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ԱՂ ՎԱՆ ՔՈՒՄ ՎԱ ՐԱԶ-ՏՐԴԱ ՏԻ ՎԱ ՀԱ ՆՈՎ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄԱՆ ԾԵ ՍԻ ՄԱ ՍԻՆ1

Ար տակ Դա բա ղյան*

«Աղ վան քի պատ մու թյուն» եր կի Բ 36 գլխում առ կա է հա յե րեն մյուս 
սկզբնաղ բյուր նե րում չհան դի պող գա հա կալ ման ծե սի մի նկա րագ րու
թյուն, որը լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյան կա րիք ու նի: Այն հե տաքրք րա կան 
է տար բեր առում ե րով, այդ թվում` աղ բյու րա գի տա կան: Պատ մի չը, այս 
դեպ քում` Մով սես Դաս խու րան ցու աղ բյուր նե րից մե կի` «684 թ. պատ մու
թյան» հե ղի նա կը (ըստ Ա. Հա կո բյա նի, նաև` դեպ քե րին ժա մա նա կա կից և, 
հա վա նա բար, ակա նա տես2), Ջի վան շի րի սպա նու թյա նը հա ջոր դած Վա
րազՏրդա տի գա հա կալ ման արա րո ղու թյան դրվա գը ներ կա յաց նում է հե
տև յալ կերպ. «Եւ սրտա յօ ժար կա մակ ցու թե ամբ իշ խանք աշ խար հին և կա-
թու ղի կոսն ճե պե ցին մե ծաւ փու թով հա սա նել ‘ի կա տա րումն գոր ծոյն: Եւ 
անդր են մե ծա մեծք առ հա սա րակ զնշան կեն դա նա տե սակ դրօ շիցն վա ռե-
լո ցի ձայն փո ղոյ հռչա կե ալ, առե ալ կա ցու ցա նէ ին զնա ՛ի վե րայ ոս կե հան
գոյց վա հա նին և երիցս վե րա բե րե լով` ներ բո ղա կանս հնչէ ին բար բառս: 
Եւ այս պէս մե ծաւ ու րա խու թե ամբ աւան դե ալ նմա նա խա գահ իշ խա նու թե-
անն հայ րե նա կան գա հո յին` օժ տա բեր և ըն ծա յա բեր լի նե ին նո րոգ նո րա 
տէ րու թե անն…» (ընդգ ծում իմ է  Ա.Դ.)3:

Այս նկա րագ րու թյան բա ցա ռիկ տար րը նո րըն ծա տի րա կա լին վա հա նի 
վրա «կանգ նեց նե լու» և երեք ան գամ «վե րա բե րե լու» ծի սա կան գոր ծո ղու

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ազ գագ րու թյան 
բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:

1 ՀԱԻ 2015 թ. գի տա ժո ղո վից ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում այս զե կու ցու մը 
կազ մա կեր պիչ նե րի հրա վե րով ներ կա յաց վել է ՀՀ ԳԱԱ Արև ե լա գի տու թյան ինս
տի տու տի «Հա յաս տա նը և քրիս տո նյա Կով կա սը» գի տա ժո ղո վում, և չնչին փո
փո խու թյուն նե րով հրա տա րակ վել որ պես` Դա բա ղյան Ա., Կրկին Աղուան քում 
Վա րազՏրդատ իշ խա նի` վա հա նով վե րաբերման ծե սի մա սին. – Հա յաս տա նը 
և քրիս տո նյա Կով կա սը. Հան րապետական գի տա ժո ղով` նվիր ված Կով կա սյան 
Աղուան քում և Վրաս տա նում քրիս տո նե ու թյան ըն դուն ման 1700ամյա կին, Զե կու
ցում եր և զե կու ցումե րի դրույթ ներ, Երև ան, «Գի տու թյուն» հրատ., 2015, 69 –76: 
Շնոր հա կալ եմ գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին զե կուց ման առի թով ար ված դի
տո ղու թյուն նե րի և ուղ ղում ե րի հա մար:

2 Ако пян А.А., Алб ан ияАл уанк в гре кола тинс ких и древн вар мянс ких источ ни ках, 
Ер., 1987, c. 177–278. Տե՛ս հատ կա պես էջ 196 –201, 249 –258:

