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Мæнæ ацы чингуытæ – гуырдзиаг литературæйы антологи ирон 
æвзагыл æмæ ирон литературæйы антологи гуырдзиаг æвзагыл – 
хъуамæ разына нæ адæмты, ирон æмæ гуырдзиаг адæмты 
ахастытæн, уыдон æрнывыл кæныны вазыгджын æмæ зын 
хъуыддагæн, рæстаг зонд æмæ рæствæндийаг зæрдæйæ аразинаг 
хъуыддагæн фарн дæттæг. 

Джусойты  Нафи, Академик 
 

ai, es wignebi _ qarTuli mwerlobis anTologia osur 

enaze da osuri mwerlobis anTologia qarTul enaze _ 

unda gaxdes Cveni xalxis, osi da qarTveli xalxis, 

urTierTobaTa mowesrigebaSi gonivruli, wrfeli gu-

liT gasakeTebeli uaRresad mniSvnelovani saqmis keTi-

li megzuri. 

akademikosi nafi jusoiTi 

 

 

These books – Anthology of Georgian Literature in Ossetian 
and Anthology of Ossetian Literature in Georgian – should 
become a good guide in an extremely important matter that has 
to be done with a prudent, sincere heart in the settlement of 
relations between our peoples – Ossetians and Georgians. 

 

Academician Nafi Jusoiti 
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ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ ИРОН ÆВЗАГЫЛ 
 

«Сæрмагонд хæрзиуæгад нæ сыхаджы хæрзиуæгадыл 
баст у, сыхаджы æнамонддзинадыл нæ амонд не ‘рфидар 
уыдзæн, нæ сырæздзæн». 

Чъавчъавадзе Илья («Иверия»,1886) 
 

«Удгоймаджы царды иу бæрзонд цæстæнгас æвзæрын 
кæны. Ацы цæстæнгас хицæнгонд идеал у æмæ уый сæх-
хæст кæнын у предметы ахуыргæнгæйæ. Ацы цæстæнгасы 
сæйраг нуары æвдисы дыууæ дзырды – «уарзондзинад 
æмæ уæздандзинад» адæймæгты ‘хсæн. Чидæриддæр ацы 
сыгъдæг æмбарынад бамбæрста, уымæн сыхаджы æмæ 
æфсымæрдзинады амонддзинад æхсызгондзинад у æмæ 
уый хъыгдзинад хъынцъыймаг у».  

(«Иверия», 1899) 
 

«Стайы цармдарæг» мæн йæхимæ ‘лвæста, нæ æрмæст 
йæ идейон-аивадон æвдыстæй, фæлæ ма уымæй дæр, æмæ 
уым федтон цыдæр тынг хион, иумæйаг кавказаг уд; 
мидæгон хæстæгон бастдзинад мæ адæмы угоймагон 
культурæимæ, йæ рагон культурæимæ... «Стайы цармда-
рæг»-ы ратæлмац кæнын мæнмæ кæсы мæ адæмæн 
нисаниуæгон фæзындæн. Руставелийы гени бирæ хорздзи-
над бафтаудзæн ироны зæрдæйы æмæ зонды. Ацы рæ-
стæджы, тæлмацы нысан у, гуырдзиаг æмæ ирон адæмы 
хæлардзинады æнусон аргъуанмæ иу дур бафта, уый 
тыххæй цæмæй поэма дзуры махæн тугæй хæстæгдзина-
дыл алкæмæй уæлдæр къæпхæныл – Тамары æмæ Давиты 
номæй. Кæд мæ тæлмац чысыл уæддæр сæххæст кæндзæн 
нысаны, уæд мæхи амондджыныл банымадтаин».  

Бестауты Гиуæрги 
 

Гуырдзиаг-ирон литературон æмахастыты истори æнустæ 
нымайы æмæ æвдисы хъæздыг фæлтæрддзинады. Гуырдзиæгтæ 
дæр æмæ ирæттæ дæр кæрæдзийы æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыр кодтой, иртæстой æмæ тæлмац кодтой. 

Гуырдзиаг поэзийы антологийыл куысты рæстæджы ноджы 
иухатт федтам уыцы арф бастдзинад æмæ æмахастыты, кæцыйы 
ацы дыууæ адæм, гуырдзиæгтæ æмæ ирæттæ, æнусты дæргъы 
скодтой. Гуырдзиаг æвзаг ибериаг-кавказаг æвзæгты бинонтæй 
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у. Фæлæ ирон æвзаг – индоевропæйаг æвзæгты бинонтæм хауы. 
Гуырдзиаг поэтикон хуызæгты ирон æвзагыл тæлмац кæныны 
рæстæджы лæвæрд мидисимæ иумæ æмбæлон барæн у 
хъахъхъæдгонд æмæ афтæмæй у тæлмацгонд. Æмдзæвгæйон 
формæйы ахæмхуыз амалдзинад æндæр æвзæгты бинонтимæ, 
ацы адæмы бирææнусон æмахастыты поэтикон дзуапп у.  

