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2022 АНЗ – УÆРÆСЕЙ АДÆМТИ КУЛЬТУРОН БУНДАЙРАДИ АНЗ

Аци анз нимад цæуй  Уæрæсей 
адæмти уодварнон бундайрадæ багъæ-
уай кæнуни Анзбæл, æма уомæ гæсгæ 
ба раст уодзæнæй нæ адæмон исфæл-
дистади туххæй аллихузон æрмæгутæ 
ахиддæр мухур кæнун. Уогæ еци ихæс 
нури уæнгæ дæр æнхæст кодтан, æма 
ни идарддæр дæр иронх нæ уодзæнæй. 
Абони ба уæ зонгæ кæнæн нæ номдзуд 
финсæг Хъазбегти Хъазбеги финст æр-
мæги хæццæ. Мухургонд æрцудæй жур-
нал «Мах дуг»-и 1962 анзи 2-аг номери.

Алли адæмихаттæн дæр æ цъухæйд-
зоргæ исфæлдистадæ райгурдæй рагон, 
недзаманон доги. Е федар кодта, раз-
илдæй æма æ къабæзтæ фæйнердæмæ 
уагъта æхсæнади царди арæзтадон ирæз-
ти хæццæ. Фольклор æ жанртæмæ гæсгæ 
æй аллихузон æма гъæздуг: аргъæуттæ, 
кадæнгитæ, зартæ, æмбесæндтæ, бацеу-
бацеутæ æма æндæртæ.

Фæллойни бундорбæл ка райгурдæй 
æма къласон тохи ка исирæзтæй, еци 
адæмон исфæлдистади историон, æхсæ-
надон æма гъомбæладон ахедундзийна-
дæ æй агъазиау æма ахсгиаг. Уой туххæй 
номдзуд аййевадæртасæг æма фолькло-
рист Поль Лафарг æ киунугæ «Культури 
историй очерктæ»-йи 53 фарсбæл финста: 
«Зар, кæмифæнди дæр ка райгурдæй æма 
цъухæй лæвæрд ка цæуй… е адæмæн 
æй сæ зæрдиуагæ æргомгæнæг, сæ зо-
нундзийнæдти, сæ дини, сæ философий 
энциклопеди, сæ национ истори кæми 
æвдесунцæ, уæхæн хæзна».

Зар, адæмон исфæлдистади иннæ 
хузтæй уæлдай, арæзт æрцæуй айдагъ-

дæр зарунæн бæлвурд мелоди æма 
музыки хæццæ. Уомæ гæсгæ уайтæкки 
рапарахат уй урух дзилли ‘хсæн.

Адæмон зартæ ахид исунцæ национ 
сæребарæдзийнадæ æма революцион 
тохи зартæ, фæллойнæгæнæг адæми 
зундирахасти райгъал кæнунцæ къласон 
хелæдæрундзийнадæ, исистун сæ кæнун-
цæ революцион тохмæ.

Адæмон исфæлдистадæн устур аргъ 
кодта В.И. Ленин, е уарзта фæллойнæгæ-
нæг адæми ‘хсæн ун æма уони аргъæуттæ, 
зартæ, æмбесæндтæ æма циргъ дзубан-
дитæмæ игъосун. Еци гъæздуг медæггой-
ни В.И. Ленин хуарз лæдæрдтæй адæми 
оптимизм, сæ бæллецтæ æма нифс исо-
нибони рохс цардмæ, æнæбасæтгæ агъ-
азиау хъаурæбæл æууæндундзийнадæ.

Уой туххæй академик Бонч-Бруевич 
æ имисуйнæгти финсуй: «В.И. Ленин 
лæмбунæгæй кастæй «Смоленски этно-
графион æмбурдгонд» æма 
бæрæг кодта, ци æрмæг си му-
хургонд æрцудæй, уой агъазиау 
ахедундзийнадæ.
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Уотæ кæддæр загъта нæ национ 
культури номдзуд архайæг, Цæгат Ири-
стони адæмон хузæгæнæг Цæрикъати 
Осмæни фурт Маирбег. Æма æ еци 
гъудий аккаг хузи аразта æхе царди ха-
бæрттæ дæр. Абони ба ‘й уомæ гæсгæ 
имисæн, æма 29 июли æ райгурдбæл 
æнхæст кæнуй финддæс æма цуппа-
ринсæй анзи (1927-2018). Æ ном ин ци 
хузи æргъуди кæнæн, зæгъгæ, гъуди 
кæнгæй, æрцудан еу хатдзæгмæ: но-
мерæнæн еума хатт ниммухур кæнæн, 
зундгонд журналист Тепсихъоти Зойæ 
(е дæр, гъулæггагæн, абони цардæгас 
нæбал æй…) ци интервью бацæттæ 
кодта, уой. Уой дæр, æ рæстæги куте-
мæй мухургонд æрцудæй уотемæй – 
уомæн æма æ еци гъудитæ абони дæр, 
куд фæззæгъунцæ, нуриккон æнцæ.

«Цард æй
дессаг,
æма 'й 

дессагæй
бацæрæ!..»
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Нæ рагфидтæлти фæдзæхститæй:
«Куд уодзæнæн, ци уодзæнæн, зæгъгæ, ка дзурдта, е надбæл 
байзадæй. Ци фæдтæн, уой фæдтæн, зæгъгæ,  ка загъта, е æ 
бунатбæл исæмбалдæй...»

Еууæхæни дзубанди ку ра-
уадæй цъухæйдзоргæ адæмон 
исфæлдистади туххæй, уæд 
Владимир Ильич ракурдта, 

цæмæй ин раттонцæ æркæсунмæ за-
ртæ, былинитæ æма аргъæутти цалдæр 
æмбурдгонди. Æ курдиадæ æнхæстгонд 
æрцудæй. «Ци дессаги æрмæг æй, – загъ-
та е. – Аци æрмæгмæ гæсгæ ниффинсæн 
ес æмбесонди æртасæн куститæ адæми 
бæллецтæ æма æнгъæлдзаути туххæй… 
Адæмон исфæлдистадæ æй, æнæмæнгæ 
ка гъæуй æма æ ахедундзийнадæ устур 
кæмæн æй нæ доги адæми психологи 
исахур кæнунæн, уæхæн…»

Ирон адæмæн сæ недзаманон фид-
тæлтæй байзадæй гъæздуг æма жанртæ-
мæ гæсгæ аллихузон ка ‘й, уæхæн фоль-
клор. Еци кадæнгитæ, таурæхътæ, аргъæ-
уттæ æма зартæмæ гæсгæ исбæрæггæнæн 
ес, ирон адæм рагон рæстæгæй Октябри 
социалистон нæдтæбæл фæццудæнцæ, ци 
берæ фудæбæнттæ æма ци гъезæмæрттæ 
фæууидтонцæ, уони. Еци гъæздуг æрмæг 
бæрæг кæнуй ирон фæллойнæгæнæг 
адæми æнæфæккеугæ тухæ се ‘знæгти 
нихмæ, къласон тохи уавæр сæ историон 
нæдтæбæл, сæ оптимизм, се ‘гъдæутти 
æма сæ эстетики æмбохундзийнади хъау-
рæ, сæ агъазиау æцæг бундоргун фантази, 
се ‘взаги æма сæ аййевадон мадзæлтти 
гъæздугдзийнадæ.

Фал ирон адæмон исфæлдистади 
æрмæгмæ ес берæ æмхузондзийнæдтæ, 
Цæгат Кавкази рагæй ка цæруй, еци адæм-
ти фольклори хæццæ. Аци гъуддаг æваст 
æма еу рауæн нæ исæвзурдæй. Цæгат 
Кавкази ци хуæнхон адæмтæ æрæнцадæй, 
етæ рацудæнцæ æмхузон æхсæнадон-эко-
номикон формацитæбæл. Уомæ гæсгæ сæ 
фольклор æй кæрæдземæ хæстæг.

Ирон адæмон исфæлдистадæн æ 
тæккæ гъæздугдæр хузтæй еу æй Нарти 
эпос. Нæййес ирон адæмæй уæхæн, æма 
еци кадæнгитæ ка нæ зонуй, ка нæ уарзуй, 
сæрустур си ка нæй. Гъе уомæ гæсгæ 
сæмæ хъæбæр рагæй дарун байдæдтонцæ 
сæ гъос Уæрæсей æма дуйней номдзуд 
ахургæндтæ. Æмбурд кæнун, финсун æма 

сæ наукон æгъдауæй ахур кæнун райдæд-
тонцæ сауæнгæ 1830 æнзтæй фæстæмæ, 
фал æцæгæй, бундоронæй куст æрцу-
дæнцæ айдагъдæр Октябри социалистон 
революций фæсте, советон хецаудзийнади 
рæстæги. 

Нарти эпос айдагъ ирон адæммæ нæй, 
еци кадæнгитæ æнцæ Кавкази цæрæг 
æндæр адæмтæмæ дæр. Етæ дæр сæ еу 
фæлтæрæй иннемæ дæттунцæ цъухæй-
цъухмæ æма сæ гъæуай кæнунцæ феронх 
кæнунæй, нимайунцæ сæ сæ аййевади 
æма культури гъæздугдзийнадæбæл. 
Цалдæр азнзей разæй кæсгон адæм, нарти 
кадæнгитæй сæмæ ци æрмæг адтæй, уой 
рауагътонцæ хецæн киунугæй. Нарти эпо-
сæй берæ кадæнгитæ ес адыгейæгтæмæ, 
балхъайрæгтæмæ, мæхъæлмæ, цæцæн-
мæ, абхазмæ æма Кавкази иннæ цæрæг 
адæмтæмæ дæр.

Еци адæмтæй алке дæр æ кадæнгити 
бауагъта æхе национ уод, æхе философи, 
байвардта си æхе историон цаутæ, æхе 
æгъдæуттæ æма æхе аййевадон дæсни-
адæ. Алли адæммæ дæр нарти эпосæй 
ци ес, е еци адæмæн æй æхе спецификон 
зундирахаст æвдесæг. Адæмон исфæлди-
стади уæхæн фæззиндтитæ æма уавæри 
туххæй номдзуд уруссаг критик æма æх-
сæнадон архайæг В.Г. Белинский уотæ 
финста: «Адæмон поэзи æй айдæнæ, æма 
уоми æвдист цæунцæ еци адæми цард, æ 
характерон фæззиндтитæ æма муггагон 
царди нисантæ». Æма идарддæр: «Алли 
адæмæн дæр æ поэзи хæссуй æхе уодра-
хасти гепп».

Кавкази рагæй нурмæ синхонæй ци 
адæмтæ цардæй æма цæруй, уонæн сæ 
экономикæ æма культури тæвагæ æнæ 
фæббæрæг уæвгæ нæ адтæй кæрæд-
зебæл. Уордигæй февзурдæнцæ нарти 
кадæнгити æнгæсдзийнæдтæ дæр.

