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(Սկիզբը` նախորդ համարներում) 
 
Դվինի 607-608թթ. ժողովների նշանակությունը, հատկապես այդ ընթացքում Սուրբ 
Թադեի աթոռ հիմնելու մասին արված հայտարարության արժեքը որակելու համար 
թերևս տեղին կլինի մի փոքր հետ գնալ և ընդհանուր գծերով ներկայացնել երկրի վրա 
աստվածային իշխանության հաստատումը հանդիսացող քրիստոնեական եկեղեցու 
գլխավոր խորհրդանիշերից մեկի` նվիրապետական առաքելահիմն աթոռների 
բնութագիրը, նրանց ունեցած դերն ու նշանակությունը: Կարծում ենք` դրա կարիքը 
կա, որոշ առումով նաև անհրաժեշտ է, քանի որ հավատացյալ մարդիկ սովորաբար 
բավարարվում են իրենց այսպես կոչված ազգային եկեղեցիների վերաբերյալ 
տեղեկություններով ու պատմություններով և շատ ավելի քիչ պատկերացում են 
ունենում քրիստոնեական Ընդհանրական եկեղեցու նվիրապետության մասին: 
Ուրեմն, դրանով նյութից բնավ չենք հեռանա և շարադրանքն էլ երկարաբանություն 
չենք դարձնի, իսկ համապատասխան ծանոթությունն էլ հուսով ենք կօգնի 
հասկանալու, թե դարիս քաղաքակիրթ աշխարհն իրար մեջ բաժանած եկեղեցական 
հոգևոր-վարչական կենտրոնները քաղաքական ինչ ազդեցություն ունեին 
ներպետական գործընթացների ու միջպետական հարաբերությունների 
զարգացումների վրա, Ընդհանրական եկեղեցու կառույցում գերագահության համար 
մղվող պայքարն ինչ փոփոխությունների էր ենթարկում համաշխարհային 
պատմությունը, դրանց հետ կապերը խզելն ինչ կարժենար ստորադաս որևէ եկեղեցու 
համար, վերջինս էլ իր հերթին ճակատագրական ինչ նշանակություն կարող էր 
ունենալ այդ եկեղեցու հավատացյալների համայնքը կազմող ժողովրդի համար:  
Հիշյալ դարերում եկեղեցին մարդկության կողմից երբևէ ստեղծված ամենահզոր ու 
կատարելության աստիճանի հասնող կառավարման համակարգ էր: Այն 
գերազանցում էր նույնիսկ պետությանը` ստեղծելով սեփական կայսրությունը, որտեղ 
կրոնական դոգմաները (կանոնները) ավելի շատ գործում էին իբրև աշխարհիկ 
օրենքներ: Առաջին եկեղեցին, այսինքն` նոր հավատքի հետևորդների 
հավաքականությունը հիմնադրել է Հիսուս Քրիստոսը: Քրիստոնեական անդրանիկ 
եկեղեցին առաքյալների հավաքն է` Հիսուսի հրաշափառ հարությունից 50 օր հետո, 
որտեղ էլ տեղի է ունեցել Հոգեգալստյան իրադարձությունը: «Այդ եկեղեցին կոչվել է 
Աշխարհամատուռ, այսինքն` աշխարհին պատկանող մատուռ և առաջին եկեղեցի, 
որն այնուհետ առաքյալների տիեզերական առաքելությամբ աճել, տարածվել, 
հաստատվել է տարբեր վայրերում ու դարձել բազմաճյուղ: Առաքյալների և նրանց 
հաջորդների կողմից աշխարհի տարբեր ծայրերում հաստատված եկեղեցիներն 
Աշխարհամատուռ եկեղեցու ճառագայթումներն են: Եկեղեցին Մի և Ընդհանրական է 
իր էության և իսկության մեջ, բայց բազմաճյուղ ու բազմաճառագայթ է երկրի վրա»1: 
Մոդելն, անտարակույս, ամբողջական է ու լիարժեք։ Այս իմաստով հատկանշական է 
Իգնատիոս Անտիոքացու (I-II դդ.) այն միտքը, թե «տեղական եկեղեցին ոչ թե մեկ 
մասնիկն է Ընդհանրական եկեղեցու, այլ հենց Ընդհանրական եկեղեցին է՝ գլուխ 
ունենալով Հիսուս Քրիստոսին և առաքյալներին»2։  Քրիստոնեության առաջին ալիքի 
տարածումից հետո ստեղծված համայնքները կոչվում էին նախնական եկեղեցիներ: 



Դրանք թվարկված են Հովհաննես առաքյալի Հայտնության մեջ, այն է` Եփեսոսի, 
Զմյուռնիայի, Պերգամոնի, Թիվատիրի, Սարդիկեի, Փիլադելփիայի և Լավոդիկեի 
եկեղեցիներ (Հայտն., 2, 3)3: Դա Առաքելական շրջանն էր:  
II դարում ծնվում է եպիսկոպոսական կառավարման համակարգը: Եպիսկոպոսներն 
անսահմանափակ իշխանությամբ օժտված առաջին եկեղեցապետներն էին4: 
Եկեղեցական իշխանությունը աստիճանաբար նվիրապետության` եկեղեցական 
վարչության սրբազան իշխանության է վերաճում III դարում: Դիոկղետիանոս կայսեր 
ժամանակներից սկսած` ձևավորվող եկեղեցական հիերարխիան §հարմարվում էր 
կայսրության վարչակարգին` հարմարեցնելով իր բաժանումները քաղաքացիականի 
հետ¦5: Կայսրությունը բաժանված էր դիոցեզների և, ըստ այդմ, 
եպիսկոպոսությունները միավորվելով կազմավորեցին պատրիարքություններ: 
Եկեղեցին, սակայն, իր ավանդությունն ունի` կապված սրբազան աթոռների հետ, ըստ 
որի` դրանց հիմնադիրները եղել են առաքյալները: Այսպես, «Ալեքսանդրիայինը 
Մարկոսի աթոռն էր, Անտիոքինը` Մատթեոսի, Հռոմինը` Ղուկասի, Եփեսոսինը` 
Ասիայում Հովհանի»: 6 Ինչպես տեսնում ենք, նշված են ավետարանիչների 
անունները, թեև ակնհայտ է, որ դա արվել է աթոռներն առավելս սրբազնացնելու 
հասկանալի միտումով: Հայտնի է, օրինակ, որ Անտիոքի եկեղեցու հիմնադիրը 
համարվում է Պողոս առաքյալը7, իսկ Հռոմի եկեղեցու հիմքը` Պողոսի հետ նաև 
Պետրոս առաքյալը8:  
Տիեզերական առաջին իսկ ժողովում (Նիկիայի Ա ժողով, 325թ.) քննարկվում և 
կանոններ են ընդունվում եկեղեցու նվիրապետական աստիճանների վերաբերյալ: 
Որոշվում է հետևել հին սովորությանը, հաստատված ավանդույթները չվերացնել և 
ընդունել, որ արդեն այդ բարձր դիրքին հասած Անտիոքը, Եփեսոսը, Կեսարիան և 
Ալեքսանդրիան պետք է պահպանեն իրենց նախապատվության իրավունքը9: 
Օրմանյանն այս առումով փոքր-ինչ այլ բան է գրում: Ըստ նրա, «Նիկիոյ ժողովին 
ժամանակ, Յունահռոմեական քրիստոնէությունը երեք աթոռներու վրայ բաշխուած 
էր, որոնք էին Հռոմայ, Աղեքսանդրիոյ և Անտիոքայ պատրիարքութիւնները, և 
ասոնցմէ իւրաքանչիւրը իւր սահմանին մէջ իրաւասութիւն կը վարէր, առանց 
ուրիշներու վրայ գերիշխանութեան յավակնելու»10: Սակայն բոլորովին այլ 
տեսակետ են պաշտպանում ուղղափառ աստվածաբանները: Նրանց համոզմամբ, 
Կոստանդնուպոլսի բարձրանալը նկատի ունենալով, Հռոմից հետո առաջին տեղը 
Ալեքսանդրիային թողնելը անբնական և հակականոնիկ անմտություն կլիներ: 
«Կանոնները,- գրում է Կարտաշևը,- ստեղծվում են փաստերի և ավանդույթների 
հիման վրա: Այդպես էր կառուցված եկեղեցու ամբողջ վարչական համակարգը. բոլոր 
մետրոպոլիաները, դիոցեզները, պատրիարքությունները նայում էին դեպի կյանքի 
իրական քաղաքական կենտրոնները, այլ ոչ թե դեպի sades apostolicae: Ե՛վ 
Փռյուգիայում, և՛ Պամփիլիայում, և՛ Փիլիպպեում, և՛ Կրետեում տասնյակ 
եպիսկոպոսական աթոռներ կային, որոնք հիմնադրել էին առաքյալները, բայց 
կառավարում էին մայրաքաղաքների, դիոցեզների ու մետրոպոլիաների 
եպիսկոպոսները: «Առաքելական աթոռի» փառքն ընդամենը փաստացի 
իշխանության լրացում էր` որպես հեղինակությունն ամրապնդող զարդարանք»11: 
Կոստանդնուպոլսի Բ տիեզերական ժողովի (381թ.) վճռով Կ.Պոլսի աթոռը 
պատրիարքության աստիճանի է բարձրացվում, և աթոռների ավագությանը 
վերաբերող կանոնում հետևյալ փոփոխությունն է արձանագրվում. «Կ. Պոլսի աթոռը 
հայտարարվել է երկրորդը` Հռոմից հետո, քանզի Կ. Պոլիս` նոր Հռոմ է»: Սա ուղղված 
էր Ալեքսանդրիայի աթոռի դեմ, որի աճող հեղինակությունը հարվածում էր թե՛ 



