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Чудигар

ЧУДИГАР
Багахбувцам хIара къаман исбахьален литература
лард я. Цун жанраша кизга чу санна цIена гойт цу
къаман амат, Iадаташ, эхь-эздел, гIулакх, сакхетам,
дIадаха шераш.
Хьалхарча замах гIалгIай дешар-йоазув хиннадеце
а, багах леладеш къаман са гойташ литература
(багахбувцам) хиннад. Из – вай даьйх йисача дикагIа,
бочагIа, беркатегIа йолча тIехьаленех цаI я. Цун
жанраша гучайоах наьха лакха а, хоза а, эздий а
хинна уйлаш; хьахьоккх халкъо вахар тоаде гIерташ
эзаршерашкара хьабена никъ.
ГIалгIай багахбувцам, жанрашка диллача,
бIаьхийболчарех ба. Доккхача даькъашта уж жанраш
йийкъача, царца я прозаически, лиро-эпическии, лиро-драматическии яраш.
Прозаически долча даькъа чуйолх: мифаш,
легендаш, шира дувцараш, оаламаш, фаьлгаш,
наьртех дола дувцараш, даьржа кицаш, ловцаш,
сардамаш, ховли-довзалеш, кIоанолгаш, иштта кхы
дуккха а.
Лиро-эпически даькъа чуйолх жанраш: турпалаэпически иллеш, назмаш, язычески иллеш, дуIаш,
балха иллеш, белхамаш, мехкарий иллеш, хестора
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иллеш, эбаргий иллеш, паччахьа духьала даьха иллеш,
партизаний иллеш, Мехках баьха СибарегIа бигача
наьха иллеш, кIоанолгаш, поэзен куцах латта кицаш,
зоахалолаш, иштта кхыяраш а.
Лиро-драматически долча даькъа чуйолх ер
жанраш: шин турпалхочо къамаьл дара куцах
вIашагIдехка иллеш; шин е кхьаь кхалсага вIаший
духьала деш хинна белхамаш; саг йоагIачеи-йодачеи
хинна ловцаш, иллеш, ховли-довзалеш; кицашкIоанолгаш; иштта кхыйола а театра бух бола халкъа
произведенеш.
Уж жанраш белгалъювл укх исбахьален тайпара:
чулоацамца, къаман исторен ларда тIа латташ
хиларца, дIаалара куцах, моттиг а Iалам а гойтарца,
дIаоалачун амат хьокхарца, къовсама бахьанага
хьежжа, сага сакхетам лакхбеш хиларца, иштта кхы
дIахо а.
ГIалгIай багахбувцам дерригача дунен халкъий
багахбувцама юкъе ший белгалонаш йолаш ба.
Цу белгалонех цхьаяраш гучаяьлар Iилманхошта
ткъестлагIа бIаь шу дIадолалуш. Белгалде доагIа, цу
хана денз вай багахбувцама произведенеш дIаязъяра
а тахкара а балхаш дIадоладенна хинналга а, иштта из
болх тахан дIахободаш хилар а.
Вай багахбувцам къаьстта бIаьхий ба шийна
юкъе тайп-тайпара жанраш хиларца, цига я: мифаш,
легендаш, шира дувцараш, фаьлгаш, оаламаш, иллеш,
текъамаш, зоахалолаш, ловцаш, ховли-довзалеш,
кIоанолгаш, кицаш, иштта кхыяраш а. Царех цхьайола
4
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жанраш тахан а тIехь кхоллалуш я, масала – кицаш.
Хьалхарча заман чу санна наьха мотт хозбеш, хьехам
луш, керда хьахулаш да уж. Цу жанрас гойт вай къаман дIадаха вахар а таханара вахар а.
Кицай мотт лоаца а ира а ба, шоай ритм а рифма а
я цар. Цхьан предложенех латташ я уж произведенеш
цхьаяраш, вожаш бIарчча тексташ я.
Вай багахбувцама «кица» яха жанр дIаязъеш а,
тохкаш а, кепатохаш а къахьийгарех ба Мальсагов
З. К., Ахриев Л., Муталиев Хь.-Б. Ш., Зязиков Б. Хь.,
Мальсагов А. О., Дахкильгов И. А., Мальсагов А. У.,
Танкиев А. Х., Танкиева Л. Х., Матиев М. А., Картоев
М. М., Гагиев Г. А., Аушев М.А., иштта кхыбараш а.
Багахбувцам бовзарца лакхлу сага сакхетам.
ХIаьта, кицаш леладарца хозлу, кIоарглу, бIаьхий хул
цун къамаьла мотт, иштта говзамеча литературе уж
леладарца йоазонхочун метта башхалонаш а начIал а
гучайоал, дешачунна аттагIа хул цун уйла кхетае.
Боарам боацаш дукха да гIалгIай халкъа кицаш.
Эттача заманга а вахарга а хьежжа тайп-тайпара
чулоацам болаш да уж. Кицан маIан кIоарга хул,
из маIан дIааьннача моттигага хьежжа гучадоал.
Цхьадар дуккхача маIане а ала йиш йолаш да, хIаьта
вож духхьаларча маIане мара лелац. Иштта, кицаш
тайп-тайпарча разрядашта декъалуш а да.
Багахбувцама жIовхьарех пайда эца а, уж йоагIача
метте оттаде ховш а хила веза говзаме дош кхоллаш
вола йоазонхо. Цу ларагIа кхелла произведенеш
дукха я гIалгIай исбахьален литературе. Иштта болча
деша говзанчех цхьабараш ба: Беков Тембот, Мута5
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лиев Хьаж-Бийкар, Зязиков Бахьаудин, Яндиев Джамалда, Чахкиев Капитон, Чахкиев СаIид, Дахкильгов
ИбраьхIам, Патиев Йоакъап, Гагиев Гирихан, иштта
кхы дуккхабараш а. Цар произведенеш хозлу кицаш
юкъе кхувларца, е цар ларда тIа кхелла хиларца; хIаьта
дешачунна аттагIа а хул кхолламхочун уйла кхетае.
Халкъа кицаша хьехам бу кхувшбоагIарашта даьй
ларрагIа баха-лела, иштта, уж кхетам болаш, шоай
Iадаташ довзаш а леладеш а хилара даьшта-ноаношта
а новкъостал ду цу багахбувцама жанро.
Къаман эзараш-эзараш шерашкара хьабоагIа
сакхетам, хьисап, дуненах бола кхетам чулоац
цу лоацца йолча говзамеча мугIарех латтача
произведенеша. ХIара кердача заманца кхоллалуш а,
дуне мел латт дегIаухаш а я «кица» яха багахбувцама
говзаме жанр.
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ГIАЛГIАЙ КИЦАЙ ЛОАРХIАМ
1. Кицай белгалонаши
декъадалара тайпаши
Кица – маIан кIоарга а долаш, къаьга амат а гойташ,
дIаалари дIаяздари лоаца а долаш, ритм а йолаш
багахбувцама жанр я. Иштта, лоацеи, къаьгаи, хоадам
болаши хул цу жанра произведенеш юкъекхувларца
сага метта кеп. Уж да халкъо поэзен а прозан а куцах
кхелла дола хьаькъале дешаш-произведенеш.
ГIалгIай «кица» яха термин вай хьаийцача, цунна
«…чуйоагIа произведенеш дIаоалача хана екаши
хьехама хьисапеи я… Из термин вай метта юкъе енай
тюрски «киса» (оалам, эпически илли, иштта кхы а)
яхача деша тIара, цига а Iарбий метта «къыса» яхача
деша тIара чуенай из термин ший хана… Тюрски
метташка «къ» яха оаз ца хиларах, «к» яхача оазаца
тIаийцад цар из дош… Чулоацамга диллача, гIалгIай
метта юкъедеча цу термина маIан хувцаденнад –
укхаза лоаца хьехаме произведени я из къаьга куц а
долаш» (Таржам – Евлоева А.М.) [5:5].
Кицаш – «…цхьалха е чоалхане кхоачашхинна
предложени я, массаза а вIашагIйоллара хьаькъе ритм
йолаши, наггахьа мара рифма ца хулаши, хIаьта об7
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раз йолаши, лоаццача хьехамера чулоацам болаши»
[11:35].
Кицас хьехам лу сага: Даьхе еза; нахаца Iимерза
хила; эздел леладе; дикадар-водар а къоастадеш, нийса
ваха; иштта кхы мел долча вахара-лелара хьисапех. Уж
«…меттахьа кхеташ, говзаме сурт дуллаш, дуккхача
наха дезаш а довзаш а» [21:3] да.
Уйла йовзийта, маIан гучадаккха, е меттахьа
тоха новкъостала кхоллаш да кица халкъо. Цун
маIан цхьайолча хана къаьгга гуш а, хIаьта, кхычахьа
къайла, текстага хьежжа кхетаде дезаш а хул. Ший
метте гучадоал царех хIаране из маIан. Кица аьлча,
кхетадеш хул саг ала воаллар. Иштта, цар хьахьоккх
халкъо вахар тоаде гIерташ хьабена маьрша а эздий
а бола никъ. Кицаш, «…метта юкъера дIаяргйоацаш,
вахарах-леларах кхетам луш, гIалатех лорадеш,
эзар шерашкара яьнна вайга кхаьча, хьаькъал тела
произведенеш я» (Таржам – Евлоева А.М.) [34:2].
Кицанна юкъе совнагIа дола дош товш дац.
Цига халкъо аьнна из дош ира а хьехаме а да. Уж
юкъе леларца хозлу багахбувцама кхыйолча жанрах
латта произведенеш а, иштта йоазонхой исбахьален
кхолламаш а. Цхьайолча хана царна юкъе дIаувш а
хул кицаш, иштта, царгара даьле, афоризмаш санна
шоай лоIамах лелаш а хул уж.
Царех цхьадараш шин е кхы дукхагIча дешаех
латташ да; вожаш, сага хьехам беча хьисапе дола
кIоанолгаш е фаьлгаш хиле лел.
Кицаш таралесташ хул цхьанкхийттача дешашта
(фразеологизмашта). Уж вIаший къоастадеш ер
белгалонаш я:
8
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– Цхьанкхийтта дешаш предложене дакъа санна
лел. Цар маIан дIаоалача тайпара кхетаде йиш йолаш
дац, царна юкъе совдола дош а оттаргдац; хIана аьлча
ритм а талхаргья, маIан а хургдац.
– Кицаш нийсача а тарадерзадаьча а маIане лел,
уж сага хьехам луш бIарччача предложенех латта
произведенеш я. В.И. Даля яхачох: «Кица – лоаца
кIоанолг» да (Таржам – Евлоева А.М.) [12:335] .
Багахбувцама а литература а произведенешка куц
а мотт а тоадеш лел кицаш, уж кхоач дукхагIйолча
жанрашка. Цар вай къаман наьха хьисап гойт,
товшдари доацари вIаший духьала оттадеш. Кхыча
багахбувцама жанраша санна, кицаша а вай «къаман
ший тайпара йола белгало а, вахара хьисап а, амат а
гойт» (Таржам – Евлоева А.М.) [18:3].
Кицай чулоацама белгалонаш я: кхыча
къаман нахах вай къоастадеш, этта баьнна боарам
болаш гIулакх-эздел хилар гойташ; леладеш дола
аристократичность йола Iадаташи, гIулакхаши,
обрядаши, ловзараши шоай тайпара, кица санна хьехаме хинналга гойташ.
Драматурген жанраш вай литература эггара
хьалха юкъеялара цхьа бахьан да уж халкъа
Iадаташи, ловзараши, обрядаши ноахалашта хьеха
къам тIакхувш хилар: «…Кхыча вай литературни
жанрашка хьежача, 20–30-ча шерашка къаьстта
дукхагIа коталонаш яьха хилар вай драматурги. Фу
бахьанаш да из иштта хилара, хаьттача, эггар хьалха ала доагIа йоазон драматурген овлаш вай хьалха
йийца хиннача халкъа драмагара хьадоагIаш долга.
9
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Драматически халкъа ловзараш наха дукха дезаш
хиннадар. Цудухьа моллагIа оттаеш йола спектакль
наха дика кхетайора, дег тIара из езаш хьатIа а эцар»
[16:344].
Тематически вай дийкъача, тайп-тайпарча разрядех
декъаденна латт гIалгIай даржанза а даьржа а дола кицаш:
– Даьхе хестаю, цунцара сага бувзам гойта кицаш:
ТIехкаш а елх Даьхе дагаехе.
Ший мехкара доацача эро пхьагал лаьцаяц.
Йистара лийнначох йис кхийттай.
Вайна ховчча тайпара, ший мехка воаца саг наха
юкъе теIа леларгва, из уйла гучайоаккхаш да ер кицаш.
Цар Iомаву Даьхенца хоттавенна, из тоаеш хила.
– Да-нана лархIара Iадат гойта кицаш:
ВоI кхевер нана я, цох къонах вер да ва.
Гудар яле а – да тол, бIегIинга яле а – нана тол.
Даьна воI а вицвеннавац – лихьа цIог а
дицденнадац.
Укх кицаша тIахьех: да-нана боча леладе, цар
сийде. Уж, бусалба дынага диллача а, мел беза лаьрхIаб
гойт. Бусалба дино а халкъа Iадато а белгалду цIенда цун цIен-нанас а дезало а лакха сий деш лархIа
везалга. Из даь лерхIам бу гIулакх Iадат долаш вай
къаманна юкъе дуккхача хана денз хьадоагIаш да.
ХIаьта, нана а езеи бочеи лоархIаш я. Из хьамсара а
лоархIаме а йолаш латт сий лорадеча дезале.
– Ший цIен кхуврч безар гойта кицаш:
Ший цIа – цIай цIа.
Ший цIагIа – хьаьша, наьха цIагIа – фусамда.
Тиша дале а, ший цIа тол.
10
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Ший цIа – из лархIа йоагIа сага зIамагIйола
Даьхе. Из хьалдеш, хоздеш, цIендеш, тоадеш ваха
декхарийла ва хIаравар. Из уйла къаьга лелаш кицаш
да лакхе доаладаьраш.
– Хьаьша веза лархIар гойта кицаш:
Хьаьша – борз, фусам-да –Iаьхарг.
Хьаьша – магIа, цIен – сий.
Хьаьша ца воагIача коа йоархI яьннай.
Хьаьша лархIар, тIаэцар, дизза цун гIулакх
дIадахьар гIалгIай къаманна юкъе тахан лелаш а,
эзараш шерашкара хьадоагIаш а да. «Хьаьша лархIар
мел долча къамий да. Бакъда, Къулбаседа Кавказе,
къаьстта гIалгIашкахьа, хьаьша лархIар геттара деза
долаш да. Вайна массанена дика довзаш да кицаш:
«Хьаьша ца везар Далла везац», «Хьаьша – борз, фусамда – устагIа» [15:318].
Хьаьшацара гIулакх дIахьош волча саго оала
хIара дош, цо боаккха гIа, бIарахьажар театре ловзаш
волча актёра дар санна, ше-ший боарам болаш да. «Цу
Iадаташа къаьгга гойт къаман амат, цун хозагIйола
оамалаш. Хьаьшанна хетадаьча кицашца вай кхетаду
даьша кхыча къамашцара гIулакхаш мишта леладаьд»
(Таржам – Евлоева А.М.) [3:159].
БIаьшерашкара хьадоагIа хьаьша тух-сискалах
кхетар деза лархIар а. Халкъа багахбувцама юкъе дукха
произведенеш я, тух-сискалах кхийттачул тIехьагIа, саг
вийна маьри из вале а, маьрша дIавохийташ. ГIалгIай
сакхетаме хиннай, «хьаьшанна тIеххьа дика доагIа»,
яха уйла, цох тешаш хиннаб нах. Н.Ф. Грабовске язду:
«МоллагIча къамах из вале а, сага тешаме фусам хиннай
лоаманхой цIагIа. ХIана аьлча, лоаманхошта хетачох,
11

ГIалгIай кицаш

хьаьша веза саг ва» (Таржам – Евлоева А.М.) [10:109].
Уж дешаш бакъ хилар гойташ да гIалгIай халкъа кица
а: «Хьаьша Дала вайта ва – из лораве веза».
– Дезала юкъера гIулакх къоастадеш дола
кицаш:
Дезал дика – беркат дукха.
Во баьри нуврах лет, во къонах сесагах лет.
ВоккхагIчун сийде, зIамагIчох къахета.
– Дезала юкъера барт бувца кицаш:
Барт ийгIача цIагIара ираз деддад.
Ираз сецадац барт боацача фусаме.
