաստանի կյանքում: Այս 

դրվագում ակնառու է դրսևորվել Օհանի հոր մեջ ընդհանրապես հոր 

արքետիպի մասին մասնագետների շրջանում մատնանշված 

հատկանիշներից գլխավորը՝ ամեն կերպ հոգատարություն հանդես 

բերել որդու հանդեպ, հանուն գերդաստանի, սերունդի (արյան) 

շարունակության՝ կյանքի գնով պաշտպանել վտանգի ժամանակ: 

Ծերունի Օհանը իր հոր սպանութան և իր կյանքի գնով իրեն փրկելու 

մասին պատմությունը հաճախ է պատմել իր ընտանիքի անդամներին, 

որպեսզի հոր արարքի բարոյական նշանակությունը բարոյադաս-

տիարակչական դերակատարություն ունենա և շարունակվի իրենց 

գերդաստանում այդ ավանդույթը: 

Ծննդավայր-հայրենիքում հոր հովանու, ներկայութան հետ էր 

Օհանը բնազդով կապում ներդաշնակ ու բնականոն կանքով ապրելու իր 

երազանքը: Հոր հետ կապված ամեն ինչ, անգամ Ծովասարի լանջով 

գլուխկոնծի տալով մահամերձ գլորվելը, նրա մասին անմոռաց, 
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թանկագին հիշողութան մասունքի է վերածվում: Եվ հուշի այդ դրվագը 

դառնում է նաև հայրենիքում երջանիկ կյանքով ապրելու իդեալի մի 

բաղկացուցիչ. «Ինչ անո՜ւշ կգլորվեր իմ հեր, - մտածեց Օհանը: -Թող որ 

մեռնելուց առաջ իմ հեր, քանց էրեխա, գլդորիկ խաղաց Ծովասարի 

անուշ փեշին…Ինչ անո՜ւշ կգլորվեր իմ հեր,- կրկնեց Օհանը և 

ցանկացավ: -Բան չէ, հերիկ…,- լիներ և Օհանը գլդորիկ խաղար 

Ծովասարի լանջին, գլուխկոնծի տար, գլոր-մլոր իջներ, բարձրանար, 

գլոր-մլոր իջներ, ելներ… արևածագից մինչև արևպատոց խաղ աներ 

Ծովասարի անուշ փեշին…Գլդորվեր ելներ…»…» [1,71]: Այդ իդեալի մի 

բաղկացուցիչ էր նաև ժողովրդական երգի վերհուշը, որը Օհանը 

նախկինում հաճախ է հիշել և երգում է նաև իր համար անսովոր  այդ 

օրը, հոր ձայնի հալյուցինացիայից ծնված հայրենիքի, ծննդավայր 

Սասունում անցկացրած օրերի հանդեպ մտասևեռումների ընթացքում: 

Նրա կյանքի այս փուլի պահվածքի մեջ նկատելի է դառնում անիմա 

արքետիպի ակտիվացում: Հայտնի է, որ անիման յունգյան արքետիպերի 

տեսության մեջ կենտրոնական տեղ է գրավում: Չանդրադառնալով 

բոլոր առանձնահատկություններին՝ նշենք միայն, որ անիմայի 

ակտիվացման հետ են առնչվում տղամարդու մեջ գեղեցիկի, կնոջ  

նկատմամբ հակումը, արվեստի հանդեպ հետաքրքրություններն ու 

ստեղծագործելու ընդունակությունների դրսևորումները:  

Օհանի կերպարը առավել ուշագրավ է դառնում, երբ այն 

դիտարկում ենք նաև նրա հոգում «Անիմա» արքետիպի (ըստ Յունգի) 

հետ ունեցած առնչությունների մեջ, որի հնարավորությունը տալիս է 

պատմվածքի գեղարվեստական տեքստը: Այդ առնչությունը կապված է 

նաև գեղեցիկի նկատմամբ վերաբերմունքով, այս դեպքում՝ 

ժողովրդական հայտնի «Հոյ, Նուբար» երգի կատարման հետ: 