Райсæн ирон æма кæсгон адæмти 
нарти кадæнгитæ. Иронау-нарти Батраз 
Хæмици фурт, кæсгонау – нарти Батрез 
Хымышы-фурт. Ацæ-Аше, Сатана-Са-
таней (дууæ адæмемæ дæр æвдист 
цæуй уиндгун, æгъдаугин æма зундгин 
силгоймагæй, нарти адæми ‘хсæн устур 

кадæ æма æгъдау кæмæн ес, уæхæнæй). 
Созурухъо – Сосруко (аци ном æй кæсгон. 
Созур – ном, хъо-фурт, гъома, Созури 
фурт), Ацæмæз – Ашемез (дууæ адæ-
мемæ дæр дæсни уадиндзæйцæгъдæг). 
Арæхцæу – Аракшу, Агундæ – Æкынде 
æма уотæ идарддæр.

Æмхузондзийнадæ ес ирон æма кæс-
гон нарти эпоси муггæгтæмæ дæр. Зæгъ-
æн: иронау – Алæгатæ, кæсгонау – Алыг 
æма æндæртæ.

Иристони æма Кæсæги нарти ка-
дæнгити топонимикон æгъдауæй дæр ес 
еухузондзийнæдтæ. Зæгъæн, Æргинарæги 
недзаманон мæсуг иронау хонæн Дзылат, 
кæсгон адæмон исфæлдистади ба – Жулат, 
Волгæ дууæ адæмемæ дæр хуннуй Идыл, 
Куырыпп – Куырыпп. Ес сæмæ æнæуой 
дæр берæ æмхузон дзурдтæ, ирон адæм-
мæ сæнæ, кæсæгмæ сано (нарти адæми 
ниуæзтæ, ирæнттæмæ ба ‘й хонунцæ ронг), 
дамугъа (тавро), пилуан-пилиуан æма уотæ 
идарддæр.

Уæхæн æмхузондзийнæдтæ ес ирон 
адæми, Хъæрæсей, Балхъари, Абхази, 
Мæхъæли, Цæцæни æма Кавкази æндæр 
адæмти нарти кадæнгити ‘хсæн дæр. Æм-
хузондзийнæдтæ ес Кавкази адæмтæн 
сæ аргъæутти ‘хсæн дæр, зæгъæн, даге-
стайнаг аргъау «Денгизон бæх» хъæбæр 
æнгæс æй аргъау «Æртæ æнсувæрей» 
хæццæ, кенæ ирон аргъау «Силгоймаг 
æма кæфхъундар» æма цæцæйнаг аргъау 
«Гъиггаг силгоймаг æма кæфхъундар»-и 
‘хсæн дæр…

Зæгъун гъæуй, Цæгат Кавкази адæмти 
музыкалон фольклори ‘хсæн дæр ке ес 
берæ æмхузондзийнæдтæ сæ мелодитæ-
мæ гæсгæ дæр. Зæгъæн, кæсгон симди 
цагъд «Пшыхъаффæ» (æлдæртти кафт) 
хъæбæр æмхузон æй ирон «Ханти цагъд»-и 
хæццæ. Еци мелоди ес хъæрæсейаг æма 
балхъайраг адæмтæмæ дæр…

Дузæрдуггаг нæй, алли адæмæн дæр 
æ фольклор алли æгъдауæй дæр бундо-
рæвæрæн ке адтæй, æ аййев литератури 
райгурунæн. Фæллойнæгæнгутæ сæ царди 
медæгæ мингай æнзти дæргъи æрæмбурд 
кодтонцæ лексикон гъæздугдзийнæдтæ, сæ 

аргъæутти, кадæнгити. Зарти исаразтонцæ 
тухгин æма æнхæст сорæттæ, се ‘мбе-
сæндти байвардтонцæ сæ арф философи, 
сæ кадæнгитæн исаразтонцæ бæлвурд 
сюжеттæ æма композицитæ.

Устур уруссаг финсæг А.С. Пушкин 
хуарз лæдæрдтæй еци хъазар менеугутæ 
фольклори. Е, адæмон æмбесæндтæ æма, 
аргъæуттæмæ игъосгæй, сæрустурæй 
дзурдта: «Аргъау аргъау æй, фал не ‘вза-
гæн уруссаг аргъауи ци урух фадуæттæ ес, 
уæхæн ин æндæр рауæн нæййес. Æма ци 
парахат æй, арфгъудигин, цæйбæрцæ зунд 
ес нæ алли æмбесонди дæр! Ци сугъзæ-
рийнæ ‘й! Фал къохти не ‘фтуйуй, нæ! Ци 
дессаг æнцæ аци аргъæуттæ! Алке дæр си 
æй кадæнгæ!»

Адæмон исфæлдистадæн устур аргъ 
кодта номдзуд пролетарон финсæг А.М. 
Горький. Е советон паддзахади еугурцæде-
сон финсгути фиццаг съезди докладгæнгæй 
загъта: «Тæккæ арфдæр æма тæмæнтæ 
калгæ, аййевадон æгъдауæй æнхæстдæр 
хъайтарти типтæ исаразта фольклор, 
фæллойнæгæнæг адæми цъухæйдзоргæ 
исфæлдистадæ… Æз  мæхе хатун хæ-
лардзийнади унаффи хæццæ… Кавкази 
æма Астæуккаг Азий минæвæрттæмæ: 
æмбурд кæнетæ уæ фольклор, ахур ибæл 
кæнетæ уæхе, исфæлдистадон æгъдауæй 
ибæл косетæ. Е берæ æрмæг ратдзæнæй 
сумахæн дæр æма махæн дæр, нæ Цæдеси 
поэттæ æма прозаиктæн…»

Ирон адæми нарти эпос, Даред-
занти кадæнгитæ, гъæздуг аргъæуттæ, 
кадæнгитæ, таурæхътæ, æмбесæндтæ, 
зартæ æма фольклори иннæ хузтæ, 
фæллойнæгæнæг адæми цагъар цард, 
Уæрæсей раззагдæр литературæ æма ре-
волюцион-демократон идеити бундорбæл 
исирæзтæй номдзуд поэт-революционер, 
æхсæнадон-политикон архайæг Хетæгка-
ти Леуани фурт Къоста.

Фольклор ахургæнгæй Къоста арфдæр 
балæдæрдтæй Иристони фæллойнæгæ-
нæг адæми мæгур цард, еци фольклори 
медес ин никки хъæбæрдæр федар кодта 
æма æхсиста æ революцион-демократон 
зундирахаст.

Аргъæуттæмæ æма кадæнгитæмæ 
игъосгæй, Къоста дес кодта уони сюжетон 
æма композицион ирæзти дæснидзийна-
дæбæл, æ цæстити размæ фестиуонцæ сæ 
сæйраг архайгути хуæрзарæзт сорæттæ, æ 
зæрдæмæ хизтæнцæ æвзаги дæсни фæз-
зелæнтæ æма ин гъæздугдæр кодтонцæ 
æ лексикæ.

Ирон кадæнгитæ, аргъæуттæ, æмбе-
сæндтæ æма зартæ Къостай зæрдæ агайун 
байдæдтонцæ сауæнгæ æ сувæллони 
бонтæй фæстæмæ æма ку багъомбæл 
æй, уæд зелун байдæдта Иристонбæл 
æма игъуста дæсни фæндурдзæгъдгути 
кадæнгитæ æма зартæмæ.

Уой туххæй æрæдойнаг кадæнгæгæ-
нæг Аксо æ имисуйнæгти Къостай туххæй 
финсуй, зæгъгæ, дан, Къоста Æрæдонмæ 
ку 'рцæуидæ, уæд  æнæбабæрæг кæнгæ 
нæ уидæ Нихæс æма балигъстæ кæнидæ, 
цæмæй ин ракодтайуонцæ ирон зартæ, 
кадæнгитæ æма таурæхътæ.

Къоста е ‘сфæлдистадон кусти адæмон 
таурæхътæ, кадæнгитæ, аргъæуттæ æма 
зартæй ке пайда кодта, уой æхуæдæг дæр 
дзурдта.

Къоста айдагъ игъосун нæ уарзта 
кадæнгитæ æма аргъæуттæмæ, фал 
сæ æмбурд дæр кодта. Е бæрæг æй æ 
дзиппидаргæ финсæн киунугæй дæр. 
Уæди рæстæги ирон музыкæбæл ка куста, 
еци композитортæ сæхе бахадтонцæ 
Къостамæ, ирон адæмон исфæлдистадæ 
хуарз ке зудта, уомæ гæсгæ, цæмæй син 
фæййагъаз кодтайдæ хуæздæр адæмон 
зартæ равзарунмæ, уонæн сæ мелоди раст 
рартасунмæ. 

(Уодзæнæй ма).
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Нæ рагфидтæлти фæдзæхститæй:
Кæмæндæр æ бæх радавтонцæ æма, дан, сæ фудæнæн загъта: 
«Амæттаг син фæууæд, уæддæр ибæл еунæг цæфхадæй æндæр 
нæ адтæй...»

ЦÆРИКЪАТИ Маирбег:

«НÆ ДУЙНЕ ГЪÆУАМА 
ÆНЦОЙНÆ КÆНА 
РÆСТАДÆБÆЛ!..»

Нæ уарзон Иристонæй ал-
кæддæр сæрустур уомæй адтан, 
æма æ фæрнгун зæнхæбæл ке 
райгурдæнцæ æма исгъомбæл 
æнцæ уодæй кæдзос, лæгигъ-
æдæй ацъагъуæгин, æгъдау 
æма æфсармæй æнхæст, цъухи 
дзурдæй федауцæ æма рæсугъд 
хъæбæр берæ адæймæгутæ. 
Сæ фидтæлти уодиконди ху-
æздæр менеугутæй фæххайгин 
уогæй, сæ арфиаг гъуддæгутæй 
Фидибæсти кадæ бæрзонддæр 
ка кодта æма кæнуй, уонæй еу 
æй Цæрикъати Осмæни фурт 
Маирбег дæр, Цæгат Иристони 
адæмон хузæгæнæг, игъустгонд 
æхсæнадон архайæг.

Иристони дзилли цалдæр 
фæлтæремæй Цæрикъати Маир-
беги ка нæ зонуй, уой дæр айдагъ 
аййевади архайгутæй нæ, фал 
хумæтæги адæмæй дæр, уæхæн, 
æвæдзи, ефстæгутæй уæлдай 
нæ разиндзæнæй – зонунцæ 'й 
куд курухон æма дзурддзæугæ 
лæг, нæ кæстæртæн лæдæрд 
æма æхцæуæн ке зундамунд æй, 
уæхæн хестæр, куд нæ национ 
культури зингæдæр архайæг, æ 
райрæзти гъуддæгути агъазиа-
уæй ка фескъуæлхтæй, уæхæн 
исфæлдистадон архайæг.

