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Յու լիա Ան տո նյան*

Հոդ վա ծում ու սում ա սիր վում են Հա յաս տա նում ժա մա նա կա կից եկե
ղե ցա շինա կան գոր ծըն թաց նե րի մար դա բա նու թյա նը վե րա բե րող որոշ 
խնդիր ներ: Մաս նա վո րա պես, դի տարկ վում է հե ղի նա կի դաշ տա յին փոր
ձից մի դրվագ, որը ոչ մի այն պատ կե րում է հա յաս տա նյան կրո նա կան 
զար գա ցում ե րի հետ առնչ վող իրա կա նու թյու նը, այլև տե սա կան քննարկ
ման հա մար ու շագ րավ երև ույթ է: Խոս քը Գե ղար քու նի քի մար զի Լճա շեն 
գյու ղի եր կու եկե ղե ցի նե րի մա սին է` նո րա կա ռույց և կա ռուց վող, որոնք 
պատ կա նում են եր կու տար բեր կրո նա կան ուղ ղու թյուն նե րին (հի սու նա
կան և հայ առա քե լա կան) և որոնց կա ռուց ման ըն թաց քը մարմ ա վո րում 
է հա մայն քում գո յու թյուն ու նե ցող եր կու կրո նա կան հա մայնք նե րի մի ջև 
հա րա բե րու թյուն նե րի, մշա կու թա յին և սո ցի ա լա կան դիր քե րի և կար գա
վի ճակ նե րի վե րա դա սա վո րու մը, ինչ պես նաև նպաս տում է ներ քին կրո
նամշա կու թա յին հա կա սու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. եկե ղե ցի, հա մայնք, հի սու նա կան ներ, կրո նա կա նու թյուն:

2015 թ. մա յի սին Հա յաս տա նի Ճար տա րա պետ նե րի մի ու թյան նա
խա գա հի մա մու լի ասու լի սի ժա մա նակ հնչեց րած տե ղե կու թյան հա մա
ձայն, 1990ական նե րի սկզբից ի վեր նո րա կա ռույց եկե ղե ցի նե րի քա նա կը 
Հա յաս տա նում մո տե նում է հա րյու րի: Ամեն մի եկե ղե ցի ու նի իր կա ռուց
ման պատ մու թյու նը, դրդա պատ ճառ նե րը, դե րա կա տա րու մը հա մայն քի 
սո ցի ա լա կան և մտա յին կյան քում: Եկե ղե ցի նե րի կա ռուց ման մար դա բա
նու թյա նը ու սո ցի ո լո գի ա յին մինչ օրս նվիր ված է ոչ մեծ թվով գի տա կան 
գրա կա նու թյուն, որից զգա լի մա սը քննար կում է հին և ժա մա նա կա կից 
եկե ղե ցի նե րի ճար տա րա պե տա կան ձև ե րի մշա կու թա յին, ծի սա կան և 
խորհր դա բա նա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը1, եկե ղե ցի նե րի` որ պես սրբա

* Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի մշա կու թա բա նու
թյան ամ բի ո նի դո ցենտ:

1 Kilde J. H., Sacred Power, Sacred Space: An Introduction to Christian Architecture and 
Worship. New York, 2008; Hoffman D. R., Seeking the Sacred in Contemporary Reli
gious Architecture. Kent, OH, 2010; Smith J. Z., To Take Place: Toward Theory in Ritual. 
Chicago, 1987.
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զան վայ րե րի, հիմ ման կրո նա կան և մշա կու թա յին դրդա պատ ճառ նե րը2 
և, վեր ջերս առա ջա ցած մար դա բա նա կան մո տեց մամբ` եկե ղե ցին դի տար
կե լով որ պես ոչ թե լոկ սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին իմաստ նե րով օժտ
ված կա ռույց, այլ որ պես երև ույթ, որը սեր տո րեն առնչ վում է ինք նու թյան 
խնդիր նե րի, առաս պե լա բա նա կան մտա ծո ղու թյան, սո ցի ա լա կան պրակ
տի կա նե րի և հա մայն քա յին սո ցի ա լա կան ու մշա կու թա յին այլ գոր ծըն
թաց նե րին3: Նմա նա տիպ մո տե ցում ակն հայտ է նաև որոշ հայ գիտ նա
կան նե րի աշ խա տու թյուն նե րում: Օրի նակ, Լ. Աբ րա հա մյանն իր աշ խա տու
թյուն նե րից մե կում անդ րա դար ձել է վաղ քրիս տո նե ա կան Հա յաս տա նում 
առա ջին եկե ղե ցի նե րի կա ռուց ման առաս պե լա բա նա կան ար մատ նե րին և 
մո տիվն ե րին4, մեկ ու րիշ աշ խա տու թյան մեջ նա քննար կել է տա ճա րի (ինչ
պես նաև` խո նարհ ված տա ճա րի) կեր պարն ու դե րը որ պես հայ ինք նու
թյան հիմ ա կան խորհր դա նիշ նե րից մե կը5: Հ. Պետ րո սյա նը նույն պես դի
տար կել է տա ճա րը որ պես ավան դա կան տեքս տե րում ու դիս կուրս նե րում 
հան դես եկող լանդ շաֆ տի «հայ կա կա նու թյան» նշան, որ պես սո ցի ա լա
կան խմբի էթ նիկ և կրո նա կան ինք նու թյան ցու ցիչ, ինչ պես նաև որ պես 
ան ցյա լի մա սին նյու թա կա նաց ված և առար կա յաց րած հի շո ղու թյուն և 
իդե ա լա կան պատ մա կան ան ցյա լի մե տա ֆո րիկ մշա կու թա յին մո դե լի 
մարմ ա վո րում6:

Հա յաս տա նում ար դի եկե ղե ցա շի նու թյան խնդրին ես ար դեն անդ
րա դար ձել եմ եր կու հոդ ված նե րում (2014, 2015)7, որ տեղ այն քննարկ վել է 

2 Ande’zian S., Introduction: Proc`es de foundation. – Archive des sciences sociales des 
religions, Fondations des lieux de culte, 151 (juilletseptembre 2010).

3 Köllner T., Built with God or Tears? Moral Discourses on Church Construction and the 
Role of the Entrepreneurial Donations. – In: Zigon J. (ed.), Multiple Moralities and Re
ligions and PostSoviet Russia. New York, 2011, pp. 191 –213; Köllner T., Businessmen, 
Priests and Parishes: Religious Individualization and Privatization in Russia. – Archives 
de sciences sociales des religions 162 (April–June 2013), pp. 37 –53; То ше ва Д., От вос
ста нов лен ия хра ма к соз дан ию об щи ны: са мо ог ра ни че ние и ма тер иаль ные труд но
сти как источ ник при ходс кой иден тич но сти.– В кн.: При ход и об щи на в сов ре мен
ном пра вос ла вии: кор не вая си сте ма рос сийс кой ре ли ги оз но сти. Ред. Агад жа нян 
А., Рус сле К. М.: Весь мир, 2011; Manning P. Materiality and Cosmology: Old Georgian 
Churches as Sacred, Sublime, and Secular Objects. – Ethnos, vol. 73, N 3, Sept. 2008.

4 Տե՛ս Աբ րա հա մյան Լ., Զո հի մարմ ից աճող երկ նա յին տա ճա րը. – Հա յոց սրբե
րը և սրբա վայ րե րը. ակուն քե րը, տի պե րը, պաշ տա մուն քը, Երև ան, «Հա յաս տան» 
հրատ., 2001:

5 Տե՛ս Abrahamian L., Armenian Identity in a Changing World. Costa Mesa: Mazda Pub
lishers, Inc., 2006, pp. 131 –132.

6 Petrosyan H., The Temple. – In: Abrahamian L. and Sweezy N. (eds), Armenian Folk 
Arts, Culture, and Identity. Bloomington and Indianopolis: Indiana Universiy Press, 
2001, p. 50. Հմմտ. Abrahamian L., Armenian Identity, pp. 28 –133.

7 Antonyan Yu., Political Power and Church Construction in Armenia. – In: Agadjanian 
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որ պես քա ղա քա կան և տնտե սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ան հատ նե րի 
իշ խա նու թյան լե գի տի մաց ման և պահ պան ման մե խա նիզմ ե րից մե կը, 
ինչ պես նաև եկե ղե ցա շի նու թյան այլ սո ցի ա լա կան իմաստ ներն ու հա
մայն քա յին կյան քի շրջա նակ նե րում ու նե ցած դե րա կա տա րու մը:

Այս հոդ վա ծում ես նպա տակ ու նեմ անդ րա դառ նա լու իմ դաշ տա յին 
փոր ձից ըն դա մե նը մեկ դրվա գի, որը ոչ մի այն ար տա ցո լում է հա յաս տա
նյան կրո նա կան զար գա ցում ե րի հետ առնչ վող իրա կա նու թյու նը, այլև 
տե սա կան քննարկ ման հա մար ու շագ րավ մի երև ույթ է: Խոս քը Գե ղար
քու նի քի մար զի Լճա շեն գյու ղի եր կու եկե ղե ցի նե րի մա սին է` նո րա կա ռույց 
և կա ռուց վող, որոնք պատ կա նում են եր կու տար բեր կրո նա կան ուղ ղու
թյուն նե րի (հի սու նա կան և հայ առա քե լա կան) և որոնց կա ռուց ման ըն
թաց քը մարմ ա վո րում է հա մայն քում գո յու թյուն ու նե ցող եր կու կրո նա կան 
հա մայնք նե րի մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի, մշա կու թա յին և սո ցի ա լա կան 
դիր քե րի և կար գա վի ճակ նե րի վե րա դա սա վո րու մը, ինչ պես նաև ներ քին 
մշա կու թա յին հա կա սու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման պատ մու թյու նը:

Սա կայն մին չև բուն նյու թին անց նե լը, կա րև որ է մի քա նի խոս քով 
անդ րա դառ նալ քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու գա ղա փա րա խո սու թյան որոշ 
պատ մա կան զար գա ցում ե րին, որոնք կօգ նեն հաս կա նալու հայ առա քե
լա կան և բո ղո քա կան եկե ղե ցու ըն կա լում ե րի տար բե րու թյու նը:

Քրիս տո ե նա կան եկե ղե ցու, որ պես Աստ ծո հետ օրի նա կա նաց ված, 
«ճիշտ» և էֆեկ տիվ հա ղոր դակց ման վայ րի ողջ գա ղա փա րը քրիս տո նե ու
թյան պատ մու թյան ըն թաց քում են թարկ վել է զգա լի փո փո խու թյուն նե րի: 
«Եկե ղե ցին» վաղ քրիս տո նե ա կան հա մայնք նե րի հա մար եղել է մի ա ցյալ 
աղոթք նե րի և հան դի պում ե րի հա մար հա վա քա տե ղի (հու նա րեն «էք լե
սիա» բա ռը հենց հա մայն քա յին ժո ղով է նշա նա կում): Նման հա վա քա տե
ղի ներ կա րող էին ծա ռա յել շար քա յին հա մայ նա կան նե րի տնե րը (կամ 
տնե րի կցա կա ռույց նե րը), որոնք հա մար վում էին ծի սա կան վայ րեր, բայց 
ոչ պար տա դիր սրբազ նաց ված8: Ավե լի ուշ առա ջա նում են առան ձին, ֆոր
մալ կա ռույց ներ, որոնք սեր տո րեն կապ ված են լի նում նա հա տակ նե րի 
պաշ տա մուն քի հետ և, այդ պի սով, ձեռք են բե րում սրբա զան վայ րի գա ղա
փարն ու հատ կա նիշ նե րը9: Տար բե րու թյու նը ծի սա կան և սրբա զան վայ րե

A., Jodicke A., van Der Zveerde E. (eds.), Religion, Nation and Democracy in South 
Caucasus. London & New York: Routledge, 2015, pp. 81 –95; Antonyan Yu., Church, 
God and Society: Toward the Anthropology of Church Construction in Armenia. – In: 
A. Agadjanian (ed.), Armenian Christianity today. Ashgate, 2014, pp. 35 –56.

8 Kilde J. H., Sacred Power, pp. 16 –29.
9 Նույն տե ղում, էջ 33–37; Brown P., The Cult of the Saints. Chicago, 1981, pp. 7 –9, 

40 –41.
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րի մի ջև նշմար վում է տար բեր կրո նա կան մշա կույթ նե րում տա ճա րի հան
դեպ վե րա բեր մունք նե րի մեջ: Ամեն կրո նը չէ, որ զար գաց րել է եկե ղե ցու, 
որ պես ծի սա կան նպա տակ նե րին ծա ռա յող և մի և նույն ժա մա նակ սրբա
զան ըն կալ վող վայ րի գա ղա փա րը: Որոշ կրո նա կան մշա կույթ նե րում ֆի
զի կա կան տա րա ծու թյու նը քիչ ար ժեք ու նի, ի տար բե րու թյուն հա մայն քի, 
որն ինքն իրեն հա մար վում է սրբա զա նի աղ բյուր: Օրի նակ, բո ղո քա կան 
մշա կույթ նե րը հենց նման կրո նա կան մո տե ցում ե րի կա րող են ծա ռա յել: 
Որոշ մշա կույթ նե րը ընդ հան րա պես խու սա փում են ծի սա կան տա րած քի 
առանձ նա ցու մից և սահ մա նա փա կու մից և ծե սի «եկե ղե ցա կա նա ցու մից», 
այ նինչ այլ կրոն նե րում, հա կա ռա կը, մեծ ճի գեր են գոր ծադր վում սրբա
զան վայ րե րի ստեղծ ման ու կա ռուց ման ուղ ղու թյամբ10:

Մեր ու սում ա սիրած դեպ քում խոս քը գնա լու է մեկ գյու ղում եր կու 
տար բեր կրո նա կան ուղ ղու թյուն նե րի հե տև որդ նե րի կող մից եկե ղե ցի նե րի 
կա ռուց ման գոր ծըն թաց նե րի և դրանց ըն կալ ման մա սին:

Գե ղար քու նի քի մար զի Լճա շեն գյու ղի բո ղո քա կան եկե ղե ցին (նկ. 1) 
կա ռուց վել է ավե տա րան չա կան քրիս տո նյա նե րի կամ հի սու նա կան նե րի 
հա մայն ք ի կող մից 2000ական թվա կան նե րի սկզբին (ավե լի ճշգրիտ տա
րե թի վը մեր բա նա սաց նե րը չկա րո ղա ցան հի շել): Այն գոր ծում է որ պես 
աղո թա տուն շա բաթկի րա կի օրե րը, ընդ որում, շա բաթ օրե րը մե ծերն են 
գա լիս, ինչ պես վկա յում են եկե ղե ցու հա րև ա նու թյամբ ապ րող գյու ղա ցի
նե րը, իսկ կի րա կի օրե րը` երե խա նե րը:

Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու կա ռու ցու մը (նկ. 2) ձեռ նարկ վել է 
2013 թ., երբ գյու ղի 185ամյա կի կա պակ ցու թյամբ տե ղի է ու նե ցել նրա հիմ
նար կե քը:

10 Hoffman D. R., Seeking the Sacred, pp. 2 –3.

Նկ. 1. Բեթել, հիսունականների  եկեղեցի
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Հի սու նա կան նե րի եկե ղե ցու կա ռուց ման մա սին մեզ պատ մեց եկե
ղե ցու ան դամ ե րից մե կը` 53 տա րե կան մի կին, որը մի և նույն ժա մա նակ 
գյու ղա պե տի զար միկն է և փոխ գյու ղա պե տի կի նը: Այդ ըն տա նի քի կրո
նա կան խա ռը իրա վի ճա կը, իմ կար ծի քով, կա րև որ գոր ծոն էր գյու ղի ոչ 
մի այն ընդ հա նուր մթնո րոլ տի ձև ա վոր ման հա մար, այլ նաև հայ առա քե
լա կան եկե ղե ցու կա ռուց ման նա խա ձեռ նու թյան գոր ծում:

Եկե ղե ցու կա ռուց ման ըն թաց քի վե րա բե րյալ այդ կնոջ ամե նատ
պա վո րիչ հի շո ղու թյունն այն էր, որ եկե ղե ցին կա ռուց վել է հա մայն քի ձեռ
քով և ու ժով. «Մեր եկե ղե ցին կա ռու ցել ենք մենք` եղ բայր ներս, քույ րիկ-
ներս 11: Քույ րիկ ներս գնա ցել ենք, ցեխ ենք կրել, ջուր ենք կրել, հաց ենք 
սար քել, ճաշ ենք եփել, փեդ ենք կրել, ամեն ինչ արել ենք…»: Պատ մե լիս 
կինն այդ եկե ղե ցին հա մե մա տում է տան հետ` «Ոնց որ էսօր իմ տունն ա, 
շի նա րա րու թյուն ենք որո շել արել, ես ջուր եմ կրում, ամու սինս ցեխ ա 
անում, ես ցե խը տա լիս եմ իրան, ինքն էլ լցնում, անում ա, ըտենց մենք 
գործ ենք արել»: Հի սու նա կան նե րի հա մայն քի ըն կա լու մը որ պես մեկ ըն
տա նիք շատ յու րա հա տուկ է բո լոր հի սու նա կան նե րի հա մայնք նե րին, սա
կայն այս տեղ նաև ընդգծ ված է «ընդ հա նուր տան» կա ռուց ման գա ղա փա
րը, որը նաև Աստ ծո տունն է և որի հա մար յու րա քան չյու րի արած 
ներդ րու մը ըն կալ վում է որ պես ընդ հա նուր գոր ծում իր մաս նա բա ժի նը, իր 
անձ նա կան «ըն ծան» Աստ ծուն: Կնո ջը չէր հե տաքրք րում ֆի նան սա կան 
ներդ րում ե րի աղ բյու րը (չէ որ շի նա նյու թե րը որո շա կի ֆի նան սա կան 
ներդ րում եր են պա հան ջում), նա կենտ րո նա նում էր մի այն իր սե փա կան 

11 Այս տեղ բա նա սա ցը ի նկա տի ու նի եկե ղե ցու ան դամ ե րին, որոնք մի մյանց դի
մում են «քույր» ու «եղ բայր» բա ռե րով:

Լուս. 2. Առաքելական եկեղեցու հիմքը  Լճաշենում, 2014 թ.
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ներդր ման վրա, շեշ տե լով դրա օրի նա կան, աստ վա ծաշն չա յին ար ժե քը` 
«Ես ըտենց բա նե րով (եկե ղե ցու կա ռուց ման ֆի նան սա կան հար ցե րով
Յու.Ա.) բա ցար ձա կա պես չեմ հե տաքրքր վում: Ին ձի պետք ա իմ ըն ծան, 
Աստ ծո առաջ իմ ըն ծան…: <….> Աստ վա ծաշն չի մեջ գրված ա, որ դու քո 
ըն ծա յին պի տի միշտ հա վա տա րիմ մնաս, տա սա նոր դի մեջ պի տի հա վա-
տա րիմ լի նես, մեր տա սա նոր դը տա սա նորդ է մնում»: «Աստ ծո տան» գա
ղա փա րը պար փակ ված է նաև եկե ղե ցու «Բե թել» ան վան ման մեջ, ին չը 
բա ռա ցի ո րեն նշա նա կում է «Աստ ծո տուն»: Այդ ան վան կա պակ ցու թյամբ 
կի նը պատ մեց աստ վա ծաշն չա յին պատ մու թյուն Մով սե սի և Աստ ծո հան
դիպ ման մա սին, որը, իր կար ծի քով, պատ կե րում է այդ բա ռա կա պակ ցու
թյան առա ջա ցու մը:

Հա մայն քի ֆի զի կա կան մաս նակ ցու թյու նը եկե ղե ցու կա ռուց ման 
գոր ծում շեշ տել են և ու րիշ նե րը, ոչհի սու նա կան նե րը` «Հի մի դրսից ֆի-
նան սա վո րում եղել ա - չի՞ եղել, չեմ կա րող ասել, բայց իրանք իրանց ու ժե-
րով [են կա ռու ցել], իմ օղոր մա ծիկ քե ռին էլ ա մաս նակ ցել, քար շա րե լու-
մա րե լու մեջ» (գյու ղա պե տի հետ հար ցազ րույ ցից):