Հետաքրքիրն այն է, որ իր կյանքի ավարտին հասնելիս է, որ Օհանը այս 

երգի իրական իմաստը իր խոստովանությամբ նոր է հասկանում: 

Պատճառը թերևս ծննդավայրից զրկվելու հետևանքով հեռվում, 

թուրքերի ու քրդերի տիրապետութան տակ մնացած Սասունի 

նիստուկացի, հարազատ վայրերի ու սովորույթների  հանդեպ կարոտի 

զգացումն էր մղում նորովի վերիմաստավորել այն, ինչը առաջ 

սովորական է եղել, իսկ հիմա  մնացել էր անհասանելի հեռվում:Այն 

դառնում էր հեռվում մնացած հայրենիքի գեղեցիկ սովորույթների գունեղ 

ու գեղեցկահունչ տեսիլի պես հայտնվող պատկեր: 

Կանաչ վարոց հոտաղներ, 

Հոյ, Նուբար, 
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Նախշուն գոգնոց աղջիկներ, 

Հոյ Նուբար, 

Գարնան կելնեն Ծովասար, 

Հոյ Նուբար, 

Հոյ Նուբար, Նուբար, Նուբար, 

Հոյ Նուբար, 

Սասնա սարեր քարուբար, 

Հոյ Նուբար…  

Օրհնանք է հղում երգը ստեղծողի հորը՝ ավելացնելով. «ճիշտ ու 

ճիշտ էդպես էր, Խաչո: Գարնան բացվելուն պես…,- Օհանը ուզեց 

պատմել Ծովասարի մասին: Բայց երկմտեց: - Պատմի՞մ, թե՞ երգիմ» 

[1,72]:  

«Անիմա» արքետիպի ողջ ընդգրկումների մեջ չխորանալով՝ նշենք, 

որ ծերունի Օհանի մեջ կյանքի այս փուլում նրա մեջ ակտիվանում են 

քնքուշ վերաբերմունքն ու հավատարմությունը, սերն ու կարեկցանքը 

հեռվում գտնվող հայրենիքի հանդեպ, որը նրա մեջ արթնանում է իր 

երևակայության, ներքնազգացողության, բնազդի, երգելու, գեղագի-

տական հաճույքի հետ: Այդ ամենը ներկայանում է նաև որպես 

անցյալում իր կյանքի մեջ պահպանված բնականոն կյանքով ապրելու 

տիրույթի պատառիկ: 

Այդ տիրույթում է հայտնվում լեռան արքետիպը, որը կապված է 

ընդհանուր առմամբ ժողովածուի պատմվածքներում Մարութա սարի, 

իսկ այս պատմվածքի տիրույթում՝ Օհանի ծննդավայրի նշանավոր 

լեռան՝ Ծովասարի հետ:  Այստեղ էլ նկատենք, որ մեր ընկալմամբ, 

ընդհանրապես հայ մարդու, էթնոմշակութային համակարգի՝ լեռան 

արքետիպային պատկերացումների մեջ իր կարևոր տեղն ունեն Մասիս-

Արարատ լեռան պաշտամունքից բացի նաև Արևմտյան Հայաստանի ու 

հատկապես Սասունի բարձր լեռները (սասունցիների շրջանում): Եթե  

Մասիս-Արարատը ընկալվում է ողջ Հայաստանի խորհրդանշան, 

ինչպես նաև Աստվածաշնչից կատարված հիմնավորմամբ, դիտվում  

որպես հանգրվան Նոյի տապանի համար, որ նպաստել է իր շուրջը 

մարդկության սկզբնավորմանը, ապա Արևմտյան Հայաստանի լեռները 

(Սիփան, Մարութա լեռ, Ծովասար, Նեմրութ, Անդոկ և այլն) դարձել են 

մեր ժողովրդի համապատասխան տարածաշրջանների բնակչության 

համար ծննդավայր-հայրենիքի խորհրդանշան: Եվ ահա Ծովասարը 

Օհանի համար երանելի ծննդավայր հայրենիք է, որի լանջերին քիչ թե 

շատ բնականոն ապրելով անցել է իր մանկությունն ու 
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պատանեկությունը մինչև Ցեղասպանությունը: Մտապատրանքի մեջ իր 

