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I ХАЙ. ИСТОРИ – ДОГТÆ ЕУГÆНÆГ

1. Ци æй истори?
Истори æй, евгъуд дзаманти цард ка æртасуй, уæхæн наукæ. 

Рагфæлтæрти цардвæндаг æртасгæй, æнцондæр æй нури цардæн аргъ 
кæнун æма федæнмæ раст над иссерун. Еци гъуддаг адæн хъæбæр 
раги балæдæрдтæнцæ æма уомæн исхудтонцæ истори дзаманти 
æвдесæндар, царди зундамонæг. Истори дзоруй евгъуд догти цаутæ 
æма адæни туххæй. Æ райгурæн бæстæ æма æ адæни евгъуд цард 
æнæ зонгæй, адæймагæн цæрæн нæййес. Ци дуйней цæрæн, е конд 
æрцудæй берæ фæлтæрти хъаурæй. Алли адæймаг дæр æ райгурцæй 
æрæййафуй, евгъуд фæлтæрти хъиамæттæй арæзт æнæкæрон 
хæзнатæ: рагон азгъунститæ æма ковæндæнттæ, сахартæ æма гъæути 
нæмттæ, æгъдæуттæ æма кадæнгитæ, финсгутæ æма хузгæнгути 
уадзимистæ. Рагфиддæлти фæлтæрддзийнадæ нæмæ æрхъæрттæй 
хестæрти таурæхъти дæр. Федæн æнæ бундорæй не сæвзуруй. Е 
исирæзуй нæ евгъуд æма нури цардæй. Хæдзарæ аразунæн агори, 
гъæдæ æма æндæр æрмæгутæ куд гъæуй, уотæ федæн дæр ес 
исаразæн, æрмæстдæр абони царди ци ес, уомæй. 

Нæ евгъуд – мах нæхуæдтæ ан. Скъоламæ ка нæма бацудæй, 
еци сувæллонæн дæр ес æхе биографи. Ес ин ниййергутæ, хæдзарæ, 
ном æма муггаг. Уомæн ес уарзон гъазæнтæ, зартæ æма киунугутæ. 
Ес ин маддæлон æвзаг. Ес ин Райгурæн бæстæ. Ке ранимадтан, етæ 
еугурæйдæр æнцæ сабийæн æхе сæрмагонд истори. Е уодзæнæй 
алкæддæр æ царди райдайæн æма бундор, æ хъисмæт куд фæндуй ку 
рауайа, уæддæр.

Хе евгъуд цард æма хе историбæл нæййес къох исесæн. Е 
уодзæнæй иронхнезæй фæссæйгæ уни хузæн, æма уотемæй ба 
цæрæн нæййес нæдæр хецæн адæймагæн, нæдæр еугур дзиллæн. Уæ 
цæститæбæл рауайун кæнетæ уæхæн уавæр: адæнæй феронх æнцæ 
сæ нæмттæ, сæ нæййергутæ. Феронх си æй, кæми цæрунцæ æма кæми 
косунцæ. Алке дæр феронх æй æхе сæрмагонд истори, еумæ ба феронх 
кодтонцæ сæ адæни истори.

Цард ке æрлæудзæнæй, е зин балæдæрæн нæ ’й. Еци адæнæн 
фесæфдзæнæй сæ ном. 

Цæмæй уотæ ма рауайа, уой туххæй дуйней еугур скъолати дæр 
сабийтæ ахур кæнунцæ сæ адæни истори. 

Историккæн уæлдай ахсгиагдæр æй зонун цаути радæвæрд рæстæги 
æндæргъци. Историон рæстæг æй, æнцондæр архайунмæ хецæн 
хæйттæбæл дехгонд ка æрцудæй, уæхæн нади хузæн. Рæстæг нимад 
цæуй æнзтæй, дæсгай æнзтæй, æностæй, минанзонтæй. Æноси ес сæдæ 
анзи. Дæс æноси бæ æнцæ еу минанзон. Историон рæстæг нимайуни 
туххæй райдайæни стъæлфæн æвзурст æрцудæй Есе Киристей райгурд. 



4

Аци цау æй киристон дин æма «нæуæг доги» райдайæн. 
Киристей райгурди агъоммæ ци цаутæ æрцудæй, етæ еугурæйдæр 

хаунцæ «нæуæг доги агъомми» рæстæгмæ.
Райдайæн стъæлфæ – Киристей райгурдæй, рæстæг нимад 

цæуй дууердæмæ. «Нæуæг доги» æнзтæ æма æностæ нимад цæунцæ 
евгъудæй федæнмæ. Алли анз кенæ æнос дæр æй, æ разæй ка цæуй, 
уомæй еу еуæг фулдæр. 7 (VII) æноси фæсте цæуй 8 (VIII) æнос, 1907 
анзи фæсте цæуй 1908 анз. Анз куд фулдæр æй, уотæ хæстæгдæр æй 
нури догæмæ. 

«Нæуæг доги агъомми» æнзтæ æма æностæ ба рæстæги надбæл 
цæунцæ иннердæмæ. Анз кенæ æнос амонæг нимæдзæ куд фулдæр 
æй, уотæ идарддæр æй мах догæй. Евгъудæй федæнмæ нимайгæй 
«нæуæг доги агъомми» 7 (VII) æноси фæсте 8 (VIII) æнос нæ цæуй, фал 
6 (VI) æнос. Нæуæг доги агъомми 108 анзи фæсте цæуй 107 анз. 

Анзмæ гæсгæ æнцон базонæн æй æнос. Анз амонæг нимæдзи 
кæрони дууæ нули ку уа, уæд фиццаг цифритæ бæрæг кæнунцæ æнос. 
Дæнцæн, 500 анз хауй 5 (V) æносмæ, 1200 анз – 12 (XII) æносмæ. 
Фал нульти бунати æндæр цифрæ ку фæззиннуй, уæд е ба амонуй 
фæсдзæуæг æнос. Дæнцæн 501 анз хауй 6 (VI) æносмæ, 1425 анз ба – 
15 (XV) æносмæ.

1. Цæмæн ахур кæнунцæ истори? Адæн æнæ историйæй куд 
уодзæнæнцæ?
2. Ци æй æнос? Мах кæци æноси цæрæн?
3. Цал æнхæст æноси ес нæ доги агъомми 305 анз æма нæуæг доги 
709 анзи æхсæн?

Рæстæги тæлмæ 

2. Куд æртасунцæ евгъуд дзамантæ?
Истори æй хъæбæр бæлвурд наукæ. Нæййес си цæттæ формулитæ. 

Алли цау дæр æртæст цæуй хецæнæй. Истори е ’ргом здахуй 
алцæмæ дæр – адæни царди уагæ æма архайдмæ, сæ нæмттæ æма 
æндаг бакастмæ, дарæс æма цæрæнуæттæмæ. Евгъуд догти цард 
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æнхæстæй исбæлвурд кæнуни туххæй ахургæндтæ-историктæ моргай 
æмбурд кæнунцæ, ци æвдесæнтæ нæмæ æрхъæрттæй, уони. Рагон 
къохфинститæ, таурæхътæ æма рагон предметтæбæл ес евгъуди фæд, 
æма сæ уомæ гæсгæ хонунцæ историон бæрæгесæнтæ.

Историктæ устур аргъ кæнунцæ финст бæрæгесæнтæн – 
анзфинститæн (летописи), паддзахадон æма хецæн адæймæгти 
документтæн, имисуйнæгтæн æма финстæгтæн. Анзфинст æй, 
«анзгай» – анзæй-анзмæ конд ка цудæй, уæхæн ниффинститæ ахсгиаг 
цаути туххæй. Алани æма Уæрæсей туххæй цæмæдессаг хабæрттæ 
финстонцæ сæ киунугути, иуазæгуати кенæ гъуддæгти фæдбæл 
ардæмæ ка æрбафтуидæ, еци фæсарæйнаг адæн. Миллионгай 
документтæ æвæрд æнцæ, архивтæ ке хонунцæ, еци сæрмагонд 
æфснайæнти.

Адæн финсун ку нæма зудтонцæ, уæд евгъуд догти хабæрттæ 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ цудæнцæ таурæхъти фæрци. Æносæй-æносмæ 
адæн сæ зæрдæбæл дарунцæ таурæхъти тæккæ ахсгиагдæр цаутæ, 
зундгонд адæн æма æскъуæлхт гъуддæгти туххæй. Таурæхъти арæх 
байзайуй, анзфинститæ æма документтæмæ ка нæ бахауй, евгъуд 
царди уæхæн цаутæ. 

Уомæ гæсгæ, евгъуд царди туххæй радзурдтæн аргъ нæййес, 
гъæути, муггæгти, хецæн хæдзарвæндæгти истори æртасгæй.

Берæ цидæртæ ес базонæн нæ сахартæ æма нæ гъæути нæмттæмæ 
гæсгæ. Еуæй-еу хатт сæбæл байзайунцæ сæ бундорæвæргути нæмттæ. 
Дæнцæн, Санкт-Петербургбæл ном æвæрд æрцудæй кæдзос уод 
Петри – П тр Фиццаги хуæрзуодæги (покровитель) кадæн. «Санкт» 
амонуй «кæдзос», «бург» – сахар. Санкт-Петербург – кæдзос уод П три 
сахар. Аци номи гермайнаг нихаси азæлд ке ес, е æй, П тр I Санкт-
Петербургæй европæйаг сахар, «Европæмæ къæразгæ», исаразунмæ ке 
гъавта, уобæл дзорæг. 

Цæгат Аланий сæйраг горæтæн ес дууæ номи. Алайнаг – «Дзæуæги-
гъæу», æ бундорæвæрæг Дзæуæги номмæ гæсгæ. Уруссаг «Владикав-
каз» ба байзадæй, Уæрæсе ци федар исаразта, уой номмæ гæсгæ. 

Рагон киунугутæ
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Нæуæг федари ном дзорæг адтæй, Уæрæсейаг импери Кавказбæл æ 
хуæст исуадзунмæ ке нæ гъавуй, уобæл. 

Цæрæнбунæтти рагон нæмттæ, рагон паддзахæдти территоритæ, 
рагон адæнти цæуæнвæдтæ, балцнæдтæ, тохи бунæттæ нисангонд 
æрцудæнцæ картитæбæл.

Евгъуд царди æрфинст æй историон наукæн æрмæст æ райдайæн. 
Æ сæйраг нисан ба æй – цаутæ балæдæрун, сæ равзурæнтæ æма син 
сæ фæстеугутæ рартасун. Дæнцæн, тугъд куд цудæй, уой исбæлвурд 
кæнун фагæ нæ ’й. Балæдæрун гъæуй, тугъд цæмæн райдæдта, 
æнæ райдайæн ин адтæй æви нæ, кæмæн адтæй пайда æ райдайун. 
Историк гъæуама исбæлвурд кæна, куд фæббæрæг æй тугъд хумæтæги 
адæни цардбæл, куд æййивд æрцудæнцæ арæнтæ, тугъди фæсте 
сабурдзийнади бадзурдтæ æнхæстгонд цæунцæ æви нæ.

Еци закъæнттæ лæдæрун кæнуй евгъуд истори æма æй бæттуй 
нури цард æма федæни хæццæ. 

1. Ци æй анзфинст? Ци æй таурæхъ? Цæмæй хецæн кæнуй анзфинст 
таурæхъæй?
2. Ци ахур кæнуй археологи? 
3. Цæмæй хецæн кæнуй историон картæ географион картæй?

3. Дæ хæдзарвæндаг 
Алли адæймагæн дæр ес æ царди цаутæй арæзт æхе сæрмагонд 

истори. Хе историй бундор æма райдайæн æнцæ ниййергутæ, 
бийнонтæ. Фал бийнонтæй алкæмæн дæр ес æхе истори. Æнгарæ, еу 
доги цæрæг адæни хонунцæ фæлтæр. Нæуæг фæлтæртæ идарддæр 
хъæртун кæнунцæ, сæ разæй ци фæлтæртæ цардæй, уони истори. 
Кæстæртæ гъæуай кæнунцæ хестæрти фæлтæрддзийнадæ æма 
æгъдæуттæ. Уомæ гæсгæ алли хецæн адæймаги истори идарддæр 
хæссуй æ фиддæлти истори. 

Фæлтæрæй-фæлтæрмæ, фидæй-фуртмæ ци еумæйаг ном цæуй, 
е æй муггаг. Муггæгтæн сæ фулдæр равзурунцæ сæ рагфиддæлти 
номæй. Цалфæнди фæлтæри ку раййева, уæддæр еумæйаг муггагмæ 
гæсгæ исбæлвурдгæнæн ес адæймæгти æхсæн хæстæгдзийнадæ.

Алайнаг адæнæй алкæмæн дæр, уездон лæгæй, хумæтæги лæгæй, 
адтæй муггаг. Уæрæсей ба муггæгтæ раздæр фæззиндтæй уездон 
лæгтæн, уой фæсте ба – иннæ адæнæн. Дууæ æносей размæ муггаг 
иссæй адæймаги æнхæст номи æнæмæнгæ хай.

Хатгай историй хæццæ баст фæууй адæймагæн æ ном дæр. 
Ниййергутæ арæх сæ сувæллонбæл ниввæрунцæ сæ номдзуд 
хæстæгути кенæ ба рагдзаманти бæгъатæрти нæмттæ.
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Арæх номмæ гæсгæ базонæн ес, адæймаг цæхæн адæнихаттæй 
æй, уой. Дæнцæн, Иван æма Светланæ æнцæ уруссаг нæмттæ, Батраз 
æма Зæлинæ – алайнаг. Нæмттæй берети адæнтæ кæрæдземæй 
райстонцæ хъæбæр раги. Дæнцæн, Александр æма Софья æнцæ рагон 
бердзенаг нæмттæ, Виктор æма Маринæ ба – рагон ромаг нæмттæ. 
Фиддæлти хæццæ æнæскъунгæ бастдзийнадæ хуннуй хæдзарвæндаг. 
Ес уæхæн историон наукæ – генеалоги. Е æртасуй хæдзарвæндæгти 
истори. Цæмæй фиддæлти алли къабæзтæмæ æнцондæр æркæсæн 
уа, æма сæ байзæддæгти æхсæн хеуондзийнадæ бæрæгдæр уа, уой 
туххæй исаразунцæ хæдзарвæндаги æрфинст. Еци æрфинстмæ гæсгæ 
цæститæбæл æнцонæй уайуй, фæлтæртæ кæрæдзей куд æййевунцæ, е. 
Еу æносмæ раййевуй æртæ-цуппар фæлтæри. 

Бийнонти хæдзарвæндаги æрфинст æнцондæр кæнæн æй таблици 
медæгæ. Тæккæ уæллаг кирæги бафинсæ дæхе, де ’нсувæртæ æма дæ 
хуæрти нæмттæ. Иннæ рæнгъи ци дууæ кирæги ес, уоми ба ниффинсун 
гъæуй дæ ниййергути нæмттæ. Æртигкаг рæнгъи гъæуама уа цуппар 
кирæги, –  ба-батæ æма нанати нæмттæн. Цуппæрæймаг рæнгъи – аст 
кирæги, бабатæ æма нанати ниййергути нæмттæн. Фиддæлтæй алке 
номи фæсте дæр таблици финст цæудзæнæй дууæ номи – æ ниййергути 
нæмттæ. Уомæ гæсгæ алли фæсдзæуæг рæнгъи дæр гъæуама уа æ 
раздзæуæг рæнгъæй дууæ хатти фулдæр кирæгтæ.

Алли хецæн хæдзарвæндаги истори дæр æй еугур адæни 
историй хай. Хæдзарвæндаги æрфинст аразгæй, æнæмæнгæ, гъæуй 
ниййергути, нанати, бабати æма хæстæугути царди хабæрттæ 
ниффинсун. Уæлдай цæмæдессаг фæууй, фиддæлтæй еске зингæ 
историон цаути архайæг ке адтæй, уой базонун.

Таблицæ хæдзарвæндаг аразунмæ 

Ахургонд адæймаг гъæуама уа æхе хæдзарвæндаги историк. Дæ 
хæдзарвæндаги истори ку зонай, уæд æнцондæрæй балæдæрдзæнæ дæ 
адæни истори дæр. 

Фидибæсти истори ахур кæнуни размæ базонун гъæуй хе 
хæдзарвæндаги истори. 
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1. Балæдæрун кæнæ дзурдтæ «фæлтæр» æма «фиддæлтæ».
2. Цæмæн гъæунцæ адæни муггæгтæ æма нæмттæ?
3. Куд баст æнцæ цард æма адæни истори?
4. Исаразæ дæ хæдзарвæндаги æрфинст.

II ХАЙ. НÆ РАЙГУРÆН БÆСТÆ РАГДЗАМАНТИ

4. Хъобайнаг культурæ
Аци хабар æрцудæй æнос æма æрдæги размæ. 

Уалдзæги хуæнхти раивулдæнцæ дæнттæ. Хъобани 
гъæуи ивулд дон бакъахта бæрзонд билæ æма 
зæнхæй ракалдæнцæ алæмæти рæсугъд бронзæ 
дзаумæуттæ. Хъобани кой райгъустæй æгас дуй-
небæл. Зундгонд ахургæндтæ æма хузгæнгути 
деси æфтудтонцæ хъобайнаг дзаумæуттæ. Дуйней 
хуæздæр музейтæ архайдтонцæ бронзæ дзаумæут-
тæй естæбæл фæххуæст унмæ.

Фæстæдæр ма уæхæн дзаумæуттæ иссирдтонцæ 
æндæр рауæнти дæр. Уотемæй раргом æй 
æнæзонгæ рагон культурæ. 

Адæймаг цидæриддæр исаразта, уони хонунцæ культурæ. 
Культурæмæ хаунцæ аргъæуттæ, зартæ, цæрæнуæттæ, уæледарæс, 

косæнгæрзтæ æма дзаумæуттæ. Хъобани ци бронзæ дзаумæуттæ 
иссирдтонцæ, етæ арæзт æрцудæнцæ æртæ мин анзей размæ. 

Еци дзамани Кавкази бæрæгастæу цæхæн адæн цардæй, уони ном 
бæрæг нæ ’й. Уомæ гæсгæ, ци дзаумæуттæ иссирдтонцæ, уони хонунцæ 
хъобайнаг культурæ, сæ аразгути ба – хъобайнæгтæ.

Хъобайнæгтæ цардæнцæ хуæнхти æма хуæнхрæбун будурти. 
Аразтонцæ æргъæй исæрст кауин хæдзæрттæ. Сæ гъæунгтæ адтæнцæ 
тугул дорæй астæрд.

Хезнитæ идзаг адтæнцæ фустæй, стортæй, бæхтæй. Фонсдарун 
адтæй хъобайнæгтæн сæ сæйраг куст. Фал зæнхи кустмæ дæр 
арæхстæнцæ, тудтонцæ хъæбæрхуар, мæнæуæ, бор фагæ. 

Нæлгоймæгтæ тулаваст адтæнцæ цауæн кæнунмæ. Архайдтонцæ 
фат æма æндурæй. Адтæй сæмæ ахур цауæйнон куйтæ дæр.

Хъобайнæгтæ дардтонцæ цъопп æма царæй конд уæледарæс. 
Дæсни æргъгустгæнгутæ (гончар) аразтонцæ аййев нивæфтуд 
мийдауæнтæ. Фæлтæрдгун æрмдæснитæ (ремесленники) къахтонцæ 
æрзæт æма си тайун кодтонцæ æрхи. 

Иннæ рагон адæнти хузæн, хъобайнæгтæ дæр æрдзи хæццæ 
адтæнцæ æмуод. Етæ архайдтонцæ æрдзи сосогдзийнæдтæ базонунбæл 

Хъобайнаг бронзæ
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Хъобайнаг бронзæ

æма си зунд истонцæ. Уой фæрци хъобайнаг 
æрмдæснитæ иссæнцæ æцæг хузгæнгутæ, сæ 
къохтæй конд дзаумæуттæ ба – аййевадон 
хæзнатæ. 

Æрмдæснитæ архайдтонцæ бронзæй – æрхи 
æма къалай æмтадæй. Бронзæй аразтонцæ 
косæнгæрзтæ, тохæнгæрзтæ æма берæ æндæр 
дзаумæуттæ. Еци дзаманти адæн нама пайда 
кодтонцæ æфсæйнагæй. Бронзæ ба адтæй иннæ 
æрмæгутæй æнцондæр архайæн æма федардæр.

Нур дæр ма зæнхи буни иссерунцæ фæрæттæ, къæпетæ, 
æхсирфтæ, хъæматæ, арци (копь ) кæрæнттæ. Музейти кадгин бунæтти 
æвæрд æнцæ адæн æма цæрæгойти фигуритæ. Уотæ зиннуй, цума 
хъобайнаг рæнттæ, æргъæвгутæ, сæрдзæвæнтæ æма æгънæгутæ 
æнгъæлмæ кæсунцæ сæ хецæуттæмæ. Дзаумæуттæй беретæ æнцæ 
хузтæй аййевгонд. Арæхдæр си æмбæлунцæ куййи, бæхи, саги, 
кæсалги, маргъи, хелаги фæлгонцтæ. 

Алли хузæн дæр адтæй æхе нисанеуæг. Еуæй-еухатт рагон 
хузгæнæги уадзимиси гъуди æнцон балæдæрæн фæууй. Хъобайнæгтæ 
æууæндтæнцæ хелаги алæмæти хъаурæбæл. Алайнаг адæнмæ 
байзадæй амондхæссæг Золахъ фæрдуги кой. Еци фæрдуг гъудæй 
тухæй байсун марггун хелаги гъæлæсæй.

Махæн нур дæр нæ зæрдæ рохс кæнунцæ хъобайнаг дзаумæутти 
æййев формæ æма сæ дессаги рæсугъд хузтæ.

Адæймаг алкæддæр æновуд адтæй аййевадæбæл. Мингай æнзти 
сæрти нæмæ æрхъæрттæнцæ рагон æрмдæснити фæрци нæ адæни 
рæсугъд бунтæ. 

1. Рагон хъобайнæгти цард æма кустити туххæй радзорæ. 
2. Хъобайнаг æрмдæснити конд дзаумæуттæй цæхæнттæ 
æрхъæрттæй нури уæнгæ?
3. Æхсирфтæ, хъæматæ, сæрдзæвæнтæ цæмæн гъудæнцæ, уой 
балæдæрун кæнæ.

5. Скифæгти паддзахадæ
Хъобайнæгти цæгатаг синхæнттæ адтæнцæ гоцгæнæг адæн – 

скифæгтæ. Скифæгтæ æма сæ хæстæг знæмтæ рагдзаманти ахæстонцæ 
нури Уæрæсей хонсайраг хай, Сау денгизи билтæй Астæугкаг Ази æма 
Сибири уæнгæ ка райтинг æй, еци урух будуртæ.

Хъобайнæгти хæццæ скифæгтæ иссæнцæ æмцæдесонтæ, уомæн 
æма сæ гъудæй æфцæгвæндæгтæй пайда кæнун. Нигкидæр ба ма 
скифæгтæ устур аргъ кодтонцæ хъобайнаг æрмдæснити арæхст-
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дзийнадæн. Уонæй хуæздæр неке искод-
тайдæ бронзæ æрттегътæ скифæгти æнду-
рити фæттæн.

Цæгат Кавкази скифæгтæ сабургай 
сæ дæлбарæ бакодтонцæ синхаг зæнхитæ, 
æрахæстонцæ, Сау денгизи цæгатварс ци 
будуртæ адтæй, уони.  Нæ доги агъоммæ 
6 (VI) æноси исирæзтæй Скифæгти пад-
дзахадæ. Скифæгтæ сеу кодтонцæ берæ 
территоритæ æма знæмтæ (племена). 
Е адтæй фиццаг паддзахадæ Уæрæсей 
историй. Уотæ зæгъæн ес, æма, еумæйаг 
паддзахади цæруни бундор æвæрд 
æрцудæй дууæ мин фондзсæдæ анзей 
размæ. 

Скифæгти барлæвæрдæй Сау денгизи 
билæбæл арæзт æрцудæнцæ бердзенаг 

сахартæ. Рагон бердзенæгтæ сæудæгерæ кодтонцæ скифæгти хæццæ 
æма син хуарз зудтонцæ се ’гъдæуттæ. Бердзейнаг историк Геродот 
бæстонæй равдиста скифæгтæ æма æндæр адæнти цард. Уой туххæй 
Геродоти исхудтонцæ «историй фидæ».

Скифæгтæ сæхуæдтæ куд дзурдтонцæ, уотемæй сæ рагфиддæл ад-тæй 
фиццаг адæймаг Таргитай. Адтæй ин æртæ фурти. Етæ ку рагъом-бæл 
æнцæ, уæд арвæй æрхаудтæй æртæ сугъзæрийнæ хæзнай: готон, церхъ 
(меч) æма кæхцæ (чаша). Готон æй хумæтæг адæни нисан, церхъ – тугъ-
дон адæни нисан, кæхцæ ба – дзиуари лæгти нисан.

Хæзнатæмæ хестæр дууæ æнсувæри Липоксай æма Арпоксай 
хæстæг ку бацæуиуонцæ, уæд дзаумæуттæ исцæфсиуонцæ. Æрмæстдæр 
кæстæр æнсувæр Колоксайи бон бацæй хæзнатæ райсун æма ин е 
’нсувæртæ исагкаг кодтонцæ паддзахи бунат. Скифæгтæ нæ гурусхæ 
кодтонцæ, Колоксай «паддзах – скифæгти» рагфиддæл ке адтæй, уобæл. 

«Паддзах – скифæгтæ» хундтæнцæ, иннæ скифæгтæ сæ дæлбарæ 
кæмæн адтæнцæ, еци кадгин знæм. 

Скифæгтæ нимад адтæнцæ æнæбасæтгæ адæнбæл. Сæ нифс æма 
тугъдон арæхстдзийнадæмæ хицæй мардæнцæ се знæгтæ. Скифæгти 
тохæнгæрзтæ адтæнцæ фат æма æндурæ, кард – акинак æма цубур 
арц. Скифæгти балтæн нæ адтæй баййафуни мадзал. Алли бæхгинмæ 
дæр адтæй цалдæр бæхи. Уайгæ-уайун сæ æййевгæ цудæнцæ, цæмæй 
фæллад бæхтæ уолæфонцæ, уой туххæй. 

Скифæгтæ æвеппайди зæйи хузæн фелвæсиуонцæ æма знагбæл 
фæттæ нигъзалиуонцæ. Знаг цалдæнгæмæ æхе æрлæдæридæ, уæдмæ 
ба скифæгтæн сæ кой, сæ гъæр дæр нæбал уидæ.

Уæхæн балæбурдтити нихмæ сæ бон неци бацæй, уæди дзамани 

Скифаг тугъдон
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хуæздæр æфсад – персайнаг паддзах Дарийи æнæ-
кæрон берæ æфсæдтæн дæр.

Персий бæстæ адтæй дуйней хъаурæгиндæр 
паддзахадæ. Дарий скифæгтæмæ бампурста, тагъд 
сæ ке басæтдзæнæй, уобæл æ зæрдæ даргæй. 
Фал скифæгти паддзах Инданфирс, фæсæфсæрст 
(отступление) цæугæй, æрбасайдта персайнæгти 
скифæгти бæстæн æ арфмæ. Скифæгтæ сæ фæсте 
неци уагътонцæ знагæн, нæдæр хуаллаг, нæдæр 
цæрæнуæттæ, нæдæр уацайрæгти (рабы). Тæхгæ-
тохун скифаг балти цæфтæй Дарийи æфсад 
бонæй-бонмæ кунæгдæр кодта. Уой хæццæ ба 
ма скифæгтæ æрбарвистонцæ Дарийæн æнахур 
лæвæрттæ: маргъ, мистæ, хæпсæ æма фондз фати. 
Паддзахи унаффæгæнæг балæдæрдтæй лæвæртти 
нисанеуæг: «Сумах, персайнæгтæ, мæргътау арвмæ 
ку не стæхайтæ, миститау зæнхи буни ку нæ 
баримæхсайтæ, хæпситау цади ку нæ ниггæппитæ 
кæнайтæ, уæд уин фæстæмæ над нæбал ес æма фæццæгъдуни 
уодзинайтæ нæ фæттæй». Æма хъал паддзах Дарий æгади цудæй 
рандæй Скифæгти бæстæй.