Æнæнхъæлæджы нæу, цæмæй Телауы семинары бындурæв-
æрæг, Гайоз Ректор (1746-1821), Генцауров Паулеимæ иумæ, 
фыццаг сарæзта ирон ахуыргæнæн цыбыр Къатехизмо. Нæдæр 
уый у диссаг, цæмæй Ялгъузидзе-Гæбæраты Иуане, «æрдзæй 
ирон» гуырдзиаг графикæйы бындурыл сарæзта ирон дамгъуат, 
гуырдзиаг æвзагыл ныффыста поэма «Ялгъузиани». Фыццаг 
ирон къухфысты автор, фыццаг ратæлмац кодта гуырдзиагæй 
иронмæ бирæ динон чиныг: «Категориай симетней» – 1794 аз.; 
Бумейстры метафизикай – 1796 аз.; Ялгъузидзе Иуане гуырдзиа-
гæй ирон æвзагыл ратæлмац кодта цыппарсæр, кæцы къухфы-
сты хуызæй хъахъхъæд у æртæ нымæцæй: Гуырдзыстоны цен-
тралон паддзахадон архивы; Азийы адæмты институты Ленин-
грады хайады архивы; Мæскуыйы зæронд актты централон 
паддзахадон архивы. Иуане ратæлмац кодта ноджы дыууæ ди-
нон чиныг: «Куывдон литурги» (мыхуыры рацыд Мæскуыйы, 
1821 аз., 600 экземпляр) æмæ «Æмбырдон аргъуыд» (мыхуыры 
рацыд 1824 азы), дыууæ чиныг дæр мыхуыргонд æрцыд Мæс-
куыйы.  Всеволод Миллер Стыр-Дигоры кæмттæй сæ иуы федта 
Ялгъузидзе Иуанейы чингуытæ, Гуырдзыстоны æмæ Къахеты 
Митрополиты, Феофилакты баххуысæй рауагъд Тбилисы, 1820 
азы. Æдæппæт цыппар чиныг: Дамгъуат, Райсомы æмæ Изæры 
Куывдуат, Катехизм, Литурги, натлобайы, чындзæхсæвы æмæ 
зианы ныгæныны тыххæй, тæлмацгонд сты гуырдзиаг æвзагæй 
аргъуанон гуырдзиагæй (хуцури).    

Ялгъузидзе Иуане рафыста «Стайы цармдарæг» (кæцы 
æфснайд ис Парижы националон библиотекæйы), Орбелиани 
Сулхан-Сабайы гуырдзиаг дзырдуат  (дыууæ хатты рафыста); 
Багратъион Давиты «Очерктæ» – 1814 аз.; Теймураз дыккаджы 
«Саркъе ткмулта (Айдæн зæгъджыты)» (дыууæ хатты рафыста – 
1823 æмæ 1828 аз); 1827 азы рафыста æмбырдгонд, кæцыйы ис 
Басили Кесариа-Кабадукелийы «Екуста дгъета» æмæ Григол Но-
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селийы, «Дабадебисатвс кациса (гуырæнбонæн лæджы)»; рафы-
ста «Давришиани», «Мариани» æмæ æнд. (Шанидзе 1964: 170-
176). Уый-ма рафыста Теймураз II-ы «Саркъе ткмулта (Айдæн 
зæгъджыты)». Ялгъузидзе Иуане гуырдзиаг æвзагыл æмдзæвгæтæ 
дæр фыста. Уый дыууæ номарæн æмдзæвгæйы ныффыста Цъе-
ретели Зурабы чызг Кетеванæн, Багратъиони Иуанейы æмкъай.    

Ялгъузидзе-Гæбæраты Иуане гуырдзиаг графикæйы бынду-
рыл арæзт ирон дамгъуатæй мыхуыр æрцыд Руставели Шотайы  
«Стайы цармдарæг» (ирон æвзагыл æй ратæлмац кодта Саулохты 
Мухтар), Хетæгкаты Къостайы «Ирон фæндыр» (1939 аз., 1959 
аз.), Коцойты Арсены уацмыстæ (1951 аз.), Гæдиаты Цомахъы 
æвзæрст радзырдтæ (1952 аз.), афтæ-ма, æндæр ирон фысджыты 
уацмыстæ дæр. Ай та гуырдзиаг-ирон литературон æмахастыты 
иу нысаниуæгон сыф уыд, кæцы ноджы фылдæр æввахс кодта 
ацы дыууæ адæмы кæрæдзиимæ. Ялгъузидзе-Гæбæраты Иуане 
гуырдзиаг æвзагыл фыст литературон уацмыстæ, уый æрдыгæй 
нусхурон рагон гуырдзиаг фысджыты фыстытæ æвдисынц, 
цæмæй уый гуырдзиаг фысджыты стыр аргъгæнæг кæй уыди». 

Мах цымыдисмæ гæсгæ хъуамæ зæгъæм, цæмæй гуырдзиаг 
адæмон поэзи абоны онг иронау нæ уыди тæлмац. Ай уæд, 
гуырдзиаг поэтты æмдзæвгæтæ, гуырдзиаг фысджытæ, зæронд 
гуырдзиаг фыссынады историйæ райдайгæйæ, цалдæр хатты 
тæлмацгонд æрцыд æмæ мыхуыры рацыд ирон æвзагыл. Аимæ 
иумæ хъуамæ банысангонд æрцæуа, цæмæй Нарты кадджытæ 
(поэтикон æмæ прозаикон), ирон аргъæуттæ, таурæгътæ бирæ-
хатт сты гуырдзиаг æвзагыл тæлмацгонд.  

  Ацы æмбырдгонды æххуысæй фыццагхатт бакæсдзысты 
ирон æвзагыл гуырдзиаг фольклоры шедевртæ: "Мæнгдуне цы 
у", «Мæнгдунейы уазджытæ стæм», «Хур мæ мад у» æмæ æнд. 
Ирон æвзагыл афтæ-ма фыццаг хатт тæлмац æрцыд æмæ ацы 
рауагъды парахат кæны гуырдзиаг фольклоры хуызæг, адæйма-
джы, мады, сылгоймаджы æмæнкъарыны æмæ тæригъæдгæнæ-
ны диссаджы поэтикон фæлгонц, «Æмдзæвгæ стайы æмæ 
барæджы». Ацы æмдзæвгæйы сæйраг зæгъæг гæнæн ис, идейон 
ныхмæлæудæй дæр банымайæм: хъæбулы марæджы (стайы) мад 
аккагæй аргъ кæны æмæ йæ хъæбулы æмбæлон ныхмæлæууæ-
гыл нымайы. Ноджы фылдæр, æвдисы уый мадырдæм тæригъæ-



 
 

          12 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

ды æнкъарынæй. Цы диссаджы удгоймагон бæрзонддзинад 
æвдыст цæуы саударæг мады ныхæсты: «чи зоны стайы мад мæ-
нæй карздæрæй кæуы, ацæуон, æз дæр уырдæм бацæуон, мæ-
сæллæй зæгъон мæрдджынæн»... хъæбулы марæджы мады 
æмæнкъарынад адæймагдзинады бæрзонд, хумæтæг мæлджы-
тæн æнæбаххæсгæ бæрзондæй у зæгъгæ æмæ арф моралон æмæ 
гуманон хъуыдыйы хуызæг у. Ай диссаг, бæрзондгонд дунейы 
уæлкурдиатон балладæ ирон æвзагыл иттæг цымыдисон æмæ 
оригиналимæ æххæст дзырдтæй у тæлмац. Хъыгагæн, æмбырд-
гонды (чиныджы) гуырахсты арæнгонды тыххæй мах нæ 
бахастам гуырдзиаг фольклоры æндæр хуызæгты.  