Հռոմի, թե՛ Կ. Պոլսի շահերին: Ըստ ավագության, Ալեքսանդրիայի աթոռը երրորդն էր, 
Անտիոքինը` չորրորդը, Երուսաղեմինը` հինգերորդը12: 
Նոր աթոռների ի հայտ գալը, որը պայմանավորված չէր վարչական բաժանումներով, 
տարբեր նկատառումներով է բացատրվում (օրինակ` Կոստանդնուպոլիսը մտնում էր 
Արևելք դիոցեզի մեջ13, որն Անտիոքի պատրիարքության գործունեության տիրույթն 
էր, նույն Անտիոքի իշխանության տակ էր նաև Պաղեստինը14, սակայն կարճ 
ժամանակ անց երկուսն էլ դառնում են առանձին աթոռներ): Ըստ այդմ, եթե Կ. 
Պոլսում աթոռ հիմնելը ակնհայտորեն զուտ քաղաքական նպատակ էր հետապնդում, 
ապա Երուսաղեմի աթոռն ավելի շուտ խորհրդանշական պիտի լիներ: Մեր 
մատենագիրներից Մովսես Կաղանկատվացին ունի այդ մասին հիշատակություն: 
«Երբ Հուտինիանոսն էր թագավորում,- գրում է նա,- սա սուրբ Հովհաննես 
ավետարանիչի մասունքները փոխադրեց Կոստանդնուպոլիս և այնտեղ 
հայրապետական աթոռ հաստատեց. բուն աթոռը մնաց այնտեղ` Եփեսոսում: 
Նույնպես և Մատթեոսի աթոռը Անտիոքից Երուսաղեմ փոխադրեց, ասելով` 
«Որովհետև սա մեծ արքայի քաղաքն է»: Իսկական աթոռը մնաց Անտիոքում»15: 
Այստեղ, իհարկե, ժամանակային շփոթություն կա (որը չափազանց բնորոշ է մեր 
մատենագիրներին), որովհետև Հուստինիանոս I-ը գահակալել է 527-565 
թվականներին, և ինքը սոսկ ամրապնդել է Կոստանդնուպոլսի աթոռի դիրքն ու 
հեղինակությունը, այնինչ, ինչպես վերը նշեցինք, 381թ. Կոստանդնուպոլսի Բ 
ժողովում Կ. Պոլսի աթոռը արդեն երկրորդն էր հայտարարվել: Իսկ «Քաղկեդոնի 
ժողովի հոկտեմբերի 26-ի նիստում,- ինչպես գրում է Կարտաշևը,- որոշվեցին 
Անտիոքի և Երուսաղեմի պատրիարքությունների սահմանները: Անտիոքին 
թողնվեցին, այսպես կոչված, «Երկու Փյունիկիաները» (դրանք համապատասխանում 
են ներկայիս Լիբանանին և Սիրիային), գումարած անորոշ «Արաբիան»: Իսկ 
Երուսաղեմը զգալիորեն մեծացրեց իր տարածքները Անտիոքի հաշվին և ստացավ 
«Երեք Պաղեստինները» երեք մետրոպոլիտական կենտրոններով, որոնք են 
Կեսարիան (ծովին մոտ), Սկիֆոպոլիսը (Հարավային Պաղեստինում) և Պետրան 
(Անդրհորդանանում)»16: Ադոնցը նկատում է. «Հիերարխիայի հետագա զարգացումն 
ընթացավ իշխանությունը մայրաքաղաքում կենտրոնացնելու ուղիով` ի վնաս և ի 
խախտումն նախ և առաջ Եփեսոսի և Կեսարիայի պատրիարքությունների 
իրավունքների (տե՛ս Նիկիայի Ա ժողով- Հ. Դ.): Այդ իմաստով 451թ. Քաղկեդոնի 
ժողովը Կոստանդնուպոլսի եկեղեցու հաղթանակը դարձավ: Այդ ժողովում կրկին 
քննելով նախորդ տիեզերական ժողովի որոշումները Կոստանդնուպոլսի եկեղեցու 
գերապատիվ դիրքի մասին` սուրբ հայրերը հավանություն տվին դրան… 
Վերացվեցին Եփեսոսի և Կեսարիայի աթոռների պատրիարքական 
առավելությունները, և այդ աթոռները ընդմիշտ կորցրին իրենց նշանակությունը… 
Հենց Հուստինիանոսի օրոք` միահեծանության հաղթանակի դարում, հոգևոր 
իշխանությունը համակենտրոնացվեց` ի դեմս Կոստանդնուպոլսի պատրիարքի»17: 
Խոսքն, իհարկե, վերաբերում է Բյուզանդական կայսրության սահմանների ներսում 
Կ. Պոլսի աթոռի բարձրագույն կարգավիճակ ստանալուն, որովհետև Արևմուտքում 
Հռոմի եկեղեցին պահպանում էր իր դիրքերը: Ահա այս ճանապարհն անցնելով` 
Ընդհանրական եկեղեցին ունեցավ «տարբեր ժամանակներում հաստատված և 
հավասար իրավունքներով օժտված հինգ տիեզերական աթոռներ` Հռոմի, 
Կոստանդնուպոլսի, Ալեքսանդրիայի, Անտիոքի և Երուսաղեմի: Եկեղեցական 
կարևորագույն գործերում նրանցից ոչ մեկն առանց մյուսների համաձայնության չէր 
կարող որևէ բան ձեռնարկել կամ թելադրել»18: 



Հռոմը չընդունեց Քաղկեդոնի որոշումները: «Քաղկեդոնի ժողովի 28-րդ կանոնը Հռոմի 
պապն անմիջապես մերժեց,- շարունակում է Կարտաշևը:- Նրան գրավոր խնդրանքով 
դիմեցին նույնիսկ Մարկիանոս կայսրն ու Պուլքերիա կայսրուհին: Լևոն պապը 
հանգամանալից բացատրություն ուղարկեց իր կողմից նման ճանաչումն անհնարին 
համարելու վերաբերյալ: Մերժման հիմնավորումներից «ե» կետը հետևյալ 
բովանդակությունն ուներ. «Այդ նոր կանոնը կարող է դառնալ անչափ մեծ 
փառասիրության ձգտելու պատճառ, ամեն տեսակի հավակնությունների համար 
վատ օրինակ ծառայել, որը և եկեղեցուն կտանի դեպի անարխիա»: Պապն այդպես էլ 
չհաստատեց այդ կանոնը: Եվ լատիններն առ այսօր սա, որպես ուզուրպացիայի 
փաստ, հույների գործած մեղքերից մեկն են համարում: Քաղկեդոնի ժողովի 28-րդ 
կանոնի հարցը առայսօր հրատապ ու արդիական է Արևելյան (նկատի ունի 
Պրավոսլավ- Հ.Դ.) եկեղեցու ներսում: Մեզ մոտ իրեն անարգել է զգում ազգային 
եկեղեցական սեպարատիզմը, որն առաջին իսկ հարմար առիթով բացահայտ 
պայքար է մղում 28-րդ կանոնի տառի ու ոգու դեմ»19: 
Փաստորեն, Քաղկեդոնը նախադեպ էր: Կարելի է ասել` եկեղեցու ներսում 
անջատողականությունը (ոչ թե տրոհումը) սկսվեց դրանից հետո: Ուզում ենք 
հավատալ, որ դա նախադեպ էր նաև Հայաստանյայց եկեղեցու հայրերի համար, 
ովքեր, հնարավոր է, ծանոթ էին վերոբերյալ նամակագրությանը և Դվինը 
Տիեզերական VI աթոռ հայտարարելիս իբրև իրենց քայլի արդարացում նկատի էին 
առել նաև պապին ուղարկած կայսեր փաստարկումները: Այս երկու 
իրադարձությունների միջև, սակայն, եթե կամենանք զուգահեռ անցկացնել, ապա 
պիտի ցավով նկատենք, որ դրանք տարբեր հետևանքներ ունեցան. 
Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությունը պետության միջոցով հաստատեց իրեն, իսկ 
Հայաստանյայց եկեղեցին, մերժելով ազգային պետությունն ընդհանրապես, դրանով 
հանդերձ` մեծ հարված հասցրեց ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլև հենց իրեն: Նրա այս 
դիրքորոշումն էր պատճառը, որ տիեզերական աթոռի հռչակումը, այսինքն` 
կայսրության գրեթե կեսի չափ տարածքի վրա հոգևոր իշխանություն հաստատելու 
հայտը ծննդյան իսկ պահից անհաջողության դատապարտվեց: Ինքնուրույնության 
մասին հայտարարելով` հայ կղերը ինքնուրույնության ոգի չուներ, չգիտեր 
ինքնուրույն ապրել, այդ պատճառով էլ նա իր եկեղեցուն ոչ թե դեպի բարձրացում, այլ 
դեպի ինքնամեկուսացում պիտի տաներ: Այնինչ, եթե ամեն ինչ ամուր հիմքերի վրա 
լիներ, ապա նա կարող էր օգտագործել հզորանալու համար աներևակայելի այն մեծ 
շանսը, որը նրան առաջիկայում ընձեռելու էին Թեոդոս Ռշտունուց սկսած մինչև 
Բագրատունյաց ու Արծրունյաց թագավորության ժամանակները: Հայաստանի 
եկեղեցին կարող էր ստեղծել մի նոր աշխարհ, որի սահմանները գուցեև տարածվեին 
Կովկասից ու Կասպիականքից անդին, սակայն դա չիրականացավ: Կրկնում ենք` 
չիրականացավ, որովհետև չկար դրա գաղափարը: Դրա փոխարեն հարմարվելու 
ցանկությունն էր գերիշխում ինչպես անցյալում ու, ցավոք, նաև ապագայում:  
 
Այսպիսով, ավանդական սուրբ աթոռների կողմից ինքնահռչակ նոր աթոռի մերժումը 
հարկ է ոչ թե սովորական պարզ չկամություն, այլ ավելի խորքային պատճառներ 
ունեցող երևույթ համարել: Ըստ այդմ, մի պահ մտովի պատկերացնելով տվյալ 
դարաշրջանում մարդկանց հոգիների ու անձերի վրա աներևակայելի մեծ 
իշխանություն ունեցող այդ համակարգի իրական ուժն ու ազդեցությունը, կարող ենք 
և հասկանալ, թե հնարավոր ինչ հետևանքներով էր հղի Կ. Պոլսի պատրիարքարանի 
կողմից Հայաստանյայց եկեղեցու առջև դրված հարցը. «Արդ` ո՞րն է ձեր աթոռը և 



պատրիարքը, որին էլ ստորադասված լինի արքեպիսկոպոսը… Կա՛մ ձերը ցույց 
տվեք, կա՛մ երբ չունեք, ենթարկվեցե՛ք այս չորս աթոռներից մեկին, այլապես 
կատարյալ հերձվածող եք և աստվածային բոլոր շնորհներով թերի»20։  Նրանք 
հիշեցնում էին նաև, թե «ձեր եպիսկոպոսապետ սուրբ Գրիգորը ձեռնադրվեց միայն 
Կեսարիայում, և նրանից հետո եղողները նույնպես այնտեղ են ձեռնադրվում մինչև 
այսօր»21։  Անշուշտ, դեռևս գործում էր հնուց հաստատված այդ կապը, համաձայն 
որի` Պարսկաստանի ենթակայության տակ գտնվող Մեծ Հայքի տարածքում գործող 
եկեղեցին շարունակում էր «ի հոգեորս», իսկ բյուզանդական տիրապետության ներքո 
գտնվող Փոքր Հայքի եպիսկոպոսները՝ ուղղակիորեն ենթարկվել Կեսարիային։ Ուժի 
մեջ էր Նիկիայի Ա ժողովի 4-րդ կանոնը, որով եպիսկոպոսի (նաև եպիսկոպոսապետ 
կաթողիկոսի) ձեռնադրությունը կատարվում էր տվյալ թեմի բոլոր եպիսկոպոսների 
համաձայնությամբ և նրանցից առնվազն երեքի պարտադիր ներկայությամբ։ 
Ընտրության արդյունքը ներկայացվում էր մետրոպոլիտին՝ ի հաստատումն22։  Սրա 
մասին էին ակնարկում հույներն իրենց պահանջի մեջ, և սրանից էլ բխում էր բուն 
պահանջը՝ հայե՛ր, ցույց տվեք ձեր աթոռը, այլապես դուք աղանդ եք։ Ստացվում է` 
մինչ այդ եթե հնարավոր էր լինում մանևրել երկու ենթակայությունների` ի հոգեորս 
Կեսարիային, ապա Կ. Պոլսին, իսկ ի դրությունս, այսինքն` իրականում Տիզբոնին 
ենթարկվելով, ապա այժմ դա անհնար էր դառնում։ Թվում էր` անկարելի է ի 
պատասխան հույների պահանջի՝ եկեղեցիների միջև հարաբերությունների այնպիսի 
մի նոր ձև գտնել, որն ընդունվեր բոլորի կողմից։ 
Սակայն, ինչպես տեսանք, հայոց կրոնավորների համար կարևորը ոչ թե Կ. Պոլսի, այլ 
Տիզբոնի հետ հարցերը կարգավորելն էր։ Պարսից արքունիքն էլ իր կողմից էր ամեն 
ինչ անում, որպեսզի քրիստոնեական եկեղեցու բարձրագույն նոր աթոռի համար 
ապահովի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Առաջին հերթին նա թելադրեց Սյունյաց 
և Աղվանից եկեղեցիներին կրկին ճանաչել Հայաստանյայց եկեղեցու 
գերագահությունը, որից հետո առաջինը մետրոպոլիտություն, իսկ երկրորդը 
արքեպիսկոպոսություն համարվեցին` լրացնելով պատրիարքական կառույցի 
պահանջները։ Այս քայլերը պարզապես ամրապնդում էին 554թ. Դվինի Բ Ժողովից 
հետո Պարսից արքունիքի տված խոշոր արտոնությունները Հայաստանյայց 
եկեղեցուն, որով նա մեծ կշիռ էր ձեռք բերել տարածաշրջանում: Այդ դրությունը 
«շատ հստակ ձևով վկայվում է ոչ միայն ժամանակի հայկական, այլև օտար 
աղբյուրներում։ Այսպես, օրինակ, Զաքարիա Հռետորի ժամանակագրության 
ասորերեն խմբագրության (Զ դար) մեջ հստակորեն ասվում է, որ Անդրկովկասում 
ապրող հինգ քրիստոնյա ժողովուրդների՝ հայերի, վրացիների (գուրզան), հայկական 
Աղվանքի բնակիչների (Առան), Սիսական երկրի բնակիչների և Բուն Աղվանքի 
(Բազգու) բնակիչների «կաթողիկոսը Դվինում է` Պարսկական Հայաստանի գլխավոր 
քաղաքում»23: Հետաքրքրական է, որ բյուզանդական հիշյալ հեղինակ Զաքարիա 
Հռետորի երկի ասորերեն թարգմանության մեջ ևս (իսկ դա նշանակում է, որ, 
ամենայն հավանականությամբ, նաև կորսված հունարեն բնագրում է այդպես եղել) 
Վրաստանն ու Աղվանքը ներկայացված են Հայաստանի կազմում, այն է` «Գուրզանը 
(պարսկերեն` Վիրք- Հ.Դ.) Հայաստանում մի երկիր…», «Առան երկիրը Հայաստան 
աշխարհում…»24։  Ասել է թե` վերը նշված մեծ, հզոր ու ընդարձակ երկիրը, որ կարող 
էր ստեղծվել Հայաստանյայց եկեղեցու հոգևոր իշխանության ներքո, իրականում կար, 
գոյություն ուներ, այլ բան է, թե ում էր ենթարկվում` հայերի՞ն, պարսիկների՞ն, թե՞ 
բյուզանդացիներին…: 
 