Скифæгтæ игъустгонд адтæнцæ федар æмбалдзийнадæй дæр. 
Нури доги уæнгæ æрхъæрттæй, е ’мбали уацарæй исуæгъдæ кæнуни 
туххæй æ дууæ цæсти ка нæ бавгъау кодта, еци скифаги кой.

Рагдзаманти авд зундгиндæр адæймæгтæй еу адтæй скифаг пад-
дзахи фурт Анахарсис. Е нимад æй якорь æма гъосингæнæн зурнæ 
æргъудигæнæгбæл.

Скифæгтæ бæрæг дардтонцæ се ’ндаг бакастæй. Адтæй син даргъ 
дзигготæ æма рехæ. Скифæгтæ алкæмæй раздæр райдæдтонцæ 
хæлæфтæ хуйун, цæмæй син бæхбæл бадун æнцондæр уа, уой туххæй. 
Дуйней музейтæй береми ес скифаг аййевади хæзнатæ. Сугъзæрийнæ 
вазитæ нивæфтуд æнцæ таурæхъти геройти фæлгонцтæй. Сирдтæ æма 
мæргъти фæлгонцтæй фæлундæнтæ ахургæндтæ хонунцæ «сирдон 
стиль». Скифаг æрмдæснити уадзимисти уодæгæстау зиннунцæ сæгтæ, 
домбæйттæ, тускъатæ, фуртæ, цæргæстæ, хъæзтæ æма, сауæнгæ, 
фантастикон цæрæгойтæ дæр. 

1. Скифæгтæ хъобайнæгти хæццæ тохгæ нæ, фал æмцæдес цæмæн 
иссæнцæ?
2. Радзорæ скифæгти тугъдон арæхстдзийнади туххæй. Куд 
тухтæнцæ скифæгтæ персайнаг паддзах Дарийи æфсади нихмæ?
3. Радзурди ци скифæгти кой цæуй, уонæй историй æцæг архайгутæ 
кæцитæ æнцæ, кæцитæ ба – таурæхъон геройтæ?

Скифаг
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6. Скифæгти паддзахадæ 
Сæрмæтæгти бæстæ куд иссæй

Скифæгтæн тæккæ хеондæр ка адтæй, еци знæмтæ хундтæнцæ 
сæрмæтæгтæ. Етæ цардæнцæ Едилæй (Волгæй) скæсæнæрдæмæ 
будурти. Урали хуæнхтæ æма Каспий денгизи æхсæн зæнхитæ 
адтæнцæ сæрмæтæгти райгурæн бæстæ. Скифæгтæ æма сæрмæтæгтæ 
дзурдтонцæ еу æвзаги дууæ здæхтебæл. Скифæгти хузæн, гоцгæнæг 
сæрмæтæгтæ дæр дардтонцæ бæхтæ, фустæ, стортæ. Æд æргъæуттæ 
зилдæнцæ æнæкæрон будурти. Цæргæ ба кодтонцæ нимæтæй гъар 
æмбæрзт уæрдунти.

Сæрмæтæгтæ бонæй-бонмæ кодтонцæ фулдæр æма хъаурæгиндæр. 
Сæ берæ æргъæуттæн сæ гъудæй нæуæг хезнитæ. Нæуæг зæнхитæ 
æнцонæй байсуни туххæй, сæрмæтæгти знæмтæ исаразтонцæ цæдестæ. 

Уæдмæ скифаг паддзахадæ лæмæгъ кæнун райдæдта. Кæд 
хезнитæ, фонс æма сугъзæрийнæй гъæздуг адтæй Скифæгти бæстæ, 
уæддæр имæ раздæри хъаурæ ба нæбал адтæй.

Фæстаг федар скифаг паддзах адтæй Атей. Е нæуæгæй сеу кодта 
скифаг знæмтæ, рауадзун кодта сугъзæрийнæ æхца скифæгти кадгин 
рагфиддæл – Таргитайи фæлгонци хæццæ. Атей фæццардæй науæдзæ 
анзи æма фæммардæй тохги, е ’фсади сæргъи лæугæй. Атейи мæлæти 
фæсте скифæгти паддзахадæ бацæй æ хъаурæги синхæнтти амæттаг.

Скифæгти хузæн сæрмæтæгтæ дæр адтæнцæ бæхæфсæддонтæ. 
Фал скифæгтæй уæлдай, сæрмæтаг бæхгин фати цæфæй гъæуайгонд 
адтæй сиуин къæйтæй астæрд цæрмин хæдонæй. Сæрмæтаг 
бæхæфсæддон ма ефтонг адтæй уæззау кард æма даргъ арцæй. 
Сæрмæтæгтæ арæхстæнцæ еумæйаг æнгон рæнгъитæй æмпурсунмæ. 
Тохи архайдтонцæ сæ силгоймæгтæ дæр. Геродот куд финста, уотемæй 
сæрмæтаг кизгæ, æнæ знаг рамаргæй, киндзи нæ цудæй. Еуæй-еу хатт 
силгоймæгтæ адтæнцæ сæрмæтаг знæмти сæргълæугутæ дæр. Уæхæн 
силгоймæгтæн сæ игъустгонддæр адтæй паддзах Амагæ. Уомæн æ 
лæг нецæййаг разиндтæй, ниуæзтæбæл æхцул адтæй. Амагæ æхемæ 
райста сæргълæууæг æма æфсадхони ихæстæ. Едил æма Дони сæрти 
бахезгæй, сæрмæтæгтæ басастонцæ скифæгти 
паддзахадæ. Скифæгти бæстæ райдæдтонцæ 
Сæрмæтæгти бæстæ хонун. Нæуæг хецæутти хай 
бацæнцæ гъæздуг бунтæ. Æнæкæрон будуртæ 
иссæнцæ сæрмæтæгти хæтæнтæ. Сæрмæтæгтæн 
сæ еу хай æрлæмбунæг æнцæ сæрмагонд рауæнти. 
Дæнтти билтæбæл, бæркадгун дæлвæзти 
зæнхкосгутæ тудтонцæ бор фагæ, хъæбæрхуар æма 
мæнæуæ. Бердзенаг сахартæ сæудæгерæ кодтонцæ 
сæрмæтæгти хæццæ æма син фистонцæ хъалон. Скифаг уæрдуни 

æргъæй конд хузæг
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Сæрмæтаг бæхгин

Скифæгти бæрзонд культурæ фæффæлмæндæр 
кодта сæрмæтæгтæн сæ тузмæг уагæ. Фиццаг 
сæрмæтæгтæ адтæнцæ скифæгтæй гурумухъдæр 
æма æнæфæууиндæдæр. 

Тухæгæнгути бацæнцæ зæнхитæ, хæзнатæ 
æма хецаудзийнадæ, фал син нæ бантæстæй 
тæккæ ахсгиагдæр гъуддаг – сæ бон нæ бацæй 
Скифæгти бæсти паддзахадон еудзийнадæ 
багъæуай кæнун. Сæрмæтæгтæмæ нæ адтæй 
еумæйаг хецаудзийнадæ. Алли знæм дæр адтæй 
æхе территорий хецау æма гъæуай кодта æхе 
царди уагæ.

Скифæгтæн сæ фулдæр бацудæнцæ сæрмæ-
тæгти цæдестæмæ. Иннетæ ба сæхе райстонцæ 
Кавказ æма Хъирими хуæнхтæмæ. Кæддæр 
скифæгтæ хуæнхти иуазгутæбæл нимад адтæнцæ, 
нур ба хъобайнæгти хæццæ еумæ цардæнцæ 
унгæг кæмтти. Будури ба хецауеуæг кодтонцæ 
сæрмæгтæ. 

Гоцгæнæг адæн æма хуæнхаг цæргути æхсæн рахастдзийнæдтæ 
алкæд æмхузæн лигъз кæми адтайуонцæ, фал сабургай хæран цард 
æййевун райдæдта хæлардзийнадæ æма хæстæгеуæгæй. Цалдæр сæдæ 
анзей фæсте сæрмæтаг, скифаг æма хъобайнаг культуритæ баеу æнцæ. 
Хъобайнæгтæ, скифæгтæ æма сæрмæтæгти байзæддæгтæ (потомки) 
иссæнцæ еу адæн.

1. Цæмæн бантæстæй сæрмæтæгтæн Скифæгти бæстæ басæттун?
2. Цæхæн еумæйаг минеугути фæрци æнцондæрæй сеу æнцæ хъо-
байнæгтæ æма скифæгтæ сæрмæтæгти хæццæ?
3. Цæмæй хецæн кодтонцæ сæрмæтæгтæ скифæгтæй?

7. Алайнаг цæдес
Сæрмæтæгтæ си ку æрбунат кодтонцæ, уæд Уæрæсей хонсайраг 

хай райдæдтонцæ хонун Сæрмæтæгти бæстæ. Скифæгтæ æма 
сæрмæтæгти байзæддæгтæ дех кодтонцæ берæ знæмтæбæл. Знæмтæй 
алкæмæн дæр адтæй æхе ном æма хецæн территори. Еу иннемæн 
дæлбарæ кæнун нæ кумдта. Синхон знæмти æхсæн арæх æрцæуидæ 
буцæутæ. Е адтæй хъæбæр тæссаг гъуддаг, уомæн æма медбуцæутæй 
бæстæ лæмæгъ кæнуй.

Еу адæн исунæн гъæуй еумæйаг территори, еумæйаг 
хецаудзийнадæ, еу ном æма, еугурæйдæр ке лæдæрунцæ, уæхæн 
æвзаг. Дууæ мин анзей размæ скифаг æма сæрмæтаг знæмтæ кæдæй-
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уæдæй баеу æнцæ. Нæуæг цæдес æрахæста Кæвкази зæнхитæ, æма, 
Едилæй Дони æхсæн ци будуртæ ес, уони. Хецауеуæг си кодта паддзах.

Бунæттон скифæгтæ æма æрбацæуæг сæрмæтæгтæ адтæнцæ 
хæстæг адæнтæ, дзурдтонцæ еу æвзагбæл. Æмцæдес ку бацæнцæ, 
уæд сæ еугурейдæр райдæдтонцæ алантæ хонун. Еци аййевазæлд 
ном уайтагъд фæххæлеу æй. Фиццаг адтæй, паддзæхтæ кæмæй 
рацудæнцæ, еци хъаурæгин знæми ном. Фæстæдæр еугур адæни дæр 
райдæдтонцæ алантæ хонун, сæ бæстæ ба – Алани.

Алантæ стæри. Хузгæнæг Дзанайти Азанбег 

Аланти цæдес исаразуни фæсте буцæутæн дæр кæрон æрцудæй. 
Паддзахи фæндонмæ гæсгæ æдас иссæнцæ будуйрон нæдтæ, 
цæугæдæнтти бахезæнтæ, хуæнхаг æфцæгутæ. Балнæдтæбæл 
исирæзтæнцæ сахартæ. Арæхдæр сахар арæзт æрцæуидæ, æлдар 
ци федари цæридæ, уой аллифарс. Сахарти адтæй тукæнттæ æма 
æрмдæснити æрмадзитæ. Уоми архайдтонцæ æргъгустгæнгутæ, 
зæрийнæигурдтитæ, тунæуафгутæ, тохæнгарз аразгутæ.

Гъæути цæргутæ кодтонцæ аллихузи куститæ, сæ цæрæнбунат æма 
æрдзон уавæртæ куд амудтонцæ, уомæ гæсгæ. Сор будурти алантæ 
кодтонцæ гоц. Уотемæй фонсæн ес анзи æндæргъци хезуни мадзал. 
Дони билтæбæл дæлвæзти бæркадгун зæнхитæбæл хуæздæр æй еу 
рауæн лæмбунæг цард кæнун, цæмæй хумтæ æма рæзбунтæмæ зилд 
цæуа, уой туххæй. Хуæнхбæсти цæрæг адæн дардтонцæ листæг фонс 
æма тудтонцæ хуар нарæг террасситæбæл. 
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Аланти зудтонцæ тугъдæрвонг адæнæй. Рагон 
авторти финститæмæ гæсгæ, тæссаг уавæр æма тох 
алайнаг лæги зæрдæн æхцæуæн æдтæнцæ. Тугъди 
фæммæлун нимадтонцæ устур нивæбæл. Æгадæй берæ 
фæццæрунæй ходуйнагдæр неци кастæй алантæмæ. 

Аланти тугъдефтонг тухти сæйрагдæр хай адтæй 
уездæнтти бæхæфсад. Етæ размæ æмпурстонцæ æнгон 
рæнгъитæй. Уездон бæхгин ефтонг адтæй згъæр 
хæдонæ æма тæка ходæй. Æ арци цæф адтæй æнæсайд. 
Цуппар метри дæргъцæн арцæбæл хуæстæй дууæ 
къохемæй. Лæгæй-лæгмæ тохи архайдта даргъ кард 
æма хъæмайæй. Уездон бæхгинæн æ бæх дæр адтæй 
згъæр гæрзтæй гъæуайгонд. 

Алайнаг уездæнтти ахур кодтонцæ тохи дæс-
ниадæбæл минкъиййæй фæстæмæ. Федæни æфсæд-
донæн арæзт цудæй вазуггин фæлтæрдтитæ. Иуæнгти хъаурæ æма 
арæхстдзийнадæй уæлдай ма уездон лæг гъæуама адтайдæ кæдзос 
уодиконд æма гъæздуг меддуйней хецау. 

Уездон æгъдаумæ гæсгæ гъудæй, æмбæлтти хæццæ еузæрдион 
ун, тугъдон разамонæгмæ игъосун, тæссаг уавæри уæззаузунд ун, 
æнæхъаурæбæл уодун, силгоймагæн кадæ кæнун. 

Аланти бæхæфсад адтæй фæнзуйнаг æндæр адæнтæн дæр. Фал 
тугъдон дæсниади бон дзаман бауорамун нæ ’й. Е æй æрмæстдæр 
знагбæл фæууæлахез уни фæрæзнæ. 4 (IV) æноси кæрони Аланимæ 
æрбампурстонцæ гунти æфсæдтæ. Етæ æрбацудæнцæ скæсæнæрдигæй, 
Китайи арæнтæй. Еци тугъди алантæ фæххуæрд æнцæ. Гоцгæнæг 
гунтæ æрахæстонцæ аланти будуртæ цæгатæрдигæй. Алантæ æрфедар 
æнцæ сæ кавказаг зæнхитæбæл. 

1. «Алантæ» нæуæг адæн æнцæ æви рагон адæни нæуæг ном?
2. Аланти цæдес цæмæн исаразун гъудæй, уой балæдæрун кæнæ.
3. Аланти тугъдефтонгдзийнади туххæй радзорæ. Куд тухтæнцæ 
алантæ?

III ХАЙ. РАГОН УРУС ÆМА АЛАНТИ ПАДДЗАХАДÆ

8. Скæсæйнаг славяйнæгтæ
Гунти æрбампурст фехалдта бæститæй берæтæн сæ цард. 

Тухгæнгутæ сæ бунæттæй ке фестун кодтонцæ, еци адæн агурдтонцæ 
нæуæг цæрæнбунæттæ. Гунти фæсте Азийæй гулф кодтонцæ æндæр 
гоцгæнæг адæнтæ. «Адæнти Устур базмæлди» тухст дзаманæй еуварс 
нæ байзадæнцæ славяйнаг знæмтæ дæр. Славяйнæгтæ æнцæ берæ 

Алайнаг туруса
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хæстæг адæнти фиддæлтæ. Нигъулæйнаг 
славяйнæгтæ æнцæ полякæгтæ, чехæгтæ, 
словакæгтæ. Хонсайраг славяйнæгтæ 
– сербæгтæ, хорватæгтæ, болгайрæгтæ. 
Скæ-сæйнаг славяйнæгти байзæддæгтæ 
ба æнцæ уруссæгтæ, украинæгтæ, 
белорусæгтæ.

Скæсæйнаг славяйнæгтæ æрцардæнцæ 
цæугæдон Днепр æма Сау денгизæй Балти 
денгизи æхсæн зæнхити.

Еци зæнхитæн сæ хонсайраг æмбес 
кæддæр адтæй Скифæгти, фæстæдæр ба 
Сæрмæтæгти бæсти хай. Уобæл дзорæг 

æнцæ Сау денгизмæ ци дæнттæ кæлунцæ, уони нæмттæ. Дæнцæн, 
цæугæдæнттæ «Дон», «Днестр», «Дунай», «Днепр»-и нæмтти ес еумæйаг 
уедагæ «дон». Скифæгтæ æма сæрмæтæгти æвзагбæл еци дзурд 
амонуй «цæугæдон», «дон». Нуригкон æвзаги дæр алайнаг адæн пайда 
кæнунцæ еци дзурдæй. Скифаг фæд байзадæй славяйнæгти æвзаги, 
дини, æгъдæутти. Изайгæ ба бакодта уомæ гæсгæ, æма, скæсæйнаг 
славяйнæгти синхæнттæ æма æмцæдесонтæ адтæнцæ алантæ. Алайнаг 
æвзагæй цæунцæ славяйнаг дзурдтæ «хата», «топор», «собака». 

6 (VI) æноси славяйнаг знæмтæ исаразтонцæ цæдестæ. Гунти 
нимпурстити фæсте ма цæгатæрдигæй алайнаг адæнтæй ка байзадæй, 
етæ дæр бацудæнцæ славяйнаг цæдестæмæ. Знæмти цæдеси сæргъи 
лæудтæй, æ бæрни æфсад кæмæн адтæй, уæхæн къниаз (æлдар). 
Знæгтæй гъæуайкæнунмæ æма хецаудзийнадæ æнцондæрæй æнхæст 
кæнуни туххæй къниазтæ аразтонцæ федæрттæ. Федари аллифарс 
зилдæгæй арæзт цудæнцæ сикъитгорен, къахт къанау æма толдзæ 
гъæдин горен. Тæссаг дзамани федари сæхе ергъæв кодтонцæ знæм 
дæр. Фæстæдæр ба федæртти алфамбулай исирæзтæнцæ сахартæ. 

Цæугæдæнттæмæ хæстæг славяйнæгтæ аразтонцæ минкъий 
гъæутæ. Скæсæйнаг славяйнæгтæ цардæнцæ тар гъæдтæй æхгæд 
зæнхитæбæл. Цæугæдæнттæ адтæнцæ замманай нæдтæ. Славяйнæгтæ 
сæбæл цудæнцæ бæлæгъти. Гъæдæ æма цæугæдæнтти фæрци адæнæн 
адтæй хуаллаг æма цæрæнбунæттæ. Цæугæдæнттæй истонцæ дон, 
ахæстонцæ си кæсалгæ. Гъæдти цауæн кодтонцæ сирд æма маргъбæл, 
æмбурд си кодтонцæ зокъотæ æма гагарæзæ, амал кодтонцæ гъæддаг 
муд. Уазал рæстæги дардтонцæ сирди цæрттæй худ дарæс. Сог æма 
пихситæй æндзарстонцæ сæ пецти. Славяйнæгти гъæдин хæдзæрттæ 
æрдæгæй дæлæмæ адтæнцæ зæнхи буни. 

Славяйнæгтæ кодтонцæ фонс æма маргъ даруни куст дæр. 
Дардтонцæ бæхтæ, стортæ, фустæ, кæркитæ æма бабузтæ. Фал сæ 
царди ахсгиагдæр фæрæзнæ ба адтæй зæнхи куст. Хумæн равзари-

Славяйнæгти уæледарæс
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Силгоймаги фæлундæнтæ

уонцæ анцонархайæн гъæди хай æма 
æй бæлæстæй искæдзос кæниуонцæ. 
Бæлæстæ басодзиуонцæ, бундзæфхæдтæ 
ба искъахиуонцæ. Сугъд бæлæсти 
фунук нийдзæгъдиуонцæ мæрæбæл, 
цæмæй гъæздугдæр уа, уой туххæй. 
Хумæ кодтонцæ дзубурæй. Фæстæдæр 

ба райдæдтонцæ архайун готонæй. Дзубур уадзуй айдагъдæр ауæдзæ, 
готон ба ма зæнхæ хатгæ дæр кæнуй. Славяйнæгтæ таудтонцæ цъой, 
хъæбæрхуар, зæтхæ æма мæнæуæ. 

Хумзæнхитæ тагъд мæгур кодтонцæ. Гъæуи алфамбулай зæнхитæ 
тиллæг ку нæбал дæттионцæ, уæд славяйнæгтæ сæ цæрæнбунат 
раййевиуонцæ. Уотæгай славяйнæгтæ æрцардæнцæ Уæрæсей урух 
зæнхитæбæл. 

1. Куд баст адтæнцæ Славяйнæгтæ скифæгтæ, сæрмæтæгтæ æма 
аланти хæццæ?
2. Славяйнæгтæ ци цардамæлттæ кодтонцæ, уой туххæй радзорæ. 
Æрдзи гъæздугдзийнæдтæй ба куд пайда кодтонцæ?  
3. Славяйнæгтæн гъæдæ ци лæвардта, уони ранимайæ. 

9. Алайнагтæ æма славяйнæгти синхæнттæ
Цæмæй дæ райгурæн бæсти истори раст лæдæрай, уой туххæй, 

æнæмæнгæ, зонун гъæуй синхон адæнти евгъуд цард. Алли адæймаги 
царди дæр æма еугур дзилли царди дæр устур ахедундзийнадæ ес 
хæстæгутæ, синхæнттæ, лимæнтæ æма знæгти архайдæн. Рагдзаманти 
цаутæ арæх баст уиуонцæ, паддзахæдти æхсæн ци рахастдзийнæдтæ 
адтæй, уони хæццæ. 

Славяйнаг зæнхитæ æма кавказаг Аланий æхсæн адтæй урух 
будуртæ. Тугъдæрвонг гоцгæнæг знæмтæ алкæддæр гъавтонцæ 
зæнхкосæг адæнти сæ дæлбарæ бакæнунмæ. 8 (VIII) æма 9 (IX) æности 
хазартæн будурти нæ адтæй тухгæнæг. Хæзарти хецау – каган домдта æ 
синхæнттæй хъалон. Алантæ æма славяйнæгти багъудæй сæ хуæдбаради 
сæрбæл тохун. 10 (X) æноси хазарти раййивтонцæ печенегтæ, 11 (XI) 
æноси ба – æнæкæрон будурти æрхеон æнцæ гумæгтæ (половцы).

Цæгатаг гъæдти славяйнæгти синхæнттæ адтæнцæ финнæгтæ æма 
карелæгтæ. Нигулæни, Балти денгизи билтæбæл, цардæнцæ литовæгтæ, 
латышæгтæ æма полякæгтæ. Искæсæни, Едили билтæбæл, цардæнцæ 
мариæгтæ, мордовæгтæ æма булгайрæгтæ. Етæ адтæнцæ славяйнæгти 
хæстæг синхæттæ æма рагæй дæр цардæнцæ сæ фарсмæ. Хæстæгеуæг 
æма сæудæгерæ агъаз адтæнцæ синхаг адæнтæн кæрæдзей хуæздæр 
лæдæрунмæ. Фал скæсæйнаг славяйнæгти историй тæккæ арфдæр фæд 
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ба ниууагътонцæ сæ идард синхæнттæ – византийæгтæ æма варягтæ. 
Сæ дууетæ дæр адтæнцæ хъаурæгин æма гъæздуг адæн. Дууети дæр 
фæндæ адтæй славяйнæгти сæ дæлбарæ бакæнун. 

Цæгати, Балти денгизи иннæ билæбæл, цардæнцæ викингтæ, 
славяйнæгтæ ба сæ худтонцæ варягтæ. Етæ адтæнцæ бæгъатæр 
тугъдонтæ. Варягтæ цудæнцæ идард стæрти, æстъигътонцæ æндæр 
бæстаг горæттæ, истонцæ адæни уацари. Кæбæл фæууæлахез уиуонцæ, 
еци адæнтæй варягти балхонтæ истонцæ хъалон. Еуæй-еу хатт 
славяйнæгти дæр багъæуидæ варягтæн хъалон федун. Славяйнæгти 
знæмтæй еуетæ æрхониуонцæ сæхемæ варяггаг къниæзти æд тугъдон 
балтæ (дружины), цæмæй син иннæ варяггæгти æрбалæбурдæй тæссаг 
ма уа, уой туххæй.

Византия адтæй бердзенаг паддзахадæ Сау денгизи хонсайраг 
иннæ билæбæл. Византийи императори дæлбарæ адтæнцæ берæ 
паддзæхтæ. Уой фæндæ адтæй, цæмæй алантæ æма славяйнæгтæ 
дæр кастайуонцæ æ коммæ. Византийæгтæ дæсни адтæнцæ хийнæй 
архайунмæ æма тохунмæ тагъд некæд кодтонцæ. Хъаурæгин знаги 
хæццæ архайдтонцæ балимæн унмæ. Византийаг æфсадмæ хунд 
цудæнцæ алайнаг æма славяйнаг тугъдонтæ. Сæ бæгъатæрдзийнадæ 
æма хуарз лæггадæн син аргъ кодтонцæ бæрзонд æфсæддон цинтæ 
æма сугъзæрийнæй. Тæккæ зундгонддæр алайнаг æфсадхони ном 
хундтæй Аспар. Уæхæн нимад лæг адтæй, æма ин византийæгтæ агкаг 
кодтонцæ императори бунат. Фал Аспар нæ исарази æй, нæ баййивта 

Варяггаг сæудæгерæгæнгутæ цæунцæ Урусмæ. Хузгæнæг Н. Рерих



19

еске бæсти императори бунат æма гъæздугдзийнадæбæл æ райгурæн 
бæстæ. 

Идард бæститæй æма стæртæй алайнаг тугъдонтæ алкæддæр 
исæздæхиуонцæ сæхемæ. Алан æма будуйраг гоцгæнгути æхсæн 
арæнæн адтæй цæугæдон Кума. Нигулæни, Кубани дони уоцифарс, 
цардæнцæ адыгтæ. Адыгти знæмтæ адтæнцæ нури кæсгæнттæ, 
черкесæгтæ æма адыгти рагфиддæлтæ. Адыгти бæстæ райтинг æй Сау 
денгизи билтæбæл, сауæнгæ, Абхазти бæсти уæнгæ. Абхазти бæстæ – 
æма Гурдзи адтæнцæ Аланий синхæнттæ Кавкази хуæнхти хонсарварс. 
Аланийæн е скæсæнæрдигæй, сауæнгæ, Каспий денгизи уæнгæ, 
цардæнцæ дагъистайнаг знæмтæ. Сæ паддзахадæ ба хундтæй Сарир. 

Уæди дзаманти æндæр адæнти туххæй базониуонцæ 
сæудæгерæгæнгути хабæрттæй. Сæудæгерæгæнгути балтæ цудæнцæ 
хуæнхтæ æма будуртæбæл, хизтæнцæ дæнттæ æма денгизти 
сæрти. Етæ сæ нифс хастонцæ идард æма тæссаг нæдтæмæ.  
Сæудæгерæгæнгутæ ластонцæ финстæгутæ æма æнхæст кодтонцæ 
хецæутти фæдзæхститæ. Идард бæстити кодтонцæ сæ райгурæн зæнхи 
кой. Сæ райгурæн бæстæмæ ба ластонцæ цæмæдессаг дзаумæуттæ 
æма идард бæстити туххæй хабæрттæ. Анзфинстити æма археологти 
иссерæггæгтæй бæрæг æй, алантæ æма славяйнæгтæ кæрæдзей хуарз 
ке зудтонцæ, е. Се ’хсæн бастдзийнæдтæ ихæлд некæд æрцудæнцæ. 

1. Хе адæни истори ахургæнгæй, синхон адæнти евгъуд цард зонун 
цæмæн гъæуй?
2. Цæй фæрци зонгæ кодтонцæ идард бæстити хæццæ рагдзаманти?

10. Алайнæгти паддзахадæ 
гунти æрбалæбурди фæсте

Аланий багъудæй цалдæр æноси а къæхтæбæл ислæуунмæ. 
Паддзахадæ æ хъаури цæун байдæдта 9 (IX) æноси. Ци 
сæудæгерæгæнгутæ æма бæлццæнттæ фæууидтонцæ сæхе цæстæй 
Алани, етæ ин кодтонцæ æ æнæфедуйгæ гъæздугдзийнæдти кой: 
«Аци бæсти нæййес кæрон гъæздугдзийнæдтæн, бæхтæ æма згъæр 
тохæнгæрзтæн, згъæрхæдæнттæ æма хæзна дортæн», – уотæ финст ес 
Аланий туххæй уæдигкон сомехаг къохфинсти. Араббаг киунугути ба 
финст ес, Аланий бæстæ адæнарæх ке адтæй, уой туххæй: «Сæумæй 
еу рауæн уасæнгитæ ку ниууасунцæ, уæд син дзуапп райгъусуй 
паддзахади алли къумтæй». Уотæ хæстæг адтæнцæ кæрæдземæ 
Аланий гъæутæ æма сахартæ.

