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I ХАЙ. ИСТОРИ – ФÆЛТÆРТÆ ИУГÆНÆГ

1. Цы у истори
Истори у, ивгъуыд замантæ цы зонад ахуыр кæны, уый. Раздæры 

фæлтæрты цардвæндаг ахуыргæнгæйæ æнцондæр у аргъ скæнын 
абоны цардæн æмæ фидæнмæ фæндаг ссарын. Уый адæм тынг 
раджы бамбæрстой æмæ уымæн схуыдтой истори «дугты æвдисæн», 
«цардамонæг».

Истори дзуры ивгъуыд дугты цаутæ æмæ адæмы тыххæй. 
Адæймагæн йæ райгуырæн бæстæйы, йæ адæмы ивгъуыд цард нæ 
зонгæйæ, цæрæн нæй. Абон цы дунейы цæрæм, уый арæзт у бирæ 
фæлтæрты хъаруйæ. Æмæ алы адæймаг дæр куы райгуыры, уæд 
æрæййафы, йæ размæ чи цард, уыцы адæм ын цы хъæздыг бынтæ 
ныууагътой, уыдон: рагон амаддзæгтæ, кувæндæттæ, мæсгуытæ, 
хæдзæрттæ, нæ сахарты æмæ хъæуты нæмттæ, æгъдæуттæ, таурæгътæ, 
фысджыты æмæ нывгæнджыты уацмыстæ. Рагфыдæлты зонд æмæ 
фæлтæрддзинад исæм хистæрты ныхæстæй дæр. Фидæн æнæ 
бындурæй нæ рæзы. Уый райрæзы ивгъуыд æмæ абоны бонæй. Хæдзар 
аразынæн дур, хъæддзаума æмæ æндæр æрмæг куыд хъæуы, афтæ 
фидæн дæр аразæн ис, æрмæст абон нæ къухы цы ис, уымæй.

Нæ ивгъуыд мах нæхæдæг стæм. Скъоламæ дæр чи нæма 
цæуы, уыцы сабийæн дæр ныридæгæн ис йæхи биографи. Уымæн 
ис ныййарджытæ, хæдзар, ном, мыггаг. Ис ын уарзон хъазæнтæ, 
зарджытæ, чингуытæ. Ис ын мадæлон æвзаг. Ис ын Фыдыбæстæ. 
Уыдæттæ иууылдæр сты сабийæн йæхи сæрмагонд истори. Уый 
æдзухдæр уыдзæн йæ царды райдиан æмæ бындур, йæ дарддæры 
хъысмæт цыфæнды хуызæн куы рауайа, уæддæр.

Нæй къух сисæн хи ивгъуыдыл, хи историйыл. Уый уаид адæмыл 
рохниз бахæцæгау, рохнизимæ та нæй цæрæн хицæн адæймагæн дæр 
æмæ æппæт дзыллæйæн дæр. Уæ цæстытыл-ма ауайын кæнут ахæм 
уавæр: адæмæй ферох сты сæ нæмттæ, ферох сæ ис, сæ ныййарджытæ 
чи сты. Ферох сæ ис, кæм цæрынц, кæм кусынц. Алчи ферох кодта 
йæхи сæрмагонд истори, се ’ппæт иумæ та ферох кодтой сæ адæмы 
истори. Зын бамбарæн нæу, цард кæй æрлæудзæн, уый. Уыцы адæмæн 
фесæфдзæн сæ ном.

Цæмæй афтæ ма рауайа, уый тыххæй æппæт дунейы скъолаты 
дæр сабитæ ахуыр кæнынц сæ адæмы истори. Мах Райгуырæн 
бæстæйы истори та у Алани-Ирыстоны æмæ æппæт Уæрæсейы истори.

Историкæн тынг ахсджиаг зонинаг у цауты фæдфæдад рæстæджы 
æвæрцы1. Историон рæстæг у, æнцондæр архайыны тыххæй хицæн 
хæйттыл дихгонд чи æрцыд, ахæм æнæкæрон фæндаджы хуызæн. Рæс-

1 р æ с т æ д ж ы  æ в æ р ц ы – во времени
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тæг нымад цæуы азгай, дæсгай азтæй, æнустæй, миназонтæй. Æнус у сæдæ 
азы дæргъæн рæстæджы æхсæнуат. Дæс æнусы сты иу миназон. Историон 
рæстæг нымайыны райдиан стъæлфæн æвзæрст æрцыд Есо Чырыстийы 
райгуырды цау. Уыцы цауæй бындурæвæрд æрцыд чырыстон динæн, уыцы 
цауæй нымад цæуы ног дуг. Чырыстийы райгуырды агъоммæ цы цаутæ 
æрцыд, уыдон иууылдæр хауынц «ног дуджы агъоммæйы» рæстæгмæ. 

Райдиан стъæлф – Чырыстийы райгуырдæй рæстæг нымад 
цæуы дыууæрдæм. «Ног дуджы» азтæ æмæ æнустæ нымад цæуынц 
ивгъуыдæй фидæнмæ. Алы аз кæнæ æнус дæр, йæ разæй чи цæуы, 
уымæй у иу иуæг фылдæр. 7 (VII) æнусы фæстæ цæуы 8 (VIII) æнус, 
1907 азы фæстæ цæуы 1908 аз. Цас фылдæр у аз амонæг нымæц, 
уыйас хæстæгдæр у уый ныры дугмæ.

«Ног дуджы агъоммæйы» азтæ æмæ æнустæ та рæстæджы 
«фæндагыл» цæуынц иннæрдæм. Цас фылдæр у аз амонæг нымæц, 
уыйас дарддæр у уый мах дугмæ. Ивгъуыдæй фидæнмæ куы нымайай, 
уæд ног дуджы агъоммæйы æвдæм æнусы фæстæ цæуы æстæм нæ, 
фæлæ æхсæзæм æнус. Ног дуджы агъоммæйы 108 азы фæстæ та цæуы 
ног дуджы агъоммæйы 107 аз.

Азмæ гæсгæ æнцонæй базонæн ис æнус. Аз амонæг нымæц дыууæ 
нолæй куы фæвæййы, уæд фыццаг цифрæтæ амонынц æнус. Зæгъæм,  
500 аз хауы 5 (V) æнусмæ, 1200 аз – 12 (XII) æнусмæ. Фæлæ нолты 
бынаты æндæр цифрæ куы вæййы, уæд уый амоны фæсдзæуæг æнус. 
Зæгъæм, 501 аз хауы 6 (VI) æнусмæ, 1425 аз та – 15 (XV) æнусмæ.

1. Цæмæн ахуыр кæнынц истори? Адæмæн æнæ истори фæцæрæн ис?
2. Цы у æнус? Кæцы æнусы цæрæм мах?
3. Цал æххæст æнусы ис ног дуджы агъоммæйы 305 азæй ног дуджы 
709 азы онг?

2. Куыд ахуыр кæнынц истори
Истори у тынг бæлвырд зонад. Цæттæ формулæтæ дзы нæй. Алы 

цау дæр ахуыр кæны сæрмагондæй. Истори йе ’ргом здахы алцæмæ 
дæр – адæмы архайд, сæ царды уаг, сæ нæмттæ, сæ бакаст, сæ дарæс, 
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сæ цæрæнуæттæм. Цæмæй ивгъуыд дугты царды ныв æххæстæй 
бæлвырдгонд æрцæуа, уый тыххæй ахуыргæндтæ-историктæ мургай 
æмбырд кæнынц, цы æвдисæйнæгтæ ма сæ къухы æфты, уыдон. Рагон 
къухфыстытæ, таурæгътæ, рагон дзаумæттæ хæссынц ивгъуыды гакк, 
уымæ гæсгæ сæ хонынц историон бæрæгисæнтæ1. Историйы тыххæй 
зонындзинæдты ахæм бæрæгисæн свæййы, рагдугты бæрджытæ 
базонæн кæмæ гæсгæ ис, цыфæнды ахæм дзаума дæр.

Историктæ стыр аргъ кæнынц фысгæ историон бæрæгисæнтæн 
– азфыстытæн, паддзахадон æмæ хицæн адæймæгты документтæн, 
мысинæгтæн æмæ фыстæджытæн. Азфыст хонынц, ахсджиаг цауты 
тыххæй азæй-азмæ цы фыстытæ цыд, уыдон. Алани æмæ Уырысы 
тыххæй цымыдисаг хабæрттæ фыст ис, ацы бæстæтæм-иу уазæгуаты 
кæнæ хъуыддаджы фæдыл чи æрбафтыд, уыцы фæсарæйнæгты 
чингуыты дæр. Милуангай документтæ æвæрд сты сæрмагонд æфсна-
йæнты – архивты. 

Адæм кæсын æмæ фыссын куы нæма зыдтой, уæд ивгъуыд дугты 
хабæрттæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ хастой фыдæлты таурæгътæ. Адæм 
æнусæй-æнустæм сæ зæрдыл дарынц тæккæ ахсджиагдæр цаутæ, стыр 
лæгтæ æмæ стыр сгуыхтыты тыххæй таурæгътæ. Таурæгъты арæх баз-
зайынц, азфыстытæ æмæ документтæм рагзаманты чи нæ бахауд, цар-
ды ахæм бæрджытæ. Уымæ гæсгæ, ивгъуыд дугты тыххæй дзыхæй-
дзыхмæ цы радзырдтæ цыди, уыдонæн аргъ нæй хъæутæ, мыггæгтæ, 
хицæн хæдзарвæндæгты истори иртасгæйæ.

Зæххы бын ивгъуыд заманты баззайæццæгтæ чи агуры, уыцы 
ахуыргæндты хонынц археологтæ. Къæхтыты æвдисæнтæ цы историон зо-
над ахуыр кæны, уый хуыйны археологи. Зæххы бын ссарынц амаддзæгтæ, 
рагон хæцæнгæрзтæ, кусæнгæрзтæ, мигæнæнтæ, фæлындæнты баззайæц-
цæгтæ. Цы сæстæгтæ ссарынц, уыдон кæрæдзиуыл арæхстгай баныхасынц. 
Алы дзаума дæр «радзуры» канд йæ хицауы царды тыххæй нæ, фæлæ йæ 
чи скодта, уыцы æрмдæсныйы тыххæй дæр.

1 и с т о р и о н  б æ р æ г и с æ н т æ  – исторические источники
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Бирæ цыдæртæ базонæн ис нæ сахартæ æмæ хъæуты нæмттæм 
гæсгæ дæр. Арæх сыл баззайынц сæ бындурæвæрджыты нæмттæ. 
Зæгъæм, Санкт-Петербургыл ном æвæрд æрцыд Сыгъдæг Петыры – 
паддзах П тр I (Фыццæгæмы) хæрзаудæджы кадæн. «Санкт» амоны 
«сыгъдæг», «бург» – сахар. Санкт-Петербург – Сыгъдæг Петыры сахар. 
Ацы гермайнаг ном æвдисы, паддзахы Санкт-Петербургæй – ног сæйраг 
сахарæй – европæйаг сахар саразын кæй фæндыд, уый. Иронау Санкт-
Петербург хонынц Бетъырбух. 

Ирыстоны сæйраг сахарæн ис дыууæ номы. Ирон – «Дзæуджы-
хъæу», йæ бындурæвæрæг Дзæуджы номмæ гæсгæ. Уырыссаг – 
«Владикавказ» та баззад, Уæрæсе бындур цы фидарæн æрæвæрдта, 
уый номмæ гæсгæ. Ног фидары ном дзурæг уыд, Уæрæсейы империйы 
Кавказыл йæ арм дарын кæй фæндыд, ууыл. 

Цæрæнбынæтты рагон нæмттæ, рагон паддзахæдты территоритæ, 
рагон адæмты цæуæнвæдтæ1, сæудæджервæндæгтæ, хæцæнтæ2 
нысангонд æрцæуынц картæтыл. Картæтæ фадат дæттынц æппæт 
ивддзинæдтыл дæр цæст ахæссынæн æмæ ахъаз сты ивгъуыд дугты 
цаутæ бамбарынæн.

Ивгъуыд царды æрфыстæй истори æрмæст йæ райдиан хæссы, 
йæ сæйраг нысан та у цаутæ бамбарын, сæ аххосæгтæ æмæ сын сæ 
фæстиуджытæ раиртасын. Зæгъæм, хæст куыд цыди, æрмæст уый 
сбæлвырд кæнын æгъгъæд нæу. Бамбарын хъæуы, хæст цæмæн 
райдыдта, æнæ райдайгæ йын уыдис æви нæ, пайда кæмæн 
уыдис, уыдæттæ. Историк хъуамæ сбæлвырд кæна, хæст куыд 
фæзынд хуымæтæг адæмы цардыл, куыд ивд æрцыдысты арæнтæ, 
сабырдзинады бадзырд хæсты фæстæ æххæстгонд цыд æви нæ.

Зонады тæккæ ахсджиагдæр хæс та у, алы адæмты истори 
бамбарынæн ахъаз цы иумæйаг закъæттæ сты, уыдон æргом кæнын. 

Уыцы закъæттæ ивгъуыд канд æмбарын нæ кæнынц – уыдон æй 
бæттынц абон æмæ фидæнимæ.

1. Цы у азфыст? Цы у таурæгъ? Цæмæй хицæн кæны азфыст тау-
рæгъæй?
2. Цы ахуыр кæны археологи?
3. Цæмæй хицæн кæны историон картæ географион картæйæ? 

3. Дæ хæдзарвæндаг
Алы адæймагæн дæр ис йæхи сæрмагонд истори. Уыцы истори 

арæзт у адæймаджы царды цаутæй. Хи сæрмагонд историйы бындур

1  ц æ у æ н в æ д т æ  – пути передвижения
2 х æ ц æ н т æ  – места сражений
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æмæ райдиан сты ныййарджытæ, бинонтæ. Стæй бинонтæй дæр 
алкæмæн ис йæхи истори. Сæ кармæ гæсгæ хæстæг æмдугонты хонынц 
фæлтæр. Адæмы ног фæлтæртæ дарддæр хæццæ кæнынц, сæ размæ 
цы фæлтæртæ уыдис, уыдоны истори. Кæстæртæ хъахъхъæнынц, 
хистæртæ сын цы фæлтæрддзинад æмæ æгъдæуттæ ныууагътой, 
уыдон. Уымæ гæсгæ алы хицæн адæймаджы цардвæндаг дæр дарддæр 
хæссы йæ фыдæлты истори.

Фæлтæрæй-фæлтæрмæ, фыдæй-фыртмæ цы иумæйаг ном 
цæуы, уый хуыйны мыггаг. Мыггæгтæн сæ фылдæр равзæрынц 
сæ рагфыдæлы номæй. Цалфæнды фæлтæры куы раива, уæддæр 
иумæйаг мыггагмæ гæсгæ сбæлвырд кæнæн ис адæймæгты 
æхсæн хæстæгдзинад. Ирыстоны рагæй-æрæгмæ – уæздан лæгæй, 
хуымæтæг лæгæй – алкæмæн дæр уыдис мыггаг. Уæрæсейы 
мыггæгтæ раздæр фæзынд уæздан лæгтæн, уый фæстæ та иннæ 
адæмæн. Дыууæ æнусы размæ мыггаг сси адæймаджы æххæст номы 
æнæмæнг хъæугæ хай.

Хатгай историимæ баст вæййы адæймагæн йæ ном дæр. 
Ныййарджытæ арæх сæ сывæллоныл сæвæрынц сæ номдзыд 
хæстæджыты кæнæ рагзаманты хъæбатырты нæмттæ. Арæх номмæ 
гæсгæ базонæн ис, йæ хицау цавæр адæмыхаттæй у, уый. Зæгъæм, 
Иван æмæ Светланæ сты уырыссаг, Батрадз æмæ Зæлинæ та – ирон 
нæмттæ. Нæмттæй бирæтæ адæмтæ кæрæдзийæ райстой тынг раджы. 
Зæгъæм, Алыксандр æмæ Софиа сты рагон бердзенаг, Виктор æмæ 
Маринæ та – рагон ромаг нæмттæ. 

Адæймаджы йæ фыдæлтимæ цы фæлтæрты æнæскъуыйгæ таг 
бæтты, уый хуыйны хæдзарвæндаг. Ис ахæм историон зонад – ге-
неалоги. Уый ахуыр кæны  хæдзарвæндæгты истори. Цæмæй фыдæлты 
алы къабæзтыл æмæ, сæ байзæддæгтæй чи кæмæн цы бавæййы, ууыл 
цæст ахæссæн уа, уый тыххæй саразынц хæдзарвæндаджы æрфыст. 
Хæдзарвæндаджы æрфыстмæ гæсгæ цæстытыл æнцонæй ауайын 
кæнæн ис, адæмы фæлтæртæ кæрæдзийы куыд ивынц, уый. Иу 
æнусмæ аивы æртæ-цыппар фæлтæры.

Цæмæй дæ бинонты хæдзарвæндаджы æрфыст саразай, уый 
тыххæй ис хуымæтæг таблицæ сныв кæнæн. Æппæты уæллаг 
чырæджы бафысс дæхи æмæ дæ хотæ æмæ де ’фсымæрты нæмттæ. 
Иннæ рæнхъы цы дыууæ чырæджы ис, уыдоны та ныффыссын 
хъæуы дæ ныййарджыты нæмттæ. Æртыккаг рæнхъы хъуамæ уа 
цыппар чырæджы – бабатæ æмæ нанаты нæмттæн. Цыппæрæм 
рæнхъы–аст чырæджы, бабатæ æмæ нанаты ныййарджыты нæмттæн. 
Фыдæлтæй алкæй номы фæстæ ма таблицæйы фыст æрцæудзысты 
ноджыдæр дыууæ номы – йæ ныййарджыты нæмттæ. Уымæ гæсгæ алы 
фæсдзæуæг рæнхъы дæр ис, йæ разæй цы рæнхъ цæуы, уымæй дыууæ 
хатты фылдæр чырæгтæ. 
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Таблицæ дæ хæдзарвæндаджы æрфыстæн 

Алы хицæн хæдзарвæндаджы истори дæр у адæмы историйы 
иу хай. Хæдзарвæндаджы æрфыст аразгæйæ, ахсджиаг хъуыддаг 
у ныййарджыты, нанаты, бабаты, хæстæджыты царды хабæрттæ 
фыссын. Уæлдай цымыдисаг вæййы, дæ фыдæлтæй исчи стыр 
историон цаутæ йæхи цæстæй кæй федта, уый базонын.

Ахуыргонд адæймаг хъуамæ æнæмæнг уа йæхи хæдзарвæндаджы 
историк. Дæ хæдзарвæндаджы истори куы зонай, уæд æнцондæрæй 
бамбардзынæ дæ адæмы истори дæр. Фыдыбæстæйы истори ахуыр-
гæнгæйæ, æнæмæнг базонын хъæуы хи хæдзарвæндаджы истори.

1. Бамбарын кæн дзырдтæ «фæлтæр» æмæ «фыдæлтæ».
2. Цæмæн хъæуынц адæмы мыггæгтæ æмæ нæмттæ?
3. Куыд баст сты кæрæдзиуыл бинонты цард æмæ адæмы истори?
4. Сараз дæ хæдзарвæндаджы æрфыст. 

II ХАЙ. НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ НЕЗАМАНТЫ 

4. Хъобайнаг культурæ
Ацы хабар æрцыд æнус æмæ æрдæджы размæ. Уалдзæджы 

хæхты раивылдысты дæттæ. Хъобаны хъæуы ивылд 
дон бакъахта æрхы бæрзонд фарс æмæ зæххæй 
ракалдысты æмбисонды рæсугъд бронзæ дзауматæ. 
Хъобаны кой айхъуыстис æнæхъæн дунейыл. 
Зындгонд ахуыргæндтæ æмæ нывгæнджыты дисы 
æфтыдтой хъобайнаг ссарæггæгтæ. Дунейы хуыздæр 
музейтæ архайдтой, цæмæй уыдон сæ къухы бафтой, 
ууыл.

Фæстæдæр ма ахæм дзауматæ ссардтой æндæр 
рæтты дæр. Афтæ раргом, нырмæ йæ кой æппындæр 
кæмæн никуы ничи фехъуыста, ахæм рагон культурæ. Саг

Хъобайнаг бронзæ
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Культурæ хонынц, адæймаг цыдæриддæр 
сарæзта, уый. Культурæ сты аргъæуттæ дæр, 
зарджытæ дæр. Хæдзæрттæ дæр, уæлæдарæс 
дæр. Стæй, кæй зæгъын æй хъæуы, кусæнгæрзтæ 
æмæ царды æндæр хъæугæ дзауматæ. Хъобаны 
цы бронзæ дзауматæ ссардтой, уыдон арæзт 
æрцыдысты æртæ мин азы размæ. Бæрæг 
нæу, уыцы заман Кавказы бæстастæу цы 
адæм цардысты, уыдоны ном. Уымæ гæсгæ, 
цы дзауматæ ссардтой, уыдон хонынц хъобайнаг культурæ, чи сæ 
сфæлдыста, уыдоны та –  хъобайнæгтæ.

Хъобайнæгтæ цардысты хæхты æмæ хохрæбын быдырты. Арæзтой 
æлыгæй сæрст кауын хæдзæрттæ. Сæ хъæуты уынгтæ уыдысты уираг 
дурæй астæрд. Хъобайнæгты сæйраг куыст уыдис фосдарынад: дардтой 
фыстæ, стурвос, бæхтæ. Кодтой зæххы куыст дæр: тыдтой хъæбæрхор, 
мæнæу, еуу.

Нæлгоймæгтæ цуан кодтой фат æмæ æрдынæй. Уыдис сæм хорз 
ахуыр цуанон куыйтæ.

Хъобайнæгтæ дардтой тæбын æмæ сæракæй хуыд уæлæдарæс. 
Дæсны дурынгæнджытæ кодтой рæсугъд, нывæфтыдтæй фæлыст 
мигæнæнтæ. Арæхстджын æрмгуыстгæнджытæ къахтой æрзæт æмæ 
дзы тайын кодтой æрхуы. 

Иннæ рагон адæмты хуызæн хъобайнæгтæ дæр æрдзимæ уыдысты 
æмуд. Уыдон фæлтæрдтой æрдзы сусæгдзинæдтæ базоныныл, æрдзы 
рæсугъддзинадыл сæхи ахуыр кодтой. Уый руаджы систы хъобайнаг 
æрмдæснытæ æцæг нывгæнджытæ, сæ къухæй цы дзауматæ рацыд, 
уыдон та – аивадон хæзнатæ.

Æрмдæснытæ архайдтой бронзæйæ – æрхуы æмæ къалайы 
æмтадæй. Бронзæйæ арæзтой кусæнгæрзтæ, хæцæнгарз æмæ бирæ 
æндæр хъæугæ дзауматæ. Уыцы заман адæм арæх нæма пайда кодтой 
æфсæйнагæй. Бронзæ та уыд æндæр æрмæджытæй æнцондæрархайæн 
æмæ фидардæр.

Абон дæр ма зæххы бын разынынц фæрæттæ, рувæнтæ, 
æхсырфытæ, арцы фындзтæ. Музейты кадджын бынæтты æвæрд сты 
адæймæгты æмæ цæрæгойты фигурæтæ. Адæймагмæ афтæ фæкæсы, 
хъобайнаг рæттæ, æргъæвджытæ, сæрдзæвæнтæ æмæ цæппузыртæм 
цыма сæ хицæуттæ ныртæккæ фæзындзысты. Дзауматæй бирæтæ сты 
нывæфтыд. Арæхдæр сыл æмбæлынц куыдзы, бæхы, саджы, кæсаджы, 
маргъы, калмы нывтæ. 

Алы нывæн дæр уыдис йæхи нысаниуæг. Хатгай бамбарæн вæй-
йы, нывгæнæг йæ уацмысы цы хъуыды бавæрдта, уый. Хъобайнæгты, 
æвæццæгæн, уырныдта, калммæ цыдæр алæмæттаг тых кæй ис.

Ирон адæммæ баззад амондхæссæг Цыкурайы фæрдыджы кой. 
Уыцы фæрдыг тыхæй байсын хъæуы маргджын калмы дзыхæй.

Дыууæрдæм бæх
Хъобайнаг бронзæ
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Махæн абон дæр нæ зæрдæ рухс кæны диссаджы рæсугъд нывтæ 
æмæ дзауматы уындæй. Аивад алкæддæр хъæуы адæймаджы. Мингай 
азты сæрты нæм æрхæццæ сты рагон нывгæнджыты диссаджы бынтæ 
– сæ адæмы рæсугъд фæд.

1. Радзур, рагон хъобайнæгтæ куыд цардысты æмæ цы куыстытæ 
кодтой, уый тыххæй.
2. Хъобайнаг æрмдæсныты конд дзауматæй цавæртæ æрхæццæ сты 
абоны онг?
3. Бамбарын кæн, цæмæн хъуыдысты æхсырфытæ, хъаматæ, сæр-
дзæвæнтæ. 

5. Скифты паддзахад
Хъобайнæгты цæгатаг сыхæгтæ уыдысты гоцгæнæг1 адæм – 

скифтæ. Скифтæ æмæ уыдонæн хæстæг знæмтæ рагзаманты ахстой 
ныры Уæрæсейы хуссайраг хай. Уыдон гоц кодтой, Сау денджызы 
былгæрæттæй Астæуккаг Ази æмæ Сыбыры онг чи айтынг, уыцы 
уæрæх быдырты.

Хъобайнæгтимæ скифтæ бакодтой æмцæдис. Уый сын фадат 
лæвæрдта хæххон æфцæгвæндæгтæй пайда кæнынæн. Иннахæм 
скифты тынг æхсызгон хъуыдис хъобайнаг æрмдæсныты сæр: уыдонæй 
хуыздæр ничи рауагътаид бронзæйæ æрттигътæ скифаг фаттæн.

Цæгат Кавказы скифтæ куыдфæстæмæ сæ дæлбар бакодтой 
сыхаг зæххытæ, бацахстой, Сау денджызы цæгатварс цы быдыртæ 
уыд, уыдон. Нæ дуджы агъоммæйы VI (6) æнусы сырæзыд Скифты 
паддзахад. Скифтæ баиу кодтой бирæ территоритæ æмæ бирæ знæмтæ. 
Уый уыд фыццаг паддзахад Уæрæсейы историйы. Зæгъæн ис, æмæ нæ 
абоны иумæйаг паддзахады бындур æвæрд æрцыд дыууæ 
мин азы æмæ æрдæгæй раздæр.

Скифты барлæвæрдæй Сау денджызы был арæзт 
æрцыдысты бердзенаг сахартæ. Рагон бердзенæгтæ 
сæудæджерад кодтой скифтимæ æмæ сын хорз зыдтой 
се ’гъдæуттæ. Бердзенаг историк Геродот бæстонæй 
равдыста скифтæ æмæ æндæр адæмты царды хабæрттæ. 
Уый тыххæй Геродоты схуыдтой «историйы фыд».

Скифтæ сæхæдæг куыд дзырдтой, афтæмæй сæ 
рагфыдæл уыдис фыццаг адæймаг Таргитай. Уыдис 
ын æртæ фырты. Уыдон куы рахъомыл сты, уæд арвæй 
æрхауд æртæ хæзнайы: сыгъзæрин гутон, сыгъзæрин 
цирхъ æмæ сыгъзæрин кæхц. Гутон у хуымæтæг адæмы 
нысан, цирхъ – хæстон адæмы нысан, кæхц та – дзуары 
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лæгты нысан. Сыгъзæринтæ-иу пиллон арт 
суагътой, дыууæ хистæр æфсымæры Липоксай 
æмæ Арпоксай сæм-иу хæстæг куы бацыдысты, 
уæд. Æрмæст кæстæр æфсымæр Колаксайы 
къухы бафтыдысты хæзнатæ, æмæ йын йе 
’фсымæртæ саккаг кодтой паддзахы бынат. 
Скифты уырныдта, «паддзах-скифтæ» Колаксайы 
байзæддаг кæй сты, уый. «Паддзах-скифтæ» 
хуыдтой, иннæ скифтæ сæ дæлбар кæмæн 
уыдысты, уыцы тыхджын æмæ кадджын знæмы.

