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Լ. ք^արթիկյաՕ 

ՊԱ«ԼԼհԿՅԱԱեՐ1՝ ԱՌԱՍՊեԼԱԿԱՆ ԾԱԳՈՂԸ ԸՍՏ 
1ԻՆ РПЫЛЦГЬРЬЪ ՍՒ ԶեՌԱԳՐհ 

Պավլիկյաններ ի ծագման և տարածման մասին մեզ Հասել են ավան" 

դութ յուններ թե Հայերեն> թե Հունարեն և թե Հին բուլղարերեն լեզու֊ 

ներով։ 

Հայկական ավանդությունը գտնվում է <[4'իրք Հերձուածոցյ>֊ի մեֆէ 

ուր մենք կարդում ենք. <ГԱպա կին միՀ Եեթի անունէ' այնր (այսինքն ի 

պոլիկենացյ աղանդոյն , ելեալ զկնի թուր քացն եկն ի Հայս, և Պօղ ո էէն 

յԱյրարատեայ գաւառէնք որ աշակերտեալ էր սրրոյն Եվւրեմի, աոեանկեաց 

զկինն և խառնակեցաւ աղանդ ընդ քրիստոնէութիւնս։ Զա րեգա կն՝ ՛Բրիս֊ 

лппи ասէին ոչ մեռեալ և ոչ յարուցեալ. Ա վասն այնորիկ ծոմ ան ան ի կ ի ւ ֊ 

րակէի։ Եւ եկեալ սուրբն Եփրեմ ոչ կա րաց քակել զնա յաղանդոյն, և անէծ 

զնա և գնացյ>լ։ 

Հունական ավանդոլթյունըւ որը պաՀպանվել է Օ-րդ դարի բյոլզան-

դական Հեղինակ Պետրոս Սիկիլիացոլ <Г Պ ավ/իկյաններ ի պատմությանЛ մեֆ, 

պավլիկյանների առաջացումը կապում է ո էէն Կալ/ինիկե անունով կնոֆ Հետ, 

"ՐԸ ւինելով մանիքեցիէ իր երկու որդիներին՝ Պավղոսին և Հովհաննեսին 

Հ,այաս տա նի Սամոսատ (իմա՝ Ար շամ ոշատ) քաղաքից ուղարկում Է Պոն-

տոսի Ֆանար իայի^ Ը. որպես աղանդի քարոզիչներ։ ԱՀա այդ կնոֆ 

"րդի Պավղոսի անունից Էր ըստ ավանդության է մանիքեցիները ստանում 

են պավլիկյան անունըյ իսկ նրանց աշակերտները մանիքեցիների ւիոիյա֊ 

րեն կոչվում են պավլիկյաններ 

Հայկական ե Հունական առասպելների կո Ղ Ք մ ե ն ք ո ւնենռ նաև 

սլավոնական առասպել* պավլիկյանների ծագման մասին։ 1922 թվականին 

բուլղար պատմաբան Ցորդան Րվանովը Հրատարակեց մի &եոագիրէ գրված 

Հին բուլղարերեն լեզ։Էով, " ՐԸ վերնագրված Է {Խոսք Հովհաննեսի 

Ոսկերերանի, թե ինչպես են առաջացել պավլիկյաններըն^է Այդ առասպելը 

1 ՀՊ՝ԷՐՔ Հերձուածոց»ք Հրատ, Ս՝|ււսրսւ(յ> <[Ս,րարատ$ք թիւ Р*յ տարի ՒԵյ Վաղարշասչաա, 
1892, էշ 113։ 

2 Ֆանարիայի մասին տե*սճ Н. Оге'ԱՕՄՀ .— Роиг ГЫэЫге ձքտ ճք՚ւտօտ рриИаеппез, 
Камо^Фрим <1ս Բօոէ, Քբւտթտոտ к՝* Фсгкхро 1а «0пеп1аНа СЬшМапа репосНса", \'о1. ХНЬ 
№ 3-^-4 Коша, 1947. Նաև Н. Оге'§01ге.— ԲւՀշքտւօոտ ^ёо^гарЫчиеэ е1 сЬгогкЯодоиез տա՛ 
1 տ РаиНс1епв. ВиНеПп (1е Ь'Асас1ёт1е гоуа1е <1е Веющие, йеБ 1еМге$, 5 - ё т е Бёпе, 
Т о т е XXXIII, 1947, р. 294 և 1աշՈրԳ։ 

3 Ре1г1 ՏսսԱ. Ւ1ւտէօոՅ սէԱւտ 6է г е М а ^ о Յէգւա еуегэю ЬгегеБеоБ т а т с Ь а е о г и т 
•գսւ 6է раиПслат Жип1иг, М^пе, Ра1го1о^1а ^гаеса. է. 104, со1. 1273 А. В. 
Պավլիկյան ան վան ծ՛ագման մասին ա յլք ան Հա վան ա էլան րացաարությոսն Է տալիս 9—րգ 
Դ՚օրի պատրիարք Փոտրէ Տես М ^ П е , է. ! 02, С01. 17. В. 

4 И. Ивановъ, Пронсходъ на Павликяните споредь два български ръкописа. 
Списание на Българската Академия на науките, книга XXIV, клонъ исторнко-фило-
логиченъ и философско- общественъ, София, 1922. 



