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ՄԱՐՄ ՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈ ԳԻՆ  
ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀՐԱ ՇԱ ՊԱ ՏՈՒՄ ՀԵ ՔԻ ԱԹ ՆԵ ՐՈՒՄ

Թա մար Հայ րա պե տյան*

Հայ կա կան հե քի աթ նե րում թե՛ դի պա շա րա յին և թե՛ մո տի վա յին մա կար
դա կում բա վա կան տա րած ված են մահ վան և անդր շի րի մյան կե ցու թյան 
էզո թե րիկ (գաղտ նա խոր հուրդ) պատ կե րա ցում ե րը, որոնց հա մա ձայն` 
կյան քը կամ հո գին ըն կալ վում է որ պես որո շա կի ծա վա լի կոնկ րետ նյու
թե ղեն առար կա, որը կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես բա ցա կա յել մարմ ից 
և հե ռա վո րու թյու նից շա րու նա կել շնչա վո րել մար մի նը:
Մարմ ից դուրս գտնվող հո գին մեծ մա սամբ պատս պար վում է թռչուն նե
րի մեջ, որոնք բնակ վում են տի ե զե րա կան ծա ռի վե րին մա սում: Վի շա
պը (տար բե րակ նե րում` սա տա նա, աժ դա հա, քյո սա) տի ե զե րա կան ծա ռի 
ստո րին մա սի` անդ րաշ խար հի քթո նիկ բնա կիչ է, որին սպա նե լով (զո հա
բե րու թյուն)` հե քի ա թի հե րո սը վե րա կանգ նում է տի ե զեր քի խախտ ված 
ներ դաշ նա կու թյու նը:
Տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի բա նա հյու սա կան մշա կույ թում հսկան չի մա հա
նում, երբ կտրում են նրա գլուխ նե րի մեծ մա սը. Ավե լին` որոշ հե քի աթ նե
րում կտրված գլուխ նե րի փո խա րեն աճում են նո րե րը: Այ սինքն` մա հը վրա 
է հաս նում հսկա յի բո լոր գլուխ նե րը կտրե լու դեպ քում մի այն, որոն ցից մե
կի կամ մի քա նի սի մեջ խնամ քով ծպտված է նրա հո գիկյան քը:
Մարմ ից դուրս գտնվող հո գու մա սին դի պա շա րե րը տար բեր փո փո խակ
նե րով կեն ցա ղա վա րել են Հնդկաս տա նից մին չև Հեբ րի դյան կղզի նե րը 
սփռված արի ա կան ժո ղո վուրդ նե րի, ինչ պես նաև ոչ արի ա ցի նե րի առաս
պել նե րում ու ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րում և կապ ված են եղել մահ վան 
ճա նա չո ղու թյան ու ան մա հու թյան որո նում ե րի հետ:
Բա նա լի բա ռեր. բա նա հյու սու թյուն, հրա շա պա տում հե քի աթ, առաս պել, 
հո գի, հա վա տա լիք, խորհր դա նիշ:

Վաղն ջա կան տրա մա բա նու թյամբ` վտան գա վոր պա հե րին հո գին 
ան մատ չե լի տե ղում ինչոր առար կա յի (կեն դա նու, բույ սի և այլ բա նե րի) 
մեջ զե տե ղելն ավե լի հու սա լի է, քան այն մշտա պես իր հետ կրե լը: Այդ 
պատ կե րա ցում ե րը իրենց անդ րա դարձն են գտել Հայաստանի պատմա
ազգագրական տարբեր շրջաններից գրառ ված դի պա շա րե րում:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ բա նա հյու սու թյան 
տեքս տա բա նու թյան բաժ նի վա րիչ, առա ջա տար գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր:
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Աար նեԹոմփ սոնՈւ թե րի հե քի աթ նե րի մի ջազ գա յին նշա ցան կին 
հա մա պա տաս խա նող խնդրո առար կա հայ կա կան դի պա շա րե րը խմբված 
են եր կու` ATU –302 և ATU –302B թվա հա մար նե րի տակ և ու նեն հե տև յալ 
խո րագ րե րը` «Սիր տը ձվի մեջ» (16 տար բե րակ) և «Հե րո սի կյանքն իր թրի 
մեջ է» (15 տար բե րակ), որոնց ընդհանրական բովանդակությունը, որոշ 
փոփոխություններով հան դերձ, հանգում է հե տև յալին.

Սիր տը ձվի մեջ
Ջան փոլա դը (սա տա նա, վի շապ, Աժ դա հա, կեսխոզ) հե րո սին ու

ղար կում է իր հա մար գե ղեց կու հի աղջ կան բե րե լու: Հե րո սը գե ղեց կու հու 
օգ նու թյամբ հաղ թա հա րում է դժվա րու թյուն նե րը և բե րում նրան: Աղ ջի կը 
իմա նում է Ջան փո լա դի հո գու տե ղը` եզան (առյու ծի, եղ նի կի, վայ րի վա
րա զի, այ ծյա մի) փո րում գտնվող արկ ղի 3 թռչուն նե րի կամ սնդու կում 
պահ վող ապա կու մեջ: Հե րո սը սպա նում է թռչուն նե րին, Ջան փո լա դը մեռ
նում է, հե րոսն ամուս նա նում է աղջ կա հետ1:

Հե րո սի կյանքն իր թրի մեջ է
Հե րոսն ըն կե րա նում է գու շակ և լո ղորդ տղա նե րի հետ, սպա նում 

դև ե րին, ազա տում գեր ված աղ ջիկ նե րին, ամուս նա նում վեր ջին աղջ կա 
(Ոս կե ծամ) հետ: Թա գա վորն իմա նում է աղջ կա գե ղեց կու թյան մա սին, 
պա ռա վին պատ վի րում բե րել աղջ կան: Պա ռավն իմա նում է տղա յի ու ժի 
գաղտ նի քը, թու րը գցում ծո վը, հե րո սը մա հա նում է: Պա ռա վը փախց նում 
է աղջ կան: Ըն կեր նե րը գու շա կում են տղա յի մա հը, գտնում թու րը, հե րո սը 
վե րա կեն դա նա նում է: Մա տա նին ու ղար կում է կնո ջը, սպա նում թա գա վո
րին, ազա տում կնո ջը2:

Բա ցի նշված եր կու մեծ հե քի ա թախմ բե րից` հայ կա կան հե քի աթ նե
րում մարմ ից դուրս գտնվող հո գին մո տի վի մա կար դա կով սփռված է 

1 Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ (այ սու հետ` ՀԺՀ), 1959 –2012, հ. II, N 3 (Այ րա րատ), 
հ. III, N 27, N 14 (հա վել ված, Այ րա րատ), հ. V, N 52 (Ար ցախ), հ. VI, N 171 (Գան ձակ
Տա վուշ), հ. VII, N 17 (Ար ցախ), հ. VIII, N 22, N 25 (Գու գարքԼո ռի), հ. XII, N 13, N 19 
(Տու րու բե րանՄուշ), հ. XIII, N 2 (Մուշ): Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա
հիւ սու թե ան, գիրք Գ, Թիֆ լիսԷջ մի ա ծին, 1914 –1915, էջ 224 –231 (Գյու լափ լուՄա
կու): Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու, հ. Դ, Մոս կուաՎա ղար շա պատ, 1902, 
N 27 (Արծ կե); Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց Հա ճե ան Հ. Մ., 
Վի են նա, 1907, N 13 (Խո տոր ջուր); Փշրանք ներ ժո ղովր դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից, 
ժո ղո վեց Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Թիֆ լիս, 1892, էջ 90 –101 (Ապա րան); 
Սրվանձ տյանց Գ., Եր կեր, հ. 1, Երև ան, 1978 (Հա մովհո տով), N Ա, Վաս պու րա
կան:

2 ՀԺՀ, հ. II, N 9; հ. III, N 4 (հա վել ված), հ. V, N 106, հ. VI, N 172, հ. VIII, N 23, հ. XI, 
N 3, հ. XIII, N 7, N 9; N 41, հ. XV, N 40: ՀԱԲ, հ. 15, Երև ան, 1983, N 6; ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 
142 –151, 196 –201, 202 –210; ԳՍ, հ. 1, N Բ:
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բազ մա թիվ դի պա շա րե րում: Օրի նակ` ATU –552 թվա հա մա րին պատ կա
նող 13 հե քի աթ նե րից 5ում3` «Ղո չաղ Միր զան», «Կտրտված տղի հե քի ա
թը», «Կրա կոտ ոսպ», «Սըռ լի Քյո սին հե քի աթ», «Սե վո յի Սե լին» հե րո սը 
սպա նում է դևի (Կրա կոտ ոսպ, Քյո սա) հո գին, որը գտնվում է` աղ վե սի 
փո րում պահ ված արկ ղի 3 ծտե րի, Սպի տակ դևի փո րի մի ջի «ղու թի կի» 3 
ծտե րի, Շaբ Դaնը զի ծո վի հա տա կի սնդու կի չորս ճնճղուկ նե րի, գո մե շի 
կո տո շում գտնվող 12 մե ղու նե րի և կար միր քա րի ճնճղուկ նե րի մեջ:

Մեր ու սում ա սի րու թյան շրջա նակ նե րում հե տաքր քիր է հատ կա
պես հին եգիպ տա կան առաս պե լից սեր ված «Եր կու եղ բայր»4 հե քի ա թը, 
որի սկզբնաղ բյու րը Բրի տա նա կան թան գա րա նում պահ վող պա պի րուսն 
է` բաղ կա ցած տաս նի նը թեր թից, գրառ ված գրիչ Էն նա նա յի կող մից` մեր 
թվար կու թյու նից 1300 տա րի առաջ Ռամ զես II փա րա վո նի տի րա պե տու
թյան ժա մա նակ5:

Վե րոն շյալ «Եր կու եղ բայր» հե քի ա թում, որը գրառ վել է Հո մե րո սի 
«Իլի ա կա նից» մի քա նի դար առաջ, Անու պի եղ բայր Բա տան, ան հու նո րեն 
սի րե լով և վստա հե լով իր գե ղեց կու հի կնո ջը, նրան հայտ նում է, որ իր սիր
տը գտնվում է ակա ցի ա յի կա տա րի ծաղ կի մեջ, և ով տի րա նա սրտին, 
կտի րա նա նաև իր կյան քին: Փա րա վո նը, իմա նա լով Բա տա յի կնոջ գե ղեց
կու թյան մա սին, նրան թան կար ժեք նվեր ներ ու հան դեր ձանք է ու ղար կում: 
Թե թև ա միտ կի նը, դրանց փայ լից շլա ցած, լքում է ամուս նուն և դառ նում 
փա րա վո նի հար ճը: Այ նու հե տև նա փա րա վո նին հայտ նում է ամուս նու 
սրտի տե ղը: Փա րա վո նի հրա մա նով ծա ռը հա տում են. «Հենց որ սիր տը 
ընկ նում է գե տին, Բա տան մեռ նում է»6:

Հնդկա կան «Ռա մա յա նա» էպի կա կան պո ե մում Ցեյ լո նի Ռա վա նա 
թա գա վո րը ճա կա տա մար տից առաջ իր հո գին հա նում էր մարմ ից, դնում 
տու փի մեջ և թող նում տա նը կամ պահ էր տա լիս «Հրե ղեն աչք» մա կա նու
նով ճգնա վո րին: Կռվի ժա մա նակ Ռա ման զար ման քով նկա տում է, որ 
Ռա վա նա թա գա վո րին դիպ չող նե տե րը չեն վի րա վո րում նրան, բայց Ռա
մա յի դաշ նա կից նե րից մե կը, տե ղյակ լի նե լով թա գա վո րի ան խո ցե լի ու
թյան գաղտ նի քին, օգ նում է Ռա մա յին` ձեռք բե րե լու իր ախո յա նի հո գին և 
ու ժեղ սեղ մե լով վերջ տալ նրա կյան քին7:

3 ՀԺՀ, հ.III, N 28, հ.VIII, N 127, հ. XV, N 39, հ. XVI, N 49, ՀՀ ՀԱՀԽ, N 17:
4 Сказ ки и по ве сти Древ не го Егип та, пе ре вод и ком мен та рии И. Г Лив ши ца. Л., 1979, 

с. 87–102.
5 Ста сов В., Древ ней шая по весть в ми ре (Древ не е ги петс кий па пи рус). «Ро ман двух 

