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ՀԱ ՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ՆԱ ՀԱ ՏԱԿՆԵՐԻ ՍՐԲԱԴԱ ՍՈՒ ՄԸ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ

Հա րու թյուն Մա րու թյան*

Հոդ վա ծում քննարկ վում է «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ ներ» 
հաս կա ցու թյու նը, նկատ վում է, որ նրանց սրբա դաս ման պա րագա յում 
փաս տո րեն շեշ տադ րում է ար վում կրո նա կան գոր ծո նի վրա, և այդ կերպ 
երև ույ թը մաս նա վո րեց նե լով` նվա զեց վում է ազ գա յին, էթ նիկ գոր ծո նը: Այ
սինքն, շեշ տե լով քրիստո նյա նե րի, այն է` որո շա կի հա վատ քի հե տև որդ նե
րի զանգ վա ծա յին սպանու թյու նը, երկ րորդ պլան է մղվում այդ քրիս տո
նյա նե րի ազ գա յին, էթ նի կ պատ կա նե լու թյու նը, այն է` նրանց հայ լի նե լը: 
Դրա նով իսկ նվա զեցվում է Ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կան ար ժե քը: Ցե
ղաս պա նու թյունը, փաստորեն, հա վա սա րեց վում է «կրո նաս պա նու թյան», 
մինչ դեռ այն շատ ավե լի ընդգր կուն երև ույթ է: Չմո ռա նանք, որ հա յոց պա
րա գա յում ցե ղաս պա նու թյունն ու ղեկց վում էր հայրե նազրկ մամբ, ինչն էլ 
էթ նիկ ցե ղաս պա նու թյան ամե նա ու ղիղ դրսևորում ե րից է: Այս և մի շարք 
այլ հար ցադ րում ե րը ցույց են տա լիս, որ հա վա քա կան սրբադասման 
անհ րա ժեշ տու թյան հիմ ա վո րում ե րը և իրա կա նաց ման ձև երն առն վազն 
կա րիք էին զգում ավե լի խո րը ու սում ա սի րու թյան և բազմակողմանի դի
տար կում ե րի:

Բա նա լի բա ռեր. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, նա հա տակ, սրբա դա սում, 
սրբեր, քրիս տո նյա, մու սուլ ման:

2015 թ. ապ րի լի 23ին, Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 100ամյա կին նվիր
ված ձեռ նար կում ե րի շար քում, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում տե ղի ու նե
ցավ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դաս ման արա րո ղու
թյու նը:

Սրբա դաս մա նը նա խոր դե ցին մա մու լի մի շարք ասու լիս ներ, որոն
ցում հնչե ցին սպաս վե լիք երև ույ թի պար զա բա նում եր1: Արա րո ղու թյու նը 

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար դի ա կա նու թյան ազ
գա բա նու թյան բաժ նի գլխա վոր գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ
տոր:

1 Տե՛ս, օրի նակ. Ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դաս ման կար գը տե ղի 
կու նե նա ապ րի լի 23ին, 03.02.2015, http://news.am/arm/news/250801.html: Ցե ղաս
պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դաս ման կար գը տե ղի կու նե նա ապ րի լի 23ին, 
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Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դա սու մը որ պես մշա կու թա յին երև ույթ

ցու ցադր վեց հե ռուս տա տե սու թյամբ, ու նե ցավ բա վա կա նին մեծ լսա րան: 
Մի և նույն ժա մա նակ, բազ մա թիվ հար ցեր մա ցին չպար զա բան ված: 
Երևույ թը բազ մա դեմ է, բա վա կա նին տա րո ղու նակ, և ստո րև փորձ է ար
վե լու դի տար կել մի այն դրա որոշ կող մե րը ոչ թե աստ վա ծա բա նա կան 
մեկ նա բա նու թյուն նե րի, այլ ազ գագ րա գե տի տե սան կյու նից2:

***
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան եկե ղե ցին սրբա դաս ման հա մար 

չորս պայ ման է սահ մա նում, ընդ որում պար տա դիր է հա մար վում պայ
ման նե րից մե կի առ կա յու թյու նը: Չորս պայ ման նե րից մե կը ձև ա կերպ ված 
է «նա հա տա կու թյուն հա վատ քի ու հայ րե նի քի հա մար»3, որն էլ, թե րևս, 
դրվել է 2015 թ. ապ րի լյան սրբա դաս ման հիմ քում: Դի տար կենք այս ձև ա
կեր պու մը:

Նախ, ինչ է նշա նա կում «եկե ղե ցու կող մից սրբա դաս ված անձ»: 
«Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րա նը տա լիս է հե տև յալ բնո րո
շու մը. «Սուր բը կա տա րյալ քրիս տո նյա յին հա տուկ ան բա սիր կյան քով, 
վար քով ապ րած, ապաշ խա րու թյամբ մեղ քից ազա տագր ված, ար դա րաց
ված ու հավա տով փրկված, առա քի նու թյուն նե րով հատ կանշ ված, Սուրբ 
Հո գու շնորհն ըն դու նած, Աստ ծո ներ գոր ծու թյունն իր մեջ կեն դա նի պա
հած և նրա հետ մշտա պես հա ղոր դու թյան մեջ եղած մարդն է: Սուրբ են 
Աստ վա ծա մայ րը, Հով հան նես Մկրտի չը, աստ վա ծաշն չյան նա հա պետ նե