Վերջին անգամ պարսիկները կամեցան Հայաստան աշխարհի կառավարումը 
հայերին հանձնել, երբ Խոսրով Փարվեզ արքան փառքի ու հաջողության գագաթին էր: 
Խոսքը կառավարման մարզպանական ձևի մասին չէ, այլ իրականում ավելի 
արդյունավետ ու համախմբող մի եղանակի, որն է եկեղեցական, հոգևոր 
կառավարումը (տե՛ս հրեաների օրինակը): Փորձենք ներկայացնել քաղաքական 
իրադարձությունների զարգացումները, որոնք էլ իրենց հերթին պայմանավորեցին 
եկեղեցական նոր ժողովի անհրաժեշտությունը Դվինի Գ ժողովից ընդամենը մի քանի 
տարի անց։ 
Շարունակվում էր պարսկա-բյուզանդական պատերազմը, և արևմտյան ճակատում 
ռազմական գործողությունները վերսկսելու համար Խոսրովին անհրաժեշտ էր 
ապահով դարձնել իր թիկունքը։ Դրա համար նա Հայաստանից շտապ հետ է կանչում 
Սմբատ Բագրատունուն, նորից բազում պատիվների արժանացնում, բայց այս անգամ 
ոչ թե մարտական սխրանքների, այլ Հայաստանյայց եկեղեցու գործերը 
կարգավորելու առիթով և հայոց այրուձին լրացուցիչ զորքերի հետ նրան հանձնելով` 
ուղարկում է արևելք, որպեսզի քուշանների և հեփթաղների առաջն առնի, վերջ տա 
նրանց ասպատակություններին։ Սմբատ Խոսրով-Շում Բագրատունին, ինչպես միշտ, 
փայլուն է կատարում իր առջև դրված խնդիրը` պարտության է մատնում 
հակառակորդին, դուրս է քշում նրան Պարսից երկրի սահմաններից ու հալածում 
մինչև քուշանների մայրաքաղաք Բահլ Շահաստան, ապա վերադառնում «մեծ 
հաղթությամբ և հարուստ ավարով»25։  Սմբատի այս մեծ հաղթանակը արևելքում 
Խոսրովին հնարավորություն է տալիս անմիջապես հարձակում սկսել արևմուտքում։ 
607-610 թթ. «պարսկական զորքերը գրավում են Եդեսիա, Ամիդ, Անտիոք, Կարին, 
Կեսարիա, 614թ. Երուսաղեմ, իսկ 615-616թթ. Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքները։ 
«608-615/6թթ. պարսկաբյուզանդական պատերազմական գործողությունների 
արդյունքն այն եղավ,- կարդում ենք բազմահատորյակում,- որ Խոսրով Փարվեզը 
Միջագետքում, Ասորիքում, Հայաստանում, Փոքր Ասիայում, Պաղեստինում և 
Եգիպտոսում տիրացավ ընդարձակ տարածքների։ Ստեղծված իրադրության մեջ 
Սասանյան արքունիքը պետք է գործ ունենար նվաճված երկրների այլադավան 
բնակչության հետ։ Մի դեպքում օգուտ քաղելով հրեաների և քրիստոնյաների 
փոխադարձ թշնամանքից, մյուս դեպքում, իրար հակադրելով քրիստոնյա կրոնին 
պատկանող, սակայն տարբեր ուղղությունների հարող եկեղեցիները, Սասանյան 
արքունիքը փորձում էր ամրապնդել իր նվաճումները։ Խոսրով Փարվեզը նվաճված 
երկրների քրիստոնեական եկեղեցիների ժողով է հրավիրում Տիզբոնում՝ 
դավանաբանական վեճերը «կարգավորելու» նշանաբանով»26։  Այս առումով, Լեոն 
ուրիշ տեսակետ է հայտնում. ըստ նրա, Խոսրովին տվյալ դեպքում առաջնորդում էր 
«պետական անհրաժեշտականությունը»27։  
Սույն ժողովի մասին հայ պատմագիրներից տեղեկություն են տալիս Սեբեոսն ու 
Ասողիկը։ Ե. Տեր-Մինասյանի այն կարծիքը, թե դա գումարվել է 613 թվականին, 
որովհետև այդպես են ասում ասորական աղբյուրները28, այժմ համարվում է ոչ 
լիարժեք։ Առավել ընդունված է Մ. Օրմանյանի տեսակետը, որի համաձայն` 2 ժողով է 
տեղի ունեցել։ Առաջինում (612-613 թթ.) քննարկվել և լուծում է ստացել 
նեստորականների թափուր աթոռին նոր կաթողիկոս ընտրելու արգելքը վերացնելու 
հարցը, իսկ երկրորդը (615-616 թթ.) շատ ավելի ընդհանուր ժողով է եղել, որին 
հրավիրվել են «պարսկահպատակ ամենայն եպիսկոպոսների կողմանց արևելից և 
Ասորեստանի, որ է ըսել բուն Պարսկաստանի և Միջագետքի վիճակաւորները»29։  
Մասնակցում էին նաև Տիզբոնում գերության մեջ գտնվող Երուսաղեմի Զաքարիա 



պատրիարքը և ալեքսանդրիացի բազմաթիվ իմաստասերներ, այսինքն՝ գիտնական 
հոգևորականներ30, հանգամանք, որի կարևորությունը երևալու է դավանաբանական 
քննարկումներում։ 
Հայոց աշխարհից ժողովին ներկա էին Մատթեոս Ամատունի և Կոմիտաս 
Մամիկոնյան եպիսկոպոսները (Ժողովից հետո Խոսրով Փարվեզը հաստատեց 
վերջինիս եպիսկոպոսապետությունը, որից հետո նա արդեն հիշատակվում է իբրև 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Կոմիտաս Ա Աղցեցի)։  Եվ երբ «Ժողովվեցին այն 
կողմերի բոլոր եպիսկոպոսները, երեցներն ու ողջ հավատացյալները, (Խոսրովը- Հ.Դ.) 
նրանց վրա ոստիկաններ (այստեղ՝ ներկայացուցիչ և վերահսկող- Հ.Դ.) կարգեց 
Խոսրով-Շում կոչվող Սմբատ Բագրատունուն և արքունի բժշկապետին»31։  Այս 
նշանակումն, անշուշտ, հուշում է, որ ժողովը պիտի ընթանար միայն թագավորին 
հաճո ուղղությամբ։ Ըստ ասորական աղբյուրների, նման տրամադրվածությունը 
պայմանավորված էր Խոսրովի վրա Շիրին թագուհու և Գաբրիել բժշկապետի 
ունեցած անսահմանափակ ազդեցությամբ32։  Իսկ այդ ազդեցությունը նպաստավոր 
էր քրիստոնյաների համար, որովհետև նրանք երկուսն էլ միաբնակ քրիստոնյաներ 
էին: Անկասկած, այս առումով արքունիքում Սմբատ Բագրատունու ներկայությունն 
անգամ քիչ նշանակություն չուներ։ Եվ բնավ պատահական չէր, որ հիմա Խոսրովը 
նորից նրան էր վերակացու կարգում ժողովի վրա. արքան նկատի ուներ նրա 
քաջահմտությունը եկեղեցական հարցերում: Մյուս կողմից` Սմբատն ինքն էլ էր դա 
կամենում` ցանկանալով ավարտին հասցնել Դվինի ժողովում սկիզբ դրված գործը: 
Տերությանը մատուցած մեծամեծ ծառայություններն իրավունք էին տալիս նրան 
Խոսրովից առանձնահատուկ որևէ բան ակնկալել։ Դա կարող էր լինել Հայաստանյայց 
եկեղեցու դիրքի և դերի բարձրացումը Սասանյան ողջ կայսրության տարածքում։  
Անշուշտ, հասկանալի է, որ նշված հանգամանքները տվյալ դեպքում կարող էին 
ընդամենը կարևոր, բայց ոչ գլխավոր պատճառ դառնալ։ Խոսրովը նվաճել էր 
քրիստոնեական աշխարհի մի հատվածը և մտադիր էր ամրապնդել իր 
իշխանությունը նրա վրա։ Հետևաբար, ժողովի գերագույն խնդիրն էր քրիստոնյա 
աշխարհում Կ. Պոլսին հակակշիռ կենտրոն ստեղծելը: Դրա կարիքը խիստ էր 
զգացվում, որովհետև Քաղկեդոնի ժողովի 28-րդ կանոնով ամրագրված` 
Կոստանդնուպոլսի աթոռի գերապատիվ դիրքը թելադրում էր, որ արևելյան 
եկեղեցիներն էլ անմիջականորեն ենթարկվեն նրան՝ պարտավոր լինելով կատարել 
վերջինիս բոլոր որոշումները33։  Բայց, ինչպես գիտենք, հաճախ այդ որոշումները 
հօգուտ բյուզանդական կայսրության գործելու ուղղակի ցուցումներ էին պարսկական 
տիրույթներում գտնվող եկեղեցիներին։ Խոսրովը դրան էր ուզում վերջ տալ։ Եվ վերջ 
տալ ոչ թե քրիստոնյաներին հալածելով կամ քրիստոնեությունն ընդհանրապես 
վերացնելու փորձեր անելով, որոնք միշտ էլ անօգուտ են եղել, այլ արևելքի 
եկեղեցիներին սիրաշահությամբ իր կողմը գրավելով, նրանց իշխանության ու 
հարստության հասնելու հնարավորություն ընձեռելով, Կ. Պոլսից իրենց ունեցած 
դավանաբանական ու այլ տեսակի դժգոհություններն օգտագործելով և, վերջապես, 
նույն այդ Կ. Պոլսին հակադրելու նպատակով արևելքում քրիստոնեական մի նոր 
հիերարխիա հիմնելով: Իսկ այդ հիերարխիան գլխավորողի ամենահարմար 
թեկնածուն թերևս Հայաստանյայց եկեղեցին էր: Ալեքսանդրիան հեռու էր, 
Երուսաղեմը հրեականության ոլորտում էր, Պարսից եկեղեցու մասին խոսք անգամ 
լինել չէր կարող, վրացիներն ու աղվանները շատ աննշան էին, մնում էին հայերը: 
Մանավանդ որ 608թ. դրա առաջին քայլն արվել էր` Հայաստանյայց եկեղեցին 
հայտարարվել էր պատրիարքություն: Սա մի վիթխարի ու բացառիկ ծրագիր էր, որին 