брать ев». – Вест ник Ев ро пы, 1868, III год, том V, кн. 9, с. 702–734.
6 Сказ ки и по ве сти Древ не го Егип та, с. 97.
7 Ин дийс кая ми фо ло гия, Эн циклoпе дия. Со став ле ние, об щая ре дакц ия и пре дис ло
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Այս պես, ռու սա կան ժո ղովր դա կան «Ան մահ Կաշ չե յը»8 հե քի ա թում 
հա մա նուն չար կա խար դը առև ան գում է մի թա գու հու (տար բե րակ նե րում` 
ար քա յադս տե րը) և հե ռա վոր դղյա կում պա հում գե րու թյան մեջ: Թա գու
հուն օգ նու թյան է հաս նում կրտսեր որ դին` ար քա յազն Իվա նը, և նրանք 
որո շում են սպա նել չար կա խար դին: Թա գու հին սկսում է սի րա լիր խոս քե
րով շո ղո մել Կաշ չե յին` ձև աց նե լով, թե վեր ջա պես որո շել է ամուս նա նալ 
նրա հետ: Գե րե վար ված թա գու հին (ար քա յա դուստ րը) ամեն կերպ ջա նում 
է հսկա յից իմա նալ, թե նա որ տեղ է պա հում իր հո գին. «Որ տե՞ղ է քո մա հը, 
Ան մահ Կաշ չեյ»9: Տար բե րակ նե րում հսկան մի քա նի ան գամ «սխալ հաս
ցե ներ» է տա լիս` շե մին դրված ավե լի մեջ, հսկա կաղ նու ար մատ նե րի 
տակ ապ րող որ դի մեջ: Չդի մա նա լով թա գու հու թա խան ձան քին` հսկան 
վեր ջա պես բա ցում է իր ճա կա տագ րա կան գաղտ նի քը. «Իմ մա հը, — 
ասում է նա, — այ սինչ տե ղում է, այն տեղ կանգ նած է կաղ նի, կաղ նու տակ 
տուփ կա, տու փի մեջ` նա պաս տակ, նա պաս տա կի մեջ` բադ, բա դի ներ
սում` ձու, ձվի մեջ գտնվում է իմ մա հը»10: Ար քա յազ նը երախ տա գետ օգ նա
կան նե րի` գայ լի, ագ ռա վի, ձկան օգ նու թյամբ ձեռք է բե րում ձուն, որի մեջ 
ամ փոփ ված է Ան մահ Կաշ չե յի հո գին` կյանքն ու մա հը, և ներ կա յաց նում 
կա խար դին: Չար կա խար դը, իհար կե, կսպա ներ ար քա յազ նին, բայց ձուն 
տես նե լով` հաս կա նում է, որ իր վերջն եկել է, և սկսում է թա խան ձել նրան, 
որ խնա յի իր կյան քը: Ար քա յազ նը ճզմում է ձուն, և Կաշ չե յը նույն վայր կյա
նին մե ռած փլվում է գետ նին11:

Մարմ ից դուրս գտնվող հո գու հա վա տա լի քը հա ճախ է հան դի
պում հու նա կան առաս պել նե րում և հե քի աթ նե րում: Մե լե ագ րո սի առաս
պե լում պատմ վում է, որ նրա ծնվե լուն պես, մոր` Ալ փե ա յի մոտ են գա լիս 
ճա կա տագ րի աստ ված նե րը` մոյ րա նե րը, և նրան ասում. «Քո որ դին մահ 
կգտնի այն ժա մա նակ, երբ ահա այս խան ձողն այր վի խա րույ կի մեջ»12: 

вие К. Ко ро ле ва. М.СПб., 2006, с. 249–272; Ֆրե զեր Ջ., Ոս կե ճյու ղը, Մո գու թյան 
և կրո նի ու սում ա սի րու թյուն, Երև ան, 1989, էջ 786: Հե տաքր քիր է նկա տել, որ 
ժո ղովր դա կան ավան դու թյու նը Սա սուն ցի Դավ թին և զո րա վար Անդ րա նի կին 
նույն պես օժ տել է ան խո ցե լի ու թյամբ` իրենց մարմ ին դաջ ված «խա չով»: Այս տեղ 
ան խո ցե լի ու թյան հնա գույն հա վա տա լի քին հա րակց վել են վի պա կան պատ կե րա
ցում երն ու քրիս տո նե ա կան խա չի հո վա նա վոր զո րու թյու նը (Սաս նա ծռեր, հ. Ա, 
Երև ան, 1936, էջ 374, 512: Սաս նա ծռեր, հ. Գ, Երև ան, 1979, էջ 385: Ղա նա լա նյան 
Ա., Ավան դա պա տում, Երև ան, 1969, N 767, էջ 298):

8 На род ные рус ские сказ ки. Из сбор ни ка А. Н. Афа насье ва. М., 1991, с. 96 –100.
9 Նույն տե ղում, էջ 97:
10 Նույն տե ղում:
11 Նույն տե ղում:
12 Կուն Ն., Հին Հու նաս տա նի լե գենդ ներն ու առաս պել նե րը, Երև ան, 1979, էջ 259:
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Լսե լով այդ` մայ րը խան ձո ղը ճան կում է կրա կից և խնամ քով թաքց նում 
գզրո ցում: Բայց շատ տա րի ներ անց, երբ Մե լե ագ րո սը ճա կա տա մար տի 
ըն թաց քում սպա նում է մո րեղ բո րը, զայ րա ցած Ալ փե ան, մտա բե րե լով մոյ
րա նե րի կան խա գու շա կու թյու նը, խան ձո ղը գզրո ցից դուրս է բե րում ու նո
րից այ րում կրա կի մեջ: Հենց որ այր վում, մոխ րա նում է խան ձո ղը, որ դին 
մեռ նում է ջղաձ գու թյուն նե րով, կար ծես կրա կը այ րում էր նրա ներ սը13:

Տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի բա նա հյու սա կան մշա կույ թում հե րո սի ու
ժը ամ փոփ ված ենք տես նում նրա գլխին աճող երեք ոս կե գույն մա զե րում, 
խո զի որո վայ նում գտնվող երեք աղավն ի նե րի մեջ, եր գող երեք թռչուն նե
րի, ճնճղու կի, թու թա կի, օձի, նա պաս տա կի, բա դի, ագ ռա վի, իշ խա նաձ
կան, ձվի մեջ, ծա ռի բնում, գա րու ցո ղու նում, կիտ րո նում, սնդու կում, քա րի 
կամ կրա կի մեջ և այլն14:

Վաղն ջա կան մտա ծո ղու թյու նը այս տրա մա բա նու թյա նը ներ դաշ
նակ վում է այ նու, որ ամե նը, ին չը ամե նա անն շան առն չու թյուն ու նի ան ձի 
հետ` մա զե րը, եղունգ նե րի կտոր նե րը, թու քը, թեր մաց քը, հատ կա պես 
անու նը, ծպտված է մո գա կան բա նա ձևի մեջ և են թա կա է ծայ րա հեղ 
գաղտ նա պա հու թյան, քա նի որ ան վան մեջ ապ րում է հո գին և ան վան մի
ջո ցով հնա րա վոր է մո տե նալ նրան15:

«Հսկա, որի կրծքում սիրտ չկա» ժո ղովր դա կան հայտ նի ավան դու
թյան` աշ խար հով մեկ տա րած վա ծու թյան աս տի ճա նը հիմք է տա լիս են
թադ րե լու, որ տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի հե քի աթ նե րում ու առաս պե լա կան 
զրույց նե րում հա ճախ հան դի պող 3 (7, 40) գլխա նի վի շապ ներն ու դև ե րը, 
որ իրենց ան մա հու թյու նը երաշ խա վո րե լու նպա տա կով իրենց հո գի նե րը 
(կյան քը) պա հում են մարմ ից դուրս, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 
խորհր դան շում են բնու թյան աղե տա լի ու շան թա բեր երև ույթ նե րը, հան
րու թյան չար ու ճնշող ընդ հա նուր հա վա քա կան ու ժե րը: Այդ չա րի մեջ 
առա ջին հեր թին մտնում են մարդ կա յին ցա վերն ու ձա խո ղում ե րը, հի
վան դու թյուն ներն ու մա հը: Զո րօ րի նակ` հին եգիպ տա կան մշա կույ թի հիմ
քում ըն կած մահ վան դեմ բո ղոքն ար տա ցոլ ված է մարմ ի զմռսման ու մու
մի ա նե րի պատ րաստ ման, ինչ պես նաև մարմ ի պահ պան ման հա մար 
հա տուկ շի նու թյուն նե րի` բուր գե րի, դամ բա րան նե րի կա ռուց ման մեջ, որ
պես զի հո գին ճա նա չի ան խա թար մարմ ին և այ ցե լի նրան: Այս էզո թե րիկ 
պատ կե րա ցու մը, ըստ ֆրան սի ա ցի փի լի սո փա, եգիպ տա գետ Ռե նե Շվալ
լեր դե Լյու բի չի, ավե լին է, քան սիմ վո լը: Որով հե տև սիմ վո լը նշան է, որը 

13 Նույն տե ղում:
14 Ֆրե զեր Ջ., Ոս կե ճյու ղը, էջ 784 –800:
15 Ин дийс кая ми фо ло гия, Эн цик ло пе дия, с. 298–300.
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կա րե լի է սո վո րել ու կար դալ: Իսկ խորհր դան շա յի նը` տեքստ է, «նա մա կի 
ձև», որը են թադ րում է իր օրենք նե րի իմա ցու թյու նը` ոչ մի ընդ հա նուր բան 
չու նե նա լով մեր լեզ վի քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի և նա մա կի սո վո րա
կան ձևի հետ16: «Մի գու ցե առա ջի կա յում մեզ կտրվի հաս կա նալ, որ չկա 
հի ե րոգ լի ֆի լե զու, այլ կա հի ե րոգ լի ֆա յին նա մակ, որն օգ տա գոր ծում է 
խորհր դա նի շը, որ պես զի մո տե նա խորհր դան շա յի նին»17:

Ընդ հա նուր բա նա հյու սա կան ավան դու թյան մեջ հսկան չի մա հա
նում, երբ կտրում են նրա գլուխ նե րի մեծ մա սը. Ավե լին` որոշ հե քի աթ նե
րում կտրված գլուխ նե րի փո խա րեն աճում են նո րե րը: Այ սինքն` մա հը վրա 
է հաս նում հսկա յի բո լոր գլուխ նե րը կտրե լու դեպ քում մի այն, որոն ցից մե
կի կամ մի քա նի սի մեջ խնամ քով ծպտված է նրա հո գիկյան քը:

Վաղն ջա կան պատ կե րա ցում ե րի հա մա ձայն` տի ե զե րա կան ծա ռը 
մո դե լա վո րում է տի ե զեր քի տա րա ծա կան գո տի նե րը (Եր կինք, Եր կիր, 
Ստո րերկ րյայք), որի վրա ուղ ղա ձիգ դիր քով դա սա վոր ված կեն դա նի նե
րից է կախ ված մար դու վի ճակն ու աշ խար հի կար գու կա նո նը: Թռչուն նե րի 
բնա կա տե ղին ծա ռի վե րին մասն է: Կճղա կա վոր կեն դա նի նե րը (եր բեմ 
նաև մե ղուն) և մար դը զբա ղեց նում են ծա ռի մի ջին մա սը, իսկ օձե րը, ձկնե
րը, գոր տե րը և այլն` ստո րին մա սը` ար մատ նե րը18:

Մարմ ից դուրս գտնվող հո գին մեծ մա սամբ պատս պար վում է 
թռչուն նե րի մեջ, որոնք բնակ վում են տի ե զե րա կան ծա ռի վե րին մա սում: 
Վի շա պը (տար բե րակ նե րում` սա տա նա, աժ դա հա, քյո սա) տի ե զե րա կան 
ծա ռի ստո րին մա սի` անդ րաշ խար հի քթո նիկ բնա կիչ է, որին սպա նե լով 
(զո հա բե րու թյուն) հե քի ա թի հե րո սը վե րա կանգ նու մէ տի ե զեր քի խախտ
ված ներ դաշ նա կու թյու նը19:

Խո տոր ջու րից գրառ ված «Ճան սու զին հե քե ա թում»20 հե րո սը կռվում 
է Ջան սու զի հետ, սպա նում, բայց նա անընդ հատ վե րա կեն դա նա նում է: 
Պա ռա վի փոքր աղջ կա մի ջո ցով նա իմա նում է Ջան սու զի հո գու տե ղը` 
առյուծ նե րի փո րի շշե րի մեջ: Սպա նում է Ջան սու զին, ամուս նա նում թա
գա վո րի աղջ կա հետ և պա ռա վի աղ ջիկ նե րին տա նում է իր և իր եղ բայր
նե րի հա մար21:

16 Шжал лер де Лю бич Р., О сим во ле и сим во ли чес ком. – В кн.: Уол лис Бадж Э., Ле
ген ды о еги петс ких бо гах. М., 1997, с. 197–203.