 Адæмон «Æмдзæвгæ стайы æмæ барæджы», Шота Руставе-
лийы «Стайы цармдарæг», Чахрухадзейы «Тамариани», Гурами-
швили Давиты «Давитиани». Орбелиани Григолы поэма «Га-
джидау», æмæ æндæртæ, се ‘хсæн, нырыккон гуырдзиаг авторты 
æмдзæвгæтæ, Харанаули Бесикъ «Кæм сты хъæбултæ» æмæ а.д., 
раст гуырдзиаг æмдзæвгæйон барæнæй у тæлмацгонд. Афтæ-ма 
ирон æмдзæвгæйы оригиналдзинады бавæрынæн, ирон поэзийы 
хирдыгонад у æркастгонд фольклорон  æмæ литературон текс-
тты тæлмацгæнгæйæ. Гуырдзиаг поэттæ ахæм уарзондзинадæй 
тæлмац кодтой ирон адæмон хуызæгты (Нарты эпосы, адæмон 
дзыхæй-дзургæ сфæлдыстады вариантты), цæмæй бахъахъхъæд-
таиккой уыцы зæрдæмæдзыд æмæ хирдыгондзинад, кæцы ирон 
поэтикон ныхасы оригиналон аккаг уыдаид. Афтæ æрцыд 
тæлмацгонд Нарты таурæгътæ, ирон дзыхæй-дзургæ сфæлдыс-
тады хуызæгтæ, ирон классикты – Мамсыраты Темырболаты, 
Хетæгкаты Къостайы, Джусойты Нафийы, Бестауты Гиуæргийы, 
Хъазиты Мелитоны æмæ æндæрты æмдзæвгæтæ æмæ поэматæ. 

Цы хауы зæронд гуырдзиаг фыссынадмæ, уымæй Шота Рус-
тавелийы «Стайы цармдарæг» поэмæйы хицæн эпизодтæ æмæ 
пасажтæ уæрæхæй парахат кæнынц ирон фольклоры. Куыд зы-
ны, афтæмæй гуырдзиаг æмæ ирон культурæты хæстæгдзинад 
æмæ æнгом æмдзарддзинад разуавæр кæны нырма ноджы рагон 
æнусты Руставелийы æнæмæлгæ поэмæйы садæмондзинад ирон 
æхсæнады дæр. 

 «Стайы цармдарæг» мыхуырон хуызæй ирон æвзагыл фыц-
цаг хатт уагъд æрцыд 1943 азы Сталиниры (абонон Цхинвал). 
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Поэма ратæлмац кодта Саулохты Мухтар. «Стайы цармдарæг»-
ы ацы тæлмац мыхуыр цæуы гуырдзиаг графикæй.  

 Поэмæйы дыккаг тæлмац хауы зынгæ ирон фыссæг, Бестау-
ты Гиуæргимæ. Уый рдыгæй тæлмац «Стайы цармдарæг» Цхин-
валы 1975 азы мыхуыры рацыд. Чыныджы спайдагонд у Михаил 
Зичы иллюстрацитæ. Банысанкæнинаг у, цæмæй Бестауты Гиу-
æргийы ‘рдыгæй тæлмац «Стайы цармдарæг» Иване Мачабе-
лийы номыл премийæ нысангонд æрцыд. Академик Джусойты 
Нафи фыста: «Уый поэтикон æвзагæй закъæтты æххæст ба-
хахъхъæнгæйæ скодта бирæ ног дзырд, кæцыйæ схъæздыг кодта 
мадæлон æвзаг. Æз уыдтæн æвдисæн, куыд арæхстгай æмæ 
уарзтдзинадæй æвзæрста алы дзырды, алы фразæйы, сæдæ хатт-
иу абарста  тæлмац текстимæ, æвзæрста нæ æрмæст мидисмæ 
гæсгæ, фæлæ-ма разæгъыны цæстæнгасмæ гæсгæ дæр». 

Гиуæргийы тæлмацы бахъахъхъæдгонд у æхсæрдæснæмы-
гон шаиры формæ (бæрзонд æмæ ныллæг шаир), рифма, ритм, 
аивадон амæлттæ. Тæлмацгæнæг æххæстæй зыдта мадæлон 
æвзаг æмæ-ма афтæ бындуронæй сахуыр кодта гуырдзиаг æвзаг 
дæр. Раст дыууæ адæмы æмæ æвзаджы уарзондзинад уымæн 
баххуыс кодта, цæмæй бæрзонд æмвæзадæй ратæлмац кодтаид 
Шотайы æнæмæлгæ поэма ирон æвзагыл.    

 Хъуамæ банысан кæнæм, æмæ цалынмæ йæхæдæг «Стайы 
цармдарæг» райдыдтаид тæлмац кæнын, уæдмæ уый тæлмац кодта 
гуырдзиагæй иронмæ æмæ иронæй гуырдзиагмæ. Уый иттæг бирæ 
куыста тæмацтыл æмæ æвæццæгæн бирæ фылдæр, оригиналон 
сфæлдыстадмæ абаргæйæ. Уый иттæг хорз ратæлмац кодта 
гуырдзиаг классикты: Бараташвили Никъолозы, Чъавчъавадзе 
Ильяйы, Цъеретели Акъакъийы, Важа-Пшавелайы, Леонидзе 
Георгийы æмæ æндæрты сфæлдыстады ирон æвзагыл. Афтæ-ма 
ратæлмац кодта нырыккон гуырдзиаг поэтты сфæлдыстад дæр.  

