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РАЗНЫХАС
Ирæтты адæмон сфæлдыстад аргъæутты æнæбын
цады хуызæн у. Цас æм арфдæр нылленк кæнай, уыйас
диссагдæр, цымыдисагдæр у. Æцæгдæр афтæ кæй у, уымæн
æвдисæн «Нарты кадджытæ», «Даредзанты таурæгътæ»,
аргъæуттæ, æмбисæндтæ æмæ афтæ дарддæр. Уыдоны æхсæн стыр бынат ахсынц хæйрæджыты хабæрттæ
дæр. Зæрæдтæ куыд дзурынц, афтæмæй раздæр адæммæ
æргом цыдысты. Сæ кой цы нæ комы, цы нæ хъæуы фехъуыстаис, ахæм нæ уыд. Уыимæ сæ хуыдтой алыхуызон
нæмттæй: хæйрæджытæ, æнæзæгъинæгтæ, дæлимонтæ,
фæстæмæзæвæтджынтæ, куырысмæдзæуджытæ…
Хæйрæджыты хабæрттæ-иу алчидæр радзырдта, цы
хуызы сæ федта, афтæмæй. Æмæ-иу сын хохаг уæззау
куыстыты фæстæ фадат куы фæцис, уæд сæ дзырдтой
кæрæдзийæн: чи-иу сæм æфтаугæ бакодта, чи та-иу дзы
цыдæртæ ферох кодта. Гъе афтæмæй парахат кодтой
Ирыстоны кæмтты æмæ хъæуты. Лæмбынæг сыл нæ
цæст куы ахæссæм, уæд æнцонæй бафиппайдзыстæм:
бирæ хабæрттæ дзы алы рæтты дзурынц иухуызон, чысыл ивддзинæдтимæ. Уымæ гæсгæ дзы сæ фылдæрæн
ис дыгай, æртыгай варианттæ, «Саккаты хæйрæджыты»
легендæйы хуызæн (хонынц ма йæ «Сечъынаты хæйрæг»
дæр). Зæгъæм, Куырттаты комы хæйрæджыты тыххæй
цы хабæрттæ ис, уыдон ма адæймаг фехъусдзæн æндæр
кæмтты дæр.
Хæйрæджыты хабæрттæ æнæхъæнæй æрæмбырд
кæнын абоны онг къухы нæма бафтыд. Уыйбæрц сты,
æмæ сын ныккæнæн нæй! Уыдон стыр æвæрæн уаик3

кой нæ национ культурæйы бæркадджын къæбицы. Кæй
зæгъын æй хъæуы, махмæ æнусты сæрты хуымæтæджы
не ‘рхæццæ сты, зыны сыл адæмы хъуыдыкæнынад, сæ
цардыуаг, сæ тырнындзинад рухсдæр сомбонмæ, сæ тох
царды æвирхъау фæзындтытимæ. Кæд æцæг, чи зоны, нæ
уыдысты, уæддæр сыл бæрæгæй уынæм рæстæджы реалон нывтæ; æууæнды сыл адæймаг, куы сæ кæсай, кæнæ
сæм куы хъусай, уæд адæймаджы йæ хъуыдытæ ахæссынц
цыдæр æнахуыр дунемæ, цæстытыл ауайы рæстдзинад
æмæ фыдæхы мæлæтдзаг хъæбысхæст, фæуæлахиз
вæййы рæстдзинад – адæмы бæллиц.
Мах хæйрæджыты хабæрттæ рагæй æмбырд кæнæм,
уæлдайдæр та Дзуццаты Амыран. Уый райдыдта ацы
фæрнæйдзаг хъуыддаг! Цы муртæ дзы бафтыд нæ къухы,
уыдон хæссæм чиныгкæсæджы размæ. Кæд сæ йæ зæрдæ
истæмæйты барухс уа, уæд нæхи хондзыстæм амондджын, нæ тухæн дзæгъæлы кæй нæ уыд, уый тыххæй.
Чиныгаразджытæ
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Устное народное творчество осетин неисчерпаемо,
как бездонное озеро. Свидетельство тому – нартовский эпос, «Даредзановские сказания», многочисленные
сказки, легенды, поговорки и т. д. Среди них особое место занимают рассказы о чертях. В их основе – старинное поверье о том, что черти являлись людям, непосредственно общались с ними, и это было обыденным делом.
Называли их по-разному: дьяволы, бесы, нечистая сила,
оборотни, колдуны, ведьмы, существа с пятками задом
наперед, те, чье имя не произносят вслух… В каждом
уголке Осетии, селе или ущелье можно услышать рассказы о них. Горцы слушали их в минуты отдыха, после
тяжелого трудового дня. Слушателям открывался мир
народной фантазии, где вымысел переплетался с реальностью, где рядом с людьми живет нечисть. Рассказчики
описывают их так убедительно, что воображение невольно рисует яркую картину, заставляя верить в нее. Эти
рассказы передавались из уст в уста, распространяясь
по всей Осетии, претерпевая изменения и появляясь в
разных вариациях. Поэтому некоторые рассказы имеют
по два-три варианта, как, например, «Черти Саккаевых»
(или иначе «Черт Секинаевых»). Многие из них можно
услышать не только в Куртатинском ущелье, но и в других местах.
На сегодняшний день пока не удалось собрать воедино все рассказы о чертях – их великое множество.
Создание такого сборника было бы ценным вкладом в
копилку нашей национальной культуры. Это свидетель5

ство жизни и образа мыслей наших предков, и мы должны сохранить его. Рассказы донесли до нас через века
думы, чаяния людей, бытовую обстановку, общественный уклад. Выдуманы они или нет, но хочется верить в
них. Читая или слушая их, мы уносимся в далекое прошлое, в волшебный мир чудес, мир борьбы сил добра
и зла. Но главное в них – сами рассказчики – простые,
наивные, добрые люди, которые верили в добро и зло,
совершая и то, и другое.
Поиском материала для такого сборника мы занимаемся давно. Положил начало этому благодарному делу и
внес в него большой вклад Дзуцев Амиран. Небольшую
часть из того, что удалось собрать, мы предлагаем вниманию читателя. И если сможем его немного порадовать,
то будем считать свой труд ненапрасным.
Книгоиздатели
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Мæ фыды мад таурæгъгæнæг сылгоймаг уыдис.
Уый бирæ хабæрттæ зыдта хæйрæджыты тыххæй.
Ныртæккæ дын цы цауы кой ракæндзынæн, уый хорз
бадардтон мæ зæрдыл.
Уæллаг Мызуры историйы ахуыргæнæгæй куыста
иу хæрзконд лæппу. Йæ лæджы кармæ куы бахæццæ,
уæд ус æрхаста. Чындзæхсæвы фæстæ сфæнд кодта йæ
каистæм сиахсцыд бакæнын. Йæхи æрцæттæ кодта,
æмæ куыддæр æрталынг, афтæ цалдæр æмбалимæ
араст чындзы хæдзармæ.
Фæндагыл сиахсы хъустыл ауад æнахуыр фæн
дырдзагъд. Хæстæгæй-хæстæгдæр æм кодта, йе ‘взæг
тæ фондз метры бæрзæндмæ кæмæн хæццæ кодтой,
ахæм арт. Йæ алыварс аив дарæсы кафыдысты
чызджытæ æмæ лæппутæ. Чызджытæй иу цагъта
фæндырæй. Сиахс æй куы ауыдта, уæд тынг бадис
кодта: уыдис сæ сыхæгты чызг, цалдæр азы размæ чи
амард, уыцы рæсугъд Косерхан.
Хъазты фæсивæд сиахсмæ æрхатыдысты, немæ
акаф, зæгъгæ. Лæппу фыццаг нæ разы кодта, фæлæ
фæстагмæ айтæ-уыйтæ нал фæкодта, æрхызт бæхæй
æмæ симды бацыдис. Цас акафыдаид, чи зоны, фæлæ
иуафон йæ алыварс акаст: хъазты фæсивæдæй йæ
цуры иу дæр нал аззад, кæмдæр айсæфтысты æхсæвы
тары. Сæ арт дæр сындæггай ахуыссыд.
Сиахс джихæй аззад, уæдæ цы фæуыдаиккой,
зæгъгæ. Йе ‘муд куы æрцыд, уæд бамбæрста, арты
фарсмæ чи кафыд, уыдон хæйрæджытæ кæй уыдыс
ты, уый.
7

Фæстæдæр лæппуйæн йæ сæры зонд фæцыд, хæй
рæджыты сайд фæци.
Радзырдта йæ 76-аздзыд сылгоймаг Мсойты Верæ.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ,
Æрыдон, июль, 2006 аз.
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Моя бабушка слыла сказительницей. Она знала
много рассказов о чертях. Один из них мне особенно
запомнился.
В Верхнем Мизуре учителем истории в школе был
молодой, стройный юноша. Настала пора зрелости, и
он женился. После свадьбы молодой зять, по обычаю,
собрался навестить родителей жены. Он подготовил
ся и с наступлением сумерек с несколькими друзьями
отправился в путь.
Вдруг по дороге молодому человеку послышалась не
обычная мелодия, и показался костер, языки огня кото
рого достигали пяти метров. Вокруг танцевали нарядные
девушки и парни. Одна из девушек играла на гармони.
Молодой зять узнал в ней соседку Косерхан, умершую не
сколько лет назад, и очень удивился.
Молодые люди приглашали к танцу. Сначала
он не решался, но потом все же сошел с коня и при
соединился к танцующим симд. Много ли, мало ли
времени танцевал, кто знает… Вдруг парень оглянул
ся, а вокруг никого нет. Все исчезли в ночной тьме.
Постепенно стал затухать костер.
Он остолбенел: куда они все могли деться? Когда
парень пришел в себя, понял, что у костра танцевали
черти…
После этого случая парень лишился рассудка. Так
оказался он жертвой нечистой силы.
Рассказала Мсоева Вера, 76 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июль, 2006 г.
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Раздæр хæйрæджытæ æргом цыдысты. Æцæгдæр
афтæ кæй уыд, уый канд æз нæ зæгъын. Зæрæдтæй йæ
алчидæр зоны. Радзурдзынæн, мæхи дыууæ цæстæй
кæй федтон, ахæм хабар.
Цалдæр азы размæ куыстон заводы. Æхсæвы мæ
сменæ куы фæци, уæд иунæгæй талынджы нæхимæ
фæцæйцыдтæн. Кæсын, æмæ дын Саламты дуармæ
къанауы чидæртæ сæхи найынц. Хъуыстон сын сæ
цъыбар-цъыбур дæр. Хæстæг сæм куы бацыдтæн, уæд
фæцыдæр сты. Саламты гом кулдуар æмæ рудзгуытæ
чидæр æваст ахгæдта.
Нæхи уынгмæ куы бахæццæ дæн, уæд та дын
кæсын, æмæ нæ сыхæгты кулдуар æмæ рудзгуытæ –
гом. Ай цы хабар у, зæгъгæ, хæстæгдæр бацыдтæн.
Бауырнæд дæ, мидæгæй дæр, æддейы дæр змæлæг нæ
уыд, фæлæ та æваст кулдуар æмæ рудзгуытæ чидæр
ахгæдта.
Фыртæссæй цы фæуыдаин, уый нал зыдтон. Мæ уд
мæ къухты хæсгæйæ ма тыххæйты нæхимæ бахæццæ
дæн. Бонмæ хуыссæджы цъыртт нал федтон. Мæ
цæстытыл уадысты æвирхъау нывтæ.
Цы федтон, уыдæттæ никæмæн схъæр кодтон,
исчи мæ æрра куы схона, зæгъгæ. Фæлæ дыууæ –
æртæ мæйы рацыдаид, афтæ сæ мæ мады мадæн
радзырдтон. Уый бахудт æмæ мын афтæ: «Ферох сæ
кæн, сæ фыдбылыз сæхи уæд! Уыдон хæйрæджытæ
уыдысты!»
Радзырдта йæ 76-аздзыд сылгоймаг Мерденты Ленæ.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ, Æрыдон, июль, 2006 аз.
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В прежние времена черти открыто являлись лю
дям. О том, что такое бывало, я слышала от наших
стариков.
Я расскажу вам то, что видела своими глазами.
Несколько лет тому назад я работала на заводе.
Как-то, возвращаясь домой ночью после смены, уви
дела, как на соседней улице около дома Саламовых
кто-то купается в канаве, и услышала плеск воды.
Подошла поближе, а там уже никого. Тут же бы
стро закрылась калитка и захлопнулись окна у
Саламовых.
Дошла до своей улицы и заметила: у наших сосе
дей ворота и окна открыты настежь. Подошла побли
же узнать, в чем дело. Поверьте, в ту минуту вокруг не
было ни души, и вдруг окна и ворота внезапно сами
собой захлопнулись! От страха я не знала, что делать.
Еле дошла до дома. Всю ночь не могла уснуть, перед
глазами возникали те необычные видения.
Рассказать кому-либо не решалась – подумали бы,
что я не в своем уме!.. Только через некоторое время
поделилась с бабушкой. Выслушав меня, она усмех
нулась и сказала: «Забудь и не бери в голову! Это ведь
были черти, чтоб сквозь землю они провалились!»
Рассказала Мерденова Лена, 76 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июль, 2006г.
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Нæ сыхаг сылгоймаджы ус-бирæгъ хуыдтой.
Адæмы фос иу æмæ дыууæ хатты нæ ныццагъта.
Фидараты хæдзарæй та-иу куы цыхтытæ адавта, куы
– царв. Ай цы хабар у, зæгъгæ, сæ лæг æхсæвы нал
бафынæй, сфæнд кодта давæджы бахъахъхъæнын.
Æмбисæхсæв уыдаид, афтæ ус-бирæгъ кæй хуыд
той, уыцы ус куыдзы хуызы фæцæйцыд Фидаратæм. Лæг
æй сагойæ фæрæхуыста, лæдзæгæй йыл хорз æрцыд,
стæй йын йæ хъус ралыг кодта æмæ йæ къухмæрзæны
батыхта. Куыдзы уынгмæ раппæрста æмæ йæ рудзын
гæй хъахъхъæнын райдыдта. Кæсы, æмæ дын куыдз
сыстад, дзойтæ-мойтæ кæнгæ фæцæуы. Лæг дæр цæуы
йæ фæстæ. Куыройы цурмæ куы бахæццæ куыдз, уæд
йæхи куыройы нучы ауагъта æмæ мадард сылгоймаг
фестад. Йæ дзаумæттæ скодта æмæ сæхимæ ацыд.
Сагойæ рæхуыст æмæ фырнадæй, кæй зæгъын
æй хъæуы, мæлæты къахыл ныллæууыд. Йæ адзал
куы ‘рхæццæ, уæд Фидараты лæджы бацагуырдта.
Уæнгхъуагæй, дам, мæ мæрдтæм ма барвитæд, зæгъгæ.
Лæг хъус барвыста, фæлæ йын ус йæхи бацагуырдта.
Фидараты лæг сразы, уæдæ цы уыдаид. Куы цыд, уæд
ын адæм бафæдзæхстой, хæстæг, дам, æм-иу ма бацу,
ус-бирæгъ у æмæ дыл исты фыдбылыз æруадздзæн.
Лæг куыддæр рынчыны уатмæ бахызт, афтæ йыл
ус куы бату кæнид. Фæлæ лæг цæджындзы фæстæ
амбæхст æмæ йын ницы уыд. Цæджындз фæхуынкъ.
Фидараты лæг хъус кæлмæрзæны тыхтæй рынчынмæ
балæвæрдта. Ус хъусмæ фæлæбурдта æмæ йæ йæ
сæры фахсыл аныхæста. Уыйадыл йæ уд систа.
Радзырдта йæ 76-аздзыд сылгоймаг Мерденты Ленæ.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ, Æрыдон, июль, 2006 аз.
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Про нашу соседку говорили, что она оборотень.
Принимая разные обличья, не раз губила она скот у
односельчан. А у Фидаровых то круги сыра, то масло
топленое стащит. Вот однажды хозяин решил ночью
не ложиться спать и выследить вора.
Когда наступила полночь, женщина-оборотень
в облике собаки направилась к дому Фидаровых.
Хозяин, увидев это, ткнул ее вилами, поколотил пал
кой, отрезал ухо и завернул его в платок. Потом вы
кинул собаку на улицу и стал наблюдать за ней из
окна. Видит, собака поднялась и, шатаясь, пошла, он
следом за ней. Она дошла до мельницы, опустилась
в желоб и, преобразившись, вышла женщиной в чем
мать родила. Потом оделась и пошла домой…
Но после ран и побоев она слегла. Почуяв при
ближение смерти, попросила передать главе семьи
Фидаровых, не дай, мол, мне уйти на тот свет калекой,
без уха. Он передал сверток с ухом, но больная поже
лала, чтобы тот вернул его сам. Делать было нечего,
и мужчина согласился. Знающие люди посоветовали
ему быть осторожнее при встрече с больной, чтобы не
попасть в беду.
Только вошел он в комнату к больной, как жен
щина плюнула в его сторону. Но он быстро увернулся
и встал за столб (опору посередине дома). На столбе
сразу же образовалась дыра. Мужчина отдал сверток
больной, та сразу схватила его, приставила ухо на ме
сто и тут же испустила дух.
Рассказала Мерденова Лена, 76 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июль, 2006 г.
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Дзугаты Любæйыл цыдис 100 азы. Уыдис куырыхон
зæронд ус. Уыйбæрц диссæгтæ зыдта, æмæ иу чины
джы нæ бацыдаиккой. Радзырдта мын хæйрæджыты
тыххæй мæнæ ацы цымыдисаг хабар.
Кæддæр йæ сыхаг устытимæ зианмæ фæцæй
цыдысты. Гыццыл куы ауадысты, афтæ дынджыр
тута бæласы цур сæ размæ фæци, асæй гыццыл чи
уыд, ахæм нæлгоймаг урс дарæсы. Йæ бакаст уыд
цыдæр æнахуыр: зæвæттæ – размæ, сæрыл – сыкъатæ,
цæстытæ – цъæх-цъæхид.
Сылгоймæгтæ йын бауайдзæф кодтой, цæмæн
нæ уромыс, ауадз нæ, æхсæвбадæнмæ тагъд кæнæм,
зæгъгæ. Фæлæ нæлгоймаг къæрттæй цъула не ‘ппары:
«Нæ уæ ауадздзынæн, мæнæй нал аирвæздзыстут!
Иу къахдзæф дæр уæ размæ ничи акæндзæн, кæд
æхсæвбадæнмæ нæ, фæлæ куывдмæ цæут, уæддæр!»
Устытæ фыртæссæй цы акодтаиккой, уый нал
зыдтой. Нæлгоймаг та фырцинæй дзæнгæрджыты
цагъта.
Любæ уайтагъддæр базыдта, нæлгоймаг æнæзæ
гъинæгтæй кæй у, уый. Кæй хæдзары ракомкоммæ
уыдысты, уый номæй йæ хъæлæсыдзаг ныхъхъæр
кодта: «Ракæс æддæмæ, фервæзын нæ кæн, науæд
хæйрæджы амæттаг кæнæм!»
Хæдзары хицау куыддæр хъæр айхъуыста, афтæ
цуанон топпимæ уынгмæ разгъордта. Фæлæ уæдмæ
гыццыл сыкъаджын нæлгоймаг æрбайсæфт.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Темыраты Азæ.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ, Æрыдон, июнь, 2006 аз.
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Люба Дзугаева в возрасте ста лет имела ясный ум
и твердую память. Она рассказывала столько инте
ресного, что хватило бы на целую книгу. Вот какой
любопытный случай о чертях она рассказала.
Как-то раз Люба шла вместе с соседками на по
хороны. Пройдя немного, они вдруг увидели впере
ди у большого тутового дерева мужчину небольшого
роста в светлой одежде. Он встал на дороге и не давал
женщинам пройти. Вид у него был странный: пятки
задом наперед, на голове рожки, а глаза зеленые-зе
леные.
Женщины обратились к нему с упреком: дай, мол,
нам пройти, не задерживай нас, ведь мы спешим на
ночное бдение к покойнику.
Но мужчине хоть бы что, стоит и не пропускает
женщин: не пройдете, мол, вы ни шагу, куда бы ни
торопились – к покойнику или на пир! Говорит, а сам
смеется.
Женщины от страха растерялись и не знали, как
быть. Люба сразу поняла, что перед ними бес. Она
что есть силы крикнула, позвав по имени хозяина
дома, около которого они оказались: «Выйди к нам,
спаси и избавь нас от беса!»
Хозяин услышал крик, выскочил с охотничьим
ружьем. Мужчина с рогами сразу же исчез.
Рассказала Темирова Аза, 65 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июнь, 2006 г.
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Иу мæгуыр лæг хъæдæй суг æрцæйласта. Хъæумæ
куы фæцæйхæццæ кодта, афтæ кæцæйдæр йæ размæ
адæймаджы къорд февзæрд. Кафынц, зарынц, цин
кæнынц цæуылдæр. Хъæддзау сæм хъусыныл фæци.
Уалынмæ йæ бæх, марадз-зæгъ, размæ нал æккуырсы,
сугтæй рагъамад уæрдон хæстæгæй-хæстæгдæр кæны
былгæронмæ.
Хъæддзауы размæ чи фæци, уыдонæй иу нуа
зæнимæ бацыд йæ цурмæ. Ныххатыд æм: «Хорз лæг!
Саккаг кæн нæ бæрæгбонмæ, айс арфæйы нуазæн!
Æрмæст Хуыцауы кой ма скæн, йæ цæстысындз
стæм».
Мæгуыр лæг йæхи мидæг батыхсæгау кодта, ба
зыдта сæ, дæлимонтæ кæй сты, уый. Нуазæн райсын
æй нæ фæндыд, фæлæ куы бамбæрста, нæ йæ ныууадз
дзысты, уæд сразы. Райста нуазæн, йæ худ систа æмæ
Хуыцауы ном ссардта.
Хæйрæджыты цæст нал ауыдта, цыма сæ тыхджын
дымгæ ныддымдта, уыйау фæдæлдзæх сты. Мæгуыр
лæг дæр дарддæр йæ фæндагыл араст.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Темыраты Азæ.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ, Æрыдон, июль, 2006 аз.

20

Как-то раз один бедняк поехал в лес за дровами.
Он уже возвращался, как недалеко от села перед ним
вдруг появились несколько человек. Они пели, пля
сали, веселились. Бедняк засмотрелся на них. Тут ло
шадь встала и ни с места, а арба, полная дров, оказа
лась почти у обрыва.
Один из них подошел к бедняку, держа в руке
бокал, и стал его уговаривать: «Добрый человек!
Присоединяйся к нашему веселью. Прими почетный
бокал. Только прошу, не упоминай Бога. Мы у него –
как бельмо на глазу».
Бедняк замялся, не знал, как быть. Он понял, что
встретился с нечистой силой. Ему не хотелось прини
мать бокал, но, зная, что не оставят его в покое, согла
сился. Он взял бокал, снял шапку, поднял лицо к небу
и обратился к Богу.
Черти тут же исчезли, их словно ветром сдуло. А
бедняк продолжил свой путь.
Рассказала Темирова Аза, 65 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июль, 2006 г.
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Хæйрæджыты кой арæх хъуыстон хистæртæй.
Фæлæ мын Хуыбиаты Тамуся цы хабар радзырдта,
уый, цæмæдæр гæсгæ, абон дæр нæ рох кæнын.
Кæддæр Тамуся уынджы æрцæйцыд. Уыд
талынг, фæлæ цалхыдзаг мæй бæстæ гæзæмæ рухс
кодта. Арвыл цæхæр калдтой æвзистхуыз тæрæзтæ.
Сылгоймаджы сæ хæдзармæ бирæ нал хъуыд, афтæ йæ
размæ урс цухъхъайы февзæрд æнæдаст нæлгоймаг.
Къахфындзтыл афтæ рæсугъд кафыд æмæ диссаг! Ус
бамбæрста, нæлгоймаг æнæзæгъинæгтæй кæй у, уый,
æмæ йæм ницы сдзырдта, кæд мæ ауадзид, зæгъгæ.
Фæлæ куыд нæ стæй! Акъахдзæф кæнын дæр æй нæ
уадзы. Кафы, хæрдмæ портийау фесхъиуы.
Цы бакæнон, зæгъгæ, сылгоймаг ахъуыды кодта.
Йæ зæрдыл æрбалæууыд, иухатт ын йæ фыды фыд
хæйрæджыты кой ракæнгæйæ куыд загъта, уый.
Хæйрæджытæ, дам, рухсæй тынг тæрсынц. Тагъдтагъд йæ дзыппæй спичкæты къопп фелвæста.
Куыддæр рухс ссыгъта, афтæ урсцухъхъаджын
æрбайсæфт. Уæдæй фæстæмæ Тамуся йæ дзыппы
æдзухдæр хаста спичкæты къопп.
Радзырдта йæ 66-аздзыд сылгоймаг Мæргъиты Аня.
Ныффыста йæ Касаты Аллæ, Æрыдон, июнь, 2006 аз.
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От стариков я часто слышала про чертей, нечи
стую силу. Но то, что рассказала Хубаева Тамуся, мне
особенно запомнилось.
Как-то раз Тамуся шла по улице. Было уже тем
но, но свет полной луны немного освещал землю. На
небе сверкали звезды и серебристые разводы облаков.
Женщина уже приближалась к дому. И вдруг
перед ней появился заросший бородой мужчина в
белой черкеске. Он так красиво танцевал на носках –
просто загляденье! Тамуся поняла, что перед ней тот,
чье имя не произносят вслух, и стояла молча, надеясь,
что удастся уйти. Но не тут-то было!
Танцующий не давал ей даже шагу ступить, вы
делывая разные коленца, подпрыгивая, словно мяч.
«Как быть?» – думала женщина. Вдруг она вспом
нила, что говорил дедушка, когда однажды речь за
шла о чертях. Они, мол, очень боятся света.
Быстро достала она из кармана коробку спичек.
Как только огонь вспыхнул, одетый в белую черкеску
тут же исчез. С той поры Тамуся всегда носила в кар
мане спички.
Рассказала Маргиева Аня, 66 лет.
Записала Касаева Алла, г. Ардон, июнь, 2006 г.
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Мæ фыды фыды фырттæй иу хæйрæджджын
уыдис. Хæйрæджытæ-иу æй семæ акодтой, иуцасдæриу уыдонмæ фæцис, стæй та-иу фæзынд. Бинонтæ
мæт кодтой, цы хос ын счындæуа, зæгъгæ. Чидæр
сын загъта: «Лæппуйы хъæуы дæснымæ аласын».
Иу сæумæрайсом бæх сивтыгътой æмæ лæппуйы
дæснымæ фæцæйластой. Гыццыл куы ауадысты, уæд
бæх размæ нал цыд. Æрцавтой-иу æй ехсæй, фæлæ
йæ бынатæй не змæлд. Уæд лæппу дзуры: «Ма нæмут
бæхы, размæ йæ хæйрæджытæ нæ уадзынц, мæн
дæснымæ кæй ласут, уый тыххæй. Бакæсут-ма, уæртæ
йæ хъустæ семыдзаг сты уыдонæй».
Лæппуйы ныхæстæм æнæзæгъинæгтæ æрбай
сæфтысты. Бæх дæр фæсæрæндæр æмæ дарддæр
араст. Бахæццæ сты дæснымæ. Уый лæппуйæн рад
та цыдæр чиныг, демæ йæ хæсс, зæгъгæ. Цыбыр
рæстæгмæ лæппу сдзæбæх. Кæрон нал уыд бинонты
цинæн. Фæлæ иухатт лæппуйæн йæ чиныг кæмдæр
ахаудта æмæ та йæ хæйрæджытæ сæхирдыгæй фæ
кодтой. Иу заман уынгмæ нал куымдта, тарстис
хæйрæджытæй. Фыд æй цыдæр хуызы расайдта
æддæмæ æмæ та йæ дæснымæ бакодта. Æртыккаг
хатт æй дæсны куы федта, уæд фыдæн загъта: «Мауал
ын тæрс, сдзæбæх».
Уæдæй фæстæмæ лæппумæ хæйрæджытæ æввахс
нал æрцыдысты.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Бутаты Тамарæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
декабрь, 1992 аз.
24

Мой дядя, один из братьев отца, был бесноватым.
Черти уводили его с собой, он проводил время с ними,
а потом возвращался. Семья беспокоилась, но не зна
ла, что делать. Кто-то им посоветовал: «Отведите пар
ня к знахарю».
На том и порешили. Вот ранним утром запрягли
лошадь и отправились в путь. Они отъехали недале
ко, и вдруг лошадь встала. Ее погоняют кнутом, но
она ни с места. Тут дядя говорит: «Не бейте лошадь.
Она тут ни при чем. Это черти ее держат и не пуска
ют нас к знахарю. Видите, уши лошади кишат ими».
После этих слов черти исчезли. Лошадь встрепе
нулась и пошла дальше. Добрались до знахаря. Он
дал бесноватому оберег и наказал, чтобы тот держал
его при себе. Через некоторое время парень излечил
ся. Радости семьи не было предела. Но однажды дядя
потерял оберег, выронил где-то. И вновь черти взя
лись за него… Иногда бывало так, что парень не вы
ходил из дома, боясь их. Но отцу удалось вновь при
вести сына к знахарю. А в третий раз, увидев парня,
тот сказал: «Не беспокойтесь, он вылечился».
После этого черти оставили дядю в покое.
Рассказала Бутаева Тамара, 70 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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Ацы хабар раджы æрцыд, гыццыл чызг ма куы
уыдтæн, уæд. Цыдаид мыл иу 9-10 азы. Уæд нæ би
нонтæ Дзæуджыхъæуы нæма цардысты, фæлæ Уæл
ладжыры комы. Мæ фыд æмæ йе ‘фсымæр цардысты
иумæ. Уыдыстæм æхсæрдæс бинойнаджы.
Иуафон æз мæхихъуыдыйы æхсæвыгон æддæмæ
рауадтæн. Кæсын, æмæ дын скъæты раз мæ фыды
‘фсымæры лæппутæй иу лæууы, не стуртæй иуы
рагъыл йæ къух æрæвæрдта, афтæмæй. Ахæм хуызы
йæ федтон цалдæр хатты. Райсомæй-иу æй куы
федтон, уæд-иу дзы мæхи иувæрсты айстон, тæрсгæ
дзы кодтон. Фæлæ йæ иу хатт бафарстон, зæгъын,
æхсæв уым цæмæн фæлæууыс, дысон дæм дæ номæй
куы сдзырдтон, уæд мæм цæуылнæ сдзырдтай? Уый
мын мæ ныхæстæ мурмæ дæр не ‘рдардта.
Иу мæйдар æхсæв та мæхихъуыдыйы æддæмæ
рацыдтæн. Куы та йæ ауыдтон стуры рагъыл хæцгæ,
уæд æм хъæрæй сдзырдтон йæ номæй, Аслæнбег,
зæгъгæ. Бинонтæ мæ хъæрмæ рауадысты, Аслæмбег
сæ рæзæй, афтæмæй. Фæлæ, стуры рагъыл йæ къух чи
æрæвæрдта, уый фæдæлдзæх. Афтæ цалдæр хатты.
Уæд мæ фыд бафарста зæрæдты, ай цы хабар у,
зæгъгæ. Æмæ йын уыдон загътой, уый, дам, хæйрæг у,
æмæ дæ фосæй Бынатыхсæв исты аргæвд, науæд дын
дæ чызджы йæхирдыгæй фæкæндзæн.
Мæ фыд зæронд лæгтæм байхъуыста, æмæ уæдæй
фæстæмæ ахæм хабар нал æрцыд.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Агънаты Аминæт.
Ныффыста йæ Дзуццаты Сослан, Дзæуджыхъæу,
декабрь, 1992 аз.
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Это произошло давно. В то время мне было лет
девять-десять. Мы жили тогда в Алагирском ущелье.
Мой отец и его брат со своими семьями жили вместе.
Семья наша состояла из шестнадцати человек.
Как-то раз среди ночи я вышла из дома по нуж
де. Вижу, около хлева стоит один из моих двоюрод
ных братьев, положив руку на спину коровы. Потом
я видела подобное несколько раз. Днем я избегала
встреч с братом, боялась его. Но однажды я осмели
лась спросить: «Что ты там делаешь по ночам? Когда
я вчера тебя окликнула, ты не отозвался». Но он не
обратил внимания на мои слова…
В одну из лунных ночей я опять вышла на двор.
Увидев брата в таком же положении, державше
го руку на спине коровы, я громко окликнула его:
«Асланбек!» На мой крик из дома выбежала вся се
мья, а впереди всех был мой брат… Асланбек! А тот,
который стоял в хлеву, тут же исчез. Такое повторя
лось несколько раз.
Тогда мой отец спросил совета у стариков. Они
сказали, что это приходил черт. И в ночь жертвопри
ношения нечистой силе (Бынаты æхсæв) нужно за
бить скотину, иначе он заманит к себе твою дочь.
Так и сделали, и больше такое не случалось.
Рассказала Агнаева Аминат, 65 лет.
Записал Дзуцев Сослан, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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Мæ фыды ‘фсымæры лæппуйæн йæ ныййарджытæ
сфæнд кодтой ус ракурын. Рагæй сæхи цæттæ кодтой
сæ фыртæн хъуыддаг бакæнынмæ. Ирæдæй зæгъай,
лæвæрттæй – алцыдæр уыд сæ къуымы. Лæппу
та ахæм хæрзконд уыд, æмæ-иу ыл адæм сæ цæст
æрæвæрдтой, мæнæ саджы фисынтыл амад, зæгъгæ,
кæмæй фæзæгъынц, раст ахæм.
Ныййарджыты фæндон базонгæйæ, усгур лæппу
сагъæсы бахаудта. Ныффæрск, ус нæ курын, зæгъгæ.
Цæмæн, уый йæхи йеддæмæ ничи зыдта. Фæлæ
йæ куы нал æмæ куы нæуал уагътой, уæд (фыдæй
æфсæрмы кодта) мадæн радзырдта ахæм хабар. Ныр,
дам, афæдзы дæргъы мæ уатмæ цæуы цавæрдæр
сылгоймаг. Куы схуыссын, уæд та мæ сынтæджы раз
алæууы. У диссаджы рæсугъд, йæ цæсгомæй кæсынц
хуртæ æмæ стъалытæ. Дзургæ мæм ницы скæны,
мæ сæрыл рæвдаугæ æруадзы йæ армытъæпæнтæ.
Фæфæнды мæ хуыссæнæй фестын, фæлæ мæ бон
фезмæлын нæ вæййы.
Ацы хабар раздæр радзурынмæ хъавыдтæн,
фæлæ нæ уæндыдтæн, исчи мæ æрра куы схона,
зæгъгæ. Сылгоймаджы фæзынд, дæуæй йæ цы сусæг
кæнон, мæнæн вæййы тынг æхсызгон, æнхъæлмæ
йæм фæкæсын алы ‘хсæв дæр.
Мад бакатай кодта, бамбæрста, йæ фыртмæ йын
хæйрæг сылгоймаджы хуызы кæй æрбацæуы, уый.
Иуцасдæр рæстæджы фæстæ уæддæр сæ фыртæн
ус ракуырдтой, фæлæ сын цот нæ цыди, амардыстыиу аргæ-арын. Мад бацыд дæснымæ æмæ йын уый
загъта, уый сын ус-хæйрæг фыдбылыз кæны, зæгъгæ,
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æмæ дæ фырт æмæ дæ чындз цы уаты хуыссынц, уым
дуары цур арт скæн, стæй дзы кард ныссадз, йæ ком
уæлæрдæм, афтæмæй. Мад афтæ куы бакодта, уæдæй
фæстæмæ йæ хъæбулы хъæбултæ цæрын райдыдтой.
Радзырдта йæ 86-аздзыд сылгоймаг
Хъаллаты Хъуыдинæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Беслæныхъæу, июль, 1993 аз.
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Родители моего двоюродного брата задумали же
нить сына. Они готовились к этому давно. Все было
готово для свадьбы: калым, подарки, все необходи
мое. Жених был так красив и строен, что все загляды
вались на него.
Узнав о намерении родителей, парень опечалил
ся. Он заупрямился и стал возражать против женить
бы, не объясняя причину. Когда родители стали на
стаивать, сын, постеснявшись отца, рассказал матери,
в чем дело. «Вот уже скоро будет год, – говорил он,
– как каждую ночь ко мне в комнату приходит не
знакомая молодая женщина. Когда я ложусь спать,
она появляется у моей кровати. Она прекрасна, лицо
ее сияет, подобно солнцу и звездам. Молча ласкает
меня, гладя по голове. Я хочу встать, но тело меня не
слушается. Давно собирался рассказать вам про это,
но не мог решиться. Вдруг вы не поверите, подумаете,
что я не в своем уме. Не хочу скрывать, что мне при
ятны ее ласки, и я жду ее каждую ночь».
Мать забеспокоилась, поняв, что к сыну является
черт в образе женщины.
Прошло время, и все же сына женили. Но дети не
выживали в новой семье, они умирали во время родов.
Мать молодого мужа обратилась к знахарке. Та сказа
ла, что эти беды от той женщины-черта, и посоветова
ла у двери в комнату молодых зажечь свечу и воткнуть
нож лезвием вверх. Женщина выполнила советы зна
харки, и дети в этой семье перестали умирать.
Рассказала Калаева Кудина, 86 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Беслан, июль, 1993 г.
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Раджы заманы ног чындзыл бирæ хæстæ æвæрд
уыд. Хъуамæ сыстадаид бинонты разæй, ныммарзтаид
кæрт, уынгтæ, æрбахастаид дон. Хорз ма йæ хъуыды
кæнын, фæззыгон куыстытæ куы фесты, уæд нæ
сыхæгты лæппу ус ракуырдта. Ног чындз, бон нæма
æрбарухс, афтæмæй рацыд дон хæссынмæ. Доны
былмæ куы бахæццæ, уæд йæ къæрæмисæн зæххыл
æрæвæрдта æмæ бедрайы дон сисынмæ куыд хъавыд,
афтæ хæйрæджытæ йæ алыварс амбырд сты æмæ хъазт
сарæзтой. Чындз фæтарст, цы ма акодтаид, уый нал
зыдта. Чи йæ кафынмæ хуыдта, чи та йæ зарын кодта.
Ног чындз хæдзармæ æрæгмæ куы цыд, уæд
бинонтæ æмæ сыхæгтæ фæфæдис сты йæ агурæг.
Ссардтой йын доны был йæ къæртатæ æмæ йæ
къæрæмисæн, фæлæ йæхæдæг нал зынд. Уалынмæ
чидæр хъæдæй рахъæр кодта: «Ардæм рацæут, ам
ис!» Уыцы хъæрмæ адæм хъæдмæ аивылдысты,
чындзы къухылхæцæг сæ разæй, афтæмæй.
Ног чындз бадтис бæласы сæр мадард бæгънæгæй.
Къухылхæцæджы куы ауыдта, уæд æм дæлæмæ æр
дзырдта: «Дæ хорзæхæй, æввахс ма æрбацу, æфсæрмы
дæ кæнын, фæлтау мын бæласы бын дæ цухъхъа
æрæвæр». Къухылхæцæг ын йæ фæндон сæххæст
кодта. Чызг æрхызт бæласæй, йæхи дзы æрбатыхта
æмæ афтæмæй, чи фæфæдис, уыдонимæ хæдзармæ
æрцыд. Уыд тарстхуыз, йæ буар – цъæхтæ, цæсгомыл
туджы цъыртт нæ зынд, йæ зонд фæкуыддæр. Ацард
ма цалдæр боны, стæй йæ уд систа.
Радзырдта йæ 80-аздзыд сылгоймаг Тахохты Фатимæ.
Ныффыстой йæ Дзуццаты Амыран æмæ Калоты Зæирæ,
Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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В старину у молодой невестки было много обязан
ностей по дому. Она должна была подняться утром
раньше всех, подмести двор и улицу перед домом, при
нести воду из речки. Хорошо помню, как женился наш
сосед. Свадьбу сыграли после окончания осенних работ.
Едва стало светать, как молодая невестка встала
и пошла по воду. Дойдя до реки, она оставила коро
мысло у берега. Только хотела зачерпнуть воду, как
окружили ее черти и начали плясать. Она перепуга
лась и не знала, что делать: кто приглашает невестку
к танцу, кто просит спеть.
Заметив долгое отсутствие невестки, домочадцы и
соседи бросились на поиски. На берегу реки лежали
деревянные ведра и коромысло, а самой невестки – не
видать. Вдруг из леса раздался чей-то голос: «Идите
сюда, она здесь!»
Все ринулись на этот крик, и впереди всех – дру
жок жениха.
Видят: сидит на дереве невестка в чем мать ро
дила. Увидев дружка, она крикнула ему сверху:
«Пожалуйста, не подходи близко, мне очень неловко.
Лучше положи под деревом свою черкеску!»
Дружок жениха выполнил просьбу. Девушка слез
ла с дерева, завернулась в черкеску и вернулась вместе
со всеми домой. Она выглядела испуганной, тело было
в синяках, лицо бледное, как полотно, и была она не в
своем уме. Она прожила еще несколько дней и умерла.
Рассказала Тахохова Фатима, 80 лет.
Записали Дзуцев Амиран и Калоева Заира,
г. Владикавказ, декабрь, 1992 г.
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Раздæр хæйрæджытæ æргом цыдысты. Мæхиуыл
æрцыд ахæм цау. Нæ сывæллæттæн тебæйы фых
тон картæфтæ. Хæринаг куы сцæттæ, уæд сæ къусæй
æрæмбæрзтон, мæхæдæг нæ сыхæгтæм бауадтæн
(сывæллæттæ уым хъазыдысты). Цас рæстæг рацы
даид, нæ зонын, фæлæ нæхимæ куы æрбацыдыстæм,
уæд кæсын, æмæ мæ тебæ йæ бынаты нал ис. Сывæл
лæттæн æхсыр æмæ нартхоры кæрдзын бахæрын
кодтон æмæ схуыссыдысты. Мæхæдæг дæр мæхи хуыс
сæныл æруагътон, фæлæ нæ фынæй кæнын, тæрсын
цæмæйдæр. Æхсæв мыл куыд атахт, уый зонгæ дæр
нал бакодтон.
Райсомæй нæ дыууæ гыццыл роды хизынмæ
атардтон. Обауы цурмæ куы бахæццæ дæн, уæд кæсын,
æмæ – къудзиты мæ тебæ. Фыццаг æм нæ уæндыдтæн
хæстæг бацæуын, фæлæ мæхи фæныфсджын кодтон
æмæ йæ систон. Æвнæлд æм æппындæр нæ уыд,
кардæй картæфтæ куыд змæстон, афтæ кард дæр
тебæйы хуылфы лæууыд. Кæд мын исчи кæлæнтæ
скодта, зæгъгæ, ахъуыды кодтон æмæ тебæ хæдзармæ
нал ахастон.
Фæстæдæр ацы хабар радзырдтон, нæ хъæугæроны
цы зæронд дæсны ус цардис, уымæн. Уый мын загъта,
дæ хæринаг, дам, дын хæйрæг ахаста, фæлæ тебæйы
кард кæй уыд, уымæ гæсгæ дзы комдзаг дæр нæ
акодта.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.
Ныффыстой йæ Дзуццаты Амыран æмæ Калоты Зæирæ,
Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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В прежние времена черти открыто являлись лю
дям. Однажды со мной произошел такой случай. Я
готовила детям еду, жарила картошку в сковороде.
Когда еда была готова, я накрыла ее миской, а сама
пошла за детьми. Они играли у соседей.
Не помню, как долго я там задержалась, но ког
да вернулась, сковороды на месте не оказалось.
Пришлось накормить детей чуреком с молоком.
Уложила детей спать и сама прилегла. Но не мог
ла уснуть, чувствовала какую-то тревогу и не замети
ла, как пролетела ночь.
Утром погнала пасти двух своих телят. Дошла
до холма и вижу: в кустах лежит моя сковорода.
Сначала я растерялась, боялась подойти, но все же
решилась и подняла ее. Еда не была тронута. Нож,
которым я переворачивала картошку, лежал там
же. Я подумала, может это колдовство, и оставила
сковороду.
Позже рассказала об этом старухе-знахарке, кото
рая жила на краю села. Она объяснила, что еду взял
черт, но так как там был нож, ни кусочка не съел.
Рассказала Дзугкоева Зарета, 60 лет.
Записали Дзуцев Амиран и Калоева Заира,
г. Владикавказ, декабрь, 1992г.
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Иу райсом хæдзары хицау раджы ацыди хос
ссивынмæ. Хур æртæх нæма систа, æмæ йæхицæн
загъта: «Цæй, банхъæлмæ уал кæсон». Бацыд, саунæ
мыг цы фахсыл зади, уырдæм. Æрбадти дзуццæджы,
тоны æмæ хæры саунæмгуытæ.
Уыцы рæстæг цуанон дæр æрбацæйцыд уыцы
ранмæ. Кæсы, æмæ уыны: лæг тоны саунæмгуытæ.
Куы йæм фæцæйхæццæ кодта, уæд æм хæйрæг
къудзийы бынæй радзырдта, уый лæг нæу, уый арс
у, зæгъгæ. Цуанон лæмбынæгдæр бакаст, дзуццæджы
чи бадт, уымæ, æмæ йæм æцæгæйдæр арсы хуызæн
фæкаст. Айтæ-уыйтæ нал фæкодта æмæ йæ фехста
цуанон топпæй. Лæг йæ гæндзæхтæ ацагъта, æмæ
дæ фыдгул дæр уыйау фæуæд, – амарди. Цуанон æм
хæстæг куы бацыд, уæд нырдиаг кодта, лæг амардтон,
зæгъгæ, фæлæ ма йын цы акодтаид.
Адæм фæфæдис сты æмæ æрластой зиан хъæумæ.
Туджы фынг ын скодтой туджджынтæ æмæ йæ
бавæрдтой.
Ацы хабары фæстæ лæг æнцой цард нал федта.
Æхсæв фынæй нал кодта, бонæй та удхарæй марди.
Хъæуы зæрæдтæ йын загътой, фæцу дæснымæ æмæ
йын дæ хабар радзур, зæгъгæ. Лæг дæснымæ бацыд,
æмæ йын уый загъта: «Бацу, хосдзауы кæм амардтай,
уырдæм æмæ ныхъхъæр кæн, раййаф мæ, зæгъгæ!
Кæд дæм ничи сдзура, уæд та арфдæр бацу æмæ
та ногæй афтæ ныхъхъæр кæн. Æртыккаг хатт цы
фехъусай, уый-иу мын радзур».
Лæг сæххæст кодта дæсныйы амындтытæ æмæ
йæм ногæй бацыд. Загъта йын: «Дыууæ хатты куы
35

ныхъхъæр кодтон, уæд мæм ничи ницы сдзырдта.
Фæлæ æртыккаг хатт куы ныхъхъæр кодтон, уæд
чидæр радзырдта, феййафын дæ, зæгъгæ».
Дæсны уыцы ныхæстæ куы фехъуыста, уæд
цуанонæн загъта: «Дæхицæн æмæ дæ цотæн ницы
уыдзæн, фæлæ дæ цоты цот фиддзысты дæ тæригъæд.
Йæ лæджы кармæ дзы иу дæр нæ фæцæрдзæн».
Æмæ æцæгдæр афтæ рауад. Йæ цоты цотæй-иу чи
рахъомыл, уый-иу йæ лæджы кармæ куы бахæццæ,
уæд-иу амарди, хæйрæджы ардыдæй багæрахгонд
хосдзауы тæригъæдæй.
Радзырдта йæ 65-аздзыд нæлгоймаг Бигъуылаты Хетæг.
Ныффыста йæ Дзуццаты Сослан,
Дзæуджыхъæу, июль, 1993 аз.
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Однажды ранним утром глава семьи отправился
на покос сгребать сено. Еще не просохла роса, и он
решил подождать, пока солнце не прогреет землю.
Мужчина увидел рядом куст ежевики, присел на кор
точки и стал лакомиться ягодами.
В это время мимо проходил охотник. Видит – че
ловек собирает ежевику. Только подошел поближе,
как из-за куста говорит ему черт, что это не чело
век, а медведь. Охотник пригляделся внимательнее
к сидящему у куста. Ему показалось, что это дей
ствительно медведь. Недолго думая, он выстрелил.
Случилось то, чего врагу не пожелаешь: мужчина
забился в предсмертной агонии и умер. Когда охот
ник подошел поближе и понял, что убил человека,
то пришел в отчаяние, но уже ничего нельзя было
сделать…
Люди устремились на то место, привезли покой
ника в село. Родственники убийцы, как велит обычай
кровникам, накрыли столы, устроили поминки, по
хоронили усопшего…
С той поры убийца не знал покоя. Ночью не мог
уснуть, а днем терзался и мучился. Старики-одно
сельчане посоветовали ему обратиться к знахарю. Тот
сказал:
– Иди туда, где убил косаря, и громко скажи: «Эй,
ты, догони меня!» Если никто не отзовется, пройди
дальше и еще раз повтори эти слова. А то, что ты ус
лышишь в третий раз, придешь и расскажешь мне.
Охотник все делал, как велел знахарь. Потом рас
сказал:
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– Два раза крикнул, не получил ответа, а на тре
тий раз услышал: «Сейчас догоню тебя!»
Знахарь, выслушав его, сказал:
– Ты и твои дети могут жить спокойно. Вам ниче
го не грозит. Но твою вину искупят внуки. Никто из
них не доживет до зрелого возраста.
Так и случилось: внуки, подрастая, умирали. Они
расплачивались за убийство невинного человека изза того, что черт попутал охотника.
Рассказал Бигулов Хетаг, 65 лет.
Записал Дзуцев Сослан, г. Владикавказ, июль, 1993 г.
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…Уæд ма мæ хистæр æфсымæр авдæны хуыссыд.
Цыдис ыл 4-5 азы, фæлæ уæлæмæ нæ рæзыд. Йæ
цæсгом фæлурсæй-фæлурсдæр кодта, бынтондæр
сфыдхуыз. Иу райсом мæ мад тарстхуызæй бинонтæн
радзырдта, дысон, дам, пецæй цыдæр рахызт æмæ
авдæнмæ сгæпп кодта. Ныккастæн сывæллонмæ,
фæлæ дзы ницы федтон. Æмæ фыццаг хатт куы
уыдаид, фæлæ йæ ныр цалдæр хатты бафиппайдтон:
фæкæсын, æмæ та авдæнмæ фæсæмбисæхсæв цыдæр
сгæпп кæны.
Мæ фыд Хъырым ацы ныхæстæ куы фехъуыста,
уæд загъта: «Ахсæв нал фынæй кæнын. Æз хъуамæ
сбæлвырд кæнон ацы хабар». Пецы арт скодта,
æхсидæвтæ баиуварс кодта æмæ йæхи тъахтиныл
æруагъта. Цас рæстæг рацыд, чи зоны, фæлæ дын
иуафон цæхæры сæрты рагæпп кодта сау гæды,
авдæны сывæллоны риуыл абадт æмæ йын йæ цæсгом
сдæрын райдыдта. Хъырым гæдыйы рацахста æмæ
йæ дынджыр фастаг сугæй нæмын райдыдта. Афтæ
йæ фæхоста, æмæ йæ фæрстæ ныттæбæкк сты, стæй
йæ уæд фехста рудзынгæй миты сæрмæ. Куы ‘рбабон,
уæд хабар радзырдта сыхы лæгтæн.
Цалдæр боны рацыд ацы хабарæй, афтæ нын чи
дæр нæ кулдуар æрбахоста. Мæ фыд æм ракаст, цы
хабар у, зæгъгæ. Æрбацæуæг ын загъта: «Дæлæ Кызги
мæлы æмæ дæ агуры. Афтæ, дам, зæгъы, æгас хъæу
бæстæ мæм рынчынфæрсæг куы фæцыдысты, уæд
Хъырымæн цы кодтон, цæуылнæ мæ абæрæг кæны?»
Хъырым рынчыны хæдзармæ бацыд, слæууыд
цæджындзы аууон, уымæн æмæ зыдта, Кызги ус39

бирæгъ кæй у, уый. Куыддæр Хъырымы ауыдта,
афтæ йыл фырмæстæй бату кодта. Туйæ цæджындз
фæхуынкъ, фæлæ Хъырымыл нæ ауад, аирвæзт
фыдбылызæй. Рынчын ма тыххæй сдзырдта: «Дæ
суджы фастагæй цæфтæ мæ мæрдтæм батардтой,
фæлæ ма дын цы бакæнон, мæ бон ницыуал у». Уый
фæстæ Кызги йæ уд систа.
Ме ‘фсымæр фæдзæбæх, уайтагъд йæ къахыл ауад.
Сау гæды-хæйрæг ын йæ туг нал цъырдта.
Гъе ахæм фыдмитæ кодта нæ хъæуы ус-бирæгъ.
Радзырдта йæ 93-аздзыд сылгоймаг
Беккуызарты Хадизæт.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Заманхъул, май, 1993 аз.
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Мой старший брат в то время еще был в колыбе
ли. Ему было 4-5 лет, но он не прибавлял в весе, лицо
его становилось все бледнее. Однажды утром, когда
вся семья была в сборе, мама, волнуясь, рассказала,
что видела, как ночью кто-то слез с печки и прыгнул
прямо в колыбель к ребенку. Она заглянула к нему,
но никого и ничего необычного не заметила. Такое,
говорила мама, происходило не впервые, а уже не
сколько ночей.
Отец наш, Керим, выслушал маму и сказал:
– Сегодня ночью я не сомкну глаз, но разберусь, в
чем дело!
С вечера отец разжег огонь в печи, дал догореть
дровам, разгреб горящие угли и прилег на тахту.
Кто знает, сколько времени прошло, и вдруг он
увидел, как черная кошка слезла с печки, прыгнула
в колыбель, уселась на грудь ребенку и стала лизать
ему лицо. Керим схватил кошку, избил ее поленом и
выбросил на улицу в сугроб.
Наутро отец рассказал всем соседям о черной
кошке.
Через несколько дней к нам постучали в ворота.
Отец вышел, ему передали:
– Соседка Кизги при смерти и хочет видеть тебя.
Она говорит: «Что-то Керим ко мне не заходит. То
ли я его чем обидела? Все меня проведали, кроме
него».
Керим направился к больной, с опаской вошел в
комнату и встал за столбом (опорой, стоящей посере
дине дома). Он знал, что эта женщина – ведьма.
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Увидев Керима, больная приподнялась и со зло
стью плюнула в его сторону. Но тот ловко увернулся.
Плевок попал в столб, и там образовалась дыра.
Больная с трудом произнесла:
– Ты избил меня своим поленом до смерти. Но я
уже ничего не смогу тебе сделать.
После этих слов Кизги умолкла навек.
А мой брат с той поры пошел на поправку. Черная
кошка больше не являлась ему.
Таковы были злодеяния ведьмы в нашем селе.
Рассказала Бекузарова Хадизат, 93 года.
Записал Дзуцев Амиран, с. Заманкул, май 1993 г.