Скифтæ нымад уыдысты æнæбасæтгæ 
адæмыл. Се ’хсар æмæ сын сæ хæстон 
арæхстдзинадмæ хæлæг кодтой се знæгтæ. 

Скифты хотых уыдысты фат æмæ æрдын, кард-акинак æмæ цыбыр 
арц. Скифты балтæн нæ уыд баййафыны амал. Алы барæг дæр йемæ 
кодта цалдæр бæхы æмæ сæ-иу фæивта тæхгæ-тæхын, стад бæх йæ 
фæллад куыд уадза, афтæ. Скифтæ-иу æвиппайды сæхи ныццавтой 
знагыл æмæ йыл-иу фатæй ныккалдтой. Стæй-иу, знаг йе ’муд нæма 
’рцыд, афтæмæй фæтары сты. Ахæм ахасты ныхмæ сæ бон ницы баци 
уæды заманы хуыздæр арми – персайнаг паддзах Дарийы æнæнымæц 
æфсæдтæн дæр. 

Персы бæстæ уыд дунейы тæккæ тыхджындæр паддзахад. Дари 
скифтæм ныббырста, тагъд сæ кæй басæтдзæн, уый æнхъæлæй. Фæлæ 
скифты паддзах Иданфирс райдыдта фæстæздæм цæуын, персайнæгты 
йæ фæдыл арфæй-арфдæр сайгæйæ. Скифтæ сæ фæстæ ницы уагътой 
знагæн: нæдæр хæлц, нæдæр агъуыст, нæдæр уацайраг. Сæ уадæмдзу 
балты цæфтæй Дарийы æфсад бонæй-бон куынæгдæр кодта.

Уый æдде ма скифтæ Дарийæн æрбарвыстой æнахуыр лæвæрттæ: 
цъиу, мыст, хæфс æмæ фондз фаты. Паддзахы уынаффæгæнæг 
рахатыдта лæвæртты нысаниуæг: «Сымах, персайнæгтæ, маргъау 
арвмæ куы нæ стæхат, мыстау зæххы бын куы нæ абырат, хæфсытау 
цадмæ куы нæ багæпп кæнат, уæд хæдзар нал ссардзыстут, фæлæ 
цагъды фæуыдзыстут мах фаттæй». Æмæ хъал паддзах Дари æгады 
цыдæй ацыд Скифты бæстæйæ.

Скифтæ хъуыстгонд уыдысты æмбалæнгомæй дæр. Баззад, йæ 
уацайраг æмбалы сæрыл йæ дыууæ цæсты чи радта, уыцы скифы кой.

Рагзаманты дунейы авд тæккæ зондджындæр гуырдæй иу уыд 
скифаг паддзахы фырт Анахарсис. Уый нымад уыд науæнгуыр æмæ 
дурынгæнæн тæрх æрхъуыдыгæнæгыл.

Скифтæ æнцон базонæн уыдысты се ’ддаг бакастæй. Уыдон 
дардтой даргъ сæрыхъуын æмæ боцъотæ, æппæты фыццаг райдыдтой 
хæлæфтæ хуыйын, цæмæй сын бæхыл бадын æнцондæр уа.

Скифаг хæстон
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Дунейы музейтæй бирæты сты скифаг аивады хæзнатæ. 
Сыгъзæрин вазæтæ нывæфтыд сты таурæгъон геройты фæлгонцтæй. 
Сырдтæ æмæ мæргъты хуызы арæзт фæлындæнтæ ахуыргæндтæ 
хонынц скифаг аивады «сырднывон стиль». Скифаг æрмдæсныты 
фæлдисæндты сагтæ, домбайтæ, уæрæзтæ1, фыртæ, цæргæстæ, хъазтæ 
æмæ суанг фантастикон цæрæгойтæ дæр сты раст удæгæстау.

1. Скифтæ хъобайнæгтимæ хæцгæ нæ, фæлæ æмцæдис цæмæн 
бакодтой?
2. Радзур скифты хæстон арæхстдзинады тыххæй. Куыд хæцыдысты 
скифтæ персайнаг паддзах Дарийы æфсæдтимæ?
3. Радзырды цы скифты кой ис, уыдонæй кæцытæ сты историйы 
архайджытæ, кæцытæ та – таурæгъон геройтæ? 

6. Скифты паддзахад 
Сæрмæтты бæстæ куыд сси

Скифтæн тæккæ хæстæгдæр чи уыд, уыцы 
знæмтæ хуындысты сæрмæттæ. Уыдон цардысты 
Идылæй (Волга) скæсæнæрдæм быдырты. Уралы 
хæхтæ æмæ Хъаспы денджызы æхсæн зæххытæ 
уыдысты сæрмæтты райгуырæн бæстæ. Скифтæ æмæ 
сæрмæттæ дзырдтой иу æвзаджы дыууæ здæхтыл. 
Скифты хуызæн, гоцгæнæг сæрмæттæ дæр дардтой 
бæхтæ, фыстæ, стуртæ. Æд рæгъæуттæ зылдысты 
æгæрон быдырты, цæргæ кодтой нымæтæй æмбæрзт 
уæрдæтты.

Сæрмæттæ кодтой бонæй-бон фылдæр æмæ 
тыхджындæр. Сæ бирæ рæгъæуттæн хъуыди ног 
хизæнуæттæ. Цæмæй æндæр зæххытæ æнцондæрæй байсой, уый 
тыххæй сæрмæтты знæмтæ сарæзтой цæдистæ. Уæдмæ скифаг 
паддзахад лæмæгъ кæнын байдыдта. Хизæнуæттæй, фосæй, 
сыгъзæринæй хъæздыг Скифты бæстæмæ нал уыд йæ фыццаджы тых.

Фæстаг тыхджын скифаг паддзах уыд Стыр Атей (Атей Великий). 
Уый ногæй æрбангом кодта скифаг знæмты, рауадзын кодта 
сыгъзæрин æхца скифты кадджын рагфыдæл Таргитайы фæлгонцимæ. 
Атей фæцард нæуæдз азы æмæ фæмард тохы, йе ’фсады сæргъы 
лæугæйæ. Атейы мæлæты фæстæ паддзахад баци йæ тыхджын 
сыхæгты амæттаг.

Скифты хуызæн сæрмæттæ дæр уыдысты бæхæфсæддонтæ. Фæлæ 
скифтæй уæлдай сæрмæттаг барæг фаты цæфæй хъахъхъæд уыд сыкъа-
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къæйтæ1 æвæрд сæрак хæдонæй. Бæхæфсæддон 
ифтонг уыд уæззау кард æмæ даргъ арцæй. 
Сæрмæттæ хæцыдысты рæнхъыстадæй. Хæстмæ 
цыдысты сæ сылгоймæгтæ дæр. Геродот ма афтæ 
дæр фыста, сæрмæттаг чызг, зæгъгæ, мой нæ 
кæны, цалынмæ знаг амара, уæдмæ. Хатгай-иу 
сылгоймæгтæ адæмы сæргъы дæр лæууыдысты. 
Ахæм сылгоймæгтæн сæ номдзыддæр уыд ус-паддзах 
Амагæ. Уымæн йæ мой ницæйаг лæг разынд, уыдис 
расыггæнаг. Æмæ уæд Амагæ йæхимæ райста 
сæргълæууæг æмæ æфсадхоны хæстæ.

Идыл æмæ Доны сæрты ахизгæйæ, сæрмæттæ 
басастой Скифты бæстæ. Ног хицæуттæм æрхаудта 
хъæздыг бынтæ. Ныр æгæрон быдыртæ баисты 
сæрмæтты хæтæнтæ. Скифты бæстæ райдыдтой 
Сæрмæтты бæстæ хонын. Сæрмæттæн сæ иу хай 

райдыдта биноныг цардæй цæрын. Дон-дон бæркадджын дæлвæзты 
зæхкусджытæ тыдтой еуу, хъæбæрхор æмæ мæнæу. Бердзенаг сахартæ 
сæудæджерад кодтой сæрмæттимæ, стæй сын фыстой хъалон. Скифты 
бæрзонд культурæ фæлмæндæр кодта æрбацæуæггæгты тызмæг уаг: 
райдианты сæрмæттæ уыдысты æнæхсæстдæр æмæ æнæфенддæр.

Тыхгæнджытæ сæхи бакодтой зæххытæ, хæзнатæ æмæ хицаудзинад, 
фæлæ сæ къухы нæ бафтыд тæккæ ахсджиагдæр хъуыддаг: уыдонæн сæ 
бон нæ баци Скифты бæстæйы паддзахадон иудзинад бахъахъхъæнын. 
Сæрмæттæм нæ уыд иумæйаг хицаудзинад. Алы знæм дæр уыдис йæхи 
территорийы хицау æмæ хъахъхъæдта йæхи интерестæ.

Скифтæн сæ фылдæр бацыдысты сæрмæтты цæдистæм. Иннæтæ 
фæстæмæцыд фесты2 Кавказы æмæ Хъырымы хæхтæм. Кæддæр 
скифтæ хæхбæсты уазæгыл нымад уыдысты, ныр та хъобайнæгтимæ 
иумæ цардысты уынгæг кæмтты. Быдыры  хицауиуæг кодтой 
сæрмæттæ.

Гоцгæнæг адæм æмæ хохы цæрджыты æхсæн ахастдзинæдтæ алы-
хатт уыцы иухуызон лæгъз нæ уыдысты. Фæлæ куыдфæстæмæ хæрам 
ахаст ивын байдыдта хæлардзинад æмæ хæстæгиуæгæй. Сæрмæттаг, 
скифаг æмæ хъобайнаг культурæтæ баиу сты. Хъобайнæгтæ, скифтæ 
æмæ сæрмæтты байзæддæгтæ систы иу адæм.

1. Цæмæн бантыст сæрмæттæн Скифты бæстæ басæттын?
2. Сæ цавæр иумæйаг миниуджытæм гæсгæ баиу сты æнцондæрæй 
сæрмæттимæ хъобайнæгтæ æмæ скифтæ?
3. Цæмæй хицæн кодтой сæрмæттæ скифтæй? 

1  с ы к ъ а - к ъ æ й т æ  – роговые пластины
2  ф æ с т æ м æ ц ы д  ф æ у ы н  – отступить 

Сæрмæттаг барæг
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7. Алайнаг цæдис
Сæрмæттæ йæ куы бацахстой, уæд ныры Уæрæсейы хуссайраг 

хай райдыдтой Сæрмæтты бæстæ хонын. Скифтæ æмæ сæрмæтты 
байзæддæгтæ дих кодтой бирæ знæмтыл. Знæмтæй алкæмæн дæр уыд 
йæхи ном æмæ хицæн территори. Иу иннæмæн дæлбар кæнын нæ 
куымдта. Сыхæгты æхсæн-иу арæх æрцыд быцæутæ. Уый уыд тынг 
тæссаг хъуыддаг, уымæн æмæ мидбыцæутæ лæмæгъмæ кæнынц бæстæ.

Иу адæм суæвынæн хъæуы иумæйаг территори æмæ иумæйаг 
хицаудзинад, иу ном æмæ, иууылдæр кæй æмбарой, ахæм æвзаг. 
Дыууæ мин азы размæ скифаг æмæ сæрмæттаг знæмтæ æппынфæстаг 
баиу сты. Ног цæдис бацахста Кавказы зæххытæ æмæ Донæй Идылы 
æхсæн быдыртæ. Хицаудзинад уыд паддзахы къухы. Бынæттон скифтæ 
æмæ æрбацæуæг сæрмæттæ уыдысты хæстæг адæмтæ, дзырдтой 
иу æвзагыл. Æмцæдис куы баисты, уæд се ’ппæты дæр райдыдтой 
алайнæгтæ хонын. Уыцы аивзæл ном уайтагъд дæрдтыл айхъуыст. 
Раздæр уый уыд, паддзæхтæ кæмæй рацыдысты, уыцы тыхджындæр 
знæмы ном. Фæлæ куыдфæстæмæ æппæт адæмы дæр райдыдтой 
алайнæгтæ хонын, сæ бæстæ та – Алани. 

Алайнаг цæдисы сарæзт кæрон скодта быцæутæн. Паддзахы 
бархъомысæй сæдас сты быдираг фæндæгтæ, донахизæнтæ, хæххон 
æфцæджытæ. Чырæласæн фæндæгтыл сырæзтысты сахартæ. Арæхдæр-
иу сахар арæзт æрцыд, а зæххыты æлдар цы фидары цард, уый алы-
варс. Сахарты уыдис дуканитæ, æрмдæсныты – дурынгæнджыты, 
зæрингуырдты, тынуафджыты, хотыхаразджыты æрмадзтæ.

Алантæ стæры. Нывгæнæг Дзанайты Азанбег
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Хъæуты цæрджытæ кодтой алыхуызон куыстытæ, сæ 
цæрæнбынат æмæ æрдзон уавæртæ куыд амыдтой, уымæ 
гæсгæ. Хус быдырты алайнæгтæ кодтой гоц – афтæмæй 
бæхтæ æмæ фыстæн ис афæдздæргъы хизыны амал. 
Донбыл дæлвæзты бæркадджын зæххытыл хуыздæр у 
биноныг цард кæнын, кæннод зын у хуымтæм зилын æмæ 
дыргъы куыст кæнын. Хæхбæсты цæрæг адæм дардтой 
фысвос æмæ кодтой хор тæрхгуытыл1. 

Алайнæгты зыдтой хæстæргом адæмæй. Рагон автортæ 
фыстой, зæгъгæ, дам, тæссаг уавæр æмæ хæст алайнаг 
зæрдæйæн æхцон сты. Хæсты-иу чи фæмард, уый нымад 
уыд амондджыныл. Æгады цардæй тынгдæр ницæмæй 
тарстысты алайнæгтæ.

Алайнаг гæрзифтонг тыхты хъомысджындæр хай 
уыдис уæздæтты бæхæфсад. Уый бырста размæ æнгом 

рæнхъыстадæй. Уæздан барæг ифтонг уыд згъæр хæдон æмæ тахъа 
худæй. Йæ арцы цæф мæнг нæ кодта. Цыппар метры дæргъæн арцыл 
хæцыд дыууæ къухæй. Лæгæй-лæгмæ тохы архайдта даргъ кард æмæ 
хъамайæ. Уæздан барæгæн йæ бæх дæр уыд згъæргæрзтæй ифтонг.

Алайнаг уæздæттæ хæстон дæсныйад ахуыр кодтой гыццылæй 
фæстæмæ. Суинаг хæстон-иу фæци бирæ фæлтæрæнты. Хъаруджын 
æмæ арæхстджынæй уæлдай ма уæздан лæг хъуамæ уыдаид хæрзуд. 

Уæздан æгъдау амыдта: æмбæлттыл иузæрдион уæвын, хæстон 
разамонæджы дзырд æххæст кæнын, тæссаг уавæры хиуылхæцгæ æмæ 
уæззаузонд уæвын, æнæбоны сæрыл хæцын, сылгоймагæн кад кæнын.

Алайнаг бæхæфсады хæстхъомыс фæзминаг уыд æндæр адæмтæн 
дæр. Фæлæ хæстон дæсныйад замана нæ уромы. Уый æрмæст знагыл 
уæлахиз кæнынæн ахъаз у.

IV (4) æнусы кæрон Аланимæ æрбабырстой гунты æнæнымæц 
æфсæдтæ. Уыдон æрбацыдысты скæсæнæрдыгæй, Китайы арæнтæй.  
Уыцы хæсты алайнæгтæ баззадысты састы бынаты. Гоцгæнæг гунтæ 
бацахстой алайнаг быдыртæ цæгатæрдыгæй. Алайнæгтæ æрфидар сты 
сæ кавказаг зæххытыл.

1. Цы амоны дзырд «алайнæгтæ», ног адæм æви рагон адæмы ног 
ном?
2. Бамбарын кæн, Алайнаг цæдис саразын цæмæн хъуыдис, уый?
3. Радзур алайнæгты хæстхъомдзинады тыххæй. Куыд хæцыдысты 
алайнæгтæ?

1  т æ р х г у ы т æ  –  горные террасы

Алайнаг 
тырыса
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8. Скæсæйнаг славянтæ
Гунты æрбабырст фехæлдта бирæ бæстæтæн сæ раздæры 

цард. Тыхгæнджытæ сæ бынæттæй цы бирæ адæмты сæнкъуысын 
кодтой, уыдон агуырдтой ног цæрæнбынæттæ. Гунты фæстæ Азийы 
æрфытæй ногæй-ногмæ гуылф кодтой гоцгæнæг адæмтæ. «Адæмты 
стыр базмæлды» тыхст заман æнæ фæзынгæ нæ фæцис славяйнаг 
знæмтыл дæр. Славянтæ – афтæ хонынц бирæ адæмты иумæйаг 
фыдæлты. Ныгуылæйнаг славянтæ сты поляктæ, чехтæ, словактæ. 
Хуссайраг славянтæ – сербтæ, хорваттæ, болгар. Скæсæйнаг славянты 
байзæддæгтæ та сты уырыссæгтæ, украинæгтæ æмæ белорусстæ.

Скæсæйнаг славянтæ æрцардысты Сау денджызæй Балты 
денджызы æхсæн зæххыты.

Уыцы зæххытæн сæ хуссайраг æмбис кæддæр уыдис Скифты 
бæстæйы, фæстæдæр та – Сæрмæтты бæстæйы хай. Ууыл дзурæг сты, 
Сау денджызмæ цы дæттæ кæлынц, уыдоны нæмттæ. Зæгъæм, нæмтты 
«Дон», «Днепр», «Днестр», «Дунай» ис иумæйаг уидаг «дон». Скифтæ 
æмæ сæрмæтты æвзаджы уыцы дзырд амоны «цæугæдон», «дон», 
нырыккон ирон æвзаджы куыд амоны, афтæ. Скифаг фæд баззад 
славянты æвзаджы, дины, æгъдæутты. Уый руаджы æнцондæрæй 
æмбæрстой кæрæдзийы сæ сыхаг æмæ æмцæдисон алайнæгтимæ. 
Алайнаг æвзагæй цæуынц славяйнаг дзырдтæ «хата», «топор», «собака».

VI (6) æнусы славяйнаг знæмтæ сарæзтой цæдистæ. Гунты 
ныббырсты фæстæ ма цæгатæрдыгæй быдырты алайнаг адæмæй чи 
баззад, уыдон дæр бацыдысты славяйнаг цæдистæм. Знæмты цæдисты 
сæргъы лæууыд кънйаз (æлдар). Уымæн йæ бæрны уыдис æфсад. 
Кънйаз цардис фидары. Фидæрттæ арæзт цыдысты бæстæ знагæй 
бахъахъхъæныны тыххæй. Фидары алыварс арæзтой æртæ фæлтæрæй 
быру: сыджытбыру, къахтбыру æмæ тулдз хъæдтæй быру. Тæссаг 
заман-иу фидары сæхи бахъахъхъæнын сæ 
бон уыд æппæт знæмæн дæр.

Куыдфæстæмæ фидæртты алыварс сы-
рæзтысты сахартæ.

Цæугæдæттæм хæстæг славянтæ 
арæзтой гыццыл хъæутæ. Скæсæйнаг 
славянты зæххытæн сæ фылдæр хай 
ахстой бæзджын хъæдтæ. Цæугæдæттæ 
уыдысты æвæджиауы фæндæгтæ: славянтæ 
сыл цыдысты бæлæгъты. Хъæдтæ æмæ 
цæугæдæттæ лæвæрдтой адæмæн царды 
хос. Цæугæдæттæй истой дон, ахстой дзы 
кæсаг. Хъæдты кодтой цуан, æмбырд дзы Славянты уæлæдарæс
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кодтой къозотæ æмæ гагадыргътæ, 
амал кодтой хъæддаг мыд. Хъызт 
зымæг дардтой сырддзæрмттæй 
дарæс. Пецты арт кодтой суг æмæ 
пыхсæй. Сæ хуымæтæг хъæдын 
хæдзæрттæ æрдæгæй-дæлæмæ 
уыдысты зæххы бын.

Славянтæ дардтой фос дæр. 
Уыдис сæм бæхтæ, стуртæ, фыстæ, кæрчытæ æмæ бабызтæ. Фæлæ сæ 
ахсджиагдæр царды фæрæз уыдис зæххы куыст. Хуымгæнд бацæттæ 
кæныны тыххæй-иу равзæрстой хъæды зæххы хай, ныццагътой-иу 
бæлæстæ. Уый фæстæ сыгътой хъæд æмæ къахтой бындзæфхæдтæ. 
Фæнык хъæздыгдæр кодта мæр. Хуым кодтой дзывырæй. Фæстæдæр 
райдыдтой гутон кæнын. Дзывыр æрмæст уæлæнгай хæмпус кæны 
мæр. Гутон та ма ауæдзæй уæлдай зæхх кæны фæлдахгæ дæр. Тыдтой 
хлепа, хъæбæрхор, сысджы æмæ мæнæу. 

Хъæдбынты мæр тагъд мæгуыр кæны, æмæ-иу хъæумæ æввахс 
зæххытæ тыллæг куы нал лæвæрдтой, уæд славянтæ сæ цæрæнбынат 
ивтой æндæр ранмæ. Афтæмæй славянтæ куыдфæстæмæ бацахстой 
фидæны Уæрæсейы фæтæнтæ.

1. Куыд баст уыдысты славянтæ скифтæ, сæрмæттæ æмæ алай-
нæгтимæ?
2. Радзур, славянтæ цы цардамæлттæ кодтой, уый тыххæй. Куыд 
пайда кодтой уыдон æрдзы хъæздыгдзинæдтæй?
3. Радзур, славянтæ хъæдæй цы æфтиæгтæ кодтой, уый.

9. Алайнæгтæ æмæ славянты сыхæгтæ
Цæмæй дæ райгуырæн бæстæйы истори раст æмбарай, уый тыххæй 

æнæмæнг зонын хъæуы сыхаг адæмты ивгъуыд цард. Алы адæймаджы 
æмæ æппæт адæмы царды дæр бирæ аразгæ у хæстæджыты, сыхæгты, 
лымæнты æмæ знæгты архайдæй. Стæй рагзаманты цаутæ арæх баст 
сты, паддзахæдты æхсæн цы ахастдзинæдтæ уыдис, уыдонимæ.

Славяйнаг зæххытæй кавказаг Аланийы æхсæн айтыгъдысты 
уæрæх быдыртæ. Хæстæргом гоцгæнæг знæмтæ æппынæдзухæй сæ тых 
хъардтой зæххкуыстгæнæг адæмты сæ дæлбар бакæныныл. VIII (8) æмæ 
IX (9) æнусты быдыры уæлиуæг кодтой хазартæ. Хазарты хицау – каган 
домдта йæ сыхæгтæй хъалон. Алайнæгтæ æмæ славянты бахъуыд сæ 
хæдбардзинады сæрыл хæцæнгарз райсын. X (10) æнусы хазарты раивтой 
печенегтæ, XI (11) æнусы та æгæрон быдыртæ бацахстой гумæгтæ. 

Цæгатæрдыгæй хъæдты славянты сыхæгтæ уыдысты финнтæ 
æмæ карелтæ. Ныгуылæны, Балты денджызы былгæрæтты, цардысты 

Сылгоймаджы фæлындæнтæ
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Варягон уазджытæ цæуынц Уырысмæ. Нывгæнæг Н. Рерих

литовæгтæ, латыштæ æмæ поляктæ. Скæсæнæрдыгæй, Идылы 
былгæрæтты цардысты мари, мордва, булгар. Уыдон уыдысты 
славянты хæстæг сыхæгтæ æмæ рагæй-æрæгмæ дæр цардысты сæ 
фарсмæ. Хæстæгиуæг æмæ сæудæджерад ахъаз уыдысты, цæмæй 
сыхаг адæмтæ кæрæдзи хуыздæр æмбарой, уымæн. Фæлæ скæсæйнаг 
славянты историйы тæккæ арфдæр фæд ныууагътой сæ дард сыхæгтæ 
– византийæгтæ æмæ варягтæ. Дыууæтæ дæр уыдысты тыхджын 
æмæ хъæздыг, дыууæты дæр фæндыдис славянтыл хицауиуæг 
кæнын.

Варягтæ, зæгъгæ, афтæ славянтæ хуыдтой викингты. Уыдон 
цардысты цæгатæрдыгæй Балты денджызы фале. Варягтæ уыдысты 
хъæбатыр хæстонтæ, цыдысты дард стæрты, стыгътой æндæрбæстаг 
сахартæ, истой уацайрæгтæ. Кæй басастой, уыцы адæмтæй варягон 
балхонтæ домдтой хъалон. Хатгай-иу славянтыл дæр æркодта хъалон 
фидыны бон. Иуæй-иу славяйнаг знæмтæ сæ бæстæм хуыдтой варягон 
кънйæзты æд хæстон балтæ (дружинæтæ), цæмæй сæ уыдон иннæ 
варягты лæбурдæй æдас кæной.

Византи уыд бердзенаг паддзахад хуссары, Сау денджызы 
фаллаг былгæрон. Византийы императорæн йæ дæлбар уыдысты 
бирæ паддзæхтæ. Уый фæндыдис, алайнæгтæ æмæ славянтæ дæр 
йæ коммæ куыд кастаиккой, афтæ. Византийæгтæ хорз арæхстысты 
хинæй архайынмæ æмæ хæцыныл тагъд никуы кодтой. Тыхджын 
знагæй тырныдтой лымæн скæныныл. Алайнаг æмæ славяйнаг 
хæстонтæ хæцыдысты Византийы æфсады. Сæ хъæбатырдзинад æмæ 
æнæзæрдæхудт лæггады тыххæй сæ хорзæхджын кодтой бæрзонд 
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цинтæ æмæ сыгъзæринæй. Тæккæ номдзыддæр алайнаг æфсадхоны 
ном хуынди Аспар. Уымæ уыйбæрц бархъомыс уыдис, æмæ йæм 
византийæгтæ бахатыдтой, императорæй нæм ныллæуу, зæгъгæ. 
Фæлæ Аспар не сразы, уый нæ бафæндыд йæ райгуырæн бæстæ 
искæйы зæххыл хицаудзинад æмæ мулкыл баивын. Дард бæстæтæй 
æмæ стæртæй алайнаг хæстонтæ кæддæриддæр здæхтысты сæхимæ.

Алайнаг æмæ быдираг гоцгæнджыты зæххыты æхсæн арæн цыдис 
Кумайы доныл. Ныгуылæнæрдыгæй Кубаны доны æдде цардысты 
кæсæг. Кæсгон знæмтæ сты нырыккон кæсæг, черкестæ æмæ адыгъеты 
рагфыдæлтæ. Кæсæджы бæстæ айтыгъд Сау денджызы былгæрæттыл 
суанг Абхазты бæстæйы онг. Абхазты бæстæ æмæ Гуырдзыстон 
уыдысты Аланийы сыхæгтæ Кавказы хæхты хуссарварс. Аланийæн йе 
скæсæнæрдыгæй суанг Хъаспы денджызмæ цардысты дагъистайнаг 
знæмтæ. Сæ паддзахад хуынди Сарир.

