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АРВЫ ЧЫЗГ

Арвы

чызг цардис Бæртæлæджы хæдзары. Иу хатт

Бæртæлæг хъæдмæ ацыдис æмæ суанг цалынмæ ‘рбабон,
уæдмæ уым фæци.
Боныцъæхтыл зæрватыкк ратахти æмæ хæрзæггурæггаг
фæци Бæртæлæгмæ:
– Арвы чызгæн лæппу райгуырди.

– Табу Хуыцауæн – Нартæ мыггагдзагъд нæ фесты. Фæтæх адæмы уарзон, Хуыцаумæ æмæ йын зæгъ: хæрæфырт ын
райгуырди.
Зæрватыкк атахти Хуыцаумæ ‘мæ йын загъта:
– Дæ хæрзæггурæггаг мæн, Хуыцау! Хæрæфырт дын райгуырди.
– Уæдæ йæ ном Уæрхæг фæуæд. Атæх фæстæмæ, æмæ
зæгъ Бæртæлæгæн – сырды ‘хсыры йæ ныннайæд. Дæхæдæг
та Нартæн мыггагмæ фидиуæг – хъæргæнæг фæу.
Зæрватыкк ратахти æмæ Бæртæлæгæн Хуыцауы фæндон
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загъта. Стæй та фездæхти фæстæмæ зæрватыкк, æмæ йæм
Бæртæлæджы ус дзуры:
– Фæтæх та Бæртæлæгмæ æмæ йын зæгъ: «Дыккаг цæрæццаг дæр райгуырди Арвы чызгæн».
Зæрватыкк та Бæртæлæгмæ батахти:
– Дыккаг лæппу дæр та райгуырди Арвы чызгæн!
– Фæцу та уæдæ Хуыцаумæ!
Зæрватыкк Хуыцаумæ атахти.
– Дыккаг хæрзæггурæггаг: Арвычызгæн дыккаг лæппу
райгуырд!
– Уæдæ йæ ном Уæрхтæнæг фæуæд, дæхæдæг та адæмæн адджын фæу. Зæгъ Бæртæлæгæн, æмæ йæ сырды æхсыры ныннайæд.

Зæрватыкк ратахти æмæ Бæртæлæджы цур абадт:
– Хуыцау дыккаг гуырды та Уæрхтæнæг ысхуыдта. Уый
дæр сырды 'хсыры найын кæны.
– Батæх нæхимæ, æмæ зæгъ не фсинæн: доны хъæстæ сæ
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ма фæкæнæд, цалынмæ йын æз зæгъон, уæдмæ.
Зæрватыкк ратахт æмæ Бæртæлæджы усæн, Бæртæлджы
ныхæстæ загъта.
Уæдмæ Бæртæлæг рацахста цалдæр сырды, къуприты сæ
радыгъта æмæ сæ бахæццæ кодта сæ хæдзармæ.
Бæртæлæджы ус æмæ Арвы чызг сырды 'хсыры æрыхсадтой лæппуты æмæ цæхæр скалдтой сæ дыууæ дæр.
Бæртæлæг Нарты лæппутæн куывдтæ фæкодта. Æрхуыдта арвы цæрджыты, доны бын цæрæг Донбеттырты æмæ
сын æнæхъæн къуыри фæцæл кодта.

УÆРХÆГ ÆМÆ УÆРХТÆНÆДЖЫ
САБИОН БОНТÆ

Бахъомыл

ысты чысылгай Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг

Бæртæлæджы хæдзары.
Иубон сыхæгты чызг суадонæй дурыны дон æрцæйхаста. Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг федтой чызджы æмæ кæрæдзимæ бакастысты. Уæрхтæнæг бæрзы къалиуæй фат ацарæзта, йæ фындзыл ын ызгъæр абаста, æмæ фехста чызджы
дурын. Фат атахти, æмæ ныппырхи дурын, чызг кæугæ ссыди
сæхимæ.
– Нарты фаззæттæ мын мæ дурын асастой.
– Цæй ницы кæны, – зæгъгæ, бакодта мад. – Уазæг ысты,
æмæ сын ацы хатт хатыр фæуæд.
Иннæ хатт дæр та байдзаг кодта йæ дурын чызг æмæ рацæуы.
Уæрхæг та йе 'нгуылдзтыл фатбос абаста, йæ цæнгтæ
къæлæтгонд авæрдта, ныхъхъавыди æмæ та чызджы дурын
базгъæлæнтæ.
Лæппутæ ныххудтысты. Чызг та йæ мадмæ кæугæ ссыди.
– Цæуыл та кæуыс?
5

– Нарты фаззæттæ мыл амбæлдысты, æмæ та мын асастой мæ дурын.
– Ацу ма иу хатт, æмæ ма дын æй кæд асæттой, уæд-иу
сын зæгъ: «Сымах кæд афтæ хъæбатыр ыстут, уæд уыцы хуызæнæй уæ фыдыбæстæ цæуылнæ 'рцагурут?» Æндæр-иу мацы
сдзур.

Чызг æртыккаг хатт ацыди дон хæссынмæ.
Нарты лæппутæ та йæ ауыдтой.
– Уæрхтæнæг фатбос йе нгуылдзтыл абаста, йæ цæнгтæ
фæйнæрдæм акодта, æмæ Уæрхæг, чызг дон куы 'рцæйхаста,
уæд æй фехста. Æмæ та базгъæлæнтæ дурын.
Уæд сæм чызг дзуры:
– Уæ тых мæ дурыныл цы 'взарут? Уыцы хуызæнæй уæд
уæ фыдыбæстæ 'рцагуриккат!
Арвыцæфау фесты Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг. Æрбаздæхтысты фæстæмæ Бæртæлæгтæм æмæ сæ мады бафарстой:
– Кæм и нæ фыдыбæстæ?
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– Йæ зæгъæг сымах тæригъæд дæр фæхæссæд æмæ мæ
тæригъæд дæр: сымах ыстут Нартæй. Уæ фыдæлтæ тыхджын
æмæ кадджын адæм уыдысты, фæлæ сæ цард иугæндзон
хæцгæйæ 'рвыстой уæйгуытæ æмæ гуымиртимæ. Уæ бæстæ у
Нарты бæстæ, фæлæ уæйгуытæн баззад. Сымах ам райгуырдыстут, уый йеддæмæ фесæфтаиккам неппæт дæр. Ныр æй
хатын – уе уæнгты нæртон туг ис. Нал ныллæудзыстут, уый
зонын. Æмæ мæн дæр уемæ фæкæнут. Фæлæ Нарты бæстæм
афтæ цæугæ нæу – раздæр уал сын хъуамæ исты хæрзтæ
ракæнат Нартæн.

УÆРХÆГ ÆМÆ УÆРХТÆНÆДЖЫ ТОХ
ГУЫМИРТИМÆ

Бахъомыл

сты Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг. Сæ иуæй–

иннæ хæрзуынддæр æмæ хæрзконддæр. Иуахæмы Нарты бæстыл æрзылдтытæ кодтой. Иу ран æрыййæфтой Нарты сагсур
фæсивæды тымбылæй хъазгæ.
Райдыдтой семæ хъазын. Нарты фæсивæд, кæд цыфæнды тыхджын æмæ арæхстхъазт кодтой, уæддæр сæ ‘мбылдтой
Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг.
– Хорз ыстут, – загътой уæд Нарты лæппутæ, – фæлæ
уæ фыды кард Гуымирты бæсты баззад, æмæ кæд ахæм æхсары хицау ыстут, уæд уæ фыды кард æрхæссут.
Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг рацыдысты сæхимæ æмæ загътой сæ мадæн:
– Нæ фыдæн кард уыди, æмæ кæм и, уый нын хъуамæ
бацамонай.
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Мадæн ма цы гæнæн уыди æмæ загъта:
– Уæ фыды кард ис Гуымирты бæсты, æмæ, кæд цæуат
уæд уæ фыдæн Лæнцы лæгæты ис дыууæ æрмахуыр домбайы, æмæ сæ уемæ акæнут.
Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг фæцыдысты Лæнцы лæгæтмæ.
Домбæйттæ сæ куы ауыдтой, уæд сæхи лæппутæм раппæрстой. Лæппутæ фæцырд сты, æмæ сæ сæ хъустæй рацахстой.
Домбæйттæ сын сæ къухтæм басмыстой æмæ базыдтой,
уыдон Нартæй кæй сты, æмæ сыл райдыдтой узæлын.
Домбæйттæ азгъордтой, саг рацахстой æмæ йæ ‘рбадавтой
лæппутæм. Уæрхæг æй æрбаргæвста.

Уæрхтæнæг йæ къухтæ кæрæдзийыл æркъуырдта æмæ
арт акодта, цæсты фæныкъуылдмæ физонджытæ ацæттæ сты.
Æмæ дыууæ домбайы дыууæ лæппуимæ сихор бахордтой.
Раст уыцы рæстæджы Гуымирты бæстæйы дæр дыууæ
‘взонг гуымир лæппуйы цуаны уыдысты. Сæ фæндаг рацыди
Нарты лæппутыл, æмæ сæ домбæйттимæ хъазгæ федтой.
Гуымиртыбæстаг лæппутæ дисы бахаудтой æмæ сæ иу афтæ
зæгъы:
– Цымæ ацы домбæйттимæ хъазын йæ ныфс чи хæссы,
уыдон чи уой, куы йæ базониккам?
Лæппутæй уæд иу араст и, йæ гæрзтæ дæрддзæф æрывæрдта æмæ бадзырдта:
– Зынггур уæм æрбацыдтæн. Зынг нын авæрут!
– Рацу нæм хæстæгдæр, фысым дын ыстæм.
– Æмбал ма ис мемæ.
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– Ракæн де ‘мбалы дæр!
Фæдзырдта йе ‘мбалмæ, æмæ уый дæр йæ сырды мардимæ ‘рбацыд.
Нарты лæппутæ сæ хорз федтой. Стæй Уæрхæг зæгъы:
– Сырдтимæ та ахъазæм.

Райдыдтой хъазын. Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг сæ сæртыл
авæрынц домбæйтты. Стæй сæ хæрдмæ фехсынц. Стæй та се
‘рагъыл абадынц. Æмæ сæ домбæйттæ тæссаг былтыл аскъæфынц. Куы та бæрзонд бæлæсты сæрты иусæррæтт акæнынц
лæппутæ.
Гуымиртыбæстаг цуанæттæ сæхимæ куы æрбаздæхтысты, уæд сæ хистæрмæ бацыдысты æмæ йæ бафарстой:
– Ахæм бæстæ ма баззад кæцыйы ды нæ басастай?
– Баззад, Нартимæ бирæ фæтох кодтон, фæлæ сæ кæронмæ уæддæр нæ басастон. Уæд ын лæппутæ рахабар кодтой:
абон Лæнцы лæгæты цур, дыууæ лæппуйы дыууæ стыр
домбаимæ куыд хъазыдысты. Домбæйтты-иу сæ сæртыл
авæрдтой уыцы лæппутæ, æмæ-иу сæрсæфæн къæдзæхты
сæрты уыцы иу сæррæтт акодтой.
Уæд сæ Гуымирты хистæр афарста:
9

– Цавæр уыд сæ конд?
– Ставд кæндтытæ уыдысты, хъамбулцæстджынтæ.
– Мæнæ дæумæ цы кард ис Нартæй, раст уыцы лæппутæм дæр ахæм кæрдтæ уыд.
– Уæдæ мæнмæ Нарты фыдæлтæй сæ иуы кард и, æмæ,
æнхъæлдæн уымæн фаззон лæппутæ баззад. Кæд уой, уæддæр
уыдон. Куы базоной се ‘фхæрæджы, уæд ахæм адæмы мыггаг
сты, æмæ сæ хъыгдарæджы мæрдтæй дæр ысласдзысты. Ныр
мах хъæуы арф уæрмытæ скъахын æрбацæуæнты. Стæй хъæуы базонын, Лæнцы лæгæтмæ ма ссæудзысты, æви нæ. Æрсайæм сæ, æмæ сæ хинæй амарæм.
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***
Райсомæй Нартæ сæ Хъазæн фæзмæ æрымбырд ысты.
Æмæ райдыдтой сæ диссаджы симд. Хæхтæ нæрыдысты се
‘мдзæгъдмæ. Дæттæ сæ цыд фæурæдтой. Сырдтæ ‘мæ сæм
мæргътæ æрыхъуыстой. Стæй сæм хурдæр худгæ ныккасти.
Араст ысты Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг сæ домбæйттимæ
Нартæм. Бахæццæ сты æмæ ныххæцыдысты симдыл.
Симынц Нартæ. Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг сæ домбæйтты сæртыл алæууынц, æмæ кафгæ рацæуынц къудийы уонг.
Уый фæстæ домбæйтты сæ иугай къухтæй сисынц.
Райхæлди Нарты симд, æмæ дыууæ ‘фсымæры сæ домбæйттимæ араст ысты цуаны Лæнцы лæгæтырдæм.
***
Гуымир дæр йæ маст кæм ныууагътаид! Æмæ загъта йæ
адæмæн:
– Æрсайæм Нарты лæппуты ‘мæ сæ нæ маст сисæм. Фæлæ цы ‘гъдауæй æркомдзысты, уый мын зæгъут.
Уæдмæ Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг дæр фæзындысты.
Хистæр гуымир зæронд лæджы барвыста хатæг. Зæронд лæг
лæппутæм бацыд æмæ сын загъта:
– Уæ тыхы диссаг уын хистæр гуымир базыдта, æмæ уæ
хоны йæ фынгмæ.
– Арфæ ракæн уæ хистæрæн, дæуæй та хатыр курæм нæ
дыууæ дæр, – загътой лæппутæ зæронд лæгæн.
Уæд сæм гуымир-æлдар барвыста зæронд усы, фæлæ
уымæн дæр не сразы сты æфсымæртæ.
Стæй сæм уæд гуымир-æлдар барвыста уайсадæг чындзы. Уайсадæг чындз лæппутæн йæ сæрæй акуывта. Лæппутæ
йын арфæ ракодтой æмæ загътой:
– Æнæ хъуыддаг нæ уыдзынæ, нæ хойы хай, зæгъ дæ
ныхас.
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– Мæн рарвыста нæ хистæрты хистæр, – фехъуыста уын
уæ диссаджы тых, æмæ уæ хоны. Сар æмæ тыхы фæдыл
хонæг нæ дæн. Æгъдауæй уæм æрцыдтæн, æмæ мæ ‘гъдауыл
арвитут, – загъта уайсадæг чындз.
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Æмæ уæд Уæрхтæнæг загъта уайсадæг чындзæн:
– «Нæ» зæгъын дын, нæ бон нæу. Уæ хистæртæн дæр кад
ыскодтам – сæ зæрдæ се ‘вдисæн. Сом нæ фендзыстут уæ
фынгыл.
Арфæ ракодта уайсадæг чындз, æмæ раздæхт. Загъта
гуымир-æлдарæн лæппуты ныхæстæ.
Араст сты æфсымæртæ Гуымир-æлдармæ. Гуымир-æлдар сын йæхæдæг нуазæн рахаста сæ размæ. Сусæг къахт
уæрмытыл гауызтæ байтыдтой, æмæ сын уыдоныл фæндаг
радтой. Æмбисы онг куыддæр бахæццæ сты, афтæ гауыз
ныххаудта сæ быны, æмæ иу арф уæрмы аирвæзтысты. Бамбæрстой лæппутæ сенамонд, ай сæ сайгæ ‘ркодтой, уый.
Уæд сæм гуымир-æлдар æрдзырдта уæлейæ:
– Гъе, куыйты Нарт! Уæ фыдæлтæй цы кард байстон,
кæд уымæ ‘рцыдыстут, мыййаг?
– Дæхæдæг æй ратдзынæ, – дзуры йæм Уæрхæг. – Фæлæ
ацы ‘фхæрд та дæ сæрæй бафиддзынæ!
Гуымир-æлдар ныххудти, æмæ сыл æрвыл райсом æхсидгæ дон куыд уадзой, ахæм дзырд радта. Гуымирты адæм
сæ хистæры ныхас æххæст кодтой. Уæрммæ æввахс никæй
уагътой æмæ сыл æхсидгæ дон уагътой.
Уæд гуымирты хистæр ыстыр куывд ыскодта, æрхуыдта
й’ адæмы æмæ сын зæгъы:
– Нарты адæм цагъды фесты. Æрвитын сын сæ бæстæм
мæ адæмы æмæ цы ссарой – хæзна уæд, фос уæд – æмæ
æркæнæд уацайрæгтæ дæр. Гуымир-æлдар йе ‘фсады арвыста
Нарты бæстæм.
Уый фехъусгæйæ дыууæ ‘фсымæры уæрмыкъултæ къахын байдыдтой сæ фæтты фындзтæй. Сыджыт сæ бынмæ калдтой, æмæ сабыргай-сабыргай хызтысты уæлæмæ. Схызтысты
Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг уæрмæй. Гуымир-æлдармæ фатиф13

тыгъдæй бацыдысты æмæ йæм Уæрхæг дзуры:
– Гуымирты хистæр! Ды мах сафынмæ кæм æрсайдтай,
уым дæхи мæлæт æрыввахсдæр и. Фæлæ ма дæ фæрсæм: кæм
и нæ фыды кард?
Гуымир-æлдары адæм фестадысты, æмæ сын хæст
бацайдагъ. Гуымир-æлдар Нарты кард райста, æмæ сæм æфсæры. Уæрхтæнæг æй фатæй бахста, æмæ гуымир-æлдарæн
йæ кард йæ къухæй фæтахти. Уæрхтæнæг кард фелвæста,
æмæ сæ цæгъдынтæ систа. Кард, нæртон лæджы къухы
бахаудта, уый бамбæрста. Арвы ферттывдау цæхæр ыскалдта,
æмæ цас цагъта, уыййас цыргъдæр кодта.
Нартæм æгæр æрæгмæ куы цыдысты Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæг, уæд сын Арвы чызг сæ домбæйтты арвыста сæ
фæдыл. Домбæйттæ уадид ныххæццæ сты, æмæ райдыдтой
гуымирты адæмы ‘ргæвдын æмæ тонын. Сæ богътæй гуымиртæ лидзынмæ фесты.
Ныппырх кодтой Гуымирты бæстæ, сæ фос сын ратæлæтт кодтой æмæ æрцыдысты Нартæм.
Нартæ стыр кад ыскодтой Уæрхæг æмæ Уæрхтæнæгæн,
æмæ сæ ном уæдæй нырмæ нал сæфы.