БартъийгIача
бертел
барттайна
цискаш
котдаьннад.
Барт боацача ираз а аьттув а хургдац. Барт,
машар сага эггара доккхагIа дола рузкъа да. «Машар
ца хилча, беркат а ираз а дIадода», – яха уйла я цу
тайпарча кицай.
– ВоккхагIали зIамагIали лархIар дувца кицаш:
ВоккхагIвар лархIа, зIамагчох къахета.
ВоккхагIвар магIа баьрчче вагIача цIен сий лакха
хургда.
ВоккхагIал леладе а зIамагIал леладе а ха деза.
Хьехаме а, иштта дезал кхетаме хилара боккхача
маьхе а да царна юкъера гIулакх къоастадеш дола укх
тайпара кицаш.
– Камоаршал-яькхал дувца кицаш:
Хьаьшанна шийна кIо боаккхаргба меттад,
фусамда худар де а дагахиннавац.
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Хабарах пандар а баь, чувена саг накъавахар
кIезига хIама да.
ДIакхувдаду кулг хозагIа тов хьаийдечул.
«Массаза дехаш вар ца даларо мара соцаваьвац».
«Камаьрша вола саг во хила йиш яц», – яьхад вай
даьша. Наха лоархIаш хиннав из, сийдеш хиннад цун.
– Бакъдола дош хестаду кицаш:
Майдан йоккхалла цкъа аьлча тоъ бакъдола дош,
Наькъа йIоахалла цкъа техача тоъ дикача дына шод.
Бакъдола дош лакхе мара сецадац.
Бакълувр мара Далла а вийзавац.
Бакълер дувцаш долча лакхерча разряда
чудоагIача кицаша гойт бакълер-харцлер мишта
къестадаьд. «Бокъо-хоарцо» яха антитеза нийслу вай
шаьрача меттаца, цига гуш хул бакълер мел сийдолаш
лоархI халкъо.
– Сага ший тайпара йола оамал гойташ дола
кицаш:
Юхь тIара хьатара ва аьнна, дог цIена долаш а хул,
Юхь тIара кIай ва аьнна, дог Iаьржа долаш а хул.
Тешам – сага юхь.
Дог Iаьржа долчун сим баттI.
Уйлаш, оамалаш, леладеш дола гIулакхаш ший
тайпара да хIаране, уж нийса хилара тIахьехам беш да
лакхерча разряда чудоагIа кицаш.
– Воккхача сага лоархIам бар дувца кицаш:
Къавалар – валар; къа а венна, цхьаь висар –
шозза валар.
Хано сагах зирак ву.
13
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Воккха саг ховха бер санна боча лелаве веза.
Воккхача сага дIадаха вахар атта хиннадац, из
лархIа веза, йоах халкъа сакхетамо, лоам санна везеи
бер санна бочеи.
– Кхалсаг, цун оамалаш ювцаш дола кицаш:
Кхалсаго, дIатIайийрзача, хьадергдоацаш хIама дац.
Дика сесаг – модз, во сесаг – бордз.
Во сесаг – лард йоаца цIа.
«ЦIен сий доаккхар а, сий доадер а кхалсаг я», –
яьхад вай даьша. Из уйла гучайоаккхаш бIарчча кицай цикл я вай багахбувцаме.
– Къаман ший тайпара дола хьисап гойта
кицаш:
Техачоа тоха, Iеттачоа Iотта.
Эсалча сагаца гаргало ечул денал долча сагаца дов
хилар аттагIа да.
Аьшка ниI зIара наIарга деха яхай.
Къаман хьисап, вешта аьлча, этнопедагогика,
дика гойт лакхе йоалаяьча цикла чудоагIача кицаша.
– Хьаькъал хестаду кицаш:
Цаховраш ховчар даар да.
Чудисар – дошув, арадаьннар – дотув.
ХIама ховр – нахага ладувгIар.
Хьаькъал – сага лоархIамегIа йола ганз я. Дала
из кхоллаш денначул совгIа, хьаькъал хилара саго
шийгара дегIадоаладе дезаш дукха да, цунна теркам
бойташ да лакхера кицаш.
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– Дешар хестаду кицаш:
Дешар – сердало, ца дешар – боадо.
Дешар – заман къулба.
Дешар – маьхаца гIув яккхар.
Дешар хестадаьд вай даьша, цунца
сийрдавоалалга гойташ кхеллад лакхера кицаш.

саг

– Деша низ бувцаш дола кицаш:
Хозача дешо лакха лоам бошабаьб.
Топо-туро цаI вийнав, метто ийс вийнав.
Хозача дешо Iурга чура бIехал баьккхаб.
Деша низ бувцача цикла юкъедоагIа дешах бола
вай халкъа сакхетам гойта кицаш.
– Ахча-рузкъа дувца кицаш:
Ахчо сигала бода никъ лехаб.
Ахчано зурма шаьрагIа лакхийтай.
Ахча-рузкъа дар, аьле, кий хьал а ма татта,
Дацар, аьле, Iочу а ма тата.
Ахча-рузкъа хиларах сий даргдац, из гойт
лакхерча кицаша. Бакъда, из хиларо вахар аттагIа
хулийт яха уйла а лел цига.
– Къаман эхь-эздела белгалонаш гойта кицаш:
Эздел – ялсмален бIоагIа.
Ала йоIага – хаза несийна.
Га дика я, сом латаш яле,
Саг дика ва, гIулакхаца вале.
Цхьаккха хIама кхоачаргдац эхь-эзделага. Цунца
хоттаденна да хIара сага а, иштта къаман а мел дар. Из
уйла гойташ йоккха кицаех латта цикл я вай къаман
багахбувцаме.
15
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– Хьаьнала къахьегам хестабу кицаш:
Iурре а гIаттача Iуна жийво ши Iаьхар баьб.
Гуйран дено Iан бутт кхоаб.
Къамаьл кIезигагIа – хьинар тIех.
«Саг миштав вай къамо белгалдоаккхаш хиннад
цун хьаькъалгеи къахьегамцарча бувзамгеи хьежжа»
[42:9]. Цудухьа, наьха къахьегамца, вахарца дIаIувш
цхьаццайола жанраш хиларах, хувцалуш, бекъалуш
хьабенаб халкъа багахбувцам. Хьаьнала къахьегамхо
тIех вола турпалхо ва цига.
– Денал хестаду кицаш:
Денал – сатем.
Денал корадаьд эздел долчча.
Эсалча сага гIулакхал езагIа лаьрхIай денал долча
саго еш йола наб.
Денал гIалгIай къонахчунга массаза хила дезаш
да, иштта кхалсаг а хоастаю денал долаш из яле.
– Бокъо-хоарцо вIаший юста кицаш:
ЦIена вар цIералла кхессача а ваьгавац.
Харцвар коттваьнна моттиг яц.
Хоарцо лелаечун наха юкъе сий хиннадац.
Даь доаца во хIама шийна тIатеттар аьнна,
ше бакъвола саг цхьаккха хIамах кхера ца везалга
белгалду лакхе доаладаьча кицаша.
– ТIема-довна духьала дола кицаш:
ТIемо воI ваьвац – тIемо воI вихьав.
Шалта иръяьчо валар дихьад, лаьтта аьхачо балаш
биаб.
Зуламо яьхад: «Со хьал ма ийде!».
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Къаман пхьена Iадатаца ювзаенна дукха
я багахбувцама тайп-тайпарча жанрех йола
произведенеш. «Из Iадат дуккхача хана денз
хьадоагIаш хилар гойташ да халкъа кицаш: «Дов хье
атта да – дов дужаде хала да», «Дов-шов ца дезачо
вошал чIоагIдаьд», «Дов-шов лехачоа валар корадаьд»
(Таржам – Евлоева А.М.) [2:170].
– Хьайбай, оакхарий, дийнатий оамалаш ювца
кицаш:
Цогал къардаьр цун кIориг мара яц.
Низ болча хьакхо наькъ юккъе цIог а Iетта баьккхаб IаIа.
Iатта Iаса деза, Iаса шура еза.
Хьайбай, оакхарий, дийнатий оамалаш ювца
кицаш лел наьхаяраш царца ювзаеш, уж гойташ.
Хьайбаех дола кицаш къаьстта даьржа да гIалгIай
багахбувцама юкъе. ДукхагIдолча даькъе уж кхувл,
сага ийрча оамалаш бегйоахаш хьайбаца е аькханца
из вусташ. Иштта, цхьаццайола сага дика оамалаш
гучайоахаш а хул хьайбаех дола кицаш. Уж кIоанолгех
таралесташ а хул, цудухьа. Дистараш леладарца
къайлагIара маIан «…гучадаккха аьттув хул кица
оалачун… ДукхагIча даькъе, сага во оамал гойташ
хьайбайи, оакхарийи, дийнатийи цIераш лелаш хул
фразеологизмашка а, кIоанолгашка а, кицашка а»
(Таржам – Евлоева А.М.) [9:136].
– Хаоттама белгало гойташ дола кицаш:
Iуйре цIийелча – маша кийчбе,
Сайре цIийелча – кхача кийчбе.
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Ды массаза къувкъа делхац догIа.
Мела хьекхача михо лоа дайтад.
Вай даьй хаоттама зем бе ховш, хьаькъал долаш,
цIихеза тохкамхой хинналга гуш да лакхе доаладаьча
кицай маIан дича.
– Шера ханех дола кицаш:
Аьхки догIах иддар, Iай лайх иддав.
БIаьстено шелдаь шерч ахкано дузадаьд.
Гуйран даьккха таьлми эсала хул.
Шера ханех дола кицаш, дукхагIча даькъе, вахарах
уйла йойташ, кхетам луш да. Цар Iомаву зем баккха,
хьадер ханнахьа хилийта.
– Сардамашта духьала дола кицаш:
Сардам эггара хьалха баьккхачох бода.
Сардамаш доахача цIагIара беркат дIадахад.
Аькхано баьккха сардам чарахьах бода.
Вай багахбувцаме яьржа я «сардам» яха жанр,
бакъда, меттаца дукха да сардама духьала аьнна
кицаш. Цар гойт къаман сакхетаме сардамаш харц
лаьрхIа хинналга.
– ГIалгIай мотт хестабеш дола кицаш:
Ший наьна мотт ца ховча сага цхьаккха а мотт хац.
Ший метта оаз кIаьдагIа хийттай.
ГIалгIай меттала мара гIалгIачун цIена уйла екац.
ГIалгIай мотт хестабеш дола кицаш а дукха да
вай. Цар хьахьокх гIалгIай метта говзал, кIоаргал,
хозал, цIенал, лоархIам.
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– Сий дувца кицаш:
Сий, цкъа дайча, юхадагIац.
Iа Iайха ца дой, наха а дергдац хьа сий.
Сий лакха лоаттадаь саг мехко магIа воахаргва.
– ДоттагIал дувца кицаш:
ДоттагIал а вошал а уж леладарга хьежжа да.
Хьай доттагIа малув Iа хьаоале, аз дIааргда хьо
малув.
Гаьнарча мехкара доттагIа IоегIа гIала санна ва.
ДоттагIал леладар даьржа хиннад гIалгIашта
юкъе. ДоттагIий дукхагIа мел хул, аттагIа хиннад наха
юкъе ваха-лела. Бакъда, вай даьша яьхад.
– Лоалахо вувца кицаш:
Гаьнарча вешел юхера лоалахо тол.
Къулбехьа ваха лоалахо веза лаьрхIав.
Дикача лоалахочо дIадерзаду дика-во.
– Ловца хьисапе дола кицаш:
Барт тайнача дезала да хилва хьо.
Наьха дика ший вонна нийсса лоархIачарех дала
лорадолда вай.
Яхь йоацар нанас ма волва.
– Сардама хьисапе дола кицаш:
Аьннар дергдоаца воI-вошеи яхача яхаргйоаца
йоI-йишеи ма кхувлда.
Аьлдит дувцачун мотт хадалба.
Тинна йоагIар а зовзачоа кхетийла.
ГIалгIай кицаш хул эрсийчарна маIанца тареи,
дIаалар тайп-тайпареи долаш: «Кхалсага къайле
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яйза саг варгвац» («Женщина – это загадка»), «Iа даь
эхь къайлагIоргдац» («Пятно и под лаком видно»),
«Юхь йоацачун эхь а хиннадац» («У бесстыжего нет и
совести»), «Сий, цкъа дIадахача, юхадагIац» («Береги
честь смолоду, а платье – снову»).
ГIалгIай къаман сакхетаме мара хила тарлуш
доаца кицаш:
Ала йоIага – хаза несийна.
ЙоI йоалае, цун наьнага а хьеже; йоI маьре яхийта,
хургволча маьр-даьга а хьеже.
Хьаьша – борз, фусам-да – Iаьхарг.
Деша оттамага диллача а, тайп-тайпарча
даькъашта декъалуш да кицаш:
– шин дешах латтараш: «Водар гаьнаваьннав»,
«Сатем – хьаькъал», «Хьаькъал теннад».
– кхаь е кхы дукхагIча дешаех латтараш: «Оахаш
аьннар оардаш корадаьд», «Аьхки ваьгIар Iай иддав»,
«Хургдоацача дикал сатийна къел тол», «Хи йисте
ваьгIачунна хи гечув дайзад».
МаIан.
Кицаш дуккхача моттиге, маIан довзийташ,
къамаьл хоздеш кхувла йиш йолаш да. Хьаэцаргда
вай «Водар гаьнаваьннав» яха кица. Цун духхьалара
маIан дича, ког боаккхаш дIаводаш вола саг гаьна
дIагIоргва, яхалга да. ХIаьта, къайлагIара маIан вай
хьаийцача, кхетаде хала дац. Цо йоах: «КIезига даь
а хIама хьадеш хьо вале, хьаIовргда из дуккха». Цу
тайпара къайлагIара маIан долаш да «Iурре гIаттача
Iуна жийво ши Iаьхар баьб» яхар а. Иштта, цу кицаша
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хьехам бу хIама хьадеш, мекъал йоацаш, бIу ца
къожабеш хила, яхаш.
Цул совгIа, заманга диллача а декъалу кицаш
тайп-тайпарча доакъошта. ДIаяхача цхьан замах
оалаш хиннад вай даьша кица «Дийнахьа бага а сеге,
де зоахалол», аьле. Цул тIехьагIа цхьа зама яьлча, цар
аьннад: «Дийнахьа кIерам а саге, де зоахалол». ХIаьта,
таханарча дийнахьа вай оал: «Дийнахьа лампа а саге,
де зоахалол». Вайна гучча тайпара, заманга диллача,
кхозза хувцаденнад из кица, ший дIааларга хьежача.
ХIаьта, маIан цаI да цига.
ХIара заманца керда-керда хьахул кицаш,
цхьадараш кIеззига хувцалу, хIаьта вожаш шоай овлан
тIара хувцалу. «Колхоз чIоагIъялар – кулак гIелвалар»,
«Юкъара боахам – бIаьхий боахам» яха, колхоза замах
кхелла дола кицаш цу заманца цхьана метта юкъера
дIадаьннад. Ширденнараш метта юкъера дIадоалаш
санна, заманга хьежжа кердадараш хьахулаш а, е овлан
тIара хувцалуш а хул.
ХIаьта, массаза а наха юкъе дахаргдолаш да
кицаш:
Хозача дешо лакха лоам бошабаьб.
Даар – дегIан кхача, наб – сина кхача.
Лакхача хена мух ийшабац.
Халкъа поэзи тахкара наькъага диллача, кицаш
цхьан, шин, кхаь, е кхы дукхагIча стихаех латташ хул.
– Цхьан стихах латтараш:
Урхе ца яьккхача, мухале хиннаяц.
ХIама ховр – нахага ладийгIар.
Къахьа дале а, бакъдар тол.
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– Шин стихах латтараш:
БIаьсти тIехьа йоагIача Iанах ма кхера,
Iа тIехьадоагIача гуйренах кхера.
Цхьаькха:
ХьунагIа тувлавеннар наькъ тIа варгва,
Хьаькъалах тувлавеннар хьакхетаргвац.
Цхьаькха:
Юхь тIара хьатара ва аьнна, дог цIена долаш а хул,
Юхь тIара кIай ва аьнна, дог Iаьржа долаш а хул.
– Кхаь, е кхы дукхагIча стихаех латтараш:
Да ловзаваьлча – кха ловзадоал,
кха ловзадаьлча – Iу ловзавоал,
Iу ловзаваьлча – пхьу ловзабоал.
Цхьаькха:
Вай илли ца аьлча, вай са ца къийрдача,
Села Сатас мисара маха а баьккхабац.