Հ. Բարթի կլան 

գտնվում էր Կարլովա օկոլիայի Աքար գյուղում գտնվող պարականո ն գրա֊ 

կանությոլն բովանդակող մի ձեոագիր մատ յան ի մեք, իսկ այժմ գտնվում 

է (այսինքն՝ 1922 թվականին գտնվում էրJ Սոֆիայի բուլղարական գրա-

դարանում , № 3 2 6 ֊ ի տակ։ 

Այդ առասպելը մեղ Հասել է նաև նոր բուլղարերեն խմբագրությամրէ 

3. Ի վանովը, Համեմատելով այդ երկու ձեռագրերը, գտնում Է, որ վերքինը 

առաքինի բառացի վերարտադրությունն Է և պարունակում Է սխալներէ 

Աոաքին ձեռագրում գտնվող Հատուկ անունները որոշ վւուիոխության եՆ 

ենթարկվել երկրորդում։ 

1928 թվականին Ցու· Ցավորսկին Հրատարակեց իր կողմից կար պա֊ 

ա ո ֊ ռուս ական մի ժողովածուում Հայւհնա բերած մի վ ՚ ռ ք ր առասպելական֊ 

պատմական Հատված, ոբը Ցավորսկու խոսքերով* <rանախրոնիկ կերպով 

միացնում Է իր մեք մի երևակայական դեպք եկեղեցու Հայրեր Րարսեղ 

մեծի և ՀովՀաննես Ո սկեբեր անի, ինչպես նաև ոչ պակաս խառնաշվ։ ո թ և 

անարժանաՀավատ պատմվածք Րուլղարիայու մ պավլիկյան աղանդի ծագ-

ման և զարգացման մասինս է 

Համեմատելով Ցավորսկու 1928 թվականին Հրատարակած ձեռագիրը 

Իվանովի 1922 թվականին Հրատարակած ձեռագրի Հետ, դժվար չէ նկատեի, 

որ Ցավորսկին իր ձեռքի տակ ունեցել է ոչ թե Հին բուլղարերեն տեքստը, 

այլ վերքինիս նոր բուլղարերեն վերարտադրութ յուն ը9 որի մասին խ՛ոսում՝ 

է Ρ վանովը y բայց այն չի Հրատարակել, քանի որ ունեցել է նրա ս^ԸԴԲ" 

նաղբ յուրը, ռրը և Հրատարակել է։ Իմ իք իա J է" ց պետք է ասել, որ Ցավոր-

սկին չգիտե իր Հրատարակած ձեռագրի սկղբնաղբյուրըէ այսինքն նրան ան -

ծանոթ է Սևացել Իվանովի Հոդվածըг Համ են այն դեպս նա արել է այն 

միանգամայն ճիշտ ենթադրությունը, թե Հմի բան կասկածից վեր է, որ՝ 

մեր ( ի ր Հրատարակածը— Հ . P . J ուշ կս։ ր պա տ ո ֊ ռուսական տեքստը Հան — 

դիսանում է պա տա Հական առավել կամ պակա и չափով տեղական բարբա-

ռին Հարմարեցված, արտագրություն ավելի Հին եկեղեցական-սլավհնական՝ 

և Հավանաբար մ իքին բուլղարերեն տեքսաից, որի մասին ակներև վկայում 

են որոշ լեզվական և Հատկապես ուղղագրական վերապրուկներն։ 

Այսպիսով, քանի որ Ցավորսկու Հրատարակած ձեոագիրը Հանդիսա-

նում է ոչ սկզբնականը, կանգ ենք առնում 3 , Րվանովի Հրատարակած 

ձե ռագրի վրա, ռրը, անկասկած, Հա յագի ա ութ յ ան Համար ներկայացնում է 

ոչ պակաս Հետաքրքրություն։ 

<ԽՈՍ՝Բ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԱՌԱՋԱՑԵԼ 

ՊԱՎԼԻԿՅԱՆՆԵՐԸ 

Սատանան, ստանալով շատ գեղեցիկ, իմաստուն, ցածր ու Հանդարտ՛ 

խոսող, Համեստ և շատ Հնազանդ մի գրագրի կերպարանք, գալիս է Կապա֊ 

դովկիա, սուրբ Րարսեղի մոտ և ասում նրանէ <ГԸնդունիր ինձ, Հայր, L· 

1 Ю. Яворский, Легенда о происхождении павликиан. Сборник отделения 
русского языка и словесности Академии наук СССР, том 101, N° 3, Ленинград, 1928,. 
с т р . 503. 

2 Նույն տեղում, Էք 606—6071 



;հս կլինեմ քո Հետն։ Սուըր Բարսեղը տեսավ նրա շատ գեղեցիկ գրված՛քը, 

ինչպես նաև նրա ամ բողք Հնազանդությունը և շատ ուրախացավ նրա Հա-

-մար, քանի որ ինքը չգիտեր, թե նա սատան ա է։ Սատանան ուզում էր 

Հրապուրել սրբին։ Սուրբ Рш րսեղը նրան սիրեց, տվեց նրան բռԼոբ ԳՐքե" 