հայերն առանձին մի փափագով փարվեցին, քանզի վաղուց էին երազում առնվազն 
Մեծ Հայքի տարածքում նման մի դեր ստանձնելու մասին, և Տիզբոնից իրենց 
խնդրածն էլ այդ տեսակի կարգավիճակն է միշտ եղել: 
 
Հայաստանյայց եկեղեցուն նոր արտոնություններ տալով` արքունիքը փորձում էր 
միանգամից երկու կարևորագույն հարց լուծել. արգելապատնեշ բարձրացնել 
բյուզանդական եկեղեցու ազդեցության տարածման դեմ և միաժամանակ երկրի 
ներսում ուժեղ հարված հասցնել նեստորականությանը: Պատահական չէ, որ այս 
ժողովում է նեստորականությունը մերժվում մի քանի այլ դավանանքների 
(մանիքեականություն և այլն) հետ: «Նեստորական դավանանքի երկրորդ պլան 
մղվելն ուներ իր պատճառները: Այն, ճիշտ է, հակադրվում էր բյուզանդական 
եկեղեցուն, սակայն տարածվելով Ասորիքից դուրս, փաստորեն, առևտրական, 
կոսմոպոլիտ խավի դավանանք էր դարձել, որն ազգային երանգը կորցնելով, 
Իրանում խիստ հակադրվում էր զրադաշտականությանը»34: Իսկ հայերը 
զրադաշտականության համար վտանգ չէին ներկայացնում…: 
Ժողովում Խոսրովի հրամանով քննարկվում է միայն առաջին չորս 
տիեզերաժողովների (Նիկիայի, Կոստանդնուպոլսի, Եփեսոսի և Քաղկեդոնի) 
դավանությունների հարցը: Հանձնարարված թեմայի շրջանակներում «Կոմիտաս 
Մամիկոնյանը և Մատթեոս Ամատունին հայ եկեղեցու դավանությունը քննում և 
համեմատում են երեք տիեզերական ժողովների և Քաղկեդոնի դավանության հետ: 
Կարծիք են հայտնում նաև Զաքարիա հայրապետը և Ալեքսանդրիա քաղաքից 
գերեվարված իմաստասերները: Վիճաբանություններից հետո մերժվում է 
Քաղկեդոնի ժողովի դավանությունը, ճշմարիտ են ճանաչվում միայն առաջին երեք 
տիեզերական ժողովների վճիռները»35: Ըստ այդմ` հայտարարելով, որ միակ 
ուղղափառ դավանանքը հայոց դավանությունն է, «Խոսրով արքան հրաման տվեց. 
բոլոր քրիստոնյաները, որ իմ իշխանության տակ են, պետք է ընդունեն հայոց 
հավատը»36: 
Փաստորեն, Խոսրով թագավորը ամբողջ Արևելքում հաստատեց Հայաստանյայց 
եկեղեցու գահերեցություն: Հայոց կաթողիկոսն սկսեց անվանվել նաև Անտիոքի 
պատրիարք37: Սա նոր առանցք էր քրիստոնեական աշխարհում` Հռոմ և 
Կոստանդնուպոլիս, այժմ նաև Դվին: Այն նույնիսկ սկսեց գործել: Դրա վկայությունն է 
Երուսաղեմի պատրիարքական տեղապահ Մոդեստոսի նամակը Կոմիտաս 
կաթողիկոսին, որով նա տեղեկացնում է Երուսաղեմում վերահաստատված 
խաղաղության մասին և «պաշտպանութիւն շահելու» նպատակով38, խնդրում է 
աջակցություն ցուցաբերել նվիրական վայրեր այցելել կամեցող ուխտավորներին39: 
Մի նրբություն, սակայն, չի վրիպում Օրմանյանի խորազնին հայացքից. այն, որ 
Մոդեստոսը «Կոմիտասին կու տայ արքեպիսկոպոս եւ մետրոպոլիտ աշխարհին 
Հայոց կոչումը, լռելով պատրիարք անունը»40: Այսինքն, նոր աթոռը` Հայոց 
պատրիարքությունը, այնուամենայնիվ, իր կարգավիճակով պիտի հաստատվեր 
Տիեզերական ժողովի կողմից… Հաջորդ վկայությունն այն թուղթն է, որտեղ 
պատմվում է, թե Պարսից ժողովից անմիջապես հետո «երկու ասորի միաբնակ 
եպիսկոպոսներ` Պետրոսն ու Մարութան, անձամբ ներկայանում են Դվինում 
Կոմիտասին, իրենց միաբանությունը հայոց հետ ապացուցելու համար»41: 
Օրմանյանն ավելի շեշտված է ասում, թե ասորիները «եկած էին Հայոց 
կաթողիկոսարանը, իրենց հաւատակցութիւնը եւ հպատակութիւնը յայտնել»42: 



Հայաստանյայց եկեղեցու աստեղային ժամն էր: «Հայոց աթոռը,- շարունակում է 
Օրմանյանը,- բոլոր Պարսկական թագաւորութեան մէջ, առաջին եւ բարձրագոյն 
հոգեւոր իշխանութիւնն էր, եւ արքունիքն ալ կը ճանչնար եւ կը յարգէր անոր 
կարևորութիւնը»43: Սա սիրաշահություն չէր, այլ վարձք էր, փոխհատուցում 
Հայաստանյայց եկեղեցուն` երկարամյա անբասիր ծառայության ընթացքում Պարսից 
արքունիքին որևէ «դժուարութիւն չյարուցանելու համար»44: Օրմանյանը 
կաթողիկոսների ընտրությունը համարում է հնազանդության այդպիսի մի օրինակ: 
Նա գրում է. «Պարսից թագաւորներ` գլխաւոր քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու 
ընտրութիւնը առանց իրենց հաւանութեան թող չէին տար կատարել: Այդ բանին 
հաստատութիւնը ունինք նոյնիսկ Սահակ Պարթեւի եւ Յովսէփ Հողոցմեցիի եւ Գիւտ 
Արահեզացիի օրով տեղի ունեցած Պարսիկ արքունիքի միջամտութեանց մեջ: Բայց 
եթէ Կոմիտաս Տիզբոն երթալով կաթողիկոսութեան հաստատութիւն ստացաւ, 
հարկաւ ինքնագլուխ կերպով աթոռը յափշտակող չեղաւ»45: Տարօրինակ բան է. 
Հայաստանյայց եկեղեցու «ինքնագլխության» չափը , չնայած միշտ էլ այդքան է եղել, 
սակայն ինչ-որ մի ուժ, մանավանդ Մամիկոնյանների ձեռքով, տարբեր դարերում 
պարբերաբար վտանգել է երկիրը, իբր, նույն այդ եկեղեցու «անկախությունը» 
պաշտպանելու համար: Այս երևույթը դեռևս իր գնահատականը չի ստացել հայ 
պատմագիտության կողմից…: 
Պարսից ժողովը Հայաստանյայց եկեղեցուն Տիզբոնի ցուցաբերած բարյացակամ 
վերաբերմունքի բարձրագույն արտահայտությունն էր: Սակայն դա չտվեց իր 
սպասված պտուղները, որովհետև ճակատագիրը, պարզվեց, շատ քիչ ժամանակ էր 
հատկացրել դրան: Շարունակվում էր պատերազմը բյուզանդացիների դեմ: Խոսրով 
Փարվեզը (Հաղթող) իր փառքի զենիթին էր, Սասանյան Պարսկաստանը` հզորության 
գագաթնակետին: 618-619թթ. պարսկական զորքը գրավում է Քաղկեդոնը, որից հետո 
Խոսրովը Կոստանդնուպոլսի վրա հարձակվելու հրաման է արձակում: Սակայն 
պարսիկները ծովային մարտում խայտառակ պարտություն են կրում46: Պատերազմի 
ընթացքում անմիջապես մեծ բեկում է տեղի ունենում. Հերակլ կայսրը, շնորհիվ 
Սերգիոս պատրիարքի ոգեշունչ գործունեության, կարողանում է դուրս գալ իրեն 
տիրած խոր հուսահատական հոգեվիճակից, կրկին մարտունակ բանակ է ստեղծում 
և անցնում է լայն հակահարձակման: Անմիջապես փոխվում է և Խոսրովի 
վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ: Թեոփանես Խոստովանող ժամանակագիրը 
գրում է, որ Հերակլը երբ «շարժվեց դեպի Սեբաստիա քաղաքը, անցավ Ալիս գետը և 
բովանդակ ձմեռն այդ վայրերում անցկացրեց, Խոսրովը մոլեգնած հրաման տվեց 
պարսից տիրապետության տակ գտնվող բոլոր եկեղեցիների գանձերը հավաքել: Նա 
կայսրին վատություն արած լինելու համար ստիպում էր քրիստոնյաներին ընդունել 
Նեստորի դավանանքը»47: Սա խոսում է ոչ թե տիրակալների անկայուն 
բնավորության, այլ նրանց աչքին ինքնահարգանքից զուրկ հայերի իսկական արժեքի 
մասին: Դավանանքի մեջ անհաստատ մնալու պատճառով սկսվել էր հայ ժողովրդի 
հեղինակազրկումը շրջապատում…: 
Իսկ թե ինչ է եկեղեցական գործչի քաղաքական հաստատակամությունը, ստիպված 
պիտի հղում անենք օտարին` Սերգիոս պատրիարքի բացառիկ կերպարին: Նա 
համաշխարհային պատմության մեջ այն քչերից մեկն է, որ հայրենիքի համար 
օրհասական պահին կարողացավ անձնական օրինակով ոգևորել ժողովրդին ու 
փրկել պետությունը կործանումից: Հոգևորականը փրկեց աշխարհիկ պետությունը: 
Նա մի հզոր շարժում սկսեց` որպես համազգային նպատակ հռչակելով Քրիստոսի 
գերեզմանն ու գերված խաչափայտն ազատելը: Անտարակույս, դա սրբազան 