ÆХСАР ÆМÆ ÆХСÆРТÆДЖЫ РАЙГУЫРД

Нарты

Уæрхæгæн райгуырдис дыууæ лæппуйы, фаз-

зæттæ. Иу дзы райгуырдис фыццаг кæрккуасæны, иннæ та
райгуырдис дыккаг кæрккуасæны, Бонвæрноны скастмæ.
Уæрхæг йæ лæппуты райгуырды боны фарнæн скодта нæртон куывд сырды фыдæй. Æрхуыдта уæларвæй Куырдалæгоны,
фурдæй – Донбеттыры, Нартæй та – Борæйы æмæ æндæрты.
Уæрхæджы уарзон лæппутыл буц нæмттæ сæвæрдта уæларв Куырдалæгон: хистæрыл – Æхсар, кæстæрыл – Æхсæр14

тæг. Номæвæрæджы лæварæн Куырдалæгон радта Уæрхæгæн
удæвдз йæ куырдадзы фæтыгæй, болат æндонæй арæзт.
Удæвдзы Нарт сæвæрдтой сæ фынгыл, æмæ сын кодта диссаджы зарæг уадындз хъæлæсæй:
«Айс æй, аназ æй хуыцауы хæларæй,
Айс æй, аназ æй – ронджы нуазæн!»
Уæрхæджы хуынд уазджытæ иннабонæй-иннабонмæ минас фæкодой, стæй уæд фæфардæг сты.

НАРТЫ ФÆТКЪУЫ

Нартæн сæ цæхæрадоны задис иу фæткъуы бæлас, йæ
дидинджытæ-иу æрттывтой æрвыгау, æмæ йыл задис иунæг
фæткъуы. Фæткъуы уыдис сыгъзæрин, зынгау æрттывтытæ
калдта. Адæмæн уыдис æлутоны хос: иу адзал не ‘здæхта
фæстæмæ, уый еддæмæ цы хъæдгом нæ дзæбæх кодта, цы
низæй нæ ирвæзын кодта, ахæм нæ уыдис.
Бонæй изæрмæ-иу арæгъæдис фæткъуы, æхсæв та иу æй
цыдæр адавта. Æмæ йæ уæд радыгай хъахъхъæдтой Нарт.
Уæд иу бон æрзылдис Уæрхæгæн йæхи рад. Уæрхæг
æрбасидтис йæ фырттæм, Æхсар æмæ Æхсæртæгмæ æмæ сын
загъта:
– Мæнæ уын фæндаггаг. Ацæут, мæ хуртæ, æмæ уæ цæхæрадон бахъахъхъæнут.
Æхсар æмæ Æхсæртæг араст сты цæхæрадонмæ. Цæхæрадоны астæу диссаджы фæткъуыбæласы бын æрбадтысты.
Æхсæвæр куы бахордтой, уæд кæстæр æфсымæр – Æхсæртæг, загъта Æхсарæн:
– Æрхуысс уал, Æхсар, радыгай хъахъхъæнæм – æмбисæхсæвмæ ды бафынæй кæн, уырдыгæй бонмæ та – æз.
Æхсар сразы ис, æрхуыссыди æмæ уайтагъд афынæй.
Æмбисæхсæв фехъал æмæ дзуры Æхсæртæгмæ:
15

– Хуыцау мын æй ныббарæд – æгæр афынæй дæн.
Æхсæртæг æм фæстæмæ дзуры:
– Нырма æмбисæхсæв нæу, æмæ уал хуысс. Хуыссæгхъæлдзæг лæппу та æрхуыссыд фæстæмæ æмæ та афынæй ис.
Æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куыд хицæн кодтой, афтæ
цæхæрадонмæ 'ртахтысты æртæ маргъы.
Æхсæртæг бады, йæ фат æмæ йе 'рдын йæ къухы,
афтæмæй. Кæсы æмæ 'виппайды бæлас ныррухси, æмæ йыл
бады æртæ 'хсинæджы. Фæткъуымæ куыддæр фæцæй æвнæл16

дтой, афтæ сæ Æхсæртæг фехста æмæ сæ иуæн йæ туджы
'ртæхтæ 'ркалдысты зæхмæ. Атахтысты мæргътæ. Æхсæртæг
райхъал кодта Æхсары æмæ йын загъта:
– Æхсинæг фæцæф кодтон фæткъуыбæласыл, æмæ мын
цæфæй атахти.

Мæнæ кæсыс йæ туджы 'ртæхтæм! Куы фæцæф ис, уæд
ныллæджыты атахтис, æмæ мæнæн йæ тугвæдыл æнæ цæугæ
нæй. Хъуамæ йæ æрцахсон.
Æрбамбырд кодта туджы 'ртæхты, батыхта сæ зæлдаг
кæлмæрзæны æмæ араст сты 'фсымæртæ. Цæуынц тугвæдыл
æмæ бахæццæ сты денджызы былмæ. Уым фæд денджызы
бынмæ ныххызтис. Æхсæртæг загъта Æхсарæн:
– Æз цæуын денджызы бынмæ, ды мæм ам, денджызы
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был, æнхъæлмæ кæс, æмæ, кæд денджыз сырх фынк хæсса,
уæд-иу нæ хæдзармæ аздæх – мæнæй дын пайда нал ис; кæд
урс фынк хæсса, уæд мæм-иу афæдзы бонмæ банхъæлмæ кæс.
– Хорз, – загъта Æхсар æмæ баззад денджызы был.
Æхсæртæг йæ дзаумæтæ 'рбатымбыл кодта æмæ ныффардæг ис денджызы бынмæ.

ДОНБЕТТЫРТЫ БÆСТÆЙЫ

Денджызы бын Æхсæртæг бафтыди Донбеттырты хæдзармæ. Кæсы, æмæ хæдзары бадынц авд æфсымæры æмæ дыууæ
хойы. Уыдон уыдысты тынг æнкъард. Æхсæртæг фæдис кодта:
– Хуыцау уæ фыдбылызæй бахъахъхъæнæд, фæлæ уæм
кæсын, æмæ цыдæр æнкъард стут.
Æфсымæрты хистæр ын дзуапп ратта:
– Æртæ хойы нын ис, се ’намондæн Нарты цæхæрадонмæ сагъуыдысты фæткъуы давынмæ. Æмæ дзы иуы абон боныцъæхтыл Уæрхæджы фырттæ Æхсар æмæ Æхсæртæг фæцæф кодтой. Ныр сæйы.
– Ау æмæ йын хос ницы ис? – бафарста Æхсæртæг.
– Хос та йын куыд нæ ис! – дзуапп ратта æфсымæр. – Йæ
туджы æртæхтæ йын æрæмбырд кæн æмæ сæ хъæдгомыл
авæр, уæд бæргæ фервæзид нæ хо Дзерассæ.
– Æмæ йе сдзæбæхгæнæгæн цы хорздзинад фæуиккат? –
бафарста та сæ Æхсæртæг.
– Нæ уарзон хойы йын раттиккам, уымæй хуыздæр хорздзинад махмæ ницы ис.
Æхсæртæг туджы æртæхтæ систа:
– Мæнæ йæ туджы æртæхтæ.
– Æз дæн Уæрхæджы фырт Æхсæртæг.
Æфсымæртæ бадис кодтой æмæ лæппуйæн загътой:
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– Нæ хо Дзерассæйы нын фервæзын кæн, æмæ дын æй
хуыцау хæлар фæкæнæд.
Æхсæртæг туджы æртæхтæ чызджы хъæдгомыл авæрдта
æмæ Дзерассæ адзæбæх.
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Донбеттыртæ сæ ныхас нæ фæсайдтой, сæ хойы раттой
Æхсæртæгæн. Сарæзтой сын æмбисонды чындзæхсæв, стæй
сæ Нарты бæстæм афæндараст кодтой.

АЦÆМÆЗ ÆМÆ АГУЫНДÆ-РÆСУГЪД

Нарты

Ацæйæн æртæ фырты уыдис. Ацæ куы амард,

уæд æфсымæртæ уарыныл ныллæууыдысты æмæ нæ фидыдтой .
Нарты хорз лæгтæ сын уыдысты уарæг æмæ сын ницы
фæрæзтой сæ хъуыддаг алыг кæнынæн. Авд Ныхасмæ рахастой хъуыддаг, авд Ныхасы йыл фæтæрхон кодтой, уæддæр
ницæуыл ахицæн сты. Нарты хистæр – зæронд чъиуцæст
Мæгуырæг – фæстагмæ сæ уарæг уыдис æмæ стæрхон кодта:
фос – хистæр фырттæн, æнусон сыгъзæрин уадындз та – кæстæрæн.
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Хъуыддаг ууыл алыг ис. Хистæртæ тынг разыйæ баззадысты. Ацæмæз дæр райста уадындз.
Ацæмæз сфæнд кодта фæцæуын Сау хохмæ. Куы рацæйцыди, уæд афтæ фидыдта, æмæ Ныхсы адæм дзырдтой:
– Уæлæ фæсрагъæй Бонвæрнон скасти!
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Уæд сæ иу загъта:
– Уый Бонвæрнон нæу, фæлæ Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз у. Сау хохы сæрмæ йæ уадындзимæ Сайнæг-æлдары
чызгмæ рацæуы. Сау хохы сæр цардис Сайнæг-æлдар. Уыдис
ын æвирхъау рæсугъд чызг: чызгæн йæ ном хуынди Агуындæ. Агуындæ-рæсугъдæн йæ цыллæ хъуымбыл дзыкку хæццæ
кодта раст йæ фадхъултæм. Нарæгастæу æмæ гуырвидауц.
Йæ сау цæстыты каст уыдис фæскъæвда хур бон; йæ ми
кæнынмæ бавнæлд – цæрдæг, раст бирæгъы фæлæбурдау,
денджызы хъазау – йæ рацыд. Райсом раджы-иу тасгæ-уасгæ
куы рацæйцыдис дон хæссынмæ, уæд-иу, цыма, мæй йæ
гогонæй касти, сæнтхур та – йæ цæсгомæй.
Нарты сагсур фæсивæдæн-иу сæ бæхты фынк калдис
Агуындæ-рæсугъды цæстмæ хъазынæй, фæлæ сæм уæддæр
Агуындæ-рæсугъд иу хатт дæр нæ ракаст Сау хохы айнæджы
сæрæй.
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз рахаста йæ фыды хæзна,
æнусон сыгъзæрин сауæфтыд уадындз. Схызти Сау хохмæ.
Бæрзонддæр къæдзæхыл æрбадти æмæ зарынтæ байдыдта уадындзæй.
Ацæмæзы зардмæ сæрджын сагтæ уæд галхъæлæсæй
уасын байдайынц, сæ сыкъатæ бæрзонд сисынц æмæ лыстæг
расирынц. Сау хъæды сычъитæ чъыллипп кафт кæныныл
схæцыдысты. Тæрхъустæ æмæ рувæстæ сæхи куы нæ уал
бауромынц æмæ куы радугъ кæнынц фæтæн быдырты.
Æфсатийы фос дзугтæ-дзугтæй айнæджы бынмæ æмбырд
кæнын куы байдайынц. Фæлвæрайы фос дзугтæ-дзугтæй
фæтæн быдырты куы рацæйцæуынц.
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз та ноджы зæрдиагдæрæй
куы ныззары; хъуырхъуыргæнгæ райхъал сты уæд хуссары
æрсытæ, сæ хъарм хуыссæнтæ ныууагътой æмæ уæззаугомау
лæпп-лæпп симд самадтой сау хъæды астæу.
Гæмæх быдырты уæд алыхуызон рæсугъд дидинджытæ
куы равзæрынц. Сæ алыварс гæлæбутæ æмæ стонг мыдыбындзытæ гуыв-гуывгæнгæ ратæх-батæх уæд куы байдайынц.
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Сау хъæды мæргътæ сæ уасынæй сау хъæд сæ сæрыл сисынц
æмæ Нæртон Ацæмæзæн сæ алыхуызон хъæлæстæй хъырнын
куы байдайынц.
Ацæмæз дæр та ноджы йæ арæхст къух куы бацаразы
æмæ рæсугъддæр йæ уадындзæй куы базары; сау хъæд
тъыфылтæй хæрдмæ хауын уæд куы байдайы, гæмæх æрдузтæ æмæ гæмæх къуылдымтæ, кæрдæджы хал кæм нæ зади,
уыдон цъæх зæлдаг уадзын уæд куы байдыдтой.
Ацæмæзы уадындзы зардмæ хæхтæ хъырнын райдыдтой,
уый фæстæ та, дын, куы скафиккой Сау хох æмæ Урс хох,
æмæ Сау хох лæбырдтытæ фæци, Урс хох урс змис фестади.
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз ноджы рæсугъддæр базары,
æмæ æнæхъæн дунетæ æрыхъал вæййынц: æнусон цъититæ
тайын куы байдайынц; уынгæг кæмтты хæххон уайаг дæттæ
хæлхæл гæнгæ уæрæх быдыртæм згъорынтæ куы сисынц.
Уалдзыгон хур йæ рæсугъд цæстæй æгас дунемæ хъæлдзæгæй уæд куы ракæсы; сыгъдæг уæлдæфмæ алы адæймаг
дæр йæ уæнгтæ уæд айвазы. Æмæ йæ фæтæн риуы дзаг уæд
куы сулæфы.
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Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз йæ уадындз аст æвзагæй
сифтындзы æмæ ноджы рæсугъддæр ныззары, æмæ Сау хохы
айнæг уæд дуары йас куы фегом вæййы: Агуындæ-рæсугъд
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæзы зарджытæм куы нæуал фæлæууы, йæ куыст куы фæуадзы, айнæджы тигъæй куы ракæсы.
Ацæмæзæн уарзондзинад йæ уæнгты куы ахъары.
Агуындæ-рæсугъд дæр, лæппуйы ауынгæйæ, уарзондзинадæй
куы базырзыр кæны æмæ, йæ уарзондзинад æмбæхсгæйæ,
айнæджы былæй Ацæйы фырт чысыл Ацæмæзмæ куы æрдзуры:
– Уæ, дзæбæх лæппу, Нарты кæстæр – Ацæйы фырт
Ацæмæз! Дæ ныййарæджы фæндиаг дзæбæх куы фæцæрис,
мæн та куы уаид дæ сыгъзæрин æнусон уадындз.
Нарты Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз æрбамæсты ис уыцы дзырдтæм, Сау хохы тигъыл йæ сыгъзæрин уадындз ныццавта, æмæ уадындз лыстæг муртæ баци. Йæхæдæг уыцы
мæстыйæ фездæхти, сæргуыбыр æмæ уæнтæхъилæй, æмæ сæхимæ рараст ис.
Рæсугъд хъал чызг – Сайнæг-æлдары бындар Агуындæрæсугъд æрхызти айнæгæй, æрæмбырд кодта уадындзы сæстытæ æмæ сæ бахаста сæхимæ, нымæтын ехсæй сæ æрцавта,
æмæ аныхæстысты, – цы уыди, уый фестади сыгъзæрин уадындз. Агуындæ-рæсугъд æй сырх дариты батыхта æмæ йæ
йæ чындздзон æргъæу чырыны арф бафснайдта.
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз æнкъардæй фæцæуы
сæхимæ.
Уæд Ныккола æмæ Уастырджи бæхтыл æрцæйцыдысты,
æмæ сæ бæхты рухсæй цæстытæ тартæ кодтой. Ацæйы фырт
чысыл Ацæмæзы ауыдтой фæндагыл æмæ йæм дзурынц:
– Дæ фæндаг раст уа, чысыл Ацæмæз!
– Уый дæ къæхтæ къуыргæ кæдæм фæцæуыс?
– Сæргуыбыр æмæ уæнтæхаудæй?
– Кæм ныууагътай дæ зынаргъ уадындз?
– Табу уæхицæн, нæ дауджытæ, фæлæ мын Сайнæг-æлдармæ йæ чызг Агуындæ-рæсугъды тыххæй минæвар куы
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бацæуиккат, уæд нал цæуин сæргуыбыр æмæ уæнтæхаудæй,
уæд нал цæуин мæ къæхтæ къуыргæ.
Уастырджи æмæ Ныккола сразы сты минæвар бацæуыныл.
Бацыдысты Ныккола æмæ Уастырджи Сайнæг-æлдармæ
æмæ йын зæгъынц:
– Мах Нарты Ацæйы фырт чысыл Ацæмæзæн минæвæрттæ стæм. Сайнæг-æлдар бацыд йæ иунæг бындар Агуындæрæсугъдмæ. Агуындæ-рæсугъд йæ фыдæн афтæ зæгъы:
– Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз кæд иуазы гуырд сагтæй
сæдæ нæ кæртмæ æртæра, уæд мын аккаг у!
Фыд йе ‘рфгуытæ систа, æмæ йæ цæсгом фæрухс ис.
Рафæзмыдта минæвæрттæн чызджы дзуапп. Уастырджи æмæ
Ныккола сæргуыбырæй раздæхтысты фæстæмæ – кæм ссардзæн чысыл Ацæмæз иуазы гуырд сагтæй сæдæ?!.
Ацæмæз куы фехъуыста ныхас, уæд сæхимæ нал, фæлæ
сау хъæдмæ йе ‘ргом сарæзта. Тынг хъыг ын уыд Агуындæрæсугъды дзуапп, æмæ йæ сæр сафынвæнд скодта.
Хæты саухъæды æнкъардæй Ацæмæз æмæ хъуыды
кæны: «ныр сæдæ саджы сæ къæхтæй дæр æрцахсин, фæлæ
иуазыккæттæ кæм ссарон». Йæ къухы фыдтæ хæргæйæ йæ
фыды хæзна – сыгъзæрин уадындз – æрæмысы.
Бирæ фæхаттис тар хъæды, фæлæ йæ къухы ницы
æфтыди. Ацæмæз æрæгмæ куы зындис, уæд Нарт тыхсын
байдыдтой, сæ зæрдæ йæм æхсайын байдыдта.
Иу бон куы уыдис, уæд Нарты сагсур фæсивæд рацыдысты сæ кæстæр – Ацæмæзы агурæг. Иу ран, хъæды мидæг,
стыр бæласы бын, æрфысым кодтой, арт скодтой, æмæ
физонджытæ куыд фыхтой, афтæ сыл Ацæмæз дæр æрбамбæлдис. Нарты фæсивæд се ‘фсымæры куы федтой, уæд тынг
куыннæ ныццин кодтаиккой! Бафарстой йæ, уый дæр сын йæ
хъуыддаг радзырдта. Стыр хъыг уыдис Нарты фæсивæдæн,
Агуындæ-рæсугъд Ацæмæзæн кæй нæ бакуымдта, уый, æмæ
сфæнд кодтой Сайнæг-æлдары фидармæ ныббырсын.
Комы куы рацæйцыдысты Нарты сагсур фæсивæд, уæд
сыл Æфсати амбæлди. Ацæмæзæн Æфсати уыдис йæ фыды
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æрдхорд, æмæ йæ куы федта, уæд ыл тынг ныццин кодта.
Ацæмæз Æфсатийæн радзырдта йæ хъуыддаг.
– Уый тыххæй тыхсгæ ма кæн, ме ‘рдхорды бындар чысыл Ацæмæз, уыдон самал кæндзыстæм! – загъта йын Æфсати.
– Уæртæ Адайы коммæ бацæут дæсæй, æмæ фæйнæ дæс
саджы, иуазы гуырдтæ, бафтдзæни уæ къухы.
Нарты фæсивæд Адайы коммæ бацыдысты æмæ фæйнæ
дæс саджы, иу азы гуырдтæ, æрцахстой сæ фæстаг къæхтæй
æмæ сæ ратардтой сæ разæй.
Æрджы-Нарæгмæ бацыдысты Тæтæртуппмæ, Куырыппы
бæрзондмæ ссыдысты Быдыры зæдмæ, Тыбауы хохмæ-рухс
Елиамæ, Уазайы бæрзондмæ – хорз Ныкколамæ, Адайы цъуппмæ – кадджын Æфсатимæ, Хъæриуы хохмæ – фосы Фæлвæрамæ, уæларвæй та ракодтой бæрзонд Уастырджийы.
Урссæр Тæтæртупп уыдис сæ хистæр æмæ цыдис разæй.
Йæ галиу фарс æхсарджын Елиа цыдис, йæ рахиз фарс та цыдис зæронд Уырызмæг. Уыдонæн сæ кæстæр уыдис Уастырджи, йæ цъæх бæхыл.