րը, իսկ նա սուրբ Րարսեղի աանը սկսեց գրել և. գրեց մի մեծ գիրք* Նա 

մարդկանցից երկու աշակերտ վերցրեց իր մոտ։ Ρ ա րսեղը շատ էր ուրա-

խանում նրանով և ասաց նրան· <էՈ՜վ գրագիր, քո ձե ոքով դրիր ^ի նա-

մակ, որ ուղարկենք մեր պատրիարք ՀովՀաննես Ոսկեբերանին։ Թոզ նա 

տեսնի, թե ես ինչպիսի գրագիր ունեմ, առավել ևս երր տեսնի նրա դեմքի 

•գեղեցկությունը շատ կսիրե նրանն$ 

Ոսկեբերանը Հենց որ նամակը վերցրեց իր ձեռքը Հասկացավ, որ դա 

սատանայական է։ Նա պատասխանում է սուրբ Վարսեղին և ասում· 

Հէճշմարիտ, լավ գրագիր ունես, ես էլ գալիս եմ տեսնեմ նրանն։ Վեր կա֊ 

ցավ սուրբ ՀովՀաննեսը, իր բոլոր ծ առաներ ի Հետ, վերց րեց իր Հետ բոլոր 

հկեղ եցական նվերները և եկավ Կապադովկիա, սուրբ Րարսեղի մոտ։ Ի ա ր-

սեղն ասաց· հՈ՚Վ տեր ՀովՀաննես, ազու.մ ես բերեմ այստեղ իմ 

գրագրին, որ տեսնես նրանն։ ՀովՀաննեսն ասում է% բեր* Ρ արսեղը նրան 

բերեց և ՀովՀաննեսը տեսավ շատ դեդե ցիկ սատանային։ ՀովՀաննեսը 

ամեն ինչ Հասկացավ։ ւ*նաց նա եկեղեցի, կանգնեց սուրբ սեղան ի առաք 

և սկսեց լաց լինել . ասելով. քՏեր Հիս ուս քրիստոս, աստված մեր, ու-

ղարկի ր մեզ քո երկնային ուժը, որ քշենք այս սատանայինն։ Եվ նա ասում է· 

հՈ"Վ վարսեղ, ոչ մի տեղ չկա այսպիսի գրագիր, ինչպիսին է քոնըն* 

Սու րբ ՀովՀաննեսը սկսեց պատարագը, կանչելով սատանային եկեղեցի, 

ներս բերեց եկեղեցական նվերները, փակեց եկեղեցին և կնքեց այն աս-

տր ծ ո անունով։ Երբ նա սկսեց կարդալ սուրբ Ավետարանը, այն ժամ ա-

նակ սատանան սկսեց աք ու ձախ զարնվել։ Տեսավ այդ Րարսեղն ու վա-

խեցավ։ Երր տալիս էր սուրբ Հաղորդությունը, и ա տան ան սարսափելի 

դարձավ։ Նա Հարվածեց եկեղեցական նվերներին, որոնք գետին ընկան։ Րո-

լոր մարդիկ Iйելքը կորցնում էին, իսկ սուրբ ՀովՀաննեսը սրտապնդում 

էր նրանց։ Երբ նա ասում էր Сճշմարիտ Աստվածածինն, սատանան 

զայրացավ, իսկ երբ ասում էր <rՀայր մերըն սատանան ԷՅրեց եկե-

ղեցին զորությամբ, և տեղ էկար։ " ր մարդիկ տեղավորվեին։ Իսկ 

երբ նա ասաց Հմի սուրբ, մի տերն, այն ժամանակ սատանան 

պայթեց։ Երր եկեղեցուց դուրս էին գալիս, ՀովՀաննես ը ասում է. 

<Г Տե սար, վարսեղ, քո գրագրին։ Ոչ միշտ, Հայր, ամեն մի բան (գործ J ը ն ֊ 

աըրյալ է և գեղեցիկ։ Չնայած մարդկայինի նման է, բայց էությամբ սա֊ 

տ ան ա յա կան էն։ Եվ Հավաքելով սատանայի ՐոէոՐ ԳՐքերը կրակ տվեց։ 

Ասաց Բար սեզը ՀովՀաննեսին. զինչպէտ и վարվենք նրա երկու աշակերտ-

ների Հետն։ ՀովՀաննեսն ասաց. *Նր անք քրիստոնյայի որդիներ են։ 

Նրանց պահպանենք, մինչև որ կանցնեն քրիստոնեական ճան ապարՀի 

վրան* Նրանցից մեկի անունը ՍոՆթոտին Էր, մյուսինը Շուտիլ, իսկ սա-

տանայի անունն Էր Պայէ՛ Սատանայի այգ երկու աշակերտները վեր են 

կենում և Կապադովկիայից գալիս են բուլղարական երկիրը, ստանալով 

առաքելական Պողոս և Հովհաննես անունները և սկսում են գրքե-

րով սովորեցնել մարդկան ց։ Ովքեր ընդունում են նրանց վարդա-

պետությունը կոչվում են պավլիկյաններ և փառաբանում են Պողո֊ 
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սին։ Կսկիծով ։ին արում էր նրանց Հովհան՛նես Ոսկեբերանը։ Նա դուրս 

եկավ Կոստանդնուպոլսից և մտավ %տո|ւի ա՛ր նրան երևաց սուրբ Աստ-

վածածինը, թագը Հագած, ինչպես երկնի և երկրի թ ագուՀի։ Հետո Հով-

Հաննեսը ոտք Դրեց բուլգ արական Հողը։ Սուրբ ՀովՀաննեսը Հրամ ա յեց 

քերթել նրանց կաշին, քանի որ նրանց կաշին մկրտված էր։ Պավլիկյան-

ներին թվում էր, թե չարչարվում են սրբերի պես։ Այսպիսով, պավլիկյան 

են կոչվում նրանք, ովքեր ընդունել են այդ թ շնամ ական վարդապետու-

թյունը։ Սուրբ Ոսկեբերանն ասում է• (ГՆզովյալ լինեն այդ մարդիկ և 

նրանց ուսուցիչները։ Մեր աստծուն փառքն՛ 

* * * 

Ավելորդ չէ ասել, որ 4-րդ դարի եկեղեցական ՀՀայրերի*՝ Րարսեղի 

և ՀովՀաննես Ոսկեբերանի Հիշատակումը այս առասպելի մեք ոչ մ ի 

կապ չունի պավլիկյան շարժման Հետ, մ ի շարժում, որ սկսվեց տա-

րածվել Հայաստանում և Րյուզանդիայում նրանցից ավելի քան երկու 

Հարյուր Հիսուն տարի անց։ Նրանք պարզապես Հանդես են գալիս այս 

առասպելի մեք, որպեսզի նրան տ ան ավելի Հեղինակություն և արժեք, 

մ ի բան, որ երկու Հրատարակիչներն էլ և Ր վանովը, և Ցավորսկին նշել 

են։ Այդ նույն բանին ենք Հանդիպում նաև Հայկական աոաս պելի մեք։ 

Այնտեղ նույնպես Հանդես է գալիս վերոՀիշյալ երկու f t այրերին ժամա-

նակակից մ ի <rՀայրն* սուրբ Եփրեմը։ 

Այս առասպելական պատումի մեք Հիշատակվում է Պե արիչը, ա յ ֊ 

սինքն Աստվածածնին նվիրված fiաչկովոյի վանքը Թրակիայէ Ֆիլիպպու-

պոլիս քաղաքում, որը կառուցվել է *՝րիդոր վակուր յան իշխանի կողմ ի ց t 

1083 թվ կանին1, այնպես, որ առասպելը չէր կարող առա քացած լիներ 

(ներկա վիճակում յ 1 2 ֊ րդ դարից առաք։ 

Թրակի ան այն շրքանն էր, ուր գլխավորապես բոնա գաղթեց վու մ էին 

Հայ աղանդավորները դեռևս 

Կոս տ ան դին 5-րդի կողմից,8-րդ դարի կեսերինr 

756 թ.* Այդ կայսրը, արաբների դեմ մղած Հաղթական պատերազ№երից Հե 

տո, Հայ աղանդավորների զանգվածներ Թեոդոսուպոլսից (Կարին) և Մ ե ֊ 

լիտինեի ց տեղափոխում է Թ րակիա, նրանց ապաՀովելով տներով ու Հողա֊ 

բաժ իններով^։ Տեղափոխված Հայերը այդ շրքաններում ռազմ ական 

ծառայություն էին կատարում, " ր ի մասին մենք մ ի վկայության ենք 

Հանդիպում բյուգանդական սրբերի վարքերու մ 9 ։ 

Հայ աղանդավորների բոն ա գա ղ թ ե ց ում ը Թրակիա կատարվել է 

նաև 970 թ. ՉւՐշկիկ կայսեր կողմից, " ր ի մասին կան միանգամայն 

1 Գր· Բա1լու.րյանի ձաղման մասին տե՛ս H. Mdpp, -АрКЛуН МоНГОЛЬСКОв НаЗВЗ-

ние христиан, в связи с вопросом об армянах халкедонитах, отд. оттиск из Виз. Вре-
менника, т . XII, СПБ, 1905, էք 17 և Հա քորդ, 24։ 