պատերազմի կոչ էր, չնայած որ այն իր բնույթով հանուն կայսրության էր: Սերգիոսը 
Հերակլի տրամադրության տակ դրեց նաև Կ. Պոլսի և պարսիկների կողմից դեռևս 
չնվաճված երկրամասերի եկեղեցիների բոլոր գանձերը48: Ինքնըստինքյան զուգահեռ 
է անցկացվում նույնանման իրավիճակում գտնվող հույն և հայ հոգևորականության 
գործելակերպի միջև: Հիշենք պարզապես, որ ամեն անգամ հանուն հավատի 
ապստամբություն սկսելուց առաջ Հայաստանյայց եկեղեցին իր գանձերը ոչ թե 
նախարարներին էր հանձնում, այլ տանում թաքցնում էր Տայքի կամ մեկ այլ 
ծայրագավառի ամուր տեղերում: Նպատակ չունենք մանրամասնորեն ներկայացնել 
Հերակլի «հռչակավոր արշավանքները, որոնք հինգ տարի տևողություն ունեցան և 
իրենց հաղթական հանգամանքներով, արագ շարժումներով հիշեցնում են 
Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները»49: Նշենք միայն, որ հիմնականում իր 
հարվածները նա նախընտրում էր հասցնել հյուսիսային կողմից, և այդ պատճառով 
գլխավոր հենակետ էր դարձրել Հայաստանը, մասնակիորեն նաև Վիրքն ու Աղվանքը: 
Իսկ «մարտական գործողություններում Հերակլ կայսեր հաջողություններն 
առավելապես պայմանավորված էին նրա իրականացրած ռազմական 
բարեփոխումներով, հատկապես բյուզանդական բանակում հեծելազորի դերի 
աննախադեպ բարձրացումով, ինչը խիստ անհրաժեշտ գործոն էր արևելքում 
պատերազմներ վարելիս»50: Ասենք միայն, որ այդ հեծելազորը նախևառաջ հայոց 
այրուձին էր:  
627թ. դեկտեմբերին պատմական Նինվեի ավերակների մոտ Հերակլը գլխովին 
ջախջախեց պարսկական զորքը51: Խոսրովը, կանանոցն ու արքունի գանձերը 
վերցրած, փախավ Տիզբոն, այնտեղից` Սելևկիա: Հերակլը գրավեց մայրաքաղաքին 
հանդիպակաց, Տիգրիսի ափին կառուցված թագավորական հոյակերտ 
ամառանոցները, դրանք հանձնեց բանակի ավարառությանը, այնուհետև, ի նշան 
վրեժխնդրության, հրո ճարակ դարձրեց: «Նա քանդեց, -գրում է հույն 
ժամանակագիրը, -գետնին հավասարեցրեց Խոսրովի ապարանքները` անգին, 
հրաշալի ու ապշեցուցիչ շինություններ, որպեսզի Խոսրովն իմանա, թե ինչպիսի ցավ 
էր նա պատճառում հռոմայեցիներին, երբ ամայացնում, կրակի էր տալիս նրանց 
քաղաքները»52: Ամենաարժեքավորն ու սրբազանը ավերելով ու թալանելով միմյանց 
խոր ցավ պատճառելը բնական էր համարվում, նույնիսկ պարտադիր, որովհետև 
պատերազմը կրոնական էր: Հիշենք, որ Խոսրովը 614թ. գրավել էր Երուսաղեմը, 
այնտեղից տարել Քրիստոսի «պատվական ու կենարար խաչափայտը»53, դրանով 
մեծ վիրավորանք հասցնելով բոլոր քրիստոնյաներին: Այժմ Հերակլը պատասխան 
հարվածներն էր հասցնում և թագավորական Դաստակերտը երկրի երեսից ջնջելուց 
առաջ Ատրպատականի մայրաքաղաք Գանձակ Շահաստանն էր գրավել ու այնտեղ 
գտնվող հռչակավոր ատրուշանը հիմնիվեր քանդել54: Երուսաղեմի վրեժը հանելով, 
նա ողջ քաղաքը մոխիր էր դարձրել, կրակի տվել Հրո տաճարը, որտեղ Խոսրովն իրեն 
աստվածացնում էր55: Զրադաշտական պաշտամունքային կենտրոն Հրատն Մեծի` 
Հրո տաճարի մասին հիշատակություններ ունեն նաև Սեբեոսը56, Թովմա 
Արծրունին57: 
Հիմա արդեն մոտենում էր Կենաց խաչափայտը գերությունից ազատելու ժամը. 
Դաստակերտում իր զորքին հանգիստ տվող Հերակլի առջև բաց էր Տիզբոնի 
ճանապարհը: Նա կարող էր մտնել մայրաքաղաք, սակայն «գաղտնի մարդ» է գալիս 
մոտը, խնդրելով, որ նա մի քանի օրով ամրանա այն տեղում, ուր իր զորքով գտնվում 
էր¦58: Ճակատագիրն այս անգամ փորձության պիտի ենթարկեր Պարսից Խոսրով 
թագավորին: Պալատական հեղաշրջում էր նախապատրաստվում, որի հաջող 



ընթացքի դեպքում եղերական ավարտ էր կանխատեսվում: Հինգ տարի առաջ 
համանման դրությունից Հերակլին փրկեց Սերգիոս պատրիարքը, բայց հիմա ոչ 
միայն Խոսրովին ուժ տվող ու աջակցող չգտնվեց, այլև հակառակը` Պարսից 
մեծամեծները նրան համարեցին կրած աղետների պատճառը: Դավադրությունը 
բավական խնամքով էր կազմակերպված, դրա համար էլ հնարավոր եղավ առանց մի 
դժվարության Խոսրովի ավագ որդուն` Կավատին, գահ բարձրացնել, իսկ իրեն` 
Խոսրովին, գլխատել: Երեսուն և ութ տարի թագավորելուց հետո ահա այսպիսի 
անփառունակ վախճան ունեցավ Խոսրով Փարվեզ մեծ արքան` Արևելքի առյուծը59: 
Դավադիրները կարծում էին, թե Խոսրովին զոհաբերելով` կփրկեն տերությունը, 
սակայն նրանցից ոչ մեկն էլ երևի թե չէր պատկերացնում, որ ընդամենը արագացնում 
է Սասանյանների թագավորության` պարսկական վերջին աշխարհակալության 
կործանումը: Այդուհետ Իրանը «չկարողացավ այլևս հավաքել իր ուժերը և իր 
նախկին դիրքը բռնել, դրա պատճառն այն անիշխանությունն էր, որ սկսվեց Խոսրովի 
մահով և կործանեց պետությունը»60: 
Գահին տեր դառնալուց հետո գահը պահելու համար Կավատը հաշտություն խնդրեց 
Հերակլից, նախապես տեղեկացնելով, որ ընդունելու է վերջինիս բոլոր պահանջները: 
Ըստ այդմ, նա առաջին հերթին վերականգնեց 591թ. սահմանագիծը, բայց 
ամենագլխավոր զիջումը կատարեց` պարտավորվելով վերադարձնել Երուսաղեմից 
գերեվարած` Քրիստոսի խաչափայտը: Ինչպես գիտենք, խաչափայտը երկու կողմերի 
համար էլ հաղթության խորհրդանիշ էր համարվում: Հերակլը հասավ իր նպատակին. 
նա հաղթությամբ ավարտեց պատերազմն անհավատների դեմ: «Այսպիսով կայսրը,- 
պատմում է Թեոփանես Խոստովանողը,- Պարսկաստանի դեմ վեց տարի պատերազմ 
մղելուց հետո 7-րդ տարին հաշտություն կնքեց և մեծ ուրախությամբ 
Կոստանդնուպոլիս վերադարձավ… Քաղաքի բնակչությունը, նրա գալստյան լուրն 
առնելով, բոլորը միասին տենչանքով լի, ձիթենու ճյուղեր բռնած, ջահերով, 
պատրիարքով… դուրս եկան… ընդառաջ, փառաբանելով նրան բերկրալից ու 
արտասվալից»61: Ի նշան այդ հաղթության, Հերակլը կամեցավ անձամբ զետեղել 
Հիսուսի խաչն իր ավանդական տեղում` Երուսաղեմի Ս. Հարություն տաճարում, որը 
և փառավոր հանդեսով կատարեց 629թ. սեպտեմբերի 14-ին: Հետագայում այդ օրը 
եկեղեցին տաղավար տոն սահմանեց: «Կայսրը և եկեղեցական հայրերը սեպտեմբերի 
14-ը հռչակել են Քրիստոսի Խաչափայտի վերադարձի կամ Խաչվերացի տոն»62: Տեղի 
ունեցածը հսկայական տպավորություն թողեց ամբողջ քրիստոնեական Արևելքում: 
«Նա թե՛ հերոս էր, թե՛ եկեղեցու բարերար,- գրում է Լեոն:- Եվ եկեղեցու 
պաշտոնյաներն էլ երախտագիտության պատշաճավոր տուրք էին տալիս նրան, 
անվանելով նրան աստծու փոխանորդ»63: 
Բայց Հերակլի համար բավարար չէր միայն եկեղեցու բարերար կոչվելը, հետևաբար, 
ինչպես կտեսնենք շուտով, նա պիտի հանդես գար նաև որպես եկեղեցական 
բարեփոխիչ: Մեզ արդեն ծանոթ Սերգիոս պատրիարքը նրա պահանջով ձևակերպում 
է դավանաբանական մի նոր բանաձև, կոչելով այն միակամություն: Դա ուսմունք էր 
§Քրիստոսի երկու բնության առկայության հետ մեկ կամք և մեկ ներգործություն 
ունենալու մասին¦64: Անշուշտ, քաղաքական ենթաշերտն այստեղ անհնար է 
չնկատել: Բանն այն է, որ Հերակլը կրկին Բյուզանդական կայսրության մեջ էր 
ներառել Հայաստանի մեծ մասը, Սիրիան, Պաղեստինը, Եգիպտոսը: Եվ ահա, նրա 
առջև խնդիր էր ծառացել վերացնել այն ատելությունը, որ տածում էին վերագրաված 
երկրների ժողովուրդները բյուզանդական կառավարիչների հանդեպ: Առաջին 
հերթին իհարկե դա բխում էր հույների գոռոզամիտ վերաբերմունքից, երկրորդ 



