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Միջնադարյան գրական հուշարձանները Միջնադարյան գրական հուշարձանները Միջնադարյան գրական հուշարձանները Միջնադարյան գրական հուշարձանները     
հայհայհայհայ----բուլղարական բուլղարական բուլղարական բուլղարական առնչություններիառնչություններիառնչություններիառնչությունների    մասինմասինմասինմասին    

ԽաժակյանԽաժակյանԽաժակյանԽաժակյան    ՎաչագանՎաչագանՎաչագանՎաչագան    
    

Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` տարեգիր, պատմաբան, ստեղծագործու-
թյուն, բյուզանդացի, բուլղարացի, հայ, բռնագաղթ, պավլիկյաններ, 
հերետիկոսություն, կայսր, գաղութ, շփում, բարեկամական հարա-
բերություններ 

Հայ-բուլղարական հարաբերություններն ունեն պատմական 
խոր արմատներ: Բազմաթիվ և բազմազան միջնադարյան աղբյուր-
ները հավաստում են պատմական միանման ճակատագիր ունեցող 
երկու ժողովուրդների փոխշփման մասին: Առանձնահատուկ 
ուշադրության են արժանի մասնավորապես՝ բյուզանդական և 
միջնադարյան բուլղարական գրական երկերում հայերի, ինչպես 
նաև հայ-բուլղարական առնչությունների մասին եղած տվյալները, 
որոնցից մի քանիսին փորձել ենք անդրադառնալ: 

Ըստ 7-րդ դարի հայ մատենագիր Սեբեոսի՝ դեռևս 6-րդ դարի 
վերջին և 7-րդ դարի սկզբներին բյուզանդական կայսր Մավրիկիո-
սը (Մորիկ, 582-602թթ.) իր նախորդների նման հայ ժողովրդի 
նկատմամբ գաղթեցման քաղաքականություն է վարել դեպի Բալ-
կաններ, մասնավորապես՝ Թրակիա և Մակեդոնիա1։ Դրանով նա 
նպատակ է հետապնդել մի կողմից ճնշել Հայաստանում ծայր 
առած ազատագրական և սոցիալական շարժումները, մյուս կող-
մից՝ օգտագործել տեղափոխված բնակչությանն ավարների, գոթե-
րի և սլավոնների ներխուժումներին հակահարված տալու համար: 
Ինչպես տեղեկացնում է Սեբեոսը, Մավրիկիոսին հաջողվել է 
Դանուբ գետի երկու կողմերում բնակեցնել մեծ թվով հայկական 
զորականների՝ ընտանիքներով հանդերձ: 

Ըստ էության՝ հայ և բուլղարացի ժողովուրդների հնագույն 
շփումները տեղի են ունեցել Թրակիայում և Մակեդոնիայում՝ Բյու-
զանդական կայսրության հյուսիսային սահմանների վրա: Առհա-
սարակ, դեպի Բալկաններ հայերի առաջին գաղթի մասին մեզ 

                                                                 
1 Տե՛ս Սեբեոս, Պատմություն, Եր., 2004, էջ 91, 99: 
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հասած պատմական տեղեկությունները վերաբերում են 5-6-րդ դդ., 
երբ բյուզանդական կայսրեր Լևոն I-ը (457-474թթ.) և Հուստինիա-
նոս I-ը (527-565թթ.) զգալի թվով հայեր բնակեցրին Թրակիայում և 
Մակեդոնիայում2: 

756թ. Թրակիայում հայերի զանգվածային բռնագաղթի մասին 
պատմում է նաև 8-9-րդ դդ. բյուզանդացի տարեգիր Թեոփանես 
Խոստովանողն «Ժամանակագրությունում»3: Նա նշում է, որ Կոս-
տանդին V (Կոպրոնիմոս, 741-775թթ.) կայսրը, արշավելով Արևելք, 
Թեոդոսուպոլսից (Էրզրում) և Մելիտենեից (Մալաթիա) մեծ թվով 
հայ և ասորի գաղթականներ է տեղափոխել Թրակիա: 

Հայերի բռնագաղթը դեպի Բալկաններ հատկապես զանգվա-
ծային բնույթ է կրել 9-10-րդ դդ.: Այդ ժամանակ գաղթել են հիմնա-
կանում պավլիկյանները, որոնք, հաստատվելով Թրակիայում, 
տարածում էին իրենց ուսմունքը: Բուլղարների մեջ պավլիկյան 
ուսմունքի արագ տարածման մասին է վկայում 886թ. Հռոմի Նիկո-
ղայոս I պապին ուղղված բուլղարական իշխան Բորիս I-ի (852-
889թթ.) բազմաթիվ հարցադրումներից մեկը, որի oրոք 865թ. Բուլ-
ղարիայում քրիտոնեությունը ընդունվեց որպես պետական կրոն։ 
Դրանցից մեկում նա պապին հարցնում էր. «Հույներն ու հայերը 
Բուլղարիայում այլ ձևով են մկրտում ու քարոզում: Պետք է լսել 
նրանց հակասական քարոզները, թե՞ հարկավոր է այլ կերպ 
վարվել»4: 

Բուլղարական առաջին գրական հուշարձաններից մեկը, որի 
մեջ հայկական անուն է հիշատակվում, այսպես կոչված երկրորդ 
«Համբարլիյան» արձանագրությունն է, որում խոսվում է Բուլղա-
րական I թագավորության (681-1018թթ.) խան Քրումի (802-814թթ.) 
ռազմական արշավանքների մասին: Քրումը 813թ. նոր գրավված 