անունը տվող հոր ձայնը լսելով՝ նա շտապում է նախապատրաստվել և 

մեկնել հայրենի Սասուն, շրջել Ծովասարի լանջերին և եթե իրեն 

վիճակված է մահանալ այնտեղ, ինքը հաշտ է մահվան հետ. կթաղվի 

ծննդավայրում: Նկատելի է, որ հոգեկան խանգարումը նրա մեջ նրա 

ուշադրությունն ու միտքը սևեռել է հեռվում մնացած հայրենիքի վրա, 

ամեն կերպ այնտեղ հասնելու ցանկությունն իրականացնելու մասին է 

մտածում: Օհանը մտապատրանքը՝ սպանված հոր ձայնով իր անվան 

կանչը, յուրովի է մեկնաբանում. «Աստվածն իմ խելքի տուն շինե,- 

հայացքը աստղոտ երկնքին, ասաց Օհանը: - Իմ հոր ձենը նշան էր, թե իմ 

մահը մոտ է…իմ հերն ու Ծովասար կկանչեն զիս, Խաչո: - Եվ դարձավ 

որդուն ու հարսին: Առավոտ կերթամ,- հաստատ ասաց Օհանը և 

շեշտեց,- առավոտ ճամփորդ եմ» [1,72]:  

Թեև ակնառու էր մտախաբկանքի հետևանքով հոգեկան շեղման 

առկայությունը Օհանի մեջ, սակայն մյուս կողմից էլ նրա 

ներաշխարհում սրվել էին հասարակ հայ մարդու մեջ ժողովրդական 

աշխարհընկալումներին բնորոշ պատկերացումները: Ժողովրդական 

հավատալիքներում եղած պատկերացումներին է բնորոշ այն, որ մեռած 

հարազատի ձայնը երբ մարդ լսում է, նշանակում է, որ մոտեցել է նրա 

մահվան ժամանակը: Նրա պատկերացմամբ հայրն ու Ծովասարը 

համարժեք են, երկուսն էլ կանչում են նրան դեպի Թուրքիայի 

տիրապետության տակ մնացած իր ծննդավայրը: Հեռվում մնացած 

ծննդավայր-հայրենիքը գնալու ցանկությունը դառնում է անկասելի: Նրա 

հոգին բացվել էր ժողովրդական ենթագիտակցության (ըստ Կ. Յունգի՝ 

հավաքական անգիտակցականի) համար բնորոշ մահվան ու լեռան 

արքետիպային ընկալումների հանդեպ: Հայտնի է, որ մահը 

համաշխարհային առասպելներում կարևոր արքետիպերից է, իսկ 

Օհանի մտածողությանը բնորոշ էր մահվան մասին ժողովրդական 

պատկերացումների շրջանակը: Օհանն իր առաջացած տարիքում հաշտ 

էր մահվան հետ, որքանով որ այն Մեծ քուն էր համարում՝ ըստ 

ժողովրդական հավատալիքների [3,390]: Խոր ծերության հասած 

տարիքում նրա մահը մահկանացու մարդու համար օրինաչափ կյանքի 

հետևանք էր. այն շատ էր տարբերվում իր հոր մահվանից, որ ոճրագործ 

ցեղասպան թուրք ասկյարների ձեռքով էր կատարվել: Երկու տարբեր 

մահերի մեջ արտահայտվում է պատմվածքի գլխավոր գաղափարներից 

մեկը՝ Ցեղասպանության և այն իրականացնողների դատապարտումը՝ 

այդ հակադրության մեջ կարևորելով անհատի բնականոն կյանքով 
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ապրելու և մահանալու գաղափարի նշանակությունը: Իսկ 