Фæлæ сæйраг, уый тæлмацты, кæй зæгъын æй хъæуы, 
«Стайы цармдарæг» у. Хъуамæ нысангонд æрцæуа, цæмæй 
стайы темæ поэты йæхимæ тынг æлвæста, куыд йе мкъай, 
Зозирты Сæлимæ кой кæны, Гиуæргийы зæрдæмæ тынг цыди 
«Æмдзæвгæ стайы æмæ барæджы», кæцыйы тыххæй иу арæх 
афтæ загъта: ныхасæй адæттын ацы æмдзæвгæйы стырады, нæй 
гæнæн, зæгъгæ. Мæлæты размæ æркуырдта йæхионæй, цæмæй 
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йæ байхъусын кодтаид æцы балладæмæ, æмдзæвгæмæ бахъуы-
сты фæстæ йæ цæссыг æрызгъæлд æмæ рыстзæрдæйæ загъта: 
«куыд мæ фæндыд ацы æмдзæвгæйы ратæлмац кæнын, фæлæ 
мын нæ бантыст». Нæ йын бантыст, уый тыххæй æмæ уымæн иу 
цæрæнбон уыди æмæ ацы цæрæнбон уый «Стайы цармдарæг»-ы 
тæлмацæн снывонд кодта. Бестауты Гиуæргийы фæндон, 
бæллиц æви ныстуаны ацы æмбырдгонды сæххæст кодтам: 
ратæлмац кодтам «Æмдзæвгæ стайы æмæ барæджы». Хъуыды 
кæнæм, амæй мах кады хæслæвæрд сæххæст кодтам.  

 «Стайы цармдарæг»-ы алкæцы рæнхъ дæр æрмæст стыр 
æнкъарынадæй нæу равдыстгонд, фæлæ-ма фыццаджыдæр, ай у 
удæгас тæлфаг нуар, кæцы комкоммæ (пцъкъаредон) тæлмацы 
мæлы. Æмæ уый, цæмæй æндæр æвзагыл тæлмац æрцæуа, хъæу-
гæ у, ногæй дзы уд бауадзай». Мах-ма йæм бафтаудзыстæм, уый 
тыххæй, æмæ цæмæй поэмæйы æндæр æвзагыл ногæй бауадзай 
уд, хъæугæ у дæхи сæрмагонд цæрæнбоны хайы снывонд кæнай, 
кæцы сарæзта Бестауты Гиуæрги. 

 Уымæй дарддæр-ма, цæмæй тæлмацы хъахъхъæд æрцæуа 
поэмæйы мидис æмæ формæ, тæлмацгæнæг уымæн йæ уд дæр 
бахъахъхъæдта æмæ уый ныр ирон æвзагыл дæр афтæ сæриба-
рæй  тæлфы, куыд оригиналы у, уый тыххæй æмæ уымæн уыди 
тæлмацгæнæг, кæцы йе стыр курдиат, зонынад, фæлтæрддзинад, 
сфæлдыстадон энерги æмæ сæйрагæйдæр, хæларзæрдæ уд 
уымæн снывонд кодта. 

  Руставелийы поэмæйы æнгæс тæлмацæн хъуыдис иттæг 
хорз зонæг гуырдзиаг æмæ ирон æвзæгты, цæмæй  дыууæ ацы 
æвзаг хæссæг адæмæн уыдаид гумманизмы, æмгардзинады, уар-
зтдзинады зарæггæнæг Шота Руставели. «Стайы цармдарæг»-ы 
Бестауты Гиуæргийы рдыгон тæлмац æцæгдæр стыр роль ахъа-
зыд гуырдзиаг-ирон культурон-литературон æмахастыты исто-
рийы. Руставелийы гениалон поэмæйы иуæй-иу сæйраг темæ 
уарзондзинадимæ иумæ раст адæмты æфсымæрдзинад æмæ 
хæлардзинад уыди. 

  Гурамишвили Давиты «Давитиани» иттæг хорз ратæлмац 
кодта æмæ йæ ирон чиныгкæсджытæн базонгæ кодта академик 
Джусойты Нафи. Иттæг нысаниуæгджын у, æмæ уый тæлмацтæ 
азты дæргъы æнхъæлмæ каст рауадзæгмæ, фæлæ дзæгъæлы! 
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Мах сæххæст кодтам стыр зонадон кусæг, фыссæг, поэт, литера-
турæйы историк, Гуырдзыстоны зонæдты Академийы академик, 
Джусойты Нафийæн ацы бæллиц. Кæцы иттæг ахсджиаг у нæ 
адæмты историйæн.  

  Ирон æвзагыл тæлмацгонд æрцыдысты Бараташвили Ни-
къолозы, Чъавчъавадзе Ильяйы, Цъеретели Акъакъийы, Важа-
Пшавелайы æмæ æндæр классикты æмдзæвгæтæ, поэматæ. Фыц-
цаг хатт тæлмац æрцыд ирон æвзагыл нырыккон гуырдзиаг 
поэтты (Геловани Мирзайы, Мачъавариани Мухраны, Къалан-
дадзе Анайы, Харанаули Бесикъы, Стъуруа Лиайы, Гелашвили 
Наирайы, Хархелаури Тъариелы, Читъишвили Мананайы æмæ 
æндæрты), кæцы ноджы иу ахсджиаг сыф уыдзæн гуырдзиаг-
ирон литературон-культурон æмахастыты сфидар кæнынæн.   