                                                                 
2 Ա. Գ. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատ-

մության, Եր., 1964, էջ 310: 
3 Летопись византийца Феофана. Перевод с греч. В. Оболенского и  

Ф. Терновского, М., 1884, с. 67-68. 
4 Աթանաս Գրայֆ, Հայերը և պուլկարները, «Պուլկարահայտարեցոյց», 

Սոֆիա, 1928, էջ 19: 
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տարածքներից մեկի կառավարիչ է նշանակում բյուզանդական զո-
րավար Վարդին, որի ազգային պատկանելությունը վերոնշյալ ար-
ձանագրության մեջ թեև չի նշվում, սակայն ակնհայտ է, որ այդ 
անձնավորությունն ունեցել է հայկական ծագում5: 

Բանն այն է, որ «Վարդան», «Վարդ», «Վարդաս» անունները 
բյուզանդական ազնվականության շրջանում լայնորեն տարածված 
են եղել 8-10-րդ դդ.: Միջնադարյան գրական աղբյուրներում հատ-
կապես հաճախ են հիշատակվում 9-րդ դարի հայազգի բյուզանդա-
կան պետական գործիչ Վարդայի, 10-րդ դարի զորավարներ 
Վարդան Հայազնի, Վարդ Սիկլարոսի, Վարդաս Փոկասի, կայսր 
Փիլիպպիկոս Վարդանի (711-713թթ.) անունները: Վերջինիս, ինչ-
պես նաև բյուզանդական հայազգի կայսր Լևոն V Հայի (813-820թթ.) 
անունները հիշատակվում են 9-րդ դարի բուլղարացի պատմիչ 
Կոնստանդին Պրեսլավսկու «Ժամանակագրությունում»6, որն 
առաջին հին բուլղարերեն ժամանակագրական ստեղծագործու-
թյունն է: 

 Բուլղարական միջնադարյան գրականության հնագույն 
ինքնատիպ երկերից մեկը սլավոնական լուսավորիչ և գրող Կլի-
մենտ Օխրիդացու (840-916թթ.) «Կիրիլի ընդարձակ վարքագրու-
թյունը» գիրքն է, որը միայն գրական հուշարձան չէ: Նրանում հա-
տուկ տեղ է գրավում 9-րդ դարի վերջի և 10-րդ դարի սկզբի սլավո-
նական պետությունների և Բյուզանդական կայսրության հասա-
րակական ու պետական իրականության փաստերով հագեցած 
պատմական ստուգությունը: Այդ վարքագրությունը հետաքրքիր 
տեղեկություններ է հաղորդում հայերի մասին: Պարզվում է, որ 
սլավոնական լուսավորիչներ և քրիստոնեության քարոզիչներ, 
եղբայրներ Կիրիլը (Կոստանդին) և Մեֆոդին (Մեթոդիոս) Կոս-
տանդնուպոլսի Մագնավրի բարձրագույն դպրոցում 843-846թթ. 
աշակերտել են այդ ուսումնական հաստատության հիմնադիր 

                                                                 
5 Ն. Գասապյան, Պուլկարահայ հիշատակարաններ, «Հայրենի տարե-

ցոյց», Պլովդիվ, 1938, էջ 16: 
6 Տե՛ս Литаврин Г. Г., Хроника Константина Преславского. – В сб: 

Археографический ежегодник за 1965г., М., 1966, c. 47-48. 
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հայազգի մաթեմատիկոս Լևոնի և եկեղեցական հայտնի գործիչ, 
աստվածաբան Փոտի մոտ7։ Վերջինս նպաստել է քրիստոնեության 
տարածմանը բուլղարացիների մեջ, պայքարել պավլիկյանների 
դեմ, որի համար դասվել է հունադավան եկեղեցու սրբերի շարքը8:  

Սլավոնական խոսքի առաջին ջատագովները՝ Կիրիլն ու 
Մեֆոդին, նաև ծանոթ են եղել հայկական մշակույթին և հայոց եկե-
ղեցու ժամասացության սահմանված կարգին: Անտարակույս, մինչ 
նման կարևոր հարցով, այս դեպքում՝ սլավոնական այբուբենով 
զբաղվելը, ըստ լեզվաբան, սլավոնագետ Սամուիլ Բերնշտեյնի՝ 
Կիրիլն արդեն գիտելիքներ ուներ մայրենի լեզվով գիր և գրակա-
նություն ունեցող մի շարք ժողովուրդների, այդ թվում՝ հայերի բա-
նասիրության վերաբերյալ9: Կիրիլը, հենվելով հին մշակույթ ու 
դպրություն ունեցող ժողովուրդների և առաջին հերթին՝ հայերի 
հեղինակության վրա, արդարացնում է սլավոնական գրերի ստեղ-
ծումը. «Մենք շատ ժողովուրդների գիտենք,– գրում է նա,– որոնք 
Աստծուն փառաբանում են իրենց լեզվով: Դրանք են հայերը, պար-
սիկները, գոթերը, ավարները, խազարները, եգիպտացիները, ասո-
րիները…»10: Այնուհետև Աստվածաշնչի օրինակներով ապացու-
ցում է, որ սլավոնական գրերի ստեղծումը չի կարելի մեղք համա-
րել11:  

Բուլղարահայ պատմաբան Կ. Ճնկոզյանը իր ուսումնասիրու-
թյունում ևս եկել է այն եզրակացության, որ Կիրիլն ու Մեֆոդին 
իսկապես ծանոթ են եղել հայ գրականությանն ու մշակույթին12: 
Սրանք բավարար չհամարելով՝ բերենք նաև այլ փաստեր՝ հենվե-
լով միջնադարյան մի քանի բուլղարական հիշատակարանների 

                                                                 
7 Климент Охридский. Сборник сочинений., т. 1, София, 1970, с. 39. 
8 Липшиц Е.Э. Византийский ученый Лев Математик: (Из истории 

византийский культуры в IX в.) //Византийский временник. Т. 2(27). М., 
1949, с. 117-118. 