Цæрикъати Маирбег райгур-
дæй 1927 анзи 29 июли Чиколай. 
Æнтæстгинæй каст фæцæй Мæ-
скуй аййевæдти институт 1952 
анзи. Куста куд Уæрæсей æндæр 
рауæнти, уотæ нæхемæ Иристони 
дæр – бæрнон бунæтти, зæгъæн, 
нæ республики аййевадон Фонди 
директорæй, хузæгæнгути Цæде-
си сæрдарæй. Æ сугъзæрийнæ 
къохтæй исфæлдиста аллихузон 
декоративон дзаумæуттæ,  Устур 
Фидибæстон тугъди ка фæммард 
æй, еци бæгъатæртæн монумен-
талон циртдзæвæнтæ, зæгъæн, 

Къостайгъæуи, Мæздæги, æй, 
Иристон Уæрæсей хæццæ байеу 
кæнуни 200 анзей кадæн Дзæуæ-
гигъæуи бæрæгастæу ци агъазиау 
скульптурон композици æвæрд 
æрцудæй, уой исаразгутæй еу. 
Аллихузон жанрти исфæлгонц 
кодта нæ адæми æскъуæлхт 
адæймæгути сорæттæ. 

Нæ дзурддзæугæ хестæр, 
игъустгонд скульптор Цæрикъати 
Маирбегæн æ исфæлдистадон 
æма æхсæнадон баргъондзийна-
дæмæ гæсгæ дзиллон лæг уогæй, 
ахид рауайидæ дзубанди кæнгæ 
дзиллон хабархæссæг фæрæзни-
ти минæвæртти хæццæ, уомæн 
æма ци зæгъидæ, е уидæ ахсгиаг 
æма гъæугæ. Уогæ айдагъ кæд-
дæр нæ – абони дæр æ уæдиккон 
дзубандитæ æнцæ, æригъосун 
кæмæ æнгъезуй æма си зунди хай 
райсун кæмæй æнгъезуй, уæхæн. 
Мах газети фæрстæбæл дæр 
рæстæгæй-рæстæгмæ фæззин-
ниуонцæ Цæрикъати Маирбеги 
уæхæн æрмæгутæ, æма уæ сæ 
еуей хæццæ абони зонгæ кæнæн. 
Æ рæстæги 'й бацæттæ кодта 
зундгонд журналист Тепсихъоти 
Зойæ (гъулæггагæн, абони не 
'хсæн нæбал æй, фал е 'рмæги 
Маирбеги зæрдихатт уотæ æцæ-
гæй ке бавдиста, уомæ гæсгæ ба 
'й нæуæгæй мухур кæнæн, раст 
зæгъгæй, еуцæйбæрцæдæр æй-
йивддзийнæдтæ имæ бахæсгæй).

– Маирбег, фиццагидæр 
республикон газет «Дигорæ» 
æма æ коллектив, æхсæнадон 
уацхæсгутæ æма  газеткæсгути 
номæй дин зæрдиуагæй арфæ 
кæнун, нæ Иристони хуарздзий-
надæбæл куд еузæрдиуонæй 
æма хъазауатонæй архайис, 
уой фæдбæл ци берæ агъа-
зиау гъуддæгутæ аразис, уой 
туххæй. Æма мæ фиццаг фарст 
дæр уомæ гæсгæ мæнæ ауæхæн 

æй: ду дæхуæдæг фæццардтæ 
æма цæрис кæдзосзæрдæй, 
æгъдаугинæй, æмгаруарзонæй. 
Куд дæмæ кæсуй, Маирбег, 
абони рæстзæрдæдзийнадæ, 
хуæрзæгъдау адæймæгутæбæл 
ахиддæр исæмбæлæн ес æви, 
нæ фидтæлтæ куд зæгъиуонцæ, 
къох бадæттун дæр кæмæ не 
'нгъезуй, уæхæнттæбæл? Еу-
загъдæй, нæ абони дзиллæмæ 
кæсгæй, ци аргъ ин искæнисæ?

– Кæмæ куд кæсуй, уобæл 
нæ дзордзæнæн, фал æз мæху-

æдæг ба федарæй уотæ зæгъун, 
æма рагон рæстæгути дæр куд 
адтæй, уотæ нур дæр не ’хсæн 
фулдæрæй-фулдæр хуæрзуод 
адæймæгутæ 'нцæ. Хуæрзгъæдæ 
уодигъæди еугур менеугутæй 
æнхæст адæймаг æрдзи исконди 
нæма рантæстæй. Адæймаг æ 
царди медæгæ архайгæ ку кæна, 
ести исаразунмæ ку тундза, уæд 
ин кæми фæлтæрддзийнадæ нæ 
фæффагæ кæнуй, кæми æнхæст 
нæ расагъæс кæнуй, æма рæ-
дуйгæ дæр ракæнуй, разиннуй 
имæ цидæр аййепдзийнæдтæ 
дæр. Фал е уотæ тæссаг нæй, 
æ рæдуд лæдæрунгъон ку уа, 
сæ исраст кæнунбæл ку архайа, 
æма ин хатир кæнун æнгъезуй, 
æ уодигъæди хуарздзийнæдтæ 
фулдæр ку уонцæ æ аййепдзий-
нæдтæй. Æркæсайтæ, фулдæр 
адæмтæ сæ цæрæнбонти фудæв-
зарæнтæ кодтонцæ уомæн, æма 
уодигъæди хуæрзеуæгдзийнадæн 
фагæ аргъ ке нæ кодтонцæ æма 
уомæй æнхæст ке нæ адтæнцæ, 
мæнæ уруссагау куд фæззæгъ-
унцæ, «дефицит нравственных 
достоинств», зæгъгæ, еци «не-
зæй» сæйгæ ке адтæнцæ, е сæ 
нæ тухсун кодта. Дуйней цивили-
заци хуæрзæрдæмæ рапарахат 
æй уомæн, æма адæмтæн сæ 
хуæрзгъæдæдзийнади менеу-
гутæ фулдæр ке адтæнцæ. Фал 
уой хæццæ ба цивилизаций раст 
ирæзт бустæги æнтæстгин уомæн 
нæ рауайидæ, æма ин къулум-
питæ аразтонцæ адæмæн сæхе 
уоди сахъатдзийнæдтæ, кæцитæн 
сæ бундор адтæнцæ кæрæфдзий-
надæ, мулкбæл æгæр æхцулд-
зийнадæ, æхсæнадон-моралон 
фæткитæ нецæмæ даргæй, хе 
пайдадзийнæдтæ фæффулдæр 
кæнунбæл архайгæй, æхсæна-
дæн зæран ке хастонцæ, е сæмæ 
нимади дæр ке нæ адтæй, еци 
зундирахаст. Æма абони ба уотæ 
нæй? Еци еугур еминитæй æгæр 
нæ фæссахъат æй нæ нуриккон 
æхсæнадæ дæр?

Уæхæн уавæр рæстзæрдæ 
дзилли куд нæ тухсун кæндзæ-
нæй, фал нæ уæддæр еуцæй-
бæрцæдæр нифсгин кæнуй, аци 
фарстати фæдбæл нæ бæсти 
дæр æма нæ республики дæр 
цидæртæ арæзт ке цæуй, е. Еци 
архайд гъæуама идарддæр дæр 
никки парахатдæрæй конд цæуа 

– еунæг социалон-экономикон 
фарста дæр хузæнонæй арæзт 
не 'рцæудзæнæй, æхсæнадæ 
уодварни гъуддагæй æнæнез 
æма цардгъон ку нæ уа, уæд. Ке 
зæрдæ ни нæ ресуй, фæстаг дæс-
гай æнзти дæргъи зæранхæссæг 
хъамилæй куд байдзаг æй нæ 
уодварни кæддæри рæсугъд æма 
уодæнцойнæ хæссæг дзæхæра-
донæ, уомæ кæсгæй?!. Раст цума 
сансала бахуардтан, уой хузæн 
исæрра ан, нæ фидтæлтæ тухгин 
цæмæй адтæнцæ æма цийфæнди 
уæззау рæстæгути уæлахезон ке 
фæрци разинниуонцæ, уони, куд 
фæззæгъунцæ, куйгæлдзæнæй 
рагæлстан, нæ цæсти исæгадæ 
'нцæ. Æма нæ еци фудзунддзий-
надæй ци рамулдтан? Æгириддæр 
неци – е нæ, фал ма уой нæхебæл 
балæдæрдтан, уой фудæй нæху-
æдтæ нæхе ци æгудзæгдзийнæдти 
амæттаг бакодтан, уой. Хуарз 
æма нур æрæскъидтан. Фæз-
зиндтæй нæмæ хуæрзæрдæмæ 
æййивддзийнæдтæ, сæ кеми 
цæун байдæдтонцæ нæ адæми  
моралон-этикон фæткитæ æма 
æгъдæуттæ, кæцити хуæрзгъæ-
дæдзийнадæбæл адæмтæ кустон-
цæ берæ-берæ æности дæргъи. 

Мæн зæрдæмæ раздæр дæр 
нæ цудæй, нигулæйнаг цардиуа-
гæмæ кадæртæ хицæ  ке кодтон-
цæ, е. Е уомæ гæсгæ нæ адтæй, 
æма еци уавæрмæ советон доги 
коммунистон идеологий цæстин-
гасæй кастæн. Сауæнгæ уæддæр 
æй уидтон æма 'й лæдæрдтæн, 
кæмæндæрти,  исфæлдистадон 
интеллигенцийæй дæр æма ху-
мæтæг адæмæй дæр, уæлдай-
дæр ба «æнæхсаст» фæсевæдæй 
кадæртæ  уотæ хъæбæр кæмæ 
хицæ кодтонцæ, еци хорнигулæй-
наг цардиуагæ нин æцæгæлон ке 
'й, нæ уоди æрдзи махæн пайда 
тала ке нæ исуадздзæнæй, уой. 
Хорнигулæни ци æма куд æй, уой 
æнхæст нæ равзаргæй æй нæхе-
цæн пахампарæн ке равзурстан, 
е нæмæ æгæр исахид æй евгъуд 
æноси кæрони æма нури æноси 
райдайæни...

Дзубанди дæр ибæл нæййес, 
иннæ паддзахæдти æма æндæр 
адæмтæмæ бафæн-
зуйнагæй ци райсæн, 
уæхæй берæ цидæр-
тæ разиндзæнæй. 

ЦÆРИКЪАТИЦÆРИКЪАТИ Осмæн æма æ цардæмбал Лаккæ (Цæголти кизгæ) сæ кæстæрти хæццæ. Осмæн æма æ цардæмбал Лаккæ (Цæголти кизгæ) сæ кæстæрти хæццæ.