42

Æрыгон ма куы уыдтæн, уæд-иу бæхтæ арæх
давтон. Иухатт мæхи хуызæн бæхдавæгимæ араст стæм
Кæсæджырдæм. Уым иу хъæздыг лæгмæ диссаджы
бæхтæ æмæ байрæгтæ уыдис. Кæсгоны бæхтæ нæ
къухы куы бафтыдысты, уæд раздæхтыстæм Елхоты
быдыртыл нæхимæ. Дыгурмæ нæ бирæ нал хъуыди.
Æз бадтæн саргъы бæхыл, давæггаг дыууæ байраджы
та уыдысты мæ саргъы гоппмæ баст. Мустыздæхæй
гыццыл куы ауадыстæм, уæд кæсын, æмæ мæ
рахизфарсырдыгæй, зæронд уæлмæрдтæй хъуысы
зарын, фæндырдзагъд. Ай цы хабар у, æхсæвы 3
сахатыл исчи æрра сси, цæуыл зары, зæгъгæ, куыддæр
ахъуыды кодтон, афтæ мæ алыварс хæйрæджытæ
амбырд сты. Бæхты размæ нал уадзынц, ехсæй сæ куы
æрцæвын, уæд та ехс ссудзы. Ме ‘мбал дæр нал зыны,
– кæнæ мæ разæй фæци, кæнæ та фæсте баззад.
Мæ амондæн иуафон хæйрæджытæ кафгæ
уæлмæрдтырдæм аивылдысты. Хъуыстон ма сын
æрмæст сæ худын. Иу æртæ километры куы ауадыстæм,
уæд та мæ бæхтæ цыдæр фембæрстой, фæлæ лæугæ
не ‘ркодтой. Æз фæтарстæн, фæндыд мæ фæстæмæ
акæсын, фæлæ нæ уæндыдтæн, мыййаг мæ, зæгъын,
кæд фæсте расурынц. Гыццыл та куы ауадыстæм, уæд
фыртæссæй фæстæмæ куыд фæкастæн, уый зонгæ
дæр нæ бакодтон. Мæ фæстæ цыд гыццыл хæйрæг,
цыдаид ыл иу 13 азы бæрц. Уыдис ын къæдзил, йæ
сæрыл – дыууæ гыццыл сыкъайы, калдис сæ рухс. Уый
суанг хъæумæ гурæй-гурмæ фæцыд мæ фæстæ, стæй
йæ нал ауыдтон. Бæхты бæхдонмæ куы батардтон,
уæд та уæлмæрдтæй цы зард æмæ фæндырдзагъд
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хъуыстон, уый мæ хъустыл ауад, фæлæ уайтагъд
басабыр, æмæ ме ‘муд æрцыдтæн. Уаты хуыссæныл
мæхи æруагътон, фæлæ цæй фынæй æмæ цæй
цыдæр! Цæстытыл уадысты хæйрæджытæ, гыццыл
сыкъаджын хæйрæг, хъусты зæлыд сæ зарæг æмæ сæ
фæндырдзагъд.
Ныр мыл 80 азы цæуы, фæлæ уыцы цау абон дæр
нæ рох кæнын.
Радзырдта йæ 80-аздзыд нæлгоймаг Акъоты Горги.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дигора, ноябрь, 1993 аз.
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Бывало, я в молодости воровал коней. Однажды
мы с другом, тоже конокрадом, отправились в сто
рону Кабарды. Там, слышали, один богатый человек
держит породистых скакунов. Когда мы возвраща
лись с добычей, наш путь лежал через поле у села
Эльхотово. Мы приближались к Дигоре. Я был верхом
на своем скакуне, а двух краденых жеребцов привязал
к седлу. Мы проехали село Мостиздах, и вдруг спра
ва со стороны старого кладбища послышались пение
и звуки гармони. Только я успел подумать: какой су
масшедший устроил в три часа ночи веселье?! – как
передо мной появились черти. Они встали на доро
ге, преградив путь коням. Только хочу ударить коней
плеткой, она тут же загорается. И попутчика моего не
стало видно. То ли он отстал, то ли вперед ускакал.
Но на мое счастье черти, весело танцуя, внезапно на
правились в сторону кладбища, только слышен был их
смех. Проехал я, наверное, километра три, как мои кони
будто почуяли что-то, но путь продолжали. Я боялся по
вернуть голову назад – вдруг черти гонятся за мной?! Но
от страха невольно оглянулся и увидел чертенка пример
но лет тринадцати. Были видны его хвост и маленькие
блестящие рожки. Он так и шел следом за мной до само
го села, а потом скрылся. Я загнал лошадей в стойло, а в
ушах все звенели та музыка и пение у кладбища. Вскоре
все затихло, и я пришел в себя. Вошел в комнату, лег в кро
вать, но никак не мог заснуть. Мне мерещились те черти и
чертенок, вспоминалась странная музыка и пение.
Мне уже исполнилось 80 лет, но все не могу за
быть того, что было той ночью.
Рассказал Акоев Горги, 80 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Дигора, ноябрь, 1993 г.
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Раздæр зын замантæ уыд. Арæх-иу скодта
æххормаг дуг. Æмæ æз дæр бæхтæ давынæй дардтон
нæ бинонты. Иухатт ме ‘мбал Алиханимæ ацыдыстæм
бæхтæ давынмæ Лескены колхозмæ. Куы ‘рхæццæ
стæм, уæд кæсæм, æмæ бæхтæн сæ кой, сæ хъæр
дæр нæй. Къуырийы æмгъуыдмæ сæ хизæнуатмæ
атардтой. Алихан уым баззад йæ хæстæджытæм, æз
фæстæмæ æмбисæхсæв нæхимæ раздæхтæн.
Бон цъæхтæ кодта, афтæ дын кæсын, æмæ уæртæ ДурДурырдыгæй иу ус æхситгæнгæ хъуг æрбатæры. Иуца
сдæр мæ куы адард, уæд ахæм æнахуыр хъæр фæкодта
æмæ мæ бæх фæтарст. Ахаста мæ быдырты, уромын æй
нал фæрæзтон. Бæх куы фæлæууыд, уæд кæсын, æмæ
сылгоймаг мæ комкоммæ æрбацæуы. Йæ кæлмæрзæн
æрхауд æмæ йын йæ сæрыл ауыдтон сыкъатæ. Уалынмæ
дын куы ‘рбадæлдзæх уаид. Хъуг иунæгæй аззад.
Нæхимæ куы бахæццæ дæн, уæд фехъуыстон, нæ
сыхæгты хъуг, дам, мæйы размæ фесæфт. Фæлæ уыцы
æхсæвæй фæстæмæ цæуын райдыдта хæдзармæ,
æрмæст æхсыр нæ кодта (чидæр-иу æй йæхицæн
æрдыгъта). Стуры хицау, ницы пайда у, зæгъгæ, сфæнд
кодта хъуджы аргæвдын. Æмæ та уæд хъуг фесæфт.
Æз бамбæрстон, хъуыддаг цæй мидæг ис, уый, фæ
лæ ницы загътон, уæддæр мыл нæ баууæндыдаиккой.
Афæдз рацыдаид, афтæ хисты бадтыстæм, æмæ
мын иу зонгæ лæг ус-хæйрæджы кой куы ракæнид,
федтон, дам, æй, æхситгæнгæ уæ сыхæгты хъуг куыд
фæцæйтардта, афтæмæй.
Радзырдта йæ 80-аздзыд нæлгоймаг Акъоты Горги.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дигора, ноябрь, 1993 аз.
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Тогда были тяжелые годы, голодные. Я зарабаты
вал на хлеб и кормил семью тем, что занимался коно
крадством.
Однажды мы с другом Алиханом задумали украсть
коней из колхоза села Лескен. Добрались до колхоз
ной конюшни, а там коней уже не было и в помине: их
угнали на неделю на пастбище. Алихан остался ноче
вать у родственников, а я ночью возвращался домой.
Уже начало светать, когда на дороге со стороны
села Дур-Дур показалась женщина. Она погоняла
корову и присвистывала. Она шла не так далеко от
меня, и я услышал такой странный крик, что даже
конь мой испугался и понесся по полю. Мне с тру
дом удалось остановить его. Конь успокоился, и в это
время я увидел приближающуюся женщину. Платок
упал с ее головы, и стали видны рога. Женщина вне
запно исчезла, а корова осталась стоять.
Когда я добрался до дому, узнал, что у наших со
седей месяц назад потерялась корова. После той ночи
она стала приходить каждый вечер, но молока не да
вала – кто-то его сдаивал. Хозяин коровы решил за
бить ее на мясо, и корова вновь пропала.
Я понял, в чем дело, но промолчал, ведь все равно
не поверили бы! А спустя год на поминках разгово
рился со знакомым. Он сказал, что тоже видел в ту
ночь, как черт в образе женщины, присвистывая, по
гонял корову наших соседей.
Рассказал Акоев Горги, 80 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Дигора, ноябрь, 1993 г.
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…Уæд Урсдоны цардыстæм. Уым мын уыди хорз
æрдхорд-бæхдавæг. Арæх-иу мæ ахуыдта йемæ æмæ
æз дæр фæцайдагъ дæн бæхтæ давыныл. Иуахæмы
та нæ балцæй æхсæвыгон æрбаздæхтыстæм æмæ
бацыдыстæм ме ‘рдхорды хæдзармæ. Йе ‘фсин –
æрыгон сылгоймаг, уыд цыдæр тыхстхуыз. Йæ лæджы
куы ауыдта, уæд æм батахт æмæ ныхъхъæр кодта: «Æз
æхсæв иунæгæй нал ныллæудзынæн!»
Лæг æй басабыр кодта. Æвæццæгæн, æхсæв иунæ
гæй тæрсгæ фæкæны, ахъуыды кодтон æз æмæ сын
«хæрзæхсæв» загътон. Рацыдаид ууыл мæйы бæрц,
афтæ ме ‘рдхорды афарстон: «Нал тæрсы де ‘фсин
æхсæвыгон иунæгæй?» «Нал, æнæ мæн ын æнкъард
вæййы», – дзуапп радта æмæ ныхас иннæрдæм аз
дæхта.
Иуахæмы та сфæнд кодтам балцы Назранырдæм
ацæуын. Нæ фæндаджы æмбисмæ куы бахæццæ
стæм, уæд ме ‘рдхорд фæстæмæ аздæхт, мæхи, дам,
æвзæр æнкъарын. Æз араст дæн иунæгæй. Фæстæмæ
æрбаздæхтæн дыууæ боны фæстæ. Бацыдтæн сæм,
куыд у, уый базонон, зæгъгæ, æмæ мын радзырдта
ахæм хабар. Хæдзармæ, дам, куы бахæццæ дæн, уæд
кæсын, æмæ нæ рудзынгæй рухс кæлы. Хæстæгдæр
куы бацыдтæн, уæд ма диссагæй цы кæныс! Стъолыл
алыхуызон хæринæгтæ, нозт, дыргътæ. Мæ ус бады
стъолы фарсмæ, йæ бакомкоммæ та цавæрдæр
нæлгоймаг. Бахызтæн мидæмæ æмæ нæлгоймаг
æрбайсæфт, нал æй ауыдтон. Усы фæрсын, æнафонмæ
цæмæн бадыс, фынг кæмæн æрæвæрдтай, зæгъгæ.
Æмæ мын афтæ зæгъы, дæумæ, дам, æнхъæлмæ
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кастæн. Æз дæр ын загътон, рудзынгæй цы федтон,
уый. Æмæ уæд басаст. Ды куы ацæуыс, уæд, дам, мæм
хæйрæг æрбацæуы нæлгоймаджы хуызы, зæгъгæ.
Уæдæй фæстæмæ ме ‘рдхорд йæ усы иунæгæй
никуыуал ныууагъта. Фæлæ æдзух йæ фарсмæ куыд
бадтаид! Иу хатт æй фæсизæр кæдæмдæр цæуын
бахъуыд æмæ мын бафæдзæхста, цалынмæ, дам,
здæхон, уæдмæ мын мæ хæдзар бахъахъхъæн,
зæгъгæ. Æз, куы ‘рталынг, уæд мæхи æрæмбæхстон
сæ хæдзары цур. Æддæмæ дæр ничи рацыд, мидæмæ
дæр ничи бацыд. Иуафон рудзынгæй бакастæн æмæ
федтон: иу нæлгоймаг бады ме ‘рдхорды усы фарсмæ,
сæ разы алыхуызон хæринæгтæ. Уалынмæ йæхæдæг
дæр фæзынд, æмæ мидæмæ иумæ бацыдыстæм,
фæлæ та нæлгоймаг цыдæр фæци.
Уыцы бонæй фæстæмæ хæйрæг нал фæзынд.
Æвæццæгæн, бамбæрста, хъахъхъæнгæ йæ кæнынц,
уый æмæ йæхицæн фæтарст марынæй.
Радзырдта йæ 80-аздзыд нæлгоймаг Акъоты Горги.
Ныффыста йæ Дзуццаты Сослан,
Дигора, мартъи, 1993 аз.

51

Мы тогда жили в Урсдоне. Там у меня был друг. Он
занимался конокрадством и меня приобщил к этому
делу. Однажды мы поздно ночью вернулись с очеред
ного «похода» и зашли в дом к другу. Жена его, моло
дая женщина, показалась мне взволнованной. Увидев
мужа, она бросилась к нему со словами: «Не оставляй
меня одну ночевать!» Муж успокоил ее. Я решил, что
женщина боится оставаться одна и, попрощавшись,
ушел… Прошло около месяца, и я поинтересовался у
друга: «Как жена, не боится одна ночевать?» «Нет, она
просто скучает без меня», – ответил он и заговорил о
другом…
Как-то раз мы отправились в сторону Назрани.
Неожиданно мой друг с полпути решил вернуться,
ссылаясь на плохое самочувствие. Я продолжил путь
один. Вернулся через пару дней и решил узнать, как
дела у друга. Вот что он мне рассказал: «Когда я в тот
вечер вернулся, приближаясь к дому, заметил свет в
окне. Заглянул внутрь и замер от удивления: за накры
тым столом сидит моя жена, а напротив нее – какойто мужчина! Я вошел в комнату, и он тут же исчез.
Я спросил у жены: «Что ты засиделась так поздно?
Для кого накрыла стол?» «Я ожидала тебя», – ответи
ла она. Но я сказал, что все видел в окно. Тогда жена
призналась, что в мое отсутствие к ней приходит черт
в облике мужчины».
С тех пор мой друг по ночам не отлучался из дома.
Но не мог же он постоянно быть рядом с женой, и од
нажды попросил меня понаблюдать за домом в его
отсутствие. С вечера я притаился неподалеку и на
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блюдал: никто не входил и не выходил. Потом загля
нул в окно и увидел: хозяйка сидит рядом с каким-то
мужчиной за накрытым столом…
К тому времени вернулся и хозяин. Мы вместе
вошли в комнату, а мужчина уже исчез…
С того вечера в доме друга черт больше не появ
лялся. Вероятно, понял, что за ним следят, опасался
за свою жизнь.
Рассказал Акоев Горги, 80 лет.
Записал Дзуцев Сослан, г. Дигора, март, 1993 г.
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Мах Уæлладжыры комы цардыстæм. Не ссинæгтæиу ссынмæ æккойæ хастам доныларæзт куырæйттæм.
Иу хатт æз мæ мады мадимæ сфæнд кодтон куыроймæ
ацæуын. Хор ныккодтам къæссайы æмæ араст стæм.
Куырой уыдис комы, хъæуæй дзæвгар дарддæр. Куы
бахæццæ стæм, уæд дурыл æрбадтæн, мæ зæнгтæ
уырдыджы цæуынæй фæрыстысты. Зæронд ус куы
ройы къутуйы йе ссинаг ныккалдта. Æз æдзынæг
кастæн куыройы цалх куыд зилы, нукыл æм дон куыд
цæуы, уымæ. Кæсын, æмæ дын иу зæронд гуыбыр ус до
ны йæхи ныппæрста цæлхыты бынмæ. Æз фæтарстæн
æмæ йæ мæ мады мадæн радзырдтон. Уый куыройы
фæсдуар цы лæдзæг уыд, уый радавта æмæ хъæр са
мадта, ныртæккæ дын дæ синтæ ацы лæдзæгæй нып
пырх кæндзынæн, фесæф ардыгæй, зæгъгæ. Æз цæмæй
зыдтон, мæ мады мад ус-бирæгъимæ хыл кæны, уый.
Не ссинаг куы ‘рыссадтам, уæд нæхимæ рацæйцы
дыстæм. Æмæ та дын доны йæхи чи баппæрста, уыцы
зæронд гуыбыр ус нæ размæ куы фæуыдаид. Æз æй
базыдтон, фæлæ йæ мæ нанайæн не схъæр кодтон,
зæгъын, куы фæхыл уой. Хæдзармæ куы бацыдыстæм,
уæд хабар мæ мады мад бинонтæн радзырдта. Абон,
дам, ус-бирæгъ чи фесты, уыцы сылгоймаджы куыройы
баййæфтам, æвæццæгæн та уым дзæгъæлы нæ фестад,
зæгъгæ.
Дыккаг бон хъæуы цæрджытæ æндæр дзырд нæ
кодтой, ус-бирæгъ, дам, куыройы цур сæ сыхæгты род
аргæвста.
Уыцы бонæй фæстæмæ æз куыроймæ никуыуал
ацыдтæн.
Радзырдта йæ 87-аздзыд сылгоймаг Черчесты Ладимхан.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Уæлладжыры ком, январь, 1994 аз.
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Мы жили в Алагирском ущелье. Зерно на муку
мололи на водяной мельнице. Носили его туда на
своих плечах.
Однажды я пошла с бабушкой на мельницу. Насыпа
ли зерно в кожаный мешок и отправились. Мельница
стояла в ущелье на реке, довольно далеко от села. Мы
дошли до речки, и я присела отдохнуть на камне, от ходь
бы в гору устали ноги. Бабушка ссыпала зерно в воронку
мельницы, а я с любопытством наблюдала, как течет вода
по желобу, и крутится колесо под напором струи. Вдруг
вижу, какая-то сгорбленная старушка прыгнула под коле
со. Я испугалась и сказала об этом бабушке. Она схватила
за дверью палку и, размахивая ею, стала громко кричать:
«Сгинь, вон отсюда! Иначе я тебе ребра переломаю!»
Мне было невдомек, почему бабушка прогоняет
старуху. Откуда было мне знать, что эта старуха была
оборотнем?!
Мы уже возвращались с мукой, и опять нам встре
тилась та старуха, которая прыгала в воду. Я заметила
ее, но ничего не сказала бабушке, вдруг она бы стала
ругаться с ней!
Вернувшись домой, бабушка рассказала, что мы
опять у мельницы видели оборотня. Наверняка по
явилась она там неспроста…
А на другой день в селе только и говорили о том,
как у мельницы женщина-оборотень зарезала сосед
ского теленка…
После этого я больше ни разу не ходила на мель
ницу.
Рассказала Черчесова Ладимхан, 87 лет.
Записал Дзуцев Амиран, Алагирское ущелье, январь, 1994 г.
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Дзуццаты Аслæнбегæй æз иухатт ахæм хабар
фехъуыстон, дзырдта йæ мæ фыдæн. Фæззæджы
фæстаг бонты, дам, быдырæй нæхимæ уæрдоны
хор ластон. Комы мыл баталынг, Хъобаны лæгæты
мæ галтæ суагътон, хæринаг сын æрæвæрдтон
æмæ мæхицæн æхсæвæр хъарм кæныныл фæдæн.
Æвиппайды иу лæг мæ цуры алæууыд. Бацин кодтон,
мæнæ мын æмбал фæци, зæгъгæ. Уый дын мæм
тызмæгæй сдзырдта: «Мемæ цом!» Нæ, зæгъын,
цæуын, мæ галтæ мын исчи адавдзæн. «Мемæ цом! Дæ
галтæн ницы уыдзæн, куыд сæ ныууадзай, афтæмæй
сæ æрбаййафдзынæ», – загъта та ногæй. Куы нал æмæ
мæ нал уагъта, уæд сразы дæн.
Дзæвгар куы ауадыстæм, уæд кæсын, æмæ дын
хъæдæй фæндырæйцæгъдгæ бирæ адæм рацæуынц.
Ай цы у, зæгъгæ, лæгмæ дзурын, фæлæ дзуапп нæ
дæтты. Цалдæр къахдзæфы ма акодтам, æмæ йæ мæ
цæст нал ауыдта. Фæндырæй чи цагъта, уыдон мæм
кæнынц хæстæгæй-хæстæгдæр Сæ разæй цæу, йе
рагъыл бады мæ чызг. Мæ зæрдæ куыд нæ ныссæххæтт
кодтаид! Чызгмæ йæ номæй фæдзырдтон æмæ нал
дæр цæу, нал дæр чызг, нал дæр адæм. Иууылдæр
фæдæлдзæх сты.
Раздæхтæн, уæдæ цы уыдаид. Мæ галты сив
тыгътон æмæ боныцъæхтыл Къæхтысæрæй ахыз
тæн. Ламардонмæ куы фæцæйхæццæ кодтон, уæд
хъæуы лæппутæ мæ размæ рауадысты, мæ галтæ мын
айстой æнкъард, сæргуыбырæй. Ссыдтæн нæхимæ,
æмæ нæ дуармæ – бирæ адæм. Цы хабар у, зæгъгæ,
æмæ, дам, дæ чызг йæхи æрцауыгъта.
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Зæрæдтæ куыд загътой, афтæмæй йын ахæм
æвирхъау адзал бауынаффæ кодтой хæйрæджытæ.
Радзырдта йæ 72-аздзыд сылгоймаг Елхъанаты Еленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дæллагхъæу, октябрь, 1992 аз.
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Этот случай я слышала от Дзуцева Асланбека, он
рассказывал про него моему отцу.
– Поздней осенью, – говорил Асланбек, – я ехал
на арбе за зерном в долину. Уже вечерело. Наступали
сумерки, когда я въехал в ущелье. В пещере у села
Кобан распряг волов, положил им корм и стал разо
гревать себе ужин. Вдруг передо мной появился муж
чина. Я обрадовался: будет мне попутчик! А незнако
мец сурово произнес: «Пошли со мной!» Я сказал, что
не пойду и не оставлю своих волов, а то кто-нибудь
уведет их. «Пойдем со мной! Ничего не случится с
твоими волами, целы они будут!» – настойчиво по
вторил он, и мне пришлось согласиться.
Шли мы довольно долго, и вдруг вижу: из леса
под звуки гармони выходит целая толпа. Я спросил
у незнакомца: «Что все это значит?» А он молчит, не
отвечает. А через несколько шагов внезапно исчез.
Тем временем толпа с гармонью все приближалась.
Впереди шел козел, а верхом на нем сидела моя
дочь. У меня чуть сердце не оборвалось! Я позвал
дочь по имени. Но в ту же минуту все исчезли: ни
козла, ни дочери, ни толпы. Как будто сквозь землю
провалились.
Я вернулся, что было делать! Запряг своих волов
и к рассвету проехал село Кахтисар. А при подходе
к Ламардону меня встретили ребята – мои односель
чане. Они с печальным видом и поникшими голова
ми взяли волов под уздцы. Приблизившись к дому, я
увидел много народа у наших ворот. Я спросил, что
случилось. Мне сказали: «Дочь твоя повесилась».
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По словам наших стариков, такая страшная кон
чина была ей предначертана бесами.
Рассказала Елканова Елена, 72 года.
Записал Дзуцев Амиран, с. Даллагкау, октябрь, 1992 г.
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Иухатт уазæгуаты уыдтæн мæ мадырвадæлтæм Уæл
лаг Санибайы. Цыдаид мыл 17-18 азы. Хорз мæ суазæг
кодтой, æхсæвæр бахордтам æмæ схуыссыдыстæм.
Иуафон æддæмæ рацыдтæн мæхихъуыдыйы. Уыд
(абоны хуызæн ма йæ хъуыды кæнын) диссаджы мæй
рухс æхсæв, стъалытæ хæрзныллæг мæ сæрмæ тыбартыбур кодтой. Куыддæр цæхæрадонмæ бахызтæн,
афтæ цыдæр лæгтæ æмæ устытæ мæ алыварс æртыгуыр
сты. Зарынц, кафынц, сæ цинæн кæрон нæй. Чи мæ
йæхирдæм ивазы, чи та мæм дзы æртхъирæнтæ кæны.
Мæхи фыртæссæй цы фæкодтаин, уый нал зыдтон
æмæ мæ тых-мæ бонæй ныхъхъæр кодтон. Бинонтæй
мæм ничи ракаст, æвæццæгæн, ныффынæй сты. Уый
фæстæ цы фæдæн, уымæн ницыуал бамбæрстон.
Райсомæй куы райхъал дæн, уæд кæсын, æмæ мæ
хуыссæны раз бадынц мæ мады мад æмæ сæ сыхæгты
устытæй чидæртæ. Мæ разы цæмæн бадут, зæгъгæ, сæ
куы афарстон, уæд мын рахабар кодтой. Райсомæй,
дам, дæ цæхæрадоны сæнæфсиры бын ссардтам, ницы
æмбæрстай, афтæмæй. Дæ хæдон уыд скъуыдтæ, дæ
буар та – цъæхтæ.
Фæстæдæр мын мæ мады мад загъта, уыдон, дам,
хæйрæджытæ уыдысты. Æхсæв, дам, бæласы бын
фæбадынц æмæ кæуыл амбæлынц, уымæн исты
фыдбылыз скæнынц.
Мæ мады мады хъуыды цалдæр боны фæстæ
мæхæдæг дæр фехъуыстон, ныхасы чи бадт, уыцы
зæрæдтæй, æвæццæгæн сын чидæр мæ кой ракодта.
Радзырдта йæ 74-аздзыд сылгоймаг Уырымты Ханиффæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Заманхъул, декабрь, 1992 аз.
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В молодости я гостила у родственников по матери
в Верхней Санибе. Мне тогда было лет 17–18. Приняли
меня хорошо. Вечером мы поужинали и легли спать.
Среди ночи я встала и вышла по нужде. Как сейчас пом
ню: была удивительно светлая лунная ночь с ярко мер
цающими в небе звездами. Только я ступила в сад, меня
окружили какие-то мужчины и женщины. Они пели,
плясали. Их веселью, казалось, не будет конца. Одни из
них тянули к себе, другие кричали, угрожали мне.
Я испугалась, от страха не знала, что делать, и за
кричала во весь голос. Но на мой крик никто не вы
шел. Видимо, вся семья крепко спала. Что было даль
ше – не помню.
Утром, очнувшись, увидела у своей постели свою
бабушку и нескольких соседок. Я спросила, поче
му они собрались около меня. Мне рассказали, что
утром меня обнаружили в саду на земле под кустом
винограда, где я лежала без сознания. Рубашка моя
была разорвана, а тело – в синяках. Спустя время ба
бушка мне объяснила, что это были черти.
Она говорила, что по ночам они собираются под
деревьями, и тому, кто им в такое время попадается,
не миновать беды.
Подтверждение бабушкиных слов я услышала и
от собравшихся стариков на ныхасе (место, где соби
раются мужчины), когда говорили о том, что случи
лось со мной.
Рассказала Урумова Ханиффа, 74 года.
Записал Дзуцев Амиран, с. Заманкул, декабрь, 1992 г.
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Раздæр фосы куыст чи кодта, уыдон-иу сæрды
сæ фос атардтой хохмæ. Уым адджын æмæ сойджын
кæрдæг вæййы уыцы афон. Фæззæг та-иу фос быдыр
мæ æртардтой. Иу ахæм фæззыгон изæр фыййæуттæ
сæхицæн фыс акусарт кодтой. Уыдис цыдæр бæрæ
гæхсæв. Мах ма уæд сывæллæттæ уыдыстæм æмæ
хъазыдыстæм уæтæрмæ хæстæг. Фыййæуттæй иу
нæ цурмæ æрбацыд æмæ нын бафæдзæхста, Дзыго,
дам, (афтæ хуыдтой нæ хъæуккаг ус-бирæгъы)
мыййаг искуыцæй куы фæзына, уæд-иу нæм фæ
хабар кæнут.
Мах хъазыныл фестæм æмæ Дзыго куыройы
аууæтты йæхи уæтæрмæ ныййиста. Махæй йæ
ничи федта. Уыцы рæстæг фыстæ уасын райдыдтой,
цæмæйдæр
фæтарстысты,
уæтæры
къуымты
разгъор-базгъор райдыдтой. Фыййæуттæ уайтагъд
бамбæрстой, уый Дзыгойы фыдбылыз кæй у, æмæ чи
лæдзæгимæ, чи сагоимæ разгъордтой. Ус-бирæгъæн
алидзын йæ къухы нал бафтыд, æмæ йæ фыййæуттæ
хорз федтой лæдзджытæй. Чидæр æй сагойæ рæхойгæ
дæр бакодта, фæлæ сын уæддæр алыгъд.
Райсомæй Дзыгойы чындз мæ мадмæ æруад æмæ
йын афтæ зæгъы: «Дæ хорзæхæй, ма фæзивæг кæн.
Дзыго мæлы æмæ нæм рауай». Мæ мад сæм ацыд.
Куы æрцыд, уæд радзырдта, зæгъгæ, дам, Дзыго
мæлыны къахыл ныллæууыд, омы, туг йæ хъæлæсæй
къæртгай калы.
Фыййæуттæ сæ фос куы федтой, уæд фенкъард
сты, æртындæс фысæн сæ хурхытæ уыдысты лыг.
Куыд дзырдтой, афтæмæй ус-бирæгъ рагæй нæ фæци
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дзидзайы хъæстæ æмæ сын фырзыдæй сæ туг æгæр
банызта.
Уыцы нады фæстæ Дзыго бирæ фæсад, фæлæ та
йæ цæфтæ бадзæбæх сты, фервæзт æмæ та дарддæр
йæ кæнон кодта. Фæлæ фыдлæг æмæ фыдбон бирæ
нæ хæссынц. Фæстæдæр ыл кæмдæр дур рахауд æмæ
ныммард.
Радзырдта йæ 63-аздзыд сылгоймаг Кæсæбиты Варикка.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Сындзыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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В прежние времена те, кто занимался разведени
ем скота, на лето угоняли свои отары в горы, чтобы
там кормились они сочной травой. Осенью скотину
перегоняли на равнину. В один из таких осенних ве
черов пастухи забили барана к святому празднику.
Мы, дети, играли рядом с пастбищем. К нам подо
шел один из пастухов и наказал: «Если появится здесь
Дзыго, то дайте нам знать», (Дзыго в селе была извест
на как оборотень).
Мы увлеклись играми и ничего не замечали. Тем
временем Дзыго, скрываясь за мельницей, незаметно
пробралась к отаре. Овцы всполошились, бегали по
загону, слышно было их блеяние. Пастухи услышали
шум и выбежали кто с вилами, кто с палками. Они
сразу догадались, что это Дзыго. Ей так досталось от
пастухов, что еле ноги унесла.
Утром сноха Дзыго зашла к моей матери и по
просила ее: «Зайди к нам, пожалуйста. Дзыго уми
рает».
Мать пошла к больной. Вернувшись, рассказала,
что Дзыго при смерти, кашляет кровью.
Тем временем пастухи проверили стадо и не до
считались тринадцати голов. У каждой из овец было
перерезано горло. Говорили, что Дзыго давно не ела
мяса и от жадности выпила слишком много свежей
крови.
После этих побоев она еще долго хворала. Но по
том раны ее зажили, и вновь она продолжила свои
черные дела.
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Но как проходит ненастье, так и наступил конец
злодеяниям Дзыго, – вскоре ее насмерть придавило
камнем.
Рассказала Касабиева Варикка, 63 года.
Записал Дзуцев Амиран,
с. Синдзикау, декабрь, 1992 г.
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Мæ фыды фыд хохы царди. Иу райсом ацыд
хъæдмæ хæрæгыл суг ласынмæ. Цыдис нарæг къах
вæндагыл. Уыд фæззыгон уазал бон. Комы тарбын
мигъ пъæззыйау ныббадти. Хъæдмæ куы бахæццæ,
уæд сугтæ æрцæттæ кодта æмæ сæ цыбыр лыгтæй
хæрæгыл сæвæрон, зæгъгæ, кæсы, æмæ хæрæг йæ
бынаты нал ис. Аракæс-бакæс кодта, фæлæ никуы
‘мæ ницы, цыма хæрæг зæххы скъуыды ныххаудта.
Агурын æй райдыдта. Кæсы, æмæ, суг кæм ракодта,
уыцы ран арт судзы. Сæхи йæм тавынц цыдæр
æнахуыр адæм, сæ сæртыл цы дыгай сыкъатæ зынд,
уыдонæй рухс кæлы, йæ хæрæг дæр уым. Цæуы сæм
хæстæгæй-хæстæгдæр, фæлæ сæм нæ хæццæ кæны.
Куы сæм æрбаввахс вæййы, уæд та адард вæййынц.
Бамбæрста, нæ сæ баййафдзæн уый æмæ фæстæмæ
раздæхт. Цæуы хъæумæ нарæг къахвæндагыл. Фæс
тæмæ фæкаст æмæ ауыдта, чидæр йæ фæдыл кæй
цæуы. Куы æрбайсæфы, куы фæзыны. Фæтарст, фæлæ
йæ цыды кой кæны. Тыххæйты сæхимæ бахæццæ
æмæ хабар бинонтæн радзырдта.
Дыккаг бон йæ хистæр лæппуимæ ацыд, хъæды суг
кæм ракодта, уырдæм. Кæсынц, æмæ сæ хæрæг сугты
раз мардæй кæрдæгыл афæлдæхт, йæ цæстытæ – гом.
Цы базонын ма хъуыд зæронд лæгæн, ацы «куыст»
ын хæйрæджытæ кæй бакодтой, уый. Хъæдмæиу иунæгæй чи ацыд, уымæн исты фыдбылыз
æнæракæнгæ нæ уыдысты.
Радзырдта йæ 77-аздзыд нæлгоймаг Салæгаты Тазе.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дыгургом, сентябрь, 1995 аз.
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Мой дедушка жил в горах. Однажды утром он со
брался из лесу привезти дров на осле. Шел дедушка
по узкой горной тропе. Выдался ненастный осенний
день. В ущелье стоял плотный сизый туман.
Дедушка нарубил дров, подготовил и хотел на
грузить осла. Оглянулся, а его нет. Дедушка посмо
трел вокруг, осел как сквозь землю провалился. Вдруг
видит: на том месте, где рубил дрова, горит костер. А
вокруг греются странные люди, с рожками на голове,
и рожки в темноте светятся. Рядом с ними стоит и его
осел. Старик хотел подойти к ним поближе, а те – от
него. Так и не смог приблизиться к ним. Дедушка по
нял, что ему не вернуть своего осла, и решил возвра
титься домой. Идет по узкой тропе. Оглянулся назад
и видит: кто-то идет следом за ним, то появится, то
исчезнет. Испугался старик, но продолжил путь.
Наконец дошел он до дома и рассказал о том, что
произошло с ним в лесу.
На другой день дедушка со старшим сыном по
шел в лес на то место. Они увидели: лежит на траве
мертвый осел, глаза его открыты. Понял тогда старик,
что это проделки бесов. Они навлекают беду на того,
кто в одиночку отправляется в лес.
Рассказал Салагаев Тазе, 77 лет.
Записал Дзуцев Амиран, Дигорское ущелье,
сентябрь, 1995 г.
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Нæ сыхæгты ус хæйрæджытимæ баст уыдис.
Æхсæв-иу ацыд сæхицæй æмæ та-иу боныцъæхтыл
фæзынд. Ацы хабар сæ бинонтæ адæмæн нæ хъæр
кодтой, худинаг сæм каст.
Иу мæйдар æхсæв сæ сыхæгты лæг балцæй
æрбаздæхт æмæ куыддæр сæ кулдуар байгом кодта,
афтæ йыл иу куыдз йæхи ныццавта, нæ йæ уадзы
мидæмæ. Лæг йемæ бирæ фæхъуырдухæн кодта,
фæлæ, дон – хиды бынты, ницы йын фæразы. Уыимæ
куыдз рæйгæ нæ кодта.
Цы бакæнон, зæгъгæ, лæг ахъуыды кодта æмæ
йæ дзыппæй спичкæты къопп фелвæста æмæ рухс
ссыгъта. Баппæрста йæ куыдзы цæсгомыл, æмæ
уæд куыдз æрбайсæфт. Бæлццон хæдзармæ бацыд,
æхсæвæр бахордта æмæ йæхи тъахтиныл æруагъта,
никæмæн ницы загъта.
Райсомæй йе ‘фсинмæ сыхæгты чызг æрбауад
тарстхуызæй æмæ йæ сæхимæ ахуыдта. Куы ‘рбацыд,
уæд æй лæг фæрсы: «Кæм уыдтæ афтæ раджы?» «Кæм
уыдтæн, кæм, зæгъгæ, куы фæрсай, уæд Фарузтæм
бауадтæн. Дысон ын чидæр йæ цæсгом спичкæйæ
басыгъта æмæ йын æй хосæй байсæрстон», – дзуапп
радта ус.
Уæдæй фæстæмæ Фарузыл куырысмæдзæуæджы
ном баззад.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг Хъуылаты Ирæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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Про нашу соседку говорили, что она знается с не
чистой силой. По ночам уходила она из дома и толь
ко на рассвете возвращалась. Ее родные скрывали это
от людей, боясь молвы и осуждения. Но вот что про
изошло однажды.
Сосед той женщины вернулся с дальней дороги.
Уже была поздняя ночь. Только он открыл дверь и
вошел во двор своего дома, как на него набросилась
какая-то собака. Она не давала войти хозяину в дом.
При этом лая не было слышно. Долго он мучился,
возился с собакой, но не мог справиться с ней. Тут
вдруг вспомнил о коробке спичек в кармане и бросил
горящие спички прямо в морду собаке. Она тут же
исчезла. Мужчина вошел в дом, поужинал и лег от
дыхать, никому ничего не сказав.
А наутро к жене забежала взволнованная дочь со
седки и попросила сейчас же зайти к ним. Когда жена
вернулась, муж спросил, куда она так рано ходила. «К
нашей соседке Фарузе. Вчера ночью ей кто-то спич
ками опалил лицо. Я мазала ей места ожогов», – от
ветила женщина.
После этого все убедились, что Фаруза действи
тельно оборотень.
Рассказала Кулаева Ира, 60 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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Уыдис зымæгон хъызт бон. Мæ фыды фыд араст
хъæдмæ сугтæ ласынмæ. Кæсы, æмæ стыр дуры сæр
бады иу æнæдаст лæг, йæ сæрыл зæронд бухайраг
худ, йæ уæлæ дæрдджын цухъхъа, йæ астæуыл хъама.
Хæстæг æм куы бацыд, уæд æй базыдта – уый уыд
æххуырст лæг, йæ ном – Иуане. Ам цы ми кæныс,
зæгъгæ, йæ афарста. «Ау, уый та цавæр фарст у?
Нæ зоныс, абон доныскъæфæнты бæрæгбон у, уый?
Фæлтау цом мемæ доны былмæ æмæ нæхи хорз
фенæм. Ацы бон дзы хæрд, нозт къубалмæ вæййы.
Чындзытæ иууылдæр уым вæййынц, искæуыл дзы дæ
цæст æрæвæрдзынæ», – дзуапп радта Иуане.
Мæ фыды фыд ын нæ разы кодта, хъæдмæ,
дам, цæуын æмæ мын фадат нæй. Фæлæ йæ Иуане
фæстагмæ уæддæр сразы кодта, æмæ араст сты. Доны
был уыд бирæ адæм: чындзытæ, нæлгоймаг фæсивæд.
Симынц, сæ къæрцц-къæрцц уæларвмæ хъуысы. Сæ
къухтыл æрхæцыдысты Иуане æмæ мæ фыды фыдæн
дæр, æмæ хъазт йæ тæмæны бацыд.
Иуафон иу лæг (хæрзгæнæг æнæзæгъинæгтæй)
фæлæууыд мæ фыды фыды къахыл æмæ йын йæ
хъусы сусæгæй бадзырдта: «Хорз лæг, дыккаг хатт
кафын мауал баком, цыфæнды хатыд дæм куы кæной,
уæддæр. Хæргæ дæр мацы бакæн, науæд дын æгасæй
аирвæзæн нал ис. Ма бакæс де ‘мбалы коммæ дæр,
уый дæр сымахæй нæу».
Симд куы фæци, уæд иу рæсугъд сылгоймаг мæ
фыды фыдмæ дзуры, цом, мемæ ракаф, зæгъгæ,
фæлæ йын не сразы. Уæд та йæм ноджы рæсугъддæр
сылгоймаг ныххатыд: «Цом, мемæ акаф, æз дæ усæй
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цæмæй æвзæрдæр дæн? Æрбакæс-ма мæм, мæ
цæсгомæй хуртæ æмæ мæйтæ куыд худынц! Ракаф,
фæсмон фæкæндзынæ». Фæлæ та уымæн дæр не
сразы, йæ зæрдыл дардта, йæ хъусы йын сусæгæй лæг
цы дзырдта, уыцы ныхас. Фынгыл дæр къæбæр йæ
дзыхмæ нæ систа.
Куы бамбæрста, Иуане дæр хæйрæг кæй у йæ
зонгæ æххуырст лæджы хуызы, æмæ йæ ардæм сайгæ
æркодта, уæд йемæ схъуырдухæн, æмæ сын хылмæ
асайдта. Иуанейы дамбацайæ фехса, зæгъгæ, афтæ
Иуане-хæйрæг мæ фыды фыды къахæй бакъуырдта,
æмæ дамбаца кæдæмдæр асхъиудта. Уыцы рæстæг хур
скаст, æмæ хæйрæджытæ хуры рухсæй фæтарстысты,
цæст сæ нал ауыдта.
Дыккаг бон мæ фыды фыд хабар радзырдта йе
‘рдхордæн, æмæ иумæ ацыдысты дамбаца агурæг.
Дамбаца ифтыгъдæй ссардтой, хæйрæджыты фынг
кæм уыд, уым, дыууæ дуры ‘хсæн.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Бутаты Тамарæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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Это было морозным зимним днем. Мой дедуш
ка отправился в лес за дровами. По дороге он уви
дел сидящего на большом камне мужчину с лицом,
заросшим бородой. На голове – поношенная па
паха, одет в старую черкеску, за поясом – кинжал.
Приблизившись, дедушка узнал его: это был наемный
работник по имени Иуане. Дедушка спросил его, что
он здесь делает. «Что за вопрос? Не знаешь разве, что
сегодня праздник святой – Крещение! Пойдем лучше
к реке и хорошо угостимся. В такой день там можно
попить-поесть досыта. К тому же там много молодых
женщин, какая-нибудь да приглянется!» – ответил тот.
Дедушка долго не соглашался, ссылаясь на заня
тость: надо, мол, дров привезти. В конце концов Иуане
убедил его, и пошли они к реке. А там собралось мно
го народу: молодые женщины, мужчины. Гремела му
зыка, танцы были в самом разгаре. Пригласили Иуане
и дедушку на танец симд. Тут один мужчина (бесдоброжелатель), наступив на ногу дедушке, шепнул
ему на ухо: «Добрый человек, во второй раз не выходи
на танец, как бы ни уговаривали. И не прикасайся к
еде, иначе живым отсюда не уйдешь. Не поддавайся
уговорам своего приятеля– он тоже из наших».
Танец симд закончился, и к дедушке подошла
красивая молодая женщина – пригласила на следую
щий. Он отказал ей. Потом подошла женщина, еще
очаровательнее, и стала уговаривать: «Пойдем танце
вать! Глянь на меня, чем я не красавица! Разве хуже я
твоей жены? Выходи, а то будешь жалеть!» Дедушка
устоял, не поддался ее чарам, помня слова того беса72