2 Տե՛ս Theophanis, Chronographia ed. C. de Boor, է. I, p. 429, նաև S. Nicephori 
C. P. breviarium historicum de rebus gestis post imperium Mauricii. Migne, Patr. graeca, 
t. 100, col. 976, նաև Nicephori patriarchae Ср., De rebus post Mauncium gestis, M. P. G · 
t. 100, col. 693. 

3 Vita Sanctl Stephani junioris monachi et martyris, Migne, Patr. graeca, t. 100,. 
cob 1156. 
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մոտt Վերոյիշյալ Հեղինակներից այդ գաղթեցման մասին մենք առավել 

ընդարձակ և Հետաքրքիր տվյալների ենք Հանդիպում Աննա Կունենայի 

(Г Ա/եքսիականձ֊ում։ Նա Հայ աղանդավորների այդ գաղթեցման մասին Հի-

շելիս ասում Է• <ГՊավլիկյանները ամենավայրենի են, բիր*" ե վտանգներից 

չվախեցող։ Նրանց ՀովՀաննես Տմշկիկը, այն Հրաշալի կայսրը, պատերազ-

մում Հաղթելուց Հետո, գերեվարելով Ասիայից, այն Է Խալյուբներից և Հայ-

կական վայրերից (άπό των Χαλύβων χαί των Άρμεν ιακών τόπων) Թրակիա տե-

ղա վախեց և ստիպեց բնակվեն Ֆիլիպպուպոլսի շրջակայքում։ Այդպիսով, նա 

մի կսզմից նրանց Հեռացրեց այն՛ ամենաանաոիկ ամրոցներից ու բերդե-

րից > ռրոնց նրանք տիրում Էին բոնությամբ, իսկ մյուս կողմից նա ապա-

Հովագույն պահապաններ դարձրեց նրանց սկյութ ական (իմա՝ սլավոնական ) 

այն արշավանքների դեմ, որոնք Հաճախ տեղի Էին ունենում բարբարոս-

ների կողմից Թրակիա յի շրջաններ ի վրա... ՀովՀաննես Տմշկիկը մեզ Հա-

կառակորդ մանիքեցի1 աղանդավորներին դարձնելով դաշնակից, կովոդ ում 

ստեղծեց ընդդեմ ՔՈՀ_ՎՈՐ ս կ յ ո ւ թ ե ր ի , "Ր/'9 Հետո քաղաքների բնակչու-

թ՛յուն ը շունչ քաշեց բազմաթիվ ասպատակություններից} ։ 

Ներկա առասպելի մեք նույնիսկ ակնարկվու՚մ են այդ բռնագաղթ ե -

ցուէքն երրէ Հավանաբար վե բքին ը։ Սատանա Պայլի պայթելուց Հետո Հով-

Հան Ոսկեբերանը սատանայի երկու աշակերտներին, Հորոնք մարդկանցից 

Էին}, ինչպես ասում Է առասպելը, տեղափոխում Է Թրակիա։ 

Այդ կապակցությամբ Հետաքրքրական Է կանգ առնել մի Հարցի վրա։ 

Սատանա Պա յլիՀ Թրակիա գաղթեցված աշակերտների անունների վրա։ 

Նրանցից մեկը կոչվում Է Ս ո ւ ֊ ո ո տ հ ն , մյուսըճ Շ ո ւ ֊ տ ի լ : Ցավորսկին այդ 

կապակցությամբ գրում Էգ <էՐնչ վերաբերում Էէ մասնավորապես, սա-

տանայի երկու աշակերտների յուրատեսակ անուններին Սոլբոտինին և 

Օուտինային^ք ապա այդպիսիներ տվյալ աղանդի պատմության մեք ոչ 

նրա Հա յրեն իքումճ Հայաստանում, ապա նաև ոչ Կոստ անգն ուպոլսում և ոչ 

Թ րակիայում ու Բա.լղարիայում, նույնիսկ մոտավոր ՀամաՀնչյոլն ու-

թ յ ա մ բ , չեն Հանդիպում, այնպես որ, Հնարավոր Է, նրանք պետք Է Համա-

րել պարզապես առասպելի կամայական Հնարանք3 ։ 

Սակայն Յորդան Ւ վան ով՝ը արել Է շատ Հետաքրքիր ենթ ադրութ յուն, 

առանց որևէ մեկնաբանման։ Նա Սուբոտինի Համար անց է կացրել Հետև-

յալ զուգահեռները, сՀայ և պավլիկյան Սմ բատը, որը 9-րդ դարում Հիմնս։-

դրեց ե*1· թաղանդ թ ոնդրակեց իոլթ յուն ը } , մի զուգաՀեո էլ «մ ան ի քեց ի 

[1 ան տավարին ոսը, ռրը Հիշատակվում է 9-րդ դարի մի գրվածքում և որը 

բուլղարների մեք տարածեց մանիքեական աղանդը}**։ 

Իվանովի այն ենթադրությունը, որ Սուբոտինը կարող է Ս ան տա վա-

րին ոսը լինել, որ իբր նա մանիքեցի էր և մանիքեությունը տարածել էր 

1 ինչպես Հայտնի է, բյուգանդական Հեղինակները սլա վ լի կյ անն երին Հաճախ անվա-

նում են մանիքեցիներէ 
2 Аппае Сотпепае, Alexias, Migne, Patr, graeca, t. 131, col. 1097. 
2 Ցավորսկու. Հրապարակած ձեոագիրը t! ուտի լի փոխարեն ունի Շուտինա։ 
4 Ю- Яворский, Հիշյալ աշխատությունը, Էք 505—50в։ 
5 И. Иванов, Հիշյալ աշխատությունը, Էք 30։ 
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ք՝ուլղա րիայում, իՀարկե, ճիշտ չէէ Նախ և առաք Ս ան տա վա րին ո սի մասին 