3 Անա նուն, 684 թուա կա նի պատ մու թիւն, Առա ջա բա նը և գի տաքննա կան բնա գի
րը Ա. Յա կո բե ա նի. – «Մա տե նա գիրք Հա յոց», հտ. Ե, Է դար, Ան թի լի աս, 2005, էջ 
862: Հմմտ. Մով սէս Կա ղան կա տուա ցի, Պատ մու թիւն Աղուա նից աշ խար հի, քննա
կան բնա գի րը և նե րա ծու թյու նը Վ. Առա քե լյա նի, Երև ան, 1983, էջ 231:
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թյունն է: Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով ծե սի նա խա պատ մու թյու նը, կվե րա
դառ նանք հա յե րեն գրա վոր ավան դու թյան մեջ եզա կի այս վկա յու թյուն
նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. վա հա նով վե րա բեր ման ծես, Վա րազՏրդատ, Հուս տի
նի ա նոս Բ, Աղ վան քի իշ խա նու թյուն, էք զար քո սու թյուն, Իս րա յել եպիս կո
պո սի առա քե լու թյու նը Խա զա րաց եր կիր:

Թա գա վո րի կամ առաջ նոր դի այս ծի սա կան նշա նակ ման առա ջին 
վկա յու թյու նը (մ. թ. առա ջին դա րի) Տա կի տո սինն է (Tac. Hist. IV, 15), ով 
ներ կա յաց նում է այն որ պես գեր մա նա կան ցե ղե րից մե կին բնո րոշ բար
բա րո սա կան ծես: Գրե թե երեք դար անց` 361 թ. Հու լի ա նոս Ու րացո ղի առն
չու թյամբ, այս ծե սը ներ կա յա նում է որ պես ռազ մա դաշ տա յին պայմաննե
րում Հռո մի կայ սեր ընտ րու թյան և զոր քի կող մից հաս տատ ման 
արա րո ղու թյուն (Amm., Rerum gestae, XX, 4, 17), ին չը, հա վա նա բար, նա
խորդ դա րե րում Հռո մի լե գե ոն նե րում գեր մա նա կան ցե ղա յին տար րի հզո
րաց ման հե տև անք նե րից մեկն էր: Նույն ծե սը, իհար կե, տար բեր ման րա
մաս նե րով և նրբե րանգ նե րով, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս 
ուշ հռո մե ա կան և վաղ բյու զան դա կան դա րաշր ջա նում` 364, 494, 518, 531, 
588 և 602 թթ. կայս րե րի կամ ձա խող ված հա վակ նորդ նե րի կայսր հռչակ
ման առն չու թյամբ: Այս տե ղե կու թյուն ներն ի մի բե րած պատ մա բան նե րից 
մե կը նկա տում է խո շոր բաց վաղ միջ նա դա րյան դա րաշր ջա նից սկսած. 
«Այս պես, 588 թվա կա նից մին չև Պա լե ո լոգ նե րի դա րաշր ջան բյու զան դա
կան աղ բյուր նե րում այս արա րո ղու թյան ըն դա մե նը հինգ հի շա տա կու թյուն 
կա, մե կը վե րա բե րում է խա զար նե րին, մյուս չոր սը գա հը բռնագ րա վող նե
րին է վե րա բե րում, ընդ որում, դրան ցից մե կի` Նի կե փո րոս Փո կա սի մա
սին հա ղորդ ման մեջ արա րո ղու թյան ժա մա նակ վա հա նի կի րա ռու թյու նը 
հա վաս տի չէ»4:

Աղ վան քում վա հա նով վե րա բեր ման այս ծե սի հի շա տա կու մը 
հայտն վել է հենց այս ժա մա նա կա յին «պա տու հան»ում և ավե լի մոտ է 
դրա գո յու թյան սկզբի շրջա նին5: Մի կող մից այն եզա կի է հայ կա կան գրա