Иннæтæ та цыдысты сæ фæстæ къордæй. Хæхтæ рызтысты сæ бæхты хуыррыттæй. Цъæх мигъ сбадти сæ сæрмæ сæ
бæхты комы тæфæй, бонрæфты хур хъазы сæ идæтгыл.
Зæдтæ, дауджытæ æмæ Нарты æвзæрст адæм байдыдтой сæ
даргъ фæндагыл уынаффæтæ кæнын: «Къорд сайды нын
фæкодта зæронд Сайнæг-æлдар нæ усгур лæппуты, фæлæ ма
ацы хатт дæр куы нæ сразы уа, уæд нæ уынаффæ цæуыл
ахицæн уыдзæн?
Уæд бæрзонд Уастырджи чындзхæсджытæн афтæ куы
зæгъы:
– Ацæйы фыртæн æз къухылхæцæг дæн, æмæ уæ курын,
ме ‘мхуызон адæм, кæд нын Сайнæг-æлдар фæндонæй йæ
чызджы радта, уæд хорз; куы ныффæрсмæ уа, уæд йæхицæн
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фыддæр: ацы æмбырдæй зæронд хивæндæн йæ рæсугъд чызджы рахæсдзыстæм тыхæй.
– Нæ рухс Елиа! Сау хох фехалын дæ быгъдуан уæд.
Сайнæг–æлдары чызг Агуындæ-рæсугъды раскъæфын та æз
æмæ Уастырджийы бар фæуæд. – зæгъы бæрзонд Ныккола.
Уыдонмæ хъусгæйæ кадджын Æфсати дæр æрбамæсты
ис æмæ загъта:
– Лæгау фæуыдзынæн, уæдæ, æз дæр: мæ сырдтæй нæм
авд сæрджын саджы, æвзист уæрдоны ифтыгьдæй, æнхъæлмæ кæсдзысты Сау хохы рæбын.
– Æз та уæ разæй цæудзынæн, фæндаг амонæг, – загъта
Быдыры зæд.
– Æз та уын сцæттæ кæндзынæн, мæ фосæй уæ цас
хъæуа, уый бæрц, – зæгъы Фæлвæра.
– Æз Сайнæг-æлдарæн мæ фатæй йæ фæрстæ сыхырнайы
хуызæн скæндзынæн, нæ фæстæ фæдисы куы рацæуа, уæд, –
загъта фæйнæгфарс Сослан.
Афтæмæй чындзхæсджытæ, уынаффæ гæнгæ, Сау хохы
размæ бахæстæг сты. Се ‘фсургътæй æрхызтысты фæндаггæрон, кæрдойы бын. Бæлæсты аууон цъæх кæрдæгыл æрытыдтой сæ урс нымæттæ. Комы ирдгæ сын сæ даргъ зачъетæ
æрдугай рафæйлауы.
Æмæ арвыстой разæй Сайнæг-æлдармæ минæвæрттæ
Уастырджи æмæ Ныкколайы, иу азы гуырд сæдæ саджы сæ
фыццаг, афтæмæй. Сайнæг-æлдары дуармæ æрлæууыдысты
дыууæ дуаджы – Уастырджи æмæ Ныккола; иу азы гуырд
сагтæ хъазгæ бацыдысты Сайнæг-æлдары кæртмæ. Сайнæгæлдары цырд кæстæртæ фæлæбурынц, хæлæфгæнæгау, уазджыты бæхты идæттæм; уазджытæ ‘рфистæг сты.
Сайнæг-æлдар ракасти мæстыйæ; сагты куы федта, уæд
фенкъард ис.
Рацыд уазджытæм æлхынцъæрфыгæй Сайнæг-æлдар –
урс цыллæзачъе, нарæгастæу æмæ фæтæнуæхск. Рæсугъд
хуыдæй йыл теуайы хъуынæй цухъхъа, йæ галиу къухы та
æвзист лæдзæг.
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– Æгас нæм æрцæут, уазджытæ!
– Буц уæд дæ зæронд! – загътой уазджытæ æмæ йын
æгьдау радтой, куыд æмбæлд, афтæ. Æмæ сæ бахуыдта
Сайнæг-æлдар уазæгдонмæ.

Уастырджи æмæ Ныкколайы уæле сбадын кодта пылыстæг
къæлæтджынтыл, æмæ йын радзырдтой сæ цыды хъуыддаг.
Уæхи куыд фæнды, афтæ бакæнут; сымах ныхæстыл
зæгъинаг ницы дæн. Фæлæ æркæсут, нæ рухс дауджытæ,
мæгуыр зæронд лæгмæ, мæгуыр фыдмæ. Фыццаджы хъару ма
кæм ис ныртæккæ?! Мæ иунæг хъæбулы куыд æмбарын,
афтæмæй йæ зæронд фыды иунæгæй нæ ныууадздзæни;
нырма æгæр æрыгон у лæгмæ фæцæуынæн.
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Минæвæрттæ Сайнæг-æлдары ныхасмæ ницы загътой;
фæстæмæ фездæхтысты æмæ уыцы хуызæнæй се ‘мбæлттæм
рараст сты.
Нарæгастæу, гуырвидауц Агуындæ-рæсугъд рацыдис
æмæ йæ фыды бафарста, минæвæрттæн цы дзуапп радта,
уымæй.
Агуындæ-рæсугьд куы базыдта фыды дзуапп, уæд æрбамæсты ис, йæ даргъ æрфгуытæ фелхынцъ кодта, дуар мæсты
гуыпп ныккодта йæ рæсугъд, пылыстæджы хуызæн, урс-урсид къухæй æмæ феттæдуар ис.
Бамбæрста, уæдæ цы уыдаид, фыд йæ чызджы зæрдæйы
уаг. Бахудтис æмæ афтæ зæгъы Агуындæйæн:
– О, мæ хивæнд иунæг бындар, куыд дæм кæсын, афтæмæй
æнæкæрон бирæ уарзыс сыгъзæрин уадындз æмæ рæсугъд
цæгьдтытæ æмæ иуазыккон сæрджын сагтæ, фæлæ уыдонæй
тыхджындæр бауарзтай Ацæйы фырт чысыл Ацæмæзы.
Уæд зæронд Сайнæг-æлдар чындзхæсджытæн зæгъы:
– Уæ хатырæй мæ иунæг чызджы аккаг кæнын ме ‘мсæр
адæмæн – Нартæн, Ацæйы фырт Ацæмæзæн.
Уазджыты бахуыдта хæдзармæ, ноджы алырдæм хонæг
фервыста, æмæ æрæмбырд ис бирæ адæм.
Урссæр Тæтæртупп сыстади, систа йæ худ æмæ ракуывта; кувæггагæй ацахуыста Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз. Уый
фæстæ райдыдтой минас кæнын. Карз ронг æмæ æлутон фых
сау бæгæны сæм – донæй арæхдæр, сæ хæринаг та уымæй
дыууæ хатты фылдæр. Сæ хъæлдзæг зардæн кæрон нæ арынц.
Сæ зæрдæ ноджы рæсугъддæр зарджытæ æрцагуырдта.
– Йе, мæ ног сиахс, цæуылнæ цæгъдыс дæ сыгъзæрин
уадындзæй, хъал чызджы зæрдæ кæмæй басастай, Сау хохы
тигъæй-иу кæмæй цагътай, уыцы хæзнайæ? – дзуры Сайнæгæлдар.
Нарты Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз Сайнæг-æлдармæ
бадзырдта:
– Раджы фæцух и мæ лæппуйы зæрдæ мæ хæзнайы зардæй, – мæ сыгъзæрин æнусон уадындз хохы тигъыл куы ныц29

цавтон æмæ лыстæг пырх куы ныцци!
Уæд Агуындæ-рæсугъд сыгъзæрин уадындз сырх дарийы
тыхтæй рахаста æмæ йæ Ацæмæзмæ балæвæрдта. Ацæмæзы
цæсгом хурау ныррухс ис, уадындз куы ауыдта, уæд. Райста
йæ æмæ райдыдта зарынтæ. Зард кæмæ хъуысти дунейыл,
уыдон кафын байдыдтой. Сæдæ иуазыккон саджы сæ сытæ
ныппака кодтой, афтæмæй кæрты самадтой кафт.
Уазджытæ бæзджын хъæлæсæй ныхъхъырнынц Ацæмæзы цагъдæн.
Нарты хорз лæгтæ хæрд æмæ нозт куы фесты, уæд тымбыл фынгыл, бæгæныйы кæхцы былтыл, систой нæртон кæфтытæ кæнын.
Иу абонæй иннæ абонмæ фæбадтысты, фæминас кодтой,
фæзарыдысты æмæ фæкафыдысты, уый фæстæ Сау хохы айнæгæй рараст сты Нартæм.

ÆРТÆ НАРТЫ

Уæрхæг æмæ Дзерассæйæн райгуырди дыууæ фаззоны.
Дыууæ фаззонæй сæ иу куы
гуырд, уæд иннæ та йæ мады
уæнтæй ысбырыд, иумæ райгуырын сын
зын уыди. Уыйадыл фыццаг
лæппуйыл сæвæрдтой Фарнæг, зæгъгæ,
ахæм ном. Фарны гуырд ракодта,
æмæ
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уымæн. Фæлæ уæнтæй чи райгуырди, уый та схуыдтой Уæн.
Фарнæг æмæ Уæн рахъомыл ысты. Æмæ иумæ нал фидыдтой Уæрхæджы зæнæг. Хæмыц æмæ Уырызмæг сæхи сæ
фыды номыл ныууагътой, æмæ равзæрдысты Æхсæртæггатæ.
Уæн æмæ Фарнæг та сæ фыдыфыд Борæйы намыс ысхуыдтой
сæхи. Æмæ рацыдысты Борæтæ.

Уæрхтæнæгæн та иу фырт уыди Алæг, зæгъгæ. Æмæ уый
та йæхи номыл ныууагъта фæд – Алæгатæ.
Борæтæ фосджын æмæ бонджын систы.
Æхсæртæггатæ – тыхджын æмæ хъаруджын.
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Алæгатæ та – æвзыгъд æмæ номдзыд.
Ахæм хуызы Нартæй равзæрди æртæ сыхы, кæнæ Æртæ
Нарты:
Уæллаг Нарт – Борæтæ.
Астæуккаг Нарт – Æхсæртæггатæ.
Дæллаг Нарт – Алæгатæ.
Алчидæр сæ кадылмæлæг уыди.

НАРТЫ БЫРКУЫ

Нартæ афæдзæй – афæдзмæ фæкодтой æлыгвых, стæй
йæ бирæ бонты фæстæ æсцæттæ кодтой, æмæ сын рауади
быркуы.
Быркуы дæр ма куы уыдаид, фæлæ йæ мидæг авд лæджы
æд бæхтæ бацыдаиккой. Быркуыйы Нартæ сæ Ныхасы æхсæн
æрывæрдтой дурцæджындзтыл æмæ йын райдыдтой тæрхæттæ кæнын.
Уырызмæг зæгъы:
– Ацы быркуыйы авд бонмæ ронгæй чи байдзаг кæна не
‘ртæ сыхæй, уый уæд йæ хицау.
Сразы сты. Фæцархайдтой дæллаг сых æмæ сын нæ бантысти. Уый фæстæ астæу сых фæцархайдтой – уыдонæн дæр
ницы бантысти. Уæллаг сых цинæй мардысты, зæгъгæ,
быркуы мах фæуыдзæни. Райдыдтой йæ ронгæй дзаг кæнын
æмæ йæ æртæ бонмæ байдзаг кодтой. Уый фæстæ уæллаг сых
загътой:
– Быркуы ныр мах у, æмæ йæм цæмæ кæсæм, нæхи
сыхмæ йæ аласæм.
Иннæ дыууæ сыхы не сразы сты. Дæллаг сых зæгъынц:
– Йæ мидæг цы ронг ис, уымæй фылдæр чи баназа, уый
уæд быркуы.
Райдыдтой нуазын, æмæ йын дæллаг сых йе ‘мбис нуæзт
фесты.
Уæллаг сых зæгъы:
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– Уæдæ афтæмæй дæр нæ. Чи йæ сфæраза хæрдмæ
сисын, уый уæд.
Сосланы йеддæмæ йæ ничи сфæрæзта, æмæ астæу сых
зæгъынц:
– Мах у быркуы.
Дæллаг сых та дзурынц:
– Афтæмæй дæр нæ уæдæ. Алы сых дæр быркуыйы иу
хатт рамбылдта, æмæ нæ ныхас иу ранмæ нæ цæуы. Дыккаг
хатт чи рамбула, уыцы сыхы уæд быркуы, æмæ та ногæй хæснаг æрывæрæм.
Сразы сты.
Уæд чидæр фæфæдис кодта:
– Хъуланы æфсæдтæ æрбацæуынц æмæ нын нæ рæгъæутты тæрдзысты.
Нартæ зæгъынц:
– Хъуланы æфсæдтимæ чи басгуыха, уый сыхы фæуæд
быркуы.
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Нартæ æртæ дихы фесты. Дæллаг сых Хъуланы æфсæдты фæдыууæ дихы кодта. Уæллаг сых сыл тыхсгæ æркодта.
Астæу сыхæй Сослан быркуыйы хуылфы Хъуланы ныппæрста, æмæ стæй æфсæдтæ хæцын нал бауæндыдысты, æмæ сæ
Нартæ уацары ракодтой.
Æрцыдысты Нартæ æфсæдтимæ, æмæ дæллаг Нарт зæгъынц:
– Мах æфсæдты куы нæ фæдих кодтаиккам, уæд зын
сæттæн уыдысты, æмæ мах тынгдæр басгуыхтыстæм, ныр
быркуы нæ сыхы у.
Уæллаг сых зæгъынц:
– Уæдæмæ мах фесгуыхтыстæм. Мах сыл æртыхстыстæм,
ацæуын сæ ничердæм уагътам, æмæ быркуы мах сыхмæ цæуы.
Нал та фидыдтой быркуыйыл Нартæ.
Сослан зæгъы:
– Алы сых дæр таурæгъ ракæнæд. Мæнæ уацары æфсæдтæ байхъусæнт, кæй таурæгъ диссагдæр уа, уыцы сыхы уæд
быркуы.
Уæллаг сых райдыдтой таурæгъ кæнын Нарты Ныхасы:
– Мах, уæллаг сых, кадджын уымæй стæм, æмæ нæ алы
хъуыддаджы дæр стæм стыр ныфсджын. Æнæ ныфсæй та
цæрæн нæй.
Дæллаг сых зæгъынц:
– Мах, дæллаг сых, кадджын уымæй стæм, æмæ хъаруджын стæм. Æнæ хъаруйæ та цæрæн нæй.
Астæу сых загътой:
– Мах, астæу сых, кадджын уымæн стæм, æмæ тыхджын
стæм. Æнæ тыхæй цæрæн нæй.
Нæ та фидыдтой. Уæд Сослан фæрсы Хъуланы æфсæдты:
– Чи нæ растдæр у?
Иутæ уæллаг сыхы фарс дзырдтой, иннæтæ – астæу сыхы фарс, аннæтæ – дæллаг сыхы фарс. Сослан фæмæсты.
Быркуыйы фелвæста, зæххыл æй ныццавта, æмæ ныппырх,
стæй зæгъы:
– Йæ загътайы аккаг нæ уыди ацы быркуы.
Нартæ дæр уыйадыл ныссабыр сты.
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НАРТЫ МÆГУЫР ÆМÆ УАСТЫРДЖИ

Нарты

æртæ сыхæй хибардæр цардис Нарты тæккæ

мæгуырдæр. Нартæ йæ ницæмæ дардтой æмæ йæ рох дæр
фæкодтой. Нартæй ма искуы цæрæг ис, уый зонгæ дæр
ничиуал кодта.
Нарты мæгуыр никæдæм цыди, нæ стæры, нæ Ныхасмæ,
ферох ис Нартæй бынтондæр. Йæ хуымтæ дæр йæхиау мæгуыр уыдысты.
Æрлæууыдысты найгæнæнтæ, æмæ Нартæ сæ хортæ най
кодтой. Нарты мæгуыр дæр йæ мæкъуылтæ най кодта, æмæ
йыл Уастырджи йæ фæндаг ракодта, бадзырдта йæм:
– Дæ бонгуыст къæссайы дзаг уæд!
Мæгуыр лæг æм дзуры:
– Ныууадз-ма мæ, дæ хъал мыл цы калыс, æнæуи дæр
æлгъыст дæн, æмæ ма мæ цы æлгъыстаг кæныс?