17 Նույն տե ղում, էջ 203:
18 То по ров В. Н., Ми ро вое де ре во, уни вер саль ные зна ко вые комп лек сы, т. 1. М., 2010, 

с. 217–218.
19 Հա րու թյու նյան Ս., Հայ առաս պե լա բա նու թյուն, էջ 23 –24:
20 ՀՀ ՀԱՀԽ, էջ 44 –49:
21 Նույն տե ղում, էջ 48 –49:
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Մարմ ից դուրս գտնվող հո գին հայ կա կան հրա շա պա տում հե քի աթ նե րում

Մոն ղո լա կան մի առաս պե լում Չո րի դոնգ Լա ման կա խարդ է, որը, 
բո ռի փո խա կերպ ված, իր հո գուն ու ղար կում է, որ խայ թի Ժո րո յի աչ քը: 
Ժո րո յին հա ջող վում է բռնել այդ բո ռին և, ձեռ քը բաց ու խուփ անե լով, Չո
րի դոն գին ստի պում է մերթ անզ գա յա նալ, մերթ նո րից ուշ քի գալ22:

Թա թա րա կան աս քում Փու լա դի հո գին գտնվում է երկն քից կախ
ված ոս կյա զար դա տու փի մեջ պահ վող տա սը թռչուն նե րից մե կի մեջ: Երբ 
Փու լա դը տես նում է, որ իր հո գին գտել են, լաց է լի նում, որով հե տև թռչուն
նե րին մե կը մյու սի ետև ից սպա նե լով` սպա նում են նաև իրեն23, իսկ մեկ այլ 
ավան դու թյան մեջ պա տա նի հե րոս նե րը հեր ձում են պա ռավ վհու կին, թա
փում նրա փո րո տի քը, բայց վհու կը չի մեռ նում և, մարմ ա կան տան ջանք
նե րից ազատ վե լու հա մար, ստիպ ված հայտ նում է յոթ գլխա նի օձի մեջ 
թաքն ված իր հո գու տե ղը24:

Մա լա յա կան մի առաս պե լում հա րուստ վա ճա ռա կա նը ոս կե ձկան 
մեջ է փո խադ րում իր որ դեգ րած աղջ կա` Բի դա սա րիի հո գին: Ինդ րա փու
րա քա ղա քի թա գու հին, լսե լով Բի դա սա րիի գե ղեց կու թյան մա սին, նրան 
խա բե ու թյամբ իր ամ րոց է տա նում և տան ջանք նե րի են թար կե լով` փոր
ձում է նրա կյան քին վերջ տալ, որ պես զի իր թա գա վոր ամուս նուն չգայ
թակ ղի: Բայց գե ղեց կու հին չի մեռ նում, որով հե տև հո գի չու նի: Վեր ջա պես, 
խոշ տան գում ե րին չդի մա նա լով, նա թա գու հուն հայտ նում է, որ իր հո գին 
հոր այ գու լճա կի ոս կե ձկան մեջ է: Հենց որ թա գու հին ձու կը հա նում է 
ջրից, Բի դա սա րին ու շագ նաց է լի նում, իսկ երբ նե տում է ջու րը, գե ղեց կու
հին ուշ քի է գա լիս25:

Հո գին հեռ վում անվ տանգ է, մինչ դեռ խոշ տան գում ե րի են թարկ
վող մար մի նը` տկար, որի պատ ճա ռով էլ հե քի ա թի հե րոս նե րը, չդի մա նա
լով կտտանք նե րին, հայտ նում են ճա կա տագ րա կան գաղտ նի քը:

Հին եգիպ տա կան որոշ սյու ժե նե րի և մո տիվն ե րի ար ձա գանք նե րը, 
չնա յած կրո նա փի լի սո փա յա կան ներ հակ` հե թա նո սա կան և քրիս տո նե ա
կան հա մա կար գե րին և քա ղա քակր թա կան տար բեր մի ջա վայ րե րին, կա
րե լի է գտնել նաև «Աստ վա ծաշն չում»26:

22 Ֆրե զեր Ջ., նշվ. աշխ., էջ 793:
23 Նույն տե ղում:
24 Նույն տե ղում:
25 Նույն տե ղում, էջ 794:
26 Հի սու սը մա հու չափ տխուր էր, գի տեր, որ շու տով մե ղա վոր նե րի ձեռքն է մատն

վե լու, որոնք տան ջե լու են իր մար մի նը, ուս տի աշա կերտ նե րին պատ վի րում է ար
թուն մալ և իր հետ հսկել: Սա կայն Գեթ սե մա նի ում աղո թե լուց հե տո երեք ան գամ 
էլ աշա կերտ նե րին տես նում է քնի մեջ և հան դի մա նե լով ասում է. «Հո գիս հո ժար է, 
բայց մար մինս` տկար» (Աս տուա ծա շունչ, Աւե տա րան ըստ Մատ թէ ո սի, 26, 31 –46, 
Մայր աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 2010, էջ 41):
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Թա մար Հայ րա պե տյան

Որոշ ու սում ա սի րող նե րի կար ծի քով` մարմ ից դուրս գտնվող հո
գու մա սին հա վա տա լի քը կապ ված է նվի րա գործ ման խորհր դա ծե սի հետ, 
որի ժա մա նակ, ըստ հնա գույն պատ կե րա ցում ե րի, նվի րա գոր ծյա լի հո
գին հան վում է նրա մարմ ից և փո խանց վում է հո վա նա վո րյալ կեն դա
նուն27:

«Ոգին շշի մեջ»28 հե քի ա թում փայ տա հա տի որ դին, ան տա ռում հո րը 
օգ նե լիս հսկա կաղ նու ար մատ նե րի մոտ` ապա կե շշի մեջ, գտնում է վիթ
խա րի հրե շի ոգին, որին ազատ է ար ձա կում` առատ վար ձատ րու թյան դի
մաց: Սա հի շեց նում է «Հա զար ու մեկ գի շե րում» զե տեղ ված «Ձկնոր սի 
հե քի ա թը», որ տեղ ձկնոր սը իրեն սպառ նա ցող իֆ րի տին հնա րամ տո րեն 
մտցնում է սա փո րի մեջ29:

Հայ կա կան մի մեծ հե քի ա թախմ բում հե րո սի հո գին իր թրի մեջ է30: 
Ի դեպ, մե զա նում ամուս նու հո գու տե ղը պա ռա վը հա ճախ իմա նում է կնո
ջը խա բե լով31: Իսկ թա թա րա կան մի աս քում եղ բոր հո տը հափշ տա կած 
քույ րը, ոս կե սրի և ոս կե նե տի տես քով առև ան գում է իր եղ բոր հո գին, որ
պես զի ցան կա ցած պա հի կա րո ղա նա եղ բո րը սպա նել և ազատ վել նրա 
հե տապն դու մից32:

Իտա լա ցի հայտ նի գրող և բա նա հա վաք Իտա լո Կալ վի նո յի գրա
ռած` իտա լա կան լի գու րյան ծագ ման հե քի աթ նե րից մե կը կոչ վում է «Մար
մին առանց հո գու»33: Հե քի ա թի չար կա խար դը, որի հո գին ծպտված է 
մարմ ից դուրս, առև ան գում է ար քա յադս տե րը և պա հում ան տա ռի անան
ցա նե լի թա վու տում գտնվող մի հե ռա վոր դղյա կում: Չքնաղ գե րու հուն 
ազա տե լու նպա տա կով հե քի ա թի հե րո սը` Ջո վա նին (Ջուա նին), կեր պա
րա նա փոխ վե լով տար բեր կեն դա նի նե րի և ան գամ ան տե սա նե լի մրջյու նի, 
մտնում է աղջ կա ննջա րա նը, դեմ քի վրա սա հե լով` արթ նաց նում է նրան, 

27 Пропп В., Исто ри чес кие кор ни вол шеб ной сказ ки. Л., 1946, с. 41–42.
28 Գրիմ եղ բայր ներ, Հե քի աթ ներ. ռու սե րե նից թարգ մա նեց Ա. Ղու կա սյա նը, Երև ան, 

1981, էջ 407 –411:
29 Հա զար ու մեկ գի շեր. Ըն տիր հե քի աթ ներ, Երև ան, 1990, էջ 33 –71: Իֆ րի տը, ջին նը 

կամ մա րի դը բա րի կամ չար ոգի է արա բա կան բա նա հյու սու թյան մեջ:
30 ՀԺՀ, հ. II, N 9, հ. III, N 4 (հա վել ված), հ. V, N 106, հ. VI, N 172, հ. VIII, N 23, հ. XI, N 3, 

հ. XIII, N 7, N 9, N 41, հ. XV, N 40, ՀԱԲ, հ. 15, N 6, ԵԼՄ, գ. Գ, էջ 142 –151, 196 –201, 
202 –210, ԳՍ, հ. 1, N Բ:

31 Նույն տե ղում:
32 Ֆրե զեր Ջ., նշվ. աշխ., էջ 794:
33 Fiabe italiane. raccolte e trascritte da I. Calvino Primo volume ed. Oscar Mondadori 1981, 

Verona. «Corpo senza lànima», p. 87 –92. Այս աղ բյու րը մեզ տրա մադ րե լու հա մար 
շնոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում ԵՊՀ ռո մա նա կան բա նա սի րու թյան ամ բի ո նի 
դա սա խոս Արաք սյա Ստե փա նյա նին:
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իմա նում կա խար դի ան մա հու թյան գաղտ նի քը: Հե րո սը, մեծ փոր ձու թյուն
ներ հաղ թա հա րե լով, տի րում է արծ վի փո րի մեջ ամ փոփ ված սև ձվին, 
դրա նով հար վա ծում է հսկա յի ճա կա տին, որն իս կույն շուն չը փչում է34:

«Մե ռյալ նե րի գիր քը»` հին եգիպ տա կան կրո նա մո գա կան տեքս տե
րի ամե նա կա տա րյալ ու հա մա պար փակ ժո ղո վա ծուն, ի տար բե րու թյուն 
«Բուր գե րի գրքի», «հո գի է վե րագ րում ոչ մի այն փա րա վոն նե րին, այ լև բո
լոր մարդ կանց` ան կախ նրանց աս տի ճա նից և դա սա յին պատ կա նե լու
թյու նից»35: Այս առու մով ու շագ րավ է այն փաս տը, որ աստ ված նե րին 
նվիր ված հիմ ե րին ու առաս պել նե րին զու գա հեռ Հին Եգիպ տո սում կեն
ցա ղա վա րել են նաև այն պի սի հրա շա պա տում հե քի աթ ներ, ինչ պի սիք են 
«Եր կու եղ բայ րը», «Դա տա պարտ ված ար քա յոր դին», «Ճշմար տու թյունն 
ու կեղ ծի քը», որոնց հե րոս ներն ար դեն մար դա ցող հսկա ներ են, և այդ 
տեքս տե րը եգիպ տա ցի նե րից ան ցել են նաև մյուս հնա գույն ժո ղո վուրդ նե
րին` դրսև ո րե լով տե ղա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ36:

Կլոդ Լևի Ստրո սի դի տարկ մամբ` «Մի գե ղե ցիկ օր, հնա րա վոր է, 
մենք կհաս կա նանք, որ առաս պե լա բա նա կան մտա ծո ղու թյան մեջ գոր
ծում է նույն տրա մա բա նու թյու նը, ին չը որ է գի տա կան մտա ծո ղու թյան մեջ, 
և մար դը միշտ էլ հա վա սա րա պես «լավ» է մտա ծել»37:

Հայ և մի ջազ գա յին հե քի ա թա յին ժա ռան գու թյան մեջ հա ճախ դև
երն ու վի շապ նե րը մե կից ավե լի հո գի ու նեն, այ սինքն` նրանց հո գին 
պատս պար ված է 3 (7, 12, 40) թռչուն նե րի, օձե րի կամ այլ առար կա նե րի ու 
իրե րի մեջ: «Մե ռյալ նե րի գրքում» մի շարք գլուխ ներ կան հո գու փո խա
կեր պու թյուն նե րի մա սին38: Որոշ ժո ղո վուրդ ներ հա վա տում էին, որ մար դը 
մի քա նի հո գի ու նի39: Ֆի զի կա կան մար մի նը կոչ վում է Սահ, որը մար դու 
կա ռուց ված քի ամե նա նյու թա կան մասն է: Հո գին ու նի տար բեր անուն ներ` 
Բա` Հո գիԵրև ույթ, Կա` Հո գիԿրկնակ, Էբ` Հո գիՍիրտ (Խիղճ)40, Ահ` Ամե
նա բարձր, Ան մահ Հո գի (Ոգի), որոնց կա րե լի է տես նել մի այն մտա վոր 
տե սո ղու թյամբ:

34 Նույն տե ղում, էջ 92:
35 Աստ ված նե րի ժա մա նա կը. Հին եգիպ տա կան պո ե զիա, Հ. Էդո յա նի թարգ մա նու

թյամբ, Երև ան, 2007, էջ 10 –14:
36 Му равье ва Т. В., Сто ве ли ких ми фов и ле генд. М., 2008, с. 45.
37 Ле ви-Стросс К., Струк тур ная ант ро по лог ия. М., 1985, с. 207.
38 Уол лис Бадж Э., Ле ген ды о еги петс ких бо гах, с. 91–92.
39 Эли а де М., Ша ма низм. Ки ев, 1998, с. 171, 195.
40 Հին եգիպ տա ցի նե րի կար ծի քով`գի տակ ցու թյան օր գա նը ոչ թե ու ղեղն է, այլ 

Էբը` Հո գիՍիր տը (Խիղճ), որն ար ձա նագ րում է մար դու ամե նա փոքր հո գե կան 
տա տա նում ան գամ (Աստ ված նե րի ժա մա նա կը. Հին եգիպ տա կան պո ե զիա, էջ 
23 –26):
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Թա մար Հայ րա պե տյան

Այ րա րա տից գրառ ված «Թա քա վո րը և նրա երեք տղեր քը»41 հե քի
ա թում փոքր տղան առև անգ ված մոր օգ նու թյամբ իմա նում է դևի հո գու 
տե ղը` ուղ տի փո րում արկ ղի մի ջի երեք` սպի տակ, կար միր, կա պույտ ծտե
րի մեջ, որոն ցից եր կու սին սպա նում է: «Դևը որ սի էր գնա ցել. էս տեղ իս
կույն իմա ցավ, թե բա նը ին չում է: Հա զիվ հազ իրեն քաշ տա լով տուն 
գցեց ու կնկա նը ձեն տա լով ասաց. — Դու էս օրը գցե ցիր ինձ»42: Այդ ժա
մա նակ դևը հե րո սից խնդրում է խնա յել իր վեր ջին հո գին. «գո նե էն մի 
ծի տը իրեն տա, որ նրա նով ապ րի»43:

Տրան սի, քնի և երա զի մեջ, երբ Բան` մար դու զգա յա կան կենտ րո
նը, ան ջատ վում է մարմ ից, մար դը կորց նում է ըն կա լու նա կու թյու նը, իսկ 
երբ Բան վե րա դառ նում է լքյալ մար մի նը, վե րա կանգն վում են կյան քի ու 
հի շո ղու թյան կա պե րը: Բան ամե նա դի նա միկ և ամե նա փո փո խա կան 
մասն է մարդ կա յին կա ռուց ված քի մեջ, որից դուրս են գա լիս ան գի տակ
ցու թյան բո լոր շա ռա վիղ նե րը44: Բան այլ մար մին նե րի մեջ վե րաբ նակ վե
լու և տար բեր կեն դա նի նե րի մեջ վե րա մարմ ա վոր վե լու հատ կու թյուն ներ 
ու նի: Հե տաքր քիր է նկա տել, որ տար բեր հա մաս տե ղու թյուն ներ կա րող են 
տար բեր աստ ված նե րի հա մար դառ նալ Բա (աստ րալ մար մին)45: Բան 
պատ կեր վել է արծ վի մարմ ով և մար դու գլխով, իբ րև թռչուն46, որը կա
րող է թռչել ամե նա տար բեր վայ րեր, լի նել մար դու հա մար ան մատ չե լի 
վայ րե րում և հո գև որ ավե լի բարձր աս տի ճան ու նի, քան Կան:

Կան մար դու Հո գիԿրկնակն է, նրա եթե րա յին մար մի նը, որի մեջ 
կենտ րո նա ցած է մար դու կեն սա է ներ գի ան, աու րան47: Մար մի նը մում է 
ներ քև ում, գե րեզ մա նի` բուր գի, դամ բա րա նի, սար կո ֆա գի մեջ, իսկ Բան 
ճախ րում է երկն քում, Կան էլ վե րա դառ նում է դամ բա րան` կեն դա նաց նե
լու իր մու մի ֆի կաց ված մար մի նը48:

Հին եգիպ տա ցի նե րը հա վա տում էին, որ այս րաշ խար հից այ լա գո
յու թյուն անց նե լու ճա նա պար հին հո գուն սպառ նում են բազ մա թիվ փոր

41 ՀԺՀ, հ. III, էջ 463 –468 (հա վել ված):
42 Նույն տե ղում, էջ 467:
43 Նույն տե ղում:
44 Աստ ված նե րի ժա մա նա կը. Հին եգիպ տա կան պո ե զիա, էջ 24:
45 Օրի ո նի հա մաս տե ղու թյու նը Օսի րի սի Բան է, Յու պի տե րը` Հո րի և Սեթ հի, Սա

տուր նը, Յու պի տե րը, Վե նե րան, Մար սը, Մեր կու րին, ինչ պես նաև Լու սի նը, Արևն 
ու Եր կի րը` Ռաի:

46 Աստ ված նե րի ժա մա նա կը. Հին եգիպ տա կան պո ե զիա, էջ 24: Հին եգիպ տա կան 
այս «մարդթռչու նի» հետ է կապ ված հո գու թռչնա յին պատ կե րա ցու մը քրիս տո նե
ու թյան մեջ, մի այն ոչ արծ վի, այլ` աղավն ու տես քով:

47 Արևի աստ վածն Ռան ու ներ 14 Կա և 7 Բա:
48 Уол лис Бадж Э., Ле ген ды о еги петс ких бо гах, с. 110 –113, 272–276, 294.
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ձու թյուն ներ (հմմտ. եգիպ տա կան Սեթհ աստ վա ծու թյան և նրա հա մա խոհ
նե րի լա րած ծու ղակ նե րի ու որո գայթ նե րի հետ)49:

Հայ և ընդ հա նուր բա նա հյու սա կան ժա ռան գու թյան հա մա տեքս
տում քննե լով գո յու թյան վե րերկ րա յին չա փա նիշ ներն ու ըն կա լում ե րը, 
մահ վան և այն կողմ ա յին կե ցու թյան պատ կե րա ցում ե րը` հան գում ենք 
հե տև յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րին.