ծննդավայրում թաղվելու («Ծովասարի անուշ փեշերին կընդունի իր 

հավերժ քունը») Օհանի ցանկությունը դառնում է հայրենասիրական 

ցանկություն, որը կապ ունի նախնիների հոգու պաշտամունքի հետ, 

որովհետև հարազատների կողքին թաղվելու ցանկությունը 

«ժամանակակիցներին կապում է նախնիների հոգու հետ և նպաստում է 

հայրենիքի պահպանմանը» [5, 282]:  

Իսկ Ծովասարի հետ Օհանի առնչությունները, այս դեպքում նաև 

իմաստուն ծերունու արքետիպի հետ կապված կերպարը, ուղղակիորեն, 

յուրովի կապ ունեն լեռան արքետիպի այն պատկերացման հետ, որը 

արտահայտվել է հետևյալ կերպ. «Հանրորեն ընդունված է լեռան 

արքետիպը, որը արձանագրում է մարդկության սոցիալական փորձը: 

Լեռը բարձրանալ նշանակում է հաղորդակցվել աստծու հետ: Լեռան 

արքետիպը կոնցեպտ է, որը արտահայտում է տիեզերքի կարգավորման 

գաղափարը: Լեռը, ավելի ուշ քարը Տիեզերքի կենտրոնն են» [6,2/5]: 

Պատմվածքի տիրույթում Օհանի կերպարը յուրովի բացահայտում է 

հեղինակի գաղափարական-գեղագիտական իդեալի հետ առնչվող 

խնդիրներ: Ահա այս տեսանկյունից ևս ուշագրավ են Օհանի 

պատկերացումների մեջ կեցության հիմնախնդիրների մասին 

արտահայտությունները: Հոգեկան շեղումը նրա մեջ ուղեկցվում է 

արքետիպային պատկերացումների՝ կարելի է ասել լուսավոր կողմերի 

հետ ու դրանց կողմն ունեցած բնազդային հակմամբ: Ծովասարը նրա 

համար և՛ հեռվում գտնվող ծննդավայր-հայրենիք է, և՛ գեղեցիկ, 

ներդաշնակ, բնականոն  կյանքի վայր, նա սրբազան մասունքի պես է 

հիշատակում լեռան բնության բաղադրիչները, ծաղիկներն ու կանաչը, 

ուր ինքը հիմա էլ կուզենար գնալ և գլուխկոնծի տալ նրա լանջերին, այն 

հիշեցնում է նաև «Հոյ Նուբար» երգը, սրբազան մասունք է լեռան հողը, 

ջուրը, նրա գագաթի լիճը: Ի վերջո Օհանը ուզում է ամեն գնով գնալ 

հայրենի Սասուն, և թե «տերը կամեցավ», կընդունի իր հավերժական 

քունը: Այստեղ է մահացել նրա հայրը, որն իր կյանքի գնով փրկել ու 

պահպանել է որդուն՝ ապահովելու համար իր գերդաստանի 

սերնդափոխական շարունակականությունը: Օհանի նման ընկալում-

ներով ու ծննդավայրի հանդեպ վերաբերմունքով հեղինակը ստեղծել է 

թուրքերի կողմից բռնազավթված իր հայրենիքի նվիրական պատկերը, 

որի կենտրոնում Ծովասարի խորհրդանշանական տեսիլն է հառնում: 

Հետևաբար իր հայրենիքը, նրա խորհրդանշաններից մեկը հանդիսացող 

լեռը  տիեզերքի կարգավորման գաղափարի բաղադրիչներ են, ուր ինքը 
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ճանաչել է ազգային կեցությունն իր գեղեցկություններով, սերունդը 