Вай илли ца аьлча, вай са ца къийрдача,
Ахархочо гота а йолаяьяц.
Цхьаькха:
Наькъа бIоахалла,
Цкъа техача тоъаргья дикача дына шод.
Майдан йоккхалла, наьха дукхалла,
Цкъа аьлча тоъаргда бакъ дола дош.
– Синонимай тайпа дола кицаш:
Цхьадола кицаш синонимай тайпа долаш да.
Масала, дIаалари дIаяздари тайп-тайпара дале а,
«Довна духьала дов мара мегадац» яхача кицан маIан
долаш да «ТIемо мара тIом юхатехабац» яхар а.
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«Къахьа дале а, бакъдар тол» яхача кицан маIан долаш
да «Ала дезача аьнна дош – тоха езача теха топ» яхар
а. «Даь модж ма лаца – лаьцача, ма хеца» яхача кицан
маIан долаш да «Iайха урхе яккха йолайой, мухале ца
йоаккхаш а ма Iе». Иштта оттам бола кицаш дукха
нийслу вай меттаца.
– Омонимай тайпа дола кицаш:
Аьла тIа хайнав аьнна аьла хилац.
Мотт беттачун мотт хадалба.
Iовдала саг деша хоавича, юхевисар а эгIаву.
МаIанга диллача а, тайп-тайпарча наькъашца
декъалу кицаш:
– Бакъахьара ши маIан дараш:
Хозал – делкъелца, дикал – сарралца.
Къамаьл кIезигагIа – болх дукхагIа.
Дуне хозду малхо, саг хозву хьаькъало.
– Антитезан хьисап дараш:
Циска ловзар – дахка балар.
Сихал – Iовдалал, сабар – кхетам.
Эзар сом дар веннав – эзар доттагIа вар ваьннав.
ГIалгIай «кица» яхача жанро чулоац шийна юкъе
эрсий литературе иштта цIи йоаккхаш йола ши жанр:
«пословицы и поговорки», «притчи». Дахкильгов
ИбраьхIама а язду: «Сага хьехам беш йолча притчах,
фаьлгах оалаш хул «кица», из дош оал «пословицехи»
«поговоркехи...» [13:196]. Уж да хьехаме дола кицаши,
кицаш-кIоанолгаши.
Е даржанза долча кицай ларда тIа хьахинна, е шоаш
къаьстта произведенеш йолаш лел кицаш-кIоанолгаши
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гIалгIай багахбувцаме. ДIаьхача кIоанолгех хьахинна лоаца кицаш а; даьржа, кIоанолгий хьисапе дола
кицаш а да цига. Цу жанра «юкъе доагIа даьржа кицашпритчи, цхьалха кицаш – пословицы и поговорки,
алараш – изречения» [30:256].
– ДIаьхача кIоанолгех хьахинна лоаца кицаш:
Кица «Ваьккхача-м Чоалдарг а ваьннав халха»
хьахиннад укх даьржачох: «Цхьан хана топ ги а елла,
эбарг ва со яхаш, лелаш хиннав йоах Чоалдарг, яхаш,
цхьа къар дайна саг. Ше тIа мел кхаьча миска саг, топ
тIа а хьекхе, шийна болча белама халхавоахаш хиннав
цо. Цхьан дийнахьа хьунагIара деса ворда яхьаш
цIавоагIача воккхача сага тIакхаьчав из.
«Волле, воше, халхавала!», аьнна, топ тIа а хьекха,
воккха саг хьовзаваьв цо.
«Боккъала а, новкъост, вита со, ма ваккха со
халха, воккха а ва со, цул совгIа, кIаьд а веннав со!»,
– дийхад вокхо.
«Аьъ, из фу яхалга да!? Со, Чоалдарг, наха вувцаш
хазавеций хьона? Аз цкъа аьлча тоъаций хьона?» –
аьнна, тIачайхав Чоалдарг.
«Пайда бац цун, варгва со! Ворс-вай!», – аьнна,
халхаволавеннав воккха саг. Вордана уллувгIолла ше
тIехвоалача хана, дIакхайда кетара юкъе йоаллачара
хьаяьккха, ший моакхазача тепча лак а эза, Чоалдарга
из дIатIа а хьожаяь, цIогIа техад цо:
«Волле, аргIа хьога кхаьчар, хIанз хьо вала халха,
вошшийна вир!» – аьннад къоаночо.
«Ваьккхача-м Чоалдарг а воал халха!», – аьнна,
халхаволавеннав йоах дов меттахьа доацалга а, ше
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«ак» оале, шийна тепча еттаргйолга а кхетадаь вола
Чоалдарг».
«Сий, цкъа дIадахача, юхадагIац» яха лоаца кица а
«Хийи, Мухи, ЦIии, Сийи» яхача укх халкъа легендах
хьахинна да:
«Дукха ха я из хинна. Цхьан хозача дийнахь
вIашагIкхийтта хиннад Хийи, Мухи, ЦIии, Сийи.
– Дуненга хьажа цхьан арадовргда вай, – аьнна
барт а баь, доладеннад уж. Хий дIатIа мел кхаьчача
метте зизаш а, буц а хоза бос тIа а байя дийнлуш
хиннад, тхир а дуллаш хиннад, хиш а кадайгIа
Iодолалуш хиннад.
ЦIи тIа мел кхаьчача метте боад дIайоалаш
хиннай, шелало гIорадаь Iамаш а, гIор дIа яьле,
дIохьалуш хиннад.
Мух тIа мел кхаьчача моттиге эрзаш шоайла
моаршал хетташ мо, вIаший кортош лестадеш
хиннад, хIаьта цонашкареи кхашкареи баьцаш даьре
шовлакха чачакхаш мо теркаш хиннай.
ЦIии, Мухи, Хийи дехьа а сехьа а ловзараш а деш,
дIаи-юхеи удаш, ловзаш лелашшехь а, Сий, дIа а юха а
ца удаш, ший корта лакха хьал а айбаь, нийсса дIаихад.
Мохк лорабеш бола халкъа турпалаш Сий бIарга
ма дайнге, гIадболхаш хиннаб.
Юххера а уж доттагIий – Хийи, Мухи, ЦIии, Сийи
– вай ГIалгIай мехкарча цхьан акхача лоам тIа кхаьчаб.
Мух цу лоама го баха эттаб, зIамига тIой дIайи-юхеи
керчадеш ловза а деш. Хий цу лоамах Iочуудача хи
тоатолгех дIакхийттад. ЦIи цу лоама лаьтта кIалха
йоаллача цIерца къамаьл де эттай. ХIаьта Сий шек а
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доацаш, лоам тIа дIа а этта, ший васкеташ лорадеча
наьха боахамашка хьежаш лаьттад.
– Новкъостий, – аьннад цхьан метте ца соцача
Михо. – ДIахьажал вайна хьалхашка бIарг дIа мел
кхоачача ухкача аренашка. ЧIоагIа безам ба са царна
тIагIолла сакъерда.
Iоухача хиво а раьза а хинна тIаийцад из. ЦIи а
раьза хиннай цу деша. ХIаьта Сий йистахиннадац.
– Вайна вIаший мичад ховргдолаш цхьа белгало
хилча бакъахь яр-кх, – аьннад ЦIеро.
Вокхар тIаийцад из.
– Цхьаннахьа, цIенах дале а, кIина холах дале а цIи
яьнна шоашта бIаргайдайча – халаш со цига йолга, –
аьннад цIеро.
– Арена юкъе эрз шоашта бIаргабайча, халаш со
цига долга, – аьннад Хиво.
– Теркаш долча гIанои, наькъа юккъе гIеттача демои гучабоаккхаргба шоана со, – аьннад Михо а.
– Сий, хьо хIана латта йист ца хулаш? – аьннад
из шоай хабарага ла а дувгIаш, доллачахьа латталга
зийнача Михо. – МалагIча белгалонах корадоагIаргда
тхона хьо?
– Бехк ма баккхалаш, доттагIий, – аьнна маьлхара
йистхиннад Сий, – иштта дале – вай къаста деза,
хIана аьлча кIезигача хана а сох дIакъаьстачунга кхы
цIаккха а сона тIава таро хилац».
«Хьайх тара волчунца леладе гIулакх а гаргало а»
яхача кицан тIа халкъо кхелла да дукха кIоанолгаш.
Масала:
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«МоцагIа вIашагIкхийтта хиннад йоах ЦIокъи
Виреи.
Виро аьннад ЦIокъага:
– Ма сийна я из буц!
ЦIокъо аьннад:
– Яц из сийна, баьццара ма йий из.
Царна юкъе къовсам баьннаб. Бахаб уж Лом
долча бакъвар цунга къоаставайта. Вира доладеннад
гаьннара цIогIа хьекха: «Сога ЦIокъо буц баьццара я
ма йоахий, сийна еций из?!» яхаш.
Ломо, хьо бакъ да аьнна, Вира дIадахийтад.
ЦIокъо, цецдаьнна хаьттад: «Ай, ва Лом, из буц
баьццара йоллаше а, сийна я аьнна, Вир бакъ а даь,
дIа ма дахийтарий Iа! Баьццара ма йий буц!»
Хье сийдола ЦIокъ доллаше а, Iа Вираца гIулакх а
къовсам а леладарах, хьона пхе шера мотт кхаба гIод
тох ше, аьнна, хоадабаьб из къовсам Ломо».
Цхьаццадолча дийнатий а, баьций а, баьцадаарий
а «…цIерашцеи цар хьисапашцеи дувзаденна лелаш
хул кицаши, кIоанолгаши. Масала, «Дахка дахканга
бахаб» яха кIоанолг» (Таржам – Евлоева А.М.) [8:57].
Из а да «Хьайха тара волча сагаца е гаргало» яхача
кицан тIара.
ДукхагIдола кIоанолгех хьадаьнна даржанза кицаш да Iоттар еча (сарказма) хьисапе, царех цхьадараш укх тайпара да: «Хьалъуллача думена тIакхача
ца мегача, циско, кхаьчача а буаргбацар хьо, аьннад,
йоах», «Дунен тIара хозагIдола хIама хьада аьлча,
къайго ший кIориг енай, йоах», «ГIаж тIехьаедача,
Беки а вехавац», «Котамо ше лехад шийна хьакха
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урс», «Хьайх тара волчунца леладе гIулакх а гаргало
а».
ГIалгIай къаман амат а, цун сакхетам а, ший
Iадаташка хьежжа белгалонаш йолаш да. Из гойт
кIоарга философски уйла гучайоаккхаш долча
кицаша, масала, хьаэцаргья вай «Фаьра хьазилги,
миха седкъеи, лехьеи» яха произведени. Цох хьахинна
да «Лихьа ший цIог а дицлургдац, даьна ший воI а
вицлургвац» яха лоаца кица:
«Фаьра хьазилги, миха седкъеи, лихьеи цхьана
ца хилча ца мегаш хиннад. Фаьра хьазилг ялаташ
хьувкъийташ хиннад, миха седкъа – мух ца
хьокхийташ, лехьа – хьайбашта аькха ца дойташ.
Цхьан лоамарочо уж кхоъ ший цIагIа кхоабаш
хиннад. Фаьра хьазилги миха седкъеи цхьан цIагIа
чу а делла, лехьа берашца а бита фусамда вахав ший
гIулакха. Ловзаш доахкача берех цхьан кIаьнко урс
теха лехьий цIог даьккхад. Ший цIог даьккхача,
кIаьнка дегIа юккъе гIолла чакхбаьнна, кIаьнка виа а
виа, лехьа беддаб.
Уж кхоккхе а вIашагIкъаьстача мегаш доацандаь,
лехьа бахача фаьра хьазилг а миха седкъа а цунца
дIадахад.
Фусамда дукха жа долаш саг хиннав. Ший жена
фу хиннад хьажа тIавахав из. Цун бIаргаейнай ший
гаьзарашца йолча божа модж оагаеш михо. ТIаккха
шек ваьннав из, ший цIагIара миха седкъа дIабахалга
хайна.
Вена из цIакхаьчача, цIагIа хинна хIама
дIадийцад бераш даьга. Лехь юхабеча, уж кхоккха а
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чудоагIаргдоландаь, из чу-ара бувлаш йола моттиг
йовзаш вола фусамда, цунга юхабола ала дехарийга
вахав. Лехьа цунга аьннад:
– Хьона хьай воI дагавоаларгва, сона – сай цIог
дагадоаларгда, вай вIаший товргдац, со юхабоагIарг
а бац».
– Даьржа, кIоанолгий хьисапе дола кицаш:
Кицаш хул кIоанолгий хьисапе долаш, даьржа,
прозаца кхелла. Лохе доаладергда вай кицай бух тIа
дола халкъа кIоанолгаш:
– «Цхьа йоккха саг яхай форда тIа цу коанилг а
ийца, тIаккха, кIаьргаца форд хьакега а баь, аьннад
йоах цо: «Да ма хьакха цун, хильг миссел цульг а мича
хилар укхаза-м!»
Ер кIоанолг доаладу хIамах хьалвузаш воацача,
яькхача сага.
Цхьаькха:
– «ДIадожа говр-ворда а доацаш, оасара баханза
а ца боалаш, шоаш фу дергда ца ховш хиннаб фусамдаи фусам-нанеи. ТIаккха аьннад фусам-дас: «Сесаг,
бера фу дергда вай, воаш оасара долхаш из чу улла ага
ги а делла хьалдахьа дезаргда-кх вай». КорзагIъяьнна
хьайзача сесаго жоп деннад цунна: «Сона-м могаргдац
ага текхаде. Аз ги долларгдац из!»
Ше хьоргда ага, аьнна, къонахчо из ги а делла,
сесаго шоашта яъа хIама чуйоалла тIормиг бе а белла
бахаб ераш.
Иштта сарралца оасара а баьхка, сарахьа
цIенгахьа болабеннаб ераш. Къонах ага ги доаллаш
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хиннав, сесаг баьсса тIормиг лестабеш йодаш хиннай.
Юрта пхьегIа латтача шоаш тIакхоачаш, сесаго кортали хьатIаэзад ший юхь къайлайоаккхаш, къонахчо а
харцахьа вийрза ший юхь къайлаяьккхай.
Цецъяьннача сесаго хаьттад марага: «Аз-м се
кхалсаг йоландаь ма къайлаяьккхарий сай юхь, Iа
хIана къайлаяьккхар, хьо маIсаг ма вий?» Вокхо жоп
деннад цунна: «Со маIсаг вале, са ги доалла ага фу
деш доал!?», аьнна».
Ер кIоанолг оалаш хиннад ший мар ца лоархIаш
йолча кхалсага Iоттар еш, литература тохкам беча
боараме диллача, «белам» а, «сатира» а, «сарказм» я
укхаза халкъо лелаер.
Цхьаькха:
– «Шийлача Iай цхьа къонах вахав дахча да дагахьа хьунагIа. Сесага корага венача саго хоам
баьб, хьунагIа шелало гIор а ваь, мар веннав хьа,
аьнна. Сесаг цу хана бIайхача худара яй биаь ягIаш
хиннай. Цо яьхад: «Дала лечара ма воаккхалва из, укх
йIовхалах а гIораваь венна вале!»
Укхаза халкъо яхачун маIан да «шийгара хьал
нахага а долаш санна хеталу цхьаволча сага», яхалга.
Доаладергда вай «Наьна безам» яха халкъа хьехаме
дувцар: «Яхаш-текъаш цхьа йоккха саг хиннай.
Iалаьмате ала Даьлах чIоагIа тешаш саг хиннай
из. ХIаьта воI лартIара ваьнна хиннав цун: хьарам
долаш мел дола хIама деш. Нанас вий кхайкаяьй
цунна, цIагIа чувуташ а хиннавац. Ше сулхьа массаза
доаккха, Даьлагар бекхам ший воIа бехаш хиннаб цо.
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ВоI ший са а къердаш, хьарамчох ца а кхераш, дуне
дуаш дIалелаш хиннав.
Иштта ха дIайодаш виIий вала ха тIаэттай. Къона
къаьна вар аьнна, Iоажало вита мича вут. ТIаккха са
эца малейк тIаэттача цу саго дийхад: «ЧIоагIа дехке
ваьннав со айса леладаьчох, нанна хало яь хиларах.
Валарал чIоагIагIа са дега Iаткъаш хIама да из. Нана
сона къинтIера йоаларе, вала аттагIа хургдар сона».
Нана йолча дIа а даха са эца малейко аьннад:
– Хьа воI чIоагIа дехке а ваьннав, къинтIера хьо
яьлар дехаш а ва из.