Ինչ պես մեզ հայտ նեց Սև ա նի հի սու նա կան նե րի հա մայն քի հո գև որ 
հո վի վը, այդ եկե ղե ցու կա ռու ցու մը ձեռ նար կել են հենց նրանք և նմա նա
տիպ եկե ղե ցի ներ կան նաև այլ վայ րե րում, օրի նակ Գա գա րին գյու ղում: 
Փաս տո րեն, ֆի նան սա կան մի ջոց ներն էլ են իրենք տրա մադ րել (որոնց 
աղ բյու րի մա սին չու զե ցին հայտ նել), իսկ անվ ճար աշ խա տու ժը գյու ղա ցի
ներն են եղել: Սև ա նի հով վի հա մար կա րև որ էր իրենց նա խա ձեռ նու թյան 
փաս տը շեշ տե լը («Մենք ենք կա ռու ցել…, մենք ենք ձեռ նար կել…, բո լորս 
ճար տա րա պետ էինք…»), սա կայն Լճա շե նի հա մայն քում այդ մա սին ոչ ոք 
չէր հի շա տա կում, նրանց հա մար ավե լի կա րև որ վում էր հա մայ նա կան նե
րի մի աս նա կան մաս նակ ցու թյու նը: Կան նաև որո շա կի տար բե րու թյուն
ներ եկե ղե ցու իմաս տա վոր ման մեջ: Գյու ղի հի սու նա կան բնա կիչ ներն այն 
ըն կա լում են որ պես առա քե լա կա նին հա կադր ված «մեր եկե ղե ցի», որը 
ըն կալ վում է որ պես «մեր» և «նրանց» կրո նա կան ինք նու թյան խորհր դա
նիշ: Հա կա ռակ գյու ղա պե տի պնդում ե րին, որ հի սու նա կան նե րը պատ
րաստ են ֆի զի կա պես աջակ ցել առա քե լա կան եկե ղե ցու կա ռուց մա նը, 
մեր բա նա սա ցը պա տաս խա նեց` «Մենք մեր եկե ղե ցին ու նենք, ին չի պի տի 
առա քե լա կա նը կա ռու ցենք»:

Ի մի բե րե լով հի սու նա կան նե րի վե րա բեր մուն քը իրենց նո րա կա
ռույց եկե ղե ցու նկատ մամբ (Աստ ծո տուն, ըն ծա, ինք նու թյան խորհր դա
նիշ)` կա րե լի է են թադ րել, որ դրա նով հի սու նա կան նե րը որոշ չա փով օժ
տում են իրենց աղո թա վայ րը ավան դա կան եկե ղե ցու գոր ծա ռույթ նե րով և 
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խորհր դա նիշ նե րով` ներկ րե լով այդ բա ռի ավան դա կան իմաս տը նոր գա
ղա փա րա խո սու թյան մեջ:

Ի տար բե րու թյուն նրանց, Սև ան քա ղա քի հի սու նա կան նե րի հա
մայն քի հո գև որ հո վի վը նո րա կա ռույց եկե ղե ցու մա սին խո սե լիս ցու ցա
դրում է այլ ըն կա լում` հան դի պում ե րի վայր, աղո թա տուն, կա րև ո րու թյուն 
չտա լով ոչ դրա հիմ քից կա ռու ցե լու փաս տին («նո րը կա ռու ցե լը ավե լի 
հեշտ է, քան թե հի նը քան դե լը», ի նկա տի ու նե նա լով հին շեն քե րի վե րա
կա ռուց ման և հա մայն քի կա րիք նե րին հար մա րեց ման փոր ձը ու րիշ բնա
կա վայ րե րում, մաս նա վո րա պես հենց Սև ա նում), ոչ ճար տա րա պե տա կան 
լուծ ման խոր հուր դին` ավե լի շատ մտա ծե լով հան րա յին կար ծի քի մա սին 
(«դե մի ձև պի տի անե ինք, չէ՞», «եռան կյու նի անե ինք, պի տի ասե ին, մա-
սոն ներ են, արե ցինք, որ աղ մու կից, աղա ղա կից հե ռու մնանք»12), ոչ էլ դրա 
ծի սա կան առա քե լու թյա նը` ավե լի շեշ տե լով պրակ տիկ կող մե րը («Դահ լի-
ճում սյու ներ ու նե նա լը հա ճե լի չի: <…> Մեր նպա տակ նե րի հա մար մենք 
չգի տե՞նք, ին չը պի տա նի ա, կամ պի տա նի չի՞»):