Гуырдзиаг æвзаг зонæг ирон поэттæ (Нартыхты Михаил), 
Джусойты Нафи, Бестауты Гиуæрги, Дзугаты Гиорги, Асаты Реу-
аз, Роксалан (Хъазиты Мелитон), Кокайты Тотрадз æмæ æндæртæ 
иттæг хорз ратæлмац кодтой гуырдзиаг поэзийы хуызæгтæ ирон 
æвзагыл, цæй тыххæй уыдонæн стыр бузныг зæгъæм.  

Æмæ фæстагмæ, стыр бузныгадæй хъуамæ нысангонд æрцæуа 
Хуссар Ирыстоны фысджыты цæдисы сæрдар, зонадон кусæг, 
фыссæг, поэт æмæ æхсæнадон архайæг, Хъазиты Мелитоны æнæв-
гъау хайбавæрд ацы ахсджиаг хъуыддаджы сæххæст кæныны: 
гуырдзиаг поэзийы иронæвзагон антологийы æмæ ирон поэзийы 
гуырдзиагæвзагон антологийы мыхуыры рауагъды æнтыстджынæй 
сæххæст кæныны. Уый поэзийы уарзондзинад æмæ ирон æмæ 
гуырдзиаг литературæйы тæлмац банымадта цытджын фæзындыл 
æмæ махимæ иумæ мæйты дæргъы стыр зæрдиаг куыст бакодта. 

 Академик Джусойты Нафи-иу банысан кодта: «хъæугæ 
бæргæ у, цæмæй уыцы традицитæй бавæрæм уый, кæцы адæмы 
хæрзиуæгадæн пайда у. Абоны бонæн, мæ хъуыдымæ гæсгæ, 
иуæй-иу ахæм бахъахъхъæнинаг хъуыддаг у национ культурæты 
‘хсæн уæрæх æмæ æмбарадон æмахастыты бахъахъхъæнын-сфи-
дар кæнын у. Ахæм æмахастытæ фидар кæнынц адæмты ‘хсæн 
æууæнк æмæ кæрæдзийы æмбарынады бындуртæ, хæссынц 
хорзахастдзинад æмæ зæрдæхæлардзинад... 

Ацы хъуыддаджы æрбæстон кæнын фыццаджыдæр, дыууæ 
адæмы æмæ паддзахады къухдариуæгады зæндджын, раст ар-
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хæйдтытыл у баст. Фæлæ нæ адæмты сфæлдыстадон интелли-
генци дæр æрттæдæлармæй ма хъуамæ бада, куыд сæ бон у, 
афтæ хъуамæ тырной дыууæ адæмы ‘хсæн æмахастыты æрбæс-
тон кæныныл. Нæ адæм, ирон æмæ гуырдзиаг адæм, дыууæ 
минæй фылдæр азы сыхæгтæй цардысты æмæ сæ дыууæйæн дæр 
ацæуæн никуыдæм ис. Сыхæгтæ уыдзыстæм нырæй фæстæмæ 
дæр æмæ сыхæгтæ кæрæдзимæ знаджы цæстæй ма хъуамæ кæ-
сой. Абон уыдзæн æви сом хъуамæ æрбæстон кæнæм нæ æмаха-
стытæ æмæ ацы хъуыддаджы литературæйы, аивады кусджытыл 
æмæ уыдон ныхасыл бирæ цæмæйдæр у баст». Антологийы 
æвдыст ис гуырдзиаг адæмон æмдзæвгæтæ (мифологон, тради-
цион æмæ æнд.), гимнографион хуызæгтæ, уарзтдзинадон æмæ 
уæздандзинадон эпосы хуызæгтæ, æмдзæвгæтæ зæронд гуыр-
дзиаг фыссынады сфæлдыстадимæ, классикон гуырдзиаг поэзи, 
романтик поэтты æмдзæвгæтæ, нырыккон гуырдзиаг авторты 
æмдзæвгæтæ. Æнæгæсгæйæ не стыр фæндондзинады, антологийы 
гуырахсты арæнгонды тыххæй, кæй зæгъын æй хъæуы, ацы 
æмбырдгонд æххæстæй не вдисы гуырдзиаг поэзийы масштабты, 
фæлæ, нæ ныфс ис, ирон чиныгкæсджытæн гуырдзиаг поэзийы 
хæзнадон, сæрмагондæй æмбырд, ног поэтикон тæлмацтæй 
хъæздыггонд, зынаргъ лæвар уыдзæн æмæ уый æвдисæг, цæмæй 
хæлардзинад арæн кæй нæ зоны, уæлдайдæр, хъуыддаг дыууæ 
æфсымæрон адæмты аивадон сфæлдыстады, поэзимæ куы хауы.  

Чиныджы рауагъды æххуысæн стыр бузныг зæгъæм 
Иугонд Паддзахадон хицауадæн (UK) æмæ Иугонд Нациты 
райрæзты программæйы (UNDP) иумæйагон инициативæн, 
COBERM, кæй нын радта амалдзинад, ирон поэзийы ахсджиаг 
хуызæгтæ гуырдзиаг чиныгкæсджытæн базонгæ кæнынæн.   

 

Беппиты Наира 
Филологийы доктор, профессор  
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ქართული პოეზია ოსურ ენაზე 
 

„საკუთარი კეთილდღეობა ჩვენის მეზობლის კეთილ-
დღეობაზეა დამოკიდებული, მეზობლის უბედურებაზე 
ჩვენი ბედნიერება ვერ დაფუძნდება, ვერ აშენდება“. 

 ილია ჭავჭავაძე  („ივერია“, 1886) 
 

„კაცობრიობის ცხოვრებას ერთი მაღალი აზრი აწარ-
მოებს. ეს აზრი განყენებულია, იდეალია და მისი განხორ-
ციელება შეადგენს საგანს განათლებისას. ამ აზრის დედა-
ძარღვს გამოჰხატავს ორი სიტყვა „სიყვარული და 
სათნოება“ კაცთა შორის. ვისაც ეს წმინდა ცნება შეუგნია, 
იმისთვის მეზობლის და თანამოძმის ბედნიერება სასი-
ხარულოა და მისი მწუხარება სავალალო“.  

