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ԷՍԹԵՐ ԽԵՄՉՅԱՆ

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ՍՅՈՒԺԵՆԵՐԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Արևելյանժողովուրդներիհետհայերիդարավորշփումներիընթացքումբանավոր
և գրավոր ճանապարհով փոխ են առնվել մի շարք պատմավիպական կերպարներ,
որոնցիցէնաևՍողոմոնԻմաստունը:ԱստվածաշնչյանհայտնիհերոսՍողոմոնԻմաս
տունըմեծճանաչումէունեցել,հայտնվելվիպականպատումներիառանցքում,ձեռք
բերել վիպական հերոսի հատկանիշներ և ընկալվել որպես բանահյուսական հերոս:
ՀոդվածումքննությանէառնվելՍյունիքիտարածաշրջանումգրառվածսողոմոնյանմի
շարքսյուժեներ:

 Բա նա լի բա ռեր` բանահյուսություն,պատմավիպականկերպար,արխաիկսյու
ժե, ավանդություն, Սողոմոն Իմաստուն, Աստվածաշունչ, կախարդանք, հրաշագոր
ծություն,հավատալիք:

Ս յու նի քի բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան մեջ զգա լի մաս կազ մող պատ-
մա վի պա կան կեր պար նե րի մա սին պա տում նե րի մի մա սը տե ղա կան ծա գում 
ու նի և  ան մի ջա կա նո րեն հիմն ված է Ս յու նի քի պատ մա կան անց յա լում տե-
ղի ու նե ցած դրա մա տիկ անց քե րի վրա, իսկ մի մասն էլ ե կա մուտ սյու ժե ներ 
են, ո րոնք տար բեր ժա մա նակ նե րում և  տար բեր ճա նա պարհ նե րով մուտք են 
գոր ծել տե ղա ցի բա նա սաց նե րի եր կա ցանկ և,  ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, շրջա-
նառ վել: Ս յու նի քի բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան զննութ յու նը թույլ է տա-
լիս ա սելու, որ տե ղա կան պատ մա վի պա կան կեր պար նե րին զու գա հեռ, եր բեմն 
նույ նիսկ ա ռա վել լայն չա փե րով բա նահ յու սա կան ա վան դույ թում կեն ցա ղա վա-
րել, պատմ վել և  դա րե րով փո խանց վել են այն պի սի կեր պար ներ, ինչ պի սիք են 
«մա հա շունչ վի շապ»1, «նե ռի կա րա պետ, ա նո ղորմ բռնա վոր»2  Լենկ  Թե մուրն 
ու «վի շապն անդն դա յին»3  Շահ Ա բա սը, Ա լեք սանդր  Մա կե դո նա ցին և  Սո ղո-
մոն Ի մաս տու նը, ո րոնք ար ևել յան բա նահ յու սա կան ա վան դութ յու նից գրա վոր 
(Աստ վա ծա շունչ և  Կեղծ  Կա լիս թե նե սի «Ա լեք սանդ րի պատ մութ յուն») և  բա նա-
վոր ճա նա պար հով ներ թա փան ցել են  Հա յաս տան: 

Ն կա տի ու նե նա լով ար ևել յան պատ մա վի պա կան կեր պար նե րի բնույ թի, 
գոր ծա ռույթ նե րի, թո ղած ազ դե ցութ յուն նե րի, ըն կալ ման ու գնա հատ ման տար-
բե րութ յուն նե րը` նա խընտ րե լի է յու րա քանչ յուր կեր պա ր ներ կա յաց նել ա ռան-
ձին` հե տա զո տե լով սո ցիա լա կան, պատ մա կան, ազ գա յին այն ի րա կան մի ջա-
վայ րը, ո րով պայ մա նա վոր ված է մարդ-ան հա տի և  պատ մա կան ան ձի ձևա-
վոր ման գոր ծըն թա ցը: Ս յու նի քի բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան մեջ ար ևել-
յան պատ մա վի պա կան կեր պար նե րի գո յութ յու նը հետ ևանք է ժա մա նա կագ րո-
րեն հե ռա վոր մի ջազ գա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի, քա ղա քա կան, մշա կու-

1 Մեծոփեցի Թովմա, Պատմագրական երկեր, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
2003, էջ 29:

2 Նույն տեղում, էջ 31:
3 Դավրիժեցի Առաքել, Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դավրիժեցւոյ, Վաղարշապատ, 

1884, էջ 16:
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թա յին ու տնտե սա կան կա պե րի, բա նահ յու սա կան նա խաս տեղծ սյու ժե նե րի 
ու մո տիվ նե րի փո խան ցում նե րի: Ար ևել յան պատ մա վի պա կան կեր պար նե րը 
պա րարտ հող են գտել հայ բա նահ յու սա կան ա վան դութ յան մեջ, ձեռք են բե-
րել հա մա պա տաս խան լսա րան, սեր տա ճել հայ կա կան նյու թին, ի րենց սյու ժե-
նե րի մեջ ըն դու նել հայ սո վո րույթ նե րի, հա վա տա լիք նե րի, ծե սե րի տար րեր և 
 կեր պա րա նա փոխ վել, հա մա պա տաս խա նեց վել հայ կա կան մի ջա վայ րի պա-
հանջ նե րին: Այս ա մե նին պետք է հա վե լել նաև նվա ճո ղա կան հար ձա կում նե րի, 
պա տե րազմ նե րի, հա յաոչն չաց ման ծրագ րե րի, բռնա գաղ թե րի ողջ պատ մութ-
յու նը` նե րառ յալ  Լենկ- Թե մու րի և  Շահ Ա բա սի կի րա ռած դա ժա նութ յուն ներն ու 
հա յատ յաց քա ղա քա կա նութ յու նը:

 Վե րո հիշ յալ պատ մա վի պա կան կեր պար ներն ար ևել յան բա նահ յու սա կան 
ժա ռան գութ յան մեջ լայն տա րա ծում են ու նե ցել, և  հատ կա պես մեր ձա վո-
րար ևել յան տա րա ծաշր ջա նի բազ մազգ ժո ղո վուրդ նե րը դա րե դար պատ մել և 
 փո խան ցել են միմ յանց:  Հայ բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան մեջ պատ մա-
վի պա կան կեր պար նե րը հիմ նա կա նում հան դի պում են ա վան դութ յուն նե րի, 
զրույց նե րի, ի րա պա տում հե քիաթ նե րի, զվար ճա խո սութ յուն նե րի մեջ: 