4 Walter C., Raising on the shield in Byzantine iconography. – Revue des Etudes Byzan
tines 33 (1975), p. 1 60:

5 Մին չև վեր ջերս այս իրա դար ձու թյան թվագր ման փոր ձերն այն զե տե ղում էին 
680ական նե րի առա ջին կե սում` 683 թ. սեպ տեմ բե րի–684 թ. հու նի սի մի ջև: Տե՛ս 
Ере мян С., Мо и сей Ка лан ка туйс кий о по сольст ве алб анс ко го кня зя Ва разТрда та к 
ха зарс ко му ха ка ну АлпИлит ве ру. – За пис ки Ин сти ту та во сто ко ве де ния АН СССР, 
VII, 1939. М.Л., с. 137, փաս տո րեն կրկնված է` Սվա զյան Հ., Աղ վա նից իշ խան ներ 
Ջուան շի րի և Վա րազՏրդա տի իշ խա նու թյան տա րեթ վե րի հար ցի շուրջ. – ԼՀԳ, 
1973, թիվ 11:
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վոր աղ բյուր նե րում հի շա տակ վա ծու թյան իմաս տով, մյուս կող մից` ու նի 
ար տա քին զու գա հեռ ներ, որոնց վե րա բե րյալ հե տա զո տող նե րը դեռ չեն 
եկել ընդ հա նուր հայ տա րա րի: Նույն Ք. Վալ տե րի կար ծի քը բա վա կան լավ 
է ար տա հայ տում եր կու հա կա դիր կար ծիք նե րի գո յու թյու նը. «ի վեր ջո դեռ 
պա տաս խան չի գտել արա րո ղու թյան շա րու նա կա կա նու թյան հար ցը: Ի՞նչ 
են թադ րու թյուն կա րե լի է առաջ քա շել այն եր բեմ բա վա կան եր կա րա տև 
ժա մա նա կաշր ջան նե րի վե րա բե րյալ, որոնց ըն թաց քում աղ բյուր նե րը տե
ղե կու թյուն չեն տա լիս: Լռու թյու նը հա պա ցույց ըն դու նող հե տա զո տող նե րի 
կար ծի քով ծե սը մո ռաց ված է եղել այն ժա մա նա կա հատ ված նե րում, երբ 
հի շա տակ ված չէ: Իսկ ոմանք, նկա տի ուե նա լով ավան դա կան ծի սա կան 
կար գի նկատ մամբ բյու զան դա ցի նե րի հայտ նի բծախնդ րու թյու նը, կա րող 
են պնդել, թե արա րո ղու թյու նը եր բեք ամ բող ջո վին չի ան հե տա ցել»6:

Ին չո՞վ կա րող է օգ տա կար լի նել այս խնդրի լուծ մա նը հա յե րեն 
սկզբնաղ բյու րում պահ պան ված ծե սի հի շա տա կու մը: Նախ` ակն հայտ է, 
որ գործ ու նենք Աղ վան քում Բյու զան դի ա յից փո խառ ված և, հա վա նա բար 
ոչ լի ո վին ըն կալ ված մի ծե սի հետ: Դրա մուտ քը հայ կա կան մի ջա վայր տե
ղի է ու նե ցել 7րդ դ. վեր ջում, ին չից հե տո որևէ կի րա ռու թյուն գրանց ված 
չէ: Լրա ցու ցիչ խնդիր է Կոս տան դին Ծի րա նած նի հա ղոր դու մը խա զար նե
րի ծի սա կար գում այս արա րո ղու թյան գո յու թյան մա սին` նկա տի ու նե նա
լով, որ աշ խար հագ րա կան առու մով խա զար ներն ավե լի մոտ կա րող են 
հա մար վել որ պես փո խա ռու թյան աղ բյուր7: Այս իրա վի ճակն ստի պում է 
կրկին վե րա դառ նալ ծե սի վե րա բե րյալ մեզ հայտ նի բյու զան դա կան տե ղե
կու թյուն նե րին, և վե րա նա յել դրան առնչ վող հան գա մանք նե րը Մով սես 
Դաս խու րան ցու սկզբնաղ բյու րում:

Նկա տենք, որ մեր ծե սին նա խոր դող եր կու` Բյու զան դի ա յում 588 և 
602 թ. վա հա նով ծե սի մա սին հա ղոր դում ե րի հե ղի նա կը 811 –815 թթ. 
գրված «Ժա մա նա կագ րու թյան» հե ղի նակ Թե ո փա նեսն է8: Այ սինքն, 
«684 թ. պատ մու թյան» հե ղի նա կի հա ղոր դու մը անուղ ղա կի ո րեն հաս տա
տում է եր կու դար անց գրանց ված ծե սի հա վա նա կան լի նե լը (եթե ըն դու

6 Walter C., նշվ. աշխ., էջ 165:
7 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, 38: Text Moravcsik, English 

translation R.J.H. Jenkins, second edition, Dumbarton Oaks, 1985, pp. 172 –173: Ըստ 
կայ սեր այս հա ղորդ ման, մա գյար ներն իրենց առաջ նոր դին վա հա նի վրա են 
բարձ րաց նում հա մա ձայն խա զար նե րի «զա կա նոն»ի` սո վո րու թյան, կա նո նի:

8 Այս հատ վա ծը նե րառ ված չէ պատ մի չի հա յե րեն թարգ մա նու թյան մեջ, ուս տի 
հղում եմ ըստ Theophanes, Chronographia: DeBoor, Leipzig 1883, p. 260, 287: Առա ջի
նը Գեր մա նի ո սի ձա խող ված հա վակ նոր դու թյունն է գա հին 588 թ., երկ րոր դը հա
ջող ված գա հի զավթ ման նա խա ձեռ նո ղի` Փո կաս կայ սեր մա սին է (602 –610), որի 
նկատ մամբ պատ մի չը լցված է կա տա րյալ հա կակ րան քով:
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նենք, որ փո խա ռու թյան աղ բյուրն իրոք Բյու զան դի ան է): Այլ բան է, որ 
նշված եր կու հա ղոր դում ե րում ծե սը ներ կա յաց ված է որ պես գա հի բռնա
զավթ ման հան գա մանք կամ պա րա գա: Ինչ պես նկա տել ենք, այս մի տում 
ու ժե ղա նում է հա ջորդ դա րաշր ջա նում, նե րա ռյալ Կոնս տան դին Ծի րա նա
ծին կայ սեր (945 –959) հա ղոր դու մը խա զա րա կան ծե սի մա սին:

Հատ կա պես հե տաքր քիր է այս ծե սին կայ սեր անձ նա կան վե րա
բեր մուն քը: Տե ղյակ լի նե լով, որ խա զար ներն ու մա գյար նե րը գա հա կա լեց
նում են իրենց գե րա գույն իշ խա նա վոր նե րին վա հա նով վե րա բեր մամբ, և 
իհար կե, ծա նոթ լի նե լով բյու զան դա կան աղ բյուր նե րում նույն ծե սի մա սին 
հա ղոր դում ե րին9, տա րեց կայս րը որևէ կերպ իր որ դուն չի փոր ձում 
ավան դել այդ ծե սի իրա վա կա նու թյու նը: Եթե այն որևէ իրա վա կա նու թյուն 
ու նե նար, որ պի սին հայտ նա բե րում ենք 13րդ դա րի երկ րորդ կե սի բյու
զան դա կան իրա կա նու թյու նում10, այդ հան գա ման քը կար տած վեր թե կու զև 
պատ կեր պաշ տու թյու նից վերսկս ված 9րդ դա րի և հե տա գա բյու զան դա
կան ման րան կար չու թյան մեջ: Մինչ դեռ Վալ տե րի վե րո հի շյալ աշ խա տան
քում ևս նկա տե լի է, որ վա հա նով վե րա բեր ման ծե սի իր կող մից վեր լուծ
ված պատ կեր նե րում ծե սը դե րա կա տա րում ու նի կամ հազ վա դեպ 
բռնա զավ թիչ (узур па тор) կայս րե րի կամ Հին Կտա կա րա նա յին ար քա նե
րի` Հե սուի, Սա վու ղի, Դավ թի գա հա կալ ման տե սա րան նե րում:

Այս պի սով, ծե սի բյու զան դա կան իրադ րու թյան շուրջ կողմ ա կի և 
ուղ ղա կի վկա յու թյուն նե րի հի ման վրա հա մե մա տա բար բարձր հա վաս տի
ու թյամբ կա րե լի է ասել, որ այն ուշ հռո մե ա կան ժա մա նակ նե րում ար դեն 
դիտ վում էր որ պես հե թա նո սա կան, և այս պատ կե րա ցու մը պատ կե րա
մար տու թյան հա րյու րա մյա կի ըն թաց քում մի այն ամ րապնդ վել է: Եթե աղ
բյու րա գի տա կան խիստ մո տե ցում ցու ցա բե րենք եղած տե ղե կու թյուն նե
րին, ապա Պետ րոս Պատ րի կը (500 –565)` վեր ջին ժա մա նա կա կից պատ
միչն է մեր պատ մի չից բա ցի, որ հա ղոր դում է բյու զան դա կան տի րույթ նե րում 
այս զին վո րա կան ծե սի մա սին` ընդ հուպ մին չև 13րդ դար, երբ ծեսն ար
դեն վե րա դառ նում է նո րոգ ված. կամ` որ պես փո խա ռու թյուն Արևմ տյան 
Եվ րո պա յից11, կամ` վե րածն ված ուշ ան տիկ և բյու զան դա կան նա խա դե պե

9 Ծի րա նած նի «Արա րո ղու թյուն նե րի մա սին» գրքին հա վել ված է Հուս տի նի ա նոս 
կայ սեր օրոք Magister officiorum Պետ րոս Պատ րի կի աշ խա տու թյան հատ վա ծը, 
որում կա 491 և 518 թթ. վա հա նով վե րա բեր ման երեք դեպ քի ման րա մասն նկա
րագ րու թյուն:

10 Այս դա րաշր ջա նում վա հա նով վե րա բեր ման ծե սի մուտ քը Պա լե ո լո գոս նե րի 
հարս տու թյան կայս րե րի արա րո ղա կարգ բա ցատր վում է կրկին եվ րո պա կանլա
տի նա կան ազ դե ցու թյամբ:

11 Բալ դուին Ա Ֆլա ման դա ցու` Կոս տանդ նու պոլ սի 1204 թ. նվա ճո ղի և Լա տի նա կան 
կայս րու թյան հիմ ադր ման կա պակ ցու թյամբ այդ պի սի կար ծիք է հայտ նել բյու
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Աղ վան քում Վա րազ-Տրդա տի վա հա նով վե րա բեր ման ծե սի մա սին

րի հի ման վրա12: Սկզբուն քա յին տար բե րու թյու նը ծե սի իմաս տա վոր ման 
մեջ է. եթե ուշ հռո մե ա կան – վաղ բյու զան դա կան ծեսն ըն կալ վում էր որ
պես հա վակ նոր դին կամ ապա գա կայ սե րը բա նա կի կամ դրա մի մա սի 
աջակ ցու թյան խորհր դան շա կան ար տա հայ տու թյուն, ուշ բյու զան դա կան 
ծե սում կայ սե րը վա հա նով վե րա բեր մա նը մաս նակ ցում են ողջ հա սա րա
կու թյան առա վել ակա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, չբա ցա ռե լով նաև 
պատ րի ար քին13:

Այս հան գա ման քը կրկին վե րա դարձ նում է մեզ Աղ վան քում Վա
րազՏրդա տի վա հա նով վե րա բեր ման ծե սի հան գա մանք նե րին14: Դրանք 
անխ զե լի ո րեն կապ ված են նաև սկզբնաղ բյու րի ժա մա նա կագ րու թյան 
վերջ նա կա նո րեն չլուծ ված հար ցե րին, որոն ցից Վա րազՏրդա տի իշ խա
նու թյան, հե տա գա պա տան դու թյան և վե րա դար ձի տա րեթ վե րի և այ լև այլ 
հար ցերի հետ15: Ինչ վե րա բե րում է ծե սի բո վան դա կա յին կող մին, ապա 
դրա մա սին պատ մի չի ակն հայտ և քո ղարկ ված տե ղե կու թյուն նե րից դա
տե լով, գործ ու նենք բյու զան դա կան (իսկ ծա գու մով` գեր մա նա կան) ծե սի 
գա վա ռա կան մի տար բե րա կի հետ, որում տես նում ենք ուշ բյու զան դա կա
նի հետ ընդ հա նուր տար րեր, այն քա նով որ քա նով ուշ բյու զան դա կան ար
քու նի քը 1204 թ. Կոս տանդ նուպոլ սի խա չակ րաց նվաճ ման ար դյուն քում 
նույն պես դար ձել էր քրիս տո նե ա կան արա րո ղա կան աշ խար հի ծայ րա գա
վառ նե րից մե կը: Սրա նով կա րե լի է բա ցատ րել Աղ վան քում վե րա բեր ման 

զան դա գետ Գ. Օստ րո գորս կին, ինչ պես հղված է` Walter C., նշվ. աշխ., էջ 157, ծա
նո թագր. 78:

12 Հե տա զո տող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հակ ված է այս վեր ջին ուղ ղու թյան կող մը, 
ինչ պես երև ում է Walter C., նշվ. աշխ., էջ 160 բեր ված հղում ե րից, ի լրում որոնց 
կա րե լի է հղել նաև` По ля ковс кая М. А., Позд не ви зан тийс кий чин ко ро но ван ия ва
си лев са. – Ви зан тийс кий Вре мен ник, 68 (2009), с. 10–13.

13 Beihammer Alexander, Comnenian imperial succession and the ritual world of Niketas 
Choniates’s “Chronice Diegesis”, Beihammer, A. et.al (eds). – Court Ceremoniպs and rit
uals of power in Byzantium and the medieval Mediterranean: comparative perspectives. 
LeidenBoston: Brill, 2013, pp. 159 –201.

14 Այս տեղ իմաստ ու նի մեջ բե րել սկզբնաղ բյու րի վե րը հղված նա խա դա սու թյա նը 
նա խոր դող նա խա դա սու թյու նը, որով սկսվում է Աղուա նից պատ մու թե ան Բ36 
գլու խը. «Եղև յետ այ նո րիկ իբ րև մեկ ներ տրտմու թիւնն, փա րա տէր սուգն և փոքր 
մի տա րա կու սա կան աղե տիցն լի նէր մո ռա ցում, յայն ժամ տե արք տոհ մից, կու
սա կալք, մե ծա մեծք, նա խա րարք և ամե նայն իշ խանք աշ խար հացն այ նո ցիկ ժո
ղո վե ալք առ մեծ ար քե պիս կո պոսն Եղի ա զար` խոր հուրդս բա րե աց վասն խա ղա
ղու թե ան խոր հէ ին և շի նու թե ան աշ խար հիս Աղուա նից և մտա դիւր մտա ծու թե ամբ 
հո գա ցե ալ սակս իշ խա նու թե ան` հա ճե ցան առ ժա մայն ընտ րել հա վա նու թե ամբ 
զնա խա րար ոմ, որ մե ծա րե ալ էր կայ սե րա կերպ պա տուով զա պե հի պատր կու
թե ան ստա ցե ալ պա տիւ, որոյ անուն Վա րազ Տրդատ, որ դի Վա րազ Պե րո ժի` եղ
բոր Ջի ւան շի րի»:

15 Դրանց մի մա սը ման րա մասն կքննարկ վի առան ձին հոդ վա ծում: 
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ծե սի թվա ցյալ «առա ջան ցիկ» այն հատ կա նի շը, որ ծե սին մաս նակ ցում են 
ոչ այն քան բա նա կը, որ քան աշ խար հիկ և հո գև որ առաջ նորդ նե րը16:

Սա մեր ծե սի մի ակ առանձ նա հատ կու թյու նը չէ: Մյուս նե րին անդ րա
դառ նա լուց առաջ հարկ է ըն դու նել, որ հա յա գետ նե րի ու շադ րու թյու նից 
վրի պել են ինչ պես Աղ վա նից պատ մի չի հայտ նած որոշ տե ղե կու թյուն ներ, 
որոնք պար զա պես ան տես վել են առա ջարկ ված թվագ րու թյուն նե րում, այն
պես էլ Ստե փա նոս Տա րո նե ցու հա ղոր դու մը Հուս տի նի ա նոս Բի (685 –695, 
705 –711) կող մից Հա յաս տա նում, Աղ վան քում և Վիր քում կա ռա վա րիչ նե րի 
նշա նակ ման մա սին, հա վա նա բար 689 կամ 690 թ.17: Թ. Գրին վու դի վեր
ջերս առա ջարկ ված այս թվագ րու մը, թեև չորսհինգ տա րով ավե լի ուշ է 
գլխա վո րա պես «Աղ վա նից պատ մու թյան» փաս տե րը վկա յա կո չող մյուս 
հա յա գետ նե րի թվագ րու մից, թույլ է տա լիս հե տաքրք րա կան նոր ման րա
մաս ներ ընդգր կել ծե սի բո վան դա կու թյան և ձևի բա ցատ րու թյա նը:

Ստե փա նոս Տա րո նե ցու վկա յու թյունն ան բող ջու թյամբ հե տև յալ է. 
«Իսկ ի գալ չոր րորդ ամին Հուս տի ա նոս ինքն խա ղա ցե ալ զօ րու ծա նու եկն 
ի կողմ Հա յոց ի լե առն որ կո չի Արար տակ, և երիս բա ժա նե ալ զզօրս իւր 
առա քէ ի Հայս, ի Վիրս և հԱղ վանս. և կո չե ալ առ ինքն զա մե նայն իշ խանս 
աշ խա հացս այ սո ցիկ: Եւ ոչ ի կա մաց, այլ ի հար կէ գնա ցե ալ առ նա: Իսկ 
նոր զո մանս իշ խա նացն ընդ իւր առե ալ, և զո մանս զոր դիցն պա տանդ 
խնդրե ալ, ընդ որս և զկա թո ղի կոսն Հա յոց զՍա հակ հան դերձ Ե եպիս կո
պո սօք ար գե լե ալ առ ինքն. և զո մանս յիշ խա նացն ար քու նա տուր պա տա
րա գօք պա տուե ալ` կա ցոյց իշ խանս աշ խար հացն զՆեր սեհ Շի րա կայ տէր` 
կոմս Կա պոյ տի րոց` Հա յոց իշ խան, և զՎա րազ դատ (նույնն է ինչ Վա րազ
Տրդատ  Ա.Դ.) պատ րիկ էք սար քոս, որ էր երկ րորդ թա գա ւո րին` Աղ վա նից 
իշ խան, և ԼՌ զօր օգ նա կան իշ խա նացն, և ինքն ի Կոս տանդ նու պո լիս դար-
ձաւ» (ընդգ ծում երն իմ են – Ա.Դ.)18:

Այս հա մա ռոտ վկա յու թյու նը հա մա րե լով «Աղ վա նից պատ մու թյան» 
մեզ հե տաքրք րող հատ վա ծին չհա կա սող և կա րև որ ման րա մաս ներ ավե