Уæды заманты-иу адæм æндæр адæмты тыххæй базыдтой, 
сæудæджертæ дард балцытæй цы хабар хастой, уымæй. Сæудæджертæ 
чырæ ластой хæхты æмæ быдырты, хызтысты дæтты æмæ денджызты 
сæрты. Уыдон сæ ныфс хастой дард æмæ тæссаг фæндæгтæм, семæ 
ластой фыстæджытæ, æххæст кодтой хицауады ныстуантæ. Дард 
бæстæты уыдон кодтой сæ райгуырæн зæххы кой. Сæхимæ та ластой 
цымыдисаг дзаумæттæ æмæ хастой дард бæстæты хабар. Азфыстытæ 
æмæ археологты ссарæггæгтæй бæрæг у, алайнæгтæ æмæ славянтæ 
кæрæдзийы хорз кæй зыдтой, уый. Се ’хсæн æнгом бастдзинæдтæ хæлд 
никуы æрцыдысты.

1. Цæмæн хъæуы, хи адæмы истори ахуыргæнгæйæ, сыхаг адæмты 
ивгъуыд цард зонын?
2. Ранымай алайнæгты æмæ славянты хæстæгдæр сыхæгты.
3. Цавæр професситæ ахъаз уыдысты рагзаманты адæмæн дард 
бæстæтимæ зонгæ кæнынæн? 

10. Алайнаг паддзахад
Гунты æрбабырсты фæстæ, Алани цæмæй йæхиуыл схæца, уый 

тыххæй бахъуыд цалдæр æнусы. Паддзахад йæ тыхы цæуын байдыдта 
IX (9) æнусы. Чи йæ федта, уыцы сæудæджертæ æмæ бæлццæттæ 
кодтой йæ æвидигæ хъæздыгдзинæдты кой: «Уыцы бæстæйы 
ныккæнæн нæй алы хорздзинадæн, бæхтæ æмæ згъæрхотыхæн, 
згъæрхæдæттæ æмæ хæзнадуртæн», афтæ загъд ис Аланийы тыххæй 
уæдыккон сомихаг къухфысты. Араббаг чиныджы та фыст ис, Алайнаг 
бæстæ адæмарæх уыд, зæгъгæ: «Райсомæй иу ран уасджытæ куы 
ныууасынц, уæд сын дзуапп фæхъуысы паддзахады алы рæттæй». 
Афтæ хæстæг уыдысты кæрæдзимæ Аланийы хъæутæ æмæ сахартæ.
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Паддзах Сароси исы фæсарæйнаг минæвæртты. 
Нывгæнæг Дзанайты Азанбег

Алайнаг паддзахæн йæхи сæрмагонд æфсады уыдис æртын 
мин барæджы. Цæмæй паддзахадæн хуыздæр разамынд дæтта, уый 
тыххæй йын уыдис цалдæр галуаны: хæхбæсты дæр, быдыры дæр. 
Паддзахы дæлбар уыдысты тыхджын æлдæрттæ. Æлдар хæстмæ 
цыд йæхи æфсады сæргъы. Æлдары адæм хъуамæ баиу уыдаиккой 
паддзахы æфсадимæ. Алайнаг паддзæхтæ Урдур, Дорголел æмæ 
Худдан хъуыстгонд уыдысты сæ хæстон уæлахизтæй. Уыдон Аланийы 
æмцæдис бакодтой дард Византи æмæ сыхаг кавказаг бæстæтæ. 
Цæгатæрдыгæй цы гоцгæнджытæ цардысты, уыдон нал уæндыдысты 
алайнæгты зæххытæм ныхилын. Æндæрбæстаг паддзæхтæ хæстæгæн 
агуырдтой алайнаг паддзæхты. 

Хæцыны сæр куы нæ хъуыд, уыцы рæстæг æлдæрттæ хицауиуæг 
кодтой сæхи бæстуæтты. Уыдон æмбырд кодтой хъалон æмæ сæ цæст 
дардтой, цæмæй паддзахады æгъдæуттæ хæлд ма цæуой, уымæ. 

Паддзах æмæ æлдæрттæн лæггад кодтой уæздан хæстонтæ. 
Се ’нæзæрдæхудт лæггадмæ уыдонæн лæвæрдтой зæххытæ. Уыцы 
зæххытæ цы адæм куыстой, уыдонæй уæздæттæм цыд тыллæджы хай. 
Сæ бæрны цы фæндæгтæ уыд, уыдоныл цæуæггаг алайнаг уæздæттæ 
истой илци.

Аланийыл цыдис сæйраг сæудæджервæндаг Азийæ Европæмæ. 
Хуыдтой йæ Стыр зæлдагвæндаг. Уыцы заманты фæлындæнтæ æмæ 
зæлдаг хъуымæцтæ уыдысты нымад тæккæ зынаргъдæр базайрæгтыл. 
Китай æмæ Астæуккаг Азийæ ласт зæлдагæн стыр аргъ уыдис 
Европæйы. Алайнаг сæудæджертæн бастдзинад уыд бирæ бæстæтимæ. 
Æндæрбæстаг сæудæджер адæм æдæрсгæ цыдысты алайнаг зæххытыл. 
Базарты фехъусæн уыдис алы æвзæгтыл ныхас. Фæндæгтыл 
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æмбæлдысты теуа-балтæ1 уæззау уæргътимæ. 
Сахартæ кæрæдзимæ дæрддзæф нæ уыдысты. 
Чырæласджытæ-иу сæударæй ныллæууыдысты 
фæндагыл, се ’хсæв иннæ сахармæ куыд 
бахастаиккой, афтæ.

Алайнаг сахартæ æрбынат кодтой стыр 
дæтты былгæрæттыл, арæзт цыдысты кæмттæм 
бацæуæнты. Стыр сахартæ систы æлдæртты 
зæххыты мидуæттæ2. Ахæм сахары бæстастæу 
бæрæг дардта æлдары галуан. Фидары 
мидæг галуаны алыварс цардысты уæздан 
хæстонтæ. Фидары æдде хæдзæрттæ арæзтой 
хуымæтæг адæм. Сахарты цæрджытæн сæ фылдæр кодтой зæххы 
куыст æввахс быдырты. Хицæн сыхтæй цардысты сæудæджертæ æмæ 
æрмгуыстгæнджытæ.

Алайнаг сахартæ хъуыстгонд уыдысты æгас дунейы. Дæрдтыл цыдис 
хæрзарæхст æрмдæсныты, хъæздыг сæудæджерты, æлдæртты галуантæ 
æмæ сæ хæзнаты кой. Уырыссаг азфысты ис «цытджын сахар Дедяковы» 
кой. Нырыккон археологтæ уыцы сахары баззайæццæгтæ агурынц 
Елхотмæ хæстæг. Аланийы сæйраг сахар уыдис Магас. Уый æрбынат 
кодта хæхбæсты зын бацæуæн ран, Зеленчукы цæугæдоны был.

Паддзах-иу куы рацæйцыд, уæд сахары сæрмæ фæйлауæнтæ кодта 
тырыса алайнаг гербимæ. Герб у паддзахады хæдбардзинад æмæ тыхы 
нысан. Алайнаг паддзахады гербыл – стайы фæлгонц, цыма хæхтæ 
хъахъхъæны, уыйау. Стай у хæстон æхсар æмæ фидар хицаудзинады 
рагон нысан. Аст хохы цъуппы та амонынц дунейы сабырдзинад æмæ 
бæстæйы хъомыс.

1. Цæмæй бæрæг у, Алани хъæздыг æмæ тыхджын паддзахад кæй 
уыд, уый?
2. Чи уыдысты æлдæрттæ? Абар паддзахы хицаудзинад æлдары 
бартимæ.
3. Радзур алайнаг сахары тыххæй. Цæмæн арæзтой алантæ сахартæ-
фидæрттæ? 

11. Рагон Уырыс
Куыд æрбаиугæнæн ис бирæ сахартæ æмæ хъæуты цæрæг адæмы? 

Куыд æрæвæрæн ис иу æгъдау егъау бæстæйы? Куыд ис адæмæн 
хуыздæр разамынд дæттæн, адæмы хъахъхъæнæн? Цы амалæй 
бауромæн ис мидбыцæутæ? Куыд æнтыстджындæрæй лæууæн ис 

1  т е у а - б а л  – караван верблюдов 
2  м и д у а т  – центр

Аланийы герб
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Хъалонисæн

знаджы ныхмæ? Цæмæй æппæт уыцы хъуыддæгтæ къухы æфтой, уый 
тыххæй хъæуы паддзахад. Хъæуы, фидар фæткмæ гæсгæ разамынд чи 
дæтта, ахæм хицаудзинад. 

Скæсæйнаг славянтæ паддзахад сарæзтой IX (9) æнусы. Цæмæй 
хицаудзинады сæрыл кæрæдзийы зæрдæхудты ма бацæуой, уый 
тыххæй славянтæ бацагуырдтой варягон лæг кънйаз Рюрикы. 
Бахатыдтой йæм, хицауæй нын ныллæуу, зæгъгæ, æцæг афтæ 
дзырдæй: хицауиуæг хъуамæ кæна славяйнаг æгъдæуттæм гæсгæ. 
Рюрик ууыл сразы. Уый ссис фыццаг кънйаз, уымæй рацыд кънйæзтæ 
Рюриковичты мыггаг.

Славяйнаг паддзахад райста ном Уырыс (Русь). Раздæр уыцы 
номæй хуыдтой æрмæст кънйазы æфсад. Фæлæ тагъд рæстæджы æгас 
паддзахад дæр хонын райдыдтой Уырыс, йæ адæмы та – уырыссæгтæ.

Рагон Уырысы сæйраг сахар уыдис Киев. Паддзахады 
сæргълæууæгыл нымад уыдис Киевы бадæг кънйаз, уый хаста «стыр 
кънйазы» ном. Йæ дæлбар кънйæзтæ хицауиуæг кодтой иннæ сахарты. 
Уыдон иууылдæр уыдысты Рюриковичтæ æмæ хæстæг æййæфтой стыр 
кънйазæн.

Уырысы бæстæ хуыдтой «бирæ сахарты паддзахад». Раздæр алы 
славяйнаг знæм дæр знæгты ныхмæ арæзта фидаргонд сахар. Уырысы 
зæххытæ иугонд куы æрцыдысты, уæд уыцы сахартæ систы бынæттон 
кънйазæдты мидуæттæ. 

Хицæн æгъдæуттæ уыдис Новгороды. Уым ахсджиагдæр 
уынаффæтæ хаста æппæт адæмы ныхас – вече. Кънйазы дæр вече 
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æвзæрста. Кънйазыл æвæрд уыд  æфсадæн 
разамынд дæттыны хæс, фæлæ æндæр 
хъуыддæгтыл йæ бар нæ цыд. Новгород уыд 
тæккæ цæгатвахсдæр уырыссаг сахар, йæ 
алфамбылай зæххытæ уыдысты хъæдарæх, 
цъымараджын æмæ фаг тыллæг нæ 
лæвæрдтой. Новгородæгтæ амал кодтой 
тинцæрмттæ1, цуан кодтой денджызон цæ-
рæгойтыл, сæудæджерад кодтой æндæр бæс-
тæтимæ. Новгороды кой айхъуысти дæрдтыл. 
Ардæм Европæйы паддзахæдтæй цыдысты 
сæудæджер адæм тинцæрмттæ, сæрак, мыд 
æмæ мыдадз, тюлены сой æмæ моржы стæг 
ласынмæ. Новгород æмæ æндæр уырыссаг 
зæххытыл цыдис «варягты бæстæйæ 
грекъмæ» («из варяг в греки») фæндаг. 

Афтæ хуыдтой сæйраг фæндаг цæгатаг 
бæстæтæй хуссайраг денджызтæм. Фæндаг 
цыд Балты денджызæй цадтæ æмæ цæугæдæттыл. Цæугæдæттæ 
кæрæдзимæ æввахс кæм бацыдысты, уыцы рæтты бæлæгътæ ластой 
сыфцæй. Идылыл фæндаг цыд Хъаспы денджызмæ, Днепрыл – Сау 
денджызмæ, дарддæр та – бердзенаг Византимæ.

Днепры бæрзонд былыл æрбынат кодта Киев – стыр кънйазы 
сæйраг сахар. Уыцы заманты æрмæст тыхы руаджы уыд хицаудзинад 
фидар кæнæн æмæ иннæ паддзахæдты цæсты ахадæн, уымæ гæсгæ 
фыццаг уырыссаг кънйæзтæ цыдысты хæстон стæрты Византимæ. 
Цæмæй Уырысы æфсæдты æруромой, уый тыххæй бердзен семæ 
сарæзтой сабырдзинады бадзырд æмæ сын фыстой хъалон. Хъæбатыр 
хæстон æмæ номдзыд æфсадхон уыдис кънйаз Святослав, Рюрикы 
фырты фырт.

Хæсты фæндагыл ныллæугæйæ, уый æргомæй рагацау хъусын 
кодта йе знæгтæн: «Фæцæуын уæм!» («Иду на вы!») Святослав 
ныппырх кодта хазарты æмæ фæуæлахиз Византийыл. Уымæн ма йæ 
зæрды уыд Уырысыл хуссар славянты зæххытæ бафтауын дæр.

Хазарты бæстæйæ здæхгæйæ, Святослав йæ фæндаг ракодта 
алайнаг зæххытыл æмæ фемных ис алайнæгты æфсадимæ. Æрмæст 
ацы иунæг æнæнхъæлæджы фембæлд æрхæссæн ис, уырыс æмæ 
алайнæгтæ кæрæдзиимæ схæцыдысты, зæгъгæ, уый номыл. Уыйхыгъд 
бæлвырд у, алайнаг æмæ уырыссаг æфсæдтæ се знæгты ныхмæ 
иумæйаг стæрты кæй цыдысты, уый. Зындгонд сты, бинойнагæн 
алайнаг сылгоймæгты чи æрхаста, уыцы уырыссаг кънйæзтæ. 
Хæстæгиуæг фидар кодта адæмты ’хсæн хæлар ахаст.

1 т и н ц а р м  – ценный мех

Кънйаз Святослав
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1. Цæмæн хъæуы паддзахад?
2. Куыд арæзт уыд хицаудзинад Рагон Уырысы?
3. Цы ахады æндæр паддзахæдтимæ сæудæджерад паддзахады 
райрæзтæн?
4. Абар Алани æмæ Рагон Уырыс. Ссар дыууæ паддзахады иумæйаг 
æууæлтæ. 

IV ХАЙ. АЛАНИ ÆМÆ УÆРÆСЕЙЫ 
ИСТОРИЙЫ ИУМÆЙАГ КЪÆПХÆНТÆ

12. Алани æмæ Уырыс 
чырыстон дин куыд райстой 

Рагзаманты æппæт адæмты дæр уырныдта, дуне Хуыцауы 
сфæлдыст кæй у, уый. Уыцы уырнынад хонынц дин. Æрдзы сконд, 
лæджы царды нысан, адæмы æгъдæуттæ – алцæмæн дæр уыдис 
дзуапп дины. Фæлæ алы адæмыхатт дæр сæхирдыгонау æмбæрстой 
дунескæнæг æмæ дунедарæг уæларвон тыхтæ. Уыцы тыхтыл сæхи 
бафæдзæхсыны тыххæй сыхаг бæстæты дæр кодтой хицæн æгъдæуттæ.

Куыдфæстæмæ адæм бамбæрстой, алы æвзæгтыл алы хуызы 
кæй хуыдтой, уыцы Хуыцау иунæг кæй у, уый. Иумæйаг уырнынад 
ахъаз уыдис алы адæмтæн кæрæдзи хуыздæр æмбарынæн. Афтæ 
фæзындысты дунеон динтæ. Уыдонæй иу уыд чырыстон дин. 

Ацы дины истори райдыдта дыууæ мин азы размæ. Есо Чырысти 
адæммæ сидти, кæрæдзийæн æххуыс кæнут, кæрæдзийы уарзгæйæ 
цæрут, зæгъгæ. Уый амыдта, Хуыцауыл æууæнк кæй нæ уадзы 
сайын æмæ æвзæр митæ кæнын. Уыцы зондахаст фæтæрсын кодта, 
хицаудзинад кæй къухы уыдис, уыцы мæнгард лæгты. Уыдон 
æрцахстой Чырыстийы æмæ йæ дзуарыл байтыгътой. Фæлæ Чырыс-
тийы ахуыргæнинæгтæ, хуыдтой сæ апостолтæ, фæцыдысты дунейы 
алы кæрæттæм. Уыдон хастой Чырыстийы уац æмæ амыдтой, Чырысти 
æппæт адæмы сæрыл йæ цард нывондæн кæй æрхаста, уый. Чырысти-
йыл чи баууæндыд, уыдоны хуыдтой чырыстæттæ, сæ дин та – чырыстон.

Алайнаг адæм, фæстæдæр та славянтæ чырыстон дин базыдтой 
апостол Æндырийæ. Уый уыд Чырыстийы фыццаг ахуыргæнинаг. 
Апостол Æндыри бацыд алайнæгтæ æмæ славянты зæххытæм I (1) æну-
сы æмбис. Уæд чырыстондингæнджытæ бирæ нæма уыдысты. Цалдæр 
æнусмæ чырыстæтты нымæц фæфылдæр. VII (7) æнусæй фæстæмæ 
ног дин райдыдта тагъд парахат кæнын, Аланийы арæзт æрцыд 
моладзандон, чырыстон дин райстой алайнаг паддзæхтæ. X (10) æнусы 
тæккæ райдиан та чырыстон дин ссис Аланийы паддзахадон дин.

Райдыдтой дзы аргъуантæ – чырыстон кувæндæттæ аразын. 
Аргъуанмæ адæм цыдысты Хуыцауыл сæхи бафæдзæхсынмæ. Иумæ-
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йаг куывд амыдтой сауджынтæ. Аргъуантæ арæзтой дæсныдæр 
аразджытæ. Алайнаг кувæндæттæ уыдысты бæстон æмæ аив арæзт. 
X (10) æнусы цы аргъуантæ арæзт æрцыд, уыдон та сты тæккæ 
рагондæр канд Аланийы нæ, фæлæ æгас нырыккон Уæрæсейы дæр. 

Чырыстон дины табуйаг  нысан у дзуар, æмæ уыцы дин чи райсы, 
уыдон кæнынц дзуар æфтауыны æгъдау. Аланийы дин уыд тынг 
кадджын. Дзуары хуызæг йемæ хæсгæйæ, лæг æдæрсгæйæ ацыдаид 
алайнаг зæххытыл хæсты рæстæг дæр. 

Хуыцауы æгъдау æххæстгæнгæйæ, æнувыддзинад чи равдыста, 
кæнæ уырнынады номыл чи фесгуыхт, уыцы чырыстæтты-иу 
банымадтой сыгъдæгудтыл. Алайнаг сыгъдæгудтæй иу уыд Христодул. 
Хуыдтой йæ Философ. Уый фæуæлахиз чырыстон дины знæгтыл 
быцæуныхæсты. Сыгъдæгуд Туаллаг Микъала чырыстон диныл йæ 
къух сисыны бæсты равзæрста мæлæт.

Уырысы чырыстон дин райстой X (10) æнусы кæрон. Уыцы рæстæг 
Стыр кънйаз уыд Святославы фырт Владимир. Æппæты фыццаг 
988 азы донаргъуыд скодтой киевæгтыл. Уый фæстæ чырыстон дин 
æрæвæрдтой иннæ уырыссаг сахарты дæр. Арæзт цыдысты стыр 
рæсугъд кувæндæттæ. Фæзындысты моладзандæттæ – йæ цард 
Хуыцауæн чи снывонд кодта, уыцы чырыстæттæн. 

Фыццаг уырыссаг сыгъдæгудтыл нымад æрцыдысты кънйаз 
Владимиры фырттæ – Борис æмæ Глеб. Сæ фыды фæстæ уыдоны нæ 
бафæндыд сæ хистæр æфсымæр Святополкимæ хицаудзинадыл тох 
кæнын. Уый та сæ маргæ акодта, цæмæй сын æппындæр мацæмæй 
бахай кæна, уый тыххæй. Уырысы сылгоймæгтæй æппæты фыццаг 
сыгъдæгудыл нымад æрцыд кънйаз Всеволоды алайнаг бинойнаг 
Мариа. Всеволод æмæ Мариайæн рантыст бирæ цот, уымæ гæсгæ 
Всеволоды схуыдтой Бирæ Къуыртт (Большое Гнездо).

Алайнаг аргъуан Уырыссаг аргъуан 
Владимир-сахары
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Мариа хъуыстгонд уыдис йæ хæларзæрдæйæ æмæ, мæгуыр 
адæмыл кæй аудыдта, уымæй.

Чырыстон дин сфидар кодта паддзахадон хицаудзинад. Уый 
æмсæрыл нымадта æппæт адæмы дæр Хуыцауы размæ æмæ сæ 
æфтыдта паддзахады æгъдæуттæ æххæст кæныныл.

Чырыстон дины райст Уырысы бæстæ æмæ Алани фæхæстæг 
кодта Европæ æмæ Кавказы иннæ чырыстон бæстæтæм. Уæлдай 
ахадгæдæр уыдис Византиимæ æнгом цæдис. Уым ахуыр кодтой 
аргъуанаразджытæ æмæ нывгæнджытæ. Уырдыгæй æрбафтыдысты 
Уырыс æмæ Аланимæ чиныджы культурæ æмæ ахуырад.

1. Радзур, чырыстон дины тыххæй цы зоныс, уый. Цавæр динтæ ма 
зоныс?
2. Цавæр амаддзаг хонынц кувæндон?
3. Цæмæн райстой алайнæгтæ æмæ уырыс чырыстон дин?
4. Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, куыд ахъаз уыдысты чырыстон дин 
парахат кæнынæн сыгъдæгудты фæлгонцтæ. 

13. Куыд рапарахат фыссынад
Фыссынады фæзынд уыдис адæймаджы 

æрхъуыдытæн сæ ахсджиагдæртæй иу. Незаман-
ты хабар дардмæ хъусын кодтой, бæрæг дзауматæ 
æрвитгæйæ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, зæгъæм, 
скифты лæвæрттæ персайнаг паддзах Дарийæн. 
Уымæй æнцондæр та у нывтæй фыстæг саразын. 
Цæмæй бирæ рæстæг сæфт ма цæуа, уый тыххæй 
архайдтой нывтæ фæхуымæтæгдæр кæныныл, 
уымæн æмæ фыссынæн хъæуы ныв йæхæдæг 
нæ, фæлæ æрмæст, цы фехъусын кæнынмæ хъа-
выс, уый бадзырдгонд нысан. Афтæ фæзындысты 
иероглифтæ. Алы иероглиф дæр нысан кодта 
бæлвырд дзырд. Фæлæ ахæм фыссынад уыд тынг 
зынархайæн. Æвзаджы тынг бирæ дзырдтæ ис, стæй 
сыл æфты ногæй-ногмæ. Зæрдыл дарын хъуыдис  
сæдæгай æмæ мингай иероглифтæ.

Æппынфæстаг, адæм æрхъуыды кодтой 
алфавит. Уый арæзт у дамгъæтæй. Дамгъæтæ 
нысан кæнынц æвзаджы хицæн мыртæ. Цалдæр 
дæсæджы дамгъæтæ æгъгъæд сты цыфæнды дзырд 
ныффыссынæн дæр.

Фыццаг алфавит æрхъуыды кодтой æртæ 
мин азы размæ финикиæгтæ. Уыдон уыдысты 

Зеленчукы цыртыл 
фыст
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денджыздзутæ æмæ сæудæджергæнæг адæм, цардысты Азийы 
Зæххастæуы денджызы скæсæйнаг былгæрон. Финикиаг алфавиты 
уыдис æрмæстдæр æмхъæлæсон дамгъæтæ. Фыссын фенцондæр ис, 
фæлæ ахæм фыссынад дзырдтæн æвдыста сæ нысаниуæг, сæ зæлд та – 
нæ. Æрмæст рагон бердзен базыдтой дзырды зæлд æвдисын. Финикиаг 
æмхъæлæсон дамгъæтыл ма уыдон бафтыдтой хъæлæсонтæ æмæ 
сарæзтой æххæст алфавит. Бердзенаг алфавитæй хæссы йæ райдиан 
Европæйы иннæ адæмты фыссынад дæр.

Аланийы дæр пайда кодтой бердзенаг дамгъæтæй. VI (6) æнусæй 
фæстæмæ алайнæгты хуыдтой, фыссынад кæмæ уыд, ахæм адæм. 
Мах онг æрхæццæ ис цалдæр тексты алайнаг æвзагыл. Уыдонæй иу 
у Зеленчукы цыртыл фыст. Æрæджы ссардтой алайнаг сауджыны 
фыстытæ. Хъыгагæн, нырма иунæг алайнаг чиныг ссарын дæр къухы 
нæма бафтыд. Чи зоны, чингуытæ иууылдæр фесæфтысты XIV (14) 
æнусы, æддагон знæгтæ алайнаг сахартæ куы басыгътой, уæд.

Уæды рæстæг чингуытæ бирæ нæ уыд. Кодтой сæ куыстгонд 
роддзармæй − пергамéнæй. Чингуытæ иууылдæр уыдысты къухæй 
фыст. Пергаменыл фыстой хъазы сисæй. Арæхдæр чингуытæ дардтой 
аргъуанты æмæ моладзандæтты. Ахуырад парахат кодта чырыстон 
динимæ иумæ. Византийæгтæ Кирилл æмæ Мефодий уыдысты 
ахуыргонд чырыстæттæ. Цæмæй славяйнаг абетæ хуыздæр саразой, 
уый тыххæй уыдон бæстон сахуыр кодтой  æндæр адæмты алфавиттæ. 
Рагон чиныджы загъд ис, Кирилл æмæ Мефодий хорз кæй зыдтой, 
«фыссынад кæмæ ис æмæ Иунæг Хуыцауы ном йæ мадæлон æвзагыл чи 
ары», уыцы алайнæгты. Ахуыргонд æфсымæртæ æмбæрстой, чырыстон 
чингуытæ адæмæн сæ мадæлон æвзагмæ раивын цас ахсджиаг 
хъуыддаг у, уый. Фæлæ славянтæм нæма уыд сæхи фыссынад. 

Бæрзы цъарыл фыстытæ (берестяная грамота)
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Кирилл æмæ Мефодий сарæзтой славяйнаг абетæ IX (9) æнусы. 
Дамгъæты иу хай райстой бердзенаг алфавитæй. Цы дамгъæтæ нæ фаг 
кодта, уыдон бахъуыд æрхъуыды кæнын, цæмæй славяйнаг ныхасы 
мыртæ раст æвдыст цыдаиккой, уый тыххæй. 

Æфсымæртæй кæстæры номмæ гæсгæ славяйнаг алфавит хонынц 
кириллицæ. Славяйнаг адæмтæ дзы пайда кæнынц абоны онг.

Уырыс чырыстон дин куы райстой, уæд кириллицæ тагъд 
рапарахат уырысы зæххыл. Аргъуанты цур гом кодтой скъолатæ. 
Ахуыр кæнынæн æмæ хæдзары бахъуаджы фыстытæн пайда кодтой 
бæрзы цъарæй (береста). Ууыл фыстой цыргъ къæцæлтæй. Археологтæ 
ссардтой бирæ бæрзы цъарыл фыстытæ. Иуыл дзы баззадысты, 
новгородаг гыццыл лæппу Онфим ахуыргæнгæйæ цы фыстытæ 
ныккодта æмæ цы нывтæ скодта, уыдон. 

Славяйнаг алфавитмæ рахызтысты нырыккон Уæрæсейы бирæ 
адæмтæ дæр. Ирыстоны кириллицæйæ пайда кæнын райдыдтой XVIII 
(18) æнусы.

1. Цæмæй бæрæг у фыссынады пайда?
2. Цæмæй хицæн кодта бердзенаг алфавит финикийагæй?
3. Цавæр æрмæгæй пайда кодтой фыссынæн Кирилл æмæ Мефо-
дийы рæстæджы? 