պատճառը, սակայն, (իսկ կայսրը համարում էր, որ դա է գլխավորը) դավանական 
երկպառակություններն էին. հիմնականում միաբնակ բնակչությամբ Արևելքը 
շարունակում էր չճանաչել Կոստանդնուպոլսի աթոռի գերագահությունը: 
Հակամարտությունն առավելապես արտահայտվում էր քաղկեդոնականության դեմ 
պայքարի ձևով, թեև դա հաճախ վերածվում էր նաև իսկական խռովությունների: 
Նշանակում է խաղաղություն հաստատելու համար ամենից առաջ պետք էր վերջ տալ 
Քաղկեդոնի շուրջ վեճերին: Փաստորեն, կայսրը կրոնական ռեֆորմ կատարելիս 
առաջնորդվում էր զուտ պետական շահերով, և ինչ երջանկություն, որ եկեղեցու 
պետը նույնպես համամիտ էր նրան: 
Նոր վարդապետությունը փոխզիջումային էր: Նրանում այն մասը, ըստ որի` 
Քրիստոսն ունի երկու բնություն` աստվածային և մարդկային, զիջում է 
քաղկեդոնականների համար, իսկ հակաքաղկեդոնականներին արված զիջումն այն է, 
որ երկու բնությունները քանի որ միացած են մեկ անձի մեջ, ապա Քրիստոսն ունի 
մեկ ներգործություն և մեկ կամք` աստվածայինը65: «Միակամյա վարդապետությունը 
լայն ընդունելություն է գտնում ինչպես Բյուզանդիայում, այնպես էլ Արևմուտքում. 
այն ընդունում է նաև Հռոմի Հոնորիոս Պապը»66: Հերակլը նոր դավանությունը 
ընդունելու առաջարկով դիմում է նաև Հայաստանյայց եկեղեցուն: Նման մեղմ 
ձևակերպումներ` «առաջարկ անել», «խնդրով դիմել», «միության հրավիրել», 
«սիրաշահելու նպատակով ձեռնարկումներ կատարել», «կաթողիկոսին համոզել» և 
այլն, որոնք հանդիպում են մեր գրականության մեջ, ցավոք, իրավիճակի լիարժեք 
պատկերը չեն տալիս: Ի վերջո, դա կայսերական առաջարկ էր, ինչը, ըստ էության, 
առաջին հերթին պահանջ էր:  
Միակամությունը չնայած օրենքի ուժ ստացավ 634 թվականին, սակայն դեռևս 626թ. 
Կ. Պոլսի ժողովի որոշումով հռչակվել էր կայսրության պաշտոնական կրոն67, 
հետևաբար շատ ավելի արժանահավատ է Լեոն, երբ գրում է, թե կայսրը 
«հանձնարարեց Մժեժ Գնունուն, որ հայոց կաթողիկոսին իր մոտ ուղարկի (ընդգծ. 
մերն է- Հ.Դ.) դավանական միություն հաստատելու համար»68: Զորավար Մժեժ 
Գնունին, որը նաև Հայաստանի բյուզանդական մասի կառավարիչն էր, իբրև կայսեր 
ներկայացուցիչ գնաց Դվին, այսինքն` պարսկական հատված, և հայտնեց կայսեր 
կամքը Եզր կաթողիկոսին, որպեսզի «նա գնա հունաց երկրի սահմանները և 
հաղորդություն ստանա կայսեր հետ, ապա թե ոչ` «մեզ ուրիշ կաթողիկոս կկարգենք, 
իսկ դու հաստատիր քո իշխանությունը պարսից բաժնում»69: Սպառնալիքը գործեց, 
Եզրը գնաց Կարին: Հերակլին անշուշտ դժվար չէր իր խոստումը կատարել, ինչի 
համար անհիմն կլիներ նրան ինչ-ինչ մեղադրանք ներկայացնել, քանի որ տվյալ 
պահին Հայաստանի մեծագույն մասը կրկին իր իշխանության տակ էր: VII դարն էր, և 
ոչ մի ինքնակալ չէր կամենում իր պետության ներսում, պետական եկեղեցուց բացի, 
ինքնուրույնության հովերով տարված որևէ ուրիշ եկեղեցի ունենալ: Նրանք շատ լավ 
գիտեին, որ նման հաստատությունները երբեք չեզոք չեն լինում: Դրանք եթե չեն 
ծառայում իշխանությանը, ապա հակառակ են լինում նրան: Հետևաբար, պարտադիր 
պիտի ծառայեն, որպեսզի հակառակ չլինեն իշխանությանը: Սա երկաթյա կանոն է 
բոլոր ժամանակների համար և այսօր էլ գործում է բոլոր ուժեղ պետություններում: 
633 թվականին Կարինում եկեղեցական ժողով է գումարվում: Ուսումնասիրողների 
շրջանում կարծիք կա, թե իրականում ժողով տեղի չի ունեցել, այլ կայսեր հետ հայ 
եկեղեցականների հանդիպում է կայացել70,71,72: Սակայն աղբյուրները (Անանիա 
Շիրակացի, Հովհան Իմաստասեր73, Ստեփանոս Օրբելյան74) հստակ 
տեղեկություններ են հաղորդում ժողով գումարելու մասին, ի հավելումն նշելով, որ 



դրան մասնակցել են նաև Ասորի եկեղեցու ներկայացուցիչներ: Narratio de rebus 
Armeniae գրվածքի հեղինակն այս նշանավոր անցուդարձը հետևյալ կերպ է 
ներկայացնում. «Հերակլը գալով Մեծ Հայք հրամայեց Թեոդոսուպոլսում (իմա` 
Կարինում- Հ.Դ.) մեծ ժողով գումարել` բոլոր եպիսկոպոսների և վարդապետների, 
կաթողիկոս Եզրի և բոլոր ազատների մասնակցությամբ, քննելու և եզրակացության 
հանգելու համար Քրիստոսի` մեր աստուծո երկու բնությունների և Քաղկեդոնի 
ժողովի հարցի շուրջը: Երեսուն օր նրանք քննեցին այդ հարցը և հայերը համոզվեցին 
(սուրբ հայրերի) գրքերից և իրենց ձեռքով ստորագրեցին ու երդվեցին այլևս այդ 
մասին երբեք չհակաճառել»75: 
Ռուս կրոնագետ Վ. Բոլոտովը նույնպես անդրադարձել է համաեկեղեցական 
կյանքում մեծ նշանակություն ունեցած այս իրադարձությանը: Նա գրում է. «632 
(633)թ. կայսրը պահանջեց, որպեսզի բոլոր հայ եպիսկոպոսներն ու վարդապետները, 
ինչպես նաև հայ ազնվականները, Եզրի գլխավորությամբ հավաքվեն Կարինում` 
հավատքի շուրջ բանակցելու համար: Հայ մեծամեծները հրավերը մերժելու պատճառ 
չգտան… Երբ նրանք եկան կայսեր մոտ, վերջինս նրանց բարեհաճությամբ ընդունեց և 
սիրալիր խոսքեր ասաց: Սկզբում նա հարցրեց, թե հայերն ուղղափառ ուսմունքի 
ինչին չեն համաձայն, ընդ որում` նա Եզրին տվեց Քաղկեդոնի ժողովի որոշումների 
տեքստը և խնդրեց նրան ցույց տալ, թե ինքն այնտեղ ինչ սխալներ է գտնում… Երեք 
օր խորհրդակցեցին հայ վարդապետները և չկարողացան որևէ սխալ հայտնաբերել: 
Երբ կայսրը խնդրեց նրանց կարծիք հայտնել, ապա վերջիններս պատասխանեցին, որ 
իրենք սխալներ ցույց տալ չեն կարող: «Ուրեմն, դուք համաձա՞յն եք Ուղղափառ 
եկեղեցու հետ»,- հարցնում է կայսրը: «Մասամբ,- պատասխանում են նրանք:- Միայն 
թե… հույն հոգևորականությունն անբարոյական կյանք է վարում»: Կայսրն առարկեց, 
ասելով, թե խոսքը ոչ թե վարքի, այլ հավատքի մասին է, և հետո` հայերի մեջ էլ քիչ 
չեն անբարոները, հետևապես, ավելի լավ է բարեհաճեն խոսել հավատքից, այն 
մասին, թե հատկապես ինչ հիմնավորումով իրենք չեն ընդունում Քաղկեդոնի 
ժողովը: Հայ ազնվականներն էլ սկսեցին դժգոհել, որ Եզրը չի կարողանում ինչպես 
հարկն է պաշտպանել Հայաստանյայց եկեղեցին (ընդգծ. մերն է- Հ.Դ.):… [Ի վերջո] հայ 
պատվիրակները համաձայնեցին միավորվել: Եզրը հույն հոգևորականների հետ 
պատարագ է մատուցում. այնուհետև պատվիրակները գնացին Ուղղափառ եկեղեցի 
և ուղղափառներից հաղորդություն ընդունեցին: Այսպես իրականացավ հայ 
միաբնակների միավորումը Ուղղափառության հետ»76:  
Ժողովի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար կարելի է բավարարվել 
և այս երկու մեջբերումներով, որոնք ոչնչով չեն կեղծում իրականությունը: Բայց մենք 
եզակի հնարավորություն ունենք շատ ավելի մանրամասն տեղեկություններ քաղել 
հայ մատենագրությունից, մի բան, որից մեղք է չօգտվել, նկատի ունենալով թեկուզ 
այն, որ քանի ժողով երկու տողի անգամ չի արժանացել մեր եկեղեցական 
պատմիչների կողմից: Ստեփանոս Օրբելյանն է մեզ այդ բացառիկ բավականությունը 
պատճառում: «Հերակլ կայսրը,- գրում է նա,- հրաման արձակեց Հայոց և Ասորաց 
աշխարհներին` գալ-հավաքվել Կարին քաղաքում դավանանքի քննության համար: 
Եվ ինքն էլ, հետը վերցրած հունական ճարտարաբան մարդկանց, եկավ այնտեղ: 
Ապա իշխան Թեոդորոս Ռշտունին և հայոց մյուս նախարարները, խորհուրդ անելով 
Եզր կաթողիկոսի հետ, ասացին. «Մենք շտապ գնում ենք արքային ծառայելու: Դու 
ընտրիր մեր ժողովրդի գիտուններին ու մեր հայոց եպիսկոպոսներով եկ այն ժողովին: 
Բայց չլինի թե տեղիցդ շարժվես առանց Մաթուսաղա Սյունեցու և Հովհան 



Մայրագոմեցու... Ահա, տեր կաթողիկոս, օրն է կռվի և հաղթանակի, օրը փրկության և 
ժամանակը պատշաճ»: 
...Սակայն Եզրը իր հետ չի վերցնում Հովհանին, այլ վստահ լինելով Թեոդորոսի վրա 
(Մաթուսաղան հրաժարվում է գնալ, փոխարենն ուղարկում է իր այս աշակերտին- 
Հ.Դ.) գնում է ժողովի, Հերակլի մոտ: Ապա Հերակլը հարցնում է նրան. «Դավանանքով 
ինչո՞ւ չեք միանում մեզ հետ»: Եզրն ասում է. «Բարերար արքա, եթե կամենաս, դա 
հեշտ կլինի, միայն հրաժարվիր Քաղկեդոնի ժողովից ու Լևոնի տոմարից, և մենք 
կմիաբանվենք»: Ապա թագավորը, վերցնելով Քաղկեդոնի ժողովի դավանության 
թուղթը, դնում է իր մոտ եղող սուրբ խաչի վրա ու ասում. «Ահա, տեր կաթողիկոս, առ, 
կարդա և քննիր, թե դրա մեջ կա՞ որևէ արատ կամ թյուրություն, ցույց տուր ինձ, և ես 
բոլոր հույներին քո դավանանքին կդարձնեմ ու կայրեմ այս թուղթը. իսկ եթե ոչ, ապա 
դուք էլ միացեք մեզ հետ»: Կաթողիկոսը վերցնելով թուղթը տարավ իր իջևանը. երեք 
օր քննեցին և չկարողացան վերահասու լինել նրա ծածուկ ու անհայտ աղանդին: 
Եկան թագավորի մոտ ու ասացին. §Թագավորը հավիտյան ապրած կենա, սրա մեջ 
թյուրություն չգտանք, ամեն ինչով համապատասխանում է սուրբ հայրերի ճշմարիտ 
դավանությանը¦: Թագավորն ասում է. «Այժմ համաձա՞յն եք մեզ հետ»: Կաթողիկոսն 
ասում է. «Այս խնդրում համաձայն ենք, բայց չենք ընդունում այն, որ ձեր 
եկեղեցականները անկաշկանդ են պոռնկության ու այլ պղծությունների մեջ և 
հաղորդություն են ստանում առանց խտրության»: Թագավորն ասում է. «Մեր խոսքը 
դավանությանն է վերաբերում և ոչ թե [նման] գործերի քննությանը. դուք` հայերդ, 
ունեք անբնական պղծություններ արուների հետ և անասունների հետ և շատ այլ 
կարգի (ընդգծված բառերը կրճատված են երևանյան հրատարակության մեջ, 
լրացնում ենք 1911թ. թիֆլիսյան հրատարակությունից.- Հ.Դ.). դրանք վերացրեք 
Հայաստանից, մենք էլ հիշյալները կվերացնենք Բյուզանդիայից: Անառականոցներն 
ու մունին (հուն.` եկեղեցու իգական անդամ.- Հ.Դ.) Քաղկեդոնի ժողովը չի ստեղծել, որ 
դուք այժմ հիշում եք: Դրա համար իշխանները [կարգ] դրեցին, որ այլանդակ 
չարիքները երևան չգան»: 
Եվ կաթողիկոսը թագավորից հեռանում է առանց պատասխանի: Խորհրդակցում է 
ասպետի (Թեոդորոս Ռշտունու- Հ.Դ.) ու այլ իշխանների հետ, թե ինչ անեն, ասում է. 
§Հիմնավորում չենք գտնում¦: Ասպետը խոժոռվելով ասում է ցասմամբ. «Քեզ չասացի՞, 
թե առանց Մաթուսաղայի ու Հովհանի մի գա այս ժողովին: Ահա քո տգիտությամբ մեզ 
կորստյան մատնեցիր»: Եզրն ասում է. «Մաթուսաղան չեկավ, իսկ Հովհանը 
չկամեցավ թողնել եկեղեցին ու կաթողիկոսարանը, և բոլորն էլ ասացին, թե 
Մաթուսաղայի աշակերտը հետներս է, մենք ուրիշ մարդու կարիք չունենք. նա 
բավական է»: [Մաթուսաղայի աշակերտ] Թեոդորոսն սկսում է խոսել և ասում է. 
«Ինչո՞ւ եք վիճում ու ինչո՞ւ եք տրտմել: Նրանց մեջ դավանության հարցում 
թյուրություն չկա, այլ մենք ու նրանք մեկ ենք: Նրանք բունն ու արմատներն են, և 
մենք` մի ոստը` նրանցից բուսած, ընդունել ենք քրիստոնեական հավատքն ու բոլոր 
կարգերը: Պետք չէ ընդվզել նրանց դեմ ու պոկվել մեր արմատից, այլ մենք` 
կրտսերագույններս, պիտի հնազանդվենք նրանց` ավագագույնների հրամաններին. և 
[այդպիսով] կլինենք մեկ հոտ ու մեկ հովիվ»: 
«Այս խոսքերով անմիջապես խմորեց իշխանի ու եպիսկոպոսների միտքը: Եվ քանի 
որ Եզրը արքայից ագահությամբ ակնկալում էր փառք ու հարստություն, իր միտքն էլ 
թուլացել էր ճշմարտությունից, միայն քաշվում էր իշխաններից և եպիսկոպոսներից` 
ինքնակամ ու առանձին համաձայնվելու: Իսկ երբ լսեցին Թեոդորոսի այն խոսքերը, 
միասին գնացին թագավորի մոտ ու հանձն առան Քաղկեդոնի դավանանքը: 