Հիշատակում են նրա բարեկամ Փոտ պատրիարքին {858—867 և 878— 

886թ թ·)' մաՀացու կերպով ատող Հեղինակները, գլխավորապես Նեոկեսա-

րի այ ի եպիսկոպոս Ստիլիանոսը։ Նա իր մի նամակում* ուղղված Ստ-եվւանոս 

պապին, Սան տ ավար ին ոս ին անվանում Է մանիքեցի*։ Միայն և միայն նա 

Է Ս ան տա վար ին ո и ին անվանում մանիքեցի, իսկ մյուս բոլոր Հեղինակնե-

ր ը; որոնք նույնպես թշնամաբար են տրամադրված դեպի Սան տավար ի-

նոսր, այդպիսի բան չեն ա ս ո ւ մ Ո ա յ ց չ£ որ Սանտավարինոսը պատ— 

րիարք Փոտի ամենամոտիկ գործիչն Է, որի ^իքո^ով նա դաոնում Է ք՛ար-

и եղ 1-ին կայսեր (867—886J գործակալր։ Եվ Փոտը, և Րարսեղը, մեկը 

'ԳՐյլովէ մյուսը սրով կատաղի պայքար են մղել պավլիկյանների գեմ և 

ինչպե и կարելի Է, որ այդպիսի մարդիկ գործ ակցեին մանիքեցիների, 

այս ինքն պավլիկյանների Հետ։ Ոաց ի ա յգ р" է" Ր [' Э * Սանտավարինոսը 

եպիսկոպոս Է, մի բան, որ անՀնարին Է պավլիկյանների մեք ւինտբեր 

Բյուզանդիայում սովորություն Էր դարձել, որ մի Հակառակորդը մյուսին 

մեղադրեր մանիքեությ ան մեք, եՍանտավարինոսի Հարցում ևս նույն բանն 

Է տեղի ունեցել։ 

Միանգամայն Հավանական Է, որ Սուբոտինի անվան տակ պետք Է Հաս-

կանալ Սմբատ (Ս մ բատն), այսինքն Սմբատ Զա րե Հ ա վան ց ի աոաքին թ ոնդ-

րակեց ի աղանդապետը։ Րայց ոչ թե այն մտքով, որ Թ րակիա Է գաղթեց-

վել Սմբատըf այլ որ Թրակիա են գաղթեցվել թոնդրակեցիները։ Ինչպես 

որ տի եղել սատանա Պայլ, Ա՛յլ այդ անվան տակ Հասկացվել են պավլիկ-

յանները, ապա Սուբոտինի անվան տակ Էլ, Հավանաբար, Հասկացվել են 

թոնդրէսկեցիները։ Եթե ՛Այդ ենթադրությունը ճիշտ Է ապա դրանից կա-

րելի Է անել Հետաքրքիր և միանգամայն Հավանական ենթադրութ՛յուններ։ 

Տիվրիկի պավլիկյան շարժման կենտրոնի կործանումը և պաւէղիկյան 

՛շարժման ճնշում ը Հորպես զինված ապստամբության, իՀարկե, և ոչ որպես 

՛աղանդի J տեղի Է ունեցել 872 թվականին։ Գրանից Հետո Տսլ ա վ / իկյաններ ը 

Հանդես են գալիս որպես աղանդավորներ, բառի բուն իմաստով, և ոչ թե 

որպես մարտիկներ% Հանուն սոցիալական Հավասարության։ Եվ ա յգ բոլո·֊. 

րի& Հետո չի կարող չզարմացնել և մտածել չտալ այն փաստը, որ մի 

.ամբողք Հարյուրամյակ Հետո՝ Չմշկիկ. կայսեր ժամանակ, Հանկար-ծ Հանդես 

<են գալիս պավլիկյաններ Խալյուբներում և Հայկական վայրերում ^άρμ,βνίαΧΟΙ. 

τόποι^/ Այդ <ГպավլիկյաններըJ> ոչ միայն խաղաղ իրենց աղանդն են պաշ-

տում, այլ նաև տիրում են ամրոցների և բերդերիդ զինված դիմադրում 

են բյուգանդական զորքերին9 որոնց աոաքնոբդում Է ՀովՀաննես Չմշ՚կիկը։· 

Ά ρ μ ε ν ί α χ ώ ν τ ό π ω ν ֊ / » տակ. նախապես ենթադրվում Էր Արմենիակոն թեմը,, 

բ J ո ւ զանգա կան կայսրության արևելյան շրքան ներում։ Րայց չէ'* որ այդ 

թեմը բյուգանդական է և որ պավլիկյան շարժման ճնշումից Հետո ան-

Հնարին է, որ պավլիկյանները այնտեղ շարունակեին տիրել բերդերին, և 

ամրոցներին։ Պարզ է, որ Աննա ԿոԱեենան (Xpt{i;£Vl(XX(OV τ ό π ω ν - / » տակ Հա սկա-

1 8ե' и Mansi, Sacr. Cone, nova et amplissima, Collectio, Piani's—Leipzig) Ϊ9Θ2, t^ 
XVI, p. 432. 

2 Տե՛ս A vita, sive certemen sanctl paftrfe noslri Ignatii Arcblfep. Constantinapolitanu 
Mansi, XVI, col. 285, 289. 