ЦÆРИКЪАТИЦÆРИКЪАТИ Маирбег (рахесæрдигæй дуккаг) Кæсæг-Балхъари хузæгæнгу- Маирбег (рахесæрдигæй дуккаг) Кæсæг-Балхъари хузæгæнгу-
ти равдист Дзæуæгигъæуи игон кæнуни рæстæг. 1983 анз.ти равдист Дзæуæгигъæуи игон кæнуни рæстæг. 1983 анз.
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Царди айдёнёЦарди айдёнё Нæ рагфидтæлти фæдзæхститæй:
«Цæугæдонæн æ еу фарсæрдигæй ку цæрай, æма ин æ иннæ 
билæ дæр дæхе ку хонай, уæд, кæми цæрис, уордигæй дæр 
сурди фæууодзæнæ...»

Æма си нæхе бу-
стæги ку еуварс  кæнæн, 
уæд уомæй дæр раст нæ 
уодзинан.  Æхсæнадæ 
размæ уæд цæуй, æма 

ку æнцайа евгъуд рæстæгути 
рæстдзийнадæбæл, циййесæн 
е 'цæгдзийнадæ æнхæстæй ку 
лæдæра ,  лæмбунæг  сæбæл 
расагъæс кæнгæй ку пайда кæна 
– фæнди еугурдуйнеуон, фæнди 
хе адæми – фæлтæрддзийнадæй, 
æцæг уодигъæди хуарздзийнадæ 
раст ирæзунæн агъаз куд уонцæ. 
Культурæ æма традицитæ, æвæд-
зи, еугур адæмтæн универсалон 
нæ уодзæнæнцæ. Алли адæм 
дæр æности дæргъи фæккосунцæ 
сæхе царди фæткæвæрд æма 
культурон хæзнатæбæл. Дуйне 
хуарз уомæй æй, æма айдагъ 
æвзагæй ке нæ хецæн кæнуй, 
фал ма хе царди зонундзийнадæй 
дæр. Еске цардиуаги фæткитæ 
æма æгъдæуттæбæл механикон 
æгъдауæй ниццæггаг ун пайдайаг 
нæй, фал си, ку зæгъун, цæ-

стæ æрдарун æнгъезуй еуæй-еу 
фæззелæнтæмæ, кæцитæ æв-
десунцæ еугурадæмон хæзнатæ,  
фæгъгъæздугдæр кæндзæнæнцæ 
æндæр адæмти культурæ дæр. 
Абони дуйнейи нæййес, алцæмæй 
дæр æнхæст ка уа, уæхæн циви-
лизацигонд демократи, кæци æ 
хуæрзарæзт æгъдауæй пайдайаг 
уа бафæнзуйнаги хузи еугур 
адæмтæн дæр. 

Уæдта ин уотæ уæн дæр 
нæййес. Уомæ гæсгæ ба пай-
дайагдæр уодзæнæй адæмæн 
æхе культурон традицитæбæл 
æнцайун, рæстæги размæцуди 
æййивддзийнæдтæмæ гæсгæ 
сæ нæуæгдæр кæнгæй. Абони 
æхе цивилизацигонд демократи 
ка хонуй, уой хъозæнттæ цæбæл 
дзорунцæ – сæребарæ æма ху-
æдбарæдзийнадæ – е, мæнмæ 
гæсгæ, æгæр бæрзонд æвæрд 
цæуй, куд æнæнез æхсæнади 
ирæзтæн гъæугæ мадзал, уомæн 
æма еци дууæ домæни аллихузон 
политикон къуæрттæ айдагъдæр 

сæхецæн пайдай хузи лæдæ-
рунцæ. Ами гъæуама искоса хе 
багъæуай кæнуни инстинкт зиан-
хæссæг фæззиндтити, адæмæн 
сæ уоди традицион хæзнати 
цардгъондзийнадæ ка къулумпи 
кæнуй, уони нихмæ. Алли адæ-
михаттæн дæр ахсгиаг æй æхе 
традицитæ, æгъдæуттæ царди 
федардæр кæнун.

– Нæ бæсти граждæнтæ æн-
дæр бæститæмæ, фæсарæнтæй 
ке кумæ бафæндуй, уордæмæ 
цæун ке байдæдтонцæ, уой  
фæдбæл ба ци зæгъдзæнæ?

– Аци фарстай туххæй дзор-
гæй, кæсун гъæуй, ка си цæй 
туххæй ранæхстæр уй фæса-
рæнтæмæ. Уомæн æма си берæ 
æнай-æнойти фæззелæнтæ рар-
гом уй. Зæгъæн, уотид æндæр 
рауæнтæ фæууинуни зæрдтæй ка 
рабалци кæнуй, уой туххæй гъæ-
уама ци зæгъон – уадзæ æма нæ 
адæм фулдæр зононцæ æндæр 
паддзахæдти цардиуаги туххæй, 
фæууинонцæ дуйней цæмæдесаг 
рауæнтæ.  Фал, зæгъæн, æндæр 
бæститæмæ цæрун æма косуни 
туххæй ку рандæ унцæ, уæд е ба 
æндæр, вазуггиндæр фарста æй. 
Уомæн æма ахид уотæ рауайуй, 

æма цубур рæстæги фæсте си 
беретæ фæффæстæмæ унцæ – 
уоми цардиуагæ сæ зæрдæмæ 
ке нæ фæццæуй, уой фудæй, 
материалон æгъдауæй си царди 
уавæртæ хуæздæр уогæй дæр.

Абони нигулæн цивилизаци-
бæл хе бæттун позитивон процесс 
æй, зæгъгæ, хъæбæр зинтæй 
рахонæн ес. Уогæ ба нин ауæхæн 
гъуди туххæй дæр нæ сæризунди 
тъунсунцæ аллихузон мадзæлтти 
фæрци, æма е ба лæгъузæрдæ-
мæ зиннуй нæ цардиуаги хуæрз-
гъæдæдзийнадæбæл. Цæмæде-
саг хабар е æй, æма хуæрзгъæдæ 
царди ирæзтæн нихкъуæрд ке 
дæттунцæ сæ аллихузон реклами-
тæй паддзахадон телеуинунадæ, 
уæлдайдæр ба центрон канал-
тæ, кæцитæ парахат кæнунцæ 
берæ, бахъодикæнуйнаг ка 'й, 
уæхæн миутæ: кæрæдземæ кар-
здзийнади æма тухæдзийнади 
цæстингасæй кæсун, аллихузон 
æнæгъдаудзийнадæ æма гириз-
загдзийнæдтæ æстаун æма уотæ 
идарддæр. 

Алке дæр ни лæдæруй, е 
æгъдауихæлд ке 'й, кæци моралон 
уагæй зиан хæссуй не 'хсæнадæн. 
Уой ба нæ нуриккон «зунда-

монгутæ» хонунцæ демократон 
райарæзт, дзурди сæребарæ, 
дзиллон хабархæссæг фæрæз-
нити хуæдбарæ. Телеуинунади 
фæрци ихæлд цæуй æхсæнади 
цардиуаги уодварнон бундортæ. 
Паддзахади бон ба нæй, зæгъис, 
еци фуддзийнадæ райеуварс 
кæнун? Æгæрдæр ма æй, фал 
æхе уомæй цæмæдæр гæсгæ 
райеуварс кодта... 

Æнгъæлдæн, е кæмæндæрти 
уæлиæутти бадæг æма мулк-
гинтæй пайда æй. Циуавæр пай-
дадзийнадæ райсæн ес уæхæн 
кинотæй, кæци рауæн æвдист 
цæуй тухæ æма ихæлддзийнадæ, 
сæ сæйраг хъайтартæ кæмæн 
æнцæ монстртæ, терминатортæ, 
æдзæсгæнттæ æма «уарзондзий-
нади цагъартæ». Еци ихæлд миути 
фудæй æхсæнади, гъулæггагæн, 
æгæр рафедар æнцæ æнæгъда-
удзийнадæ, æбæрнон цæстингас 
æхсæнади раст фæткæмæ. Адæм 
кæрæдземæй æртæсунцæ, къу-
æрттæ кæнунцæ мулкитæмæ гæс-
гæ, фулдæрæй-фулдæр кæнунцæ  
давуни, æстъегъуни, маруни, гæр-
тæнттæ есуни æма æхсæнадæн 
æндæр зианхæссæг цаутæ. 

Зæгъæн ес, не 'хсæнадæ 

3

ЦÆРИКЪАТИ Маирбег:

«НÆ ДУЙНЕ ГЪÆУАМА 
ÆНЦОЙНÆ КÆНА 
РÆСТАДÆБÆЛ!..»
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уодиконди хуæрзгъæдæдзийнади 
фарстай лæмæгъдæргæнгæ цæуй, 
æхсæнади арфдæр ке кæнунцæ нæ 
ирæзгæ фæлтæрти нин бундзагъ-
дгæнæг незтæ, гъома, алкоголизм, 
наркомани, хъахбайдзийнадæ. Кæд 
еци цаутæ нигулæйнаг рæсугъд 
цивилизаций мадзæлттæбæл бани-
майæн ес, уæд еци над раст рахонун 
æнгъезуй? 

Абони нæ цардиуагæ, гъулæгга-
гæн, уотæ 'й, æма еуетæ, гъома, еу-
гурадæмон есбонадæмæ æ рæстæ-
ги æнæдæндтитæй ка байервазтæй 
æма ибæл æдзæсгонæй ка фæххæ-
лæф кодта, етæ исхъаурæгиндæр 
æнцæ æма бохъцардæй цæрунцæ, 
фал уæхæн фадуат ке нæ фæцæй, 
етæ ба царди фæрæзнитæй æнæ-
хай кæнунцæ, сæ царди уавæртæ 
хъæбæр æгудзæг æнцæ æма гъе 
уотемæй уæхери кæнунцæ...

– Маирбег, æма уæхæн уавæр 
ци паддзахади исæвзурдæй, уой 
бон æй аккаг патриотон уагæбæл 
ирæзгæ фæлтæри исгъомбæл 
кæнун?

– Ке зæгъун æй гъæуй, уæхæн 
æнæбон экономикон политикæ ци 
бæсти ниффедар уа, уой бон неци-
хузи бауодзæнæй æнæнез, фæллой-
нæуарзон æхсæнадæ исгъомбæл 
кæнун. Рагъуди кæнайтæ: е куд æй, 
ахургæнæг, наукон косæг, дохтир, 
культури архайæг, гъæууон хæдза-
ради кенæ промышленнон кустади 
къабази хумæтæг косæг дзиллæ сæ 
фæллойнæн есунцæ рæстæмбес 
чиновники миздæй берæ минкъий-
дæр. Хъæбæр  берæ дзубандитæ 
берæ æнзти дæргъи бæргæ цæуй, 
æхсæнади гъæуама социалон рæс-
тдзийнади принцип æвæрд æрцæуа 
æмхузон цард кæнуни туххæй. Æма? 
Ескæми æй уинетæ, еци – æнæуой 
раст – фæндæ æнхæстгонд цæуй?