– Цу мунапакъа со къинтIера яьргьяц е укх дунен
тIа, е бакъ дунен тIа!
– ХIаьта а, аз кIезига уйла е ха лу хьона, – аьннад
малейко.
ЯгIо-ош, дукха хIамаш дага аха даьннад йоккхача
сага. Ше из мишта халаваь хилар, мел дика бер из
хилар, даьгеи наьнагеи хьесталуш, цар яхар деш из
хилар, хIанз из леш уллаш хилар. Боккха хи тIадам
бежаб йоккхача сага бIаргара.
– КъинтIера яьннай со, – аьннад цо».
Лакхе доаладаьча дувцаро-кицо гойт моллагIа
долча халахетарах, цатоамах наьна безам котбаргхиларах. Саг мел харцача наькъа тIа валарах, ше леладаьчох дехке ваьлча, из доккха гIулакх хилар белгала гуш да укх кица тIа. «Наьна лерхIам бар керттера
декхар да хIара сага» яха маIан чудоагIа цига.
Къаьстта вай гIалгIай къаман Iадат хинна
хьадоагIаш да даь лерхIам бу гIулакх. Даь пурам
доацаш дIа-юха вахар харцахьа лоархIаш да. Дас
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хьаде аьнна хIама кхоачашдинза даргдоацаш декхар
хиле дIаотт дезалхочун хьалхашка. ХIаьта, нана еза
лаьрхIа йолга бусалба дыно а, гIалгIай Iадаташа а
белгалду. Наьна дозал хьагойт нана-Даьхе яхача
цхьанкхийттача дешаша а, хьай Даьй-мохк санна
дукха еза нана, яха маIан да укх дешай. Берригача
мехка нийсса лоархI нана. Цун сий дар керттера
долга белгалла гуш да кицашка вай хъежача. Иштта,
дерригача халкъий а я нана еза лоархIаш, хIаьта
«хIара къаман говзача дешаца кхеллача литературас
цIенагIа гойт дег чура уйлаш, къаман сакхетамо
дIадехараш, хьашташ, син-оамалаш» (Таржам – Евлоева А.М.) [6:3].
Цагенах дола дувцараш а цхьадараш даьржа
кицаш санна лел. Масала, хьаэцаргья вай «Саг
йоалайича бакъахьа я, е ца йоалайича бакъахьа я...?»
яха халкъа багахбувцама произведени:
– «Цкъа, моцагIа, Цаген волча хьоашалгIа вена
хиннав саг йоалае дагахьа долаш вола цхьа зIамига
саг. Цо хаьттад:
– Цаген, алал, саг йоалайича бакъахьа да аз, е ца
йоалайича бакъахьа да?
– Да-м хьай безам бар де, бакъда, дехке-м шоззе а
варгва хьо», – аьнна, жоп деннад Цагена».
Вай лакхе йоалаяьча произведене маIан да «Хало
йоацаш оатто хургьяц» яхача кицандар санна.
Хьаькъал – кхоачалургйоаца сага ганз я. Рузкъа
мел хьога дукха дале а, гайна-ганза кхоачалу, хIаьта
Iилма дешарца, Iомадарца сага сакхетам лакхлу, хьаькъал совдоал. Наха сийду хьаькъали сатеми долча
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сага, из хьалхадоаккхаш да лакхе доаладаь даьржа
кицаш.
«Сага… хьехам беш йола сюжетни лоацца
произведенеш фаьлгашца лоархIаш я» [13:196]. Бакъда, вай лакхе йоалаяь халкъа произведенеш жанрага
диллача фаьлгаш лоархIаш яле а, цар форма а, маIан
а, мотт а кицан да. Вайна ховчча тайпара, «…мотт –
литература кечал хинна ца Iеш, литература са а да»,
[20:458]. Цу тайпара йолча произведеней ира, хоза,
хьехаме бола мотт таханарча дийнахьа тахканза ба.
«Кицаш, тайп-тайпарча тематиках декъаденна,
денгара-денга хозлуш, тоалуш, дегIадоагIаш латт
массадолча къамий литературашка. Цар гойт къаман
амат, метта хозал. Уж поэтически произведенеш
рифмацеи ритмацеи екаш я» (Таржам – Евлоева А.М.)
[7:166]. Сага мотт бIаьхийбу цу жанрас. Кицаш метта
юкъе леладар ший башхало йолаш да, из аларца
юхадерзаду дов, хьехам бу, хIама хоастаду. Халкъо
ноахалашкара ноахалашка йоахаш, хьайоалаяь
хьаькъале произведенеш я уж.

2. Кицаш – этнокультурах дола хоамаш
ХIара къаман ший сакхетам, Iадаташ, вахара
хьисап, кхыча къамех къоасталуш йола башхалонаш
я. Уж дика гуш хул багахбувцама жанрашка хьежача.
Цига гуш хул хIара къаман ше-ший йола белгалонаш:
амат, сакхетам, мотт, эхь-эздел, иштта тайп-тайпара
гIулакх. ХIаьта, гIалгIаша кхеллача цу жIовхьарашка
вай хьежача «дерригача дунен халкъий багахбувцама
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юкъе а дика доккха дакъа лоацаш а, хоза а, ший
тайпара а ба вай халкъа багахбувцам» [24:3]. Вай багахбувцама башхалонаш хоалуш я «кица» яха жанр
хьаийцача а.
ГIалгIачун эхь-эздел, гаргало лелаяр, хьаьша
тIаэцар, хьурмат дар, бакълер, хьаьнала къахьегам
безаш из хилар дувцаш кицаш дукха да. Царна юкъе
къаьстта дика гуш да халкъа хьисапаш. Духхьала,
кхыча къамех эргаш дола гIалгIай хьисап гойташ
долча кицаех да, масала, ераш: «Шийна ца ховр
хаттар эхь дац», «Къахьа дале а, бакъдар тол», «Хозал
– делккъелца, дикал – валлалца», «Хьаькъал дола саг
сонта хургвац», «Кура хила, сонта ма хила», «Яхь хила
мегаргья, хьагI хила мегаргьяц», «Сихало садиад,
сабаро лоам баьккхаб», «Вираца къувса даьннача
ломах вир хиннад», иштта кхы дIахо а. Вайна гучча
тайпара, «…хIара къаман ший гIулакхашкеи, эхьэзделагеи, Iадаташкеи хьежжа, ший белгалонаш
йолаш хул «кица» яха жанр» (Таржам – Евлоева А.М.)
[25:48].
ГIалгIай кицай кхыча къамий кицашца хоттаденна
да цхьадар, хIаьта шоллагIдар ший сакхетам мара
ца гойташ да. Дунен багахбувцам вай хьаийцача а,
цига хIара къаман ший тайпара дола амат, сакхетам,
хьисап, Iадаташ гойташ лел кицаш. «Ший Iадаташка
хьежжа хул къаман эздел а, гIулакх а, метта ирал а,
амат а» (Таржам – Евлоева А.М.) [19:41].
Царех цхьадараш, маIанга диллача а таржам
дича а, шоайла таралесташ хул. Масала, хьаэцаргда
вай гIалгIай «Ший бIарг – алмаза кIийг» яха кица.
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Цох кхы башхало йолаш алац эрсаша а «Свой глаз
– алмаз», аьле. ГIалгIаша оал «Сий цкъа дайча юха
цIадоагIаргдац», хIаьта эрсаша оал: «Береги честь
смолоду, а платье снову», аьле. Вай оал «Къега мел
къегар дошув дац», хIаьта эрсаша – «Не все золото,
что блестит». «Берза бIаргаш массаза а хьунагIа
лийкхад» – «Сколько не корми – волк в лес смотрит».
«Дешар – сердало, цадешар – боадо» – «Ученье – свет,
неученье – тьма». Иштта, гIалгIай меттаца а эрсий
меттаца а долаш да цхьатарра кицаш.
Бакъда, «Ала йоIага – хаза несийна», «ЙоI йоалае,
цун наьнага а хьеже; цIагIара маьре йоI яхийта,
хургволча маьр-даьга а хьеже», «Фусам-даь эздел –
гIулакхаца; хьаьший гIулакх – эзделца» яха даржанза
кицаш вай хьаийцача, укхаза гуш бар гIалгIай
сакхетам мара бац, эрсашта, е кхыча къамашта из
кхетаде атта хургдац.
Цул совгIа, даьржа кицаш а нийслу эрсий а гIалгIай
а багахбувцамца цхьатарра маIан долаш. Масала,
хьаэцаргда вай «ЙиIига елхар» яха кIоанолг-кица:
«Шоай боча йиIиг а хьесташ, хоза кийчдаьча шун тIа
баьгIаб даи нанеи. ЦIаьхха, кхы бахьан а доацаш, урагIа
бIаргаш а лекхаш, мухь а баьнна, елха дIайолаеннай
цар йиIиг. Фу-хилар, яхаш, гонахьа хьайзаб цунна
даи нанеи. Царга йиIига аьннад: «Со йоккха а хинна,
тIаккха маьре а яха, са кIаьнк хилча, из а воалавеш со
даь-цIа ца еча яргьяц. Из оаш хьалла лакхе цIийбеш
улла думи цун кертах а кхийтта, из валар кхер со!»
«ЙиIига
елхар»
яхача
гIалгIай
халкъа
произведенеца
гаргало
йолаш
да
эрсий
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багахбувцамцара ер кица-кIоанолг: «Сидит девочка
на берегу реки Волги и плачет-рыдает. Подходит
женщина и спрашивает её: «Отчего ты плачешь, дитя?
Что случилось? Кто обидел?» Ей девочка отвечает:
«Вот вырасту я, и выйду замуж…У меня потом
родится сыночек, такой хорошенький он будет… Он
побежит на речку купаться и утонет… Ой-ой-ой».
ГIалгIай халкъ мел долча хана ноахалагара
ноахалага ювлаш, тоаеш, хозъеш, керда-керда
хьакхоллаш дегIайоалаяьй хьехаме йола «кица» яха
жанр, бакъда из кхыйола багахбувцама зIамагIйола
жанраш санна, «тахан а тIехь боагIача боарамах
тахканза я, цунца хоттаденна тахка дезаш латт
фразеологизмаши ловцаши» (Таржам – Евлоева А.М.)
[32:61].
Кицаша шоашта юкъе совнагIа дола дош
ловргдац, из жанр лоацеи, ритм а рифма а йолаши,
кIоарга маIан чудоагIаши кхелла я. Цо е уйла тоаю,
е меттахьа тох, е нийсача наькъ тIа воаккх саг. Ханага а, моттигага а, гIулакхага а хьежжа доаладу кица
къамаьла юкъе. Цунга хьежжа гучадоал кицан маIан.
«Дика воI – гIала, во воI – бала». «ГIала», «бала» яха
дешаш рифма йолаш да.
Вахарца цхьацца хIама нийсделча доаладу кица.
Халкъа хьехам доккха дакъа долаш ба вай кицашка.
Цига керттера декхар да кхувш йоагIача тIехьенна
халкъа хьехам дIабалар, кагегIбараш нийсача наькъа
тIа бахар, дешара мах бовзийтар. Масала: «ТIаьда
болаш ца соттабаь саьрг, бокъабелча кагбеннаб»,
«КIазах Iомадаьр пхьарах корадаьд», «ЗIамига волаш
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Iомадаьр – кхерий тIа даь йоазув», «Дешар – дунен
дIоагIа, заман тур», «Хьаьшанна кIо боаккхарг ма
бий сона, аьнна, хийттад, фусам-даьна худар де а дага
хиннадац», «Низ болча хьакхо наькъ юккъера цIог
Iетта баьккхаб IаIа».
Хьайбаш а, оакхарий а, дийнаташ а лел кхыча
къамий кIоанолгашкеи цар хьисапе долча фаьгашкеи
санна, гIалгIай цу жанрашка а. Къаваларо сага
саэшадар гойташ, доаладу кица: «Къаделча лом
пхьидашка даьннад». ХIиллане волча даь воI вувцаш,
оал: «Цогал къардаьр – цогала кIориг я». Денал
долча сагаца леладе гIулакх яха хьехам лу укх кицас:
«Вира цIог лаьцар хих ваьннавац, дына цIог лаьцар
– ваьннав». Лай оамал йола саг белгалвеш оал: «Вир
баIашта юкъе мара сецадац».
Сага сакхетам лакхбеш да цу кицай маIан. Цар
наькъ тIа воакх из нийсача уйланца. Масала «Дер
дайначо даьр дийцад, воча тIехьено даьй бийцаб»,
яхача кицас йоах хIаравар ше хила веза шийх пайда
дIабоалаш, шийна тIехьа беркате лар юташ. Даьша даь
дукха дика хIамаш да, цхьабакъда уж керда а доахаш,
хьайх хьабоалаш халкъа пайда а боацаш леле, из
бегвоах кицас. Наьха дикал белгалйоахаш а да кицаш,
масала, халкъа сакхетамо йоах: «Воча нахаца машар
лелабечул, дикача нахаца дов леладича тол».
Кхыча къамашта юкъера гIалгIай сакхетам
белгалбеш да «Хьаькъал теннад» яхаш дола хьехаме
даьржа кица, цо тIахьех хIаравар маькара, сатийна,
Iимерза, Iилма Iомадеш хила. Доаладергда вай из деррига а:
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– «ЧIоагIа къе-миска вахаш хиннав кхо воша.
Цхьа боргIал йоацар кхы хIама хиннаяц цар. «Хьаьша
тIаэций оаш?» – аьнна, цхьа тишвенна воккха саг
венав цар коа. «ТIаэц! Мишта эцац!» – оалаш, везваь
тIаийцав, из шоай цаI мара йоаца боргIала йийна.
Воккха саг моллагIа вола саг хиннавац, – шайх хиннав.
Вежарех къахийта аьннад цо:
– Шо дика нах хиннад. Аз кхоъ дика лу шоана:
ер дошох бизза тIормиг ба; ер кхаба я шийца молха йолаш, моллагIча лазарах саг верзавеш; ер китаб
да укх дунен тIа мел дола хIама шийна юкъе долаш.
Ше-шийна дукхагIа езар оашош хоржаргья-кха оаш,
– оаллашехь, мича вахар ца ховш воккха саг вайна
дIаваьлар.
ТIакхийттача воккхагIчо тIормиг ийцаб,
шоллагIчо кхаба ийцай, замагIчоа китаб дисад.
Цхьан юкъа воккхагIволча шин веший
вахар геттар тоаденна хиннад. ХIаьта зIамагIвар
ший мискалца китаб Iомадеш хиннав. Кастлуш
боккхагIболчар дошои молхеи кхоачаденнад, тIада
хIама доацаш бисаб. ХIаьта зIамагIвар Iилманца сов
гаьна валарах, ший боахам дика тоа а баь, наха сий а
деш дика ваха хайнав. КIалвиса вола воккхагIа вола
ши воша цунна тIавенав. Къахийта уж тIаийцаб цо.
Хьаькъал – из да сагах дIа ца къаста доккхагIа
дола рузкъа», – аьнна, чакхдоал дувцар.
Лакхе доаладаьча кицас-дувцара гойт хьаькъал
кхоачалургйоаца ганз йолга. Хьаькъал лакхлу
сатем («Сатем – хьаькъал») хиларца, ладувгIарца
(«Хьаькъал дар – нахага ладувгIар»), дешарца
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(«Дешар – сердало, ца дешар – боадо»). Уж даржанза
дола кицаш дагадохийт лакхе йоалаяьча произведене.
Цул совгIа, «Эзар сом дар веннав – эзар доттагIа вар
ваьннав» яха кица а дагадохийт цун чулоацамо.
Цу халкъа произведенешка хьежача, гуш да «…
сагах доахка тоам боаца гIулакхаш метта иралца
IотоIадар гIалгIай кицай белгалонех цаI хилар» (Таржам – Евлоева А.М.) [36:23].
Вай лакхе аьннача тайпара, кицаша гойт хIара
къаман дикагIа йола оамалаш: «…ший мохки Даьхеи
езар, дикачо вочунца къовсам лоаттабар, воккхагIали
зIамагIали лархIар, хьаькъал Iовдалалах котдоалаш
хилар, дешар цадешарах котдалар, камаьршали
цIаьрматали, хьинари мекъалли, бакъдари харцдари,
эздели лоалли, дай лархIар, дезала юкъе нийслу
дика-во, хьаьша веза лархIар, майралли зовзалли,
къонахчалли доастамалли, нахаца хьаьнала вахаш
хилар,…» [43:6].