Алайнæгти паддзахæн æхе сæрмагонд æфсади адтæй æртин мин 
бæхгини. Устур паддзахадæн бæлвурддæр разамунд дæттуни туххæй 
паддзахæн адтæй цалдæр галауани: хуæнхбæсти дæр, будурти дæр. 
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Паддзахи дæлбарæ адтæнцæ баргин æлдæрттæ. Æлдар тугъдмæ 
цудæй æхе æфсади сæргъи. Æлдари адæн баеу уиуонцæ паддзахи 
æфсади хæццæ. Алайнæгти паддзæхтæ Урдур, Дорголел æма Худдан 
игъустгонд адтæнцæ сæ тугъдон уæлахезтæй. Етæ искодтонцæ Византи 
æма синхон кавказаг бæститæ Аланий æмцæдес. Цæгатаг гоцгæнгутæ 
нæбал æндиудтонцæ алайнæгти зæнхитæмæ æвналун. Æндæр бæстаг 
паддзæхтæ архайдтонцæ алайнаг паддзæхти хæццæ бахæстæг унбæл. 

Тохун сæ ку нæ гъудæй, уæд æлдæрттæ хецауеуæг кодтонцæ сæхе 
бæстихæйтти. Етæ æмбурд кодтонцæ хъалон æма сæ цæстæ дардтонцæ, 
паддзахадон фæткæвæрдтæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уомæ. Паддзах 
æма æлдæрттæн лæггадæ кодтонцæ уездон тугъдонтæ.  Сæ æнæсайд 
лæггади туххæй син лæваргонд цудæй зæнхи хæйттæ. Еци зæнхитæ ци 
адæн бакосиуонцæ, уонæй уездæнттæмæ цудæй тиллæги хай. Сæ бæрни 
ци нæдтæ адтæй, уонæбæл цæугутæй уездон алайнæгтæ истонцæ илци.

Аланибæл цудæй сæйраг балнад Азийæй Европæмæ. Худтонцæ ’й 
зæлдагæнад. Еци дзаманти цæстиагайгæ хъумæцтæ æма фæлундæнтæ 
адтæнцæ нимад тæккæ хъазардæр базайрæгтæбæл. Китай æма 
Астæугкаг Азийæй ласт зæлдагæн устур аргъ кодтонцæ Европи. 
Алайнаг сæудæгерæгæнгутæ базарадæ кодтонцæ берæ бæстити хæццæ. 
Æндæрбæстаг сæудæгерæгæнæг адæн æдæрсгæ цудæнцæ алайнæгти 

Паддзах Саросийи исæмбæлд фæсарæйнаг мийнæвæртти хæццæ. 
Хузгæнæг Дзанайти Азанбег
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Алайнаг герб

зæнхитæбæл. Базарти фегъосæн адтæй дзу-
банди аллихузи æвзæгтæбæл. Нæдтæбæл 
цудæнцæ теуа-балтæ уæззау уæргъти хæццæ. 
Сахартæ кæрæдземæ идард нæ адтæнцæ. 
Сæумæраги теуа-бал рацæуидæ еу сахарæй 
æма изæрмæ иннæ сахармæ бахъæртидæ. 

Алайнаг сахартæ рæнгъитæй лæудтæнцæ 
цæугæдæнтти билтæбæл, арæзт цудæнцæ 
кæмттæмæ бацæуæнти. Устур сахартæ 
иссæнцæ æлдæртти зæнхити центртæ. Уæхæн 
сахарæн æ астæуи бæрæг дардта æлдари 
галауан. Федари медæгæ галауани аллифарс 
цардæнцæ уездон тугъдонтæ æд бийнонтæ. Федари æндаг фарс ба 
аразтонцæ сæ хæдзæрттæ хумæтæги адæн. Сахарти цæргутæ фулдæр 
кодтонцæ зæнхи куст алфамбулай будурти. Хецæн синхтæй цардæнцæ 
сæудæгерæгæнгутæ æма æрмдæснитæ. 

Алайнаг сахартæ зундгонд адтæнцæ дуйнебæл. Идæрдтæбæл 
райгъустæй дæсни æрмгустгæнгутæ æма гъæздуг сæудæгерæгæнгути, 
æлдæртти галауантæ æма сæ хæзнати кой. Уруссаг анзфинсти ес 
цитгин сахар Дедякови кой. Археологтæ еци сахари байзæггæгтæ 
агорунцæ Елхотмæ хæстæг. Аланий сæйраг горæт адтæй Магас. 
Е æрбунат кодта хуæнхбæсти зин бацæуæн рауæн, Зеленчуки 
цæугæдони билæбæл.

Паддзахи рацудмæ сæйраг сахари сæрмæ фæйлауæнтæ кодта 
туруса алайнаг герби хæццæ. Герб æй паддзахади хуæдбарæ æма 
хъаури нисан. Алайнаг паддзахади герббæл хузæгонд ес хуæнхти 
размæ фæранки фæлгонц. Фæранк æй тугъдон æхсарæ æма федар 
хецаудзийнади рагон нисан. Аст хонхи цъонгги ба амонунцæ дуйней 
сабурдзийнадæ æма бæсти цæрдгъондзийнадæ.

1. Алани гъæздуг æма хъаурæгин паддзахадæ ке æй, е цæмæй 
бæрæг æй?
2. Ка адтæнцæ æлдæрттæ? Паддзахи хецаудзийнадæ æма æлдæртти 
бартæ рабарæ. 
3. Алайнаг сахари туххæй радзорæ. Цæмæн аразтонцæ алæйнæгтæ 
сахар-федæрттæ? 

11. Рагон Урус
Куд æрбангон киндæуа берæ сахартæ æма гъæути цæрæг адæни? 

Куд æрæвæрдæуа еумæйаг æгъдау егъау бæсти? Куд хуæздæр 
ес разамунд дæттæн устур дзиллæн? Ци амалæй ес бауорамæн 
медбуцæутæ æма федар фæллæуун знаги æрбалæбурдтити нихмæ? 
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Еци гъуддæгтæ аразунæн гъæуй паддзахадæ. Гъæуй, федар фæткæмæ 
гæсгæ разамунд ка дæтта, уæхæн хецаудзийнадæ. 

Скæсайнæг славяйнæгтæ паддзахадæ исаразтонцæ 9 (IX) æноси. 
Цæмæй хецаудзийнади туххæй се ’хсæн змæнститæ ма уа, уой туххæй 
славяйнæгтæ æрбахудтонцæ варяггаг къниаз Рюрики. Хецаудзийнадæ 
ин æ къохи бакодтонцæ, фал си дзурд райстонцæ, цæмæй хецауеуæг 
кæна славяйнаг æгъдæуттæмæ гæсгæ. Рюрик уобæл исарази æй. Е 
иссæй фиццаг къниаз, уомæй рацудæй къниæзтæ Рюриковичти муггаг.

Хъалонесæн

Славяйнаг паддзахадæ райста ном Урус (Русь). Раздæр еци 
номæй худтонцæ æрмæст къниази æфсад. Фал цубур рæстæгмæ æгас 
паддзахадæ дæр хонун райдæдтонцæ Урус, æ адæни ба − уруссæгтæ. 

Рагон Уруси сæйраг сахар адтæй Киев. Паддзахади сæргълæууæг 
бæл нимад адтæй Киеви къниаз, е хаста «устур къниази» ном. Æ 
дæлбарæ къниæзтæ хецауеуæг кодтонцæ иннæ сахарти. Етæ еугурæй 
дæр адтæнцæ Рюриковичтæ æма хæстæг æййафтонцæ устур къниазæн. 

Уруси бæстæ худтонцæ «берæ сахарти паддзахадæ». Раздæр алли 
славяйнаг знæм дæр знæгти нихмæ лæуунæн аразта федаргонд сахар. 
Уруси зæнхитæ еугонд ку æрцудæнцæ, уæд еци сахартæ иссæнцæ 
бунæттон къниазæдти медуæттæ (центртæ).
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Къниаз Святослав

Хецæн ахсгиагдæр унаффитæ хаста 
еугур адæни нихæс – вече. Къниази дæр 
вече æвзурста. Къниаз разамунд лæвардта 
æфсадæн, иннæ гъуддæгтæбæл ба æ 
барæ нæ цудæй. Новгород адтæй тæккæ 
цæгатагдæр уруссаг сахар. Æ алфамбулай 
адтæй гъæдтæ æма цъимаратæ. Уæхæн 
зæнхитæ хуарз тиллæг нæ лæвардтонцæ. 
Уомæ гæсгæ ба новгородæгтæ амал 
кодтонцæ хъазар цæрттæ, цауæн кодтонцæ 
денгизи цæрæгойтæбæл, сæудæгерæ кодтон-
цæ æндæр бæстити хæццæ. Новгороди кой 
игъустгонд адтæй берæ рауæнти. Ардæмæ 
Европи паддзахæдтæй сæудæгерæгæнгутæ 
цудæнцæ хъазар цæрттæ æма сæрак, муд 
æма мудадзæ, тюлени сойнæ æма моржи 
стæг ласунмæ. 

Новгород æма æндæр уруссаг сахар-
тæбæл цудæй «варяггæгтæй бердзенмæ» фæндаг. Уотæ худтонцæ цæгатаг 
бæститæй хонсайраг денгизтæмæ сæйраг фæндаг. Над цудæй Балти 
денгизæй цæугæдæнттæ æма цадитæбæл. Цæугæдæнттæ кæрæдземæ 
хæстæг кæми адтæнцæ, еци рауæнти бæлæгътæ баласиуонцæ сор 
зæнхæбæл. Едилбæл адтæй Каспий денгизмæ нихъхъæртæн, Днепрбæл – 
Сау денгизмæ, идарддæр ба – бердзенаг Византийæмæ. 

Днепри бæрзонд къæхæнбæл лæудтæй Киев – устур къниази 
сæйраг сахар. Еци дзаманти хецаудзийнадæ федаргæнæн æма 
иннæ паддзахæдти цæсти ахедæн адтæй æрмæст хъаури фæрци. 
Уомæ гæсгæ фиццаг уруссаг къниæзтæ цудæнцæ тугъдон стæрти 
Византийæмæ. Уруси æфсæдтæ бауорамуни туххæй бердзенæгтæ сæ 
хæццæ искодтонцæ сабурдзийнади бадзурд æма син фистонцæ хъалон. 
Бæгъатæр тугъдон æма номдзуд æфсадхон адтæй къниаз Святослав, 
Рюрики фурти фурт.  

Тугъдмæ цæугæй, е знæгтæн рагацау фегъосун кæнидæ: 
«Фæццæун уæмæ!» Святослав ниппурхæ кодта хазарти æма 
фæууæлахез æй Византийæбæл. Æ зæрди адтæй Урусбæл хонсайраг 
славяйнæгти зæнхитæ бафтаун.

Хазарти бæстæй здæхгæй, Святослав æ над ракодта алайнæгти 
зæнхитæбæл æма истухтæй алайнаг æфсæдти хæццæ. Æрмæст аци 
еунæг æнæнгъæлти цауæй фæстæмæ урус æма алайнæгтæ кæрæдзей 
нихмæ ке тухтæнцæ, уомæн дæнцитæ нæййес. Фал сæ еумæйаг 
знæгти нихмæ алайнæгтæ æма уруссаг æфсæдтæ æмцæдес стæрти ке 
цудæнцæ, е ба бæлвурд бæрæг æй. 

Зунгонд æнцæ, сæ бийнойнæгтæ алайнаг силгоймæгтæ кæмæн 
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адтæнцæ, еци къниæзтæ. Хæстæгеуæги фæрци федаргонд цудæнцæ 
адæни æхсæн хæлардзийнади рахаститæ. 

1. Цæмæн гъæуй паддзахадæ?
2. Куд арæзт адтæй хецаудзийнадæ рагон Уруси?
3. Сæудæгерадæ паддзахади райрæзтбæл куд ахедуй? 
4. Рабарæ Аланий паддзахадæ æма Рагон Урус. Иссерæ дууæ 
паддзахадемæн сæ еумæйаг æууæлтæ. 

IV ХАЙ. ИСТОРИЙ ЕУМÆЙАГ ХАТÆНТÆ (КЪÆПХÆНТÆ)

12. Алани æма Урус киристон
дин куд райстонцæ 

Рагдзаманти еугур адæн дæр æууæндтæнцæ, дуйне Хуцауи исконд 
ке æй, уобæл. Еци æууæндундзийнадæ хонунцæ дин. Æрдзи арæзт, 
адæймаги царди нисан, æгъдæуттæ – алцæмæн дæр адтæй дзуапп 
дини. Фал алли адæнихатмæ дæр адтæй сæхе цæстæнгас дуйнескæнæг 
æма дуйнедарæг уæларвон хъауритæмæ. Уонæбæл сæхе бафæдзæхсуни 
туххæй алли адæнмæ дæр адтæй хецæн æгъдæуттæ.

Фæстæдæр адæн лæдæрун райдæдтонцæ, алли æвзæгтæбæл 
хецæн нæмттæ кæмæн адтæй, еци Хуцау еунæг ке æй, уой. Еумæйаг 
дин æнхус æй адæнæн кæрæдзей хуæздæр лæдæрунмæ. Уотемæй 
фæззиндтæнцæ дуйнеон динтæ. Уонæй еу æй киристон дин.

Аци дини истори райдæдта дууæ мин анзей размæ. Есе Киристе 
адæни разæнгард кодта хуарздзийнæдтæ аразунмæ æма кæрæдзей 
уарзунмæ. Уой амундмæ гæсгæ, Хуцаубæл æууæндгæй, сайæн 

Алайнаг аргъауæн Уруссаг аргъауæн сахар Владимири
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æма æнæгъдау миутæ кæнæн нæййес. Аци гъуди нæ бацудæй , 
хецауеуæг ка кодта, уони зæрдæмæ. Еци мæнгард адæни фæндонмæ 
гæсгæ Киристей æрахæстонцæ æма æй дзиуарæвæрд гъæдæбæл 
байтигътонцæ. Фал Киристей ахуркæнуйнæгтæ, худтонцæ сæ 
апостолтæ, ниххæлеу æнцæ дуйнебæл. Етæ хастонцæ Киристей кой 
æма, еугур адæни туххæй æ цард ке нæ бавгъау кодта, уой лæдæрун 
кодтонцæ. Киристебæл ка баууæндтæй, уони худтонцæ киристæнттæ, 
сæ дин ба – киристон.

Алайнаг адæн, фæстæдæр ба – славяйнæгтæ киристон 
дин базудтонцæ апостол Андрейæй. Е адтæй Киристей фиццаг 
ахуркæнуйнаг. Апостол Андрей бацудæй алайнаг æма славяйнаг 
зæнхитæмæ 1 (I) æноси æмбеси.

Уæд киристæнттæ берæ нæма адтæнцæ. Цалдæр æносемæ киристæнтти 
нимæдзæ дзæвгарæ фæффулдæр æй. 7 (VII) æносæй фæстæмæ нæуæг дин 
райдæдта тагъд парахат кæнун, Аланий арæзт æрцудæй моладзандонæ 
(монастырь), киристон дин райстонцæ алайнаг паддзæхтæ. 10 (X) æноси 
райдайæни киристон дин иссæй Аланий паддзахадон дин.

Арæзт цудæнцæ аргъауæнтæ – киристон ковæндæнттæ. 
Аргъауæнмæ адæн цудæнцæ Хуцаубæл сæхе бафæдзæхсунмæ. 
Еумæйаг кувд амудтонцæ саугинтæ. Аргъауæнтæ аразтонцæ дæснидæр 
аразгутæ. Алайнаг ковæндæнттæ адтæнцæ бæстон æма аййев арæзт. 
10 (X) æноси ци аргъауæнтæ арæзт æрцудæнцæ, етæ æнцæ тæккæ 
рагондæр Аланий нæ, фал æгас нуригкон Уæрæсей дæр. 

Киристон дини нисан æй дзиуарæвæрд, æма, еци дин ка райсуй, 
етæ кæнунцæ дзиуарæ æфтауни æгъдау. Аланий киристон динæн 
кодтонцæ устур кадæ. Дзиуари нисани хæццæ адæймаг æдæрсгæ 
цудæй алайнаг зæнхитæбæл кæд фæндуй дæр, сауæнгæ, тугъди 
рæстæги дæр.

Хуцауи æгъдæуттæ æновудæй ка æнхæст кодта, кенæ дини 
гъуддæгти ка фескъуæлхидæ, уæхæн киристæнттæ нимад 
æрцæуиуонцæ кæдзос уодтæбæл. Алайнаг кæдзос уодтæй еу адтæй 
Христодул. Худтонцæ æй Философ. Е фæууæлахез æй киристон дини 
знæгтæбæл дзурди хъаурæй. Кæдзос уод Туаллаг Микъала динбæл æ 
къох исесуни бæсти исарази æй мæлæтбæл.

Уруси киристон дин райстонцæ 10 (X) æноси кæрони. Еци рæстæги 
Устур къниази бунати адтæй Владимир Святославич. Е фиццагидæр 
988 анзи донаргъуд искодта киевæгтæбæл. Уой фæсте ба киристон дин 
хаст æрцудæй иннæ уруссаг сахартæмæ дæр. Арæзт цудæнцæ егъау 
рæсугъд ковæндæнттæ. Фæззиндтæнцæ моладзандæнттæ – æ цард 
Хуцауæн ка иснивонд кодта, еци моладзантæн (монахи). 

Фиццаг уруссаг кæдзос уодтæбæл нимад æрцудæнцæ къниаз 
Владимири фурттæ – Борис æма Глеб. Сæ фиди мæлæти фæсте 
етæ уæгъдебарæй равардтонцæ хецаудзийнадæ сæ хестæр æнсувæр 
Святополкæн. Е ба сæ рамардта, цæмæй син æгириддæр мацæмæй 
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бахай кæна, уой туххæй. Силгоймæгтæй ба Уруси тæккæ фиццаг 
кæдзос уодбæл нимад æрцудæй къниаз Всеволоди алайнаг уосæ 
Мария. Уонæн исæнтæстæй берæ цæуæт æма, уомæ гæсгæ, Всеволоди 
исхудтонцæ Большое гнездо. Мария игъустгонд адтæй æ фæлмæн 
зæрдихатт æма мæгуртæбæл уодундзийнадæй.

Киристон дин фæффедар кодта паддзахадон хецаудзийнадæ. 
Дин Хуцауи размæ æмсæр кодта еугур адæни дæр æма сæ æфтудта 
паддзахадон æгъдæуттæ æнхæст кæнунбæл. 

Киристон дини фæрци Урус æма Алани фæххæстæгдæр æнцæ 
Европæ æма Кавкази ци киристон бæститæ адтæй, уони хæццæ. 
Уæлдай ахсгиагдæр ба адтæй Византий хæццæ æнгом цæдес. 
Уордæмæ ахурмæ цудæнтæ аразгутæ æма хузгæнгутæ. Уордигæй 
æрбафтудæнцæ Урус æма Аланимæ финсуйнадæ æма ахурадæ. 

1. Киристон дини туххæй ци зонис, уой радзорæ. Цæхæн динтæ ма 
зонис?
2. Цæхæн арæзттаг хонунцæ ковæндонæ?
3. Цæмæн райстонцæ алайнæгтæ æма урус киристон дин? 
4. Расагъæс кæнæ æма, Киристон дин парахат кæнунмæ кæдзос 
уодти фæлгонцтæ куд агъаз адтæнцæ, уой зæгъæ. 

13. Куд парахат кодта финсуйнадæ
Финсуйнадæ адтæй адæймаги æргъуди-

гæндтитæн сæ ахсгиагдæртæй еу. Рагдзаманти 
хабар игъосун кодтонцæ бæрæг дзаумæуттæ 
æрветгæй. Дæнцæн, уæ зæрдæбæл æрлæуун 
кæнетæ, скифæгти лæвæрттæ персайнаг паддзах 
Дарийæн. Уомæй æнцондæр ба æй финстæг 
хузтæй исаразун. Цæмæй берæ рæстæг харзгонд ма 
цудайдæ, уой туххæй хузтæ хумæтæгдæр кодтонцæ, 
уомæн æма финсунæн сæйрагдæр фæлгонц нæ ’й, 
фал, ци фегъосун кæнунмæ гъавис, е. 

Уотемæй фæззиндтæнцæ иероглифтæ. Алли 
иероглиф дæр амудта бæлвурд дзурд. Фал уæхæн 
финсуйнадæ адтæй зинархайæн. Æвзаги хъæбæр 
берæ дзурдтæ ес, уой хæццæ ба ма фулдæрæй-
фулдæр кæнунцæ. Зæрдæбæл дарун гъудæй 
сæдæгай æма мингай иероглифтæ.

Фæстæдæр адæн æргъуди кодтонцæ алфавит. 
Е арæзт æй, хецæн муртæ ка нисан кæнуй, уæхæн 
дамугъатæй. Дамугъати цалдæр дæсæги фагæ 
æнцæ цифæнди дзурд ниффинсунмæ дæр. Зеленчуки циртбæл 

финст
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Фиццаг алфавит æргъуди кодтонцæ æртæ мин анзей размæ 
финикийæгтæ. Етæ адтæнцæ денгизцæуæг æма сæудæгерæгæнæг 
адæн, цардæнцæ Азий Зæнхиастæу денгизи скæсæйнаг билæбæл. 
Финикийаг алфавити адтæй айдагъдæр æмгъæлæсон дамугъатæ. 
Финсун фенцондæр æй, фал уæхæн финсуйнадæ дзурдтæн æвдиста сæ 
нисан, сæ азæлд ба – нæ. Дзурди азæлд равдесунмæ ба исарæхстæнцæ 
æрмæст рагон бердзенæгтæ. Финикийаг æмгъæлæсон дамугъатæбæл 
ма етæ бафтудтонцæ гъæлæсонтæ æма исаразтонцæ æнхæст алфавит. 
Бердзенаг алфавитæй райдæдта Европи иннæ адæнти фийсуйнадæ 
дæр.

Аланий дæр пайда кодтонцæ бердзенаг дамугъатæй. 6 (VI) æносæй 
фæстæмæ алайнæгти нимадтонцæ, финсуйнадæ кæмæ адтæй, уæхæн 
адæнбæл. Мах доги уæнгæ æрхъæрттæй цалдæр тексти алайнаг 
(дигорон) æвзагбæл. Уонæй еу æй Зеленчуки циртбæл финст. Æрæги 
иссирдтонцæ алайнаг саугини финститæ. Фал алайнаг киунугæ 
иссерун ба къохи нæма бафтудæй. Ка ‘й зонуй, киунугутæ еугурæй 
дæр фесавдæнцæ 14 (XIV) æноси, æндагон знæгтæ алайнаг сахартæ ку 
басугътонцæ, уæд. 

Уæди рæстæги киунугутæ берæ нæ адтæй. Конд адтæнцæ 
уæсдзармæй – пергаменæй. Киунугутæ еугурæй дæр адтæнцæ къохæй 
финст. Пергаменбæл финстонцæ хъази сестæй. Арæхдæр киунугутæ 
дардтонцæ аргъауæнтæ æма моладзандæнтти. Ахурадæ парахатгонд 
цудæй киристон дини хæццæ. Византийæгтæ Кирилл æма Мефодий 
адтæнцæ ахургонд киристæнттæ. Славяйнаг абетæ хуæздæр исаразуни 
туххæй етæ лæмбунæг исахур кодтонцæ æндæр адæнти финсуйнадæ. 
Рагон киунуги финститæмæ гæсгæ Кирилл æма Мефодий хуарз 
зудтонцæ, «финсуйнадæ кæмæ ес æма Хуцауи ном сæ маддæлон 
æвзагбæл ка еруй», еци алайнæгти. Киристон киунугутæ адæнæн 
сæ маддæлон æвзагмæ ратæлмац кæнун ахсгиаг гъуддаг ке æй, уой 
ахургонд æнсувæртæ лæдæрдтæнцæ. Фал славяйнæгтæмæ нæма 
адтæй сæхе финсуйнадæ. 

Бæрзи цъарæбæл финститæ
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Кирил æма Мефодий исаразтонцæ 9 (IX) æноси славяйнаг абетæ. 
Дамугъати еу хай райстонцæ бердзенаг алфавитæй. Славяйнаг нихаси 
муртæ равдесунмæ ци дамугъатæ нæ фагæ кодта, уони ба багъудæй 
æримисун. Хестæр æнсувæри номмæ гæсгæ славяйнаг алфавит 
хонунцæ кириллицæ. Славяйнаг адæнтæ си пайда кæнунцæ нур дæр. 

Урус киристон дин ку райстонцæ, уæд кириллицæ тагъд рапарахат 
æй Уруси зæнхæбæл. Аргъауæнти игон кодтонцæ скъолатæ. Ахур 
кæнунмæ æма æндæр финститæн пайда кодтонцæ бæрзи цъарæй 
(береста). Уобæл финстонцæ циргъ къуæцæлтæй. Археологтæ ис-
сирдтонцæ сæдæгай бæрзи цъарæбæл финститæ. Еуебæл си байзадæнцæ, 
новгородаг минкъий биццеу Онфими финститæ æма хузтæ. 

Славяйнаг алфавитмæ рахизтæнцæ нуригкон Уæрæсей адæнтæй 
беретæ. Аланий кириллицæй пайда кæнун райдæдтонцæ 18 (XVIII) 
æноси.

1. Финсуйнадæ гъæугæ гъуддаг ке æй, е цæмæй бæрæг æй?
2. Цæмæй хецæн кодта бердзенаг алфавит финикийагæй? 
3. Цæхæн æрмæгутæй пайда кодтонцæ финсунмæ Кирилл æма 
Мефодийи рæстæги.  

14. Æндагон знæгти нихмæ тох
12 (XII) æноси Урус æма Алани ниддехтæ æнцæ хецæн 

къниазæдтæбæл. Алли къниазæн дæр адтæй æхе æфсад, æма 
хецауеуæг кодта хецæн гъæздуг сахари. Къниæзтæй алке дæр æ нифс 
хаста æнæ паддзахадæй æ зæнхитæ æма адæнæн хецау унмæ. Уæд ма 
цæмæн хай кæна ескæмæн æ бартæ æма æфтуйæггæгтæй? Алайнаг 
æлдæрттæ нæбал лæггадæ кодтонцæ паддзахæн, уруссаг къниæзтæ ба 
устур къниази коммæ нæбал кастæнцæ. 

Тагъд рæстæги раргом æнцæ æл-
дæртти устурзæрдæдзийнадæ æма мед-
буцæути фæстеугутæ. Паддзахадæ ке 
фæллæмæгъ æй, уомæй испайда код-
тонцæ æндагон тухæгæнгутæ. 

13 (XIII) æноси райдайæни идард 
Монголий зæнхæбæл исаразтонцæ цæ-
дес гоцгæнæг знæмтæ. Иннæ адæнтæ 
сæ худтонцæ тæтæр. Монгол-тæтæри 
сæргъи лæудтæй æнæхатир паддзах – 
Чингисхан. Монгол-тæтæри æфсад дех 
кодта дæсæгтæ, сæдæгтæ æма мин-
тæбæл. Тугъди будурæй еу лæг ку 
раледзидæ, уæд Чингисхан марун кодта, Алайнаг тугъдон



29

æ хæццæ дæсæги ка адтæй, уони еугурей дæр. Дæсæг еугурæй дæр ку 
фæттæрсиуонцæ, уæд мард цудæнцæ сæдæ лæги.

Цалдæр анземæ монгол-тæтæри дæлбарæ бацæнцæ берæ бæститæ 
æма адæнтæ. Чингисхан æхе нимадта Дун-Дуйней паддзахбæл. 
Чингисхани мæлæти фæсте æ байзæддæгтæ сæ медастæу байурстонцæ 
тухист зæнхитæ æма идарддæр сæ тохуни куст кодтонцæ. 