доброжелателя. Вновь сел за стол, но не взял в рот ни
крошки.
Дедушка понял, что Иуане, бес в образе знакомо
го, завлек его сюда. Завязался у них спор, перешед
ший в драку. Дедушка пытался выстрелить в него из
пистолета, но тот толкнул его ногой. Пистолет отле
тел в сторону. Тут выглянуло солнце. Бесы, испугав
шись яркого света, сгинули с глаз.
На следующий день дедушка рассказал об этом
случае своему другу, и они пошли к тому месту ис
кать пистолет. Нашли его заряженным между кам
ней, там, где ночью стояли столы бесов с угощениями.
Рассказала Бутаева Тамара, 65 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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Уый раджы уыд. Хохæй рацыдтæн быдырмæ, мæ
хо моймæ кæдæм ацыд, уыцы хъæумæ. Уыд уазал, цы
быр зымæгон бон, мит къæхты бын хъыс-хъыс кодта.
Цы бон цыдтæн, хъуамæ уыцы бон фæстæмæ
нæхимæ раздæхтаин, фæлæ банафон, æмæ мæ мæ
фысымтæ нал рауагътой, райсом, дам, ацæудзынæ,
цы тагъд кæныс, зæгъгæ.
Ныллæууыдтæн, уæдæ цы уыдаид. Уыцы æхсæв
уыд Хæйрæджыты æхсæв, æмæ мæ хойы бинонтæ карк
аргæвстой. Æз æй зыдтон, се ‘хсæвæр нæфæтджиаг у,
уый. Фæлæ мæм хæдзары хицау ныххатыд æмæ мын
карчы къах бахæрын кодта.
Æхсæвы хуыссæджы цъыртт нал федтон, хъуыр
духæн кодтон цавæрдæр цыппæркъахыг сырдимæ.
Рацæйцыдтæн-иу нæхимæ, фæлæ та-иу фысымты
кулдуармæ куы рахæццæ дæн, уæд та-иу мын мæ риу
йæ зæвæтæй ныццавта. Куы-иу адæймаджы хуызæн
фестад, куы – бирæгъы хуызæн.
Хорз æмæ æрбабон. Мæ фын фысымтæн куы
радзырдтон, уæд мыл худæгæй бакъæцæл сты. Дысон,
дам, дæ карчы дзидза хæрын нæ хъуыди.
Бынтон диссаг та нæхимæ куы ссыдтæн, уæд
фехъуыстон. Мæ чындз мæ размæ рауад æмæ мын
радзырдта. Сæумæрайсом, дам, кæрчытæн хæринаг
радтон, кæркдонмæ бакастæн æмæ нæ кæрчытæ,
сæ къæхтæ хæрдмæ хъил, афтæмæй хæдмæлтæй
лæууыдысты.
Радзырдта йæ 90-аздзыд сылгоймаг Хъараты Лизæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Уæлладжыры ком,
декабрь, 1992 аз.
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Это было давно. Мы жили в горах, и я собралась в
гости к сестре. Она вышла замуж в село, расположен
ное на равнине. Был очень морозный зимний день,
снег скрипел под ногами.
Я предполагала вернуться домой в тот же день,
но уже время близилось к вечеру, и хозяева угово
рили меня остаться ночевать. «Завтра, не спеша, от
правишься домой», – говорили они. Что мне было
делать, я осталась.
Это был вечер, когда по обычаю приносили жерт
ву нечистой силе (Хæйрæджыты æхсæв). Хозяева заре
зали курицу и сели ужинать. Я знала, что в такой вечер
жертвенное мясо принято есть лишь членам семьи.
Но хозяин настоял, чтобы я съела куриную ножку.
Всю ночь я провела в кошмарном сне: меня мучил
какой-то четвероногий зверь. Во сне он не давал мне
выйти из этого дома. Только я дохожу до калитки, а
он бьет меня в грудь ногами. Он был то человеком, то
волком.
Наконец наступило долгожданное утро. Я расска
зала свой сон хозяевам. Они посмеялись надо мной:
не надо было, мол, вчера ужинать той курятиной.
А когда я вернулась домой, удивилась еще боль
ше. Невестка, встретив меня, рассказала, как вышла
она рано утром покормить кур, заглянула в курятник,
а там лежат они лапками кверху – все подохли.
Рассказала Караева Лиза, 90 лет.
Записал Дзуцев Амиран, Алагирское ущелье,
декабрь, 1992 г.
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…Уæд нæ бинонтæ Сындзыхъæуы цардысты.
Нæ сыхы уыд ус-бирæгъ. Зыдтой йæ хъæуы
цæрджытæ иууылдæр. Цуанæттæ-иу ыл хъæды дæр
сæмбæлдысты.
Иухатт ме ‘фсымæр æнафоны сыхаг хъæуæй
ныхимæ æрбацæйцыд. Цыди доны былтыл, нарæг
къахвæндагыл. Куыроймæ куы бахæццæ, уæд
кæсы æмæ къæйыл кæйдæр дзаумæттæ. Куыд сæм
фæцæйæвнæлдта, афтæ йæм райхъуыст сылгойма
джы дзурын: «Ма сæм бавнал, фыдбылызы бахау
дзынæ».
Ме ‘фсымæр сылгоймаджы уайтагъд йæ хъæлæсæй
базыдта. Уый уыдис нæ хъæуккаг ус-бирæгъ æмæ
йын афтæ зæгъы: «Гъер дæр ма нæ басæтдзынæ, усбирæгъ кæй дæ, ууыл. Базыдтон дæ, дæхи мауал
æмбæхс, рацу хæстæгдæр». Ус-бирæгъ фæмæсты
æмæ йæ ралгъыста: «Гъемæ мæ кæд базыдтай, уæд
цæргæ-цæрæнбонты дæ фæрстыл фæхуысс, уæлæмæ
мауал рабад». Ме ‘фсымæр уæдæй фæстæмæ уæззау
рынчын фæцис, цы нæ дохтыр, цы нæ дæснымæ йын
фæцыдыстæм, ахæм нал баззад, фæлæ хуыссæнæй
нал рахызт. Ус-бирæгъы æлгъыст ыл æрцыд.
Радзырдта йæ 64-аздзыд сылгоймаг Хацъæты Ритæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Сындзыхъæу,
февраль, 1992 аз.
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Мы тогда жили в селе Синдзикау. На нашей ули
це жила колдунья. Об этом было известно всем жите
лям села. Охотники иногда встречали ее в лесу.
Однажды мой брат поздно возвращался домой
из соседнего села. Он шел по узкой тропе вдоль реки.
Дошел до мельницы и видит: на каменной плите ле
жит чья-то одежда. Не успел он до нее дотронуться,
как вдруг услышал женский голос: «Не прикасайся,
иначе не миновать тебе беды!»
Брат узнал по голосу соседку и сказал ей: «И те
перь не признаешься, что ты колдунья? Не прячься, я
тебя узнал. Подойди ближе».
Та рассердилась и стала проклинать брата: «Раз
ты меня узнал, не встать тебе на ноги, не подняться до
конца дней твоих!» После этого мой брат тяжело за
болел и слег. К кому только ни обращались, никто не
мог его вылечить: ни врачи, ни знахари.
Так сбылось проклятие колдуньи.
Рассказала Хацаева Рита, 64 года.
Записал Дзуцев Амиран, с. Синдзикау,
февраль, 1992 г.
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Уыди 1941 аз. Нæ бинонтæ уæд Сындзыхъæуы цар
дысты. Нæ хæдзар уыдис хъæугæрон, цæхæрадонæй
чысыл фалдæр та – быдыр æмæ æртæ обауы, Нæртон
обæуттæ сæ хуыдтой. Иу дзы уыд бæрзонддæр, иннæ
дыууæ та ныллæгдæр.
Иу бон (кæцы мæй уыдис, уый хорз нал хъуыды
кæнын) фæцæйцыдтæн мæ чындзы цæгатмæ.
Куыддæр стырдæр обауы размæ бахæццæ дæн,
афтæ дын кæсын, æмæ обауы сæр иу лæг хуыссы,
йæхи
уæлгоммæ
дæргъæй-дæргъмæ
ауагъта.
Афтæ дынджыр уыд, æмæ æз йæ уæрагмæ дæр нæ
сыххæссыдаин.
Æз, кæй зæгъын æй хъæуы, тынг фæтарстæн æмæ
цæуын нал дæр размæ уæндыдтæн, нал дæр фæстæмæ.
Искæмæ ныхъхъæр кæнон, зæгъгæ, куыддæр ахъуыды
кодтон, афтæ мæм лæг обауы сæрæй æрдзырдта:
«Тагъд тынг æвзæр замантæ скæндзæн». Уыйадыл
цыдæр фæци. Æз цасдæр рæстæг сагъдауæй аззадтæн,
стæй дарддæр мæ цыды кой кодтон.
Мæ чындзы цæгатмæ куы бахæццæ дæн, уæд сын
хабар радзырдтон. Чындзы мад уый куы фехъуыста,
уæд дын афтæ куы фæкæнид: «Мæ хæдзар куыд
айхæлд, дысон уыцы дынджыр лæджы нæ сыхаг дæр
федта обауы сæр æмæ уымæн дæр загъта, тагъд, дам,
тынг æвзæр замантæ скæндзæн».
Уыцы хабарыл къуыри рацыдаид, афтæ æцæгдæр
хъæумæ сыхъуыст æвзæр хабар, – райдыдта Фыды
бæстæйы Стыр хæст. Фæстæдæр мын мæ чындзы
мад куыд бамбарын кодта, афтæмæй уыцы дынджыр
лæг уыдис æнæзæгъинæгтæй. Уыдонæй дæр, дам,
хæрзгæнджытæ вæййы.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.Ныффыста
йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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Шел 1941 год. Наша семья проживала в селе
Синдзикау. Дом стоял на окраине. За огородом в поле
были три холма, один высокий, а два других пониже.
За величественный вид называли их нартскими.
Как-то днем, не помню, в каком месяце это было,
собралась я к родственникам нашей невестки. Дошла
до большого холма и вижу: на его вершине во весь
рост растянулся и лежит мужчина. Он был настолько
высок, что я ему едва доставала до колена. Разумеется,
я испугалась, не могла двигаться от страха ни вперед,
ни назад. Только подумала: надо закричать и позвать
на помощь. Тут незнакомец с вершины холма обра
тился ко мне: «Скоро настанут тяжелые времена!»
После этих слов он исчез. Я какое-то время стояла как
вкопанная, потом пошла дальше.
Я рассказала родне о том, что видела по дороге.
Мать невестки, всплеснув руками, сказала: «Боже
мой, что же будет?! Вчера этот длинный то же самое
сказал нашему соседу, когда тот увидел его на верши
не холма».
Не прошла и неделя, как до села дошла страшная
весть – началась Великая Отечественная война.
Позже мать невестки объяснила мне, что тот вы
сокий человек был бесом. Среди них тоже бывают
благодетели.
Рассказала Дзугкоева Зарета, 65 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, декабрь, 1992 г.
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Ацы хабар æцæг уыди. Мæ фыд Габо мын æй
радзырдта. Уæлладжыры комы, дам, Ходы фæзы фос
хызтон иу сæрдыгон бон. Ме ‘мбал хъæумæ ацыди
хæринаг хæссынмæ. Изæрæй фос уæтæрмæ куы
‘ртардтон, уæд къæйыл арт скодтон æмæ йæм мæхи
тавтон, æнхъæлмæ кастæн ме ‘мбалы æрбацыдмæ.
Талынг кæнын куы райдыдта, уæд кæсын, æмæ, дам,
мæм комкоммæ æрбацæуынц дыууæ сылгоймаджы,
сæ иу асдæр, иннæ – æрыгондæр. Куы мæм æрбахæццæ
сты, уæд, дам, мæм асдæр сылгоймаг дзуры: «Мæнæ
дын цы усаг фæкæнын, уымæ ма æрбакæс». Габо
фæтарст æмæ йæм хæцæнгарз фелвæста. Иуы дзы
фæгæрах кодта, фæлæ йæ цуры сæ рыг дæр нал аззад.
Фæдæлдзæх сты, æрмæст ма лæджы хъустыл ауад сæ
цъæхахст æмæ ма дзы кæцыдæр ныхъхъæр кодта: «Дæ
цæрæнбонты хъæрзгæ-ризгæйæ фæцæр, иу дæ дыууæ
макуы бауæд!»
Уалынмæ фæзынд йе ‘мбал дæр æмæ тынг фæдис
кодта ацы цауыл. Фæлæ чи уыдаиккой устытæ,
уымæн уый дæр ницы зыдта (Габойæ æрыгондæр
уыдис).
Райсомæй Созайты уæтæрæй сæ цурмæ æрбацыд
зонгæ фыййау æмæ сæ бафарста, дысон, дам, цæуыл
гæрæхтæ кодтат? Æмæ йын Габо хабар радзырдта,
суанг ма йын сылгоймæгтæй иуы сæрыхъуынтæ
къудзитыл ауыгъдæй куыд аззадысты, уый дæр
равдыста. Зæронд фыййау бахудт æмæ загъта, уыдон,
дам, æнæзæгъинæгтæ кæй уыдысты, иухатт уымæ дæр
кæй æрбацыдысты.
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Цалдæр боны фæстæ мæ фыд фæрынчын, хуыс
сæнæй уæлæмæ нал сыстад, æрцыд ыл хæйрæджыты
æлгъыст. Нæ мыггагæй дæр иу дыууæ нал кодта.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, январь, 1992 аз.
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Этот случай произошел в действительности. Вот
как рассказал об этом мой отец Габо:
– Летним днем я пас скот в Алагирском ущелье.
Мой напарник ушел в село за продуктами.
Вечером я пригнал овец с пастбища, развел огонь
на каменной плите и стал греться, ожидая товарища.
Уже наступали сумерки, стало темнеть. Вдруг я уви
дел двух женщин. Они приближались ко мне. Одна
была постарше, другая помоложе. Они подошли
близко, и та, которая старше, сказала: «Смотри, ка
кую невесту я тебе привела!»
Я с испугу схватил ружье и выстрелил в одну из жен
щин. Они тут же исчезли, как сквозь землю провалились.
Только звон стоял в ушах от их визга, и звучали слова од
ной из них: «Чтоб тебе всю жизнь мучиться и страдать от
боли! И чтоб не было прибавления роду твоему!»
К тому времени вернулся напарник и очень уди
вился произошедшему. Он был моложе моего отца и
не мог знать, что за женщины это были.
Утром на следующий день к нам зашел пастух с
соседней отары Созаевых и спросил: «Что за стрельба
была вчера у вас?»
Отец показал ему оставшиеся женские волосы на
кустах. Старый пастух с улыбкой произнес: «Ведь это
были черти! Они как-то и ко мне приходили!»
Через несколько дней мой отец заболел и слег, сбы
лось то проклятие. И в нашем роду не было прибавления.
Рассказала Дзугкоева Зарета, 65 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, январь, 1992 г.
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Нæ хъæуы цардис иу зæронд ус. Адæм æй хуыд
той ус-бирæгъ. Уый алы фыдмитæ кодта цæрджы
тæн. Фæлæ йын сæ бон ницы уыд, ничи йæ уыдта
фыдбылызгæнгæ. Уайтагъд-иу æрбайсæфт. Мæ фыды
фыд æй иу хатт æргом федта. Хъавыд æм сдзурынмæ,
фæлæ куыройы нучы ныггæпп кодта æмæ фæцыдæр.
Лæг ма ракæс-бакæс акодта, фæлæ ус-бирæгъ нучы
донæй нал рахызт.
Мæ фыды фыд куыд дзырдта, афтæмæй ус-бирæ
гъмæ уыд ахæм миниуæг: арæх кодта рынчынтæ.
Куы-иу фæрынчын, уæд-иу хъæуы цæрджытæй æнæ
мæнг исчи фæзиан. Йæхи уды бæсты-иу мæлæтмæ
цæрджыты хуыздæртæй искæй уд радта. Фæлæ
иуахæмы йæхæдæг фæзиан æмæ нæ хъæуæй зæронд
адæймаг йеддæмæ ничиуал мард. Хъæуы цæрджытæ
бамбæрстой, ус-бирæгъ хæйрæджытимæ баст кæй
уыд, уый.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, декабрь, 1992 аз.
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В нашем селе жила одна старуха. Все говорили,
что она ведьма. Много неприятностей доставляла она
людям, но никак не могли ее уличить: сразу меняла
облик и исчезала.
Моему дедушке однажды удалось увидеть старуху
на мельнице. Он пытался заговорить с ней, но та сразу
прыгнула в желоб и скрылась в потоке воды. Старик
все высматривал, но ведьма так и не вышла из воды.
Как рассказывал дедушка, колдунья часто болела.
Жители села замечали: если она заболевала, то в селе
непременно кто-то потом умирал. Как будто вместо
себя на смерть она обрекала другого, одного из луч
ших в селе.
Но все же пришло время и ведьме покинуть этот
мир. После ее смерти в нашем селе умирали только
люди преклонного возраста.
Так жители села убедились в том, что старуха
имела связь с нечистой силой.
Рассказала Дзугкоева Зарета, 65 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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Ацы хабар мыл æрцыд 1937 азы. Уæд ма хохы
цардыстæм, Уæлладжыргомы. Сыхы чызджытимæ
ацыдыстæм дзедыртæ тонынмæ. Бахæццæ стæм
дзедырджын фахсмæ æмæ адджын гагадыргътæ
æмбырд кæнын райдыдтам: чи бедрайы, чи уисæйбыд
чыргъæды. Æз иу зад къудзийы бын иуварс иунæгæй
аззадтæн. Чызджытæ алырдæм апырх сты.
Мæ чыргъæд æрдæгмæ байдзаг, афтæмæй кæсын,
æмæ пысыраты ‘хсæн, мæнæй дыууæ-æртæ метры
дарддæр, дзуццæджы бады иу сылгоймаг, йæ уæлæ
урс-урсид дарæс. Куы фæзыны, куы æрбайсæфы.
Пысыратæ йæ цæсгомыл æнцайынц, фæлæ йæ цыма
нæ судзынц, йæхи афтæ дары. Куы йæм бакæсын,
уæд мæм уый дæр æдзынæг ныккæсы, йæ цæст
дæр нæ ныкъулы, цыма уадзыг фæци, уыйау æнцад
бады. Фыццаг æй адæймаг фæхуыдтон, фæлæ йын
йæ къæхтæм куы фемдзаст дæн, уæд бамбæрстон,
фæстæмæзæвæтджынтæй кæй у, уый, æмæ дзы куыд
нæ фæтарстаин! Ме ‘мбæлттæм ныхъхъæр кæнон,
зæгъгæ, куыддæр ахъуыды кодтон, афтæ урс дарæсы
сылгоймаг цыдæр фæци, ауыдтон ма, йæхи коммæ
фæлурс мигътæм куыд фехста, уый.
Радзырдта йæ 65-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, октябрь, 1992 аз.
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Это произошло в 1937 году, в то время мы жили в
горах, в Алагирском ущелье.
Мы с соседскими девочками пошли в лес за ягода
ми. Дошли до склона горы, где были заросли кустов
ежевики. Разбрелись в разные стороны и собирали
ягоды – кто в ведерко, кто в плетеную корзинку.
Я уселась под кустом, усыпанным ежевикой, и
набрала почти половину корзины. Вдруг подняла
голову и на расстоянии двух-трех метров в зарослях
крапивы увидела женщину. Она сидела на корточ
ках и была одета в белоснежную одежду. То исчезнет,
то появится, крапива касалась ее лица, но, казалось,
она не обжигала ее. Женщина сидела неподвижно и,
встретившись со мной взглядом, смотрела в упор, не
моргая, будто замерла.
Сначала я приняла ее за обычную женщину, но
глянула на ее ноги и увидела повернутые задом на
перед пятки. Тут я поняла, что это черт! Как было мне
не испугаться! Подумала, надо позвать подруг, и в ту
же минуту женщина в белом куда-то исчезла. Только
успела заметить, как мелькнула она в сизом тумане
внизу ущелья.
Рассказала Дзугкоева Зарета, 65 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, октябрь, 1992 г.
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Мæ мады мад мын Фыдыбæстæйы Стыр хæсты
размæ иу диссаджы хабар радзырдта, æмæ йæ нæ
рох кæнын. Арæх æрлæууы мæ зæрдыл. Иу усæн,
чындзыцыд куы нæма уыдис, уæд хæйрæджытæй уыд
уарзон. Йæ кары куы бацыдис, уæд æй иу æрыдойнаг
лæппу ракуырдта. Иуцасдæр куы ацардысты, уæд
лæппу бафиппайдта, йæ ус-иу æхсæв кæдæмдæр
куыд алыгъд, уый. Цы хуызы нæ архайдтой бинонтæ,
чындз цы кæны, уый базоныныл, ахæм нал баззад.
Фæлæ кæдæм ацæуы, уымæн ницы рахатыдтой, суанг
ма-иу æй æхсæв хъахъхъæнгæ дæр кодтой. Сæ бон
куы ницыуал уыд, уæд лæппуйæн загътой, молломæ,
дам, æй фæкæн, уый йеддæмæ, ничи базондзæн,
æхсæв цæмæн алидзы, уый.
Лæппу йæ усы молломæ бакодта. Молло чындзы
аивæй фæфарста, фæракъах-бакъах æй кодта, фæлæ
йын ницы дзырдта. Уæд æй артмæ хæстæг бакодта
æмæ йын йæ сæр арты æвзæгтæм къухæй хæстæгæйхæстæгдæр кæны, дæ хæйрæджы ном схъæр кæн,
зæгъгæ. Усæн йæ цæсгом артмæ куы ‘рхæстæг, судзын
æй куы байдыдта, уæд ма йын цы гæнæн уыд, æмæ
йæ хæйрæджы ном йæ дзыхæй схауд. Куыддæр
йæ уарзон хæйрæджы ном схъæр кодта, афтæ йын
цыдæр йæ фæсонтыл йе ‘нгуылдзтæ æруагъта, æмæ
йæ зæронды бонтæм носæй баззадысты.
Уыцы бонæй фæстæмæ ног чындз æхсæвыгон сæ
хæдзарæй никуыуал алыгъдис.
Радзырдта йæ 66-аздзыд сылгоймаг Бесаты Таисæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Дзæуджыхъæу, ноябрь, 1992 аз.
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Рассказ этот я услышала от своей бабушки давно,
еще перед Великой Отечественной войной. На меня
он произвел такое впечатление, что до сего времени
сохранился в памяти.
Одна девушка еще до замужества была влюблена
в молодого человека, который был из бесов, и встре
чалась с ним.
Пришло время выходить замуж, за нее посватался
парень из Ардона, и сыграли свадьбу. Через некото
рое время муж стал замечать, что молодая жена по
ночам часто отлучается из дома. Семья забеспокои
лась, что только ни предпринимали, чтобы выяснить,
что происходит с невесткой! Бывало, даже следили за
ней. Но все было напрасно. Тогда посоветовали мужу
обратиться к помощи знахаря: только он может уз
нать, почему уходит жена.
Муж привел жену к знахарю. Тот долго говорил
с молодой женщиной, пытался вызвать на откровен
ность, но она упорно молчала. Тогда знахарь подвел
женщину к огню, взял ее за голову и держал над ним,
уговаривая назвать имя попутавшего ее беса. Пламя
жгло лицо, и от боли, что оставалось ей делать, вы
рвалось из ее уст имя того, к которому уходила по но
чам. Только произнесла его, как пальцы чьих-то рук
вонзились ей в спину, оставив глубокий шрам на всю
жизнь.
С того времени женщина перестала уходить по
ночам из дома.
Рассказала Бесаева Таисия, 66 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, ноябрь, 1992 г.
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Раджы заманы-иу хæйрæджытæ æргом цыдысты,
æмбæлдысты адæмыл, бирæтæ сæ тæрсгæ дæр нал
кодтой.
Мæ фыды мад-иу афтæ дзырдта: хæйрæг дыл
куы амбæла, уæд дæм дзурдзæни, къахдзæни дæ,
фæлæ йæм фæстæмæ макуы сдзур. Семæ ныхас куы
кæнай, уæд дæ сæхи хуызæн скæндзысты. Кæддæр сæ
Хуыцау, бæргæ, ралгъыста, фæдæлдзæх ут, зæгъгæ,
фæлæ бынтон нæ фесæфтысты. Чи ма дзы баззад
уæлæуыл, уыдон фыдбылызтæ кæнынц адæмæн, мах
сæ нæ уынæм, афтæмæй.
Ныртæккæ дæр ма хæйрæджытимæ баст чи
у, ахæм адæймæгтæ ис. Уыдон сты алыхуызон
кæлæнгæнджытæ. Се ‘хсæн ис хæрзгæнджытæ дæр.
Нæ хъæуы уыд иу дæсны-кæлæнгæнæг. Цæрджытæ
йæ иухатт æрцахстой, маргæ дæ кæнæм, зæгъгæ. Уый
сын лæгъстæ кодта: «Ма мæ амарут, хæйрæг ме ‘ккой
бады æмæ уын исты фыдбылыз скæндзæн». Адæм
ын йæ ныхæстыл ныххудтысты, мах дæ ныхæстыл не
‘ууæндæм, зæгъгæ. Сбастой йæ æмæ йæ бæхуæрдоны
сæвæрдтой. Ластой йæ къæдзæхæй аппарынмæ.
Бæхы ехсæй æрцавтой, фæлæ размæ не ‘ккуырсы.
Уæд сын кæлæнгæнæг ус афтæ зæгъы: «Уæ бæх йæ
бынатæй нæ фезмæлдзæн, цалынмæ ме ‘ккойы чи
бады, уый бафæнда, уæдмæ. Фæлтау мæ уæрдонæй
æрисут». Куыддæр æй æристой, афтæ бæх араст æмæ
уæд адæмы бауырныдта, сæ хъæуккаг кæлæнгæнæг
хæрзгæнæг дæлимонтæй кæй у, уый.
Хъæуы цæрджытæ сæ марыны тæрхон куы аивтой,
уæд сæм кæлæнгæнæг æввахс бацыд æмæ сын загъта:
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«Сымах фыдбылызтæ фылдæр хатт уæхæдæг кæнут
кæрæдзийæн, мæнæн та хорздзинад скодтат, æмæ
уын дарддæр дæр æххуыс кæндзынæн».
Уæдæй фæстæмæ нæ хъæуккаг кæлæнгæнæгæй
æвзæр никуы ничиуал загъта, чи-иу ыл амбæлд, уыйиу ын сæрæй ныллæг акуывта.
Радзырдта йæ 83-аздзыд сылгоймаг Мысойты Чабæ.
Ныффыстой йæ Дзуццаты Амыран æмæ
Калоты Зæирæ, Алагир, май, 1993 аз.
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В старину черти открыто являлись людям. Многие
не боялись встречаться с ними. Бабушка моя говори
ла: «Если встретишь черта, не вступай с ним в беседу.
Он будет пытаться завести разговор, но отвечать нель
зя. Тот, кто с ними заговорит, может сам превратиться
в черта. Не зря давно их проклял Бог, повелев прова
литься в преисподнюю. Но исчезли не все. Те, что оста
лись, невидимые нами, приносят беды и несчастья».
И в наше время встречаются такие люди, которые
связаны с нечистой силой. Это различные колдуны,
ведьмы. Но среди них есть и те, кто не причиняет зла.
В нашем селе жила знахарка-колдунья. Однажды
жители села решили убить ее. Они схватили и свя
зали колдунью. Женщина стала их уговаривать: «Не
убивайте меня, за мной стоит черт, он принесет вам
беду». Люди не верили и смеялись над ее словами.
Колдунью связали, посадили в арбу, чтобы повезти к
обрыву и сбросить со скалы. Взмахнули кнутом, а ло
шадь – ни с места. Тогда сказала колдунья: «Лошадь
не двинется, пока не разрешит тот, который стоит за
мной. Лучше снимите меня с арбы». Как только сня
ли ее, лошадь пошла. Тогда люди поверили: их одно
сельчанка – колдунья, но из тех, кто не делает зла.
Жители не стали убивать ее, и она обратилась
к людям: «Вы сами часто делаете зло друг другу.
Сегодня вы проявили ко мне милосердие, и отныне я
буду помогать вам».
С той поры односельчане не отзывались о колду
нье плохо и низко кланялись ей при встрече.
Рассказала Мсоева Чаба, 83 года.
Записали Дзуцев Амиран и Калоева Заира, г. Алагир, май, 1993 г.
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Мæ хистæр æфсымæр цуанон уыдис. Уæд иу хатт
куы уыдис, уæд цуанæй хъæумæ æрбацæйцыдис.
Хæдзармæ йæ бирæ нал хъуыд, афтæ æрбаталынг.
Кæсы, æмæ йæ къæхты бын рувас куы иуæрдæм агæпп
кæны, куы – иннæрдæм. Йæ бæх размæ нал цыдис, йæ
фæстаг къæхтыл-иу алæууыд. Ай цы хабар у, зæгъгæ,
лæг бынмæ æркаст æмæ ауыдта, рувас бæхы цæуын
куыд хъыгдары, уый. Айтæ-уыйтæ нал фæкодта,
фæлæ февнæлдта, йæ фæсарцы цы дыууæхстон
топп уыдис, уымæ æмæ йæ рувасмæ фæцарæзта.
Нылхъывта мæгвæдæг, фæлæ хæцæнгарз нæ гæрах
кæны. Рувас лæгæй хынджылæг кæны, мæстæй йæ
мары, дзуры йын æнæуаг ныхæстæ куы сылоймаджы
хъæлæсæй, куы та нæлгоймаджы хъæлæсæй.
Уæд цуанон бæхæй æргæпп кодта æмæ йæ фарсыл
цы кард уыд, уый фелвæста рувасмæ. Рувас хæйрæг
фестад æмæ хъæдырдæм алыгъд, цæст дæр æй нал
ауыдта.
Радзырдта йæ 87-аздзыд сылгоймаг Кобылты Каткæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Сослан,
Дзæуджыхъæу, июль, 1993 аз.
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Мой старший брат был заядлым охотником.
Однажды он возвращался домой. Дело было к вечеру,
стало смеркаться, он приближался к селу. Вдруг охот
ник заметил перед собой лисицу. Она прыгала из
стороны в сторону. Конь остановился, встал на дыбы.
Брат не поймет, в чем дело, глянул под ноги коню, а
там вертится лиса. Не мешкая, достал он двустволку
и прицелился в лису. Нажал на курок, а выстрела –
нет. Лиса все прыгает, забавляется, пытаясь разозлить
всадника; то мужским, то женским голосом говорит
разные непристойные слова.
Не стерпел брат, соскочил с коня, достал из-за па
зухи нож и замахнулся на лису. Тут же она превра
тилась в черта, умчалась в сторону леса и исчезла из
виду.
Рассказала Коблова Катка, 87 лет.
Записал Дзуцев Сослан, г. Владикавказ, июль, 1993 г.
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Мах ныртæккæ цæрæм Дзæуджыхъæуы, фæлæ
раздæр Къобы цардыстæм. Уый ис Арвыкомы
Хæстон-гуырдзиаг фæндаг Бæрзæфцæгмæ кæм
фæхæрд кæны, раст уыцы ран, комы рæбын. Хъæуы
мæгуыр фæлæ хъæлдзæг адæм цардысты. Изæр-иу
фæскуыст ныхасы куы рамбырд сты, уæд-иу цы нæ
хабар ракодтой, ахæм нал уыд. Мах дæр, чызджытæ
æмæ чындзытæ, цух нæ уыдыстæм алыхуызон
кæйттæй, уæлдайдæр та хæйрæджыты тыххæй.
Иухатт изæрыгон уæлхæдзары æрæмбырд стæм
æмæ хъазт сарæзтам, бонæй нæ не ‘вдæлд хæдзары
куыстытæй. Кафыдыстæм, зарыдыстæм. Кæсæм,
æмæ дын нæ бынмæ кæрты хæйрæджытæ дæр ахæм
хъазт сарæзтой. Мах куыддæриддæр кафыдыстæм
æмæ зарыдыстæм, афтæ нæ фæзмыдтой. Уыдис
сыл иухуызон урс къабатæ, къæдзилтæ, сæ сæртыл
та – сыкъатæ. Мах бирæ уыдыстæм æмæ сæ нæ
тарстыстæм, уымæн æмæ ахæм хабæрттæ комы иу
æмæ дыууæ хатты нæ уыд.
Фæлæ (мæ мад дæр æй арæх дзырдта) талынджы
иунæгæй æддæмæ ничи цыд, хæйрæджытæ-иу
æй асайдтой, æмæ-иу фæхæйрæджджын. Ахæм
адæймагæн-иу сдзæбæхгæнæн дæр нал уыд.
Радзырдта йæ 87-аздзыд сылгоймаг Кобылты Каткæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
июль, 1993 аз.
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В настоящее время мы проживаем во Владикавказе,
а молодость я провела в селе Коби. Оно расположено в
глубине Дарьяльского ущелья, на Военно-Грузинской
дороге, при подъеме к перевалу. В селе жили бедные,
но веселые люди. По вечерам после трудового дня
мужчины собирались на ныхасе. О чем только там ни
говорили! Мы, молодые женщины и девушки, тоже
не отставали от мужчин, любили поговорить, расска
зывали разные случаи, и особенно про чертей.
Как-то в один из таких вечеров мы собрались на
плоской крыше сакли и затеяли танцы, ведь днем все
заняты домашними делами. Пели, танцевали. Вдруг
мы увидели, что внизу во дворе устроили такое же
веселье черти. Они повторяли наши песни и танцы,
подражая нам. Все они были в одинаковых светлых
платьях, у всех хвосты, рога. Нас было много, и мы не
боялись их. К тому же черти нередко появлялись у
нас в ущелье.
Но моя мать говорила, что в темное время суток
не выходят из дома в одиночку. Иначе они могут по
путать, и можно стать бесноватым. Такой человек не
излечим.
Рассказала Коблова Катка, 87 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, июль, 1993 г.
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Иухатт нæ хъæуы устытæ сыхаг хъæуæй
бæхуæрдоны æрбацæйцыдысты. Уæд машинæтæ
хæхты нæма уыд. Хъæумæ сæ бирæ нал хъуыд, афтæ
бæх йæ къæхтæ размæ ныццавта æмæ дзыхълæуд
фæкодта, коммæ нал касти. Разæй цы сыгоймаг
бадтис, уый йæ уисæй æрцæвы, фæлæ уис ссудзы,
бæхы рагъмæ нæ хæццæ кæны.
Уæд устытæй иу афтæ зæгъы: «Нæ бæх цæмæй
дæр тæрсы, бæхтæ фыдбылыз адæймагæй хуыздæр
æнкъарынц. Æвæццæгæн ныл фæстæмæзæвæтджын
тæ (афтæ хуыдтой фæсномыгæй хæйрæджыты)
æртыхстысты». Куыддæр сылгоймаг йæ ныхас фæци,
афтæ уæрдонæй цыдæртæ агæппытæ кодтой æмæ
лыстæг адæм фестадысты. Уыимæ уыйбæрц уыдысты,
æмæ сыл цæст не ‘ххæссыд. Апырх сты комы фæхстыл,
сæ къæхты хъæр дардмæ хъуыст. Рацыдаид иу дæс–
фынддæс минуты, афтæ æрбайсæфтысты.
Нæ бæх дæр сындæггай хохаг дурджын фæндагыл
хъæуырдæм араст.
Радзырдта йæ 93-аздзыд сылгоймаг
Беккуызарты Хадизæт.
Ныффыстой йæ Дзуццаты Амыран æмæ Калоты Зæирæ,
Алагир, май, 1993 аз.
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Однажды наши женщины возвращались из со
седнего села. Они ехали на арбе, запряженной ло
шадью. В те времена в горах еще не было машин.
Перед самым селом лошадь уперлась копытами
и резко остановилась. Женщина, сидевшая впере
ди, попыталась хлестнуть лошадь хворостиной. Но
только она замахнется, хлыст сразу сгорает, не кос
нувшись лошади.
Одна из женщин сказала: «Она чего-то боит
ся. Лошади сразу беду чувствуют. Наверное, вокруг
нас те, у кого пятки задом наперед». Так говорили о
чертях. После этих слов из арбы стали выпрыгивать
какие-то существа и тут же превращаться в человеч
ков. Их было так много, что не охватить взглядом.
Они мгновенно разбежались по склонам ущелья,
только был слышен топот ног. Прошло около десятипятнадцати минут, и они исчезли совсем.
Наша лошадь спокойно пошла к селу по камени
стой горной дороге.
Рассказала Бекузарова Хадизат, 93 года.
Записали Дзуцев Амиран и Калоева Заира,
г. Алагир, май, 1993 г.
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Мæ мады ‘фсымæры ус ануазын уарзта. Сæ чызг
куы рахъомыл, уæд æй моймæ радтой. Афæдзы бæрц
ацардаиккой, афтæ цæуылдæр фæхыл сты æмæ йын
лæг бафидис кодта, дæ расыггæнаг мадæй ды дæр
хуыздæр нæ дæ, зæгъгæ. Æрыгон чындз йæ мойы
фидис арф айста æмæ йæхи æрцауыгъта. Лæг, ме
‘фсин мæ фидисы тыххæй амард, зæгъгæ, фырмæтæй
нуазын райдыдта. Афтæ-иу ныррасыг ис, æмæ-иу
йæхи хуызæн дæр нал уыдис. Мад ын цы нæ дзырдта,
бинонты ма худинаг кæн, зæгъгæ, фæлæ къæрттæй
цъула не ‘ппæрста, нæ уагъта йæ нозт.
Иу æхсæв хæдзармæ расыгæй æрбацыд, æмæ,
тамако йæ дзыхы, афтæмæй бафынæй. Судзын куы
райдыдта, уæд æваст фехъал. Райсомæй йæ мадæн
рахабар кодта, гыццыл ма бахъæуа æмæ, дам, дысон
ма басудзон, фæлæ мæ ме ‘фсин фервæзын кодта,
февнæлдта мæм æмæ мæ ныууыгъта. Хорз æмæ
фехъал дæн, æндæра дæ хист кæнын бахъуыдаид.
Уыцы æхсæвæй фæстæмæ лæгмæ йæ ус цæуын
райдыдта, кæд æй афæдзы размæ баныгæдтой,
уæддæр. Алы майрæмæхсæв дæр-иу æхсæвæры
фæстæ фæзынд. Лæг йæ нозт ныууагъта, ногæй
та фæцардхуыз æмæ йæм ныййарджытæ хатын
райдыдтой, ус ракур, зæгъгæ. Лæппу нæ разы кодта.
Уæд та дын иу майрæмæхсæв йæ ус фæзынд,
фææ лæг хæдзары нæ разынд. Бады уаты æмæ йæм
æнхъæлмæ кæсы. Куы нæ фæзынд, уæд кæртмæ ра
хызт æмæ æрбайсæфт. Иннæ майрæмæхсæв куы
‘рцыд, уæд лæг йæ усмæ æнхъæлмæ кæсы, фæлæ
уый нал æрбацыд. Бонырдæм æм фæрссагæй
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æрбадзырдта: «Мауал мæм æнхъæлмæ кæс, нал мæ
фендзынæ».
Райсомæй лæппу йæ хабæрттæ мадæн ракодта,
стæй йын загъта: «Мæнæн зæххыл цæргæ нал у, дыккаг
мард акодтон ме ‘фсины». Йæ ныхæстыл сахаты бæрц
рацыдаид, афтæ хъæуыл айхъуыст, йæхи, дам, комы
топпæй фехста, зæгъгæ.
Бавæрдтой йæ, уæдæ цы уыдаид. Уæлмæрдтæй
устытæ куы рацыдысты, уæд нæ сыхæгты зæронд ус
(дæсны йæ хуыдтой), устытæн загъта: «Ацы бæллæх
ыл хæйрæджыты тыххæй æрцыд, майрæмæхсæв æм
йæ усы хуызы чи цыд, уый хæйрæг уыд».
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Дзугкойты Заретæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
май, 1993 аз.

99

Моя тетя любила выпить. У нее была дочь. Она
выросла, и выдали ее замуж. Прошло около года по
сле свадьбы, и у них с мужем произошла ссора. Муж
в порыве гнева сказал, что она такая же пьяница, как
и ее мать. Молодая женщина приняла близко к серд
цу упрек мужа и повесилась.
Вдовец страдал, его мучила совесть, что обидел жену,
довел до самоубийства, и запил с горя. Он напивался до
такого состояния, что терял человеческий облик. Мать
уговаривала, просила бросить пить, не позорить семью,
а ему хоть бы что – продолжал пьянствовать.
Однажды вечером он пришел домой пьяным и
заснул с папиросой во рту. Когда начал гореть, сра
зу проснулся. Утром рассказал матери, как чуть не
сгорел этой ночью, и что спасла его покойная жена:
«Она схватила меня и трясла изо всех сил, пока я не
проснулся, иначе тебе пришлось бы поминки по мне
справлять».
После того случая покойница стала приходить к
мужу, хотя прошел год после ее похорон. Она явля
лась каждую ночь под пятницу после ужина. Вдовец
бросил пить. Родители стали настаивать, чтобы он
женился, но сын не соглашался.
Вот наступила очередная ночь под пятницу, поя
вилась покойница, а мужа дома не оказалось. Она во
шла в комнату и стала ждать. Не дождавшись, вышла
во двор и исчезла. Прошла еще неделя, муж ждал
жену, но она не пришла. Только ближе к рассвету он
услышал за окном ее голос: «Не жди меня, мы боль
ше не увидимся».
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Утром сын рассказал обо всем матери и в конце
добавил: «Мне теперь не жить. Я дважды убил свою
жену!» Не прошло и часа после этих слов, как по селу
разнеслась весть о том, что вдовец застрелился внизу
в ущелье. Похоронили покойника, что делать.
После похорон женщины возвращались с кладби
ща. Среди них была наша соседка, все говорили, что
она знахарка. Она сказала, что в этом несчастье заме
шаны черти: к вдовцу приходил черт в образе покой
ной жены.
Рассказала Дзугкоева Зарета,70 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, май 1993 г.
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Нæ сыхæгтæ Хæйрæджыты æхсæв кодтой.
Æргæвдын хъуыд карк. Сæ ус загъд-замана систа,
мæ кæрчытæ скуынæг сты, ацы бæрæгæхсæв та ма
нæ чердыгæй хъуыди, зæгъгæ. Йæ лæг – æгъдауыл
хæст адæймаг, усмæ нæ байхъуыста æмæ карк
аргæвста, стæй йæм фæдзырдта: «Карк асыгъдæг
кæн æмæ йæ сфыц». Æфсин хъуыр-хъуыр кæны
йæхимидæг, афтæмæй карчы пакъуы тоны. Æхсæвæр
куы бахордтой, уæд карчы стджытæ тæбæгъы
æрæвæрдтой, райсом сæ искуы баныгæндзыстæм,
зæгъгæ.
Райсомæй бон куы ‘рбарухс, уæд бинонтæ
сыстадысты. Ус, карк кæм сыгъдæг кодта, уырдæм
бацыд аходæн цæттæ кæнынмæ. Кæсы, æмæ дын
пъолыл, йæ пакъуытæ æрдæгтынд, афтæмæй
хæдмæлæй лæууы, цы карк аргæвстой, уый. Дисы
куыд нæ бацыдаид! Лæг хæдмæл карк куы федта,
уæд усæн загъта: «Искуы ма Хæйрæджыты æхсæв
карк куы æргæвдæм, уæд-иу хъуыр-хъуыр мауал кæн,
æвæндонæй сын цы карк аргæвдай, уый сæ нæ хъæуы.
Бамбæрстай?»
Радзырдта йæ 93-аздзыд сылгоймаг
Беккуызарты Хадизæт.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Алагир,
май, 1993 аз.
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Наши соседи готовились к ужину в вечер жерт
воприношения нечистой силе (Хæйрæджыты æхсæв).
По обычаю было принято к столу резать курицу.
Хозяйка возмущалась, говоря, что кур и так осталось
мало, и ни к чему устраивать этот праздник. Но хо
зяин, соблюдая традиции, все-таки зарезал курицу и
сказал жене: «Ощипай и свари ее». Женщина ощипы
вала курицу, а про себя ворчала. Семья поужинала.
Куриные косточки сложили на тарелку, чтобы утром
закопать в землю.
Настало утро. Семья поднялась. Хозяйка пошла
готовить завтрак и в том месте, где вчера щипала пе
рья, увидела дохлую, наполовину ощипанную кури
цу, ту самую, которую зарезали к ужину. Удивлению
женщины не было предела! А хозяин, глянув на до
хлую курицу, сказал жене: «Будем в следующий раз
резать к такому ужину курицу – не вздумай ворчать!
Нечистая сила не принимает жертву, принесенную
неискренне. Поняла?»
Рассказала Бекузарова Хадизат, 93 года.
Записал Дзуцев Амиран, г. Алагир, май, 1993 г.
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Раздæр мах Хъобаны цардыстæм. Фæлæ быдыры
хæхты цæрджытæн зæххытæ дæттын куы райдыдтой,
уæд Фарныхъæумæ ралыгъдыстæм. Ацардыстæм дзы
цалдæр азы. Фæлæ æз æмæ мæ кæстæртæ рынчынтæ
кодтам, тæфсæг-иу ныл бахæцыд æмæ нæ бинонтæ
фæстæмæ Хъобанмæ балыгъдысты. Уый уыд 1932 азы.
Мæнмæ Хъобан Фарныхъæуæй хуыздæр каст.
Райсомæй-иу тыргъæй хæхтæм куы акастæн, уæд сæ
уындæй зæрдæ рухс кодта. Иу сæумæрайсом дын
кæсын, æмæ уæртæ, Фыййæутты лæгæтмæ хæстæг,
иу къæдзæхы бын судзы арт. Йæ алыварс чидæртæ
рауай-бауай кæнынц. Бауадтæн уатмæ æмæ мæ фыды
‘фсымæры усмæ фæдзырдтон, дæлæ уый къæдзæхы
бын цавæр арт у, зæгъгæ. Уый мын загъта: «Уыдон
æнæзæгъинæгтæ сты, ма сæм кæс. Сæ фыдбылыз
сæхирдыгæй фæуæд!»
Уыцы хабарыл къуыри рацыдаид, афтæ нæ родтæ
хизæнæй не ‘рцыдысты, æмæ сæ мæ фыды ‘фсымæры
чызг Заретæимæ агурæг ацыдыстæм. Хуыцауы
Дзуары кувæндон кæм ис, уыцы къуыбырмæ куы
бахæццæ стæм, уæд кæсæм, æмæ арт судзы. Йæ
алыварс симынц чызджытæ æмæ лæппутæ. Уый цы
у, зæгъгæ, Заретæйы куы афарстон (уый мæнæй бирæ
хистæр уыд), уæд мын афтæ: «Мæ фæдыл фæстæмæ
тъæбæртт кæн, уыдон хæйрæджытæ сты».
Мæ мадæй та ахæм хабар фехъуыстон. Биджелты
Ахболат уыд хъæуы рæгъаугæс. Фос хызта Къæйты
æрдузы, æмæ, дам, æй изæрыгон хæйрæг фæсайдта.
Бацыдис æм галы хуызы æмæ йын фæстæрдыгæй
йе уæхсчытыл йæ дыууæ хъулон къахы авæрдта.
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Лæг æм цуанон топпимæ куы фæзылд, уæд хæйрæг
æрбадæлдзæх. Уыйадыл лæг хъæумæ нал æрцыд.
Кæд искуы къæдзæхæй рахауд, гъе та йæ исчи
кæд амардта (уæд абырджытæ арæх уыдысты),
зæгъгæ, адæм рæгъаугæсы агурæг ацыдысты. Бирæ
фæрацагур-бацагур кодтой, стæй йæ фæстагмæ
ссардтой, йæ зонд фæцыди, афтæмæй. Уый фæстæ
ма цалдæр мæйы ацард æмæ фæзиан. Хæйрæджытæ,
дам, ын ахæм тæрхон рахастой.
Радзырдта йæ 72-аздзыд сылгоймаг Хъаныхъуаты Евгеня.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран,
Хъобан, август, 1994 аз.
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Мы жили в горном селе Кобан, а потом, когда
жителям горных мест стали выделять участки на рав
нине, переселились в село Фарн. Там прожили не
сколько лет. Но на новом месте я и другие дети часто
болели малярией, и наша семья вернулась в Кобан.
Это было в 1932 году.
Мне Кобан был милее, чем Фарн. По утрам я вы
ходила на крыльцо, наслаждалась горным пейзажем,
красотой окружающей природы. Однажды ранним
утром, любуясь видом гор, я обратила внимание: у
скалы, где располагалась пещера пастухов, горит ко
стер, а вокруг него суетятся какие-то люди. Я верну
лась в комнату и спросила у тети: «Кто это мог раз
жечь костер под скалой?» Она ответила: «Это те, чье
имя не произносят вслух, не надо смотреть на них,
пусть их беды будут с ними!»
Прошло около недели после этого случая. Мы с
двоюродной сестрой Заретой пошли на поиски те
лят. Дошли до святилища, куда ходят молиться, и
видим: горит костер, а вокруг танцуют симд парни
и девушки. Я спросила сестру (она была намного
старше меня), что здесь происходит. Она приказала:
«Быстрее, бежим отсюда. Это черти!»
А вот что я слышала от матери. Ахболат Биджелов
ходил в пастухах. Он пас скот на поляне у больших
камней, и там вечером к нему явился черт. Он, обра
тившись в быка, подошел к пастуху сзади, положил
ему на плечи свои пегие ноги. Тот повернулся и на
правил на него охотничье ружье, черт тут же исчез. А
пастух после этого не вернулся в село.
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Жители села отправились на его поиски: может,
упал со скалы, может, убили (в те времена были ча
сты случаи нападения абреков). Долго его искали,
наконец нашли. Он лишился рассудка. Пожил не
сколько месяцев и умер. Говорили, что такую участь
уготовили ему черти.
Рассказала Канукова Евгения, 72 года.
Записал Дзуцев Амиран, с. Кобан, август, 1994 г.
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ХÆЙРÆГ-ХÆРЗГÆНÆГ

…Уæд ма Цъамады цардыстæм. Мæ мад Кæсæ
бион-иу нын арæх дзырдта хæйрæджыты тыххæй.
Иу уазал зымæгон изæр ракодта мæнæ ацы цымы
дисаг хабар:
– Мæ зонгæ лæг æмæ усæн цот нæ цыдис. Тынг
тыхстысты, уæдæ цы уыдаид. Иу райсом, талынг
ма уыд, афтæ лæг араст хъæдмæ сугтæ ласынмæ.
Бахæццæ хъæддзауты мусонгмæ. Уым арт скодта æмæ
йæм йæхи тавта. Уыцы рæстæг йæ хъустыл ауади
сылгоймаджы хъæрзын. Лæг фестад йæ бынатæй
æмæ, хъæрзын кæцæй цыд, уырдæм бацыд. Уыны,
сылгоймаг тухæн кæны аргæ-арын. Лæг йæ мидæггаг
хæдон феппæрста, ныскъуыдтæ йæ кодта æмæ йæ
сылгоймагмæ балæвæрдта. Йæхæдæг фæстæмæ
раздæхт мусонгмæ æмæ арты фарсмæ дурыл сбадт.
Цалдæр минуты фæстæ уыцы сылгоймаг йæ цуры
февзæрд. Йæ къухы уыдис урс хæдоны скъуыдтыты
тыхтæй ноггуырд сывæллон. Лæг æм уæлæмæ куы
скаст, уæд æм сылгоймаг дзуры: «Æз, æрдæбон
кæмæн баххуыс кодтай, уый дæн. Мæ сывæллон тынг
æдых у, тæрсын, куы нæ мын фервæза, уымæй, æмæ
йын дæхинымæры арфæ ракæн. Сымах арфæ æмæ
æлгъыст махыл цæуаг сты. Æрмæст мæм, хорз лæг,
дзургæ ма скæн».
Лæг йæхинымæры раарфæ кодта ноггуырдæн.
Æмæ ма диссагæй цы кæныс? Сывæллоны цæсгом
бадзæбæх, туг æмæ æхсыр иумæ куы схæццæ уой, уый
хуызæн. Цины уылæн ахъазыд усы цæсгомыл дæр.
Уый фæстæ сылгоймаг лæгæн загъта: «Гъе ныр
дын æз дæр зæрдиаг арфæ ракæнон. Цот дын нæй,
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æмæ зæгъ, бирæ æмæ ницæййаг цот дæ хъæуы, æвииу, адæмы хъæр чи æмбара, ахæм?» Лæгæн дзурæн
нæ уыд, фæлæ йæм къухæй ацамыдта, иу, зæгъгæ.
Æмæ йын уæд сылгоймаг бафæдзæхста: «Лæппу дын
райгуырдзæн æмæ йыл-иу ном Æндухъапар сæвæр».
Лæг хъæдмæ нал ацыд, раздæхт фæстæмæ. Бинон
тæ йæ тарстхуызæй куы федтой, уæд æй бафарстой,
цы ’рцыди, цæмæн раздæхтæ, зæгъгæ. Лæг сын хабар
куы радзырдта, уæд бинонтæ дисы бацыдысты.
Афæдз нæма рацыд, афтæ лæг æмæ усæн рай
гуырд фыры хъулы хуызæн лæппу. Сæвæрдтой йыл
ном Æндухъапар. Куы ралæг, уæд ын ус æрхастой
Черчесты чызджы. Рацыд сын бирæ цот. Лæг фæцард
125 азы.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Бутаты Тамарæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
декабрь, 1992 аз.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕРТА

Мы тогда еще жили в селе Цамад.
Моя мама, в девичестве Касабиева (ее звали Каса
бион – по фамилии), часто рассказывала о чертях:
– Однажды в один из холодных зимних вечеров я
услышала интересный рассказ. Мои знакомые, муж с
женой, были бездетны. Конечно, они переживали по
этому поводу. Однажды утром, когда еще было темно,
муж отправился в лес за дровами. Добрался до шала
ша лесника, развел костер и стал греться у огня. Вдруг
ему послышался женский стон. Он вскочил, поспе
шил туда, откуда раздавался голос, и видит: женщина
мучается в родовых схватках. Мужчина снял нижнюю
рубашку, разорвал на куски и подал женщине. После
этого вернулся и присел на камень у костра.
Через несколько минут к нему вышла та женщина
с ребенком на руках. Ребенок был завернут в куски ра
зорванной им белой рубашки. Мужчина поднял го
лову и посмотрел на нее. Она сказала: «Я та, которой
ты сейчас помог. Мой ребенок очень слаб, боюсь, не
выживет. Прошу, благослови его мысленно. Ваши до
брые пожелания, как и проклятия, посылаемые нам,
сбываются. Только, пожалуйста, все делай молча».
Мужчина мысленно благословил новорожденно
го и… что за чудо?! Лицо младенца порозовело, точ
но кровь с молоком. Женщина засияла от радости.
После этого она обратилась к нему: «Теперь я
хочу отблагодарить тебя. У тебя нет детей, и скажи
мне, что бы ты выбрал: иметь много никчемных или
одного достойного?»
Мужчина молча показал ей пальцем: одного.
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Женщина наказала: «У тебя родится сын, дашь
ему имя Андукапар».
Мужчина не пошел за дровами, а вернулся домой.
Дома заметили, что он чем-то обеспокоен, и стали
спрашивать, почему вернулся без дров. Он рассказал
о том, что с ним произошло. Все были удивлены.
Не прошло и года, как жена родила сына-богаты
ря. Назвали его Андукапаром. Он вырос, женился на
девушке из фамилии Черчесовых. Народилось у них
много детей.
Отец Андукапара прожил 125 лет.
Рассказала Бутаева Тамара, 70 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
декабрь, 1992 г.
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ХÆЙРÆДЖЫ ÆВЗАЛЫТÆ

Ацы цау мын мæ сыхаг 80-аздзыд зæронд ус
радзырдта. Йæ мады хо цардис Пысылмонхъæуы.
Иухатт сæм фæсæмбисæхсæв чидæр дуар бахоста. Ус
рауад кæртмæ æмæ уыны: къулдуары æдде лæууы иу
нæлгоймаг æмæ дзуры: «Хорз ус, бахатыр кæн, афтæ
æнафоны дæ кæй тыхсын кæнын, уый тыххæй, фæлæ
мæ де ’ххуыс æхсызгон хъæуы. Мæ бинойнаг тынг
тыхст у æмæ мæ дæумæ рарвыста. Æрмæст, дам, мæ
уый фервæзын кæндзæн».
Сылгоймаг талынджы нæ равзæрста, лæг чи
уыд, уый, æмæ сразы. Арæх-иу бахъуыд йе ’ххуыс
сывæрджын сылгоймæгты.
Хъæуæй гыццыл куы ауадысты, уæд сылгоймаг
фæдызæрдыг, ацы лæг мæ кæдæм кæны, зæгъгæ.
Фæлæ ма цы акодтаид. Æрæджиау бахæццæ сты иу
хæлд сарайы цурмæ. Мидæмæ куы бацыдысты, уæд ус
джихæй аззад: хæйрæг, хъæрзгæ, сывæллон арыныл
ныллæууыд. Ус айтæ-уыйтæ нал фæкодта, феххуыс
ын кодта.
Сывæллон райгуырд. Хæйрæг æй йæ къухтæм
райста, йæ цæстытæ йын, хъæдын къусы цы дон
уыдис, уымæй айсæрста. Ус уый куы федта, уæд уый
дæр йæ иу цæст уыцы донæй асæрфта.
Йæ куыст куы фæци, уæд та йæ сарамæ чи
æрбахуыдта, уыцы лæг йæ цуры фестад, загъта йын
бузныг, зæгъгæ, стæй йын йæ фæдджийы ныккалдта
æвзалытæ. Ус сæ исынмæ нæ хъавыд, фæлæ йæ цыдæр
тых дзурын не суагъта.
Сылгоймаг рараст сæхимæ æмæ хъуыды кæны:
«Ацы æвзалытæ мæ цæмæн хъæуынц, уæд та сæ
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акалин». Фæлæ та йæ цыдæр тых баурæдта. Сæхимæ
æрбахæццæ æмæ йе ’взалытæ тыргъы æркалдта.
Бацыд уатмæ, æнæдзургæйæ схуыссыд йæ хуыссæны.
Райсомæй йæм йæ мад дзуры: «Рауай-ма
тыргъмæ, мæнæ адон цы сты?» Сылгоймаг рауад æмæ
уыны: цы æвзалытæ æркалдта, уыдон сыгъзæринтæ
фестадысты.
Бинонтыл цард фæхæцыд. Фæлæ амонд адæй
магмæ æдзух кæм худы! Иу сæрдыгон бон райсомæй
раджы сылгоймаг сыхæгты чындзытимæ донмæ
рацæйцыд. Кæсы, æмæ цæугæдоны былгæрон бады
иу сылгоймаг. Уайтагъд æй базыдта. Бахудт æмæ
йæм дзуры: «Ам цы ми кæныс?» Йемæ чи уыд, уыцы
чындзытæ худæгæй бакъæцæл сты, сæнттæ, дам,
цæгъдыс. Дурыл цы сылгоймаг бадтис, уый та йæ
хынцфарст акодта, цæмæй, дам, мæ зоныс? Æмæ йын
загъта, аргæ-арын ын куыд феххуыс кодта, уый. «Æмæ
мæ уынгæ та куыд кæныс?» – ногæй та афарста хæйрæг.
«Мæ иу цæстæй», – дзуапп ын радта сылгоймаг. Ды,
дам, дæ сывæллоны цæстытæ цы донæй асæрфтай,
уыцы донæй æз дæр сусæгæй мæ иу цæст асæрфтон
æмæ, дам, адæм цы нæ уынынц, уый æз уынын. Йæ
ныхæстæм ын хæйрæг фæмæсты, уыциу лæбурд æм
фæкодта æмæ йын йе ’нгуылдзæй йæ цæст акъахта.
Уæдæй фæстæмæ сылгоймаг йæ иу цæстæй
йеддæмæ иннæмæй æппындæр нал уыдта.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Тарханаты Сафиат.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
сентябрь, 1993 аз.
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УГЛИ ОТ ЧЕРТА

Этот рассказ я услышала от моей соседки, пожи
лой женщины, ей было 80 лет. Тетя этой женщины
жила в селе Сурх-Дигора. Однажды ночью к ней по
стучали. Тетя вышла во двор и увидела за калиткой
мужчину. Он обратился к ней с просьбой: «Добрая
женщина, извини, что беспокою в такой поздний час,
но мне очень нужна твоя помощь. Моя жена тяжело
больна и послала за тобой. Она сказала, что только ты
можешь ее спасти».
Тетя в темноте не разглядела мужчину, но всетаки согласилась идти. К ней часто обращались ро
женицы за помощью.
Они вышли на окраину села, и женщина забес
покоилась, куда мужчина ее ведет. Но что оставалось
ей делать, и она следовала дальше за ним. Наконец
пришли к полуразрушенному сараю. Они вошли
внутрь, и женщина замерла от удивления: стонет
женщина-черт, вот-вот родит. Повитуха, не мешкая,
принялась за дело, стала помогать роженице.
Ребенок родился. Мать взяла на руки ребенка,
протерла ему глаза водой из деревянной чашки.
Повитуха, заметив это, тоже протерла себе один глаз
той водой.
Когда все закончилось, рядом с ней появился со
провождавший ее мужчина, поблагодарил и высы
пал ей в подол древесные угли. Женщина не хотела
их брать, но какая-то неведомая сила не дала ей от
казаться. По дороге домой все думала: зачем нуж
ны эти угли, может, выбросить? Но опять что-то ее
остановило. Вернувшись домой, она высыпала угли
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на пол в коридоре, вошла в комнату и молча легла в
постель.
Утром ее позвала мать: выйди, мол, в коридор, по
смотри, что здесь лежит. Женщина вышла и видит: те
угли, что принесла она вчера, превратились в золото.
С тех пор эта семья не знала нужды.
Но ведь не всегда человеку сопутствует удача.
Однажды летним утром повитуха с молодыми со
седками пошла по воду. Видит, на берегу реки сидит
женщина. Повитуха узнала ее, улыбнулась и спроси
ла: «Что ты здесь делаешь?»
Соседки не поймут, в чем дело, с кем она разго
варивает, и смеются над ней: ты что, мол, бредишь?
А женщина, сидевшая на берегу, резко спросила ее:
«Откуда ты меня знаешь?» Та напомнила, что при
нимала у нее роды. А женщина-черт опять спросила:
«Как же ты меня можешь видеть?» «Одним глазом
вижу, – ответила женщина, – я тайком протерла его
той водой, которой ты глаза ребенку протирала, и те
перь вижу то, что не видно другим». Женщина-черт
рассердилась, вскочила с места, кинулась к повитухе
и пальцем выколола ей глаз.
Так повитуха осталась с одним глазом.
Рассказала Тарханова Сафиат, 70 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ,
сентябрь, 1993 г.
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УС ÆМÆ ХÆЙРÆГ

Раджы уыд ацы хабар. Радзырдта мын æй мæ
фыды фыд. Мæ фыды ‘фсымæр, дам, сидзæр лæппу
уыд. Йæ ныййарджытæ амардысты æмæ бынтон
смæгуыр. Хæдзары цы фосы муртæ уыд, уыдонæй
афæдзæй-афæдзмæ кæндтытæ фæкодта йæ мад æмæ
йæ фыдæн. Бахъуыд æй æххуырсты бацæуын, цæмæй
ирæды фаг бакуса, уый тыххæй.
Иу райсом раджы бæндæн райста, йæ астæуыл
æй æрбабаста, фæрæт дзы æрсагъта æмæ араст
хъæдмæ. Хъæдмæ нæма бахæццæ, афтæ йæ размæ
хæйрæг фæци æмæ йæ мæстæй марын систа. Куы-иу
йæ разæй февзæрд, куы-та – йæ фæстæ. Марадз-зæгъ,
къахдзæф акæнын æй уадзы.
Цы кæнон, ацы æнæзæгъинагæй куыд фервæзон,
зæгъгæ, лæппу ахъуыды кодта æмæ йæ къухтæ
фæсонтыл сæвæрдта. Халы сусæгæй бæндæн, хæйрæг
æй куыд нæ бафиппайа, афтæ. Хæйрæг йæ кæнон
кæны дарддæр – мæстæй йæ мары. Иуафон хæйрæг
йæ дыууæ къахы ’хсæн куы фæци, уæд æм лæппу
фæцарæхст æмæ йæ ацахста. Фидар æй бæндæнæй
сбаста æмæ йæм дзуры: «Ныртæккæ дæ ацы
фæрæтæй маргæ кæндзынæн». Хæйрæг бамбæрста,
къæппæджы кæй бахаудта æмæ йын аирвæзæн кæй
нал ис, уый. Æмæ йын лæгъстæ кæнын райдыдта:
«Хъусыс, æз хæйрæг дæн. Мæнæн мæ дзырд
фæсайæн нæй, æмæ мæм лæмбынæг байхъус. Ма мæ
амар, куы мæ амарай, уæд дæ цард нæ фæхуыздæр
уыдзæн, мæгуырдзинад дыл бынтон ныййичъи
уыдзæн. Фæлтау мæ æгасæй ауадз æмæ дын æххуыс
кæндзынæн. Æдзух уыдзынæн дæ фарсмæ дæ
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аууоны хуызы, цард дæм мидбылты худдзæн, хъуаг
ницæмæйуал æййафдзынæ».
Лæппу нæ разы кодта, сайгæ мæ кæны, зæгъгæ.
Хæйрæг та йын ногæй йæ хъуырыцъарæй ныллæгъстæ
кодта. Уæд хъæддзау лæппу фæзæрдæсаст æмæ йæ
ауагъта.
Рæстæг цыд. Лæппу сындæггай фæцæрдхуыз.
Йæ гыццыл бакуысты дæр-иу уыдис бирæ бæркад.
Исты-иу æй куы бахъуыд, уæд та-иу уыцы хæйрæг
йæ разы фестад æмæ та-иу ын йæ фæндон сæххæст
кодта. Афтæ хæйрæг æдзухдæр йемæ æмцыд кодта
лæппуйæн.
Цыдысты бонтæ, цыдысты азтæ. Лæппуйæн
йæ фос бабирæ сты, хорз цæрын райдыдта. Ирæд
бафидын дæр йæ бон баци æмæ хъуыддаг бакодта.
Ракуырдта, сæ хъæуы йæ зæрдæмæ тынгдæр чи цыд,
ахæм рæсугъд чызджы. Райдыдтой цæрынтæ, уæдæ
цы уыдаид.
Цас рæстæг рацыдаид, чи зоны, фæлæ иу бон
лæгмæ дзуры: «Дæ зæрдæ мыл ма фæхудæд, фæлæ
нæхимæ цæуын». Цæмæн, зæгъгæ, йæ лæг куы
бафарста, уæд ын æнкъардæй загъта: «Æз мой уый
тыххæй скодтон, цæмæй зæнæг рауадзон. Æмæ ныр
кæд цалдæр азы цæрæм, уæддæр нын цот нæ цæуы».
Лæг хъуыды кæнын байдыдта, уæдæ цы бакæнон,
зæгъгæ, фæлæ ницы мадзал ардта. Хæйрæг сын цот
рауадзыны хъуыддаджы æххуыс нæ, фæлæ фыдбылыз
кодта. Æмæ йын уæд лæг загъта: «Цу донмæ ацу, æмæ
цалынмæ амæндтæ æрцæйласа æмæ сæ цалынмæ не
’рцахсай, уæдмæ мæ фарсмæ мауал цу». Ацыд-иу
хæйрæг, кæдæм-иу ын загъта лæг, уырдæм. Фæлæиу лæг æмæ ус куыддæр сæхи бар аззадысты, афтæ
119

та-иу хæйрæг сæ уæлхъус алæууыди. Сæ бон дзы
куынæуал уыд, уæд æй лæг бафарста: «Æз дæ дардмæ
куы арвитын, уæд афтæ тагъд цæмæн фездæхыс?»
Хæйрæг бахудт æмæ йын дзуапп радта: «Æз дæуæн
дзырд радтон, æдзухдæр дæ фарсмæ дæ аууоны хуызы
кæй уыдзынæн, уый тыххæй, æмæ мæ ныхасæн ивæн
нæй».
Иухатт ус йæ маст нал баурæдта æмæ лæгæн
загъта, асур, дам, хæйрæджы, нал, дам, нæ хъæуы,
гъе та йæ ахæм ранмæ арвит, кæцæй нал æрбацæуа.
Фæлæ ницы уад уыцы фæндтæй.
Уæд ус лæджы сусæгæй фæдзырдта хæйрæгмæ
æмæ йын афтæ зæгъы: «Иу куыст дын ратдзынæн
æмæ йæ æнæмæнг бакæн».
Йæхæдæг йæ уæлбæдæнæй иу æрду ратыдта,
хæйрæгмæ йæ радта æмæ йын бафæдзæхста: «Ацу
уартæ хъæугæрон дурыл сбад, æмæ цалынмæ ацы
æрду топпы фатау не ’сраст кæнай, уæдмæ хæдзармæ
ма’рбацу». Райста хæйрæг æрду æмæ ацыд хъæуы
кæронмæ, дурыл сбадт æмæ райдыдта æрду раст
кæнын.
Уыйадыл хæдзармæ нал фæзынд. Рæстæг цыд,
азтæ згъордтой. Лæг æмæ усæн рацыд цот, бахъомыл
сты. Хæйрæг нал фæзынд. Цы фæуыдаид, зæгъгæ, лæг
йæхинымæр хъуыды кодта, фæлæ ницы дзуапп ардта
йæ фарстæн. Зын уавæры-иу куы бахаудта, уæддæр
æм хæйрæг æввахс нал цыд æмæ бинонтæ мæгуырæймæгуырдæр кодтой. Лæг-иу арæх ацыд хæйрæджы
агурæг, фæлæ йыл никуы сæмбæлдис.
Æвадат хæххон ран йæ бон цæрын куынæуал уыд,
уæд сфæнд кодта быдырмæ ралидзын. Сивтыгъта бæх,
цы муртæ ма сæм баззад, уыдоны уæрдоны сæвæрдта
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æмæ араст хуыздæр цардагур. Комæй рахизынмæ сæ
бирæ нал хъуыд, афтæ лæг кæсы, æмæ стыр хъуына
дурыл бады урсзачъе зæронд лæг. Бады æмæ æрду
æмраст кæны. Ам цы ми кæныс, хорз лæг, зæгъгæ,
йæ фæндаггон афарста. Зæронд лæг ын дзуапп радта:
«Æз ам ныр цалдæр азы бадын. Нæй мын фæстæмæ
мæ хицаумæ аздæхæн, цалынмæ ацы æнæхайыры
æрду сраст кæнон, уæдмæ. Архайын ыл, фæлæ кæны
къæбæлдзыгæй-къæбæлдзыгдæр».
Ус уайтагъддæр базыдта хæйрæджы. Лæгæн дæр
ма цы базонын хъуыд йæ ус хæйрæгæй хæйрæгдæр
кæй разынд, уый. Бæргæ ныххатыд урсзачъе зæ
ронд лæгмæ, рацу фæстæмæ æмæ та хорз цæрын
райдайæм, зæгъгæ. Фæлæ хæйрæг нал сразы. Абон
дæр ма сылгоймаджы къæбæлдзыг æрду рæстытæ
кæны.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Æлборты Тамарæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Дзæуджыхъæу,
декабрь, 1994 аз.
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ЖЕНЩИНА И ЧЕРТ