9 Бернштейн С.Б. Константин Философ и Мефодий. М., 1984, с. 32-33. 
10 Святые Кирилл и Мефодий, Вероучители славян, М., 1907, с.220. 
11 Там же, с. 235. 
12 Կ. Ճնկոզյան, Էջեր հայ և բուլղարացի ժողովուրդների դարավոր բա-

րեկամության պատմությունից, «Երևան», Սոֆիա, 1958թ. դեկտեմբերի 19: 
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նյութերի վրա: Այսպես՝ Կլիմենտ Օխրիդացու «Կիրիլի ընդարձակ 
վարքագրության» մեջ ասված է, որ Խազարյան առաքելությունը 
կատարելիս, երբ Կիրիլը տիրապետում էր բազմաթիվ լեզուների, 
նա եղբոր և մի խումբ աշակերտների հետ «եկավ Կովկասյան 
լեռներ…, որտեղ մնաց որոշ ժամանակ»13: Այդ փաստը մեզ հիմք է 
տալիս եզրակացնելու, որ նա, լինելով Կովկասում, եղել է նաև հա-
յերի միջավայրում և հնարավորություն է ունեցել մոտիկից ծանո-
թանալու առաջինը քրիստոնեություն ընդունած հայ ժողովրդի 
բարքերին, սովորույթներին և լեզվին: 

Գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ հին սլավոնական երկու 
այբուբենների` գլագոլիցայի և կիրիլիցայի մասին: Այսպես՝ 
ուկրաինացի հայտնի լեզվաբան, սլավոնագետ Նիկոլայ Գրունս-
կին պնդում է, որ գլագոլիցան, որ 10-11-րդ դդ. տարածված է եղել 
հարավարևմտյան սլավոնների մոտ Բալկանյան թերակղզու 
արևմտյան մասում և Մորավիայում, կազմվել է հունական, հայկա-
կան, ղպտական, լատինական և այլ տառերի օգտագործումով14։ 
Նա նույնիսկ նմանություն է գտնում գլագոլիցա В, И, С և հայկա-
կան Վ, Ի և Ս տառերի ձևերի միջև15: 

Բուլղարիայում 9-12-րդ դդ. ծավալվում են տարաբնույթ հերե-
տիկոսական շարժումներ, որոնցից մի քանիսը, ըստ բուլղարացի 
պատմաբան Գավրիլ Քացարովի՝ սկիզբ էին առնում Հայաստանից։ 
Այդ իսկ պատճառով բուլղարացիները սերտորեն կապված էին 
հայերի հետ։ Այդ ժամանակաշրջանում Բուլղարիայում և Բալկան-
ներում հայտնի է դառնում այսպես կոչված «Հայկական հերձվածո-
ղություն» կրոնափիլիսոփայական ուսմունքը16։ Այդ հասկացու-
թյան հետ է կապվում քրիստոնեության քարոզը միաբնակության 
(մոնոֆիզիտություն) ձևով, ինչպես նաև աստղային պաշտա-
մունքը՝ արևին երկրպագելը։ 10-րդ դարիբուլղարացի եկեղեցական 

                                                                 
13 Климент Охридский, указ. соч., с. 52-53: 
14 Грунский Н. К. Очерки по истории разработки синтаксиса славянских 

языков. СПб, 1911, т.1, вып. 1-2, с. 45. 
15 Там же. 
16 Գ. Քացարով, Պատմական կապեր Պուլկարիո եւ Հայաստանի միջեւ, 

«Մասիս», Սոֆիա, 1932, էջ 21: 



 
– 100 – 

գործիչ և գրող Հովհանն Եքսարքոսն (Էկզարխ) իր «Վեցօրյակ» 
ստեղծագործության մեջ արևի պաշտամունքի կողմնակիցների 
մասին գրել է. «... շատերը կարող են ընկնել մոլորության մեջ և 
երկնային մարմիններն անվանել Աստված, խոնարհվել դրանց և 
երկրպագել»17։ Այն ժամանակ, երբ Հովհան Եքսարքոսը գրում էր իր 
երկը, Բուլղարիայում պավլիկյան շարժման կենտրոն էր համար-
վում Թրակիան, որտեղ դեռևս 8-րդ դարում գոյություն են ունեցել 
հայկական գաղութներ18։  

Բուլղարիայում պավլիկյանության առաջին ծիլերը երևան են 
եկել դեռևս 8-րդ դարի կեսերին բյուզանդական կայսր Կոստանդին 
V-ի գաղութարար քաղաքականության հետևանքով։ Պավլիկյան-
ների և թոնդրակեցիների հարկադրական գաղթը՝ Հայաստանից 
Թրակիա, ինչպես նաև Բուլղարիա, շարունակվել է նաև 10-11-րդ 
դարերում։ Բյուզանդական կայսր Հովհաննես I Ցիմիսխիի (Չմշկիկ, 
969-976թթ.) կարգադրությամբ բազմաթիվ հայ պավլիկյաններ բնա-
կություն են հաստատում Ֆիլիպոպոլսի (ներկայիս՝ Պլովդիվ 
քաղաք) մոտակայքում։ Պավլիկյանությունը 10-րդ դարում սկսում 
է Թրակիայից արագորեն թափանցել Մակեդոնիա՝ շնորհիվ հայ 
պավլիկյանների, որոնք բնակություն էին հաստատել այդ վայրե-
րում բյուզանդական կայսր Վասիլ II-ի (976-1025թթ.) կարգադրու-
թյամբ, որի նպատակն էր ամրացնել կայսրության հյուսիսային 
սահմաններն ընդդեմ բուլղարացիների19: 