Թեև ուղ ղա կի ո րեն ոչ ոք դրա մա սին չխո սեց, սա կայն առա քե լա
կան եկե ղե ցու կա ռուց ման գա ղա փա րը հա վա նա բար որոշ չա փով պայ մա
նավոր ված էր նաև հի սու նա կան նե րի եկե ղե ցու կա ռուց ման փաս տով: Եթե 
դի տար կենք առա քե լա կան եկե ղե ցու կա ռուց ման հետ կապված գյուղական 
դիսկուրսները, ապա կհայտնաբերենք, որ դրանք լրիվ այլ գաղափարներ 
ու պատկերացումեր են բացահայտում: Նախ, գյու ղում քիչ մարդ էր ընդ
հան րա պես տե ղյակ եկե ղե ցու կա ռուց ման ըն թաց քին13: Գյու ղա պե տի հետ 
հար ցազ րույ ցում ևս հնչել են «մենք», «մեր ու ժե րով», «մեր հա մայն քով» 
բա ռե րը, սա կայն շատ արագ պարզ վել է, որ այդ «մեն քը» իրա կա նում շատ 
սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ մարդ կանց խումբ է, որոնք գյու ղա պե տա
րա նի աշ խա տող ներ են ու գտնվում են գյու ղա պե տի ուղ ղա կի են թա կա յու
թյան տակ: Ավե լին, հե տա գա զրույ ցում այդ «մեն քը» պար զա պես վե րած
վեց «ես»ի: «Հա մայնք» բա ռը գյու ղա պե տի հնչեց մամբ ու ներ մի ան շա նակ 
վար չա կան մի ա վո րի և, մաս նա վո րա պես, վար չա կան կա ռա վար ման մի ա
վո րի (գյու ղա պե տա րա նի) իմաստ, իսկ եկե ղե ցու կա ռուց ման նա խա ձեռ
նու թյու նը գյու ղա պե տը հա մա րեց իր անձ նա կան գործ`

12 Եկե ղե ցին քա ռան կյու նի շի նու թյուն է, կող քից կցված ավե լի նեղ «գա վի թով» և 
տա նի քի մեջ տե ղը ցցված, զան գա կա տուն հի շեց նող և խաչ կրող աշ տա րա կով 
(լուս. 2): Ընդ հա նուր առ մամբ որո շա կի նմա նու թյուն ու նի ավան դա կան եկե ղե ցու 
հետ: Ցա վոք, ներս չկա րո ղա ցանք մտնել, քա նի որ փակ էր, իսկ բա ցո ղը հա սա նե
լի չէր:

13 Հիմ ար կե քից ան ցել է եր կու տա րի, սա կայն տար բեր պատ ճառ նե րով գոր ծը 
դրա նից այն կողմ չի ան ցել:
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Հարց. «Իսկ եկե ղե ցու կա ռուց ման մեջ մի այն գյու ղա պե տա րա՞նն է 
ներգ րավ ված»:

Պա տաս խան. «Հա, մե նակ գյու ղա պե տա րանն ա: Այժմ մի այն գյու-
ղա պե տա րա նը, քա նի որ նա խա ձեռ նու թյու նը ես եմ վերց րել, սար քե լու 
եմ, ով կմաս նակ ցի, Աստ ված իրանց հետ»:

Մի ջոց նե րը հա մար վում են հա մայն քա յին, քա նի որ գո յա նում են 
գյու ղա պե տա րա նի բյու ջե ից, սա կայն ան գամ այդ փաս տը չի խան գա րում 
գյու ղա պե տին շեշ տադ րել այն, որ եկե ղե ցին իր կյան քի նպա տակն է եղել 
և կա ռուց վում է իր անձ նա կան նա խա ձեռ նու թյամբ, ինչն ակ նար կում է 
գյու ղա պե տա րա նի և գյու ղա պե տի անձ նա կան բյու ջե նե րի նույ նա կա
նացումը: Դրան ավե լա նում է մեր զրույ ցի ըն թաց քում ձև ա վոր ված գյու ղա
պե տի անձ նա կան լե գեն դը` եկե ղե ցու կա ռուց ման հետ կապ ված. «Կյան-
քիս երա զանք էր, դեռ գյու ղա պետ էլ չէի, երա զում էի, որ փող ու նե նա յի, 
հա րուստ ըլ նեի, իմ գյու ղում եկե ղե ցի սար քեի: Նպա տակ էր էլի, սի րում 
էի, էդ բա նը սի րում էի, որ լսում էի մի մար դը եկե ղե ցի ա սար քում, առանց 
ծա նոթ ու զում էի էդ մար դուն ամեն օր պա տիվ տամ, չգի տեմ»: Այդ խոս քե
րին հա ջոր դեց նրա աշ խա տակ ցու հու ռեպ լի կը. «Ին չու՞ չգի տես, Կո րյուն 
ջան, դուք ու նե ցել եք տա նը սուրբ», ին չին գյու ղա պե տը պա տաս խա նեց. 
«Հա, երևի էլի, ներ քուստ էր, երևի բան կա»:

Հե տաքր քիր է, որ փոխ գյու ղա պե տի վե րա բեր մուն քը կա ռուց վող 
եկե ղե ցուն շատ նման է գյու ղա պե տի վե րա բեր մուն քին: Առան ձին զրույ
ցում իր կրո նա կան պատ կա նե լու թյան մա սին հար ցին նա պա տաս խա նեց. 
«Չէ, ես հի սու նա կան չեմ, ես եկե ղե ցի եմ սար քում, առա քե լա կան: Ես ան-
ձամբ գնա ցել եմ Մար տու նի, վար պետ ներ եմ բե րել, որ քա րեր ընտ րեն, որ 
պի տի կա ռուց վի…», դրա նով ևս շեշ տե լով եկե ղե ցու կա ռու ցե լը որ պես իր 
անձ նա կան առա քե լու թյուն:

Հար զազ րույ ցի մեջ գյու ղա պե տը բո ղո քեց կա պա լա ռուից, որն իր 
ան գոր ծու թյամբ ձգձգում էր շի նա րա րու թյու նը: Թեև գյու ղա պե տը հա վաս
տի աց նում էր, որ եկե ղե ցի ու նե նա լը ժո ղովր դի ցան կու թյունն է, և բո լո րը 
պատ րաստ են եթե ոչ ֆի նան սա պես, ապա գո նե ֆի զի կա պես մաս նակ ցե
լու, եր կու տա րի է, ինչ եկե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը ան տե ղի ձգձգվում էր, 
և որևէ մե կը գյու ղից ցան կու թյուն չհայտ նեց այն իրենց ու ժե րով վե րա կեն
դա նաց նել: Փաս տո րեն, առա քե լա կան եկե ղե ցու կա ռու ցու մը` որ պես հա
մայն քա յին ձեռ նար կում ներ կա յաց վող երև ույ թից վե րած վում է զուտ անձ
նա կա նի, կոնկ րետ անուն նե րի հետ սեր տո րեն կապ ված, թեև մի ջոց նե րը 
գո յա նում են հա մայն քա յին բյու ջե ից, որը, այ նուա մե նայ նիվ, գտնվում է 
գյու ղա պե տի բա ցար ձակ տնօ րի նու թյան տակ: Եթե այս դեպ քը հա մե մա
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տենք նո րա կա ռույց եկե ղե ցի նե րի այլ դեպ քե րի հետ, կտես նենք, որ գրե թե 
բո լոր պա րա գա նե րում եկե ղե ցու կա ռու ցու մը կապ ված է որևէ ան ձի հետ, 
հիմ ա կա նում ֆի նան սա վո րո ղի և նա խա ձեռ նո ղի, որի անու նը նաև սո վո
րա բար փո րագր ված է լի նում եկե ղե ցու պա տին և եկե ղե ցու կա ռու ցու մը 
դառ նում է այդ անձ նա վո րու թյան վարկանիշի, սո ցի ա լա կան ստա տու սի, 
իշ խա նու թյան ցու ցիչ նե րից մե կը14: Հա մայնքն այդ դեպ քում հան դես է գա
լիս, ոչ թե որ պես ակ տիվ սու բյեկտ, ինչ պես տես նում ենք հի սու նա կան նե
րի դեպ քում, այլ պա սիվ օբյեկտ, որի վրա ուղղ ված է ան հա տի կող մից 
եկե ղե ցու կա ռուց ման գոր ծո ղու թյու նը, ին չի ար դյուն քում այն դառ նում է 
իշ խա նա կան և ստա տու սա յին մա նի պու լյա ցի ա նե րի առար կա և են թարկ
վում ներ քին հի ե րար խիկ փո խա կեր պում ե րի:

Ամ փո փե լով նկա տենք, որ փաս տո րեն մեկ գյու ղում եր կու եկե ղե ցի
նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թաց նե րի են թա տեքս տում կա րե լի է դի տար կել 
հա մայն քի և հա մայն քա յին մաս նակ ցու թյան տար բեր գա ղա փար ներ և 
մա կար դակ ներ` կոնկ րետ շրջա նակ ներ ու նե ցող կրո նա կան հա մայն քի բո
լոր ան դամ ե րի ակ տիվ ֆի զի կա կան մաս նակ ցու թյու նը որ պես յու րա քան
չյու րի պար տա կա նու թյան և Աստ ծո բաժ նի հատ կաց ման գոր ծում` հի սու
նա կան նե րի դեպ քում և ան հա տա կա նաց ված նա խա ձեռ նու թյուն ու ներ
դրում անձ նա կան նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա մար` առա քե լա կան 
եկե ղե ցու կա ռուց ման դեպ քում: Վեր ջի նիս ըն թաց քում կրո նա կան հա
մայն քը հան դես է գա լիս որ պես վե րա ցա կան ու պա սիվ հաս ցե ա տեր ու 
մե խա նի կո րեն նույ նա ց վում է վար չա կան հա մայն քի հետ: Հե տաքրք րա
կան է, որ առա քե լա կան եկե ղե ցու կա ռուց ման հա մար հա մայն քա յին բյու
ջեի մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծե լը հի սու նա կան նե րին էլ է դարձ նում նա խա
ձեռ նու թյան պա սիվ մաս նա կից ներ, թեև նրանք դա չեն գի տակ ցում ու չեն 
էլ պատ րաստ վում անձ նա կան մի ջոց կամ ֆի զի կա կան ուժ ներդ նել «ու րի
շի» եկե ղե ցու մեջ: Մի և նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ այդ եր կու եկե ղե
ցի նե րի կա ռու ցու մը որոշ չա փով կրո նա կան և անձ նա կան ազ դե ցու թյան և 
կրո նա կան ու մշա կու թա յին լանդ շաֆ տի վի ճար կում է մեկ գյու ղա կան 
հա մայն քի շրջա նակ նե րում, որ տեղ առա քե լա կան նե րի և հի սու նա կան նե
րի կեն ցա ղա յին հա րա բե րու թյուն նե րը հիմ ա կա նում շատ հաշտ են` բազ
մա թիվ խա ռը ըն տա նիք նե րի և տե ղա կան իշ խա նու թյան հան դուր ժո ղա
կան վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ, որը հա վա նա բար ին քար դա րաց ման նպա
տա կով բա ցատ րում են հի սու նա կան նե րի գոր ծու նե ու թյան «օրի նա կան» 
լի նե լով («Սրանք աղան դա վոր չեն, սրանք թույ լատր ված գոր ծու նե ու թյուն 