Հ րեաս տա նի նշա նա վոր թա գա վոր`  Դա վիթ թա գա վո րի որ դի  Սո ղո մոնն 
(մ.թ.ա. 950 թ.) իր մե ծա գոր ծութ յուն նե րի շնոր հիվ մեծ ճա նա չում է ու նե ցել և 
 հայտն վել է վի պա կան պա տում նե րի ա ռանց քում: Ն րա վի պա կան կեր պա րի 
զար գաց մա նը և  տա րած մա նը նպաս տել է նաև Աստ վա ծա շուն չը:  Վաս տա-
կել է Ի մաս տուն պատ վա նու նը, ո րը բա զում դա րեր ու ղեկ ցում է նրա ան վա նը: 
«Ըստ Աստ վա ծաշն չի`  Սո ղո մո նը, ժա ռան գե լով իր հոր`  Դա վի թի գա հը, ող ջա-
կեզ է մա տու ցում աստ ծուն (Ե հո վա յին) և խնդ րում ի մաս տութ յուն` ժո ղովր դին 
դա տե լու և  բա րին ու չա րը ճիշտ ո րո շե լու հա մար1: Եվ քա նի որ նա չի խնդրում 
ո՛չ եր կա րա կե ցութ յուն, ո՛չ հարս տույ թուն և  ո՛չ էլ թշնա մի նե րին ոչն չաց նե լու 
կա րո ղութ յուն, աստ ված նրան շնոր հում է ոչ միայն ի մաս տութ յուն, այլև` այն 
ա մե նը, ինչ նա չի խնդրել»2:  Հի րա վի,  Սո ղո մո նի թա գա վո րութ յան տա րի նե րը 
խա ղա ղութ յան, շրջա կա երկր նե րի հետ ցա մա քա յին և  ծո վա յին առևտ րի զար-
գաց ման, տա ճա րա շի նութ յան և  բար գավճ ման տա րի ներ էին: Աստ վա ծա շուն-
չը վկա յում է, որ  Սո ղո մո նը զբաղ վել է կեն դա նի նե րի, թռչուն նե րի, սո ղուն նե րի 
ու սում նա սի րութ յամբ, գրել է եր գեր (Երգ եր գոց)3 և  ա ռակ ներ ( Գիրք ա ռա կաց)4, 
ո րոնք մտել են Աստ վա ծաշն չի մեջ:

 Դա վի թի (մ.թ.ա. XI-X դդ) և  Սո ղո մո նի (մ.թ.ա. 950-928 թթ) թա գա վո րութ-
յան տա րի նե րը հա մար վում էին հին հրեա կան թա գա վո րութ յան «Ոս կե դա րը»5: 
Ն պաս տա վոր ժա մա նա կաշր ջա նը մեծ դեր է խա ղա ցել նաև բա նար վես տի 
նախ նա կան տե սակ նե րի զար գաց ման հա մար:  Հին հրեա կան եր գե րը, ա ռած-
ա սաց վածք նե րը, ա ռակ նե րը, հա նե լուկ նե րը ոչ միայն շրջա նառ վում էին բա-
նա վոր ճա նա պար հով, այլև ա ռան ձին ան հատ նե րի կող մից օգ տա գործ վում 

1 Աստվածաշունչ, Գիրք Հին եւ Նոր կտակարաններու, Մոսկվա, տպ. «Zeus» «Major» ltd. 
1994, էջ 428, 429, Գ թագ.: 2,3:

2 Խեմչյան Է., Արևելքի պատմավիպական կերպարները Տավուշի բանահյուսության մեջ.- 
Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Երևան, 2011, էջ 26:

3 Աստվածաշունչ, էջ, 856-863:
4 Նույն տեղում, էջ 803-842:
5 Аверинцев С.С., Древнееврейская литература // История всемирной литературы, том 

I, Москва, изд-во «Наука», 1983, с. 271-300.
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էին որ պես ա տաղձ գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա մար:  Սո ղո մո նին 
վե րագր վող ա ռակ նե րը ստեղծ վել են ոչ միայն հրեա կան, այլև մեր ձա վո րար-
ևել յան ժո ղո վուրդ նե րի (շու մեր ներ, ա սո րի ներ, քաղ դեա ցի ներ, փյու նի կե ցի-
ներ, ե գիպ տա ցի ներ) բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան վրա: Որ պես թա գա-
վոր, ի մաս տուն, ստեղ ծա գոր ծող (կա րե լի է ա սել նաև` գիտ նա կան)`  Սո ղո մո նի 
փառ քը տա րած վել էր ողջ մեր ձա վո րար ևել յան, ե գիպ տա կան, աֆ րիկ յան տա-
րա ծաշր ջան նե րում, նրա ա ռաս պե լա կան կեր պա րը հեշ տութ յամբ թա փան ցել 
է իր ժա մա նա կաշր ջա նի բազ մաբ նույթ բա նա վոր պա տում նե րի մեջ:  Հե տա գա 
դա րե րում այս գոր ծըն թա ցի զար գաց ման ու տա րած ման հա մար ազ դակ է եղել 
Աստ վա ծա շուն չը:

 Սո ղո մոն յան սյու ժե նե րը  Հա յաս տան ներ թա փան ցել են եր կու ճա նա պար-
հով` բա նա վոր ու գ րա վոր: Հ րեա նե րի զանգ վա ծա յին գե րե վա րումն ու բնա կե-
ցու մը  Հա յաս տա նում  Տիգ րան Բ-ի օ րոք1 և Աստ վա ծաշն չի թարգ մա նութ յու նը 
զարկ տվե ցին ոչ միայն փո խառ յալ սյու ժե նե րի շրջա նառ մա նը, այլև դրանց հի-
ման վրա և դ րանց նմա նո ղութ յամբ ի հայտ ե կան նո րա նոր սյու ժե ներ, ո րոնք 
հա մա հունչ էին հայ կա կան ա վան դա կան նյու թին ու պա հանջ ված էին հայ բա-
նա սա ցի և  ունկնդ րի կող մից: 