Уруси бæстæ æма Аланимæ тугъдон балци рацудæй Бату – 
Чингисхани хестæр фурти фурт, 1237 анзи. Батуй æфсад æрбампурста 
Уруси зæнхитæмæ. Тæккæ фиццаг знаги амæттаг бацæй Рязань. Нæ 
разиндтæй рязайнæгтæн æнхусгæнæг. Кæрæдзей нихмæ лæууæг 
къниæзтæ сæ зæрдæ дардтонцæ знагбæл хецæнтæй фæууæлахез 
унмæ. Сæхебæл дæр рязайнæгти бон ке никкæндзæнæй, уой нæма 
лæдæрдтæнцæ. Сæрмангонд тохæнгæрзтæй монголтæ пурхæ кодтонцæ 
уруссаг сахарти фæрстæ. Сахармæ байервæзгæй, знæгтæ некæбæл 
аурстонцæ, нæдæр зæрондбæл, нæдæр сувæллонбæл. Рязани фæсте 
саст æрцудæнцæ Владимир, Суздаль, Чернигов, Киев æма æндæр 
горæттæ. Æ ном идæрдтæбæл райгъустæй минкъий сахар Козельскæн. 
Знæгтæ ’й исхудтонцæ «фудсахар». Авд къуæрей æндæргъци нæ 
бакумдта сæттун Козельск, знæгтæй ба фæццæгъдуни æй цуппар мин 
адæймагемæй фулдæр. 

1238 анзи монгол-тæтæр æрбампурстонцæ Аланимæ. Æнæни-
мæдзæ æфсад æрæмбурд æнцæ Аланий сæйраг сахар Магасбæл. 
Монголтæ ниццагътонцæ алфалмбулай гъæдти бæлæстæ æма си 

Куликово-будури тох (миниатюрæ рагон киунугæй)
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искодтонцæ урух бацæуæнтæ Магасмæ. Æртæ мæйи сæттун нæ 
бакумдта Магас. Федар лæудтæнцæ сахар гъæуайгæнгутæ. Фал знæгти 
нимæдзæ адтæй берæ фулдæр. Магас саст æрцудæй, æ цæргути ба ин 
знæгтæ бундзагъд никкодтонцæ. 

Заууат æма мæлæт æрхастонцæ знæгтæ алайнæгти зæнхæмæ. Сæ 
нихмæ ци адæн ислæууидæ, уони мулк хæлæйфаг фæууидæ, сахартæ 
æма гъæутæ ба сугъд æрцæуиуонцæ. Алайнаг адæн не ’рбангон 
æнцæ знаги нихмæ. Æлдæрттæ сæ райгурæн бæсти хъисмæтæй сæхе 
пайдабæл хъæбæрдæр тухстæнцæ. Монголтæ ниддæрæн кодтонцæ 
алайнæгти хецæн къуæрттæй. Дууадæс анзей æндæргъци лæудтæй 
знаги нихмæ алæйнаг федæрттæй еу, фал адæн сæ медастæу æнгон ку 
нæ уонцæ, уæд айдагъ лæгдзийнадæй ба идардмæ рахъæртæн нæййес.

Ци зæнхитæ æрахæстонцæ, уонæми монгол-тæтæр исаразтонцæ 
паддзахадæ – Сугъзæрийнæ Орда. Монгол истонцæ хъалон, сæ коммæ 
ка нæ кастæй, уони ба карз æфхуардтонцæ. 

Цæмæй сæ зæнхити хецауеуæг кæнун сæ бон уа, уой туххæй 
уруссаг къниæзтæ æма алайнаг æлдæрттæ цудæнцæ Ордамæ ханæй 
барæ корунмæ. Фал знаги нихмæ тох сабур некæд кодта. 

1380 анзи Мæскуйаг къниаз Дмитрий ниддæрæн кодта монгол-
тæтæри æфсæдтæ цæугæдон Дони æндаг фарс Куликово-будури. Еци 
уæлахези кадæн къниази исхудтонцæ Дмитрий Донской. Мæску иссæй 
Уруси сæребарæбæл тохи разæнгардгæнæг.

Алайнаг адæнæй сæттун ка нæ бакумдта, етæ æрфедар æнцæ 
хуæнхти æма уордигæй лæбурдтонцæ знæгтæмæ. 

Гоцгæнæг моноголтæ нæ арæхстæнцæ нарæг кæмтти тохунмæ. 
Хуæнхаг Алани байзадæй хуæдбарæй. 12 (XII) æноси кæрони Аланий 
сæргълæууæг Бæгъатæр архайдта паддзахадæ нæуæгæй исаразунбæл, 
фал æ байзæддæгтæ еци гъуддаг кæронмæ рахъæртун кæнун нæ 
бафæразтонцæ. 

Алани ма бавзардзæнæй берæ тухст дзамантæ. 

1. Алани æма Уруси лæмæгъдзийнадæ цæй фудæй адтæй?
2. Цæхæн мадзалæй æвæрд цудæй тугъдон æгъдау монгол-тæтæри 
æфсади?
3. Алайнæгтæ æма Урус монгол-тæтæри нихмæ куд тухтæнцæ, уой 
радзорæ.

15. Бæгъатæрти кадæнгитæ
Адæмон зартæ, аргъæуттæ, таурæхътæ æма кадæнгитæ æнцæ 

æнæфедуйгæ æвæрæнтæ. Уони фæрци фæлтæрæй-фæлтæрмæ цæунцæ 
æносон хæзнатæ – лæгдзийнадæ, æфсæрмæ, æрдхуарддзийнадæ, 
æмбалеуæг, уездондзийнадæ æма рæстдзийнади дæнцитæ. 
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Нарти кувд. Хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег

Кадæнгитæ æнцæ бæгъатæрти ном ерæн адæмон поэмитæ. Хъобайнаг 
æма скифаг рагдзаманти фæззиндтæнцæ Нартон бæгъатæрти туххæй 
кадæнгитæ: Нартæ æй нæ адæнæн сæхе поэтикон ном. Уомæ гæсгæ 
нæмæ æрхъæрттæй кадæнгити æцæгау æвдистæй евгъуд царди уагæ. 
Кадæнгитæй ес базонæн уæдигкон адæни æнкъарæнтæ æма сагъæстæ. 
Æвдист си æй, куд цауæн кодтонцæ, куд хизтонцæ сæ фонси æргъæуттæ, 
куд тухтæнцæ знæгти нихмæ, кувдтити куд бадтæнцæ. 

Рагдзаманти Нарти кадæнгитæ кæнидæ кадæнгæнæг. Заргæ 
ба кæнидæ, дууадæстæнон фæндури цагъдмæ. Зæрдиуагæй имæ 
игъосиуонцæ хестæрæй, кæстæрæй. 

Нарти сахари ес æртæ синхи. Цæрунцæ си Нарти æртæ муггаги! 
Æхсæртæгкатæ – æхсаргин адæн;
Алæгатæ – зундæй хъаурæгин;
Бориатæ – бæркад æфтауæг. 
Нартæн сæ лæгдæртæ æнцæ Æхсæртæгкати муггагæй. Гъæздуг 

Бориатæ ба разиннунцæ кæми къинди, кæми тæрсагæ, кæми мæнгард. 
Нартæ æнæ Сатанай унаффæй устур гъуддæгтæ аразун некæд 

райдайунцæ. Æ арвайдæни Сатана уинуй, дуйнебæл цидæриддæр 
цæуй, уой. Æй ма хуарз æфсийнæ дæр. Стонг анз ку ралæудтæй, уæд 
Нарт мæлæтæй фæййервазтæнцæ Сатанай æвæрæнти фæрци. 

Сахъ тугъдон æма курухон разамонæг Урузмæг æ зæронди 
бонтæмæ балцити æй Нартæн сæ разæй. Урузмæг æма Сатана æнцæ 
Нарти Сослан æма Батразæн сæ кæнгæ ниййергутæ. 

Сослан æй дорæй игурд. Сосланбæл неке тухæ кæнуй, уомæн æма 
минкъиййæй æхсист æрцудæй берæгъи æхсири. Сослан фæууæлахез 
æй уæйгутæбæл, нихъхъæрттæй мæрдти бæстæмæ æма ин бантæстæй 
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Уруссаг бæгъатæртæ. Хузгæнæг Виктор Васнецов

уордигæй фæстæмæ раздæхун. Сослан айдагъ хъаурæ æма нифси 
хецау нæ ’й, фал æй зундгин æма лæмбунæг дæр. Æ нихмæ лæууæг 
æхецæй хъаурæгиндæр ку разиннуй, уæд ибæл фæууæлахез уй зунди 
фæрци. Сослан æгириддæр нæ федауй кæлæн æма хийнæ Сирдони 
хæццæ. Нартæ Сирдони сæ сæрмæ нæ хæссунцæ, е ба син аллихузи 
фудмиутæ аразуй. Фал тухст рæстæги кенæ тæссаг балцити Сирдон 
цæстуарзонæй æнхус кæнуй Нартæн. Æ сувæллæнтти зиани фæсте 
æ зæрди рист равдесунмæ Сирдон исаразта дууадæстæнон фæндур. 
Фæндури азæлд уотæ багъардта тузмæг Нарти зæрдитæмæ, æма 
ниххатир кодтонцæ Сирдонæн æ берæ фудмиутæ. 

Кадæнгити ес бæгъатæртæй берети кой, фал адæнæн уарзондæр ба 
æй æнæбасæтгæ Батраз. 

Е хестæрти унаффæмæ гæсгæ, æрцудæй нимад Нартæн сæ 
хуæздæрбæл. Батрази фæлгонц адæни цæсти æй лæгдзийнади идеал. 
Рагдзаманти алли биццеу дæр бæлдтæй Батрази хузæн æхсаргин, 
растзæрдæ æма уездон исунмæ.

Уруси бæгъатæрти кадæнгитæ худтонцæ былинитæ. Кадæн-
гæгæнгутæ сæ кодтонцæ гуслити цагъдмæ. Куд Нарти кадæнгити, 
уотæ былинити дæр байзадæнцæ евгъуд догти хабæрттæ – бæгъатæрти 
æскъуæлхтитæ æма тугъдон стæртæ, адæни цард æма фæллойнæ.

Уруси арæнтæбæл ес федæрттæ арæзт. Былинити сæ хонунцæ 
«заставы багатырские». Къниаз Владимир Красное Солнышко 
уордæмæ æрветуй æ хуæздæр тугъдонти. Бæгъатæртæ æхсæвæй-бонæй 
гъæуай кæнунцæ арæнтæ, лæуунцæ знæгтæ æма фудгæнгути нихмæ. 
Былинити æвдист æрцудæй Уруси тох будуйраг гоцгæнгути хæццæ. 
Æнæхатир тухæгæнгутæ адæмон исфæлдистади хуннунцæ Соловей-
Разбойник, Идолище Поганое, Змей Горыныч. 
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Адæни уарзондæр бæгъатæртæ æнцæ Илья Муромец, Добрыня 
Никитич æма Алешæ Попович. Уонæй алкедæр гъомбæл кодта 
хумæтæги бийнонти æхсæн. Былинити уæлдай кадæгонд цæуй 
косæг адæймаги хъаурæ æма нифсæн. Уæззау рæстæги бæгъатæртæ 
багъæуай кæнунцæ сæ райгурæн зæнхæ. Фудгæнæгбæл фæууæлахез 
уогæй, æрбаздæхунцæ къниази уæзæгмæ æма уæлахези кадæн 
искæнунцæ кувд.

Кадæнгитæмæ гæсгæ, тæтæрæн Киев ниппурхæ кæнун нæ 
бантæстæй – бæгъатæртæ сæ фæссурдтонцæ. Нартæ дæр сæ бæстæмæ 
тухæгæнæг нæ уадзунцæ æма алкæддæр фæуунцæ уæлахез. 

Цифæнди зин дзаманти, тухæгæнгути дæлбарæ уогæй дæр 
адæн цæсти гагуйау гъæуай кодтонцæ сæ бæгъатæрти кадæнгитæ. 
Уомæн æма кадæнгити сæйраг ихæс евгъуд цаутæ равдесун нæ 
’й, фал сæрмагонд уавæрти куд архайун гъæуй, уой амонунцæ. 
Тухæгæнæг гъæуама саст æрцæуа! Фидибæстæ гъæуама дехтæ ма уа! 
Лæгдзийнадæ, зунд æма хæлар зæрдæн басæттæн нæййес!

Уомæ гæсгæ кæсæн цæмæдесæй бæгъатæрти кадæнгитæ. Ахур нæ 
кæнунцæ хæларæй æма игъæлдзæгæй цæрунбæл, райгурæн бæстæ 
уарзунбæл. 

1. Цæхæн æскъуæлхтитæ æвдистонцæ Нартæ æма былинити 
бæгъатæртæ?
2. Бакæсæ Нарти кадæнгитæ æма, дæ зæрдæмæ хъæбæрдæр ка 
фæццудæй, еци нæртон бæгъатæри туххæй радзорæ.
3. Ке хæццæ тохунцæ былинити бæгъатæртæ? Былинити Уруси 
знæгти нæмттæ ци амонунцæ, уой балæдæрун кæнæ. 

V ХАЙ. ХУÆНХБÆСТАГ АЛАНИ ÆМА МÆСКУЙ ПАДДЗАХАДÆ

16. Аланий комбæститæ
14 (XIV) æноси Астæугкаг Ази, Иран æма Фæскавказ бацæнцæ 

æгъатир тухæгæнæг Тимури дæлбарæ. Е фæууæлахез æй 
Сугъзæрийнæ Ордабæл дæр. Тимур æма монгол-тæтæр кæрæдзей 
хæццæ исæмбалдæнцæ алайнæгти зæнхитæбæл. Карз тохи фæсте 
тæтæр ледзæги фæцæнцæ, фал Тимур Алани иссæребарæ кæнунмæ 
не ’рбацудæй. Цæмæй тæтæрæн раздæхæн мабал уа, уой туххæй 
пурхæгонд æрцудæнцæ алайнаг сахартæ. Тимур истухтæй æнæсæттон 
хуæнхаг Аланий нихмæ дæр. Е ’фсæдтæ бацудæнцæ хуæнхтæмæ. 
Тугъдæй æгасæй ка раервазтæй, уони мардтонцæ кенæ сæ истонцæ 
уацари. Еци доги ци адæнтæ цардæй, уонæмæ гæсгæ алайнæгтæ 
фæццæгъдуни æнцæ. 

Фал алайнæгти дзилагæ нæ исæскъудæй. Рагон зарти байзадæй, 
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седзæр сувæллæнтти ка фæййервæзун 
кодта, еци силгоймаги хабар. Е æрбамбурд 
кодта, æгасæй ци сабийтæ байзадæй, уони 
æма сæ исхаста. Сувæллæнттæ исгъомбæл 
æнцæ æма бундор æрæвардтонцæ хецæн 
гъæутæн. Еци силгоймагæн таурæхътæмæ 
гæсгæ æ муггаг бæрæг æй-Текъойтæй, 
фал æй еугур Дигорæ дæр худтонцæ 
Задæлесги Нана. 

Еци силгоймаг фæхъхъæбæрдæр 
æй монгойлаг хантæ æма Тимурбæл. 
Е багъæуай кодта алайнæгти муггаг 
исæфтæй æма цагъайраг цардæй. Нана 
ци сувæллæнтти исгъомбæл кодта, 
етæ дзурдтонцæ сæ маддæлон дигорон 
æвзагбæл, зардтонцæ сæхе зартæ, 
зудтонцæ алайнæгтæ ке æнцæ, уой.

Алли адæни истори дæр æй, сабур-
дзийнадæ, амонд æма рæстдзийнадæмæ ка хонуй, уæхæн бæрзонд 
къæпхæнти хузæн. Алли къæпхæн дæр адæни кæнуй фæлтæрдгундæр, 
æнцондæр кæнуй сæ куст, хуæздæр – сæ цард. 

Æнцон нæ ’й еци къæпхæнтæбæл уæлæмæ хезун. Алли къахдзæф 
дæр æй уæззау хъиамæт. Гъудæй рахезун тогкалæн тугъдтити сæрти, 
адæнæн æмхузæн бартæ кæми нæ адтæй, уæхæн дзаманти сæрти. 
Адæнтæй беретæ фесавдæнцæ еци надбæл. Æрмæст ибæл тæккæ 
фæразондæртæ цæунцæ идарддæр. 

Нур æй лæдæрæн, бæрзонд ке исхизтан, уой. Тæккæ цъонгмæ 
исхъæртуни нифс дæр нæмæ ес. Фал еци дзамани ба алайнаг 
адæнæн сæ федæни нифс хъæбæр ниннидæн æй. Ци гъезæмæрттæ 
бавзурстонцæ, уони фудæй алайнæгтæ цалдæр къæпхæни фæстæмæ 
гæлст æрцудæнцæ. Нæбал сæмæ адтæй, цард æ билтæй кæми калдæй, 
æрмсдæснитæ æма сæудæгерæгæнгутæй рацæуæн кæми нæ адтæй, 
еци горæттæ. Сæ барæ нæбал цудæй, хæдзарадæн гъæугæ фæткæвæрд 
кæми адтæй, еци гъæздуг зæнхитæбæл. Нуппурхæй сæ паддзахадæ. 

Хуæнхбæсти мæгур зæнхитæбæл алайнæгтæ цардæнцæ мин-
къий гъæутæй. Гъæубæстæ алли гъуддаги дæр æнхус кодтонцæ 
кæрæдземæн. Хуæнхаг уавæрти æндæр гæнæн нæййес. Гъæдтæ нимад 
адтæнцæ комбæсти æхсæни циййесбæл. Алли комбæстæ дæр ахæста еу 
кенæ цалдæр коми. 

Кавкази хуæнхтæ райтинг æнцæ нигулæнæй скæсæнмæ. Сау 
денгизæй Каспий денгизи уæнгæ. Хуæнхтæн сæ цæгатварс хонунцæ 
Цæгат Кавказ, хонсарварс ба – Фæскавказ. Хуæнхаг Алани цæгат æма 
хонсарбæл иурст некæд адтæй, алайнæгтæ цардæнцæ дууердигæй 

Мæсугдасгутæ. 
Хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег
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Кæнгæ æнсувæр зæгъуни æгъдау. Хузгæнæг Дзанайти Азанбег

дæр. Хуæнхти рæгътæ фадунцæ аци зæнхитæ дæсгай устур æма 
минкъий кæмттæбæл. Етæ кæрæдзей хæццæ рагæй дæр баст æнцæ 
æфцæгвæндæгтæй.

Алайнаг комбæститæ ес радех кæнæн æртæ къуаребæл. 
Аланий цæгатаг арæнтæбæл æрбунат кодтонцæ Тæгиати, Курттати, 
Уæллагири æма Дигоргоми комбæститæ. Бæрзонд хуæнхбæсти, 
Аланийæн æ тæккæ астæу – Турсугом, Туалгом, Дзауи ком æма 
Къударгом. 

Еугур комбæстити цæргутæ дæр сæ рагфиддæлбæл нимадтонцæ 
Ос–Бæгъатæри. Таргитайи хузæн уомæн дæр адтæй æртæ фурти: 
Сидæмон, Цæразон æма Косæгон. Кæд ма ’й гъуди кæнетæ, уæд 
скифаг таурæхъи сугъзæрийнæ хæзнатæ бацæнцæ кæстæр æнсувæр 
Колоксайи къохи æма иссæй паддзах. Сидæмон, Цæразон æма 
Косæгон ба сæ медастæу баиурстонцæ, дзиуари лæгтæ, тугъдонтæ æма 
зæнхкосæг адæни нисантæ ци сугъзæрийнæ дзаумæуттæ адтæнцæ 
уони, уомæн æма алайнæгтæмæ паддзæхтæ нæбал адтæй. Алкедæр 
гъудæй фæллойнæ кæнун, тохун æма Хуцаумæ ковун. 

Кæмттæмæ бацæуæнтæ федаргонд адтæнцæ дорин горентæ 
æма мæсгутæй. Риндзитæбæл кезугай лæудтæнцæ цæстдаргутæ. Сæ 
зæнхитæбæл ка цудæй, уонæй комбæститæ истонцæ цæуæгкаг илци. 

Ахсгиагдæр унаффитæ рахæссидæ Нихæс. Нихæсмæ æрæмбурд 
уиуонцæ æвзурст лæгтæ алли гъæутæй. Тугъди рæстæги арæзт 
æрцæуидæ æфсад. Тугъдмæ цудæнцæ алли бийнонтæн дæр сæ 
лæгдæртæ.
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Æртæ æносемæй фулдæр алайнæгтæ фæццардæнцæ хуæнхбæсти. 
Кæд æфцæгутæй хецæнгонд кæмтти æрцардæнцæ, уæддæр еу адæн 
ке æнцæ, е си иронх некæд адтæй. Ахсгиаг гъуддæгтиæ лухгæнуни 
туххæй æрвист цудæнцæ еумæйаг æвзурст лæгтæ, еумæйаг адтæй сæ 
фидибæстæ тæгиа æма дигоронæн, къудайраг æма туаллагæн дæр. 

1. Цæхæн æййивддзийнæдтæ æрцудæй алайнаг адæни царди, 
хуæнхбæсти ку æрцардæнцæ, уæд? 
2. Кæд ескæд хуæнхти адтæ, уæд ци фæууидтай, уой туххæй 
радзорæ. 
3. Дæ фиддæлтæ цæхæн комбæсти цардæнцæ, дæ муггаг кæцæй 
рацудæй, уобæл хестæрти бафæрсæ.
4. Цæхæн хуæнхаг гъæутæ зонис? 

17. Хуæнхбæсти цард
Хонхи зумæг фæууй даргъ æма уазал, 

хумзæнхитæ ба си æнцæ кадавар. Цæмæй 
дин хуæнхбæсти царди фæрæзнæ уа, 
уой туххæй гъæуама уай фиййау дæр, 
зæнхкосæг дæр æма къохæй уай дæсни. 
Фал хуæнхаг адæн кæд цифæнди фæразон 
æма кустуарзагæ адтæнцæ, уæддæр 
тузмæг æрдзон уавæртæн ба сæ бон неци 
адтæй. Хуæнхти бæрзæндти – сæрдигон 
хезнитæ, сæ фæхстæбæл адтæй зумæги 
фагæ хуасæ никкæрдæн. Æрмæст кæмтти 
тъæпæнти хæлиуттæй лæудтæнцæ минкъий 
хумзæнхитæ. Еци уавæртæмæ гæсгæ адæн 
фулдæр кодтонцæ фонси куст: дардтонцæ 
фустæ, сæгътæ, стортæ æма бæхтæ. 

Хумзæнхитæбæл адтæй берæ куст. 
Дортæй сæ гъудæй кæдзос кæнун, сæ 
билтæ федаргонд цудæнцæ, цæмæй син 
уарундæнттæ сæ мæрæ ма раластайуонцæ, 
уой туххæй. Еуæй-еухатт лæсæн фæххæссидæ 
хумæ æд тиллæг, æма багъæуидæ нæуæгæй 
мæрæ хæссун хумзæнхæмæ. Хумæ кодтонцæ 
дзубурæй дууæ ефтигъд галебæл. Тудтонцæ хъæбæрхуар, зæтхæ, 
мæнæуæ æма цъой.

Хæдзари медæгæ ка гъудæй, еци дзаумæуттæ хуæнхаг лæг 
аразта æхе къохтæй. Уæззау кусти фæккæсунмæ адæн радзориуонцæ 
гъæубæстæмæ. Æ синхонæн баанхос кæнунмæ зийнадæ неке кодта. 

Дондзау. Хузгæнæг 
Хетæгкати Къоста
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Еци æгъдау хундтæй æмæ хуннуй «зеу». Хуæнхаг царди уавæрти 
сувæллæнттæ раги искустгъон уиуонцæ. 12-анздзуд биццеу æнхусгъон 
адтæй æ фидæн, 16-анздзудæй ба адтæй лæгбæл нимад. 14-анздзуд 
кизгæ арæхстæй хæдзари алли кустмæ дæр, зудта хуйун, цъинда æма 
нивхудтитæ кæнун. 

Алли комбæсти дæр фæззиндтæй уездон муггæгтæ. Дæнцæн, 
Дигоргоми хецауеуæг кодтонцæ Баделий байзæддæгтæ. Уонæн сæ 
рагфиддæл кæддæр ниллæудтæй Дигоргоми гъæуайгæнæгæй. Æ 
кустæн ин хуарз фистонцæ æма исгъæздуг æй. Æ хъаурæ æма зунди 
фæрци Бадели иссæй нимад лæг. Е иссæй тугъди рæстæги Дигорæн 
се ’фсадхон, уомæй уæлдай ба син разамунд лæвардта æхсæнадон 
гъуддæгти дæр. Баделий байзæддæгтæ исхецау æнцæ æхсæни 
хезнитæн, гъæуайгæнæгкаг ба есун райдæдтонцæ хъалон. 

Æ бийнонтæ фæддаруни туххæй, мæгур лæг æрцæридæ уездон 
муггаги зæнхæбæл. Анзи медæгæ æртæ бони алли адæймаг дæр 
куста уездонæн æхе зæнхи. Уомæй уæлдай ба мæ уездæнттæн косæг 
адæн хай кодтонцæ сæ фонс æма тиллæгæй, тугъди ба адтæнцæ сæ 
дæлбарæ. Фал еци фæткæн æ уавæртæ карз нæ адтæнцæ. Хумæтæги 
адæн адтæнцæ сæребарæ, адтæй сæмæ тохæнгæрзтæ æма уездæнттæн 
сæхе æфхуæрун нæ уагътонцæ. Сæ бон адтæй кæд фæндуй дæр сæ 
цæрæнбунат раййевун. Фал бабæй уоми дæр, зæнхи гæппæл райсгæй, 
æндæр уездони дæлбарæ бауиуонцæ. Фал саребарæдзийнади фæрци 
уæддæр адæн адтæнцæ сæрбæрзонд æма нифсгун. 

Æхсæнади царди алци дæр адтæй æргом. Алкæмæн дæр зундгонд 
адтæнцæ æ хуарз дæр, æ лæгъуз дæр. Устурдæр хуæрзеуæг адтæй 
бæгъатæри зар, карздæр æфхуæрд ба – ходуйнаги зар. 

Лæгдзийнади бæрæггæнæнтæ адтæнцæ рæстдзийнадæ æма 
æргомдзурд, æнæсайд æма фæразонддзийнадæ, æхсарæ æма 
гъæддухдзийнадæ. Устурдæр лæгигъæдæ ба адтæй, багъæуаги хъаурæ 
æма цард нæ бавгъау кæнун. Фал æнæгъæуаги æндиуддзийнадæн 
адæни цæсти кадæ некæд адтæй. Еуæй-еухатт райгурæн бæстæ 
багъæуай кæнун æма ихæс исæнхæст кæнунæй цард раттун æнцондæр 
фæууй. Нæлгоймаг уæззаузундæй федудта. 

Æнæгъæуаги тохæнгарзмæ лæборун ходуйнаг адтæй. Æнæхъаурæ 
æма æнæ тохæнгарз лæги хæццæ неке тухтæй. 

Ходуйнаги бæсти мæлæтбæл арази адтæнцæ, æ сæрæн кадæ ка 
кодта, еци адæн. 

Адæймаг ести фудракæндæ ку исаразидæ, уæд дзуапп агурдтонцæ 
еугур муггагæй. Ахил истонцæ сæ тог æма маст. Силгоймагмæ тогесуни 
æгъдау нæ хаудтæй. Уомæн æ бон адтæй æдасæй тоггинти æхсæнмæ 
цæун. Æгъдаумæ гæсгæ силгоймаг кадгин адтæй. Æ рази тузмæгæй 
неке дзурдта, неке æвналдта тохæнгарзмæ. Еумæ цæугæй, нæлгоймаг 
цудæй галеуæрдигæй – е адтæй уæлдай кади нисан. 
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Алайнæгтæ бавзурстонцæ берæ фудæбæнттæ, фал æгадæ сæ 
сæрмæ некæд æрхастонцæ. Адæнæн æнæуинон адтæй давæг, хийнæ 
æма мæнгард лæг. Бустæги æгадæ ба адтæй, фæдеси рæстæги æхе 
ка баримæхсидæ, уæхæн адæймаг. Уæхæни æхе бийнонтæ дæр сæ 
сæрмæ нæ хастонцæ. Магоса, губундзæл æма расуггæнагæбæл ба уидæ 
нецæййаги ном. 