«Кица» яхача жанра чулоацамга хьежача, вайна гу
хIара халкъа хьамсара мел дар а, иштта дегаза мел дар
а. Цу даржанза а даьржа а долча кицаша гойт хIара
къаман ший тайпара бола сакхетам, хьаькъал, хIаман
зем бар.

3. ГIалгIай халкъа багахбувцама
жанрай кицашцара бувзам
ГIалгIай багахбувцама жанрашкеи къаман
традицешкеи хьежача, гуш да халкъа театр эзараш
шераш хьалха хьахинна а дегIадена а хилар. Театра
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элементаш шийна юкъе йолаш, цIай дездеча
хьисапе, къаман хозагIа йола оамалаши гIулакхаши
белгалдувлаш хиннад цу ханарча наьха салоIаме
вIашагIкхетараш. Гулбеннача наьха дог гIоздоаккхаш
да цига дIахьош хинна бегашха зоахалол, халхар,
иллеш, жуккарга роль, замей мехкараштеи фусамарча
мехкараштеи юкъера къовсамаш – иллеш-диалогаш.
Цига мел леладер кица доаладарца тоадеш хиннад
халкъо.
Цу вай белгалъяьхача традицеша наха сакъердам
боаккхаш а, цар сакхетам лакхбоаккхаш а хиннаб,
цул совгIа, хьехам бара куц а хиннад цар. Цига театра
бух хилар гуш да ловзашбараш шоай амате а боацаш,
кхыча сага е хIаман амате берзаш хиларца, сатирически
иллеш а, халхараш а, жесташ а, мимика а даьржа
хинна хиларца. Уж йовзар таханарча наха а, иштта
тIайоагIача тIехьенна а боккхача маьхе да. «Цкъадале, хIара халкъа а сага а ший ма хула кIоаргагIа а
дикагIа а йовза еза ший селхане. ШоллагIа-дале, мел
дика а мел кIоарга а ший селхане йовз хьежжа мара
хила йиш яц цар тахане» [22:3].
Кицашца таръенна, йIаьхийхинна я «Зоахалол»
яхача багахбувцама жанра юкъейолха цхьаццайола
произведенеш. Зоахалол дувцаш волча саго ший
къамаьлаца леладу даьржа а даржанза а кицаш. Цу
кицаша аьттув лу ловзар сакъердамегIа хилийта.
Хьалхарча хана цига хьаькъали говзали шоайла
вIаший къувсаш хиннаб кагий нахи мехкарийи.
ВIаший зоахалолаш дийцад, хийттад ховлидовзалеш-кицаш, деша кIоаргал гойташ, пайдане
йолаш дIакхихьай ханаш.
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КхувшбоагIараш эзделацеи гIулакхацеи кхебара
доккха новкъостал деш хиннад цу кIоарга йолча
жанрас. Иштта ноахалашкара ноахалашка ювлаш,
дош шаьрдеш хьаена хиларах, цун жанраш тахан
а литературни произведенеел кIоаргагIа а хеталу,
ешача хана салоIамегIа а хул.
Кагийча нахеи мехкарашеи яхьи къовсами
лоаттадеш леладаьд даьржача кицан хьисапе дола
ховли-довзалеш, дукхагIа уж кагийча наха мехкарашка
телаш хиннад ловзарга а, нах вIашагIкхийттача метте
а, хи йисте а. Цу произведенеша гучадоаккхаш хиннад
йоI мел хьаькъал долаш я а, иштта из хаттар оттадеш
вола зIамига саг мел хьаькъал долаш ва а. Таханарча
дийнахьа дIаяздаь дукха деце а, наьха къамаьла юкъе
лелаш да уж кицаш-ховли-довзалеш.
Уж юкъе дола произведенеш ешаш хилча
сакъердаме хеталу, къаьстта берашта. «Ловзарга, саг
йоагIача е йодача метте, шоай аьттув мел баьннача,
хьаькъали говзали шоайла вIаший къувсаш хулар
кагий нахи мехкарийи. ВIашагIкхийттача метте цар
вIаший хеттар ховли-довзалеш. Гонахьа ладувгIача
наха зувра мел говза вIаштехьдаьккха дIахоатт ховлидовзали, мел говза а нийса а цунна жоп лу. Котбувлаш
хиннаб дукхагIа уж ховли-довзалеш дIахаьтта
хиннараши, дукхагIа царна жоп деннараши. Ховлидовзалеш цхьан шин предложенех латташ а хиннад,
хIаьта цхьадараш бIарччача дувцара хьисапе долаш
а хулар», [16:155-156] – язду Дахкильгов ИбраьхIама.
Иштта, «нах гулбеннача моттигашка къоначар мотт
шаьрлора, царна шоай Iадатий хозал езалора» (Таржам – Евлоева А.М.) [35:143].
41

ГIалгIай кицаш

Вай замах къайлагIа маIан а долаш халкъо кхелла
даьржа кицаш къонахий (кагийча наьха) къамаьла
юкъе кIезига лел, бакъда дукхагIа уж нийслу
«Зоахалол» яхача багахбувцама жанре:
ЗIамига саг:
– Ер дуне дизза форд ба, цу форда юккъе ягIаш
гIала я, цу гIалий чу ягIаш йоI я, цу йоIа тIа мишта
кхоачаргвар?
ЙоI:
– КIоаргача дотув а дотташ, тIехигача дошув а
дотташ никъ а билла, тIакхоачаргвар.
МаIан:
«КIоарга» бараш гаьнара гаргала нах ба – царна
дотув дотт. «ТIехига» бараш кхоачара бараш ба
– царна дошув дотт. Царца а вокхарца а доагIача
тайпара гIулакх леладе деза яхилга да керттера маIан.
ШоллагIдар:
ЗIамига саг:
– ЙоI, укх дерригача дунен мах ши шай мара ца
хилча, хьай мах фу бу Iа?
ЙоI:
– Сай мах булургбац сона, оаш бергба са мах.
Иштта, «ховли-довзалеша гIалгIай вахаре-леларе
шоашта йоагIа моттиг дIалоацаш хиннай хьалха,
из гуш да уж массайолча багахбувцама жанрашка
чудаьнна лелаш хиларах» (Таржам – Евлоева А.М.)
[38:231].
Хьалхарча хана саг йоагIача-йодача дукха
ловзаракуцаш леладеш хиннад. Вай лакхе аьннача
тайпара, гIалгIай хьоалчагIа хиннад дуккхача актех
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латтача спектакала хьисапе. Доккха цIай санна
дIахьош хиннад хьоалчагIа, цу юкъе доагIа ловзар
а, халхар а, зоахалол а, иллеш а. Тахан из «дуккхача
актех латта къаман спектакль» ший овлан тIара
хувцаеннай. «ХIанзара хьоалчагIеи дIаяхача ханара
халкъа хьоалчагIеи ший овлан тIара хувцаденнад.
Цига лийкха иллеш, дийца зоахалолаш, кхыйола
обрядаш шоай тайпара форма йолаш хиннад»
(Таржам – Евлоева А.М.) [38:79].
«Ший мохк безарах» яхача дувцаро хьех даьй
лаьтта дика долга, ший мехка мара ваха мегаргвац,
йоах цун чулоацамо. Доаладергда вай из деррига а:
«Жена мотт латтача бордз гучаяьннай, цо вай жа
тедалехьа, из е еза ва», – аьннад цхьан къонахчо ший
новкъосташка.
Дукха вIашагI а кхийтта, топашца кийч а бенна,
бордз гучаювлача метте бахаб чарахьий. Йоккха хьу
чу а лаьца, из тахка болабеннаб уж. ЦIогIарч детташ,
наг-нагахьа топ а кхоссаш, доккха дов эйдаь хиннад
чарахьаша.
ДIаи хьаи ада йолаеннай бордз. Из дIа мел
ийккхача метте чарахьий хиннаб. ДIакхийста,
хьакхийста, тIеххьара берза хайнад цу хьунагIа ше
кхы ютаргйоацалга.
Цхьан метте аьттув а баьнна, цу хьунагIара,
чарахьаша тессача цу гон юкъера, ийккха дIаяхай из.
БIарчча денна хьунагIа лийнна, кхы берза тIа
ца кхаьча чарахьий юхабийрзаб. ТIаккха салоIаш
багIаш, цхьан чарахьа аьнна хиннад:
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– ВанагIа, ма чIоагIа ейна дIаяьлар из бордз! Е
сигала а е лаьтта а йоацаш ейнай. Мича яха хургйолте из?
– Сона хов из мича яхай, – жоп деннад цхьан ха
яхача чарахьас, – тахан вай санна вай готйича, бордз
дIайода ший нана-борз ехкача метте.
Гонахьа мел дукха хьунаш, лоамаш, аьлеш дар,
аьнна, дIаяха дукха моттигаш яр, аьнна, шийна хала ди
тIаэттача, бордз ше кIаьзах йолча хана хьалкхийнача
къорга мара соцаргьяц.
Иштта боча я берза ше яь моттиг. – Цхьан юкъа
уйла еш а ваьгIа, воккхача саго тIатехар, – цхьадола
адамаш а Iомадала мегаргдар берзагара шоай Наьначе
еза лархIа а цун хам бе а.
«ГIалгIай литературан исторе овлаш кIоарга
да. Из истори хьайоагIа ала йиш я бIаьшерашкара»
[39:3]. Вай къаман истори а культура а Iомадара
боккха пайда баргбар багахбувцама жанраш кIоаргга
Iилманца тохкаре. «Е хоза, тамашийна фаьлг, оалам,
шира дувцар хиле дахар-дайнар дувца отташ хиннад
из Дош, е илли хиле, ткъамал даьле, декаш хиннад из,
дага латтар хойташ, е форд миссел шера, кIоарга маIан
чулаьце, кица хиле, эсала, сонта, ийрча мел долчун
меттахьа тохаш, эздий, беркате мел дар хоастадеш,
наьха дегашка чудужаш хиннад.
Во-дика денача, хало-бала кхаьчача, сакъердам
болча, балха-така, массанахьа отташ, цига доагIар
оалаш хьаденад из Дош.
Малх мо сийрдача куцах, сийдолча, хозача
хабарах, кIоаргача хьаькъалах довз вайна багахбувца44
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ма Дош. Тахан, халкъа еррига культура дийнъе езача
хана, цун лоархIам Iалаьмате боккха ба» [37:3].
Къаман багахбувцама жанраш ювцаш, хьоахаде
мегаргда Пилхьаи Джуккаргеи аматаш, цар метта
ирал, кицан боараме хинна къамаьл-иллеш. Таханарча
дийнахьа уж шаккхе а амат багахбувцамцара мара
вайна довзаш дац, цар роль дIаяьннай къаман
сакхетаме мара ца юсаш.
Пилхьа цирке лелача акробатах тара роль ловзаеш
хиннав. ХIаьта, Джуккарг наха сакъердам боаккхаш,
иштта сарказмацеи беламцеи зенедар, товшдоацар
бегдоаккхаш хиннав. Цун роль дукхагIа тара я
клоуначох. Пилхьа а Джуккарга а дийша институташ
яьхачарел тIех талант гойташ, говзаме представленеш
увттаеш хиннай. Масала, цар къамаьл укх тайпарча
кицай ларда тIа латташ хиннад: «Кий лакха я са»
(«Кийнага хьежжа хилац къонахчун сий»), «Хьаькъал
кIоарга да са / ГIанд лакхе латт са» («Барзкъага
хьежже, магIа ваккха – хьаькъалга хьежже, эгIа ваккха»).
Вайна гучча тайпара, кицаш юкъедоагIа
багахбувцама дукхагIа йолча жанрашта. ХIаьта,
цхьайола жанраш шоаш кицаш санна лелаш а хул.
Масала, вай лакхе балха тIа белгалдаь ловцаш,
сардамаш. Уж багахбувцама зIамагIйолча жанраех
лоархIаш да, цар керттера шоай белгало кIоарга маIан
хилар я. Тахан а кердаяраш хьахулаш, ширъеннараш
е дIайоалаш, е кердача заманга хьежжа хувцалуш
хьайоагIа уж хьаькъале йола произведенеш. Дерригача
дунен халкъий багахбувцама юкъе а ший тайпара
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белгалонаш йолаш а, хоза а, бIаьхий а ба вай халкъа
багахбувцам. Цун боккхача маьхе бола лоархIам
дерригача дунен цIихезача Iилманхой теркам тIаозаш
ба.

4. Йоазонхоша шоай кхолламашка
кицашца лелабу бувзам
ГIалгIай йоазонхоша шоай кхолламашка
кицашца бувзам лелабу. Лоацеи, хоадам болаши хул
уж юкъекхувларца йоазонхочун метта кеп. Кицаша
хьехам лу нийса ваха, цар маIан да гуш а къайла а.
Поэзи, проза, драматурги кхоллаш, массанахьа, товш
долча кица доаладеш кхелла да вай литература. Цу
багахбувцама жIовхьарех цаI лоархIаш йолча жанрас
хозъяьй йоазонхой уж исбахьален произведенеш.
«Берригача гIалгIай поэташа а, прозаикаша а,
драматургаша а шоай говзамеча кхолламе леладаьд
кицаш а, дистараш а, хьехамаш а шоай турпалий
монологаши
автора
отступленеши
къаьгагIа
хулийташ» (Таржам – Евлоева А.М.) [31:30I].
ГIалгIай хьалхарча поэта Беков Тембота цIи дика
йовзаш я вай мехка а, иштта арахьа а. Цо кхеллад
таханарча дийнахьа кица а хинна дIаэтта ер поэзен
мугIараш:
Сигала морх йоацаш
ДогIа делхарг ма дац,
Дег тIа бала боацаш
БIарг белхарг ма бац.
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Цар поэзегара даьнна из кица довзаш хинна
дIадахад. ХIаьта, Дахкильгов ИбраьхIама яздечох, «…
йолалушшехьа а халкъа кицан ларда тIа дIайолалу
из» [16:215].
ГIалгIай поэташта юкъе кицай ларда тIа
афоризмаш язъяьй боккхагIа болча поэташа
Муталиев Шовхала Хьаж-Бийкареи («Лоаца стихаш
– афоризмаш») Яндиев Хамарзий Джамалдаси
(«Наькъа уйлаш»).
ХIаьта, йоазонхочун мотт цар мел бIаьхий бу
гу Зязиков Хьусена Бахьаудина язъяь «Турпала
вахарцара ийс ди» яха повесть ешаш. Масала, повеста
хьалхарча оагIон тIа керттерча турпалхочо Мандречо
йоах ший воIага БорагIанага:
– Сомаваьлар хьо? КIант ва! Хьалха гIаттачун
наьхачул дукхагIа хьувкъ. ДIакийчле – Саьргаш да
хьунагIа ваха веза хьа тахан!
ДIахо, бегаш беш Закас йоах Оалхазарга:
– Хабара ма тIера ва хьо, Оалхазар. Хезадий хьона
оалаш: муш бIаьхеи къамаьл лоацеи хила деза, аьле.
Цунна жоп луш Оалхазара йоах:
– Хабар дIаьхагIа ме хул никъ лоацагIа хеталу,
Зака.
БорагIана дег чура уйлаш гойташ а доаладу
автора кицаш: «Хозача дешо лакха лоам бошабаьб»,
«Рузкъах эца корадагIац хьаькъал».
Иштта, лоаманхой денали, цар вахарца йола
уйлаши гойташ а кхувл автора кицаш: «Пхьагал а
хинна вахачул, цIокъ а хинна велча тол», «Наькъа
бIоахалла цкъа техача тоъ дикача дына шод, майдан
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йоккхалла цкъа аьлча тоъ бакъ дош», «Тинна йоагIар
а зовзачоа кхет», «Низ низо мара юхатехабац», кхы
дукха а.
Оалхазареи Закаси дIа-хьа ду къамаьл: цар бувц
эбаргаш Хоарачой Заьламхеи, Гаравожа Суламбики,
иштта, уж хIалакбе гIийрта Вербицкийи. Эбаргаша
ГIизлярера йихьа банк хьоахайича, йоах Оалхазара:
«Къуна къоал дича, Даьла велавеннав».
Иштта, автора дика вIаштIехьадаьннад турпалхой
а цар оамалаш а дешачунна довзийташ, повеста
юкъе доаггIача шира оаламаш а, халкъа юкъе лела
сакъердаме дувцараш а, кIоанолгаш а кхувла.
Есаул Нестеровс гIалгIай бегбаха а уж кхерабе
а гIерташ къамаьл ду. Къамаьла шаьреи иреи вола
Оалхазар футтарве дагаволаш Нестаровс оал: «Дувцал
тхона, фуннагIа дале а, цхьа сакъердаме хIама… Юртдас-м йоах хьо массе а хIаманна жоп дала ховш ва…
Бегаш хоза бу ма йоахий Iа».