– Æз дын æцæгæй арфæ ракодтон.
– Æз дæр дын æцæгæй дзуапп радтон.
– Уагæры афтæ мæсты кæмæ дæ?
– Уацилламæ.
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– Цы дын кодта?
– Мæ хоры бæркад мын Нарты фыццаг фæкодта. Нартæ
мæн зонгæ дæр нал кæнынц, рох дæр сæ фæдæн.
– Сæ дзаг фынгыл дæр нæ вæййыс?
– Нæ вæййын.
– Уæдæ бон куырисæй фылдæр ма банай кæн, æмæ дын
дзы къæссайы дзаг хор цæуæд.
Мæгуыр байхъуыста æмæ найгонды куырисыдзаг наййаг
бакæны æмæ дзы къæссайы дзаг хор райсы. Байдзаг ис Нарты
мæгуыр хорæй, фæлæ уый хыгъд Нартæ дæр фыццаджы
хуызæн нал истой, сæ хоры бæркад Нарты мæгуыры фæцис.
Нартæ ницы æмбæрстой сæ сæрæн æмæ дзырдтой:
– Ай хуызæн хоры мæкъуылтæй цæй цъус хор исæм.
Нартæ куывд кодтой æмæ æлутон нуæзт бахсыстой,
алкæмæ сæ цыдис уазæг, фæлæ иу хæдзары бон дæр нæ уыди
уазджыты фаг фæхынцын.
Уастырджи рарасти зæдтæ æмæ дауджытимæ Нарты
куывдмæ. Сæ фæндаг ракодтой Нарты мæгуырыл. Нарты
мæгуыр цæджджинæгтæ бахсыста æлутонæй. Уастырджи сæм
бадзырдта:
– Мах де ‘уазджытæ, фысым!
Нарты мæгуыр сæм ракасти æмæ сæ мидæмæ бакодта,
цинтæ сыл кæны, фынгтæ æрывæрдтой. Хæрд æмæ нуæзтæн
кæрон дæр нæ уыди. Уастырджи æмæ йе ‘мбæлттæ сæхи хорз
федтой, стæй арфæтæ ракодтой æмæ сæ фæндаг æскодтой
æртæ Нартмæ . Нарты мæгуыр ма сæ фæстæ адзырдта:
– Уæ фæндаг-иу, фæстæмæ цæугæйæ, мæныл ракæнут.
Уастырджи æмæ йе ‘мбæлттæ ‘ссыдысты Нартæм. Хæдзар-хæдзар фысымуат зылдысты, фæлæ иу ран дæр æххæст
бадт нæ фæкодтой. Фæстаг хатт бацыдысты Уырызмæджы
хæдзармæ. Сатана сын сæ размæ æрхаста, йæ къух цы амыдта, уый æмæ сыл цин кæны. Уырызмæг та рæдау рæгъытæ
уагъта, фæлæ та ам дæр уазджытæ фаг хыгъд не ‘ййæфтой.
Уастырджи фæрсы Уырызмæджы:
– Нартæй ма цымæ чидæр хъæуы, афтæ мæм кæсы.
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Уырызмæг зæгъы:
– Нæ, Нартæ ам сты, æддæ сæ ис Батырадз, иннæтæ бынаты сты.
– Ноджы ма сæ чидæр хъæуы.
– Ничиуал нæ хъæуы.
Æфсати зæгъы:
– Нартæй иппæрд чи у, æмæ кæй нæуал нымайынц,
ахæм у.
Уацилла дæр зæгъы:
– Нартæй бынтон рох, фæлæ се ‘ппæты хуыздæр уый
цæры.
– Æз ахæмæй никæй хъуыды кæнын, – зæгъы Уырызмæг
æмæ фæрсы Сатанайы:
– Чи ис ахæм Нартæй, æмæ махæй хуыздæр цæры, махæй
рох у, мах æй нæ зонæм?
Сатана зæгъы:
– Никæй хъуыды кæнын, фæлæ йæ уæд Сырдон зондзæнис.
Уырызмæг Сырдонмæ фæсидын кодта æмæ йæ фæрсы:
– Сырдон, Нартæй ма бынаты чи нæ ис?
– Батырадз нæй, – зæгъы Сырдон, – уæларв уæлхох цъитийыл бады æмæ йæхи уазал кæны.
– Нартæй ма ахæм чи ис, махæй цæрæгдæр, фæлæ рох у?
Сырдон зæгъы:
– Ис ма Нарты адæмæй иппæрд адæймаг, æмæ уый
ничиуал дæр зоны.
– Чи у?
– Нарты мæгуыр.
– Æмæ ма уый æгас у?
– Æгас у, Хуыцауы фæздæгæй мары.
Уастырджи зæгъы:
– Нарты мæгуыр Нарты цæрæгдæр у, æмæ йæ сымах та
зонгæ дæр нæ кæнут.
Уырызмæг зæгъы:
– Арвитæм Нарты хистæрты æртæйы Нарты мæгуырмæ,
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кæд уыдон расыгæй ыссæуой, уæд мæ уæ ныхæстæ бауырндзысты.
Æртæ хистæры Нартæй арвыстой Нарты мæгуырмæ.
Нарты мæгуыр сæ ахæм уынд фæкодта, æмæ куы рацыдысты,
уæд дзы иу æрдæгфæндагыл ахауд, дыккаг – цъус уæлдæр,
æртыккаг та Нарты хъæумæ æввахс. Уырызмæг дисы бахауди, фæдзурын кодта Нарты мæгуырмæ æмæ йæм нуазæн
авæрдта, стæй зæгъы:
– Дæуæй мæгуырдæр мауал уæд Нарты ‘хсæн.

Нарты мæгуыр дæр арфæ ракодта æмæ зæгъы:
– Кæд гæнæн ис, уæд мæм Æртæ Нарты æрцæуæд куывдуаты.
Уадид фехъуысти фидиуæг æртæ Нартыл, æмæ Нарты
мæгуырмæ чыртæ-чыртæй цæуын байдыдтой. Нарты мæгуыр
Æртæ Нарты хынцын байдыдта, æнæхъæн къуыри сæ нæ
рауагъта, стæй заргæ æмæ кафгæ фæцыдысты Нарты адæм сæ
хæдзæрттæм. Нарты мæгуыры сæ хуыздæрыл банымадтой.
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Уастырджи æмæ йе ‘мбæлттæ дæр арфæтæ фæкодтой
Нарты мæгуырæн æмæ фæцыдысты уыдон дæр.
Ахæм уыди Нарты мæгуыр.

САТАНАЙЫ РАЙГУЫРД

Уæрхæг

æмæ Дзерассæйæн сæ иумæ бацарды боныл

афæдз куы сæххæст ис, уæд Уæрхæг амард. Иннæ афæдзы
бон куы ‘рæввахс ис, уæд Донбеттырты чызг рарынчын ис.
Йæ мæлæт куы ‘рхæстæг ис, уæд загъта йæ дыууæ лæппуйæн:
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– Куы амæлон, уæд-иу мæ фыццаг æртæ ‘хсæвы дзæгъæл ма ныууадзут.
Ус амардис, æмæ йæ бавæрдтой зæппадзы.
Бон куы æризæр ис, уæд Уырызмæг райста йæ хæцæнгæрзтæ, ссыди зæппадзы дуармæ æмæ йæ фæхъахъхъæдта
бонмæ. Дыккаг æхсæв дæр та афтæ. Æртыккаг æхсæв Хæмыц дзуры йе ‘фсымæрмæ:
– Нæ мад нæ хъомыл иумæ куы скодта, – ацы ‘хсæв та
йæ хъуамæ æз бахъахъхъæнон.
Уырызмæг ын загъта:
– Æз дæуыл куы ‘ууæндин, уæд ды гуырдæй кæстæр дæ,
æмæ йæ æртæ ‘хсæвы дæр хъуамæ ды бахъахъхъæдтаис.
Хардзау фæкастысты Хæмыцмæ Уырызмæджы дзырдтæ.
Райста йæ хæцæнгæрзтæ æмæ фæраст и зæппадзмæ.
Лæууы зæппадзы дуармæ Хæмыц, уæдæ цы! Иуахæмы айхъуыста Нарты хъæумæ, æмæ кæцæй куывды зарын цæуы,
кæцæй чындзæхсæвы хъæр. Æмæ загъта йæхицæн: «ам ма
мын зæппадзæй мæ мады чи хæссы! Ацæуон æмæ искуы иу
чындзæхсæв бахæрон».
Иу афæдз куы рацыд, уæд зæппадзы цурты æрбацæйцыд Нарты фыдбылыз Сырдон. Байхъуыста, æмæ зæппадзæй
ссыди сывæллоны кæуын. Рараст ис Сырдон Нартмæ. Æртæ
Нарты бадынц æмбырдæй Ныхасы.
– Фарн уæ ныхасы æмæ уæ райсом хорз!
– Хорз дæ хай уæд, Сырдон!
Æмæ сын загъта Сырдон:
– Диссаг ис Нарты уæлмæрдты: куы байхъусай, уæд
дзы цæуы сывæллоны кæуын.
Уырызмæг бадтис Ныхасы уæле. Фестадис æмæ бацыд
зæппадзы дуармæ.
Бакодта зæппадзы дуар, бахызт мидæмæ æмæ дзы рахаста чызг – Сатанайы.
Сатана ахæм рæсугъд æмæ зонынджын рауади, æмæ
талынг æхсæв бон кодта йæ уындæй, йæ ныхас уыд кардæй кæрдагдæр, топпы фатæй растдæр.
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БÆГÆНЫЙЫ РАВЗÆРД

Уырызмæг уыдис хъæды æмæ сырддонцъиумæ фæкомкоммæ. Сырддонцъиу та хуымæллæджы мæцкъорæй фæрасыг и æмæ æрхауди зæхмæ, мæлгæ нæ акодта, афтæмæй.
Уырызмæг рараст ис æмæ йæ хæдзармæ æрцыд. Æмæ
зæгъы йæ ус Сатанайæн:
– Хуымæллæджы мæцкъорæй сырддонцъиу фæрасыг и
æмæ къалиуæй рахауд, ратул-батул кодта, мæлгæ нæ акодта,
афтæмæй, фæрасыг.
Уæд Сатана загъта:
– Æрхæсс дзы, нæ лæг, æрхæсс, мæн хъæуы уымæй, æмæ
дзы æрхæсс.

Æрхаста дзы Уырызмæг, уæдæ цы уыдаид.
Сатана хорæй ссадæхсиды хуызæн скодта, хуымæллæгæй йын æнтуан сарæзта, æмæ тынг расыг кодта. Уый
фæстæ, дæсны ус уыд, Сатана æмæ æрхъуыды кодта бæгæны
кæнын дæр. Уæдæй фæстæмæ бæгæны кæнынц.
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УЫРЫЗМÆГ САТАНАЙЫ ЙÆ ЦÆГАТМÆ
КУЫД ÆРВЫСТА

Фырмæстæй иухатт загъта Уырызмæг йæ ус Сатанайæн:
– Хуыцауы хатыр бакæн, цæугæ дæ цæгатмæ. Ахæсс нæ
хæдзарæй, цы дæ бафæнда, уыдон иууылдæр, дæ зæрдæ кæй
зæгъы, уыцы хæзнатæ, фæлæ мæ ныууадз, нал дæ фæразын!
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– Иттæг хорз, – дзуры Сатана, – гæнæн мын нал и, мæ
лæджы хай, дæ коммæ бакæсдзынæн, фæлæ, курын дæ, уыцы
иунæг бар мын ратт – фæстаг хатт, фæнды мæ, хорз минас
дын куы фенын кæнин, æххормагæй куыд нæ баззайай.
Цæлуарзаг уыди Уырызмæг, ууыл сразы.
Æфсин Сатана замманайы фынг сарæзта. Къæбицы
ницыуал ныууагъта хуыздæр хæринæгтæй, нозтытæй.
Бирæ аназын кодта сау бæгæныйæ.
Иттæг срасыг Уырызмæг, – урсрихи, саузачъе, – æмæ
тарф фынæй баци.
Æфсин Сатана нард галтæ уæрдоны сифтыгъта, гуыффæйы байдзаг кодта фæсалæй, гобан айтыдта, гауыз ыл æрæмбæрзта, йæ лæджы уым авæрдта, хæдзарæй ницы рахаста.

Фæндагыл зæронд Уырызмæг фехъал и; кæсы дын, æмæ
йæ цуры Сатана бады, бæрз уисæй сæ галтæ размæ тæры,
бындзытæ асур-асур кæны йæ цæсгомæй залмы сыфæй.
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– Ай та цы диссаг у, куы ницы æмбарын! Ай – кæдæм
цæуæм? – фæрсы лæг усы.
– Ферох дæ и, æвæццæгæн, мæн дæ хæдзарæй кæй
атардтай дысон. Æмæ ныр мæ цæгатмæ рараст дæн.
– Хорз, – загъта Уырызмæг, – фæлæ мын бамбарын кæн,
мæн та ма демæ цæмæн ласыс?
– Куы мæ æрвыстай дысон мæ цæгатмæ, уæд загътай: «Дæ
зæрдæ кæимæ дзуры, уыцы дзауматæ æмæ хæзнатæ алас демæ»,
– дæуæй зынаргъдæр æмæ уарзондæр хæзна мæ царды нæй,
æмæ дæ раластон, иннæ хæзнатæ нæ хæдзары ныууагътон.
– Ай хæйрæгыл куы фæхæст дæн! – загъта зæронд
Уырызмæг, йæ усимæ бафидыдта, æмæ фæстæмæ сæ хæдзармæ ссыдысты.

СОСЛАН ÆМÆ АВД ÆФСЫМÆРЫ ХО

Хурыбыдыры

авд æфсымæры цардысты, æмæ сын

иунæг æфсымæр-хо уыди. Уый нæртон лæджы йеддæмæ
никæмæ цыд моймæ. Иу хатт та сæлавыр фестын кодта чызг
йæхи, æмæ Нарты калак-хъæумæ 'рцыди. Фæзылди, федта
хъæу, æмæ йыл æрбабон.
Сослан сæлавыры фæд федта æмæ йæ фæстæ рацыд.
Ныххæццæ саухъæдмæ. Саухъæды сæлавыр бæласмæ сирвæзти. Сослан арт акодта æмæ йын йæ фæздæг бæласыл ысуагъта. Сæлавыр бæласæн йæ цъуппæй атахти æмæ фæлидзæг.
Уæд Сослан фат æрдыныл авæрдта æмæ йæ бахста, йæ
чъылдымыстæгæй йын фондз къухы бæрц фелвæста.
Сæлавыр ацыд, йæ фыды хæдзармæ бахæццæ, æрхаудта
'мæ хъæрзы. Сослан æм æддейæ байхъуыста, æмæ афтæ хъæрзыдта 'мæ тугтæригъæдæй мардта. Стæй бадзырдта Сослан:
– Чи у уый, æмæ цавæр у?
Мидæгæй йæм кæйдæр дзурын райхъуыст:
– Йæ бон ныккалæд! Мах авд æфсымæры уыдыстæм,
æмæ нын иунæг æфсымæр-хо уыд. Уый нæртон лæджы
44

йеддæмæ никæмæ цыд моймæ. Йæхи сæлавыр фестын кодта.
Æмæ Нарты калак–хъæуыл фæзылди, æмæ йæ чидæр фехста
æмæ мæлы.

