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Էմ մա Պետ րո սյան, Զա րու հի Սու ջյան*

Հա մե մատ վում են. հայ. քօշ մո րուկ, անգլ. goat’s-beard, գերմ. Bocksbart, լատ. 
Tragopogon, ռուս. коз ло бо род ник սրբա զան բույ սի անուն նե րը: Բո լոր տեր
մին նե րը լեզ վա բա նա կան կալ կա ներ են և նշա նա կում են մո րու քա վոր այծ: 
Նոր տար վա, Բա րե կեն դա նի և հար սա նի քի ծե սե րում տե ղի է ու նե նում 
թա տե րա կա նաց ված տե սա րան, ծպտված այծ/քօշ/քօշ մո րուկ մաս նակ
ցու թյամբ: Մեզ հայտ նի չէ հայ պտղա բե րու թյան աստ ծո անու նը, սա կայն 
նա պետք է լի ներ ևս մո րու քա վոր և նրա այ լա կեր պում երն էին բույս քոշ-
մո րուկ և մո րու քա վոր այծ:

Բա նա լի բա ռեր. բույս, քօշ մո րուկ, goat’sbeard, ծես, պար, կո շիկ, այծ, Վա
հագն:

Մի շարք բու սա նուն ներ սեղմ ված ձև ով պահ պա նում են շատ հե
տաքր քիր և կա րև որ տե ղե կու թյուն ներ ծե սե րի և հա վա տա լիք նե րի մա
սին: Այդ տե սա կե տից հայկական, գեր մա նառո մա նա կան և սլա վո նա կան 
լե զու նե րը պա րու նա կում են հա րուստ տվյալ ներ: Հոդ վա ծում մենք քննար
կում ենք կեն դա նա բա նա կան խորհր դա նի շով քոշ մու րուկ բու սա նու նը: Այն 
է` ռուս. коз ло бо род ник.

Հա յե րե նում քոշ մո րուկ բա ռը ու նի եր կու արմատ` քօշ (քոշ) –արու 
այծ և մո րուք1;

անգ լե րե նում ` goat’s – այ ծի և beard – մո րուք,
գեր մա նե րե նում ` Bocks – այծ և bart – մո րուք,
լա տի նե րե նում ` tragos – այ ծի ձագ և pogon – մո րուք,
ռու սե րե նում ` ко зел – այծ և бо ро да – մո րուք:
Բո լոր օրի նակ նե րը լեզ վա կան բա ռա պատ ճեն ներ են:

* Էմ մա Պետ րո սյա նը ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ 
ազ գագ րու թյան բաժ նի առա ջա տար գի տաշ խա տող է, պատ մա կան գի տու թյուն նե
րի դոկ տոր: Զա րու հի Սու ջյա նը Հա յաս տա նի ճար տա րա պե տու թյան և շի նա րա րու
թյան ազ գա յին հա մալ սա րա նի լե զու նե րի ամ բի ո նի անգ լե րեն լեզ վի դա սա խոս է:

1 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. IV, Երև ան, 1979, էջ 604 –605, 
տես` քօշ: Հե ղի նա կը բե րում է քօ շան ման «այ ծան ման», քօ շա մօ րուք «այ ծի մո
րուք» կո չուած բոյ սը, tragopogon, գրված է նաև զա նա զան ձև ե րով:
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Բեր ված բու սա նուն նե րի սե ման տիկ տա ռա պատ կե րը մի ան ման է: 
Ըստ ար տա քին տես քի ծա ղի կը ան վան վում է քօշ մո րուք/այծ մո րուք: Երբ 
ծա ղի կը ծաղ կա թափ է լի նում, նրա բա ժա կա տե րև իկ նե րը ծալ վում են կո
կոն, նման վե լով սպի տակ բրդոտ մո րու քի: Այս է պատ ճա ռը, որ ծաղ կի 
ար տա քին տես քը նման է այ ծիքո շի և սեղմ ձև ով կապ վում է նախ կին 
բազ մա թիվ անաս նա պա հա կան ժո ղո վուրդ նե րի ավան դույթ նե րում այ ծի 
պաշ տա մուն քի և թա տե րա կա նաց ված սյու ժե նե րի հետ:

Մենք ու նենք ապա ցույց քօշ մո րուք –սինձ բույ սի պատ կա նե լու թյու նը 
առաս պե լա կան հեր բա րի ումում: Սին ձը, ինչ պես և արև ա ծա ղի կը, շրջվում է 
արևի ճա ռա գայթ նե րի ետև ից և այդ էր պատ ճա ռը, որ արև որ դիք պաշ տում 
էին այս բույ սը: Ազ գագ րա գետ Կ. Գա բի կյա նը բե րում է մի միջ նա դա րյան 
եր գի տեքստ. «Սինձն, իրի ցուկն, ու եղր դակն կու ըս պա սեն Արև որ դուն, նո
ցա երամ ու րիշ է կըշր ջին զօրն հետ Արև ուն»2: Կա նաև բույս խնկա սինձ:

Այն, որ Քօշ մո րուք ծա ղի կը պատ կա նում է առաս պե լա կան հեր բա
րի ու մին, մեզ օգ նեց հե տև յալ մջա խա ղա յինպա րա յին ծե սը: Քե սա պում 
Բուն Բա րե կեն դա նի երե կո յան խնջույ քի ժա մա նակ կամ բա կում հայտն
վում էին եր կու ծպտված երի տա սարդ` հա գած հին, հնա մաշ հա գուստ: Մե
կը կնոջ հա գուս տով էր, մյու սը` տղա մար դու: Եր բեմ մաս նակ ցում էր մի
այն մի երի տա սարդ: Երես նե րը մրո տում և դառ նում էին ան ճա նա չե լի: Հե
տա գա յում մո րու քի փո խա րեն սկսե ցին հագ նել դի մակ: Նրանց կեշ մուոր 
կամ կօշ մար էին ան վա նում: Կօշ մա րի վզից կա խում էին դա տարկ խխունջ
նե րից պատ րաս տած վզնոց ներ, որոնք ամեն շար ժու մի հետ մի մյանց դիպ
չե լով զնգզնգում էին: Կեշ մուոր նե րին շրջա պա տում էին թի թեղ նե րով զին
ված մի քա նի երի տա սարդ, որոնք թա փա հա րում ե րով կամ մի մյանց խփե
լով մեծ աղ մուկ էին բարձ րաց նում և եր գե լով շրջում փո ղոց նե րով, բա ցա
կան չե լով` «Հաս տէ տի կին»: Տղա նե րը կանգ նե լով տան առ ջև եր գում ու 
պա րում էին: Կեշ մու րին կամ կօշ մա րին հրում էին սե նյակ: Նա պա րե լով 
կա տա րում էր ծի ծա ղա շարժ, տա րօ րի նակ շար ժում եր: Տե սա րա նը 
ավարտ վում էր պա հան ջե լով նվեր ներ: Տան տե րե րը ջերմ ըն դու նում էին և 
տա լիս էին նուռ, պո պոք, նուշ կամ դրամ3: Այս թա տե րա կա նաց ված տե սա
րա նում կոշ մա րը երի տա սար դը պետք է լի ներ հա գած այ ծի մոր թով:

Մո րու քա վոր այ ծի կեր պա րը հա ճախ խա ղաց վում էր Ս. Ծնուն դին, 
Բա րե կեն դա նին և հար սա նի քին: Երբ պա րե րը և ու րա խու թյու նը հաս նում 
էին թեժ պա հին, սե նյակ մտնում էին մի խումբ երի տա սարդ ներ, քա շե լով 
իրենց հետ ծպտվա ծին, ով զգես տա վոր ված էր որ պես այծ: «Զուռ նի ձայ նը 