քել է « ք ւ ա յ կ ւ ս կ ա G. շ ր ջ ա ն ն ե ր ը » » այսինքն Հայաստան ը, " ՐԸ Հենց այն ժա-

լք ան ակ Չ մ շկիկի օրոք սկսում է դաոնալ Բյուզանդիայի Հափշտակողական 

քաղաքական ութ յան շրքանը։ Բյուզանդիայի ա յգ քաղաքականությանը 

դիմադրում Էր ամ բողք Հայ ժողովուրդը^ նա իւ ե առաք աշխատավո» 

րոլթյոլնը, որոնց ա մ ենաՀ ե ղա փ ո խ ա կան տարրը թ ոնդրակեց իներն Էին։ 

Չ։f շկիկի բռնագաղթ ե ց ր ած <Γ պավլիկյաններն } Էլ, ամենայն Հավանակա-

ն ո ւ թ յ ա մ բ , թ ոնդրակեց իներն են% որոնց դիմադրության մասին Անն ա 

ԿոէՖենան Հիշատակում Է պավլիկյանների անվան տակ։ 

Այգ տեսակետից միանգամայն ճիշտ Է Աս· Մնացական յանի այն 

կարծիքը, որ թոնդրակյան շարժումը տոգորված Էր Հայաստանը բյուգան-

դական լծից աղատելու ոգով*։ Ոայց միաժամանակ ճիշտ Է Ա, Т. ՀովՀան-

նիսյանը, երր առարկու if Է Աս. Մնաս ական յանին, գրելով՝ էՒմ իք Ի ա յ լ ո ց 

չի կարելի Համաձայնվեք Հեղինակի (Աս, Մնացական յան ի Հ, P. J կարծիքի 

Հե տ, որ թ ոնդրակեց ի ների շարժում ր ստացավ քաղաքական պա յքաՐ ի 

բնույթ միայն այդ մոմենտից (այսինք 1045 թվականից—Հ. Я.Թոնգրակե-

ցիների աղանդի ԴՐոշի տակ Հաճախ ծավալվում Էր ոչ միայն սոցիալա-

կան , այլև ա զգա յին-ազատագրական պայքարը} ։ 

Թոնդրակեցիները բյուգանդական աղբյուրներում չեն Հիշատակվում, 

և դա չի կարող չզարմացնել, նկատի ունենալով այն վւաստը, որ թոնդրա-

կյան աղանդի մասսայական տարածման ժամանակ Է, որ սկսվում Է Բյու-

զանդիայի Հավւշտակոզական քաղաքականт թյունը Հայաստանում։ ա՛հ 

կարելի Է բացատրել ւքիայն ու միայն այն Հանգամանքով, որ նրանք թոնդ-

րակեց իներին Համարում Էին պավլիկյաններ և այդ պատճառով պետք Է 

միշտ վերապաՀու թ յամ բ մոտենալ այն <Г պավլիկյաններին}, որոնք Հիշա-

տակվում են բյուգանդական աղբյու բներում պավլիկյան շարժման ռազ-

մական պարտությունից Հետո, 9»րդ դարի վերքում։ 

Ին4 վերաբերում Է սատանա Պայլի մյուս աշակերտի անվանը1 Շա-Աւ|ւլ, 

/՛վանովը բավարարվում Է գրելով, որ Ան-Նադիմի կողմից շարադրված 

մանիքեական վարդապետության մեք Ադամի և Եվայի որդին կոչվում Էր 

Շատիլ 

Ինչպես մենք կաշխատենք ցույց տալ, այս ավանդությունը ստեղծվել 

•Է ոչ թե Հույների, 4ւյլ$ Հնարավոր Է, Թրակիայի Հայերի մոտ և այդ տեսա-

կետից ՛Շուտ իլ անունը չի կարող մեզ չՀ իջեցնել պավլիկյան աղանդի ծագ-

ման մասին Հայկական ավանդության մեք Հիշատակվող Սեթի անունը։ 

Ավանդությունը իր մեք պաՀպանել Է բազմաթիվ տեղեկություններ, 

որոնք Հաստատվում են ժամանակագիրների և այլ աղբյուրների տվյալ-

ներով ։ 

Այսպես, պավլիկյանների կաշին քերթելու մեք են արտացոլվել այն 

տմարդի Հալածանքները, որոնց ենթարկվում Էին աղանդավորներ ը, մ ի 

բան, որի մասին վկայում են բոլոր միքնադարյան Հեղինակները, որոնք 

առավել կամ պակաս չափով գրել են պավլիկյանների մասին։ Խարույկի 

1 Ա ս . Մ ն ս ւ ց ս ւ կ ա ն յ ա ն յ Թոնդրակյան շարժման մի քանի գլխավոր Հարցերի մասին, 

СՏեղեկագիր1954Հ № Տ, Էք 78։\ 
2 А. Г. Иоаннисян, Движение тондракидов в Армении (IX—XI вв.), .Воп-

росы Истории·, № 10, 1954, стр. 108, прим. 58. 
3 И. Иванов, Հիշյալ աշխատությունը, Էք 30։ 