Уæхæн уавæр æнæзингæ нæй 

æмцардгъон адæми моралон-пси-
хологон зæрдирахастбæл. Æх-
сæнадæ æгæрдæр ма цардгъон 
миллионертæбæл æма æнæцард-
гъон мæгуртæбæл дех кæнун æй 
хъæбæр устур æнæрастдзийнадæ. 
Материалон гъæздугдзийнæдтæ 
иуаруни гъуддаг æхсæнади равзурун 
кодта цардæн зианхæссæг ка æй, 
уæхæн  æнæдæнд загъд: «Ку нæ 
расайай, уæд нæ фæццæрдзæнæ!..» 
Аци æнæдæнд загъдмæ гæсгæ куд 
на рагъуди кæндзæнæ: нуртæкки 
кедæрти гъæздугдзийнадæн æ аргъ 
æгæр  хъазар æма тæрегъæддаг 
нæй – адæми æфсармæмæ гæсгæ 
дæр æма дини амунддзийнæдтæ-
мæ гæсгæ дæр кæбæлдæр дæхе 
пайдайæн гадзирахаттæй цæун 
тæрегъæд æй? 

– Не ’хсæнади берæ фарстати 
фæдбæл фæззиндтæй хевæн-
ддзийнадæ, æнæзакъон миутæ, ке 
ци фæндуй, уой кæнуй, сауæнгæ 
ма паддзахадон зæнхитæбæл 
дæр, кæми не ’мбæлуй, уоми 
бафеппайæн ес аллихузон арæз-
тæдтæ æма дæмæ еци гъуддаг ба 
куд кæсуй куд сахари кадгиндæр 
æма бундорондæр цæрæг?

– Æцæгдзийнадæй, æхсæнади 
æгæр иситинг æй хевæндондзий-
надæ, æдæрсгæй ихæлд цæунцæ 
паддзахадон акттæ. Зæгъæн, куд 
балæдæрæн ес уой, æма нæ сæйраг 
сахари арæзтадон нормитæ æма 
фæткитæ ихæлд ке цæунцæ? Берæ 
рауæнти хевæндæ архитектурон 
арæзтæдтæ цæуй, ихæлд цæуй 
нæ алфамбулай эстетикон бакаст, 
уæлдайдæр ба нæ сахарæн æ 
тæккæ бæрæгастæу хаййи, кæций 
исконд нимад æй куд архитектурон 
циртдзæвæн æма æвæрд æй пад-
дзахадон гъæуайкæнуйнади. Рацæ-
уайтæ еци историон хаййи гъæунгти, 
æркæсайтæ уоми хæдзæрттæ æма 

æндæр объекттæмæ, циуавæр «æй-
йивддзийнæдтæ» син исаразтонцæ? 
Фехалдæй берæ рауæнти æ еумæй-
аг архитектурон бакаст. 

Кенæ ба куд æдзæсгонæй рай-
рæзтæнцæ, мæнæ  элитон ке хонун-
цæ, еци хæдзæрттæ-галауантæ? 
Уони фæззинд мæстмарæнæй уæл-
дай нæй, уомæн æма граждæнтæй 
беретæ цæрунцæ коммуналон уæт-
ти, баракти, æмдзæрæнти, «хрущев-
кити», кæмæндæрти ба, уой дæр бе-
рæбийнонгинтæй, кæми цæронцæ, 
е дæр нæййес, æма кедæр къумти 
рахауæ-бахауæ кæнунцæ. Дессаг 
ба е æй, æма элитон арæзтадæ ке 
цæуй Дзæуæгигъæуи бæрæгаустæу 
хаййи тæккæ хуæздæр рауæнти, 
кæци нимад æй гъæуайгонд зо-
нæбæл. Цума ке пайдайæн ихæлд 
æрцудæнцæ, сахарæн æ историон 
æма архитектурон хæзнатæбæл ни-
мад ка цудæй, еци хæдзæрттæ? Аци 
фарстайæн гъæугæ дзуапп лæвæрд 
афойнадæбæл ку не 'рцæуа, уæд, 
ка 'й зонуй, еци азари амæттаг ма 
бауодзæнæнцæ гъæуайкæнуйнаг 
хæдзæрттæй ма беретæ.

Мæн фæндуй, цæмæй гъæуай-
гонд цæуонцæ нæ адæми уодварни 
хæзнатæ, куд арæзтади, уотæ фид-
тæлтиккон фæткитæ æма æгъдæут-
тæ, кæцитæ æвдесунцæ ирдæй нæ 
адæми уодиконд æма цардарæзти 
хиццагдзийнæдтæ. 

***
Цæрикъати Маирбег æма 

Тепсихъоти Зойæ сæ еци дзубан-
дий рæстæг ма берæ аллихузон 
фарстати фæдбæл фæдздзурд-
тонцæ. Ци гъудитæ си загъд 
æрцудæй, етæ цæмæдесаг бæр-
гæ 'нцæ абони дæр ма, фал нин 
нуртæккæ фадуат нæййес уони 
æнæгъæнæй ниммухур кæнунæн 
– ка 'й зонуй, фæстæдæр ма нин 
уодзæнæй уомæн дæр равгæ.

Хæлардзийнади Монумент Дзæуæгигъæуи. Æ Хæлардзийнади Монумент Дзæуæгигъæуи. Æ 
исаразгутæ адтæнцæ Дзанæгати Чермен, Санахъоти исаразгутæ адтæнцæ Дзанæгати Чермен, Санахъоти 
Сергей, Цæрикъати Маирбег æма А.Арапов.Сергей, Цæрикъати Маирбег æма А.Арапов.
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Æрæги мухури рацудæй æссон лите-
ратури бундорæвæргутæй еу, Отарати 
Керим Сæрæмурзи фурти æмдзæвгити 
æмбурдгонд, дигорон æвзагмæ тæлмац-
гондæй. Киунугæ хуннуй «Заман» æма 'й 
исаразта, уæдта ин раздзурд дæр ниффин-
ста зундгонд поэт, журнал «Ирæф»-и сæй-
раг редактор Скъодтати Эльбрус. Æма 
еци раздзурд абони мухур кæнæн, цæмæй 
уин зундгонд уонцæ Отарати Керими цард 
æма исфæлдистади хабæрттæ.

***
Æссон литератури бундорæвæргутæй 

еу – Отарати Керим Сæрæмурзи фурт 
райгурдæй 1912 анзи 3 майи Гюрхожани 
гъæуи – нури Кæсæг-Балхъари сахар 
Тырнаузи – зæнхкосæг бийнонти. Скъолай 
фæсте каст фæцæй педагогон училище 
1934 анзи, уæдта Кæсæг-Балхъари уни-
верситет 1963 анзи. Куста æссон æвзаги 
ахургæнæгæй скъолай, медицинон æма 
педагогон техникумти, Совпартскъолай, 
Уæлдæр коммунистон гъæууонхæдзарадон 
скъолай. Еци рæстæги райдæдта æ ли-
тературон архайд дæр. Æ ирд æма хехуз 
искурдидиадæ ’й ракодтонцæ уæди нæуæг 
литераторти фæлтæри рæнгъитæмæ. 
1936-аг анзи ист æрцудæй ССР Цæдеси 
финсгути Цæдесмæ... 1938-1941 æнзти 
адтæй Кæсæг-Балхъари АССР-и финсгути 
Цæдеси правлений сæрдар.

Уæдмæ Устур Фидибæстон тугъд 
райдæдта, æма Керим фиццаг бонти 
хебарæй рандæ ’й фронтмæ. Каст фæцæй 
æфсæддон-фестæг училище æма архайдта 
Брянски фронти роти политрукæй, сгаргути 
взводи командирæй уæдта – æхсгути роти. 
1943-аг анзи уæззау цæф фæцæй æма ’й 
æ тугъдон ихæстæй исуæгъдæ кодтонцæ. 
Нальчикмæ исæздæхгæй, идарддæр æ куст 
кодта финцгути Цæдеси правлений.

1944 анзи æ адæни хæццæ депортаци-
гонд æрцудæй Киргизимæ. Уоми цардæй са-
хар Фрунзей. Нальчикмæ исæздахтæй 1956-
аг анзи æма косун райдæдта литературон 
альманахи  «Дружба»-йи. Еци-еу рæстæги 
ма кодта устур æхсæнадон куст дæр, адтæй 
сабурдзийнадæ гъæуай кæнуни республикон 
Комитети сæргълæууæг. Æ царди фæстаг 
æнзти куста литературон консуль тантæй 
Кæсæг-Балхъари АССР-и финсгути Цæдеси 
правлений æригон авторти хæццæ.

Æ берæ исфæлдистадон æнзти дæргъи 
рауагъта ин сæй киунугемæй фулдæр 
æссон æма уруссаг æвзæгтæбæл («Доро-
ги», 1956; «Родная земля», 1960; «Годы и 
горы», 1966; «Моя утренняя звезда», 1969; 
«Дороги утра», 1972 æма æнд.).

Е 'сфæлдистади автор бавдиста, ци 

рæстæги цар дæй æхуæдæг, еци рæстæг, 
куд æй уидта, уотемæй. Эпикон мотивтæ 
зиннунцæ æ берæ киунугути. Поэт тугъ-
ди рæстæги æма фæстугъди хабæрттæ 
æвдесуй æ поэмити: «Вдали от тебя», 
рацудæй 1941-1942 æнзти, «Письмо к 
матери» – 1942, «Дороги» – 1950, «Белый 
башлык» – 1956.

Отарати Керим зундгонд æй, куд 
скъоладзаутæн ахурадон киунугути ав-
тор, уотæ дæр. Адтæй искурдиадæгин 
тæлмацгæнæг, уруссаг æма фæсарæйнаг 
поэзий классиктæй берети уадзевдзитæ 
раййивта æ маддæлон æссон æвзагмæ. 
Керим ци устур æвæрæн бахаста æссон 
литературæ æма культури ирæзтмæ 
уæдта Устур Фидибæстон тугъди æхе куд 
бæгъатæрæй равдиста, уонæн аккаг аргъ-
гонд æрцудæй. Отарай-фурт æ тугъдон æма 
фæллойнадон æскъуæлхтдзийнæдти тух-
хæй хуарзæнхæгонд æрцудæй Фæллойни 
Сурх Туруса æма Сурх Æстъалуй ордентæй 
берæ майдантæй, лæвæрд ин æрцудæй 
Кæсæг-Балхъари  Адæмон поэти ном 
(1969), уæдта – Кæсæг-Балхъари АССР-и 
Республикон преми (1972).