14. Æддагон знæгтимæ тох
XII (12) æнусы Уырысы бæстæ дæр æмæ Алани дæр ныддихтæ сты 

хицæн кънйазæдтыл. Алы кънйазмæ дæр уыд йæхи æфсад, йæ къухы 
уыд хъæздыг сахар. Алкæй дæр уыди ныфс, æнæ паддзахæй дæр йæхи 
зæххытæн хицау уæвын кæй базондзæн, уымæй. Уæд ма йæ бартæ 
æмæ йе ’фтиæгтæй цæмæн хай кæна? Алайнаг æлдæрттæ нал лæггад 
кодтой паддзахæн, уырыссаг кънйæзтæ нал кастысты стыр кънйазмæ 
коммæ.

Тагъд рæстæджы фæбæрæг сты 
æлдæртты стырзæрдæдзинад æмæ мидбы-
цæуты уæззау фæстиуджытæ. Паддзахад 
кæй фæлæмæгъ, уымæй спайда кодтой 
æддагон тыхгæнджытæ. 

XIII (13) æнусы райдиан дард Монголы 
зæххыл цæдис сарæзтой гоцгæнæг знæмтæ. 
Иннæ адæмтæ сæ хуыдтой тæтæр. Монгол-
тæтæры сæргъы лæууыд æгъатыр паддзах 
æмæ хæстон разамонæг Чингисхан. Монгол-
тæтæры æфсад дих кодта, дæсгай, сæдæгай 
æмæ мингай лæгтæ кæм уыд, ахæм Алайнаг хæстон
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дæлхайæдтыл. Тохы быдырæй-иу лæг куы ралыгъд, уæд Чингисхан 
марын кодта, йемæ иу дæсæджы чи уыд, уыдон се ’ппæты дæр. Дæсæг-
иу се ’ппæт дæр куы ралыгъдысты, уæд мард цыдис сæдæ лæджы.

Цалдæр азмæ монгол-тæтæр басастой бирæ бæстæтæ æмæ 
адæмты. Чингисхан йæхи нымадта дунейы хицауыл. Чингисханы 
фæстæ йæ байзæддаг се ’хсæн байуæрстой тыхæй байст зæххытæ, 
фæлæ сæ хæцын нæ ныууагътой. Уырысы бæстæ æмæ Аланимæ 
стæры рацыд Бату – Чингисханы хистæр фыртыфырт. 1237 азы 
Батуйы æфсад æрбабырста уырысы зæххытæм. Æппæты фыццаг 
знаджы амæттаг бацис Рязань. Ничи батагъд кодта рязайнæгтæм 
æххуысмæ. Кæрæдзийы чи тыдта, уыцы кънйæзтæ ма сæ зæрдæ 
дардтой, знагыл хицæнтæй кæй фæуæлахиз уыдзысты, ууыл: уыдон 
не ’мбæрстой, сæхиуыл дæр рязайнæгты бон кæй акæндзæн, уый.

Бырухалæн машинæтæй монголтæ пырх кодтой уырыссаг сахарты 
систæ. Знæгтæ-иу сахармæ куы баирвæзтысты, уæд стырæй, чысылæй 
никæуыл ауæрстой. Рязаны фæстæ саст æрцыдысты Владимир, 
Суздаль, Чернигов æмæ æндæр сахартæ. Йæ ном айхъуыст иу чысыл 
сахар Козельскæн. Знæгтæ йæ схуыдтой «фыдсахар» («злой город»). 
Авд къуырийы дæргъы нæ бакуымдта сæттын Козельск, знæгтæй 
фæцагъды цыппар минæй фылдæр.

1238 азы монгол-тæтæр æрбабырстой Аланимæ. Æнæнымæц 
æфсад æртыхстысты Аланийы сæйраг сахар Магасыл. Цæмæй 
Магасмæ бацæуой, уый тыххæй монголтæ фæндæгтæ гæрстой 
сахары алыварс хъæдты. Æртæ мæйы цыди мæлæтдзаг тох Магасмæ 
бацæуæнты. Фидар лæууыдысты сахар хъахъхъæнджытæ. Фæлæ 
знæгты нымæц уыд бирæ фылдæр. Магас саст æрцыд, знæгтæ 
бындзагъд ныккодтой Магасы цæрджыты. Хæлæт1 æмæ мæлæт 
æрхастой фыдызнæгтæ алайнаг зæхмæ, сæ ныхмæ-иу чи схæцыд, 
уыдонæн стыгътой æмæ сыгътой сæ сахартæ. Алайнаг адæм не 
’рбангом сты знаджы ныхмæ. Æлдæрттæ сæхи пайдайыл тынгдæр 
тыхстысты сæ райгуырæн бæстæйы хъысмæтæй. Монголтæ ныддæрæн 
кодтой Алани иугай гæбазгай.

Дыууадæс азы дæргъы лæууыд знаджы ныхмæ иу алайнаг 
фидар. Фæлæ адæмы ’хсæн æнгомдзинад куы нæ уа, уæд нал 
фæахады лæгдзинад дæр.

Кæй бацахстой, уыцы зæххытыл монгол-тæтæр сарæзтой 
паддзахад – Сыгъзæрин Орда. Монгол истой хъалон, карз 
æфхæрдтой, сæ коммæ чи нæ каст, уыдоны. Цæмæй сæ зæххытыл сæ 
бон цæуа, уый тыххæй уырыссаг кънйæзтæ æмæ алайнаг æлдæрттæ 
цыдысты Ордамæ бар исынмæ. Фæлæ знаджы ныхмæ тох мынæг 
никуы кодта.

1380 азы мæскуыйаг кънйаз Дмитрий ныддæрæн кодта монгол-
тæтæры Доны æддаг фарс Куликово-быдыры. Уыцы уæлахизы номыл 

1  х æ л æ т  (арх.) – погром, разорение
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Дмитрийы схуыдтой Донской. Мæскуы æрлæууыд Уырысы сæрибарыл 
тохы сæргъы.

Сæттын цы алайнæгтæ нæ бакуымдтой, уыдон æрфидар сты хæхты 
æмæ уырдыгæй лæбурдтой знæгтæм. 

Гоцгæнæг монголтæ нæ арæхстысты нарæг кæмтты хæцынмæ. 
Хæххон Алани баззад хæдбарæй. XIII (13) æнусы кæрон Аланийы 
сæргълæууæг Бæгъатыр бацархайдта ногæй паддзахад саразыныл, 
фæлæ йæ байзæддаг хъуыддаг кæронмæ нæ ахæццæ кодтой. Аланимæ 
кастис бирæ ног фыдæвзарæнтæ.

1. Цæй мидæг уыдис, Алани æмæ Уырысы паддзахад кæй 
фæлæмæгъ сты, уый аххосаг?
2. Цавæр мадзалæй æвæрдтой хæстон æгъдау монгол-тæтæры 
æфсæдты?
3. Радзур, алайнæгтæ æмæ уырыс монгол-тæтæйраг тыхгæнджыты 
ныхмæ куыд хæцыдысты, уый тыххæй. 

Куликово-быдыры тох (миниатюрæ рагон чиныгæй)
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15. Хъæбатырты кадджытæ 
Адæмон зарджытæ, аргъæуттæ, таурæгътæ, кадджытæ сты 

удварны æвæрæнтæ. Уыдоны руаджы фæлтæрæй-фæлтæрмæ лæвæрд 
цæуынц æнусон хæзнатæ – лæгдзинад, æфсарм, æмбалæнгом, 
уæздандзинад æмæ рæстдзинады дæнцæгтæ.

Кадджытæ сты хъæбатырты номыл адæмон поэмæтæ. Хъобайнаг 
æмæ скифаг замантæй хæссынц сæ райдиан Нарты кадджытæ. Нартæ 
– уый адæмæн йæхи поэтикон ном у. Уымæн нæм æрхастой кадджытæ 
рагзаманты цард йе ’цæгæй æвдисæг нывтæ. Кадджытæм гæсгæ 
базонæм уæды адæмы зондахаст æмæ зæрдæйы уаг. Уынæм, куыд 
цыдысты цуаны, куыд хызтой сæ фосы рæгъæуттæ, куыд хæцыдысты 
знæгтимæ, куывдты куыд бадтысты.

Рагзаманты Нарты кадджытæ кодтой кадæггæнджытæ, сæхицæн 
дыууадæстæнон фæндырæй цæгъдгæйæ. Цæгъдгæ-цæгъдын 
кадæггæнæг дыууадæстæнон фæндыр дардта йæ уæрджытыл. 
Зæрдиагæй йæм хъуыстой стырæй, гыццылæй.

Нарты Сахары ис æртæ сыхы. Уыцы æртæ сыхы цæрынц Нарты 
æртæ мыггаджы: Æхсæртæггатæ – æхсарæй номджын, Алæгатæ – 
зондæй зындгонд, Борæтæ – бæркадæй тыхджын. Нарты лæгдæртæ 
сты Æхсæртæггаты мыггагæй. Хъæздыг Борæтæ та кæм чъынды, кæм 
тæппуд, кæм мæнгард разынынц.

Нарт æнæ Сатанайы уынаффæ никуы бавналынц стыр хъуыддæг-
тæм. Зонынджын Сатана акæсы йæ арвайдæны æмæ фены, дунейы 
цыдæриддæр цæуы, уый. Сатана у бæркадкъух æфсин, уый къæбицы 
руаджы аирвæзтысты Нарт, æххормаг заман сыл куы скодта, уæд.

Нарты куывд. Нывгæнæг Тугъанты Махарбег



32

Сахъ хæстон æмæ зондджын разамонæг Уырызмæг йæ зæронды 
бонтæм балцы цæуы Нарты сæргъы. Уырызмæг æмæ Сатана сты сæ 
кæнгæ ныййарджытæ Нарты гуыппырсартæ Сослан æмæ Батырадзæн.

Сослан у дурæйгуырд. Сосланæн тыхгæнæг тых нæ ары, уымæн 
æмæ гыццылæй æрцыд бирæгъы æхсыры сæрст. Уый фæуæлахиз 
уæйгуытыл, бантыст ын Мæрдты бæстæй æвдадзы хос – Аза-бæласы 
сыф рахæссын. Сослан канд ныфсджын æмæ хъаруджын нæу, уый 
у зондджын æмæ къæрцхъус. Йæ ныхмæлæууæг тыхджындæр куы 
разыны, уæд ыл Сослан фæуæлахиз вæййы зондæй.

Сосланы фыдызнаг у бæсты хин æмæ кæлæн Сырдон. Нарт 
Сырдоныл æнæрвæссонтæ кæнынц, уый та сын алы фыдбылызтæ 
аразы. Фæлæ Нарт тæссаг уавæры куы бахауынц, уæд сæ Сырдон 
фервæзын кæны. Йе ’дзард хъæбултыл хъыггæнгæйæ, Сырдон сарæзта 
дыууадæстæнон фæндыр. Фæндыры зæлтæ ныххызтысты адæмы 
зæрдæтæм, æмæ тызмæг Нартæ ныххатыр кодтой Сырдонæн сæ бирæ 
æфхæрдтытæ. 

Кадджытæ бирæ хъæбатыртыл ис, фæлæ дзы адæмы уарзондæр 
у æнæбасæтгæ Батырадз. Уый Нартæ банымадтой сæ хуыздæрыл. 
Батырадзы фæлгонц адæмы цæсты у лæгдзинады идеал. Рагзаманты 
алы лæппу дæр бæллыд Батырадзы хуызæн æхсарджын, рæстзæрдæ  
æмæ уæздан суæвынмæ.

Уырысы бæстæйы хъæбатырты кадджытæ хуыдтой былинæтæ. 
Кадæггæнджытæ сæ кодтой гуслитыл цæгъдгæйæ. Нарты кадджыты 
хуызæн былинæты дæр баззадысты ивгъуыд дугты нывтæ – 
бæгъатырты сгуыхтытæ, адæмы цард, сæ алы архайд.

Уырыссаг бæгъатыртæ. Нывгæнæг В. Васнецов
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Уырысы арæнтыл ис фидæрттæ арæзт. Кадджыты сæ хонынц – 
заставы богатырские. Кънйаз Владимир Красное Солнышко уырдæм 
арвиты йæ хуыздæр хæстонты. Бæгъатыртæ æхсæвæй-бонæй хæссынц 
рад, æхгæнынц знæгтæ æмæ абырджыты фæндæгтæ. Кадджыты æвдыст 
æрцыд Уырысы тох быдираг гоцгæнджытимæ. Æгъатыр тыхгæнджытæ 
адæмон сфæлдыстады хуыйнынц Соловей-Разбойник, Идолище Поганое, 
Змей Горыныч.

Адæмы уарзондæр бæгъатыртæ сты Илья Муромец, Добрыня 
Никитич æмæ Алёшæ Попович. Уыдон иууылдæр схъомыл сты 
хуымæтæг бинонты æхсæн. Тохы бон бæгъатыртæ бахъахъхъæнынц сæ 
райгуырæн зæхх. Уыдон фæтых вæййынц Залиаг Калмыл, раздæхынц 
кънйазы уæзæгмæ æмæ уæлахизы кадæн куывдтæ фæкæнынц.

Кадджытæм гæсгæ тæтæрæн Киев ныппырх кæнын нæ бантыст 
– бæгъатыртæ сæ фæсырдтой. Нартæ дæр сæ бæстæм тыхгæнæг нæ 
уадзынц, æдзухдæр вæййынц уæлахиз.

Цыфæнды зын заманты, тыхгæнджыты дæлбар уæвгæйæ дæр адæм 
цæсты гагуыйау хъахъхъæдтой хъæбатырты кадджытæ. Уымæн æмæ 
кадджыты сæр у,  куыд уыди, цы уыди, уый нæ, фæлæ, куыд хъуамæ уа, 
уый равдисын.

Тыхгæнæгæн тых арын хъæуы! Фыдыбæстæ хъуамæ уа æнгом-
видар! Лæгдзинад, зонд æмæ хæлар зæрдæйæн басæттæн нæй!

Уымæ гæсгæ нын афтæ зынаргъ сты хъæбатырты кадджытæ. Уыдон 
нын абон дæр дæттынц царды ныфс, ахуыр нæ кæнынц зындзинæдты 
ныхмæ лæууын, Фыдыбæстæ уарзын, сæрибар, кад æмæ намыс 
хъахъхъæнын.

1. Цавæр сгуыхтытæ æвдыстой Нарты гуыппырсартæ æмæ уырыссаг 
бæгъатыртæ?
2. Бакæс Нарты кадджытæ æмæ бацæттæ кæн радзырд, Нартæй дæ 
зæрдæмæ тынгдæр чи фæцыд, уый тыххæй.
3. Кæимæ тох кæнынц бæгъатыртæ уырыссаг кадджыты? Бафæлвар, Уы-
рысы знæгты кадæгон нæмттæ цы амонынц, уый бамбарын кæныныл,

V ХАЙ. ХÆХХОН АЛАНИ ÆМÆ МÆСКУЫЙЫ ПАДДЗАХАД

16. Алайнаг комбæстæтæ
XIV (14) æнусы Астæуккаг Ази, Иран æмæ Фæскавказ бацахста 

æгъатыр тыхгæнæг Тимур. Уый фæуæлахиз Сыгъзæрин Ордайыл дæр. 
Тимур æмæ монгол-тæтæры фембæлд æрцыд алайнаг зæххытыл. Карз 
хæсты фæстæ тæтæр лидзæг фесты. Фæлæ Тимур Алани ссæрибар 
кæнынмæ не ’рбацыд. Уый бындзарæй пырх кодта алайнаг сахартæ, 
тæтæр сæм фæстæмæ куыднæуал æрбаздæхой, афтæ. Уыцы рæстæг 
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Тимур схæцыд æнæсæттон хæххон 
Аланиимæ дæр. Йе ’фсæдтæ бацыдысты 
хæхтæм. Хæстæй ма чи аирвæзт, уыдоны 
мардтой кæнæ сæ истой уацары. Уыцы 
æбуалгъы цауты рæстæг цы адæмтæ 
цардысты, уыдон алайнæгтæн уыдысты 
бындзагъд æнхъæл. Фæлæ алайнаг мыггаг 
нæ сыскъуыд. Рагон зарæджы баззад, 
сидзæр сывæллæтты чи аирвæзын кодта, 
уыцы сылгоймаджы кой. Уый æрбамбырд 
кодта, бынсыгъд уæзæгтыл ма цы сабитæ 
аирвæзт, уыдоны æмæ сæ схъомыл 
кодта. Сывæллæттæ байрæзыдысты æмæ 
сарæзтой ног хъæутæ. Уыцы сылгоймаджы 
ном ничиуал зоны, уымæн æмæ йæ 
иууылдæр Нана хуыдтой. Уый фæтых 
монгойлаг хантыл æмæ Тимурыл. Уый 
бахъахъхъæдта йæ адæмы мæлæтæй æмæ 
цагъайраджы цардæй. Цы сывæллæтты 
аирвæзын кодта, уыдон дзырдтой сæ мадæлон æвзагыл, зарыдысты 
сæхи адæмы зарджытæ. Уыдон баззадысты алайнæгтæй.

Алы адæмы истори дæр абарæн ис сабырдзинад æмæ рæст-
дзинадмæ арæзт бæрзонд асинимæ. Алы къæпхæнæн дæр адæм 
кæнынц фæлтæрдджындæр, æнцондæр кæны сæ куыст, хуыздæр кæны 
сæ цард. Æнцон нæу уыцы асиныл уæлæмæ цæуын. Ахизын хъæуы 
тугкалæн хæстыты сæрты, адæмæн æмхуызон бартæ кæм нæй, ахæм 
царды сæрты. Бирæ адæмтæ фесæфтысты уыцы фæндагыл. Æрмæст 
ыл тæккæ фæразондæртæ цæуынц дарддæр.

Ныртæккæ нæм афтæ кæсы, цыма бæрзæндтæм бирæ нал баззад, 
цыма сæм схизын бантысдзæн. Уæды заман та алайнаг адæмы сæ 
фидæнæй хæрз мынæг ныфс йеддæмæ нал уыд. Цы фыдæвзарæнты 
фесты, уыдон сæ «царды асиныл» цалдæр къæпхæны дæлдæр 
æрæппæрстой. Нал сæм уыдысты, цард кæм абухта, æрмдæсныты 
æрмадзтæ æмæ сæудæджергæнджыты дуканитæ кæм куыстой, уыцы 
сахартæ. Сæ къухæй ахаудысты хъæздыг зæххытæ æд биноныг 
хæдзарад. Фехæлд сæ паддзахад. 

Хæхбæсты алайнаг адæм цардысты гыццыл хъæутæй. Хъæубæстæ 
алы хъуыддаджы дæр æххуыс кодтой кæрæдзийæн. Хæххон уавæрты 
æндæр гæнæн нæй. Хъæутæ хаудысты хицæн комбæстæтæм. Алы 
комбæстæ дæр ахста иу кæнæ цалдæр стыр комы.

Кавказы хæхтæ айтынг сты ныгуылæнæй скæсæнмæ, Сау 
денджызæй Хъаспы денджызы онг. Хæхтæн сæ цæгатварс хонынц 
Цæгат Кавказ, хуссарварс та – Фæскавказ. Хæххон Алани хуссар 

Мæсыгамайджытæ.
Нывгæнæг Тугъанты Махарбег
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æмæ цæгатыл дих никуы уыд. Рæгътæ йæ æрфастой дæсгай стыр 
æмæ чысыл кæмттыл. Уыдон иууылдæр рагæй-æрæгмæ баст сты 
æфцæгвæндæгтæй.

Алайнаг комбæстæтæ ис æртæ къордыл адих кæнæн. 
Хуссарæрдыгæй Аланийы арæнтæ хъахъхъæдтой Чысангом, Дзауы ком 
æмæ Къуыдаргом. Бæрзонд къæдзæхты æхсæн Аланийы бæстастæу 
æрбынат кодтой Тырсыгом, Туалгом, Урстуалтæ æмæ Хъуды ком. 
Аланийы цæгат арæнтæ уыдысты Тæгиаты, Куырттаты, Уæлладжыры 
æмæ Дыгургомы бæрны.

Алайнаг адæм куыд дзырдтой, афтæмæй сæ иумæйаг рагфыдæл 
уыдис Ос-Бæгъатыр. Таргитайы хуызæн уымæн дæр уыдис æртæ 
фырты: Сидæмон, Цæразон æмæ Къусæгон. Хъуыды ма кæнут, 
скифаг таурæгъы сыгъзæрин хæзнатæ æрхаудысты кæстæр æфсымæр 
Колаксаймæ, æмæ уый ссис паддзах. Сидæмон, Цæразон æмæ 
Къусæгон та дзуары лæгты, хæстон лæгты æмæ зæхкусæг адæмы 
нысантæ кæрæдзийы æхсæн уаргæ бакодтой, уымæн æмæ алайнæгтæн 
паддзæхтæ нал уыд. Алкæй дæр хъуыдис фæллой кæнын, хæстмæ 
цæуын æмæ Хуыцаумæ кувын.

Кæмттæм бацæуæнтæ æдасгонд уыдысты дурамад бырутæ æмæ 
мæсгуытæй. Рындзтыл рад хастой бæрæгдзаутæ. Сæ зæххытыл 
цæуæггаг комбæстæ истой илци.

Ахсджиагдæр уынаффæтæ хаста Ныхас. Ныхасмæ-иу æрæмбырд 
сты æвзæрст лæгтæ алы хъæуæй дæр. Знаджы ныхмæ-иу æрцыдис 
æфсад арæзт. Алы хæдзар дæр хæстмæ æрвыста йæ лæгдæры. 

Æфсымæр зæгъыны æгъдау. Нывгæнæг Дзанайты Азанбег
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Æртæ æнусæй фылдæр фæцардысты алайнаг адæм хæхбæсты. 
Кæд хæхбæсты уавæрты кæрæдзийæ иппæрдæй, алы кæмттыл 
пырхытæй цардысты, уæддæр сæ никуы рох кодта, иу адæм кæй сты, 
уый. Стыр хъуыддæгтыл æруынаффæ кæныны тыххæй алы комбæстæ 
дæр æрвыста æвзæрст лæгтæ иумæйаг Ныхасмæ. Хæххон Алани йæ 
фыдыбæстæ уыд тæгиатагæн дæр æмæ дыгуронæн дæр, къуыдайрагæн 
дæр æмæ туаллагæн дæр. 

1. Цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис алайнаг адæмы царды, хæхбæстæм 
фæстæмæцыд куы фесты, уый фæстæ?
2. Кæд искуы хæхты уыдтæ, уæд бацæттæ кæн радзырд, цы федтай, 
уый тыххæй.
3. Бафæрс хистæрты, дæ фыдæлтæ цы комбæсты цардысты, дæ 
мыггаг кæцæй рацыд, уымæй.
4. Цавæр хохаг хъæутæ зоныс?

17. Хæхбæсты цард
Хæхбæсты зымæг у уазал æмæ 

дæргъвæтин, стæй дзы хæрзвадат зæхх 
фаг нæй. Цæмæй цæрын фæразай, 
уый тыххæй хъуамæ уай фыййау дæр, 
хуымгæнæг дæр, стæй арæхсай алы 
æндæр змæлдмæ дæр. Фæлæ хохаг адæм 
кæд цыфæнды фæразон æмæ куыстуарзаг 
уыдысты, уæддæр тызмæг æрдзон 
уавæртыл сæ бон нæ цыд. Уæлæуæз 
хæхты сты сæрдыгон хизæнтæ. Фæхстыл 
зымæгваг ис хос ныккæрдæн. Æмæ 
æрмæст кæмтты æрфыты æмпъузæнтау 
зындысты æнæбары хуымы гæппæлтæ. 
Уымæ гæсгæ хæхбæсты фылдæр кодтой 
фосы куыст: алайнæгтæ дардтой фыстæ, 
сæгътæ, стурвос æмæ бæхтæ.

Хуымзæххыл бирæ тухæн уыдис. 
Сыгъдæг æй кодтой дуртæй, йæ гæрæнтæ 
йын фидар кодтой, уарынтæ йæ куыд нæ 
фæласой, афтæ. Хатгай-иу лæсæн хуым 
æд тыллæг фæхаста æмæ та ногæй хъуыд 
тæсчъытæй мæр хæссын. Хуым кодтой 
хъæдын дзывырæй иу цæдæй (дыууæ 
галæй). Тыдтой хъæбæрхор, сысджы, 
мæнæу æмæ хлепа. 

Дондзау. Нывгæнæг 
Хетæгкаты Къоста
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Хæдзары мидæг хъæугæ дзауматæ хохаг лæг арæзта йæхи 
къухæй. Исты уæззау куысты фæкæсынмæ адæм дзырдтой сæ хъæу-
бæстæм. Ничи зивæг кодта йæ сыхагæн баххуыс кæнынмæ. Уыцы 
æгъдау хуынди «зиу». Хæххон зынвадаты сывæллæтты рагацау 
кодтой куыствæлтæрд. Дыууадæсаздзыд лæппу алы куысты дæр 
æххуысхъом уыд йæ фыдæн, æхсæрдæсаздзыдæй та уыд лæгыл нымад. 
цыппæрдæсаздзыд чызг арæхст хæдзары алы куыстмæ дæр, зыдта 
хуыйын, цъында, хæрдгæбыдтæ кæнын.

Алы комбæсты дæр фæбæрæг сты  уæздан мыггæгтæ. Зæгъæм, 
Дыгургомы уæлиуæг кодтой Бадилайы байзæддаг. Уыдонæн сæ 
рагфыдæл кæддæр ныллæууыд хъахъхъæнæгæй. Йæ лæггадæн иста 
хорз мызд. Йæ хъару æмæ зонды руаджы Бадила ссис нымад лæг. 
Уый адæмы сæргъы лæууыд хæсты рæстæг дæр æмæ æхсæнады 
хъуыддæгты дæр. Бадилайы байзæддаг сæхи схицау кодтой æхсæны 
хизæнуæттæн, сæ лæггады мызд та райдыдтой хъалоны хуызы исын.

Цæмæй йæ бинонты дарын фæраза, уый тыххæй-иу мæгуыр лæг 
æрцардис уæздан мыггаджы зæххытыл. Зæхкусæг адæмыл уæздæтты 
раз уыдис ахæм хæстæ: хъуамæ сын афæдз æртæ боны бакуыстаиккой 
сæ хуымты, хай сын кодтаиккой сæ фос æмæ сæ тыллæгæй, семæ 
цыдаиккой хæстмæ. Фæлæ уыцы дæлбариуæджы фæткæн йæ уавæртæ 
тынг карз нæ уыдысты. Хуымæтæг адæм уыдысты сæрибар, дардтой 
хæцæнгарз æмæ уæздæттæн æфхæрд нæ барстой. Сæ бон кæдфæнды 
дæр уыдис æндæр ранмæ алидзын. Кæй зæгъын æй хъæуы, зæххы 
кадавары фыдæй алыран дæр дæлбар уавæры хаудысты. Фæлæ цыфæн-
дыйæ дæр сæрибардзинад кæны лæджы сæрыстыр æмæ ныфсджын. 

Адæмон тæрхон. Нывгæнæг Тугъанты Махарбег
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Æхсæны царды сусæг ницы уыд. Адæм зыдтой хорзы дæр, æвзæры 
дæр. Стырдæр хæрзиуæг уыд хъæбатыры зарæг, карздæр фидис – 
худинаджы зарæг. «Æгады бæсты – мæлæт хуыздæр», ахæм зондыл 
хæст уыд алы лæджы хуызæн лæг дæр.

Лæгдзинадыл нымад уыд æнæгæды, æргомдзырд, иузæрдион, 
хиуылхæцгæ, зындзинæдтæн фидар, æхсарджын уæвын. Фыццаджы-
фыццагдæр та – бахъуаджы заман хиуыл нæ ауæрдын. Фæлæ 
æнæрхъуыды сæртæг уæндондзинад адæмы цæсты нæ ахадыдта, 
уымæн æмæ хатгай цард раттын æнцондæр вæййы хæс сæххæст 
кæнын кæнæ райгуырæн бæстæ бахъахъхъæнынæй. Нæлгоймагæн 
æмбæлди уæззаузонд уæвын. Æнæхъуаджы хæцæнгарзмæ лæбурын 
лæмæгъдзинадыл нымад уыд. Æдых лæг æмæ æнæ хæцæнгарз 
лæгимæ схæцын та йæ сæрмæ ничи хаста. 