(„ივერია“, 1899) 
 

„ვეფხისტყაოსანი“ მე მიზიდავდა, არა მხოლოდ თა-
ვისი იდეურ-მხატვრული გამომსახველობით, არამედ იმი-
თიც, რომ მასში დავინახე რაღაც ძალიან ახლობელი, 
საერთო კავკასიური სული; შინაგანი ნათესაური კავშირი 
ჩემი ხალხის სულიერ კულტურასთან, მის უძველეს 
კულტურასთან... „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნა მე მიმაჩნია 
ჩემი ერისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად. რუსთაველის 
გენია ბევრ სიკეთეს შემატებს ოსის გულსა და გონებას. 
ამავე დროს, თარგმნის მიზანია, ქართველი და ოსი 
ხალხის მეგობრობის საუკუნოვან ტაძარს ერთი ქვა 
შეემატოს, იმიტომ რომ პოემა მოგვითხრობს სისხლის-
მიერ ნათესაობაზე ყველაზე მაღალ საფეხურზე – თამა-
რისა და დავითის სახელით. თუ ჩემი თარგმანი ცოტათი 
მაინც მიაღწევს მიზანს, თავს ბედნიერად ჩავთვლიდი“.    

                        გიორგი ბესთაუთი 
 

ქართულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთობების ის-
ტორია საუკუნეებს ითვლის და ასახავს მდიდარ გამოცდი-
ლებას. ქართველებიცა და ოსებიც ერთმანეთის ენასა და 
ლიტერატურას სწავლობდნენ, იკვლევდნენ და თარგმნიდნენ. 
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ქართული პოეზიის ანთოლოგიაზე მუშაობის დროს კი-
დევ ერთხელ დავრწმუნდით იმ ღრმა კავშირსა და ურთიერ-
თობებზე, რაც ამ ორ ხალხს, ქართველებსა და ოსებს, საუ-
კუნეების განმავლობაში შეუქმნიათ. ქართული ენა იბერიულ-
კავკასიურ ენათა ოჯახისაა, ხოლო ოსური ენა – ინდოევრო-
პულ ენათა ოჯახს ეკუთვნის. ქართული პოეტური ნიმუშების 
ოსურ ენაზე თარგმნის დროს გადმოსაცემ შინაარსთან ერთად 
შესაბამისი საზომია დაცული და ასეა თარგმნილი. სალექსო 
ფორმის ამგვარი შესაძლებლობა სხვა ენათა ოჯახთან, ამ ხა-
ლხის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის პოეტური პასუხია.  

შემთხვევითი არ არის, რომ თელავის სემინარიის სუ-
ლისჩამდგმელმა, გაიოზ რექტორმა (1746-1821), პავლე გე-
ნცაუროვთან ერთად, პირველმა შექმნა ოსური სახელმძღვანე-
ლო მოკლე კატეხიზმოსი. არც ისაა გასაოცარი, რომ იოანე 
იალღუზიძე-გაბარაევმა, „ბუნებითმა ოსმა“, ქართული გრაფი-
კის საფუძველზე შეადგინა ოსური ანბანი, ქართულ ენაზე 
დაწერა პოემა „იალღუზიანი“. პირველი ოსური ხელნაწერის 
ავტორმა, პირველმა თარგმნა ქართულიდან ოსურად მრავა-
ლი სასულიერო წიგნი: „კატეგორიაჲ სიმეტნეჲ“ – 1794 წ.; 
„ბაუმეისტრის მეტაფიზიკაჲ“ – 1796 წ., იოანე იალღუზიძეს 
ქართულიდან ოსურ ენაზე უთარგმნია ოთხთავი, რომელიც 
ხელნაწერის სახით დაცულია სამ ცალად: საქართველოს 
ცენტრალურ სახელმწიფო არქივში; აზიის ხალხთა ინსტიტუ-
ტის ლენინგრადის განყოფილების არქივში; მოსკოვის ძველი 
აქტების ცენტრალურ სახელმწიფო არქივში. იოანეს უთარგმ-
ნია კიდევ ორი სასულიერო წიგნი: „საღმრთო ლიტურგია“ 
(დაიბეჭდა მოსკოვში, 1821 წ., 600 ეგზემპლარი) და „გამოკრე-
ბილი კურთხევანი“, წესი წმიდისა ნათლისღებისა, წინდო-
ბისა, ქორწინებისა და საფლვისა, დაიბეჭდა 1824 წელს, ორი-
ვე წიგნი მოსკოვში გამოიცა. ვსევოლოდ მილერს (სტირ-
დიგორის) დიდი დიგორის ერთ-ერთ აულში უნახავს იოანე 
იალღუზიძის წიგნები, საქართველოსა და კახეთის მიტრო-
პოლიტის, თეოფილაქტეს შეწევნით გამოცემული თბილისში, 
1820 წელს. წიგნები: ანბანი, ლოცვანი საცისკრონი: დილისა 
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და საღამოს ლოცვები, კატეხიზისი; ლიტურგია, ნათლობის, 
ქორწინებისა და დაკრძალვის შესახებ, ყველა თარგმნილია 
ქართული ენიდან საეკლესიო ქართულით (ხუცური). 

იოანე იალღუზიძეს გადაუწერია „ვეფხისტყაოსანი“ (რო-
მელიც ინახება პარიზის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში), სულ-
ხან-საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონი (ოთხჯერ გადაუ-
წერია); დავით ბაგრატიონის „ნარკვევი“ – 1814 წ.; თეიმურაზ 
მეორის „სარკე თქმულთა“ (ორჯერ გადაუწერია – 1823 და 
1828 წ.); 1827 წელს გადაუწერია კრებული, რომელშიც შესუ-
ლია ბასილი კესარია-კაბადუკიელის „ექუსთა დღეთა“ და გრი-
გოლ ნოსელის „დაბადებისათჳს კაცისა“; გადაუწერია „დავრი-
შიანი“, „მირიანი“ და სხვ. (ა. შანიძე). მასვე გადაუწერია თეი-
მურაზ II-ის „სარკე თქმულთა”. იოანე ქართულ ენაზე ლექსებ-
საც წერდა. მას ორი ლექსი მიუძღვნია ქეთევან ზურაბ წერე-
თლის ასულის, იოანე ბაგრატიონის მეუღლისადმი.  