Отарати  Керимæн е 'мдзæвгитæ 
тæлмацгонд æрцу дæнцæ берæ æндæр 
адæнихæттити æвзæгтæмæ. Уруссаг 
æвзагмæ ин сæ æййивтонцæ Семен 
Липкин, Дмитрий Голубков, Георгий Яро-
польский æма иннетæ. Дигорон æвзагмæ 
тæлмацгондæй ба æ киунугæ цæуй фиц-
цаг хатт. Нæ синхон æнсувæрон адæни 
исфæлдистади  хæццæ куд  фулдæр 
зонгæ уæн, уотæ федардæр кæндзæ-
нæй нæ лимæндзийнадæ дæр. Уомæ 
гæсгæ, аци киунуги рацуд ахсгиаг гъуд-
даг æй. Æнæгурусхæй æй банимайæн 
ес  нæ дууæ республикей  культурон 
царди зингæ цаубæл, кæрæдземæ ка 
фæххæстæгдæр кæна исфæлдистадон 
косгути æма хумæтæг поэзиуарзгути 
дууердиги дæр, уæхæнбæл. Æууæндæн, 
нæ республикити литератури классикти 
уадзимистæ дæр ахиддæр тæлмацгонд 
цæудзæнæнцæ нæ кæрæдзей æвзæгтæмæ 
æма уотемæй федардæр кæндзæнæнцæ 
не 'сфæлдистадон бастдзий нæдтæ дæр.

Отарати Керим æ цардæй рахецæн æй 
1974 анзи рухæни мæйи 13-аг бони, фал 
е 'сфæлдистадæ ба цæргæ байзадæй æ 
фæсте, æма рохс кæнуй киунугæкæсгути 
зæрдитæ.

***
Идарддæр ба уæ зонгæ кæнæн, От-

арати Керими  киунугæ «Заман»-мæ ци 
æмдзæвгитæ хаст æрцудæй, уонæй 
кæцидæрти хæццæ.

«АДЁН, ДАН, ЁНЦЁ ИРД АЙДЁНЁ, –
ЗОНУНЦЁ, – КА РАСТ, ЁНЁРАСТ...»

СКЪОДТАТИ Эльбруси
тæлмац 

* * * 
Кади нæ хъор кæнуй тæрсагæ,
Уати нæ мæлуй уонæхсар.
Лæг ка ’й, е мæлуй æдæуагæ,
Тугъди будури æд æхсар.
Мæлуй уоси цори тæрсагæ,
Хуæргæй æ дæлфæдтæ, е’фсар, –

Еци загъд мæн нæй, фал – адæни.
Æма æй уæхæн гъуди раст.
Адæн, дан, æнцæ ирд айдæнæ, –
Зонунцæ, – ка раст, æнæраст…
1943 

* * * 
Алцидæр ми баистонцæ,
Бакодтон мæ цард дæр харз.
Дæу имисун мæ фурт хъонццæй –
О ме ’нкъард зар, мæ Кавказ!
1945 

«Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн»
Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Уоми Фидизæнхæн – æ хæццæ
Байзадæй мæ алци – фур «гаффет» 

ниддæн,
Бурдæн ’ма адæни æнхæцци.

Идарди байзадæй дæуæн дæ ингæн, –
Хорварсбæл, къæйдорти æхсæн.
Дæуæн дæ хеуæнттæ, къабæзтæ минтæй,
Дуйнебæл æнцæ рæдзæхсæн.

Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Маргъи салд астъонау – къæсæр.
Бахснадтон мæ къохтæ ’нсувæртæ, фидæй, –
Зин бони рацан мах нæхстæр…

Идарди байзадæй дæуæн дæ ингæн,
Фæдтæ ’ймæ къахнадбæл нæййес.
Зæрдæ дин байвардтон, – фæстугъд ке 

зиндзæн,
Мæнæ дæн, æгас, æнæнез…

Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Над имæ рагæй нæй бæрæг.
Дæлзæнхæ змæлун нæй сæ бон дæ 

зинтæн, –
Æлхъивд æрцудæнцæ мæрæй.

Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Мæ уоди æмбес дæр уоми ’й,
Æхсæйвон тар мегъи уæлмæрдти нидæн
Кæуй дин, кæнуй дин соми.

Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Хонуй уолæфунмæ мæн дæр.
Æдзох, мæгургорау, ме’ндарг талингæй
Дæумæ фæццæуй цæмæндæр.

Байзадæй идарди дæуæн дæ ингæн,
Фал æй мæ аууон æдзæллаг, –
Адæни ухери кæцийæн зин нæ ’й, –
Байхуæруй еци зин фæндаг.
1946 

«Нигулæг хормæ кæсгæй»
Нигулæг сахирд хормæ нæтгæй,
Мах фæрсæн, – кæд ма нæ байаздзæй?
Хъаурæ есæн дортæбæл хæтгæй,
Пурх нæдтæбæл «лæсæн» дзиназгæй.

Нæ ’й Меккæмæ нæ цуд хе туххæй,
Нæ агорæн сугъзæр, дзæнхъа дор.
Нæ нæ гъæуй кадæ, фал судæй
Куд нæ рамæлæн, – ан уой агор.

Мах дуйнебæл соруй нæ бæллах,
Синдзи сифæ хуæрдæ æнгъæлæн,

Бакъуæрæн донзонугæй  цæф  къах,
Нади руги фæстаг нифс гæлдзæн.

Кæмæн фæууй æ нифс – цæстисуг,
Е фæснадмæ хауй «куресæй».
Æгæстæ ба кæнунцæ сæ цуд,
Баæмбæрзгæй марди æзмесæй.

Хуцаубæл ма ’й нæ нифс æрмæстдæр,
Мах хæтæн, мæгур зартæ кæнгæй.
Нæ фæсте берæ уадзæн уæддæр
Æнæном циртитæ, нигæнгæй.

Уонæбæл нæ никкæудзæй мадæ,
Фурт æ цирт куд иссера фидæн?
Æнæдзуапп – фæдони фарст: «Ка дæ?»
Æстæгдар нæ зæгъдзæй: «Ами дæн!»

О, махæй нур æнцæ фур идард,
Нæ сæ гъæуй евгъуд ’ма исон.
Нæ сæ гъæуй неке, уæлæцард.
Хæлар зæнхæ – фусун æносон.
…Æрсæкодта сабур…
1947 

Уаруй мет 
Ду байзадтæ идард… Уаруй мет…
Уорс гъæццол æнбæрзуй зæнхи уатбæл.
И фæснад киргизаг гъæу  – Кегет ,
Æфцæгутæ, будур дæумæ-надбæл.

Фæццæун мегъти фæдбæл æз дæр,
Рауинун метиуард Баксангоми,
Хонхи рагъæй уорс мегътæ бундæр
Нирраст æнцæ Тызылмæ айфонмæ.

Фæццæун мегъи фæдбæл æз дæр,
Тагъд кæнун тъæпæнгæсгæ Канжалмæ,
Фал ласæг бæх фесхуайуй æгæр,
Æма æз мæстæйдзагæй фегъал ун.

Æвгъау мин цæмæн кæнис, уæрдун,
Адгин усмæ – евгъуд æримисун?
Нæ мин уарзуй дæ цæстæ хуæрзфун.
Бæх æсхуайун, ласæг, ибилис æй.

Неци дзоруй и лæг, нигъгъос æй,
Раст, цума, мæ уайдзæф æппун неци ’й.
Ци ’й уомæн? Æ гъар къæси къосæй
Е нуртæккæ цумдзæй къæпу месин.

Ду байзадтæ идард… Уаруй мет…
Уорс гъæццол æмбæрзуй зæнхи уатбæл.
Надуордæг – киргизаг гъæу Кегет,
Æфцæгутæ, будур, дæумæ-надбæл.
1950 

Нифс
Æз мæ фуни уинун нæхе гъæу,
Уагъд уæлмæрдтæ мæ зæрди ’фтауй,
Фатау мæ ниццæвуй æнæвгъау,
’Ма зæнхæмæ мæ уод æрхауй.

Фал гъæуй уомæй дæр мæ боз ун, –
Ке нæ кæнуй зæрдæй мæ гъæу цох.
Адзал мæмæ гъузуй ’ма косуй, –
Куд ми фæууа мæ гъæу мæрдиронх.

Фал ма ес нифс мæнмæ, ’ма цæрун,
Бахауй æнæнифс ба донмæ.
Ке бон æй рохс бонбæл æууæндун, –
Æ фæндон æрцæуй, гъе, уомæн.
1950 

«Ду зарау цæрис мæ зæрди» 
Нæ уарзун зуймон изæртæ, –
Сæумæмæ фæууй мæ каст.
Ду зарау цæрис мæ зæрди,
Ду – мæ цийнæ ’ма мæ маст.

Мæ амонд уинун дæу хæццæ, –
Æгъатир тугъд – нифсесæн,
Фал тохмæ цæун дæ фæрци,
Цæфти ностæ – æвдесæн!
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Цæттæ дæн, – гæлдзун фæдести
Мæхе бабæй дæу  туххæн.
Бамæхезæ, – Уæлахез дин
Æрхæсдзæнæн мæ тухæй.

Уобæл æууæндгæй, байзадтæн
Нури уæнгæ æгасæй.
Цæргæсон цард хуарз адтайдæ, –
Зæнхон фудтæй æдас æй.

Е й ’астъони сабур хусдзæй, –
Æз карз тохи ку мæлон,
Арв æ сæрти ку рахæссуй, –
Ду фæууини си мæн уод.

Мæ уарзон зæнхæ! Зумæги
Æй æхсæвæ даргъ, анзау.
Ду зарау цæрис мæ зæрди,
Уо  ме 'сцудмæ æнгъæлдзау…
1952

* * * 
Ду ма ко! Корун, ма ко!
Нигæнис мæ уодæгасæй.
Над дзоруй мæмæ: «Рацо!»-
Дæумæ ледзун æнæлазæй.

Дæуæй хуæздæр мин дзæбæх
Неке искæндзæй мæ цæфтæ.
Ду – мæ ниви ирд æртæх,
Царди киунугæн – æ тъæфтæ.

Æхсæвгай æрхун кæнун, –
Куд хицæ кæнун мæйæмæ!
Бамæхезæ, – фæттæхун,
Мæ зæрдæ мин нæбал цæвæ…
1942 

КОЛИТИ Виталий
тæлмац

Дæ хæццæ цудтæн, адæн
Уæззау рæстæг, уæззау зинбон, гурусхи,
Кусти кенæ тугъдон надбæл цæугæй.
Дæ зунд уидæ алкæддæр мæ ирисхъæ,
Дæ хъаурæбæл федарæй æууæндгæй.

Мæ цæугæ цард нæ уидæ кæд хиццаг,
Судтæн мети, уардта мæбæл къæвда.
Уæддæр де ’ууæнкæ дардтон куд мицъа,
Куд зæрдæн тæккæ адгиндæр хæзна.