Æгас дуйней адæнтау, алайнæгтæ тарстæнцæ дууæ гъуддагемæй – 
æгадæй æма тæрегъæди бацæунæй. Иннæ адæнтау етæ зудтонцæ, 
сæ кадæ ке багъæуай кæндзæнæнцæ зунд æма лæгдзийнади фæрци, 
æфсæрмæ æма зæрдæхæлардзийнадæ ба сæ нæ бауадздзæнæнцæ еске 
тæрегъæди бацæун. 

1. Радзорæ хуæнхаг адæни цардамæлтти туххæй. Куд фæббæрæг 
æнцæ æрдзон уавæртæ адæни цардбæл? 
2. Цæмæн исуиуонцæ зæнхкосгутæ уездæнтти дæлбарæ? 
3. Цæхæн рагон æгъдæуттæ зонис?

18. Мæскуй паддзахадæ
Уруси паддзахадæ хецæн къниазæдтæбæл ку ниддехтæ æй, еци 

дзамани æрбампурстонцæ монгол-тæтæр. Къниæзтæ кæрæдземæ 
знаги цæстæй ке кастæнцæ, уой фæрци сæ тухæгæнгутæ æнцондæрæй 
дардтонцæ сæ дæлбарæ. Уомæ гæсгæ, Уруси зæнхитæ баеу кæнун æма 
тæтæрæй иссæребарæ ун, иссæнцæ еу ахсгиаг нисан. 

Уруси зæнхитæ æрбамбурд кæнуни устур ихæс æрæнцадæй 
Мæскубæл. Мæскуй къниæзтæ æрлæудтæнцæ сæ адæни сæргъи 
знæгти нихмæ тохи. 

Адæмон тæрхон. Хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег
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Дмитрий Донской æрбакодта Куликово-
будурмæ цалдæр къниазæдти æфсæдтæ. 
Уомæ гæсгæ ес уæлдай ахедундзийнадæ 
æ уæлахезæн. Дехгонд Урусæн ци нæ 
бантæстæй, е бафтудæй Мæскуй къохи. 
Монгол-тæтæр уруссаг къниæзти хецæнтæй 
ниддæрæн кодтонцæ. 

Нур ба Урус нæуæгæй кæрæдзей 
фарсмæ æнгон æрлæудтæнцæ. 

Мæску тагъд ирæзтæй æма æ хъаурæ 
фулдæр кодта. Дорин Кремль арæзт ку 
æрцудæй, уæд сахар иссæй æнæбасæтгæ 
федар. Иннæ къниазæдтæ дæлбарæ 
бакæнуни туххæй, Мæскуй багъæуидæ 
хъаурæ равдесун. Уæлдай федардæрæй 
Мæскуй нихмæ ниллæудтæй Новгород. Уоми къниæзтæ еске дæлбарæ 
ун ахур нæ адтæнцæ. Новгороди фæндæ адтæй, цæмæй адæмон нихæс – 
вече хецауеуæггæнгæ байзайа, уæдта сæудæгеради пайда дæр дæттунмæ 
нæ гъавтонцæ. Фал Мæску хъаурæгиндæр разиндтæй æма Новгород 
иннети хузæн бацудæй æ дæлбарæ.

Уруссаг зæнхитæ еугæнгæй дæр ма Мæску фиста тæтæрæн хъалон. 
Фал уæдмæ Сугъзæрийнæ Орда æрлæмæгъ æй æма ниддехтæ æй 
цалдæр ханадебæл. Дмитрий Донскойи фурти фурт, Устур къниаз 
Иван III, æхе худта «еугур Уруси паддзах». Урус нимад адтæй, 15 (XV) 
æноси æмбеси ци Византийаг импери фехалдæй, уой фæдонбæл. Еугонд 
Уруси герб – дууæсæрон цæргæс дæр адтæй Византийаг. Иван III фурти 
фурт, е ’мном Иван IV, 1547 анзи кадгин уавæри райста паддзахи ном. 
Еугонд Уруси паддзахади сæйраг сахар иссæй Мæску. 

Мæскуй паддзахади райдайæнæй фæстæмæ цардæнцæ аллихузи 
адæнихæттитæ. Сæ еуетæ рагæй адтæнцæ уруссаг къниæзти дæлбарæ. 
Иннетæн ба Мæску иссæй знæгтæй ергъæвæг. Æртигкæгти зæнхитæ 
ба Мæскуй паддзæхтæ æрахæстонцæ, сæ паддзахади арæнтæ урух 
кæнгæй. Дæнцæн, Иван IV Уруси зæнхитæмæ бафтудта Едили 
билтæбæл æма Сибири ци тæтæйраг ханæдтæ адтæй, уони. 

Урусæй хъалон ка иста, еци ханти байзæддæгтæ иссæнцæ уруссаг 
паддзахи дæлбарæ.

Фиццаг уруссаг паддзах тугъдгъондæр фæккодта æфсад, æрфедар 
кодта арæнтæ. Е æрæвардта еумæйаг закъæнттæ æма искодта бæлвурд 
фæткæ областтæ, сахартæ æма гъæути разамундæн. Арæзт æрцудæнцæ 
паддзахади бæрнон органтæ – приказтæ. Дæнцæн, «Разрядный 
приказ»-и бæрни адтæнцæ æфсад æма тугъдон лæггадæ, «Посольский 
приказ»-и бæрни – æндæр бæстити хæццæ бастдзийнæдтæ. «Разбойный 
приказ»-и бæрни – фудгæнгутæн тæрхон. 

Мономахи ходæ  – Уруси
паддзахадæдзийнади нисан
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Иван Грозный, дæнцæн, æй, федар паддзахадæ исаразун æнцон 
гъуддаг ке нæ ’й, уой æвдесæг. Паддзахи æнæкæрон бæрнæ æма 
карздзийнадæ Урус исæвди къахбæл ниллæуун кодтонцæ. Адæнæн 
кустæй сæ зæрдæ нæбал рохс кодта. Гъæутæ æма сахартæ æдзæрæг 
кодтонцæ. Егъау паддзахади нæуæг царди фæткæ лæгдухæй 
æрæвæрæн ке нæййес, е рабæрæг æй. Нихмæ ка лæууй, уони 
бундзагъд кæнун ба тæссаг фæндæ æй. Уæхæн фæлварæнти фæсте 
паддзахадæ алкæддæр æрцæуй заууатмæ. Цалдæр фæлтæрей хъиамæт 
багъудæй паддзахадæ фæстæмæ æ къахбæл ислæуун кæнунмæ. 

1. Цæй медæгæ æй Куликово-будури тохи устурдæр ахедундзийнадæ?
2. Урусбæл монгол–тæтæри барæ цæмæннæбал цудæй, уой 
æфсæнттæ ранимайæ.
3. Иван III паддзахеуæги рæстæги ци паддзахадон символтæ 
фæззиндтæй, уонæй нури рæстæги цæхæнæй пайдагонд цæуй? 
4. Цæхæн мадзæлттæй пайда кодта Иван Грозный паддзахи 
хецаудзийнадæ федар кæнунмæ.

Иван Грозный дзубанди кæнуй æ дæлбарæ адæни хæццæ
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19. Уруссаг гъæутæ æма сахарти цард
Мæскуй паддзахади адæнæн сæ фулдæр цардæнцæ гъæути. 

Гъæути цæрæг адæни худтонцæ зæнхкосгутæ (крестьяне). Гъæутæ 
дæр адтæнцæ фæйнæхузи. Еуетæми си цардæй берæ адæн æма 
си, æнæмæнгæ, адтæй аргъауæн (церковь). Уæхæн гъæу уруссагау 
худтонцæ «село». Минкъий гъæутæ ба худтонцæ «деревня». Аргъауæн 
си нæ уидæ, сæ цæргутæ ба ковунмæ цудæнцæ хæстæгдæр устур 
гъæумæ. Зæнхкосгутæ цардæнцæ гъæубæстæй (мир). Гъæубæсти 
царди фæткæ амудта кæрæдземæ фарс даруни æгъдау. Гъæубæстæ 
дзуапп лæвардта паддзахадæ æма адæни рази алли лæги туххæй 
дæр. Гъæубæсти бæрни адтæй зæнхæ иуарун дæр. Зæнхкосæг лæг 
ба æ алли гъуддаги туххæй дæр дзуапп лæвардта гъæубæсти рази. 
Гъæубæстæн адæни цæсти адтæй устур кадæ. 

Куд рагдзаманти, уотæ нур дæр адæн зæнхи куст кодтонцæ, 
дардтонцæ фонс, амалеуæг кодтонцæ. Фал сæ уавæр раййивта. 
Паддзахи зæнхитæбæл ка цардæй, етæ фистонцæ хъалон пад-
дзахадæн. Уездæнттæ æма моладзандæнтти зæнхитæбæл ка цардæй, 
етæ ба фистонцæ ихæс сæ хецæуттæн: лæвардтонцæ син хай сæ 
тиллæгæй, кустонцæ син сæ зæнхитæ. Паддзахадон зæнхкосгутæ 
адтæнцæ сæребарæ. Уездæнттæ æма моладзандæнтти зæнхитæбæл 
ка цардæй, уонæн ба сæ бон адтæй сæ цæрæнбунат раййевун æрмæст 
фæззæги, «Юрьев день» ке худтонцæ, еци бæрæгбони рæстæги. «Юрьев 
день» Урусмæ адтæй Уас Геуæргий бæрæгбон. Аланий ба еци бонтæ 
æнцæ Уасгергий бонтæ.

Зæнхкосгути фæллойнæй цардæй паддзахадæ. Фæсарæйнæгтæ 
дес кодтонцæ Уæрæсей базарти бæркадбæл. Зумæги си рацæуæн нæ 
уидæ стортæ æма фусти салд косæртти рæнгъитæй. Идард бæститæй 
цудæнцæ Урусмæ цæрттæ, муд, мудадзæ, кæсалгæ æма денгизи 
цæрæгойтæ æлхæнæг.

Уездæнттæ хундтæнцæ бояртæ æма дворянтæ. Бояртæ – фиццаг 
уруссаг къниæзтæ æма сæ тугъдонти байзæддæгтæ адтæнцæ уæлдæр 
æвæрд. Уонæй арæзт адтæй паддзахади Унаффи нихæс (Боярская 
дума). 

Дворянтæ ба – паддзахадон лæггади лæуд адæн. Сæ лæггадæмæ 
син паддзах лæвардта гъæутæ æд зæнхкосгутæ. Бояртæ æма 
дворянтæ арæхдæр цардæнцæ горæтти, уомæн æма идарди цæргæй 
паддзахæн æхецæн, кенæ æфсад æма приказти лæггадæ кæнуни 
фæрæзнæ нæ адтæй. Бæрнон бунæттæ ба син лæвæрд цудæй муггаги 
уездондзийнадæмæ гæсгæ. Некæмæн адтæй барæ, æхецæй уездондæр 
муггагæй ци лæг уидæ, уомæн хецауеуæг кæнунмæ. Паддзах Иван 
Грозный тох кæнун райдæдта еци зианхæссæг æгъдауи нихмæ. Тугъди 
рæстæги æфсади медæгæ еци æгъдау æндæгонд æрцудæй. 
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Горæтти ма цардæнцæ сæудæгерæгæнгутæ æма æрмдæснитæ. Еу 
куст ка кодта, еци æрмдæснитæ арæхдæр цардæнцæ синхгай. Боярти 
цæрæнуæттæ, зæнхкосгути къæстæ, горæтти æма гъæути хæдзæрттæ 
Уруси арæзт цудæнцæ гъæдæрмæгæй. Сахарти гъæунгтæй еуетæ дæр 
адтæнцæ гъæдæрмæгæй астæрд. Сахарти хæдзæрттæ арæзт цудæнцæ 
устур тургъи астæу, сæ алфамбулай ба, æнæмæнгæ, гъæуама адтайдæ 
рæзбун. Хæдзæрттæ кæрæдземæй куд идарддæр адтæнцæ, уотæ 
æдасдæр адтæй еу хæдзарæй иннебæл арт бафтуйунмæ, уомæ гæсгæ 
гъæдин сахартæ арæх сугъдæнцæ. Дорæй аразтонцæ аргъауæнтæ, 
сахари федæрттæ, æфсæддон æфтауцæдæнттæ (склад). 

Мæскуй устур къниæзтæй тæккæ фиццаг дорæй амад галауан 
исаразун кодта Иван III. Е æрбахудта фæсарæйнаг дæсни аразгутæ, 
цæмæй уруссаг æрмдæснитæ уонæмæ гæсгæ сæ арæхстдзийнадæ 
уæлдæр кодтайуонцæ, уой туххæй.

Италиаг аразгутæ раййивтонцæ Кремли арæзт æма исамадтонцæ 
æ сæйрагдæр аргъауæнтæ. Иван III лæдæрдтæй, хуарздзийнадæ 
бафæнзун пайда ке хæссуй, уой. Æ бийнойнаг адтæй бердзенаг 
паддзахи кизгæ. Е æ хæццæ æрбахаста византийаг императорти 
æгъдæуттæ. Мæскуйаг хумæтæги хе даруни уагæ æййивд æрцудæй 
кадæвдесæн церемонитæй. 

16 (XVI) æноси Урусмæ æрбахъæрттæй киунугæ мухуркæнуйнадæ. 
Уомæй æнос раздæр мухургæнæн тæрхæ (станок) æргъуди кодта 
немуцаг æрмдæсни Йоганн Гутенберг. Уруссаг киунугутæ ма берæ 
рæстæги æндæргъци адтæнцæ къохæй финст, æрмæст пергамен 
баййивтонцæ гæгъæдийæй. Фиццаг уруссаг мухургæнæг Иван Ф доровæн 

Бийнонтæ рафтад хуæргæй
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фарсдарæг фæцæй Иван Грозный æхуæдæг. Паддзахи бардзурдмæ 
гæсгæ арæзт æрцудæй Уруси фиццаг типографи – Печатный двор. 
1564 анзи мухургондæй рацудæй фиццаг дини киунугæ «Апостол». 
Фиццаг мухургонд киунугутæ дæр, къохфинстити хузæн, адтæнцæ 
хъазар. Фал киунугутæ арæхæй-арæхдæр кодтонцæ. Тагъд рæстæги 
ба сæ аргъ дæр иссæй асландæр. Киунугутæмæ гæсгæ ахур кодтонцæ 
кæсун æма финсунбæл. Киунугутæй аразтонцæ библиотекитæ. 

1. Уруссаг зæнхкосгутæн айдагъ фæззæги цæмæн адтæй сæ бон еу 
рауæнæй иннемæ рацæун, уой балæдæрун кæнæ. 
2. Зæнхкосæг адæни царди туххæй радзорæ æма æй рабарæ бояртæ, 
дворянтæ, базаргæнгутæ æма æрмдæснити царди хæццæ. 
3. Куд дæмæ кæсуй, киунугæ мухуркæнуйнадæ устур историон 
цаубæл нимад цæмæн æй?

VI ХАЙ. АЛАНИ-ИРИСТОН УÆРÆСЕЙ ПАДДЗАХАДИ

20. Змæнст рæстæг æма 
Уæрæсей иснæуæггонд

16 (XVI) æноси кæрони æма 17 (XVII) æноси райдайæни Уруси 
историй хонунцæ Змæнст рæстæг. Еци æнзти æрцудæй берæ 
змæнститæ, æма æндагон знæгти æрбалæбурдтитæ. 

Иван Грозныйæн байзадæй дууæ фурти, фал берæ нæ 
рацардæнцæ. Уони хæццæ исæскъудæй устур къниæзтæ æма 
паддзæхтæ – Рюриковичти муггаг. Нæуæг паддзахæн æвзурст 

Уагæдони
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æрцудæй боярин Борис Годунов, фал еци рæстæги никкодтонцæ 
фуддзамантæ. Цалдæр анзи тиллæг не ’рзадæй æма адæн судæй 
мардæнцæ. Райдæдтонцæ змæнститæ. Борис Годунов архайдта адæни 
бафсадунбæл, сабурдзийнадæ багъæуай кæнунбæл. Е федар кодта 
арæнтæ, лæудтæй, змæнст рæстæгæй испайда кæнунмæ ка гъавта, еци 
нигулæйнаг синхæнтти нихмæ. 

Борис Годунови мæлæти фæсте полякаг æма шведаг æфсæдтæ 
Уруси зæнхити хецауеуæг кæнун райдæдтонцæ. 

Полякæгтæ баахæстонцæ Мæску. Етæ æрбахудтонцæ, æхе 
Иван Грозныйи фурт ка худта, уæхæн мæнгæномхæссæг адæймаги. 
Фæстæдæр æй хонун райдæдтонцæ Мæнгæдмитрий, фал райдайæни 
ба, паддзахи фурт Дмитрий æгас ке æй, уобæл беретæ баууæндтæнцæ. 
Мæнгæдмитрий паддзахи бунати фæббадтæй æнæгъæнæ анз, 
цалдæнгæмæ сайд нæ раргом æй, уæдмæ. Мæнгæдмитрий архайдта 
знæгти зундæй, Уруси æвардта полякаг æгъдæуттæ. Мæскуйæгтæ 
æ нихмæ рацудæнцæ, балæбурдтонцæ Кремльмæ æма рамардтонцæ 
мæнгæномхæссæги. Уой фæсте бабæй фæззиндтæй нæуæг паддзахи 
бунат агоргутæ. Уруссаг æма фæсарæйнаг фарсхуæцгути нифсæй етæ 
тох кодтонцæ хецаудзийнадæбæл. Змæнститæн кæрон нæбал адтæй, 
бæстæ хæлæттаггонд цудæй. 

Фæстæдæр Уруси адæн балæдæрдтæнцæ, сæхецæй фæстæмæ син 
ке неке баанхос кæндзæнæй, уой. Адæн исистадæнцæ сæ райгурæн 
зæнхæ æндагон æма медзнæгтæй багъæуай кæнунмæ. Патриотон 
змæлд райдæдта Нижний Новгороди, Едили билæбæл устур сахари. 
1611 анзи сахари бæрнон лæгтæй еу, Кузьма Минин, раседтæй адæмон 
æфсад исаразунмæ. Райдæдтонцæ æфсад аразунмæ фæрæзнитæ 

Полякаг тухæгæнгутæ ледзунцæ Мæскуйæй. Хузгæнæг Э. Лисснер
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æмбурд кæнун. Еци гъуддагæн Минин нæ бавгъау кодта æ мулк, æ 
бийнойнаг ба ма æ фæлундæнтæ дæр равардта. Мингай адæймæгтæ 
хастонцæ æхца æма хæзнатæ, цæрттæ æма уæледарæс, скъардтонцæ 
бæхтæ, стортæ æма листæг фонс. Кæмæ ци адтæй, уой æнæвгъауæй 
лæвардта. 

Еугур сахартæмæ дæр æрвист æрцудæнцæ тохмæ седæг 
финстæгутæ. Арæзт æрцудæй «Еугур бæсти нихæс» («Совет всей 
земли»), æ архайгутæ адтæнцæ Уруси сахартæй берети мийнæвæрттæ. 
Адæни фæрæзнитæй арæзт цудæнцæ æфсæддон хæйттæ. 

Æфсади рæнгъити æрлæуунмæ алли рауæнтæй тундзтæнцæ адæн: 
дворянтæ, зæнхкосгутæ, базаргæнгутæ, æрмдæснитæ. Разамонæгæй 
равзурстонцæ къниаз Дмитрий Пожарскийи – адæн бæгъатæр æма 
раст лæгæй ке зудтонцæ, уæхæн фæлтæрдгун æфсадхони. 

1612 анзи, уалдзæги, æфсад рараст æй Мæскуй æрдæмæ. 
Надбæл сæмæ æфтуйгæ цудæнцæ нæуæг къуæрттæ. Æфсæддонтæ 
сæребарæ кодтонцæ райгурæн зæнхæ знаггадæгæнгути балтæй. 
Августи æфсад бахъæрттæй Мæскумæ. Пожарский полякæгтæн 
равардта сæ тохæнгæрзтæ æрæвæруни барæ, фал етæ æнгъæлмæ 
кастæнцæ сæ къароли æнхусмæ. Минини æфсад райдæдта тох. Знæгтæ 
сæ дзармадзантæ æма турусатæ ниууагътонцæ, уотемæй ледзæг 
фæцæнцæ. 

Кремли ка æрфедар æй, еци полякаг гарнизон карз тохи фæсте 
саст æрцудæй. 1612 анзи 22 октябри Мæску иссæребарæ æй. Адæн 
сæхе хъаурæй фæййервæзун кодтонцæ знæгтæй сæ райгурæн бæстæ – 
Уæрæсе. 

1613 адæмон æфсади разамонгутæ 
Мæскуй æрæмбурд кодтонцæ Еугур бæсти 
уанел (Земский собор). Уотæ худтонцæ 
Уруси еугур зæнхитæ æма æхсæнади 
номдарадити (сословия) – бояртæ æма 
дворянти, саугинтæ æма зæнхкосгути, сæу-
дæгерæгæнгутæ æма æрсмдæснити мий-
нæвæртти æмбурд. Еугур бæсти уанели 
унаффæмæ гæсгæ паддзах иссæй æригон 
боярин Михаил Романов.

Змæнст рæстæги фудæвзарæнтæй 
Уæрæсе рацудæй иснæуæггондæй. Раз-
дæригкон Уруси дзæгъæли нæ райдæдтонцæ 
Уæрæсе хонун. Тагъд федар кодтонцæ 
бастдзийнæдтæ Уæрæсей алли хæйтти 
æхсæн. Уæрæсей алли рауæнтæй Мæскумæ 
базайрæгтæ ласун иссæй æдас æма пай-
дахæссæг гъуддаг. 

Минин æма Пожарскийи 
циртдзæвæн
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Мæскуй приказтæ архайдтонцæ егъау Уæрæсей еугур зæнхитæн 
дæр разамунд дæттунбæл. Романовти муггагæй дугкаг паддзах, 
Алексей Михайловичи рæстæги арæзт æрцудæй паддзахадæн 
уагæвæрдтити æмбурдгонд – Уанели Унаффæ (Соборное уложение). 

Нæуæг уагæвæрдтити туххæй унаффæ есунмæ, паддзах æрæмбурд 
кæнидæ Еугур бæсти Нихæс. Змæнст рæстæги уæззау фæлварæнти 
фæсте Уæрсей хецауадæ архайдта адæни æхсæн æнгондзийнадæ 
федар кæнунбæл. 

1. Цæмæн хонунцæ 17 (XVII) æноси райдайæни цаутæ Змæнст рæстæг? 
2. Змæнст рæстæг цæй фудæй ралæудтæй, уой дæ зæрдæбæл æр-
лæуун кæнæ. 
3. Цæмæн баууæндтæнцæ райдайæни уруссаг адæн Мæнгæдмит-
рийбæл? 
4. Цæмæн нимад æнцæ Минин æма Пожарский адæмон геройтæ-
бæл? Сæ циртдзæвæнбæл финстæн æ гъуди куд лæдæрис? 

21. Уæрæсей импери
Уæрæсе иссæребарæ æй монгол-тæтæри хецаудзийнадæй, иссæй 

еугонд паддзахадæ æма рахизтæй змæнст рæстæги сæрти. Фал ци 
зинæвзарæнтæн бафæразта, етæ ибæл фæббæрæг æнцæ. 17 (XVII) 
æноси рабæрæг æй, Уæрæсе Европи раззагдæр паддзахæдтæн сæ 
фæсте ке байзадæй, е. Ралæудтæй нæуæг догæ: паддзахади хъаурæ 
æма гъæздугдзийнадæ иссæнцæ наукæ æма ахурадæ, амалеуæг 
æма сæудæгерадæй аразгæ. Гъудæй нæуæг дæсниæдтæбæл ахур 
кæнун, Уæрæсей ке нæма зудтонцæ, уæхæн наукон рартæститæ 
æма æргъудигæндтитæй пайда кæнунмæ арæхсун. Гъудæй аразун, 
сæ продукци Уæрæсе æма фæсарæнти уæйæгонд кæмæн цудайдæ, 
уæхæн заводтæ. Гъудæй денгизтæмæ над искæнун, тугъдон флот æма 
сæудæгерæгæнæн науитæ исаразун.

Цæмæй еци гъуддæгтæ, уæдта берæ æндæр фæндтæ æ къохи 
бафтудайонцæ, уой туххæй Паддзах П тр I исæвардта нисан – 
Уæрæсей гъæугæ æййивддзийнæдтæ искæнун. Е исаразта еудадзугон 
æфсад. Æфсадтæ адтæй хуарз ефтоггонд тохæнгарзæй, салдæттæ æма 
офицертæ ахургонд цудæнцæ тугъдон гъуддагбæл. П тр I райдæдта 
дæргъвæтийнæ тугъд Швеций хæццæ Балти денгизмæ фæндаг 
искæнуни туххæй. Еци тугъди фæууалахез уогæй, Уæрæсе фæстæмæ 
байста æ зæнхитæ æма федæрттæ. 

1703 анзи Балти денгизмæ хæстæг, Невай донæфтауæни 
райдæдтонцæ аразун сахар Санкт-Петербург. Е иссæй Уæрæсей нæуæг 
сæйраг сахар. Паддзахи пъланмæ гæсгæ, гъæунгтæ адтæнцæ раст æма 
урух, хæдзæрттæ ба амад цудæнцæ дорæй. Аразæн æрмæг нæ фагæ 
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кодта. Уомæ гæсгæ, ардæмæ ка цудæй, 
уонæй алкедæр æ хæццæ гъæуама 
æрбаластайдæ цалдæр дори.

Алли бæститæй сæудæгерæгæнæг 
науитæ цудæнцæ Петербурги портмæ. 
Денгизмæ фæндаг исаразун еу гъуддаг 
æй, фал си æрфедар уни туххæй 
ба гъæуй флот исаразун. П тр I 
æхуæдæг æрлæудтæй флоти арæзтади 
сæргъи. Æригон дворянти æрвиста 
фæсарæнтæмæ денгизон дæсниæдтæбæл 
ахур кæнунмæ. Уруссаг флот иссæй 
Европи хъаурæгиндæр флоттæй еу. 

Паддзах П тр I раййивта паддзаха-
дон хецаудзийнади органтæ. Æнарæхст Боярон думи бæсти исаразта 
Сенат, фур берæ приказти бæсти – дууадæс коллегий. Уонæми 
унаффитæ хаст цудæнцæ тæрхæнтти фæсте. Æййивд æрцудæй, 
паддзахадон кустмæ адæймаг муггаги уездондзийнадæмæ гæсгæ ист ке 
цудæй, еци фæткæ.

Хумæтæги адæймагæн дæр æ бон иссæй бæрзонд цин райсун кенæ 
устур бунати косун. Нур алкæмæн дæр æ æнтæстдзийнæдтæ иссæнцæ 
æхецæй аразгæ, хуарз ахургонддзийнадæ æма кустмæ арæхсуни 
фæрци. Бояртæ  æма дворянтæн дæр сæ уæлбартæ байзадæнцæ, фал 
еугурæй дæр иссæнцæ æмбарæ æма еугурей дæр райдæдтонцæ хонун 
дворянтæ. 

П р I рæстæги Уæрæсей арæзт æрцудæй дууæсæди бæрцæ 
нæуæг заводтæ. Косгутæ ку нæ фагæ кодта, уæд заводтæмæ истонцæ 
зæнхкосгути æма сæ ахур кодтонцæ косæги дæснийæдтæбæл. 

Паддзах æ цæстæ дардта базаради гъуддæгтæмæ дæр. Æ сæйраг 
нисан адтæй, цæмæй базайрæгтæй Уæрæсейæй æндæмæ ласт ка цæуй, 
етæ фулдæр уонцæ, фæсарæнтæй медæмæ ке ласунцæ, уонæй.

П тр I бæлдтæй, Уæрæсе наукон æртæститæй иннæ бæстити 
деси æфтаун ку райдаидæ, еци рæстæгмæ. Санкт-Петербурги П тр I 
бундор æрæвардта Наукон академийæн. Паддзах фæсарæнтæй худта 
ахургæндтæ æма инженерти. Уонæй алкедæр гъæуама ахур кодтайдæ 
æ дæсниадæбæл уруссæгти. Сахарти байгон кодтонцæ, кæсун, финсун 
æма нимайунбæл кæми ахур кодтонцæ, уæхæн райдайæн скъолатæ. 
Уездон муггæгтæй ка адтæй, еци лæхъуæнтæй финсун, кæсун æма 
хинцун ка нæ зудта, уонæн нæ адтæй уосæ коруни барæ. 