– Цымæ йын хос нал æрцæуид? – афарста Сослан.
– Хос ын чи скæна, Хуыцау æй уымæн загъта, – дзуапп
радтой æфсымæртæ.
Уæд Сослан мидæмæ бахызт, систа йæ дзыппæй цармы
чъылбыс, арфæтæ йыл бакодта, æмæ йæ авæрдта чызгы
буарыл. Чызг цы уыд, уымæй авд хатты хуыздæр фестад.
Уый фæстæ авд æфсымæры стыр чындзæхсæв скодтой
сæ хо æмæ Сосланæн, æмæ Сослан авд æфсымæры хоимæ
цæрынтæ систа.
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СОСЛАН ÆМÆ АЦЫРУХС

Ацырухс Хуры чызг уыди, æмæ – Сосланы ус. Сослан та
ахæм лæг уыди, æмæ иу ран бадын нæ зыдта, æдзух хæтæнты
хатти, цæуæнты цыд, æмæ йæ бонтæ афтæмæй æрвыста.
Сосланæн йæ зæрдыл цы сахат æрлæууыдаид, уæд-иу ацыди йæ
балцы. Уæд Ацырухс тыхсын байдыдта ‘мæ афтæ зæгъы:
– Ай мæнæн цы цард у? Ус æмæ лæджы цардæй ницы
уынын. Сослан хæдзары нæ лæууы, æз та æнæ Сослан куыд
цæрон?
Æмæ сфæнд кодта Ацырухс Сосланы тыххæй йæ фыды
бафæрсын.
Иу æхсæв Сослан сæхимæ уыди, æмæ йын Ацырухс
афтæ:

– Мæ цæгатмæ цæуын, æмæ мын цы зæгъыс?
– Ацу, – загъта йын Сослан.
– Омæ афтид армæй фæцыдæуы?
46

– Райсом дын сæ самал кæндзынæн.
Райсомы Сослан хъæдмæ ауади ‘мæ дыууæ хъуазы рацахста. Æрвадæгыл сæ абаста. Йемæ йын, цы ‘мбæлди, уый
нывæрдта.
Ацырухс адæгыл абадти. Хъуазтæ фезмæлыдысты æмæ
Ацырухсы Хуры кæрты бамидæг кодтой.
Изæры Хур дæр æрцыди. Йæхи æрыхсадта ‘мæ бахызти
хæдзармæ. Йæ ус ын хæринаг авæрдта йæ разы, æмæ Хурæн
йæ цæсгом фæрухс. Иу тызмæг ныхас не схауд йæ дзыхæй.
Ацырухс сæм касти иннæ уатæй, æмæ дзы æнæнхъæлæджы сирвæзт:
– Æ, тæхуды, æз дæр Сосланæй иу ахæм исты рæвдыд
уæддæр куы зонин!
Йæ ныхæстæ йын Хур фехъуыста ‘мæ афарста йæ усы:
– Исчи нæм ис?
– Ничи, нæ чызгæй дарддæр.
– Фæдзур-ма йæм.
Мад Ацырухсы хæдзармæ ракодта. Æмæ йын Ацырухс
йæ хъæстытæ фæкодта фыдæн.
– Æппындæр мацæуыл тыхс, æмæ ма риссын кæн дæ
зæрдæ, – загъта Хур.
– Мæнæ гуз батайын кæн доны, стæй дзы дæхи ныннай,
æмæ дæ буарыл сау цъар рауайдзæни. Бон-иу æй дæхиуыл
дар, æхсæв та-иу æй ласгæ ракæн. Стæй бæрæг уыдзæн.
– Æмæ мæ сауæй куы феной Нартæ, уæд мын цы зæгъдзысты?
– Ау, æмæ сæм дæхи равдыстай Нартæм?
– Нырма дон хæссынмæ дæр нæ уыдтæн.
– Уæдæ уый та ноджы хуыздæр.
Ацырухс, йæ фыд ын цы гуз радта, уый æрхаста Нартæм,
æмæ йæ доны сфыхта. Æмæ дзы йæхи ныннадта. Æмæ йæ
буарыл сау цъар разади.
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Уæд æй Сослан фæрсы иубон Ацырухсы:
– Боныгон сау цæмæн дæ, æмæ ‘хсæв та урсцъар цæмæн
вæййыс?
– Нырма боныгон дæ дзыхы дзырд нæ фехъуыстон –
фынæй фæкæныс. Æмæ æз дæр ыссау вæййын. Изæр мæм
иучысыл ысдзурыс, æмæ та æз дæр мæ хуыз аивын.
Сослан ницы загъта, фæлæ та ‘рфынæй. Уæд сæм чидæр
æрбадзырдта кæртæй:
– Сослан, æддæмæ- ма ракæс!
Ацырухс рудзынгæй ракасти, æмæ цы лæппу ‘рбацыд,
уый хæлиудзыхæй аззад, Ацырухс йæ зæрдæмæ афтæ тынг
фæцыди. Æмæ уый фæстæ лæппу радзырдта Нартæн:
– Ахæм ус æрхаста Сослан, ахæм, æмæ йæм хъæрæй
дзурæн нæй. Фæлмас ныхасæй дарддæр...
Уæд дын Сырдон афтæ куы бакæнид:
– Куыннæ, куыннæ! Æгæр диссаг у... Исты уын Нарты
лæгты сфæлыста...
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Ацырухс уыцы ныхас куы фехъуыста, уæд февнæлдта
æмæ æгас Нартæн иу фæлыст цы хъуыди, уый æхсæвæй
бонмæ бахуыдта. Æмæ райсомы Сатанамæ фæдзырдта æмæ
йын афтæ:
– Дæхицæн уыцы зын ыскæн, æмæ мын ацы дзаума
Нарты лæгрæгъауыл байуар.
Сатана дзы тынг фæбузныг и. Нартæн дæр Ацырухсы
лæварæй сæ зæрдæ барухс.
Уæд та дын Сырдон дæр уым фæци кæцæйдæр.
– Æгæр фæци! Фæлæ ма Нарты сылгоймæгты дæр куы
сфæлындзид Ацырухс, æцæг диссаг уæд уаид.
Ацырухс та дыккаг æхсæв дæр æрбадти, кæрды æмæ
хуыйы. Æмæ сын боныцъæхмæ бахуыдта сæ фæлыст. Стæй
Сатанамæ фæдзырдта:
– Дæ хорз хорз у, æмæ ма ацы дзаума та Нарты сылгоймæгтыл байуар.
Нартæ дисы бахаудтой, цавæр у, цымæ, Хуры чызг,
Нартæн æртæ ‘хсæвы афтæ лæггад чи кæны?
– Æз уын æй базондзынæн, – загъта Сырдон. Æмæ дын
иу бон Сырдон бацыди, асин сæвæрдта Сосланы хæдзары
рудзынгмæ, мидæмæ бакасти, æмæ Сослан хуыссы, Ацырухс
сынтæгыл бады. Раздæхти фæстæмæ Сырдон, æмæ дын
Нартæн афтæ зæгъы:
– Гъе, бын бауат, Нартæ, кæд цæуыл дис кодтат! Уæ тыхджындæр Сослан у, æмæ хуыздæр ус йæхицæн не ссардта.
Нæ йын бакаст и, нæ – уынд.
Æмæ та Нартæ дисы бацыдысты.
– Æз æй мæхæдæг фенон, – загъта Бурæфæрныг.
Бацыд Сосланы хæдзар кæм уыд, уырдæм, æмæ бадзырдта Сосланы номæй. Ацырухс æм ракасти æмæ йæ
Бурæфæрныг куы федта, уæд фергъуыйау. Раздæхти ‘мæ
дзуры:
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– Фесæфат, Нарт! Сырдон уын раст зæгъы! Нартæ уæд
схор-хор кодтой. «Кæд æцæгæй афтæ у, уæд Сосланы йæ
хæдзармæ мачиуал фæхонæд!
Ацырухс дын уый куы базыдта, уæд хорз фынг ыскодта
æмæ загъта Сосланæн:
– Нартæ мыл худынц, æмæ ма сæ иу изæр дæ хæдзармæ
‘ркæн!
Сослан Нарты æрхуыдта. Ацырухс йæ хæрв раппæрста,
æмæ йæ буар цæхæртæ скалдта.
Нартæ уый куы федтой, уæд Сырдон æмæ Бурæфæрныгæн загътой:
– Уый цы бакодтат, гормæттæ? Мах та ма уæ аххосæй
Сосланы ‘фхæрынмæ хъавыдыстæм.

Нартæ сæхи хорз федтой Сосланы хæдзары, арфæтæ сын
фæкодтой, æмæ фæцыдысты.
Сослан дæр, æмæ Ацырухс дæр сæ бирæ фыдæбæтты
фæстæ хъармзæрдæйæ цардысты.
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ДАУДЖЫТЫ ЛÆВÆРТТÆ СОСЛАНÆН

Уæларв Сафа сфæнд кодта дауджытæн куывд кæнын.
Æрхуыдта лæгты дзуар Уастырджийы, æрвнæрынгæнæг
Уациллайы, сырдты хицау хъæрæу Æфсатийы, фысвосы

бардуаг Фæлвæрайы, уæларв Куырдалæгоны. Æрхуыдта йæ
куывдмæ дымгæты бардуаг Галæгоны дæр, стæй фурдæй –
дæтты хицау Донбеттыры. Бадынц дауджытæ Сафайы
хæдзары, адджын сау бæгæны дзæбидыры сыкъайæ нуазынц;
уырдыглæууæг та сын Нарты Сослан уыдис.
– Сафа, дæ лымæн Сосланмæ Æхсæртæггаты туг ис, –
загътой дауджытæ.
– О, Æхсæртæггаты стыр мыггаг тыхджын у, ницæмæй
тæрсы, хæстмондагæй цъæх арт уадзы.
Уæд Сосланы цæрæнбоны тыххæй рауагъта гаджидау
лæгты дзуар Уастырджи.
– Лæвар кæнын æз Нарты Сосланæн, – загъта Уастырджи кæронмæ, – мæ фæринк кард, – кæддæр æй мæнæн дæр
уæларв Куырдалæгон ахæм куывды ралæвар кодта.
Æмæ банызта дынджыр дзæбидырысыкъа йæ тæккæ бынæй Уастырджи.
Уый фæстæ банызта Сосланы цæрæнбоны тыххæй
гаджидау сырдты хицау Æфсати.
Арфæ йын ракодта Сослан æмæ йын загъта:
– Æфсати, дæ бар сты сырдтæ иууылдæр, хохæй, быды51

рæй. Хъахъхъæныс сæ ды бæрзондæй æмæ сæм нæ уадзыс
хæстæг бацæуын зæххон адæмы.

Сафа дæр Сосланы фарс фæлæууыд æмæ дзуры Æфсатимæ:
– Дæ фос кæмтты дзæгъæлы куы сæфынц, уæд сæ цы
хæлæг кæныс адæмæн? Чъынды ма у, Æфсати, бахай кæн
адæмæн дæ фосæй, уыцы дзæбæхдзинад дын нæ баззайдзæнис рохуаты.
– Хорз, – загъта сырдты хицау Æфсати, – бахай кæндзынæн æз Нартæн мæ фосæй.

Банызта Сосланы цæрæнбоны тыххæй гаджидау фысвосы
хицау Фæлвæра дæр æмæ загъта:
– Цæмæй цъæх бирæгътæ дæ фосæй къаддæр давой, уый
тыххæй дын, Нарты Сослан, æз бацамондзынæн арфæтæ; дæ
фосмæ-иу дын сæрвæты бирæгътæ куы фæлæбурой, уæд-иу ды
уыцы арфæтæ зæгъ, уый йеддæмæ æз сæ уæлхъус фестдзынæн
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æмæ дын дзы иу дæр нæ бауадздзынæн ахæссын.
Банызта
дынджыр
дзæбидыры сыкъа Сосланы
цæрæнбоны тыххæй æрвнæрынгæнæг Уацилла дæр.
Арфæ йын ракодта
Сослан дæр, нæртон æгъдаумæ гæсгæ, æмæ загъта:
– Абон æз дæуæй,
æрвнæрынгæнæг, зæххон
адæмæн иу хæрзиуæг курын: фехъуыстон æз, дæ
дзыппы кæй ис хоры нæмгуытæ; ма сæ бахæлæг
кæн зæххыл цæрæг адæмæн – стыр бузныг дæ уыдзысты.
– Хорз, – загъта Уацилла, – æз ратдзынæн ацы хоры
нæмгуытæй Нартæн. Уалдзæджы, куыддæр зæхх стæфса,
афтæ-иу сæ хуссарварсы байтауæнт, æмæ сæ афæдзæй-афæдзмæ хæрынæн цы хъæуы, уый сын дзы ‘рзайдзæнис хор.
Райста едзаг дзæбидыры сыкъа Сосланы цæрæнбоны
тыххæй уæларв Куырдалæгон дæр.
Уымæ дæр Сафа бадзырдта, Сосланæн дзы хæрзиуæг
‘рдомдта.
– Бамбæрстон, зондджын Сафа, – загъта Куырдалæгон, –
цæмæ æрхуыдтай ды мах, уый: зæххон адæмæн нæ
хорздзинæдтæ курыс. Хорз, фæуæд! Сараздзынæн æз Нартæн
дзывыр мæ куырдадзы, æмæ уымæй уалдзæджы сæ хуымтæ
кæндзысты.
Арфæ йын ракодта Сослан дæр æмæ загъта:
– Гъе, Куырдалæгон, æрвон куырд, дæ номыл мах
адджын бæгæны ‘хсиддзыстæм æмæ дын уымæй уалдзæджы
нæ хуымты дæ ном ардзыстæм!
– Цæй-ма, ды дæр, тызмæг Галæгон, ма уадз Нартыл дæ
тымыгътæ, дæ уадтæ, дзуры Сослан дымгæйы бардуаг
Галæгонмæ.
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– Бирæ агурыс, Нæртон гуырд, – загъта тызмæг Галæгон.
– Дзырд дын куы радтон, уæддæр йæ сæххæстмæ æнхъæлмæ
ма кæс. Фæлæ дын уый зæгъын æз дæр, æмæ-иу фæззæджы
уæ хоры кæритæ куы сыгъдæг кæнат, уæд-иу æз дымгæ арвитдзынæн, æмæ-иу уый уайтагъд хоры нæмгуытæ фæхицæн
кæндзæни зыгуым æмæ цъацъайæ.

– Бузныг Галæгон, – загъта йын Сослан, фæлæ дын
дзырд дæттын æз дæр, нæртон дзырд, нæ кæритæн-иу сæ
фæстаг фыййаг дæуæн кæй ратдзыстæм, ууыл.
Фæстагмæ Сосланы цæрæнбоны тыххæй гаджидау
банызта дæтты бардуаг Донбеттыр. Уымæн дæр та, æгъдаумæ
гæсгæ, Нарты Сослан арфæ ракодта æмæ загъта:
– Доны бардуаг Донбеттыр, зонæм æй, дæттæ иууылдæр
дæ бар сты. Бирæ тых дæм ис, æмæ дæуæй дæр Нарты
адæмæн курын исты хæрзиуæг.
– Нæртон гуырд, – дзуапп ын радта Донбеттыр, – мæ
дæттыл-иу саразут куырæйттæ. Æз бафæдзæхсдзынæн мæ
чызджытæн, цæмæй сын доны мидæг сæ цæлхытæ æнæ
‘рынцойæ рæвдз зилой. Мæнæй та уый фæуæд Нарты адæмæн лæвар.
Арфæ ракодта Сафа йæ уазджытæн сæ лæвæртты тыххæй æмæ сæ рафæндараст кодта сæхимæ.
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БАТЫРАДЗЫ РАЙГУЫРД

Хæмыц цуаны ацыд æмæ федта иу саг. Саджы фехста,
‘мæ йын аирвæзт. Сагыл сæмбæлдис Дзестæй иу гыццыл
лæппу æмæ йæ амардта.
Хæмыц æм æрбацыд æмæ йын загъта: «Ай мæ саг у», –
зæгъгæ.
Гыццыл лæппу загъта:
– Нæ, æз æй амардтон.
Хæмыц быцæуыл ныллæууыди лæппуимæ:
– Ды гыццыл куы дæ, уæд мæн куыд сайыс, – зæгъгæ.
– Мах кæд гыццыл стæм, уæддæр æууæнкджын адæм
стæм. Саг дæр дæу фод, фæлæ рацу мемæ æмæ дын мæ хойы
раттон, – загъта йын гыццыл лæппу.
Хæмыц ацыди йемæ æмæ ныццыди Дзестæм. Гыццыл
лæппу йын радта йæ хойы æмæ йын загъта:
– Адæммæ-иу æй макуы равдис: куыддæр дын æй адæм
феной, афтæ йыл дистæ кæндзысты йæ гыццылы тыххæй,
æмæ дын ралидздзæн.
Хæмыц дæр сæвæрдта чызджы йæ дзыппы æмæ йæ
схаста сæхимæ. Иубон ацыдис Хæмыц куывдмæ, ахаста йæ
усы дæр йæ дзыппы. Авд рæнхъæй бадтысты Нарты зæронд
лæгтæ. Уырдыг сын лæууыд Гæтæджы фырт гæды Сырдон.
Сырдон базыдта, Хæмыцæн йæ ус йæ дзыппы кæй ис,
уый æмæ загъта:
– Ай Нартæн цæй куывд у, алчи дз йæ усы йæ дзыппы
куы хæссы.
Сдис кодтой Нарты фæсивæд:
– Ам йæ ус йæ дзыппы кæмæн ис?
Сырдон загъта:
– Уæртæ Хæмыцæн.
Ус уæд Хæмыцæн зæгъы:
– Мæнæн ам лæуугæйæ нал у æмæ хуыздæр уыдзæн
сывæллон дæ къæбутæй райгуыра.
Ус ацыд йæ хæдзармæ, йæхиуæттæм.
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Хæмыцы къæбут рæсийын байдыдта, æмæ йæ Сатана
базыдта, уым гуырдз кæй ис, уый.
Гуырдз куы сцæттæ, уæд æй денджызы былмæ акодтой
Хæмыцы. Æмæ йæ къæбут куы сыгъдис, уæд ыл авд боны
æмæ авд æхсæвы дон фæкалдтой. Гъе, стæй йæ Сатана фæкъæртт кодта. Æмæ дзы сырх зынгæй денджызмæ алиуырдта
Хæмыцы фырт Батырадз. Сæхсыстис денджызы, æндонæй
рацыд æд кард, æд хъуыран.