2 Գա բի կե ան Կ., Հայ բու սաշ խարհ, Երու սա ղեմ, 1968, տես` սինձ:
3 Չո լա քե ան Հ., Քե սապ, հ. 2, Հա լէպ, 1998, էջ 197:
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Թա տե րա կա նաց ված ծե սի սեղմ ար տա ցո լու մը մի բու սան վան մեջ

կտրե՜ք, Էծն է էկե՜լ» — բա ցա կան չում էին ներ կա նե րը: Այ ծը պա րում էր, 
չո քե չոք քայ լում, մկկում, հա րու էր տա լիս պա ռավն ե րին, թա փա հա րում էր 
մա հա կով: Հա ճախ այ ծը զին ված էր նետ ու աղա ղով: Վեր ջում գե տին էր 
ընկ նում կար ծես թե մա հա ցել է: Այ ծի տե րը և նրա շքա խում բը ող բում էին, 
խնդրե լով նվեր ներ: Երբ նվեր նե րի քա նա կը շա տա նում էր, տե րը պայ մա
նա կան նշա նով այ ծին առա ջար կում էր հա րու թյուն առ նել: Պա րե լով` այ ծը, 
տե րը և նրանց շքա խում բը հե ռա նում էին4:

Նկա րագ րենք, թե ինչ պես էին ծպտվում այծ/քօշ ներ կա յաց նող դե
րա կա տար նե րը: Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում մենք գրան ցել 
ենք մի քա նի տար բե րակ: Կա տա րո ղը հագ նում էր քո լոզ կամ նախ րա պա
նի բրդոտ փա փա խը: Ալաշ կեր տում վզի եր կու կող մից կա պում էին ման
գաղ, որոնց սուր ծայ րե րը դառ նում էին եղ ջյուր ներ: Կար տար բե րակ, երբ 
եղ ջյուր նե րը պատ րաս տում էին քե չա յից կամ ոլոր ված բրդից: Քո լո զը 
իջեց նում էին մին չև աչ քե րը: Երե սին քսում էին մուր կամ ալյուր, այ ծի փոս
տից կտրում էին մի կտոր`մո րու քի հա մար, որը կա պում էին կզա կին:

Մարմ ի եր կու կող մից գցում էին այ ծի փոս տեր, մա զի կող մով դե
պի դուրս, ամ րաց նե լով ու սե րից: Գո տին պատ րաս տած էր կե մից` ոլոր

4 Пет ро сян Э., Сю же ты и об ра зы на род но го дра ма ти чес ко го твор чест ва ар мян. – В 
кн.: Фольк лор ный те атр на ро дов СССР. М., 1985, с. 176.

Պարող դերակատարներ այծի և ցուլի դիմակներով։ Նկարիչ՝ Թորոս Ռոսլին. Ավետարան 
1262 թ., էջ 8ա, Կիլիկիա, № 539 (պահպանվում է Ուոլտեռ Արտ Գալլերի, Բալտիմոր, ԱՄՆ)
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ված ճիլ խո տից: Որոշ շրջան նե րում գո տուց ամ րաց ված էր ման գաղ: Երբ 
քօշ մա րը պա րում էր, նա թա փա հա րում էր ման գա ղով: Փոս տի մա զե րից ու 
գո տուց կա պում էին բո ժոժ ներ և գու նա վոր թե լեր: Պա րե լիս, բո ժոժ նե րը 
զնգզնգում էին5:

Որոշ շրջան նե րում այ ծի պես զգես տա վոր ված երի տա սար դը անն
կա տե լի մտնում էր պա րող նե րի շար քը դառնա լով պա րի պոչ: Նա պա րում 
էր, բարձր բար ձրաց նե լով ոտ քե րը, ծի ծա ղեց նում էր բո լո րին, քան դում 
պա րող նե րի շար քը: Ծի սա կան պա րե րին Այ ծը չեր մաս նակ ցում. իրա վունք 
չու ներ խախ տել ծե սի նպա տա կադ րու մը:

Հր. Աճա ռյա նը քո շիկ բա ռի տակ դնում է հե տև յալ բա ցատ րու թյու
նը: «Մեծ Պա հոց առա ջին օրը կե սօ րին տե ղի ու նե ցած կա տա կա խա ղին 
գլխա վոր դե րա կա տար խեղ կա տա կը, ասի կա կԶը լայ տղայ մը, գլու խը 
կապկ պած, երե սը ալյուր քսած, մէջ քէն թուր, թև էն աղեղ և առ ջև էն ու 
ետև էն մոր թեր կա խած, այս ձև ով տու նէ տուն կը պտտին ու կը խա ղան»6:

Մեր գրան ցած տար բեր շրջան նե րից դաշ տա յին նյու թե րը ապա ցու
ցում են, որ զգես տա վոր ված այ ծիքո շի կեր պա րան քով հե րո սը պար տա
դիր պետք է «մեռ ներ և հա րու թյուն առ ներ»: Այդ պի սի զու գա հեռ կա րող 
ենք նշել հնա գույն հե թա նո սա կան մեռ նող և հա րու թյուն առ նող Աստ ծո 
հետ` որ պես վե րապ րուկ: Հու նա կան առաս պել նե րում այ ծե րը, սա տիր նե
րը Դի ո նի սոսի ու ղե կից ներն էին: Բալ կա նյան առաս պել նե րում ամպ րո պի 
աստ ծո` Պեր կու նա սի փո խադ րա մի ջո ցը այծ էր, սլա վո նա կա նում` աստ
ված Պե րու նը պատ կեր վում է նստած այ ծի վրա, հին հնդկա կան առաս
պել նե րում այ ծե րը լծված էին Պու շա նի մար տա կառ քին:

Հու նա կան առաս պել նե րում այծ մո րու քով էին Պա նը, Սա տի րը, Դի
ո նի սոսը, ար խա յիկ Ապոլ լո նը և բա ցառ ված չէ, որ ծա ղիկ tragopogon «քոշ-
մու րուկ» ու ներ սրբա զան հատ կա նիշ ներ, ինչ պես խա ղո ղի վա զը և բա ղե
ղը: Սլա վո նա կան košara նշա նա կում է անաս նա նոց, փա րախ, գոմ, որը 
առա ջա ցել է košь բա ռից, իսկ հին սլա վո նա կա նում «*kosara, *kosatь»` բար
բա ռա յին տար բե րակ ներ էին: Որոշ լեզ վա բան ներ են թադ րում են, որ այս 
բա ռը ու ներ լայն տա րա ծում7: Սա կայն Հր. Աճա րյա նը բե րում է Հ. Հյուբշ
մա նի ստու գա բա նու թյու նը, նշե լով հայ. «քոշ», ասոր. kewša, արաբ. kabš, 
եբր. keseb` բո լո րը նշա նա կում են այծ, ոչ խար, գառ: Քոշ` նաև հա տուկ ձևի 
(սմբա կա ձև) կո շիկ է:

5 Նույն տե ղում,
6 Աճա ռյան Հ., Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան. – ԷԱԺ, հ. Թ, Թիֆ լիս, 1913, էջ 1121: 

Մալ խա սեանց Ս., Հա յե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան, հ. IV, Երև ան, 1945, էջ 584, 
տես` քո շիկ:

7 Кле пи ко ва Г., Сла вянс кая па сту шес кая тер ми но ло гия. М., 1974, с. 189. Հե ղի նա կը 
հղում է մի շարք լեզ վա բան նե րի կար ծիք ներ:
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Հնչյուն նե րի ք/կ հնչյու նա փո խու թյու նը տա լիս է «կ», և կո շիկ հա մա
պաս խա նում է ոտ նա մա նին, ինչ պես ռուս. կեն դա նու «ко пы то» հա մա պա
տաս խա նում է հին ռու սա կան կո շի կին, որը ան վան վում էր սմբակ` «ко-
пыт це»8: Սրբու հի Լի սի ցյ ա նը բա ցատ րում է քո շը վոր պես հնա գույն 
շրջա նի քրմե րի ծի սա կան կո շիկ: Այն կրում էին սրբա զան պա րե րի` Տոնք 
Սպան դա րա մե տա կան ժա մա նակ9:

Ս. Լի սի ցյա նը վեր լու ծե լով Քո չա րի պա րը բնու թագ րում է որ պես այ
ծե րին նմա նո ղա կան պար և հնա րա վոր է Քո չա րին ան վա նել Քո շեի: Քո
չա րու պա րա քայ լե րը կազ մած են հար ձա կո ղա կան շար ժում ե րից և թռիչք
նե րից10:

Քօշ մո րուք բա ռում երկ րորդ ար մա տը մո րուք /մօ րուս, մու րուկ (օ >ու) 
ծա գում է հ.և. ‘zmakru`, ռուս. «бо ро да», անգլ. beard, գերմ. Barb, լատ. pogon, 
barba, հուն. Пωγων : Հի շեց նենք ծաղ կի ար տա քին տես քը: Այն նման է չբաց
ված խա տու տի կին, որից ցցված է բրդոտ, մա զոտ փնջիկ, որը նման է այ
ծի/քօ շի մո րու քին:

Կրո նի պատ մու թյու նում կեն դա նիաստ վա ծա կիր նե րը դիտ վում են 
որ պես նրանց փո խա րի նող նե րը: Բազ մա թիվ հնդեվ րո պա կան ժո ղովրդ
նե րի մեջ այ ծը մարմ ա վո րում է հա ցի կամ հա տի կի ոգի և մա հա նում է, 
երբ կա պում էին վեր ջին խուր ձը, որի հաս կե րից հյու սում էին «մո րուք» 
(бо ро да)11: Մեզ հայտ նի չէ հայ պտղա բե րու թյան Աստ ծո անու նը, սա կայն 
նա պետք է լի ներ ևս մո րու քա վոր և նրա այ լա կեր պում էր բույս քոշ մո րուկ 
(սինձ), մո րու քա վոր այ ծը: Սա կայն հի շեց նենք Խո րե նա ցու Վա հագ նի 
ծնուն դը. «Նա հուր հեր ու ներ, [ապա թէ] բոց ու ներ մօ րուս և աչ կունք էին 
արե գա կունք»12: Ղ. Ալի շա նը հի շա տա կում է. «Եվ շատ որո շա կի է ասում 
մեր հին վար դա պետ նե րից մե կը արար չու թյան բա ցատ րու թյան մեջ. 
Ոմանք զԱ րե գակն պաշ տե ցին և Վա հագն կո չե ցին»13:

Ամ փո փենք` նույն իմաստաբանական շա րքում են արև, մո րուք, քոշ
մո րուկ (սինձ), սմբա կա ձև կո շիկ, պար Քո չա րի, այծ, ծաղ րա ծու կօշ մար, 

8 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. IV, էջ 604 –605, տես` քօշ: См. 
Труб ачев О. Н., Из сла вя ноиранс ких лек си чес ких от но ше ний. – Эти мо ло гия. 1965. 
М., 1967, с. 40.

9 «Իբ րև տօն հա սա ներ Սպան դա րա մե տա կան պաշ տա մանն տագ նա պէ ին զնո սա 
պսա կե ալս թաւ ոս տովք Սպան դա րա մե տին կա քա ւել»: Տես Ալի շան Ղ., Հա յոց 
հին հա վատ քը կամ հե թա նո սա կան կրո նը, Երև ան, 2002, էջ 158:

10 Ли си ци ан С., Ста рин ные пляс ки и те ат раль ные пред став лен ия ар мянс ко го на ро да, 
т. 1. Ере ван, 1958, с. 402–404.