Фиццаг музей æма фиццаг уруссаг газет дæр байгон кодта П тр I.
П тр I æййивта, царди ка нæбал федудта, еци æгъдæуттæ 

дæр. Паддзахи унаффæмæ гæсгæ уруссаг уездæнттæ гъæуама 
дардтайуонцæ европæйаг дарæс, аразтайуонцæ хунди кафтизæртæ 
(балы), нæбал син адтæй рехæ даруни барæ. 

Паддзах П три 
рæстæги салдæттæ
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Зæнхкосæг адæнæй хецæн кæнуни 
туххæй, уездон муггæгти фæсевæди, 
æнæмæнгæ, зонун гъудæй фæсарæйнаг 
æвзæгтæ. Сауæнгæ ма къæлиндар дæр 
æййивд æрцудæй: П тр I бардзурдмæ 
гæсгæ анзи райдайæн 1 сентябрæй 
хаст æрцудæй 1 январьмæ. Нæуæг анз 
æрцудæй нимад устур бæрæгбонбæл. 

1721 анзи Сенат исагкаг кодта 
Петрæн императори ном, Уæрæсе ба 
райдæдта Уæрæсей импери хуннун. Æ 
тугъдон уæлахезтæ æма паддзахадон 
æййивддзийнæдти туххæй императорæн 
æхе ба исхудтонцæ Устур П тр (П тр 
Великий). Æ фæдонтæ архайдтонцæ 
императори гъуддæгтæ идарддæр 
рахъæртун кæнунбæл. Уæлдай фулдæр 
бантæстæй силгоймаг-император Екатерина II. 

Е фæуурухдæр кодта Уæрæсей арæнтæ, æрæвардта бундор нæуæг 
сахартæн, исаразта скъолатæ æма сæйгæдæнттæ. Екатерини рæстæги 
устур уæлахезтæ бантæстæй Уæрæсей æфсадæн дæр. 

18 (XVIII) æноси Уæрæсей импери иссæй устур паддзахадæ. 
Е æрахæста егъау территори Балти денгизæй – Сабур океанмæ, 

Цæгатаг Ехгун океанæй – Сау æма Каспий денгизти уæнгæ. Империй 
медæгæ цардæнцæ берæ адæнихæттитæ. Еци адæни хъаурæ 
æма кусти фæрци бафтудæнцæ Уæрæсей къохи уæлахезтæ æма 
æнтæстдзийнæдтæ. 

1. Цæмæн фæндæ адтæй П тр I Уæрæсей æййивддзийнæдтæ иса-
разун? 
2. Цæмæ гæсгæ æрцудæй нæуæг сахар Невай донбакæлæни арæзт? 
3. П тр I рæстæги Уæрæсей ци нæуæгдзийнæдтæ фæззиндтæй, уони 
ранимайæ? 
4. Цæмæй хецæн кæнуй импери паддзахадæй, къниазадæй?

22. Алани-Иристони баеу Уæрæсей хæццæ
Кавказмæ алкæддæр знæгти æргом адтæй уæлдай æздæхт. Æ ге-

ографион бунат æй зæрдæмæдзæугæ: Ази æма Европæ, Сау æма Ка-
спий денгизти æхсæн. Кавказбæл цудæнцæ ахсгиаг æфсæддон æма 
сæудæгерæгæнæн нæдтæ. Кавказæн æ тæккæ астæу, сæйраг фæндæгти 
æмбæлæни, æрæнцадæнцæ хуæнхаг Аланий зæнхитæ. Уой хæццæ ба 
ма Алани æй, Кавказæн æ цæгатаг æма хонсайраг фæхстæбæл дæр 

П тр I
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ка арбунат кодта, еунæг уæхæн бæстæ. Уомæ гæсгæ, алли бæстити 
паддзæхтæ архайдтонцæ Алани сæ дæлбарæ бакæнунбæл. 17 (XVII) 
æноси райдайæни хуæнхтæмæ æрбацудæй персайнаг шах. 18 (XVIII) 
æноси æрбампурста , туркаг султани дæлбарæ ка адтæй, еци Хъирими 
хан. Хæстæг синхæнттæ дæр æнцад кæми лæудтæнцæ. Цæгатæрдигæй 
лæбурдтонцæ Кæсæги къниæзтæ, хонсарæрдигæй ба алайнаг 
зæнхитæ сæ дæлбарæ бакæнунбæл архайдтонцæ гурдзиаг къниæзтæ. 
Алайнæгтæ сæ сæребарæдзийнадæ ергъæв кодтонцæ карз тохи фæрци.

Æнæмæнгæ, хуæнхтæ æнцæ зæгъунæн æрдзон федар. Фал æхгæд 
федари цард нæййес уæлахез исхонæн. Уой хæццæ ба ма хуæнхти 
цард зиндæр кæнгæ цудæй. Адæни бæрцæ фулдæр кодта æма зæнхæ 
гъæуагæ æййафтонцæ. Унгæг æма мæгур царди фудæй гъæутæ æма 
кæмтти  æхсæн рауаидæ буцæутæ. Бæрæг адтæй, адæни федæн алай-
наг будури зæнхитæмæ раздæхуни хæццæ æнгом баст ке æй, е. Фал 
еци бæллец куд исæнхæст кæнæн ес? Куд ес искæнæн кæрон хецæн 
кæмтти æхсæн ерис æма буцæутæн? Куд ес синхæнтти хæццæ федудæн 
федар бундор æрæвæрæн?

Еци гъуддæгти туххæй, æнæмæнгæ, гъæуй паддзахадæ. 
Æрмæстдæр паддзахади бон æй еугур зæнхитæн еумæйаг хецауд-
зийнади фæткæ æрæвæрун. Æрмæстдæр ахургонд æма æнæфедуйгæ 
æфсади бон æй искæнун кæрон тухгæнгути æрбалæбурдтитæн. 
Æрмæст хъаурæгин паддзахади бон æй исæнхæст кæнун будурмæ 
раздæхуни бæллец. Алайнаг паддзахадæ иснæуæг кæнæн нæбал 
адтæй – хуæнхти нæййес бунæттон хецауадæ æма æфсад даруни 
фæрæзнитæ. Байзадæй ма еунæг фæггæнæн: 
равзарун цæрунгъон паддзахадæ. Алайнаг 
æхсæнæдтæ рахастонцæ еумæйаг унаффæ – баеу 
ун Уæрæсей хæццæ.

Урус æма Аланий æхсæн æнгон баст-
дзийнæдтæ фехалдæнцæ Тимури æрбалæ-
бурди фæсте. 18 (XVIII) æноси æмбеси 
рахастдзийнæдтæ нæуæг кæнун багъудæй. 
Алайнаг зæнхити туххæй бæргутæ базонуни 
ихæс Уæрæсей паддзахадæ исæвардта гурдзиаг 
саугинтæбæл. Етæ испайда кодтонцæ Аланий 
гурдзиаг ном – «Осети»-æй. Уотемæй Уæрæсей 
фæззиндтæй хуæнхаг бæстæ æма æ адæнæн 
нæуæг нæмттæ: «Осетия» æма «осетины».

Уæрæсей рагæй фæндæ адтæй кавказаг 
зæнхитæ империй хай искæнун. Уой туххæй 
Иван Грозный исаразта цæдес кæсгæнтти 
хæццæ. П тр I рарвиста æфсæддон стæр Ка-
спий денгизи кавказаг билæмæ. Уомæ гæсгæ Алайнаг. XVIII (18) 

æноси конд хузæ
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Иристони мийнæвæрттæ Петербурги. Хузгæнæг Дзанайти Азанбег

Алани-Иристонмæ Уæрæсей зæрдæ хъæбæр дзурдта. Тæккæ æнцондæр 
над Фæскавказмæ дæр цудæй – Дайрани комбæл. Иристони хуæнхтæ 
гъæздуг æнцæ изди æма æндæр хузгин згъæртæй. Уæрæсе исфæндæ 
кодта Иристони хæццæ бадзубанди кæнун.

1749 анзæй 1751 анзи уæнгæ Санкт-Петербурги куста иристой-
наг мийнæварадæ. Нæ адæни æвзурст мийнæвæрттæ адтæнцæ æртæ: 
Магкæти Зурап, Къесати Елисей, Цопанти Батимирзæ. Мийнæваради 
сæргълæууæг Магкæти Зурап адтæй фæлтæрдгун политик æма дип-
ломат. Е раздæр дæр Уæрæсей уидæ æмæ ин хуарз лæдæрдтæй æ 
цæстæнгас Кавказмæ. Мийнæвæрттæ фембалдæнцæ П тр I кизгæ, 
императрицæ Елизавети хæццæ. Радзурдтонцæ ин сæ Райгурæн бæсти 
уавæр æма мæти туххæй æма ин балæдæрун кодтонцæ нæ адæни 
фæндæ – исун Уæрæсей хай.

Мийнæварадæ æрæвардта бундор зæрдæхæлар рахастдзийнæдтæн 
Уæрæсей хæццæ æма райста аразий дзурд Иристони баеудзийна-
ди туххæй. Уæрæсе æхемæ иста Иристони æдасдзийнадæ багъæуай 
кæнуни ихæс, æма будури зæнхитæбæл æрбунæттон унæн агъаз 
бакæнуни зæрдæ байвардта. Иристони цæргутæн лæвæрд æрцудæй 
сæребарæй сæудæгерæкæнуни барæ Уæрæсей сахарти. Фал сеу уни 
фарст ба хаст æрцудæй фæстæдæрмæ. Еци рæстæги, Турки хæццæ 
бадзурдмæ гæсгæ, Уæрæсейæн нæ адтæй барæ кавказаг  гъуддæгти 
хайадæ есунмæ. Цубур рæстæгмæ Иристонмæ хæстæг арæзт æрцудæй 
уруссаг федар – Мæздæг. Нæ фиддæлтæ ами æрцардæнцæ, уруссæгтæ, 
сомехæгтæ, кæсгæнттæ æма гурдзиæгти æмсæр. 1764 анзи Мæздæги 
байгон æй фиццаг ирон скъола.
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Цалдæр анзей фæсте райдæдта тугъд Уæрæсе æма Турки 
æхсæн. Фæууæлахез уогæй, Уæрæсей бон иссæй Иристони хæццæ 
æргомæй æмцæдес исун. Нæуæг императрицæ Екатеринæ II рарвиста 
Мæздæгмæ æ мийнæвæртти. Уоми æрæмбурд æнцæ Иристони кæмтти 
мийнæвæрттæ дæр, адæни фæндон ке нæ раййивта, уомæн æвдесæнæн. 
Уотемæй 1774 анзи Алани-Иристон баеу æй Уæрæсей хæццæ.

1. Алани-Иристони бон цæхæн нисантæ нæ адтæй исæнхæст кæнун 
æнæ паддзахадæй?
2. Куд фæззиндтæй уруссаг æвзаги ном «Осетия»?
3. Цæмæн исфæндæ кодтонцæ алайнаг адæн Уæрæсей хæцца сеу ун?
4. Радзорæ, Уæрæсей Иристонæй ци мийнæварадæ куста, уой туххæй.

23. Дзæуæгигъæу – Владикавказ
Уæрæсей хæццæ еу кæнуни рæстæг, нæ рагфиддæлтæ балæдæрун 

кодтонцæ Уруси хецауадæн сæ курдиадæ, цæмæй хуæнхтæмæ хæстæг 
арæзт æрцæуа федар. Будурмæ ледзуни гъуддаг еци рæстæги адтæй æ 
тæккæ райдайæни, Мæздæг ба нæ кæмттæй адтæй æгæр идард. 1784 
анзи Дайрани коммæ бацæуæни бундор æвæрд æрцудæй, дууадæс 
сармадзанемæй ефтонггонд, нæуæг федарæн.

Федар аразтонцæ тæккæ хуæнхрæбун, Кавказбæл ци рагон 
алайнаг балнад цудæй, уобæл. Аци федари фæрци нæ фиддæлтæ 
знæгтæй æдас адтæнцæ. Уой хæццæ ба ма гъæуайгонд цудæй, 
Мæздæгæй хуæнхтæмæ ци сæйраг над цудæй, е.

Аци рауæн, Теркæн æ бæрзонддæр рахес билæбæл рагæй дæр 
арæзт уиуонцæ федаргонд цæрæнбунæттæ. Мин анзей размæ ами 
адтæй алайнаг сахар. 18 (XVIII) æноси æмбеси ба, фæстæмæ будурмæ 
ка раздахтæй, еци ирæнттæ бундор æрæвардтонцæ Дзæуæгигъæуæн. 
Ами тæккæ фиццагидæр æрцардæй, Тæгиати комбæстæй Тменти 
гъæуæй раледзæг, Бугъулти Дзæуæг. Уомæ гæсгæ, нæуæг гъæубæл 
байзадæй Дзæуæги ном.

Уæрæсей федар исаразтонцæ гъæуи фарсмæ æма æй исхудтонцæ 
Владикавказ. Синхонеуæг пайда адтæй дууетæн дæр. Æфсæддонтæн 
фæцæй æнхусгæнæн, гъæуи цæргутæн ба сæ цард иссæй æдасдæр. 
Гъæу иссæй федарæн æ хай. Адæн алцæмæй дæр æнхус кодтонцæ 
æфсæддонтæн. Тæссаг рæстæги гъæуай кодтонцæ федар хонсарæрдигæй.

Федар æма гъæу уотæ еу адтæнцæ, æма сæ худтонцæ еу номæй. 
Фæстæдæр ами ци сахар райрæзтæй, е абони дæр уруссагау хуннуй – 
Владикавказ, нæхе æрдигонау ба – Дзæуæгигъæу.

Федар æхуæдæг берæ бунат нæ ахæста: нури Пушкини скверæй 
Къостай парки уæнгæ, фал æ алфамбулай гъæунгтæ фулдæрæй 
фулдæр кодтонцæ. 19 (XIX) æноси æмбесмæ Дзæуæгигъæу иссæй аййев 
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райдзаст сахар. Фæззиндтæй си агори æма гъосинтæ аразæн, мудадзæ 
цирæгътæ кæнæн æма сапойнæ фицæн заводтæ. Федари рахезæни, 
фæзи, геуæргибони æма сабати куста базар. Анзи медæгæ дууæ хат-
ти – уалдзæги æма фæззæги ба аразт цудæнцæ устур армукъатæ. Еци 
рæстæги Дзæуæгигъæуи адтæй 24 гъæунги, еууæладзугон хæдзæрттæ 
сатæг рæзбунти хæццæ, 6 фæзи æма 24 гъæунгон цирагъи. Сахари 
цæргутæ сæрбæрзонд адтæнцæ Терки сæрти æфсæн хед æма проспекти 
рæсугъд бульварæй. Сахари æрцардæнцæ аллихузи адæнихæттитæ: 
алайнæгтæ, уруссæгтæ, сомехæгтæ, гурдзиæгтæ, дзиуиттæгтæ, 
бердзенæгтæ. Граждайнаг, гъома, æфсæддон лæггадæ ка нæ кодта, 
еци цæргути бæрцæ адтæй дууæ минемæй фулдæр. Уонæн ба се ’мбес 
адтæнцæ алайнæгтæ.

Дзæуæгигъæугкаг алайнæгтæ адтæнцæ алли кæмттæй рацæугæ. 
Сахари иннæ цæргути хузæн етæ дæр кодтонцæ базарадæ æма зæнхи 
куст, ластонцæ адæн æма уæргътæ идард рауæнтæмæ. Нæлгоймæгтæй 
беретæ ба ниллæууиуонцæ æфсæддон лæггади.

19 (XIX) æноси дугкаг æмбеси Дзæуæгигъæу тагъд райрæзтæй. 
Иссæй еугур Цæгат Кавкази базарадон, промышленнон æма 
культурон центр. Æфсæнвæндаг æй сеу кодта Мæску æма Санкт-
Петербурги хæццæ, Сау æма Каспий денгизти науæлæууæнти хæццæ. 
Дзæуæгигъæуæбæл цудæй Уæрæсей сæудагерадæ Азиаг бæститæй 
берети хæццæ.

Тæккæ райдайæнæй дæр Дзæуæгигъæу арæзт цудæй, Санкт-
Петербурги хузæн, сæйраг проспект æма раст гъæунгти хæццæ. 
Дзæуæгигъæу фæнзтонцæ кавказаг сахартæ дæр. Иристони устур гъæутæ 
дæр адтæнцæ уæхæн пъланмæ гæсгæ арæзт – сауæнгæ ма си бульварти 
хæццæ проспекттæ дæр ес фæууинæн.

Рагон Дзæуæгигъæу
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Хетæгкати Къоста

Игъустгонд ирон поэт, Хетæгкати Къоста, 
Дзæуæгигъæу исхудта «алайнаг адæни зунд 
æма разамунди центр». Сахари игонгонд 
цудæнцæ скъолатæ æма гимназитæ. Уордæмæ 
ахур кæнунмæ цудæнцæ сувæллæнттæ 
æгас Иристонæй. Дзæуæгигъæуи цардæнцæ 
поэттæ, финсгутæ æма хузгæнгутæ. Ами уагъд 
æрцудæнцæ фиццаг ирон киунугутæ æма 
газеттæ. 

Æ адæни нифсгун сæрбæлдзорæг адтæй 
Ирон аргъауæни саугин, тæлмацгæнæг æма 
поэт, Колити Аксо. Е æ хæдзари байгон кодта 
фиццаг скъола кизгуттæн. Дзæуæгигъæуи 
кустонцæ, адæни лæвар ка дзæбæх кодта, еци 
хуæздæр дохтуртæ: Туйгъанти Елбиздихъо, 
Мисиккати Мæхæмæт, Гæздæнти Дзибин. 
Уони зудтонцæ æгас Иристон дæр.

20 (ХХ) æноси райдайæни Дзæуæгигъæуи хецау иссæй зундгонд 
адвакат Байати Гаппо. Е архайдта нæуæг скъолатæ игон кæнунбæл, 
агъаз кодта ирон киунугутæ рауадзуни гъуддаги. Исаразта, 
зæнхкосгутæн æхца æфстау кæми лæвардтонцæ, уæхæн адæмон 
банктæ. Берæ мæгур адæн Гаппой фæрци ахурадæ райстонцæ. 
Хъазауатонæй архайдта уруссаг-зæнхкосæг æрледзæг адæнæн, 
хуæнхаг мæхъæйлæнттæн, сомехаг лигъдæнттæн баагъаз кæнунбæл. 

Дзæуæгигъæу – Владикавказ æй Иристони кадгин æма уарзон 
сæйраг сахар.

1. Цæмæн ес Иристони сæйраг сахарæн дууæ номи?
2. Куд æма цæмæн æрцудæй арæзт федар Владикавказ?
3. Иристони хæдзарадон æма культурон царди сахарæн ци ахедун-
дзийнадæ адтæй, уой туххæй радзорæ.
4. Бацæттæ кæнæ радзурд Дзæуæгигъæуи гъæунгтæй  ескæций 
туххæй.

VII ХАЙ. АДÆНÆН АМОНД АГОРГÆЙ

24. Хонхæй-будурмæ
Хуæнхтæ байергъæв кодтонцæ алайнæгти дзилагæскъудæй. 

Хуæнхбæсти æнцæ, нæ адæнæн зинаргъдæр ка æй, еци ковæндæнттæ 
æма мæсгутæ. Фал алайнæгтæ алкæддæр бæлдтæнцæ сæ будуйраг 
зæнхитæмæ раздæхунмæ. Хуæнхти унгæг фезмæлæнтæ æма адæни 
дех комбæститæбæл нæ уагътонцæ цард размæ цæун. Адæнæн сæ 
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Хонхæй-будурмæ. Хузгæнæг Дзанайти Азанбег

бæрцæ дæр кодта фулдæр æма, хуæнхаг кадавар зæнхи гæппæлтæй ци 
тиллæг истонцæ, е син нæбал фагæ кодта.

Будурмæ раздæхуни нифс фæффедар æй, Иристон Уæрæсей 
хæццæ ку баеу æй, уæд. Бæргæ архайдтонцæ уомæй размæ дæр 
алайнаг адæн будури æрцæрунмæ. Фал синхаг адæнти æлдæрттæ æма 
абæрегти къуæртти æрбалæбурдтитæн итигъд будури нихмæлæууæн 
зин адтæй. Уомæ гæсгæ цубур рæстæгмæ еугай гъæутæ заууатмæ 
æрцæуиуонцæ. Æрмæст адæни еумæйаг рацуд хонхæй-будурмæ 
лæвардта фадуæттæ æдас цардæн. Адæни бæллец æнхæст кæнун 
райдæдта 19 (XIX) æноси фиццаг æмбеси, Уæрæсей паддзахадæ 
будурмæ раледзуни гъуддаг æхемæ ку райста, уæд.

Будури зæнхити бакуст пайда адтæй айдагъ раледзæг адæнæн 
нæ, фал Уæрæсейæн дæр. Кавкази ци уруссаг æфсæддонтæ æма 
бæрнон адæн адтæй, уонæн хуайраг ластонцæ идардæй. Еци 
уавæрти е адтæй зин æма хъазар гъуддаг. Иристони зæнхкосгутæ ба 
хуæнхрæбун лæвæнгæ зæнхитæ бакосгæй, сæ тиллæги уæлдæйттæ 
уæйæ кодтайуонцæ. Хецауадæ ци нæдтæ аразта, уони гъудæй гъæуай 
кæнун. Сæ рæбунтæ ци гъæутæ æрбунат кодта, уони фæрци ба нæдтæ 
иссæнцæ æдас.

Хонхæй-будурмæ ледзæг адæни сæргъи лæудтæнцæ уездон 
муггæгтæ. Паддзахадæ син барæ лæвардта будури зæнхитæй бæрæг 
бунати æрцæрунмæ.

Зæнхкосгути будурмæ ледзунмæ исразæнгард кæнуни туххæй 
син уездæнттæ зæрдæ æвардтонцæ, зæнхи хъалон федунæй сæ ке 
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Зæнхкосгути змæнст. Хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег

исуæгъдæ кæндзæнæнцæ, уомæй. Гъæуи куд фулдæр адæн цардайдæ, 
уотæ æнцондæр адтæй лæборгути нихмæ лæуун. Уомæ гæсгæ нæуæг 
бунати æрцæрун кæнун гъудæй цалдæр дæсæг бийнонти. Будури 
гъæутæ тагъд ирæзтæнцæ. 19 (XIX) æноси æмбесмæ нæ фиддæлти 
æртигкаг хай цардæнцæ будури.

Гъæздуг зæнхитæбæл æрцæргæй, раледзæг адæнæн сæ сæйраг 
гъуддаг иссæй зæнхи куст. Гъæдин дзубури бæсти хумæ кæнун 
райдæдтонцæ готонæй. Ци тиллæг исесиуонцæ, е иссæй цалдæр 
хатти фулдæр. Ивулдæнцæ фусти уотартæ, ставд фонси дзогтæ 
æма бæхти æргъæуттæ. Ци уидтонцæ будуйраг гъæутæбæл цæуæг 
бæлццæнттæ? Аййев хæдзæрттæ, мæнæуи æфсерти бæстити цурхтитæ, 
дони курæнттæ, гъудгонд дзæхæратæ æма, фæткъу, кæрдту, бали 
бæлæстæ арæх кæми адтæнцæ, уæхæн æфснайд рæзбунтæ. Будуйраг 
зæнхкосгутæ уæйæ кодтонцæ сæ тиллæги уæлдæйттæ. Уомæй уæлдай 
ма уæйæ кодтонцæ фонс, цъопп æма буйнаг, цæрмин æма гъæдин 
дзаумæуттæ. Æлхæнгæ ба кодтонцæ фабрикити уагъд дзаумæуттæ – 
хъумац, мийдауæнтæ, косæнгæрзтæ.

Будури цард ку рараст æй, уæд уездæнттæ райдæдтонцæ зæнхи 
хъалон корун. Сæ фæндæ ба бундорон кодтонцæ, сæ уездондзийнади 
уæлбартæ æма, хуæнхбæсти син хъалон есуни барæ ке адтæй, уомæй. 
Фал сæребарæ зæнхкосгутæ не сарази æнцæ Уруси паддзахадæй 
лæвæрд зæнхитæн хъалон федунбæл. «Некæмæн ес, æ есбон ци 
зæнхитæ нæ ’нцæ, уонæй хъалон есуни барæ», – уæхæн дзуапп 
равардтонцæ зæнхкосгутæ уездæнттæн. Зæнхкосгутæ адтæнцæ 
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гæрзефтонг, уæдта нимæдзæй дæр адтæнцæ уездæнттæй дзæвгарæ 
фулдæр. Уæрæсей хецауадæ ба еци буцæуæй æхе еуварс райста. 
Уездæнттæн æндæр гæнæн нæбал адтæй, æма исарази æнцæ 
зæнхкосгути фæндæбæл, цæмæй сæ иннæ уæлбартæ дæр ист ма 
æрцудайуонцæ, уой туххæй. Уездон муггæгтæ раздæрау уæлбареуæг 
кодтонцæ адæнбæл, æма сæ зæрдæ дардтонцæ зæнхи хъалон есуни 
барæ раздахунбæл.

Будур нæ рагфиддæлти айдагъ зæнхи кадаварæй нæ 
фæййервæзун кодта. Тæккæ ахсгиагдæр æнтæстдзийнадæ адтæй, адæн 
хæлеутæ ке нæбал адтæнцæ, е. Будуйраг цард сæ æрбаæнгæнттæ 
кодта. Алли кæмттæй рацæугæ адæн æрцæриуонцæ еумæ. Фæстæдæр 
ба комæбститæбæл дех бустæги иронхуати байзадæй. Райевгъудæй, 
Алани-Иристон æгас дуйнейæй еуварс ку адтæй, еци рæстæг дæр. 
Алайнæгтæ берæ цæбæлдæрти исахур æнцæ иннæ адæнтæмæ гæсгæ. 
Сæхуæдтæ дæр син хай кодтонцæ се ’нтæстдзийнæдтæй.

1. Цæмæн бæлдтæнцæ нæ фиддæлтæ будурмæ раздæхунмæ?
2. Цæхæн рахастдзийнæдтæ адтæй хумæтæги раледзæг адæн æма 
гъæути уездæнтти æхсæн.
3. Цæхæн будуйраг гъæутæ зонис?
4. Будурмæ ралигъд ци пайда æрхаста нæ адæнæн?

25. Зæнхкосгути сæребарæдзийнадæ
Уæрæсей зæнхкосæг адæнæн се ’мбесæй фулдæр цардæнцæ 

дворянти зæнхитæбæл. Еци зæнхкосгути худтонцæ хъазайрæгтæ 
(крепостные), уомæн æма закъонмæ гæсгæ нимад адтæнцæ дворян-
тæ-помещикти зæнхитæмæ федаргондбæл. Помещиктæ адтæнцæ, 
устур зæнхи хæйттæ (поместье) æд хъазайраг зæнхкосгутæ ке къохи 
адтæнцæ, уæхæн дворянтæ. Зæнхкосæгæн нæ адтæй æ хецауæй 
рандæуни барæ. Помещиктæн ба адтæй хъазайраги рауæйæ кæнун 
кенæ ескæмæн балæвар кæнуни барæ.

Аци æхсæнадон рахастдзийнæдтæ хуннунцæ «хъазайраг барæ» 
(крепостное право). Хъазайраг зæнхкосгутæн сæ куст æма цард 
цудæнцæ ке дæлбарæ адтæнцæ, еци помещикти зæнхæбæл. Сæ 
хæдзарадæй ци æфтуйæггæгтæ истонцæ, уонæн сæ бадзурдгонд хай 
лæвардтонцæ хецауæн. Уой хæццæ ба ма кустонцæ хецауæн æхецæн 
дæр: хумæ кодтонцæ, хизтонцæ фонс, хуасæ карстонцæ, хецауи 
хæдзари еугур куститæ дæр адтæнцæ хъазайрæгти рагъи. Дворянтæй 
еуæй-еуетæ карз адтæнцæ хъазайрæгтæн. Фал сæбæл багъаст кæнуни 
амал ба нæ адтæй.

Зæнхкосгутæ фуд уавæртæн ку нæбал фæразиуонцæ, уæд 
лигъдæнцæ сæ хецæуттæй кенæ ба сæ нихмæ истохиуонцæ. Хецауа-
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дæ сæ уой туххæй карз бафхуæридæ. Зæнхкосæг адæни тæккæ 
устурдæр змæнст (восстание) адтæй 18 (XVIII) æноси Екатеринæ II 
паддзахеуæги рæстæги. Зæнхкосæг адæни раздзæуæг адтæй Емельян 
Пугач в. Е æхе исхудта паддзах æма цалдæр анзи тох кодта хецауади 
æфсæдти нихмæ.