90 Հ \ Բարթիկյան 

վրա այրեի ծ ո if π Lif խեղդաւք աՀ անել, ցը երի վրա սպանեի սրախողխող 

անել, աՀւս տան քաւքաՀ ութ յան ոչ 1ՐԷ*Է պատկեր ը, որին ենթարկվուլք Էին 

աղ ան դավ ո լէն երր։ 

Աոասպելի՝ α պավլիկյաններ ին թվում Էր, թե չարչարվում են սրբերի 

պեսյ> արտահայտության մեք արտացոլվել Է պավլիկյանների Համ ոզված ու-

թ յուն ր իրենց վարդապետության ե պայքարի ճշմարտության մեք, նրանց 

պատրաստակամ ութ յուն ր մեռն՛եի ւքսալով Հավատարիմ իրենց Համոզմունք-

ներինՍակայն, տվյալ դեպքում Հետաքրքիր Է առասպելի մեք ակնարկվող 

մի այլ վւաստ։ ՀովՀաննեսը պավլիկյանների Հալածանքը սկսում Է, Ρ ա չ ֊ 

կով ո յ ի Րակուրյանի կողմ ից կառուցված վանքից դուրս գալով։ Այդ վան-

քի Հիշատակումը այս կապակցությամբ պատաՀական չէ։ 

Րաչկովո յ ի Պետրիցիոնի վանքի կառուցման ժ ամ անակաշրքան ը Հայտնի 

է Ρ յ ուզան դ իա յ ի էամ ար ներքին ե արտաքին ա^ւդադա ր պատերազքքե երով, 

որոնց Հետևանքով կայսերական գանձարանը մ ի ՚ հ չև Հատակը դատարկվել 

էր։ Ալեքսիո՚ս Սին կայսրը (1081—1118) ղիմ»ւմ է ամեն միքո-

ցի փռղ Հավաքելու Համարէ Նա ոչ միայն ձեռք դրեց իր մոր և եղբայր-

ների գանձերի վրա, այլև սուրբ Ս ոֆիայի ոսկե իրերին։ Նա նույնիսկ կեղ-՛ 

ծեց ոսկե դրամը, այնքան մեծ կարիք Էր զգացվում դրամական միքոց-

ների։ Նա սաՀմսւն աւիակեց վանքերի Հողային տիրույթները։ Այդպիսի 

պայմաններում միթե պատաՀական Էր Րատկովոյի վանքի կաոուցումըէ 

Րակուր յանը վանքի կանոնադրության առաք արանում ասում Է, որ <Γկա-

ռուցեցի գեղեցիկ տաճալτ... ուր և Հանգստարան իմ մեղավոր ոսկորների 

Համարն ։ Հետաքրքրականն այն Է, որ Րակուր յանը իր ոսկորների Հան— 

գըստարանը կառուցում Է, իր ի սկ ասելով, <[ 3)ի լիպպո։ պոլս ի թեմայի Հյու-

սիսային մասում բնակվող խռովարար լքողով բդի (dlV'OpUTOV ΙθνΟζ) մեք Я՝*, 

այսինքն աղանդավորներով վխտացող շջքանում և ոչ, ասենք, Թեսաղոնի-

կեի շրքաննե բում, որտեղ նա Հսկայական կայվածների Էր տիր՛ում, -ուր^ 

իՀարկե, ավելի Հանգիս տ կարող Էին ίΆ ալ նրա մեղավոր ոսկորներըι Վանքի 

կանոնադրության մեք գրված Է, թե նա С ազատ Է ամեն տեսակի Հարկե-

րից ι լինեն նրանք պետական կամ եկեղեցական ( μ η δ ε ν ό ς TOO 0L0V00V Ε ί δ ο υ ς 

εισπράξει υποκείμενη μηδαμώς βασιλικής ή πατρίαρ χικης)-»4 , ռր նա ունի ներքին 
լիակատար ինքնավարությա ն (ως αύτεξουσίω αύταρχοόση αύτη έαύτης την κυρίαν 
έ^ουση) / ք^ակուրիանը վանքին նվիրում Է անչավւ, անՀամար Հողային տա-

րածություններ, գյուղեր, քաղաքներ, բերդեր, ձկնորսարաններ, որոնց 

թվարկելը երկար ժամանակ կխլեր մեզանից։ Այդ ՐՈԷՈՐ1'Տ Բա3է' վանքն 

իրավունք ուներ ներս չթողնել Հույներ ին։ 

1 Համեմ ատէր Պետրոս Ս իկէլիացու խոսք երը* С նրանք (պավլիկյանները) Նախընտ-

րում էէն մեռնել մնալով աղանդավոր, քան թե ապաշխարանքով սիրաշաՀեն աստծուն It 

ձեռք ·բերեն Հավիտենական փրկությունը*։ Migne—Patr. gn.eca, է. 104. I ol. 12 0. 
2 Typicon de Gregoire Pacourianos pour la monaste e de Patritzos (Ba^kovo) en 

Bulgarie, ed. Lois Petit, Византийский Временник, приложение к Xi тому, вып. 1—2, 
СПБ, 1904, էք 8, 17. 

3 Նույն տեղում, էք 0, 7։ 
4 նույն տեղում, էք 15, 6t 

5 նույն տեղումt 

λ 



Առաքին անգամ Ն* Մառը կասկած Հայտնեց ա յն մասին, թե 
այԴպԻսՒ աոանձնաշնորՀ յալ գրությունը չի կարելի բացատրել միայն ու 

միայն Գրիգոր Բակուրյանի գեսլի Ալեքսիոս կայսրը ունեցած մոտիկու-

թյամբ Ա իր անձնական ծաոայոլթյուններով, ինչքան էլ նրանք մեծ 

ու կարևոր լինեին։ Մաոը Հարց է տալիս, թե կայսերական քաղաքակա-

նությունը Պետրիցիոնի վանքի վրա աՐԴյոՔ · ձէ*Ր գնում Հույսեր, ա յգ 

վրացական վանքից, "րի եղբայրության կագմում գտնվում էին Հ ա յ ֊ 

քաղկեդոնականներ, չէ*Ր սպասում արդյոք օգնություն Հայ֊պավլիկյան-

քերի դեմ պայքար մղելու Համարի՜։ 

Մաոի Հողվածի լույս ընծայումից կես գար Հետո բուլղար պատմաբան 

Վսեվոլոդ Նիկոլաևը դրական պատասխան տվեց Մաոի Հարցին։ Նա իր 

մ՝ ի րնդարձակ Հոդվածում® փաստացի կերպով ցույց տվեց, որ Պետրիցիո-

նի վանքը Ֆի լի պպոլպո լս ում շարունակում էր Ալեքս իոս 1-ին ի քաղաքակա-

նությունը 2ր£'Անի աղանդավորների նկատմամբ, դա Բյուզանդիայի Հա-

սար Թ րակիայի աղանդավորների մեք Հավատադարձության աշխատանք 

տանող մի կենտրոն էր։ 

Մեր Հին բուլղարական առասպելն, մի առասպել, որի տակ պահ-

պանված է պատմական իրականությունը, անսպասելիորեն մեզ տալիս է 

այնպիսի փաստ, ռրը մենք պատմական և ոչ մի աշխատության մեք չենք 

Հանդիպում։ Նա ! J n L J 3 է տալիս, որ իսկապես Ֆիլիպպուպոլսի Պետրի-

ցիոնի վանքի վրա դրված էր աղանդավոր Հայերի դեմ պայքար մղե-

լռլ պարտականությունը։ 

Սատանա Պայլի ԳՐՔԵՐԻ տ այր սովորական երևույթ էր 

աղանդավորական, տվյալ դեպքում պավլիկյան գրքերի Համար, մի 

փաստ, որ Հաստատում են ոչ միայն Պետրոս Սիկիլիացին և այլ պատմիչ-

ներ, այլև բյուղանդական կայսրների օրենսդրությունը և եկեղեցական 

կանոններ ր^։ 

Առասպելում պաՀպանվել են բազմաթ իվ վկայություններ պավլիկ-

յանների գաղավւարախոսության վերաբերյալ, նրանց բացասական վերա-

բերմունքը դեպի եկեղեցական խոըՀուրգները (տվյալ դեպքում դեպի Հա-

ղորդության խորՀուրգբ), դեպի Աստվածածինը, ինչպես և դրական վերա-

բեր մ ո ւն ք ր դեպ ի Պո ղ ո и առաք յա լը։ Ա» J " ա ռա и պելի մեք ար աացոլվել է նաև 

պավլիկյանների ե րկվու թ ական ութ յուն ը (սատանա Պայլի պայթելը, երբ 

ՀովՀաննեսն ասում է՝ <[մի սուրբ, մի տերն), մի բան, որ Հաստատում են 

բոլոր պատմական աղբյուրները։ 

1 Н. Марр, Аркаун, монгольское название христиан, в связи с вопросом об 
армянах халкедонитах, стр. 25. также 67. 