Ըստ բուլղարացի պատմաբան Դիմիտր Անգելովի՝ հայերը ոչ 
միայն պավլիկյանություն են տարածել Բուլղարիայում, այլև բարե-
նպաստ պայմաններ են ստեղծել այնտեղ բոգոմիլյան՝ հերետիկո-
սական և հակաավատատիրական շարժման բռնկման համար20։ 
Բյուզանդական լծի դեմ պայքարելիս բուլղարացիներին աջակցում 

                                                                 
17 Иоанн Экзарх, Шестоднев. – В кн.: Памятники средневековой 

болгарской литературы. М., 1972, с. 218-219. 
18 Ա. Գ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 311: 
19 Տե՛ս Джонатан Харрис. Византия. История исчезнувшей империи, М., 

2017, с. 159. 
20 Ангелов Д. Богомильство в Болгарии. М., 1954, с. 58 
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էին նաև հայերը։ Այսպես՝ Պյոտր Դելյանի 1040թ. և Գեորգի Վոյ-
տեխի 1072թ. գլխավորած բուլղարական հայտնի ապստամբու-
թյունների ժամանակ բուլղարացիները գործում էին Թրակիայում 
գտնվող պավլիկյանների և ամենից առաջ 8-րդ դարում այնտեղ 
գաղթեցված հայերի հետ21։ 

Բյուզանդիայում և Բուլղարիայում հերետիկոսական շարժ-
ման լայն տարածման մասին են վկայում 12-րդ դարի երկրորդ 
կեսի բուլղարական գրավոր հուշարձանները։ Առանձնահատուկ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում առավել ուշ շրջանի խմբագ-
րությամբ պահպանված Երկրորդ Բուլղարական թագավորության 
(1185-1396թթ.) վերջին և ամենահայտնի պատրիարք, գիտնական և 
գրականագետ Եֆտիմիյ Տիրնովսկու կազմած «Իլարիոն Մեգլինց-
կու վարքագրությունը»22։ Այնտեղ մասնավորապես ասվում է, որ 
եպիսկոպոս Իլարիոնը, տեսնելով, որ տեղի բնակիչներից շատերը 
վարակված են մանիքեան, այսինքն՝ պավլիկյան հերձվածողու-
թյամբ, խիստ անհանգստացել է և պայքար սկսել այդ հերետիկո-
սության դեմ։ Նա կատաղի վեճեր է ունեցել առավել համառ պավ-
լիկյանների հետ։ Տևական բանակռիվն ավարտվել է նրանով, որ 
պավլիկյաններից շատերն իրենց պարտված են ճանաչել։ Դրան 
հաջորդել է նաև վեճը հայ միաբնակների (մոնոֆիզիտներ) հետ, որ 
ինչպես ասվում է վարքագրության մեջ, շատ համառ էին և հա-
մարձակորեն պաշտպանում էին իրենց հայացքները։ Վերոնշյալ 
երկը գրված է վարքագրական ներբողական ոճով։ Միջնադարյան 
գեղարվեստական կաննոների համաձայն՝ գլխավոր հերոսը, 
տվյալ դեպքում՝ Իլարիոն Մեգլինցկին, հերետիկոսության դեմ 
ուղղված պայքարն ավարտում է հաջողությամբ և բանավեճում 
հաղթում է նրանց։ Այստեղից բխում է, որ պետք է տարբերություն 
դնել «պավլիկյանություն» և «հայկական հերետիկոսություն» հաս-
կացությունների միջև: 

                                                                 
21 Տե՛ս История Болгарии. Под. ред. П. Н. Третьякова и др., т. 1, М., 

1954, с. 115-116.  
22 Евфтимий Тырновский, Житие Иллариона Меглинцкого. – В. сб.: 

Археографический ежегодник за 1962г. М., 1963, с. 37-48. 
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Միջնադարյան բուլղարական գրական երկերի մեծ մասում 
«հայերին» կամ «հայկական հերետիկոսներին» համարում են միա-
բնակներ կամ արևի պաշտամունքի կողմնակիցներ։ Այդ իմաստով 
է նրանց մասին խոսվում նաև բուլղարական թագավոր Բորիլի 
(1207-1218թթ.) սինոդիկում (հիշատակարանում)23։ 

1211թ. փետրվարին Բորիլը Վելիկո Տիրնովոյում հրավիրում է 
եկեղեցական ժողով ընդդեմ բոգոմիլների։ Այդ ժողովի հետ է կապ-
ված նաև բուլղարական միջնադարյան գրականության հայտնի 
երկերից մեկը՝ «Բորիլովյան սինոդիկը», որի հիմնական տեքստը 
թարգմանվել է հունարեն «Սինոդիկը ուղղափառության վերա-
ծննդում» երկից, որը գրվել է 843թվականին24։  