Ըստ հե տա զո տութ յան` Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նի ազ գաբ նակ չութ յու նը 
միա տարր չի ե ղել.  Սի սիա նի շրջա նի մի շարք գյու ղե րի բնա կիչ ներ 1828-29 
թթ. գաղ թել են  Պարս կաս տա նի  Մա րա ղա,  Խոյ,  Սալ մաստ և  այլ բնա կա վայ րե-
րից2, խորհր դա յին տա րի նե րին նույն պես Ս յու նի քի բնակ չութ յու նը հա մալր վել է 
պարս կա հա յե րով (ղա րա դաղ ցի նե րի ներ գաղ թը 1946 թ.)3, հետ ևա բար նրանք 
բե րել են նաև ի րենց հոգ ևոր-բա նա վոր մշա կույ թը, ո րը գու մար վել է տե ղա կան 
բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յա նը: Ուս տի գրառ ված նյու թե րը ներ կա յաց նում 
են տե ղա ցի նե րի ու եկ վոր նե րի բա նահ յու սա կան ժա ռան գութ յան հա մա ձուլ-
վածք:

Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նից գրառ ված սո ղո մոն յան սյու ժե նե րը սահ մա նա-
փակ վում են  Սո ղո մո նի ի մաս տուն դա տա վա րութ յան և  ո րո շում նե րի, կա նանց 
ան հա վա տար մութ յան ու ա նի մաստ պա հանջ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն-
քի և  չա րա հա լած կա խար դան քի մո տիվ նե րով:

 Սո ղո մոն յան ի մաստ նութ յու նը հատ կա պես դրսևոր վում է իր հպա տակ նե րի 
դա տե րը վա րե լու ըն թաց քում կա յաց րած ար դա րա դատ ու ի մաս տուն ո րո շում-
նե րով: Ն րան դի մում են թե՛ հան ցա գոր ծութ յունն ու հան ցա գոր ծին պար զե լու 
և  թե՛ կնճռոտ վե ճե րը ճիշտ ըն թաց քի մեջ դնե լու անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում: 

 Սո ղո մոն յան ար խաիկ սյու ժե նե րից մե կը եր կու տա գե րա կա նանց վե ճի 
ա ռար կա ե րե խա յի իս կա կան մո րը ո րո շե լու հա մար (ATU 926 տիպ)4  Սո ղո մոնն 
ա ռա ջար կում է ե րե խա յին մեջ տե ղից կի սել: Իս կա կան մայ րը հրա ժար վում է 
ե րե խա յին կի սե լու ա ռա ջար կից` հօ գուտ հա կա ռա կոր դի, միայն թե պահ պա նի 

1 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, թարգմ. և ծանոթագր. Ստ. Մալխասյանցի, 
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1987, Դ, ԾԵ, էջ 267, Սարգսյան Գ.Խ., Հայկական 
աշխարհակալ տերությունը. Տիգրան Բ.- Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I,  Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., 1971, էջ 570:

2 Նույն տեղում, էջ 31:
3 Նույն տեղում, էջ 803-842:
4 Uther H-J., The Types of International Folktales, A Classification and Bibliography, Based on 

the System of Antti Aarne and Sti th Thompso n, Part I, Helsinki, 2011, էջ 559.
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որ դու կյան քը1. « Մե ռած խու խին մե րը ղա յիլ ա կե նում, հա մա սաղ խու խին մե-
րը` չէ:  Նա ա սում ա.- Ես օ զում չեմ, վեր կես ա նես, խո խան տուր ու րան, թ%ք յի 
վեր սաղ մնա: 

 Սո ղո մոն Ի մաս տունն ա սում ա.-  Դե ալ վի ճի լը հար կա վեր չի, խու խին մե րը 
տ&ւ ես, եր կալ քյն%»2:

Այս հան րա հայտ սյու ժեն « Սո ղո մոն դժվար հարց մը կը լու ծե» վեր տա ռութ-
յամբ մտել է Աստ վա ծա շունչ, որ պես սո ղո մոն յան ի մաս տութ յան հա վաս տում և 
 հաս տա տում:  Սո ղո մո նը, աստ ծուց ի մաս տութ յուն խնդրե լով և  այն ստա նա լով, 
ան մի ջա պես այդ հար ցը լու ծում է և ամ րապն դում իր ի մաս տուն լի նե լու և վ ճիռ 
կա յաց նե լու ի րա վուն քը. « Բո լոր Իս րա յէլ թա գա ւո րին կտրած դա տաս տա նը լսե-
լով` թա գա ւո րէն վախ ցան, քան զի տե սան թե ա նոր վրայ Աստ ծոյ ի մաստ նու-
թիւ նը կայ դա տաս տան ը նե լու հա մար»3: Ս յու ժեն մեծ տա րա ծում է գտել քրիս-
տոն յա և  մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րի շրջանում և  բազ մա թիվ տար բե րակ նե-
րով գրե թե ա ռանց փո փո խութ յան պատմ վել4:  Պետք է նկա տել, որ սո ղո մոն յան 
հար յու րա վոր սյու ժե նե րից սա միակն է, որ առ կա է Աստ վա ծաշն չում:

 Մահ մե դա կան բա նահ յու սա կան ա վան դույ թում  Սո ղո մո նը հան դես է գա լիս 
 Դաու դի որ դի  Սու լեյ ման ա նու նով: Ինչ պես Աստ վա ծաշն չում, այն պես էլ մու սուլ-
մա նա կան  Սուրբ գրքում`  Ղու րա նում  Սու լեյ մա նը ներ կա յաց վել է ոչ միայն որ-
պես ի մաս տուն, այլև հրա շա գոր ծութ յուն նե րին և  կա խար դան քի մի ջոց նե րին 
տի րա պե տող5:

 Սո ղո մոն ի մաս տու նի կեր պա րա նա փոխ ման, կեն դա նի նե րի ու թռչուն նե-
րի լե զուն հաս կա նա լու, մարդ կանց մտքե րը կար դա լու ու նա կութ յուն ներն ըն-
կած են սո ղո մոն յան սյու ժե նե րի հիմ քում և  օգ նում են նրան զար գաց նե լու իր 
հա րա բե րութ յուն ներն ի րեն շրջա պա տող նե րի, մեր ձա վոր նե րի ու հպա տակ նե-
րի հետ, մեկ նա բա նե լու, բա ցա հայ տե լու, լու ծե լու դժվա րա մարս խնդիր նե րը, 
շտկե լու խա թար ված հա րա բե րութ յուն նե րը, ի մաս տուն խոր հուրդ նե րով ուղ-
ղոր դե լու մարդ կանց գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Աստ վա ծա շուն չը տե ղե կաց նում է, որ  Սո ղո մո նը «…  Փա րա վո նին աղջ կան 
հա մար ալ, որ ի րեն կին ա ռեր էր, այս սրա հին պես տուն մը շի նեց…»6: Այդ 
փաս տի հի ման վրա ստեղծ վել են բազ մա թիվ բա նահ յու սա կան սյու ժե ներ, 
ո րոնց շար քում իր ամ բող ջա կա նութ յամբ, գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ ճա ռա բան-
վա ծութ յամբ, ստու գա բա նա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րով ա ռանձ նա նում է  Ղա-
փա նի ա վան դազ րույ ցը7 (ըստ ար ևե լաս լա վո նա կան հե քիա թա յին հա մա ցույ-

1 «Արթարադատ Սողոմոնը».- ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրու թյան ինստիտուտի 
բանահյուսական արխիվ (այսուհետև` ՀԱԻԲԱ) FFVIII:7470,01-7471,00, բանահավաք Արամ 
Մարգարյան:

2 Նույն տեղում:
3 Աստվածաշունչ, նույն տեղում, Գ թագավորաց, 4,5, էջ 431-432:
4 «Сказание о мудром царе Соломоне».- Фольклор Азербайджана и прилегающих стран, 

том III, Баку, Изд-во АзГНИИ, 1930, с. 29-30.
5 Пиотровский М.Б., Сулейман, // Мифы народов мира (այսուհետև`МНМ), Москва, Изд-

во «Советская энциклопедия», 1988, т. II., с. 475, Щедровицкий Д .Б., Соломон, там же, с. 
460-461, Коран, Перевод и комментарии Крачковского И.Ю., Москва, Иад-во «Наука», 1986, 
с. 271, 21:78:79:

6 Աստվածաշունչ, նույն տեղում, Գ թագավորաց, 6,7, էջ 434:
7 ԱՀ, գիրք XIX, Թ իֆ լի ս,  1910, էջ 92-94, Ղանալանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, ՀՍՍՀ 

ԳԱ հրատ., 1969, № 794, Է, էջ 344-346:
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ցի` СУС-ВСС, 983* տիպ)1: Ա վան դազ րույ ցը մա սամբ է հա մընկ նում վե րո հիշ յալ 
տի պին և զ գա լիո րեն տար բեր վում է մյուս նմա նա տիպ սյու ժե նե րից:  Պա տու-
մը մի քա նի մո տիվ նե րի հա մադ րութ յամբ հետև յալ բո վան դա կութ յունն ու նի. 
 Սո ղո մոն Ի մաս տու նը խնդրում է  Փա րա վոն թա գա վո րի աղջ կա ձեռ քը և  մերժ-
վում` պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ չի կա րող կռվել թա գա վո րի հետ, ո րով հետև 
հա մա պա տաս խան ուժ չու նի:  Սո ղո մո նը կռվի պատ րաստ վե լու հա մար 7 օր է 
խնդրում: Այդ ըն թաց քում իր հմա յա կան զո րութ յուն նե րի շնոր հիվ նա հրա մա-
յում է մրջյուն նե րի, մկնե րի, բզեզ նե րի թա գա վոր նե րին դա տար կել  Փա րա վո նի 
ամ բար նե րը, որ նրա զորքն ու ժո ղո վուր դը քաղ ցած մնան, հրա մա յում է ծո վա-
յին ամ պե րին բռնել երկն քի ե րե սը և  քա մուն ար գե լում է փչել, իսկ մո ծակ նե րի 
թա գա վո րին` իր հպա տակ նե րով թանձր մշու շի տակ հար ձակ վել փա րա վո նի 
զոր քի վրա: Կ ծոտ ված, կու րա ցած զոր քի փրկված զին վո րը լուր է տա նում  Փա-
րա վո նին. «…  որ մուք մին մի նու կըտ րալ ըք, հա մա ու րան ղո շու նեն ոչ մը նին 
քե թը ըր նալ չի»:  Թա գա վո րը հա մա ձայն վում է իր աղջ կան ա մուս նաց նել  Սո ղո-
մո նի հետ:  Պա տու մում ընդգծ ված են  Սո ղո մո նի հրա շա գոր ծութ յուն նե րը, նա 
կա ռա վա րում է բնութ յան ու ժե րը,  կեն դա նի նե րին ու թռչուն նե րին, ինչը են թադ-
րել է տա լիս  Սո ղո մո նի դի ցա բա նա կան ծագ ման մա սին:  Սա կայն ըստ ա վան-
դազ րույ ցի`  Սո ղո մո նը մեծ քա րո զիչ է և շր ջա գա յե լով աստ ծու խոսքն է տա րա-
ծում, իսկ  Փա րա վո նի աղ ջի կը կռա պաշտ է և  միայ նակ մնում է տա նը:  Նա պա-
հան ջում է իր հա մար կա ռու ցել թռչուն նե րի փե տուր նե րով այն պի սի տուն, «…  
որ թոռ նը ե շիմ ըր հա (որ կող մը նա յեմ` եր ևա)»: Թռ չուն նե րի թա գա վորն ա վե լի 
ի մաս տութ յուն է դրսևո րում, քան  Սո ղո մո նը և  ա ռա ջար կում է. «…  տու խէ՞ ըս 
էս քան հեյ վա նու մեղք ընգ նում, հինչն ա բոլ, ծո վեն ղրա ղեն ղա մի շը, ոչ խա րեն 
էլ պուր թը:  Պի րում ա հե տո ղա մի շա չա թան շի նիլ տա լիս, պրթա ալ քի չա, օ բա 
շի նում, քցում ե րան, թա` թոռ նը օ զում ըս, ե շի` ըր հա:

 Քե չա չա թա նը էդ օ րաց ա ա դաթ ըն գած»2:
 Սա կայն դա էլ չի բա վա րա րում փա րա վո նի աղջ կան.  Սո ղո մո նը մի սնդուկ 

է պատ վի րում և դ նում սեն յա կի անկ յու նում՝ որ պես կուռք, որ կի նը երկր պա գի: 
 Բայց կի նը պա հան ջում է, որ ա մու սի նը երկր պա գի իր կուռ քե րին:  Սո ղո մո նը 
կնոջ բար կութ յու նը մեղ մե լու հա մար խոս տա նում է ձի նստե լիս մտրա կը գցել 
և  վերց նե լիս ե րե սը դե պի կուռ քե րը դարձ նել. «…  գի դաց, որ քու կուռ քեդ ըմ 
երկր պա գութ յուն տա լիս»:  Բայց օ տար կուռ քե րի ա ռաջ խո նարհ վե լը  Սո ղո մո նի 
հա մար ճա կա տագ րա կան է լի նում. «…  բիր դան հո գավ-մարմ նավ կոր չում ա: 
Մ հենգ էս սհաթս ալ  Սու ղու մուն Ի մաս տու նեն տե ղը մահ լում չի, գի տաց վալ չի` 
քա մի ա տե ռալ, հինչ ա տե ռալ…»:

 Սույն ա վան դազ րույ ցը եր կու կար ևոր եզ րա հան գում ունի. ա)  Սո ղո մո-
նի ան վան հետ է կա պում և ս տու գա բա նում հին աշ խար հում տա րած ված և 
 մինչև օրս խաշ նա րած նե րի ու սար վոր նե րի կեն ցա ղում կի րառ վող թա ղի քա-
պատ ծած կո ցով և  ե ղեգն յա պա տե րով վրա նի կա ռուց ման դրդա պատ ճառն ու 
են թադր յալ ժա մա նա կը: բ)  Սե փա կան աստ ծուն թե կուզ կեղծ ու րա նա լով`  Սո-
ղո մո նը հա տու ցում է:  Նա ա նէա նում է և  հո գով-մարմ նով կոր չում: Այս տեղ մենք 

1 Сра внительный указатель сюжетов, Восточнославянская сказка, Ленинград, Изд-во 
«Наука», 1979, с. 252.

2 Ղանալանյան Ա., էջ 345:



162 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

գործ ու նենք կռա պաշ տութ յան դեմ պայ քա րի մի դրվա գի հետ, որն ու սու ցա-
նում է, թե ճշմա րիտ հա վա տից շե ղու մը ինչ հետ ևանք կա րող է ու նե նալ: 

Այս պա տու մի` այլ տա րա ծաշր ջան նե րից գրառ ված սյու ժե նե րում (տպա-
գիր և  ար խի վա յին 14 տար բե րակ)3 մաս նա վո րեց վում է  Սո ղո մո նի կնոջ մտադ-
րութ յու նը` ա մուս նուն խա բե լու, իր կամ քը թե լադ րե լու և ն րա վրա իշ խե լու 
ցան կութ յամբ ա ռաջ նորդ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը (հի վանդ ձևա նալ, հան գիստ 
քնել, տխրութ յու նը փա րա տել, կուռ քե րին երկր պա գել և  այլն): Կ նո ջից խաբ-
ված  Սո ղո մո նի ան հե ռա տես վար քա գիծն ի մաս տուն բո ւի կող մից ո րակ վում է 
որ պես կա նա ցիութ յուն. «Տ ղա մար թը շատ չէ, կնիկ մար թը շատ է, դուն էլ կնիկ-
մարթ ես, կնկադ բեր նով ես դու փե տե»4:

 Դի տար կե լով սո ղո մոն յան սյու ժե նե րում  Սո ղո մո նի կա պը քա մու հետ` պետք 
է ըն դու նենք, որ նմա նօ րի նակ մո տիվ նե րը խիստ ար խաիկ են: Ըստ փյու նիկ-
յան ա ռաս պե լա բա նա կան ա վան դույ թի` քա մին աշ խարհս տեղծ ման կար ևոր 
տար րե րից է5:  Մար դը բնութ յան ու ժերն իր կամ քին են թար կե լու հա մար դի մել 
է կա խար դան քի, մո գութ յան ու ն զովք նե րի6: Ք նն ված պա տում նե րում  Սո ղո մո-
նը բա ցա հայտ իշ խող դիրք ու նի կեն դա նի նե րի, թռչուն նե րի, բնութ յան ու ժե րի 
նկատ մամբ, չի բա ցառ վում, որ նրա կեր պա րում խտա ցել է սե մա կան, վաղ մի-
ջա գետք յան, հրեա կան հնա գույն աստ վա ծութ յուն նե րից մե կի գոր ծա ռույթ նե-
րը:7  Գո յութ յուն ու նի մի երկ րորդ հան գա մանք ևս. կռա պաշ տութ յու նը մեր ժող 
 Սո ղո մո նի գոր ծո ղութ յուն նե րից շա տե րի հիմ քում ըն կած են կա խար դան քի և 
 մո գութ յան դրսևո րում նե րը, ո րոնք կապ չու նեն  Սո ղո մո նի աստ ծու հետ և  բա-
ցա հայտ մատ նա ցույց են ա նում բա նահ յու սա կան այն հնա գույն շեր տը, ո րի 
վրա խարսխ վել են նոր ժա մա նակ նե րի (նկա տի ու նենք  Սո ղո մո նի ապ րած ժա-
մա նա կաշր ջա նը) պա տում նե րը:  Հետ ևա բար,  Սո ղո մո նի վար քագ ծում ի հայտ 
է գա լիս հնա գույն կրո նա հա վա տա լի քա յին տար րե րի կի րառ ման ար մա տա-
ցած սո վո րույ թը:

3 Ղա նա լանյան Ա., էջ 342-344, ՀԱԻԲԱ FFV: 0731,01-0742,00, բանահավաք` Ա. 
Կարապետյան, Շամշադին-Այգեձոր, «Կնկաց խաբուկ».- Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. 
X, կազմեց Տարոնցի Ս., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, էջ 341, № 120, «Սողոմոն Իմաստունն 
ու Սա յի ղուշը».- Խեմչյան Է., Տավուշ, Հայ ազգագր ություն և բանահյուսություն, հ. 21, Երևան, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գ իտ ու թյուն» հրատ., 2000, էջ 131, № 35(35): 

4 ՀԱԻԲԱ FFIV: 4175,01-4176,00, բանահավաք` Գր, Կարախանյան: Ախալքալաք, գյուղ 
Դիլիսկա:

5 Шифман И.Ш., Западносемитская мифология,- МНМ, Москва, Изд-во «Совет ск ая  
энциклопедия», 1987, т. I, с. 459.