2 В. Николаев, Един феодален институт от XI в, в нашите земи със специално-
предназначение. Манастирът на Гр. Бакуряни (Пакуриан)- средище на Византий-
ски прозелитизм между пловдивските армено-павликян. Българска Академия на нау-
ките. Известия на института за българска история, № 1 - 2 , София, 1951 г. 

8 Տե՛ս Petri S cull· о, с. col. 1277, Նաև Ecloga Leonis et Constantini cum appen-
dice, ed. A. Monferralos, Athenif, 1889, tit. XVIII, § UI . 



Ավարտելով մեր Հոդվածը, ավելացնենք նաև Հետևյալը· 

1. Առասպելը բյուգանդական լինել չի կարող« ՛իա Հաստատում է սա֊ 

աանա Պայլի աշակերտ՛ներից մեկի անունը Շուտիլ, մի բան, որ ցույց էր 

տվել դեռևս Ց. ք1 վան ո վը։ Հուն ական այբուբեն ում չկա Շ տառը և Հույնը 

հր բեք չի կարող ա րտասանել ա յդ։ 

2. ՛հեռես Գալուստ Տեր֊Մկրտչյանը նկատել էր, որ <ΓԲարձը Հայքից 

(այսինքն պավլիկյան և թոնդրակյան աղանդների տարածման շ ր քանն ե ֊ 

րից) եկած գաղթականների մեք պւսՀված է երկու վւաղաքշական կ՛ոչում, 

որ տրվու.մ է սիրված և չարաճճի մանուկներին քտար Հու լիա՛հոսն և ավելի 

Հաճախ գործածված <Г սատանա Պուլիկն^ ։ Գ· Տեր֊Մ կր տ չան ը մ ի ան գա — 

մայն ճիշտ ենթադրել էր· թե սատանա Պուլիկի տակ պետք է որ Հիշա-

ա ա կվեին պավլիկյանների։ Բուլղարական առասպելի սատանա Պայլը չի 

կարելի չնույնացնել աՀա այդ սատանա Պուլիկի Հետ, և քանի որ Բ ո ւ լղա֊ 

րիայից Հայաստան երբևիցե գաղթեցու.մ չէ եղել, այլ եղել է, րնղՀակառա-

կը , Հայաստանից Բ ո լլղա ր ի ա f ապա այդ առասպելը կարող էր ստեղծվ ել 

միայն ու միայն Հայերի մեք, և ան Հավան ական չէ, որ այդ ստեղծված 

լինի Ֆիլիպպու պոլսի Պե տրիցիոնի վանքի Հայ֊քադկեդոնական Հոգևո րա-

կանութ յան կողմ ից ։ 

Մեր այս միտքը առավել ևս Հաստատում է պավլիկյանների ծագման 

մասին Հայկական ավանդության, ինչպես նաև Հին բուլղարական ավան-

դության վարքին նախադասությունների շշմեց ուցիչ նմանությունը։ Հայ 

ավանդությունը վեր քանում է· <Г Եւ եկեալ սուրբ Եվ։ բեմ ոչ կա բա ց քա-

կել գնա յաղանդոյն և անէծ գնա և գնացն։ Բուլղարականում, ինչպես ցո։ յց 

են ո տվել, ՀովՀանն Ոսկեբերանը ևս չի կարողանում մոտավորապես նույն 

ձևով Հ քակելն նրանց (Гյաղանդոյնն, նրանց նա պատիժների է ենթարկում9 

ռրից Հետո ասում է, ՀքՆզովյւսլ լինեն այդ մարդիկ և նրանց ուս ո ι ց ի չ -

*ները։ Մեր աստծուն փառքն* Սա, իմ իքիս։ յ լ ռ ց , ցույց է տալիս, որ Հայերեն 

<[Գիրք Հերձուած ո ց ն-ը t ՈՐԸ մեղ Հասել է 1621 թվականին գրված մի ձե-

ռագրով*, շատ ավելի Հին է, Համենայն դեպս 12-րդ դարից առաք է գնում։ 

Ավելորդ չի լինի ասել, որ աոաս պե լի Հեղինակներին, ամենայն Հավա-

նական րւթ յ ա մ բ , ծ ան ո թ էր պավլիկյանների ծագման Հունական առասպելը 

ևս։ Սուբոտինի և Հ/ուտիլի իրենց անունները փոխելը և Պողոս ու ՀովՀան-

նես անուններ ստանալը Համենա յն դեպս այդ է ապացուցում։ Ըստ Հունա-

կան ավանդո ւթ յան, Կ ա յ լին ի կե ի որդիներ ի անունները, ինչպես սկզբում ասա֊ 

ցինք, Պողոս և ՀովՀաննես էին։ 

3. Եվ վերքապես, Հետաքրքրականն այն է, որ ա յդ առասպելի մեք 

թոնդրակեցիները Համարվել են, և Հնարավոր է, որ իրենք ևս իրենց Համ ա ֊ 

բում էին, պավլիկյանների աշակերտներ, նրանց գործի շարունակողներ։ 

1 Գ ա լ ո ւ ս տ Տ ե ր - Ս ՚ կ ր ա չ յ ա ն / Հայկականք, ԺԹ· քԱրարատՅ, 1000, մայիս, էք 270, ծա-

նոթ. 1։ 
2 Նույն տեղումt 
3 էԳիրք Հերձուածոց}, Հրտ. Մ ի ա բ ա ն ի . էԱրարատ*, 1802, թիւ 2, տարի ԻԵ, էք 02ք 