Это было очень давно. Рассказал мне об этом мой
дед. Дядя, брат моего отца, рос сиротой. Родители
умерли, и он совсем обеднел. То, что осталось в хо
зяйстве из скотины после смерти отца и матери, было
забито к поминкам, которые устраивались в течение
года. Дяде пришлось наняться в батраки, чтобы зара
ботать на калым и жениться.
Однажды утром он, подпоясавшись веревкой, су
нул за пояс топор и пошел в лес. По дороге ему встре
тился черт. Тот стал дразнить парня: то встанет поперек
дороги, то прыгнет сзади, не давая даже шагу ступить.
«Как быть? Что делать, чтобы избавиться от лука
вого?» – подумал парень и, заложив руки за спину,
стал незаметно развязывать узел на веревке. А черт
все продолжает свое дело – издевается над ним. В
какой-то миг, когда черт оказался между ног у парня,
тот не растерялся и схватил его. Крепко связал верев
кой и сказал: «Сейчас зарублю тебя вот этим топо
ром!» Черт понял, что он попался и не вырваться ему,
и стал уговаривать: «Ты ведь знаешь, я черт! Слушай
меня внимательно, я держу свое слово. Не убивай
меня, от этого тебе пользы не будет, так и будешь
жить в нищете. Отпусти, и я помогу тебе. Буду всегда
рядом с тобой, как тень. Жизнь станет тебе в радость,
не будешь знать нужды».
Парень не соглашался, не доверяя черту. А тот не
унимался, умолял все сильнее. Смягчилось сердце
дровосека и отпустил он черта.
Шло время. Парень постепенно выбрался из нуж
ды, стал от малого труда получать заметную при
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быль. Если что-то было нужно, то черт тут же оказы
вался рядом и выполнял любую просьбу. Так и шли
они по жизни вместе.
Летели дни, проходили годы. Прибавилось ско
та в хозяйстве у сироты. Он разбогател, заплатил
калым и женился. Взял в жены понравившуюся ему
сельскую красавицу. Стали жить-поживать, как же
иначе.
Сколько прошло времени, кто знает. Однажды
жена говорит мужу: «Ты прости меня, но я хочу вер
нуться в родительский дом». Когда муж спросил,
почему, она с грустью ответила, что вышла замуж,
чтобы родить детей, но они уже несколько лет живут
вместе, а детей у них все нет. Муж думал, переживал,
но не знал, как быть. Тогда он сказал черту: «Иди к
реке и жди, когда проплывет счастье, пока не пой
маешь – не появляйся тут». Черт всегда отправлялся
туда, куда его посылали. Но стоило мужу с женой
остаться наедине, как черт был тут как тут. Надоело
им постоянное присутствие черта, и хозяин упрекнул
его: «Я тебе даю дальние поручения, почему ты так
скоро возвращаешься?» Черт ответил с улыбкой: «Я
же дал слово, что буду всегда рядом, как тень, и не
могу нарушить его!»
Как-то раз жена в сердцах сказала мужу, чтобы он
прогнал черта или отправил так далеко, чтобы тот не
смог вернуться. Но и эта затея не удалась. Тогда жена
без ведома мужа позвала черта и сказала ему: «Я дам
тебе поручение, и ты обязательно должен его выпол
нить». Она вырвала волосок с лобка, дала черту и на
казала, чтобы тот сел на камень в конце села и, пока
не выпрямил тот волосок, как ствол ружья, не возвра
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щался. Черт взял волосок, пошел на край села, сел на
камень и принялся за работу.
С тех пор он не появлялся в доме… Время шло,
летели годы. У мужа с женой родились дети, вырос
ли. А черт не показывался. Муж недоумевал: куда он
мог деться?! – но не находил ответ. Настали для семьи
трудные времена, но черта рядом не было, и стала
одолевать их бедность. Муж отправлялся на поиски
черта, но не находил его.
Стало невмоготу жить в горах, и решили они
переселиться на равнину. Запряг хозяин лошадь, по
грузил скудные пожитки в арбу, и в надежде найти
лучшую жизнь они покинули дом.
Вот выехали из ущелья, и видит муж: сидит на за
росшем мхом камне старик с длинной белой боро
дой. Сидит и тянет волосинку. Путник спросил ста
рика: «Что ты здесь сидишь, добрый человек?» Тот
ответил: «Я здесь сижу уже много лет. Мне нет обрат
ной дороги к хозяину, пока не выпрямлю эту прокля
тую волосинку. Как ни стараюсь, не получается – она
становится еще кудрявее».
Жена сразу узнала его, а мужу нетрудно было по
нять, что жена оказалась хитрее черта. Тщетно пы
тался уговорить хозяин старика вернуться и жить как
раньше, ни в чем не нуждаясь – черт не согласился.
Так он и до сего дня выпрямляет кудрявую жен
скую волосинку.
Рассказала Алборова Тамара, 70 лет.
Записал Дзуцев Амиран, г. Владикавказ, декабрь, 1994 г.
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СЫРХ ХÆЙРÆГ

Хату æмæ Доцце хæлæрттæ уыдысты. Сæ дыууæ
дæр цардысты Куырттаты комы: сæ иу – Цымытийы,
иннæ Къадаты. Куы-иу фембæлдысты, уæд-иу
комбæсты хабæрттæй рохæй ницыуал ныууагътой.
Доцце уыд хиппæлой лæг, хъал ныхасгæнаг.
Иугæр дзурын райдыдта, уæд-иу æй уромæг уромын
нал фæрæзта. Хату йæм мæсты кодта, фæлæ йæ нæ
фæндыд йæ хæлары бафхæрын. Иуахæмы хъæдæй
сугтæ æрцæйхастой æмæ хæрхæмбæлд фесты нарæг
хохаг къахвæндагыл. Кæрæдзиуыл бацинтæ кодтой,
ныхас та сын бацайдагъ.
Мæнгæн нæ акæнынц адæм, дзырд дзырды къахы,
зæгъгæ. Доцце та рахызт хъал, æнæрвæссон ныхæстæм:
– Ныр, Цымыти, сымах та цæй хъæубæстæ стут?
Уый æмæ дын мæ райгуырæн хъæу Къадат! Æдзухдæр
фæзминаг, фæдисы заман цымытийæгтау къуымы
нæ бамбæхсæм. Уæдæ мæхæдæг та! Æгас Куырттаты
комы мæ хорзы кой йеддæмæ ницы кæнынц. Мæн
зарынæй, кафынæй чи амбула, ахæм нырма нæ
райгуырд Ирыстоны.
Хату хъавыд ныхас æндæрырдæм аздахын æмæ
йæ афарста:
– Уыдæттæ иууылдæр хорз, Доцце, фæлæ дын
хъæды сугтæ нал аззад?
– Уартæ ма мын иу уаргъ ис, Стыр цъæх дур
кæй хонынц, уый цур, æмæ йæм райсом раджы
бауайдзынæн, науæд мын æй исчи йæхицæн афардæг
кæндзæн.
Дыккаг бон Хату хъæдмæ Доццейæ фæраздæр,
йæхи сбæгънæг кодта æмæ Стыр цъæх дурæй чысыл
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æддæдæр къудзиты арæмбæхст. Уалынмæ Доцце дæр
фæзынд. Куыддæр йæ сугтæ йе уæхскмæ фæцæйиста,
афтæ Хату йæ размæ рагæпп ласта, йæ сагæхтæй
фæстæмæ йæ даргъзачъе сырх цæсгом фæдардта æмæ
йæм æнахуыр хъæлæсæй сдзырдта: «Гъе мын ныр та
кæдæм ирвæздзынæ? Абон дæ хæргæ кæндзынæн!»
Доццейæн йæ уд йæ къæхты бынтæй агæпп кодта,
æрмæст ма «хæйрæг, хæйрæг», зæгъгæ, сфæрæзта
æмæ хъæуырдæм ныййарц.
Куыд нæ фæтарстаиккой бинонтæ, сæ лæджы
тарстхуыз æмæ фæлурсæй куы ауыдтой, уæд. Цалдæр
боны фæстæ Доцце æррынчын. Сыхæгтæй йæм
рынчынфæрсæг чи нал æрбацыд, ахæм нал баззад.
Алкæмæн дæр-иу сæ ракодта Сырх хæйрæджы кой.
Иу бон æм Хату дæр æрбацыд. Рынчынфæрсджыты
рарвыста хæдзарæй, сусæг ныхасаг мæ ис Доццеимæ,
зæгъгæ. Бацыд мидбылты худгæ æмæ йæ хæлары
сынтæджы цур æрбадт, стæй йæ дзаумæттæ ласынмæ
фæци. Æргуыбыр кодта, йæ даргъзачъе сырх цæсгом
йæ сагæхтæй Доццейы ’рдæм радардта æмæ худæгæй
мæлы.
Доццейæн ма цы бамбарын хъуыд, уыцы Сырх
хæйрæг йæ хæлар кæй уыд æмæ йын ацы ми барæй
кæй бакодта, уый.
Хату йæ дзаумæттæ скодта, рынчынæй хатыр
ракуырдта æмæ йын загъта: «Дыккаг хатт-иу дæхицæй
мауал раппæл».
Радзырдта йæ 69-аздзыд нæлгоймаг
Бызыккаты Дæхцыхъо.
Ныффыста йæ Дзуццаты Амыран, Цымыти,
август, 1992 аз.
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КРАСНОЛИЦЫЙ ЧЕРТ

Доцце и Хату были друзьями. Оба из Кур
татинского ущелья, один – житель села Кадат, дру
гой – Цмити.
Когда они встречались, о чем только ни говорили,
не пропускали ни одного события в ущелье.
Доцце был хвастлив и не в меру тщеславен.
Бывало, начнет говорить, и не остановишь его. Хату
это не нравилось, но он не упрекал друга, не желая
его обидеть. Как-то раз они повстречались на узкой
горной тропе, возвращаясь из леса. У каждого было
по вязанке дров. Друзья поприветствовали друг дру
га, радуясь встрече. Слово за слово, и беседа затяну
лась. Доцце, как всегда, стал хвастаться:
– Что за село ваше Цмити! То ли дело мой род
ной Кадат! В любом деле нет нам равных: в горе, в
радости мы все рядом. Да хоть взять меня! По всему
Куртатинскому ущелью обо мне идет добрая молва.
А кто лучше меня мог бы спеть, сплясать – не родился
еще тот в Осетии.
Хату, пытаясь перевести разговор на другое, спро
сил у друга:
– Это все хорошо, Доцце, а скажи мне, остались
ли у тебя еще дрова в лесу?
– Я приготовил еще одну вязанку у большого си
него камня. Завтра с утра пораньше пойду за ней, а то
как бы кто не прихватил ее.
На следующий день Хату пошел в лес раньше
Доцце и притаился за кустами у камня. Следом по
явился и Доцце. Только взялся он за вязанку, как
тут выскочил Хату. Согнувшись, просунул он голову
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между колен, и сзади показалось его красное лицо с
длинной бородой. Странным, незнакомым голосом
он произнес: «Ну, теперь ты от меня никуда не де
нешься. Сейчас я тебя съем!»
От страха у Доцце душа ушла в пятки. Только и
мог он произнести: «Черт, черт», и помчался в сто
рону села. Как не испугаться было домашним, когда
увидели его бледным и трясущимся от страха! Через
некоторое время Доцце заболел и слег. Наверное, не
осталось ни одного соседа, кто не проведал бы боль
ного. Всем он рассказывал о «краснолицем черте».
Однажды пришел навестить друга и Хату. Под пред
логом того, что ему надо поговорить с другом с глазу
на глаз, он попросил оставить их одних. Хату, улыба
ясь, подошел к постели друга и стал снимать с себя
одежду. Потом нагнулся, просунув красное борода
тое лицо между колен, повернулся к Доцце и зака
тился от смеха.
Нетрудно было догадаться Доцце, что тот «крас
нолицый черт» оказался его другом, который подшу
тил над ним.
Хату оделся, попросил прощения у больного и
сказал: «Впредь никогда не хвастайся!»
Рассказал Бизиков Дахцико, 69 лет.
Записал Дзуцев Амиран, с. Цмити, август, 1992 г.
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ХÆЙРÆДЖЫ ХО ÆМÆ МÆГУЫР ЛÆГ

Кæддæр, фыдæлты заман, хæйрæгмæ æххуырстæй
цардис иу мæгуыр лæг. Уый хъахъхъæдта хæйрæджы.
Хæйрæг иугæндзон давыны куыст кодта. Фæстагмæ, йæ
хицаумæ гæсгæ, мæгуыр лæг дæр хуыснæгдзинадыл
фæцайдагъ. Хæйрæг уый куы банкъардта, уæд фæрсы
йе ‘ххуырсты:
– Давын сахуыр дæ?
– Цыма дæуæй дæсныдæр дæн давынмæ, афтæ мæм
кæсы, – дзуапп ын радта лæг. Уæд ын хæйрæг, хин
худт бакæнгæйæ, афтæ зæгъы: «Гъемæ хорз, мæ бæх
мын адав, æмæ дын йемæ иу пут сызгъæрин дæттын».
Хорз, зæгъгæ, сразы мæгуыр лæг, æрмæст дзы
æмгъуыд æртæ боны ракуырдта.
Хæйрæг йæ бæхы йæ нывæрзæны цур бабаста,
йе ‘фсин та хæринаг кодта. Мæгуыр лæг хæринагыл
сусæгæй цæхх хъæдын къусы дзаг ныккалдта, стæй
хæдзары цы доны бедра уыд, уый акалдта. Цæхджын
æхсæвæр бахордтой бинонтæ, уæдæ цы уыдаид.
Æмбисæхсæв хæйрæг сдойны. Сыстад, æмæ дон нæй.
Фæраст, сæ хæдзарæй гыццыл æддæдæр цы суадон
уыд, уырдæм. Цалынмæ фæстæмæ цыд, уæдмæ йын
мæгуыр лæг йæ бæх адавта.
Сæумæрайсом фæдзырдта йе ‘ххуырстмæ æмæ
йын афтæ: «Ай дын пут сызгъæрин, фæлæ мæм ис
æртæкъахыг фынг. Куы йæ æрхойай, уæд йæ уæлæ
алыхуызон хæрд, нозт айдзаг вæййы. Кæд дын йæ
адавын бантыса, уæд ма дын йемæ дыууæ путы
сызгъæрин дæттын».
Мæгуыр лæг дæр сразы. Иу бон бацыд хæйрæджы
æртæ хæлармæ æмæ сын загъта: «Мæ хицау уæ
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сæхимæ хоны». Хæйрæг сæ йе ‘ртæкъахыг фынджы
алыварс æрбадын кодта æмæ сæ хорз федта.
Æгъдаумæ гæсгæ уазджытæ фынгæй куы сыстадысты,
уæд хæйрæг кæртмæ рахызт æмæ сæ афæндараст
кодта. Уыцы рæстæг мæгуыр лæг фынг фелвæста,
фæрссагыл агæпп кодта æмæ йæ цæхæрадоны
пыхсыты бамбæхста. Хæйрæг уатмæ куы бацыд, уæд
кæсы, æмæ æртæкъахыг фынг йæ бынаты нал ис.
Ме ‘ххуырст æцæг мæхицæй давынмæ куы
фæдæсныдæр, зæгъгæ, ахъуыды кодта хæйрæг æмæ
та йæм фæдзырдта:
– Ай дын дыууæ путы сызгъæрин, фæлæ ма дæ
иу хатт бафæлварынмæ хъавын. Мæ хойы мын адав,
æмæ дын æртæ путы сызгъæрин ратдзынæн.
Сразы та мæгуыр лæг. Æхсæвы хæйрæг йæ хойы
йæ цуры схуыссын кодта. Мæгуыр лæг хæйрæджы
хуыссæнмæ армыдзаг мæлдзыджытæ бауагъта,
гыццыл бандоныл ын графины арахъхъ æрæвæрдта
æмæ йæ сусæгæй хъахъхъæны. Хæйрæг нæ фынæй
кæны, мæлдзыджытæ йæ фынæй кæнын нæ уадзынц.
Уæд райста арахъхъ æмæ дзы цалдæр агуывзæйы фæдфæдыл анызта, кæд афынæй уаин, зæгъгæ. Арахъхъ
ыл фæтых æмæ æцæгдæр æрфынæй. Мæгуыр лæг
хæйрæджы хойы йæ хъæбысмæ фелвæста, йæ дзых
ын къухтыкæлмæрзæнæй ахгæдта æмæ йæ сарайы
хоры къутуйы бамбæхста.
Сæумæрайсом хæйрæг куы райхъал, уæд кæсы йæ
хойы хуыссæнмæ, æмæ сылгоймаг уым нæй. Фæсидт
мæгуыр лæгмæ æмæ йын загъта: «Мæнæ дын æртæ
путы сызгъæрин, фæлæ мæ хо уæддæр демæ нæ
фæцæрдзæн, æмæ йæ фæстæмæ æрбакæн, æрмæст
ын йе ‘ртæ фæндоны сæххæст кæн».
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Мæгуыр лæг та сразы. «Фыццаг фæндон у ахæм
– хъуамæ дугъы ауайæм демæ, кæддæра нæ чи
фæраздæр уаид», – загъта хæйрæг. Хорз, зæгъгæ,
загъта æххуырст. Демæ, дам, дугъы мæ кæстæр
æфсымæр уайдзæн. Дыууæ æмхуызон тæрхъусы
рацахста, иуы дзы бамбæхста, иннæйы та йæ къухы
рахаста æмæ хæйрæгмæ дзуры: «Уайгæ, уæддæр дæ
мæ кæстæр æфсымæр баййафдзæн».
Æххуырст куыддæр уый сдзырдта, афтæ хæйрæг
размæ ныццавта. Йæ фæстæ тæрхъус иуцасдæр
азгъордта, стæй хъæдырдæм афардæг. Мæгуыр лæг
иннæ тæрхъусы йæ хъæбысмæ систа æмæ æнхъæлмæ
кæсы хæйрæгмæ. Æххуырст дзуры: «Кæм уыдтæ
нырмæ? Мæ кæстæр æфсымæр фæстæмæ сахат
раздæр куы ‘рбахæццæ, уæд?» Хæйрæг мæгуыр
лæджы хъæбысы тæрхъус куы ауыдта, уæд ницыуал
сдзырдта.
Сæумæрайсом та хæйрæг æххуырстмæ фæдзыр
дта:
– Хорз, фæуæд афтæ, фæлæ мæ хойы дыккаг
фæндон та ахæм у – хъуамæ хъæбысæй рæхæцæм.
Кæддæра нæ чи фæуæлахиз уаид.
Гъемæ хорз, зæгъгæ, мæгуыр лæг сразы, æрмæст,
дам, демæ мæ хистæр æфсымæр рахæцдзæн, науæд,
дам, дын æз дæ фæрсчытæ ныцъцъæлтæ кæндзынæн.
Æмæ йæ мæгуыр лæг арсмæ бакодта. Арс хæйрæджы
йæ быны акодта, тыххæй ма раирвæзт йæ дзæмбытæй.
Хæйрæг тынг смæсты, састы бынаты та кæй баззад,
уый тыххæй. Æмæ йыл мæстыйæ фæхъæр кодта:
«Ныр та мæ хойы æртыккаг фæндон сæххæст кæнæм.
Хъуамæ радыгай ныхситт кæнæм. Кæддæра нæ кæй
æхситт дарддæр фехъуысид».
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Хæйрæг ныхситт ласта, æмæ мæгуыр лæджы
хъустæ бадыз-дыз кодтой. Стæй хæйрæгæн афтæ:
– Де ‘хситт мæм тынг нæ фехъуыстис. Дæ цæстытæ
бацъынд кæн, дæ хъусты хуынчъыты де ‘нгуылдзтæ
батъыс. Науæд ме ‘хситтæй дæ хъустæ тонгæ
акæндзысты, дæ цæстытæ та – хаугæ.
Хæйрæг, йе ‘ххуырст куыд загъта, афтæ бакодта.
Мæгуыр лæг дзæккор райста æмæ дзы хæйрæджы
сæр ныххафт кодта. Хæйрæг бадзой-дзой кодта, йæ
сæр разылд æмæ зæххыл уæлгоммæ ахауд. Тыхулæфт
кæнгæйæ дзуры æххуырстмæ:
– Мауал æхситт кæн, æгъгъæд у, дымгæ мæ
ахæсдзæн. Ныридæгæн мæ сæр тъæппытæ хауы.
Хæйрæг йе ‘муд куы ‘рцыд, уæд йæ хомæ
фæдзырдта æмæ йын загъта:
– Фембылды дæн. Æвæццæгæн дæ Хуыцау ацы
мæгуыр лæгæн сныв кодта æмæ йæм чындзы ацу.
Хо йе ‘фсымæры ныхасыл дыууæ нал загъта,
чындзы ацыд æххуырстмæ æмæ ма абон дæр цæрынц
хъæлдзæг æмæ амондджынæй.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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СЕСТРА БЕСА И БЕДНЯК

В старину, во времена наших далеких предков хо
дил в батраках у черта один бедняк. Он был ему вер
ным слугой. А черт постоянно занимался воровством.
Бедняк перенял эту повадку. Заметил это хозяин и
спросил у него:
– Ты научился воровать?
– Мне кажется, я превзошел тебя, – ответил бед
няк.
Хитро улыбнулся черт и говорит:
– Ну, хорошо, укради у меня коня, и я дам тебе
пуд золота.
– Ладно, – согласился бедняк и попросил дать ему
три дня сроку.
Черт привязал коня у своего изголовья, а жена его
готовила еду. Бедняк незаметно подсыпал в еду пол
ную деревянную миску соли. Затем вылил всю воду
из ведра, что стояло в доме. И семья наелась пересо
ленным ужином, как же иначе. Ночью, мучаясь от
жажды, черт захотел попить, а воды нет. Отправился
он к ближайшему роднику. Пока черт ходил за во
дой, бедняк украл коня.
Утром черт позвал бедняка и говорит: «Бери пуд
золота. У меня есть фынг (круглый столик на трех низ
ких ножках), если по нему постучать, то появятся на
нем разные яства. Удастся тебе выкрасть его – дам еще
два пуда золота».
Бедняк согласился. Вот как-то раз он пошел к тро
им друзьям черта и сказал: «Мой хозяин приглашает
вас к себе». Черт усадил гостей вокруг фынга, хорошо
угостил. По обычаю, когда гости встали из-за стола,
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хозяин вышел их проводить. Тем временем бедняк
взял фынг, быстро выпрыгнул в окно и спрятал его в
кустах на огороде.
Вернувшись в комнату, черт видит – трехногого
фынга нет на месте.
«Батрак мой действительно превзошел меня», –
подумал черт и снова позвал его:
– Возьми два пуда золота, но еще раз хочу испы
тать тебя: укради мою сестру, и я добавлю еще три
пуда.
Бедняк опять согласился. Ночью черт положил се
стру спать около себя. Бедняк выпустил ему в постель
целую горсть муравьев, а рядом поставил на стульчик
графин с аракой и стал незаметно наблюдать за хозя
ином. Не дают муравьи черту уснуть. Взял он араку
и выпил несколько стаканов: «Может, – думает, – за
сну». Арака подействовала, черт захмелел и крепко
уснул. Бедняк быстро взял в охапку его сестру, закрыл
ей рот платком, вынес в сарай и спрятал в амбаре.
Утром проснулся черт и видит: постель сестры пу
ста. Позвал бедняка и говорит:
– Вот тебе три пуда золота, но моя сестра не ужи
вется с тобой, верни ее, только исполни три ее жела
ния.
Батрак снова согласился.
– Первое ее желание такое: мы будем с тобой со
стязаться, кто быстрее бегает.
– Ладно, – сказал бедняк. – С тобой побежит мой
младший брат.
Бедняк поймал двух похожих зайцев. Одного при
прятал, а другого держит в руках и кричит черту:
– Беги, все равно мой брат тебя догонит.
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Только сказал, черт бросился бежать. Заяц, не
много пробежав за ним, свернул в лес. Бедняк берет
другого зайца и ждет черта:
– Где ты застрял? Мой младший брат уже час на
зад вернулся!
Черт промолчал, увидев зайца в руках бедняка.
Рано утром черт опять зовет батрака:
– Ладно, пусть будет так! Вот второе желание моей
сестры: мы должны помериться силой, кто кого по
борет.
– Ну, хорошо, – согласился батрак, – с тобой будет
бороться мой старший брат, а то я могу переломать
тебе ребра.
Батрак привел черта к медведю. Медведь повалил
его, и тот еле вырвался из его лап.
Черт рассердился: опять батрак одержал верх! И
со злостью сказал:
– А теперь исполним третье желание моей се
стры: проверим, кто громче свистнет и как далеко бу
дет слышен свист.
Черт так свистнул, что у бедняка в ушах зазвенело.
Говорит он черту:
– Твой свист был еле слышен. Закрой глаза и зат
кни уши пальцами, иначе у тебя лопнут перепонки в
ушах и вылезут глаза.
Черт выполнил то, что сказал батрак, а тот взял
колотушку и ударил его по голове. Зашатался черт,
закружилась у него голова и повалился он на землю.
Потом произнес, чуть дыша:
– Перестань свистеть, а то меня унесет ветром, до
сих пор голова трещит.
Когда черт пришел в себя, позвал сестру и сказал ей:
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– Я проиграл. Наверное, тебе Богом суждено стать
женой этого бедняка. Выходи за него замуж.
Сестра послушалась брата, вышла замуж за бед
няка, и живут они с той поры в мире и согласии.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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МÆГУЫР ЛÆДЖЫ ФЫРТ ДЗИБУККА
ÆМÆ ХÆЙРÆГ

Цардысты мæгуыр лæг æмæ ус. Цæмæй цардысты,
куыд цардысты, уый Хуыцау йеддæмæ ничи
зоны, фæлæ иу бон ус фæрынчын æмæ йæ лæгмæ
фæдзырдта:
– Мæнæй дын ницыуал пайда ис, нал фервæз
дзынæн æмæ-иу нæ лæппу Дзибуккамæ дæ хъус
фæдар.
Ус амарди. Лæг йæ мæгуыры къæбæртæй хаста
Дзибуккайы. Лæппу куы бахъомыл, уæд иу бон йæ
фыдмæ дзуры:
– Ауадз мæ балцы афæдзы æмгъуыдмæ. Кæд
дæуæн, гъе мæхицæн исты фæпайда уаин, къуымы
бадынæй сфæлмæцыдтæн. Фыд уæлдай ницыуал
загъта æмæ Дзибукка балцы араст. Цас фæцыдаид, чи
зоны, фæлæ сфæнд кодта, фæндаджы был тар хъæды
цы халагъуд уыдис, уым æхсæвиуат бакæнын. Бацыд
халагъудмæ. Цъиуызмæлæг дæр дзы нæ баййæфта.
Кæсы, æмæ стъолы сæр арынджы ногæргæвст карчы
фыд. Фæллад бæлццоны дæр ма хуыздæр цы хъуыд!
Йæ хордзен дурыл æрæвæрдта æмæ стъолы фарсмæ
æрбадт. Куыддæр дзидзамæ февнæлдта, афтæ йæм
къуымæй сыкъаджын хæйрæг дзуры:
– Хорз лæг, дæ хæрын уал фæуадз. Цæй, хæснæгтæй
ахъазæм.
Дзибукка сразы. Хæйрæг бæх æрбакодта æмæ
дзуры бæлццонмæ:
–Ацы бæх æз ме ’ккой дæс санчъехы ахæсдзынæн
æмæ йæ фæстæмæ æрбахæсдзынæн. Ды дæр
бафæлвар æмæ мæ кæд амбулай, уæд дæу фæуæд.
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Хæйрæг бæхы дæс санчъехы ахаста æмæ йæ,
тыхулæфт кæнгæ, фæстæмæ æрбахаста. Дзибукка
уый куы федта, уæд ын афтæ:
– Ацы бæхы ды де ’ккойы тыххæй фæразыс, фæлæ
йæ æз та мæ сагæхты ноджы дарддæр ахæсдзынæн
æмæ йæ рогæн фæстæмæ æрбахæсдзынæн. Йæхæдæг
бæхыл абадтис æмæ йæ ссæдз санчъехы размæ
атардта, ссæдз санчъехы та фæстæмæ.
Хæйрæг дисы куыд нæ бацыдаид! Радта йын йæ
бæхы æмæ та йын загъта:
– Цом, рагъмæ ссæуæм. Уым хизы мæ фосы дзуг,
дыууæ дихы сæ фæкæндзыстæм æмæ сæ дыууæ
комыл уæтæрмæ æртæрдзыстæм. Æрæййафдзæн нæ
тыхджын тæрккъæвда. Æмæ кæд мæнæй къаддæр
ныххуылыдз уай, уæд дзуджы ’рдæг дæу фæуæд.
Дзибукка сразы. Уалынмæ арв æрттывтытæ кæ
нын райдыдта, сау мигътæй райхъуыст сонт гæрæхтæ,
уарын, къæртайæ калæгау, сæх-сæх кæны. Дзибукка
рæвдз фелвæста йæ дзаумæттæ æмæ сæ залмы сыфты
тыхтытæй йæ дæлармы бакодта.
Тæрккъæвда хæхты бирæ нæ хæссы. Цалдæр ми
нуты фæстæ банцад, къæдзæхтыл æркъæдз арвæр
дын. Дзибукка рæвдз-рæвдз йæ дзаумæттæ йæ
уæлæ акодта æмæ фос уæтæрмæ батардта. Хæйрæг
бæлццоны дарæс хусæй куы ауыдта, уæд джихæй
баззад. Фембылд уый куы бамбæрста, уæд йæ фосы
æрдæг Дзибуккайæн радта. Йæ донласт дарæс аивта
æмæ бæлццонмæ дзуры:
– Уæларв цæры мæ кæстæр хо. Хуртæ æмæ
мæйтæ кæсынц йæ цæсгомæй, афтæ рæсугъд у.
Кæд ын йæ къухмæрзæн æрхæссай, уæд дын æй
усæн ратдзынæн, кæд нæ, уæд мæ цы амбылдтай,
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уыдон мын фæстæмæ ратт, стæй мæм æртæ азы
æххуырстæй фæкус.
Хæйрæджы кæстæр хо æцæгдæр бæстырæсугъд
уыд. Курæг æм цыдис алы бæстæй, фæлæ никæмæн
куымдта. Ноджы йæм уыдис æнахуыр зондахаст:
æрмæстдæр æй чи амбылдтаид, ахæм усгурæн
бакуымдтаид. Иннæты-иу уæйыгæн бахæрын кодта.
Цæуы Дзибукка æмæ хъуыды кæны: ныр куыд
хъуамæ ссæуон уæларвмæ, цы хуызы бафтдзæн
хæйрæджы хойы къухмæрзæн мæ къухы. Æвæццæгæн,
ам хæйрæгæн æмбылды кæндзынæн. Уалынмæ
дын кæсы, æмæ иу саг хохы зыхъхъыры ныффидар.
Дзибуккайы куы ауыдта, уæд æм дзуры:
– Хорз лæг, фервæзын мæ кæн, æмæ дын æз дæр
истæмæй феххуыс кæндзынæн.
Дзибукка саджы фервæзын кодта æмæ йын йæ
балцы хабар ракодта. Саг иуцасдæр ахъуыды кодта,
стæй йæ ирвæзынгæнæгмæ дзуры:
– Хæйрæджы кæстæр хо кæм цæры, уырдæм
зæххон лæг зынтæй æфты. Фæлæ дæ хъару æмæ
дæхæдæг. Йæ хæдзарæй бынмæ уалæ къæдзæхыл
æрзæбул фидар æндæхтæй быд урс бæндæн. Радугъ
кæн, æмæ дæ æз мæ сыкъатæй фехсдзынæн бæндæны
онг. Æмæ кæд бæндæныл фæхæст уай, уæд дæ
хъуыддаг атылд – къухмæрзæн дæ къухы бафтдзæн.
Куы нæ йыл фæхæст уай, уæд доны къусы сæфт
фæкæндзынæ.
Дзибукка разгъордта. Саг æй йæ сыкъатæй
хæрдмæ фехста æмæ бæндæн къухæй ацахста.
Бæндæныл бырын райдыдта æмæ уайтагъд
уæлдзæхы балæууыд. Хæйрæджы хо йæм ракастис
æмæ йæ мидæмæ бакодта, фынг ын æрæвæрдта æмæ
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йæ схуыссын кодта, баулæф, зæгъгæ. Дзибукка иуæй
тæрсгæ кодта, иннæмæй та къухмæрзæныл хъуыды
кодта, æмæ йæм хуыссæг хæстæг нæ цыди. Иуафон
сыстад, тамако схус кодта æмæ йæ хæйрæджы хойы
былтыл æркалдта. Чызг тамакойы тæф куы сулæфыд,
уæд æхснырсын райдыдта. Йæ къухмæрзæн систа
æмæ дзы–иу йæ фындз амарзта. Иуафон афынæй
æмæ къухмæрзæн, пъолыл цы гауыз тыд уыд, ууыл
æрхаудта. Дзибукка йæ амбæхста æмæ ногæй йæ
хуыссæны схуыссыд.
Куы ‘рбабон, уæд æй чызг фæрсы:
– Ардæм зæххон лæг тыххæйты куы ‘фты, уæд дæ
цы хур, цы къæвда æрбахаста?
Дзибукка йын дзуапп радта:
– Мæ фæндагæй фæиппæрд дæн, æмæ мæ ме
‘дылы къæхтæ ардæм æрбахастой. Архайын фæстæмæ
зæхмæ ныццæуын, фæлæ фæндаг нал зонын æмæ,
кæд гæнæн ис, уæд мын æй бацамон.
«Хорз, баххуыс дын кæндзынæн, æрмæст ме
‘рцыдмæ арт скæн», – загъта чызг æмæ кæдæмдæр
ацыд.
Дзибукка арт кæны, фæлæ сугтæ нæ судзынц. Уæд
дын æм сынтæджы бынæй баст уæйыг дзуры:
– Цы ми кæныс, лæппу, афтæмæй дын арт не
ссудздзæн.
– Уæдæ куыдæй ссудздзæн, – сонт фарст акодта
Дзибукка.
– Мæнæ мæ кæстæр æнгуылдз фæлыг кæн, уый туг
сугтыл бакал æмæ арт ссудздзæн.
Дзибукка уæйыгмæ байхъуыста, æмæ арт куы
ссыгъд, уæд æй фæрсы:
– Сынтæджы бын цæмæн дæ баст?
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– Уæдæ цы кæнон, ацы чызг хæйрæджы хо у, æмæ
йæ чи амбула, уымæн бакомдзæн, инннæты мæнæн
бахæрын кæны. Мæнæн мæ бон æнæ адæймаджы
тугæй цæрын нæу. Фæлæ уый æдзух къухы не ‘фты,
æмæ уæд сфæнд кодтон хæйрæджыты фæрцы цæрын.
Базыдтой мæ æмæ мæ ам, сынтæджы бын ныр бастæй
дарынц, адæймаджы туг мын нуазын кæнынц.
Дзибукка уæйыгмæ фæмæсты æмæ йæ хъамайæ
æрбамардта, стæй къуымты азылдис æмæ ма
диссагæй цы кæныс! Иу хæтæны (уаты) адæймаджы
сæрыкъуыдыртæ рагъамад. Иу зæронд гуыбыр ус
фæсдуар бады æмæ кæуынæй йæхи мары. Дзибукка
уый куы ауыдта, уæд æй фæрсы:
– Цæуыл кæуыс, мæ мады хай?
– Уæдæ цы кæнон, мæ хур. Ацы адæмы иууылдæр
уæйыг бахордта. Абон йе ‘фсымæр фæзындзæн æмæ
уымæн та мæн бахæрын кæндзæн.
– Æмæ хæйрæджы хо уыдæттæм афтæ куыд
кæсы?
– Хæйрæджы хойæн йæ бон ницы у. Искуыдæм
куы ацæуы, уæд фæзыны уæйыджы æфсымæр æмæ
адæмы йæ баст æфсымæрæн бахæрын кæны.
– Æмæ уæйыг баст цæмæн у?
– Баст уымæн у, æмæ йыл хæйрæджытæ не ‘ууæн
дынц.
– Мауал тæрс баст уæйыгæй, æз æй хъамайæ
амардтон.
– Уæдæ дæхи хъахъхъæн йе ‘фсымæрæй, уый дын
йе ‘фсымæры мард нæ ныббардзæнис.
Цас рæстæг рацыд, чи зоны, фæлæ иуафон баст
уæйыджы æфсымæр æрцæйцыд æмæ зæронд ус
Дзибуккамæ дзуры:
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– Дæхи бааууон кæн, æрцæуы баст уæйыджы
æфсымæр, æмæ дæ бахæрдзæн.
Дзибукка æддæмæ рауади æмæ уæйыгимæ сæхи
кæрæдзиуыл ныццавтой. Куы сæ иу фæбынæй вæййы,
куы се ‘ннæ. Лæппу куыддæртæй абырста уæйыджы
æмæ йын йе ‘фсымæры цы хъамайæ барæхуыста, уый
йæм фелвæста. Уæйыг ын лæгъстæ кæнынмæ фæци:
– Маргæ мæ ма акæн, цы мын зæгъай, уый
бакæндзынæн.
– Уæдæ де ‘фсымæр кæй бахордта, уыдоны
фæстæмæ райгас кæн.
– Мæнæ мæ астæуккаг æнгуылдз фæлыг кæн,
доныл æй æртадз æмæ сыл уый бапырх кæн, æмæ
райгас уыдзысты.
Зæронд ус къус бадардта уæйыджы æнгуылдзмæ.
Туг дзы рауагътой, доныл æй æркодтой æмæ дзы
сæрыкъуыдыртæ бапырх кодтой. Адæм райгас сты.
Дзибукка мæсты каст бакодта уæйыгмæ, нæ йын
ныббарста адæмы тæригъæд æмæ йæ хъамайæ
барæхуыста.
Уалынмæ дын хæйрæджы хо дæр сау дарæсы
æрцæуы. Дзибукка зæронд усы афарста:
– Сауты цæмæн æрцæуы хæйрæджы хо?
– Цæмæн куы зæгъай, уæд мæн хъуамæ уæйыг
бахордтаид æмæ уый нæ фæндыд, тæригъæд мын
кодта.
– Уæдæ мæнæн та афтæ цæмæн загъта, ме
‘рцыдмæ, дам-иу, арт скæн?
– Уымæн æмæ дын æмбарын кодта, уæйыгыл куы
нæ фæтых уай, уæд дæ хæргæ кæй кæндзæни, уый.
– Æмæ адæм хæйрæджы хойæ уæд цæмæн хъаст
кæнынц, кæд ахæм хорз сылгоймаг у, уæд?
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– Зæххон адæм нæ зонынц, ам, уæларвы цы
хабæрттæ цæуы, уыдон.
– Æмæ мæ арт та цæуылнæ сыгъди?
– Уый та уымæн, æмæ ды зæххон лæг дæ. Зæххон
тугæй цардис хæйрæг æмæ хæйрæджы арт дæуæн
никуы ссыгъдаид.
– Кæд раст дзурыс, уæд мæ хæйрæджы хо иунæгæй
цæмæн ныууагъта?
– Фæлваргæ дын кодта дæ лæгдзинад.
– Цæмæн?
– Уымæн æмæ дæ бауарзта.
Хæйрæджы хо мидæмæ бахызт, уæйгуыты мардæй
куы ауыдта, уæд мидбылты бахудт æмæ Дзибуккайы
йæ хъæбысы ныккодта.
Ацы хабар хæйрæгмæ куы фехъуыст, уæд уый
дæр Дзибукка æмæ йæ хойы уарзондзинадыл дыууæ
нал загъта.
Дзибукка хæйрæджы хойы рахаста æмæ сæхимæ
рафардæг, скодтой чындзæхсæв æмæ цæрынтæ
райдыдтой хъæлдзæг æмæ æнæмастæй.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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СЫН БЕДНЯКА ДЗИБУККА И ЧЕРТ

Жили муж с женой в бедности. Как жили, чем
жили – одному Богу известно. Но вот однажды жена
занемогла. Позвала она мужа:
– Дни мои сочтены, не встать мне уже на ноги.
Присмотри за нашим сыном.
Жена умерла. Отец растил сына, кормил его скуд
ным бедняцким хлебом. Сын Дзибукка вырос и ска
зал отцу:
– Отпусти меня на год в путь-дорогу. Может, най
ду себе дело, принесу пользу – надоело сидеть дома
сложа руки.
Отец не стал удерживать сына, и Дзибукка отпра
вился в путь. Кто знает, как долго он шел, но решил
заночевать в шалаше у дороги в густом лесу. Вошел
он в шалаш, там ни души. Видит – на столе в деревян
ном корыте лежит свежая курятина. Что еще желать
усталому путнику! Он положил переметную суму на
камень и сел за стол. Только дотронулся до мяса, как
говорит ему из угла рогатый черт:
– Добрый человек! Подожди, не ешь пока! Давай
позабавимся, поиграем на спор.
Дзибукка согласился. Черт привел коня и гово
рит:
– Я пронесу на себе коня десять шагов и вернусь
назад. Попробуй, если сможешь так – конь твой.
Черт пронес коня десять шагов и вернулся, едва
дыша. Дзибукка посмотрел на это и говорит:
– Ты с трудом поднял и пронес коня на себе, а я
его пронесу между ног еще дальше и легко принесу
назад.
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Он сел на коня, проскакал двадцать шагов вперед
и двадцать обратно.
Как было не удивиться черту! Он отдал коня
Дзибукке и говорит:
– Поднимемся на ту гору. Там пасется отара моих
овец. Половину ее я погоню по одному ущелью, а по
ловину – ты по другому ущелью, и пригоним овец
на место. В пути нас застанет сильная гроза. Если ты
промокнешь меньше, чем я – половина стада твоя.
Дзибукка согласился. К тому времени засверкала
молния, небо затянулось черными тучами, загремел
гром, дождь полил как из ведра. Дзибукка быстро снял
одежду, завернул в листья лопуха и сунул подмышку.
Гроза в горах длится недолго. Через несколько ми
нут дождь прекратился, за скалами выгнулась радуга.
Дзибукка быстро оделся и погнал отару. Черт, увидев
путника в сухой одежде, не поверил своим глазам.
Он понял, что проиграл спор, и отдал половину овец
Дзибукке.
Потом сменил мокрую одежду и сказал путнику:
– На небесах живет моя младшая сестра. Она так
красива, звездами сияют ее глаза, солнцем светится
лицо. Если сможешь принести ее носовой платок, от
дам ее тебе в жены. Коли нет – вернешь все, что вы
играл, и три года пробудешь у меня в батраках.
Младшая сестра и вправду была необычайной,
неземной красоты. Много женихов из разных мест
сватали ее, но всем она отказывала. К тому же у кра
савицы был странный характер: она бы выбрала в му
жья того, кто сможет выдержать ее испытания. А тех,
кто не выдерживал, отдавала на съедение уаигу (вели
кану).
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Идет Дзибукка и думает: как попасть на небеса и
забрать носовой платок у красавицы?! Наверное, на
этот раз проиграет черту. Вдруг увидел он оленя, за
стрявшего в трещине скалы. Говорит он Дзибукке:
– Спаси меня, добрый человек, может я тебе при
гожусь!
Спас Дзибукка оленя и рассказал ему о предсто
ящем пути. Олень, подумав немного, сказал своему
спасителю:
– Попасть на небеса к сестре черта земному чело
веку почти невозможно, тут нужны сила и ловкость.
От порога ее терема к той высокой скале тянется бе
лая веревка, сплетенная из прочных нитей. Ты разбе
жишься, я подхвачу тебя рогами и подкину до этой
веревки. Если успеешь схватиться за нее, считай, по
везло – достанешь заветный платок, если нет – про
падешь ни за грош.
Дзибукка разбежался, подбросил его олень рога
ми, схватился он за веревку. Стал карабкаться вверх и
оказался на небесах. Красавица выглянула, пригласи
ла его к себе, накрыла стол, угостила и предложила
гостю прилечь и отдохнуть.
Но не мог он уснуть: неспокойно было на душе,
все думал о заветном платке. Через некоторое время
гость поднялся, подсушил табак и посыпал им губы
сестре черта. Почуяв запах табака, она начала чихать.
Достала платок и стала вытираться. Потом уснула и
уронила платок на ковер. Дзибукка спрятал платок и
снова лег.
Наступило утро, и девушка спросила:
– Каким ветром тебя занесло? Ведь сюда не так
просто попасть земному человеку.
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Он ответил:
– Я сбился с пути, и мои неразумные ноги приве
ли меня сюда. Я хотел бы вернуться на землю, но не
помню дорогу. Помоги мне, если можешь.
– Хорошо, я помогу тебе. Только попрошу тебя,
разведи огонь к моему возвращению, – сказала она и
ушла.
Дзибукка стал разжигать костер, а дрова не горят.
Тут он услышал из-под кровати голос связанного уаига:
– Зря стараешься, парень, так не сможешь раз
жечь огонь.
– А как надо? – резко спросил Дзибукка.
– Вот тебе мой мизинец, отрежь его, брызни кро
вью, и огонь загорится.
Дзибукка сделал так, как говорил уаиг, и когда
огонь загорелся, спросил у него:
– Почему ты привязан под кроватью?
– А что мне делать?! Эта девушка – сестра черта. Она
выберет в мужья того, кто выдержит ее испытания, а
остальных отдает мне на съедение. Я не могу жить без
человеческой крови, но не всегда бывает такая возмож
ность. Поэтому я решил жить с чертями, они дают мне
пищу. Зная это, они меня привязали и держат здесь.
Дзибукка рассердился и зарубил уаига кинжалом.
Потом пошел осматривать все углы и, о ужас: в одной
комнате лежали груды человеческих черепов! За две
рью сидела сгорбленная старуха и обливалась слеза
ми. Дзибукка, увидев ее, спросил:
– О чем ты плачешь, мать?
– Как же мне не плакать, солнце мое! Всех этих
людей уаиг съел. А сегодня должен прийти его брат,
и меня отдадут ему на съедение.
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– А как же это все допускает сестра черта?
– Она не в силах ничего изменить. Когда она от
лучается из дома, приходит брат уаига и отдает людей
на съедение связанному уаигу.
– Почему связан уаиг?
– Потому что черти ему не доверяют.
– Не бойся уаига, я убил его.
– Тогда берегись его брата – он теперь будет мстить
за смерть.
Кто знает, сколько времени прошло, и тут идет
брат уаига. Старуха говорит Дзибукке:
– Иди прячься, идет брат убитого, он съест тебя.
Дзибукка вышел навстречу уаигу, и началась схват
ка: то один одерживает верх, то другой. Но все-таки
парню удалось свалить великана, он замахнулся тем
же кинжалом, которым убил связанного уаига.
Уаиг просит его:
– Не убивай меня, я выполню все, что ты прика
жешь.
– Оживи всех, которых съел твой брат.
– Отрежь мой средний палец, капни в воду этой
крови, побрызгай черепа, и они оживут.
Старуха подставила миску к пальцу, накапали
крови, добавили в воду, побрызгали черепа, и люди
ожили.
Дзибукка зло глянул на уаига. Он не мог простить
ему того, что причинил он людям, и заколол.
К тому времени возвращалась сестра черта. Она была
одета в траурную одежду. Дзибукка спросил у старухи:
– Почему она в трауре?
– Меня должен был съесть уаиг, но она не хотела
этого, ей было жаль меня.
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– А почему она велела мне развести огонь к ее воз
вращению?
– Она давала понять: если ты не одолеешь уаига, то
он съест тебя.
– А почему люди недовольны сестрой черта, если
она такая добрая?
– Земные люди не знают, что творится здесь, на
небесах.
– А почему огонь мой не разгорался?
– Это потому, что ты земной человек, а черт жи
вет другой жизнью, и огонь у черта тебе бы зажечь не
удалось.
– Если все это правда, то почему сестра черта оста
вила меня одного?
– Она хотела испытать тебя, хватит ли мужества.
– Зачем?
– Она полюбила тебя.
Тут вошла сестра черта. Увидев мертвого уаига,
она улыбнулась и обняла Дзибукку.
Черт узнал обо всем и не стал препятствовать их
любви.
Дзибукка вернулся домой с женой-красавицей.
Сыграли свадьбу и стали жить-поживать в любви и
согласии.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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МÆГУЫР ЛÆГ ÆМÆ ХÆЙРÆГ

Цардысты æмæ уыдысты мæгуыр лæг æмæ
хæйрæг. Иухатт хæйрæг мæгуыр лæгæн радта цалдæр
сæгъы æмæ йын загъта:
– Ма дзы аргæвд нæдæр сау сæгъы, нæдæр урсы,
нæдæр цъæхы.
Лæг фембæрста, ацы дæлимон та мæ сайгæ кæны
æмæ йын уый та афтæ зæгъы:
– Хорз, дæ ныхас мæ зæрдыл дардзынæн, фæлæ дæ
цы хæстæ дарын, уыдонмæ-иу мадæр къуырисæры
æрбацу, мадæр дыццæджы, мадæр æртыццæджы,
мадæр цыппæрæмы, мадæр майрæмбоны, мадæр
сабаты, мадæр хуыцаубоны.
Хæйрæг хъуыдыты аныгъуылд, цæмæн мын афтæ
загъта, фæлæ йын ницы рахатыд. Лæг дæр хъуыды
кодта, сæгътæй кæцы аргæвдон, зæгъгæ, фæлæ йæ
хæйрæджы асайын нæ фæндыд. Сæгътæй иуы дæр
нæ аргæвста. Афтæмæй рацæй-рабон æмæ сæгътæ
фылдæрæй-фылдæр кæнын райдыдтой. Лæг куыд
схъæздыг, уый зонгæ дæр нæ бакодта.
Хæйрæг йæ сæгътæ сбирæ сты, уый куы федта, уæд
куыд нæ бахæлæг кодтаид мæгуыр лæгмæ! Сфæнд
кодта сæгътæ исты хуызы фæстæмæ расайын. Иу бон
фæдзырдта мæгуыр лæгмæ æмæ йын афтæ:
– Æххуырстæй мæм ныр къорд азы кусыс. Хизыс
мын мæ дзуг æмæ дзы нæ бирæгъ искæй бахордта, нæ
дзы дур искæуыл ратылд. Фæлæ мын ныртæккæ мæ
дзырдмæ дзырд куы нæ ссарай, уæд дын цы сæгътæ
радтон уыдон дæр мæн, стæй дын мызд дæр нал
бафиддзынæн.
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Мæгуыр лæгæн цы гæнæн уыд, æмæ сразы. Хæй
рæг фырцинæй йæ мидбылты бахудт, йæ цыбыр
сыкъатæ фæхъил кодта æмæ йын дзуры:
– Иу!
– Иу мæхицæй хуыздæр нæй.
– Дыууæ!
– Дыууæ – мæ дыууæ сау цæсты.
– Æртæ!
– Фынг – æртæкъахыг.
– Иу хатт ма æртæ!
– Фат – æртæтигъон.
– Цыппар!
– Бæх – цыппарцæфхадон, хорз цæуы быдыры
дæр æмæ хохы дæр.
– Фондз!
– Фондз æнгуылдзы ис мæ къухыл.
– Æхсæз!
– Æхсæзссæдзы мæ дæ дзугæй куы уаид, уæд
мæгуыр нæ уаин.
– Авд!
– Авд уагъд усы ме ’знаджы фæуæнт.
– Аст!
– Æстæм хатт æз ам нæ уыдтæн, стыр фурды
уыдтæн.
– Фурдæй та куыд раирвæзтæ?
– Рацахстон къуылых дзынгайы, мæ зæнгбæттæн
тæй йын æхтæнгтæ акодтон, мæ ронæй – дзылар.
Абадтæн ыл æмæ мæ сурмæ æрбахæццæ кодта.
– Кæд фурд гыццыл уыд.
– Гыццыл кæцæй уыдис, йæ иу кæронæй цæргæс
ратахт, бафæллад æмæ йæ астæу цы хæрдмæхъил дур
уыдис, ууыл æрбадтис.
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– Кæд лæппын цæргæс уыдис?
– Нæ уыдис. Нарты хъæуыл тæрккъæвда сæх-сæх
кодта, æмæ йæ цæргæс йæ базырты бын бакодта.
Хъæуыл æртах дæр не ’рхауд.
– Кæд гыццыл хъæу уыдис?
– Гыццыл хъæу кæцæй уыдис? Йæ иу кæронæй
хæрæг ныууасыдис æмæ йын йæ уасын хъæуы иннæ
кæрон ничи фехъуыста.
– Кæд гыццыл къæлæу уыдис?
– Нæ уыдис гыццыл. Калакæй æртæ стыр цæххы
дуры æрбахаста, къæхты хæрды тæрхъусы ссырдта,
зæвæтæй йæ ныццавта, æмæ тæрхъус коммæ
æртылдис.
– Кæд гыццыл тæрхъус уыдис?
– Гыццыл кæцæй уыдис? Йæ уæлфадæй уасæг
ныууасыдис æмæ йæ сæрмæ нæ фехъуыстис.
– Кæд къуырма уыдис?
– Куырма кæцæй уыдис: дæлдзæх дыууæ
мæлдзыджы хыл кодтой æмæ сын сæ уынæр хъуыста.
Хæйрæгæн йæ бон нæ бацис асайын æххуырсты,
æмæ сæгътæ мæгуыр лæгæн баззадысты. Йæ мызд
дæр ын бафыста.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ЧЕРТ И БЕДНЯК

Жили-были бедняк и черт. Однажды черт дал
бедняку несколько коз и сказал:
– Не режь ни белую, ни серую, ни черную!
Бедняк догадался, что лукавый хочет его обма
нуть, и сказал в ответ:
– Хорошо, я запомню то, что ты сказал. А ты за
долгом ко мне не приходи ни в понедельник, ни во
вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в
субботу, ни в воскресенье.
Крепко задумался черт над его словами, но так
и не понял их. Бедняк тоже думал, какую бы из коз
зарезать, и все не решался, не хотел нарушать слово,
данное черту. Все козы остались целы и со временем
расплодились. Увеличилось их поголовье. Бедняк не
заметил, как разбогател.
Как черту было не завидовать, когда так много коз
стало у бедняка! Вот и задумал он как-нибудь вернуть
их себе.
Как-то раз позвал черт бедняка к себе и предложил:
– Ты много лет у меня в батраках, пасешь мое ста
до. Не было случая, чтобы кого-то съели волки, или
скотина погибла. Давай с тобой устроим словесное
состязание. Если ты не проявишь смекалку, замешка
ешься с ответом, то вернешь мне моих коз, и к тому
же я не стану платить тебе за работу.
Что было делать бедняку, и он согласился. Черт
не мог скрыть радости, даже рожки на голове стали
торчком, и начал:
– Один!
– Один я такой – лучше меня нет.
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– Два!
– Два – два черных глаза у меня.
– Три!
– Фынг на трех ножках.
– Еще раз три!
– Три грани у стрелы.
– Четыре!
– Четыре подковы у коня – легко скачет по горам
и по долам.
– Пять!
– Пять пальцев на руке.
– Шесть!
– Шесть раз по двадцать иметь бы из твоей отары
– был бы я богат.
– Семь!
– Семь раз пусть будет неудачлив враг в выборе жены.
– Восемь!
– Восемь дней тут я не был, был в глубоком море.
– А как ты выбрался?
– Поймал хромого комара, сделал подпругу из
повязок для ноговиц, уздечку из ремня, сел на него и
долетел.
– Наверное, невелико было то море!
– Не так уж мало! Летал орел с одного края до дру
гого, садился отдохнуть на камень посередине моря.
– Может, то был орленок?
– Нет, не орленок. Над большим селом нартов
шел сильный ливень, тот орленок крыльями село за
крыл, даже капли не упало.
– Может, село было невелико?
– Не так уж и мало! Если ревел осел на одном кон
це села, на другом его не было слышно.
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– Может, то был ослик?
– Нет, не ослик. Он вез издалека три глыбы соли
на гору и еще гнался за зайцем, лягнул его копытом,
и тот упал в ущелье.
– Может, то был зайчонок?
– Какой зайчонок?! Если петух кричал у него на
задней лапе, то голова не слышала!
– Может, был он глухой?!
– Какой же глухой?! Под землей ссорились два
муравья, он слышал их спор.
Не удалось черту перехитрить батрака, и козы
остались у бедняка, и за работу пришлось платить.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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ДОНЫ СÆ БАППАРУТ!

Ацы хабар, куыд дзурынц афтæмæй, æрцыдис
Урстуалты. Ацы хъæуккаг лæг, Фили, зæгъгæ, йæ ном,
уыд адæмы уарзон адæймаг, кæрдзындæттон, уазæ
гуарзаг. Бирæ йын уыдис хæлæрттæ æндæр хъæуты
дæр, уазæгуаты дæр арæх цыдис. Уæд та иу хатт йе
‘мбæлттимæ хæстæг хъæуы цыдæр циндзинады сæм
бæлдысты. Æгæр афæстиат сты, æмæ сыл æрæхсæв.
Сæхимæ рацыдысты сæ сираг бæхтыл. Цæугæдонмæ
æрбахæццæ сты, хъуамæ сæ бæхтыл доны иннæ
фарсмæ бахызтаиккой. Фили сæ разæй, афтæ доны
астæумæ бахæццæ сты, фæлæ йæ бæх размæ нал
цæуы, тарст пыррыччытæ кæны. Уалынмæ хъæлæс
райхъуысти: «Баппарут сæ доны».
Фæсте цы барджытæ цыдис, уыдонæй чидæр
топпæй фехста. Бæх йæхи фехста размæ æмæ уайтагъд
сæхимæ бахæццæ.
Фили йæ усмæ дзуры: «Цырагъ ма ссудз, цырагъ ма
ссудз!» Фæлæ йæ ус цырагъ асыгъта. Фили рудзынгæй
хæйрæджыты ауыдта, æмæ йæ зæрдæ бахъарм и.
Бирæ рæстæг йæхимæ нал æрцыд. Бадзырдтой
дæснымæ, æмæ йын уый хос кодта. Иу дæс боны
фæстæ хабар радзырдта йæ бинонтæн.
– Афтæ дын хъуыдис, – загъта йæ ус, – кæд
æмбисæхсæвтæм искуы нал фæстиат кæнис.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Мæрзойты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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ТОПИТЕ ИХ!