6 Ֆրեզեր Ջ., Ոսկե ճյուղը, Մոգության և կր ոն ի ու սու մն ասիրություն, Երևան, «Հայաստան», 
1989, էջ 69: 

7 Այս մոտիվն առկա է նաև կովկասյան բանահյուսական ավանդույթում, որը հաստատում 
է աստծո, նրա կնոջ և նրան ենթակա կ են դա նա կան աշխ արհի փոխհարաբերություննե րը : 
Ըստ աբխազական ավանդազրույցի` որսորդության և վայրի կենդա նիների ու  թ ռչունների 
աստվա ծ Աժվե յշպայի (Очиаури Г.А., Сургуладзе И. К., «Кавказско-иберийских народов 
мифо ло гия».- МНМ, т. I, с. 604.) կինը համառորեն  պ ահանջում է, որ նա իրեն ենթակա 
թռչունների ու գազանների ոսկորներից տուն կառուցի: Աժվեյշպան բոլորին կանչում է, սակայն 
բո ւն չի ներկայանում: Ե րկար սպասու մն երից հետո բուն գալիս է և բացատրում ուշացման 
պատճառը. այն է` հաշվել է, թե քանի ողջ և քանի մեռած մարդ կա: Աստծո հարցին` մեռածներն 
են շա՞տ, թե՞ ողջերը, բուն պատասխանում է, որ մեռածներն ու ողջերը հավասար են, բայց 
մեռածների թվին ավելացրել է այն մարդուն, ով լսում է իր կնոջը: Աժվեյպշան հասկանում է 
իր սխալը և բոլորին ազատ արձակում, իսկ բվին` ուտելու համար հատկացնում է օրը մեկ 
թռչուն, որն ուտվելուց հետո դրախտ կընկնի: Դրա համար թռչունները երբ տեսնում են բվին, 
հարձակվում են վրան, ասելով` «կեր ինձ»` հուսալով, որ դրախտ կընկնեն (Абхазские сказки, 
с предисловием А. Хашба, Су ху м,  Издание АБЖИИКа, 1935, с. 101,102).
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Այդ պի սի պա տում նե րից մե կը1 ներ կա յաց նում է  Սո ղո մո նի պայ քա րը սա-
տա նա նե րի դեմ:  Սո ղո մո նը կրկին դի մում է կա խար դան քի ու ժին, հիպ նո սում 
է սա տա նա նե րին, դարձ նում է փո շու հա տի կի չափ, լցնում յոթ կժե րի մեջ, բե-
րան նե րը զմռսում և գ ցում աշ խար հի ա մե նա խոր ծո վը:  Տա րի ներ անց ձկնորս-
նե րը կժե րից մե կը դուրս են քա շում, բա ցում, փո շե հա տիկ նե րը դուրս են գա լիս 
և  ան հե տա նում. «Մ հենգ աշ խար քեն ե րե հա տու կենդ սու տա նա ներ որ ըր վա-
լիսն, էն կու ժեն մա չեն նա նե դուս ը կող նընն, էն վեց կոժ րը դե չա նը ա սօր ալ 
մնա լիս են ծո վեն տա կեն»2:

 Սո ղո մոն յան այս մո տի վի տար բե րա կը հան դի պում է ա րա բա կան « Հա զար 
ու մեկ գի շեր» հե քիա թա պա տում ժո ղո վա ծո ւի «Ձկ նոր սի հե քիա թը» պա տու մի 
մեջ:  Սու լեյ մա նը ճշմա րիտ հա վատ չըն դու նող անհ նա զանդ ջի նե րին ար գե լա-
փա կում է պղնձե սա փոր նե րի մեջ, կնքում իր մա տա նիով, ո րի վրա Աստ ծու 
ա մե նա մեծ ա նունն է փո րագր ված և  նե տում ծո վը3:

Ըստ ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք նե րի` սա տա նա նե րը չար ու ժե րի մարմ-
նա վո րումն են, և  բո լոր դժբախ տութ յուն նե րը, հի վան դութ յուն նե րը, ա վե րա-
ծութ յուն նե րը, վա խե րը նրանց գոր ծու նեութ յան հետ ևանք ներն են:  Սո ղո մոն 
Ի մաս տու նի դի վա հա լած գոր ծո ղութ յու նը մաս նա կի բնույթ չի կրում, նրա նպա-
տա կը ողջ սա տա նա նե րին մե կու սաց նելն ու ար գե լա փա կելն է, ո րը նա կա-
խար դան քի հնար նե րին տի րա պե տե լու մի ջո ցով հա ջո ղութ յամբ ի րա գոր ծում է: 
 Բայց շրջա կա մի ջա վայ րում չար ու ժե րը շա րու նա կում են ծա վա լել ի րենց գոր-
ծու նեութ յու նը, հետ ևա բար ժո ղովր դա կան պա տու մը յու րո վի մեկ նա բա նում է 
նրանց գո յութ յան փաս տը` այն վե րագ րե լով ձկնորս նե րի հա նած մեկ կժի պա-
րու նա կութ յան սփռմամբ աշ խար հով մեկ:  Սո ղո մո նի ար մա տա կան չա րա հա-
լած գոր ծո ղութ յու նը խա թար վում է, սա կայն դրա նից նրա ա ռաս պե լա կան կեր-
պա րը չի տու ժում: 