იოანე იალღუზიძე-გაბარაევის მიერ ქართული გრაფიკის 
საფუძველზე შედგენილი ოსური ანბანით დაიბეჭდა შოთა 
რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი” (ოსურ ენაზე თარგმნა მუხტარ 
შავლოხთიმ), კოსტა ხეთაგუროვის „ოსური ლირა” (1939 წ., 1959 
წ.), არსენ ქოცოითის თხზულებები (1951 წ.), ცომაყ გადიათის 
რჩეული ნაწერები (1952 წ.), ასევე, სხვა ოს მწერალთა ნაწარ-
მოებები. ეს კი ქართულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთო-
ბის ერთი მნიშვნელოვანი ფურცელი იყო, რაც კიდევ უფრო 
აახლოებდა ამ ორ ხალხს ერთმანეთთან. იოანე იალღუზიძე-გა-
ბარაევის ქართულ ენაზე შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოე-
ბები, მის მიერ გადანუსხული ძველი ქართული მწერლობის შე-
სანიშნავი ქმნილებები ცხადყოფს, რომ იგი ქართული 
მწერლობის დიდი დამფასებელი და მოამაგე ყოფილა.   

ჩვენდა გასაოცრად, უნდა ითქვას, რომ ქართული ხალ-
ხური პოეზია დღემდე ოსურად არ თარგმნილა. ეს მაშინ, როცა 
ქართველი პოეტების ლექსები, ქართული მწერლობა, ძველი 
ქართული მწერლობის ისტორიიდან მოყოლებული, არაერ-
თხელ ითარგმნა და გამოიცა ოსურ ენაზე. ამასთანავე, უნდა 
აღინიშნოს, რომ ნართების თქმულებები (პოეტური და პრო-
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ზაული), ოსური ზღაპრები, თქმულებები მრავალჯერ არის 
ქართულ ენაზე თარგმნილი.  

ამ კრებულში მკითხველი პირველად წაიკითხავს უმდი-
დრეს ქართულ ფოლკლორულ შედევრებს ოსურ ენაზე: „წუ-
თისოფელი რა არი“, „წუთისოფლის სტუმრები ვართ“, „მზე 
დედაა ჩემი“ და სხვ. ოსურ ენაზე ასევე პირველად ითარგმნა 
და ამ გამოცემაში ქვეყნდება ქართული ფოლკლორის შესა-
ნიშნავი ნიმუში, ადამიანის, დედის, ქალის თანაგანცდისა და 
თანაგრძნობის გასაოცარ პოეტური სახე, „ლექსი ვეფხისა და 
მოყმისა“. ამ ლექსის მთავარი სათქმელი შესაძლებელია, 
იდეურ წინააღმდეგობადაც მივიჩნიოთ: შვილის მკველელს 
(ვეფხვს) დედა ღირსეულად აფასებს და თავისი ვაჟის შესა-
ფერის მეტოქედ მიიჩნევს. მეტიც, განიმსჭვალება დედამისის 
მიმართ სიბრალულის გრძნობით. რა საოცარი სულიერი სი-
მაღლე გამოსჭვივის შვილმოკლული დედის სიტყვებში: „იქ-
ნება ვეფხვის დედაი ჩემზედ მწარედა სტირისა, წავიდე, მეც იქ 
მივიდე, სამძიმარ უთხრა ჭირისა“... შვილის მკვლელის დედის 
თანაგრძნობა კაცთმოყვარეობის მაღალი, ჩვეულებრივ მო-
კვდავთათვის მიუწვდომელი სიმაღლიდანაა ნაკარნახევი და 
ღრმა ზნეობრივი და ჰუმანური აზროვნების ნიმუშია. ეს საო-
ცარი, ამაღლებული სამყაროს სიმაღლიდან შთაგონებული  
ბალადა ოსურ ენაზე ძალზე საინტერესოდ და ორიგინალთან 
სრული შესატყვისობით არის თარგმნილი. სამწუხაროდ, კრე-
ბულის მოცულობის გასაზღვრულობის გამო ჩვენ ვერ შევი-
ტანეთ ქართული ფოლკლორის სხვა ნიმუშები.  

ხალხური „ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“, შოთა რუსთავე-
ლის „ვეფხისტყაოსანი“, ჩახრუხაძის „თამარიანი“, დავით გუ-
რამიშვილის „დავითიანი“, გრიგოლ ორბელიანის პოემა „სა-
დღეგრძელო“, თუ სხვანი, მათ შორის, თანამედროვე ქარ-
თველი ავტორების ლექსები, ბესიკ ხარანაულის „სად არიან 
შვილები“ და ა. შ., სწორედ ქართული სალექსო საზომით არის 
თარგმნილი. ასევე ოსური ლექსის ორიგინალობის შესანარჩუ-
ნებლად, ოსური პოეზიის თავისებურებაა გათვალისწინებული 
ფოლკლორული თუ ლიტერატურული ტექსტების თარგმნი-
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სას. ქართველი პოეტები ასეთივე სიყვარულით თარგმნიდნენ 
ოსურ ხალხურ ნიმუშებს (ნართების ეპოსს, ხალხური ზეპირ-
სიტყვიერების ვარიანტებს), რათა შეენაჩუნებინათ ის ხიბლი 
და თავისთავადობა, რაც ოსური პოეტური მეტყველების ორი-
გინალური შესატყვისი იქნებოდა. ასე ითარგმნა ნართების 
ლეგენდები, ოსური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, ოსი კლა-
სიკოსების: თემირბოლათ მამსუროვის, კოსტა ხეთაგუროვის, 
ნაფი ჯუსოითის, გიორგი ბესთაუთის, მელიტონ ყაზითისა და 
სხვათა ლექსები და პოემები.  