Уруси æмбаргæ æма растзæрдæ адæн лæдæрдтæнцæ хъазайраг 
бари гъæндзийнæдтæ. Уомæй уæлдай ба, аци фæткæвæрди фудæй, 
Уæрæсе кодта лæмæгъдæр æма мæгурдæр. Хъазайраг зæнхкосгутæ 
еске зæнхæбæл кодтонцæ æнæбари куститæ, æма сæ тиллæг 
дæр гъæздуг некæд уидæ. Уой фудæй ба дворянтæ паддзахадæн 
афойнадæбæл хъалон федунгъон нæбал уиуонцæ. Сахарти заводтæ 
адтæнцæ косæггъæуагæ, фал адæнæн нæ адтæй хъазайраг гъæутæй 
сахартæмæ рацæуни барæ.

1861 анзи император Александр II исиста хъазайраг барæ 
æма иссæребарæ кодта зæнхкосгути. Хъазайрæгтæн лæвæрд 
æрцудæй граждайнаг бартæ æма сæ исуæгъдæ кодтонцæ дворянти 
дæлбареуæгæй. Зæнхкосгутæ иссæнцæ сæхуæдтæ хецау сæ 
цардæн. Адæн ци зæнхитæбæл кустонцæ, уони балхæнун гъудæй 
сæ хецæуттæй. Æхца ба æнгъизтæй сабургай, 49 анзи æндæргъци 
бафедун.

Александр II Сæребарæгæнæг (Освободитель) ке исхудтонцæ, 
е ма паддзахади цардмæ бахаста æндæр æййивддзийнæдтæ дæр. 
Нæуæг уагæвæрдтитæ федаргонд цудæй æфсади, тæрхондæнтти, 
паддзахади разамунди. Уæрæсей цард æййевун райдæдта. Арæзт 
цудæнцæ æфсæнвæндæгтæ æма заводтæ, ирæзтæнцæ сахартæ, 
игонгонд цудæнцæ скъолатæ æма сæйгæдæнттæ. Зæнхкосгутæй беретæ 
ралигъдæнцæ сахартæмæ æма кусти лæудтæнцæ заводти. Зингæ 
фулдæр кодта ахургонд адæни нимæдзæ.

Иристони Уæрæсейау хъазайраги барæ нæ адтæй, фал 
зæнхкосгути цард ами дæр фендæрхузон æй. Æййивдзийнæдтæ 
райдæдтонцæ будури зæнхити нæуæг 
раиурстæй, хецауадæ архайдта зæнхкосгути 
бартæ гъæуай кæнунбæл. Е пайда адтæй 
Уæрæсейæн. Иристони зæнхкосгутæ 
адтæнцæ паддзахадæн федар æнцойнæ, 
ефстаг уездæнттæ ба разиндтæнцæ лæмæгъ 
æмцæдесонтæ. Зæнхкосгути фæрци 
ирæзтæй хæдзарадæ, етæ фистонцæ хъалон, 
уæйæ кодтонцæ хуайраг æфсадæн.

Иристони зæнхкосгутæ адтæнцæ 
сæребарæ адæн. Гъудæй син æрмæст 
зæнхæ раттун æма сæ уездæнттæй раеуварс 
кæнун, цæмæй исуæгъдæ адтайуонцæ 

Уруссаг гъæуи
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Мизури æвзестæ-издий 
æрзæткъахæн

цифæнди дæлбарадæ æма домæнтæй 
дæр. Зæнхити раиурст фæцæй 1866 анзи. 
Адæнæн еугуремæн дæр лæвæрд æрцудæй 
æмиасæ хæйттæ – уездæнттæн дæр 
æма зæнхкосгутæн дæр. Уомæй цалдæр 
анзи раздæр ба арæзт æрцудæнцæ 
хецæн гъæутæ. Зæнхæ лæвæрд цудæй 
гъæубæстæн. Алли хæдзарæн дæр 
лæвæрд цудæй æмиасæ хæйттæ æхсæни 
зæнхитæй.

Куд æгас Уæрæсей, уотæ Иристони дæр цард бæрæгæййивд 
кæнун райдæдта. Адæн иссæнцæ зæнхитæн хецау æма кустонцæ 
сæ бийнонтæн. Дзæуæгигъæуи, Цхинвали, Алагири, Беслæни 
арæзт цудæнцæ заводтæ. Хуæнхти къахтонцæ æрзæт. Гъæути 
цæргутæй беретæ цудæнцæ кустагор Уæрæсей алли сахартæмæ æма 
фæсарæнтæмæ дæр. Нæ фиддæлтæ зонгæ кодтонцæ æндæр адæнти 
царди хæццæ. Иристони фулдæр кодта ахургонд адæни нимæдзæ. 
Етæ лæггадæ кодтонцæ æфсади генералтæ æма афицертæй, кустонцæ 
инженертæй, ахургæнгутæй, дохтуртæй, адвакаттæй. Уонæн сæ 
хуæздæртæ ба тухстæнцæ сæ адæни цардбæл, бæлдтæнцæ сæ 
райгурæн бæсти рохс федæнмæ.

1. Цæмæн æрцудæй ист хъазайраги барæ Уæрæсей?
2. Куд раййивта Иристони зæнхкосгути уавæр будури зæнхити 
нæуæг раиурсти фæсте?
3. Ци æй паддзахадæн пайдадæр: хъазайраг адæни æнæбари куст 
æви адæни иссæребарæ кæнун?

26. Революци æма медтугъд
Зæнхкосгути иссæребарæ æма иннæ æййивддзийнæдтæ адæнæн 

фæндон цард нæ равардтонцæ. Бийнонти медæгæ даруйнæгти бæрцæ 
æмхузæн нæ адтæй, кустгъон адæни бæрцæ дæр æмхузæн кæми 
адтайдæ. Еуетæмæ сæ зæнхи тиллæгæй уæлдæйттæ изадæй, иннетæн 
ба фагæ нæ кодта. Гъæздугутæ дардтонцæ ихуæрститæ, мæгуртæ ба 
кустагор цудæнцæ сахартæмæ. Сахайраг косгути цард дæр хиццагдæр 
нæ адтæй. Косгæ бон адтæй 12 сахатей бæрцæ. Сæ мизд ба хуæрдæ 
æма фатери фагæ туххæй кодта. Косгутæ æма зæнхкосгутæ тох 
кодтонцæ сæ бартæбæл. Æма сабургай цард æнцондæрмæ æййевгæ 
цудæй. Хуæздæр кодтонцæ кусти уавæртæ, фулдæр кодта мизд. Фал 
20 (ХХ) æноси райдайæни Уæрæсей никкодта стонг анз. Уой фæсте ба 
райдæдтонцæ тогкалæн тугъдтитæ: 1904 анзи – уруссаг-япойнаг, 1914 
анзи ба – фиццаг дуйнеуон тугъд.
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Тугъд дуйнеон хундтæй, уомæн æма си архайдтонцæ берæ 
паддзахæдтæ. Еци тугъд æрхаста устур фидбилизтæ æма уæззау 
гъезæмæрттæ: дууæ миллионемæй фулдæр си адæн фæммардæй, 
бæстæ заууатмæ æрцудæй, адæн хуайраг гъæуагæ æййафтонцæ. 
Тугъдон уавæртæ Уæрæсей адæни æртардтонцæ къурцдзæвæнмæ. 1912 
анзи, феврали революций домæнтæмæ гæсгæ, Николай II паддзахи 
бунатæй æхе райеуварс кодта. Разамунди барæ лæвæрд æрцудæй 
Рæстæгмæ хецауадæмæ. Фал уомæй дæр адæн фудæнгъæл фæцæнцæ. 
Адæнмæ уотæ кастæй, цума, нæуæг хецауадæ тугъдæн искæндзæнæй 
кæрон, зæнхитæ, ка косуй, уонæнæн байуардзæнæй, заводти косгути 
мизд фæффулдæр кæндзæнæй. Фал тугъд цудæй идарддæр, хумæтæги 
адæни цард ба фуддæрæй-фуддæр кодта.

Паддзах æ бунатæй нæма райеуварс æй, уотемæй ирон финсæг 
Тлатти Хох ниффинста уацау «Фун». Уацауи сæйраг архайæг – 
студент æ фуни бафтудæй федæни цардмæ. Уоми уинуй, сæ райгурæн 
бæсти фарнæн ка фæллойнæ кæнуй, уæхæн амондгун адæни. 
Етæ еугурæйдæр æнцæ æмбарæ æма сæребарæ. Адæн сæхуæдтæ 
æвзарунцæ разамонгутæ æма син хецауеуæг кæнуни барæ дæттунцæ. 
Студенти райгъал ун нæ фæндуй, уомæн æма æ алæмæти фун хъæбæр 
идард æй царди æцæгдзийнадæй. Мæгур студент нæ зонуй, сæребарæ, 
æмбарадæ æма рæстдзийнадæ куд иссергæ æнцæ, уой.

Феврали революци рабæрæг кодта, Уæрæсей адæн раздæри 
цардæбæл арази ке нæбал æнцæ, уой. Гъæуй нæуæг цард аразун. 
Фал куд? Фæндæнттæ адтæнцæ аллихузон. Партитæй берети 
фæндæ адтæй, адæмон хецаудзийнадæ исаразун сабурæй – еумæйаг 
адæмон æвзурстити фæрци. Æвзурстити уæлахездзаутæ разамунд 
дæтдзæнæнцæ паддзахадæн – е ба æй нæуæг цардмæ фæндаг. 
Еумæйаг æвзурстити бундорбæл арæзт адæмон хецаудзийнадæ 
хуннуй демократи. Демократи æй зин æма дæргъвæтийнæ куст. 
Демократи æй, алке бон æ рæстдзийнадæ гъуддаг æма дзурдæй федар 
кæнун кæми æй, царди уæхæн уагæвæрд. Алли хецæн адæймаг дæр 
æма еугур адæн дæр сæхуæдтæ æвзарунцæ хецауадæ æма царди 
уагæ. Демократи дæттуй еумæйаг æма æмхузон бартæ гъæздуг æма 
мæгурæн, ахургонд æма æнахургондæн.

Уæхæн уавæр еугурей зæрдæмæ нæ цудæй.
Большевикти гъудимæ гæсгæ, нæуæг цард аразун гъæуй æнæ 

гъæздугутæй. Сæ зæнхитæ, фабрикитæ æма еугур мулк ба син раттун 
гъæуй адæнæн. Иристони медæгæ большевиктæн фæззиндтæй федар 
æмцæдесон – зæнхкосгути революцион парти «Кермен». Большевикти 
парти Уæрæсей адæнти разæнгард кодта революцимæ.

1917 анзи, октябри мæйи, большевиктæ ефтонгæй исистадæнцæ 
æма рандæ кодтонцæ Рæстæгмæ хецауадæ. Æ бунатмæ ба æрцудæнцæ 
косгутæ, зæнхкосгутæ æма салдæтти депутатти Советтæ. Уомæ гæсгæ, 
Октябри революци ци хецаудзийнадæ æрæвардта, е хундтæй Советон.
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Киристонгъæуи цæргутæ рацудæнцæ Деникини æфсæдти нихмæ. 
Хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег

Фиццаг Советон хецауади сæргъи æрлæудтæй Владимир Ильич 
Ленин. Советон хецауадæ кæрон скодта тугъдæн, зæнхæ равардта 
зæнхкосгутæн, заводтæ лæвæрд æрцудæнцæ косгути къохмæ. 
Большевиктæмæ уотæ кастæй, цума, гъæздугутæн сæ мулк байсун 
æма æй еумæйаг искæнун æй раст цардмæ фæндаг. Æмбаргæ адæн 
син бæргæ дзурдтонцæ, уæхæн фæндаг адæнæн тæссаг ке æй, тугъд 
æма сæ нæуæг æнæраст гъуддæгтæмæ ке æркæндзæнæй, уой. Фал 
большевиктæ некæмæ байгъустонцæ. Сæ хæццæ арази ка нæ адтæй, 
уони ба æгъатирæй тухсаст кодтонцæ.

Уомæ гæсгæ сæ нихмæ ефтонгæй æрлæудтæнцæ закъонæй æвæрд 
хецауади фарслæугутæ. Уæрæсей райдæдта медтугъд. Медтугъд 
хонунцæ еу паддзахади цæрæг адæни æхсæн тугъд. Нихмæлæугутæ 
фæуунцæ еу адæнæй, фæуунцæ еу-еци скъолати ахурдзаутæ. Фал 
райдайунцæ кæрæдзей цæгъдун, уомæн æма не сарæхсунцæ сабурæй 
бадзубанди кæнунмæ. Е æй медтугъди сæйраг трагеди.

Советон хецаудзийнади тугъдонтæ хундтæнцæ Сурх Æфсад, сæ 
нихмæ ба лæудтæнцæ уорсгвардионтæ. Цалдæр анзи цудæй тогкалæн 
тугъд «уорситæ» æма «сурхити» æхсæн. Медтугъди фæууæлахез æй 
советон хецаудзийнадæ, æ нихмæлæугути ба багъудæй сæ райгурæн 
зæнхæ ниууадзун.

1. Цæй медæгæ æнцæ революций сæйраг анхосæгтæ?
2. Нæ цард, Тлатти Хохи уадзимиси студент ци фун уинуй, уой 
хузæн æй?
3. Цæмæн исхудтонцæ зæнхкосгути парти «Кермен»?
4. Цæмæй хецæн кæнуй медтугъд æндæр тугъдтитæй?
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27. Хонсар Иристон фудæзнагæй 
куд фæййервазтæй

Революци æма медтугъд Иристонæн æрхастонцæ берæ 
фидбилизтæ. Тæккæ уæззаудæр æвзаруйнаг ба адтæй, Гурдзи Хонсар 
Иристон фесафуни фæндæ ку искодта, е.

Феврали революций фæсте Уæрæсей адæнтæй кæцидæрти 
бафæндæ адтæй хецæн паддзахæдтæ исаразун. Гурдзи дæр раседтæй 
æ хуæдбарæдзийнади туххæй. Фал адæнтæй берети ба нæ бафæндæ 
адтæй Уæрæсейæй фæххецæн ун.

1917 анзи, майи мæйи, ирон адæн сæ еумæйаг æмбурди (съезд) 
рахастонцæ унаффæ, Иристон æ паддзахадæбæл Уæрæсе ке нимайуй, 
уой туххæй.

Гурдзий хецауеуæг кæнун райдæдтонцæ, Хонсар Ири зæнхитæ 
байсунмæ ка бæлдтæй, уæхæн адæймæгтæ. Етæ испайда кодтонцæ 
Уæрæсе æма, уой хæццæ, Иристони дæр медтугъд ке цудæй, уомæй. 
Гурдзий хецауади фæндæ адтæй Иристони хонсайраг хай æ дæлбарæ 
бакæнун. Ирон адæни бассæттуни туххæй Калакæй (Тбилисийæй) 
æрвист цудæнцæ æфсæдтæ ирон гъæутæмæ. Еци рæстæги 
æфцæгутæбæл фæндон нæдтæ нæма адтæй. Хонсайрæгтæн æнхусмæ 
цæуни амал цæгатæй адтæй æрмæст хъæбæр минкъий къуæрттæн. 
Уой хæццæ ба ма Цæгати æ тæмæни адтæй «сурхитæ» æма «уорсити» 
æхсæн медтугъд.

Хонсари ирæнттæ хъазауатæй исистиуонцæ тухæгæнгути них-
мæ. Хатгай син æнхус кодтонцæ гурдзиаг зæнхкосгутæ дæр. Фал 
уæлахезæн ба фулдæр фæггæнæнтæ гъудæй. 

Гурдзий æфсæдти нимæдзæ Хонсар Иристони фулдæрæй-фулдæр 
кодта.

1920 анзи, сæрди, ирон нихмæлæууæг къуæрттæ нæуæгæй 
истухтæнцæ æма фæссурдтонцæ Иристонæй Гурдзий æфсæдтæ. 
Ирон нихмæлæудæн разамунд лæвардтонцæ Дзаттиати Александр, 
Санахъоти Владимир, Гаглойти Сергей. Иристон иссæй Уæрæсей хай.

Фал Гурдзий хецауади зæрдæмæ еци унаффæ нæ цудæй, æма 
е ’фсæдтæ нæуæгæй æрбампурстонцæ Иристонмæ. Сугътонцæ 
гъæутæ, мардтонцæ сувæллæнттæ, силгоймæгтæ æма зæрæндти дæр. 
Адæнæн сæ ервæзунгæнæг иссæнцæ хуæнхтæ. Мингай лигъд адæн 
цудæнцæ Иристони хуæнхаг нæдтæбæл. Нихмæлæууæг къуæрттæ ба 
архайдтонцæ знаг бауорамунбæл , цæмæй ледзæг адæн къулумпигонд 
ма цæуонцæ, уой туххæй. Гурдзий лæгмар бæхгинтæ ирæнтти ку 
баййафиуонцæ, уæд сæ æгъатирæй бундзагъд кодтонцæ.

Ирон нихмæлæуди къуæрттæ дæрæнгонд ку æрцудæнцæ, уæд 
Гурдзий разамонгутæ бавналдтонцæ ирæнтти Фæскавказаг Иристонæй 
еугур сурд фæккæнунмæ. Салдæттæ ирон адæни тардтонцæ сæ 
гъæутæй. Сæ хæдзæртти ба син туххæй цæрун кодтонцæ гурдзиæгти. 



62

Дзаттиати Александр

Хонсар Иристони цæргутæ иссæнцæ æнæ-
хæдзæрттæ, фæххауæгкаг æнцæ сæ зæнхæй.

Ледзæг дзиллитæ æфцæгутæбæл хизтæнцæ 
Цæгатмæ. Æрзумæг æй. Адæн цагъди кодтонцæ 
уазал æма стонгæй. Сæ бæдæлтти уодхарæй 
фæййервæзун кæнуни туххæй, маддæлтæ æд 
сабийтæ сæхе гæлстонцæ къæдзæхтæй.

Цæгат Иристони цæргутæ ледзæг адæнæн 
æнхус кодтонцæ. Фал ами дæр адтæй хъæбæр 
æгудзæг уавæртæ. Æрæги фæцæй медтугъд. 
Адæн кодтонцæ тухцæрдтитæ. Райдайæни лигъд 
адæни минкъий къуæрттæй æрцæрун кодтонцæ 
гъæути. Фал фæстæдæр ба бунат нæбал фагæ 
кодта æма адæн байзадæнцæ итигъд будури. 
Цардæнцæ уосонгитæ æма цатирти. Унгæг цард, 
уазал æма стонгæй адæнбæл æфтудæнцæ уæззау незтæ. Алли бон дæр 
мардæй 80 адæймагей бæрцæ.

Хонсар Иристон иссæребарæ кæнуни туххæй, Цæгати арæзт 
цудæнцæ нæуæг тохæг къуæрттæ. 1921 анзи уалдзæги Хонсар Иристон 
уæгъдæгонд æрцудæй тухæгæнгутæй. Гурдзийæн æхе медæгæ 
дæр иситинг æй хецуадзийнадæбæл тох. Гурдзиаг большевиктæ 
фæууæлахез æнцæ æма æрæвардтонцæ советон хецаудзийнадæ.

Лигъд адæн райдæдтонцæ сæ хæдзæрттæмæ здæхун. Еуетæ 
си байзадæнцæ цæгати цæргæй, Дзæуæгигъæумæ хæстæг син ци 
зæнхитæ равардтонцæ, уонæбæл. Уотемæй фæззиндтæй Ногири гъæу. 

Советон Уæрæсе бахаста е ’нхуси хай Хонсар Иристон 
фæййервæзун кæнуни гъуддагмæ. Гурдзи советон паддзахади хай ке 
иссæй, уомæ гæсгæ Уæрæсе æма Иристони адæн æнгъæл адтæнцæ, 
уæхæн уæззау цаутæн æрцæуæн нæбал ес, зæгъгæ. Фал цард равдиста, 
фудæнгъæл ке фæцæнцæ, уой.

1. Цæхæн нисантæ адтæй Гурдзий хецауадæмæ, Хонсар Иристонмæ 
ку балæбурдтонцæ, уæд?
2. Цæгатæгтæ сæ хонсайраг æнсувæртæн куд æнхус кодтонцæ?
3. Цæхæн зинтæ æвзурстонцæ ледзæг адæн?

VIII ХАЙ. УÆЗЗАУ ФÆНДАГ ЕУДЗИЙНАДÆ ÆМА 
САБУРДЗИЙНАДÆМÆ

28. Нæуæг æхсæнади арæзт
Революци фехалдта Уæрæсей импери. Медтугъди фæсте 

фæззиндтæй нæуæг паддзахадæ – Советон Социалистон Республикити 
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Цæдес. Æнцондæр дзоруни туххæй æй худтонцæ Советон Цæдес кенæ 
СССР – е ’нхæст номи фиццаг дамугъатæмæ гæсгæ. Ленини фæсте 
паддзахади сæргъи æрлæудтæй Иосиф Виссарионович Сталин.

Еци рæстæги хецаудзийнадæ æцæгæйдæр адтæй, адæн ке 
æвзурстонцæ, еци депутатти Советти къохи. Фал цубур рæстæгмæ 
большевиктæ сæ барæ æрæвардтонцæ коммунизм исаразуни 
гъуддагбæл. Коммунизм æй, æмбарæ æма амондгун адæн коммунитæй 
кæми цæрунцæ, уæхæн царди уагæ. Коммунæ ба æй, хе циййес кæми 
нæййес, мулк еумæйаг кæми æй, æма си алкæмæ дæр æ фагæ кæми 
хауй, уæхæн цардбæстæ. Коммунизм аразуни фиццаг къæпхæн, 
партий унаффæмæ гæсгæ, иссæй социализм – гъæздугутæ æма 
мæгуртæ, помещиктæ æма зæнхкосгутæ, фабрикити хецæуттæ æма 
ихурст косгутæбæл ка нæ дех кодта, уæхæн æхсæнадæ. Цæмæй советон 
республикитæ социалистон исадтайуонцæ, уой туххæй коммунисттæ 
истонцæ хе циййес æма уæлбарти фæткæ. Нæ бæстæ иссæй дуйней 
медæгæ фиццаг социалистон паддзахадæ. Советон Цæдеси адæнти 
багъудæй берæ зиндзийнæдтæ бавзарун. Социалистон паддзахадæ 
аразуни гъуддæгтæ конд цудæнцæ дуйней медæгæ фиццаг хатт. Неке 
зудта дзуапп сæйраг фарстæн: бæллеццаг æхсæнадæ исаразæн ес æви 
нæ?

Медтугъди фæсте бæстæ адтæй заууат, адæн стонг. Нæ фагæ кодта 
цæрæнуæттæ æма уæледарæс. Фал адæн цийнæ кодтонцæ, сабур цард 
ке ралæудтæй, уобæл. Советон хецауадæ исхудта косæг адæни еугур 
хæзнати хецау. Æма адæн кустонцæ, сæ зæрдæ хуæздæр федæнбæл 
даргæй. Æууæндтæнцæ, амæй фæстæмæ алцидæр фæллойнæй аразгæ 
ке æй, уобæл.

Советон Цæдеси (СССР) сурх турусабæл адтæй косгутæ æма 
зæнхкосгути барвæндон цæдеси символ – Дзæбокæ æма Æхсирф. 
Фал æрмæст дзæбокæ æма æхсирфæй нæййес федæн аразæн. Гъæуй 
заводтæ æма электростанцитæ, «зундгин» тæрхитæ æма машинттæ, 
трактортæ æма æндæр зæнхкосæн механизмтæ. Бæсти æдзæллаг 
уавæр фæххуæздæр кæнун æма адæни кæрдзинæй бафсадун фагæ 
нæ ’й. Исаразун гъæуй раздзæугæ индустри æма урух равнæлæнтæ 
кæмæн ес, уæхæн гъæууон хæдзарадæ.

Иристон еугурæй дæр фестадæй арæзтадон фæзæ. Арæзт цудæнцæ 
нæуæг заводтæ æма цæрæн хæдзæрттæ косгутæн, сæйгæдæнттæ æма 
скъолатæ. Тæккæ игъустгонддæр ба адтæй Гизæлдони электростанци. 
Гъуди ба æй æркодта хуæнхаг гъæу, Дæргъæвси цæрæг – Баймæтати 
Цыппу. Е ма æ хæдзари исаразта  станцийæн æ косгæ макет дæр. 
Фиццаг Баймæти-фуртбæл неке æууæндтæй. Фал ибæл инженертæ 
ба сæ цæстæ æрæвардонцæ æма, æ нимæдтитæ раст ке æнцæ, уой 
исбæлвурд кодтонцæ. Гизæлдон игуруй цъетети, æ донвæд ба цæхгæр 
цæуй Дæргъæвси дæлвæзæбæл. Уордигæй ба цæугæдон æхсæрдзæнæй 
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Нæуæг цард аразæг. Хузгæнæг 
Туйгъанти Мухарбег

кæлуй урдугмæ Хъобани коммæ. Цыппуй 
унаффæмæ гæсгæ, гъудæй хонхи тъунел 
бакъæртт кæнун æма уобæлти Гизæлдон 
исаразун электростанци турбинитæмæ. 
Гизæлдон ГЭС иссæй социалистон 
Иристони символ. Ами фæсевæд цалх 
кодтонцæ аллихузи дæсниадитæбæл. 
Еугурей дæр – зæнхкъахæгæй инженери 
уæнгæ – адтæй нæуæг цард аразæг 
адæни хъаури нифс. 

Советон хецауадæ зæнхкосгутæн 
равардта зæнхæ. Зæнхкосгутæй еуетæ 
аразтонцæ æмбалæдтæ. Еумæйаг фæрæз-
нитæй æлхæдтонцæ трактор, еумæ гъуд 
кодтонцæ сæ будуртæ. Коммунистон 
парти рахаста унаффæ, цæмæй еугур 
зæнхкосгутæ дæр уæхæн коллективон 
хæдзарæдти медæгæ сеу уонцæ, уой 
туххæй. Еци хæдзарæдтæ цубурæй 
худтонцæ колхозтæ. Адæни колхозтæмæ 
кодтонцæ туххæй. Ка нæ арази кодта, уони ба хастонцæ Сибирмæ. 
Беретæ уоми иссирдтонцæ сæ исæфт. Колхозонтæ гъæздуг нæ 
цардæнцæ. Сæ тиллæги фулдæр хай цудæй паддзахадæмæ. Колхозтæй 
сахартæмæ ластонцæ продукттæ. Сахартæй гъæутæмæ ба æрвистонцæ 
машинттæ æма æндæр гъæугæ дзаумæуттæ.

Советон хецауадæ райдæдта тох æнахургонддзийнади нихмæ. 
Партæбæл æрбадтæнцæ куд сувæллæнттæ, уотæ сæ кари адæн дæр. 
Иристони фиццаг хатт иссæй маддæлон æвзагбæл ахур кæнуни 
фадуат. Уобæл тох кодтонцæ ирон адæни берæ фæлтæртæ. Æ 
маддæлон æвзагбæл адæймаг хуæздæр лæдæруй ахургæнæги амунд 
æма киунуги медес. Маддæлон æвзагбæл æнцондæр æй урок дзорун, 
æхцæуæндæр æй киунугутæ кæсун.

Иристони еугур æнтæститæ дæр баст адтæнцæ советон бæсти 
еумæйаг æнтæстити хæццæ. Еумæйаг адтæнцæ æрмæст уæлахезтæ нæ, 
фал къулумпитæ æма зиндзийнæдтæ дæр. Революци æма медтугъд 
цардбæл сæ уæззау фæд æнæ ниууадзгæ нæ фæцæнцæ.

Советон хецауадæ æнæсцохæй знагагорæ кодта. Адæни тухсун 
кодтонцæ сæ мугкаги уездондзийнади туххæй, фæсарæйнаг зонгити 
туххæй, хецауади æрдæмæ гириз дзурд искæнуни туххæй. Æвуд 
адæнæн кодтонцæ фудмиутæ, гæлстонцæ сæ ахæстдæнттæмæ, 
рахæссиуонцæ син маруни тæрхон.