11 Фре зер Дж., Зо ло тая ветвь. М., 1980, с. 502.
12 Խո րե նա ցի. Ա, լա.
13 Ալի շան Ղ., նշվ. աշխ., Էջ 51:
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արև որ դիք. այս բո լոր հաս կա ցու թյուն նե րը, որ պես վե րա կանգ նում, կա
պում ենք Վա հագ նին նվիր ված ծի սա կա տա րու թյան հետ:

Վեր լու ծե լով քօշ մո րուք ծա ղի կի ան վա նում ե րը հա յե րե նում, անգ
լե րե նում, գեր մա նե րե նում, լա տի նե րե նում, ռու սե րե նում եզ րա կաց նում 
ենք, որ բո լոր տեր մին նե րը «կալ կա ներ» (լեզ վա կան բա ռա պատ ճեն ներ) 
են և տար բե րակ նե րը առա ջա ցել են հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի ընդ հան
րու թյան շրջա նում, որ պես բար բա ռա յին տար բե րակ ներ: Այս սրբա զան 
բույ սը կապ ու ներ տար բեր ծե սե րի հետ և որ պես ծպտված էակ մաս նակ
ցել է թա տե րա կա նաց ված ներ կա յա ցում ե րում:

ОТ РА ЖЕ НИЕ В «СВЕР НУ ТОЙ ФОР МЕ» ТЕ АТ РАЛ ИЗО ВАН НО ГО ОБ РЯ ДА 
В НА З ВА НИИ ОД НО ГО РА СТЕ НИЯ

Эм ма Пет ро сян, За руи Суд жян
Ре зю ме
В арм. քոշ մո րուկ, англ. goat’s-beard, нем. Bocksbart, лат. Tragopogon, русск. 
коз ло бо род ник яв ля ют ся наз ва ни ем ра стен ия и линг ви сти чес ки ми каль ка
ми и оз на ча ют дос лов но «бо ро да тый ко зел». На Св. Рож дест во, Мас ле ни цу, 
свад ьбу име ло ме сто об ря до вое те ат ра ли зо ван ное дейст во с ря жень ем в бо
ро да то го коз ла, ко то ро го на зы ва ли кош мо рук/кош мар. По хо ду пред став
лен ия он пля сал, «уми рал и воск ре сал». По ла га ем, что ря же ный пе ре да вал 
об раз бы ло го ар мянс ко го сол неч но го, бо ро да то го бо жест вадра кон обор ца 
Ва хаг на, а его транс фор мац ия ми бы ли ко зел и ра сте ние коз ло бо род ник.
Клю че вые сло ва: ра сте ние, коз ло бо род ник, goat’sbeard, об ряд, та нец, 
обувь, ко зел, Ва хагн.

REFLECTION IN THE “CURTAIL FORM” OF THE RITUAL  
IN THE NAME OF ONE PLANT

Emma Petrosyan, Zaruhi Sudjyan
Summary
The paper compares the names of the sacred plant in arm. քոշ մո րուկ, engl. 
goat’s-beard, germ. Bocksbart, lat. Tragopogon, rus. Kоз ло бо род ник. All the 
terms are linguistic inscriptions and mean “a bearded goat.” A ceremonial dra
matized ritual, with a mummery dressed as a bearded goat called koshmoruk/
koshmar, took place at Christmas, Shrovetide, and weddings. Mummer danced, 
fell, and rose during the performance symbolizing “death and resurrection.” We 
suppose, the mummer symbolized the image of the Armenian sunny, bearded 
god Vahagn and its transformations into a goat and the plant goat’s-beard.
Keywords: plant, kochmur, goat’sbeard, ritual, dance, shoes, goat, Vahagn.
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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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