03.02.2015, http://ar.newsarmenia.ru/society/20150203/43158944.html: Եղի ա զա րյան 
Սի րա նուշ, Հայտ նի է ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի սրբա դաս ման կար գը, http://
www.mediamax.am/am/news/society/13050/: Ապ րի լի 23ին տե ղի կու նե նա Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դաս ման արա րո ղու թյու նը, 08.04.15, 
http://www.yerkirmedia.am/?lan=hy&act=news&id=25794: «100 ղո ղանջ»` 400 տա
րի անց. Ակունք նե րից մին չև Ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի սրբա դա սում, 23 ապ րի լի 
2015, http://www.panarmenian.net/arm/news/191068/: Ապ րի լի 23ի պե տա կան կա
րև որ իրա դար ձու թյա նը Կո մի տաս վար դա պե տի ան հա տա կան սրբա դա սում չի լի
նի, http://times.am/?p=120741&l=am/aprili+23i+petakan+karevor+iradardzutyany+
komitas+vardapeti+anhatakan+srbadasum+chi+lini+: Սրբա դա սում` 400 տա րի անց, 
http://armtimes.com/hy/read/62985: Էջ մի ած նում տե ղի է ու նե ցել Հա յոց ցե ղաս պա
նու թյան զո հե րի սրբա դաս ման` հսկման կար գը, http://armlur.am/342288/: Շախ-
րա մա նյան Յա նա, «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն. կոտ րե լով լռու թյու նը». Բագ րատ 
Սրբա զան. Ցե ղաս պա նու թյան ճա նա չու մը սկսում է մեր ներ քին կյան քի զո րաց
մամբ, http://qoo.by/2nmz : Սուրբ նա հա տակ ներ. սրբա դաս ման արա րո ղու թյան 
վե րա կանգ նում Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցում, 24.04.2015, http://arka.am/am/news/
analytics/srbadasum645_/ և այլն: Տե՛ս նաև. Հա կո բյան Հայկ, Սրբա դաս ման կար գը 
Հա յոց մեջ. – «Էջ մի ա ծին» հան դես 2011, թիվ Ե, էջ 53 –59:

2 Հմմտ. նաև հե տև յալ քննար կու մը. Թա րյան Մա րի, Սրբա դա սու մը որ պես հո գև որ 
«ատոմա յին ռումբ», http://www.mediamax.am/am/news/society/15441/ (19 սեպ տեմ
բե րի 2015 թ.):

3 Տե՛ս «100 ղո ղանջ» 400 տա րի անց:
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Հա րու թյուն Մա րու թյան

րը, մար գա րե նե րը, առա քյալ նե րը, ավե տա րա նիչ նե րը, հա վա տի հա մար 
նա հա տակ ված և մարտի րոս ված քրիս տո նյա նե րը, վկա նե րը, խոս տո վա
նող նե րը»4: «Նա հա տակ» բա ռը հայ դա սա կան գրա կա նու թյան մեջ ու նե
ցել է հե տև յալ իմաստ նե րը. «նա խա մար տիկ, ախո յե ան ի ճա կա տու, և յըն
թացս աս պա րի զի. մար տիկ առա քի նի. ըմ բիշ ճգնօղ, ճգնա ւոր, մար տի րոս», 
ինչ պես նաև` «քաջ. առա քինի»5: Ստ. Մալ խա սյան ցը «նա հա տակ» բա ռը 
բա ցատ րում է «(եկեղ.) Հա ւատի` եկե ղե ցու պաշտ պա նու թե ան հա մար կե
ան քը դնող, խոս տո վա նող, վկայ, մար տի րոս»6, իսկ Էդ. Աղա յա նը` «(կրոն.) 
Հա վա տի պաշտ պա նու թյան համար զոհ ված մարդ»7: Նույն կերպ «մար
տի րոս» բա ռը բա ցատր վում է որ պես «սեպ հա կա նե ալ անուն սրբոց` որք 
հե ղին զա րիւնս ի վկա յու թիւն ճշմարտու թե ան. Մար տի րոս, զի մար տե աւ 
ընդ երև ե լի և անե րև ոյթ թշնամ ւոյն. Վկայ` զի վկա յե աց բա զում չար չա րա
նօք»8, «(եկեղ.) Վկայ (7), նա որ իւր արիւնն է թա փում, նա հա տակ վում է 
իւր դա ւա նած հա ւա տի հա մար»9, և «(եկեղ.) Իր դա վա նած հա վա տի հա
մար նա հա տակ ված մարդ»10: Նշված ձև ա կեր պում երն իրենց մեջ կրում 
են ըմ բոս տու թյուն, պայ քար, այլ ոչ թե պարզ զո հո ղու թյուն11: Այս կերպ իր 
գա ղա փա րա կան բո վան դա կու թյամբ այն կար ծես թե հա մար ժեք է դառ
նում «Մահ ոչ իմա ցե ալ` մահ է, մահ իմա ցե ալ՝ ան մա հու թյուն» («Չգի
տակց ված մա հը` մահ է, գի տակց ված մա հը` ան մահու թյուն»)12 բա նա ձև ում 
դրսև որ ված «գի տակց ված զո հո ղու թյա նը»:

4 «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան, գլխ. խմբ. Հովհ. Այ վա զյան, Երև
ան, 2002, էջ 936:

5 Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի. եր կա սի րու թիւն երից վար դա պե տաց Հ. Գաբ
րի է լի Աւետի քե ան, Հ. Խա չատ րոյ Սիւր մէ լե ան, Հ. Մկրտչի Աւ գե րե ան: Վե նե տիկ– 
Ս. Ղա զար, 1837, հ. երկ րորդ, էջ 403:

6 Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան, կազ մեց Ստ. Մալ խա սե անց, հ. եր րորդ, Երե
ւան, 1944, էջ 439:

7 Աղա յան Է. Բ., Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Երև ան, 1976, էջ 1053:
8 Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի, հ. երկ րորդ, էջ 231:
9 Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան, նույն տե ղում, էջ 284: «Վկայ» բա ռի 7րդ 