 Ժո ղովր դա կան զրույց նե րում ինք նա տիպ զար գա ցում ու նի  Սո ղո մո նի ան-
հա վա տա րիմ կա նանց թե ման: Ըստ այդ պա տում նե րի`  Սո ղո մոն Ի մաս տու նը 
40 ան գամ ա մուս նա ցել և բա ժան վել է, ո րով հետև կա նայք ան հա վա տա րիմ 
և  ան բա րո վարք են ու նե ցել:  Ճա րա հատ  Սո ղո մո նը որ բա նո ցից մի տաս նամ-
յա աղ ջիկ է վերց նում ու մի պա ռա վի հանձ նա րա րում նրան մե ծաց նել մինչև 
ա մուս նութ յան հա սա կը:  Սա կայն պարզ վում է, որ ար տա քին աշ խար հի հետ 
կապ չու նե ցող աղ ջի կը հղիա ցել է, և  Սո ղո մո նը եզ րա կաց րել է, որ «…  աշ խար-
քեն օ մեն կնա նեքն ալ մին ըն», սա կայն մայ րը փոր ձել է հա մո զել, որ բո լոր կա-
նայք մեկ չեն4:  Դառ նա ցած  Սո ղո մո նը հե ռա նում է տնից:  Հա ջորդ տար բե րա-
կը լրաց նում է ա ռա ջի նին:  Նա մի քա նի տա րի կեր պա րա նա փոխ ված շրջում 
է աշ խար հով մեկ` ի րեն տան ջող հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար և 
 վե րա դառ նում է չար չու կեր պա րան քով ու իր հետ բե րում մի զար մա նահ րաշ 
ա ռար կա` հա յե լի, ո րի գո յութ յա նը մար դիկ ա ռա ջին ան գամ են ծա նո թա նում: 
 Սո ղո մո նի մայ րը գնում է հա յե լին տես նե լու և  հարց նում է գի նը (նա որ դուն չի 
ճա նա չում):  Սո ղո մո նը պայ ման է դնում հա յե լին տալ նրան, ով իր հետ գի շերն 

1 ՀԱԻԲԱ, Հ. Հովսեփյանի ֆոնդ, «Ղարադաղի հայերի հոգևոր գանձարանի գոհարները», VI 
գիրք (ձեռագիր), էջ 82, գրառվել է Սյունիքում` հայրենադարձ պարսկահայից:

2 Նույն տեղում:
3 Халиф на час, избранные сказки, рассказы и повести из «Тысячи и одной ночи», Москва, 

изд-во «Правда», 1986, с. 60-66.
4 ՀԱԻԲԱ, Հ. Հովսեփյանի ֆոնդ, էջ 78-79:
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ան կո ղին կմտնի:  Սո ղո մո նի մայ րը շատ է փոր ձում գնել հա յե լին, բայց ա պարդ-
յուն: Ի վեր ջո, նա հա մա ձայն վում է չար չու պայ մա նին:  Հիաս թափ ված  Սո ղո-
մոնն ա սում է. « Մի հի լի լավ խափ ված կնեգ, ախր իս քու տղան ըմ`  Սո ղո մոն 
Ի մաս տու նը»1:  Հե քիա թա յին այս տի պը (ATU 920A* և СУС-ВВС 920*), ինչ պես 
նաև ներ կա յաց ված նա խորդ սյու ժեն, միտ ված են կնոջ հա վա տար մութ յու նը 
փոր ձութ յան են թար կե լու և ճշ մար տութ յու նը վեր հա նե լու խնդրին:  Կա նայք 
ա ռանձ նաց ված չեն, քննութ յան են թա կա են բո լո րը, ընդ հուպ`  Սո ղո մո նի մայ-
րը:  Միամ տութ յուն կլի նի կար ծել, որ  Սո ղո մո նի ժա մա նակ նե րում հա յե լի չկար և 
 հա յե լին զար մա նահ րաշ ա ռար կա էր:  Պար զա պես սա նույն պես ար խաիկ սյու-
ժե է, որ վե րագր վել է  Սո ղո մո նին, ո րը ի մաս տուն է և  կա խարդ, հետ ևա բար 
կա րող է մեկ նա բա նել կա նա ցի էութ յան դրսևո րում նե րը` օգ տա գոր ծե լով նաև 
հա յե լին: Ըստ հա վա տա լիք նե րի` հա յե լու և ջ րի մեջ ար տա ցոլ վում է մար դու հո-
գին2, հետ ևա բար հա յե լու մի ջո ցով եր կու խնդիր է լուծ վում. ա) այն ծա ռա յում 
է որ պես գայ թակ ղութ յան մի ջոց, բ) ար տա ցո լան քը մատ նում է կնոջ ի րա կան 
էութ յու նը:

Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նում կեն ցա ղա վա րող և գ րառ ված սո ղո մոն յան 
բա նահ յու սա կան սյու ժե ներն, ի տար բե րութ յուն հա մա հայ կա կան նյու թի, սահ-
մա նա փակ մո տիվ ներ են ներ կա յաց նում:  Սա չի նշա նա կում, որ Ս յու նի քում այս 
պատ մա վի պա կան կեր պա րի մա սին քիչ է պատմ վել, պար զա պես XIX-XX դդ. 
բա նա հա վաք նե րը հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե ցել բա նա հա վաք չա կան լայ նա-
ծա վալ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու:  Ձեռ քի տակ ե ղած նյու թե րի ու սում նա սի-
րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ սո ղո մոնյան սյու ժե ներն ու նեն բա րո յախ րա տա-
կան, ճա նա չո ղա կան, ստու գա բա նա կան գոր ծա ռույթ ներ:

 Պատ մա կան  Սո ղո մոն թա գա վո րը բա նահ յու սա կան սյու ժե նե րում վե րա ճել 
և  ձեռք է բե րել պատ մա վի պա կան հե րո սի հատ կա նիշ ներ:  Բա նահ յու սա կան 
սյու ժե նե րի և  վի պա կան կեր պա րի ձևա վոր ման մեջ առ կա են ա ռաս պե լա կան, 
բնա պաշ տա կան տար րե րի, նա խաս տեղծ ա վան դա կան մո տիվ նե րի հա րակ-
ցում ներ:  Սո ղո մոն յան սյու ժե նե րը, գրա վոր և  բա նա վոր ճա նա պար հով ներ թա-
փան ցե լով  Հա յաս տան, սեր տա ճել են ա վան դա կան հայ կա կան նյու թի, ձեռք 
բե րել տե ղա կան լսա րա նի պա հանջ նե րը բա վա րա րող տար րեր և,  մա սամբ, 
հայ կա կա նաց վել:

Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք III,  Թիֆ լիս, 1898:
2. Ազ գագ րա կան հան դես, գիրք XIX,  Թիֆ լիս, 1910,:
3.  Դավ րի ժե ցի Ա ռա քել,  Պատ մու թիւն Ա ռա քել վար դա պե տի  Դավ րի ժեց ւոյ,  Վա ղար-

շա պատ, 1884:
4. Աստ վա ծա շունչ,  Գիրք  Հին եւ  Նոր կտա կա րան նե րու,  Մոսկ վա, տպ. «Zeus» 

«Major» ltd. 1994:
5.  Մե ծո փե ցի  Թով մա,  Պատ մագ րա կան եր կեր, Եր ևան, Եր ևա նի հա մալ սա րա նի 

հրատ., 2003:
1 Նույն տեղում, էջ 80-81: Գրառվել է Սյունիքում 1985 թ.:
2 Ֆրեզեր Ջ., էջ 231:
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6.  Խեմչ յան Է.,  Տա վուշ,  Հայ ազ գագ րութ յուն և  բա նահ յու սութ յուն, հ. 21, Եր ևան, ՀՀ 
ԳԱԱ « Գի տութ յուն» հրատ., 2000:

7.  Հայ ժո ղովր դա կան հե քիաթ ներ, հ. X, կազ մեց  Տա րոն ցի Ս., Եր ևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1967:

8.  Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յուն, հ. I, Եր ևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1971:
9. ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի բա նահ յու սա կան ար-

խիվ:
10.  Հով սեփ յան Հ.,  Ղա րա դա ղի հա յե րը, հ. II,  Բա նահ յու սութ յուն, կազ մող ներ`  Վար-

դան յան Ս.Ա.  Խեմչ յան Է.Հ., Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տութ յուն» հրատ., 2009:
11.  Ղա նա լան յան Ա., Ա վան դա պա տում, Եր ևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969:
12. Ոս կե դի վան, հե քիա թա գի տա կան հան դես, պրակ 3, Եր ևան, 2011:
13.  Փավս տոս  Բու զանդ,  Հա յոց պատ մութ յուն, թարգմ. և  ծա նո թագր. Ստ.  Մալ խաս-

յան ցի, Եր ևան, Եր ևա նի հա մալ սա րա նի հրատ., 1987:
14. Ֆ րե զեր Ջ., Ոս կե ճյու ղը,  Մո գութ յան և կ րո նի ու սում նա սի րութ յուն, Եր ևան, 

« Հա յաս տան», 1989:
15. Абхазские сказки, с предисловием А. Хашба, Сухум, Издание АБЖИИКа, 1935.
16. История всемирной литературы, том I, Москва, изд-во «Наука», 1983.
17. Коран, Перевод и комментарии Крачковского И.Ю., Москва, Иад-во «Наука», 

1986.
18. Мифы народов мира, Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1987, т. I.
19. Мифы народов мира, Москва, Изд-во «Советская энциклопедия», 1988, т. II.
20. Сравнительный указатель сюжетов, Восточнославянская сказка, Ленинград, 

Изд-во «Наука», 1979.
21. Фольклор Азербайджана и прилегающих стран, том III, Баку, Изд-во АзГНИИ, 

1930.
22. Uther H-J., The Types of International Folktales, A Classification and Bibliography, 

Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson, Part I, Helsinki, 2011.

ХЕМЧЯН ЭСТЕР - СОЛОМОНОВСКИЕ СЮЖЕТЫ В ФОЛЬКЛОРНОМ НАСЛЕДИИ 
СЮНИКА - Частью эпического фольклора Сюника является ряд историко-эпических 
образов, заимствованных у восточной фольклорной традиции. Из них фольклорные 
сюжеты об общеизвестном библейском герое Соломоне Премудром как письменным 
(Библия), так и устным путём вошли в устную армянскую традицию.

Соломоновские сюжеты, записанные в сюникском регионе, ограничиваются 
мотивами мудрого судопроизводства и решений Соломона (тип ATU 926), в отношении 
женской неверности (типы ATU 920A* и СУС-ВВС 920*) и бессмысленных требований (тип 
СУС-ВВС 983*), также колдовства, изгоняющее зло. Исследование упомянутых мотивов 
показывает, что Соломон Премудрый способностями преображаться, понимать язык 
животных и птиц, заставлять служить себе силам природы, осуществлять мудрые 
судебные решения, умеет решать трудные задачи, уладить разрушенные отношения, 
направлять действия людей. Вышеупомянутые свойства выявляют взаимосвязь 
образа Соломона с мифологическими представлениями. Соломоновским сюжетам 
характерны также затемневшее наличие первозданных мотивов. 

Ключевые слова: фольклор, историко-эпический образ, архаичный сюжет, 
предание, Соломон Премудрый, Библия, колдовство, чудотворство, верование. 
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ESTER KHEMCHYAN - SOLOMON STORIES IN THE FOLKLOR HERITAGE OF 
SYUNIK REGION - A series of historical epic images borrowed from the eastern folklore 
tradition is a part of the epic folklore of Syunik. Of these folklore stories about the well-
known biblical hero Solomon the Wise has entered into the oral Armenian tradition in written 
(the Bible), or the oral way.

The Solomon stories recorded in the Syunik region are limited to the motives of wise 
judgments and decisions by Solomon (type ATU 926), with regard to female infidelity (types 
ATU 920A * and SUS-VVS 920 *) and meaningless requirements (type of SS-BBC 983 *), as 
well as the witchcraft that casts out evil. The study of these stories shows that Solomon the 
Wise by his abilities of transforming himself, understanding the language of animals and 
birds, forcing the forces of nature to serve him, is able to implement wise judicial decisions, 
knows how to solve difficult tasks, resolves disrupted relationships, directs people՛s actions. 
The above-mentioned properties reveal the relationship between the image of Solomon and 
mythological representations. Solomon՛s themes are also characterized by the darkened 
presence of original motifs.

Keywords: folklore, historical-epic character, archaic storie, legend, Solomom the 
Wise, Bible, spell, magic, belief.