16 Որ պես ճշտում ավե լաց նենք, որ եթե վեր ջին Լաս կա րիդ նե րի և Պա լե ո լո գոս նե րի 
օրոք բարձ րա գույն բյու զան դա կան աս տի ճա նա վոր նե րը նշվում են որ պես հենց 
վա հա նը բարձ րաց նող ներ, Աղ վա նից պատ մի չը նման ման րա մասն չի հա ղոր դում. 
վա հա նը ան մի ջա կա նո րեն բարձ րաց նող նե րը կա րող էին լի նել ոչ այն ան ձինք, 
որոնք «առե ալ կա ցու ցա նէ ին զնա ՛ի վե րայ ոս կե հան գոյց վա հա նին և երիցս վե
րա բե րե լով` ներ բո ղա կանս հնչէ ին բար բառս», թեև, ինչ պես տես նում ենք, բա ռա
ցի հենց այդ պես է հաս կաց վում:

17 Greenwood T. W., Armenian neighbours (600 –1045). – In: The Cambridge History of the 
Byzantine Empire, ed. J. Shepard. Cambridge, 2008, p. 345:

18 Ստե փա նոս Տա րո նեց ւոյ Ասող կան Պատ մու թիւն Տի ե զե րա կան, 2րդ տպագ րու
թյուն Ստ. Մալ խա սե ան ցի, Ս. Պե տեր բուրգ 1885, էջ 100 –101:
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լաց նող, առանձ նաց նենք «էք սար քոս, որ էր երկ րորդ թա գա վո րին» տիտ
ղո սի հի շա տա կու մը, որը, թվում է թե ավե լի քան ըն դու նե լի պետք է լի ներ 
ինչ պես Աղ վա նից «684 թ. պատ մու թյան», այն պես էլ Մով սես Դաս խու
րան ցու հա մար, սա կայն բա ցա կա յում է ինչ պես Վա րազՏրդա տի, այն
պես էլ Ջուան շի րի ու նրա որ դի նե րի թվարկ ված տիտ ղոս նե րի շար քից 
(դրան ցում հիմ ա կա նը պատ վա վոր պատ րի կի տիտ ղոսն է): «էք սար քոս, 
որ էր երկ րորդ թա գա վո րին» տիտ ղո սի հի շա տա կու մը, որն ար դեն պետք 
է որ կի րա ռու թյու նից դուրս մղված լի ներ Ստե փա նոս Տա րո նե ցու ժա մա
նակ, բայց լի ի րավ տիտ ղոս էր հենց կայ սեր տե ղա պա հի իմաս տով 6 –8րդ 
դդ.19, թույլ է տա լիս ավե լի ամուր հիմ քի վրա դի տել հայբյու զան դա կան 
ծի սա կար գե րի մեր ձու թյան մեզ հե տաքրք րող փաս տը:

Աղ վան քում վա հա նով վե րա բեր ման ծե սի նկա րագ րու թյու նը նման 
ծե սե րի շարք է վե րա դարձ նում բռնա կալ Փո կա սի (602 –610) վա հա նով վե
րա բեր ման ծե սը Բալ կա նյան բա նա կի Դա նու բյան ճամ բա րում` նրա էք
սար քոս, ո՛չ կայսր հռչակ մամբ: Թե ո փա նես Խոս տո վա նո ղը (758 –818) բա
վա կան ճշգրիտ է իր նկա րագ րու թյան մեջ20, որում խոս քը հենց էք սար քո սի` 
բա նա կի կող մից հռչակ ման մա սին է, մինչ Կոս տանդ նու պոլ սի կու սակ ցու
թյուն նե րը մրցակ ցում էին իրենց թեկ նա ծու նե րի շուրջ: Եթե բյու զան դա
կան օրի նա կի կող քին ենք դնում Աղ վան քում ար ձա նագր ված ծե սը, որով 
նշվում է էք սար քո սի պաշ տո նա կա լու մը, հա վա նա կան է դառ նում այս ծե
սի մեկ նա բա նու թյու նը մի տե սա կե տից, որը ժա մա նա կին առա ջար կել է 
Մ. ՄքՔոր մի քը` վեր լու ծե լով Ֆրանկ նե րի թա գա վոր Խլոդ վի գի հայտ նի ծե
սը Տուր քա ղա քում, որը շատ ընդ հա նուր գծեր ու ներ բյու զան դա կան կայ
սե րա կան ծե սի հետ21: Առան ձին մանր տե ղե կու թյուն ներ ի մի բե րե լով, հե
տա զո տո ղը հան գում է եզ րա կա ցու թյան, որ բյու զան դա կան գլխա վոր 
ծե սը երկ րի ծայ րա գա վառ նե րում կամ հա րև ան երկր նե րում ձև ա փոխ վում 
էր, և մի շարք գլխա վոր տար րե րի հի ման վրա տե ղե րում` հիմ ա կա նում 
բյու զան դա կան հաղ թա կան զո րա վար նե րի կամ դաշ նա կից նե րի հա մար 
ստեղծ վում էր որո շա կի ո րեն ճա նա չե լի և իրա վա կան ուժ ու նե ցող, կայ սե
րա կա նին շատ նման, բայց ոչ կայ սե րա կան ծի սա կարգ:

19 Էք սար քո սի պաշ տո նը ներ մուծ վել էր 580 –90ական թթ. Մո րիկ կայ սեր կող մից 
Աֆ րի կա յի` Կար թա գեն և Իտա լի ա յի` Ռա վեն նա էք սար քու թյուն նե րի հիմ ադր
մամբ, որոնց կա ռա վա րիչ նե րը մի ա վո րում էին ռազ մա կան և վար չա կան գոր ծա
ռույթ ներ, ան մի ջա կա նո րեն եր թարկ վում էին կայ սե րը: Նշված էք սար քու թյուն նե
րը վե րա ցան հա մա պա տաս խա նա բար 692 և 751 թթ.:

20 Theophanes, Chronographia, p. 287:
21 McCormick, M., Clovis at Tours, Byzantine Public Ritual and the Origins of Medieval 

Ruler Symbolism. – Das Reich und die Barbaren, Veröffentlichungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung, 29 (Böhlau Verlag, Vienna, 1989), S. 155 –180.
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О ПОД НЯ ТИИ НА ЩИТ КНЯ ЗЯ КАВ КА ЗСКОЙ  
АЛБ АНИИ ВА РАЗ-ТРДА ТА

Ар так Да б а гян
Ре зю ме
В ча сти «Исто рии Алб ании», из вест ной как «Исто рия 684 г.», сох ра ни лось 
опи са ние под нят ия на щит кня зя Кав казс кой Алб ании, пле мян ни ка Джу
ан ше ра – Ва разТрда та, ко то ро го под име нем Ва раз дат упо ми на ет так же 
исто рик 10го ве ка Сте па нос Та ро не ци (Асо гик) в эпи зо де, от но ся щем ся к 
689 г. Пос лед ний так же со об ща ет о при суж де нии кня зю зван ия эк зар ха 
им пе ра то ром Юсти ни а ном II. Эти раз роз нен ные све де ния, в со от не се нии 
с име ю щи ми ся в позд не римс ких и ви зан тийс ких источ ни ках опи сан ия
ми то го же ри туа ла, в част но сти – с со об ще ни ем Фе о фа на Ис по вед ни ка 
о под ня тии на щит бу ду ще го им пе ра то ра Фо ки вос став ши ми сол да та ми 
при ду найс кой ар мии с об ъ яв ле ни ем его эк зар хом в 601–602 гг., поз во ля ют 
пред по ло жить вре мен ное под чи не ние Кав казс кой Алб ании вла сти им пе ра
то ра на ус ло ви ях эк зар ха та. Важ но доб авить, что этот не из вест ний мно гим 
ви зан ти нис там эпи зод из «Исто рии Алб ании» до пол ня ет на ши знан ия о 
ри ту а ле под нят ия на щит бу ду ще го пра ви те ля как од ном из су щест вен ных 
эле мен тов царс ко го ри туа ла.
Клю че вые сло ва: ри ту ал под нят ия на щит, Ва разТрдат, Юсти ни ан II, Кав
казс кая Алб ан ия, эк зар хат, мис сия епис ко па Ис рае ла в стра ну ха зар.

ON THE TRADITION OF RAISING OF VARAZ-TRDAT,  
THE PRINCE OF CAUCASIAN ALBANIA, ON THE SHIELD

Artak Dabaghyan
Summary
The “History of 684,” part of the “History of Aghvanq,” has preserved a descrip
tion of the ritual of raising the prince of Caucasian Albania VarazTrdat, a neph
ew of prince Juanshir on the shield. The same person is mentioned in the “Cos
mic History” of the 10th century, authored by Stephanos of Taron (Asoghik), 
as Varazdat, to whom in 689 the Byzantine emperor Justinian II has granted 
the title of “Exarch, the Second to the King (Emperor).” Collating these loosely 
related accounts with various late Roman and Byzantine records of raising on 
a shield, especially with the account of Theophanes about acclamation of the 
future emperor Phocas as exarch by the rebel soldiers of the Danubian army in 
601 –602, it is possible to conclude that in late 7th century the Caucasian Albania 
was temporarily incorporated into the Byzantine empire. It is important to note, 
that the mentioned episode of raising on a shield of the future ruler enriches 
our knowledge about the course of development of the Byzantine imperial cer
emony.
Keywords: ritual of raising on a shield, VarazTrdat, Justinian II, the Caucasian 
Albania, Exarchate, the mission of bishop Israel to Khazar lands.
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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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