Говорят, это было в Урстуалта. Житель этого села
по имени Фили слыл уважаемым, гостеприимным
человеком. Много друзей было у него и в других се
лах, часто бывал он там в гостях. Как-то раз Фили
встретился с друзьями на каком-то празднике в од
ном из соседних сел. Застолье затянулось, и гости за
держались допоздна. Они возвращались верхом на
своих иноходцах. Добравшись до реки, начали пере
правляться на другую сторону. Фили ехал первым. На
середине реки конь его остановился, будто испугав
шись чего-то, стал фыркать. Вдруг послышался голос:
«Топите их!»
Один из всадников, следовавших за Фили, выстре
лил из ружья. Конь Фили рванул вперед и быстро по
скакал к дому.
Фили вошел в дом и говорит жене: «Не зажигай
лампу, не зажигай лампу!» Но жена зажгла ее, и Фили
увидел показавшихся в окне чертей и упал в обморок.
Долго он не приходил в себя. Пригласили знаха
ря, и тот помог больному. Дней через десять Фили
рассказал, что было той ночью при переправе через
реку.
«Так тебе и надо, не будешь по ночам блуждать!»
– сказала ему жена.
Рассказала Марзоева Лена, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2008 г.
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ХÆЙРÆГ – ДАВÆГ

Къобы цардис Пъаум, зæгъгæ, иу лæг йæ
фырт Къамароимæ. Куыст царды фæрæз чи хоны,
ахæмтæ уыдысты. Сæ фæллойы руаджы сæм уыдис
бирæ фос. Иу рæстæджы хабар рацыди, адæмы
фосæй, дам, алы æхсæв дæр иу фыс фесæфы.
Кæй зæгъын æй хъæуы, Пъаум йæ фосæн тарст,
æмæ æхсæвы сарайы фосы цур баззадысты. Фосæн йæ
фæйнæ фарс схуыссыдысты йæ лæппуимæ. Æвзонг
лæппу фæсæмбисæхсæвты афынæй, фæлæ Пъаум
къæрцхъусæй бадтис. Æмбисæхсæв фос тарст уынæр
кæнгæйæ фæйнæрдæм фæпырх сты. Уалынмæ фосы
астæу февзæрд сылгоймаг. Чи дæ уый, зæгъгæ, лæг фæ
хъæр кодта. Сылгоймаг хæйрæг фестад, æмæ уартæ фæ
лидзы. Фыс рацахста æмæ йæ фескъæфы. Фыды хъæрмæ
Къамаро фехъал, фæтарст æмæ йæ къæхтыл нал
слæууыд. Йæ иу къух дæр нал иста. Хæйрæг фыс ахаста.
Райсом хабар айхъуыст æнæхъæн хъæуыл. Пъаум
мæ цыдысты бирæтæ, Къамаройы дæр бæрæг кодтой.
Адæм хъуыды кодтой, сæ фос хæйрæгæй куыд
фервæзын кæной, ууыл. Уæд сын иу зæронд лæг
загъта: «Уæ фосы астæу цырæгътæ сæвæрут, уыдонмæ
хæйрæг хæстæг нæ цæуы».
Уæдæй фæстæмæ фос нал сæфтысты.
Пъаум йæ лæппуйы бирæ фæдзæбæх кодта, алы
дæсныты йæм хуыдта. Иу дæсны йын афтæ: «Дыу
уæ чъирийы скæн, сау карк аргæвд, æмæ сæ хæйрæ
джытæн ныххæлар кæн. Уæ аххосæй, зæгъ, мæ лæппу
йæ къахыл нал лæууы, æмæ йын баххуыс кæнут».
Афтæ бакодта, æмæ лæппу сдзæбæх. Чи зоны,
æцæгдæр ын баххуыс кодтой!
Радзырдта йæ 75-аздзыд сылгоймаг Абайты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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ЧЕРТ-ВОР

В Коби жил человек по имени Паум с сыном
Камаро. Они были из тех, кто усердным трудом до
бывал свой хлеб. Работая день и ночь, смогли увели
чить они свою отару.
Как-то прошел слух о том, что в селе каждую ночь
пропадает по одной овце. Паум, конечно, забеспоко
ился и остался с сыном на ночь в сарае стеречь отару.
Они расположились по разные стороны стада. Около
полуночи парня одолел сон. Но Паум не спал. Среди
ночи овцы зашевелились, будто чего-то испугались.
Вдруг среди них появилась женщина. Паум крикнул:
«Кто это там?!» Женщина, обернувшись в черта, схва
тила овцу и убежала. Крик отца разбудил Камаро, и
он так испугался, что не мог даже пальцем пошеве
лить, так и остался недвижим. А черт унес овцу.
Утром все село узнало о случившемся. Многие прихо
дили к Пауму выразить сочувствие и проведать Камаро.
Люди все думали, как уберечь свой скот. Один из
стариков посоветовал: «На ночь зажигайте лампы по
среди отары. Черти боятся света».
С тех пор не было случаев пропажи овец.
Паум долго лечил сына, приглашал разных знаха
рей, и один из них дал такой совет: «Зарежь черную ку
рицу и с двумя пирогами пожертвуй нечистой силе со
словами: «Помогите сыну – по вашей вине он болен».
Паум послушал совета, и сын выздоровел. Кто
знает, может и вправду помогли ему черти.
Рассказала Абаева Лена, 75 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2008 г.

159

ХЪУДЫ КОМЫ ЧЫЗДЖЫТÆ СÆ ДЗЫППЫ
ЦЫРГЪАГ ЦÆМÆН ДАРДТОЙ

Хъуды комы Майрæматы мыггаджы чызджыты
хорзы æмæ сæ рæсугъды кой дардыл хъуыстгонд уыдис.
Алырдыгæй сæм курджытæ цыдысты. Фæлæ сыл иу
рæстæджы цыдæр фыдбылыз æрцыдис. Чызгæн-иу
куы бафидыдтой, уæд-иу донхæссæны цыдæр фæцис.
Æнæхъæн хъæуæй-иу æй фæцагуырдтой, фæлæ
никуы æмæ ницы.
Уæд та иу ахæмы Майрæмы иунæг чызг
Бадимæтæн бафидыдтой, сыхаг хъæумæ хъуамæ
чындзы фæцыдаид. Майрæм йæ чызджы иу минут
дæр иунæг нал уагъта, исты йыл куы ‘рцæуа, зæгъгæ.
Иу бон куы уыди, уæд Бадимæты донхæссæнмæ
арвыста, йæхæдæг хæстæг къудзиты бын бамбæхст.
Цас фæбадти æмбæхстæй, чи зоны, фæлæ дын мæнæ
кæцæйдæр иу диссаджы рæсугъд лæппу фæзынди,
йæхи ныццавта чызгыл. Майрæм фæцырд ис æмæ йæ
фехста. Лæппу фæцæф ис.
«О, уæртæ куыдзæй гуырд!» – фæхъæр кодта
Майрæм, йæхи андзæрста лæппуйыл, рацахста йæ.
Лæппу хæйрæг фестади æмæ дзуры Майрæммæ:
«Маргæ мæ ма акæн, фæлæ мемæ цом, æмæ дын æз,
цы чызджытæ уæ фесæфт, уыдон фенын кæнон».
Майрæммæ уый диссаг куыд нæ фæкаст. Бадимæты
сæхимæ арвыста. Йæхæдæг хæйрæгимæ фæраст, цы
уа, уый уæд, зæгъгæ. Уайтагъд хæйрæджыты бæстæйы
фестадысты. Кæсы, æмæ раздæр цы чызджытæ
фесæфтысты, уыдон хъæлдзæгæй йæ размæ
разгъордтой. Сæ уæлæ зынаргъ цыллæ дзаумæттæ.
Лæг сыл куыд нæ бацин кодтаид!
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– Цомут нæхимæ, æз уæ ам нал ныууадздзынæн, –
дзуры сæм Майрæм.
– Махæн ардыгæй цæуæн нал ис, – загътой
сылгоймæгтæ. Махæн ис сывæллæттæ, æнцон цард,
кусын дæр нæ нæ уадзынц.
– Омæ хæйрæджытæй мой куыд скодтат? –
бауайдзæф сын кодта Майрæм.
– Нæ лæгтæ уæлзæххæй куы раздæхынц махмæ,
уæд рæсугъд лæппу-лæгтæ фестынц.
Майрæммæ æрбацыд чызджыты æфсин, бацинтæ
йыл кодта æмæ афтæ:
– Æз æфсин дæн. Мæ кæстæр лæппуйæн та хъуамæ
дæ чызг Бадимæты раскъæфтаиккам, фæлæ нæ къухы
нал бафтыд. Кæмæн æй раттат, уымæ фæндараст
кæнæд. Ныр цу, æмæ уæхимæ ацу, фæлæ дæ зæрдыл
бадар: чызгæн-иу куы бафидауат, уæд-иу йæ дзыппы
цыргъаг дарæд, æхсæв та йæ нывæрзæны. Уæд ын
махæй ницы тас уыдзæн.
Майрæмæн радтой бирæ хæзнатæ æмæ йæ зæхмæ
схæццæ кодтой. Тагъд Бадимæтæн чындзæхсæв
скодтой, фарнимæ фæцыдис йæ дыккаг хæдзармæ.
Уæдæй фæстæмæ Майрæматы чызджытæ сæ дзыппы
хастой цыргъæгтæ.
Скъæфт чызджытæй хæйрæджытæн цы цот
рацæуы, уыдон адæмæн куыд зиан, афтæ хорз дæр
ракæнынц. Чи зоны, æмæ не ‘хсæн цæрынц адæмы
хуызы!?
Радзырдта йæ 72-аздзыд сылгоймаг Саппиаты Еленæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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ПОЧЕМУ ДЕВУШКИ ГУДСКОГО УЩЕЛЬЯ
НОСИЛИ В КАРМАНЕ ЧТО-ЛИБО ОСТРОЕ

Молва о красоте и достоинствах девушек фами
лии Майрамовых из Гудского ущелья распространи
лась далеко. Много молодых людей засылали к ним
сватов. Но с некоторых пор с девушками стали проис
ходить странные вещи. Только просватают девушку,
как она исчезает: пойдет по воду и не вернется. Все
село поднимается на поиски, но не обнаруживаются
никакие следы.
Вот пришло время выдавать замуж единствен
ную дочь Майрама Бадимат. Ее сосватал парень из
соседнего села. Отец ни на минуту не оставлял дочь
одну: как бы с ней чего не случилось! Как-то послал
дочь по воду, а сам притаился недалеко в кустах. Кто
знает, как долго он там сидел, и вдруг откуда ни возь
мись появился очень красивый юноша и кинулся к
девушке. Майрам, недолго думая, выстрелил и ра
нил его.
– О, рожденный собакой! – крикнул отец и под
бежал к парню.
Тут юноша превратился в черта и обратился к
Майраму:
– Не убивай меня, лучше идем со мной, я тебя
приведу к вашим пропавшим девушкам.
Как было не удивиться Майраму! Он отправил
дочь Бадимат домой, а сам пошел с чертом, думая
про себя: будь что будет. Они сразу оказались у чер
тей. Видит Майрам, бегут ему навстречу пропавшие
девушки, веселые, одетые в нарядные шелковые пла
тья. Как он был рад видеть их!
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– Собирайтесь домой, я вас не оставлю здесь, – го
ворит им.
– Мы не можем вернуться. У нас дети. Здесь мы
живем, не зная забот, – возразили девушки.
– Как вы могли выйти замуж за чертей? – упрек
нул их Майрам.
– Когда наши мужья возвращаются сверху, с зем
ли, они превращаются в красивых молодых мужчин.
Тут к Майраму подошла женщина. Она привет
ливо сказала:
– Я их свекровь. Мы собирались младшему сыну
выкрасть твою дочь Бадимат, но нам не удалось. Пусть
будет счастлива с тем, за кого отдаете. А теперь иди,
возвращайся домой. Но запомни: впредь просватан
ная девушка должна носить днем в кармане, а ночью
класть под подушку какой-нибудь острый предмет.
Тогда мы не опасны для них.
Одарили они Майрама дорогими подарками и
проводили из подземелья домой.
Вскоре сыграли свадьбу Бадимат, и она вошла в
новую семью. С той поры девушки Майрамовых но
сили в кармане что-либо острое.
Дети, рожденные девушками, которых украли
черти, могут быть и добры к людям, и причинять им
зло.
Кто знает, может они живут и среди нас!
Рассказала Сапиева Елена, 72 года.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2008 г.
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СОСКЪОЙЫ КАФТ

Ацы хабар раджы Хъæдгæроны æрцыдис.
Иу изæр Хумарты сыхы адæм диссагмæ кæсæгау
æмбырд кодтой Соскъойы дуармæ, йæ сæры зонд,
дам, фæцыдис.
Хъуыддаг уый мидæг уыдис, æмæ Соскъо, ацæргæ
лæг, мадзурагомау, уæззау зондыл хæст, сæ дуармæ
кафыныл схæцыд. Йæхи зæххыл хоста, оц-ца, зæгъгæ,
хъæр кодта, æрлæууыд-иу, æмæ та-иу ногæй кафын
райдыдта. Адæм æм диссагау кастысты. Йæ хид калди,
йæ къæхтæ ма тыххæй иста. Стæй уæд ахауди, йæ зæрдæ
бахъарм и. Бахастой йæ мидæмæ, цыдæр хостæ йын
фæкодтой. Йæхимæ куы ‘рцыди, уæд æй бафарстой,
цы дыл æрцыд, цæуыл афтæ кафыдтæ, зæгъгæ.
– Ау, æмæ йæ нæ уыдтат уыцы лæджы дуримæ,
кафгæ, кæннод дын дæ сæр сæттын, зæгъгæ, мыл чи
хъæр кодта, уый. Кæннод фæндырæй чи цагъта, уый
дæр нæ федтат? Куырм уыдыстут, æви цы? – ныддис
кодта Соскъо. – Дæлæ хъæуы бын не ‘рвадæлтæм
авдæнбæттæны бафтыдтæн. Нæхимæ куы рацыдтæн,
уæд тигъыл фæсивæд хъазт сарæзтой. Æрхатыдысты
мæм, иу кафт, дам, ракæн. Æз не ‘сразы дæн. Нæхимæ
куы схæццæ дæн, уæд мыл цалдæрæй амбырд сты.
Иу лæг мæм дур систа, æмæ афтæ: «Ныртæккæ
дын дæ сæр сæттын, куы нæ акафай, уæд». Иу та сæ
фæндырæй цагъта. Диссаг нæу, куыд нæ сæ уыдтат?
Уæд адæм загътой: «Æгæр анызта, æмæ дзы
хæйрæджытæ фæхъазыдысты».
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Дзуццаты Музæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Хъæдгæрон, 2002 аз.
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ТАНЕЦ СОСКО

Это произошло давным-давно в селе Кадгарон.
Однажды вечером народ собрался на удивитель
ное зрелище на улице Хумаровых у дома Соско: он,
мол, совсем с ума сошел.
А дело было вот как. Соско, пожилой человек, мол
чун, не особо общительный, пустился в пляс у самых
ворот своего дома. Он выделывал разные коленца с
криком: «Ос-са!». Отдохнув, снова продолжал танце
вать. Люди с любопытством наблюдали за ним. Пот
градом лился по его лицу, ноги заплетались, и в конце
концов он без сил упал наземь, ему стало плохо. Его за
несли в дом, привели в чувство. Когда пришел в себя,
его спросили, с чего он так выплясывал.
– Неужели вы не видели того, с камнем в руках?
Он стоял рядом и кричал: «Танцуй, иначе голову тебе
разобью!» И того, кто играл на гармони, тоже не за
метили? Вы что, совсем ослепли? – удивлялся Соско.
– Я был у родственников на том конце села на тор
жестве по случаю того, что впервые укладывали но
ворожденного в люльку. Возвращаясь, я увидел на
углу танцующую молодежь. Меня стали уговаривать:
спляши, мол, разок с нами. Я отказался. А когда до
шел до дома, меня окружили несколько из них. У од
ного был камень в руке и он стал угрожать: «Я сейчас
разобью тебе голову, если не спляшешь!» А другой
играл на гармони. Чудеса! Как же вы не видели их?!
После люди говорили: «Лишка выпил, и черти
над ним посмеялись».
Рассказала Дзуцева Муза, 70 лет.
Записала Скяева Зоя, с. Кадгарон, 2002 г.
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ДЗЫГЪУЫР БÆДУЛ

Хъæдгæроны царди иу ус, Феня, зæгъгæ. Хæй
рæджыты æхсæв æрхæццæ ис, фæлæ йæм карк нæ
уыдис. Базармæ ацыдис, æмæ балхæдта дзыгъуыр
бæдул. Изæры йæм йæ сæры хицау дзуры: «Радавма уыцы бæдул, æз æй аргæвдон». Феня дзыгъуыр
бæдул рахаста, кæсы йæм æмæ афтæ: «Мæнæ цы
диссаджы рæсугъд у, хæйрæджытæн æвгъау у. Нал
æй æргæвдæм, нæхицæн æй уадзæм».
Уæд бæдул ныккасти усмæ, йæ цæстытæ ферт
тывтой, æмæ йæ бырынкъæй усы цæст ныкъкъупп
кодта. Æхсæвы цæст ныррæсыд, нал дзы уыдта. Сæ
сыхаг зæронд ус ын загъта: «Хæйрæджыты зæрдæ дыл
фæхудтис. Ацу, сау карк балхæн, дыууæ чъирийы сын
скæн, сæ сывæллæттæн та гуыл æмæ сæ хатыр ракур».
Феня афтæ бакодта, фæлæ уæддæр йæ цæстæй
хорз нал уыдта. Хорз æмæ йын бынтон нæ бакуырм.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Дзуццаты Музæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Хъæдгæрон, 2002 аз.
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ПЕСТРАЯ КУРИЦА

В селе Кадгарон жила женщина по имени Феня.
Приближался вечер, когда по обычаю принято при
носить жертву нечистой силе (Хæйрæджыты æхсæв),
а в доме нет кур. Феня пошла на базар и купила пе
стренькую курочку. Ближе к вечеру муж говорит
жене: «Неси-ка ту курицу, я зарежу ее». Феня принес
ла пеструшку и сказала: «Хороша курочка, жалко для
чертей. Давай оставим себе».
Курочка глянула на женщину, глаза пеструшки свер
кнули, и она клюнула ее в глаз. За ночь глаз Фени отек и
перестал видеть. Соседка-старушка объяснила Фене:
– Это рассердилась нечистая сила. Она недоволь
на тем, что ты пожалела курочку. Иди на рынок, купи
черную курицу, зарежь ее, испеки два пирога, а для
детей-чертенят испеки гуыл (небольшой пирог) и по
проси прощения у нечистой силы.
Феня последовала совету соседки, но все-таки глаз
ее стал хуже видеть. К счастью, не совсем ослеп.
Рассказала Дзуцева Муза, 70 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Кадгарон, 2002 г.
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ХЪУЫНДЖЫН САЛДАТ

Хæсты рæстæджы Украинæйы æрцыд ахæм хабар.
Мах æфсæдтæ æмæ фашистты æхсæн бацайдагъ
уæззау хæст. Æхсæвы хæст рæстæгмæ банцад, æмæ
нæхиуæттæ сгарæг арвыстой дыууæ лæппуйы, фенут
ма, немыц цы кусынц, зæгъгæ. Бырынц сæ гуыбынтыл
размæ, сæ быны хус къæцæл дæр нæ сæтты, афтæ
хъавгæ. Кæсынц, æмæ иу лæг къудзийы бын бады.
– Уæуу, мæнæ «æвзаг» æрцахстам, зæгъгæ, йыл
сæхи ныццавтой.
Тыхтард æй кæнынц сæ разæй, фæлæ уый хъыппсыпп нæ кæны. Æрбакодтой йæ сæ бынатмæ, дзурынц
æм, фæлæ уый зыр-зыр кæны, ницы дзуры. Раппарутма йын йæ кæрц, дзуры иу салдат. Тонынц ын йæ
кæрц, фæлæ уый бындзыггай сæ къухы зайы. Уæд
æй нæмынц, фæлæ та нæ дзуры. Бабастой йæ, æмæ
йæ къуыммæ баппæрстой. Куы сбон и, уæд кæсынц,
æмæ къуымы немыцаджы бæсты хъуынджын хæйрæг
мардæй хуыссы.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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ВОЛОСАТЫЙ СОЛДАТ

Это было на Украине во время войны. Шел оже
сточенный бой между нашими и немецкими во
йсками.
Ночью, когда наступило временное затишье,
наши послали в разведку двоих солдат узнать обста
новку на вражеской стороне. Они ползли осторожно,
стараясь не ломать под собой сухие сучья. Вдруг ви
дят: сидит под кустом человек.
– Ой, вот и возьмем «языка», – обрадовавшись,
схватили его.
Гонят пленного вперед, а он идет молча, не слыш
но от него ни звука. Доставили «языка» к месту рас
положения части. Начали допрашивать, а он только
дрожит, ничего не говорит. Один из солдат сказал:
«Снимите с него шубу». Стали ее сдирать – и не мо
гут, в руках остаются только клочья шерсти.
Тогда начали бить его, а он все молчит. Связали и
оставили лежать в углу. Когда настало утро, все уви
дели вместо немца мертвого волосатого черта.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Октябрьское, 2008 г.
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САКЪО ÆМÆ ХÆЙРÆДЖЫТÆ

Ацы хабар æрцыд Уæрæсе æмæ Турчы хæсты
рæстæг. Турчы æфсæдтæм уацары бахауд ирон
афицер Гæздæнты Сакъо. Хæст банцади, бафидыдтой.
Дыууæрдыгæй дæр уацайрæгты баивтой. Сакъо суæгъд
ис, фæлæ бæрзонд, рæсугъд, уындджын ирон лæппу
тынг фæцыд туркæгты зæрдæмæ. Лæгъстæ йын кодтой,
мах æфсады баззай, зæгъгæ. Зæрдæ йын æвæрдтой
стыр бæстыхæйттæй, æндæр хорздзинæдтæй. Фæлæ
Сакъо не сразы, загъта: «Ирыстоны хæхтæ ницæуыл
баивдзынæн». Гæнæн сын нал уыд, æмæ йæ рауагътой,
уый нæ, фæлæ ма йын хорз бæх дæр радтой. Сакъо дугъы
бæхыл абадтис æмæ иннæ салдæттимæ ратындзыдта
йæ Райгуырæн бæстæм. Цавæр фæндæгтыл цыдысты,
чи зоны. Иуахæмы Сакъо æхсæвыгон цыдис фæндагыл.
Йæ бæх размæ тахтис дымгæйау, йæ фынк калгæ.
Уалынмæ бæх тарст пыррыччытæ кæнын райдыдта.
Сакъо кæсы, æмæ уыцы иу ран лæууы, кæд бæх згъоры,
уæддæр. Цыдæр хъыллистытæ, худынтæ йæ хъустыл
уайынц. «Ай иу уацарæй куы фервæзтæн, æмæ ныр та
хæйрæджыты хай куы фæдæн», – ахъуыды кодта Сакъо.
Уæд йæ зæрдыл æрлæууыд, хæйрæджытæ, дам,
æлгъитын нæ уарзынц. Æмæ цыдæриддæр æвзæр
ныхасæй зыдта, уыдон сыл ныккалдта. Уайтагъд
цыдæр æрттывдтытæ, пæррæстытæ фæцыдис, бæх
размæ атындзыдта. Цас ма фæцыдис фæндагыл,
чи зоны, фæлæ сæрæгасæй сæмбæлдис йæ фыды
уæзæгыл. Бирæ фæцардис Сакъо, федта йæ цоты
цоты. Хæйрæджыты кой-иу куы рацыдис, уæд-иу
загъта: «Мæхæдæг сæ куы нæ бавзæрстаин, уæд мæн
дæр нæ уырнид, хæйрæджытæ æцæг ис, уый».
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Октябрыхъæу, 2008 аз.
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САКО И ЧЕРТИ

Этот случай произошел во время Русско-турецкой
войны. В плен к туркам попал офицер, осетин Сако
Газданов. Война закончилась. Россия и Турция заключи
ли мир, и начался обмен пленными. Сако освободили,
но туркам пришелся по нраву статный, красивый осе
тинский парень. Они предлагали ему службу в турец
кой армии, обещая обеспечить хорошим жильем, жало
ваньем и другими благами, но он не согласился, сказав,
что не променяет родные горы ни на какое богатство.
Делать нечего, и турки не только отпустили Сако, но и
дали хорошего коня. Он сел на скакуна и вместе с други
ми солдатами поспешил на родину. Кто знает, какими
дорогами добирались. Вот как-то едут ночью. Конь Сако
летит, как ветер, весь взмыленный. Вдруг всадник заме
тил, что конь фыркает, топчется на месте, хотя кажется,
что скачет. Рядом послышались визг, смех. Сако поду
мал: из одного плена попал в другой, к чертям.
Тут он вспомнил, что слышал когда-то: черти не пе
реносят ругань, брань. Сако стал говорить без умолку,
обрушив на них все проклятия и бранные слова, которые
знал. В тот же миг рядом что-то сверкнуло, зашуршало.
Конь поскакал вперед. Кто знает, как долго ехал, но до
брался Сако целым и невредимым до родного очага.
Прожил он до глубокой старости, дождался внуков.
Когда, бывало, речь заходила о чертях, Сако говорил:
– Если бы я сам не повстречался с ними, не верил
бы в их существование.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записала Скяева Зоя, с. Октябрьское, 2008 г.
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СКЪÆФТ ЧЫЗГ

Хурыхъæуы иу лæг æмæ усæн райгуырдис чызг.
Сывæллонæн йæ мад раджы амардис æмæ йæ схаста
йæ фыд.
Чызг куыд рæзыдис, афтæ рæсугъдæй – рæсугъддæр
кодта. Йæ фыд ыл æрхъæцмæ дæр нæ лæууыди. Иу
тæвд бон Хурыхъæуы лæгтæ уыгæрдæны хос карстой.
Чызджы фыд Ахмæт дæр семæ. Сихорафон Ахмæты
чызг йæ фыдæн аходæн æрбацæйхаста. Бирæ йæ
нал хъуыди хосдзаутæм, афтæ цыдæр æрбаци, цыма
йæ раст зæхх аныхъуырдта. Нал фæзындис. Адæм
дисæй мардысты, агурын æй райдыдтой. Кæм æй нæ
бацагуырдтой, ахæм къуым нал баззад, фæлæ – никуы
‘мæ ницы.
Рацыдис афæдзмæ хæстæг, афтæ Ахмæты дуар
æхсæвы чидæр бахоста. Ракаст, æмæ йæ чызджы
ауыдта. Йæ зæрдæ фырцинæй куыд нæ аскъуыд.
Чызг уыди мæллæг, æфхæрдхуыз. Стæй йæхи
‘гъдауыл нæ уыдис, сывæллонмæ æнхъæлмæ кастис.
Куы йæ бафарстой, уæд радзырдта: «Хæйрæджытæ
мæ аскъæфтой. Равзæрстой мын иу хæйрæг, æмæ
загътой, амæ дын моймæ цæугæ у, зæгъгæ. Æз нæ
куымдтон. «Нæхимæ мæ ауадзут», – дзырдтон. Фæлæ
мæм хъусгæ дæр нæ кодтой. Сарæзтой чындзæхсæв,
мæнæ махмæ куыд вæййы, афтæ. Диссаджы рæсугъд
хæдзар мын радтой. Мæ лæг мын цы хæйрæджы
хуыдтой, уый-иу рæсугъд лæппу фестад, æмæ-иу
æрбацыд. Мæн никуыдæм уагътой, фæндаг дæр нæ
зыдтон. Иу бон хæйрæджытæ иууылдæр кæдæмдæр
рацыдысты. Æз сæ фæстæ рахъуызыдтæн æмæ
ралыгъдтæн».
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Фыд æмæ йыл адæм баууæндыдысты. Иу бон
та Ахмæт хос кæрдынмæ ацыд, йæ чызг дæр йемæ.
Цъынайы сæрмæ схызтис, йæ фыдæн æххуыс кодта.
Иуахæмы чызг ныххудтис иунæгæй, цыдæртæ амонын
райдыдта, хъæр кодта: «Æндæр дæ ницы хъæуы?»
Ахмæт æй куы бафарста, цы кодтай, зæгъгæ, уæд
афтæ: «Æрдæбон мæм ме ‘фсин æрбацыди, сымах
æй нæ федтат. Лæгъстæ мын кодта, нæ чындз дæ æмæ
фæстæмæ цом, зæгъгæ. Куы нæ йын бакуымдтон, уæд
мæ ралгъыста: «Уæдæ дæ хъæбулы дæ цæстæй дæр
ма фен, йæ тæригъæд дæу!»
Йæ афон куы ‘рцыди, æмæ сывæллон куыддæр
райгуырди, афтæ йæ хæйрæджытæ аскъæфтой.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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ПОХИЩЕННАЯ ДЕВУШКА

В селе Хурикау в одной семье родилась дочь. Мать
девочки рано умерла, и ее воспитывал отец.
Девочка подрастала, взрослела и становилась все
краше. Отец Ахмат души не чаял в дочери. Однажды
жарким летним днем сельские мужчины косили сено
на лугу. Среди них был и отец девушки. В полдень
дочь понесла ему обед и по дороге исчезла, как сквозь
землю провалилась.
Односельчане диву давались, куда могла она деть
ся. Где только ни искали, какие закоулки ни проверя
ли, девушка исчезла без следа!
Прошло около года, и ночью в дом Ахмата ктото постучал. Он выглянул и увидел свою дочь. От
радости у отца чуть сердце не выскочило. Девушка
выглядела измученной, была бледна, к тому же вид
но было, что она ждала ребенка. Когда ее спроси
ли, что же произошло с ней, она рассказала: «Меня
украли черти. Выбрали мне одного и сказали, что я
должна стать его женой. Я не соглашалась, просила
отпустить меня, но они и слушать не стали. Сыграли
свадьбу так же, как и у нас, поселили в прекрасном
доме. Тот, которого мне выбрали в мужья, обратил
ся в красивого молодого человека. Он приходил ко
мне, а мне не велено было выходить из дома, да и
дорогу я не знала. Как-то раз они все куда-то собра
лись, и я тайком пошла вслед за ними, а потом сбе
жала».
Отец и все односельчане поверили рассказу де
вушки. Вот однажды Ахмат собрался на сенокос вме
сте с дочерью. Девушка стояла на стоге сена, помога
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ла отцу. Вдруг она стала смеяться, жестикулировать и
говорить: «А больше ты ничего не хочешь?»
Когда Ахмат спросил, что с ней, она ответила:
«Сейчас ко мне приходила свекровь, вы не могли ее
видеть. Она просила меня вернуться, ведь я их невест
ка. Я отказалась, и тогда она прокляла меня: «Чтоб
тебе не увидеть свое дитя! Это будет по твоей вине».
Пришло время рожать. Когда ребенок появился
на свет, его тут же забрали черти.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записала Скяева Зоя, с. Октябрьское, 2008 г.
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САУ ГÆДЫ

Хæсты фæстæ горæттæ æмæ хъæутæ цалцæг
кодтой хæлд бæстыхæйттæ. Кæд адæм бирæ зынтæ
баййæфтой, уæддæр сæ цард размæ сабыргай цыдис.
Æртæ чысыл хъæуы иумæ сцалцæг кодтой иу клуб.
Фыццаг хатт сæм киноныв æрластой, æмæ
фæсивæд чыртæ-чыртæй уырдæм тындзыдтой.
Æртæ чызджы дæр, хъæлдзæг ныхæстæ кæнгæ, тагъд
кодтой уырдæм. Иу чызг дзы фæстæмæ фæкастис
æмæ тарст хъæр фæкодта. Иннæтæ, цы ‘рцыд,
зæгъгæ, фæкастысты фæстæмæ. Иу стыр сау гæды сæ
фæсте ссырдта. Йæ цæстытæ раст артау сыгъдысты.
Чызджытæ хъæргæнгæ размæ згъорынц. Мæнæ сæ
ныр æрбаййафа, зæгъгæ, афтæ сæм, сæ разæй чи
цыди, уыцы лæппутæ æрбазгъордтой. Уыцы минут
кæсынц, æмæ гæды кæм уыди, уым сæ сыхаг ус лæууы.
Уыцы усæй рагæй дзырдтой куырысмæдзæуæг, дам, у.
Бирæгъ дæр, дам, фесты, æмæ кæимæ фæхыл вæййы,
уымæн йæ фос ныццæгъды.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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ЧЕРНЫЙ КОТ

После войны в городах и селах восстанавлива
лись разрушенные дома. Много трудностей при
шлось испытать людям, но жизнь постепенно нала
живалась.
Жители трех небольших сел совместными уси
лиями отремонтировали местный клуб. Молодежь
шла гурьбой на демонстрацию первого кинофиль
ма в восстановленном клубе. Три девушки, весело
разговаривая, спешили в кино. Одна из них вдруг
обернулась назад и вскрикнула. Подруги, недоуме
вая, тоже оглянулись. Огромный черный кот гнался
за ними. Глаза его светились, как фонари. Девушки
испугались, закричали, убегая от кота. Услышав их
крик, к ним поспешили ребята, которые шли впере
ди. В тот же миг кот исчез, а на его месте оказалась
соседка. По селу давно шла молва о том, что она обо
ротень. Говорили, что эта женщина могла обернуть
ся даже в волка, и, если, бывало, с кем поссорится, то
губила скотину.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Октябрьское, 2008 г.
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ЗÆРÆБИЙЫ ХÆЙРÆДЖЫТÆ КУЫД
ФÆСАЙДТОЙ

Уæллаг Санибайаг Дзуццаты Зæрæби тынг сæрæн,
ныфсхаст куырыхон лæг уыди, ницæмæй тарсти.
Иуахæмы йыл Джызæлы йæ хæстæджытæм æрталынг
и. Лæгъстæ йын кодтой, ахсæв хæйрæджыты æхсæв у,
æмæ ам лæуу, зæгъгæ.
– Нæ ныллæудзынæн, Зæрæби хæйрæджытæй
фæтарсти, зæгъгæ, уый чи фехъуса, уый мæ цы
схондзæн, – загъта Зæрæби.
Абадтис йæ бæхыл, æмæ хъæды астæуты,
къахвæндагыл фæцæуы. Иу ран кæсы, æмæ стыр фæзы
февзæрд. Дуне адæм дзы дзолгъо-молгъо кæнынц.
Дæргъæй-дæргъмæ стъолтыл бадынц зæронд лæгтæ.
Фæсивæд хъазт сарæзтой, кафынц, хæрдмæ хауынц.
Уæртæ чындзы дæр æрбахастой. Зæрæбийы йæ
бæхæй æрхизын кодтой, цинтæ йыл кæнынц.
– Зæрæби, фынгмæ, фынгмæ.
Сбадын æй кодтой. Дзидзатæ йын йæ разы
æвæрынц, чъиритæ. Зæрæби дисы бацыд, ам ахæм
бынат куы нæ уыдис, зæгъгæ. Фæлæ уæддæр дзидза
райста, йæ дзыппæй хæрынкъа фелвæста. Уый адыл
адæм цыдæр æрбаисты. Йæ алыварс хъæд фестад,
йæ бæх тарст хуыррыттытæ кодта. Абадтис ыл æмæ
размæ атындзыдта. Фæстейы йæ бирæгъты бал ссуры,
сæ цæстытæ цæхæртæ калынц. Гъа, гъер ын йæ бæхы
фæстаг къахмæ фæлæбурой, афтæ сыл йæ хæрынкъа
фехста. Бирæгътæ æрбайсæфтысты.
Тыххæй ма сæ хæдзармæ æрбахæццæ, фæлæ
кæрты ахауд. Фæрсынц æй, цы кодтай, зæгъгæ, фæлæ
нæ дзырдта, тарст кæстытæ кодта.
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– Æнхъæл дæн, æмæ а нæхионыл æнæзæгъинæгтæ
кæмдæр ацин кодтой, – загъта йæ хистæр фырт
Габуц. Бадзырдтой йын дæснымæ, æмæ йæ уый
сдзæбæх кодта. Къуырийы фæстæ сын йæ диссæгтæ
фæдзырдта.
Ацы хабар æрцыди XIX æнусы дыккаг æмбисы.
Ныртæккæ йæ байзæддæгтæ (цыппæрæм фæлтæр)
дыууиссæдзæй фылдæр сты. Æмæ се ‘хсæн ис алы
кусджытæ. Мæнæн уыдис мæ нанайы фыд. Ис дзы
дохтыртæ, ахуыргæнджытæ, из дзы
профессор
(Хæсанæ). Иууылдæр кæрæдзи зонæм, æрæмбырд
вæййæм иумæ, кæрæдзийæн феххуыс кæнæм
бахъуаджы рæстæг.
Радзырдта йæ 86-аздзыд сылгоймаг
Кодзырты Залихан.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 1978 аз.
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КАК ЧЕРТИ ОБМАНУЛИ ЗАРАБИ

Зараби Дзуцев, житель села Верхняя Саниба,
слыл человеком смелым, как говорят, не робкого де
сятка. Как-то он гостил у родственников в селе Гизель
и задержался. Уже стало темнеть. Хозяева уговарива
ли гостя остаться заночевать, ведь сегодня ночь нечи
стой силы (Хæйрæджыты æхсæв).
– Нет, не останусь! Что скажут люди? Пойдет слух:
Зараби испугался чертей! – сказал он.
Сел на коня и поскакал через лес по тропе. Вдруг он
оказался на большой поляне. Слышен был гул толпы. За
расставленными в ряд столами сидят старики. Молодежь
веселится, танцует. Вот ведут невесту. Остановили Зараби,
предложили сойти с коня и стали приглашать:
– Зараби, к столу, к столу!
Усадили за стол, подали мясо, пироги. Зараби
диву дается, ведь не было здесь поляны, не припом
нит такого! Но все-таки взял кусок мяса, достал склад
ной ножик из кармана – и тут люди исчезли. Вновь его
окружал лес, конь испуганно фыркал. Путник вскочил
на коня и поскакал вперед. За ним погналась стая вол
ков, глаза их сверкали. Вот-вот, кажется, схватят коня
за ногу. Тогда Зараби кинул в них нож. Волки исчезли.
Наконец добрался он до дома и упал во дворе.
Стали его спрашивать, что случилось, но Зараби мол
чал и испуганно оглядывался.
– Похоже, отец где-то повстречался с нечистой си
лой, – сказал старший сын Габуц.
Позвали знахаря и он помог больному. Через не
делю Зараби рассказал о чудесах, произошедших с
ним той ночью.
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Этот случай произошел во второй половине XIX
века. Зараби доводился мне прадедом. В настоящее
время число его потомков (в четвертом поколении) на
считывает более сорока человек. Среди них люди раз
ных профессий: врачи, учителя, и даже один профес
сор (Хасан). Мы все общаемся, собираемся и в случае
необходимости приходим на помощь друг к другу.
Рассказала Козырева Залихан, 86 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 1978 г.
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«ДЗАГ МÆМ У» ÆМÆ «НÆЙ» ЦЫ АМОНЫНЦ

Иу хъæуы цардысты дыууæ сыхаджы. Сæ дыууæ
дæр кусаг адæм. Фæлæ иу сыхаг ницæмæй хъуаг кодта,
хуыздæрæй-хуыздæрмæ цыдис йæ цард. Иннæуыл,
куыд фæзæгъынц, хъуын нæ хæцыди. Йæ бирæ
бакуысты бæркад нæ уыди. Бафарста йæ сыхаджы:
«Æз дæр дæ хуызæн куы бакусын, уæд мæгуырæймæгуырдæр цæмæн кæнын?»
Уый йын радзырдта:
– Иухатт, дам, цуаны хъæды фæцæйцыдтæн.
Кæсын, æмæ бирæгъ цыдæр фескъæфы. Йæ фæстæ
иу ус згъоры. Æз бирæгъы фехстон, æмæ йæ дзыхы
чи уыд, уый сывæллон фестад. Ус мын, сывæллоны
мад, афтæ: «Мæ хъæбулы мын кæй фервæзын кодтай,
уый тыххæй мæм байхъус. Амæй фæстæмæ «нæй»
макуыуал зæгъ. Дзаг мæм у, зæгъгæ-иу, дзур. Æмæ
дæм бæркад фылдæрæй-фылдæр кæндзæн. Æз дæн
хæйрæджыты ус, æмæ дын уый мæ лæвар».
Уæдæй ардæм «нæй» никуыуал загътон. Æмæ йæ
дæхæдæг уыныс.
Радзырдта йæ 86-аздзыд сылгоймаг
Кодзырты Залихан.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 1978 аз.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «У МЕНЯ НЕТ»
И «У МЕНЯ ПОЛНЫМ ПОЛНО»

В одном селе жили два соседа. Оба трудолюбивые,
работящие. Один жил в достатке и с каждым днем
становился все богаче. А другой был гол, как сокол.
Сколько бы ни трудился, едва сводил концы с конца
ми. Вот спросил он как-то у соседа:
– Почему я становлюсь все беднее, хотя трудимся
мы одинаково?
На что сосед ответил:
– Однажды я охотился в лесу. Вижу, бежит волк
и что-то держит в зубах, а за ним бежит женщина.
Я выстрелил в волка. Оказалось, в его пасти был ре
бенок. Женщина, мать ребенка, обратилась ко мне со
словами: «Ты спас моего ребенка, слушай, что я тебе
скажу: никогда не отвечай людям: «У меня нет», го
вори: «У меня полным полно». Тогда дом твой будет
полной чашей. Я – черт, и этот добрый совет – пода
рок от меня».
С той поры я не произношу слова «у меня нет». И
ты сам видишь, как это важно.
Рассказала Козырева Залихан, 86 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 1978 г.
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УЫЙ ДÆР ХÆДЗАЙРАГ У

Хъалæгаты Гæуысæн уыдис бинойнаг – Кочиты
чызг. Цардысты «А» æмæ «О»-йæ. Гæуыс цы нæ
куысты бацыдаид – алцы дæр ын æнтысти, алцæмæ
дæр дæсны уыдис. Уалдзæг райдыдта, зæгъгæ, уæд-иу
æй адæм фарстой, кæд æмæ кæм байтауой хор. Æмæиу никуы фæрæдыдысты. Афтæ æндæр хъуыддæгты
дæр.
Адæм дис кодтой, куыд дæсны, куыд зондджын
у, ууыл. Фæлæ æрмæст йæ мад зыдта, хъуыддаг цæй
мидæг ис, уый. Гæуысæн ма, Кочианæй уæлдай,
æндæр бинойнаг уыдис хæйрæджытæй, æмæ йын
уый æххуыс кодта, алцы дæр ын амыдта.
Иу рæстæджы Кочиан ауыдта, сылгоймаг чындзы
дзаумæтты уатæй куыд рацæйцыд, афтæ. Диссаг æм
куыд нæ фæкаст, фæлæ сылгоймаг цыдæр æрбаци.
Хæдзармæ (цæлгæнæнмæ) йе ‘фсинмæ бацыд æмæ
йын хабар радзырдта.
– Æрсабыр у, уым диссагæй ницы ис. Кæй федтай,
уый дæр хæдзайраг у. Ды цы бынат ахсыс ацы хæ
дзары, уый дæр уыцы бынат ахсы, – дзуапп ын радта
æфсин.
Кочиан бамбæрста, йæ лæгæн ма ноджыдæр ус
кæй ис. Æфхæрдыл æй банымадта æмæ Гæуысæн
загъта, мæ цæгатмæ цæуын, демæ нал цæрын, зæгъгæ.
Гæуыс æй æрсабыр кодта, æз æрмæстдæр дæу
уарзын, зæгъгæ.
– Æмæ кæм вæййы, уынгæ дæр æй куы никуы
кæнын? – бафарста ус.
Цы гæнæн ма уыдис Гæуысæн дæр, басасти, уыцы
сылгоймаг хæйрæг у, зæгъгæ. «Дæ бæсты алцыдæр
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бакæны, нæ цард дæр хорз уый тыххæй цæуы, стæй
арæх дæр ам нæ вæййы», – загъта лæг.
Кочиан дæр æрсабыр, фæлæ хæйрæджы никуы
федта. Афтæмæй хъæздыгæй бирæ фæцардысты.
Радзырдта йæ 75-аздзыд сылгоймаг
Абайты Ленæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.

185

ОНА ТОЖЕ ЧЛЕН СЕМЬИ

Гауыс Каллагов был женат на девушке из фами
лии Кочиевых (Кочиан). Жили они душа в душу. За
какое бы дело ни брался Гауыс, все ладилось у него,
был он мастером на все руки. Так, например, придет
весна, и все обращаются к нему: когда сеять, где сеять?
Он даст совет, и не было случая, чтобы ошибся. Так
было во всем.
Народ удивлялся его уму и мастерству. Но лишь
один человек, мать Гауыса, знала, в чем секрет. А дело
было вот в чем. У Гауыса была еще другая жена, из
чертей, она-то и помогала мужу советами.
Однажды Кочиан увидела, как вышла из комнаты
молодая женщина, одетая как невестка. Кочиан, ко
нечно, удивилась этому, а та женщина внезапно ис
чезла. Кочиан пошла на кухню и рассказала об этом
свекрови.
– Успокойся! В этом нет ничего странного. Та, ко
торую ты видела, тоже же член семьи, как и ты.
Кочиан поняла, что у ее мужа есть еще другая
жена. Она была оскорблена и сказала мужу, что не
будет с ним жить и вернется к родителям.
Гауыс успокоил жену, сказав, что он любит только
ее, Кочиан.
– А где она бывает, ведь я никогда ее не вижу? –
спросила жена.
Что было делать Гауысу, он признался, что та
женщина из чертей:
– Она выполняет всю работу по дому. Благодаря
ей дела у нас идут хорошо, к тому же она редко быва
ет здесь, – сказал муж.
186

Кочиан успокоилась. Ту женщину из чертей так и
не довелось ей больше увидеть.
Они прожили долго и ни в чем не нуждаясь.
Рассказала Абаева Лена, 75 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2009 г.
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СИАХСЫ ЦЫД

Абайтæ сæ чызг Феняйы радтой Гуыдиатæм.
Хъуыддаг срæвдз и, бафидыдтой. Суанг чындзæхсæвы
бон дæр снысан кодтой. Къухылхæцæг равзæрстой
Беджызаты Шотайы. Куыд вæййы, афтæ чындзæхсæвы
размæ сиахс – Гуыдиаты Мæирбег æмæ Шота сусæг
сиахсы цыд æрбакодтой Абайтæм. Æрбахастой
зынаргъ къафеттæ, зæрдæлхæнæнтæ. Куыд нæ
сыл бацин кодтой сæ ног хæстæджытæ. Афтæмæй
лæппутыл æрæмбисæхсæв. Сæхимæ цæуыны фæнд
скодтой. Фысымтæ сын лæгъстæ кæнын райдыдтой,
ам лæуут, зæгъгæ, райсом раджы ацæудзыстут. Уæд
та ма, дам, уæ æнæзæгъинæгтæ фæсайдтой. Нарæг
хидыл уæ бахизын хъæуы. Фæлæ лæппутæ сæ сæрмæ
не ‘рхастой каистæм ныллæууын.
– Хæйрæджыты адæм æрхъуыды кодтой, стæй
кæд æцæг сты, уæддæр сæ æз нæ тæрсын, – хъæбæрæй
загъта Мæирбег.
Рацыдысты, уæдæ куыд. Нарæг хидмæ куы
‘рбахæццæ сты, уæд Шота афтæ:
– Æллæх, графины ма арахъхъ аззади. Ды мæм ам
фæлæуу, æз аздæхон æмæ йæ равдæлон кæнон.
– Цытæ дзурыс, худинаг у, – сдзырдта йæм
Мæирбег, фæлæ Шотайæн йæ фæд дæр нал ауыдта.
Æнхъæлмæ кæсын æм райдыдта, уазал дæр сси. Бон
цъæхтæ кæнын райдыдта, фæлæ Шота зынæг нæй.
«Цæуон, мæхи уал схъарм кæнон, стæй йæм
фæстæмæ агурæг ацæудзынæн», – сфæнд кодта
Мæирбег. Сæхимæ бацыдис, æмæ сæ бинонты
тарстæй баййæфта. Шота семæ, афтæмæй йæм
хъуамæ агурæг рацыдаиккой.
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Мæирбег хабар куы радзырдта, уæд Шота дисæй
амарди: «Ау, æз та фæстæмæ графинмæ арахъхъ
нуазынмæ ацæуын мæ сæрмæ куыд æрхастон! Уæд
æмæ ды мæ фæстæ цыдтæ хидыл. Иу хатт фæстæмæ
фæкастæн, æмæ дæ нал ауыдтон. Бирæ дæм фæхъæр
кодтон дæ номæй, фæцагуырдтон дæ, фæлæ цыма
зæххы скъуыды ныххаудтай, нал дæ ссардтон.
Æрбацыдтæн уæ хæдзармæ, æмæ дæм ныр хъуамæ де
‘фсымæртимæ агурæг ацыдаиккам».
Цы зын базонæн ма сын уыд, хæйрæджытæ сæ
кæй фæхъазыдысты.
Радзырдта йæ 75-аздзыд сылгоймаг
Абайты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ЗЯТЯ
К РОДИТЕЛЯМ НЕВЕСТЫ

Дочь Абаевых Феню сосватала семья Гудиевых.
Дело близилось к свадьбе, уже был назначен день.
Дружком жениха выбрали Шота Бегизова. По обы
чаю, жених Маирбек с дружком собрались к родите
лям невесты. Как полагается, взяли дорогих конфет,
разных гостинцев. Как и должно было быть, новая
родня радушно приняла гостей, и молодые люди
задержались до полуночи. Хозяева предложили за
ночевать, а домой отправиться с утра пораньше. Им
говорили, что предстоит дорога через узкий мост, и
вдруг, чего не бывает, повстречаются черти. Молодые
люди отказались: не подобает оставаться на ночь у бу
дущих сватов!
– Мне не страшны черти, даже если они существу
ют! Это все выдумки людей! – твердо сказал Маирбек.
Вот отправились они в путь, что было делать.
Дошли до моста, и вдруг Шота говорит:
– Ой, там в графине осталось немного араки, я
вернусь и допью. Ты жди меня здесь.
– О чем ты говоришь?! Не позорься! – возмутился
Маирбек, но Шота уже и след простыл.
Маирбек остался ждать. Уже настало утро, ста
новилось прохладно, а Шота все нет. «Пойду домой
один, погреюсь и вернусь, поищу Шота», – решил
Маирбек.
Пришел, а дома переполох: все собрались на по
иски Маирбека, и Шота вместе с ними.
Маирбек рассказал, как Шота вернулся допивать
араку. А тот все удивлялся:
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– Неужели я стал бы позориться и возвращаться,
чтобы допить оставшееся в графине?! Нет, дело было
так. Ты шел по мосту следом за мной. Я раз оглянулся,
а тебя нет. Долго звал тебя, искал, а ты словно сквозь
землю провалился. Тогда я пошел к тебе домой, и мы
с твоим братом собрались идти на поиски.
Всем стало понятно, что молодых людей ввели в
заблуждение черти.
Рассказала Абаева Лена, 75 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.
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ХÆЙРÆДЖЫТЫ МИТÆ АДÆМÆН

Дыууæ хæйрæджы, Къæдзилон æмæ Сыффытт,
амбæлдысты иу ран. Сæ размæ æрбацыдысты дыууæ
æмбалы, Солтан æмæ Симон. Уыдон суанг гыццылæй
фæстæмæ хæларæй фæцардысты. Иумæ каст фес
ты скъола, иумæ институт фесты, кæрæдзийæн
къухылхæцæг уыдысты. Кусгæ дæр иумæ кодтой.
– Мæ удхæссæг ахæм хæлар адæмæй уынын, –
загъта Сыффытт. – Хъуамæ сæ фæхицæн кæнон, исты
фыдбылыз сын саразон!
– Ницы сын бауыдзæн дæ бон, – загъта Къæ
дзилон.
– Уæдæ ма-иу кæс, – зæгъгæ, хæйрæг сæ фæстæ
ацыд.
Уыцы рæстæг дыууæ хæлары цыдысты уазæгуаты
се ‘мбалмæ. Уазджытæ фынгыл куы сбадтысты,
уæд Сыффытт сæ хицауы сæры фæмидæг, æмæ
йæ ардауын райдыдта: «Тынг сын бануазын кæн,
бæгæныйыл дæр арахъхъ кæн».
Куы æрталынг и, уæд сæхимæ рацыдысты. Кæрты
дуармæ куы ‘рхæццæ сты, уæд хицауæн йæ хъусы
бадзырдта: «Цæв кардæй Солтаны, æмæ йæ Симоны
къухы фæцæв».
Афтæмæй Симоны ахæстоны бакодтой, Солтан та
мæрдтæм бацыд.
Рацыдис цалдæр азы. Дыууæ хæйрæджы та
кæрæдзиуыл амбæлдысты.
– Цæй, цы рауади дæ фæндæй, – бафарста иу.
– Иуы дзы мæрдтæм барвыстон, иннæйы ахæстоны
бамидæг кодтон. Ныр дæр-иу хæларæй цæрæнт, –
загъта Сыффытт.
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– Уæдæ ныр та мæнмæ дæр байхъус. Мах,
хæйрæджытæ, фыдбылыз кæнын куыд зонæм, афтæ
хорз дæр зонæм.
Ацыди хæйрæг, æмæ дыууæ хæлары чи фæхицæн
кодта, уый сæры фæмидæг æмæ йын æнкъарын
кæнын байдыдта: «Цы дын кодтой дыууæ æмбалы?
Уый дæ хæйрæг ардыдта. Ацу, æмæ хабар куыд уыди,
афтæ йæ радзур».
Уый дæр та афтæ бакодта. Тынг фæсмон кодта йæ
митыл. Симоны рауагътой ахæстонæй, адæмы цæсты
дæр сраст и.
Ахæм митæ кодтой æмæ кæнынц хæйрæджытæ
адæмæн.
Радзырдта йæ 93-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Маруся.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2007 аз.
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ПРОДЕЛКИ ЧЕРТЕЙ

Повстречали как-то два черта, Хвостатый и
Шустрый, двоих закадычных друзей Солтана и
Симона. С детских лет росли они рядом: вместе учи
лись в школе, окончили институт, были дружками на
свадьбах друг у друга. А теперь вместе работали.
– Как ненавижу я таких преданных друзей!
Придумаю что-нибудь и разлучу их! – сказал
Шустрый.
– Это тебе будет не под силу, – возразил Хвос
татый.
– Вот увидишь! – сказал черт и пошел вслед за
ними.
А два друга направились в гости к приятелю.
Гости сели за стол, и тут черт начал нашептывать
хозяину, подговаривая его: «Напои их допьяна, до
бавь в пиво араки!»
Когда стемнело, гости собрались уходить. Вышли
во двор, и черт опять шепчет хозяину:
– Ударь ножом Солтана, а нож вложи в руку
Симона!
Так Симон оказался на скамье подсудимых, а
Солтан ушел в мир иной.
Прошло несколько лет. Два черта встретились
снова.
– Ну как? Ты добился своего? – спросил один у
другого.
– Одного отправил на тот свет, а второго спровадил
в тюрьму. Пусть дружат теперь! – сказал Шустрый.
– А теперь слушай, что я скажу: мы, черти, можем
не только делать зло, но и творить добрые дела.
194

Так сказал второй черт и отправился к тому, кого
подстрекали разлучить друзей, вселился в него и стал
внушать: «В чем виноваты Симон и Солтан? Это ведь
черт надоумил тебя. Иди и признайся, расскажи, как
все было!»
Тот так и сделал, признался, раскаялся в содеян
ном. Симона освободили, и его доброе имя было вос
становлено.
Такие дела творили и продолжают творить черти.
Рассказала Скяева Маруся, 93 года.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2007г.
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САНДЫРЫ СУСÆГДЗИНАД