Цунна дала жоп корадоагIа хьаькъал долча
Оалхазара:
«Дикан-д, дувцаргда-кх аз хьона… Дукха зама
хьалха хиннад из… ГIарагIуреи цогали хиннад
цхьана дахаш… Цогал цIагIа Iийнад, хIаьта гIарагIура
фос лаха яхай… Мецденнача цогало гIарагIура ши
кIориг йиай… Бекхам бе лаьрхIача гIарагIуро йоах:
«Ва цогал, хьалла сигала енна цхьа говр ма уллар.
Дулх даа гIо вай шиъ!» Цогал гIарагIура ткъам тIа а
хайна, сигала дахад уж… Сигалара чудодаш латтача
цогала гонахьа а хьувзаш гIарагIуро яьхад: «Мишта
хет хьона? Фу хьал да хьога?» «Са ког Iооттилга яларе
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ховргдар-кх хьона сога фу хьал да!» – аьнна цIогIа
даьннад цогалга…
Иштта да-кх Iа тхога яхар а, – аьнна, дийца воал
Оалхазар, – гIарагIура ткъам низ болаш болга-м цкъа
шоана а ховргда-кха».
«Оалхазаро даьча къамаьло садикъача кхоачаву
шийх бIубенна хинна есаул Нестеров», – йоах автора.
«Цу тайпара, хьаькъала ира бола турпалхой кхолла а
уж вайна бовзийта а йоазонхочунна новкъостал ду
халкъа багахбувцамо. ГIалгIай къаман дIадаха истори
довзийта ца Iеш, Бахьаудина вайна гойт мел бIаьхий а
ба, ма барра из бийцача мел хоза а, дог тохадолийташ
а ба гIалгIай мотт» [17:322].
«Цхьаволча сага дуккха ха а дешаш а доаде
дезача метте, – лоацца, чулоацамах дизза дола суртсибаташ а васташ а, тарамаш а, куцаш а гойта,
наьха сакхетама гарга доаладе мегаьд поэта. Цун
йоазоний хIара: строфа, абзац, мугI е дош кеп тоаяра
саготалла аьнна а доацаш, хIаранена шийна биззача
хоама мухь ги боаллаш да. ЗIамигача стихаца йоакха
уйла, доккха сурт безаме мукъам тIоа согаш санна
къоагаде, духьала доаладе карагIа даьннад виззача
дешаговзанча. Iалама меттазача гIирсех е сага
вахара-леларах, цун оамалех е дега Iоткъамех яздой
гIайгIах е гIозалах яьздеш вале, из Iодешашвар ше
дувцачун доакъашло веш, дешачунга кIоаргга уйла
ейташ, чоалханерча хьалах цхьалхача дешашца из
дIакхетавеш да цун произведенеш», [41:13] – язду
Муталиев Хьаж-Бийкара кхолламах Хамхоев Вахас.
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ГIатташ хилац дег чура зиза
Чура цIена боаца харц нах…
Саг ше цIена хила веза,
Уйла ца а лесташ харцахь.
– Кица: «Сага деш дола водар а дикадар а шийна
ду».
Кадаш волча сагал – халаш! –
Ак ца оалаш гIорта вир тол.
Велха отт из, Iо ца верзаш,
Нагахь маьчи йоале бартал.
– Кица: «БIаргаша бIукъожабу, кулгаша хьаду».
Нанас бер мо, лазаш, дувхьаш,
ЧIий мо чакх а доахаш дегIах,
Атта диц цу лаьтто канаш,
Балха доаллаш шелагI, йIовхагI.
– Кица: «Хало йоацаш, оатто хиннаяц».
Цкъа цхьа такилг дилла воале,
Буллаш, буллаш, никъ а булл.
Кагий тоатолгаш гулдале,
Уж бухбоаца фордаш хул.
– Кица: «ТIадамех хьахулаш ба боккха форд а».
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«Са гийг езачоа со веза», –
Хьаькъал долаш яьхад даьша.
Салам делча, са дог довза,
Са бIаргашка хьож са хьаьша.
– Кица: «Хьо везар бIагашка хьеж, цавезар когашка
хьеж». Цул совгIа, ер афоризм кхоллаш автора «Са
гийг езачоа со веза», аьнна, йоалаяьй хьалхара стих.
ГIалгIай поэтех цаI ва Яндиев Джамалда, цо а
къоагаяьй ший произведенеш кицашца. «Беканаькъан
Тембота стихотворенеш ешача хана хеталу: е цунна
юкъе автора гIалгIай кица доаладаьд, е поэта из
яздаьчул тIехьагIа цунах кица хиннад. Иззамо я
Джамалда поэзи а. Из иштта долга хьахьокхаш
дукха масалаш доаладе йиш я вай. «Малх хьежаш
ца хилча, шерача ара зиза датIаргдац», «Хур хургда,
хиннар гургда», «Лаьттах овла чу ца бахча, хена тIа
сом хургбац» яха масалаш цхьан стихотверене тIара
доаладаь да. Царна тара кхыъ да: «ЦIийга даьнна
аькха, дилла долаш яькха, цIийха мара дузаргдац»,
«Аьхки даьккхача хьоцаро Iа дIохду, дына техача
шодо некъ лоацбу» [29:166].
«Наькъа уйлаш» яхача стихай циклаца хьехамаш
ду поэта, уж цо хьаийду «кица» яхача жанрагара.
Корта меттахь бола саг
ЦIагIа, ара сийдолаш ва,
Сага тоам беш дола дош,
Къона нус санна, боча да.
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Лакхе йоалаяьча стихотворенена чудоагIа халкъа
кицаш: «Доаладича нускал – эттача Iу», «Хозача дешо
лакха лоам бошабаьб».
Ер стихотворени хоттаенна я укх халкъа кицашца:
«Цкъа дайча, цIадоагIаш дац сий», «Керто болх ца
бича, когаша никъ кхихьаб»:
Гаьнара доагIа, аьнна,
ЦIена хилац хий,
Когаш хьийкхаб, аьнна,
Далац сага сий.
Халкъа сакхетамо йоах «Хозача дешо лакха лоам
бошабаьб», цох лаьца хьехам беча хьисапе, халкъа
кицай ларда тIа кхелла я ер Джамалдий афоризм:
Шалта ира я аьле, кура ма вала,
Цо керта тIара кий хьаь тIа йоаккхаргьяц.
Оалаш дола дош хоза ала,
Хозача дешо хьо ийрчавоаккхаргвац.
Иштта, кицай ларда тIа эздел, хозал, дикал, денал,
яхь, хьаьнала къахьегам хестадеш кхелла мугIараш да
укхаза поэта доаладаьраш:
Хозал – сарралца,
Дикал – валлалца
Нийса яьхад ноаноша.
Денал – хьаькъалца,
Вахар – хьацарца
Бакъ яьхад даьша.
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«Поэзенна юкъевена дIаэттача хана денз
Джамалдас гайтар къаьстта ший белгалонаш а йолаш
говза поэзи кхоллаш ше волга» [16:529]. Иштта, «…
белгалдаккха деза, Яндиев Джамалдий укх цикла
юкъейоагIа лирически миниатюраш, шоай маIанга
диллача, японски поэзен юкъе нийслуча лоацача
стихашта (хокку, танка) таралесташ я, аьнна. ГIалгIай
поэта яраш санна лоаца, ший тайпара поэтика йолаш,
дешачарна дег чу ювшаш, Iаламах дувца къамаьл
юкъе долаш стихаш я уж» [26:232]. «Цун поэзе мотт
бIаьхий а бекаш а ба, хIана аьлча цо езаш цига пайда
ийбаьб фольклора жанрех» (Таржам – Евлоева А.М.)
[28:36].
Мах болаш я Картоев Мурада фаьлгий-кIоанолгий
куцах язъяь хьехаме произведенеш а. Цига дувц: эхьэздел, бакълер-харцлер, хозадар-ийрчадар. Дийнатий,
оалхазарий, оакхарий, хьайбай аматашца йоазонхочо
гучайоах сагах йоахка оамалаш дика а во а оамалаш.
«Фаьлгаш» яхача Картоев Мурада книжка
юкъедахад кIоанолгаш: «Зунгат котдаьннад», «АстагIа
зунгат», «Мукхадахка», иштта кхыдараш а. Цига
автора хьехам бу беламаца а, сатираца а, сарказмаца а.
Хьаэцаргда вай «Зунгат котдаьннад» яха кIоанолг,
цига бувц Баскилгаи Чоапилгаи юкъе баьнна
къовсам. Хьинаре дола Зунгата амат духьала оттадаьд
Чоапилгеи Баскилгеи аматашта. Из Зунгат санна
хьаьнала, хьаькъале, къахьегаш, эздий хила веза саг а
яхаш ба кIоанолга беш бола хьехам.
Картоев Мурада ший хьехаме дола «Да-нана
лархIар», «Воша лархIар», «Йиша лархIар» яха лоаца
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дувцараш дIадоладу кицашца. «Вайнаьха кица да:
нана дIаяьлча – цIа тишлу, да дIаваьлча – цIа дох»,
– йоах йоазонхочо «Да-нана лархIарар» яха дувцар
долалуш. «Воша гаьна вар, аьнна, виткъа а ма хета,
юхе вар, аьнна, сома а ма хета», йоах шоллагIа дола
дувцар долалуш. КхоалагIдар дIадоладу автора укх
кицанца: «Вешех елхаргйоаца йиша хьал ма кхуйла»,
аьнна.
Уж кхо кица доашхаш, чакхдоакх Картоев Мурада
ший чулоацамга диллача лоацеи, маIанга диллача
доккхеи дола кхо дувцар.
Иштта, гIалгIай кицаша къаьгга гойт вай къаман
амат, сакхетам, хьисап, Iадаташ. «Кицаша гойт халкъа
хьаькъал, цун бола хIаман зем, сатувсараш, халкъа
психологи, наьха дунен кхетам исторически хувцалуш
хьабеналга. ХIанзарча замах а кердадараш хьахулаш,
ширденнараш е дIадоалаш, е кердача заманга хьежжа
хувцалуш хьадоагIа» [13:20I]. Вайна гучча тайпара,
«…кхыча халкъий санна гIалгIай истори а хьахиннад
чоалхане, дукха хувцамаш долаш. Шира истори
гепотетически мара яьшха яц вайга…» [27:273].
Чахкиев СаIида ший къаман Iадаташ, эзделгIулакх, сий, денал довзаш кхеллай произведенеш.
Царех цаI я «Жанхота валар» яха пьеса а. Цун хIара
оагIон тIа да меттахьа доаладаь кица, е фаьлг, е илли
корадоагIа.
Цо кхувла кицаш кIоарга маIан долаш да,
уж доаладарца автора метта говзал гучайоал.
Багахбувцама жIовхьарех пайда эца а ховш ва из. Метта говзал, кIоаргал гойташ да цо хьалхарча оагIонаш
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тIара дIаволавенна, пьеса чакхъяллалца кхийла
кицаш. Масала, керттерча турпалхочун Жанхота
виъ воI гIаьрахой есарал боалабеш цIабоагIа. «Тха
гIайгIа-м яьяц Iа?», аьнна шийга воIо хаттар дича, жоп
лу Жанхота: «Морх тIайоацаш лоам а хургбац, гIайгIа
йоацаш саг а хургвац. ХIама дац, Далла хоастам ба шо
цIадаьхка». ДIахо а оал цо: «Лоаман керте Iай а аьхки
а морхаш хул, хIаьта боккха хинна а зIамига хинна а
цхьацца бала боацаш саг а хилац», аьле. Лоамашта
улла морхи наьха дег чура гIайгIеи шоайла дистарца,
вахарца массаза долаш дола хьал белгалду цу кицо.
Ший къонгех воккхийвеш, куралаш еш волча
Жанхотага гIолла автора вайна хозийт кицаш. «Га
лоаттаер овла ба, саг лоаттавер денал да», – оал цо.
Бакъда, лаьттах дIалата дIаьха овлаш децаре га
лоатталургьяцар, иштта сага а ваха-лела, нийслуш
йолча халонашта духьаллатта, нийсача наькъ тIа ший
вахар дIанийсде хьаькъал эш, яха маIан да цу кицан.
Жанхотах тара, кура-сонта волаш ва цун воI Нал
а. Ший дас еча куралех раьза волаш, цо дувцар бакъдеш, ер кица доаладу цо а: «Къонах ше хуле, болатах
хьийна хила веза», аьле.
Жанхот виза саг ва, цо ший дезалах, тайпах,
таронах доккхал ду: «Яьккхачоа – кий, техачоа –
мIарга» – ший ханнахьа даккха хайначунна шийна
эшар кхаьчад, яккха ца хайначунна цхьаккха хIама
кхаьчадац яха маIан да укх кица. «Аьрзе бIенара
аьшка хьаж ийшаяц» – аьрзеца нийсву моллагIа
чIоагIа низи, денали дола саг. Жанхота ший ворхI
воIах доккхал деш доаладу из кица.
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Жанхотеи, цун къонгашеи лелабу харц никъ
битарга сатувсаш, кхыболча турпалхоша дех
царга: «ВоIи вошеи кхеваьвац довнаш леладечо»,
аьле. – Нахаца довнаш леладеча цIен маIа нах
кхийнабац, йоах укх кицо, довнаш леладар зене
долга белгалдоаккх.
«Iайха наьха кий яьккхача хьайяр тIаьнкIала
йолла», аьнна, доаладаьд цхьаькха кица. Цун маIан да,
Iайха сага цхьа тийшаболх е во хIама дича, цун тIехьа
хьайна хургболча бекхама кийча хила веза, яхалга.
Турпалхо Нал шийна еза йоI Альбика йолча ваха
зоахалол дувцаш а доаладу кица: «Циска бIаргаш
дахкан къоарг йоаллача хул». Иштта, саго а ший
бIаргаш шийна дезача хIаманга лекх, йоах укх кицаца
автора.
«ВоI воаца да гIийла лаьттав пхьегIа тIа» –
къонгаш боаца саг тIехь низ боацаш а дог ийша а хул,
цудухьа гIийла пхьегIа тIа латт яхаш да кица маIан.
«Наха даь дика а во а цIадоагIа» яха кица
дагадох Жанхот цаI мара йоаца йоI йодаяьлга хайна,
корзагIваьннача хана. Цига юртахоша из теве гIерташ,
кицаш кхувл: «АргIа йоаца эгIазал – шера бола бала»
– сихвенна эгIазвахача саго водар хьадича цох бала
хул, йоах укх хьехамо.
Иштта, шоаш раьза боаца Жанхота сонта оамал
ювцаш, цар йоах: «БIехало цIока хувц, наха оамал
хувцац».
«Къийвалар – валар, къе а волаш къавалар –
шозза валар» яха къеча сага вахар дувца кица да дIахо
автора доаладаьр.
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«ЦIена вар цIерал кхессача а ваьгавац» яхача
кицан маIан да: «Бехке воацача сага цIи а новкъа яц»
яхачун. Ше даь доаца во хIама шийна тIатеттар аьнна,
ше бакъволаш вола саг цхьаккха хIамах кхера везац,
яха уйла я автора юкъейоалаяьр.
Багахбувцамца бувзам лоаттабеш я Вышегуров
Мухьмада поэзи а. Цо «… ший поэзе тIа керттера
декхар оттадир вахаре лоархIамедар хьоаде, дикагIдар
мичад хьажа, сага ираза новкъадар хьахьокха» [40:56].
Къаьстта хоза леладу поэта ший кхолламе кицаш.
Масала, «Сага мотт» яхача стихотворене тIа:
«Сага мотт, ва сага мотт,
Дошо гIала Iа цкъаза йотт».
«...Мерза модз хьох цкъаза хул,
Дохьаж техе – саг метта вул…».
«Шалто – цхьа саг, метто – ийс
Вийнав, – оал гIалгIаша нийса».
«Сага мотт, ва сага мотт,
Iа лоам бошабеш ха отт».
Кицай ларда тIа кхелла произведенеш дукха
я поэта Арчаков Сале кхолламе а. Масала, «Къамаьл дукха дар – Iовдалала дакъа», «Iовдала дош
хьаьра а дIахезад», «ХIама ховр – нахага ладийгIар»
яхача кицай ларда тIа язъяь я, аьнна, хеталу ер
стихотворени:
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Хьаькъала къе волчун
Мотт бIаьха хул,
Цун мел дола хьаькъал
Метта тIа улл.