Уæззау тохти, адзал уингæй, ме ’вæрци.
Зинтæ æма мæститæн кæд бухстдæн.
Уæд е адтæй, дзиллæ, 
  æрмæст дæу фæрци,
Дæ хæццæ æз æмдзогæнгæ цудтæн.
1943

* * *
Нæ дæн гъæстаг, арази мæ хъисмæтæй,
Æ берæ хуæрзтæй хайгин æй мæ уод.
Уидтон арæх зæрийни скаст сæумити,
Нæй ми иронх тугъдон фæтти æскъот.

Кæми ирд бон, кæми мегъæн æ цази
Худта мæ е, æвзаргæй мин фæндаг.
Кæми тухстдæн, кæми – амонд мæ рази,
Кæми нивгун, кæми цардæн – тæссаг.

Мæ цийнæбæл ниллæг ин æрковинæ,
Хеуонау мæ æ маст дæр æндавта.
Æз уой фæрци мæ надæй нæ кеуинæ,
Æ хуарз, æ раст мæ стъалуйау тавта.

Цæрæн нæ, фал уолæвд дæр кæми на ’дтæй,
Уоми мах ба федар æд нифс лæудтан.
Цирен цъæхæй ци растбæл æрцæйбадтæй,
Уой арти ’взагæй къохтæй истудтан.

Нæ дæн гъæстаг, арази – мæ хъисмæтæй,
Æ берæ хуæрзтæй хайгин æй мæ уод.

Уидтон арæх зæрийни скаст сæумити,
Нæма ’й иронх тугъдон фæтти æскъот...
1960

* * *
Куддæр биццеу
Дуйней рохс фæууина,
Æгас дуйне ку ’рæстæфа е ’гурди.
Фиццагидæр уæд сдзордзæнæй:
«Æна!»
Фиццагидæр агордзæй уой е ’сдзурди.

Знаги нихмæ тохи карз хуæцгæй,
Мæрдон мегъи хъурдохæн ку кæна.
Уæддæр дзордзæй æ сау тоги мæцгæй:
«Мæлун! Мæлун!
Кæми дæ, кæ, –
Æна!»
1961

Салдати дзурд
Раст цума сау хъуæцæн æ хевастæй
Зин уалдзæги, уæддæр хе уагæй,
Цума сувæллон фæййервазтæй, –
Зæнхи къоре байстан хелагæй.
Бауæр ба æхст цæфтæй нинносон æй,
Асдзæгъдуй, медæхсæвтæ, додуй.
Æ рист евгъуд, тузмæг æносонæй
Салдатæн æ тухст бауæр содзуй.
Медæхсæвæ арæх фæссонт уогæй,
Нæ нæ уадзгæй фуд фунтæ æнцад.
Мах зæнхæ фæгъгъæстан нæ сау тогæй,
Дуйнебæл цæмæй уа сабур цард.
Фæффæндуй нæ хъæбæр уомæ гæсгæ,
Цæмæй æрттева сæуæртæх.
Цæмæй, заргæй сауцъеу бæрзгун 

мæскъæй,
Барохс уа лæги зæрдæ дзæбæх.
Хæссæн нæ дзурдæн æ тузмæги
Нæ байсæвд тугъдонти цæсгон.
Ес уоми æвæрд хумæтæги
Уоститæ, мадтæлти фæндон.
Хæссуй уой æ хæццæ федæнмæ
Фæстугъд рагъонбæлгонд фæлтæр.
Уоми исигъусуй æстæнмæ
Рагуалдзæг
 цъæх тауи сос гъæр!
Дæлзæнхæ фæууæнтæ æд рестæ,
Тогмондæгти ном – иронхуат.
Тугъдмæ ка фæсседуй – оркестрæн
Мæбæл уæд нæ царди бунат.
1962 

Хъурройти зар
Фæззæг, – хъурройти фæттæхæн,
Сæ хецæнбæл кæнгæй, заргутæ.
Тæлфгæ цæнгтау ба сæ базуртæ,
Фæстаг хуæрзбон, зæгъгæй, зæнхæн.

Нифс æрæздæхдзæнæй нæуæг,
Ратдзæй базуртæн федар тухæ.

Уазал Уруси арви цъæхи
Дардзæй сæ фезмæлдæ бæрæг.

Нæййес де ’ной цæрæнтæ,
   Нифс!
Нæ уæззау тугъди лæгдзийнадæн.
Нæ идард надбæл амондадæн,
Мæргътæн дæр хъарæ ду дæттис...
1966

Дуйне
Берæ æнцæ, дуйне, дæ фæндæгтæ, 
Цæмæй уа лæг амондгун алкæд. 
Фал дæ еци амондмæ колдуæрттæ
Фулдæремæн æнцæ сахæхгæд.

Дæ зæнхæн æ фулдæр хай сæ къохи 
Бакодтонцæ тогцъиртæ сæхе. 
Мæгуртæн ба, цæргæй, сæ зелдохи 
Æрбадæн бунат дæр ма нæййе.

Амондмæ над идард, зинвæндаг æй, 
Ци фæууа мæгур лæг, зæгъай, нур. 
Уоми ба кард, топпæхст – æмидзаг æй, 
Лæги цард ба усмæ 'й æдеугур.

Мин зинемæй дæр лæг нæ барездзæй, 
Æ къахæй ниссæтдзæй ехи сæр. 
Мин комей сæрти дæр рацæйхездзæй, –
Рæстцардæй ку цæра æрмæстдæр.

КЪИБИРТИ Амурхани
тæлмацтæ

Ме ‘мдогон
Ка рарвиста æнцойнæ царди бонтæ, –
Мæ дзурд нæ йæй нуртæккæ уонæбæл. 
Ка сдæсни æй цæрунмæ фур æнцонтæй, – 
Ка 'рбадуй, ка, агъаззаг хунтæбæл.

Ка хъихъхъитæ кæнидæ трибунæй, 
Ка лæудтæй дзубандитæй гъуддæгтæмæ 

цæттæй. 
Ци нæ рандæй тугъдмæ, ци рæуонæй, 
Æрбадтæй гъар бунати, гъæйттæй.
Æ дзурд ин гъе нур дæр игъосетæ: 
Аразта хуарз гъуддæгтæ, цума... 
Зæгъуй; æвзурстан устур зинтæ... 
Æ дзухбæл æвæргæ æй къума!

Хуарзæй ке кой кæндзæн нуртæккæ, – 
Фарни дзурд ци игъуса уомæ.
Ка рараст æй карз тугъдмæ уайтæккæ, 
Уомæй ба æ цард исуæлдай æй, цума?

Æ рæбунти и фæттæ тахтæнцæ цъуз-гæнгæ, 
Цæф уогæй æй дохтурти æнхус куд гъудæй. 
Басудæй, мæгурæг, и уазали æ зæнгæ. 
Размæ ма гъе уæддæр реуæмбæрцæ цудæй.

Сæйгæ уогæй, кенæ ба фур уæгæй дæр,
Фудголæн æ сау зæрди уагъта устур тас. 
Бахауидæ размæ, истадæй нæуæгæй дæр '
Ма цудæй кæдзосгæнгæ æзнæгтæй æ раз.

Уæдæй нурмæ, гъай-гъай, рацудæй берæ 
бæнттæ, 

Уæддæр æй æз арæх боззагæй имисун. 
Тугъдон æй, гъо фал нæ домуй гæлæ

мæнттæ. 
Косуй хуæдæфсæрмæй æнæ хъип, æнæ сун.

Цæруй рæстагонæй, нæ уарзуй æсхъæл 
дзорæ. 

Æй æд кадæ,æд æгъдау, æд æфсар. 
Иннетæй игъауги, уæлдай нæ агоруй. 
Нæ хæссуй нецæмæти æ сæр.
Дессаги зæнхон лæг æй ме 'мдогон.
Æ аккаг дзурдтæ мин, æцæгæй, зин ерæн.
Алли алцæмæй æнхæст уогæй,
Зæгъуйнæгтæ ма йбæл хъæбæр берæ.

Кæдзос тог, курхон лæг, фур мадзора, – 
Æй алли каритæн дæр дæнцаг. 
Етæ нин – зин ерæн, зин агорæн. 
Уæхæнттæй исфедауй нæ цард.
1949

Фæндæгтæ

Фæндæгтæ, азæлæн фæндæгтæ... 
Адтæй мæ балци æгæр даргъ. 
Фæндæгтæ, царди зин фæндæгтæ, – 
Æгæр уæззау адтæй уæ уаргъ. 
Туххæй хастон уæ, гъе уæддæр 
Некæд ниррæгустон сумах. 
Уидтон додой бæнттæ, уидтон, 
Уæддæр адтайтæ мин зинаргъ.

Сумах.салдати зин фæндæгтæ, –
Хæнхул цъимаратæ, гъæдтæ.
Мæ бауæрбæл, мæ царди зин фæндæгтæй, –
Бæрæг, – тангъа 'вæрдау фæддæ.
Еци фæндæгтæбæл уидтон
Æвуд лигъдонти мæгурбон.
Кадæр тилдта си æ дивил,
Ка ба – мадæйирдау игон.

Салдати зинхæссæн фæндæгтæ, – 
Адтæй уæ бони рохс минæг. 
Размæ худтонцæ нæ фæндæгтæ, –
Кодтан тугъди арти кунæг. 
Н 'адтæй æййевæн нæ фæндæн, –
Тагъддæр æзнаги ниссæттæн! 
Дæмдта нæ тохи дæгæрна, 
Уæддæр нæ мæрдтæ нигæдтан.

Фæндæгтæ, азæлæн фæндæгтæ... 
Кæсис алли 'рдæмæ, æма, – 
Боззаг гъуддæгтæ-цæуйнæгтæ.
Уинис сæ, фун уинис, цума. 
Скалдæй æрвгæрони сурх рохс, 
Тæмæн дæ зæрдæбæл бамбалдæй. 
Кæсис, – хорнигулæн-кæдзос, 
Æма сосæ муртæн ба 'мбал дæ.

Уадзæ, и æнзтæ евгъуйæнтæ, – 
Хинцун мæ хъаурæ ма мæ зунд. 
Идард фæндæгтæ мæ сайæнтæ, – 
Æнхæст кæндзæнæн æз мæ дзурд. 
Есæн зæнхи хъанзæй ирæз, 
Есæн æ хъаури цъирт, æ алци. 
Цæудзæн зæрди фæндонбæл æз, – 
Хæсдзæн изæлттæбæл мæ балци.

Оххай, æвзонг æнзтæ фæцæнцæ! 
Сæ раздахун мæ бон ку нæ 'й.