պաշտպանելու համար մղված դաժան պայքարով ու նաև այդ ամենից 

բխող ներդաշնակ կյանքով ապրելու երազանքով: Հոգեկան շեղում 

ստացած Օհանին ահա բնականոն կյանքով ապրելու երազանքն էլ 

մղում է կատարելու մի վերջին քայլ. մտապատրանքում հնչած հոր 

կանչից մղված՝ գնալ Թուրքիա պետության կողմից բռնազավթված իր 

ծննդվայրը՝ Սասուն: Իր նպատակին հասնելու համար արգելքներ 

կային, որ մասամբ գիտակցում է Օհանը: Նա Խորհրդային Միության և 

Թուրքիայի միջև եղած պետական սահմանն է անցնելու: Իմաստուն 

ծերունու արքետիպին բնորոշ բնազդային կողմնորոշմամբ՝ նա որդու և 

մյուսների՝ սահմանը անցնելու դժվարությունների հետ կապված 

ողջամիտ առարկություններին հակադրում է իր տեսանկյունից 

օրինաչափ համարվող բնական մի ելք. ինքը ծնվել է Սասունում, 

հետևաբար իրեն պետք է թողնեն. «Օհանը հո փախստական չէ, հո 

գողեգող չի անցնելու սահմանը, շիփշիտակ կգնա հենց 

սահմանապահների հրամանատարի մոտ. կբացատրի, կպարզի իր 

միտքը, և հենց հրամանատարը ուղեկից կլինի՝ կբռնի Օհանի թևից, 

Արաքսը կանցկացնի այն կողմ, թուրքին կհրամայի՝ թող էս հալևորը գնա 

Ծովասարը տեսնի ու ետ գա: 

- Թե ռուսն հրամայեց, ասկյարն ո՞վ է, որ հրամանը չկատարի, տղա» 

[1,73]:  

Ռուսների մասին ժամանակի այս պատրանքային պատկերացումը 

ևս բնութագրում է Օհանին իբրև տվյալ ժամանակաշրջանի ժողովրդի 

հասարակ խավի ներկայացուցիչ: 

Տարիքի բերումով հոգեկան շեղում ստացած Օհանը, ինչ խոսք, 

զրկվել էր իր շուրջը գտնվող մարդկանց բնորոշ իրատեսությունից, 

ողջամտությունից: Սակայն հայրենիք գնալու նրա բուռն ցանկությունն 

ուներ իր բացատրությունն ու տրամաբանությունը: Իսկ այդ 

տրամաբանության մեջ Օհանի կերպարում խտացված կերպով է 

արտահայտվել օտար պետության կողմից իր բռնազավթված 

ծննդավայր-հայրենիքի ձգողական ուժի գիտակցումը: Պատմվածքի 

գերխնդիրն է տիեզերքի կարգավորման, մարդկային սոցիալական 

փորձի կարևոր բաղադրիչ դիտարկել հայրենիքի, այս դեպքում՝ 

Արևմտյան Հայաստանի, Սասունի, Ծովասարի,  հանուն գերդաստանի 

շառավղի պահպանման նահատակված հայրերի ոգիների ձգողական 

ուժի կարևորությունը հայ մարդու համար նախևառաջ: 
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Եզրակացություն: Հոդվածում Մ. Գալշոյանի «Ծովասարի Օհանը» 

պատմվածքը գրականագիտական վերլուծության է ենթարկված 

արքետիպային պատկերացումների հետ ունեցած առնչությունների 

շրջանակում: Այս դիտանկյունից՝ սասունցի Օհանի կերպարը և 

պատմվածքի հեղինակային մտահղացումն ու գլխավոր գաղափարը 

բացահայտվել են համաշխարհային մշակութային արժեքների, յունգյան  

«հավաքական անգիտակցականի» կամ ժողովուրդների հավաքական 

ենթագիտակցության մեջ ձևավորված արքետիպային պատկերացում-

ների (իմաստուն ծերունի, անիմա, հայր, մահ, լեռ) նաև մեր 

էթնոմշակույթում տարբերակային դրսևորումների հետ ունեցած 

կապերի մեջ: 