БАТЫРАДЗЫ САБИОН БОНТÆ

Нарты Хæмыцы фырт чысыл Батырадз денджызæй куы
рахызт, уæд дзидзи мондагæй разил-базил кодта æмæ иу куы
кæй хъуг бададта, куы кæй къамбец. Афтæмæй иухатт
ныфтыди йæ мады æрвадæлтæм. Афæдзæй фылдæр фæсади
Батырадзы мад, Нарты Сырдон ын куы бафидис кодта, уый
фæстæ. Мады зæрдæ зонаг у, йæ уд исгæйæ базыдта йæ хъæбулы æмæ йæм дзуры:
– Рауай-ма мæ хур, цалынмæ ма дын мæ цæст æрттивы,
уæдмæ иу хъуыртт акæн мæ дзидзийæ.
Батырадз, уыцы дзидзимондаг уæвгæйæ, базгъордта æмæ
иу хъуыртт скодта. Уыйадыл ус амард. Нæ базыдта Батырадз,
мæлгæ йæ ныййарæг мад кæй акодта, уый. Фæлæ диссаг:
никуы йын никæйы дзидзийы ад фæцис афтæ адджын, никуы
никæйы дзидзийы хъуыртт ын уыд афтæ æхсызгон, никуы
никæйы æхсырæй бафсæст афтæ хорз.
Æфсæстæй æрыздæхт фæстæмæ Сатанамæ. Æмæ йæ
мады æхсырæй куы фæхъæстæ, уæд бон уылынг рæзын
байдыдта, æхсæв та уыдисн. Йæ къабæзты туг базмæлыд,
бахъазыд, æмæ-иу куы кæй ракъуырдта, куы кæй, афтæмæй
фыдмитæ кæнын байдыдта.
Батырадзы митæ мæ æууæлтæм куы бакаст зонынджын
Сатана, уæд бамбæрста, хуымæтæджы гуырд кæй нæу, уый.
Искæмæн исты фыдбылыз куы скæна, зæгъгæ, уымæй
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тæрсгæйæ æддæмæ нал уагъта Батырадзы æмæ йæ-иу хицæн
талынг агъуысты бакодта. Бадти уыцы ран Батырадз, уæдæ
цы уыдаид!

Иу ахæмы йæм кæцæйдæр хуынкъæй рухсы цъыртт
фæзынди: «Ай æдде рухс куы у, уæд мæ ацы талынджы
цæмæн дарынц?» – бафарста йæхинымæры Батырадз. Айтæуйтæ нал фæкодта, фæлæ дуармæ фæкомкоммæ ис, йæ
уæлныхты йæ рахаста æмæ уынгмæ рагæпп кодта.
Кæсы уынджы Нарты сывæллæтæ хъазынц. Нал сæм
фæлæууыд Батырадз æмæ семæ хъазын байдыдта. Уайтагъд
уынг цъæхахст æмæ æрдиагæй байдзаг ис – йæ цонгыл иу
кæмæн фæхæцыд сывæллæттæй Батырадз, уымæн-иу йæ цонг
атыдта, кæй-иу фесхуыста, уымæн та-иу йæ зæнг фæмур ис,
уынг фæдис ссис иууылдæр. Сатана хъуыддаг бамбæрста,
цъæхснаг уисимæ разгъордта уынгмæ æмæ Батырадзы цъыччытæгæнгæ сæхимæ балæууын кодта. Æмæ та йæ фæстæмæ
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талынг агъуысты бамидæг кодта. Мæстæй тъæппытæ хаудис
лæппу, фæлæ уæддæр йæ дыккаг мадмæ фæстæмæ ницы
сдзырдта.

БАТЫРАДЗ ÆМÆ АВД ÆФСЫМÆРЫ

Бирæ нæ рацыд, афтæ та иубон раирвæзти Батырадз
уынгмæ æмæ ныфтыди Дæллаг Нартмæ. Дæллаг Нарты царди
Нарты Бурæфæрныг. Уыдис ын авд фырты. Уыдысты тынг
дæсны фатæй хсынмæ. Иу бон та Бурæфæрныджы фырттæ
хъазыдысты фатæй, Батырадз сæм фæныкæйдзæгтæй йæхи
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баласта, бахæлæг сын кодта сæ хъазтмæ æмæ сæм дзуры:
– Фатдзау уын лæууын ардыгæй изæрмæ, æмæ-иу мын
иу æхсты бар раттут.
– Æмæ цы бакæндзынæ, æвзæр фæныкгуыз, нæ фæттæ
хæсынæн? – зæгъгæ йæм дзурынц Бурæфæрныджы авд фырты

– Иу фат дæр дзы зæхмæ не руадздзынæн, зæххы
кæрæттæм-иу сæ куы фехсат, уæддæр-иу сæ рхæсдзынæн,
æрмæст мын изæрæй иу æхсты бар раттут, – лæгъстæгæнæгау
та сæм бадзырдта Батырадз.
Сразы сты Бурæфæрныджы фырттæ. Фæйнæрдæм, бæсты кæрæттæм, фехсынц сæ фæттæ. Зæхмæ сын сæ не руадзы,
афтæмæй сын сæ рауидзы Батырадз æмæ сæм сæ æрбахæссы.
Сихорафон сси, афтæ æфсымæрты кæстæр дзуры иннæтæм:
– Ацы фæныкæйдзаг мæгуыр сывæллоны тæригъæд нæ
цæмæн хъæуы? Иу æхсты бар ын раттæм, уадз æмæ йæхицæн
бацин кæна, æмæ йæ ауадзæм.
Бакастысты Бурæфæрныджы фырттæ сæ кæстæры коммæ æмæ радтой Батырадзмæ фат æмæ æрдын. Батырадз
дзуры Бурæфæрныджы авд фыртмæ:
– Æз афтæмæй нæ фехсдзынæн, фæлæ авдæй дæр уæ
худтæ кæрæдзийы мидæг акæнут æмæ сæ æхстбæрцмæ æрæвæрут мысанæн. Кæд сæ акъахон, уæд ма-иу мын ноджы иу
æхсты бар раттут.
Бурæфæрныджы хъал фырттæ кæрæдзимæ бакастысты,
сæ мидбылты бахудтысты æмæ æрæвæрдтой сæ худтæ. Батырадз фæхъавыди, æмæ худтæ фæйнæрдæм фæркгай фæтахтысты. Хорзау нал фесты авд æфсымæры, фæлæ та, сæ дзырдмæ гæсгæ, радтой Батырадзæн дыккаг æхсты бар дæр.
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Фæхъавыд та Батырадз, æмæ, – дæ фыдгул афтæ! –
гæлæбутау фæтахтысты фæйнæрдæм куырæтты гæппæлтæ.
Бурæфæрныджы къуыдипп фырттæ мæстæй хæлгæйæ
райстой Батырадзæй се рдын æмæ уæнтæхъил, сæргуыбырæй
ацыдысты сæхимæ.
Бирæ рацыд, чысыл рацыд, – чи йæ зоны, – афтæ дын иу
бон Бурæфæрныг, афæдзбалцæй кæй æрыздæхт, уый тыххæй
куывд кæнын ныффæнд кодта. Иу комæй галрæгъау æртæрын
кодта, иннæ комæй – лыстæг фосы дзуг. Аргæвстой сæ.
Æрымбырд сты Дæллаг Нарт æмæ куывды бадынц, нæртон
куывды, уæдæ цы! Куы фæхордтой, куы фæнозтой, уæд
Сырдон дзуры фæсивæдмæ, æрдын æмæ фатæй ахъазут,
зæгъгæ. Дæллаг Нарты фæсивæд, цы уыдысты, уымæй
рацыдысты хъазынмæ. Сæ хъазт йæ тæккæ тынгыл уыд, афтæ
та дын Уæллаг Нартæй æрæфтыд Батырадз фæныкæйдзæгтæй.
Дæллаг Нарты æфсæст фæсивæд æм хъазæгау дзурынц:
– Иу æхст фæкæн ды дæр, лæппу!
Батырадз фæхъавыди, æмæ Дæллаг Нарты фæсивæды
фæттæ лыстæг схъистæй хæрдмæ фæхаудтой, стæй ихуарæгау зæхмæ æркалдысты. Мардау фесты Дæллаг Нарты хъал
фæсивæд.
Иу лæппу куывды адæммæ бауад æмæ дзуры:
– Æхсæртæггатæй нын иу фæныкæйдзаг лæппу нæ
фæсивæды фæттæ лыстæг муртæ ныккодта!
Адæм фестъæлфыдысты. Сырдон та фæразæй ис æмæ
рахъæр кодта кæстæртæм:
– Æрбахонут-ма йæ ардæм – кæддæра цыхуызæн у.
Ацыдысты Батырадзы хонынмæ, фæлæ сæм уый фæрсмæ
дæр нæ кæсы. Уæд æм æввахс бацыдысты æмæ йыл схæц–
схæц кæнынц. Марадз зæгъай, кæд æй сызмæлын кæнын дæр
фæразынц!
Уæд та сæм Сырдон рахъæр кодта:
– Зæгъут ын: «Ронгагур æрбацыдтæ æмæ дам рацу –
баназ!»
Батырадзæн хъыг уыд уыцы ныхас, фæлæ йæ маст аны60

хъуырдта æмæ араст Дæллаг Нарты куывдмæ. Куы бахæццæ
ис уæд æм Сырдон дзуры:
– Æхсæртæггатæ! Хонгæ уæ чындæуа, æмæ цæугæ нæ
кæнут, ма уæ хуындæуа, æмæ уæд уæ сæрæй дуæрттæ кæнут!
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Нал баурæдта ацы хатт йæ маст Батырадз: ракъуырдтытæ кодта, йæ цуры чи лæууыд, уыдоны, æмæ дзы кæмæн
йæ цонджы хъул фелвæст, кæмæн – йæ син.
Уæд Бурæфæрныг уæле дзуры:
– Кæд ахæм æрдынджын æмæ фатджын дæ, кæд афтæ
дæсны фатæхсæг дæ, уæд ма уæртæ денджызы был нæ
фæсивæды æвзаргæтæ авдæй айк мысанæн дарынц, æмæ
уыдонимæ бавзар дæ хъару.
Фæзылди Батырадз æмæ æнæсдзургæйæ араст ис денджызы былмæ. Бахæццæ ис авд лæппумæ, арфæ сын ракодта
æмæ сæм дзуры: – айкыл судзин ныссадзут, æмæ лæг чи у,
уый йæ фехсæд.
Ныссагътой айкыл судзин. Æхсынц Дæллаг Нарты
æвзаргæ фæсивæд, фæлæ никуы æмæ ницы. Фехста Батырадз,
æмæ фат судзины быныл ауад. Батырадз, авды дæр æргъом
баст акодта æмæ сæ Дæллаг Нарты Ныхасмæ æрбахаста. Уым
сæ æрæппæрста, йæхæдæг азылди, йæ къухтæ йæ чъылдымыл
авæрдта æмæ та æхситтæй заргæ араст ис сæхимæ.

НАРТЫ ÆМБЫРД

Нарты гуыппырсæртæ æмбырдæй бадтысты сæ къæлæтджын бадæнтыл. Тæрхон кодтой уыдон сæ дзыллæйы сæрыл.
– Нарт Нарт уæд уыдысты, арв сæ нæрын уæд нæ
уæндыди, æмæ мæлын куы зыдтой сæ дзыллæйы сæрыл, алчи
сæ хæцын куы фæрæзта йæхиуыл.
Нарт Нарт уæд уыдысты, æмæ нæртон адæймаджы
дзыхæй рæстдзинады йеддæмæ куы ницы ирвæзти. Нæ
дзыллæ дзыллæ уæд уыдысты, æмæ сæ сæр сæрмæ куы
хастой.
Афтæ радзырдта Нарты æмбырдæй иу хистæр:
– Адæмтæ хæлæг уæд кодтой Нартмæ, сæ хорзы кой
дардыл уæд хъуысти Нартæн, сæ гуыбыныл хæцын куы
фæрæзтой, нозтæй сæхи куы хъахъхъæдтой, ронгæй сæ бæрц
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куы зыдтой; æнæгъдау фыр нозтæй се ‘фсарм куы нæ
сæфтой, сæ зонд, се ‘хсар куы нæ састой.
Афтæ загъта дыккаг хистæр:
– Нæ адæм адæм уæд уыдысты, æмæ нæ кæстæр хистæры куы нымадта, кад ын куы лæвæрдта, кæрæдзимæ куы
хъуыстой; сылгоймаджы тыххæй йæ цæсгом куы ничи сæфта.
Уый радзырдта æртыккаг хистæр.
Рахастой Нарты хистæртæм æртæ тыны, фыдæлты кадджын æмæ зынаргъ хæзнатæ.
Райста дзы Уырызмæг иу тын æмæ загъта:
– Ацы хæзна Нарты хистæртæ аккаг кæнынц, нæ фæсивæдæй хъæбатырдæр æмæ хæрзæгъдаудæр чи разына, уымæн.
Йæ ныфс уæ чи бахæсдзæн ацы хæзнамæ?

Йæ бадæнæй систа Нарты Хæмыц йæхи æмæ дзуры:
– Æз исын ацы тын. Æз уын мæхицæй цæмæй раппæлон, уымæй мæм ницы ссардзыстут, фæлæ... мæ фырт Батырадз... табу хистæрты фарнæн! – уымæй хъæбатырдæр, уымæй ныфсджындæр нæ разындзæн Нарты.
Райста Уырызмæг дыккаг тын æмæ загъта:
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– Ацы хæзнайæ кадджын кæнынц Нарты хистæртæ уыцы адæймаджы, хуыздæр чи разына йæ гуыбыныл, лæджы
уаргъ зынæй дæр хæссын чи бафæраза кæрæй-кæронмæ, кад
æмæ радæй.
Æмæ та сдзырдта Хæмыц:
– Мæнмæ цæуы ацы тын дæр.
– Мæ фырт Батырадзы сæрыл исын ацы тын дæр: гуыбыныл дæр ничи разындзæн уымæй хуыздæр.
– Æртыккаг тын Нарты хистæртæ саккаг кодтой, сылгоймаджы тыххæй æгъдауджындæр чи разына нæ фæсивæдæй, –
фылдæр чи ныббара йæ сылгоймагæн, уымæн, – загъта та
Уырызмæг.
– Никæмæ йæ ауадздзынæн ацы хæзна дæр, – загъта та
ноджы Хæмыц. Сылгоймаджы тыххæй дæр никуы ссардзыстут мæ фырт Батырадзæй уагджындæр.
Уæд Нарты хистæртæ сфæнд кодтой бавзарын Хæмыцы
фырт Батырадзы йæ хъарутæй. Æмæ Батырадз балцæй куыд
æрбацæйцыди, афтæ йын Нарты хистæртæ арвыстой йæ размæ фондзыссæдз барæджы.
Батырадз куы бамбæрста, йæ размæ кæй бадынц, уый,
уæд базмæлын кодта йæ бæх, цыма фæтарсти, уыйау.
Барджытæ арæнхъ сты йæ фæдыл. Уæд сæм уый фездæхта йе
‘ргом, æмæ – дæ балгъитæг афтæ! – иу лæджы хуызæн федта
сæдæ барæджы. Бирæ дзы нал ссардта йæ хæдзар, чи ма дзы
аирвæзт, уыдонæн дæр сæ туг сæ сисбынтæй калди.
Уый фæстæ куывды фæбадтысты Нарт иннабонæй-иннабонмæ. Батырадз дæр – уым. Фынгтæ афтæ сарæзтой, æмæ
дзы Батырадз не ‘ххæст иумæ дæр. Батырадз комдзаг дæр не
схаста йæ дзыхмæ, фæлæ уæддæр иннæтæй хъæлдзæгдæрæй
зарыд, аивдæр уыди йæ кафт.
Æртыккаг хатт дæр æй бафæлвæрдтой æмæ тæрхоны
лæгтæн сбæлвырд сты: «Нарты фæсивæдмæ Батырадзæй
æххæстдæр гуырд кæй нæ разынди, уый æцæг кæй у». Æрбасидтысты Батырадзмæ æмæ йæ фæрсынц: – ацы алцыппæт
кæцæй сахуыр дæ?
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– Диссаг уæм фæкæсдзæни, Нарты хæрзæджытæ, – байдыдта Батырадз, – фæлæ хъæбатырдзинад, сарæхсын мæ зæрдæмæ райстон æз мæ цуанон куыдзæй.
– Уый та куыд? – бафарстой Нарт.
– Цуанæй æрбацæйцыдтæн иу хъæуыл, – загъта Батырадз: - бирæ куыйтæ æрæмбырд ис мæ куыдзыл. «Хæрдзысты
мын æй», загътон мæхи нымæры. Уалынмæ кæсын, æмæ
куыйтæ фæиугай сты йæ фæдыл, уый сæм фездæхти æмæ сын
батыхтæ кодта.
Æмæ уæд бахастон мæ зæрдæмæ: знаджы басæттынмæ
куы хъавай, уæд афтæ бакæн, цæмæй знаг фæдихтæ уа, уæд
зын нæу йæ байсафын.
– Гуыбыны тыххæй та нын цы зæгъинаг дæ?