Мыггагæй дзуапп агуырдтой сæ алы лæджы аххосы тыххæй дæр, 
мыггаг истой сæ туг æмæ се ’фхæрды маст. Сылгоймагæй туг ничи 
иста. Уымæн йæ бон уыд æдæрсгæ туджджынты астæумæ цæуын. 
Æгъдауы уыдис сылгоймагæн кад кæнын, йæ разы ничи кодта 
тызмæг ныхас, ничи ’внæлдта хæцæнгарзмæ. Сылгоймаджы фарсмæ 
нæлгоймаг цыдаид галиуæрдыгæй – уымæй йын кодта уæлдай кад.

Алайнаг адæм бавзæрстой бирæ фыдæбæттæ, фæлæ сæ сæрмæ 
æвзæрдзинад никуы ’рхастой. Æгад сæм уыд давæг, фæлитой, 
мæнгард лæг. Бынтон æгад адæмы цæсты уыд фæдисæй бамбæхсæг. 
Уый йæхи бинонтæ дæр сæ сæрмæ нæ хастой. Магуса, гуыбындзæл, 
расыггæнагыл уыд ницæйаджы ном.

Æппæт дунейы адæмтау, алайнæгтæ тарстысты æрмæст дыууæ 
хъуыддагæй – æгадæй æмæ тæригъæдæй. Иннæ адæмтау зыдтой: 
æгадæй сæ хъахъхъæнынц зонд æмæ лæгдзинад, тæригъæды бацæ-
уынæй – æфсарм æмæ зæрдæйы хорз.

1. Радзур хæхбæстæгты цардамæлтты тыххæй. Куыд фæзындысты 
æрдзон уавæртæ адæмы цардыл?
2. Цæмæн-иу бахаудысты зæхкусджытæ уæздæтты дæлбар?
3. Цавæр рагон æгъдæуттæ зоныс? 

18. Мæскуыйы паддзахад
Уырысы паддзахад хицæн кънйазæдтыл куы ныддихтæ, уыцы 

заманмæ æрцыд монгол-тæтæры ныббырст. Тыхгæнджытæн ахъаз 
уыд, кънйæзтæ кæрæдзимæ знаджы цæстæй кæй кастысты, уый – 
афтæмæй сæ æнцондæрæй дардтой сæ дæлбар. Уымæ гæсгæ, уырысы 
зæххытæ баиу кæнын æмæ тæтæрæй ссæрибар уæвын систы иумæйаг 
нысан.

Уырысы зæххытæ æрбаиу кæныны (собирание русских земель) 
стыр хæс æрæнцад Мæскуыйыл. Мæскуыйы кънйæзтæ æрлæууыдысты 
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сæ адæмы сæргъы знæгтимæ тохы. Дмитрий 
Донской æрбакодта Куликово-быдырмæ 
цалдæр кънйазады æфсæдтæ. Уымæ гæсгæ 
ис ахæм стыр ахадындзинад йæ уæлахизæн. 
Ныр Мæскуыйы къухы бафтыд, дихтæгонд 
Уырысæн цы нæ бантыст, уый. Кæддæр 
монгол-тæтæр уырыссаг кънйæзты иугай 
ныддæрæн кодтой. Ныр та уырыс ногæй 
бамбæрстой, кæрæдзийы фарс хæцын кæй 
хъæуы, уый.

Мæскуы тагъд рæзыд æмæ тыхджынæй-
тыхджындæр кодта. Дурамад кремль арæзт 
куы ’рцыд, уæд та сахар æнæбасæтгæ фидар 
сси. Иннæ кънйазæдты йæ дæлбар кæнгæйæ, Мæскуыйы хатгай 
хъуыдис тыхæй архайын. Уæлдай фидардæрæй ныхмæ лæууыд 
Новгород. Уым кънйазы уæлбар хицаудзинадыл ахуыр нæ уыдысты. 
Новгороды йæ бынаты ныууадзын фæндыд æппæтадæмон ныхасы – 
вечейы хицаудзинад, стæй, фæсарæнтимæ сæудæджерад цы пайда 
хаста, уый. Фæлæ Мæскуы разынд тыхджындæр, æмæ Новгород 
иннæтау бацыд йæ дæлбар.

Уырыссаг зæххытæ иугæнгæйæ дæр ма Мæскуы тæтæрæн хъалон 
фидынæй нæма суæгъд. Фæлæ уæдмæ Сыгъзæрин Орда фæцудыдта 
æмæ ныддихтæ цалдæр ханадыл1. Дмитрий Донскойы фырты фырт 
стыр кънйаз Иван III Ордамæ хъалон нал арвыста. Хан Ахмæт 
сфæнд кодта Уырысæй йæ маст райсын. Тæтæры æфсад бахæццæ 
Уграйы доны онг. Уым сæ размæ æрлæууыдысты уырыс. Цалдæр 
хатты бафæлвæрдтой тæтæр доны сæрты бахизыныл, фæлæ сæ уырыс 
фæстæмæ раппæрстой. Хан Ахмæт æнæ ницæмæй аздæхт фæстæмæ. 
Афтæ 1480 азы иугонд Уырыс ссис хæдбар паддзахад.

Иван III йæхи хуыдта «Æппæт Уырысы бардарæг (государь 
всея Руси)». Уырысы паддзахад нымадтой, XV (15) æнусы æмбис цы 
Византиаг импери фехæлд, уый фæдоныл. Византиаг уыд иугонд 
Уырысы ног герб дæр – дыууæсæрон цæргæс. Иван III фырты фырт 
уыдис йе ’мном – Иван IV. Æппæты фыццаг паддзахы (царь) ном 
уый райста. Уыцы цау æрцыд 1547 азы. Иугонд Уырысы паддзахады 
сæйраг сахар уыдис Мæскуы. 

Мæскуыйы паддзахады йæ райдианæй фæстæмæ цардысты алы 
адæмыхæттытæ. Уыдонæй иутæ рагæй уыдысты уырыссаг кънйæзты 
дæлбар. Иннæты Мæскуы федас кодта се знæгтæй. Аннæты зæххытæ 
Мæскуыйы паддзæхтæ бацахстой сæ территори уæрæхдæр кæнгæйæ. 
Зæгъæм, Иван IV Уырысы зæххытæм бафтыдта Идылы былтыл æмæ 
Сыбыры цы тæтæйраг ханадтæ уыдис, уыдон. Уырысæй хъалон чи 
иста, уыцы ханты байзæддаг систы уырыссаг паддзахы дæлбар адæм.

1 х а н а д  – ханство 

Мономахы худ – Уырысы
паддзахдзинады нысан
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Фыццаг уырыссаг паддзах хæстхъомдæр фæкодта æфсад, сфи-
дар кодта арæнтæ. Уый æрæвæрдта иумæйаг закъæттæ, фæтк скодта 
зылдтытæ, сахартæ æмæ хъæуты разамындæн. Арæзт æрцыдысты 
приказтæ – паддзахады бæрнон оргæнтæ. Разрядный приказы бæрны 
уыдысты æфсад æмæ хæстон лæггад, Посольский приказы бæрны 
– æндæр бæстæтимæ бастдзинæдтæ, Разбойный приказы бæрны – 
фыдгæнджытæн тæрхон. 

Паддзах Иван IV Уырысæн бирæ хæрзты бацыд, фæлæ сын 
хъизæмæрттæ дæр бирæ бавзарын кодта. Йæ æгъатырдзинад æмæ 
фыдзонды тыххæй йæ адæм схуыдтой Грозный (Карз). Цæмæй 
хицаудзинад æрмæст йæхи къухты уа, уый тыххæй Иван Грозный 
æнауæрдонæй æфхæрдта, йæ ныхмæ чидæриддæр лæууыд, уыдоны. 
Пырх кодта æнæхъæн сахартæ, марыны тæрхон хаста уæздæттæн дæр 
æмæ хуымæтæг адæмæн дæр. Паддзахы карз бардзырдтæ æххæст 
кодтой опричниктæ. Афтæ хуыдтой паддзахы сæрмагонд æфсæддонты. 
Опричниктæ сæ саргъыл бастой куыдзы сæр æмæ уисой: ома сыгъдæг 
кæнынц бæстæ знаггадгæнджытæй.

Иван Грозныйы дæнцæг æвдисы, фидар паддзахад саразын 
æнцон хъуыддаг кæй нæу, уый. Паддзахы æгæрон бархъомыс æмæ 
йæ æгъатырдзинад заууатмæ æркодтой Уырысы бæстæ. Адæмæн 
сæ зæрдæ куыстмæ нал ради. Хъæутæ æмæ сахартæ сæдзæрæг сты. 

Иван Грозный исы йæ дæлхицау адæмы
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Рабæрæг, егъау паддзахады ног царды фæтк лæгдыхæй æвæрын кæй 
нæ комы, уый. Дæ ныхмæ чи лæууы, уыдоны бындзагъд кæныны 
фæнд та тæссаг хъуыддаг у. Ахæм фæлварæнты фæстæ паддзахад 
алыхатт дæр æрцæуы заууатмæ. Адæмы цалдæр фæлтæры бахъуыд 
тухæн кæнын, цæмæй цард ногæй йæ гаччы сбада, уый тыххæй.

1. Цæй мидæг ис Куликово-быдыры хæсты сæйраг ахадындзинад?
2. Ранымай, Уырысыл монгол-тæтæры бархъомыс цæуыннæуал цыд, 
уый æфсæнттæ.
3. Ныр дæр ма чи ис, цавæр ахæм паддзахадон символ фæзындис 
Иван III паддзахиуæджы заман?
4. Цавæр мадзæлттæй пайда кодта Иван Грозный паддзахы 
хицаудзинад фидар кæнынæн?

19. Уырыссаг хъæуты æмæ сахарты цард
Мæскуыйы паддзахады зæххытыл адæмæн сæ фылдæр цардысты 

гыццыл хъæуты (деревня) æмæ стыр хъæуты (село). Хъæуты цæрæг 
адæмы хуыдтой зæхкусджытæ (крестьяне). «Село» æмæ «деревня» иу 
не сты. Стыр хъæуы æнæмæнг вæййы аргъуан, стæй дзы бирæ адæм 
фæцæры. Гыццыл хъæуы аргъуан нæ вæййы, æмæ йæ цæрджытæ 
кувынмæ цæуынц хæстæгдæр стыр хъæумæ. Зæхкусджытæ цардысты 
хъæубæстæй (мир). Хъæубæсты царды фæтк амыдта кæрæдзиуыл 
хæцын. Хъæубæстæ сæхимæ истой сæ алы лæджы хъуыддаг дæр 
паддзахад æмæ адæмы раз. Хъæубæсты цæрæг адæм зæхх уæрстой 
се ’хсæн. Зæхкусæг лæг йæ алы хъуыддаджы тыххæй дæр дзуапп 
лæвæрдта хъæубæсты раз.

«На миру и смерть красна», ома хъæубæсты ’хсæн мæлын дæр 
фидауы – ацы рагон уырыссаг æмбисонд дзурæг у, хъæубæстæ адæмы 
цæсты куыд кадджын уыдис, ууыл.

Рагзаманты куыд уыд, афтæ ныр дæр адæм куыстой зæхх, дардтой 
фос, кодтой амалиуæг. Фæлæ сæ уавæр фендæрхуызон. Паддзахадон 
зæххытыл чи цардис, уыдон хъалон фыстой паддзахадæн. Уæздæтты 
æмæ моладзандæтты зæххытыл чи цард, уыдоныл та хæс æвæрд уыд 
зæххы хицæутты раз: лæвæрдтой сын хай сæ тыллæгæй, куыстой сын 
сæ зæххытæ. Паддзахадон зæххытыл цæрæг адæм уыдысты бынтон 
сæрибар. Уæздæттæ æмæ моладзандæтты зæххытыл цæрæг адæмæн та 
сæ бон æндæр ранмæ алидзын уыд æрмæст, «Юрьев день» куы бæрæг 
кодтой, уыцы рæстæг. «Юрьев день» Уырысмæ хуынди Уас Георгийы 
фæззыгон бæрæгбон. Аланийы та уыцы афонты фæбæрæг кæнынц 
Уастырджийы бонтæ.

Зæхкусджытæ сæ фæллойæ дардтой паддзахад. Фæсарæйнæгты 
дисы æфтыдта базарты бæркад: зымæг дзы-иу салдгондæй уый бæрц 
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стуртæ æмæ фысты фæхсынтæ уæййаг уыдис, æмæ-иу сæ рæнхъытыл 
цæст не ’ххæссыд. Дард бæстæтæй цыдысты Уырысмæ тинцæрмттæ, 
мыд, мыдадз, кæсаг, денджызон цæрæгойтæ æлхæнæг.

Уæздæттæм хаудысты бояртæ æмæ дворянтæ. Бояртæ – фыццаг 
уырыссаг кънйæзтæ æмæ сæ хæстонты (дружинники) байзæддаг – 
уыдысты уæлдæр æвæрд. Уыдонæй арæзта паддзах йæ Уынаффæйы 
ныхас (Боярская дума). Дворянтæ та уыдысты паддзахадон лæггады 
лæуд адæм. Сæ лæггадмæ сын паддзах лæвæрдта хъæутæ æд 
зæхкусджытæ. Паддзахы цур, æфсады кæнæ приказты лæггадгæнгæйæ 
бояртæ æмæ дворянтæ арæхдæр цардысты сахарты. Бынаты сæ 
æвæрдтой мыггаджы уæздандзинадмæ гæсгæ. Никæмæн уыд йæхицæй 
уæздандæр мыггагæй рацæуæг лæгæн хицау уæвыны бар. Паддзах 
Иван Грозный тох кæнын райдыдта уыцы зианхæссæг æгъдауимæ æмæ 
йæ аивта æфсады, хæст-иу цалынмæ цыд, уыцы æмгъуыдмæ. 

Сахарты цардысты сæудæджергæнджытæ æмæ æрмгуыстгæн-
джытæ дæр. Иу дæсныйадыл хæст æрмгуыстгæнджытæ арæхдæр 
цардысты хицæн сыхтæй. Боярты æддæгуæлæтæ æмæ зæхкусджыты 
къæстæ, хъæуты æмæ сахарты хæдзæрттæ Уырысы арæзтой 
хъæдæй. Сахарты уынгтæ дæр уыдысты хъæдæй астæрд. Сахарты 
хæдзар арæзтой, дыргъдзæхæрадон кæм уыдаид, ахæм стыр кæрты 
бæстастæу. Хæдзæрттæ кæрæдзийæ цас дарддæр уой, уыйас æдасдæр 
у, уымæн æмæ-иу хъæдæй арæзт сахартæ арæх басыгъдысты. Дурæй 
амадтой аргъуантæ, фидаргонд бырутæ сахарты алыварс, æфсæддон 
æфтауцдæттæ.

Бинонтæ сихор хæргæйæ
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Æппæты фыццаг Мæскуыйы стыр кънйæзтæй Иван III саразын 
кодта дурамад галуан. Уый æрбахуыдта фæсарæйнаг дæсны 
аразджыты, æмæ уырыссæгтæ уыдоныл ахуыр кодтой. Италийæ 
æрбацæуджытæ ногæй рацарæзтой Кремль, сарæзтой дзы ног стыр 
аргъуантæ. Иван III пайдайыл нымадта хорздзинад фæзмын. Йæ 
бинойнаг уыдис бердзенаг паддзахы чызг. Уый йемæ æрбахаста 
византиаг императорты уæздан æгъдæуттæ. Мæскуыйаг хуымæтæг хи-
дарыны уаг раивта аив церемонитæй.

XVI (16) æнусы Уырысмæ æрбахæццæ чиныгмыхуыр. Уымæй 
æнус раздæр мыхуыргæнæн тæрх æрхъуыды кодта немыцаг 
Йоганн Гутенберг. Уырыссаг чингуытæ та нырма цыдысты къухæй 
фыст, æрмæст пергамен баивтой гæххæттæй. Фыццаг уырыссаг 
мыхуыргæнæг Иван Фёдоровæн армдарæг фæцис Иван Грозный 
йæхæдæг. Паддзах радта Печатный двор – Уырысы фыццаг 
типографи – саразыны бардзырд. 1564 азы мыхуыры рацыд фыццаг 
дины чиныг «Апостол». 

Фыццаг мыхуыргонд чингуытæ дæр уыдысты къухфыст чингуыты 
хуызæн зынаргъ. Фæлæ куыдфæстæмæ чиныг арæхæй-арæхдæр кодта. 
Тагъд рæстæджы ссис æнцондæр арæн. Чингуытæм гæсгæ ахуыр 
кодтой кæсын-фыссын, арæзтой сæ библиотекæтæ.

1. Бамбарын кæн, уырыссаг зæхкусæг адæмæн сæ бон иу ранæй 
иннæмæ рацæуын æрмæст фæззæджы цæмæн уыдис, уый.
2. Радзур зæхкусæг адæмы царды тыххæй æмæ йæ абар бояртæ, 
дворянтæ, базаргæнджытæ æмæ æрмгуыстгæнджыты цардимæ.
3. Куыд дæм кæсы, цæмæн у чиныгмыхуыры æрхъуыды стыр 
историон цауыл нымад.

Уагдоны
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VI ХАЙ. АЛАНИ-ИРЫСТОН УÆРÆСЕЙЫ ПАДДЗАХАДЫ

20. Змæст заман æмæ Уæрæсейы райног
XVI (16) æнусы кæрон æмæ XVII (17) æнусы райдиан Уырысы 

историйы хонынц Змæст заман. Уыцы азты æрцыдис бирæ змæстытæ, 
райдыдтой мидхæстытæ, бæстæмæ лæбурдтой æддагон знæгтæ. 

Иван Грозныйæн баззад дыууæ лæппуйы, фæлæ бирæ нæ 
ацардысты. Уыдоныл аскъуыд стыр кънйæзтæ æмæ паддзæхтæ 
Рюриковичты мыггаг. Ног паддзахæн æвзæрст æрцыд боярин 
Борис Годунов, фæлæ афтæ рауад, æмæ уыцы рæстæг бæстæйыл 
ныккалдысты алы бæллæхтæ. Цалдæр азы хор не ’рзад, æмæ адæм 
сыдæй мардысты, райдыдтой змæстытæ. Борис Годунов архайдта 
адæмы хорæй бафсадыныл, сабырдзинад бахъахъхъæныныл. Уый 
фидар кодта арæнтæ, сæ ных къуырдта, змæст заманæй спайда 
кæнынмæ чи хъавыд, уыцы ныгуылæйнаг сыхæгтæн. Борис Годуновы 
мæлæты фæстæ поляккаг æмæ шведаг æфсæдтæ балæууыдысты 
Уырысы зæххыты хицауиуæг кæныныл.

Поляктæ бацахстой Мæскуы. Уыдон æрбакодтой, йæхи Иван 
Грозныйы фырт чи рахуыдта, ахæм мæнгномхæссæджы. Уый 
фæстæдæр райдыдтой Мæнгдмитрий (Лжедмитрий) хонын, фæлæ 
райдианты бирæты бауырныдта, паддзахы фырт Дмитрий æгас у, 
уый. Мæнгдмитрий паддзахы бынаты фæбадт æнæхъæн афæдз, 
цалынмæ адæм хъуыддаг не ’рæмбæрстой, уæдмæ. Мæнгдмитрий 

Поляккаг тыхгæнджыты фæтард Мæскуыйæ. Нывгæнæг Э. Лисснер
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архайдта знæгты зондæй, бæстæйы æвæрдта 
поляккаг æгъдæуттæ. Мæскуыйæгтæ йæ 
ныхмæ сыстадысты, бабырстой Кремлмæ æмæ 
амардтой мæнгномхæссæджы. Уайтагъд та 
фæзындысты ног паддзахы бынат агурджытæ. 
Уырыссаг æмæ фæсарæйнаг фарсхæцджыты 
ныфсæй уыдон тох кодтой хицаудзинадыл. 
Нал æмæ нал уыдис кæрон змæстытæн, бæстæ 
заууатæй заууатдæрмæ цыди.

Фæстагмæ уырыс бамбæрстой, сæ ирвæзын 
кæнын сæхимæ кæй кæсы, уый. Адæм 
сыстадысты сæ райгуырæн зæхх æддагон æмæ 
мидызнæгтæй бахъахъхъæнынмæ. 

Патриотон змæлд райдыдта Нижний 
Новгороды – Идылы был стыр сахары. 1611 
азы сахары бæрнон лæгтæй иу, Кузьма Минин, 
расидти адæмон æфсад саразын. Райдыдтой 
æфсад цæттæ кæнын. Уыцы хъуыддагæн Минин рауæлдай кодта йæ 
мулк иууылдæр, йæ бинойнаг йæ уæлейæ раласта йæ фæлындæнтæ. 
Мингай адæймæгтæ хастой æхца æмæ зынаргъ дзаумæттæ, 
тинцæрмттæ æмæ уæлæдарæс, ластой бæхтæ, стуртæ, фыстæ. Ничи 
ницы æвгъау кодта, цы йæм уыдис, уымæй. 

Æппæт сахартæм арвыстой тохмæ сидæг гæххæттытæ. Æрæмбырд 
«Æппæт бæстæйы ныхас» («Совет всей земли»), уым архайдтой æрвыст 
лæгтæ бирæ сахартæй. Адæмы хардзæй рæвдз кодтой æфсæддон хæйттæ. 
Алы рæттæй адæмон æфсады рæнхъытæм тындзыдтой дзыллæтæ: 
дворянтæ, зæхкусджытæ, базаргæнджытæ, æрмгуыстгæнджытæ. 
Разамонæгæй равзæрстой кънйаз Дмитрий Пожарскийы – адæм сахъ 
æмæ раст лæгæй кæй зыдтой, ахæм фæлтæрдджын æфсадхоны.

1612 азы уалдзæджы æфсад анкъуысыд Мæскуыйы ’рдæм. Фæнда-
гыл æм æфтыдысты ног æмæ ног къордтæ. Æфсæддонтæ уæгъд кодтой 
уырыссаг сахартæ, куынæг кодтой абырджыты балтæ. Августы бахæццæ 
сты Мæскуымæ. Пожарский поляккæгтæн радта сæ гæрзтæ æрæвæрыны 
бар, фæлæ уыдон æнхъæлмæ кастысты сæ къаролы æххуысмæ. 
Бæхæфсады сæргъы Минин æппæты разæй бацыд тохы. Знæгтæ лидзæг 
фесты, сæ сармадзантæ æмæ тырысатæ сæ фæстæ уадзгæйæ.

Кремлы чи æрфидар, фæстаг уыцы поляккаг гарнизон карз тохты 
фæстæ йæхи радта 1612 азы 22 октябры. Мæскуы ссæрибар, адæм сæхи 
хъаруйæ аирвæзын кодтой сæ райгуырæн бæстæ – Уæрæсе.

Уæрæсейы сæйраг сахары тæккæ бæстастæу Сырх фæзы æвæрд 
æрцыд цыртдзæвæн ахæм фыстимæ: «Æмбæстаг Минин æмæ кънйаз 
Пожарскийæн арфæгæнæг Уæрæсе» («Гражданину Минину и князю 
Пожарскому благодарная Россия».).

Минин æмæ Пожарскийы 
цыртдзæвæн
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1613 азы адæмон æфсады разамонджытæ Мæскуыйы æрæмбырд 
кодтой Æппæт бæстæйы уанел (Земский собор). Афтæ хуыдтой 
Уырысы æппæт зæххыты æмæ æхсæнады алы къордты – боярты æмæ 
дворянты, сауджынты æмæ зæхкусæг адæмы, сæудæджергæнджыты, 
æрмгуыстгæнджыты минæвæртты æмбырд. Æппæт бæстæйы Ныхас 
паддзахæн равзæрста æрыгон боярин Михаил Романовы.

Змæст заманы тыхæвзарæнтæй Уæрæсе рацыд ног рай-
гуырæгауæй. Раздæры Уырысы хуымæтæджы нæ райдыдтой Уæрæсе 
хонын. Тагъд рæзыдысты бастдзинæдтæ Уæрæсейы алы хæйтты ’хсæн. 
Мæскуымæ Уæрæсейы алы рæттæй базайрæгтæ ласын ссис пайда æмæ 
æдас хъуыддаг. Мæскуыйы приказтæ архайдтой егъау Уæрæсейы 
æппæт зæххытæн дæр разамынд дæттыныл. Романовты мыггагæй 
дыккаг паддзах, Алексей Михайловичы рæстæг арæзт æрцыд 
паддзахадæн уагæвæрдты æмбырдгонд – Соборное Уложение (Уанелы 
Уынаффæ). Ног уагæвæрдтыл æруынаффæ кæнынмæ паддзах æмбырд 
кодта Æппæт бæстæйы Ныхас. Змæст заманы уæззау фæлварæнты 
фæстæ Уæрæсейы хицауад архайдта адæмы æхсæн æнгомдзинад 
фидар кæныныл.

1. Цæмæн хонынц XVII æнусы райдианы цаутæ Змæст заман?
2. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн Змæст заманы аххосæгтæ.
3. Уырыссаг адæм райдианты цæмæн баууæндыдысты Мæнгдмит-
рийыл?
4. Цæмæн ис Минин æмæ Пожарскийæн стыр кад уырыссаг адæмы 
’хсæн? Бамбарын кæн, сæ цыртдзæвæныл цы ныхæстæ фыст ис, 
уыдоны мидис.

21. Уæрæсейы импери
Уæрæсе ссæрибар монгол-тæтæры бархъомысæй, ссис иугонд 

паддзахад æмæ ахызт Змæст заманы сæрты. Фæлæ цы уæззау 
фæлтæрæнты фæци, уыдон ыл фæзындысты.

XVII (17) æнусы фæбæрæг, Уæрæсе 
Европæйы раззагдæр паддзахæдтæй 
фæсте кæй зайы, уый. Ралæууыд ног дуг: 
паддзахады хъомыс æмæ хъæздыгдзинад 
ссис зонад æмæ ахуырад, амалиуæг æмæ 
сæудæджерадæй аразгæ. Хъуыдис ног 
дæсныйæдтыл ахуыр кæнын, Уæрæсейы 
кæй нæма зыдтой, уыцы зонадон раир-
тæстытæ æмæ ног æрхъуыдытæй пайда 
кæныныл архайын. Хъуыдис ног заводтæ 
аразын, сæ продукци Уæрæсейы æмæ Паддзах Пётры 

заманы салдæттæ
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фæсарæнты уæйгонд куыд цыдаид, афтæ. Хъуыдис денджызтæм 
фæндаг скæнын, хæстон флот æмæ сæудæджергæнæн наутæ саразын.

Цæмæй æппæт уыдæттæ æмæ ноджы бирæ æндæр фæндтæ 
йæ къухы бафтой, уый тыххæй паддзах П тр I йæхицæн сæвæрдта 
нысан – Уæрæсе рацаразын. Æппæты фыццаг сарæзта иудадзыгон 
арми. Æфсæдтæ уыдысты хорз ифтонг хæцæнгарзæй, салдæттæ 
æмæ афицертæ ахуыр кодтой хæстон хъуыддаг. Балты денджызы 
былгæрæттæ бацахсыныл П тр I дæргъвæтин хæсты бацыд Швециимæ. 
Уыцы хæст рамбулгæйæ, Уæрæсе фæстæмæ байста йæ зæххытæ æмæ 
йæ фидæрттæ.