Ընդհանրապես Բուլղարիայի պատմության համար առավել 
արժեքավոր են 14-րդ դարում գրված երկերը՝ հերետիկոսության 
դեմ ուղղված նզովքները, որոնք կապված են Տիրնովոյի պատ-
րիարք Եֆտիմիյի հետ։ «Բորիլովյան սինոդիկի» հենց այդ մասում է 
խոսվում հայերի մասին, որոնց համարում են հերետիկոսներ. 
«Երիցս նզովյալ լինեն նրանք,– նշվում է հիշատակարանում,– 
ովքեր առնչվում են հայկական հավատին, նրանց ծիսակատա-
րություններին ու իմաստակություններին»25, այսինքն՝ սոփեստու-
թյուններին։ 

«Հայկական հերետիկոսության» մասին խոսվում է նաև միջ-
նադարյան այլ գրական հուշարձաններում։ Դրանցից մեկի հեղի-
նակը 14-րդ դարի բուլղարացի եկեղեցական գործիչ, գրող և թարգ-
մանիչ Կիպրիանոսն է։ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Փիլո-
թեոսը 1375թ. նրան ուղարկում է Ռուսաստան՝ այնտեղ ուսումնա-
սիրելու միտրոպոլիտ ունենալու ռուս իշխանների պահանջը։ 
1390թ. նա դառնում է Կիևի, համայն Ռուսիայի և Լիտվիայի միտ-
րոպոլիտ և գահակալում է մինչև 1406 թվականը։ 14-րդ դարի այդ 
գրավոր հուշարձանը խորագրված է. «Կիպրիանոսի՝ Կիևի և հա-
մայն Ռուսիայի խոնարհ միտրոպոլիտի պատասխանը մի քանի 

                                                                 
23 Տե՛ս Попруженко М. Г. Синодик царя Борила, Одесса, 1899, с. 61-62. 
24 Там же, с. 60. 
25 Там же, с. 64. 
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կարևոր գործերի վերաբերյալ»26: Դրանում խոսք կա նաև «հայկա-
կան հերետիկոսության» հետ կապված հարցերի մասին: 

Հայ-բուլղարական կապերի մասին վկայում է նաև երկլեզու 
հայ-կիրիլյան արձանագրությունը, որը փորագրված է Սերբիայում 
13-րդ դարում կառուցված Վիտովնիցի վանքում՝ տեղադրված 
քարե սալի վրա: Այդ արձանագրությունը երկար ժամանակ հա-
մարվել է սերբական: Բուլղարահայ պատմաբան Արա Մարգոսը 
պատմական և լեզվական փաստերի հիման վրա եկել է այն եզրա-
հանգմանը, որ 1218թ. այդ արձանագրության կիրիլյան տեքստը 
հին բուլղարերեն է27:  

Հայերի ու բուլղարացիների միջև միջնադարում գոյություն 
ունեցած կապերի մասին հիշատակում են նաև բյուզանդական 
աղբյուրները։ Մասնավորապես՝ այդպիսի աղբյուրներ են անհայտ 
հեղինակների կողմից Բյուզանդական կայսրության միապետների 
կենսագրությունների մասին գրված «Թեոփանեսի շարունակողը», 
որտեղ ընդգրկված են 813-961թթ. իրադարձությունները, 11-րդ դ. 
երկրորդ կեսի ժամանակագիր Հովհաննես Սկիլիցեսի «Համառո-
տութիւն պատմությեանց» երկը, որտեղ լուսաբանված են 811-
1057թթ. դեպքերը, 12-րդ դարի ժամանակագիր և բանաստեղծ, 
միտրոպոլիտ Կոստանդին Մանասեսի «Սինոփսիս իստորիկե» 
(Պատմական ակնարկ) գիրքը, որտեղ իրադարձությունների շա-
րադրանքն ընդգրկում է աշխարհի արարումից մինչև 1081թ.: 
Կարևոր վկայություն է նաև 10-րդ դարի իտալացի պատմաբան, 
դիվանագետ, եպիսկոպոս Լիուտպրանդ Կրեմոնացու «Անտապո-
դոսիս» (Հատուցում) պատմական ժամանակագրությունը, որտեղ 
ներկայացված են 958-962թթ. իրողությունները28: 

                                                                 
26 Снегаров И. К истории культурных связей между Болгарией и 

Россией в конце XIV – начале XV в. – В сб.: Международные связи России 
до XVII века. М., 1961, с. 42. 

27 Ա. Մարգոս, Վիտովնիցի արձանագրության մասին, «Երևան», Սոֆիա, 
1960թ., սեպտեմբերի 5: 

28 Տե՛ս Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. 
СПб, 2009; Վ. Միքայելյան «Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի 
մասին: Բյուզանդական աղբյուրներ, հ. Գ., Հովհաննես Սկիլիցես» / թարգ. 
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Բուլղարիայի միջնադարյան պատմությունից հայտնի է, որ 
բուլղարական որոշ իշխաններ և արքաներ բարեկամական հարա-
բերութուններ էին հաստատել բյուզանդական հայազգի ազդեցիկ 
ազնվականների և կայսրերի հետ: Այսպես՝ բուլղարական թագա-
վոր Սիմեոն I-ի (893-927թթ.) երկրորդ կինը հայուհի Մարիան 
(Մարիամ) էր՝ բուլղարական արքունիքի հայտնի գործիչներից 
մեկի՝ իշխան Գեորգի (Գրիգոր) Սուրսուբուլի (կամ բուլղ.՝ Սուր-
սուվուլ) քույրը29: Սիմեոն I-ի և Մարիայի երեք որդիներից Պետեր 
(Պյոտր) I-ը հոր մահից հետո դարձավ Բուլղարիայի թագավոր 
(927-969թթ.), իսկ նրա քույրը, ըստ Լիուտպրանտ Կրեմոնացու՝ 
913թ. ամուսնացավ բյուզանդական հայազգի կայսր Կոստանդին 
VII Ծիրանածինի (913-920թթ. և 944-959թթ.) հետ30:  