իմաստն է. «(Եկեղ.) Նա որ հա ւա տի հա մար նա հա տակ վում է, արիւն է թա փում»: 
Հա յե րէն բա ցատ րական բա ռա րան, կազ մեց Ստ. Մալ խա սե անց, հ. չոր րորդ, Երե
ւան, 1945, էջ 347:

10 Աղա յան Է. Բ., նշվ. աշխ., էջ 983:
11 Հմմտ. Խա ռա տյան Հրա նուշ, Պե՞տք է ար դյոք սրբաց նել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 

զո հե րին, 17 սեպ տեմ բե րի 2013 թ., http://www.lragir.am/index/arm/0/comments/
view/88317#sthash.Z7wZr4g2.O3VBwlui.dpuf:

12 Եղի շեի մոտ հե տև յալ կերպ է հնչում. «Որ պէս և ասաց ոմ ի հնում` մահ ոչ իմա
ցե ալ մահ է, մահ իմա ցե ալ` ան մա հու թիւն է: Որ զմահ ոչ գի տէ, երկն չի ի մա հուա
նէ, իսկ որ գի տե զմահ, ոչ երկն չի ի նմա նէ»: Եղի շէ, Վասն Վար դա նայ և Հա յոց 
պա տե րազ մին Դաւ թի երի ցու Մա մի կո նի հայ ցե ալ, Երկ րորդ յե ղա նակ, 2.
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Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դա սու մը որ պես մշա կու թա յին երև ույթ

Բայց չէ՞ որ ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ ամեն ինչ այդ պես մի ան
շանակ չի եղել: Շատ և շատ դեպ քե րում մար դիկ այդ պես էլ չեն հաս կա ցել, 
թե ին չի հա մար են իրենց կո տո րում, մա նա վանդ որ կա ռա վա րու թյու նը 
թաքց րել է զանգ վա ծա յին տե ղա հա նու թյուն նե րի իրա կան նպա տակ նե րը` 
բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով խա բե լով իր հա յազ գի քա ղա քա ցի նե րին: 
Իսկ դի մադ րու թյան պա րա գա յում շատշա տե րը չեն կռվել ու պայ քա րել 
«հա նուն հա վատ քի ու հայ րե նի քի», այլ կռվել են իրենց ան ձը և հա րա
զատ նե րին փրկե լու հա մար:

Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հա զարհա զար նե րը գե րա դա սել են 
մա հը կրո նա փո խու թյու նից: Սա կայն դա պայ մա նա վոր ված չէր մի այն 
քրիստո նե ու թյա նը հա վա տա րիմ մա լու և կամ «հա նուն հա վատ քի» զոհ
վե լու ցան կու թյամբ: Բանն այն է, որ կրո նա փո խու թյունն աղ ջիկ նե րի ու 
կա նանց պա րա գա յում, որ պես կա նոն, ու ղեկց վում էր ամուս նու թյան առա
ջար կով առև ան գող նե րի և կամ կրո նա փոխ եղած անձ նա վո րու թյան հա
րա զատ նե րի ու բա րե կամ ե րի, այլ կերպ ասած` ազ գի սպա նու թյունն 
իրա կա նացնողների, նրանց ժա ռանգ նե րի հետ: Այ սինքն` ար մա տա պես 
փոխ վե լու էին կրոնափոխ եղած նե րի ապ րե լա կեր պը և ար ժեք նե րը: Դա 
մի հե ռան կար էր, որը շատ շա տե րի հա մար անըն դու նե լի էր, և մար դիկ 
դի մում էին այդ պա հի համար մի ակ ու դա ժան այ լընտ րան քին` ըն դա ռաջ 
էին գնում մահ վան: Հե տևաբար` մեր ժե լով կրո նա փոխու թյու նը, մար դիկ 
գե րա դա սում էին չհրա ժար վել հայ կա կան ար ժեք նե րից, որոն ցից քրիս տո
նե ա կան հա վատ քը մի այն մե՛կն էր: Մինչ դեռ սրբա դաս ման դեպ քում 
քրիս տո նե ա կան հա վատքն է հռչակվում առաջ նա յին ու մի ակ ար ժեք:

Հաշվ վում է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ տաս նյակ հա
զա րա վոր մար դիկ բռնի կամ մահ վան սպառ նա լի քով կրո նա փոխ են եղել: 
Մու սուլ մա նու թյուն ըն դու նած հա յե րի մի մա սին հե տո նույն պես կո տո րել 
են, քա նի որ, թե րևս, չեն հա վա տա ցել, որ իրա վի ճա կի փո փո խու թյան պա
րագա յում կյան քը պահ պա նե լու հա մար կրո նա փոխ եղած հա յե րը չեն 
վերադառնա իրենց կրո նին և կամ վրեժխն դիր չեն լի նի իրենց զոհ ված 
հա րազատնե րի հա մար: Այ սինքն` այն հա զա րա վոր հայ մար դիկ, որոնք 
մահ վան սպառնա լի քի ներ քո կրո նա փոխ վել, բայց և այն պես ժա մա նակ 
անց կո տորվել են` հաշվ վում են ցե ղաս պա նու թյան զոհ, բայց ոչ «նա հա
տակ» և սրբադաս ման են թա կա չեն: Ստաց վում է, որ հայ ծնող նե րի զա
վակ, հա յոց լե զուն և հայ կա կան ար ժեք նե րի հսկա յա կան ժա ռան գու թյուն 
կրող հայ մար դիկ, ով քեր կյան քը գե րա դա սել են մա հից և հրա ժար վել են 
(կամ` առե րես են ու րա ցել, ինչ պես որ էր Վար դա նանց պա րա գա յում) 
իրենց հայ ինք նու թյան ըն դա մե նը մի մա սից` քրիս տո նե ու թյու նից և որոնց 
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այ նուամենայնիվ կո տո րել են իրենց ՀԱՅ լի նե լու հա մար, են թա կա չեն 
սրբա դաս ման: Ար դյո՞ք այս տեղ չկա հա կա սու թյուն «էթ նիկ հայ» և «քրիս
տո նյա հայ» լի նե լու մի ջև, և նա խա պատ վու թյու նը տրվում է «քրիս տո նյա 
հա յին», այդպիսով, փաս տո րեն, հա կադ րե լով մե կը մյու սին:

Սրա հետ կապ ված մի քա նի խնդիր ներ էլ են մեջ տեղ գա լիս:
21րդ դա րասկզ բին «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի» 

սրբադաս ման արա րո ղու թյամբ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան եկե ղե ցին 
գնա հատում է 20րդ դա րասկզ բի իրո ղու թյուն նե րը հա րյուր տա րի առաջ
վա չա փանիշ նե րով, այն է` եթե հայ է, ու րեմ քրիս տո նյա է: Մինչ դեռ հար
ցադ րու մը նման ձև ա կերպ մամբ ներ կա յաց նե լը գի տա կա նո րեն այն քան էլ 
ճիշտ չէ: Երբ խոս քը վե րա բե րում է մարդ կանց աշ խար հին, ու հատ կա պես 
նրանց ինքնու թյան (այ սինքն` յու րա քան չյուր ան հա տի հա մար խիստ անձ
նա կան բնույթ կրող) խնդիր նե րին, հու մա նի տար գի տու թյունն առա ջար
կում է ղեկա վար վել գե րա զան ցա պես ընդ հան րա կան, առաձ գա կան, ճկուն 
ձև ա կերպում ե րով, այլ ոչ թե ճշգրիտ գի տու թյուն նե րին բնո րոշ կա նոն նե
րով, սահմա նում ե րով և բա նա ձև ե րով: Այն պես որ մա թե մա տի կա յի, ֆի
զի կա յի կամ կեն սա բա նու թյան օրենք նե րը մարդ կա յին հա սա րա կու թյան 
վրա տե ղա փոխել և այն պի սի հար ցադ րում անե լը, ինչ պես ասենք, «Հա յը 
նա է, ով ...» հա մա պա տաս խա նում է հե տև յալ վեցյոթ կե տե րին, ճիշտ չէ 
ոչ մի այն հայե րի պա րա գա յում, այլ սխալ է գի տա կան մե թո դա բա նու թյան 
տե սան կյու նից ընդ հան րա պես13:

Պետք է նկա տել, որ այ սօր ար դեն ըն դու նե լի է դար ձել այն փաս տը, 
որ կան նաև ոչքրիս տո նյա հա յեր, կամ, ավե լի ճիշտ, իրենց հայ հա մա րող 
մու սուլ ման ներ կամ հայ կա կան ինք նու թյա նը, հայ կա կան ար մատ նե րին 
վերա դառ նա լու գոր ծըն թա ցում գտնվող մու սուլ ման ներ, որոնց պա պեր
տատերը են թարկ վել էին բռնի կրո նա փո խու թյան: Այո, այս մարդ կանց մի 
մա սը վե րա դառ նում է քրիս տո նե ու թյան գիր կը, մի մասն էլ` ոչ, չնա յած 
գիտակ ցում է իր հայ կա կան ար մատ նե րը և որո շա կի քայ լեր է ձեռ նարկում 
վե րահաստա տե լու իր հայ կա կան ինք նու թյու նը14: Այս կերպ վե րոնշյալ բա

13 Հար ցի շուրջ տե՛ս Մա րու թյան Հա րու թյուն, Տրավ մա տիկ հի շո ղու թյունն իբ րև հայ
կա կան ինք նու թյան պահ պան ման կա րև ո րա գույն գոր ծոն Թուր քի ա յում. – Թուր
քի ա յի հա յու թյան խնդիր նե րի շուրջ: Տե ղե կա գիր «Նո րա վանք» հիմ ադ րա մի, 
թիվ 22, 2008, էջ 110:

14 Ինչ պես նկա տում է հար ցի գի տակ Ռու բեն Մել քո նյա նը, «Թուր քի ա յում ըն թա ցող 
էթ նիկ ինքնու թյան ճգնա ժա մի հա մա տեքս տում մեծ թվով մար դիկ կաս կա ծե լու, 
փնտրե լու և վերագտնե լու են իրենց հայ կա կան ինք նու թյու նը, իրենց ասո ցի աց
նե լու են հա յու թյան հետ` դրա նից բխող բո լոր հե տև անք նե րով: Սրան զու գա հեռ, 
կրո նա փոխ ված հա յե րի մի մասն ընտ րե լու է լի ա կա տար ձուլ ման, ու ծաց ման 
ճա նա պար հը (նրանք հի մա էլ գտնվում են ուծաց ման որո շա կի մա կար դա կում, 
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նա ձևը (եթե հայ է, ու րեմ` քրիս տո նյա է15) կար ծես թե ճեղ քեր է տա լիս: 
Ու րա խա լի է, օրի նակ, որ ՀՀ Նա խա գա հը, նաև Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա
յոց կա թո ղի կո սը զա նա զան առիթ նե րով16 աս ված իրենց խոս քում տար բե
րություն չեն դնում տար բեր կրոն ներ դա վա նող հայ մարդ կանց մի ջև, 
նրանց դիտում են որ պես հա յու թյան իրա վա հա վա սար հատ ված ներ:

«Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ
ժելու մա սին» 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9ի կոն վեն ցի ա յում, մաս նա վո րա պես 
նրա երկ րորդ հոդ վա ծում, նշվում է, որ. «Սույն Կոն վեն ցի ա յում ցե ղաս պա
նություն նշա նա կում է հե տև յալ գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան կա ցա ծը` կա
տար ված ազ գա յին, էթ նի կա կան, ցե ղա կան կամ կրո նա կան [ընդգ ծում 
իմ է – Հ.Մ.] որևէ խմբի, որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի ոչն չաց
ման մտադ րությամբ. (ա) այդ խմբի ան դամ ե րի սպա նու թյու նը, (բ) այդ 
խմբի ան դամ ե րին մարմ ա կան լուրջ վաս վածք ներ կամ մտա վոր վաս 
պատ ճա ռե լը, (գ) որևէ խմբի հա մար կյան քի այն պի սի պայ ման նե րի մի
տում ա վոր ստեղ ծու մը, որոնք ուղղ ված են նրա լրիվ կամ մաս նա կի ֆի զի
կա կան ոչն չաց մա նը, (դ) այդ խմբի մի ջա վայ րում ման կած նու թյու նը կան
խե լուն միտ ված մի ջոց նե րի իրակա նա ցու մը, (ե) երե խա նե րի բռնի փո
խան ցու մը մարդ կա յին մի խմբից մյուսին»17:

«Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի» սրբա դաս ման պա
րագա յում կրո նա կան գոր ծո նի վրա շեշ տադ րում անե լով, մաս նա վո րեց նե

իսկ ոմանք գրե թե լի ո վին ու ծա ցել են)»: Տե՛ս. Մելքո նյան Ռու բեն, Թուր քի ա յի իս
լա մաց ված հա յե րի թե մա յի ու սում ա սի րու թյու նը. խնդիր ներ և հե ռան կար ներ 
(12.04.2012), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6422

15 2015 թ. Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան եկե ղե ցու մի քա նի բարձ րաս տի ճան հո գև
ո րական ներ (Շի րա կի թե մի առաջ նորդ Մի քա յել եպ. Աջա պա հյան, Մայր Աթո ռի 
թան գա րաննե րի և ար խիվ ե րի տնօ րեն տեր Ասո ղիկ քա հա նա Կա րա պե տյան, 
Ար ցա խի թե մի առաջնորդ Պար գև ար քեպ. Մար տի րո սյան) նույ նան ման ձև ա կեր
պում ե րով առաջ էին քա շել այն միտ քը, որ եթե հայ մար դը քրիս տո նյա չէ, ար դեն 
հայ չէ: Ցա վոք, այդ մտքե րը հա մապատասխան գնա հա տա կա նի չեն ար ժա նա ցել 
Մայր Աթո ռի կող մից: Հար ցի շուրջ տե՛ս, օրինակ. ««Եթե քրիս տո նյա չես, հայ չես». 
Պար գև ար քե պիս կո պո սի հայ տա րա րությու նը վրդովեց րել է աթե իստ նե րին», 
http://armtimes.com/hy/read/63747

16 Հմմտ., օրի նակ` ՀՀ Նա խա գա հի խոս քը. «Անգ լի ա խոս, թուր քա խոս, ռու սա խոս 
կամ հա յախոս հա յը, առա քե լա կան, կա թո լիկ, բո ղո քա կան կամ մահ մե դա կան 
հա յը, սո ցի ա լիստ կամ ժո ղովր դա վար հա յը, ազա տա կան կամ ազ գայ նա կան 
հա յը պար զա պես հայ է»: Տե՛ս Հա յաստա նը մի պե տու թյուն է առանց սփյուռ քի և 
բո լո րո վին այլ պե տու թյուն` սփյուռ քով.  «Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օրա
թերթ, 26 սեպ տեմ բե րի 2008 թ.,

 http://www.hhpress.am/index.php?sub=hodv&hodv=20080926_12&flag=am: Այլ օրի
նակ ներ տե՛ս. Մել քո նյան Ռու բեն, նշվ. աշխ.:

17 http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf
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լով` նվա զեց վում է ազ գա յին, էթ նիկ գոր ծո նը18: Այ սինքն, շեշ տե լով քրիստո
ն յա նե րի, այն է` որո շա կի հա վատ քի հե տև որդ նե րի զանգ վա ծա յին 
սպա նու թյու նը, երկ րորդ պլան է մղվում այդ քրիս տո նյա նե րի ազ գա յին, 
էթ նի կական պատ կա նե լու թյու նը, այն է` նրանց հայ լի նե լը: Դրա նով իսկ 
նվա զեցվում է Ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կան ար ժե քը: Ցե ղաս պա նու
թյունը, փաստորեն, հա վա սա րեց վում է «կրո նաս պա նու թյան»:

Մինչ դեռ հա յոց պա րա գա յում ցե ղաս պա նու թյունն ու ղեկց վում էր 
հայրե նազրկ մամբ, ինչն էլ էթ նի կա կան ցե ղաս պա նու թյան ամե նա ու ղիղ 
դրսևորում ե րից է19: Արևմ տյան Հա յաս տա նի և Անա տո լի ա յի հա յա թա
փու մը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյունն իրա կա նաց նող օս մա նյան իշ խա նու
թյուն նե րի կա րևորա գույն քա ղա քա կան նպա տակն էր: Այ սինքն, ցե ղաս
պա նու թյան նա հատակ նե րին (այլ ոչ բո լոր զո հե րին) սրբաց նե լով` ցե  ղաս
պա նու թյու նը կրո նակա նաց վում է20, մինչ դեռ այն շատ ավե լի ընդ գրկուն 
երև ույթ է:

Վա ղուց ի վեր հայտ նի և ըն դու նե լի է դար ձել «Ցե ղաս պա նու թյու նը 
հանցա գոր ծու թյուն է քա ղա քակր թու թյան և մարդ կու թյան դեմ» թե զը: Այս 
ձև ա կերպ մամբ, փաս տո րեն, շեշտ վում է «ցե ղաս պա նու թյուն» երև ույ թի 
ընդգրկման հա մաշ խար հա յին լի նե լը` ին չը նախ և առաջ նշա նա կում է` 
ան կախ ամեն ին չից, այդ թվում և ան կախ ցե ղաս պա նու թյան են թարկ
ված նե րի կրոնա կան պատ կա նե լու թյու նից: Սա կայն Հայ առա քե լա կան 
եկե ղե ցին սրբադասման առանց քում դնե լով «վասն հա վատ քի և հայ րե
նյաց» նա հա տակվածնե րին, իր քայ լով, վերս տին շեշ տենք, այդ հան ցա
գոր ծու թյան շրջանակնե րը առա ջար կում է նե ղաց նել` ներ կա յաց նե լով իբ
րև հան ցա գործու թյուն քրիստո նե ու թյան դեմ:

Անուղ ղա կի ո րեն դրա մա սին է վկա յում նաև այն, որ սրբա դաս ման 
արա րո ղու թյա նը հրա վիր ված էին մի այն քրիս տո նյա «դա վա նա կից քույր 
եկեղե ցի նե րը, կա թո լիկ, ուղ ղա փառ եկե ղե ցի ներ և նաև մի ջե կե ղե ցա կան 

18 Հմմտ. Խա ռա տյան Հրա նուշ, նշվ. աշխ.:
19 Հար ցի շուրջ ման րա մասն տե՛ս օրի նակ Մել քո նյան Աշոտ, Ցե ղաս պա նու թյուն և 

հայ րե նազրկում, Երև ան, «Զան գակ» հրատ., 2015: Տե՛ս նաև Խա ռա տյան Հրա-
նուշ, նշվ. աշխ.:

20 Եթե, ու րեմ, հար ցի առանց քում դրվում է սպան ված նե րի քրիս տո նյա լի նե լու 
հան գաման քը, ապա ին չու՞ սրբե րի շար քում չեն ընդգրկ վում նաև Հայ կա կան լեռ
նաշ խար հի և Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում բնակ վող ու Հա յոց ցե ղաս պա
նու թյան տա րի նե րին նույնպես զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի ու ցե ղաս պա նու
թյան են թարկ ված մյուս քրիս տո նյա ները` ի մաս նա վո րի ասո րի նե րը: Չէ՞ որ մեր 
եկե ղե ցու կող մից ըն դուն ված սրբե րի մեջ քիչ թիվ չեն կազ մում ոչ հա յազ գի սրբե
րը: Հմմտ., օրի նակ. Գա լուս տե ան Շնորհք ար քեպ., Հա մաքրիս տո նե ա կան սրբեր, 
Երև ան, 1997:
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տար բեր կա ռույց ներ»21, բայց ոչ, ասենք` բուդ դա յա կան, հին դուիս տա կան, 
սին տո իս տա կան, կոն ֆու ցի ո նիս տա կան, հու դա յա կան կրո նի ներ կա յա
ցուցիչ ներ:

Ու զենք թե ոչ, «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի» սրբա
դասման հար ցին կող քից նա յե լու պա րա գա յում փաս տո րեն շեշտ վում է, որ 
ցե ղաս պա նու թյան խնդի րը հե՛նց խնդիր, կոնֆ լիկտ է եղել քրիս տո նյանե
րի ու մու սուլ ման նե րի մի ջև: Այս կերպ, թե րևս, կա րող է ընդ հան րապես 
ար գելափակ վել մու սուլ մա նա կան աշ խար հի կող մից Հա յոց ցե ղաս պանու
թյան ճա նաչ ման փաս տը: Չէ՞ որ պար զա բան ման նպա տա կով ըն դա մե նը 
մեկերկու հարց տա լու պա րա գա յում հստակ է դառ նում, որ հա յոց նոր 
սրբե րը մու սուլ մա նա կան կրո նը դա վա նող նե րի զո հերն են եղել: Այդ պի
սով նաև մի ավե լի մեծ վտան գի` կրո նա կան առ ճա կատ ման հնա րա վո րու
թյուն է ստեղծվում մու սուլ մա նա կան շրջա պա տում բնակ վող հա յու թյան 
հա մար: Մինչ դեռ ցայ սօր պար բե րա բար շեշտ վել է, որ հա յե րը որևէ խնդիր 
չու նեն մու սուլման նե րի հետ, նրանց մի ջա վայ րում բնակ վե լու հետ: Սրբա
դաս ման փաստով այդ ստա տուս քվոն, թվում է, թե ցան կա ցած պա հի կա
րող է հարցա կա նի տակ դրվել: Քա նի որ շեշտ վում է, որ ան գամ հա րյուր 
տա րի անց հա յե րը սրբա դա սում են մու սուլ ման նե րի ձեռ քով սպան ված 
հայքրիս տոնյա նե րին, այ սինքն` չեն մո ռա ցել կրո նա կան հա կա մար տու
թյու նը: Սա՛ էլ է սրբա դաս ման քա ղա քա կան հե տև անք նե րից մե կը: Ես կա
սեի` շատ էա կան: Մա նա վանդ Մի ջին Արև ել քում տեղ գտնող մե րօ րյա 
իրա դար ձու թյուն նե րի հետ նա խոր քին:

Եթե հար ցին նա յենք Արև մուտ քի քա ղա քա ցու աչ քով, ապա, թե րևս, 
ակա նա տե սը կլի նենք հե տև յալ պատ կե րի: Եվ րո պան, ԱՄՆն բազ մէթ
նիկ, բազ մակ րոն հասա րա կու թյուն ներ են ու, չնա յած բազ մամ շա կու թայ
նու թյան վեր ջերս քննա դատ վող քա ղա քա կա նու թյան, իրենց ներ սում հիմ
նա կա նում խա ղաղ գո յակ ցում են: Արևմ տյան պե տու թյուն նե րը կեր տում 
են քա ղաքացի ներ` անկախ նրանց կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նից: Իսկ 
ի՞նչ են անում հայե րը: Կրկին վե րա դառ նում են հա րյուր տա րի հետ ու շեշ
տում են կոնֆլիկ տի կրոնական հեն քը, բարձ րա գույն ար ժեք են հռչա կում 
հա նուն կրո նի մղված պայքա րում զոհ ված մարդ կանց:

Ին չու՞ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան եկե ղե ցին որո շեց գնալ «Հա
յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի» հա վա քա կան սրբա դաս ման ճա
նապար հով: Ի թիվս կրո նաեկե ղե ցա կան բնույ թի հիմ ա վո րում ե րի, եկե

21 Տե՛ս «Սրբա դա սում` 400 տա րի անց»: Այս տեղ ներ կա յաց ված է ծա վա լուն հար
ցազ րույց Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի տնօ րեն տեր 
Վահ րամ քա հա նա Մե լի քյա նի հետ:
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ղե ցու սպա սա վոր նե րի բա ցատ րու թյուն նե րում հնչում է նաև հե տև յալ 
տի պի պատ ճա ռա բա նու թյուն. ««...պետք է հստակ նշել, որ իբ րև պատ մա
կան իրադար ձու թյուն, այն ար ժե քա վոր է այն հան գա ման քով, որ թե պետ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դաս ման մա սին խոս վել է 
ե՛ւ 20ական թվա կան նե րին, ե՛ւ 60ական, ե՛ւ 80ական նե րի վեր ջում, փառք 
Աստ ծո, Տի րոջ ողոր մու թյամբ հնա րա վոր դար ձավ, որ վեր ջին այս տասնա
մյա կում անհ րա ժեշտ բո լոր աշ խա տանք նե րը տար վեն մեր եկե ղե ցա կան 
կա ռույց նե րի կող մից...»22: Մո ռաց վում է մի ոչ պա կաս կա րև որ հան գա
մանք. ժա մա նակ նե րը` հատ կա պես վեր ջին տաս նա մյակ նե րին` շատ արագ 
են փոխ վում: Այն, ինչ այժ մե ա կան էր թվում քսանհի սուն տա րի առաջ, 
կա րող է բնավ այլ կերպ գնա հատ վել և իրագործ վել քսանհի սուն տա րի 
հե տո: Այս առու մով բնու թագ րա կան է, որ «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան
րա գի տա րանում սրբա դաս ման հար ցը դիտարկ ված է փոքրինչ այլ հար
թու թյու նում. այս տեղ նշված է, որ «Հայ եկե ղե ցա կան Տո նա ցույ ցի բա րե
կարգ ման և նոր սրբե րի ըն դուն ման հար ցով եղել են Թ. Գու շա կյա նի, 
Մ. Օր մա նյա նի, Բ. Կյու լեսե րյա նի, Վ. Հա ցու նու առա ջար կություն նե րը», 
որոնց թվում` «հա վե լել նաև Մեծ եղեռ նին զոհ գնա ցած սրբեր` ընտ րո ղա-
բար [ընդգ ծում իմ է – Հ.Մ.]23»:

Ես, որ պես պատ մա բան, հակ ված եմ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա
կան եկե ղե ցու քայ լը բա ցատ րել այլ կերպ, չնա յած գու ցե և իմ բա ցատ րու
թյան փոր ձից բխող եզ րա կա ցու թյուն նե րը եր բև ի ցե առ կա չեն եղել որո շու
մը նախա պատ րաս տող և առաջ տա նող եկե ղե ցու սպա սա վոր նե րի մտա
պատ կերում: Բանն այն է, որ հայ թե հա յաս տա նյան պատ մագ րու թյան 
մեջ, հա մենայն դեպս մին չև վեր ջին ժա մա նակ նե րը, Ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցը առա վելա պես դի տարկ վում էր էթ նիկ, հայթուր քա կան հա կա մար
տու թյան, այլ ոչ գա ղա փա րա խո սու թյան ոլոր տում: Ի՞նչ նկա տի ու նեմ:

Ար դեն քա նի տաս նա մյակ է, ինչ հրե ա նե րը Հո լո քոս տի պա րա գա
յում շեշ տում են ոչ թե «գեր մա նա ցի նե րի» (որ պես էթ նիկ մի ա վոր), այլ 
«նա ցիզ մի», «ֆա շիզ մի», «ռա սիզ մի» և այլ հա մար ժեք գա ղա փա րա խո
սա կան հաս կացություննե րի մե ղա վո րու թյու նը, այ սինքն` ան ցյա լում տեղ 
գտած հա կամար տու թյա նը չեն հա ղոր դում էթ նիկ որա կում եր, այլ դրանք 
դի տում են մի այն իբ րև հան ցա գործ բնույթ ու նե ցող գա ղա փա րա խո սու
թյան գոր ծունե ու թյան ար դյունք: Այս կերպ հար ցը շատ ավե լի ըն դու նե լի և 
հաս կա նա լի է դառ նում մե րօ րյա աշ խար հին, ում հա մար չկան լավ և վատ 
ժո ղո վուրդ ներ, փո խա րե նը կան մար դա կենտ րոն և մար դա տյաց գա ղա