1703 азы Балты денджызмæ æввахс, Невайы донæфтæны 
райдыдтой аразын сахар Санкт-Петербург (Бетъырбух). Уый ссис 
Уæрæсейы ног сæйраг сахар. Паддзахы пъланмæ гæсгæ уынгтæ 
цыдысты æмраст æмæ уæрæх конд, хæдзæрттæ амадтой дурæй. Нæ 
фаг кодта аразæн æрмæг. Æмæ ардæм цæуджытæй алчидæр хъуамæ 
йемæ æрбаластаид иуцалдæр дуры. 

Алы бæстæтæй чырæласæн наутæ цыдысты Бетъырбухы 
наулæууæнмæ. Денджызмæ фæндаг байгом кæнын иу хъуыддаг у, 
фæлæ дзы цæмæй æрфидар уай, уый тыххæй хъæуы флот саразын. 
Пётр I йæхæдæг æрлæууыди флот аразыны сæргъы, æрыгон дворянты 
æрвыста фæсарæнтæм наудзыд ахуыр кæнынмæ. Уырыссаг флот ссис 
Европæйы тыхджындæр флоттæй иу.

Паддзах П тр рацарæзта паддзахадон хицаудзинады оргæнтæ. 
Æнæфердæхт1 Боярты думæйы бæсты сарæзта Сенат, æнæнымæц 
приказты бæсты – дыууадæс коллегийы. Уым уынаффæтæ хаст 
цыдысты тæрхæтты фæстæ. Ивд æрцыдис паддзахадон лæггадмæ 
мыггаджы уæздандзинадмæ гæсгæ исыны фæтк. 

Хуымæтæг хæдзарвæндагæй рацæуæг лæгæн ныр йæ бон 
уыд бæрзонд цин райсын, стыр бынат бацахсын. Ныр лæгæн йæ 
æнтыстдзинæдтæ аразгæ уыдысты йæ хъару æмæ йæхицæй, цы 
ахуыргонддзинад æм уыдис æмæ куыстмæ куыд арæхстаид, уымæй. 
Бояртæ æмæ дворянты уæлбартæ баззадысты сæ бынаты, фæлæ ныр 
дыууæтæн сæ бартæ скодтой æмхуызон æмæ се ’ппæты дæр райдыдтой 
дворянтæ хонын.

П тр I рæстæг арæзт æрцыд дыууæсæдæйы бæрц ног заводтæ. 
Кусджытæ куы нæ фаг кодта, уæд заводтæм истой зæхкусæг адæмы 
æмæ сæ ахуыр кодтой кусæг професситыл (дæсныйæдтыл). Паддзах 
йæ цæст дардта базарады хъуыддæгтæм дæр. Уый домдта, цæмæй 
Уæрæсейæ æддæмæ базайрæгтæ ласт цæуа фылдæр, фæсарæнтæй 
йæм цас ласынц, уымæй. П тр бæллыд, Уæрæсе зонадон иртæстытæй 
иннæ бæстæты дисы æфтауын кæд райдайдзæн, уыцы рæстæгмæ. 
Бетъырбухы паддзах бындур æрæвæрдта Зонæдты академийæн. 

1 æ н æ ф е р д æ х т  – неповоротливый
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Фæса-рæнтæй хуыдта ахуыргæндты 
æмæ инженерты. Уыдонæй алчидæр 
хъуамæ йæ дæсныйадыл ахуыр 
кодтаид уырыссæгты. Сахарты 
байгом сты райдиан скъолатæ. Уым 
ахуыр кодтой кæсын, фыссын æмæ 
нымайын. Уæзданмыггаг лæппутæй 
фыссын æмæ хынцын чи нæ зыдта, 
уыдонæн нæ уыд ус курыны бар. 
Фыццаг музей дæр, фыццаг газет дæр 
байгом кодта П тр.

Æдзæстхизæй ивта П тр, царды 
чи нал фидыдта, уыцы æгъдæуттæ 
дæр. Уырыссаг уæздæттæй уый 
бадомдта европæйаг дарæс дарын, сæ 
зачъе дасын, хуынды хъазтизæртæ 
(балы) аразын. Цæмæй хуымæтæг 
адæмæй хицæн кæной, уый тыххæй 
уæзданмыггаг фæсивæд хъуамæ зыдтаиккой фæсарæйнаг æвзæгтæ. 
Суанг къæлиндар дæр æрцыд ивд. П тры бардзырдмæ гæсгæ афæдзы 
райдиан 1 сентябрæй рахастой 1 январмæ. Ног аз райдыдтой стыр 
бæрæгбоныл нымайын.

1721 азы Сенат саккаг кодта П трæн императоры ном, Уæрæсе та 
райдыдта Уæрæсейы импери хуыйнын. Йæ хæстон уæлахизтæ æмæ, 
паддзахад кæй рацарæзта, уый нымайгæйæ, императоры рахуыдтой 
Стыр Пётр (П тр Великий).

П тры фæдонтæ йын архайдтой йæ хъуыддæгтæ дарддæр ахæццæ 
кæныныл. Уæлдай фылдæр бантыст сылгоймаг-император Екатеринæ 
II. Уый фæуæрæхдæр кодта Уæрæсейы арæнтæ, æрæвæрдта бындур 
ног сахартæн, арæзта скъолатæ æмæ рынчындæттæ. Стыр уæлахизтæ 
бафтыд Екатеринæйы рæстæджы уырыссаг армийы къухы.

XVIII (18) æнусы Уæрæсейы импери сси стыр паддзахад. Уый ахста 
егъау территори  Балты денджызæй Сабыр океанмæ, Цæгаты Ихджын 
океанæй Сау æмæ Хъаспы денджызты онг. Империйы мидæг цардысты 
бирæ адæмыхæттытæ. Уæрæсейы уæлахизтæ æмæ æнтыстытæ къухы 
бафтыдысты уыдоны иумæйаг хъаруйæ.

1. Цæмæн фæндыд П тр I Уæрæсе рацаразын?
2. Цæмæ гæсгæ æрцыд ног сæйраг сахар Невайы донæфтæны арæзт?
3. Ранымай, П тр I заман Уæрæсейы цы ногдзинæдтæ фæзынд, уыдон.
4. Цæмæй хицæн кæны импери паддзахадæй, кънйазадæй?

П тр I
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22. Алани-Ирыстон 
Уæрæсеимæ куыд баиу

Кавказмæ рагæй-æрæгмæ дæр æхсайдта æддагон знæгты зæрдæ. 
Ис ын бæллиццаг географион равæрд:  Ази æмæ Европæйы æхсæн, 
Сау æмæ Хъаспы денджызты æхсæн.

Кавказыл цыдысты ахсджиаг хæстон æмæ сæудæджервæндæгтæ. 
Хæххон Аланийы зæххытæ уыдысты, Кавказы бæстастæу сæйраг 
фæндæгтæ кæм баиу вæййынц, уым. Уыимæ ма, Алани у, Кавказæн 
йæ цæгат æмæ йæ хуссарфæхстыл дæр чи æрæнцад, иунæг ахæм 
бæстæ. Уымæ гæсгæ алы бæстæты паддзæхтæ тырныдтой Алани 
сæхи бакæнынмæ. XVII (17) æнусы хæхбæстæм æрбалæбурдта 
персайнаг сах, XVIII (18) æнусы райдиан æрбабырста туркаг 
султаны дæлбар хъыримаг хан. Æнцад цæрын нæ уагътой хæстæг 
сыхæгтæ дæр. Цæгатæрдыгæй ныхылдтой Кæсæджы æлдæрттæ, 
хуссарæрдыгæй та Аланийы зæххытæ байсыныл архайдтой 
гуырдзиаг æлдæрттæ. Алайнаг адæм сæ сæрибар хъахъхъæдтой карз 
тохты. 

Хæхтæ æрдзон фидар кæй сты, ууыл ныхас дæр нæй. Фæлæ 
хъулагонд фидары мидæг цард уæлахизы цард нæу. Ноджы хæхбæсты 
цард зындæргæнгæ цыд. Адæм фылдæрæй-фылдæр кодтой, зæхх 
нæ фаг кодта. Зын фадæттæ æмæ мæгуырдзинады фыдæй-иу æрцыд 
быцæутæ хъæуты, комбæстæты æхсæн. Гуырысхойаг нæ уыд: адæмы 
фидæн аразгæ у бæркадджын алайнаг быдыртæм раздæхынæй. Фæлæ 
куыд ис уыцы бæллицæн сæххæст кæнæн? Куыд ис комбæстæты 
æхсæн ерыс æмæ быцæуты сæрты ахизæн? Куыд 
ис сыхаг адæмтимæ сабырæй цæрæн?

Æппæт уыдæттæн паддзахад хъæуы. Æрмæст 
паддзахадон хицаудзинады руаджы ис æппæт 
зæххытæн дæр иумæйаг разамынд дæттæн. 
Æрмæст хорз цæттæгонд æмæ иудадзыгон 
армийæн йæ бон у кæрон скæнын æддагон 
тыхгæнджыты ныхылдæн. Æрмæст тыхджын пад-
дзахады æххуысæй сæххæст кæнæн ис быдырмæ 
раздæхыны бæллиц. Ногæй алайнаг паддзахад 
саразыны амал нæ уыд: хæхбæсты нæй фæрæзтæ 
бынæттон хицауад æмæ арми дарынæн. Уыдис 
æрмæстдæр иунæг мадзал: цы паддзахæдтæ ис, 
уыдонæй искæцыйы дæлбазыр бацæуын. Алайнаг 
комбæстæтæ рахастой иумæйаг уынаффæ – 
Уæрæсеимæ баиу уæвын.

Рагон Уырыс æмæ Аланийы æхсæн цы æнгом 
бастдзинæдтæ уыд, уыдон фехæлдысты Тимуры Ирон лæг. XVIII (18) 

æнусы конд ныв
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ныббырсты фæстæ. XVIII (18) æнусы æмбис ахастдзинæдтæ бахъуыд 
ногæй аразын. Алайнаг зæххыты бæрджытæ базонын Уæрæсейы 
хицауад бабар кодта гуырдзиаг сауджынтæн. Уыдон пайда кодтой 
Аланийы гуырдзиаг ном «Осети»-йæ. Афтæ уырыссаг æвзаджы 
фæзындысты хæххон бæстæ æмæ йæ адæмы нæмттæ: Осетия æмæ 
осетины. 

Уæрæсе рагæй тырныдта кавказаг зæххытæ йæ империмæ 
бафтауынмæ. Уый тыххæй Иван Грозный сарæзта цæдис Кæсæджы 
æлдæрттимæ. П тр I абалц кодта Хъаспы денджызы кавказаг 
былгæрæттæм. Уæрæсейы æргом здæхт уыд Алани-Ирыстонмæ 
дæр. Фæскавказмæ тæккæ хуыздæр фæндаг цыд Дайраны комыл. 
Ирыстоны хæхтæ хъæздыг сты зды æмæ æндæр згъæртæй. Уæрæсе 
æмæ Ирыстон æрцыдысты баныхас кæныны фæндмæ.

1749 азæй 1751 азмæ Бетъырбухы куыста ирон минæварад. 
Æппæт Ирыстонæй æвзæрст чи æрцыд, уыцы минæвæрттæ 
уыдысты æртæ: Магкаты Зураб, Хъесаты Елисей æмæ Цопанаты 
Батырмырзæ. Минæварады сæргълæууæг Магкаты Зураб уыд 
фæлтæрдджын политик æмæ дипломат. Уый ма уымæй размæ 
дæр уыдис Уæрæсейы æмæ йын æмбæрста йæ ахаст Кавказмæ. 
Минæвæрттæ фембæлдысты сылгоймаг император Елизаветæимæ 
(П тр I чызг). Æрдзырдтой сæ бæстæйы уавæр æмæ йæ риссæгтыл 
æмæ бахæццæ кодтой алайнаг адæмы иумæйаг фæндон Уæрæсеимæ 
баиу уæвыны тыххæй. 

Минæварад сæрæвæрæн скодта Уæрæсеимæ хæлар 
ахастдзинæдтæн æмæ райста разыйы ныхас, фидæнмæ Ирыстон 
Уæрæсеимæ иугонд кæй æрцæудзæн, уый тыххæй. Уæрæсе ныфс 
бавæрдта Ирыстоны æдасдзинад хъахъхъæнынæй æмæ быдырмæ 
раздæхынæн уавæртæ саразынæй. Ирыстоны цæрджытæн радтой 
уырыссаг сахарты базар кæныны бар. Фæлæ баиу кæныны хъуыддаг 
æргъæвд цыд фæстæдæрмæ: нырма йæ тыхы уыд Турк æмæ Уæрæсейы 
æхсæн бадзырд. Уыцы бадзырдмæ гæсгæ Уæрæсе хъуамæ мацы бар 
дардтаид Кавказы хъуыддæгтæм.

Тагъд рæстæджы Ирыстонмæ æввахс арæзт æрцыд уырыссаг 
фидар Мæздæг. Ирæттæ ардæм цæрынмæ лидзын райдыдтой уырыс, 
сомих, кæсæг æмæ гуырдзыимæ. 1764 азы Мæздæджы байгом ирон 
скъола.

Цалдæр азы фæстæ райдыдта Уæрæсе æмæ Турчы æхсæн 
хæст. Уыцы хæст рамбулгæйæ, Уæрæсейы бон ссис æргомæй 
Ирыстонимæ цæдис саразын. Ног сылгоймаг император Екатеринæ 
II минæвæрттæ сæрвыста Мæздæгмæ. Уырдæм æрцыдысты ирон 
комбæстæты æрвыст лæгтæ дæр. Уыдон фидарæй загътой, ирон 
адæм сæ фæнд кæй нæ аивтой, уый. Афтæ 1774 азы Алани-Ирыстон 
баиу Уæрæсеимæ.
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Ирыстоны минæвæрттæ Бетъырбухы. 
Нывгæнæг Дзанайты Азанбег

1. Цавæр хъуыддæгтæн нæй саразæн æнæ паддзахадæй?
2. Куыд фæзындис уырыссаг æвзаджы дзырд «Осетия»?
3. Цæмæн бафæндыд ирæтты Уæрæсеимæ баиу уæвын?
4. Радзур, Ирыстоны минæварад Уæрæсейы цы архайд кодта, уый 
тыххæй. 

23. Дзæуджыхъæу – Владикавказ
Уæрæсеимæ иукæныны рæстæг ирæттæ иу æмæ дыууæ хатты 

нæ куырдтой уырысы хицауадæй, цæмæй ма хæхтæм хæстæг иу 
фидар арæзт æрцæуа, уый. Быдырмæ лидзыны хъуыддаг нырма 
йæ тæккæ райдиантыл уыд, Мæздæг та дæрддзæф уыд Ирыстоны 
хæхтæм. 1784 азы Дайраны коммæ бацæуæны бындурæвæрд 
æрцыд ног фидарæн. Уый уыдис дыууадæс сармадзанæй ифтонг. 
Фидар сарæзтой хохрæбын, Кавказыл чи цыд, уыцы рагон алайнаг 
æфцæгвæндагыл. Афтæмæй ног фидар хъахъхъæдта Ирыстон 
знæгтæй. Уыимæ æдас дардта, Мæздæгæй хæхтæм æмæ æфцæгыл 
Фæскавказмæ цы сæйраг фæндаг цыдис, уый. Ацы ран, Теркæн 
йæ бæрзонддæр рахиз былыл, рагæй-æрæгмæ дæр арæзт цыд 
фидаргонд цæрæнбынæттæ. Мин азы размæ ам уыдис алайнаг 
сахар. XVIII (18) æнусы æмбис та, фæстæмæ чи раздæхт, уыцы 
ирæттæ бындур æрæвæрдтой Дзæуджыхъæуæн. Ам æппæты фыццаг 
æрцард Тæгиаты комбæстæй рацæуæг тменыхъæуккаг Быгъуылты 
Дзæуг. Уымæ гæсгæ ног хъæуыл баззад Дзæуджы ном. Уырыссаг 
фидар сарæзтой хъæуы фарсмæ æмæ йæ схуыдтой Владикавказ. 
Сыхагиуæг пайда уыд дыууæтæн дæр. Уырыссаг хæстонтæн фæцис 
æххуысгæнæг, ирæттæн та сæ цард æдасдæр ссис. Ирон хъæу сси 
фидары иу хай. Ирæттæ алцæмæй дæр æххуыс кодтой гарнизонæн: 
бахъуыды рæстæг хъахъхъæдтой фидар  хуссарæрдыгæй.
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Фидар æмæ хъæу афтæ сиу сты, æмæ сæ хуыдтой иумæйаг номæй:  
иронау – Дзæуджыхъæу, уырыссагау – Владикавказ. Фæстæдæр ам цы 
сахар райрæзт, ууыл дæр баззадысты ацы дыууæ номы: уый абон дæр 
иронау хуыйны Дзæуджыхъæу, уырыссагау та – Владикавказ.

Фидар йæхæдæг бирæ бынат нæ ахста: ныры Пушкины скверæй 
Къостайы номыл парчы онг, фæлæ йæ алыварс уынгтæ фылдæрæй-
фылдæр кодтой. XIX (19) æнусы æмбисмæ Дзæуджыхъæу ссис гыццыл 
райдзаст сахар.

Фæзынд дзы амайæн æмæ æмбæрзæн дургæнæн, мыдадзын 
цырæгътæ æмæ сапонгæнæн заводтæ. Дыццæг æмæ сабаты 
фидары ракомкоммæ фæзы куыста базар. Афæдз дыууæ хатты – 
уалдзæг æмæ фæззæг – арæзт цыд стыр армукъатæ. Уыцы рæстæг 
Дзæуджыхъæуы уыдис 24 уынджы, дыргъдæтты аууон чи фæцис, 
ахæм иууæладзыгон хæдзæрттимæ, 6 фæзы æмæ 24 уынгрухсгæнæн 
цырагъы. Сахары цæрджытæ сæрыстыр уыдысты æфсæйнаг хид æмæ 
рæсугъд бульварæй. Цардысты дзы алы адæмыхæттытæ: ирæттæ, 
уырыссæгтæ, сомихæгтæ, гуырдзиæгтæ, дзуттæгтæ, бердзен. Бынæттон, 
ома æфсæддон, лæггады лæуд чи нæ уыд, уыцы цæрджытæ уыдысты 
дыууæ минæй фылдæр. Се ’мбис уыдысты ирæттæ.

Дзæуджыхъæуккаг ирæттæ уыдысты алы кæмттæй рацæугæ. 
Сахары иннæ цæрджыты хуызæн уыдон дæр кодтой базар, зæххы 
куыст, ластой адæмы æмæ уæзæгтæ дард рæттæм. Нæлгоймæгтæй 
бирæтæ ныллæууыдысты æфсæддон лæггады. 

XIX (19) æнусы дыккаг æмбис Дзæуджыхъæу тагъд райрæзт. 
Уый ссис æппæт Цæгат Кавказы базарады, амалиуæджы æмæ 

Зæронд Дзæуджыхъæу
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Хетæгкаты Къоста

культурæйы мидуат. Æфсæнвæндаг баиу 
кодта Дзæуджыхъæу Мæскуы æмæ Бетъырбу-
химæ, Сау æмæ Хъаспы денджызты нау-
лæууæнтимæ. Дзæуджыхъæуыл цыдис сæудæ-
джервæндаг Уæрæсейæ Азийы бирæ бæс-
тæтæм.

Тæккæ райдиантæй фæстæмæ дæр Дзæу-
джыхъæу арæзтой Бетъырбухы æууæлтыл, 
сæйраг проспект æмæ æмраст уынгтимæ. 
Дзæуджыхъæуы фæзмыдтой иннæ кавказаг 
сахартæ дæр. Суанг ма Ирыстоны стыр хъæутæ 
дæр сты ахæм пъланмæ гæсгæ арæзт – ис дзы 
бульвартимæ стыр уынгтæ фенæн дæр.

Стыр ирон поэт Хетæгкаты Къоста 
Дзæуджыхъæу рахуыдта «ирон адæмы зонд 
æмæ разамынды мидуат». Сахары гом кодтой 
скъолатæ æмæ гимназтæ, уырдæм ахуыр 
кæнынмæ цыдысты сывæллæттæ æппæт 
Ирыстонæй. Ам цардысты поэттæ, фысджытæ æмæ нывгæнджытæ, ам 
рухс федтой фыццаг ирон чингуытæ æмæ газеттæ.

Йæ адæмы ныфсджын фарсхæцæг уыд Ирон аргъуаны сауджын, 
тæлмацгæнæг æмæ поэт Колыты Аксо. Уый йæ хæдзары байгом 
кодта фыццаг скъола чызджытæн. Дзæуджыхъæуы куыстой хуыздæр 
дохтыртæ: Тугъанаты Елбыздыхъо, Мысыкаты Мæхæмæт, Гæздæнты 
Дзыбын – уыдон адæмы дзæбæх кодтой лæвар, зыдтой сæ æмæ сæ 
уарзтой æппæт Ирыстоны адæм дæр.

XX (20) æнусы райдиан Дзæуджыхъæуы хицау ссис зындгонд 
адвокат Байаты Гаппо. Уый архайдта ног скъолатæ гом кæныныл, 
ахъаз кодта ирон чингуытæ джиппы уадзынæн. Сарæзта, 
зæхкусджытæн æхца æфстау кæм лæвæрдтой, ахæм адæмон банктæ. 
Бирæ мæгуыр адæмæн фæци сахуыр кæныны æххуыс. Уый йæ тых-йæ 
бонæй архайдта уырыссаг æрлидзæг адæмæн, хохаг мæхъхъæлæттæн, 
сомихаг лигъдæттæн баххуыс кæныныл.

Дзæуджыхъæу-Владикавказ у Ирыстоны стырдæр сахар, ирон 
адæмы буц æмæ уарзон сахар.

1. Цæмæн ис Ирыстоны сæйраг сахарæн дыууæ номы?
2. Кæд æмæ цæмæн арæзт æрцыдис Владикавказы фидар?
3. Радзур, Ирыстоны хæдзарадон æмæ культурон царды сахарæн цы 
ахадындзинад ис, уый тыххæй.
4. Бацæттæ кæн радзырд Дзæуджыхъæуы уынгтæй иуы тыххæй. 
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VII ХАЙ. ЦАРД АГУРГÆЙÆ

24. Быдыры хъæуты равзæрд
Хæхтæ сæфын нæ бауагътой алайнаг адæмы. Хæхбæсты сты 

алайнаг адæмæн сæ зынаргъдæр бынтæ – рагон кувæндæттæ æмæ 
мæсгуытæ. Уæддæр алайнæгтæ кæддæриддæр бæллыдысты сæ 
фыдыбæстæйы быдираг зæххытæм раздæхынмæ. Хæхбæсты къуындæг 
фезмæлæнтæ æмæ комбæстæтыл дих нæ уагътой цард размæ. Адæм 
фылдæр кодтой æмæ нал æххæссыдысты хорæй.

Быдырмæ раздæхыны ныфс фæфидар, Ирыстон Уæрæсеимæ куы 
баиу, уæд. Бæргæ фæлвæрдтой уымæй размæ дæр ирон адæм быдыры 
æрцæрыныл. Фæлæ-иу æцæгæлон æлдæрттæ æмæ абырджыты лæбурд 
уайтагъд заууатмæ æртардта быгъдæг быдыры астæу иугай хъæутæ. 
Хъуыддаг фæрæстмæ уыдаид æрмæст æмзонд, æмвæндæй архайгæйæ. 
Адæмы бæллиц æххæст кæнын райдыта XIX (19) æнусы фыццаг 
æмбис, хицауад хъуыддаг йæхимæ куы райста, уæд.

Быдыры зæххытæ бакусын пайда уыд канд хохæй ралидзæг 
адæмæн нæ, фæлæ паддзахадæн дæр. Кавказы цы уырыссаг æфсæдтæ 
æмæ хъуыддаджы лæуд адæм уыдис, уыдонæн хæлц ластой дардæй. 
Уый уыд зын хъуыддаг, стæй зынаргъ лæууыди. Ирон зæхкусджытæ та 
хохрæбын зæрæстон зæххытæ кусгæйæ сæ тыллæгæй уæй кодтаиккой. 
Хицауад цы фæндæгтæ арæзта, уыдон хъуыд хъахъхъæнын. Хæстæг 
арæзт хъæутæ та фæндæгтæ æдас кодтой.

 Быдырмæ ралыгъд. Нывгæнæг Дзанайты Азанбег
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Хохæй быдырмæ лидзæг адæмы сæргъы лæууыдысты уæздæттæ. 
Паддзахад сын бар лæвæрдта быдыры зæххыты бæрæг бынат 
бацахсынæн.

Цæмæй зæхкусджыты быдырмæ лидзынмæ разæнгард кæной, уый 
тыххæй сын уæздæттæ зæрдæ æвæрдтой, зæххы хъалон сæ кæй нал 
исдзысты, уымæй. Хъæуы цас фылдæр адæм цæра, уыйас æнцондæр у 
лæбурджытæн ныхкъуырд дæттын. 

Уымæ гæсгæ уыцы иу рæстæг ног бынаты æрцæрын кæнын хъуыд 
иу цалдæр дæсæг хæдзары. Быдыры хъæутæ тагъд рæзыдысты. XIX 
(19) æнусы æмбисмæ ирон адæмæн се ’ртыццаг хай цардысты быдыры.

Бæркадджын быдырты хохæй ралидзæг адæмæн сæ сæйраг 
цардамал сси зæххыкуыст. Хъæдын дзывыры бæсты ныр хуым кодтой 
æфсæн гутонæй. Хорæрзад фæци цалдæр хатты фылдæр, фæфылдæр 
сты лыстæг фосы, стурты æмæ бæхты рæгъæуттæ. Цæуыл-иу æрхæцыд 
сæ цæст ирон хъæутыл цæуæг бæлццæттæн? Аив хæдзæрттæ, мæнæуы 
мæкъуылтæ, куырæйттæ, хæрззылд цæхæрадæттæ, фæткъуы, кæрдо, 
баларæх дыргъдæттæ. Быдираг зæхкусджытæ уæй кодтой сæ хъæздыг 
тыллæгæй, сæ фосæй, къуымбил, цæрмттæ æмæ хъæдын дзаума. 
Æлхæнгæ та кодтой фабричы уагъд дзаумæттæ – хъуымац, лыстæг 
мигæнæнтæ, кусæнгæрзтæ.

Быдыры цард куы æрнывыл, уæд уæздæттæ райдыдтой зæххы 
хъалон домын. Æфсонæн хастой сæ уæздандзинады уæлбартæ æмæ, 
хæхбæсты хъалон кæй истой, уый. Фæлæ сæрибар ирон зæхкусæг адæм 
ницæмæ ’рдардтой уыцы фæлгъауæнтæ: уыдон не сразы сты уырысы 
паддзахадæй лæвæрд зæххытæн хъалон фидыныл. «Никæмæн ис, йæ 
исбон чи нæ у, уыцы зæххытæн хъалон исыны бар» – ахæм дзуапп 

Зæхкусджыты сыстад. Нывгæнæг Тугъанты Махарбег
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радтой зæхкусджытæ. Уыдонмæ уыдис хæцæнгарз, стæй бирæ фылдæр 
уыдысты уæздæттæй. Хицауад та се ‘хсæн нæ бацыд. Æмæ уæздæттæ 
сæ домæнтыл сæ къух систой, цæмæй сæ иннæ уæлбартæй дæр 
æнæхай ма фæуой, уый тыххæй. Уæздан мыггæгтæ раздæрау уæлиуæг 
кодтой адæмыл æмæ сæ зæрдæ дардтой, зæххы хъалон исыны бар та 
сæ кæй фæуыдзæн, уымæй.

Быдыр ирон адæмы канд зæххы кадаварæй нæ фервæзын 
кодта. Тæккæ стырдæр æнтыст уыд, кæрæдзийæ иппæрд кæй нал 
уыдысты, уый. Быдираг цард æрбангом кодта адæмы. Алы кæмттæй 
рацæуджытæ-иу æрцардысты иу ран. Куыдфæстæмæ адæм æппындæр 
комбæстæтыл нал дихтæ кодтой.