Æмæ раныхас кодта Батырадз:
– Цуаны уæвгæйæ сырд амардтам. Арт бандзæрстам,
физонджытæ фæкодтам сырды фыдæй, стæй нæ хистæртæ
донмё арвыстой.
Араст стæм донагурæг. Фæндагыл нæ чидæр иу
хызынгонд скъуырдта йæ къахæй. Айстам æй немæ. Кæсæм,
æмæ иу къæдзæхæй тæдзы сыгъдæг дон. Тæдзæнмæ байдыдтам дарын нæ хызынгонд. Хызынгонд ивæзы æмæ ивæзы.
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Æрхастам дон æмæ фæрсæм хистæрты: «Цавæр мигæнæн у ацы хызынгонд, уыцы ивæзт чи кæны?»
Фæтæрхон кодтой бирæ, стæй загътой цæхгæр:
«Уый лæджы уæцъæфы йеддæмæ ницы уыдзæн! Уымæн
нæй байдзаггæнæн».
Уæдæй фæстæмæ никуыуал байдзаг кодтон æз мæ
гуыбын: фыр хæрд – фыд рын.
– Сылгоймаджы сæраппонд цы ‘гъдæуттыл хæцыс, уыдон тыххæй та уæд куыд хъуыды кæныс?
Æмæ та радзырдта Батырадз:
Раджы бамбæрстон уый дæр, æмæ сылгоймаг мæгуыр
кæй у, тыхст сахат ыл кæй скæны рæстæгæй-рæстæгмæ.
Уыцы ран дзырд радтон мæхицæн: мæ фыды хæдзармæ цы
сылгоймаг æрцæуа мæ номыл, уый азымы кæй никуы бадардзынæн.
Арфæ ракодтой Нарты хистæртæ Хæмыцæн йæ фырт Батырадзы тыххæй, арфæ ракодтой Батырадзæн.
Систой сæхи сæ къæлæтджын бадæнтæй æмæ ахæлиу
сты æмбырдæй.

БАТЫРАДЗ ЙÆХИ КУЫД БАЙСÆРЫН КОДТА

Уæд,

дын, Батырадз иу ахæмы хъуыды кæнын

байдыдта: «ныр куыд дæн, афтæмæй мын искуы тыхгæнæг
тых ссардзæн. Цæуон æмæ уæларв Куырдалæгонæн мæхи
байсæрын кæнон».
Арастис уæларв Куырдалæгонмæ. Схæццæ йæм ис æмæ
йæм дзуры:
– Байсæр мæ, Куырдалæгон!
– Макæ, мæ хур!– дзæбæх лæппуйы хуызæн мæм зыныс
æмæ судзынæн æгæр æвгъау дæ.
– Нæй æндæр гæнæн, Куырдалæгон, æмæ дæ курын –
байсæр мæ.
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Уæд Куырдалæгон ысразы ис æмæ йын зæгъы:
– Уæдæ ацу æмæ мæй æвзалы фæсудз, мæй та дойнаг
дзæнхъа фæлас.
Ацыд Батырадз æмæ мæй æвзалы фæсыгъта, мæй та
дойнаг дзæнхъа фæласта.

Куырдалæгон Батырадзы куынцгомы баппæрста, куыфгай йыл æвзалы фæкалдта, стæй йыл дойнаг дзæнхъа самадта.
Уый фæстæ йæм дыууадæсæрдыгæй дыууадæс куынцы сарæзта æмæ йыл сæ мæйыдæргъы фæдымдта. Мæй куы рацыди,
уæд Куырдалæгон йæхинымæры дзуры: «афонмæ, мæгуырæг,
ныссыгъди Хæмыцы фырт. Цæуон æмæ йын йе ‘стæгдар
ракалон». Бацыдис æм æртыскæнимæ, æмæ йыл Батырадз
фæхъæр кодта:
– Зынг мæм куынæ хъары, уæд мæ хъазгæ кæныс, æви
цавæр у?!
Стæй æнкъардæй мæлын, æмæ мын фæндыр рахæсс æмæ
мæхицæн зарджытæ кæнон.
Куырдалæгон ын фæндыр бахаста. Ногæй та йыл æвзалытæ ныккалдта æмæ та йыл къуырийы дæргъы фæдымдта.
Фæлæ та уæддæр Батырадзмæ зынг нæ бахъардта.
Уæд ын Куырдалæгон афтæ зæгъы:
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– Ацу, Батырадз, æмæ залиаг кæлмытæ амар, – уыдонæй
куынæ скæнæм æвзалы, уæд дæ хуымæтæджы ‘взалыты зынг
нестæвд кæндзæни.

Ацыди Батырадз æмæ залиаг кæлмытæ фæцагъта. Схаста
сæ Куырдалæгонмæ, æмæ сæ æвзалы басыгътой.
Батырадз та куынцгоммæ бахызт. Куырдалæгоныл æвза68

лы самадта æмæ та йыл фæдымдта. Къуырийы фæстæ та
бацыд Куырдалæгон, æмæ йæм Батырадз хъæр кæны:
– Кæд фаг сзынг дæн, уæд мæ ам дымгæмæ ма дар,
фæлæ мæ денджызмæ аппар!
Куырдалæгон ыл æртыскæнæй ныххæцыд æмæ йæ денджызмæ нынтъыхта. Денджыз рафыхти æмæ байсыст –
арвмæ фæцыд тæфæй. Кæфтæ, кæсæгтæ хуыскъыл аззадысты
æмæ хъылдымтæ кодтой. Батырадз цъæх æндон сси. Рацыд
денджызæй, æмæ та денджыз донæй байдзагис æмæ та фæйлауæнтæ байдыдта. Кæфтæ ‘мæ та кæсæгтæн дæр сæ зæрдæ
се ‘муд æрцыд, æмæ та арф денджызы фæйнæрдæм ленчытæ
систой.

БАТЫРАДЗ ÆМÆ НАРТЫ УАЦАМОНГÆ

Нартæн

се стырдæр хæзнатæй иу уыди Уацамонгæ.

Уымæ ахæм миниуæг уыд, æмæ, æвæдза, адæймаг йе сгуыхтдзинæдты тыххæй æцæгтæ дзуры, уæд иу æнæвналгæйæ йæхи
систа æмæ иу адæймаджы дзыхы размæ бацыд, кæд нæ уæд
та-иу йæ бынатæй змæлгæ дæр нæ фæкодтаид.
Иуахæмы та Нарт бадтысты æмæ сæ Уацамонгæйы сæ
разы æрæвæрдтой, къуымæлæй йе 'дзаг, афтæмæй. Æмæ
алыхуызон таурæгътæ кæнын байдыдтой сæ лæгдзинæдты
тыххæй.
Иу-иу загъта: æз афтæ дæр бакодтон æмæ уфтæ дæр, æз
уым æмæ уым фесгуыхтæн; иннæ дæр – афтæ, аннæ дæр –
афтæ. Фæлæ кæсынц, æмæ Уацамонгæ йæ бынатæй змæлгæ
дæр нæ кæны.
Батырадз æнцадæнцой бады æмæ хъусы.
Иууылдæр куы фесты дзырд, уæд Батырадз фестад æмæ
ехсы хъæдæй Уацамонгæйы бахоста:
– Цуаны уыдтæн; фæцæйцыдтæн иу суангыл æмæ
изæры дауджытæй амардтон авд. Ца 'цæг зæгъын, уа 'цæг мæ
фыд Хæмыцы уæраджы сæрмæ схиз!
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Уацамонгæ зæххæй йæхи систа æмæ Хæмыцы уæраджы
сæрыл йæхи æруагъта.
Дыккаг хатт дæр та бахоста Батырадз Уацамонгæйы йæ
ехсы хъæдæй:
– Иннæ суангыл фæцæйцыдтæн æмæ райсомы дауджытæй амардтон авд. Ца 'цæг зæгъын, уа 'цæг мæ фыд Хæмыцы
ронбастмæ дæхи сис!
Уацамонгæ Хæмыцы уæраджы сæрæй йæхи систа
Хæмыцы ронбастмæ.
Æртыккаг хатт зæгъынмæ куы хъавыд Батырадз, уæд æм
Хæмыц дзуры:
– Зæгъын цы 'мбæлы, уый зæгъ, зæгъын цы не 'мбæлы,
уый ма зæгъ!

Уый йын уый тыххæй загъта Хæмыц, æмæ Хорæлдар
æмбæхст уыд, Уацамонгæйы цы къуымæл уыдис, уым, цæппузыры мидæг, йæ фырты йын чи амардта, уый куы базонид,
зæгъгæ, уый тыххæй. Хæмыц тарст, Батырадз куы срæдийа,
æмæ Хорæлдар исты фыдбылыз куы сараза Нартæн, уымæй.
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Фæлæ та Батырадз æртыккаг хатт бахоста Уацамонгæйы æмæ
ноджы ныфсджындæрæй загъта:
– Æртыккаг суангыл фæцæйцыдтæн æмæ авд Елиатæ
амардтон, авд Мыкалгабыртæ. Хорæлдары фырт Бурхор –
Алийы дæр æз амардтон. Ца 'цæг зæгъын, уа 'цæг мæ фыд
Хæмыцы дзыхмæ схиз.
Уацамонгæ Хæмыцы дзыхмæ схызт, æмæ Хорæлдар
Уацамонгæйы хуылфæй рагæпп ласта, оххай, мæхæдæг дæр
ма нозт цæуын къуымæлимæ, зæгъгæ, азгъордта, фæлæбурдта
хъæбæр хоры зæнгмæ – уæды онг ыл зади æхсæз æфсиры –
æмæ йæ йæ къухæй схафта: æфсир уадзынмæ йыл нал хъавыд
йæ фырты мæстæй. Уæд æм Уастырджи дзуры:
– Гъæйтт, мæ бæхæн ма дзы сайæнваг уæддæр фæуадз!
Æмæ ма йыл иунæг æфсир фæуагъта Хорæлдар, иннæты
сыскъуыдта.

Хæмыц Уацамонгæйы йæ дзыхыл сдардта, фæлæ
Уацамонгæ айдзаг ис алы æвзæр æмæ æлгъаг хилджытæй:
кæлмытæй, хæфсытæй, гæккуыритæй. Сæхи-иу систой уыдон
Уацамонгæйæ æмæ-иу нуазинагимæ фæцæйцыдысты Хæмы71

цы дзыхмæ. Уæд-иу сæ Хæмыц йæ болат рихитæй æрцавта,
æмæ-иу Уацамонгæйы бын амбæхстысты.
Афтæмæй афæлдæхта Хæмыц Нарты Уацамонгæйы.

СЫРДОН ХЪÆЗДЫГ ЛÆДЖЫ
КУЫД АСАЙДТА

Сырдонмæ уыди иу гæбæррагъ хъуг. Иу изæр хъуджы
фæстæ æрцыди иу богъа. Сырдон æй базыдта, – уый уыди йæ
хъæздыг сыхаджы богъа æмæ сфæнд кодта: «Уымæ уæддæр
бирæ фос ис, цæй æмæ ацы богъа мæхицæн æрбакæнон».
Бакодта Сырдон кæйдæр богъайы йæхи скъæты. Фæлæ
райсомы хъæздыг сыхаг саргъы бæхыл йæ уæлхъус æрлæууыд.
– Дысон, Сырдон, мæ богъа ацырдæм æрбадзæгъæл æмæ,
дам, дæумæ ис.
– Бахатыр кæн, фæлæ уый нæхи хъуджы род куы у, –
дзуапп ын ратта Сырдон.
Сыхаг бацыди скъæтмæ æмæ амоны богъамæ:
– Куыд дæ хъуджы род у, Сырдон, уый мæ богъа куы у,
уæд?
– Рæдийыс, уый æцæг мæхи род у, – нæ састи Сырдон.
Сыхаг смæсты ис.
– Цом уæдæ тæрхоны лæгмæ, уый нын равзардзæн нæ
хъуыддаг.
Сырдон не сразы:
– Куыд ацæуон æз демæ тæрхоны лæгмæ? Ды – бæхыл,
æз – фистæг: кæуыл баууæнддзæн тæрхоны лæг? Нæ, нæ, уый
раст нæу.
«Мæ богъа сæфдзæн», – ахъуыды кодта сыхаг æмæ
дзуры Сырдонмæ:
– Сбад мæ бæхыл, æз фистæгæй ацæудзынæн.
Сырдон та уæддæр нæ бакуымдта:
– Куыд ацæуон æз демæ тæрхоны лæгмæ. Ды – хорз
кæрцы, мæныл – цыдæр уæлдзармы гæбаз: кæуыл
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баууæнддзæн тæрхоны лæг? Нæ, нæ, уый раст нæу.
«Мæ богъа сæфдзæн», – ахъуыды та кодта сыхаг лæг
æмæ та дзуры Сырдонмæ:
– Скæн мæ кæрц, æз дæ кæрцы дæр ацæудзынæн.
Скодта йæ сыхаджы кæрц Сырдон, сбадт ын йæ бæхыл
æмæ афтæмæй ацыдысты тæрхоны лæгмæ.
Бахæццæ сты тæрхоны лæгмæ дыууæ сыхаджы. Уый сæ
фæрсы:
– Цы хабар уæм ис, цæмæ æрбацыдыстут?
Сыхаг загъта:
– Мæ богъа Сырдонмæ бафтыд, уый йæ йе скъæты
бакодта æмæ мын æй нал дæтты – мæхи хъуджы род, дам, у.
Фæрсы тæрхоны лæг Сырдоны:
– Раст зæгъы дæ сыхаг, æцæг ын нал дæттыс йæ богъа?
Сырдон бахудти æмæ йын дзуапп ратта:
– Ай ахæм лæг у æмæ ныртæккæ афтæ дæр зæгъдзæн:
«Мæнæ цы бæхыл бадын, уый дæр мæн у», зæгъгæ.
Сыхаг нал фæлæууыди:
– Æмæ æниу дæу у, уæдæ! Уый дæр мæн у.

Сырдон та бахудт:
– Æмæ ма уæд æххæст «дæ кæрц дæр мæн у», зæгъгæ,
зæгъ, уый ма дæ куыд ферох?
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Сыхаг смæсты ис:
– Кæрц дæр мæн у. Ралас æй ныртæккæ!
– Гъе афтæтæ мын кæны æдзухдæр, – загъта Сырдон. –
Æвæдза, тæрхоны лæг нæй, зæгъгæ, уæд мын мæ фæстаг
хæдон дæр раласид.
Смæсты ис тæрхоны лæг æмæ Сырдоны сыхагæн загъта:
– Ахъуытты у, фæлывд, мæ разæй æмæ фесæф, мæ цæст
дæ куыд нал фена, афтæ. Ацы мæгуыр лæджы ма искуы куы
бахъыгдарай, уæд-иу дæхимæ кæс.
Сырдон замманай бæхыл мидбылхудгæ йæ хæдзармæ
афардæг, йæ сыхаг та уæнтæхъил, сæргуыбырæй ацыд.

СЫРДОН НАРТЫ ÆХСÆН КУЫД ÆРЦАРДИ

Йæ

сывæллоны бонтæ Сырдон арвыста йæ мадимæ,

Донбеттырты бæстæйы. Куы бахъомыл ис, уæд æй Дзерассæ
Нарты æхсæнмæ æрвитын райдыдта. Рацыдис-иу Сырдон
Донбеттырты бæстæйæ æмæ-иу Нарты Ныхасы нартимæ
йæхи ирхæфста. Нарт дис кодтой лæппуйыл æмæ сæ кæрæдзийæн дзырдтой:
– Ацы лæппу цæсгомæй нæхи хуызæн бæргæ у, фæлæ
йæм дæлимонтæй цыдæр хæццæ кæны.
Стæй нарт Сырдонæн йæхи бафарстой:
– Радзур нын, Сырдон: чи дæ, цы дæ, кæцæй нæм фæзындтæ?
Сырдон цы загътаид, уый нæ зыдта æмæ фæстæмæ йæ
мад Дзерассæмæ аздæхт.
– Нарт мæ фæрсынц – чи дæн, цы дæн. Æмæ сын цы
дзуапп раттон?
Дзерассæ йын бацамыдта:
– Зæгъ сын, æз дæр, зæгъ, сымах хуызæн Нартæй дæн.
Æрмæст-иу сын ма схъæр кæн, æз дæ мад дæн, уый. Куы нæ
йæ базоной, уæд дын Нарты хæрæфырт чызджы усæн
ратдзынæн. Уазæгуаты мæм ис æмæ мæм арæхдæр цу.
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Сырдон радзырдта Нартæн уыцы ныхæстæ. Нарт ыл нæ
баууæндыдысты, сæхицæй тæнтъихæгдæр уыд, æмæ йыл
худтысты. Сырдон уæддæр Нарты ныхасмæ цыд æмæ сын
фыддæр митæ кодта. Кæй-иу мæсты скодта, кæйты та-иу
кæрæдзийыл сардыдта. Нарт Сырдоны се ’хсæнмæ нал
уагътой. Æмæ уæд зæххы бын хæдзар скодта. Æвæдза, сæ маст
дзы райсынмæ хъавынц Нарт, зæгъгæ, уæд-иу зæххы бын йæ
хæдзары фæаууон. Йæ хæдзар та йын зонгæ ничи кодта.
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Иухатт, дын, Сырдон уыди ныхасы. Уыцы афон цуанæй
æрбаздæхт Сослан æмæ йемæ æрбакодта æвæджиау хорз куыдз.
Ныхасы бадæг нарт куыдзæй æппæлыдысты. Æхсæвы Сослан
йæ кæрты бабаста куыдзы. Адæм иууылдæр куы бафынæй сты,
уæд Сырдон Сосланы кæртмæ бахъуызыд. Стæй бавдæлд æмæ
куыдзы адавта. Æркодта йæ хæдзармæ, цыдæр хинтæ æмæ кæлæнтæ йын бадардта. Куыдз хæдзарыл афтæ иузæрдион сси,
æмæ-иу бон кæмфæнды дæр куы фæзылди, уæддæр ын æхсæвы
хæдзармæ æнæ æрцæугæ нæ уыд.