22 Սրբա դա սում` 400 տա րի անց:
23 «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան, էջ 943:
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փա րա խո սու թյուններ: Նման հե տև ո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ 
է, որ հրե ից Հո լոքոստն այ սօր ճա նա չե լի և ըն կա լե լի է ողջ աշ խար հին: 
Մինչ դեռ սրբադասմամբ, փաս տո րեն, հար ցը դի տարկ վում է «քրիս տո
նյամու սուլ ման» հարթությու նում, փո խա նակ առաջ քաշ վեր «թուր քիզ
մի», «պան թուր քիզ մի» համեմա տու թյու նը նա ցիզ մի ու ռա սիզ մի հետ:

Ին չու՞մ էր հա վա քա կան սրբա դա սու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը` 
այնպես էլ պարզ չե ղավ: Ի թիվս վե րո բե րյա լի, պարզ չե ղավ նաև այն 
պատճառով, որ, ինչ պես նշում է Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի եկե ղե ցա կան 
հասա րա կա կան հար ցե րի հա յե ցա կար գա յին հիմ ադ րույթ նե րի գրա սե
նյա կի տնօ րեն Բագ րատ եպիս կո պոս Գալս տա նյա նը, նա խա տես վում է, 
որ «այս գործըն թա ցի շա րու նա կու թյան ար դյուն քում, որո շա կի ու սում ա
սի րու թյունից և փաս տե րի հա մադ րու թյու նից հե տո կսրբա դաս վեն նաև 
կոնկ րետ անուն նե րով ան ձինք ոչ մի այն Ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե
րի շար քից, այ լև դրա նից առաջ և հե տո սրբու թյան օրի նակ նե րով հայտն
ված ան հատներ»24:

Այս պի սով, Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նա հա տակ նե րի սրբա դա սու
մը որ պես մշա կու թա յին երև ույթ դի տար կե լու պա րա գա յում մեջ տեղ են 
գա լիս բազմա թիվ հար ցադ րում եր, որոնք ցույց են տա լիս, որ հա վա քա
կան սրբադասման անհ րա ժեշ տու թյան հիմ ա վո րում ե րը և իրա կա նաց
ման ձև երն առն վազն կա րիք էին զգում ավե լի խո րը ու սում ա սի րու թյան և 
բազմակողմանի դի տար կում ե րի:

 КА НОН ИЗ АЦИЯ МУ ЧЕ НИ КОВ ГЕ НО ЦИ ДА  
АР МЯН КАК СО ЦИ АЛЬ НО-КУЛЬ ТУР НОЕ ЯВ ЛЕ НИЕ

Ару тюн Ма ру тян
Ре зю ме
В статье расс мат ри ва ет ся по ня тие «му че ни ки Ге но ци да ар мян», от ме ча ет
ся, что их ка но ни за ци ей Ар мянс кой апо стольс кой цер ковью фак ти чес ки 
де ла ет ся ак цент на ре ли ги оз ном фак то ре Ге но ци да и тем са мым ума ля ет ся 
на цио наль ный, эт ни чес кий фак тор. То есть, под чер ки ва ние фак та мас со во
го унич то же ния хри сти ан – пос ле до ва те лей оп ре де лен ной ве ры, от тес ня
ет на вто рой план их на цио нальн ую, эт ни чес кую при над леж ность, ины ми 
сло ва ми то, что они ар мя не. Та ким об ра зом ума ля ет ся по ли ти чес кое зна че
ние Ге но ци да, ко то рый, фак ти чес ки, при рав ни ва ет ся к «убийст ву ве ры», в 
то вре мя как Ге но цид – по ня тие с бо՛льшим ох ва том. Не на до за б ы вать, что 
в слу чае ар мян Ге но цид соп ро вож дал ся по те рей Ро ди ны (пат ри ци дом), что 
и яв ля ет ся не пос редст вен ным про яв ле ни ем эт ни чес ко го ге но ци да. Та кая 
по ста нов ка воп ро са по ка зы ва ет, что обос но ва ние не об хо ди мо сти кол лек

24 «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն. կոտ րե լով լռու թյու նը»:
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тив но го при чис ле ния му че ни ков Ге но ци да к ли ку свя тых и спо со бы его 
прет во ре ния в жизнь, по мень шей ме ре, нуж да лись в бо лее глу бо ком изу
че нии и все сто рон нем рас смот ре нии.

Клю че вые сло ва: Ге но цид ар мян, му че ник, ка но ни зац ия, свя тые, хри сти а
не, му суль ма не.

CANONIZATION OF THE MARTYRS OF THE ARMENIAN 
GENOCIDE AS A CULTURAL EVENT

Harutyun Marutyan
Summary
The article discusses the concept of the “martyrs of the Armenian Genocide.” It 
can be observed that such an approach is emphasising the religious beginning 
in the canonization, and, thus, the national and ethnic factor gets diminished. 
Consequently, by emphasizing the mass murder of Christians, that is the fol
lowers of a particular faith, we push back Christians’ national, ethnic affiliation, 
their national identity; thereby reducing the political value of the genocide. 
Genocide is actually equalized to “faith slaying,” but it is a much broader phe
nomenon. Let us not forget that the Armenian Genocide was accompanied with 
deprivation from the homeland, which in the case of Armenians was direct 
manifestation of ethnic genocide. These and many other questions show that the 
proposed solution and the implementation of collective forms of canonization at 
least need a thorough study at multiple levels.

Keywords: Armenian genocide, martyr, canonization, saints, Christians, Mus
lims.
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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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