Фæивгъуыдта, Алани-Ирыстон æппæт дунейæ иртæст куы уыд, 
уыцы рæстæг дæр. Ирæттæ бирæ цæуылдæрты ахуыр кодтой иннæ 
адæмтыл, сæхæдæг дæр сын хай кодтой, хорзæй сæм цы уыд, уымæй.

1. Цæмæн фæндыд ирон адæмы быдырмæ раздæхын?
2. Цавæр ахастдзинæдтæ уыдис хохæй ралидзæг адæм æмæ сæ 
хъæуты уæздæтты æхсæн?
3. Цавæр быдираг хъæутæ зоныс?
4. Цы пайда уыдис быдырмæ ралидзынæй? 

25. Зæхкусджытæ хæдбардзинад 
куыд райстой

Уæрæсейы зæхкусæг адæмæн се ’мбисæй фылдæр цардысты 
дворянты зæххытыл. Уыцы зæхкусджыты хуыдтой хъазайрæгтæ 
(крепостные), уымæн æмæ закъонмæ гæсгæ уыдысты сæ дворянтæ-
помещикты зæххытæм фидаргондыл 
нымад. Помещиктæ хуыдтой, стыр 
зæххы хæйттæ (поместье) æд 
хъазайраг зæхкусджытæ кæй къухы 
уыдысты, ахæм дворянты. Зæхкусæгæн 
нæ уыд йæ хицауæй ацæуыны бар. 
Хицаумæ та уыд йæ хъазайраджы 
ауæй кæныны кæнæ балæвар 
кæныны бар дæр. Ахæм фæтк хуыйны 
хъазайраг бар (крепостное право). 
Хъазайраг зæхкусджытæн сæ куыст 
æмæ цард уыдис сæ хицауы зæххыл. 
Сæ куысты æфтиæгтæй хъуамæ хай 
лæвæрдтаиккой хицауæн. Уыимæ 
куыстой хицауæн йæхицæн дæр: хуым 
кодтой, хызтой фос, хос карстой, кодтой, Уырыссаг хъæуы
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хицауы хæдзары кусинагæй цыдæриддæр уыдис, уый. Дворянтæй 
иуæй-иутæ карз уыдысты сæ хъазайрæгтæн. Уыдонæн та дворянтыл 
бахъаст кæныны бар дæр нæ уыди.

Зæхкусджытæ-иу ахæм фыдуавæртæн куы нал быхстой, уæд 
лыгъдысты сæ хицæуттæй кæнæ-иу сæ ныхмæ сыстадысты. Хицауад сæ 
карз æфхæрдта уый тыххæй. Зæхкусæг адæмы тæккæ стырдæр сыстад 
уыдис XVIII (18) æнусы Екатеринæ II паддзахиуæджы заман. Адæмы 
раздзог уыд Емельян Пугачёв. Уый йæхи рахуыдта паддзах æмæ 
цалдæр азы хæцыд хицауады æфсæдтимæ.

Уырысы æмбаргæ æмæ рæстзæрдæ адæм уыдтой хъазайраг 
бары хъæндзинæдтæ. Ноджы ацы фæткæвæрд фылдæрæй-фылдæр 
зиан хаста Уæрæсейæн, кодта йæ лæмæгъдæр æмæ мæгуырдæр. 
Хъазайраг зæхкусджытæ искæй зæххыл кодтой æнæбары куыстытæ. 
Хорæрзад уыд мæгуырау. Дворянтæй бирæтæ гæвзыкмæ цыдысты 
æмæ-иу паддзахадæн хъалон фидын сæ бон нал уыд. Сахарты заводтæ 
кусæгхъуаг æййæфтой, адæмæн та хъазайраг хъæутæй сахартæм 
рацæуыны амал нæ уыд.

1861 азы император Алыксандр II систа хъазайраг бар æмæ 
ссæрибар кодта зæхкусджыты. Хъазайраг чи уыд, уыдонæн радтой 
сæрибар лæджы бартæ æмæ сæ бынтондæр суæгъд кодтой дворянты 
бархъомысæй. Ныр сæ цард уыд сæхицæй аразгæ. Адæм цы зæххытыл 
куыстой, уыдон балхæнын хъуыд сæ хицæуттæй.Æхца уыд сабыргай,  
49 азы дæргъы фидæн.

Алыксандр II Сæрибаргæнæг (Освободитель) кæй рахуыдтой, уый 
ма паддзахады цардмæ бахаста æндæр ивддзинæдтæ дæр. Ног фæтк 
æвæрд цыд æфсады, тæрхондæтты, бынæттон разамынды. 

Паддзахады цард ивын райдыдта. Арæзт цыдысты æфсæн-
вæндæгтæ, заводтæ, рæзтысты сахартæ, гом кодтой скъолатæ æмæ 
рынчындæттæ. Адæмæй бирæтæ ралыгъдысты сахартæм æмæ куыстой 
заводты. Фылдæрæй-фылдæр кодта ахуыргонд адæмы нымæц.

Ирыстоны хъазайраг бар нæ уыд, фæлæ зæхкусджыты цард ам 
дæр фендæрхуызон. Ивддзинæдтæ райдыдтой быдыры зæххыты ног 
райуæрсты фæстæ. Цæмæй адæмы зæрдæхудт ма райса, уый тыххæй 
хицауад архайдта зæхкусджыты бартæ хъахъхъæныныл. Уый пайда 
уыд Уæрæсейæн. Ирон зæхкусæг адæм паддзахадæн фидар æнцой 
уыдысты, цыбырнымæц уæздæттæ та лæмæгъ цæдисон разындысты. 
Зæхкусæг адæм сæхи дарынхъом уыдысты æмæ æххуыс кодтой 
паддзахадæн дæр: фыстой хъалон, æфсадæн хæлц уæй кодтой.

Ирон зæхкусджытæ уыдысты сæрибар адæм. Хъуыдис сын 
æрмæстдæр зæхх раттын æмæ сæ уæздæттæй хицæнæй æрцæрын 
кæнын, цыфæнды бархъомыс æмæ домæнтæй дæр уæгъд куыд 
уыдаиккой, афтæ. Зæххыты райуæрст фæцис 1866 азы. Адæм се ’ппæт 
дæр райстой æмхуызон хæйттæ – уæздæттæ дæр æмæ зæхкусæг адæм 
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дæр. Уымæй цалдæр азы раздæр та арæзт 
æрцыд хицæн хъæутæ. Зæхх лæвæрд цыд 
хъæубæстæн. Алы хæдзарæн дæр кодтой 
æмхуызон хай æхсæны зæххæй.

Æгас Уæрæсейы куыд ивта, афтæ 
Ирыстоны дæр цард цырынæй ивын 
райдыдта. Зæхкусæг адæм райстой зæхх 
æмæ йыл куыстой сæ бинонтæн. Дзæуджы-
хъæуы, Цхинвалы, Алагиры, Беслæны 

арæзтой заводтæ. Хæхты къахтой æрзæт. Хъæуты цæрджытæ кусынмæ 
цыдысты Уæрæсейы алы сахартæм æмæ суанг фæсарæнтæм дæр. 
Ирæттæ хæстæгдæр зонгæ кодтой æндæр адæмты цардимæ. Ирыстоны 
фылдæр кодта ахуыргонд адæмы нымæц. Уыдон уыдысты инæлартæ 
æмæ афицертæ, ахуыргæнджытæ æмæ дохтыртæ, адвокаттæ æмæ 
инженертæ. Уыдонæн сæ хуыздæртæ тыхстысты сæ адæмы цардыл, 
бæллыдысты сæ райгуырæн бæстæйы рухс фидæнмæ.

1. Цæмæн æрцыд ист Уæрæсейы хъазайраг бар?
2. Куыд аивта ирон зæхкусджыты уавæр быдыры зæххыты ног 
райуæрсты фæстæ?
3. Цы у паддзахадæн пайдадæр: хъазайраг адæмы æнæбары куыст 
æви адæмы ссæрибар кæнын?

26. Революци æмæ мидхæст
Зæхкусджыты ссæрибар æмæ иннæ ивддзинæдтæ дæр æппæт 

адæмы цард фæндон хорзмæ не ’ркодтой. Алы хæдзары даринæгты 
бæрц æмхуызон нæ уыд, æмхуызон дзы нæ уыд куыстхъом адæймæгты 
бæрц дæр. Иутæн сæ зæххæй уæлдæйттæ зади, иннæтæн та фаг 
нæ кодта. Хъæздгуытæ дардтой æххуырстытæ, мæгуыр адæм та 
сахартæм куыстагур цыдысты. Сахайраг кусджыты цард дæр бирæ 
бæллиццагдæр нæ уыд. Кусгæ бон хаста 12 сахаты.  Мызд хæринаг 
æмæ фатеры фаг дæр тыххæй кодта. Фæллойгæнæг адæм тох кодтой 
сæ бартыл. Æмæ цадæггай цард ивын байдыдта. Хуыздæргæнгæ 
цыдысты куысты уавæртæ, фылдæр кодта мызд. Фæлæ XX (20) æнусы 
райдиан Уæрæсейы хор не ’рзад. Æрцыди тугкалæн хæстытæ: 1904 азы 
– уырыссаг-япойнаг хæст, 1914 азы та – фыццаг дунеон хæст.

Хæст хуынди дунеон уымæн, æмæ дзы архайдта бирæ 
паддзахæдтæ. Уыцы хæст æрхаста стыр фыдбылызтæ æмæ 
тыхæвзарæнтæ: дыууæ милуанæй фылдæр дзы фæмард адæм, бæстæ 
æрцыд заууатмæ, адæм æййæфтой æххормаг.

Хæст Уæрæсейы адæмы æркодта къуырцдзæвæнмæ. 1917 азы 
Февралы революци Николай II йæ къух сисын кодта паддзахы 

Мызуры æрзæткъахæн
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бынатыл. Хицаудзинад лæвæрд æрцыд Рæстæгмæйы хицауадмæ. 
Фæлæ уый дæр адæмы фыдæнхъæл фæкодта. Адæмы ныфс уыди, ног 
хицауад хæстæн кæрон кæй скæндзæн, зæхх, чи йæ кусы, уыдонæн 
кæй байуардзæн, заводты кусджытæн сæ мызд кæй фæфылдæр 
кæндзæн, уымæй. Фæлæ хæст цыди дарддæр, хуымæтæг адæмы цард 
зынæй зындæр кодта.

Паддзахы йæ бынатæй куы раппæрстой, уый размæ ирон фыссæг 
Тлатты Хох ныффыста уацау «Фын». Уацауы герой – студент йæ фыны 
бафты фидæны цардмæ. Уым уыны, сæ райгуырæн бæстæйы фарнæн чи 
фæллой кæны, ахæм амондджын адæмы. Уыдон иууылдæр сты æмсæр 
æмæ сæрибар. Адæм сæхæдæг æвзарынц зондджын æмæ фæлтæрдджын 
разамонджыты æмæ сын сæ бар бакæнынц паддзахады хъуыддæгтæ. 
Студенты хъал кæнын нæ фæнды, уымæн æмæ йæ диссаджы фын 
тынг дард у царды æцæгдзинадæй. Мæгуыр студент нæ зоны, сæрибар, 
æмбарад æмæ рæстдзинад куыд агургæ сты, уый.

Февралы революци раргом кодта: Уæрæсейы адæмты нал фæнды, 
куыд цардысты, афтæ цæрын. Хъæуы ног цард аразын. Фæлæ куыд? 
Фæндæттæ уыдысты алыхуызон. Партитæй иутæ уыдысты ахæм 
зондыл лæуд: адæмон хицаудзинад аразгæ у сабырдзинады фæндагыл 
цæугæйæ, æппæтадæмон æвзæрстыты бындурыл. Æвзæрстыты чи 

Чырыстонхъæуы цæрджытæ рацыдысты урсгвардионты 
ныхмæ. Нывгæнæг Тугъанты Махарбег
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фæуæлахиз уа, уый кусдзæн хицауады дæр. Адæм кæй равзарой, 
уыдон разамынд дæтдзысты паддзахадæн – уый та у ног цардмæ 
фæндаг. Æппæтадæмон æвзæрстыты бындурыл арæзт хицаудзинад 
хуыйны демократи. Демократи у зын æмæ дæргъвæтин куыст. У ахæм 
цардæвæрд, дæ рæстдзинадыл хъуыддаг æмæ ныхасæй æууæндын 
кæнын кæм хъæуы. Алы хицæн адæймаг дæр æмæ æппæт адæм дæр 
сæхæдæг æвзарынц, цавæр хицауад æмæ сæм цавæр цард хуыздæр 
кæсынц, уый. Демократи у – иумæйаг æмæ æмхуызон бартæ хъæздыгæн 
æмæ мæгуырæн, ахуыргондæн æмæ æнахуыргондæн.

Ахæм фæндаг æппæты зæрдæмæ нæ цыд. 
Большевиктæ дзырдтой, ног цард æнæ хъæздгуытæй аразын 

хъæуы, сæ зæххытæ, фабриктæ æмæ æппæт мулк та сын адæмæн 
раттын хъæуы, зæгъгæ. Ирыстоны большевиктæн фæзынд тыхджын 
цæдисон – зæхкусджыты революцион парти «Кермен». Большевикты 
парти Уæрæсейы адæмтæм сидти ног революцимæ.

1917 азы октябры большевиктæ сарæзтой æдгæрзтæ сыстад æмæ 
раппæрстой Рæстæгмæйы хицауад. Уый бынат бацахстой кусджытæ, 
зæхкусджытæ æмæ салдæтты депутатты Советтæ. Уымæ гæсгæ, 
Октябры революци цы хицаудзинад æрæвæрдта, уый хуынди Советон.

Фыццаг Советон хицауады сæргъы æрлæууыд Владимир Ильич 
Ленин. Советон хицауад кæрон скодта хæстæн, зæхх лæвæрд æрцыд 
зæхкусджытæн, заводтæ – кусджытæн. Большевиктæм афтæ каст, 
цыма хъæздгуытæн сæ мулк байсын æмæ йæ иумæйаг скæнын раст 
цардмæ фæндаг у. Æмбаргæ лæгтæ сын  дзырдтой, ахæм фæндаг 
адæмæн тæссаг у, зæгъгæ. Уый æркæндзæн хæстмæ æмæ ног 
галиудзинæдтæм. Фæлæ большевиктæ, тыхæй архайгæйæ, ссæстой, 
семæ разы чи нæ уыд, уыдоны се ’ппæты дæр.

Уæд сæ ныхмæ хæцæнгарз райстой закъонæй æвæрд хицауады 
фарслæуджытæ. Уæрæсейы райдыдта мидхæст. Мидхæст хонынц иу 
паддзахады цæрæг адæмы æхсæн хæст. Ныхмæлæуджытæ вæййынц иу 
адæмæй, каст фæвæййынц иу скъолатæ. Фæлæ æрцæуынц кæрæдзийы 
цæгъдынмæ, уымæн æмæ нæ базонынц сабырæй баныхас кæнын сæ 
иумæйаг райгуырæн бæстæйы хъысмæтыл. Уый у мидхæсты сæйраг 
трагеди.

Советон хицаудзинады фарс хæцыди Сырх Æфсад, йæ ныхмæ та 
лæууыдысты урсгвардионтæ. Цалдæр азы цыдис тугкалæн хæст урсытæ 
æмæ сырхыты æхсæн. Мидхæсты фæуæлахиз советон хицаудзинад, йæ 
ныхмæлæуджыты та бахъуыд сæ райгуырæн зæхх ныууадзын.

1. Цæй мидæг сты революцийы сæйраг аххосæгтæ?
2. Нæ цард Тлатты Хохы «Фын»-ы хуызæн у?
3. Цæмæн схуыдтой зæхкусджыты парти «Кермен»?
4. Цæмæй хицæн кæны мидхæст æндæр хæстытæй? 
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27. Хуссар Ирыстон фыдызнагæй 
куыд фервæзт

Революци æмæ мидхæст Ирыстонæн 
æрхастой бирæ фыдбылызтæ. Тæккæ стырдæр 
трагеди уыдис, Гуырдзыйы паддзахад Хуссар 
Ирыстон фесафыны фæнд кæй скодта, уый.

Февралы æмæ Октябры революцитæ фе-
хæлдтой Уæрæсейы импери. Кæд цыфæнды фы-
дæбæттæ баййæфтой, уæддæр бирæ адæмты нæ 
бафæндыд Уæрæсейæ хицæн кæнын. 1917 азы 
майы ирон адæм сæ уанелы (съезды) фидарæй 
загътой, Ирыстон йæ паддзахадыл Уæрæсейы кæй 
нымайы, уый. Адæмтæй иутæ та рахастой хицæн 
паддзахæдтæ саразыны уынаффæ. 

1918 азы майы хæдбардзинад расидти 
Гуырдзы – Ирыстоны хуссайраг сыхаг. Гуыр-
дзыйы хицаудзинад райстой, сæ зæрды ирон 
зæххытæ бацахсын кæмæн уыд, ахæм адæймæгтæ. Уыдон спайда 
кодтой, Уæрæсе æмæ уыимæ Ирыстоны дæр мидхæст кæй цæуы, уыцы 
уавæрæй. Гуырдзыйы хицауады фæндыд Ирыстоны хуссайраг хай йæ 
дæлбар бакæнын. Ирон адæм не сразы сты сæ райгуырæн бæстæ дихтæ 
кæныныл. Уæд Хуссар Ирыстонмæ Калакæй æрбабырстой æфсæдтæ. 
Уыцы рæстæг хорз æфцæгвæндæгтæ нæма уыд. Стæй хуссайрæгтæм 
æххуысмæ ацæуыны амал уыд æрмæст хæрз чысыл къордтæн. Цæгаты 
ма йæ тынгыл уыд мидхæст сырхытæ æмæ урсыты æхсæн.

Хуссары ирæттæ хъазуатæй хæцыдысты тыхгæнджыты ныхмæ. 
Хатгай сын æххуыс кодтой, Гуырдзыйы хицауады галиудзинад чи 
æмбæрста, уыцы  гуырдзиаг зæхкусджытæ. Фæлæ тых уæлахизваг 
нæ уыд. Гуырдзыйы хицауад кодта йæ кæнон. Йæ фарс лæууыдысты 
раздæр немыцаг, стæй та англисаг æфсæдтæ.

Ирыстоны зæххытæ байсыны тыххæй Гуырдзыйы хицауад бакодта, 
сæттын чи нæ комы, уыцы ирæтты ныццæгъдыны кæнæ сæ сæ зæххæй 
фæсурыны уынаффæ.

Ахæм политикæ хуыйны геноцид. Цæмæй уыцы фыдми ма ’руа-
дзой, уый тыххæй 1920 азы сæрды Ирон ныхмæлæуды къордтæ 
ссæрибар кодтой Цхинвал æмæ йæ алфамбылай хъæутæ. Ирон 
ныхмæлæудæн разамынд лæвæрдтой Дзаттиаты Алыксандр, Санахъо-
ты Лади, Гаглойты Серги. Ирыстон йæхи банымадта Уæрæсейы хайыл.

Гуырдзыйы æфсæдтæ æрбабырстой ногæй. Уыдон сыгътой 
хъæутæ, мардтой сывæллæтты, сылгоймæгты, зæрæдты. Сæ удтæ 
ирвæзынгæнгæйæ, адæм сæхи æппæрстой хæхтæм. Мингай лигъдæттæ 
рацыдысты Ирыстоны хæххон фæндæгтыл. Ныхмæлæуды къордтæ 
фæлвæрдтой лæгсырдты бауромын, лидзæг адæмы хъахъхъæнгæйæ. 

Дзаттиаты Алыксандр
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Лæгмарты бæхджынтæ-иу ирæтты куы баййæфтой, уæд æппындæр 
никæуыл ауæрстой.

Ирон ныхмæлæуды къордтæ дæрæнгонд куы ’рцыдысты, уæд 
Гуырдзыйы разамынд бавнæлдтой ирæтты бынтондæр Фæскавказаг 
Ирыстонæй фæсурынмæ. Салдæттæ ирон адæмы тардтой сæ хъæутæй. 
Сæ хæдзæртты сын тыххæй цæрын кодтой гуырдзиæгты. Хуссар 
Ирыстоны цæрджытæ баззадысты æнæ хæдзæрттæй, фæхауæццаг сты 
сæ зæххæй.

Лидзæг дзыллæтæ æфцæджытыл хызтысты Цæгатмæ. Æрзымæг. 
Адæм цагъды кодтой уазал æмæ стонгæй. Цæмæй сæ хъæбулты 
удхарæй фервæзын кæной, уый тыххæй-иу мадæлтæ æд сабитæ сæхи 
аппæрстой къæдзæхтæй.

Цæгат Ирыстоны æххуыс кодтой лигъдæттæн. Фæлæ ам дæр 
бæстæ уыд заууат. Нырма æрæджы фæцис мидхæст. Адæм кодтой 
тыхст цард. Райдианты-иу æрлидзæггæгты чысыл къордтæй æрцæрын 
кодтой алы хъæуты. Фæлæ сын куыдфæстæмæ бынат нал фаг кодта, 
æмæ-иу адæм баззадысты тыгъд быдыры. Цардысты мусонгты æмæ 
кæттаг цатырты. Хæрдхъуаг, къуындæг цард æмæ уазалæй адæмыл 
æфтыдысты уæззау низтæ. Алы бон дæр марди 80 адæймаджы бæрц.

Хуссар Ирыстон ссæрибар кæныны тыххæй цæгаты арæзт цыд ног 
хæцæг къордтæ. 1921 азы уалдзæджы ирæттæ тыхгæнджыты асырдтой 
Хуссар Ирыстонæй. Гуырдзыйы дæр райтынг хицаудзинадыл тох. 
Гуырдзыстоны большевиктæ фæуæлахиз сты æмæ æрæвæрдтой советон 
хицаудзинад.

Лигъдæттæ райдыдтой сæ хæдзæрттæм здæхын. Иутæ дзы 
баззадысты цæгаты цæргæйæ, уыдонæн зæхх радтой Дзæуджыхъæумæ 
хæстæг. Афтæ фæзындис Ногиры хъæу.

Советон Уæрæсе стыр æххуыс бакодта Хуссар Ирыстон 
бахъахъхъæнынæн. Гуырдзыстон ногæй советон паддзахады скондмæ 
кæй бацыд, уымæ гæсгæ Уæрæсе æмæ Ирыстоны адæм æнхъæлдтой, 
ахæм æвирхъау цаутæн æрцæуæн нал ис, зæгъгæ. Цард равдыста, 
уыдон дзæгъæл ныфсытæ кæй уыдысты, уый. 

1. Цавæр нысантимæ æрбабырста Гуырдзы Хуссар Ирыстонмæ?
2. Куыд æххуыс кодтой цæгатаг ирæттæ сæ хуссайраг æфсымæртæн?
3. Ахъуыды кæн æмæ радзур, лигъдæттæ цы бæллæхты бахауынц 
æмæ цы зындзинæдтæ бавзарынц, уыдоны тыххæй. 

VIII ХАЙ. ЗЫН ФÆНДÆГТÆ ХУЫЗДÆР ЦАРДМÆ

28. Ног æхсæнад аразыны дуг
Революци фехæлдта Уæрæсейы импери. Мидхæсты фæстæ фæзынд 
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ног паддзахад – Советон Социалистон 
Республикæты Цæдис. Æнцондæр дзу-
рыны тыххæй йæ хуыдтой Советон Цæдис 
кæнæ СССР – йе ’ххæст номы (Союз 
Советских Социалистических Республик) 
фыццаг дамгъæтæм гæсгæ. Ленины фæс-
тæ паддзахады сæргъы æрлæууыдис 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Раздæр хицаудзинад æцæгæй дæр 
уыдис, адæм кæй æвзæрстой, уыцы де-
путатты Советты къухы. Фæлæ тагъд 
рæстæджы большевиктæ бынтондæр ба-
цахстой Советтæ, сæ бархъомыс æрæ-
вæрдтой æвзæрстытыл. Уыдон сæ пар-
ти схуыдтой Коммунистон, уымæн æмæ 
зæрдæ æвæрдтой коммунизм саразынæй. 
Коммунизм у, æмбар æмæ амондджын 
адæм коммунæтæй кæм цæрынц, ахæм 
раст цардмæ бæллиц. Коммунæ у, хи исбон кæм нæй, мулк иумæйаг 
кæм у æмæ дзы алкæмæ дæр йæ фаг кæм хауы, ахæм хъæубæстæ. 
Коммунизм аразыны фыццаг къæпхæныл парти банымадта социа-
лизм – хъæздгуытæ æмæ мæгуыртыл, помещиктæ æмæ зæхкусджытыл, 
фабрикты хицæуттыл æмæ æххуырст кусджытыл чи нæ дих кодта, 
ахæм æхсæнад. Цæмæй советон республикæтæ социалистон суой, уый 
тыххæй коммунисттæ аивтой хи исбон æмæ уæлбартæ иууылдæр. Нæ 
бæстæ ссис дунейы мидæг æппæты фыццаг социалистон паддзахад. Со-
ветон Цæдисы адæмты бахъуыд бирæ зындзинæдты сæрты ахизын.

Бирæ хъуыддæгтæ Советон Цæдисы конд цыдысты дунейы 
мидæг фыццаг хатт. Ничи зыдта дзуапп сæйраг фарстæн: бæллиццаг 
æхсæнад саразæн ис æви нæ?

Мидхæсты фæстæ бæстæ уыд заууат, адæм – æххормаг. Нæ фаг кодта 
цæрæнуæттæ æмæ уæлæдарæс. Фæлæ хæствæллад адæм цин кодтой, 
сабыр цард кæй ралæууыд, ууыл. Советон хицауад кусæг адæмы рахуыдта 
æппæт хъæздыгдзинæдты хицау. Æмæ адæм куыстой, сæ зæрдæ хуыздæр 
фидæныл даргæйæ. Уыдоны уырныдта, ныр алцыдæр фæллойæ аразгæ 
кæй у, уый.

Советон Цæдисы (СССР-ы) сырх тырысайыл уыдис кусджытæ æмæ 
зæхкусджыты барвæндон цæдисы символ – Дзæбуг æмæ Æхсырф. 
Фæлæ æрмæст æхсырф æмæ дзæбугæй нæй фидæн аразæн. Хъæуы 
заводтæ, электростанцæтæ, «зондджын» тæрхытæ æмæ машинæтæ, 
трактортæ æмæ æндæр зæхкусæн механизмтæ. Бæстæйы заууаты 
уавæрыл фæуæлахиз уæвын æмæ адæмы кæрдзынæй бафсадын 
æгъгъæд нæу. Саразын хъæуы тыхджын индустри, ифтонг хъæууон 
хæдзарад. 

Ног цард аразæг.
Нывгæнæг Тугъанты Махарбег
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Ирыстон æнæхъæнæй дæр фестад арæзтадон фæз. Арæзт цыдысты 
ног заводтæ æмæ цæрæн хæдзæрттæ кусджытæн, рынчындæттæ 
æмæ скъолатæ. Тæккæ хъуыстгонддæр арæзтад уыдис Джызæлдоны 
электростанцæ. Уый æрхъуыды кодта хæххон хъæу Дæргъæвсы цæрæг 
Баймæтаты Цыппу. Уый ма йæ хæдзары станцæйы кусгæ макет 
дæр сарæзта. Раздæр Баймæты-фыртыл ничи æууæндыдис. Фæлæ 
инженертæ сбæрæг кодтой, Цыппуйы нымæдтытæ раст кæй сты, 
уый. Джызæлдон гуыры цъититы æмæ цæхгæрлыг кæны Дæргъæвсы 
дæлвæз. Уырдыгæй бæрзондæй хауы Хъобаны коммæ. Цыппу бахаста, 
тъунел бакъæртт кæныны æмæ ууылты Джызæлдон электростанцæйы 
турбинæтæм саразыны фæндон. Джызæлдоны ГЭС ссис социалистон 
Ирыстоны символ. Ам фæсивæд ахуыр кодтой алы дæсныйæдтыл. 
Иууылдæр – зæхкъахæгæй инженеры онг – æууæндыдысты ног цард 
аразæг адæмы хъаруйыл.