Ըստ բրիտանացի հայտնի բյուզանդագետ Ստիվեն Ռանսի-
մենի՝ Գեորգի Սուրսուբուլը Բուլղարիա էր եկել Բյուզանդիայից: 
Նա Սիմեոն I-ի օրոք Բուլղարական թագավորության առաջին նա-
խարարն էր, իսկ վերջինիս մահից հետո, նրա որդու՝ Պետերի և 
նրա երկու եղբայրների խնամակալը, Բուլղարիայի փաստացի կա-
ռավարիչը (927-928թթ.)։ Նրա ջանքերով 927թ. բյուզանդական հա-
յազգի կայսր Ռոմանոս I Լակաբենոսի (920-944թթ.) հետ կնքվում է 
հաշտության պայմանագիր, որով ավարտվում է բյուզադա-բուլղա-
րական 913-927թթ. պատերազմը: Այդ հաշտության պայմանագիրն 
ամրապնդվում է Պետերի և բյուզանդական կայսեր թոռնուհու 
Մարիա Լակաբենոսի (նա վերանվանվել է Իրենա, որ նշանակում 
է «խաղաղություն») ամուսնությամբ: Նրանց որդիներից երկուսը 
հետագայում դարձան բուլղարական արքաներ՝ Բորիս II-ը (969-
977թթ.) և Ռոմանը (977-997թթ.): Պետեր I-ի օրոք Գեորգի Սուրսու-
բուլը դարձավ Բուլղարիայի դեսպանը բյուզանդական արքու-

                                                                                                                                                    
Բնագրից Հ. Բարթիկյանի: Եր., 1979; Дуйчев И. Хроника Константина 
Манассии. София, 1980; Лиутпранд Кремонский. Антаподосис (Воздаяания). 
М., 2006. 

29 Տե՛ս Стивен Рансимен. История первого Болгарского царства. СПб, 
2009, с. 177-178. 

30 Агамов А.М. Комитопулы // Династии Европы, 400-2016: Полная 
генеалогия владетельных домов. М., 2017, с. 69. 
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նիքում31: Ժամանակակիցները նրան բնութագրել են, որպես խոշոր 
դիվանագետ, որ զգալի դերակատարում է ունեցել Բուլղարիայում 
դիվանագիտության զարգացման գործում: 

Բուլղարիայի միջնադարյան պատմության հետ է սերտորեն 
առնչվում հայկական ծագում ունեցող Կոմիտոպուլիների (հայ.՝ 
Կոմսաձագեր) արքայատոհմի անվանումը, որի հիմնադիրը, ըստ 
բուլղարացի պատմաբան Գ. Քացարովի հայազգի Սամուիլը կամ 
Սամուելն է32։ Նրա մասին արժեքավոր տեղեկություններ է 
հաղորդում Հովհաննես Սկիլիցեսը, ըստ որի՝ այդ տոհմը սերել է 
Նիկոլա (Նիկողայոս) կոմիտից, որ հունարեն բառ է, նշանակում է 
մարզի կառավարիչ, կոմս: Կոմիտոպուլիների իրական անունն 
անհայտ է, և Կոմիտոպուլի անվանումը տրվել է բյուզանդացի 
պատմիչների կողմից, որպեսզի դրանով շեշտեն այդ տոհմի 
ծագումը33: 

Ըստ Ստեփանոս Տարոնեցու՝ Սամուիլը Մեծ Հայքի Դերջան 
գավառից էր34, որ իր ծնողների հետ տեղափոխվել էր Բյուզանդիա: 
Մայրը՝ Հռիփսիմեն, ենթադրաբար համարվում է հայոց արքա 
Աշոտ II Բագրատունու դուստրը: Հաստատվելով Բյուզանդիայում՝ 
հայրը որոշ ժամանակ անց դարձել էր կայսրության Սերդիկա 
(Սրեդեց՝ ներկայիս Սոֆիա) տարածաշրջանի կառավարիչ35: Նրան 
հաջողվել է հետագայում ընդարձակել իր տիրույթը՝ բուլղարական 
այլ հողեր նվաճելով: Կոմիտի մահից հետո այդ տարածքների 
կառավարիչներ են դարձել նրա չորս որդիները՝ Դավիթը՝ հա-
րավարևմտյան, Մովսեսը՝ հարավարևելյան, Սամուիլը՝ հյուսիսա-

                                                                 
31 Стивен Рансимен, указ. соч., с.182. 
32 Տե՛ս Գ. Քացարով, նշվ. աշխ., էջ 243: 
33Агамов А.М., указ. соч., с.70. 
34

 «Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնե-
ցւոյ», ծանոթագրությամբ Կարապետ Շահնազարյանցի: Փարիզ, 1859, 
Գիրք Գ, էջ 236-237: 