1. Մարմ ից դուրս գտնվող հո գու մա սին դի պա շա րե րը տար բեր 
փո փո խակ նե րով կեն ցա ղա վա րել են Հնդկաս տա նից մին չև 
Հեբ րի դյան կղզի նե րը50 սփռված արի ա կան ժո ղո վուրդ նե րի, 
ինչ պես նաև ոչ արի ա ցի նե րի առաս պել նե րում ու ժո ղովր դա կան 
հե քի աթ նե րում և կապ ված են եղել տի ե զե րա կան ծա ռի ու աշ
խար հի մո դե լա վոր ման հնա գույն պատ կե րա ցում ե րի, մահ վան 
ճա նա չո ղու թյան ու ան մա հու թյան որո նում ե րի հետ:

2. Բա նա հյու սա կան հե քի ա թը ժա մա նա կա յին ու աշ խար հագ րա
կան ան սահ մա նա փակ ընդգր կում եր ու նե ցող մի ու րույն վաղն
ջա տեքստ է, որի էզո թե րիկ դի պա շա րե րի ու մո տիվն ե րի տա
րած վա ծու թյու նը վկա յում է հնա գույն հան րույթ նե րի ան ցած 
մտա վոր ու տնտե սամ շա կու թա յին մի և նույն ու ղու մա սին:

3. Հնա գույն մար դու ռա ցի ո նա լիզ մը` Կյան քի, Մահ վան և Հո գու 
մա սին, ներ դաշ նա կո րեն հա րակց ված է նրա այն կողմ ա յին գի
տակ ցու թյան հետ, ին չը կա րող է հու զել մար դուն բո լոր ժա մա
նակ նե րում և գո յու թյան բո լոր ձև ե րի մեջ:

ДУ ША, НА ХО ДЯ ЩА Я СЯ ВНЕ ТЕ ЛА,  
В АР МЯНС КИХ ВОЛ ШЕБ НЫХ СКА З КАХ

Та мар Ай ра пе тян
Ре зю ме
В ар мянс ких сказ ках на ибо лее расп рост ра не ны эк зо те ри чес кие пред став
лен ия о смер ти и загр об ной жиз ни, сог лас но ко то рым жизнь и ду ша че
ло ве ка восп ри ни ма лась как неч то ма тер иаль ное, име ю щее оп ре де лен ный 
об ъем, ко то рый мо жет вре мен но на хо дить ся вне те ла и на расст оя нии оду
шев лять оное.
По древ ней шим ве ро ван иям, в мо мен ты, опас ные для жиз ни, че ло ве ку ка
за лось, что бо лее на деж ным средст вом за щи ты яв ля ет ся хра не ние ду ши 

49 Նույն տե ղում, էջ 28 –47; Աստ ված նե րի ժա մա նա կը. Հին եգիպ տա կան պո ե զիա, էջ 
9:

50 Ար շի պե լագ Ատ լան տյան օվ կի ա նո սում, Շոտ լան դի ա յի, Մեծ Բրի տա նի ա յի մեջ 
մտնող Արևմ տյան կղզի նե րի տա րած քը:
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Թա մար Հայ րա պե տյան

в ка комни будь не до ступ ном ме сте (в жи вот ных, ра стен иях или раз ных 
пред ме тах), чем по сто ян ное но ше ние ду ши в те ле.

Сог лас но меж ду на род но му ка та ло гу ска зок Аар наТом сонУте ра, со от
ветст ву ю щие ар мянс кие сказ ки сгруп пи ро ва ны под но ме ра ми АТU 302 и 
ATU 302 B, ко то рые име ют сле ду ю щие за го лов ки: «Серд це в яй це» (26 вар
иан тов) и «Жизнь ге роя на хо дит ся в его ме че» (15 вар иан тов).

В фольк лор ной куль ту ре раз ных на ро дов ис по лин (дра кон) не уми ра ет 
пос ле от руб ан ия нес коль ких его го лов, бо лее то го, вме сто от ре зан ных го
лов вы рас та ют но вые. То есть, смерть ис по ли на на сту па ет лишь тог да, ког
да от руб ает ся та го ло ва, в ко то рой тща тель но спря та на его ду шажизнь.

Сю же ты вол шеб ных ска зок о ду ше, на хо дя щей ся вне те ла, бы то ва ли в ми
фах и вол шеб ных сказ ках в раз ных вар иан тах, от Ин дии до Геб ридс ких 
ост ро вов, у арийс ких, а так же не а рийс ких на ро дов, и бы ли свя за ны с поз
на ни ем смер ти и по ис ка ми бес смерт ия.

Клю че вые сло ва: фольк лор, вол шеб ная сказ ка, миф, ду ша, по верье, сим вол.

THE SOUL OUTSIDE OF THE BODY  
IN ARMENIAN TALES OF MAGIC

Tamar Hayrapetyan
Summary
In Armenian folktales both on the level of the plot and motif, the esoteric no
tions death and underworld are very popular. According to these, the life or soul 
is perceived as a material object having certain volume, which can temporary 
leave the body and exist outside the body while still supporting it with life. 
According to ancient logic, in dangerous situations it is safer to keep the soul in 
objects (animals, plants, or other objects) than to carry it in the body.

In AarneThompsonUther’s type index of tales this plot is found in two tale 
types ATU –302 and ATU –302B, as the “Heart in the Egg” (16 variants) and 
“Life Dependent on a Sword” (15 variants), which were popular in different 
ethnographic regions of Armenia.

In folklore tradition of many peoples the giant does not die when his heads 
are cut off, moreover, instead new heads appear. Namely, the soul is carefully 
disguised in one of the heads of the giant and he dies only when all the heads 
are cut off.

Plots and motifs on the soul outside of the body with different variations were 
found in myths and folktales of different Aryan and nonAryan peoples from 
India to the Hebrides and related to death cognition and search for immortality.

Keywords: folklore, tales of magic, myth, soul, belief, symbol.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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