Советон хицауад зæхкусджытæн радта зæхх. Зæхкусджытæй 
иутæ арæзтой æмбалæдтæ. Уыдон-иу иумæ балхæдтой трактор, иумæ 
куыстой быдыры. Коммунистон парти рахаста æппæт зæхкусджыты 
дæр ахæм коллективон хæдзарæдты баиу кæныны уынаффæ. 
Цыбырæй сæ хуыдтой колхозтæ. Хъыгагæн, уыцы хъуыддаг конд 
æрцыдис тыхæй. Колхозтæм цæуын кæй нæ фæндыд, уыдоны хастой 
Сыбырмæ. Бирæтæ уым фесæфтысты. Колхозонтæ хъæздыг нæ 
цардысты. Сæ тыллæджы фылдæр хай цыдис паддзахадмæ. Колхозтæй 
сахартæм ластой хойраджы продукттæ. Сахартæй хъæутæм та 
æрвыстой машинæтæ æмæ æндæр хъæугæ дзаумæттæ.

Советон хицауад расидти тох æнахуыргонддзинады ныхмæ. 
Партæтыл сывæллæтты æмхуызон æрбадтысты ас адæм дæр. 
Ирыстоны фыццаг хатт фæци амал мадæлон æвзагыл ахуыр 
кæнынæн. Ууыл тох кодтой ирон адæмы бирæ фæлтæртæ. Йæ 
мадæлон æвзагыл адæймаг хуыздæр æмбары ахуыргæнæджы амынд 
æмæ чиныджы мидис. Мадæлон æвзагыл æнцондæр у урок дзурын, 
æхцон у чингуытæ кæсын.

Ирыстоны æппæт æнтыстытæ дæр баст уыдысты советон бæстæйы 
иумæйаг æнтыстытимæ. Иумæйаг уыдысты канд уæлахизтæ нæ, фæлæ 
рæдыдтытæ дæр æмæ зындзинæдтæ дæр. Революци æмæ мидхæст 
цардыл сæ уæззау фæд æнæ ныууадзгæ нæ фесты.

Советон хицауад æппынæдзухæй уыди знагагур. Адæмы фæдыл-
иу бафтыдысты сæ мыггаджы уæздандзинады тыххæй, фæсарæйнаг 
хæлæрттæ сын кæй уыд, уый тыххæй. Æнаххос адæмæн кодтой 
фыдмитæ, кодтой сæ ахæстæтты, хастой сын  марыны тæрхон.

Адæмтæй иутæн коммунисттæ радтой цæдисон республикæтæ 
саразыны бар. Иннæтæн саразын кодтой автономон республикæтæ 
(кæнæ автономон облæсттæ) стыр цæдисон республикæты сконды 
мидæг. Ирыстон тыхæй адих кодтой дыууæ хайыл – Цæгат æмæ 
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Хуссар Ирыстоныл. Раздæр Ирыстоны дыууæ хайы дæр уыдысты 
автономон облæсттæ, фæстæдæр Цæгат Ирыстон ссис автономон 
республикæ æмæ бацыд Уæрæсейы Республикæйы скондмæ, Хуссар 
Ирыстон та бакодтой Гуырдзыйы республикæйы хай.

1. Цы у социализм, колхоз?
2. Ног æхсæнады цавæр æнтыстытæ æрхастой пайда адæмæн?
3. Æнахуыргонддзинадимæ тох æмæ мадæлон æвзагыл ахуыр 
кæныны фадат цæмæн нымайæм советон хицаудзинады ахсджиаг 
æнтыстытыл?
4. Цавæр хъуыддæгтæ сты, Коммунистон партийы къухы раст 
æхсæнад саразын кæй нæ бафтыд, ууыл дзурæг? 

29. Фыдыбæстæйы Стыр хæст
1941 азы Советон Цæдисмæ æрбабырста фашистон Герман. 

Фашистты сæргъы лæууыд Гитлер. Уыдон хъавыдысты æппæт дуне 
сæхи бакæнынмæ æмæ дæрæн кæнын байдыдтой иу паддзахад 
иннæйы фæдыл. Сæ арми нымадтой æнæбасæтгæйыл. Фашисттæ 
дызæрдыг нæ кодтой, Советон Цæдис цалдæр къуыримæ кæй 
басæтдзысты, ууыл, æнхъæлдтой, æмæ сын ахъаз уыдзæн, адæм 
советон хицаудзинадæй разы кæй не сты, уый. Фæлæ адæм æмдыхæй 
æрлæууыдысты знаджы ныхмæ. Цыфæнды хицаудзинад дæр иуты 
зæрдæмæ фæцæуы, иннæты зæрдæмæ – нæ. Фæлæ Фыдыбæстæ 
хицаудзинадимæ ивддзаг гæнæн нæй. Сæ сæр сæрмæ цы адæм 
хæссынц, уыдон никæй уадзынц сæ хъуыддаджы цæуын. Тыхгæнæгæн 
тыхæй дзуапп дæттын хъæуы.

Гитлеронтæ сæхи уацары дæттынц Дзæуджыхъæумæ бацæуæнты
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Хæсты цыппар азы уыдысты фыдæвзарæнты азтæ. Уыимæ 
Фыдыбæстæйы хæст равдыста адæмы стыр хъару райгуырæн зæхх 
æмæ сæрибар хъахъхъæнгæйæ. Хæсты райдиан знаг уыдис тынг 
тыхджын. Æртæ мæймæ фашисттæ схæццæ сты Мæскуыйы онг. 
Мæскуы хъахъхъæнгæйæ, советон æфсæдтæ фыццаг хатт фæуæлахиз 
сты знагыл. Æгас бæстæйыл айхъуыстысты æхсарджын афицер 
Василий Клочковы ныхæстæ: «Егъау у Уæрæсе, фæлæ нын фæндаг 
ничердæм ис – Мæскуыйæн раттæн нæй!» («Велика Россия, да 
отступать некуда – позади Москва!»)

Мæскуыйы бынмæ дæрæнгонд куы ’рцыдысты, уæд гитлеронтæ 
сæ тыхтæ сарæзтой Уæрæсейы хуссар районтæм. 1942 азы сæрды 
райдыдтой Сталинграды хæст æмæ Кавказ байсыныл тох. Сталинград 
ныртæккæ хуыйны Волгоград. Волгæйы былгæрæтты æмæ Кавказы 
лыггонд цыд æппæт бæстæйы хъысмæт. Фашисттæ тырныдтой 
Кавказы нефт, хуызджын згъæртæ, хормæ. Кавказы байст цæхгæр 
фæлæмæгъ кодтаид советон арми. Немыц бырстой Дзæуджыхъæумæ: 
уый сын уыд фæстаг цæлхдур Фæскавказмæ ахизæныл. Дзæуджы-
хъæуæй цыди хæстæгдæр фæндаг Грозна æмæ Бакуйы нефтмæ.

Тугкалæн тохты фæстæ уагъд æрцыд Мæздæг, фашисттæ бахæццæ 
сты Æрджынарæгмæ – Ирыстоны лæгъзбыдырмæ цæгатæрдыгæй цы 
бахизæн ис, уымæ. Уыцы бахизæн у, Терк йæхицæн рæгъты æхсæн цы 
нарæг ком айгæрста, уый. Æрджынарæгыл фашисттæ асастой сæ ных. 
Фæстæмæцыд фесты æмæ рацыдысты æндæр фæндагыл – Налцыччы 
уылты.

Карз тохтæ цыдысты Майрæмадаг æмæ Джызæлы рæбынты. 
Дзæуджыхъæуы сыгъдысты, бомбæтæ цы хæдзæрттыл æрхауд, уыдон. 
Адæмон хæцæг къордтæ æрбадтысты 
тæккæ тæссагдæр рæтты. Фæлæ сахары 
нæ мынæг кодта куыст. Заводтæ уагътой 
хæцæнгарз. Цыдысты газеттæ. Йæ сæр йæ 
кой никæмæн сси.

Цалдæр боны ахаста Дзæуджыхъæ-
уы штурм. Сахар сæттын нæ бакуымд-
та. Иу гитлерон афицер фыста сæхимæ: 
«Дзæуджыхъæумæ бацæуæнты цытæ 
федтон, уый у хъаймæт. Цымæ куыд 
фæразы адæймаг ахæм æбуалгъы дис-
сæгтæн». Бæгуыдæр ис алцæмæн дæр 
бафæразæн, дæхи зæхх куы хъахъхъæнай, 
уæд. Фашисттæ æппæрст æрцыдысты 
Дзæуджыхъæумæ бацæуæнтæй, 1942 азы 
кæрон советон æфсæдтæ райдыдтой размæ 
бырсын. Плиты Иссæ.

Нывгæнæг Дзанайты Азанбег
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Мæйы фæстæ ахицæн Сталинграды хæст дæр. Знаг урæд 
æмæ дæрæнгонд æрцыд Волгæйы былгæрæттыл. 1943 азы сæрды 
райтынг Курскы стыр хæст. Уым фашисттæ фесты ахъаззаг цæф 
æмæ райдыдтой фæстæмæцыд кæнын. Фыдыбæстæйы хæст ма ахаста 
дыууæ азы бæрц. Германы ныхмæ ма хæсты бацыдысты Америчы 
Иугонд Штаттæ æмæ Англис. Советон æфсад æмæ йæ ’мцæдисонты 
цæфтæ нæ бауромгæйæ, гитлерон арми ныууагъта, цы бæстæтæ 
бацахста, уыдон.

Гитлеронтæ тарды куы фесты, уæд ирыстойнæгтæ бавнæлдтой 
сæ хæлæттаг хæдзарад банывыл кæнынмæ. Ногæй арæзт цыдысты 
фæндæгтæ æмæ хидтæ. Колхозты райдыдтой быдырон куыстытæ. Иры-
стоны ахуыргæндтæ арæзтой хъæдгæмттæ тагъддæр дзæбæхгæнæн 
хостæ. Скъоладзаутæ афтектæн æмбырд кодтой хосгæнæн кæрдæджы-
тæ æмæ лыстæг мигæнæнтæ. Фронтмæ æрвыстой хъарм дзаумæттæ 
æмæ, къух цы амыдта, уымæй зæрдæлхæнæнтæ. 

Паддзахад стыр аргъ скодта ирыстойнæгты хæстон архайдæн. Не 
’мзæххонтæй æртиссæдз райстой Советон Цæдисы хъæбатыры ном – 
уый у тæккæ кадджындæр хæстон хорзæх. Ирыстойнаг сахъгуырдтæ 
хæцыдысты алы фронтты, бирæ æфсæддон хæйтты. Се ’хсæн уыдысты 
номдзыд инæлартæ Плиты Иссæ, Мамсыраты Хаджумар, Хетæгкаты 
Георги, Дзусаты Ибрагим, Цæлыккаты Хъантемыр. Цоциты Василийы 
хæдтæхæг арвыл фæзынд, зæгъгæ, уæд-иу фашисттæ тасы бацыды-
сты. Немыцаг радио лæвæрдта фæдисы сигнал: «Уæхи хъахъхъæнут! 
Цоцийы-фырт уæлдæфы ис!» Гагкайты Алихан Курскы хæсты раза-
мынд цы сармадзанты иугондæн (батарейæн) лæвæрдта, уый лæууыд 
фашистон танкты ныхмæ. Батарейыл ихуарæгау кодтой нæмгуытæ 
æмæ бомбæтæ. Сармадзантæй иу дæр æнæхъæн нал уыд. Гитлеронтæ 
сæхи бакалдтой æдзæм батарейыл. Мæлæтдзаг цæф Алихан сыс-
стад сæ размæ. Немыцæгтæй иуæн рарæдывта йæ автомат æмæ дзы 
хъиладзагъдæй ралæууыд знæгтыл. Цалдæр минутмæ æрфæлдæхта 
дæс фашистæй фылдæр. Иннæтæ лидзæг фесты. Алихан фæмард, 
фæлæ батарей знагæн нæ радта.

Фыдыбæстæйы Стыр хæст фæцис 1945 азы 9 Майы. Дарддæрæй 
дарддæр кæнынц махæй хæсты рæстæджы цаутæ. Фæлæ цæрынц 
хъæбатырты нæмттæ, бонæй-бон фылдæр кæны сæ кад. Фыдыбæстæ 
нæ рох кæны йæ хъæбулты.

1. Цæмæн афтæ тынг архайдтой фашисттæ Кавказ бацахсыныл?
2. Радзур, Дзæуджыхъæу куыд хъахъхъæд цыд, уый тыххæй.
3. Ранымай Фыдыбæстæйы Стыр хæсты зынгæдæр тохтæ.
4. Бацæттæ кæн радзырд хæсты хъæбатыртæй искæй тыххæй. 
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30. Нырыккон Уæрæсе
Хæсты фæстæ тагъд рæзын райдыдта 

индустри. Колхозты фæзынд электрон тых  
æмæ ног тыхджын машинæтæ. Советон 
ахуыргæндтæ æрхъуыды кодтой бирæ 
мадзæлттæ, цæмæй æрдзы тых æмæ хæзнатæ 
адæмы пайдайæн кусой, уымæн. Хуыздæр 
кодта адæмы цард. Коммунистон парти дæр 
ма басаст йæ разамонджыты рæдыдтытæ æмæ 
фыдмитыл. Советон Цæдисы ахъаззаг æнтыст 
уыдысты космосмæ балцытæ. Дунейы фыццаг 
космонавт ссис Юрий Гагарин. Космосон нау 
«Восток»-ыл Гагарин зæххы алыварс æрзылд 
1961 азы 12 апрелы. Советон Цæдисы уыдис 
бирæ хорз закъæттæ. Алы адæймагæн дæр 
уыд лæвар ахуыр кæныны æмæ йæхи дзæбæх 
кæныны фадат. Алкæмæн дæр уыд куыст. 
Фæлæ магусайæн дæр æмæ уæхскуæзæй 
кусæг лæгæн дæр сæ мызд уыд æмхуызон. Паддзахадæн раздæрау 
разамынд лæвæрдта, æппæт уынаффæтæ дæр йæхимæ чи иста, 
уыцы Компарти. Партион разамонджытæ ницæмæ дардтой адæмы 
интерестæ. Зæгъæм, сæхгæдтой ирон скъолатæ, ирон æвзаг нымад 
æрцыд, æнæмæнг ахуыр кæнын кæй нæ хъæуы, ахæм предметыл. 
Ирыстоны истори та æппындæр нæ ахуыр кодтой.

Советон Цæдис уыд дунейы тыхджындæр паддзахæдтæй иу. 
Хицауад адæмы æхца хардз кодта хæцæнгæрзтыл, адæмы се ’рвылбон 
царды цы хъуыд, ууыл та æппындæр нæ тыхст. Хор, дзидза æмæ 
æндæр хойраг-иу бахъуыд фæсарæнтæй ласын. Хорз дзаума кæнæ 
хъæугæ чиныг балхæныны тыххæй адæймаджы бирæгай сахæттæ 
хъуыд рады лæууын.

1985 азы коммунистты раздзæуджытæ рахастой «рацарæзт» 
райдайыны уынаффæ. Нал хъыгдардтой, семæ разы чи нæ уыд, уыцы 
адæймæгты. Радтой æхсæнадон организацитæ æмæ суанг партитæ 
аразыны бар. Растыл банымадтой хи исбон. Фæлæ æгæр ферæджы. 
Адæм фыдцæрдтытæй æгæр бафæлладысты æмæ нал лæууыдысты 
советон хицаудзинады фарс. 1991 азы кæрон Советон Цæдис фехæлд. 
Цæдисон республикæтæ, уыдонимæ Уæрæсе дæр, расидтысты 
хæдбардзинад.

Уæрæсейы Федераци кæнæ Уæрæсе сты не стыр паддзахады 
номы дыууæ варианты. Федераци хонынц, иу паддзахады иугонд чи у, 
уыцы республикæты, крайты, облæстты цæдис. Дунейы паддзахæдтæй 
се ’ппæтæй стырдæр фæзуат ис Уæрæсейæн. Уæрæсейы цæры 100 

Юрий Гагарин
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адæмыхаттæй фылдæр, æдæппæтæй 150 милуан адæймаджы бæрц. 
Уæрæсейы Федерацийы сæйраг сахар у Мæскуы.

Уæрæсе у демократон паддзахад. Куыд зонут, афтæмæй, демократи 
у ахæм царды фæтк, алы адæймаг дæр паддзахадон разамынды кæм 
архайы. Алкæмæн дæр æмхуызон бартæ æмæ йæ хъуыдытæ æргом 
зæгъыны фадат кæм ис.

Уæрæсейы сæргъы лæууы Президент. Уый равзарынц æхсæз 
азы æмгъуыдмæ. Æвзæрстыты фæархайынц бæстæйы цæрæг æххæст 
кары адæм иууылдæр. Паддзахад цы закъæттæм гæсгæ цæры, 
уыдон райсы парламент – адæмон депутатты æмбырд. Уæрæсейы 
парламент хуыйны Федералон Æмбырд, арæзт у дыууæ палатæйæ – 
Федерацийы Совет æмæ Паддзахадон Думæйæ. Федерацийы Советы 
бадынц Уæрæсейы республикæты, крайты, облæстты минæвæрттæ. 
Паддзахадон Думæйы депутатты та, Президенты хуызæн, равзарынц 
æппæтадæмон æвзæрстыты.

Президент æмæ парламент цы уынаффæтæ рахæссынц, уыдон 
царды рауадзыныл кусы Хицауад. Хицауады Сæрдарæй снысан 
кæнынæн лæг бацамоны Президент æмæ йæ бавдисы парламенты 
размæ. Парламент æй аккагыл куы банымайы, уæд æрцæуы æвзæрст. 
Хицауад арæзт у, царды алы къабæзтæн разамынд чи дæтты, уыцы 
министрадтæй. Зæгъæм, Ахуырады министрад разамынд дæтты 
æппæт скъолатæ, ахуырдæттæ, университеттæ æмæ институттæн. Алы 
министрады сæргъы дæр лæууы министр.

Уæрæсейы ис алыхуызон партитæ. Уыдон хицаудзинадыл тох 
кæнынц сæрибар æвзæрстыты. Цæмæй закъæттæ аразыны æмæ 
исыны хъуыддæгты архайа, уый тыххæй парти хъуамæ фæуæлахиз 

Мæскуыйы Кремль – Уæрæсейы Президенты резиденци
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уа Паддзахадон Думæмæ æвзæрстыты. Æвзæрстытæ ма вæййынц алы 
облæсты, крайы кæнæ республикæйы парламентмæ дæр æмæ сахары 
думæмæ дæр.

Нæ паддзахады цард æмæ фидæн аразгæ у нæ алкæмæй дæр. 
Цæмæй нæ Райгуырæн бæстæ рæсугъддæр æмæ амондджындæр кæна, 
уый тыххæй бирæ диссæгтæ нæ хъæуы – зæрдиагæй ахуыр кæнын 
æмæ кусын, кæрæдзийæн æххуыс кæнын.

1. Цавæр æнтыстытæ æмæ аиппытæ уыдис Советон паддзахадмæ 
хæсты фæстæ?
2. Радзур Уæрæсейы Федерацийы паддзахадон арæзты тыххæй.
3. Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, демократи æмæ сæрибар æвзæрстыты 
хорздзинад цæй мидæг ис, уый. 

31. Алани фидæнмæ фæндагыл
Ирыстон æппæт Советон Цæдисимæ иумæ федта 

фыдæбæттæ дæр æмæ æнтыстытæ дæр. Хæсты фæстæ 
дзæбæх кодта йæ хъæдгæмттæ, ногæй йæ къахыл 
лæууын кодта хæдзарад. Ирыстойнæгтæ арæзтой 
æрзæткъахæнтæ æмæ заводтæ. Æнтыстджынæй 
архайдтой аивады æмæ зонадон куысты. Нывгæнæг 
Тугъанты Махарбег, скульптор Тауаситы Сослæнбег, 
актертæ Таутиаты Солæман æмæ Тæбæхсæуты Бало, 
поэт Дзанайты Иван (Нигер) æмæ драматург Туаты 
Дауыт се сфæлдыстады æвдыстой адæмы цард æмæ 
зондахаст, сæ ивгъуыд æмæ сæ абон. Профессор Абайты 
Васо æппæт дунейы зындгонд у, ирон æвзаг æмæ 
ирон культурæйы тыххæй цы чингуытæ ныффыста, 
уыдонæй.

XX æнусы арæзтæдты ахсджиагдæр уыдис, Цæгат æмæ Хуссар 
Ирыстон чи баиу кодта, уыцы фæндаг байгæрдын. Революцийы размæ 
дæр уыдис соса æфцæгвæндаджы цалдæр проекты. Йæ саразыныл 
фæлвæрдтой мидхæсты рæстæг, фæлæ йæм æндæр хъуыддæгтæй къух 
нæ баххæссыд. Арæзтад райдыдта æрмæст 1975 азы. Ног фæндаг ахызт 
Ручъы æфцæгыл. Арæзтадæн йæ рахæцæн уыд къæдзæхты 4 километры 
дæргъæн тъунел бакъæртт кæнын. Хуссар æмæ Цæгатæй кæрæдзи 
комкоммæ цыдысты тъунелкъахджытæ æмæ фембæлдысты 1981 азы 4 
ноябры. Цалдæр азы фæстæ Хуссар Ирыстоны хæст куы райдыдта, уæд 
ацы фæндаг мæлæтæй аирвæзын кодта мингай адæймæгты.

Советон Цæдис хæлын куы байдыдта, уæд Гуырдзыйы сфæнд 
кодтой Хуссар Ирыстоны автономи байсын. 1989 азæй фæстæмæ 
гуырдзиаг фашистты балтæ лæбурын райдыдтой Ирыстонмæ. Ирæтты 

Абайты Васо
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цæрын нал уагътой Гуырдзыйы дæр, стын сæ кодтой сæ хæдзæрттæй, 
истой сын сæ мулк, мардтой сæ. Цæмæй адæм мæлæтæй аирвæзой 
æмæ сæ интерестæ хъахъхъæд æрцæуой, уый тыххæй 1990 азы Хуссар 
Ирыстон расидти хæдбардзинад.

Уый фæахъаз гуырдзиаг æфсæдты ныхмæ лæууынæн, фæлæ 
ирæтты бындзагъд ныккæнынмæ арæзт хæст нæ мынæг кодта. Ногæй 
та æрцыдысты 1920 азы цаутæ. Сæдæ мин адæймагæй фылдæр 
æрбалыгъдысты Цæгат Ирыстонмæ. Æрмæст 1992 азы сæрды 
Уæрæсейы бон бацис хæст æруромын. Цалдæр мæйы фæстæ та 1992 
азы фæззæджы Мæхъхъæлы зæххæй Цæгат Ирыстонмæ æрбабырстой 
фыдгæнджыты къордтæ, уыдон хъавыдысты Горæтгæрон район 
байсынмæ. Ирыстоны сæрвæлтау æрлæууыдысты мингай бархионтæ. 
Адæм никуы ферох кæндзысты, тохы чи фæмард, хæсты цырены 
сывæллæтты, сылгоймæгты, зæрæдты чи ирвæзын кодта, уыцы 
хъæбатырты нæмттæ.

Адæм кæддæриддæр сæ размæ æвæрынц ахæм фарст: цы уыдзæн 
нæ сомбон? Цы уыдзæн фидæны нæ адæмы, нæ паддзахады, æппæт 
дунейы хъысмæт? Ацы фарстæн дзуапп раттæн нæй, истори куы нæ 
зонай, уæд. Фидæн райрæзы ивгъуыд æмæ абонæй. Фидæн аразгæ 
у, мах чи стæм, цæмæ тырнæм æмæ куыд цæрæм, уымæй. Бирæ 
адæмтæм иу фæнд куы уа, уæд уыцы фæнд æнæмæнг сæххæст вæййы. 
Фæлæ бæллицтæ сæххæст кæныныл архайын хъуыддагæй хъæуы: 
фæллойæ кæнæ дæ бартыл тохæй.

Æппæт дунейы раст адæм дæр бæллынц сабырдзинадмæ, 
сæрибармæ æмæ, алкæмæн дæр æмхуызон бартæ кæм уа, ахæм 
цардмæ. Нырыккон адæймаджы фæнды, куыд гæнæн ис, афтæ 
фылдæр зонын дун-дунейы тыххæй æмæ йæхи тыххæй. Дунейы 
дзыллæты æнусон бæллиц у хæлар æмæ рæстдзинады бæстæ. Уыцы 
нысантæм кæнынц дыууæ æмарæзт фæндаджы – Демократи æмæ 
Гуманизм.

Демократи у, адæм æмбар æмæ сæрибар кæм сты, хицаудзинад сæ 
къухы кæм ис, ахæм цардæвæрд.

Гуманизм у, адæймаджы бартæ нымайын, адæймагыл аудын чи 
амоны, ахæм зондахаст.

Æппæт дунейы адæмты фидæн аразгæ у алы адæмты 
хъысмæттæй. Хуымæтæджы нæ загъдæуы, цæмæй æппæт дунейы 
дзыллæтæн исты пайда æрхæссай, уый тыххæй архай дæхи адæмы 
хорздзинадыл. Адæм кæм равзæрдысты æмæ кæм цæрынц,  лæг  
кæм райгуыры, уыцы ран мах хонæм Фыдыбæстæ. Фыдыбæстæ у нæ 
мадæлон æвзаг, нæ адæмы истори, культурæ, нæ райгуырæн зæххы 
æрдз. Фыдыбæстæ у нæ фидæны бындур.

Ирыстоны ис дыууæ республикæйы. Цæгат Ирыстон-Алани у 
Уæрæсейы республикæтæй иу. Йæ сæйраг сахар – Дзæуджыхъæу. 
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Хуссар Ирыстон у хицæн паддзахад. Йæ сæйраг сахар – Цхинвал. 
Дыууæ республикæйы дæр тырнынц баиу уæвынмæ. Куыд ис уыцы 
бæллиц тагъддæр сæххæст кæнæн? Хъæуы хорз ахуыр кæнын, 
зæрдиагæй фæллой кæнын, цæмæй дæ Фыдыбæстæйы интерестæ – 
зонады æмæ аивады, спорты æмæ политикæйы дæ бон хъахъхъæнын 
уа, уый тыххæй.

Ирыстоны ныфс стут сымах, ацы чиныг чи кæсы, уыдон. Сымах 
стут йæ фидæн, йæ сомбон. Цымыдисаг æмæ лæгæвзарæн цардвæндаг 
ис уæ размæ. Адæймаг æдзухдæр фæндаг æвзары: рæстдзинадыл 
ныллæууа æви галиудзинадæн быхса. Ацы чиныджы авторы зæрдæ 
уын зæгъы, цæмæй уæ рауайа зондджын, ныфсджын æмæ амондджын 
лæгтæ.

1. Цæй мидæг ис Ручъы æфцæгвæндаджы ахадындзинад Ирыстон, 
Уæрæсе æмæ æндæр бæстæтæн?
2. Кæй ма зоныс ноджыдæр Ирыстоны ахуыргæндтæ, нывгæнджытæ, 
музыканттæ, актертæ, фысджытæ æмæ поэттæй?
3. Цæмæн бахауд Ирыстон уæззау уавæры Советон Цæдисы фехæлды 
фæстæ?
4. Цы кæнын хъæуы, цæмæй нæ Фыдыбæстæйы фидæн амондджын 
уа, уый тыххæй?
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