35 Adontz Nikoghayos. Samuel l'Armenien, Roi des Bulgares. Bruxelles, 
Palaisdesacademies, 1938, p. 63; Златарский   В. История Болгарского госу-
дарства в Средние века: в 3-х т., т. 1, История Первого Болгарского царства. 
Часть II (852-1018), II изд., София, 1971, с. 603. 
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յին Բուլղարիայում, իսկ Ահարոնը՝ Սրեդեցի տարածաշրջանում: 
Եղբայրներից Դավիթը և Մովսեսը կյանքից վաղաժամ էին հե-
ռացել, իսկ Սամուիլի և Ահարոնի միջև սկսվել էր հակամարտու-
թյուն, քանի որ վերջինս վարում էր բյուզանդամետ քաղաքակա-
նություն36: Ահարոնը 976թ. սպանվում է բուլղարների դեմ Թրա-
կիայում պատերազմելիս, որին եղբայրները բյուզանդական հա-
յազգի կայսր Վասիլ II Բուլղարասպանի (976-1025թթ.) հրամանով 
մասնակցում էին իրենց զորամասերով: 

 Ըստ բուլղարահայ պատմաբան Ներսես Գասապյանի՝ այդ 
զորմասերը գրեթե ամբողջապես եղել են հայկական37: Թրակիա-
յում ականատես լինելով տեղացիների նկատմամբ իրականացվող 
ոճրագործություններին՝ Սամուիլը, ապստամբելով բյուզանդացի-
ների դեմ, անցնում է բուլղարացիների կողմը։ Դա տեղի է ունենում 
այն ժամանակ, երբ գերեվարությունից փախուստի դիմած բուլղա-
րական արքայազն Ռոմանն արդեն դարձել էր Բուլղարիայի թա-
գավոր: Ծառայելով բուլղարական բանակում որպես հմուտ զորա-
վար՝ Սամուիլը, կարճ ժամանակում շահելով տեղի ազնվականու-
թյան և բնակչության վստահությունը, դառնում է թագավորի կա-
ռավարչակիցը, մի քանի հաղթանակներ է տանում բյուզանդացի-
ների նկատմամբ, գրավում բուլղարական հյուսիսարևելյան մի 
շարք տարածքներ և դրանով ընդարձակում է թագավորության 
սահմանները: Բուլղարական թագավոր Ռոմանի մահից հետո՝ 
997թ. նա հռչակվում է Արևմտյան Բուլղարիայի թագավոր՝ դրանով 
հիմք դնելով Կոմիտոպուլիների արքայատոհմին Բուլղարիայում38:  

Սամուիլի օրոք Բյուզանդիայից Բուլղարիա են տեղափոխվում 
հազարավոր հայկական ընտանիքներ, այնտեղ հայտնվում են 
անգամ հայկական տեղանուններով բնակավայրեր՝ Արմենցո, 
Արմենիկա, Էրմենցի և այլն, որոնք մինչ օրս էլ պահպանվում են: 
Սամուիլը վախճանվել է 1014թ.: Հին գրական աղբյուրներում նա 

                                                                 
36 Агамов А.М., указ. соч., с. 74. 

37 Ն. Գասապյան, նշվ. աշխ., էջ 53: 
38 Литаврин Г.Г.; Каждан А.П. Очерки истории Византии и южных 

славян. СПб, 1998, с. 67: 
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հիշատակվում է որպես «անհաղթ և արդար տիրակալ», «հայրե-
նիքի ու ժողովրդի անմնացորդ նվիրյալ»39: Նրա մասին հետագա-
յում գրել են նաև գեղարվեստական ստեղծագործություններ բուլ-
ղարացի գրողներ Դիմիտր Տալևը, Անտոն Դոնչևը, Ստեֆան Ցանևը 
և այլք: 

Սամուիլի մահից հետո արևմտաբուլղարական գահին բազմել 
է նրա որդին՝ Գավրիլ-Ռադոմիրը, որի կառավարումը եղել է կար-
ճաժամկետ։ Նա 1015թ. դավադրաբար սպանվել է իր հորեղբայր 
Ահարոնի որդու՝ Իվան-Վլադիսլավի կողմից, ում կյանքը մի ժա-
մանակ փրկել էր Ռադոմիրը: Իվան-Վլադիսլավը, դառնալով թա-
գավոր, գահակալել է մինչև 1018թ., որով ավարտվել է Կոմիտո-
պուլիների արքայատահոմը40: Հետագայում նրանց ներկայացու-
ցիչներից շատերը կարևոր պաշտոններ են զբաղեցրել նաև Բյու-
զանդիայում՝ դառնալով զորահրամանատարներ, մարզերի կառա-
վարիչներ և անգամ կայսրուհիներ:  

9-րդ դարում Բյուզանդիայում հաստատվում է Գրիգոր Լուսա-
վորչի պաշտամունքը41, ինչն արտահայտվում էր նրանով, որ Գրի-
գորին համարում էին արևելյան ուղղափառ քրիստոնեական մեծ 
մարտիրոսներից մեկը: Հետագա դարերում Գրիգոր Լուսավորչի 
պաշտամունքը տարածվում է նաև Բալկաններում, ամենից շատ՝ 
Թրակիայում և Մակեդոնիայում, որտեղ բնակչության մեծ մասը 
հայ պավլիկյաններ էին կամ միաբնակներ: Բացի այդ, հայ-բուլղա-
րական կապերի մասին վկայում են նաև 11-րդ դարի առաջին 
կեսում Օխրիդի եպիսկոպոս Թեոփիլակի թողած տվյալները և 
դրանց հիման վրա բուլղարացի գիտնական Յորդան Իվանովի և 
ֆրանսիացի բյուզանդագետ Գաբրիել Մեյեի ուսումնասիրություն-
ները։ Դրանք հավաստի տեղեկություններ են տալիս, որ 12-13-րդ 
դարերում հայկական գաղթօջախներեն եղել Մգլենում, Դևոլում, 

                                                                 
39 Агамов А.М., указ. соч., с. 82. 