14 Դրան ես ավե լի ման րա մասն կանդ րա դառ նամ եմ առա ջի կա յում տպագր վե լիք 
մեկ այլ հոդ վա ծում:
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Եր կու եկե ղե ցի, եր կու հա մայնք...

են ծա վա լում: Եթե Էջ մի ա ծի նը թույ լատ րել է, վար չա պե տը թույ լատ րել է, 
պե չա տը դրել է, էդ անու նը ին չի՞ ա աղան դա վոր»): Սա կայն իշ խա նու թյան 
դաշ տում եկե ղե ցու կա ռու ցու մը ներ քին սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյան և իշ
խա նու թյան վեկ տոր նե րի վե րա ձև ա վոր ման հարց է, որի լու ծու մը ըն թա
նում է կրո նա կան ոլոր տում, քա նի որ հենց այդ ոլոր տում գյու ղը բա ժան
վում է իրար մշա կու թայ նո րեն, գա ղա փա րա պես և սո ցի ա լա պես հա կադր
վող խմբե րի: Իհար կե ներ կա յում, քա նի դեռ առա քե լա կան եկե ղե ցին կա
ռուց ված չէ, դժվար է գու շա կել, թե ինչ պես է դա սա վոր վե լու գյու ղի 
կրո նա կան ու սո ցի ա լա կան կյան քը եկե ղե ցու գոր ծարկ ման և, հատ կա
պես, քա հա նա յի` գյու ղի կրո նա կան «դաշտ» մտնե լուն պես: Դա հա վա նա
բար կդառ նա մեկ այլ հե տա զո տու թյան առար կա:

ДВЕ ЦЕРК ВИ, ДВЕ ОБ ЩИ НЫ: СО ЦИ АЛЬ НО-РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЙ КОН ТЕКСТ 
НО ВО ПОСТ РО ЕН НЫХ ЦЕРК ВЕЙ

Юлия Ан то нян
Ре зю ме
В статье ис сле ду ют ся не ко то рые воп ро сы ант ро по ло гии сов ре мен но го цер
ков но го стро и тельст ва в Ар ме нии. В част но сти, расс мат ри ва ет ся слу чай из 
по ле вой прак ти ки ав то ра, ко то рый не толь ко ил люст ри ру ет ре а лии ре ли
ги оз ных про цес сов в Ар ме нии, но и пред став ля ет со бой хо ро шие воз мож
но сти те о ре ти за ции этих про цес сов. Речь идет о стро и тельст ве двух церк
вей в се ле Лча шен Ге гар ку никс ко го мар за, ко то рые при над ле жат к раз ным 
ре ли ги оз ным нап рав лен иям (пя ти де сят ни кам и ар мянс кой Апо стольс кой 
Церк ви), в кон тек сте ко то ро го пред став ле ны су щест ву ю щие вза и мо от но
шен ия меж ду дву мя раз ны ми ре ли ги оз ны ми об щи на ми, пе рег руп пи ров ка 
куль тур ных и со ци аль ных по зи ций и ста ту сов, а так же вы яв лен ряд внут
рен них ре ли ги оз нокуль тур ных про ти во ре чий.

Клю че вые сло ва: цер ковь, об щи на, пя ти де сят ни ки, ре ли ги оз ность.

TWO CHURCHES, TWO COMMUNITIES: SOCIAL AND RELIGIOUS CONTEXT 
OF NEWLY BUILT CHURCHES

Yulia Antonyan
Summary
The article examines some questions of the anthropology of contemporary 
church construction in Armenia. In particular, an ethnographic casestudy is 
addressed, which is not only illustrates realities of religious processes and de
velopments in Armenia, but also provides good opportunities for theorizing 
on them. The case is about the construction of two churches in the village of 
Lchashen, Gegharkunik province, belonging to different religions (Pentecostals 
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Յու լիա Ան տո նյան

and Armenian Apostolic Church). In the context of the construction processes 
the ongoing relationships between two religious communities are analyzed, re
organization of social and cultural positions and statuses is addressed and some 
differences in religious and cultural perceptions are outlined.

Keywords: church, community, Pentecostals, religiosity.
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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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