«БоргIилгах Iаха енна боабашк боабашках Iаха
йицъенна йисай» яхача халкъа кицан ларда тIа кхелла
я ер афоризм:
БоргIилга тара хила дагакхоабаш,
БоргIилгах Iаха еннай боабашк.
Бакъда, боргIилгах Iаха енна
Йисай боабашках а Iаха йицъенна.
ГIалгIай йоазонхоша шоай произведенеш тIа
хьехам а луш, кIоарга маIан а долаш кхувл кицаш.
Уж халкъа багахбувцама жIовхьараш кхувларца
произведене мотт а хозлу. ХIара йоазонхочун
кхоллам хьехам луш ба, кицаш кхувларца шоаш беш
бола из хьехам чIоагIбе аьттув хул цар, хIана аьлча,
уж кIоарга чулоацам болаш а вахарца бувзам болаш
а да. Вай гIалгIай литературе кицаех пайда а эцаш,
произведенеш кхеллараш ба лакхе хьоахабаьраш
санна, беррига йоазонхой.
Къаьстта вай багахбувцам гулбеш а тохкаш
а толамаш даьхад фольклориста Дахкильгов
ИбраьхIама. Цу хьакъехьа Iилманхочо Мальсагов
Абос а яздаьд ший хана: «Багахбувцамах лаьца
иззал дукха Iилмана лоархIаме балхаш язде атта
таро хургьяцар цар автора багахбувцам дIаязбеш,
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дIаяздаьр цIендеш а кепадетташ а йоаккхача юкъа
дукхача шерашка къахьийгадецаре» [23].
Дерригача
дунен
къамий
багахбувцама
произведенеш шоайла бувзам болаш а таралесташ
а я, бакъда хIара къаман цу текстий чулоацам шеший тайпара ба, иштта цига бувца турпалаш а шоай
белгалонаш йолаш ба. Цар леладаьд, кхоачашдаьд,
яхаш дувцар а, таралесташ дале а, ше-ший никъ а
боарам а болаш да.
Халкъа багахбувцам ца бовзачоа довзаргдац
ший къаман дог, халкъа сакхетам, дикачуни вочуни
халкъо беш бола хоадам, Iадаташ, дега нигаташ, метта
говзаме белгалонаш, вешта аьлча, къаман истори.
Сага кхетам лакхбалара болх дIабахьа йиш я халкъа
багахбувцам бовзаш хилча, йовза еза цун еррига
жанраш. Халкъа багахбувцамцара жанраш йовзаш а
ховш а хилча, цар новкъосталца нийса вах хIара саг.
ХIаьта, кицаш хозагIа йолча жанрех цаI я, хIана аьлча цар доггIоздоаккх, дикададар дагадохийт, машар
бу наха юкъе. Халкъа сакхетами искусствои айхха
дувзаденна да цун исторически вахарца, из дика гойт
«кица» яхача багахбувцама жанрас.
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ВIАШКАДИГАР
ГIалгIай багахбувцама «Кица» яхача жанро
гучабоакх къаман сакхетам, хьаькъал, уйлаш, деррига
цун амат. Кицаша гойт халкъо бIаьшерашкара
кердабувлаш хьабена никъ. Мотт лоаца а ира а болаш,
шоай ритм а рифма а йолаш произведенеш я уж.
Цхьадола гIалгIай кицаш, вай лакхе белгалдаьчча
тайпара, цхьан предложенех латташ да, хIаьта вожаш,
бIарчча исбахьален тексташ я.
Кердача заманца хьахул керда кицаш, бакъда
хьахиннараш эзараш шераш дIадахарах, метта юкъера
довш дац. ХIана аьлча, даьй овлаш диц ца деш, диденгара дегIабоагIаш ба къаман сакхетам.
Кицаша хозду сага куц. Товш хул цун мотт а, сибат а, веррига из ше а наха юкъе. Уж леладарца къаьга
хул цун амат.
Кицай тохкам барца вай кхетадир даьржа дале а
лоаца дале а цар цхьатарра кIоарга маIан хилар.
Вай даьй эзделацеи гIулакхацеи кхебара доккха
новкъостал деш хиннад цу багах леладеш хиннача
литературас. Иштта деша говзал а, цунца вай халкъа
хьаькъал а дегIадоаладеш, эзараш шерашкара
хьабенаб вай багахбувцам. Цун цхьайола жанраш
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жIовхьараш да, кхыметтел, тахан а дуккха дикагIа
а кIоаргагIа а я уж цхьайолча йоазонхоша кхеллача
литературни произведенеел.
Иштта, йоазонхоша шоай произведенеш геттара
тоаю уж багахбувцама жанраш юкъекхувларца.
Масала: мифаш, легендаш, иллеш, фаьлгаш, кицаш,
ховли-довзалеш, иштта кхыяраш а. Тайп-тайпара
багахбувцама жанраш юкъейоалаярца цар шоай
метта кIоаргал, хозал къаьгагIа хьахьокх. Дукха пайда
эцаш леладу йоазонхоша шоай произведенешка
кицаш а. Уж доаладарца цар гойт гIалгIай дикагIа
йола оамалаш: эздел, денал, воккхагIал-зIамагIал,
хьаькъал-сатем, дешар, камаьршал, хьинар, бакълер,
хьаьнала къахьегам, иштта кхы дуккха а. Цар маIан
цхьайолча хана гуш хул, хIаьта, кхычахьа къайла хул
из. Сага ший уйла йовзийташ, маIан гучадоаккхаш, е
меттахьа тохаш леладу кицаш.
Тематически а, оттамага диллача а, тайп-тайпарча
жанраех декъаденна латт гIалгIай даржанза а даьржа
а дола кицаш.
Вай къаман эхь-эздел, хьаьша тIаэцар, бакълер,
хьаьнала къахьегам безаш из хилар дувцаш кицаш
дукха да. Царна юкъе къаьстта дика гуш да халкъа
хьисапаш. Духхьала, кхыча къамех эргаш дола гIалгIай
хьисап гойташ да уж кицаш. Царех цхьадараш маIанга
диллача а таржам дича а шоайла таралесташ а хул.
Къаман сакхетам болаш керда саг хьалкхевара
керте латтар да эхь-эздели хоза гIулакхи леладар,
Iадаташ довзар. Из цунна довзаргда багахбувцама
жанрашкара.
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Кицашца таръенна, йIаьхийхинна я яхача
багахбувцама еррига жанраш. ГIалгIачо ший
къамаьлаца леладаьд даьржа а даржанза а кицаш.
Цу кицаша аьттув луш хиннаб вахар нийсагIа а
сакъердамегIа а хилийта.
ГIалгIай йоазонхоша а шоай кхолламашка
кицашца бувзам лелабу. Лоацеи, хоадам болаши
хул уж юкъекхувларца йоазонхочун метта кеп.
Дешачунна хьехам а луш, кIоарга маIан а долаш кхувл
цар кицаш. Уж халкъа багахбувцама жIовхьараш
кхувларца произведене мотт а хозлу, мах а лакхлу.
ХIара йоазонхочун кхоллам хьехам луш ба, кицаш
кхувларца шоаш беш бола из хьехам чIоагIбе аьттув
хул цар, хIана аьлча, уж кIоарга чулоацам болаш а
вахарца бувзам болаш а да.
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КИЦАЙ ЖАНРАХ ЛАЬЦА КЕПАТЕХА
ХЬАЛХА АРАДАЬННАД БАЛХАШ:
1976-ча шера Мальсагов Оарцхой Ахьмада кепатехад «ГIалгIай кицаш» яха гуллам, хьалха язбаь
кицаех хоам а болаш:
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1977-ча шера Дахкильгов Iадрахьмана ИбраьхIама
язбаь арабаьккхаб «Вайнаьха багахбувцам» яха
Iилман болх, кицаех баь тохкам ба цига лоархIам
болаш:
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1982-ча шера Айдаев Ю. А., Мальсагов А. О.
ши автор а волаш кепатеха арадаьннад «Народные
пословицы чеченцев и ингушей» яха гуллам:
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1998-ча шера Дахкильгов Iадрахьмана ИбраьхIама
язбаь арабаьккхаб «ГIалгIай оаламаш, дувцараш,
фаьлгаш, кицаш» яха багахбувцама гуллам, Шадиев
Арсмака Султана «Дайх йиса ганз – вай багахбувцам»
аьнна язъяь дешхьалхе а йолаш:
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2000-ча шера Дахкильгов Iадрахьмана ИбраьхIама
арадаьккхад «Мудрые наставления наших предков»
яха книжка. Цунна юкъедахад гIалгIай кицаши, цар
хьисапе дола кIоанолгаши, шоашта тIехьа эрсий меттала даьха таржамаш а долаш:
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2002-ча шера Мальсагов Увойса Абос арабаьккхаб
«ГIалгIай багахбувцам» яха гуллам. Цунна юкъедахад гIалгIай кицаши, цар хьисапе дола кIоанолгаши,
Цагенах дола дувцараши:
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2002-ча шера Гагиев Аюпа Гирихана кепатеха арадаьккхад «Поэзия ингушских пословиц» яха книжка,
«Любовь на всю жизнь» аьнна дешхьалхе а йолаш:
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2011-ча шера Агиева Л.Т. кепатехай «Этнография
ингушей» яха монографи. Цига доаладаьд халкъа кицаш, шоашта тIехьа эрсий меттала даьха таржамаш а
долаш:
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2012-ча шера Дахкильгов Iадрахьмана ИбраьхIама
оттадаьд «Антология ингушского фольклора» (10
том). Цига ба кицаши цар хьисапе дола кIоанолгаши
тохкаш баь Iилман болх а, комментареш а. Иштта,
доаладаьд халкъа кицаш, шоашта тIехьа эрсий
меттала даьха таржамаш а долаш:
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2014-ча шера Плиев Iабазбика Амира кепатеха арадаьккхад «Кицай хьисапе афоризмаш» яха
дешарг, йоазонхочо Коазой Аюпа Iийсас язъяь
«Къаман литература ганз йолла лаьрхIа баь болх» яха
дешхьалхе а йолаш:
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КИЦАШ (ДАРЖАНЗА)
а
АргIаш сона ю – фуаш наха ду
Ахчас сигала бода никъ лахаб
Ахча дар, аьле, кура ма вала / Из дацар, аьле, Iочу
ма хьежа
аь
Аьннача дош доаца саг – корта боаца саг
Аьттигаца дIале – аьрдигаца хьаэца
Аьттиг хьалха тIаювха – аьрдиг хьалха Iояккха
б
Бале хьа белаж тIа корта, ховргда рузкъа лело шортта
Барт тоабер а къамаьл да / Из бохабер а къамаьл да
Бер доаца цIа зизаша а хоздаьдац
Берза бIаргаш массаза а хьунагIа лийкхад
Беркате рузкъа – керта чу Iоадаьр
Борз я, аьлча, гIадвода / ЖIали да, аьлча, эгIазвода
в
Валар а – валар, къавалар а – валар, къийвалар а
– валар
Ваха санна вала а ираз деза
Ваьхар юстаравала, ваханзавар вахийта
Виро даьр говро диаьд
Воча саго дуъар ший дуне да
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г
Гудар яле а – да тол, бIегIинга яле а – нана тол
Гурахьа даьккха таьлми ладара хиннад
Гота йодаш ловза ара йода ше яьха сиргIилг
цIайоагIаш йийлхай
д
Дала ший Iатоха безам хилча, ше вар миссел
хьалъайву
Да ца вийлхача, Iу вийлхавац / Iу ца вийлхача,
пхьу бийлхабац
Дакъа нийсса – хьинар котт
Дас воI вахалва яхаш кхоаб, воIо да лалва яхаш
кхоаб
Даь доахан – хьажа юккъе
Диста аьнна дош даьхад
Долаш вале, магIа воаккх / Доацаш вале, эгIа
воаккх
Дошув хилар доаккхал дац / Хьаькъалал
йоккахагIа торо яц
ДукхагIа ха – кIезигагIа дувца
Дукха лийннача саго харц дош аьннад
Дукха хьаьший ихача коа буц яьннаяц
з
Заманца гIа боаккхаш водар котваьннав
Зуламо аьннад: «Со хьал ма ийде!»
Зовзавар пхьагала а вайзав
ЗIамигадар
ца
хайначоа
доккхадар
ховргдац
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и
Илли ца аьлча гота а йолаеннаяц
Истара дегI – Iаьса хьаькъал
Исташа лоаттабу вежарашта юкъера барт
к
Керто когашкара хьаькъал дийхадац
Керто болх ца бича, когаша никъ кхихьаб
Куцага хьаже моаршал хетт / Хьаькъалага хьаже
накъа воакх
кх
Кхаьрдар хиннад – хьаьгар хиннадац
Кхийхкад, аьнна, хи тIа даьтта тIадам корабагIац
Кхоана дергда, аьнна дитар / Ломмарга даьннад
къ
Къавалар – валар, къийвалар – шозза валар
«Къарс» яха га дукхагIа ях
Къега мел къегар дошув дац
кI
КIазах Iомадаьр пхьарах а дицденнадац
КIалвисачул тIехьагIа мара новкъост вовзац
КIоарга хий тайжа дахад
л
Лай саг горалатташ ваьхав
Лаца а ма лаца даь модж / Лаьцача, дIа а ма хеца
Лекъа пхьид санна вола ма веларий ер
76

Кицаш (даржанза)

м
Мангал – къонахчун мар
Массаза дехар ца даларо мара соцаваьвац
Модж хьаькъала кога-метта оттац
н
Нанна воI веза – воIа нускал деза
Нанас хестаю йоI ма йоалае / Дас хестабу ди ма
эца
Нах селий ба ма яха / Вай аьлий да ма яха
Нахах вийла хIама шийна тIакхаьчад
Наьха хьакъалца гаьна варгвац
Наьха хьаькъалца ма ваха / Iайха уйлаш еш гIа
баха
Низ болча хьакхо наькъ юккъера цIог Iетта
баьккхаб IаIа
Низ болча нало, наькъ юкъе кIоаг баьккхаб
Новкъа ма гIо, новзкъара ма вала, ванза ма Iе
о
Овла кIоарга боаца баIа михо ловзабаьб
Оттадаь шу мерза хиннад, фусам-наьна юхь
елаенна хилча
Оапаш бувцар – юхьIаьжъялар
п
Пандар а лекха кIордабича Iооттабу
Паччахьа ворда массача пхьагала тIехьакхийнай
Питамеча саго барт бохабу
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с
Са дезачо гош хьебаьб
Сай воIо мекхаш дитача хайра сона мекхаш мел
дар къонах воацалга
Сийнача бIаь тIа ловза Iаьхар мо хиннад воча сага
дика
у
Уйла а яь мара дош ма ала / Аьлча, юха а ма вала
Уйлашка хьежжа хул сага вахар
УстцIаьшка ваха найц – бийда Iаьхар
х
Харбаз чIоргах яйзаяц / Саг барзкъах вайзавац
Харцлув баге фордо а цIенъергьяц
Хи божача хана ца даьнна тата, из бежачул
тIехьагIа даргдац
Хи йисте ваьгIачунна хи гечув дайзад
Ховшдар ахчал дезагIа да, турал ирагIа да, топал
майрагIа да
Хоза къамаьл – мерза модз
Хозача къамаьло а хозву саг – хозача гIирсо а
хозву саг
Хургдоацача дикал сатийна къел тол
хь
Хьадечун мекъавар юъачун кадай хиннав
Хьайна дувцар-алар ца дезе, цо йоахар аьнна,
хIама ма ала
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Хьаькъал хилийта, мел зIамига дале а,
хьайдар
Хьаьшанна кIо боаккхарг ма бий сона, аьнна,
хийттад / Фусам-даьна худар де а дага хиннадац
Хьаьшо шозза гIадвуг цIен-да: цкъа – воагIаши,
шозлагIа – водаши
Хьо малув хеттац, хьо миштав хетт
ц
Цхьайолча хана берда а ийшав из хьаллаца саг
Цхьан циско ийс етт биъаб
Цкъа кхеравеннар мела мух хьекхача а кхийрав
цI
ЦIагIара мара далац сага сий
ЦIенавар цIеро а воагавац / БIехавар хиво а
цIенвац
ЦIи яьлча – кIур боал / Тувлавелча – гIалатвоал
ш
Ший дега аьла вар бат урагIа яха лийннав
Шийна воацар наха а хиннавац
Шиш боацаш кха а мегаьдац / Да воацаш дезал а
мегаьбац
э
Эзделаца хила магац ше эздий воацачунна
Эздел хьайца а леладе
Эсалча нахаца гIулакх ма леладе
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я
Ялсмален наIараш – эздел
Яха ца ховча говра шод йийттай
Яха ца ховча кхалсаго / Маро хьадаьр а доадаьд
яь
Яьхь лелае / ХьагI ма лелае
Яьккхачоа – кий, техачоа – мIарга
Яьсса кхийстача хьайро ялат деннадац
I
Iа говр хьовзае ях – со говро удаву
Iилман корта хьаькъал да / Хаькъала корта сабар
да
Iовдалча саго бала лоаттабаьб
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ДАЬРЖА КИЦАШ – КIОАНОЛГАШ
«Лай-сага топ къонахчунна яргьяц» яхача
лоацача кица маIан долаш да «Аьрзенеи Къайгаи
юкъе хинна къамаьл» яха даьржа кица:
«БIаргагучча лакхача гаьна тIа Iоховш оамал я
Аьрзе. Цхьан дийнахьа Къайго хаьттад, йоах, цунга:
«Топ бе а елла къонаха аравоале, теха чудахийта атта
хургдолаш хувш хьо гучча метте, ва Аьрзи», аьнна.