Адæнтæй еуетæн коммунисттæ равардтонцæ республикитæ 
аразуни барæ. Иннетæн исаразун кодтонцæ автономон республикитæ 
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(кенæ автономон облæсттæ) устур цæдесон республикити медæгæ. 
Иристон туххæй дехгонд æрцудæй дууæ хаййебæл – Цæгат æма 
Хонсар Иристонбæл. Раздæр Иристони дууæ хаййи дæр адтæнцæ 
автономон облæсттæ, фæстæдæр Цæгат Иристон иссæй автономон 
республикæ æма Уæрæсей хай, Хонсар Иристон ба бакодтонцæ 
Гурдзий республики хай.

1. Ци æнцæ социализм, колхоз?
2. Нæуæг æхсæнади æнтæститæ æрхастонцæй кæцитæ пайда 
адæнæн?
3. Æнахурдзийнади нихмæ тох æма маддæлон æвзагбæл ахур 
кæнуни фадуат цæмæн нимайæн советон хецаудзийнади ахсгиаг 
æнтæститæбæл?
4. Коммунистон партийæн раст арæзт æхсæнадæ исаразун ке нæ 
бантæстæй, уой æвдесæн цæхæн гъуддæгтæ æнцæ?

29. Фидибæсти Устур тугъд
1941 анзи Советон Цæдесмæ æрбалæбурдта фашистон Германи. 

Фашисттæ Гитлери разамундæй байстонцæ хецаудзийнадæ 
Германий. Етæ гъавтонцæ еугур адæнти сæ дæлбарæ бакæнун æма 
еу паддзахадæ инней фæдбæл тухистгæнгæ цудæнцæ. Фашисттæ сæ 
армийæн басæттун æнгъæл нæ адтæнцæ. Цалдæр къуæремæ Советон 
Цæдесбæл ке фæууæлахез уодзæнæнцæ, уобæл дузæрдуг нæ кодтонцæ. 
Уотæ сæмæ кастæй, цума, адæн советон хецаудзийнадæй арази ке нæ 
’нцæ, е син баагъаз уодзæнæй. Фал нæ бæсти адæнтæ исистадæнцæ 
знаги нихмæ. Цифæнди хецаудзийнадæ дæр еуети зæрдæмæ 
фæццæуй, иннети зæрдæмæ ба – нæ. Фал Фидибæстæ хецаудзийнади 
хæццæ æййевдзи кæнæн нецихузи ес. Сæхецæн кадæ ка кæнуй, еци 
адæн некæмæн ратдзæнæнцæ сæ гъуддæгтæн унаффæ кæнуни барæ.

Тухæгæнæгæн тухæй дзуапп дæттун гъæуй.
Тугъдон цуппар анзи адтæнцæ фудæвзарæнтæ æма гъезæмæртти 

æнзтæ. Фал Фидибæсти тугъд равдиста адæни æнæкæрон хъаурæ 
райгурæн зæнхæ æма сæребарæ гъæуайгæнгæй. Тугъди райдайæни 
знаг адтæй хъæбæр тухгин. Æртæ мæйемæ фашисттæ бахъæрттæнцæ 
Мæскуй уæнгæ. Мæскубæл тохгæнгæй, советон æфсæдтæ фиццаг хатт 
фæууæлахез æнцæ знагбæл. Æгас бæстæбæл райгъустæнцæ æхсаргин 
офицер Василий Клочковскийи дзурдта: «Егъау æй Уæрæсе, фал нæ 
нæдтæ æхгæд æнцæ – Мæску нæ фæсте æй».

Мæскумæ бацæуæнти дæрæнгонд ку æрцудæнцæ, уæд 
гитлеронтæ сæ тухтæ исаразтонцæ Уæрæсей хонсайраг районтæмæ. 
1942 анзи, сæрди, сæ тæмæни бацудæнцæ Сталингради тугъд æма 
Кавказ байсунбæл тох. Сталинград нур хуннуй Волгоград. Едили 
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Гитлеронтæ сæхе уацари дæттунцæ Дзæуæгигъæумæ бацæуæнти

билгæрæнттæбæл æма Кавкази еци бонти лухгонд цудæй еугур бæсти 
хъисмæт. Фашисттæ Кавказмæ æмпурстонцæ нефть, хузгин згъæртæ 
æма хуармæ. Кавкази байст дзæвгарæ фæллæмæгъ кодтайдæ Советон 
Арми. Немуц æмпурстонцæ Дзæуæгигъæумæ: е син игон кодта над 
Фæскавказмæ. Дзæуæгигъæуæй цудæй комкоммæ фæндаг Грозна æма 
Бакуй нефтмæ.

Тогкалæн тохти фæсте уагъд æрцудæй Мæздæг, фашисттæ 
бахъæрттæнцæ Æргинарæгмæ, Ири лигъз будурмæ цæгатæрдигæй 
ци бахезæн ес, уомæ. Еци нарæг бахезæн бакъæрт кодта Терк ниллæг 
хуæнхрæгъти æхсæн. Æргинарæгбæл бацæун фашистти бон нæ 
бацæй. Фæсæфсæрст кæнун сæ багъудæй æма Нальчикки æрдигæй 
фæстæмæ æмпурсун байдæдтонцæ. Бонæй-бонмæ знаг хæстæгдæр 
кодта Дзæуæгигъæумæ. Карз тохтæ цудæнцæ Майрæмадаг æма 
Гизæли рæбунти. Дзæуæгигъæуи сугъдæнцæ, бомбитæ кæбæл 
исæмбалдæй, еци хæдзæрттæ. Адæмон тохæг къуæрттæ æрахæстонцæ 
тæккæ тæссагдæр бунæттæ. Фал сахари куст не ’рлæудтæй. Заводтæ 
уагътонцæ тохæнгарз. Цудæнцæ газеттæ. Æ сæр æ кой некæмæн 
иссæй.

Дзæуæгигъæуи штурм рахаста цалдæр бони. Сахар сæттун 
нæ бакумдта, уомæн æма æнæгъæнæ Иристон исистадæй знаги 
нихмæ. Еу гитлерон офицер финста сæхемæ: «Дзæуæгигъæумæ 
бацæуæнти ци цæуй, е æй дессаг. Цума куд фæразуй адæймаг еци 
æбуалгъ гъуддæгтæн». Фал, æвæццæгæн, райгурæн зæнхæ знагæй 
гъæуайгæнгæй, алцæмæн дæр ес бафæразæн. Фашисттæ сурд 
æрцудæнцæ Дзæуæгигъæумæ бацæуæнтæй. 1952 анзи кæрони ба 
советон æфсæдтæ райдæдтонцæ размæ æмпурсун.

Еу мæйи фæсте фæцæй Сталингради тох дæр. Знаг уорæд æма 
дæрæнгонд æрцудæй Едили билгæрæнттæбæл. 1943 анзи райтинг æй 
Курски устур тох. Еци тохи фашисттæ уæззау æфхуæрд баййафтонцæ 
æма фæсæфсæрст кæнун райдæдтонцæ. Фидибæсти тугъд ма рахаста 
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дууæ анзей бæрцæ. Германий нихмæ ма 
тохун райдæдтонцæ Америки Еугонд Штат-
тæ æма Великобритани. Советон æфсад 
æма е ’мцæдесонти цæфтæй уæгъдæгонд 
æрцудæнцæ, гитлерон арми тухист ци бæс-
титæ бакодта, етæ.

Гитлеронтæ тард ку æрцудæнцæ, уæд 
иристойнæгтæ бавналдтонцæ сæ ихæлд 
хæдзæрадæ къахбæл ислæуун кæнунмæ. 
Нæуæгæй арæзт цудæнцæ нæдтæ æма 
хедтæ. Колхозти райдæдтонцæ будуйрон 
куститæ. Иристони ахургæндтæ аразтонцæ 
гъæдгинтæ тагъддæр дзæбæхгæнæн хуастæ. 
Скъоладзаутæ аптекитæн æмбурд кодтонцæ 
хуасæгæнæн кæрдæгутæ æма листæг 
мийдауæнтæ. Фронтмæ æрвистонцæ гъар 
дзаумæуттæ æма хунтæ тугъдонтæн.

Паддзахадæ устур аргъ искодта 
иристойнæгти тугъдон архайдæн. Не ’мзæнхонтæй æртинсæййæй фулдæр 
иссæнцæ Советон Цæдеси бæгъатæртæ – райстонцæ тæккæ кадгиндæр 
тугъдон ном. Иристойнаг бæгъатæртæ тухтæнцæ алли фронттæ æма 
æфсæддон хæйтти. Уони æхсæн адтæнцæ номдзуд инæлæрттæ Плити 
Иссæ, Мамсурати Хаджумар, Хетæгкати Геуæрги, Дзусти Ибрагим, 
Цæликкати Хъантемур. Цоцити Василийи хуæдтæхæг арвбæл ку 
фæззиннидæ, уæд фашисттæн сæ сæр сæ кой исуидæ. Немуцаг радио 
дæттун райдаидæ фæдеси сигнал: «Уæхе гъæуай кæнетæ, Цоций-фурт 
уæлдæфи æй!» Гагкайти Алихан Курски тохи разамунд ци дзармадзанти 
батарейæн лæвардта, е æрæхгæдта фашистон танкити над. Батарейæбæл 
ех уарæгау калдæнцæ бомбитæ. Дзармадзантæй еу дæр тохунмæ нæбал 
бæзтæй. Гитлеронтæ никкалдæнцæ æгомуг батарейæбæл. Мæлæтдзаг 
цæф Алихан рацудæй сæ размæ. Немуцæгтæй еуемæн рарæдувта æ 
автомат æма си хуайун байдæдта знæгти. Цалдæр минутемæ æнæзмæлгæ 
фæккодта дæс фашистемæй фулдæр. Иннетæ ледзæг фæцæнцæ.

Алихан фæммардæй, фал батарей знагæн нæ равардта.
Фидибæсти устур тугъд фæцæй 1945 анзи 9 майи. Тугъди цаутæ 

махæй идардгæнгæ цæунцæ. Фал иронхгæнæн нæййес бæгъатæрти 
нæмттæн, бонæй-бонмæ фулдæр кæнуй сæ кадæ.

1. Цæмæн æмпурстонцæ фашисттæ Кавказмæ?
2. Дзæуæгигъæуи хъазауат гъæуайгонди туххæй радзорæ.
3. Ранимайæ Фидибæсти тугъди зингæдæр тохтæ.
4. Бацæттæ кæнæ радзурд тугъди бæгъатæртæй еске туххæй.

Плити Иссæ. 
Хузгæнæг Дзанайти Азанбег
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Юрий Гагарин

30. Нуригкон Уæрæсе
Тугъди фæсте тагъд ирæзун райдæдта 

индустри. Колхозти фæззиндтæй электрон 
тухæ æма хъаурæгин машинттæ. Советон 
ахургæндтæ исбæлвурд кодтонцæ берæ 
нæуæг мадзæлттæ, æрдзи тухæ æма 
хæзнатæ адæнæн пайдахæссæг куд уонцæ, 
уой туххæй. Хуæздæргæнгæ цудæй адæни 
цард. Коммунистон парти дæр басастæй æ 
разамонгути рæдудтæ æма фудмиутæбæл. 
Советон Цæдеси ахсгиагдæр æнтæст 
адтæнцæ космосмæ балцитæ. Дуйней фиццаг 
космонавт иссæй Юрий Гагарин. Космосон 
науæ «Восток»-бæл Гагарин зæнхи алифарс 
æрзилдæй 1961 анзи 12 апрели.

Советон Цæдеси адтæй берæ хуарз 
закъæнттæ. Алли адæймгæн дæр адтæй лæвар 
ахур кæнун æма æхе дзæбæх кæнуни фадуат. 
Алкæмæн дæр адтæй куст. Фал магоса æма 
æновуд косæг лæгæн сæ мизд адтæй æмхузон. Паддзахадæн раздæрау 
разамунд лæвардта, еугур унаффитæ хæссæг Коммунистон парти. 
Партий разамонгутæ адæнти фæндон нецæмæ дардтонцæ. Дæнцæн, 
Иристони æхгæд æрцудæнцæ ирон скъолатæ, ирон æвзаг иссæй, 
æнæмæнгæ ахур кæнун ке нæ гъæуй, уæхæн предмет. Иристони 
истори ба æгириддæр нæ ахур кодтонцæ.

Советон Цæдес адтæй дуйней хъаурæгиндæр паддзахæдтæй еу. 
Хецауадæ æхца харз кодта тохæнгæрзтæбæл, адæни цардиуагон 
фæрæзнитæмæ фагæ æргом æздæхт нæ цудæй. Хуар, фид æма æндæр 
хуайрæгтæ багъæуидæ æлхæнун фæсарæнти. Хуарз дзаумау кенæ 
гъæугæ киунугæ балхæнуни туххæй ба адæн цалдæргай сахæттæ 
фæллæууиуонцæ, сæ радæмæ æнгъæлмæ кæсгæй.

1985 анзи коммунистти разамонгутæ рахастонцæ, паддзахади 
медæгæ ци уагæвæрдтитæ адтæй, уони раййевуни унаффæ 
(«перестройка»). Нæбал гъигæ дардтонцæ, сæ хæццæ арази ка нæ 
адтæй, еци адæни. Равардтонцæ æхсæнадон организацитæ æма, 
сауæнгæ, партитæ аразуни барæ дæр. Хе циййес дæр закъонмæ 
гæсгæ растбæл нимад æрцудæй. Фал æгæр байрæги æй. Адæн 
фудцæрдтитæй бафæлладæнцæ æма нæбал адтæнцæ советон хецауади 
фарсмæлæууæг. 1991 анзи кæрони Советон Цæдес ихæлд æрцудæй. 
Цæдесон республикитæ, уони хæццæ Уæрæсе дæр, иссæнцæ хуæдбарæ.

Уæрæсей Федераци кенæ Уæрæсе æнцæ нæ паддзахади номи 
дууæ раст вариантти. Федераци хонунцæ, еу паддзахади медæгæ 
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еугонд ка æй, уæхæн республикитæ, крайтæ, облæстти цæдес. Дуйней 
паддзахæдтæй тæккæ устурдæр фæзуат ес Уæрæсейæн. Уæрæсей 
цæруй 100 адæнихаттемæй фулдæр, æдеугурæй 150 миллион 
адæймагей бæрцæ. Уæрæсей Федераций сæйраг сахар æй Мæску.

Уæрæсе æй демократион паддзахадæ. Куд зонетæ, уотемæй 
демократи æй, алли адæймаг дæр паддзахадон разамунди кæми 
архайуй, уæхæн фæткæ. Алкæмæн дæр æмхузæн бартæ æма æ 
гъудитæ æргом зæгъуни фадуат кæми ес, уæхæн паддзахадæ.

Уæрæсей сæргъи лæууй Президент. Е æвзурст æрцæуй цуппар 
анзей æнгъудмæ. Æвзурстити фæархайунцæ, æмбæлгæ кари адæн 
еугурæй дæр. Паддзахадæ ци закъæнттæмæ гæсгæ цæруй, уони райсуй 
парламент – адæмон депутатти æмбурд. Уæрæсей парламент хуннуй 
Федералон Æмбурд, арæзт æй дууæ палатемæй – Федераций Совет 
æма Паддзахадон Думæй. Федераций Совети бадунцæ Уæрæсей 
республикити, крайти, облæстти мийнæвæрттæ. Паддзахадон Думи 
депутатти ба, Президенти хузæн, равзарунцæ цуппар анзей æнгъудмæ 
адæмон æвзурстити.

Президент æма парламент ци унаффитæ рахæссунцæ, уони 
царди рауадзунбæл ба косуй Хецауадæ. Хецауади сæрдари бунатмæ 
лæг равзаруй Президент æма æ фæндон рахæссуй парламенти 
размæ. Хецауадæ арæзт æй, царди алли къабæзтæн разамунд ка 
дæттуй, уæхæн министрадитæй. Дæнцæн, Ахуради министрадæ 
дæттуй разамунд еугур скъолатæн, ахурдонитæ, университеттæ æма 
институттæн. Алли министради сæргъи дæр лæууй министр.

Мæскуй Кремль – Уæрæсей Президенти резиденци
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Абайти Васо

Уæрæсей ес аллихузон партитæ. Етæ сæребарæ æвзурстити фæттох 
кæнунцæ хецауеуæг кæнуни барæбæл. Цæмæй парти закъæнттæ 
аразун æма есуни гъуддæгти архайа, уой туххæй гъæуама фæууæлахез 
уа Паддзахадон Думæмæ æвзурстити. Æвзурститæ ма фæууй алли 
облæсти, крайи кенæ республики парламентмæ æма сахари думæмæ 
дæр.

Паддзахади цард æма федæн аразгæ æнцæ махæй алкæмæй дæр. 
Цæмæй нæ Райгурæн бæстæ рæсугъддæр æма амондгундæр кæна, уой 
туххæй берæ дессæгтæ нæ гъæуй – зæрдиуагæй ахур кæнун æма косун, 
кæрæдземæн анхос кæнун.

1. Цæхæн æнтæстдзийнæдтæ æма айеппитæ адтæй Советон пад-
дзахадæмæ тугъди фæсте?
2. Радзорæ Уæрæсей Федераций паддзахадон арæзти туххæй.
3. Расагъæс кæнæ æма зæгъæ, демократи æма сæребарæ æвзурс-тити 
хуарздзийнадæ цæй медæгæ æй, уой.

31. Иристон федæнмæ надбæл
Советон Цæдеси хæццæ Иристон дæр рахизтæй 

фудæбæнттæ æма æнтæстити сæрти. Тугъди 
фæсте дзæбæх кодта æ цæфтæ æма æ къæхтæбæл 
лæуун кодта хæдзарадæ. Арæзт цудæнцæ æрзæт 
къахæнтæ æма заводтæ, аййевадон уадзимистæ 
æма наукон басгæрститæ. Хузгæнæг Туйгъанти 
Мухарбег, скульптор Тауасити Сослæнбег, актертæ 
Таутиати Солæман æма Тæбæхсаути Бало, поэт 
Дзанайти Иван (Нигер) æма драматург Туати 
Дауит се сфæлдистади æвдистонцæ адæни цард 
æма зундрахаст, евгъуд цаутæ æма абони цард. 
Профессор Абайти Васо æнæгъæнæ дуйнебæл 
игъустгонд æй, нæ адæни æвзаг æма культури 
туххæй ци киунугутæ ниффинста, уонæй.

20 (ХХ) æноси арæзтæдти ахсгиагдæр адтæй, 
Цæгат æма Хонсари æхсæн над байгæрдун. Рево-
люций размæ дæр инженертæмæ адтæй æфцæгнæдти цалдæр проекти. 
Над исаразунбæл архайдтонцæ медтугъди рæстæги дæр, фал нæ иссæй 
арæзтадæ райдайуни равгæ. Нæуæг над рахизтæй Рукъи  æфцæгбæл. 
Нади ахсгиагдæр хай адтæй, къæдзæхти медæгæ 4 километри дæргъцæн 
тъунел бакъæртт кæнун. Хонсар æма Цæгатæй кæрæдзей комкоммæ 
цудæнцæ тъунелкъахгутæ æма фембалдæнцæ 1981 анзи 4 ноябри. 
Цалдæр анзей фæсте Хонсар Иристони тугъд ку райдæдта, уæд аци над 
мæлæтæй фæййервæзун кодта мингай адæймæгти.
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Советон Цæдес ихæлун ку райдæдта, уæд Гурдзий исфæндæ 
кодтонцæ Хонсар Иристони автономи байсун. 1989 анзæй фæстæмæ 
гурдзиаг фашистти къуæрттæ лæборун райдæдтонцæ Иристонмæ. 
Ирæнтти цæрун нæбал уагътонцæ Гурдзий дæр, тардтонцæ сæ сæ 
хæдзæрттæй, истонцæ син сæ мулк, мардтонцæ сæ. Цæмæй адæн 
мæлæтæй фæййервæзонцæ, æма син æмбæлгæ цардиуагæ уа, уой 
туххæй 1990 анзи Хонсар Иристон рахаста хуæдбарæ райсуни унаффæ. 
Аци гъуддаг баагъаз æй гурдзиаг æфсæдти нихмæлæудæн, фал 
ирæнтти бундзагъд никкæнунмæ ци тугъд райдæдта, е не ’нцадæй. 
1920 анзи цаутæ бабæй иснæуæг æнцæ. Сæдæ мин адæймагемæй 
фулдæр æрбалигъдæй Цæгат Иристонмæ. Æрмæст 1992 анзи, сæрди, 
Уæрæсей бон бацæй тугъд бауорамун.

Цалдæр мæйи фæсте ба, 1992 анзи, фæззæги, Мæхъæлæй 
Цæгат Иристонмæ æрбалæбурдтонцæ фудгæнгути къуæрттæ. Етæ 
гъавтонцæ Горæтгæрони район байсунмæ. Иристони сæрвæлтау 
исистадæнцæ мингай бархеонтæ. Адæн некæд феронх уодзæнæнцæ, 
тохи ка фæммардæй, тугъди циренти сувæллæнттæ, силгоймæгтæ æма 
зæрæндти ка ергъæв кодта, еци бæгъатæрти нæмттæ.

Адæни алкæддæр фæффæндуй зонун федæн: нæ адæни, нæ 
паддзахади, еугур дуйней адæнти хъисмæт цæхæн уодзæнæй, уой. Аци 
фарстæн дзуапп раттæн нæййес æнæ истори зонгæй.

Федæн ирæзуй евгъуд æма нури догæй. Федæн аразгæ æй, мах 
ка ан, цæмæ тундзæн æма куд цæрæн, уомæй. Берæ адæн цæмæ 
фæббæллунцæ, е æнæмæнгæ исæнхæст уй. Фал бæллецтæ æнхæст 
кæнуни туххæй ба гъæуй арахайун фæллойнæ æма бартæбæл тохæй.

Еугур дуйней раст адæн дæр бæллунцæ сабурдзийнадæ, 
сæребарæ æма, алкæмæн дæр æмхузæн бартæ кæми уа, уæхæн 
цардмæ. Нуригкон адæймаги фæндуй фулдæр зонун Дун-Дуйне 
æма æхе туххæй. Еугур адæнти æносон бæллец æй хæлардзийнадæ 
æма рæстдзийнади æхсæнадæ исаразун. Еци нисантæмæ ба ес дууæ 
æмарæзт нади – Демократи æма Гуманизм.

Демократи – адæни хецаудзийнадæ, еугур адæни сæребарæ æма 
æмбарæдзийнадæ.

Гуманизм – адæни бартæ нимайун, адæнбæл уодундзийнадæ.
Æгас Дуйней адæни федæн арæзт цæуй хецæн адæнти 

хъисмæттæй. Хумæтæги нæ загъдæуй, цæмæй æгас дуйней дзиллитæн 
ести пайда æрхæссай, уой туххæй лæггадæ кæнæ дæхе адæнæн.

Адæн кæми райгурдæнцæ æма цæрунцæ, адæймаги райгурæн 
бунат хуннуй Райгурæн бæстæ. Райгурæн бæстæ æй нæ маддæлон 
æвзаг, нæ адæни истори, культурæ, нæ райгурæн зæнхи æрдзæ. 
Райгурæн бæстæ æй нæ федæни æнцойнæ.

Иристони ес дууæ республики. Цæгат Иристон-Алани æй Уæрæсей 
республикитæй еу. Æ сæйраг сахар – Дзæуæгигъæу. Хонсар Иристон 
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æй хецæн паддзахадæ. Æ сæйраг сахар – Цхинвал. Дууæ республики 
дæр тундзунцæ сеу унмæ. Куд ес еци бæллец æрхæстæг кæнæн? 
Гъæуй хуарз ахур кæнун æма зæрдиуагæй фæллойнæ кæнун, цæмæй 
дæ Фидибæсти кадæ æма бартæ зонадæ æма аййевади, спорти æма 
политики дæ бон гъæуай кæнун уа, уой туххæй.

Иристон-Аланий нифс айтæ сумах, аци киунугæ кæсгутæ. Сумах 
айтæ нæ федæн. Цæмæдессаг æма лæгæвзарæн цардвæндаг ес уæ 
размæ. Цард нин алкæддæр дæттуй равзаруни барæ: рæстдзийнадæ 
багъæуай кæнун, кенæ ба хе еуварс райсун. Аци киунуги автори 
зæрдæ уин зæгъуй, зунд, нифс æма амондæй хайгин куд уайтæ, уой.

1. Цæй медæгæ æй Рукъи æфцæнвæндаги ахедундзийнадæ Иристон, 
Уæрæсе æма æндæр бæститæн?
2. Иристони ахургæндтæ, хузгæнгутæ, музыканттæ, актертæ, 
финсгутæ æма поэттæй ма ке зонис?
3. Цæмæн бахаудтæй Иристон уæхæн уæззау уавæри Советон 
Цæдеси ихæлди фæсте?
4. Нæ Фидибæсти федæн цæмæй амондгун уа, уой туххæй ци кæнун 
гъæуй?



73

СÆРГÆНТТÆ
I хай. Истори – догтæ еугæнæг....................................................................................
1. Ци æй истори?..................................................................................................................
2. Куд æртасунцæ евгъуд дзамантæ?................................................................................
3. Дæ хæдзарвæндаг............................................................................................................
II хай. Нæ райгурæн бæстæ рагдзаманти................................................................
4. Хъобайнаг культурæ........................................................................................................
5. Скифæгти паддзахадæ...................................................................................................
6. Скифæгти паддзахадæ Сæрмæтæгти бæстæ куд иссæй............................................
7. Алайнаг цæдес.................................................................................................................
III хай. Рагон Урус æма Аланти паддзахадæ..........................................................
8. Скæсæйнаг славяйнæгтæ...............................................................................................
9. Алайнæгтæ æма славяйнæгти синхæнттæ..................................................................
10. Алайнæгти паддзахадæ гунти æрбалæбурди фæсте................................................
11. Рагон Урус......................................................................................................................
IV хай. Историй еумæйаг хатæнтæ (къæпхæнтæ).................................................
12. Алани æма Урус киристон дин куд райстонцæ........................................................
13. Куд парахат кодта финсуйнадæ..................................................................................
14. Æндагон знæгти нихмæ тох........................................................................................
15. Бæгъатæрти кадæнгитæ...............................................................................................
V хай. Хуæнхбæстаг Алани æма Мæскуй паддзахадæ.........................................
16. Аланий комбæститæ......................................................................................................
17. Хуæнхбæсти цард..........................................................................................................
18. Мæскуй паддзахадæ......................................................................................................
19. Уруссаг гъæутæ æма сахарти цард............................................................................
VI хай. Алани-Иристон Уæрæсей паддзахади........................................................
20. Змæнст рæстæг æма Уæрæсей иснæуæггонд.............................................................
21. Уæрæсей импери...........................................................................................................
22. Алани-Иристони баеу Уæрæсей хæццæ.....................................................................
23. Дзæуæгигъæу – Владикавказ.....................................................................................
VII хай. Адæнæн амонд агоргæй.................................................................................
24. Хонхæй – будурмæ........................................................................................................
25. Зæнхкосгути сæребарæдзийнадæ...............................................................................
26. Революци æма медтугъд..............................................................................................
27. Хонсар Иристон фудæзнагæй куд фæййервазтæй...................................................
VIII хай. Уæззау фæндаг еудзийнадæ æма сабурдзийнадæмæ.........................
28. Нæуæг æхсæнади арæзт...............................................................................................
29. Фидибæсти Устур тугъд................................................................................................
30. Нуригкон Уæрæсе.........................................................................................................
31. Иристон федæнмæ надбæл..........................................................................................

3

4
6
8

9
12
13
15

17
19
21
24

26
28
30
33

36
38
41
43

46
48
51
53

56
58
61
62

65
68
70



Учебное издание

Бзаров Руслан Сулейманович

НАША РОДИНА В ПРОШЛОМ 

РАССКАЗЫ ПО ИСТОРИИ 
АЛАНИИ И РОССИИ

4 класс 

Перевод на осетинский (дигорский) язык
Боллоевой Лены Магометовны

Редактор Э. Б. Скодтаев
Корректор А. Я. Кибиров

Дизайн обложки В. В. Харебов, Д. В. Харебов 
Компьютерная верстка С. Р. Гибизовой

Сдано в набор 2.04.13. Подписано в печать 26.04.13.
Формат бумаги 60×84 ⅛. Гарнитура шрифта «Century Schoolbook». Тираж 65 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательстве СОГПИ, 
362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.