Къобаг лæг Абайты Сандыр, зæгъгæ, иу бон
хъæдмæ суг ласынмæ ацыди. Сугтæ æрцæттæ кодта
æмæ сæ уæрдоны амайын райдыдта. Уæззау сугыл
схæцы иу кæрон, æмæ, мæнæ диссаг: иннæ кæрон
йæхæдæг йæхи сисы, цыма йыл исчи схæцы.
Ай цы диссаг у, зæгъгæ, лæг фæтарст æмæ
сдзырдта:
– Цы зæд, цы дуаг дæ? Æз дæ фæдзæхст, ма мæ
фесаф!
Уæд æм сылгоймаджы хъæлæс сдзырдта:
– Æз зæд дæр нæ дæн, æмæ дуаг дæр. Æрмæст мæ
тæрсгæ ма фæкæн, æмæ дын мæхи фенын кæндзынæн.
Айфыццаг доны уылæнтæй цы лæппуйы фервæзын
кодтай, уый ме ‘фсымæр уыдис. Мах та хæйрæджытæ
стæм. Уæдæй фæстæмæ кæмдæриддæр вæййыс,
уым дын не ‘ххуысы хай бакæнæм, фæлæ йæ ды нæ
бамбарыс. Кæд нæ фæтæрсдзынæ, уæд дæм мæхи
равдисон?
Сандыр исдугмæ æдзæмæй лæууыди, стæй афтæ:
– Нæ фæтæрсдзынæн, равдис-ма дæхи.
Уайтагъд йæ разы февзæрд диссаджы рæсугъд
чызг, æмæ дзуры Сандырмæ:
– Кæд мæ дæхицæн æмбалæн акæнай, уæд мæ
æрмæстдæр ацы хуызы уындзынæ, стæй дæ цард
дæр хуыздæрæй-хуыздæрмæ цæудзæн. Æрмæст æй
макæмæн зæгъ.
Сандыр сразы ис, æмæ йæ йемæ акодта. Уæдæй
фæстæмæ æрмæст Сандыр нæ, фæлæ æнæхъæн
хъæуæн дæр сæ цард размæ цæуын райдыдта.
Афтæ бирæ азтæ рацыди, æмæ ус-хæйрæг амардис.
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Æхсæвы адæм хъуыстой, бирæ адæм хъарæггæнгæ,
кæугæйæ Сандырты хæдзармæ куыд цыдысты, уый,
фæлæ сæ уынгæ ничи кодта.
Уæд адæм базыдтой, Сандыры ус хæйрæг кæй
уыди, мæрддзыгой та – хæйрæджытæ.
Зæххыл цыфæнды сусæгдзинадæн дæр бамбæхсæн
нæй, искуы æнæмæнг рабæрæг уыдзæн. Афтæ
Хуыцауæй конд у.
Радзырдта йæ 77-аздзыд сылгоймаг
Абайты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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ТАЙНА САНДЫРА

Житель села Коби Сандыр Абаев как-то отпра
вился в лес за дровами. Нарубил дров и начал грузить
в арбу. Берет за конец тяжелого бревна, а второй – вот
чудо! – поднимается само, будто кто-то ему помогает.
«Что за диво!» – подумал Сандыр и, волнуясь, произ
нес:
– Кто бы ты ни был – ангел или Дух Божий – про
шу: не губи меня!
Тут Сандыр услышал женский голос:
– Я не ангел и не Дух Божий! Не бойся меня, и тог
да я смогу открыться тебе. Не так давно ты спас маль
чика, вытащил из волн бурной реки. Он мне прихо
дится братом. А мы – семья чертей. С той поры мы
оказываем тебе помощь в каждом деле, но ты нас не
замечаешь. Если не боишься, я могу предстать перед
тобой.
Сандыр некоторое время молча стоял, а потом
произнес:
– Покажись, я не испугаюсь.
В тот же миг перед ним появилась девушка не
обычайной красоты и сказала:
– Если возьмешь меня с собой как подругу, буду
представать пред тобой в таком же облике. А жизнь
твоя будет все лучше и лучше, но только при одном
условии: об этом никто не должен знать.
Сандыр согласился. Взял девушку, и с той поры не
только он, но и все жители села стали жить заметно
лучше.
Так прожили они много лет, но пришло время
жене умирать. В ночь ее смерти соседи слышали, что
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к дому Сандыра приходило много людей с плачем и
причитаниями, но никто не мог их видеть.
Тогда народ узнал, что жена Сандыра и те, кто
пришел на ее похороны, были черти.
Все тайное когда-нибудь становится явным. Так
устроен мир Божий.
Рассказала Абаева Лена, 77 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2008 г.
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ХÆЙРÆДЖЫ АРФÆ

Мæгуыр лæг Гæмæт йæ бинонтимæ бирæ фыдæбон
кодта, фæлæ йын ницы æнтыст сæ цард фæхуыздæр
кæнынæн. Цас фылдæр куыстой, уыйас гæвзыккæйгæвзыкдæр кодтой.
Уæд иу бон Гæмæтæн йæ кæстæр фырт Керым
афтæ:
– Диссаг, баба, уыцы æнæзонгæ сылгоймаг нæ
хæдзары къуымты цы рацу-бацу кæны?
– Цавæр сылгоймаг, æз куы ницы æмæ никæй
уынын, – бадис кодта Гæмæт.
– Ау, куыд нæ йæ уыныс, – загъта та Керым, – уæртæ
йæ уæлæ зæлдаг дарæстæ, йæхæдæг дæр цирчы
рæсугъд. Æрмæст йæхи гъдауыл нæу!
Бамбæрста Гæмæт, уый хæйрæг кæй у. Йæ арыны
афон æрцыдис, æмæ æххуыс агуры Керымæй. Йæ
фыд амоны лæппуйæн:
– Уый хæйрæг у. Хъус, æмæ хъæрзын куы фехъусай,
уæд дæ цæппæр раскъуын æмæ зæгъ: «Амæй тагъд
дæр!» Уæд ын фегуырдзæн. Керым йæ хъус дардта,
æмæ æцæгæйдæр иу афон хъæрзын райхъуысти.
Йæ цæппæрмæ фæлæбурдта æмæ ныхъхъæр кодта:
«Амæй тагъддæр!»
Чысыл рæстæджы фæстæ йæм чидæр æрбадзырдта:
«Бузныг, Керым. Сымахæн та ардыгæй фæстæмæ уæ
бæркад бирæ. Æрмæст дæ зæрдыл бадар, «нал нæм
ис», зæгъгæ, макуы дзурут. «Дзаг нæм алцыдæр»,
зæгъгæ-иу, дзурут».
Уæдæй фæстæмæ Гæмæты хæдзар хъæздыг кæнын
райдыдта. Сæ алы куысты дæр уыдис бирæ бæркад.
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Уæлдайдæр Керым цы хъуыддагмæ йæ къух нæ
бадардтаид, алцы дæр ын æнтысти.
Радзырдта йæ 75-аздзыд сылгоймаг
Татраты Нинæ
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 1998 аз.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕРТА

Гамат жил в бедности. Вся семья трудилась не по
кладая рук, а нужда одолевала все сильнее. Казалось,
чем больше они работают, тем беднее становятся.
Однажды младший сын Керим говорит отцу:
– Странное дело, отец! Что это за незнакомая жен
щина ходит туда-сюда по нашему дому?
– Какая женщина?! Я никого не вижу, – удивился
Гамат.
– Неужели не видишь? Смотри, она наряжена в
шелковую одежду и хороша собой. К тому же видно,
что она ждет ребенка.
Гамат понял сразу, что женщина эта – черт.
Пришло время ей рожать, и она надеется на помощь
Керима. Отец подсказал ему:
– Эта женщина – черт. Будь внимателен, если ус
лышишь, что стонет женщина, тут же отрывай на
себе пуговицу и говори: «Еще быстрее!» Тогда она ро
дит быстро.
Керим стал прислушиваться и однажды услышал
женский стон. Он сразу схватился за пуговицу и за
кричал: «Еще быстрее!»
Вскоре после этого Керим услышал чей-то го
лос:
– Спасибо, Керим! С этого дня вы забудете о нуж
де, и будет в вашем доме изобилие. Но запомни: не
говори никогда: «У нас нет», а говори так: «У нас пол
ным полно всего».
И действительно, с того времени все изменилось
в доме Гамата: даже малый труд приумножал доста
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ток семьи. Особенно удачливым стал Керим: за какое
дело бы ни взялся, все спорилось в его руках.
Рассказала Татрова Нина, 75 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 1998 г.
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ХÆЙРÆГ – ФЫДБЫЛЫЗХÆССÆГ

Богазты Сасинкъайæн йæ рæуæд хизæнæй не
‘рцыд изæры. Хъомгæсы бафарста:
– Нæ сау рæуæд не ‘рцыд, æмæ цы фæцис?
– Уæллæй, мæхæдæг æй федтон. Хъæумæ фос куы
‘рбатардтон, уæд фосимæ уыди, – загъта хъомгæс.
Сасинкъа лæдзæг райста æмæ хъæуæй рацыд йæ
рæуæд агурæг. Цæуы, дзуры йæм йæ номæй. Кæсы,
æмæ уартæ йе стур фæцæуы. Тагъддæр ауади, бацин
кодта. Æмæ мæнæ диссаг: йæ рæуæд нæ, фæлæ йæ
разæй цæуы иу лæг. Фæстæмæ йæм фæкасти лæг, æмæ
йæ цæсгом – сатæг-сау. Йæ цæстытæ йæм фæдзагъул
кодта, æмæ ус фыртæссæй фæцæйхауд, йæ цæстытæ
ахгæдта. Ракаст, æмæ та уæртæ – йæ сау рæуæд. Уæдæ
уый мæ цæстытыл ауад, зæгъгæ, та роды фæстæ
фæуайы. Кæсы, æмæ та рæуæд нæ, фæлæ уыцы сау
лæг. Афтæмæй Сасинкъа бахæццæ къанаумæ æмæ
доны скуыси. Тыххæйты хæрдмæ схызти, æмæ нæдæр
сау рæуæды, нæдæр сау лæджы федта.
Сæхимæ ма кæуылты æрбахæццæ, уый нал
базыдта. Кæсы, æмæ сæ рæуæд сæхимæ æнцадæй хос
хæры.
Афтæ усæй хæйрæг фæхъазыд.
Радзырдта йæ 71-аздзыд сылгоймаг Козаты Женя.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Алагир, 2005 аз.
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ЗЛАЯ ШУТКА ЧЕРТА

У Сасинка Богазовой с пастбища не вернулся чер
ный теленок. Она спросила у пастуха, куда он мог
деться.
– Ей-богу, когда пригнал стадо в село, сам видел
твоего теленка – он вернулся вместе со всеми! – сказал
пастух.
Сасинка взяла палку и пошла за село на поиски.
Идет, зовет теленка. Вдруг увидела – идет ее скотин
ка. Женщина ускорила шаг, и – что за диво! – видит
уже не теленка, а мужчину. Он оглянулся, и Сасинка
увидела его черное-пречерное лицо. Он посмотрел
на нее исподлобья, женщина испугалась, еле удержа
лась на ногах и от страха закрыла глаза. Когда откры
ла – увидела: перед ней опять теленок. Сасинка ре
шила, что мужчина ей померещился, и пошла вслед
за теленком. Идет и видит опять: впереди не скотина,
а тот черный мужчина. Так и дошла до канавы и не
заметила, как очутилась в воде. С трудом выбралась,
огляделась – не видать ни теленка, ни мужчины с чер
ным лицом.
Сасинка не помнила, как добралась до дома.
Вошла во двор, а там ее теленок спокойно жует сено.
Так подшутил черт над Сасинка.
Рассказала Козаева Женя, 71 год.
Записала Скяева Зоя, г. Алагир, 2005 г.
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Ладийы бинонтæ кæдæмдæр уазæгуаты ацыды
сты. Чызг иунæгæй баззади. Чиныг райста æмæ кæсы.
Уалынмæ чидæр æрбахоста. Дуармæ рауад, фæлæ
никæй федта.
Гыццыл рæстæг рацыд, дуар байгом йæхæдæг,
æмæ та йæм йæ мад дзуры: «Лади, нæма схуыссыдтæ?»
Кæсы, æмæ та ничи. Ногæй та чидæр дуар æрбахоста,
æмæ дзуры: «Лади, æддæмæ-ма рацу». Уæд Лади
йæхиуыл дзуæрттæ бафтыдта, æмæ хъæлæс фесæфт.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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Вся семья отправилась в гости, а дочь Лади оста
лась дома одна. Девочка читала книгу. В это время
кто-то постучал в дверь и попросил открыть. Лади
вышла, посмотрела: никого нет.
Прошло немного времени. Вдруг дверь сама собой
открылась, и девочка услышала голос матери: «Лади,
ты еще не легла спать?» Смотрит, опять никого. Снова
стук в дверь и тот же голос: «Лади, выйди на улицу!»
Тогда Лади перекрестилась, и все стихло, голоса
исчезли.
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2009 г.
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ЦУАНОН ТУГЪАН ÆМÆ ХÆЙРÆГ КУЫД
БАЛЫМÆН СТЫ

Ацы хабар дæр кæддæр, незаманты, хæйрæджытæ
ма адæммæ æргом куы цыдысты, уæд æрцыд Хъуды
комы. Мæнæн æй мæ фыды фыд радзырдта, уымæн
та – йæ фыды фыд. Дзырдтой, æцæг, дам, уыдис ацы
хабар.
Симон æмæ Косерæн сæнтыст иунæг лæппу, æмæ
йыл Тугъан сæвæрдтой. Лæппу диссаджы хæрзконд,
тыхджын, фæлæ зæрдæйы кондæй фæлмæн адæймаг
рауад. Хорз цуанон æнæхъуаджы сырды лæппын нæ
фехстаид. Сырды мард-иу куы ‘рхаста цуанæй, уæдиу йе ‘рдæг йæ мад Косер адæмыл байуæрста. Адæм
сæ бирæ уарзтой.
Иу цалдæр хатты та ацыд цуаны, фæлæ йæ къухы
ницы бафтыд.
Уæд та иу бон цуаны абалц кодта æмæ хъæды
æгæр арф бацыд. Уалынмæ цыдæр хъæр йæ хъустыл
ауад. Фæтагъд кодта, хъæр кæцæй фæцыд, уырдæм,
æмæ ауыдта æвирхъау ныв. Стыр арс иу лæппуйы
йæ быны фæкодта æмæ йæ скъуыдтæ кæны. Тугъан
ныхъхъавыд æмæ арсы амардта. Лæппу цæфтæй
фервæзти, æмæ Тугъанæн раарфæ кодта.
– Ацы хъæды арфмæ дæ цы ‘рбахаста? – бафарста
йæ Тугъан. – Цуаноны хуызæн дæр куы нæ дæ?
– Тæрсгæ мæ ма фæкæн, – дзуры цуанонмæ лæппу.
– Æз зæххон адæймаг нæ дæн. Мæ фыд хæйрæджыты
паддзах у. Махæн адæмæн нæ бон фыдбылыз ракæнын
куыд у, афтæ хорздзинад ракæнын дæр у. Ды мæн
мæлæтæй фервæзын кодтай, æмæ зæгъ, цæмæй дын
бафидон дæ хорздзинад?
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Цуанон ахъуыды кодта æмæ афтæ:
– Нæхимæ афтидæй куы нæ фæцæуин.
– Ууыл ма тыхсгæ дæр ма кæн, – зæгъы хæйрæг,
– ныр уæхимæ ацу. Амæй фæстæмæ-иу цуаны куы
рацæуай, уæд-иу мæнæ ацы уадындзæй ныууас. Стæй
уæд исты уыдзæни.
Хæйрæг уадындз радта Тугъанмæ æмæ фæцыдæр.
Кæсы Тугъан, æмæ уæртæ саг фæлидзы. Фехста йæ,
уæдæ куыд уыдаид. Саг афæлдæхт.
Уæдæй фæстæмæ æнæ сырды мард никуыуал
раздæхт цуанæй. Цуаны цæугæйæ йемæ хæринаг
нал хаста. Йæ мад Косер тыхсти, æххормагæй дæхи
цæмæн фæмарыс, зæгъгæ. Куынæуал æй уагъта, уæд
ын хабар сæрæй-бынмæ радзырдта:
– Цуаны куы ацæуын, уæд уадындзæй ныууасын.
Мæ зонгæ хæйрæг мæ разы фесты. Нæ разы фынг фæ
зыны, йæ уæлæ алы диссаджы хæринæгтæ æмæ нуази
нæгтæ. Хæйрæг адæймаджы хуыз райсы, – дзуры
Тугъан йæ мадæн. – Иумæ фæбадæм, фæминас кæнæм.
Бирæ цыдæртæ мын бацамыдта царды фæндтæй.
Нæхимæ куы фæцæуын, уæд мыл сырд раскъæры.
Косер ыл куы нæ баууæндыд, уæд хæйрæгæй бар
ракуырдта æмæ хæринæгтæй йæ мадæн дæр æрхаста.
Тугъан ус куы ракуырдта, уæд сæм фæзынди лæппуйы
хуызы. Бирæ хæзнатæ йын балæвар кодта. Рæстæг та
– дугъон бæх, дымгæйау атахти. Тугъанæн рахъомыл
æртæ фырты, йæхи хуызæн хорз цуанæттæ. Уыдоныл
дæр хæйрæг йæ арм дардта, æххуыс сын кодта. Ахæм
хæрзтæ дæр кодтой хæйрæджытæ адæмæн.
Радзырдта йæ 75-аздзыд сылгоймаг Саппиаты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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КАК ПОДРУЖИЛИСЬ ТУГАН И ЧЕРТ

Это было в Гудском ущелье в те незапамятные
времена, когда черти открыто являлись людям. Я
слышала об этом от своего дедушки, а ему рассказал
его дед. Говорили, будто это произошло на самом
деле.
Симон и Косерхан произвели на свет единствен
ного сына. Дали ему имя Туган. Мальчик вырос и
стал крепким, статным, но с мягкой, доброй душой.
Он был хорошим охотником, но не было случая, что
бы подстрелил он звереныша. А если возвращался с
добычей, то часть ее мать Косер раздавала соседям.
Люди уважали эту семью.
Но в последнее время Туган возвращался с пусты
ми руками.
Однажды он снова отправился на охоту и ушел
далеко в лес. Вдруг ему послышался какой-то крик.
Туган поспешил туда, и перед ним предстала страш
ная картина: огромный медведь повалил парня и де
рет его лапами. Охотник прицелился и выстрелил в
медведя. Парень был сильно изранен, но остался жив.
Он стал благодарить Тугана.
– Почему ты оказался в густом лесу? Ты не похож
на охотника, – сказал Туган.
– Не пугайся, я не обычный человек, а сын повели
теля чертей. Мы можем не только причинять людям
зло, но и делать добрые дела. Ты спас меня от смер
ти, скажи, как мне отблагодарить тебя? – спросил он
Тугана.
Охотник, немного подумав, ответил:
– Не хотелось бы возвращаться домой без добычи.
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– Об этом не беспокойся, – сказал черт, – а сейчас
ступай домой. Отныне, когда будешь охотиться, сы
грай на этой свирели и увидишь, что будет.
Он отдал Тугану свирель, а сам исчез. Видит Туган
– бежит олень. Охотник выстрелил в него, как же мог
ло быть иначе. Олень упал…
С того времени не было случая, чтобы Тугану не
попался зверь. Отправляясь на охоту, он больше не
брал с собой еду. Мать Косер, беспокоясь, говорила,
что он будет голодать. Когда она стала настаивать,
Туган рассказал ей обо всем:
– Когда я прихожу в лес, беру свирель и начинаю
играть. Рядом появляется мой знакомый черт. Перед
нами оказывается фынг с разной вкусной едой и на
питками. Черт принимает облик человека. Мы си
дим, угощаемся. Он многому меня научил. А когда
приходит время собираться домой, пригоняет мне
зверя.
Косер не поверила сыну. Тогда Туган с позволе
ния друга-черта принес матери часть угощения.
А на свадьбу Тугана черт явился в облике молодо
го человека и принес много дорогих подарков…
Время пронеслось, словно ветер. У Тугана вырос
ли трое сыновей. Они стали такими же заядлыми
охотниками, как отец. Знакомый черт заботился и о
них, во всем помогал.
Вот так, случалось, черти делали людям и добро.
Рассказала Сапиева Лена, 75 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2008 г.
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ТЕПСЫР ÆМÆ ХÆЙРÆГ

Ираныхъæуы иу лæг æмæ усæн Беза æмæ Тамарæн
сæнтыстис иунæг лæппу Тепсыр, зæгъгæ. Сæ комыкомдзагæй, буцæй йæ схъомыл кодтой. Лæппу
разынд коммæгæс, куыстуарзаг. Уæды рæстæджы
адæм цуанæй цардысты, кæд сæм хъæд хæстæг нæ
уыд, уæддæр. Тепсыр-иу цуаны куы ацыд, уæд-иу
къуыри дæр нæ фæзынд.
Рæстæг æрцыд, йæ ныййарджытæ базæронд сты,
æмæ йын ус курыныл ныллæууыдысты. Сæ сыхаг чызг
Хадизæты амыдтой лæппуйæн. Хæдзары куыстытæм
– бæлвырд, цумамæ – рæвдз, æфсармджын чызг, дам,
у.
Тепсыр сæм нæ байхъуыста, равзæрста тынг
рæсугъд, фæлæ роггомау, æрмæст йæхимæ зилын
чи уарзта, уыцы Зуркæйы. Иу бон та лæппу цуаны
ацыдис. Цалдæр боны фæзылдис хъæды, фæлæ
тæрхъусы лæппыныл дæр нæ фембæлд. Афтидæй
цæугæ мын æрцыди, зæгъгæ, куыд ахъуыды кодта,
афтæ кæсы, æмæ иу саг æрызгъоры. Лæппу йæм топп
фæдардта. Ныр фехсон куыд загъта, афтæ йæм саг
фæзылд æмæ адæймаджы æвзагæй сдзырдта:
– Ма мæ амар, æз дæ фыдбылызæй фервæзын
кæндзынæн!
Лæппумæ диссаг фæкаст ацы хъуыддаг.
– Абон сабат. Иннæ сабаты-иу фылдæр кæй
уарзыс, уыимæ ардæм æрбацу – загъта ма саг, – стæй
хъуыддаг йæхи æвдисдзæн.
Тепсыр раздæхти сæхимæ. Йæ мад цæлгæнæны
хуыссыд, æмæ уал раздæр уымæ бацыд. Хабар йæ
нанайæн радзырдта.
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– Мæ мад, дæуæй фылдæр никæй уарзын, æмæ
мемæ ацæудзынæ?
Уый фæстæ бацыд йæ усы уатмæ, кæрæдзиуыл
бацинтæ кодтой, æмæ та уымæн дæр хабар радзырдта.
Ус фырмæстæй цæхæртæ акалдта, дæ мады цæмæн
равзæрстай мæ разæй, зæгъгæ.
Ус фæтæргай, кæсгæ дæр æм нал кодта.
– Цæй, хорз, демæ ацæудзыстæм, – загъта лæппу.
Сабаты Тепсыр æмæ йæ ус Зуркæ араст сты, сагыл
кæм фембæлдысты, уырдæм. Бирæ фæцагуырдтой,
фæлæ саг нæй æмæ нæй. Бафæлладысты æмæ иу
стыр къодахыл æрбадтысты. Тепсыр йæ сæр йæ усы
хъæбысы æрæвæрдта æмæ уайтагъд афынæй. Уыцы
рæстæг сæ разы февзæрд диссаджы барæг, раст
саджы фисынтыл амад кæмæй фæзæгъынц. Зынаргъ
дарæсæй, хæцæнгарзæй ифтонг. Ус æм кæсгæйæ
баззад.
– Мæнæ дардмæ кæй агуырдтон, уый хæстæгмæ
ссардтон, – сдзырдта барæг Зуркæмæ.
– Æз дæ фæстæ бирæ куы зилын, æнæ дæу нал
ацæудзынæн, цом мемæ.
– Æмæ мæнæ ай та? Хорз цуанон у, æмæ нын исты
кæндзæни!
– Айс мæнæ фæрæт. Йæ сæр ын сабыргай къодахыл
æрæвæр æмæ йæ фæрæтæй цæв.
Сылгоймаг фæрæт райста, хæрдмæ йæ систа,
ныццæвон æй, зæгъгæ, афтæ хъæр фæцыди:
– Мары дæ, райхъал у!
Лæг хъæрмæ фехъал, ацахста йæ усы къух
фæрæтимæ. Барæг цыдæр æрбаци. Ус сагъдауæй
баззад. Тепсыр бамбæрста, саг ын цавæр фыдбылызы
кой кодта, стæй саг хæйрæг кæй уыд. Ницы сдзырдта
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лæг, сæхимæ æрцыдысты. Тепсыр хистæртæн
радзырдта хабар. Уыдон рахъуыды-бахъуыды
фæкодтой, æмæ загътой: «Сылгоймаг йæ цæсгом куы
суадза, уæд уымæй фыдбылыздæр нæй. Цы йын нæ
бантысдзæн! Ныр цу, æмæ йæ йæ хæдзармæ арвит.
Уымæй дæуæн пайда нæй». Ус ма хатыр куырдта, нал
бакæндзынæн, зæгъгæ, фæлæ йæм нал байхъуыста.
Цыбыр рæстæджы фæстæ æрхаста йæ сыхаг
Хадизæты. «А» æмæ «О»-йæ бирæ фæцардысты
амондджынæй. Цуанæй афтидæй никуыуал æрцыд.
Алы аз дæр уæдæй фæстæмæ хæйрæджыты æхсæв
кодта хорз хæринæгтæ.
– Сылгоймагыл æууæнк нæй, – дзырдта-иу
Тепсыр. Фæлæ се ‘ппæт ахæм не сты, уымæн æвдисæн
– не ‘фсин Хадизæт!
Радзырдта йæ 100-аздзыд сылгоймаг Скъиаты Залу.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Урсдон, апрель, 1999 аз.
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ТЕПСЫР И ЧЕРТ

В селе Иран жили муж с женой. Звали их Беза и
Тамар. Был у них единственный сын по имени Тепсыр.
Родители души не чаяли в нем, баловали, старались
ни в чем не отказывать. И Тепсыр вырос послушным
и трудолюбивым.
В те давние времена мужчины занимались охотой,
чтобы прокормить семью. Приходилось отправлять
ся за добычей в дальние леса. Тепсыр уходил на охоту
и неделями не возвращался домой.
Шло время, родители состарились и сказали
сыну, что пришла пора создать семью. Они выбрали
в невесты сыну соседку Хадизат – девушку скромную,
работящую и тихого нрава. Сын не послушался ро
дителей и женился на своенравной, легкомыслен
ной красавице по имени Зурка, которая была занята
лишь собой и своими нарядами.
Вот однажды Тепсыр опять пошел на охоту. Ходил
он несколько дней по лесу, но не удалось подстрелить
даже зайца. Только подумал охотник, что придется
возвращаться с пустыми руками, вдруг видит: бежит
олень. Тепсыр прицелился, и тут олень повернулся к
нему и заговорил человеческим голосом:
– Не убивай меня, я спасу тебя от беды!
Охотник удивился. А олень продолжал:
– Сегодня суббота, в следующую субботу приходи
сюда с тем, кто тебе дороже всего на свете, а там уви
дишь, что будет.
Тепсыр вернулся домой. Первым делом зашел на
кухню к матери и рассказал ей о случае с оленем.
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– Вот я и решил, нана, что пойду с тобой. Ты мне
дороже всех.
Потом пошел в комнату к жене. Она обрадо
валась ему. Муж поделился с ней, и она пришла в
ярость: почему он выбрал не ее, а мать?! Жена оби
делась, отвернулась от мужа. Тепсыру пришлось
уступить:
– Хорошо, пойду с тобой.
Вот в субботу Тепсыр с женой отправился в то
место, где повстречал оленя. Долго ждали, а оленя
нет и нет. Уставшие, присели на большое бревно.
Муж положил голову на колени жене и тут же ус
нул. В это время перед ними, откуда ни возьмись,
появился чудный всадник, стройный, будто вы
точенный из ребра оленя. На нем были красивая
одежда и дорогое оружие. Женщина не могла ото
рвать от него глаз.
– Вот и нашел ту, которую давно искал, – сказал
всадник Зурка, – наконец ты мне встретилась, без тебя
не уйду. Идем со мной.
– А как же быть с ним? Он хороший охотник, уйти
от него не так просто!
– Бери топор, осторожно положи его голову на
бревно и отруби.
Женщина взяла топор, только занесла над голо
вой мужа, как раздался крик:
– Проснись! Убьет тебя!
Муж вскочил, схватил жену за руку. А всадника
как не бывало. Женщина осталась стоять как вкопан
ная. Тепсыр понял, о какой беде говорил олень, и до
гадался, что это был черт…
Возвращались домой молча.
216

Тепсыр рассказал старикам о том, что произошло
в лесу. Они судили-рядили и сказали:
– Страшнее нет беды, когда женщина теряет
стыд и совесть. Такая способна на все. Иди к жене
и скажи, чтобы покинула твой дом. Не будет с ней
жизни.
Жена просила у мужа прощения, но он и слушать
ее не стал… В скором времени Тепсыр женился на
соседке Хадизат. Много лет прожили они в мире и
согласии. С охоты Тепсыр всегда возвращался с добы
чей. С той поры каждый год в день жертвоприноше
ния нечистой силе (Хæйрæджыты æхсæв) готовил на
ужин обильное угощение.
– Нельзя доверять женщине, – любил погова
ривать Тепсыр. Но не все такие, взять хотя бы мою
Хадизат…
Рассказала Скяева Залу, 100 лет.
Записала Скяева Зоя, с. Урсдон, апрель, 1999 г.
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ХÆЙРÆДЖЫ МАСТ
Доны фаллаг фарсы хъæуккаг Шакъойæн бирæ бинон
тæ уыдис. Цотæн се ‘ппæтæн бинонты хабар бакодта.
Кæстæр фырт Болатæн ракуырдтой сæ сыхаг чызг
Зæлийы. Тынг хæрзконд, фæлмæндзураг, хъæлдзæг
адæймаг. Йæ дыууæ дзыккуйы дæр чызджы аргъ
уыдысты.
Бинонтæ сæхæдæг сæ ног чындзы цинæй рæзыдысты.
Цас рацыдис, фæлæ Болат æнкъард кæнын райдыдта.
Нал хæргæ кодта, нал дзыхæй дзырдта. Бинонтæ мæ
ты бацыдысты, уæдæ цы кæны, зæгъгæ. Куынæуал
æй уагътой, уæд сын радзырдта: «Мæ бинойнаг Зæли
æмбисæхсæв цыдæр фæвæййы. Æз æй фембарын,
фæлæ мæ бон райхъал уæвын нæ вæййы. Бонырдæм та
йæ бынаты фæхуыссы. Бафæрсын æй, цы фæвæййыс,
зæгъгæ, фæлæ нæ сæтты. Дæ фыны, дам, цыдæр феныс!»
Бинонтæ дæр фиппайын райдыдтой, чындз иуæйиу хатт иу ранмæ кæсгæйæ кæй баззайы, йæ мидбылты
цыма кæмæдæр фæхуды. Цы кæны, зæгъгæ, дæсныйы
бафарстой, æмæ сын уый афтæ: «Уæ чындзæн хæзгул
ис хæйрæджытæй, фæлæ йæ сымах нæ уынут. Æхсæв
дæр уымæ ацæуы. Бавдæлут, æмæ уæ чындзæн
зæгъын кæнут йæ хæйрæджы ном. Уæд хæйрæгæн йе
‘сæфт æрцæудзæн».
Бинонтæ чындзы куынæуал уагътой, уæд сразы.
Æмæ куыддæр йæ хæйрæджы ном сцæйдзырдта,
афтæ йын уый йе ‘ртæ æнгуылдзæй йæ сæр ахафта,
æмæ дæ фыдгул дæр афтæ – сæр лæгуынæй аззад.
Афтæ лæгуынсæрæй фæцардис.
Радзырдта йæ 90-аздзыд сылгоймаг Айларты Галя.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Ставддуртæ, 2006 аз.
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МЕСТЬ ЧЕРТА

Большая семья Шако проживала за рекой. Все дети
обзавелись семьями. Самому младшему, Болату, со
сватали соседку Зали. В доме появилась стройная,
пригожая, веселая, молодая невестка. Одни косы ее
чего стоили! В семье не могли нарадоваться.
Кто знает, сколько прошло времени со дня свадь
бы, как Болат затосковал. Он перестал есть и пить,
стал молчаливым. Родители забеспокоились, не зная,
в чем причина, расспрашивали сына. Когда они ста
ли настаивать, Болату пришлось рассказать:
– Моя жена Зали исчезает среди ночи. Я чувствую,
как она уходит, но не в силах проснуться. А утром вижу,
она лежит рядом. Если спрашиваю, куда она уходит,
слышу в ответ: «Это тебе приснилось, такого не было».
Родные мужа тоже заметили странности в пове
дении невестки. Временами смотрит куда-то, не от
рывая глаз, по лицу проскальзывает улыбка, будто
переглядывается с кем-то. Пришлось обратиться к
знахарю, который подсказал:
– У вашей невестки есть соблазнитель из чер
тей. Вам он невидим. По ночам она уходит к нему.
Необходимо ее заставить назвать имя соблазнителя,
и тогда придет ему конец, он исчезнет.
Семья упорно добивалась, чтобы невестка назвала
имя черта, и она согласилась. Только собралась про
изнести его имя, как тот провел тремя пальцами по ее
голове, и – пусть такая участь постигнет недруга – не
вестка лишилась своих прекрасных кос, стала лысой.
Так и прожила она до конца дней своих без волос
на голове.

Рассказала Айларова Галя, 90 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Ставд-Дорта, 2006 г.
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КУЫРЫСМÆДЗОГ

Хъæдрæбыны хъæутæй иуы цæрæг Хуыриаты
Йексойыл гуырысхо кодтой, куырысмæдзог, дам, у,
зæгъгæ. Сфæнд кодтой цалдæрæй йæ бахъахъхъæнын.
Йæ фæстæ зилын райдыдтой. Иухатт æмбисæхсæв
сæхицæй рацыди. Куыроймæ куы ‘рбахæццæ, уæд
йæ дзаумæттæ фелвæста, дуры бын сæ бакодта,
æмæ куыройы нучы йæхи ауагъта. Стæй куыройы
бынæй бирæгъ рагæпп кодта. Лæппутæ куыд нæ
фæтарстысты, фæлæ загътой, дарддæр та цы кæндзæн,
зæгъгæ.
Бирæгъ иу хæдзары кæрты фестад, бæхыл йæхи
ныццавта æмæ йæ ныххурх кодта. Лæппутæй йæ иу
топпæй фехста, æмæ бирæгъ æрбадæлдзæх.
Райсомæй лæппутæ Йексотæм бацыдысты, æмæ
уый цæфтæй хуыссы. Уый сын нæ састис, фæлæ йын
куыройы разæй йæ дзаумæттæ æрбахастой.
Уæд Йексо ныккуыдта æмæ афтæ: «Мæхи дæр
нæ фæнды, фæлæ мæй куы сног вæййы, уæд бирæгъ
фестын».
Æркодтой йæм дæсныйы, æмæ, дам, сдзæбæх.
Йæхи хъахъхъæдта ног мæйæ. Адæм дæр ын ныххатыр
кодтой.
Радзырдта йæ 70-аздзыд сылгоймаг Дзуццаты Музæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2006 аз.
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ОБОРОТЕНЬ

Жители одного из сел, расположенного око
ло леса, подозревали, что их односельчанин Йексо
Хуриев оборотень. Чтобы проверить, так ли это, не
сколько человек задумали за ним проследить.
Вот однажды ночью Йексо вышел из своего дома.
Дошел до мельницы, снял одежду, положил под ка
мень, а сам опустился в желоб и выскочил из-под мель
ницы волком. Парни, следившие за ним, конечно, ис
пугались, но решили: «Посмотрим, что будет дальше».
Волк очутился в одном из дворов, набросился на
лошадь и задушил ее. Один из наблюдавших выстре
лил в него из ружья, и волк сразу исчез.
Утром парни пошли домой к Йексо и видят: он ле
жит раненый. Йексо ни в чем не признавался. Тогда при
несли одежду, что оставил он под камнем у мельницы.
После этого Йексо разрыдался и сказал: «Сам
тому не рад, но каждый раз, когда восходит новая
луна, я превращаюсь в волка».
Пригласили к нему знахаря, и, говорят, Йексо вы
лечился. Но в новолуние он старался быть осторож
нее. Люди простили его.
Рассказала Дзуцева Муза, 70 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2006 г.
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ХÆЙРÆДЖЫ АРФÆ МУРАДИЙÆН

Хъуды коймаг лæппу Боцынты Муради арæх цыди
балцы. Сæрæн, ныфсхаст лæппу, æмгæрттæн уарзон.
Цымыдис лæппуйы тынг фæндыд, æндæр бæстæты
куыд цæрынц, уый базонын. Уырысы бæстæмæ дæр
арæх цыдис, уыдис ын дзы зонгæтæ. Базыдта сын се
‘взаг, гыццылтæ зыдта чиныджы кæсын дæр.
Чызджыты зæрдæмæ куыд нæ цыдаид ахæм лæппу!
Баминæвар кодта сæ хъæуккаг чызг Замирæтмæ, æмæ
уый дæр «нагъ» нæ загъта. Чындзæхсæвы бон снысан
кодтой. Муради йе ‘мбæлттæм фæдзырдта:
– Цомут-ма, Гуырдзыйы сахармæ абалц кæнæм,
хъæздыг æй хонынц. Кæд Замирæтæн дæр хорз,
зæлдаг дзаумæттæ балхæнин.
– Æмæ цæуылнæ цæуæм? – загъта йæ хуыздæр
æмбал, Замирæтæн къухылхæцæг кæй скодтой, уый,
фидар зондыл хæцæг, Гагуыдз.
Лæппутæ сæ бæхтыл абадтысты, сæ бинонтæн
хæрзбон загътой æмæ хъæлдзæгæй араст сты. Дзæвгар
куы ауадысты, уæд Гагуыдз йе ‘мбæлттæм дзуры:
– Цæй, æмæ нæ фæндаг ацыбыр кæнæм.
– Уый та куыд? – бафарста Муради.
– Чи заргæ кæнæд, чи аргъау радзурæд, чи таурæгъ
кæнæ та исты цымыдисаг хабар ракæнæд.
Лæппутæ, цыма дзырд бакодтой, хæйрæджыты
кой райдыдтой.
– Ныр æдылы
ныхæстæ цы кæнут, цавæр
хæйрæджытæ ис? – загъта Муради. – Æз сыл æууæндгæ
дæр нæ кæнын, тæрсгæ дæр сæ нæ кæнын.
Афтæ хъæлдзæг ныхæстæ кæнгæйæ дзæбæхæй
бахæццæ сты Гуырдзыйы стыр сахармæ. Зонгæ сын дзы
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разынди æмæ сæ суазæг кодта. Фæзылдысты сахарыл,
федтой йын йæ цæрæнтæ, балхæдтой цы сæ хъуыди,
уыдон. Сæ хордзентæ се ‘дзæгтæй сæ бæхтыл бабастой,
æмæ хъæлдзæгзæрдæйæ фæстæмæ раздæхтысты.
Йæ рæзты стыр цæугæдон размæ кæм бырста, ахæм
хъæумæ æрбахæццæ сты. Сæ зонгæйы кæрты сæ
бæхтæ абастой, сæхæдæг доны был кæрдæгыл сæхи
æруагътой, нæ фæллад суадзæм, зæгъгæ.
– Кæсут ма, уæртæ доны фаллаг фарс цы стыр
куывд ис. Дæргъæй-дæргъмæ стъолтыл бирæ
хæринаг, бирæ адæм, – сдзырдта Гагуыдз.
– Æмæ мах куы ницы уынæм, – загътой дисгæнгæйæ
лæппутæ.
– Ау, куыд нæ сæ уынут? Аджы быны арт цыренæй
куыд судзы, уый дæр нæ уынут?
– Уæдæмæ та хæйрæджытæ дæ цæстытыл уайынц,
æнæрай сæ фæкæнай.
Уыцы дзырдтимæ чидæр Мурадийы хъусы
бадзырдта : «Ныр дæ бауырндзæн», стæй йын
йæ цонгыл фæхæцыд æмæ йæ ивылд æрра доны
уылæнтæм фехста.
Муради ленк кæнын нæ зыдта, доны бын фæци.
Хъуамæ йæ дон аластаид. Гагуыдз донмæ йæхи
фехста, уылæнтимæ хъуырдухæн кæнгæйæ йæ
тыххæй рацахста. Уæдмæ сæм се ‘мбæлттæ дæр
фæцарæхстысты æххуысмæ æмæ фервæзтысты.
Уæдæй фæстæмæ Муради хæйрæджыты кой нал
скодта, донмæ та хæстæг дæр нал цыди.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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КАК ЧЕРТ ПРОУЧИЛ МУРАДИ

Житель Гудского ущелья Муради Боценов любил
путешествовать. У смелого, уверенного в себе парня
было много друзей. Любознательному Муради хоте
лось знать, как живут люди в других странах. Не раз
бывал он и в России, завел знакомства. Любил об
щаться, изучил язык, даже умел немного читать.
Как мог не нравиться девушкам такой парень!
Посватался Муради к односельчанке Замире, и та не
отказала. Назначили день свадьбы. Муради сказал
друзьям:
– Давайте отправимся в грузинский город. Гово
рят, он очень богат, может я куплю там своей Замире
нарядную одежду из шелка.
– А почему бы и нет! – поддержал его лучший друг
и будущий шафер на предстоящей свадьбе Гагуыз,
человек с твердым характером.
Парни оседлали коней, попрощались с родны
ми и отправились в дорогу. Прошли большую часть
пути, и Гагуыз предложил:
– Давайте сделаем так, чтобы путь наш не казался
долгим!
– А как это? – спросил Муради.
– Кто песню споет, кто расскажет сказку, кто –
быль или интересный случай.
Молодые люди, будто сговорившись, завели речь
о чертях.
– Все это чепуха! Какие черти! – заявил Муради, –
я в них не верю и не боюсь их!
Так с шутками и прибаутками добрались до боль
шого города в Грузии. Встретили знакомого, тот при
224

гласил их в гости. Они побродили по городу, ознако
мились с его жизнью, купили все, что хотели. Полные
переметные сумы привязали к седлам и так же весело
возвращались. Вот подошли они к одному селу, око
ло которого протекала бурная река. Коней привяза
ли во дворе у знакомого, а сами присели отдохнуть на
траве у берега реки.
– Смотрите, какой большой пир на том берегу.
Стоит длинный ряд столов, полных еды, много лю
дей, – говорит Гагуыз.
– А мы ничего такого не видим, – удивились
остальные.
– Как не видите! Языки пламени под котлами
тоже не видите?
– Это опять черти тебе мерещатся, будь они не
ладны! – сказал Муради.
После этих слов кто-то шепнул Муради в ухо:
«Сейчас убедишься», потом схватил его за локоть и
бросил в бушующую реку. Муради не умел плавать и
начал тонуть. Гагуыз кинулся в воду на помощь другу,
с трудом удалось ему ухватить тонущего Муради. Тем
временем подоспели остальные попутчики и помог
ли друзьям выбраться.
С той поры Муради никогда не упоминал о чер
тях и даже близко не подходил к реке.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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ЗНАГÆН БАСÆТТÆН ИС,
НАЛАТ УСÆН – НÆЙ!

Уырыз ус ракуырдта. Фыццаг бонты йæхи уæздан,
сабыр дардта. Фæзындис ын дыууæ сывæллоны. Стæй
йæ цыма фæлдахгæ акодтой, афтæ фæци. Хистæрты
ницæмæуал дардта, фæстæмæ къæпп-къæпп кодта.
Бинонты ныппырх кодта. Сыхаг, хæстæг сæм нал
цыдис. Æрмæст йæхи цы фæндыд, уый кодта. Уырыз
æм фæлмæнæй дзырдта, хыл дæр æм кодта, йæ
къух дæр-иу æм систа. Фæлæ цъаммар, гуымиры
сылгоймаг къæрттæй цъула не ‘ппæрста.
Лæг куы нал фæрæзта, уæд æй фесафыны фæнд
скодта. Ацыд хъæдмæ, скъахта арф уæрм, æмæ йын
йæ сæр къалиутæ, сыфтæртæ стæй кæрдæджытæй
сæхгæдта. Йæхæдæг сын сæ уæлæ сырхварс фæт
къуытæ бакалдта. Цалдæр фæткъуыйы сæхимæ æр
хаста. Йæ ус æй фæрсы, кæм дын уыдысты адон,
зæгъгæ. Хъæды, дам, иу бæласыл фембæлдтæн. Йæ ус
ыл фæхъæр кодта:
– Æнæсæр, ницæйаг, бирæ дзы цæуылнæ æр
хастай?
– Ацу, æмæ дзы дæхæдæг æрхæсс, – загъта Уырыз,
– æз дын фæндаг бацамондзынæн.
Акодта йæ хъæдмæ, æмæ ус уæрмы ныххаудта. Лæг
æй уым ныууагъта æмæ сæхимæ æрцыд. Иу къуыри
сæ хæдзарæй нæ хъæр, нæ загъд, нæ æлгъитын нал
райхъуыст! Къуырийы фæстæ лæг ацыд, ус цы баци,
уый базонон, зæгъгæ. Куы бахæццæ, уæд хъусы, æмæ
уæрмæй чидæр хъæр кæны: «Фервæзын мæ кæнут,
баххуыс мын кæнут». Кæсы, æмæ дæлæ йæ ус иу
хæйрæджы скъуыдтæ кæны, нæмы йæ!
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Хæйрæг дзуры Уырызмæ: «Фервæзын мæ кæн ацы
сылгоймагæй, æмæ дын хорздзинад ракæндзынæн,
æрмæст иу хатт. Дыккаг хатт мæ ма ракурай! Уæд та
– фыдбылыз».
Фæтæригъæд ын кодта, æмæ йæ сласта. Загъта,
кæд мыййаг ус фæзондджындæр ис. Фæлæ уый
уæрмæй ахæм дзых байгом кодта, æмæ та йæ уым
ныууагъта, ноджыдæр ма ахъуыды кæн, зæгъгæ, кæд
дæм фæсмон æрцæуид.
Хæйрæг лæгæн раарфæ кодта: «Дæ цард куыд
уыди, афтæ æнæмаст суæд, – радта йын мæнæуы
гагатæ. – Адон байтау, æмæ дын диссаджы мæнæу
æрзайдзæн. Æрмæст дæ тыллæгæй æрдæг мæнæн
ратдзынæ».
Бирæ рæстæг рацыд. Уырыз та хъæдмæ ацыд йæ
бинойнаджы бæрæг кæнынмæ. Фæлæ уæрмы усæн йæ
фæд дæр нал разынд. Цин кæнгæ сæхимæ æрцыдис.
Уæдмæ мæнæу сцæттæ, æмæ хæйрæг æрбацыд йæ
хаймæ. Уырыз мæнæуæй адих кодта æмæ загъта:
«Ныртæккæ нæ усы дæр ардæм хъæуы!» Хæйрæг уый
айхъусгæйæ уайтагъд фæцыдæр!
Уырызæн мæнæу йæхицæн баззад. Алы аз дæр дзы
мыггаг уагъта, æмæ-иу диссаджы фæллой æрхаста.
Хæйрæг дæр æм нал фæзынд.
Налат сылгоймагæн басæттæн нæй!
Радзырдта йæ 86-аздзыд сылгоймаг
Дзуццаты-Козырты Залихан.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Зилгæ, 1978 аз.
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ВРАГА МОЖНО ПОКОРИТЬ, СВАРЛИВУЮ
ЖЕНУ – НИКОГДА!

Уруз женился. В первое время жена была доброй,
покладистой. Родила ему двоих сыновей. Потом буд
то подменили ее: стала непочтительной со старшими,
оговаривалась. В доме начался разлад: соседи, родня
перестали к ним ходить. Женщина делала, что хоте
ла, не считаясь ни с кем. Муж пытался говорить с ней
по-хорошему, бывало, и ругал ее, и руку поднимал, а
грубиянке хоть бы что.
Иссякло терпение Уруза, и решил он избавиться от
нее. Муж отправился в лес, вырыл глубокую яму, при
крыл ветками, листьями и травой. А сверху насыпал
красных спелых яблок. Несколько яблок принес домой.
Жена спросила, где он их взял. Уруз ответил, что нашел
в лесу яблоню. Жена начала ругаться, кричать:
– Бестолковый, ничтожество! Не мог взять по
больше?!
– Иди и сама набери, – ответил муж, – я тебе по
кажу дорогу.
Повел жену в лес, и она провалилась в ту яму. Муж
оставил ее там, а сам вернулся домой. Целую неделю в
доме было тихо: не слышно ни ругани, ни крика, ни про
клятий. Через неделю Уруз решил проверить, как там
жена. Подходит к тому месту и слышит крик из ямы:
– Спасите, помогите!
Уруз заглянул в яму, а там жена дерется с чертом.
Тот взмолился:
– Прошу, избавь меня от этой женщины, и я от
плачу тебе добром, только раз. Больше не проси – это
к беде.
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Пожалел Уруз черта и вытащил его из ямы. Муж
надеялся: может, жена за это время поумнела. Но ус
лышал он такое из ее уст, что оставил там же, сказав,
что дает ей возможность одуматься и покаяться.
Черт поблагодарил Уруза, пожелал ему безмя
тежной жизни и дал несколько зерен пшеницы:
– Посей их и получишь большой урожай. Только
половину его отдашь мне…
Прошло много времени. Уруз опять пошел в лес,
узнать, что с женой. А там нет и следа ее. На радо
стях вернулся он домой. Тут пришло время убирать
пшеницу. Черт явился за своей долей. Уруз отделил
половину урожая и говорит:
– Вот-вот и хозяйка моя должна появиться!
Только сказал он это, как черт мигом исчез.
Весь урожай остался Урузу. Часть пшеницы он
оставлял для посева на следующий год и каждый раз
получал богатый урожай. А черт с той поры не появ
лялся за своей долей.
Сварливую жену не укротить!
Рассказала Козырева Залихан, 86 лет.
Записала Скяева Зоя, с. Зилга, 1978 г.
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СЫРДОН ХÆЙРÆДЖЫТЫ
КУЫД АСАЙДТА

Нарты Сырдоны фыд Гæтæг дæлимонтæй уыди.
Бирæ фыдбылызтæ арæзта Сырдон Нартæн, æмæ йæ
уый тыххæй нæ уарзтой. Йæхицæн зæххы бын хæдзар
скодта æмæ уым царди. Иу бон дуармæ рацыди
æмæ федта, æртæ хæйрæджы лæппыны куыд хъæр,
хъæлæба, хъыллист кæнынц, уый.
1-аг хæйрæг хъæр кæны: «Сыффытт, суадз æй,
гауыз мæн хъæуы!»
2-аг хæйрæг: «Къæдзилон, мæ сыкъа мын сæттыс,
æллæх, уауу!»
3-аг хæйрæг та хъæр кæны: «Дуртула, мæ къæдзил
мын суадз! Фæтоныс æй!»
Сырдон сыл фæхъæр кодта: «Дæлдзæх фæуат,
фæстæмæ зæвæтджынтæ, бæстæ уæ сæрыл цы систат.
Цæй фæдыл у уæ хъæлæба?»
– Мах хæйрæджытæ…
– Æгъгъæд, æнæзæгъинæгтæ, радзурæд уæ иу, иу
хъуаг фæуат!
Уæд Къæдзилон кæй хуыдтой, уый дзуры:
– Мах æфсымæртæ стæм, Дуртула, Сыффытт æмæ
Къæдзилон. Нæ фыд хæйрæджыты паддзах уыди.
Амардис, мæгуыр, дæлдæр фæуа! Æртæ хæзнайы
нын ныууагъта: гауыз, къус æмæ æрчъиаг. Гауыз
куы айтауай дæ разы, уæд дæ зæрдæ цы хæринаг
зæгъа, уый йыл фестдзæн. Къус æдзух дæр йе ‘дзаг
вæййы донæй. Æрчъиагæй куы бахуыйай æрчъитæ –
сихсийæн сын нæ уыдзæн!
– Ды дæр махæй куы дæ, Сырдон. Бафидауын ма
нæ кæн, – загъта Дуртула.
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Сырдон ахъуыды кодта: «Мæнæ мæм диссаджы
хæзнатæ сæхи къахæй æрцыдысты! Адон асайын цы
у Сырдонæн!»
– Цæй хорз, дæлимонтæ, – загъта сын Сырдон. –
Уæртæ фæткъуы бæлас уынут? Азгъорут, æмæ дзы
фæйнæ фæткъуыйы æрбахæссут. Чи куыд здæха
фæстæмæ, афтæ йæхицæн равзардзæн хæзнатæй.
Хæйрæджытæ азгъордтой.
– Мæ сайд фæут, дæлимонтæ! – Сырдон фæлæ
бурдта хæзнатæм æмæ алыгъди.
Хæйрæджы лæппынтæ æнæ ницæмæй аззадысты.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя,Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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КАК СЫРДОН ОБМАНУЛ ЧЕРТЕНЯТ

Отцом нарта Сырдона был дух воды Гатаг. Хитер
и коварен был Сырдон, от злых его шуток порядком
доставалось нартам, из-за чего те его недолюбливали.
Сырдон построил себе дом в подземелье, там и жил.
Однажды он вышел на улицу и видит: кричат, спорят
три чертенка.
Первый кричит: «Отдай, это мой ковер, Шустрый!»
Второй: «Хвостатый, ой, ой, ты мне отломишь
рог!»
Третий: «Отпусти, Дуртула, ты мне хвост ото
рвешь!»
Сырдон прикрикнул на них:
– Да чтоб вы провалились, нечистые! Подняли
крик на весь мир! О чем ваш спор?
– Мы – чертенята…
– Хватит, нечисть! Пусть говорит один, да чтоб не
досчитались вы одного!
Тогда заговорил тот, которого звали Хвостатым:
– Нас три брата: Дуртула, Шустрый и Хвостатый.
Наш отец был повелителем чертей. Бедняга, он скон
чался, да лежать ему поглубже! Нам оставил в на
следство три сокровища: ковер, чашу и овчину. Если
ковер расстелить, то на нем появится любая еда, ка
кую душа пожелает. Чаша всегда полна воды, а об
уви, сшитой из овчины, сносу не будет.
– Сырдон, ведь в тебе тоже наша кровь! Рассуди
нас! – сказал Дуртула.
Сырдон сразу смекнул: вот какие сокровища сами
идут к нему в руки! Что ему стоит обвести их вокруг
пальца!
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– Ладно, дьяволята! – сказал Сырдон. – Видите там
яблоню? Бегите и принесите по яблоку. Кто как будет
возвращаться, так и будет выбирать себе вещь.
Чертенята побежали.
– Вот и оставил я вас в дураках, нечистые! – Сырдон
схватил в охапку сокровища и был таков.
Чертенята остались ни с чем.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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ХÆЛÆГ

Иу хъæуы Госæма, зæгъгæ, цардис куырыхон
сылгоймаг. Хæдзары куыстытæй алцæмæ дæр тынг
дæсны уыдис. Хæринаг кæнынæй, дзаума хуыйынæй,
æндæр куыстытæй – йæхицæн æмбал нæ уыди.
Устытæ-иу сæ чызджытæн дæнцæг уымæй хастой.
Кæрдзындæттон, уазæгуарзаг, хъæлдзæг сыл
гоймаг. Цыхтытæй-иу зымæгмæ хæндыг куы скодта,
уæд-иу суанг сæрдмæ уыцы дзæбæх, хæрзадæй
лæууыдысты.
Йæ сыхаг ус, Женя, фыдцъылыс, чъынды адæймаг,
æппындæр ницæмæ арæхст, хæлæг кодта Госæмамæ.
Ахæмтæм та хæйрæджытæ хæстæг фæцæуынц, но
джыдæр ма сæ фæардауынц. Æмæ йæм хæйрæг адæй
маджы хуызы æрбацыд æмæ афтæ:
– Æз æй зонын, Госæмайæ дæ удхæссæг уыныс. Æз
дæр æй нæ уарзын. Цæй, æмæ йын исты фыдбылыз
скæнæм.
– Бæргæ, фæлæ йын нæ бон ницы бауыдзæн.
Адæммæ куы байхъусай, уæд Госæмайы хуызæн
никуы ис. «Дæ чъиритæ раст Госæмайы чъиритау! Дæ
бæгæны раст Госæмайы бæгæныйау хорз!» – æндæр
сæ ницы фехъусдзынæ.
– Æз дæ сахуыр кæндзынæн, – загъта хæйрæг. – Æз
сæм бацæудзынæн цыхт курæг, æрмæст ды дæр уым
куыд уай, афтæмæй. Уый мын цыхт дæтдзæн, фæлæиу ды йæ хъуыры ныббад, зæгъ-иу: «Ма йын ратт, нæй
мæм, зæгъгæ, йын зæгъ. Цыхт, зæгъ, кæмæй ракуры,
уымæн кæлæнтæ кæны».
Æмæ афтæ кæнгæ дæр бакодтой. Уæдæй фæстæмæ
Госæмайæн куыст рæстмæ нал цыд. Цыхтытæ-иу
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хæндыджы куы сæвæрдта, уæд-иу сæ цыдæр зæххыл
рæнхъ равæрдта æмæ-иу счъизи сты. Афтæ цалдæр
хатты. Йæ хæдзары бæркад нал уыди, æмæ тыхсын
райдыдта. Бафарста дæсныйы. Уый йын загъта:
– Мæнæ дæм хæлæг чи кæны, ахæм сыхаг дыл
хæйрæджы сардыдта. Ныр цу, æмæ дæм цыхтытæ
куы рамбырд уа, афтæ дыууæ цыхты иуварс æрæвæр
æртыццæг æхсæв æмæ зæгъ:
– Адон, хæйрæг, дæ хай. Мæнмæ бирæ ис, алцы
дæр мæм дзаг у.
Госæма куыддæр уый бакодта, афтæ та йæ цард
йæ бынаты сбадт, йæ хæдзары та бæркад сбирæ.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ЗАВИСТЬ