Лаьчас Къайга хаттара иштта жоп деннад:
«Къонах волчо сона топ айерг а яц, хIаьта къонах воацачун топ сох хьокха а лургьяц».
[Хьадийцар: Евлоев Мухтар. Галашка вах. 1938
шера ваьв].
«Къаьра биъа дув гайна-ганза бода» яхача
кицан маIан долаш я ер произведени: «Цхьан хана
юрта вахаш зIамсаг хиннав. ЦIаккха а дув буъаш
оамал хиннаяц цун, вешта къамаьлаца дIаоалаш
хиннад цо ше ала воаллар. ТIаха говр хиннаяц цун
доалахьа. Наькъа ваха везаш а хинна, вахав из ший
юртахо волча, говр еха. Ше бена никъ цо дIабийцача,
говр боча йолча вокхо аьннад: «Са говр хехкаргья Iа,
кIаьдъергья Iа, гIелъергья Iа». ТIаккха, из тешавеш,
жоп деннад цунна зIамсаго: «Даьла къорнора, из
хехкаргь а ма яц аз, юрта чуваьлча юха цу юртара се
араваллалца мара цунна тIаховрг а ма вац со», аьнна.
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ТIаккха, цох тийша, вокхо говр а енна, наькъа
араваьннав зIамсаг. Ше аьннача тайпара, юртара
араваьлча говра тIера Iо а весса, гIаш водаш хиннав
из. ЦIаьхха, мишта кхув а ца ховш, юкъах доккха хоза
тур а уллаш, цхьа воккха саг тIехьакхийнав укханна.
Иштта, къамаьл хиннад цу шин наькъахочунна юкъе:
– Iа фу леладу гIаш волавенна, говр ма йий хьога,
тIаха мегаций хьо цунна?
– Ер говр са яц. Укх говра даьна дув биъабар аз,
юрта чуваьлча юха цу юртара се араваллалца мара
цунна тIаховрг а ма вац со, е из хехкаргь а ма яц аз,
аьнна.
– КъорIа Iо а дилла, цу тIа пIелг теха, биъабар Iа
из дув, мишта, малагIа дув бар Iа биъар?
– Биъабацар аз дув къорIа сайца долаш, иштта
дешашца аьннадар аз.
– ДIавала, из фу дув ба Iа биъар!? Говра дIатIа а
хайя, дIагIо хьай наькъа.
– А-а, аз сай дув къарбергбац. Ховргвац со говра
тIа, иштта водаш, дIакхоачаргва со.
– ХIаьта, со хайта говра тIа, со воккха саг а ма вий,
наькъа гIаш ваха хала а ма дий сона.
– Хьо а хойтаргвац юртал арахьа вай долаш, юрта
чувоалаш хойтаргва аз хьо укх говра тIа.
ТIаккха, ше аьннача тайпара, юрта чувоаллаш
воккха саг говра тIа хайтав зIамсаго. Иштта, юртара
арабаьлча воккха саг говра тIера Iо а воссаш, юха юрта
боалаш цунна из тIа а ховш, ераш болхаш, дIакхаьчаб
зIамсаг водача юрта. Воккхача саго яхачох, из а цу
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юрта хьоашалгIа водаш хиннав. ТIаккха хаьттад
воккхача саго: «ХьалхагIа хьо водача фусам долх вай,
е со водача фусам долх?», аьнна. ЗIамсаго цунна жоп
деннад: «ХьалхагIа хьа ваха везача фусам хьо Iо а
ваьккха, тIаккха со дIагIоргва», аьнна.
Воккха саг ший фусам Iо а ваьккха, шоаш цхьана
цIагIоргболаш юха цигга вIашагIкхетаргба, аьнна, ха
а йилла, зIамсаг ший ваха везача фусама дIавахав.
УстагIа бийна, везваь тIаийцав воккха саг фусамдас. Цун ворхI воI хиннав. Цунга аьнна хиннад
къоаночо: «Иштта, укхаза новкъа со воагIаш, цхьа
тамашийна саг кхийттавар сох. Юртара араваьлча
юха юрта валлалца, говра тIа ховрвац, аьнна, биъа
дув бар ший, из къарбергбац ше, яхаш, юртал
арахьа е ше а говра тIа ца ховш, е со а тIа ца хойташ,
гIаш даьхкад тхо. Из хьанаIар тIа веча, цунца юха
цIагIоргва со». Цецваьннача фусам-дас аьннад
къоаночунга: «ГIаш мишта лел шо, говр шоашка
йоллаше? Фу дув, фу дош доацар да цо дийцар?! Ай,
дIавала, дош доацар да цо дийцар а леладаьр а! Аз
иштта ворхIаза къаьра дув биъача, ворхI воI хилар
са-м!»
Иштта ераш багIаш, вож хьанаIарга а кхаьча,
тур цу фусама а дуссаш, араваьннав къоано. Наькъа
болабеннаб уж, юртал араваллалца къоано тIахайтав
говра, юртал арабаьлча Iовоссийтав цо из, ший дув
бахьан долаш. Иштта, юрта баьлча къоано говра тIа
а ховш, юртал арабаьлча юха из тIера Iо а воалаш,
наькъа болхаш хиннаб ераш.
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Ер дIахьежача, мича вахар ца ховш вайна дIаваьннав
къоано. Цецваьнна из латташ, бирсденна оарц
тIехьакхийнад укханна. «Хьо дIавахийта йиш яц, хьаала
деза Iа хьайца хиннар мичав а, из малув а!»,– аьннад
оарцо. «Сона хIама хац, сох иштта хьа а кхийттавар из
тамашийна саг, иштта, мича вахар ца ховш, вайна дIа а
ваьлар из», – аьнна жоп деннад укхо царна.
Кхы де хIама доацаш, оарц юха а даха, ер наькъа
дIахо водаш, юха а гучаваьннав къоано. Цо аьннад:
«Хьо, дув лорабеш, дика саг ва, харц ца лувш, Iа
лелабер нийса никъ ба. ХIаьта со, моллагIа къоано
вац, со Дала дайта Джабраьил-малейк да. Сога
хиннар тур дацар, из къаьра дув бар. Со ваха хиннача
фусам-дас ворххIаза къаьра дув биъабар, тIаккха
цунна Дала ворхI воI веннавар. ХIанз уж кхийна
хьалъайттача, къаьра дувнаш юха кхаьчар цунга.
Сайга хинна тур аз цу фусама дитадар, из къайса уж
ворхI воI вIашагIлетав, уж ворххIе а веннав! Къаьра
дув биъачох бода! Къаьра дувнаш диъачунга дикаш
ухаргдац».
Из къамаьл ше даь ваьлча, мича вахар ца ховш,
бIарг тоххача юкъа, юха а вайна дIаваьннав къоано.
Из бокъонца хинна хIама да, йоах».
[Хьадийцар: Евлоева Фасиман. Галашка ях. 1943
шера яьй].
«ТIаьда болаш ца хьовзабаь саьрг хьовзаргбац
– из каглургба» яхача кица маIан да «Махьат-Марзах
хинна хьажкIа-фийг» яхача произведене:
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«ДIаяхача замах бахаш-текъаш хиннаб даи,
нанеи, цар боча воI Махьат-Марзеи. ВоIо ког лайза
лаьтта чIегилг а шоашка елаш санна хеташ, бIарг
гIозбаьнна хьийжаб уж ловзара тIера, кадай волча
кIаьнкага.
Кхувш воагIаш цхьан бусса гIанахьа дайнад
Махьат-Марзийна ше саг а воацаш, хьажкIа-фийг
болаш санна, боргIало ше дIакхаллар кхераш ведда
цIагIа чуэккхаш, сомаийккхав из. Цу бусса сахиллалца
кхы наб ца кхеташ, унзаравувлаш иллав кIаьнк.
Iурра дIадийцад шийна дайнар даьнеи наннеи, цар
хьаьстав, теваьв.
Из гIа долга шийна хойя а, кхийна хьалъотталца а,
цул тIехьагIа а боргIалах кхераш, ший ханнарачарна
юкъе воацаш, коа тIа ца воалаш ваьхав МахьатМарза.
Из зIамига волаш цунна хьалхара деррига хьадеш
лийнна даи нанеи хIанз къабеннаб, шоаш воIа
фу дергда а ца ховш хьайзаб уж. Даи нанеи кхаба
декхарийла вола Махьат-Марза хIанз а цар лелаве
везаш хиннав. Махьат-Марза ва хьо шийга аьлча, вац
со Махьат-Марза, хьажкIа-фийг ба со оалаш хиннад
цо.
Наха хьехар даь, баха, дика бозбоча лаха, дарба
дайтад цар воIа цунна ше хьажкIа-фийг а боацаш,
саг волга ховргдолаш. Цул тIехьагIа, метта венав
Махьат-Марза. Цо аьннад: «Бац со хьажкIа-фийг, ва
со Махьат-Марза», аьнна. ГIадбаха, шоаш паргIата
баьннараш лаьрхIаб даси нанаси.
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Цхьабакъда, хIанз коа тIа вала шийга цар аьлча,
юха а хьалха санна духьала ваьннав из. Цун бахьан
фуд хаьттача, воIо жоп деннад: «Со хьажкIа-фийг
боацалга ховргдолаш, массайолча боргIалашта а де
дарба, царна хац со хьажкIа-фийг боацалга», аьнна.
Цигга кхетадаьд даси нанаси тIаьда болаш ца
хьовзабаь саьрг хьовзаргбоацалга: зовза воI кхеваьв
цар, цунна хила дарба дац. ДIахо а воIа эшар лоаттадеш, баха бийзаб цар».
[Хьадийцар: Евлоев Мухьмад. Галашка вах. 1954
шера ваьв].
«ВорхIаза уйла а яь, тIаккха ала дош» яхача кица
маIан долаш я ер произведени: «Цхьан заман чу яхаш
хиннай кхалсаг – пхе бера нана, Малика хиннай цун
цIи. Шелал кхийтта цхьа шу хьалха вена хиннав цун
мар. Ший бераш кхаба гIерташ, вахар хала долаш,
оатто бIарга ца гуш, бIаргара хий ца соцаш хала
яьллай из.
Маликай йоккхагIча йиIий ткъаь кхоъ шу
даьннад, нанна новкъостал деш, оагIув хьаллоацаш
хиннай из хоза а сабаре а йола йоI. ТIаккха зоахалол
тIаденад йоIа, нана раьза хиннай. Бакъда, йоI раьза
хиннаяц. Цунна ховш хиннад, уж бIаьхий нах хиларах,
ше нанас дIалургйолга. Ший ираз хаьда хийттад йоIа.
Шийна вIалла дага а доацаш, тхьайсача хи тIа
кхаьчай из йоI. Сов корзагIа яларах, сихъенна, дийхад цо: «Даьла, са дезал даькъаза хилийталахь!» «Даькъала» ала дезача «даькъаза» ийккхад цунга.
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Цхьа ха яьннача гIолла, дийхар хьадухьала эттад.
Из маьре яхачунгара дIа мел ийккхар, харц баьннаб
дезал. Къонгаш, наха чIоагIа ца безаш, ца лоархIаш
хиннаб. Наьнага вIалла ладувгIаш хиннабац уж.
ТIаккха кхетадаьд цу кхалсага, ше даь дуIа
харцахьа хинналга а, хIама хувца йиш йоацилга а.
Цудухьа оал гIалгIаша: «ВорхIаза уйла а яь, тIаккха
ала дош», аьле. Нанас аьннар даьча дийнахьа хаьда
хиннадац цун ираз, даькъаза дезал кхийнача дийнахьа хаьдад из».
[Хьадийцар: Костоева Дебахан. Пхьиле-къонгий
юрта ях. 1938 шера яьй].
«Эсалча сагаца эздий йолча кхалсага яха хала
хиннад» яхача лоацача кица маIан долаш да «Шо
кхаьннех из цаI хилар кхераш елх со!» яха даьржа кица:
«Цкъа цхьан йоIах бIаргтоха зIамига саг а
воалавеш из йолча вена хиннав цун ши новкъост.
ХьатIайоалаяь йоI, моаршал хатта а кхелехь, елха эттай. «ХIана елх хьо? Хьайх бIаргтоха венар тхо кхаьннех малагIа ва а мича хов хьона!», - аьннад кагийча
наха. ЙоIо жоп деннад царна: «Шо кхаьннех цаIиз
хилар кхераш елх со!», аьнна».
[Хьадийцар: Шадиева Маддан. Оалкама ях. 1965
шера яьй].
«ЧIоагIаленах зе даьнна моттиг яц» яхача кица
маIан да укх «Цагена баргал тохар» яхача произведене:
«Ший еннача сесага баргал тохаш ваьллав Цаген.
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ТIакхаьчача лоалахочо аьннад: «Ай, фу де воал хьо, ва
Цаген? Веннача сага сенна деза баргал?» Цагена жоп
деннад: «ЧIоагIаленах зе даьнна моттиг яц!», аьнна»
[Хьадийцар: Шадиева Маддан. Оалкама ях. 1965
шера яьй].
«Тийшаболх ше баьчох бода» яхача кица маIан
долаш я ер произведени: «МоцагIа цхьа миска саг
хиннав, хIара Iуйранна паччахьа тIа а ухаш, цун
Iуйра-дика ювцаш. Цо оалаш хиннад: «Дала Iуйредика йойла хьа, паччахь! Хьо гIоза а вахалва, бечох
тийшаболх а гIолба!»
Цу паччахьа цхьа лай хиннав из миска саг иштта
цунна тIаахар ца дезаш. Мискача сага тийшаболх бе
лаьрхIад цо. ТIаккха, цIаькха из паччахьа тIаводаш,
цунна батах саьмарсаькх хьекхаб цо.
Ший батах йоагIа саьмарсаькха хьаж паччахьа
дIакхетар кхераш, бат оагIора а ерзаяь, цун Iуйрадика йийцай мискача саго.
Миска саг дIавахача, лайс аьннад паччахьага: «Цу
саго йоахар, сов хьо гоама волаш, оагIора бат а ерзаяь
мара хьога Iуйра-дика ювца магац шийна».
КхоалагIча денна Iуйра-дика ювца тIавенача
мискача сагага яздаь каьхат деннад паччахьа. Ший
бIухошта тIа а вахе, из каьхат дIале, аьннад цо. Цу тIа
яздаь хиннад: «Укх сага корта баккха!», аьнна.
Паччахь волчара из каьхат бе а доаллаш миска саг
хьаараваьлча, тхьовра хинна лай лаьттав наIар тIа.
Укхан бе доалла каьхат бIаргадайча, хаьттад цо: «Фу
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каьхат да хьа из?», аьнна. «Паччахьа деннад сога ер,
ший бIухошка дIале, аьнна», – жоп деннад мискача
саго. «Хьадал из сога, аз дIалургда из», – аьнна,
тIакхийтта цун бера из каьхат дIа а даьккха, ведда
бIухой болча вахав лай.
ДиълагIча дийнахьа хьалха санна Iуйра-дика ювца
тIавенав миска саг. Цецваьннача паччахьа хаьттад:
«Мича дихьар Iа, аз хьайга дIаденна каьхат?», аьнна.
Мискача сага деррига а ше долчча бесса дIадийцад.
ТIаккха паччахьа аьннад: «Баха а бахар тийшаболх
ше баьчох!»
Хьадийцар: Шадиева Маддан. Оалкама ях. 1965
шера яьй].
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