Ըստ այդմ էլ, մեր կարծիքով, պատմվածքում հեղինակային 

մտահղացման տիրույթում Օհանի կերպարով դեպի Թուրքիայի 

Հանրապետության կողմից բռնազավթված իր ծննդավայր-հայրենիքը 

գնալու նրա բուռն ցանկության ու ձեռնարկումների շնորհիվ կարևորվել 

է հեռվում մնացած հայրենիքի ձգողական դաշտի ուժի բարոյական ու 

հոգեբանական նշանակությունը հայ մարդու համար: Ըստ էության, 

արքետիպերի լեզվով խոսելու հեղինակի ձիրքի շնորհիվ, գլխավոր 

կերպարի կենսափորձով մի որոշակի չափով գիտակցված ու 

հաստատված ազգային ու ընդհանրապես մարդկային համակեցության 

մասին վերոհիշյալ պատկերացումները մենք հանրության կյանքում 

լայնամասշտաբ («տիեզերական կարգավորման») նշանակությամբ և 

մարդկության սոցիալական փորձի մեջ առաջնային նշանակություն 

ունեցող բաղադրիչներ ենք դիտարկում: 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С АРХЕТИПАМИ В РАССКАЗЕ                           

М. ГАЛШОЯНА «ОГАН ИЗ ЦОВАСАРА» 

Хачикян Г. В. 

 

«Оган из Цовасара» – один из рассказов сборника М. Галшояна 

«Облака над горой Марута». Здесь автор благодаря своему творческому 

умению искусно применил способность «говорить архетипами» (К. Юнг), 

описал мировоззрение и психологию образа крестьянина Огана, с трудом 

освободившегося от геноцида 1915 года. Изображая отношения с 

архетипическими образами мудрого старца, смерти, анима, отца, горы, 

писатель раскрыл существенные стороны национальной психологии 

героя, его внутреннюю неразрывную связь с утраченной родиной –  
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Западной Арменией, Сасуном и Цовасаром, природный мир и 

национальные культурные традиции. В результате всего этого 

подтверждается безусловная любовь и нерушимая привязанность Огана к 

родине, вынужденного покинуть родные места в результате геноцида 

турецких захватчиков, что звучит как послание армянскому читателю.  

Ключевые слова: М. Галшоян, рассказ, К. Юнг, архетипы мудрого 

старца, смерть, анима, отец, гора, Сасун, Цовасар, Геноцид, тоска по 

родине. 

 

THE SIGNIFICANCE OF RELATIONSHIP WITH ARCHETYPES IN                

M. GALSHOYAN'S STORY "OHAN FROM TSOVASAR" 

Khachikyan G. V. 

 

―Ohan from Tsovasar‖ is one of the stories in M. Galshoyan's collection 

―Clouds over Mount Maruta‖. Here the author, thanks to his creative ability of 

«speaking in archetypes» (K.Jung), described the peasant Ohan‘s image, 

worldview and psychology, who with great difficulty escaped from the 1915 

genocide. Depicting the relationship with the archetypal images of the wise 

old man, death, anima, father, mountain, the writer revealed the essential 

aspects of the national psychology of the hero, his inner inseparable 

connection with the lost homeland of Western Armenia, Sassun and Tsovasar, 

the natural world and national cultural traditions. As a result of all this, the 

unconditional love and indestructible attachment of Ohan to his homeland is 

confirmed, who was forced to leave his native place as a result of the Turkish 

invaders‘ genocide, which sounds like a message to the Armenian reader. 

Keywords: M. Galshoyan, story, K. Jung, archetypes of a wise old man, 

death, anima, father, mountain, Sassun, Tsovasar, Genocide, homesickness. 
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