40 Державин Н.С. История Болгарии в 4-х т. Т.2: Болгария времен 
Первого и Второго царств (679-1393). М.-Л., 1946, с. 37. 

41 Տե՛ս Тальберг Н. История Христианской церкви. М., 1991, с. 46. 
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Օխրիդում, Բիտոլայում և Ստրումիցայում42: 
Միջնադարյան Բուլղարիայում սեպտեմբերի 30-ը նշվել է 

որպես Գրիգոր Լուսավորչի մահվան օր43: Նրա վարքը զետեղված է 
սեպտեմբեր ամսվա հայսմավուրքներում44: Այն վարք սրբոց է, որը 
Բուլղարիայում հայտնվել է հունարեն թարգմանությամբ: Այդ 
փաստն ապացուցվել է, երբ համեմատության մեջ են դրվել հայկա-
կան սկզբնաղբյուրը, հունական խմբագրված տարբերակը և հնա-
գույն բուլղարական պատճենը: Հատկապես Բուլղարիայով է 
Գրիգոր Լուսավորչի վարքը հասել Ռուսաստան, իսկ Սեբաս-
տիայով՝ արևմտաեվրոպական երկրներ, մասնավորապես՝ Ֆրան-
սիա և Իտալիա: 

Վերոհիշյալ աղբյուրները, անշուշտ, միակը չեն, որոնցում ար-
տացոլված է հայկական թեմատիկան: Այդ հարցի առավել խոր 
ուսումնասիրությունը, հիրավի, կարող է ավելի հետաքրքիր 
արդյունքներ տալ քննարկվող դարաշրջանում հայերի և բուլղա-
րացիների միջև եղած շփումների, բարեկամական կապերի և 
դրանց արտացոլման մասին միջնադարյան գրավոր հուշար-
ձաններում: 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

                                                                 
42 «Երևան», Սոֆիա, 1959թ., մայիսի 29: 
43 Գ. Քացարով, նշվ. աշխ., էջ 32: 
44 Նույն տեղում: 



 
– 109 – 

СредневековыеСредневековыеСредневековыеСредневековые    источники об армяноисточники об армяноисточники об армяноисточники об армяно----болгарских отношенияхболгарских отношенияхболгарских отношенияхболгарских отношениях    

Хажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян ВачаганХажакян Вачаган    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: летописец, историк, произведение, византиец, 
болгарин, армянин, насильственное переселение, павликиане, ересь, 
император, колония, общение, дружеские отношения 

Между армянским и болгарским народами ещё в раннем средневе-
ковье были установлены дружественные отношения. Об этом свидетельст-
вуют средневековые многочисленные письменные памятники, в част-
ности, творения византийских и болгарских авторов, в которых отражена 
также армянская тематика. 

Уже в 8-ом веке на територии Болгарии, во Фракии, существовала 
армянская колония, а в 997-1014 годах на Западно-Болгарском престоле 
правил основатель царской династии армянского происхождения Комито-
пулиев Самуил, в пору правления которого армяно-болгарские отношения 
стали плотнее, тысячи армянских семей перебрались из Византии в 
Болгарию. 

В данной статье исследуется произведения византийских летописцев 
Феофана Исповедника (8-9вв.), Иоанна Скилица (11-12вв.), митрополита 
Константина Манассия (12 в.), итальянского историка, епископа 
Лиутпранда Кремонского (10 в.), а также всеславянского просветителя 
Климента Охридского (9-10 в.), болгарских церковных деятелей 
Константина Преславского (9-10 вв.) и Иоанна Экзарха (10 в.), патриарха 
Евфимия Тырновского (14 в.), митрополита Киприана (14 в.) и других, в 
чьих произведениях нашли свое отражение также сведения об армянах и 
армяно-болгарских связях в средние века. 
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Medieval Sources on ArmenianMedieval Sources on ArmenianMedieval Sources on ArmenianMedieval Sources on Armenian----Bulgarian RelationsBulgarian RelationsBulgarian RelationsBulgarian Relations    

Khazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan Vachagan    
SummarySummarySummarySummary    
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heresy, emperor, Byzantine, Armenian, Bulgarian, contact, friendly 
relationships 

Still in the early Middle Ages, Armenians and Bulgarians formed friendly 
ties which is affirmed by a number of medieval literary monuments; 
particularly, the works written by Byzantine and Bulgarian authors in which 
the Armenian theme is also reflected. 

Already in the 8th century, an Armenian colony existed in the territory of 
Bulgaria, in Thrace. From 997-1014, Samuel, the founder of the Cometopuli 
Dynasty with Armenian origin, ruled Western Bulgaria. During his reign, 
Armenians and Bulgarians formed closer ties and thousands of Armenian 
families moved from Byzantium to Bulgaria.  

In this article, we study the works of Byzantine chroniclers Theophanes 
the Confessor (8-9th centuries), John Skylitzes (11-12th centuries), Metropolitan 
Constantine Manasses (12th century), Italian historian, Bishop Liutprand of 
Cremona (10th century), as well as an enlightener of Slavs Clement of Ohrid (9-
10th centuries), Bulgarian church leaders Constantine of Preslav (9-10th cc.) and 
John the Exarch (10th century), Patriarch Euthymius of Tarnovo (14th century) 
and Metropolitan Cyprian (14th century) and others. Information about the 
Armenians and the Armenian-Bulgarian relations in the Middle Ages are also 
reflected in the writings of the aforementioned authors. 
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Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 թ.թ.թ.թ.    
 