Æма зæри бонтæ рæхцунцæ 
Нихæси дорбæл æрхунæй. 
Гъæйдæ, зæгъон уин æй æргом; 
Æвзонг ку уайнæ ма дæс хатти, 
Уæддæр нæ раздахдзæн ме 'ргом, 
Æнцад не 'рбаддзæн еу бунати!
1955
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Нæ рагфидтæлти фæдзæхститæй:
«Кæсалгæ, дан, уотæ загъта: «Мæ цъухи дон бакæлунæй  ку 
нæ тæрсинæ, уæд болæмæргъæй рæсугъддæр низзаринæ...»

ДЗИЛЛИТИ ФАРНЁН – СЁ ХУМГЁНДИ БЁРКАД!..
Нæ номдзуд Къостай цуппаринсæй 

анзей юбилей бæрæггонд цудæй 1939 анзи. 
Æма уой фæдбæл арæзт кадгин мадзæлт-
ти нæ бæсти алли рауæнтæй æрбацæуæг 
иуазгути хæццæ архайдтонцæ Дагестани 
минæвæрттæ дæр, сæ сæргъи сæ раз-
агъди лæгтæй еу, сæ адæмон поэт Гамзат 
Цадаса дæр. Исæмбалдæй нæмæ æ дессаг 
лæвæртти хæццæ – Къостай туххæй номе-
рæн æмдзæвгити хæццæ. Уотæ си финста:

Уый – дыргътæм зилæг байтаман,
Дзиллæйы зæрдæ – йæ хуымгæнд,
Бирæ тала дзы ныссагъта, -
Бирæ бæлæстæ æрзад.
Цас рæстæг-замантæ атахт!
Иу бæлас дæр дзы нæ бахуыскъ:
Дзыллæты зæрдæтæн, зондæн
У сæ диссаг дыргъ бæркад!
Гамзат Цадасай хузæн æ фурт, Да-

гестани адæмон поэт Расул Гамзатовмæ 
дæр Къоста устур цæстиварди адтæй: 
«Хетæгкати Къоста æй Кавкази поэзий 
уæлиауæй-уæлиаудæр бæрзæндæ. Æ 
бæрзонддзийнадæ ба, адæмæн æнцон 
зæрдæмæйесгæ æма хæстæг ке ‘й, уомæй 
æй. Уой рист æма цийнæ лæдæрд, æмзæл, 
еууагон æнцæ алли адæймаги хæццæ 
дæр, уомæн æма Хетæгкати Къоста æй 
æ адæми бартæ æма тундзундзийнæдтæ 
æргомгæнæг. Мах, Кавкази адæмтæ, ай-
дагъ ирæнттæ нæ, сæрустур ан æма нæ 
зæрдити гъæуай кæнæн Иристони цитгин 
фурти туххæй гъудæг…»

Зæгъун гъæуй уой дæр, æма Расул 
Гамзатовæн æ исфæлдистадон æскъу-
æлхтдзийнæдтæ æма адæмти ‘хсæн 
хæлардзийнади рахастдзийнæдтæ федар 
кæнуни сæрбæлтау агъазиау архайди 
фæдбæл 2003 анзи аккагонд æрцудæй Цæ-
гат Иристони Хетæгкати Къостай номбæл 
Паддзахадон преми.

Лæдæрд æй, сæ уæлзæнхон царди 
Гамзат Цадаса æма æ фуртæн равгæ кæми 
адтайдæ Къостай хæццæ фембæлунмæ, 
фал нур ба уæддæр Расул æма Къоста 
æмвæрстæ уодзæнæнцæ æностæмæ 
– æрæги Мæздæги байгон æй финсгути 
Аллейæ æма уоми æвæрд æрцудæнцæ 
сæ бюститæ.

Се ‘мвæрстæ ба си æвæрд æрцу-
дæнцæ цалдæр номдзуд финсæгей – Гур-

джибети Блашкай, Александр Пушкини, 
Александр Грибоедови, Лев Толстойи – 
бюститæ дæр. Мæздæги ауæхæн Аллейæ 
исаразуни туххæй рагæй цудæй дзубанди 
– аци сахар æности дæргъи ахид бабæрæг 
кæниуонцæ уруссаг, иннæ адæмихæттити 
æма нæхе национ литератури классиктæ. 
Етæ сæ исфæлдистади æвдистонцæ кав-
казаг адæмти цардарæзт, се ‘гъдæуттæ, 
сæ уодиконд æма берæ æндæр цæмæде-
сагдзийнæдтæ.

Мæздæги туххæй фиццаг финста æ 
фæндаггони финстæгути дипломат æма 
финсæг Александр Грибоедов – аци ис-
курдиадæгин дипломат æма финсæг 
Кавкази зæнхæбæл æрфестæг æй 1818 
анзи октябри.  Æ над цудæй Мæздæгæй 
Дзæуæгигъæубæл Тифлиси уæнгæ æма 
идарддæр. Æ балций рæстæги æ зæрди 
байзадæнцæ Кавкази æрдзæ æма æ 
цæргутæ. Е хуарз зæрдæ дардта Кавка-
зи цæрæг хуæнхаг адæммæ, худта сæ 
«сæребарæ æма сæрустур» адæм. Еци 
уарзондзийнадæ ‘й æркодта Санайи хон-
хи рæбунмæ, Терк æма Курайи дæнтти 
билгæрæнттæмæ. Александр Грибоедов 
бæлдтæй уруссаг æма Кавкази еугур 
адæмти ‘хсæн сабур æма лимæн цард куд 
æрфедар уа, еу æнсувæрон бийнонтæй сæ 

карни хабæрттæ æмвæндæ-æмзæрдæй 
куд аразонцæ, уомæ.  

Уруссаг литературон æвзаги бундо-
рæвæрæг Александр Пушкини Кавказ  
уоййасæбæл исцæмæдес кодта, æма уомæ 
гæсгæ финст æрцудæнцæ æ берæ кавказаг 
уадзимистæ, зæгъæн, æ зундгонд поэмæ 
«Кавказский пленник».

Устур финсæг æма гуманист Лев Тол-
стой, паддзахи афицери ихæстæ Кавкази 
æнхæстгæнгæй, ниффинста, æхуæдæг 
æвдесæн кæмæн адтæй, еци цаути бундор-
бæл æ зундгонд уадзимистæ – «Казаки», 
«Хаджи-Мурат», «Кавказский пленник».

Не ‘мзæнхон станицæ Ново-Осетин-
скаяйæй рацæугæ тугъдон æма поэт Гур-
джибети Блашка берæ хуæрзти бацудæй 
Фидибæстæн, нæ адæмæн. Гурджибей-
фурт, штабс-капитани цини уогæй бархе-
уонæй 1904 анзи рандæй уруссаг-япойнаг 
тугъдмæ. Æма си бæгъатæрæй фæммард 
æй. Куд тугъдон лæг æма адæймаг, уотæ 
ин цæйбæрцæбæл бæрзонд кадæ адтæй, 
уомæн æвдесæн æй е дæр, æма ин æ мард 
идард Маньчжурийæй исластонцæ æ рай-
гурæн гъæумæ æма ‘й ами байвардтонцæ, 
устур цитгин æгъдæуттæ ин исаразгæй.

Гурджибети Блашкай агъазиау æскъу-
æлхдзийнадæ ба ма е æй, æма иссæй ди-

горон литературон æвзаги бундорæвæрæг.
Блашкай ном иронх нæй фæлтæртæй-

фæлтæрмæ. Æ райгурæн гъæуи уæлмæрд-
ти æ цирт еудадзуг гъудгонд цæуй. Гъæуи 
ци хæдзари цардæй, е нуртæккæ цалцæг-
гонд цæуй, исараздзæнæнцæ си музей.

Еци еугур хабæрттæ нимайгæй, куд 
нæ гъудæй Мæздæги финсгути Аллейæ 
исаразун. Уомæ гæсгæ еци арфиаг гъуддаг 
исаразун æхемæ райста «Устур Нихæс»-и 
Мæздæги райони хайади сæрдар Гуцати 
Фридон. Ихæс æхемæ райгæсæй, хъæбæр 
федауцæй æй кæрæй-кæронмæ исæнхæст 
кодта.

Æма æрæги, 15 июли еци Аллейæ 
Мæздæги бæрæгастæу рауæни цитгин 
уавæри игонгонд æрцудæй. Уой фæд-
бæл уордæмæ æрæмбурд æнцæ берæ 
иуазгутæ алли рауæнтæй. Мæздæггæгтæ 
зæрдиагæй исæмбалдæнцæ Республикæ 
Цæгат Иристон-Аланий Хецауади минæ-
вæрттæбæл, Дагестани, Кæсæг-Балхъари, 
Мæхъæли, Краснодари æма Стъараполи 
крайти зундгонд хузæгæнгутæбæл, фин-
сгутæбæл, журналисттæбæл, Мæскуй, 
Иркутски, Волгогради, Воронежи ирон 
диаспорити минæвæрттæбæл. 

Мæздæги райони сæргълæууæг Гу-
гити Геннади æма Мæздæги райони ад-
министраций сæргълæууæг Олег Яровой 
иуазгути зæрдиагæй исбоц кодтонцæ, ба-
зонгæ сæ кодтонцæ нæуæг зæрдæбæлда-
рæн бунати хæццæ. Аллейæ исаразгутæн, 
фиццагидæр ба Гуцати Фридонæн зæрдиаг 
арфитæ ракодтонцæ Республикæ Цæгат 
Иристони Хецауади Сæрдари фиццаг хуæ-
дæййевæг Æгъузарти Мурат, республики  
«Устур Нихæс»-и Координацион совети 
сæрдар Еналдити Хъазбег, нæ респу-
блики раздæри Сæргълæууæг Битарти 
Вячеслав, Дагестани финсгути Цæдеси 
правлений сæрдар, авайраг поэт Магомед 
Ахмедов,  республики национ политикæ 
æма æндагон бастдзийнæдти фæдбæл 
министр Бæгъиати Алан…

Аци мадзал уæлдай цийнаг ба иссæй 
дагестайнаг иуазгутæн, уомæн æма син-
хаг республикитæй бал нерæнгæ  Расул 
Гамзатовæн фиццагидæр Цæгат Иристони 
искодтонцæ уæхæн устур кадæ сæ разагъ-
ди æмзæнхонæн, Мæздæги ин финсгути 
Аллейи сæрмагондæй бюст ниввæргæй. 

… Бæрæгбон рацудæй дессаги рæ-
сугъд æма федауцæй. Æцæг ма уой 
дæр зæгъун гъæуй, æма адæм цийнæ ку 
кодтонцæ, уæд се ‘хсæн ба еу адæймаг 
адтæй хъæбæр тухстхуз – е адтæй аци 
бюститæ исфæлдесæг, зундгонд скульптор 
Дзукъати Никъала. Æ тухст ба е адтæй 
æма ин æ кустæн айдагъ е ‘мкосгутæ нæ, 
фал бæрæгбонмæ æрбацæуæг дзиллæ куд 
исаргъ кæндзæнæнцæ, уобæл. 