В одном селе жила трудолюбивая женщина по
имени Госама. Хорошая хозяйка, искусная рукодель
ница. Приготовить еду или сшить одежду – любое
дело у нее спорилось. Все матери ставили ее в пример
своим дочерям. Госама была гостеприимной и отли
чалась добрым нравом.
Сыр, заготовленный ею на зиму, оставался вкус
ным до самого лета.
А соседка Женя была ей полной противополож
ностью: злая, нерасторопная, прижимистая. Она за
видовала Госаме.
Недаром около таких появляется дьявол и подли
вает масла в огонь. Вот однажды он в женском обли
чье явился к Жене и говорит:
– Знаю, что ты на дух не переносишь Госаму. Мне
она тоже не нравится. Давай придумаем что-нибудь,
чтобы насолить ей!
– Было бы неплохо, но вряд ли сможем. Вокруг
только и слышно: «У тебя пироги такие же вкус
ные, как у Госамы! У тебя пиво такое же, как у
Госамы!»
– Я научу тебя, – сказал дьявол. – Когда приду к
Госаме одолжить сыра, ты должна быть там. Она за
хочет отдать сыр, а ты стань, как кость в горле, и твер
ди: «Не давай, говори: нет. У кого она сыр берет, на
того наводит порчу!»
Так они и сделали. С той поры у Госамы никакое
дело не ладилось. Положит сыр в рассол на зиму, а
он портится, появляется какой-то налет. Так было не
раз. В хозяйстве дела шли из рук вон плохо, и жен
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щина забеспокоилась. Она обратилась к знахарке, и
та сказала:
– Дело в том, что одна завистливая соседка натра
вила на тебя дьявола. А теперь сделай так: набери не
сколько кругов сыра, отложи пару из них и под среду
вечером обратись с просьбой:
– Это твоя доля, дьявол. А у меня всего полно!
Как только выполнила Госама этот совет, так все
в доме пошло на лад, стало как прежде. Достаток в
доме все прибавлялся.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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ФОНДЗ ÆФСЫМÆРЫ ИУНÆГ ХО

Фондз æфсымæрæн уыдис иунæг хо. Тынг рæ
сугъд, сæрæн, хæларзæрдæ чызг. Йе ‘фсымæртæ
йæ æгæрон бирæ уарзтой, хъахъхъæдтой йæ цæсты
гагуыйау, йæ хæрд, йæ ацыдыл ын нæ хъæцыдысты,
буц æй дардтой.
Сæ фыд куы мардис, уæд бадзырдта йæ фырттæм
æмæ загъта:
– Уæ хо рæсугъд чызг у, куы ‘рцæуа йæ рæстæг,
уæд æм бирæ курджытæ цæудзæн. Фæлæ йæ сымах
ма фæдарут, фыццаг дæр ыл чи сдзура, уымæн æй
ратдзыстут.
Лæппутæн уыдис хорз хæлар, кæсгон æлдары
фырт. Æмæ фыццаг уый æрбаминæвар кодта. Æмæ
йæ, кæй зæгъын æй хъæуы, уымæн радтой.
Чызджы ма сæхи хъæуæй дæр иу лæппу уарзта.
Чызг чындзы куы ацыдис, уæд йæхицæн бынат нал
ардта, тыхстис, йæ зæрдæ рыстис.
Иу бон ыл хæйрæг амбæлд æмæ йæ фæрсы:
– Цæй, дæхи цы хæрыс, æз æй йæ лæгæй ахицæн
кæндзынæн, æрмæст-иу мæнмæ хъус, æз дын куыд
амонон, афтæ кæндзынæ. Фæлæ мын уый тых
хæй дзырд ратт, куы амæлай, уæд дæ уд мæн кæй
уыдзæн.
Лæппу сразы ис. Мардæй ма мæ уд цæмæн
хъæудзæн, зæгъгæ, йæ ауæй кодта хæйрæгæн.
Уæдæй фæстæмæ лæппу арæх æмбæлдис æф
сымæртыл, æмæ йын хæйрæг куыд амыдта, афтæ хъаст
кодта сæ сиахсæй. Уæ хойы, дам, уын нæмы, фосимæ
йæ бакæны æхсæв, йæхицæн дзы кусæг сарæзта. Æмæ
цы нæ дзырдта ардауынæй сæ сиахсæй!
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– Цом-ма, æмæ уыцы куыдзы хъыбылæн йæ куыст
бакæнæм, нæ хойы та нæ хæдзармæ ракæнæм, – загъта
æфсымæрты хистæр. – Чи зыдта, æмæ ахæм хæрæг
разындзæн?
– Йæхи куыд уæздан дардта, стæй нæ хойы зæр
дæмæ дæр цыдис, – загъта кæстæр æфсымæр.
Сæхи срæвдз кодтой æмæ сæ хойы бæрæггæнæг
Кæсæгмæ абалц кодтой. Æрдæгвæндагмæ куы бахæц
цæ сты, афтæ та уыцы лæппу сæ размæ фæцис.
– Мæгуыр йæ бон, уæ хойæн! Йæ лæг та йæ знон
ехсæй ахæм над фæкодта, æмæ сыстынхъом дæр нæу.
Æнæхъæн къуыри йын хæринаг дæр нæ радтой. Æз
ныр уырдыгæй цæуын, сæ сыхаг мæ мады хо у.
Иу чысыл ма куы ауадысты, уæд сыл сæ сиахс
амбæлдис. Бацин сыл кодта. Бæхæй æрхизон куыд
загъта, афтæ йæ æфсымæртæй иу фехста, æмæ бæхæй
æртылди.
– Уый та дын нæ хойы æфхæрд, – загътой æф
сымæртæ.
– Сымах уал ам фæлæуут, – загъта сæ кæстæр, – æз
цæуон, нæ хойы ракæнон.
Лæппу бахæццæ йæ хойы хæдзармæ. Хо йæ куы
ауыдта, уæд йæ размæ разгъордта, йæ хъæбысы йæ
ныккодта. Дари дарæсты, хъæлдзæг, цæхæртæ калдта.
Лæппу йын хабар радзырдта, загъта: «Цом ныртæккæ
нæхимæ».
– Хуыцау уын æй ма ныббарæд. Æз тынг амондджын
уыдтæн. Уæ сиахс мын мæ къух уазал доны атулын
дæр нæ уагъта, тынг бирæ уарзтам кæрæдзийы. Ныр
цом, æмæ йæ кæм амардтат, уырдæм мæ фæхæццæ
кæн, иу хатт ма йæ фенон.
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Йæхæдæг йæ роны кард бамбæхста. Цы гæнæн
ма уыд æфсымæрæн дæр. Бахæццæ йæ кодта йæ
лæджы размæ. Чызг мардыл ныддæлгом ис. Стæй
кардæй йæ зæрдæ фæрæхуыста æмæ амард. Сæхи
фæхостой æфсымæртæ. Стæй сæ цы лæппу ардыдта,
уый куыд фæцæйлыгъди, афтæ йæ ауыдтой. Адон
дæ бæллæхтæ сты, зæгъгæ, йæ фехстой. Куыддæр йæ
уд систа, афтæ йæм хæйрæг фæлæбурдта æмæ йæ
зындонмæ аскъæфта.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Мæрзаты Ленæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ПЯТЕРО БРАТЬЕВ И СЕСТРА

У пятерых братьев была единственная сестра, кра
сивая, умная, добрая девушка. Братья любили ее, бе
регли как зеницу ока, заботились о ней. Перед смер
тью отец позвал сыновей и наказал:
– Сестра ваша красавица. Придет время, когда
многие будут просить ее руки. Вы не задерживайте ее
в девушках, отдайте за того, кто первым посватается.
У братьев был хороший друг, сын кабардинско
го алдара (князя). Он первым заслал сватов, и, как и
должно было быть, девушку выдали за него.
А в нее еще был влюблен парень-односельчанин.
После замужества любимой он потерял покой, стра
дал, не мог найти себе места. Вот повстречался ему
черт и спросил:
– Зачем ты изводишь себя? Я могу сделать так, что
бы она рассталась с мужем. Только ты должен меня
слушать и выполнять то, что я скажу. Но дай слово,
что отдашь мне свою душу после смерти.
Молодой человек согласился. «Зачем мне душа,
когда я умру?» – подумал он.
С той поры влюбленный стал чаще встречаться с
братьями и делал так, как велел ему черт: настраивал
их против зятя, говорил о нем плохо: «Он бьет вашу
сестру, оставляет ночевать рядом со скотиной и дер
жит, как прислугу». Много чего он еще придумывал,
стараясь очернить зятя.
– Надо ехать, разобраться с этим собачьим сыном.
Потом заберем сестру, – сказал старший из братьев, –
кто мог подумать, что он окажется таким ослом?!
– А каким порядочным казался! Нашей сестре он
тоже пришелся по душе, – продолжил младший брат.
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Вот собрались они и отправились проведать се
стру в сторону Кабарды. На полпути встретился им
тот парень.
– Несчастная ваша сестра! Вчера муж так избил ее
плеткой, что она даже подняться не может. Всю не
делю не давали ей поесть. Сейчас еду оттуда, гостил
у своей тети, она живет по соседству с вашей сестрой.
Братья проехали еще немного и встретили зятя.
Он, радуясь встрече, поприветствовал их и только
собрался сойти с коня, как выстрелил в него один из
братьев. Зять свалился с коня.
– Это тебе за обиды, причиненные нашей сестре!
– сказали братья.
– Вы оставайтесь здесь, а я за сестрой, – сказал
младший.
Добрался до ее дома. Увидев брата, она выбежала
к нему навстречу и обняла. Брат рассказал сестре обо
всем и велел сейчас же собираться домой.
– Да не простит вам этого Бог! Я была очень счаст
лива. Зять ваш не давал мне касаться никакой работы.
Мы любили друг друга. Прошу тебя, отведи меня к
нему. Хочу в последний раз взглянуть на него, – сказа
ла она, а сама незаметно сунула за пазуху нож.
Что было делать брату, повел он сестру к месту
гибели мужа. Она прильнула к нему, пронзила себе
сердце ножом и умерла. Горю братьев не было пре
дела. Вдруг увидели они убегающего парня, который
был всему виною. «Это все случилось из-за тебя», –
так сказали они и застрелили его. Только он умер, как
черт явился за его душой и отправил ее в ад.
Рассказала Марзоева Лена, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.
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ДИССАДЖЫ ФЫН

Ацы хабар иу фынддæс азы размæ æрцыд. Карз
нозт æмæ, дам, наркотиктæ хæйрæджытæ æрхъуыды
кодтой, цæмæй адæм æрра кæной, хъусой уыдонмæ
æмæ сæфтмæ цæуой. Æмæ уый æцæгдæр афтæ у. Фæ
лæ кæд хæйрæг цыфæнды тыхджын у, уæддæр Хуыцау
уымæй тыхджындæр у. Æмæ дзы сыгъдæгзæрдæйæ
æххуыс чи бацагуры, уымæн æнæмæнг баххуыс кæны.
Мæ хæлар сылгоймаг Ритæйæн сæнтыст диссаджы
дзæбæх лæппу Темыр, зæгъгæ. Кафаг, алы куыстмæ
арæхсаг. Йæ мады зæрдæ дзы рухс уыди.
Иу рæстæджы Темыр фыдхуыз кæнын райдыдта,
йæ рæсугъд цæсгом тымбыл къухы йас йеддæмæ нал
уыд. Хæдзармæ дæр арæх афоныл нал цыдис.
Мад мæты бацыдис.
– Цы кæныс, мæ хъæбул? – бафарста йæ лæппуйы.
Уый скуыдта æмæ афтæ:
– Куыд нæ йæ æмбарыс, мамæ, æз судзиныл
сбадтæн, фæрæдыдтæн. Иу бон мæ зонгæ лæппутимæ
тигъыл амбæлдтæн. Иу дзы афтæ: «Иу хатт судзин
сараз, æмæ куыд хорз у, уый фендзынæ». Æз нæ
куымдтон, фæлæ мын чидæр мæ хъусы бадзырдта: «Ма
тæрс, скæн судзин, иу хаттæй йыл нæ сахуыр уыдзынæ.
Скæн, скæн» – нал мæ уагъта. Æз дæр скодтон, æмæ
йæ мæ бон нал у ныууадзын. Баххуыс мын кæн, мамæ.
Ссар дохтыр, æз алцæуыл дæр разы дæн.
Мады зæрдæ куыд нæ аскъуыди, ахæм æвирхъау
хабар куы базыдта, уæд. Райдыдтой хос агурын.
Рынчындоны йæ цалдæр хатты схуыссын кодтой,
адæмон хостæ йын кодтой, фæлæ ницы. Йе ‘мбæлттæ
дæр æй иу ран нæ уагътой, æмæ та-иу судзин скодта.
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Иу бон мад загъта:
– Цом-ма аргъуанмæ, Хуыцаумæ скувæм, кæд дын
баххуыс кæнид.
Ацыдысты, цырæгътæ ссыгътой, фæкуывтой.
Дыккаг бон Темыр райсомæй йæ мадмæ дзуры:
– Диссаджы фын федтон, мамæ.
– А-ма, цы федтай?
– Дысон мæм мæ фыны Чырысти æрбацыд урс
дарæсты. Афтæ рæсугъд уыди, æмæ мæнмæ дзырдтæ
фаг нæй, уый радзурынæн. Бæстæ иууылдæр ныр
рухс и. Сдзырдта мæм: «Темыр, иу къахдзæф мæ
размæ ракæн, æмæ дæм æз та дыууæ къахдзæфы
акæндзынæн!» Ныр мæм тых, ныфс фæзынди, кæй
сдзæбæх уыдзынæн.
Уыцы бонæй фæстæмæ Темыр раздæрау йæхиуыл
фæхæцыд, райста йæ раздæры хуыз. Йæ мадимæ
æдзухдæр арфæ кæнынц Чырыстийæн.
Афтæ Хуыцау фæуæлахиз йæхи конд хæйрæгыл.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН

Это произошло около пятнадцати лет тому назад.
Говорят, алкогольные напитки и наркотики вы
думал дьявол людям на погибель, чтобы властвовать
над ними, управлять их волей. И это действительно
так. Но как ни велика сила дьявольская, Бог всемо
гущ. Каждый, кто обращается к нему с чистыми по
мыслами, непременно получает помощь.
Моя приятельница Рита произвела на свет един
ственного ребенка, чудного мальчика. Назвали его
Темиром. Способный ко всякому делу, замечатель
ный танцор, Темир радовал сердце матери.
Но с некоторых пор мальчик так резко похудел,
что его красивое личико стало размером с кулак. Он
поздно возвращался домой.
Мать забеспокоилась.
– Что с тобой, сынок? – спросила она.
Темир расплакался и рассказал:
– Как ты не понимаешь, мама?! Я «сел на иглу», осту
пился. Как-то раз я встретил на перекрестке знакомых
ребят. Один из них предложил мне: «Попробуй уколоть
ся хоть разок и увидишь, как это здорово!» Я долго отка
зывался. Но кто-то шептал мне в ухо: «Не бойся, с одного
раза не пристрастишься. Уколись, уколись!» Так повто
рял тот голос, и я не устоял. А теперь не могу бросить.
Помоги мне, мама! Найди мне врача! Я согласен на все.
Как выдержало материнское сердце такое страш
ное признание?! Начали искать лекарства. Несколько
раз лечился Темир в клинике, пробовали и народные
средства, но ничего не помогало. К тому же друзья не
оставляли его в покое, и он опять начинал колоться.
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Тогда мать решила:
– Идем в церковь, помолимся Богу, попросим по
мощи у Всевышнего.
Пришли в церковь, зажгли свечи, помолились.
На следующий день сын говорит матери:
– Мама, мне приснился удивительный сон!
– Расскажи, какой?
– Этой ночью ко мне явился Христос в белой
одежде. Он был так красив, что у меня не хватит слов
описать его! От него исходил свет. Он обратился ко
мне: «Сделай один шаг ко Мне навстречу, Темир, а Я
к тебе сделаю два!» Теперь у меня появилась надежда,
что вылечусь, буду здоров.
С того дня Темир начал меняться и постепенно
стал таким, как прежде. Мать с сыном теперь часто
молятся и благодарят Христа.
Беспредельно могущество Бога. Он способен одо
леть сотворенного Им же дьявола.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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ФЫЙЙАУ ÆМÆ ХÆЙРÆГ

Дард быдыры фыййау фысты дзуг хызта. Уалынмæ
мигътæ арвыл амбырд сты, радымдта дымгæ, æмæ
тыхджын уарын райдыдта.
Фыййау йæхи абæгънæг кодта, йæ дзаумæттæ иу
стыр дуры бын авæрдта.
Уарын куы фæци, уæд хус дзаумæттæ йæ уæлæ
скодта. Кæсы, æмæ иу хæйрæг йæ размæ æрбацыд.
Ныххуылыдз, йæ дон йæ къæдзилæй мызти, уазалæй
зыр-зыр кодта. Фыййауы хусæй куы ауыдта, уæд æм
диссаг фæкасти æмæ йæ бафарста:
– Дæ хорзæхæй, ды хусæй куыд баззадтæ?
– Æз ахæм хос зонын, æмæ уарын куы рацæуы,
уæд мæ дарæсыл иу æртах дæр дон не ‘ртæдзы.
– У-у, дæ хорзæхæй, мæнæн дæр ма йæ бацамон,
– загъта хæйрæг, – æз дын сыгъзæрины къæртт рат
дзынæн.
– Æ, фæлитой, æз уын уæ хабæрттæ хорз зонын,
сыгъзæрин мын ратдзынæ, стæй дын мæ хос куы
зæгъон, уæд дур фестдзæни. Уый бæсты мын мæ
фысты æрæмбырд кæн, æмæ сæ хъæумæ бахæццæ
кæн. Уым дын æй зæгъдзынæн.
Фос хæйрæгæй тæрсгæйæ размæ згъордтой.
– Цæй, ныр мын зæгъ, уарыны хусæй цæмæн
баззайыс, – нал æй уадзы хæйрæг.
– Уæдæ хъус, – загъта фыййау, – ныр, зæгъгæ, уа
рын райдайдзæн, афтæ рæвдз фелвас дæ дарæс, атух
æй, æмæ йæ дуры бын акæн. Дур хæстæг нæй, зæгъгæ,
уæд та йæ дæ быны акæн. Уарын куы фæуа, уæд хус
дарæс дæ уæлæ скæн.
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– Цымæ уыцы хъуыддаг мæхи сæрмæ та куыд
никуы æрцыд, – дис кæнгæ загъта хæйрæг. Бузныг
загъта фыййауæн æмæ фæдæлдзæх.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.

248

ПАСТУХ И ЧЕРТ

На дальней равнине пастух пас овец. Вдруг небо
покрылось тучами, подул ветер и начался сильный
ливень.
Пастух быстро разделся и положил одежду под
большой камень. Когда дождь закончился, он надел су
хую одежду. Видит пастух, подходит к нему черт. Весь
мокрый, вода струйкой стекает по хвосту, сам дрожит от
холода. Увидев на пастухе сухую одежду, удивился черт:
– Скажи, как это тебя дождь не промочил?
– Я знаю такое средство, что во время дождя ни
одна капля на мою одежду не падает, – говорит пастух.
– Ой, прошу тебя, расскажи мне, я дам тебе кусок
золота.
– А, лукавый! Знаю я вас! Дашь мне его, а когда
узнаешь про это средство, золото окажется камнем.
Помоги мне лучше собрать отару и довести до села.
А там я тебе все расскажу.
Почуяв черта, овцы быстро побежали вперед.
– Ну, говори теперь, как остаться сухим во время
дождя? – не унимался черт.
– Тогда слушай, – начал пастух. – Как только соби
рается дождь, быстро снимай одежду, сворачивай ее и
клади под камень. Если нет камня поблизости, клади
под себя. Когда дождь кончится, надевай сухую одежду.
– Как я сам до этого не додумался?! – с удивлени
ем произнес черт, поблагодарил пастуха и исчез, как
сквозь землю провалился.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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Рагæй-æрæгмæ хæйрæджытæ адæмæн кодтой
знаггад, æвзæр митæ, цыдысты сыл сайдæй. Кæд-иу
искуы иу хатт æххуыс дæр бакодтой, уæддæр.
Раджы-иу, изæры цырагъ куы ссыгътой, уæд-иу
æнæмæнг рудзгуытæ сæхгæдтой. Кæд-иу искæмæн
йæ рудзынг гомæй аззади, æмæ хæйрæг бинонтæм
бакасти, уæд-иу дæ балгъитæг афтæ – исты фыдбылызиу сыл æрцыдаид.
Уæллаг комы Слонаты Залиханæн сæнтысти дис
саджы рæсугъд æмæ зæрдæргъæвд чызг, бинонты
цæстырухс. Иууылдæр æй бирæ уарзтой. Иу бон изæ
рæй бинонтæ цырагъ ссыгътой. Залихан йæ хистæр
чызгмæ дзуры, рудзынгæмбæрзæнтæй рудзгуытæ
дзæбæх сæхгæн, зæгъгæ. Фæлæ чызг хъазыныл фæ
цис, æмæ дзы ферох. Бинонтæ хæрыныл æрбадтысты,
афтæ рудзынгæй сау хæйрæг æрбакасти æмæ йæ зынг
цæстытæй цыппараздзыд чызджы ныццавта. Сывæл
лон базыр-зыр кодта, æрхауди æмæ уайтагъд амард.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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Известно давно, что все зло и беды на земле от
дьявола. Хотя случалось, что иногда черти помогали
людям.
Исстари повелось: с наступлением темноты, когда
в доме зажигался свет, окна обязательно занавешива
ли. Если в открытое окно заглянет черт, то пусть так
случится с тем, кто проклянет тебя, – жди беды в этом
доме.
У Залихан Слоновой из Верхнего ущелья родилась
необыкновенно красивая девочка. Она росла умной,
смышленой. Семья не могла нарадоваться ребенку,
души в нем не чаяла.
Однажды вечером, когда в доме зажгли лампу,
Залихан поручила старшей дочери плотно завесить
окна. Девочка заигралась и забыла о просьбе матери.
Семья села ужинать, и вдруг в окно заглянул черный
черт, пронизывая взглядом огненных глаз четырех
летнюю малышку. Девочка вдруг задрожала и упала
замертво.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Октябрьское, 2008 г.
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Уый уыди Хуссар Ирыстоны. Иу изæр хистæртæ
æрæмбырд сты Ныхасы æмæ сыл хæйрæджыты тых
хæй дзырд бацайдагъ. Алчидæр сæ дзырдта диссæгтæ
уыдоны тыххæй. Семæ бадти Сбай, зæгъгæ, иу лæг.
– Ныр цытæ фæдзурут, хæйрæджыты адæм
æрхъуыды кодтой. Æз ахæм хабæрттыл не ‘ууæндын,
– бауайдзæф кодта адæмæн.
– О, ма кæн, Сбай, искуы дыл куы сæмбæлой,
мыййаг!
Райсомæй Сбай йæ бæхмæ бацыди бæхдонмæ.
Кæсы, æмæ йæ бæхы барц лыстæг дзыккутæ быд,
йæ къæдзил йæ къахмæ баст, тарст кæстытæ кæны.
Кæстæртæм фæдзырдта, ам чи уыди, зæгъгæ. Фæлæ
ничи басаст. Йæ бæхы схорз кодта, куыд вæййы,
афтæ. Цæстыфæныкъуылдмæ та бæх тарст хуыррытт
фæкодта, æмæ та йæ куыд æрбаййæфта, афтæ фестад.
Афтæ цалдæр хатты. Æмæ уæд ахъуыды кодта, ай
мæ æцæгæйдæр хæйрæджытæ куы хынджылæг
кæнынц. Уæдæ уын афтæ та нæ рауайдзæн, зæгъгæ,
йæ дзыппæй хæрынкъа фелвæста, фæхъæр сыл кодта,
æмæ та йæ бæх куыд вæййы, афтæ фестад. Сбадт йæ
бæхыл æмæ йæ кæдæм хъуыд, уырдæм ацыд.
Изæрæй Ныхасы лæгтæн радзырдта хабар.
– Цæй, нæ дын загътам, амбæлдзысты дыл, –
бахудтысты уыдон.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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Это было в Южной Осетии. Однажды вечером
старики собрались на ныхасе (совете), и разговор за
шел о нечистой силе, бесах, чертях. Каждый из при
сутствовавших вспоминал какой-либо случай. Среди
них был старик по имени Сбай.
– О чем вы толкуете?! Это все выдумки! Я не верю
в эти басни, – посмеивался он.
– О, не зарекайся, Сбай! Вдруг они встретятся и тебе!
Как-то утром Сбай вошел в конюшню и видит:
грива лошади заплетена в мелкие косички, а хвост
привязан к ноге. Лошадь испуганно смотрит по сто
ронам. Сбай спросил сыновей, заходил ли кто из них
недавно в конюшню. Оказалось – никто. Хозяин при
вел лошадь в порядок, но в тот же миг она фыркнула
и оказалась в прежнем виде. Такое повторилось не
сколько раз. Тогда старик понял, что это проделки
бесов: они хотят позабавиться над ним.
Сбай решил: «Не будет по-вашему!» Достал из
кармана складной нож и стал выкрикивать угрозы.
После этого лошадь приняла обычный вид. Сбай сел
на лошадь и отправился по делам.
Вечером он рассказал на ныхасе о том, что произо
шло утром в конюшне.
– Ведь мы предупреждали тебя, а ты не верил! –
улыбались все.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Октябрьское, 2008 г.
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Гыццыл сывæллæттæ ма куы уыдыстæм хæсты
фæстæ, уæд-иу бон-изæрмæ портийæ фæхъазыдыс
тæм, цытчытæй, æмхæстытæй. Уæд телевизор, радио
кæм уыдис! Изæрыгæтты та-иу бæласы бын сбадтыс
тæм, æмæ-иу хистæртæй цы хабæрттæ фехъуыстам,
уыдон кæрæдзийæн дзырдтам. Уыдис-иу дзы
хæйрæджыты хабæрттæ дæр. Сæ радзырдты-иу
хæйрæджытæ адæймаджы хуызы адæмыл сайдæй
цыдысты, сæфтмæ сæ тардтой. Фæлæ та сыл-иу
уыдон цыргъаджы руаджы стæй Хуыцауы фæрцы
фæуæлахиз сты. Бирæ хабæрттæ ма дзы лæууы мæ
зæрдыл. Æцæг уыдаиккой, æви нæ, уымæн та чи цы
зоны!
Иу лæг æмæ усæн, схонæм сæ Лиза æмæ Бечыр,
уыди æртæ лæппуйы. Раст фыры хъулты хуызæн,
цæрдæг, цумамæ рæвдз, уындæй дæр ницы
хъуаг. Байрæзыдысты, æмæ сæ сæ ныййарджытау
хæларзæрдæ, куыстуарзаг, сæрæн лæппутæ рауад.
Сæ мад æмæ сæ фыды тынг буц дардтой. Уыдон
дæр сыл æрхъæцмæ нæ лæууыдысты. Фæлæ сæ
уæддæр кæстæр лæппу фылдæр уарзта, æнæ Лиза
хæрын дæр нæ куымдта.
Иу изæр бинонтæ æмбырдæй æхсæвæр хæрыныл
æрбадтысты. Кæстæр лæппу хæдзары нæ уыд, йе
‘мбæлттимæ кæсаг ахсынмæ ацыдис. Хæрд нæма
фесты, афтæ лæппу æрбацыд. Йæ мад ыл бацин кодта
æмæ йæ фæрсы:
– Цæй, ницы æрцахстат, кæм сты дæ кæсæгтæ?
– Цæй кæсаджы мæт дæ ис, дæхæдæг зæронд
кæфы хуызæн! – фæхъæр ыл кодта лæппу.
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Бинонтæ сагъдауæй аззадысты, фыр диссагæй сæ
сдзурын дæр ничи сфæрæзта.
– Уый бæсты мын хæринаг æрæвæр! – фæхъæр та
кодта лæппу, æмæ йæ мады гуымиры схуыст акодта.
Сбадт хæрыныл, кæрдзын райста æмæ та загъта:
– Ай цавæр сыгъд кæрдзын у, æнарæхст?
– Æмæ сыгъд куы нæ у, – сдзырдта мад, йæ кæуын
йæ хъуыры ныббадт, афтæмæй.
– Банцай, уæдæмæ ницæйаг дæ, – фæхъæр та
кодта лæппу.
Зæронд лæг бамбæрста, ам цыдæр ис, зæгъгæ.
Лæппу та йæ мады цæлгæнæны бакодта, дуар ыл
сæхгæдта, ам бад, зæгъгæ.
Уæд æм фыд дзуры:
– Æз дæ зонын, чи дæ, уый, фæлæ усы рауадз. Куы
нæ йæ рауадзай, уæд ма дæхимæ кæс, – зæгъгæ, лæг
кардмæ фæлæбурдта.
Уыйадыл лæппу фæдæлдзæх. Мад цæлгæнæнæй
рацыд. Чысыл фæстæдæр кæстæр лæппу хæдзармæ
æрбацыд. Мад æм тарстхуызæй касти.
– Цы кодтай, нана, исты дæ риссы? Мæнæ ма кæс,
цас кæсæгтæ дын æрцахстон, – загъта лæппу, мады
йæ хъæбысы акæнгæйæ.
Бинонтæ бамбæрстой, сæ лæппуйы хуызы сæм
хæйрæг кæй æрбацыд, уый.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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Мы росли в послевоенные годы и, бывало, целы
ми днями играли в мячик, камешки и другие игры.
Ведь ни радио, ни телевизора тогда не было. По ве
черам мы собирались где-нибудь под деревом и рас
сказывали друг другу то, что слышали от взрослых.
Конечно, говорили и о чертях. О том, как они, меняя
облик, являлись людям и, действуя хитростью и об
маном, мешали жить. Но люди боролись с ними раз
ными средствами и с Божьей помощью противостоя
ли этому злу. Многое помнится из того, что слышала
в детстве. Кто знает, где правда, а где вымысел.
Жили-были муж с женой, назовем их Бечиром и
Лизой, и было у них трое сыновей. Это были креп
кие, послушные ребята. И внешностью не обидел их
Бог. Сыновья выросли и стали такими же добрыми,
трудолюбивыми, как и их родители. Они относились
с почтением к матери и отцу, были заботливыми и
внимательными. Родители тоже души не чаяли в де
тях. Особенно ласков к матери был младший сын,
даже за стол не садился без нее.
Однажды вечером вся семья собралась за ужи
ном. Не было только младшего. Он ушел с друзьями
ловить рыбу. Еще все сидели за столом, вдруг появил
ся сын. Мать обрадовалась ему и спросила:
– Как улов? Где твоя рыба?
– Какое тебе дело до моей рыбы? Ты сама, как ста
рая вобла! – грубо оборвал ее сын.
Все опешили, никто не мог вымолвить ни слова.
– Дай мне лучше поесть! – продолжал он, грубо
толкнув мать.
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Потом принялся за еду, взял чурек и сказал:
– Что это за чурек, весь горелый? Неумеха!
– Он не горелый, – возразила мать, еле сдерживая
рыдания.
– Помолчи! Ни к чему ты не способна! – кричал
сын.
Он выгнал мать на кухню, закрыл ее и сказал:
«Сиди здесь».
Отец, почуяв неладное, сказал ему:
– Я знаю, кто ты! Отпусти женщину. Не отпу
стишь – пеняй на себя!
Отец схватил нож. И тут парень исчез. Мать вы
шла из кухни. Вскоре вернулся младший сын. Мать
испуганно посмотрела на него.
– Что с тобой, нана? Не больна ли ты? – спросил
сын, приобняв мать, – смотри, сколько рыбы я наловил.
Все поняли, что то был черт в образе сына.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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Раджы заманы хъæуты æхсæн цæй фæндæгтæ
уыди. Æмæ Елхотæй Заманхъулы астæу дæр хъæды
уыдис уæрдонвæндаг. Ууыл цыдысты кæрæдзимæ.
Дзиуаты Гæбæт дæр уыцы фæндагыл уазæгуаты
ацыд йе ‘рвадæлтæм. Хорз æй сбуц кодтой, æмæ
изæрдалынгты цæуынвæнд скодта сæхимæ.
– Ма ацу, тагъд æрталынг уыдзæн. Æмæ цы нæ
вæййы, уæд та ма дыл бирæгъ æрбамбæлд, – куырдтой
дзы йе ‘рвадæлтæ. – Райсом ацæудзынæ.
Фæлæ ныфсхаст, йæ тыхы чи бацыд, ахæм лæг уый
йæ сæрмæ хаста!
– Мæ бæх уарийы хуызæн, сахатмæ нæхимæ
балæудзынæн, – загъта Гæбæт.
Фысымтæ дæр ма цы загътаиккой æмæ йæ
афæндараст кодтой.
Тæхы йæ бæхыл, æрдæгвæндагмæ бахæццæ, афтæ
разæй арт судзгæ ауыдта. Бахæццæ ис артмæ, æмæ
фæндаджы иу фарс, къохы федта бирæ адæм. Зæронд
лæгтæ, æрыгон лæппутæ æмæ чызджытæ. Чызджыты
астæу чындз лæууы æфсæрмхуызæй. Йæ размæ
рауадысты, бахуыдтой йæ фынгтæм.
– Чи стут, ацы афон ам цы агурут? – бафарста сæ
Гæбæт.
– Мах чындзхæсджытæ стæм. Дардæй хæссæм
чындз æмæ ныл баталынг. Боны рухсы дарддæр
ацæудзыстæм, – загътой. – Адон та нын нæ фысымтæ
немæ фæндаггаг нывæрдтой. Дæ хорзæхæй, немæ
абад.
Залмы сыфæй агуывзæ ацарæзтой æмæ йæм
нуазæн авæрдтой.
258

Гæбæт сыл фæгуырысхо. Хæйрæджыты хабæрттæиу арæх хъуыста, кæд уыдон сты, зæгъгæ. Нуазæн
райста æмæ скуывта: «О, стыр Хуыцау, фæндаггонæн
баххуыс кæн».
Уыцы ныхæстимæ йын йæ фарсмæ чи лæууыд, уый
йæ уадул ныццавта. Цæстыфæныкъуылдмæ артæй,
адæмæй фæцыдæр сты. Йæ бæх тарст хуыррытт
ныккодта, йæ буар ныззыр-зыр кодта. Гæбæт сгæпп
кодта бæхмæ, æмæ уый дымгæйау атахт. Сахаты
‘рдæгмæ сæхимæ бахæццæ.
Йæ хабар радзырдта бинонтæн, фæлæ йыл нæ
баууæндыдысты, дæ цæстытыл ауадысты, зæгъгæ,
йын бакодтой. Куы сбон и, уæд кæсынц, æмæ йæ
русыл фæд баззад, къухы цæфы хуызæн. Бамбæрстой
уæд, æцæг хабæрттæ сын кæй ракодта.
Уæдæй фæстæмæ Гæбæт æхсæвыгон фæндагыл
никуыуал цыд.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг
Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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В те давние времена людям не приходилось и меч
тать о проезжих дорогах между селами. Так, путь от
Эльхотова к Заманкулу пролегал через лес.
По той дороге Габат Дзиов отправился в гости
к родственникам. Его радушно приняли, а к вечеру
гость собрался в обратный путь.
– Оставайся до утра! Скоро стемнеет, и чего не бы
вает, вдруг встретится волк?! – уговаривали хозяева.
Но разве мог смелый, полный сил мужчина согла
ситься на такое!
– Мой конь подобен орлу, и через час я буду дома!
– возразил Габат.
Хозяевам не оставалось ничего другого, как про
водить гостя.
Проскакал Габат полпути, и вдруг впереди пока
зался костер. Путник приблизился к огню и на обочи
не дороги в роще увидел скопление людей. Там были
старики, парни, девушки. Среди девушек стояла не
веста, робко потупив взор. Навстречу Габату вышли
несколько человек, пригласили к столу.
– Кто вы такие? Как оказались здесь в такой позд
ний час? – спросил он.
– Мы едем со свадьбы. Везем невесту издалека, и
нас по пути застала ночь. Решили утром продолжить
путь. Вот эти угощения нам дали в дорогу. Просим,
присоединяйся к нам.
Свернули лист лопуха вместо чаши и преподнес
ли Габату. Его одолевали сомнения. Он много слышал
о чертях, нечистой силе, но все-таки принял бокал и
обратился к Богу.
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– О, Бог Всемогущий, помоги путнику!
После этих слов тот, кто стоял рядом, дал Габату
пощечину. В тот же миг все вокруг исчезло: костер,
люди, столы… Конь испуганно заржал и весь затряс
ся.
Габат легко вскочил на коня, и тот полетел, как ве
тер. Не прошло и получаса, как он был дома.
Рассказал домашним о своем приключении, но
семья отнеслась с недоверием к услышанному: это,
мол, ему привиделось ночью!..
Наступило утро. На лице Габата все увидели след
от пощечины и тогда его рассказу поверили.
С того времени Габат не отправлялся ночью в
путь.
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2008 г.
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Дзураны хъæу æрбынат кодта цæугæдоны фарсмæ.
Рæсугъд, хъæздыг уыди алцæмæй дæр йæ цæрæн.
Сабыр доны уылæнты ахстой кæсæгтæ. Доны фале
райдыдта хъæд. Зокъотæ, гагадыргътæ, алыхуызон
дыргътæн ныккæнæн дæр нæ уыд. Сывæллæттæиу арæх хъазыдысты доны фаллаг фарс. Иу хатт та
хъазгæ-хъазгæ хъæды æгæр бацыдысты æмæ сыл
æрталынг. Кæстæртæй иу афтæ: «Цомут нæхимæ, æх
хормаг мын у».
Чысыл дарддæр уынынц, æмæ арт судзы. Сывæл
лæттæ азгъордтой арты ‘рдæм. Кæсынц, æмæ арты
раз сæ сыхы лæгтæ. Арты ‘рдæм фæлидзынц, фæлæ
уый дарддæрæй-дарддæр кæны, сайы сабиты йæ
фæстæ.
Бафæлладысты, сæххормаг сты, арт дæр фæцыдæр.
Афтæмæй хъæды арфы фæдзæгъæл сты, æмæ иу
ран тæрсгæ-ризгæйæ сбадтысты. Хъæу æнæхъæнæй
рацыдысты сæ агурæг. Хъæр кодтой, сидтысты сæм,
фæлæ никуы æмæ ницы. Дыккаг бон сыл сæ амондæн
фембæлд иу цуанон, æрхæццæ сæ кодта хъæумæ.
– Цы фестут, арты раз куы бадтыстут, уæд? –
бафарстой сабитæ сæ хъæуы лæгты.
Уыдон кæрæдзимæ бакастысты æмæ бамбæрстой,
сабитæ цæмæн фæдзæгъæл сты зонгæ хъæды, уый.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд
сылгоймаг Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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Село Дзуран расположено вдоль реки. Здесь кра
сивая природа и благодатное для жизни место. В спо
койных водах речки водилась рыба. А в лесу за рекой
росло видимо-невидимо грибов и ягод. Лужайка пе
ред лесом была любимым местом детских игр.
Однажды дети, увлекшись играми, не заметили,
как углубились в лес. Наступил вечер. Один из млад
ших стал просить: «Пойдемте домой, мне хочется ку
шать».
Неподалеку дети увидели костер и побежали к
нему. Вокруг костра сидели мужчины из их села.
Как ни старались дети подойти поближе к огню,
это им не удавалось: костер удалялся все дальше, ув
лекая за собой.
Они устали, проголодались, и вдруг костер исчез,
огня не стало видно. Так они долго блуждали по лесу,
потом присели отдохнуть, дрожа от страха…
Все село отправилось на поиски. Кричали, звали
детей, но от них – ни слуху, ни духу. К счастью, на сле
дующий день их встретил охотник и привел домой.
– Куда вы подевались? Ведь это вы сидели у огня?
– спрашивали дети соседей, которых видели у костра.
Мужчины переглянулись. Они поняли: тут заме
шана нечистая сила.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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Дзгойты Хадизæт хæрз æрыгонæй баззади иунæ
гæй йæ ныййарджыты фæстæ. Смой кодта сæ
хъæуккаг лæппу Хазбимæ. Сæнтыстис сын сывæллон,
– чызг. Фæлæ та ам дæр йæ хъуыддаг нæ ацыд, йæ
цардæмбал æй ныууагъта. Æндæр сылгоймагимæ
бацард.
Хадизæт куыста, хъомыл кодта йæ чызджы зын
уавæрты, фæлладис, тыхстис. Иуæй-иу хатт-иу мæсты
дæр сси, æмæ-иу кæугæ дæр кодта. Йæ амондæн, чызг
рæзыдис сабыр, коммæгæс сывæллонæй. Йæхицæниу хъазыдис иу ран, йæ мидбылты-иу бахудтис, йæ
чындзытæн-иу цыдæртæ дзырдта.
Иу хатт Хадизæт йæ хъуджы атардта хизынмæ.
Фыдуаг хъуг иуварс лыгъди, æмæ-иу æй стыр лæдзæ
гæй раздæхта. Бафæллад, æмæ мидæмæ куы бацыд,
уæд лæдзæг къуымы ‘рдæм мæсты æхст фæкодта.
Афтæ йæм фæкаст, цыма лæдзæджы баппæрстимæ
цыдæр уынæр фæцыди. Сывæллон ныхъхъæр кодта
æмæ кæуын райдыдта. Уæдæй фæстæмæ йæ чызг
фендæрхуызон. Райдыдта суртæ кæнын, кæуын, ссис
мæстыгæр, йæ хъазæнтæ пырх кодта, нал хъуыста
мадмæ.
Бафарста дæсныйы, æмæ йын уый загъта:
– Дæ сывæллонмæ дын цыдис хæйрæджы сывæл
лон, æмæ-иу иумæ хъазыдысты. Фæлæ ды лæдзæг
куы фехстай, уæд ауад хæйрæджы сывæллоныл, æмæ
амард. Ныр йæ мад йæ маст исы дæ чызгæй. Ныр
цу, æмæ æртыццæг æхсæв-иу карк аргæвд, дыууæ
чъирийы скæн, æмæ сæ хæйрæгæн ныххæлар кæн.
Хатыр дзы ракур, мæн дæр, зæгъ, нæ фæндыд.
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Хадизæт афтæ бакодта, стæй алы аз дæр хæйрæ
джыты æхсæв бæрæг кæнын райдыдта. Сывæллонæн
дæр фенцондæр ис.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг
Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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Хадизат Дзгоева лишилась родителей совсем
юной. Она вышла замуж за Хазби, парня из этого
же села. У них родилась дочь. Но и с замужеством
Хадизат не повезло. Семейная жизнь не сложилась:
муж оставил ее и ушел к другой.
Женщине тяжело было одной воспитывать ребен
ка. Хадизат приходилось много работать. Она очень
уставала, иногда приходила в отчаяние, плакала.
Но, к счастью, дочь ее росла спокойной, послушной.
Девочка играла одна, улыбалась, разговаривая со сво
ими куклами.
Однажды Хадизат погнала корову на пастбище.
Корова была резвой, бодливой и всю дорогу норо
вила убежать. Хозяйка с палкой в руке шла за ней.
Уставшая, Хадизат вернулась домой и с досадой
бросила палку в угол. Вдруг ей послышался оттуда
какой-то шум. Дочь закричала и стала плакать. С это
го времени девочка изменилась. Она стала раздражи
тельной, плаксивой, разбрасывала игрушки, не слу
шалась мать. С ней случались припадки.
Хадизат обратилась к знахарю, и тот ей сказал:
– К твоей дочери приходил чертенок, и они игра
ли вместе. Когда ты бросила палку, попала в чертен
ка и убила его. А теперь мать чертенка мстит за его
смерть. Нужно принести жертву тому черту: вече
ром под среду зарежь курицу, испеки два пирога и
попроси прощения, скажи, что сожалеешь о случив
шемся.
Хадизат последовала совету знахаря, каждый год
стала приносить жертву нечистой силе в определен
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ный вечер (Хæйрæджыты æхсæв), и дочь Хадизат из
менилась к лучшему.
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.
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Тотыккаты Хазбийы бинонтæ бирæ уыдысты.
Æртæ æфсымæры æд бинонтæ, сæ мад æмæ фыд, стæй
сæ дада æмæ сæ нана. Иу сæрдыгон æнтæф бон авдæн
æд сывæллон бæласы бынмæ рахастой, сæхæдæг алчи
йæ куыстытæ кодта. Куы ‘рталынг ис, æмæ бинонтæ
æхсæвæрыл куы ‘рбадтысты, уæд сæ cæ зæронд мад
сонтæй афарста:
– Авдæн! Кæм ис авдæн æд сывæллон?
Бинонтæ бамбæрстой, кæрæдзимæ гæсгæ авдæн
бæласы бын кæй ферох. Уæдмæ сывæллонæн йæ
тарст цъæхахст фехъуысти. Нал æмæ нал æнцади.
Зæронд нана та загъта:
– Хуыцау уын æй ма ныббарæд, уыцы сывæллоны
хæйрæджытæ фæтæрсын кодтой. Афæдзмæ сывæл
лоны æхсæв æддæмæ хæссæн нæй, уый нæ, фæлæ ма
йын йæ дзаума дæр нæй уадзæн æхсæв æддейы. Стæй
йын йæ нывæрзæн цыргъаг дарын хъæуы, уæд ын
хæйрæджы бон ницы у.
Сывæллоны дæснытæм фæхастой, фæдзæбæх æй
кодтой.
Хъасболатæй (афтæ хуыдтой сывæллоны) рауади
хæрзконд, рæсугъд лæппу. Тынг зæрдæхæлар, æмгар
джын, фæлæ ма-иу иуæй-иу хатт цыдæр æнахуыр
митæ акодта. Зымæгон-иу уазал Терчы донæй æнæ
хъæн сахаты ‘рдæг нæ рахызти. Иу ахæмы та доны
йæхи бирæ фæдардта, суазал ис æмæ 27-аздзыдæй
амард.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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У Хазби Тотикова была большая семья: трое бра
тьев с семьями, мать, отец, дедушка, бабушка. Как-то
в жаркий летний день все занимались своими делами,
а колыбель с младенцем вынесли во двор под дерево.
Наступил вечер. Семья села ужинать, и вдруг ста
ренькая бабушка (нана) спохватилась:
– Колыбель! Где колыбель с ребенком?!
Стало понятно: все, понадеявшись друг на друга,
забыли ее под деревом. И тут раздался пронзитель
ный плач ребенка, он долго не мог потом успокоиться.
Старенькая нана сказала:
– Да не простит вам этого Бог! Ведь нельзя выно
сить ребенка из дома до годовалого возраста и остав
лять его одежду на ночь на улице. А в его постели под
изголовьем нужно держать что-то острое, наподобие
ножа, это убережет ребенка от нечистой силы.
После этого случая долго лечили ребенка, носили
его к разным знахарям.
Касполат (так звали малыша) вырос и стал строй
ным, красивым юношей. Он был добродушным, имел
много друзей. Но иногда вел себя немного странно.
Мог зимой в течение получаса не выходить из Терека.
Так, однажды он долго пробыл в воде, простудился и
в возрасте 27 лет умер.
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.
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Туаты Дзæрæх Хуыцаумæ кувæг лæг уыд. Зæдтæ
æмæ Дауджытыл дæр тынг æууæндыд, алы хатт сын
ардта сæ ном. Фæлæ-иу хæйрæджыты æхсæв дæр
скодта. Йæ фырт Хазби та-иу ыл худгæ кодта, ныр
цæуылтыл æууæндыс, зæгъгæ. Иухатт та Дзæрæх
сцæттæ кодта карк, дыууæ чъирийы æмæ гуыл.
– Гуыл та сын цæмæн скодтай? – бафарста Хазби
йæ мады.
– Гуыл та сæ сывæллæттæн – йе ‘фсины бæсты
дзуаппа радта Дзæрæх.
– Омæ сын æххæст хъазæнтæ дæр балхæн, ноджы
къафеттæ! – бахудтис Дзæрæх.
– О, ма кæн хынджылæг. Уыдон дæр кæддæр
Хуыцау скодта, табу йæхицæн! Сæ бон адæймагæн
хорз ракæнын дæр у, æмæ æвзæр дæр, – загъта та
Дзæрæх.
Уæдæй фæстæмæ Дзæрæхы хæдзары диссæгтæ
цæуын райдыдта. Хазбийæн йæ куыст фыссинæгтимæ
баст уыдис. Сæ хæдзармæ дæр-иу æрбахаста куыст.
Æмæ-иу куыддæр стъолы фарсмæ æрбадт, акусон,
зæгъгæ, афтæ-иу цар гыбар-гыбурæй байдзаг, цымаиу дзы бирæ сывæллæттæ къозойæ хъазыдысты.
Цыдæр хъыллистытæ дæр-иу дзы райхъуыст. Куыд
фæстагмæ тынгдæр, алы æхсæв дæр.
Æнцой нал ардтой бинонтæ, тыхсын байдыдтой.
Цармæ-иу схызтысты, фæлæ-иу никуы æмæ ницы.
Уæд сын иу сылгоймаг загъта:
– Æнхъæл дæн, æмæ æнæзæгъинæгты зæрдæхудты
бацыдыстут, æмæ уæ сæ маст исынц. Цары та сæ
сывæллæттæ хъазынц, фæлæ сæ сымах нæ уынут.
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– Нæ дын загътон, ма сыл худ, зæгъгæ, ныр федтай?
– загъта Дзæрæх йæ фыртæн.
Уый дæр ма цы загътаид, сфæлмæцыд æнæхуыссæг
æхсæвты.
Дзæрæх та сын сцæттæ кодта, цы ‘мбæлы, уый.
Хатыр сæ ракуырдта. Æмæ та сæ цард йæ гаччы
сбадтис.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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Дзарах Туаев был верующим человеком и часто
молился. Он обращался в своих молитвах к Богу, к ан
гелам и святым духам, небесным покровителям. Но
при этом не забывал и о нечистой силе и, как приня
то, в определенный вечер (Хæйрæджыты æхсæв) вспо
минал о них, накрывал стол с угощениями. Сын Хазби
все посмеивался над отцом: «Чему ты веришь?» – го
ворил он.
Однажды Дзарах приготовился к такому вечеру:
на столе были курица, два пирога и один небольшой
пирог (гуыл).
– А этот кому? – спросил Хазби у матери.
– Это для маленьких чертенят, – ответил отец вме
сто матери.
– Ты купи им еще игрушек, конфеток! – заулыбал
ся сын.
– О, не стоит смеяться. Они тоже сотворены Богом,
слава Ему. Они могут нести и добро, и зло, – сказал
Дзарах.
С того времени в этом доме стали происходить
чудеса. По роду занятий Хазби приходилось много
писать и брать работу на дом. Только сядет он за ра
боту, на чердаке шум и грохот, будто бегают, прыга
ют и играют в мяч дети. Иногда был слышен и визг.
Это повторялось каждый вечер, и чем дальше, тем
шум становился все сильнее.
Семья потеряла покой. Поднимались на чердак,
но никого и ничего там не обнаруживали. Одна жен
щина подсказала:
272

– Похоже, вы обидели нечистую силу, чертей, и
теперь они мстят, досаждают вам. На чердаке вашем
шумят детки, чертенята, но вы не можете их видеть.
– Ведь я тебя предупреждал: не насмехайся над
нечистой силой! Теперь видишь, что творится?! – ска
зал Дзарах сыну.
Ему нечего было возразить. Он был измучен бес
сонными ночами.
Дзарах приготовил угощения, как полагается, и
попросил прощения у нечистой силы. После этого
жизнь пошла по-прежнему.
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.

273

АКАФ, АКАФ!

Хъæдгæройнаг лæг Къуыдыр, зæгъгæ, ануазын
бирæ уарзта. Иу изæр та йыл æгæр æризæр куывды,
æмæ сæхимæ æрбацæйцыд иунæгæй. Иу тигъмæ куы
æрбахæццæ ис, уæд кæсы, æмæ арт судзы. Йæ фарсмæ
бирæ адæм кафынц, симынц. Йæ размæ рауадысты,
хатынц æм, иу кафт ракæн, зæгъгæ.
Нæ бакуымдта, фæцæуы дарддæр. Иннæ тигъмæ
бахæццæ, æмæ та уым дæр арт, хъазт. Уым дæр та
йæм фæхатыдысты, фæлæ сын нæ бакуымдта кафын.
Бахæццæ сæхимæ. Асинтæм куыд схызтис, афтæ
йæ чидæр ацахста æмæ афтæ: «Кæд дæ дæ цард
хъæуы, уæд кафгæ кæн, кæннод дын дæ сæр ныппырх
кæндзынæн».
Къуыдырæн ма цы гæнæн уыдис, æмæ кафын
байдыдта. Оцца, зæгъгæ, хъæр кæны, къахфындзтыл
кафы, гæппытæ кæны. Бафæллад, йæ хид кæлы, фæлæ
та йæм хъæлæс сдзуры: «Кафгæ, кафгæ».
Адæм ыл æрæмбырд сты, дис кæнынц, йæ зонд
фæцыдис, зæгъгæ. Йæ бон куынæуал уыд, уæд
ахаудта. Йæ зæрдæ бахъарм ис. Йæхимæ куы ‘рцыди,
уæд дзырдта, хæйрæджытæ мæ фæхъазыдысты,
зæгъгæ. Фæлæ йыл ничи баууæндыд. Карз нозт дæ
фæхæйрæджджын кодта, дзырдтой йын адæм.
Чи зоны, æцæгдæр афтæ уыди!
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Рубайты Мурæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ТАНЦУЙ! ТАНЦУЙ!