Պատարագ արեցին ու միմյանց հետ հաղորդություն ընդունեցին և արքային 
միաբանվելու համաձայնագիր տվեցին: Խնդրեցին նաև Քաղկեդոնի օրենքը, որը և 
թագավորը տվեց ոսկեգիր մագաղաթով»77: 
Ուշադրություն դարձնենք մեջբերման մեջ ընդգծված տողերի վրա. վերիններն 
աներկբայորեն վկայում են, որ ժողովը տեղի էր ունենում քաղաքական 
նկատառումներով, նաև այն, որ հայաստանցի հոգևորականները, ինչպես միշտ, 
տեսական, դավանաբանական վեճեր վարելու համար համապատասխան 
պատրաստվածություն չունեին: Ինչ վերաբերում է հաջորդին` հույն 
հոգևորականության վարքի մասին Եզրի ակնարկին, ապա, ցավոք, դա ոչ միայն 
հակառակ տպավորությունը թողեց ներկաների վրա` կայսրին էլ ստիպելով իր 
իմացածն ասել Հայաստանի եկեղեցական սպասավորների բարոյականության 
մասին, այլև ասվածն արձանագրվեց պատմության մեջ, որի համար, բնականաբար, 
մենք այսօր էլ ենք որոշակի անհարմարություն զգում (փաստ է, որ հնարավորության 
դեպքում տեքստից կայսեր խոսքի մի մասն ուղղակի բաց է թողնվում): Իրենց 
թաքունի մասին հրապարակավ լսելուց հետո Հայաստանից գնացածներին այլ ելք չէր 
մնում, քան անխոս կայսեր ցանկացած հրահանգին համաձայնելը: Համատեղ 
պատարագը ամենի եզրափակումն էր: Օրմանյանն էլ է հավաստի համարում 
Օրբելյանի պատմածը և կրկնում, որ, ի նշանավորումն բոլոր ժողովականների 
կողմից հավատո խոստովանության Գիրը հաստատելուն, Հերակլ կայսրը «հրամայեց 
հանդիսաւոր եկեղեցական արարողութիւն կատարել Կարնոյ եկեղեցւոյն մէջ»78: 
Վերջում, ինչպես Սեբեոսն է գրում, Եզր կաթողիկոսը «թագավորից պարգև խնդրեց 
Կողբի աղահանքը և ստանալով պարգևը` մեծ շուքով դարձավ իր նստավայրը»79: «Օ, 
անմիտ ու չար առևտուր»,- կատարվածի առումով իր վերաբերմունքն է 
արտահայտում Ստեփանոս Օրբելյանը80: 
Միջնադարյան պատմիչի այս բացականչումը հետագայում թեև թևավոր խոսք 
չդարձավ, բայց արդի որոշ պատմաբանների ելակետային դրույթների հիմքում դրվեց, 
ըստ որոնց` տեղի ունեցածը Հերակլ կայսեր և Եզր կաթողիկոսի միջև կնքված 
եկեղեցական գործարք էր` «ժամանակի քաղաքական իրադրությունից 
պարտադրված քաղաքական-դիվանագիտական մի ակտ»81, «սակայն հայ 
հոգևորականության մի փոքր մասի ծիսական վաղանցուկ համակերպությունը չէր 
նշանակում, թե հայ եկեղեցին ընդունում էր կայսեր առաջարկը»82: Այդ դեպքում ինչ 
անել բազմաթիվ անհերքելի ապացույցների հետ, որոնք փաստում են, որ Կարինում 
633թ. տեղի ունեցածն ամենևին էլ «վաղանցուկ համակերպություն չէր», այլ Հերակլ 
կայսեր կամքով կայացած երեք` Հունաց, Հայոց և Ասորի եկեղեցիների 
ներկայացուցիչների լիարժեք ժողով: Ավելին, նրա ընդունած որոշումները 
հետագայում առանձին-առանձին պիտի հաստատվեին նաև տեղական ժողովներում: 
Կրկին Օրբելյանից ենք տեղեկանում, որ Եզր կաթողիկոսն ու նրան ուղեկցած 
եպիսկոպոսները, Դվին վերադառնալով, «ցանկացան այնտեղ ժողովով հաստատել 
նոր ընդունած օրենքները»83: Ժողովը տեղի ունեցավ, որտեղ «հայոց 
վարդապետները, Սյունյաց եպիսկոպոս Մաթուսաղայի գլխավորությամբ, հանգում 
են այն եզրակացության, որ այն իր հիմնական կառուցվածքով ուղղափառ է և 
ընդունելի»84: Ըստ այդմ, ժողովականները վերջում Մաթուսաղա եպիսկոպոսին 
հանձնարարում են դավանության վերաբերյալ իրենց բոլորի անունից Հերակլ 
կայսերն ուղղված թուղթ գրել։ Մեջբերում կատարենք այդ վավերագրից. «Տեսնելով 
դավանանքի խոստովանագիրը, որ ձեր վեհանձնությունը պատրաստել և ուղարկել 
էր մեզ՝ նվաստներիս, քննությամբ իմացանք, որ ըստ բոլոր հայրերի՝ ճշմարիտ և 



ուղիղ ճանաչմամբ բարեպաշտական է սուրբ երրորդության միասնության հանդեպ։ 
Եվ դա ստացանք ու ընդունում ենք (ընդգծ. մերն է-Հ.Դ.)»85։  
Այսպիսով, եթե մենք դեռ սովորություն ունենք կատարվածի առումով Եզր 
կաթողիկոսին դատապարտել Հովհան Մայրագոմեցի վարդապետի հորինած հայտնի 
բառախաղով, թե` «Հիրավի՛ Եզր կոչվեցիր, որովհետև եզր ու վախճան եղար 
ճշմարիտ դավանանքին»86, ապա գոնե պատմական փաստերն արդարամտորեն 
օգտագործած լինելու համար պետք է ասենք նաև, որ ժամանակի մյուս ոչ պակաս 
նշանավոր աստվածաբան ու փիլիսոփա Մաթուսաղա Սյունեցին էլ եզրակացություն 
է տվել առ այն, որ Կարինում ընդունված «դավանանքի խոստովանագիրը… ճշմարիտ 
և ուղիղ ճանաչմամբ բարեպաշտական է»։  Հետևապես, դեռ ինչքան պետք է կեղծելով 
ասենք, իբր Եզր կաթողիկոսն ու երկրի երևի թե մնացած բոլոր եպիսկոպոսները «հայ 
հոգևորականության մի փոքր մասն» էին կազմում, իսկ Հովհան Մայրագոմեցին, իր 
մի քանի աշակերտներով, ներկայացնում էր «հայ եկեղեցին»։  Դժվար թե Լեոյից 
ավելի լավ ասենք, որ ժամանակի ընթացքում պատմությունն ընդունեց ընդարձակ, 
նույնիսկ վիպական կերպարանք: «Եզրը դարձավ դավաճան,- գրում է նա,- իսկ 
Մայրագոմեցին` հայրենի կարգի ավանդապահ և նախանձախնդիր»87: Իմիջիայլոց, 
կարճ ժամանակ անց պարզ է դառնում և այս Հովհանի մտահոգության հիմնական 
պատճառը: Նրա վերջին գործերի մասին հետևյալն է գրված հայտնի հունալեզու 
աղբյուրում. «Եզրի մահից հետո նա կարծում էր, թե ինքը իշխանների օգնությամբ 
կստանա աթոռը: Բայց երբ աթոռն ստացավ Ներսեսը (Ներսես Գ. Տայեցի- Հ.Դ.), նա 
առավել ևս հուզվեց, որովհետև տեսնում էր, որ նա համահաղորդակից էր 
հռոմայեցիների կայսեր: Նա բոլորին մղում էր հակաճառության, ասելով, որ նա ևս 
Եզրի պես մոլորվեց: Ներսեսը բացահայտ հրավիրեց նրան և բազմաթիվ 
եպիսկոպոսների, վարդապետների և ազատների ներկայությամբ մանրամասն 
քննության ենթարկեց հակաճառությունը: Նրան աքսորի դատապարտեցին և նա 
կաթողիկոսի ու Հայոց իշխանի (Թեոդորոս Ռշտունու- Հ.Դ.) կողմից աքսորվեց: Նրա 
ու նրա ընկերների ճակատին շիկացած երկաթով աղվեսադրոշմ խարանեցին, իսկ 
նրան արտաքսեցին Կովկաս լեռը»88: Հայրենի կարգի ավանդապահ և 
նախանձախնդիր դավանաբանը պարզվեց մտքով ապիկար է ու սովորական 
փառատենչ…: 
 
Այնուամենայնիվ, ի՞նչ էր իսկապես Կարինի ժողովը` առևտո՞ւր, գործա՞րք, թե՞ 
քաղաքական պարտադրանք: Իրականում ոչ մեկն էր, ոչ էլ մյուսը, այլ ընդամենը 
ուժեղին ենթարկվելու սովորություն էր, որն էլ թելադրում էր պահին հարմար քայլեր: 
Զուր չէր Օրմանյանը գրում, թե «Հայաստան (իմա` Հայաստանյայց եկեղեցի- Հ. Դ.) 
յաճախ քանի մը տէրութէանց մէջ բաժնուած էր, բայց իւր բախտը կապուած էր այն 
տէրութեան հետ որ մեծագոյն մասի վրայ կը տիրէր»89: Հզոր էր Սասանյան 
Պարսկաստանը, հաղթում էր Խոսրով Փարվեզը, Դվինի 608 և 609թթ. ժողովներում 
հայ կղերը ոչ միայն հայտարարում էր ինքնուրույն սրբազան աթոռ հիմնելու մասին, 
այլև բացահայտ նզովում Քաղկեդոնի ժողովը։ Բայց հիմա, քանի որ Բյուզանդիան չէր 
պարտվել, ավելին` Հերակլ կայսրը վերջնական հաղթանակ էր տոնել, ուրեմն պետք 
էր պարզապես նրա թելադրանքն ընդունել, առավել ևս, եթե դրանում 
քաղկեդոնականության մասին խոսք չկար։ Ահա այսքան լայնքաչափ ուներ 
Հայաստանյայց եկեղեցու դիվանագիտական դիապազոնը։ Ինչ վերաբերում է 
դավանաբանական տարաձայնություններին, ապա դա մի շղարշ էր, որով 
սովորաբար ծածկվում էր մեկի ծառայությունից դուրս գալու և մյուսի ծառայության 