Сосланы бæргæ фæндыд куыдзы фæстæмæ йæ хæдзармæ
æрбакæнын, фæлæ ма уый, марадз-зæгъай, æмæ лæгмæ хæстæг цæуа – уайтагъд дзы-иу дардмæ алыгъди. Бамбæрста
Сослан, йæ куыдз ын Сырдон кæй адавта, уый, фæлæ цы
бакодтаид – йæ хæдзар кæм уыд, уый нæдæр Сослан, нæдæр
æндæр исчи зыдта. Æмæ йæ куыдзы раздахынæн йæ бон
ницы баци.
Гъе афтæ Сырдон æрцарди Нарты ‘хсæн, йæ цæрæнбынат та йын зонгæ ничи кодта.
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СЫРДОН УÆЙГУЫТЫ КУЫД АСАЙДТА

Иу

бон дын Сырдон Нарты Ныхасмæ рацыд. Кæсы,

æмæ уынджы иу лæг дæр нæй, æрмæст дзы сывæллæттæ
хъазынц. Уæд Сырдон уыдоны бафарста:
– Нарт цы фесты?
Иу лæппу йæ размæ бауад æмæ йын загъта:
– Ма мæ-иу схъæр кæн, фæлæ Нарт дæ сусæгæй балцы
ацыдысты.
Аздæхт фæстæмæ йæ хæдзармæ Сырдон, йæхи барæвдзытæ кодта æмæ Нарты фæд-фæд балцы араст и. Æртæ боны
фæцыди æмæ иу сау хъæдмæ бахæццæ. Куыддæр «мæ фæллад суадзон», зæгъгæ, загъта, афтæ дын кæсы æмæ æрдузы
æртæ уæйыджы кæрæдзи нæмынц.
– Байриат, къобор уæйгуытæ! Уый цы ми кæнут, кæрæдзи цæмæн нæмут? Худинаг уын нæу? – бадзырдта сæм
Сырдон
Уæйгуытæ йын дзуапп раттой:
– Бæргæ нæ нæмиккам кæрæдзи, фæлæ нæ бон байуарын
нæу.
– Æмæ уын цы уаринаг ис? Кæд уæ, мыййаг, æз
бафидауын кæнин, – загъта Сырдон æмæ æрлæууыд.
Уæйгуытæ та йын загътой:
– Ис нæм æртæ зынаргъ дзаумайы – æрчъиаг, фынг æмæ
бæндæн. Æрчъиаг хуымæтæджы æрчъиаг нæу – абад ыл æмæ
дæ кæдæм фæнда, уырдæм фæхæццæ кæндзæн. Нæ фынгмæ
дæр диссаджы миниуæг ис – нымæтын ехсæй йæ æрцæв, æмæ
алыхуызон дзæбæх хæринæгтæй айдзаг вæййы. Уæдæ нæ
бæндæн та хæрз æмбисонд у: цасфæнды мулк дзы æрбабæтт,
– рогæн сæ сисдзынæ.
Фæхъуыста сæм Сырдон, стæй сæм дзуры:
– Кæд мæ коммæ бакæсат, уæд уæ æз бафидауын кæндзынæн, алчидæр уæ йæхион айсдзæни. Æриут мын фæйнæ
фаты. Æз сæ фæйнæрдæм фехсдзынæн. Раздæр уæ йæ фат мæ
размæ чи æрбахæсса, уымæн фыццаг равзарыны бар. Дыкка77

гæн та дыккаг – бар, чи ма дзы баззайа, уый та – æртыккагæн.
Уайтагъд сразы сты уæйгуытæ Сырдоны ныхасыл. Ратта
сæ алчидæр фат Сырдонмæ. Уый сæ алырдæмты фехста æмæ
дзуры:
– Тагъддæр уайгæут сæ фæстæ!
Азгъордтой уæйгуытæ сæ фæтты фæстæ, æзфæраздæронæй фæстæмæ æрбаздæхæм, зæгъгæ.
Сырдон райста бæндæн æмæ фынг, сбадти æрчъиагыл
æмæ йæм дзуры:

– Нæ уæлхæдзармæ мæ фæхæццæ кæн.
Куыддæр уыцы ныхас йæ дзыхæй схауд, афтæ сæ уæлхæдзар фестади.
Скодта Сырдон куывд. Æрæвæрдта йæ диссаджы фынг,
æрцавта йæ нымæтын ехсæй æмæ æнæхъæн къуыри хорз фæуыдта Нарты.
Федтой нарт, Сырдон амалджын у, уый æмæ йæ уæдæй
фæстæмæ æдзухдæр семæ балцы кодтой.
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ЗЫД ЛÆГ

Царди

иу зыд лæг. Иу хатт ныххуысыди, фæлæ йæ

хуыссæг нæ ахста, хъуыдыты ацыд æмæ йæм цыма чидæр
дзуры:
– Мæнæ дын чыссæ, кæд дæ хъæздыг суæвын фæнды,
уæд, йæ мидæг æрмæст иу сыгъзæрин хъул ис, æндæр нæ,
фæлæ уыцы сыгъзæрин куы сисай, уæд та йæ бынаты æндæр
фестдзæн. Цæй бæрц дæ фæнды, уый бæрц дзы фæис
сыгъзæринтæ, стæй чыссæ цæугæдоны баппар. Кæннод дæ
сыгъзæринтæ дуртæ фестдзысты.

Зыд лæг цинæй марди. Райдыдта сыгъзæринтæ чыссæйæ
исын. Иу сыгъзæрин хъул-иу куы систа, уæд-иу йæ бынаты
æндæр февзæрди. Сыгъзæринтæй цалдæр кæри скодта. Фæлæ
Чыссæйы доны ныббарын йæ цæст нæ уарзта. Афтæмæй
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дарддæр æмбырд кодта сыгъзæринтæ, цас фылдæр иста, уыйас
æй фылдæрæй-фылдæр хъуыдис. Лæгæн стонджы уыди, фæлæ
йæ хæдзары хус къæбæры йеддæмæ ницы уыди. Стонджы йын
у, фæлæ йæ чыссæйæ фæцух кæнын нæ фæнды.
Къуыри рацыди, мæй, аз, зыд лæг уæддæр йæ чыссæ не
’ппары. Йæ фыццагон мæгуыр цардæй цæры. Уæдмæ ныззæронд ис, уæддæр не ’нцади йæ чыссæйæ сыгъзæрин хъултæ
исынæй... Афтæмæй амарди мæгуырæй йæ сыгъзæрин кæриты уæлæ, йæ чыссæйыл фидар хæцгæйæ.

РАСТ ЛÆГ

Цардысты æмæ уыдысты æртæ æфсымæры. Уыдонæй
дыууæ уыдысты къæрныхтæ æмæ кодтой давыны куыст.
Æртыккаг та уыд раст лæг. Иу хатт æй йæ ус иу ран нал
уадзы.
– Ды дæр ма исты радав. Де ‘фсымæртæм нæ кæсыс?
– Хорз, – загъта лæг.
Иу æхсæв ацыд къæрных кæнынмæ æмæ йæхи хъуджы
радавта, фæдзырдта йæ усмæ æмæ йæ мæйдары аргæвстой.
Лæг зæгъы йæ усæн:
– Цырагъ рахæсс æмæ йæ бастигъæм.
Ус цырагъ рахаста æмæ рухсмæ хъуджы куы федта, уæд
базыдта, сæхи хъуг кæй у, уый. Ус нырдиаг кодта, йæ рустæм
фæлæбурдта.
Уæд æм йæ лæг дзуры:
– Уæдæ æз кæй хъуг радавон, уый дæр йæхи афтæ
хойдзæн æмæ æрдиаг кæндзæн æмæ тæригъæд у, тæригъæд!
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ДОМБАЙ ÆМÆ МЫСТ

Мыст домбайы хъæбысы бахауд. Домбай йæ рацахста æмæ йæ хæрынмæ куыд хъавыд , афтæ йæм мыст дзуры:
– Домбай, ма мæ бахæр, æмæ дын æз дæр дæ дзæбæх нæ
ферох кæндзынæн.
Домбаймæ дис фæкаст мысты ныхас æмæ йæм дзуры:
– Куыд дæм кæсын, афтæмæй худæджы мыст цыдæр дæ,
уый йеддæмæ мын цы хъуамæ феххуыс уай?

Уый фæстæ цуанон домбайæн хыз сывæрдта. Домбай
хызы мидæг ыстыхсти æмæ ныббогътæ кодта. Мыст уый куы
фехъуыста, уæд æм æрбазгъордта. Бахсыдта хызæн йæ синæгтæ æмæ фервæзын кодта домбайы мæлæтæй.
Афтæ у, дзæбæхдзинад нæ рох кæны.
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НАРТЫ ЭПОС САБИТÆН
Нарты иуыл рагондæр таурæгътæ бирæ цæмæйдæрты сæхи зæрдыл
дарын кæнынц. Нарты царды тыххæй гæнæн ис æмæ зæгъæм: уыдон
æдзухæй тох кодтой: цыдысты иу цуаны, стæры, бæлцуаты, тох кæнынц
дæлимонтимæ, уæйгуытимæ, гуымиртимæ, егуыппартимæ. Фæуæлахизы
фæстæ та стыр куывд аразынц. Хицæн кæнынц сæ диссаджы кафтæй –
«Симд», Ацæмæзы æнусон уадындзы зæлтæй, æмбисонды рæсугъд Ацырухс æмæ Агуындæйæ. Нарты дуне уæ базонгæ кæндзæнис Нарты куырыхон æфсин – Сатанаимæ, хъайтартимæ: Батырадзимæ, Сосланимæ, куырыхон Уырызмæгимæ. Нартæн сæ юмор дæр хицæн у, уый тыххæй сын ис
сæрмагонд персонаж – Сырдон – Нарты фыдбылызы номæй у зындгонд,
трагикон хъысмæты, фæлæ арф хъуыдыты уæвæг гоймаг.
Нартæ сæхи хонынц æрвон хуыцæутты фæдонтæ. Уыдонæн разамынд
кæнынц бардуæгтæ. Бардуæгты пантеоны сты: Æфсати, Сафа, Фæлвæра, Элиа,
Уацилла, Николла, Тутыр, дæтты бардуаг – Донбеттыр, дымгæйы хуыцау –
Галæгон æмæ æнд., фæлæ Нартæ сæрмагонд лæггад кæнынц Уастырджийæн,
нæлгоймæгты æмæ бæлцæтты хъахъхъæнæг хуыцауæн.
Нартæ алцæуылдæр уынаффæ кæнынц Ныхасы. Ай уыцы уаз бынат у,
цыран Нарты сæрæнтæ куырыхон уынаффæ рахæссынц хъæугæ фарстæтыл;
цыран æрвылбонон хабæрттимæ иумæ Нарты æртæ мыггаджы уæвынынæуæвыны фарст, сæ хъысмæт скъуыддзаггонд цыд.
Таурæгъты ма ныхас цæуы: хорздзинад куыд нæ сæфы («Домбай æмæ
мыст»); зыд æмæ кæрæф сафæг кæй у («Зыд лæг»); Макуы фæриссын кæн
æндæры («Раст лæг») æмæ æнд., ацы рæстæджы, ацы таурæгъты æвдыст ис
нæртон адæмы моралон-этикон кодекс: уый вæййы тохы мидæг æнæбасæтгæ,
хъæбатыр; сылгоймагæн лæггад кæнын; хистæр-кæстæрдзинады æгъдæутты
хъахъхъæнæг, хæрд æмæ нозты фаг зонын, хæларзæрдæ æмæ уæздандзинад
(«Нарты æмбырд»). Нартæ тохы дæр æвзæрст адæм сты, æмæ сæм фынгыл
дæр аккаг æгъдау ис.
Нарты эпос адаптацигонд хуызæй фыццаг хатт мыхуыры уагъд цæуы.
Чиныг у чысыл чиныгкæсджытæн, кæцытæн Нарты кадджытæй равзæрстам
текстытæ æмæ сыл бакуыстам. Чиныг фæлындгонд у ирон æмæ гуырдзиаг
нывгæнджыты конд нывтæй, кæцы ноджы тынгдæр зæрдæмæдзæугæ кæны
ацы зынаргъ хæзнадоны – Нарты кадджыты.
Беппиты Наирæ, профессор
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НАРТЫ ЭПОПЕЙ
Нарты эпос ирон адæмы духовон культурæйы зынгæдæр цыртдзæвæн
у. Уый æнусты сæрты рахызт æмæ йе сфæлдисæг адæмы цардуаг, удыхъæд,
æгъдау, бафæзминаг уæздандзинад æмæ лæгдзинад йæ фæдонтæн
ныууагъта. Алы адæмæн дæр ис йæхи дзыхæйдзургæ сфæлдыстад, зындгонд
эпостæ дæр ис æмæ уыдоны ‘хсæн Нарты эпос йæхи сæрмагонд бынат ахсы.
Чиныгæн разныхас театры спектаклæн – афишæйау у. Æмæ афишæ хорз
у æви æвзæр, спектакл уыйимæ баст нæу, афтæдæр чиныгы разныхас – хорз уа
æви æвзæр, уæддæр чиныджы æрдзыхъæд нæ ивы, ома дзы хорз чиныг
æвзæрдæр нæ кæны, æвзæр чиныг та – хуыздæр. Ацы хъуыддаг æз зонын æмæ
чиныгкæсæгæн зæрдиагæй зæгъын, бакæс фыццаг ацы чиныгæн йæхи, баууæнд
мыл, хорз уацмыстæй конд у. Уый куы бакæсай, уæд дæ бон у æмæ дæ цæст
ахæссай разныхасыл дæр.
Беппиты Наирæ Нарты эпосы бæрзонд æмвæзадыл тæлмацæй иттæг ахсджиаг æмæ хъæугæ куыст бакодта, æмæ йын стыр бузныг йæ фыдæбонæн.
Джусойты Нафи, академик
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ИРОН АДÆМЫ ЭПОС: НАРТИАДÆ
Хъæздыг æмæ бирæвæрсыг сты ирон адæмы фольклорон бынтæ, фæлæ
уыдонæн сæ тæккæ ахсджиаг дæр у рагон дугтæй баззайгæ кадджыты хал,
Нартиадæ. Дуне фольклорон уацмысты ‘хсæн уый бацахста кадджын бынат.
Кадджытæ куыд зæгъынц, афтæ Нартыл зæххы цъарыл тых ничи кодта,
сæхиуыл фервæсыдысты æмæ фæстагмæ стох кодтой суанг Хуыцауы
ныхмæ. Афтæмæй сæ кæрон æрцыди. Хуыцауæн фехъусын кодтой «æнусон
цардæй æнусон кад хуыздæр у», зæгъгæ, æмæ сын уый сæ куырдиат
сæххæст кодта.
О, Нартæ фесæфтысты, фæлæ сæ кад, сæ идеалтæ баззадысты. Уыдоны
хъæбатырдзинадæй æмæ уæздандзинадæй ничи амбылдта, сæрбæрзондæй
хастой нæртоны ном. Уыдон разæнгард кæнынц æмæ кæндзысты ног æмæ
ног фæлтæрты, сидынц æмæ фидæны дæр сиддзысты хорз хъуыдытæм, хорз
дзыхыныхæстæм æмæ хорз хъуыддæгтæм.
Нарты кадджытæ гуырдзиаг æвзагмæ тæлмацгондæй джиппы кæй
рацыдысты, уый у иттæг егъау культурон цау. Ацы фæрнæйдзаг
хъуыддаджы уæлдай бузныджы аккаг у курдиатджын тæлмацгæнæг
профессор Беппиты Наирæ. Уый фæрцы нæртон хъайтартæ дзурдзысты,
Тариэл æмæ Нестан-Дареджан, Автандил æмæ Тинатин цы рæссугъд
æвзагыл дзырдтой, ууыл.
Гуыриаты Тамерлан, профессор
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«НАРТЫ КАДДЖЫТÆ» ГУЫРДЗИАГ ÆВЗАГЫЛ
Ирон адæмыл дзургæйæ, нæй гæнæн, æмæ, Нарты нæ зæрдыл ма
æрлæууын кæнæм – ирон «Нартæ» – ай æцæгдæр дунеон эпикон сфæлдыстады фидауцдзинад йе скæнгæ адæмы мифологион портрет у, уымæн йæ
ном æмæ йе стырад æрмæст Кавказы нæ фæлæ, æнæхъæн гоймагдзинадон
масштабæй у.
Бирæадæмон æмахадындзинадæн гом Кавказы ирон Ныхас, кæцы
гæнæн ис æмæ дзыхæйдзургæ сфæлдыстады символикон равзæрæныл банымайæм, æрмæст хицардæвдисæг æгъдæуттæ нæ бахъахъхъæдта, фæлæ ма
кавказаг уазæгуарзондзинадæй йæхимæ æрбаввахс кодта сыхаг адæмты дæр.
Цыран уыдон уыйас æрхион кодтой нарты бындурондзинад æмæ дзы алкæмæндæр «Нарты эпос» националон дзыхæйдзургæ сфæлдыстады хæзна у.
Нарты цард дунеон царды æмбисонд у. Алы адæмæн алы рæстæгæн ис
йæхи Сослан, æввæлайгæ, искæйы тыххæй йæхиуыл чи нæ ауæрды, æмæ
абоны онг алы Сосланæн йæхи «Нарты фыдбылызгуырд» Сырдон ис, фæлæ
Сырдон дæр хион у.
Нарты эпосы Беппиты Наирæ оригиналон æвзаг æмæ ныхасы
спецификæйы æххæст бахъахъхъæдæй, уыцы иу рæстæджы, гуырдзиаг
æвзагæн æххæстæй аккаг синтаксæй æмæ фольклорон æмбæлон лексикæйæ
ратæлмац кодта. Кæцы райсинаг у гуырдзиаг дзыхæйдзургæ сфæлдыстады
традицийы, æвзагнæзонæг дæр æнцонæй æмбары тæлмацы мидис.
Зураб Къикънадзе, профессор
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