Житель села Кадгарон по имени Куыдыр любил
выпить и часто прикладывался к рюмке.
Однажды он дотемна задержался на пиру и воз
вращался домой один. На перекрестке улиц он уви
дел костер, а вокруг него много людей, танцующих
симд. Вышли они Куыдыру навстречу, уговаривая:
«Станцуй разок!» Он отказался. На следующем углу
опять видит: горит костер, идет веселье, танцы. И
здесь приглашали его к танцу, но он снова не согла
сился.
Куыдыр добрался до дома. Когда стал поднимать
ся по лестнице, вдруг кто-то схватил его и сказал:
«Если хочешь жить – танцуй, иначе я разобью тебе
голову!»
Что оставалось делать Куыдыру, как не согласить
ся! Он пустился плясать. С возгласом «осса!» танцует
на носках, прыгает. Устал, вымотался, пот льет с него
градом, а голос все твердит ему: «Танцуй, танцуй!»
Вокруг Куыдыра собрался народ, все смотрят с
удивлением и думают: наверное, тронулся умом че
ловек.
Наконец танцор выбился из сил и упал без чувств.
Когда очнулся, сказал, что это черти издевались над
ним. А люди отвечали ему: «Это «зеленый змий» ви
новат, что в тебя вселился черт!»
Кто знает, может так оно и было…
Рассказала Рубаева Мура, 68 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2009 г.
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АХУЫРГÆНÆГ – ХÆЙРÆГ

Горæт Тихвины цæрæг Алисæ мын радзырдта:
«Фондз азы размæ ме ‘мбалимæ ахуыр кодтам
фæсаууонмæ Петербурджы университеттæй иуы. Нæ
горæтæй уым бирæтæ ахуыр кодтой. Хъуамæ фæстаг
фæлварæнтæ раттаиккам диплом райсыны размæ,
афтæ нæм æрбацыдысты ахуыргæнджытæ, цæмæй
нын радзурой, нæхи куыд бацæттæ кæнæм, уый
тыххæй. Мах ме ‘мбалимæ бадæм фыццаг стъолы
фарсмæ. Æрбацыд ныллæггомау лæг хорз дзаумæтты.
Уайтæккæ дæр мæ зæрдæмæ нæ фæцыд йæ гуымиры
митæй. Сырх-сырхид цæсгомæй мæсты каст кодтой
сау цæстытæ стыр гагуытимæ, цыма нæ судзынмæ
хъавыдысты. Фæлæ диссаг уый уыдис, æмæ кæд йæ
сæрыл уыдис хæрз гыццыл сыкъатæ. Мæнмæ афтæ
фæкаст, цыма æнуд æмæ тæвд уаты мæ цæстытыл
цыдæртæ уайы».
Æз бахудтæн æмæ мæм Алисæ сдзырдта: «Æз дæр
бæргæ худтаин, фæлæ мæ ме ‘мбал йæ рæмбыны
къæдзæй аивæй æрбасхуыста æмæ мын тарстхуызæй
афтæ: «Кæс-ма, йæ сæрыл сыкъатæ ис, æви мæ
цæстытыл уайы?» Нæ сæртæ дæлæмæ æруагътам,
цæмæй йын йæ цæстæнгас ма уынæм. Уый
æртхъирæнтæ кодта, æз, дам, уын фенын кæндзынæн
фæлварæнты рæстæджы.
Махæн фыртæссæй нæ къухтæ зыр-зыр кодтой.
Нæхимæ куы æрбацыдыстæм, уæд хабар мæ мадæн
радзырдтам. Уый нæ йæ зонгæ «фæрсæгмæ» арвыста.
Дæсны нын зæрдæ бавæрдта, ма тæрсут, зæгъгæ.
Фæлварæнты рæстæджы, дам, æй уынгæ дæр нал
фæкæндзыстут.
276

Мах аргъуанмæ бацыдыстæм, нæхи бафæдзæхстам
Хуыцауыл. Университеты-иу æй дардмæ ауыдтам
уыцы сырхцæсгом лæджы. Æдзух-иу уыди мæстыхуыз.
Гуымиры хъæртæ-иу кодта студенттыл. Суанг дзы
иннæ ахуыргæнджытæ дæр иуварс зылдысты, цæмæй
йыл ма амбæлой.
Мах нæ бахъыгдардта фæлварæнты рæстæджы,
райстам нæ дипломтæ дæр.
Уæдæй фæстæмæ алцæуыл дæр æууæндæм».
Ахæм хабар мын радзырдта Алисæ.
Радзырдта йæ 62-аздзыд сылгоймаг Алиса Юдина.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2005 аз.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ЧЕРТ

Жительница города Тихвина Алиса рассказывала
мне: «Пять лет назад я обучалась заочно в одном из
университетов Петербурга. Многие из нашего города
в то время учились в этом вузе. Приближалось время
выпускных экзаменов перед получением диплома. К
нам в Тихвин приезжали преподаватели для консуль
тации и подготовки студентов к предстоящим экза
менам. На занятиях мы с подругой сидели в первом
ряду. Вошел преподаватель – хорошо одетый, не
большого роста мужчина. Он сразу же не понравился
мне, было в нем что-то отталкивающее: лицо красное,
а злой взгляд его черных глаз с огромными зрачка
ми словно обжигал. Но всего удивительнее было то,
что на голове у него были видны еле заметные рожки.
Мне казалось, что я нахожусь в тесном, душном по
мещении, и все это мне чудится».
Я улыбнулась, а Алиса сказала: «Мне тоже тогда
хотелось смеяться, но моя подруга толкнула меня
локтем и с тревогой в голосе сказала: «Смотри, у него
рожки, или мне показалось?»
Мы опустили головы, чтобы не видеть его взгляд.
Он грозился: вот, мол, я покажу вам на экзаменах! От
страха у нас дрожали руки. Вернувшись домой, мы
рассказали все моей матери. Она отправила нас к га
далке, та нас успокоила: «Не волнуйтесь, во время эк
заменов вы его не увидите».
Мы пошли в церковь, помолились Богу, попроси
ли Его о помощи.
Потом нам приходилось иногда видеть того муж
чину с красным лицом в университете. Он всегда вы
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глядел злым и был груб со студентами. Было заметно,
что и другие преподаватели обходили его стороной,
избегали встречи с ним.
Нам с подругой повезло: во время наших экзаме
нов его не было. Мы получили дипломы.
С того времени мы с ней стали верить в нечистую
силу».
Вот такой случай рассказала мне Алиса.
Рассказала Алиса Юдина, 62 года.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2005 г.
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ДЖАМБОТТ ÆМÆ ХÆЙРÆДЖЫТÆ

Куырттаты комы Хидыхъусы цардис Джамботт,
зæгъгæ, бæрзонд, уæнгджынтæ лæг. Алцæмæ дæр
ныфсхаст, тæрсын цы у, уый зонгæ дæр нæ кодта.
Тар цæстæнгас, æнахуыр бæзджын æрфгуытæ,
æрвнæрæгау йæ хъæлæс, – фæстæмæ сдзурын æм
ничи уæндыд.
Æрмæст йæ бакаст æмæ йæ зæрдæйыконд
æмхуызон нæ уыдысты. Зондджын, сæрæн лæг –
зæрдæйы ахастæй та фæлмæн, рæдау, æххуысмæ
рæвдз. Фæлæ диссаг та уый уыди, æмæ хæйрæджыты
æвзагæй кæй зыдта!
Хъуыддаг та афтæ уыдис.
Иу изæр Джамботт фæлладæй быдырæй
æрбацæйцыд. Хъæуы кæрон лæппутæ къозойæ
хъазыдысты. Уалынмæ кæцæйдæр цыдæр адæм
фæзындис, фæлæбурдтой иу сывæллонмæ æмæ йæ
дæлæ фескъæфынц. Уый сæ фæсте асырдта æмæ
дзы иуы рацахста. Иннæтæ сывæллоны фæуагътой
æмæ цыдæр фесты, раст цыма зæххы скъуыды
ныххаудтой. Зондджын лæгæн цы бамбарын хъуыд,
уыдон хæйрæджытæ кæй уыдысты. Цы хæйрæджы
рацахста, уымæ мæстыйæ йæ бæзджын æрфгуыты
бынæй бакасти. Уый фæтарст æмæ йын балæгъстæ
кодта:
– Ма мæ амар, æз дын бацамондзынæн не ‘взаг!
Стæй ма дæ искуы махонтæ куы бахъыгдарой, уæдиу сæ уисойæ асур. Хæйрæджытæ уисойæ тынг тæр
сынц!
Джамботт фæтæригъæд кодта хæйрæгæн æмæ
йæ ауагъта. Уæды рæстæджы Хидыхъусы цардысты
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Къарджиаты бинонтæ æртæ æфсымæрæй: Таймураз,
Батраз æмæ Тотраз. Æнгом, куыстуарзаг бинонтæ.
Сабыр æфсымæртæ, бындз дæр никуы амардтой.
Иу æхсæв сæм хæйрæджытæ балæбурдтой æмæ
сæ уынгмæ, уазалмæ ратардтой. Джамботмæ йæ
зонгæ хæйрæг фæхабар кодта.
Уый хъæбæр уисой раскъæфта, фæхъæр сыл кодта
сæхи æвзагæй:
– О, мæнæ æвзæртæ, сæ ном дæр зæгъынæн кæмæн
нæ бæззы, кæд ныууадздзыстут адæмæн фыдбылызтæ
кæнын?! – Æмæ сæ уыцы ныхæстимæ уисойæ нæмын
райдыдта. Тыххæй ма сæ къæхтæ ахастой. – Искæд ма
уыл амбæлон, сар мын уæ къона, – сдзырдта ма сæ
фæстæ.
Радзырдта йæ 59-аздзыд нæлгоймаг Хæтæгты Æхсар.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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ДЖАМБОТ И ЧЕРТИ

В Куртатинском ущелье, в селе Хидикус жил вы
сокий, коренастый мужчина. Звали его Джамботт.
Он был смелым, уверенным в себе и не знал, что та
кое страх. Глаза черные, брови необычайно густые, а
голос подобен грому.
Внешний облик Джамбота не соответствовал его
характеру. Умный по природе, предприимчивый, в
то же время добрейшей души человек, отзывчивый,
всегда был готов прийти на помощь. Но удивитель
нее всего было то, что он мог общаться с чертями!
А дело было так.
Как-то вечером уставший Джамбот возвращался
с поля. На окраине села играли мальчишки. Вдруг
откуда ни возьмись появились какие-то люди, схва
тили одного из ребят и бросились бежать. Джамбот
кинулся им вдогонку. Ему удалось задержать одного.
А остальные, бросив мальчика, исчезли, словно про
валились сквозь землю. Он сразу сообразил, что это
черти. Джамбот грозно глянул из-под густых бровей
на попавшегося черта, тот испугался и стал упраши
вать:
– Не убивай меня! Я научу тебя понимать нас! И
еще: если кто из наших будет тебя беспокоить – гони
их метлой. Черти очень боятся ее!
Джамбот пожалел черта и отпустил его.
В то время в селе Хидикус жила семья Каргиевых,
трое братьев: Таймураз, Батраз и Тотраз. Они жили
дружно. Братья были трудолюбивые, нрава тихого,
как говорят, и мухи не обидят.
Однажды ночью к ним ворвались черти и выгнали
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всех из дома на холод. Об этом сообщил Джамботу
его знакомый черт.
Мужчина схватил крепкую метлу и закричал на
их же языке:
– О, негодники, кого и называть не принято! Когда
же вы оставите людей в покое?! – так гонял их, бил
метлой, что те еле ноги унесли.
– Впредь не попадайтесь, иначе горе вашему оча
гу! – кричал он им вслед.
Рассказал Хатагов Ахсар, 59 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2009 г.
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ХÆЙРÆДЖЫТЫ ФЫДМИТÆ АДÆМÆН

Ацы хабар-иу Гæдиаты Саукуыдз, дзырдарæхст
зæронд лæг, арæх дзырдта фæсивæдæн. Чи йыл æу
уæндыд, чи нæ, фæлæ-иу æм иууылдæр цымыдисæй
хъуыстой.
– Уæд мын Хуыцау мæрдты мæ мад æмæ фыды ма
фенын кæнæд, кæд исты мæнг зæгъын, уæд, – басомыиу кодта Саукуыдз.
– Иуахæмы сыхаг хъæумæ мæ мадырвадæлтæм
фæцæйцыдтæн, – радзырдта-иу лæг. – Фæндаг цыдис
хъæды кæрæтты. Кæсын, æмæ иу лæг галуæрдоны суг
раласы.
Æмраст фæндагыл æвиппайды йæ уæрдон афæл
дæхт, йæ цæлхытæ фæйнæрдæм фæтылдысты, сугтæ
акалдысты, галтæ фæцæйхурх кодтой.
Мæгуыр лæг нырдиаг кодта: «Уæуу, мæнæ мыл
цы бæллæх æрцыдис, ныр ма цы кæнон! Галтæ æд
уæрдон кургæ куы ракодтон, уæд цы зæгъдзынæн сæ
хицауæн!»
Мæ бон дæр ын ницы уыдис.
– Цæй, æмæ галты тагъддæр суадзæм, кæннод
ныххæдмæл уыдзысты, – сдзырдтон æм æз.
Галтимæ архайын куыд райдыдтам, афтæ уæр
доны цæлхытæ сæ бынатмæ æрбатылдысты, уæрдон
йæ цæлхытыл алæууыд, сугтæ дæр сæ бынаты абад
тысты. Мах фырдиссагæй сдзурынхъом дæр нал
уыдыстæм.
– Ацы хабар искæмæн куы радзурон, уæд мыл
гæдыйы ном сбаддзæн, – загъта мæгуыр лæг, стæй нæ
алчи йæ фæндагыл ацыдис.
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Хъæумæ мæ бирæ нал хъуыдис, афтæ кæсын, æмæ
цалдæрæй иу лæппуйы фыднад кæнынц. Æз сын
бауайдзæф кодтон, зæгъын, суадзут æй. Уыдон мыл
цинтæ кæныныл фесты, мæ номæй мæм дзурынц,
сæртæг митæ кæнынц. Уалынмæ сын сæ къæхтæм
фæкастæн, – æмæ фæстæмæ зæвæтджынтæ.
– Оу, мæнæ Хуыцауы æнæуарзонтæ, фæхъæр сыл
кодтон æмæ сæ фелгъыстон.
Хуыцауы коймæ æрбайсæфтысты. Æрмæст цы
хæйрæджы надтой, уый аззадис, раарфæ мын кодта
æмæ афтæ:
– Æрдæбон цы мæгуыр лæгыл амбæлдтæ, уымæй
ме ‘мбæлттæ фæхынджылæг кодтой. Æз ын фæтæ
ригъæд кодтон, йæ уæрдон куыд уыдис, афтæ йын æй
фестын кодтон. Уый тыххæй мæ иннæ хæйрæджытæ
фыднад фæкодтой.
Радзырдта йæ 60-аздзыд сылгоймаг
Гæздæнты Людмилæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Октябрыхъæу, 2008 аз.
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ЗЛОДЕЯНИЯ ЧЕРТЕЙ

Об этом случае из своей жизни часто рассказы
вал молодежи красноречивый, остроумный старик
Савкуз Гадиев. Кто верил ему, кто нет, но слушали все
с любопытством.
– Если я говорю неправду, пусть накажет меня Бог
и не даст мне увидеться с отцом, матерью на том све
те! – так клялся старик.
– Однажды я собрался в гости к родственникам по
матери в соседнее село, – так начинал рассказ Савкуз.
– Дорога проходила по окраине села. Вижу, едет
арба, запряженная волами, а на ней дрова. Рядом
идет мужчина. Неожиданно на ровной дороге арба
перевернулась. Колеса покатились в разные стороны,
дрова рассыпались, а волы упали, чуть живые.
Бедняга загоревал:
– Ой, горе мне! Что же мне делать теперь?! Ведь
я одолжил и арбу, и волов. Что скажу я их хозяину?!
Я ничем не мог помочь ему, только предложил:
– Давай освободим волов, иначе они сдохнут.
Мы занялись волами. Вдруг увидели: колеса
прикатились, встали на место. Дрова тоже сами по
себе погрузились. Мы от удивления потеряли дар
речи!
– Кому рассказать – не поверят, назовут лгуном, –
произнес мужчина.
И мы пошли каждый своей дорогой.
Я дошел почти до окраины села. Смотрю: не
сколько ребят жестоко избивают одного.
Пристыдил я дерущихся и попросил отпустить
беднягу. Вдруг они изменились, заговорили вежливо,
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обращаясь ко мне по имени. Я глянул на их ноги и
увидел повернутые задом наперед пятки.
– Эй, неугодные Богу! – крикнул я и стал сыпать
проклятиями.
При упоминании Бога они сразу исчезли. Остался тот,
которого избивали. Он поблагодарил меня и рассказал:
– Они издевались над тем беднягой, который не
давно тебе встретился. Мне стало жаль его и я помог
собрать арбу и дрова. Из-за этого другие черти так
жестоко меня били.
Рассказала Газданова Людмила, 60 лет.
Записал Дзуцев Хасан, с. Октябрьское, 2008 г.
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ÆЦÆГ ХАБАР

Хæсты фæстæ цæй машинæтæ уыди. Бæхуæр
дæттæ дæр стæм йеддæмæ нæ уыд. Адæм горæтмæ
цыдысты фистæгæй сæ хæссинæгтимæ. Мæ фыд
цыдæр хъуыддаджы фæдыл ацыд горæтмæ. Фæстæмæ
цæугæйæ йыл æрталынг. Иу ран æй къуыбырыл бынмæ
æрцæуын хъуыд. Иу лæг кæцæйдæр йæ размæ фæци.
Дæ фæндаг раст, зæгъгæ, йæм сдзырдта. Цæуынц
дарддæр иумæ. Ныхæстæ кæнгæйæ фæндагæй иуварс
куыд ахызтысты, уый нæ бамбæрста. Уалынмæ сæ
хъустыл ауад зарын æмæ фæндыры цагъд. Ацафон
ам цæй хъазт ис, зæгъгæ, мæ фыд дисы бацыд.
– Уыдон дæр фæндаггонтæ сты, æмæ сæ фæллад
уадзынц, æвæццæгæн, – загъта йе ‘мбал. – Цом нæ
фæндаг сыл акæнæм.
Куы сæм бахæццæ сты, уæд нæ хъæуккæгтæ
разындысты. Фæцинтæ йыл кодтой, хæринæгтæ
йын йæ разы авæрдтой, бæгæныйы цайцымæн æм
авæрдтой, ануаз æй, зæгъгæ. Уый цайцымæн райста.
«О, стыр Хуыцау, æххуыс бакæн», – куыд скуывта,
афтæ иууылдæр æрбайсæфтысты.
Бамбæрста, чи йыл амбæлд, уыдон дæлимонтæ
кæй уыдысты. Фæндаг нал ардта. Ныр ма æнафон цы
фæуон, зæгъгæ, куыд ахъуыды кодта, афтæ та уыцы
лæг йæ разы февзæрд.
– Цом, æз дын фæндаг бацамонон, тæрсгæ мæ ма
кæн, – загъта лæг.
Уайтагъд фæндагмæ рацыдысты, æмæ та уыцы
лæг дæр цыдæр æрбаци. Уæдмæ бон цъæх кæнын
райдыдта æмæ хъæу разынди.
Ахæм фыдæхсæв æй фæкодтой!
Радзырдта йæ 48-аздзыд нæлгоймаг Тахъазты Федар.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2008 аз.
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БЫЛЬ

В послевоенные годы автомашин и в помине не
было, даже арба, запряженная лошадью, была боль
шой редкостью. Жители сел со своей поклажей ходи
ли в город пешком. Однажды моему отцу по какомуто делу тоже пришлось отправиться в дальний путь.
Возвращался он в темноте. Дошел до места, где нуж
но было спускаться под гору, и тут перед ним появил
ся незнакомый мужчина.
– Да будет прямой твоя дорога, – сказал он отцу.
Вот идут они рядом. Отец за разговорами не заме
тил, как свернули они с дороги. Вдруг послышалось
пение и раздались звуки гармони. Отец мой удивился,
что за веселье здесь может быть в такой поздний час!
– Это тоже путники, они, наверное, остановились
отдохнуть, – сказал попутчик. – Давай подойдем к ним.
Эти люди оказались нашими односельчанами.
Они поприветствовали отца, стали угощать его, под
несли стакан пива: выпей, мол. Он взял стакан и обра
тился к Всевышнему: «О, Всемогущий Бог, помоги».
Только произнес молитву, тут же все исчезли.
Отец понял, что ему повстречалась нечистая сила.
Он сбился с пути и не знал, куда идти в такой темно
те. И тут опять перед ним появился тот незнакомец.
– Не беспокойся, пойдем, я покажу тебе дорогу, –
сказал он.
Вскоре они вышли на дорогу, и незнакомец снова
исчез. К тому времени стало светать, и впереди по
казалось село.
Вот такую необычную ночь пришлось пережить
моему отцу.
Рассказал Таказов Федар, 48 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, 2008 г.
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ЦУАНОН ÆМÆ УС-ХÆЙРÆГ

Иу цуанон хъæдæй рацыд æмæ цæугæдоны
иувæрсты фæцæйцыд. Кæсы, æмæ доны был иу стыр
дурыл лæууы диссаджы рæсугъд сылгоймаг. Йæ
дзыккутæ раст йæ зæвæттæм хæццæ кодтой. Цуанон
æм хæстæг бацыд сабыргай æмæ йын йæ дзыккутæм
бавнæлдта, фæтæрсын æй кæнон, зæгъгæ. Йæ къухы
дзыккутæй цалдæр халы аззад. Сылгоймаг æм
сдзырдта, мæ сæры халтæй дæ къухы чи аззад, уыдон
мын ратт, зæгъгæ. Цуанон ауыдта, йæ зæвæттæ размæ
кæй сты, бамбæрста, хæйрæг кæй у. Нæ йын радта
йæ дзыккуйы хæлттæ æмæ ус йемæ ацыд. Уæдæй
фæстæмæ сæм æххуырсты бацыд. Æмæ цы нæ куыст
кодта! Цуанон та дзыккуйы хæлттæ бамбæхста.
Иу хатт бинонтæ ацыдысты мардмæ, сæхимæ
баззад авдаздзыд чызг. Ус кæугæйæ лæгъстæ кæнын
райдыдта сывæллонæн, дæ фыд дзыккуйы хæлттæ
кæм бамбæхста, уый мын раргом кæн, зæгъгæ. Чызг
ын фæтæригъæд кодта æмæ йын сæ радта.
Ус фырцинæй æррайау фæци. Пырх кæнын рай
дыдта, хæдзары цыдæриддæр уыд, уыдон. Стæй
сывæллонмæ фæлæбурдта, йæ къæхтыл ын фæхæцыд
æмæ йын йæ сæр къулыл ныппырх кодта. Йæхæдæг
фæдæлдзæх.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя,
Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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ОХОТНИК И ЖЕНЩИНА-ЧЕРТ

Однажды охотник, выйдя из леса, шел вдоль
реки. Вдруг он увидел: на большом камне стоит не
обычайно красивая женщина. Ее длинные косы до
ставали почти до пят. Охотник, подкравшись к ней,
хотел ее спугнуть и дотронулся до волос. Несколько
волос осталось у него в руке. Женщина попросила
его вернуть их. Охотник заметил, что у нее пятки за
дом наперед, и понял: это черт. Он не отдал ей воло
сы, и женщина пошла за ним. С той поры она жила
в семье охотника и работала у него. Какую только
работу ни приходилось ей выполнять! А волосы те
хозяин спрятал.
Однажды, когда вся семья пошла на похороны,
дома осталась девочка семи лет. Женщина-черт нача
ла уговаривать ее, чтобы та показала, где спрятаны ее
волосы. Женщина так горько плакала, что девочка по
жалела ее и отдала их. От радости та обезумела: нача
ла бить, ломать все, что попадалось под руку. Затем,
схватив ребенка за ноги, разбила ей голову о стену.
Потом исчезла, как сквозь землю провалилась.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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БИЛЛАЙЫ ХАБÆРТТÆ

Ныртæккæ дæр ма хистæр фæлтæры адæм хорз
хъуыды кæнынц Кæрдзыны хъæуы цæрæг Хосонты
Биллайы. Хæрзконд сылгоймаг, зондджын æмæ
зæрдæхæлар. Уыдис, мæнæ «дæсны» кæй фæхонынц,
ахæм адæймаг. Æмæ æцæгæйдæр адæмæн бирæ
æххуыс кодта. Хъæлдзæг адæймаг дæсны уыд
адæмимæ цæрынмæ дæр. Æмæ кæд иунæгæй царди,
уæддæр иунæг никуы уыди. Куыд дын æнтысы уый
бæрц, зæгъгæ-иу æй куы бафарстой, уæд-иу афтæ:
«Хæйрæджытæ мæм æргом цæуынц, æмæ мын
амонынц, фæлæ сæ сымах нæ уынут».
Билла тынг хæларæй царди Туаты Баболаимæ. Иу
изæр та иумæ ныхæстæ кодтой, афтæмæй сын хылмæ
асайдта.
– Æппындæр хæйрæг нæй, æдылы ныхæстæ
цæмæн фæкæныс, – дзырдта Бабола æмæ сæхимæ
цæуыныл ныллæууыд.
– Цу, цу, æмæ дæ дæ ныхæстæ ма ферох уæнт, –
худгæйæ йæ фæстæ адзырдта Билла.
Бабола йыл йæ къух ауыгъта æмæ ацыд. Чысыл
цæугæдоны хидыл куыд бахызт, афтæ бирæ æрыгон
лæппутæ хыл кæнынц, кæрæдзийы тонынц. Лæг
сын бауайдзæф кодта, уæхи куыд дарут, зæгъгæ.
«Æмæ дæу цы хъуыддаг ис!» – фæхъæр ыл кодтой
лæппутæ.
– Дзæбæх ма йæм фæкæсæм, уый ницы уырны, –
фæхъæр кодта сæ иу.
Иууылдæр ыл сæхи ныккалдтой, тонынц æй.
Хъæр, хъыллист сси бæстæ. Стæй йын йæ диссаджы
кæрцмæ февнæлдтой æмæ йæ гæбазгай бакодтой
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стæй цыдæр æрбаисты. Сæхимæ ма тыххæй бахæццæ
йæ пырхытæ кæрцы.
Уæдæй фæстæмæ исчи скъуыд дзаумайы куы ра
цæуы, уæд фæзæгъынц: «Баболайы кæрцы скъуыдтæ
дæ чи бакодта?!»
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СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ БИЛЛЫ

Жительницу села Карджин Биллу Хосонову хоро
шо помнит старшее поколение. Эта статная, доброже
лательная, умная женщина слыла знахаркой и, дей
ствительно, многим помогала. Веселая, общительная,
она пользовалась уважением жителей села. Хотя и
жила одна, но не была одинока. Когда ее спрашивали,
как это ей все удается, как у нее все получается, она
говорила: «Ко мне сами черти приходят, но вам они
не видны. Они мне помогают советом, подсказывают».
Билла была дружна с Бабола Туаевым. Вот как-то
они сидели вечером вдвоем, и их беседа перешла в спор.
– Нет никаких чертей, что ты говоришь глупости?!
– сказал Бабола, собираясь домой.
– Иди, иди, вспомнишь свои слова! – улыбаясь ему
вслед, сказала Билла.
Бабола махнул рукой и ушел.
Проходя по мосту через речку, он увидел, как де
рутся ребята-подростки, толкая друг друга. Мужчина
сделал замечание, спросив, почему они так ведут себя.
– Какое тебе до этого дело?! – крикнули ему ребята.
– Давай проучим его, а то он ни во что не верит! –
крикнул один из ребят.
Все набросились на Бабола, тянут его в разные сто
роны, поднялся шум, крик. Добротную шубу из овчи
ны разодрали в клочья, и сразу все куда-то делись. В
драной шубе Бабола с трудом добрался до дома.
С той поры в селе бытует поговорка: «Кто тебя
подрал, как шубу Бабола?» Так говорят тому, кто одет
в рваную одежду.
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Иу изæр та сылгоймæгтæ æрæмбырд сты Биллайы
хæдзары. Ныхæстæ кæнгæйæ та хæйрæджыты коймæ
рахызтысты.
Хадизæт загъта: «Кæд ды семæ æцæг фæдзурыс,
уæд ма сын зæгъ, æмæ мæнмæ дæр сæхи равдисой,
тынг мæ фæнды сæ фенын!»
– Уæдæ хорз, – загъта Билла, – сæхи хуызы сæ
фендзынæ, фæлæ-иу ма фæтæрс.
Дыккаг бон быдыры куыстæй сæхимæ куыд
æрбацæйцыд, афтæ тигъыл дуне адæм ауыдта, фæлæ
йæм иууылдæр чъылдыммæ лæууыдысты.
Цымæ адон цавæр адæм сты, куыд ахъуыды кодта,
афтæ иууылдæр се ‘ргом раздæхтой æмæ рæнхъ
ралæууыдысты. Сæ зæвæттæ фæстæмæ, даргъ къухтæ,
сау æмæ хъуынджын. Се ‘стыр дæндæгтæ зынынц,
афтæмæй худгæйæ Хадизæты ‘рдæм рацæйцыдысты.
Сылгоймагæн фыртæссæй йæ зæрдæ бахъарм.
Йæхимæ куы ‘рцыди, уæд æппындæр никæйуал
ауыдта.
Биллайыл куы сæмбæлд, уæд ын балæгъстæ кодта,
курын дæ, мауал мæм равдисæнт сæхи, зæгъгæ.
Билла бахудт, æмæ загъта:
– Нæ дын дзырдтон, тæрсдзынæ сæ, уый.
Радзырдта сæ 73-аздзыд нæлгоймаг Моргуаты Юрий.
Ныффыста сæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 2010 аз.
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Однажды женщины собрались в доме Биллы.
Слово за слово, и опять речь зашла о чертях. Одна из
женщин по имени Хадизат сказала:
– Если ты на самом деле общаешься с чертями, то
попроси их, чтобы и мне показались, уж очень хочет
ся их увидеть!
– Ладно, – сказала Билла, – они явятся тебе, но
смотри, не испугайся.
На следующий день, возвращаясь с полевых ра
бот, Хадизат увидела на перекрестке много людей.
Все они стояли к ней спиной.
Только она подумала о том, кто эти люди, как
вдруг все разом повернулись к ней и выстроились в
ряд. У всех пятки были задом наперед, руки длинные,
черные и волосатые. Они улыбались, показывая боль
шие зубы, и медленно приближались к Хадизат. Она
так испугалась, что ей стало дурно. Когда женщина
очнулась, вокруг уже никого не было.
После, встретив Биллу, она умоляла ее сделать
так, чтобы черти ей больше не показывались.
Знахарка сказала с улыбкой:
– Я ведь предупреждала тебя, что будет страшно.
Рассказал Моргоев Юрий, 73 года.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 2010 г.
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УС-ХÆЙРÆГ

Хохы Дыгуры хъæутæй иуы Хуыцауы уарзон лæг
æмæ усæн сæнтыстис æртæ сывæллоны – иу чызг æмæ
дыууæ фырыхъулы хуызæн лæппуйы.
Лæппутæ сæ ныййарджытау хъæлдзæг, коммæгæс
æмæ хæларзæрдæ. Фæлæ чызг фыдуаг, знæт æмæ фы
дзæрдæ. Æппын никæмæ хъуыста, пырх, скъуыдтæ
кодта йæ хъазæнтæ, йæ дзаумæттæ. Цавта йе ‘фсы
мæрты æмæ иннæ сывæллæтты, хæцыдис дæндагæй.
«Куы байрæза, уæд бамбардзæн», – дзырдтой йæ
ныййарджытæ. Фæлæ фыддæр цы фæцис, æндæр
– хуыздæр нæ. Бакастæй та уыд рæсугъд, хæрз
конд. Сæ хъæуккаг лæппу йæ ракуырдта. Хæлар,
æнгом бинонтæн сæ цард уайтагъд зындон фес
тадис. Кæрæдзийы ныхмæ сæ сардыдта, нал æмбæр
стой кæрæдзийы. Сардыдта сæ сæ сыхæгтыл, хæстæ
джытыл, цæугæ дæр сæм ничиуал кодта. Фæстагмæ
йæ бамбæрстой, уый сæ чындзы аххосæй кæй у, æмæ
йæ арвыстой йæ цæгатмæ.
Мæгуыры бон та æркодта йæ бинонтыл. Йе
‘фсымæртæ фæлыгъдысты æндæр рæттæм, фæлæ йæ
мæгуыр мад æмæ фыд цы фæуыдаиккой. Ратардта сæ
сарамæ, «зæронд хæрджытæ» йеддæмæ сæм сæ номæй
нал дзырдта. Йæ къух дæр сæм иста, æххормагæй сæ
мардта сæхи сконд хæринагæй. Уæдæ сыхæгтæн цы
нæ фыдми, цы нæ фыдбылыз арæзта!
Иухатт та сæ сыхæгтæ стыр цуайнаджы фыхтой
бæгæны чындзæхсæвмæ. Уый бавдæлд æмæ сын сæ
аджы змис ныккалдта. Хæйрæджытæ йæ ауыдтой.
– Ай махæй хæйрæгдæр куы у, цæй æмæ йæ
нæхирдыгæй фæкæнæм! – загътой.
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Цъылыныл æй абадын кодтой, æмæ цъылын
йæхи хæрдмæ систа. Уыйадыл йæ къæхтæ фæзылын
сты, йæ рæсугъддзинад цыдæр æрбацис æмæ хæйрæг
фестад. Бацард хæйрæджытимæ.
Фервæзтысты йæ хъæу, йæ сых, йæ бинонтæ. Йе
‘фсымæртæ сæ мад æмæ фыдимæ дзæбæхæй цæрын
райдыдтой.
– Ныр диссаг уый у, æмæ ахæм хорз мад æмæ фы
дæй ахæм «хæйрæг» куыд райгуырд? – дис кодтой адæм.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Баликъоты Ирæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, ноябрь,
2009 аз.
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ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ

В одном из горных сел Дигоры жила добропо
рядочная семья. Муж с женой растили троих детей
– дочь и двоих сыновей.
Сыновья были похожи на родителей, такие же
добродушные и веселые. А дочь, наоборот, – непри
ветлива и злобна. Она никого не слушалась, ломала
игрушки, рвала одежду. Девочка била братьев и дру
гих детей, дралась и кусалась.
– Подрастет и все пройдет, – говорили родители.
Но чем дальше, тем хуже вела себя дочь. Однако
внешне была она стройна и красива. На ней женился
парень-односельчанин, и жизнь этой дружной, до
брой семьи превратилась в сущий ад. Невестка пере
ссорила всех, настроила членов семьи друг против
друга. Изменились отношения с соседями, с родствен
никами – с ними все перестали общаться. Наконец,
когда стало понятно, что виной всему невестка, от
правили ее в родительский дом.
Для ее семьи опять наступили тяжелые дни.
Братья покинули родной дом, а несчастным родите
лям некуда было деться. Она выгнала их в сарай, на
зывала не иначе как «старыми ослами», не раз подни
мала на них руку, морила голодом – отнимала даже
ту еду, что готовили они себе сами. А что она творила
с соседями!
Однажды соседи, готовясь к свадьбе, варили в кот
ле пиво. И в тот момент, когда она насыпала в котел
песок, увидели ее черти и удивились:
– А она лукавее, изощреннее нас, надо ее перема
нить к себе!
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Черти посадили девушку на метлу, и она стала
подниматься над землей. Ноги ее стали кривыми, ис
чезла привлекательность – она превратилась в ведьму
и осталась с чертями.
Семья, соседи, все село, наконец, избавились от
нее. Братья вернулись к родителям, и наступила спо
койная жизнь.
– Вот удивительное дело, – недоумевали люди, – как
у таких хороших людей мог родиться такой дьявол?!
Рассказала Баликоева Ира, 68 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, ноябрь, 2009 г.
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О, МА КÆН, ФÆСМОН КÆНДЗЫНÆ

Фыццаг, дам, хæйрæджытæ æргом цыдысты
адæммæ. Фыдмитæ, хынджылæг кодтой адæмæй,
фыдбылызтæ сын хастой. Фæлæ-иу искуы иу хатт
хорзы дæр бацыдысты. Адæм уый зыдтой æмæ сын
лæгъстæ кодтой, фыдбылызæй нæ бахизут, зæгъгæ.
Ныртæккæ зын зæгъæн у, нæ рагфыдæлтæ сын
сæрмагондæй афæдзы иу æхсæв сæ номыл кæнын
куыд райдыдтой, уый. Схуыдтой йæ «хæйрæджыты
æхсæв».
Уыцы æхсæв, дам, фæндагыл рараст уæвын, æхсæв
æддæмæ цæуын не ‘мбæлы. Кæуыл амбæлынц,
уымæн фыдбылызæй ницы ракæнынц, фæлæ дзы
фæхъазынц.
Ныртæккæ дæр уыцы æхсæв кæнынц, чи сыл
æууæнды, æмæ сыл чи не ‘ууæнды, уыдон дæр.
Хъыргъаты Замирæт, зæгъгæ, Джызæйлаг
сылгоймаг, ницæуыл æууæндыд. Худтис-иу йæ
сыхæгтыл:
– Ныр цæй æрратæ стут, цæуылты феууæндут.
– О, ма кæн, Замирæт, искуы дыл куы амбæлой,
уæд фæсмон кæндзынæ.
– Ныууадзут ма уæ ныхæстæ, чи мыл амбæлдзæн?
– дзырдта уый йæ сыхæгтæн, æмæ та «хæйрæджыты
æхсæв» не скодта.
Æхсæвы фыдфынты хай фæцис. Æмбисæхсæв
райхъал æмдзæгъд æмæ фæндыры цагъдмæ. Сæ
кæрты бирæ адæм кафынц, симынц.
– Замирæт, æддæмæ-ма ракæс, мæнæ дæ лæппу
ус раскъæфта, фен-ма дæ чындзы! – æрбадзырдтой
йæм мидæмæ.
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Ус æвиппайды ахъуыды кодта: «Æмæ мæнæн
лæппу куы нæ ис, чызджытæ йеддæмæ?»
Уыйадыл хъазт æрбайсæфт, цыма æппындæр
ницы уыд.
– Мæ цæстытыл цы нæ ауайдзæн, – ахъуыды кодта
ус, æмæ та афынæй.
Уæдæй фæстæмæ ус æнцой нал ардта. Сæ дуæрттæ
сын хостой, хъæр-цъæхахстæй-иу сæ кæрт байдзаг, сæ
кæрчытæ-иу æнахуыр пыррыччытæ кодтой. Æрмæст
уыдæттæ Замирæт йеддæмæ ничи хъуыста. Куынæуал
фæрæзта, уæд хабар йæ сыхагæн радзырдта.
– Æмæ дын нæ дзырдтон, – загъта сыхаг ус, – ныр
цу, æмæ сын се ‘хсæв скæн, хатыр сæ ракур.
Афтæ кæнгæ дæр бакодта.
Уæдæй фæстæмæ æууæндын райдыдта, стæй йæ
хæйрæджытæ дæр нал хъыгдæрдтой.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Баликъоты Ирæ.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан,
Дзæуджыхъæу, ноябрь, 2009 аз.
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О, НЕ ЗАРЕКАЙСЯ!

Как гласит поверье, раньше черти являлись лю
дям. Они мешали жить, досаждали, приносили беды.
Однако случалось, что делали и добрые дела. Помня
об этом, народ поклонялся им, обращаясь с просьбой
избавить от несчастий.
Нам трудно установить сейчас, откуда берет на
чало обычай наших предков делать жертвоприноше
ние в определенный вечер, ночь, называемую «ночью
чертей» (Хæйрæджыты æхсæв).
По преданию, в эту ночь не следует отправлять
ся в путь, выходить из дома – может встретиться черт
и, хотя зла не сделает, но позабавится над человеком,
подшутит над ним.
Каргинова Замира, жительница села Гизель, не
верила в чертей. Она посмеивалась над соседями:
– Вы что, не в своем уме? Чему верите?!
– Не зарекайся, Замира, вот встретятся они тебе,
тогда узнаешь и пожалеешь о том, что говоришь!
– Бросьте эти разговоры! Кого я встречу? – гово
рила она соседям и не стала отмечать ночь чертей
(Хæйрæджыты æхсæв).
И ту ночь она провела в кошмарном сне, просну
лась среди ночи, слышит – во дворе играет гармонь,
хлопают в ладоши, веселятся.
На улице собралось много народу, все танцевали
симд.
– Замира, выйди к нам. Твой сын выкрал девушку,
посмотри, какова невеста!
Женщина подумала: «У меня ведь нет сына, одни
дочери». Вдруг танцы прекратились, будто и не было
никого.
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– Что только ни пригрезится, – сказала она и сно
ва уснула.
Но не было ей покоя: то стучат в дверь, то шумят,
визжат во дворе, как-то странно квохчут куры. Но
слышно было это все только одной Замире. Ей стало
невмоготу, и она рассказала обо всем соседке.
– Ведь предупреждала тебя, – сказала соседка, –
теперь придется задобрить их вечером и попросить
прощения.
Так Замира и сделала.
С тех пор стала она верить в чертей, а те больше
не мучили ее.
Рассказала Баликоева Ира, 68 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, ноябрь, 2009 г.
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САКЪИТЫ ХÆЙРÆГ

Кæддæр дам Сакъиты чысыл лæппутæ хъазынмæ
цыдысты цæугæдоны раз иу стыр фæзмæ. Уыдон-иу
хъазын куы райдыдтой, уæд-иу кæцæйдæр фæзынд
хæйрæджы лæппын. Къудзийы бын-иу бамбæхст
æмæ сæм хæлæггæнгæ кастис. Иухатт куы уыд, уæд сæ
къозо къудзийы бынмæ батылди. Хæйрæджы лæппын
æм фæлæбурдта, æмæ йæ йæ фæстæ цы лæппу
базгъордта, уымæ балæвæрдта. Лæппу фæтарст, æмæ
ныхъхъæр кæнынмæ куыд хъавыд, афтæ йæм хæйрæг
сдзырдта:
– Ма тæрс, ницы дын кæндзынæн. Мæн дæр тынг
фæнды сымахимæ хъазын.
– Æмæ уæдæ цæмæн æмбæхсыс, рацу æмæ
хъазæм, – загъта лæппу.
– Уымæн æмæ æз сымахæй нæ дæн, – æнкъардæй
загъта хæйрæг.
Кæй зæгъын æй хъæуы, сывæллон æй нæ бам
бæрста, æмæ йæ тыххæй ракодта. Уæдæй фæстæмæ
иумæ хъазын райдыдтой.
Лæппутæй иу йæ фыды фыдæн радзырдта:
– Баба, иу æнахуыр лæппу немæ фæхъазы бонизæрмæ, изæр цыдæр фæвæййы, цыма зæххы
скъуыды ныххауы! Иу бон йæ худ ахауд, æмæ мæм
афтæ фæкаст, цыма йæ сæрыл зына-нæзына сыкъатæ
уыд. Æвæццæгæн мæ цæстытыл ауад.
Цы базонын хъуыд зæронд лæгæн, уыцы лæппу
хæйрæджы лæппын кæй у. Йæхинымæры ахъуыды
кодта: «Кæддæр Саккатæм хæйрæг цард, æмæ сын
тынг æххуыс кодта. Æвзæр нæ уаид, нæхимæ йæ куы
‘рбасаиккам, уæд!»
305

– Райсом та уыцы лæппу куы фæзына, уæд-иу
фæцырд у, æмæ йын йæ дзыккутæй иу бындзыг
хæсгардæй фæлыг кæн, – загъта зæронд лæг æмæ йæм
хæсгард радта.
Дыккаг бон лæппу афтæ бакодта, æмæ хæйрæджы
лæппын сæ фæдыл рацыди, æмæ семæ цæргæйæ
баззад. Йæ худ никуы иста, æмæ хæйрæг у, уый зæронд
лæг йеддæмæ ничи зыдта. Уæдæй фæстæмæ Сакъиты
мыггагыл цард бахæцыд. Сæ гыццыл бакуысты бирæ
бæркад, афтæмæй цардысты.
Иухатт та иу фыдзонд, знæт лæг куывды хыл
ракъахта, æхсидав фелвæста артæй æмæ йæ фехста.
Æхсидав ауад хæйрæджы фарсыл. Хæйрæг алыгъд,
фæлæ уæдæй фæстæмæ адæмæн фыдмитæ кæнын
райдыдта. Тæрсын кодта устытæ æмæ сывæллæтты.
Сæ фæстæ-иу æмдзæгъдгæнгæ цыдис, тутæ сыл
кодта, фæлæ йæ уыдон нæ уыдтой. Æвиппайды-иу
дзыхъхъæй сгæпп кодта исты сырды хуызы æмæиу цы нæ хуыз райста. Адæм дзы сфæлмæцыдысты,
тынгдæр та, æхсидав ыл чи фехста, уыцы лæг.
Смæллæг, рынчынтæ кæнын райдыдта, мæлæты
къахыл ныллæууыд. Адæм ын загътой хæйрæгæн
дыууæ чъирийы скæн, зæгъгæ, балæгъстæ йын кæн,
хатыртæ дзы ракур. Байхъуыста адæммæ æмæ скодта
хæйрджыты æхсæв.
Уæдæй фæстæмæ хæйрæг нал фæзынд.
Радзырдта йæ 68-аздзыд сылгоймаг Баликъоты Ирæ.
Ныффыста йæ Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, ноябрь,
2009 аз.
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ЧЕРТ САКИЕВЫХ

Говорят, когда-то давно дети Сакиевых часто игра
ли на большой поляне у реки. Когда мальчики начи
нали игру, откуда-то появлялся чертенок. Он скрывал
ся в кустах и с завистью наблюдал за игрой. Однажды
мяч закатился в кусты. Чертенок схватил его и пере
дал мальчику, который прибежал за ним. Тот испу
гался, хотел было закричать, но чертенок сказал:
– Не бойся, я не трону тебя. Мне бы тоже хотелось
поиграть с вами.
– А почему ты прячешься в кустах? Идем играть,
– сказал мальчик.
– Потому что я не такой, как вы, – с грустью про
изнес чертенок.
Мальчик был слишком мал, чтобы понять смысл
его слов, и уговорил его играть. Теперь они всегда
играли вместе.
Один из ребят рассказал своему дедушке:
– Баба, один странный мальчик целый день играет
с нами, а как вечер – сразу исчезает, как сквозь землю
проваливается. Как-то у него упала шапка, и я увидел
еле заметные рожки. А может мне показалось…
Старик сразу смекнул, что это чертенок, и про
себя подумал: «Когда-то и у Саккаевых тоже жил
черт, он им очень помогал. Было бы хорошо, если бы
и нам тоже удалось заиметь своего черта».
– Когда завтра появится этот мальчик, постарайся
выстричь у него клок волос, – сказал старик и дал вну
ку ножницы.
Мальчик на следующий день выполнил то, о чем
просил дед, и чертенок пошел с ним и остался жить.
307

Он никогда не снимал шапку, и никто, кроме старика,
не знал, что это черт. Тем временем жизнь Сакиевых
пошла на лад: они стали жить, не зная нужды, и даже
малый труд прибавлял достаток.
Но однажды во время пира кто-то, затеяв ссору,
выхватил горящее полено из костра и бросил в толпу.
Полено попало в чертенка. Ему удалось убежать, но
с той поры он начал мстить людям, пугал женщин и
детей: шел следом, хлопал в ладоши, плевал в них. Не
видимый людям, неожиданно выпрыгивал он из ямы
в обличье какого-либо зверя. В каком только образе
он ни появлялся!
Жители села потеряли покой, особенно достава
лось тому, кто кинул полено: он исхудал, часто болел,
и, казалось, вот-вот умрет.
Знающие люди посоветовали ему испечь два
пирога, обратиться к черту и попросить прощения.
Он так и сделал. После этого черт больше не появ
лялся.
Рассказала Баликоева Ира, 68 лет.
Записала Скяева Зоя, г. Владикавказ, ноябрь, 2009 г.
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ЗÆДЫ ХАЙ ÆМÆ ХÆЙРÆДЖЫ ХАЙ

Ирон адæмон сфæлдыстадмæ гæсгæ адæймаг куы
райгуыры, уæд ын вæййы зæды хай æмæ сайтаны
хай. Цалынмæ цæра, уæдмæ вæййынц йемæ. Йæ
хæйрæджы хай йæ аразы галиу, рæдыд фæндагыл,
аразы йын фыдбылызтæ. Йæ зæды хай та йын æххуыс
кæны бахъуаджы сахат, аразы йæ раст фæндагыл. Иу
адæймаг иннæйы исты маст куы бауадзы, уæд ын уый
бауайдзæф кæны: «Цæй-ма, дæ хæйрæджы хай дæ
мæныл ацардыдта?!»
Адæймагæн йæ зæды хай (ангел-хранитель) куыд
баххуыс кæны, уый тыххæй ис бирæ хабæрттæ.
Хæсты рæстæджы Лескенаг ахуыргæнæг Æгъуызар
ты Асиат районмæ ацыд йе ‘мкусджытæн æхца исын
мæ. – Фæстæмæ куы раздæхтæн, – дзырдта Асиат, уæд
мыл баизæр, хидмæ мæ бирæ нал хъуыд, афтæ. Кæсын,
æмæ хидæй иуварс – сау барæг. Æз фæтарстæн, фæлæ
мын гæнæн нал уыд, æмæ барæджы рæзты тагъдтагъд ацыдтæн, цыма йæ уынгæ дæр нæ фæкодтон.
Сау барæг дæр ацыдис. Æз æрлæууын, æмæ барæг
дæр æрлæууы. Æз тагъддæр ацæуын, æмæ та сау
барæг дæр, (бæхæй, цæсгомæй, дзаумайæ, иууылдæр
сау уыди). Хидмæ куыд бахæццæ дæн, афтæ ауыдтон
æндæр барæджы. Бæхæй, дзаумайæ – æгасæй
дæр уыд урс-урсид. Урс барæджы ауынгæйæ сау
барæг дзыхълæуд фæкодта, йæ бæх тарст хуыррытт
ныккодта æмæ талынджы аныгъуылд. Ныр та мæ
фæстæ цыд урс барæг. Нæ дуармæ куы бахæццæ дæн,
уæд æрлæууыд æмæ мæм дзуры: «Ныр дын тас нал у,
уæхимæ дæ».
Æз азгъордтон хæдзармæ, скуыдтон æмæ мæхи
нанайыл баппæрстон. Хабар мæ фыды мадæн
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куы радзырдтон, уæд загъта: – Сау барæг уыди дæ
хæйрæджы хай. Хъуамæ дæ хидæй аппæрстаид. Урс
барæг та уыд дæ зæды хай (твой ангел-хранитель)
æмæ дæ фервæзын кодта.
Мæнæн мæхицæн дæр мæ зæды хай арæх кодта
æххуыс. Иу уалдзыгон бон, мит ма фæстаг уард
ракодта, афтæ хъæдмæ хæстæг мæ цæхæрадонмæ
ацыдтæн. Æххæст ма, зæгъын, хъæдмæ куы суаин,
давон фæзынд æви нæ, уый куы базонин. Иугыццыл
хъæды бацыдтæн. Фæстæмæ куы рацæйцыдтæн, уæд
мæ размæ къахвæндаджы иу фарсæй митæй рабырыд
стыр калм. Фæндагыл стымбыл, йæ сæр хæрдмæ
систа æмæ мæнырдæм рацæйбырыд. Æз лæугæйæ
баззадтæн. Æрхауынмæ мæ бирæ нал хъуыд, афтæ
мæм мæ сыхаг лæппу хъæр кæны: «Ма тæрс, мæ
куыдзы бар ма йæ бауадз!» Кæцæйдæр иу стыр куыдз
æрбазгъордта, калмыл йæхи андзæрста, фæлæ уый
къудзийы бабырыд. Мæ сыхаг та мæм дзуры: «Рауай,
цæмæй ма тæрсыс». Æз азгъордтон. Дыккаг бон ме
‘ннæ сыхагæн радзырдтон хабар æмæ мын уый афтæ:
«Гришæ ныр æнæхъæн мæй Краснодары куы ис, уæд
дæм куыд дзырдта?»
Афтæ мæм мæ зæды хай фæзынд æххуысмæ
Гришæйы хуызы.
Радзырдта æмæ йæ ныффыста 68-аздзыд сылгоймаг
Скъиаты Зоя, Дзæуджыхъæу, 2009 аз.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
И ДЬЯВОЛ-ИСКУСИТЕЛЬ

Из устного народного творчества осетин мы зна
ем, что с рождения с каждым человеком по жизни
идут ангел-хранитель и дьявол-искуситель. Дьявол
пытается сбить с праведного пути, подвергая челове
ка искушениям. Ангел-хранитель же приходит на по
мощь в трудную минуту, направляет на путь добра.
Не зря говорят: «Это дьявол тебя подстрекал!» – если
один человек обидит другого.
Известно много примеров того, как ангел-храни
тель оберегает людей.
Во время войны учительница из села Лескен Асиат
Агузарова отправилась в районный центр за зарпла
той для сотрудников.
– Я возвращалась вечером, начало темнеть, – рас
сказывала Асиат. – На подходе к мосту недалеко от
села увидела черного всадника. Я испугалась, но
делать нечего, и быстро прошла мимо, стараясь не
глядеть на него. Всадник за мной следом, я ускоряю
шаг, он тоже, я остановлюсь, черный всадник тоже
останавливается. И конь, и одежда, и лицо его – все
было черным. Дошла до моста и вижу – стоит другой
всадник. Одежда и конь его были белыми. Заметив
его, черный всадник резко остановился, конь стран
но фыркнул, и они исчезли в темноте. Теперь меня
сопровождал всадник в белом. А у самых наших во
рот он сказал: «Теперь ты дома, в безопасности». Я
вбежала в дом, бросилась к бабушке и расплакалась.
Рассказала ей про всадников. Она сказала:
– Черный всадник – это дьявол, он задумал сбро
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сить тебя с моста, а белый – твой ангел-хранитель, он
пришел на помощь…
Меня тоже не раз спасал мой ангел-хранитель.
Однажды весной, когда выпал последний снег, я по
шла в огород на окраине села, около леса. Решила
заодно пойти в лес, посмотреть, не появилась ли че
ремша. Возвращаясь, увидела на тропе свернувшуюся
большую змею, которая выползла из-под снега. Она
подняла голову и поползла в мою сторону. Я останови
лась, не могла двигаться, казалось, вот-вот упаду. Вдруг
слышу голос соседского парня: «Не пугайся, подпусти
к ней собаку!» Откуда-то прибежала большая собака
и направилась к змее, но та уползла в кусты. Тут опять
слышу, как говорит сосед: «Иди, теперь не бойся». Я
побежала, оглядываясь, но никого не было видно.
На другой день я рассказала соседке об этом
случае. Она удивилась: как я могла услышать голос
Гриши, ведь он месяц назад уехал в Краснодар?!
Так мой ангел-хранитель уберег меня, появив
шись в образе соседа Гриши.
Рассказала и записала Скяева Зоя, 68 лет,
г. Владикавказ, 2009 г.
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БЫНАТЫ ÆХСÆВ ÆМÆ ХÆЙРÆДЖЫТЫ ÆХСÆВ

Октябрыхъæуккаг Гæздæнты Хъазыбег (рухсаг
уæд) уыд куырыхон лæг. Хорз зыдта ирон æгъдæуттæ,
царды фæзилæнтæ æмæ сыл ахуыр кодта кæстæр
фæсивæды.
– Дыууæ бæрæгбоны уыцы иу æхсæв цæмæн
фæкæнынц? – бафарстон Хъазыбеджы.
– Сæ дыууæ дæр раст ‘сты, æрмæст сæ фæйнæ
хуызы кæнын хъæуы.
Не ‘скæнæг Хуыцау фыццаджыдæр скодта,
йæхицæн æххуысгæнджытæ: зæдтæ æмæ дауджытæ.
Иу зæд дзы уæлдай рæсугъддæр æмæ зондджындæр
разынд. Фæлæ ахæм хин æмæ кæлæн уыд, æмæ йæхи
Хуыцауы æмсæр рахуыдта. Хуыцау смæсты, æмæ йæ
зæххы бынмæ фехста, йæ фарс чи хæцыд, уыдонимæ.
Уæдæй фæстæмæ цæуы Хуыцауы ныхмæ, адæмы
æвзæр митыл ардауы æмæ сын цы нæ фыдбылызтæ
аразы! Фæлæ искуы иу хатт хорзы дæр бацæуы.
Уымæ гæсгæ сын адæм лæгъстæ кæнынц. Скæнын сын
фæхъæуы дыууæ чъирийы æмæ иу гуыл, аргæвдын
карк. Фæхъæуы сæ хæлар кæнын: «Æвзæр цæстæй нæм
ма ракæсут, фыдбылызæй нæ бахизут, ацы гуыл та уæ
сывæллæттæн. Хæргæ дзы нæ бакæндзыстут, сæ уындæй
æфсæст ут». Уый фæстæ дуар гомæй ныууадзынц æмæ
цыбыр рæстæгмæ æддæмæ рацæуынц.
Бынаты æхсæв чи кæны (мæнæ «домовой» кæй
хонынц), уымæн та скæнын фæхъæуы æртæ чъирийы
æмæ карк, æмæ сæ бынаты хицауæн скувын, нæ бынат
амондджын уæд, зæгъгæ. Кæй скæнынц, уымæй
бинонтæй дарддæр хæрын никæмæн æмбæлы.
Уазæгæн та сæрмагондæй скæнынц хæринаг.
Радзырдта йæ 70-аздзыд нæлгоймаг Гæздæнты Хъазыбег.
Ныффыста йæ Дзуццаты Хасан, Дзæуджыхъæу, 1998 аз.
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НЕЧИСТОЙ СИЛЕ
И ДОМОВОМУ

Житель села Октябрьское Казбек Газданов (цар
ство ему небесное) был уважаемым человеком. Он
хорошо знал и соблюдал обычаи и обряды осетин.
Общаясь с молодежью, охотно рассказывал про обы
чаи предков.
Я задала Казбеку такой вопрос:
– Чем объяснить, что одновременно, т. е. в один
и тот же день, приносят жертву, задабривая домо
вого (Бынаты æхсæв) и нечистую силу (Хæйрæджыты
æхсæв)?
– И тех, и других не надо забывать, но делать это
по-разному.
– Создатель наш, Всемогущий Бог, первыми со
творил себе сподвижников, помощников для добрых
дел, ангелов и добрых духов (их называют «зеды» и
«дауаги»). Один из них был умен и привлекателен, но
злобен и коварен. Он провозгласил себя равным Богу.
Бог рассердился и отправил его в преисподнюю вме
сте с его приверженцами. С тех пор он действует про
тив Бога, подвергая людей искушениям и соблазнам.
Но иногда он творит и добрые дела. Помня об этом,
люди обращаются к нему с просьбами. Чтобы уми
лостивить его, пекут два пирога и один небольшой
пирожок (гуыл), режут черную курицу. Это все по
свящают нечистой силе, обращаясь к ней со словами:
«Храни нас от бед и несчастий, прояви к нам доброту.
А этот пирожок для ваших детей. Вы не сможете от
ведать, но будьте сыты их видом». После такого риту
ала следует оставить дверь открытой и выйти нена
долго из дома.
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А обычай задабривания домового (Бынаты æхсæв)
следует выполнять так: нужно приготовить три пиро
га, подать курятину, помолившись, обратиться к до
мовому с просьбой о благополучии дома и семьи. То,
что приготовлено по этому случаю, не принято есть
никому, кроме членов семьи. Если же в доме гость, то
ему готовят пищу отдельно.
Рассказал Газданов Казбек, 70 лет.
Записал Дзуцев Хасан, г. Владикавказ, 1998 г.
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