մեջ մտնելու քայլը։ Նման եզրակացության հանգելու համար պատմությունը մեզ 
բավականաչափ նյութ տալիս է։  
Արդ, կարո՞ղ էր Եզր կաթողիկոսը հակառակել Հերակլ կայսրին այնպես, ինչպես 
ժամանակին Մովսես կաթողիկոսը մերժեց Մորիկ կայսերը։ Ոչ, իհարկե, չէր կարող։ 
Եվ մի շատ պարզ պատճառով. 590-ականներին Բյուզանդիան թեև հաղթել էր 
պատերազմում, սակայն Պարսկաստանում դա ընկալվեց որպես ժամանակավոր 
երևույթ, այդ պատճառով Դվինի կաթողիկոսությունն ու պարսկական մասի հայ 
եպիսկոպոսները գերադասեցին պահպանել կապերը Տիզբոնի հետ` իրենց 
ունեցվածքն ու եկեղեցական կալվածքները վտանգի չենթարկելու համար։ 
Հետագայում, ինչպես տեսանք, հաշվարկը մասնակիորեն ճիշտ դուրս եկավ. 
Հայաստանյայց եկեղեցին թեկուզ ժամանակավորապես, բայց փառավոր դիրքի ու 
պարգևների արժանացավ Պարսից արքունիքի կողմից։ Այս անգամ, սակայն, կրած 
պարտությունից հետո Սասանյանները չէին կարողանում ուշքի գալ։ Զգացվում էր 
նրանց իշխանության հոգեվարքի շունչը, ինչը նշանակում էր նաև, որ բոլորովին 
թուլացել է Հայաստանյայց եկեղեցու առանց այդ էլ անհաստատ թիկունքը (կարելի է 
հիշել, օրինակ, թե ինչպես Պարսից ժողովից գրեթե անմիջապես հետո նույն Խոսրով 
արքան, ի հեճուկս Հերակլի, հայերին պարտադրում էր ընդունել 
նեստորականությունը, ուսմունք, որն իր իսկ կամքով ստորադասվել էր հայոց 
հավատքին)։  Ուրեմն, սովոր ճանապարհով գնալը ճիշտ էր. հարկավոր էր երթալ 
հաղթողի մոտ։ Միևնույն է, նա՝ Հերակլ կայսրը, իր հպատակ հայերի համար 
հովվապետ պիտի կարգեր։  
Այս բանը հարկավոր է առանձնահատուկ կարևորել, հակառակ նրա, որ հայ-
բյուզանդական եկեղեցական հարաբերություններին անդրադառնալիս միշտ ասվում 
է, թե բյուզանդացիների նպատակն է եղել Հայաստանում քաղկեդոնականություն 
տարածելով վերացնել Հայաստանյայց եկեղեցին, այնուհետև ամբողջությամբ իրենց 
մեջ տարրալուծել և հայ ժողովրդին։ Սակայն պատմության էջերում առնվազն երեք 
դրվագ կա, որոնք ապացույց են, որ Բյուզանդական կայսրությունը բնավ չի բացառել 
ինքնակա եկեղեցի ունենալու Հայաստանի իրավունքը, ավելին` ինքն է առաջարկել 
հիմնել նման եկեղեցի։ Առաջինն այն է, երբ 387թ. բաժանումից հետո կայսրությունը 
պատրաստ էր իր բաժին Հայաստանում նոր կաթողիկոսություն հիմնադրել, սակայն 
հայերը չկամեցան90։  Երկրորդ հայտնի փաստը. երբ Մորիկ կայսրը, Հայաստանում 
սահմանը Ազատ գետով անցկացնելուց հետո 590թ. Ավանում նոր կաթողիկոսություն 
է հաստատում, որը, վերն ասել ենք, սխալ է հակաթոռ անվանել, քանի որ 
քաղկեդոնական հայերի համար էր և ոչ մի կապ չուներ Դվինի հետ։ Եվ ահա, այս 
երրորդ փաստը. երբ Հերակլ կայսրը սպառնում է Եզր կաթողիկոսին իրեն 
չենթարկվելու դեպքում մեկ ուրիշ աթոռ հիմնել։ Չի ասում՝ եթե չմիաբանվես, 
բյուզանդահպատակ հայերին Կոստանդնուպոլսի հոգևոր իշխանությունների 
ենթակայության տակ կդնեմ, այլ ասում է՝ եթե չմիաբանվես, բյուզանդահպատակ 
հայերի համար ուրիշ կաթողիկոս կնշանակեմ։ Այսինքն՝ բյուզանդական կայսրերը, 
ձգտելով հայերին նույնադավան դարձնել, ամենևին չէին կամենում նրանց զրկել 
ինքնուրույն եկեղեցի ունենալու իրավունքից։ Առասպել է, ուրեմն, երբ ասվում է, թե 
Բյուզանդիան ցանկացել է հայերին քաղկեդոնական դարձնելով ձուլել նրանց 
հույների հետ։ Նման ապացույցներ չկան, որ այս կամ այն ժողովուրդը հատկապես 
քաղկեդոնականություն ընդունելու պատճառով է անհետացել պատմաբեմից։ Հայերի 
դեպքում էլ իսկապես եղել են ժողովրդի մի ամբողջ հատված կազմող խմբեր, հարյուր 
հազարավոր անհատներ, ովքեր, դավանափոխ լինելով, հեռացել են հայությունից, 



սակայն այդ երևույթի պատճառների քննությունն արդեն այլ նյութ է։ Հետևաբար, 
արժե՞ արդյոք շարունակել այն կեղծ տեսությամբ առաջնորդվել, որի համաձայն 
ասվում է թե` Հայաստանյայց եկեղեցու ինքնուրույնության համար պայքարի շնորհիվ 
է միայն հայ ժողովուրդը պահպանել իր «ազգային անաղարտությունը»91, բացառել 
քաղկեդոնականացնելու միջոցով «հայերի էթնիկական խառնասերումը հունական 
տարրի մեջ»92։  Հետաքրքիր է, թե Հայաստանում այդքան հունական տարր 
հարգարժան հեղինակը որտեղից էր գտնում։ Եվ եթե սրանք սոսկ ապրիորի 
դատողություններ են, ապա պատմական փաստերն արդեն հաստատ ասում են, որ 
«վեց կաթողիկոսների օրոք՝ ութսունհինգ տարի»93, այսինքն` Եզր Ա. 
Փառաժնակերտցի կաթողիկոսից մինչև Հովհաննես Գ. Օձնեցի կաթողիկոսի 
գահակալություն, Հայաստանը քաղկեդոնական հավատի երկիր էր: Կարծում ենք` դա 
միանգամայն բավարար ժամանակամիջոց էր, որ հույները գոնե սկսեին 
«խառնասերումը», սակայն, չգիտես ինչու, նման աղետ չպատուհասեց հայ 
ժողովրդին։ 
Ի դեպ, կրկին հետագա դարերում է Եզրին վերագրվել և այն մեղքը, թե նա 
քաղկեդոնականություն է ընդունել։ Պետք է վերհիշել պարզապես, որ հատկապես X-
XII դարերից սկսած են հայ վարդապետները քաղկեդոնականությանը հետևելը մեծ 
մեղք համարում, ավելացնելով նաև այն փաստը, որ VII դարում` Հերակլ կայսեր օրոք, 
նույնիսկ Բյուզանդական կայսրությունում քաղկեդոնականություն չկար, այլ նրա 
փոխարեն միակամությունն էր իշխում։ Վերջինիս ճակատագիրն էլ է հայտնի. այն 
կարճատև կյանք ունեցավ։ Սակայն ոչ թե պակասավոր վարդապետություն լինելու 
պատճառով, այլ որովհետև աշխարհում նոր փոփոխություններ կատարվեցին. 
պատմաբեմ դուրս եկան արաբները։ Նրանք գրեթե անմիջապես Բյուզանդիայից 
գրավեցին Սիրիան ու Եգիպտոսը։ Իմիջիայլոց, արաբների այդքան արագ խոշոր 
նվաճումներ կատարելուն մեծապես նպաստում էր նաև բյուզանդական 
կառավարումից դժգոհ տեղական ազգաբնակչությունը։ Ղևոնդը գրում է, որ 
Եգիպտոսում և այլուր արաբներին «սադրում և առաջնորդում էին նաև 
հրեաները»94։  Սիրիայում այդ դերը կատարում էին բյուզանդական եկեղեցին 
մերժող քրիստոնյաները: Փաստորեն, այն վերահաս վտանգը, որը Հերակլը փորձում 
էր կայսրության բոլոր քրիստոնյաներին համախմբելով կանխել, այնուամենայնիվ, 
կախվում է տերության մեջ գտնվող ոչ հունական երկրների վրա։ Հետևանքն այն է 
լինում, որ «կայսրությունը մեկընդմիշտ կորցնում է միաբնակ բնակչություն ունեցող 
նահանգները, որով և միակամյա վարդապետությունը կորցնում է իր քաղաքական 
նշանակությունը (ընդգծ. մերն է- Հ.Դ.) և շուտով անտեսվում է թե՛ Բյուզանդիայում և 
թե՛ Հայաստանում»95։   
Ժամանակներն այդպիսին էին` կրոնը քաղաքականության շարունակությունն էր և 
քաղաքականությունը՝ կրոնի։ Հերակլից հետո մեռավ միակամությունը և կրկին 
հառնեց քաղկեդոնականությունը։ Նրա թոռ Կոստանդին IV-ը` «ամենաքրիստոնյա 
կայսրը, ջանալով խորտակել սրանց (Հերակլի և Սերգիոսի- Հ.Դ.) չարափառությունը, 
Կոստանդնուպոլսում 289 եպիսկոպոսների ժողով գումարեց, որտեղ նախկին հինգ 
սուրբ և տիեզերական ժողովների որոշումները հաստատեց: Այդ նույն վեցերորդ` 
սուրբ, ամենաճշմարիտ տիեզերական ժողովում, որը գլխավորում էին ինքը` 
ամենաբարեպաշտ Կոստանդին կայսրը, և բարեպաշտ հոգևոր պետերը, 
հաստատվեց երկու կամքի և ներգործության մասին բարեպաշտ դավանանքը»96: 
Թեոփանես Խոստովանողը խոսում է 680-681թթ. տեղի ունեցած հայտնի Տրուլլյան 
ժողովի մասին, որից հետո նորից Հայաստանյայց եկեղեցին ստիպված պիտի 



հայտարարեր իր կողմնորոշման մասին։ Չնայած իրականում ընտրության 
առանձնապես մի տարբերակ էլ չկար. արաբների հարվածներից Սասանյան 
Պարսկաստանը բոլորովին թուլացել էր և ակնհայտորեն իր վերջին օրերն էր ապրում, 
իսկ Բյուզանդիան էլ, չդիմանալով նույն արաբների ճնշմանը, հեռանում էր 
արևմուտք: Նման իրավիճակում ամենաորոշակին անորոշությունն էր, և 
հայաստանցիներն առայժմ օգտվում էին այս կամ այն կողմ թեքվելուց առաջ մի պահ 
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