რაც შეეხება ძველ ქართულ მწერლობას, შოთა რუსთა-
ველის „ვეფხისტყაოსნის“ პოემის ცალკეული ეპიზოდები და 
პასაჟები ფართოდ გავრცელდა ოსურ ფოლკლორში. როგორც 
ჩანს, ქართული და ოსური კულტურების სიახლოვემ და მჭიდ-
რო თანაცხოვრებამ განაპირობა ჯერ კიდევ ადრეულ საუკუნეე-
ბში რუსთაველის უკვდავი პოემის გახალხურება ოსურ საზოგა-
დოებაშიც.  

„ვეფხისტყაოსანი“ ბეჭდური სახით ოსურ ენაზე პირვე-
ლად გამოიცა 1943 წელს სტალინირში (დღევანდელი ცხინვა-
ლი). პოემა თარგმნა მუხტარ შავლოხთიმ. „ვეფხისტყაოსნის“ 
ეს თარგმანი გამოცემულია ქართული გრაფიკით. 

პოემის მეორე თარგმანი ეკუთვნის ცნობილ ოს მწერალს, 
გიორგი ბესთაუთს. მის მიერ თარგმნილი „ვეფხისტყაოსანი“ 
ცხინვალში 1975 წელს გამოიცა. წიგნში გამოყენებულია მიხა-
ილ ზიჩის ილუსტრაციები. აღსანიშნავია, რომ გიორგი ბესთაუ-
თის მიერ თარგმნილი „ვეფხისტყაოსანი“ ივანე მაჩაბლის სა-
ხელობის პრემიით დაჯილდოვდა. აკად. ნაფი ჯუსოითი წერდა: 
„მან პოეტური ენის კანონების სრული დაცვით შექმნა მრავალი 
ახალი სიტყვა, რომლითაც გაამდიდრა მშობლიური ენა. მე 
ვიყავი მოწმე, როგორი სიფრთხილითა და სიყვარულით არჩევ-
და თითოეულ სიტყვას, თითოეულ ფრაზას, ათასჯერ უდარებ-
და სათარგმნელ ტექსტს, არჩევდა არა მარტო აზრობრივი, 
არამედ გამომსახველობითი თვალსაზრისითაც“. 

ბესთაუთის თარგმანში შენარჩუნებულია თექვსმეტმარ-
ცვლიანი შაირის ფორმა (მაღალი და დაბალი შაირი), რითმა, 
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რიტმი, მხატვრული ხერხები. მთარგმნელი სრულყოფილად 
ფლობდა მშობლიურ ენას და ასევე საფუძვლიანად შეისწავ-
ლა ქართული ენა. სწორედ ორივე ერისა და ენის სიყვარულმა 
შეუწყო ხელი შოთას უკვდავი პოემის ოსურ ენაზე ამეტყვე-
ლებაში.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ვიდრე თავად “ვეფხისტყაოსანს” 
შეეჭიდებოდა, გიორგი თარგმნიდა ქართულიდან ოსურად და 
ოსურიდან ქართულად. იგი ბევრს მუშაობდა თარგმანებზე და 
ალბათ უფრო მეტს, ვიდრე ორიგინალურ შემოქმედებაზე. მან 
შესანიშნავად თარგმნა ქართველი კლასიკოსების: ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშა-
ველას, გიორგი ლეონიძისა და სხვათა ქმნილებები ოსურ 
ენაზე. ასევე თარგმნა თანამედროვე ქართველ პოეტთა შემოქ-
მედება. 

მაგრამ მთავარი, მის თარგმანებში, რასაკვირველია, „ვე-
ფხისტყაოსანია”. უნდა აღინიშნოს, რომ ვეფხვის თემა პოეტს 
ძალიან იზიდავდა, როგორც მისი მეუღლე, სალიმა ზოზირაე-
ვა იგონებს, გიორგის ძალიან ჰყვარებია „ლექსი ვეფხისა და 
მოყმისა“, რომელსაც ხშირად წარმოთქვამდა ხოლმე და 
ამბობდა: სიტყვით გადმოცემა ამ ლექსის დიდებულებისა, 
შეუძლებელიაო. სასიკვდილო სარეცელზე მყოფს უთხოვია 
ახლობლებისათვის, დაედოთ ფირფიტა და მოესმენინებინათ 
მისთვის ეს ბალადა. ლექსის მოსმენისას ცრემლი მოსდენია 
და წუხილით უთქვამს: „როგორ მინდოდა მეთარგმნა ეს ლექ-
სი, მაგრამ ვეღარ მოვასწარიო“. ვეღარ მოასწრო, რადგან მას 
ერთი სიცოცხლე ჰქონდა, მან სიცოცხლე „ვეფხისტყაოსნის“ 
თარგმნას შეალია. გ. ბესთაუთის სურვილი, ნატვრა თუ ან-
დერძი ამ კრებულში შევასრულეთ: ვთარგმნეთ „ლექსი ვეფხი-
სა და მოყმისა“. 

„ვეფხისტყაოსნის“ თითოეული სტრიქონი არა მარტო 
დიდი ემოციითაა დამუხტული, არამედ, პირველ რიგში, ეს 
არის ცოცხალი, მფეთქავი ნერვი, რომელიც პწკარედულ თარ-
გმანში კვდება. ის რომ სხვა ენაზე ამეტყველდეს, საჭიროა, 
ხელახლა ჩაუდგა სული“, – წერდა გიორგი ბესთაუთი.  ჩვენი 
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მხრიდან დავამატებდით, იმისათვის, რომ პოემას სხვა ენაზე 
ხელახლა ჩაუდგა სული, საჭიროა შენი საკუთარი ცხოვრების 
ნაწილის მსხვერპლად გაღება, რაც გააკეთა კიდეც  გიორგი 
ბესთაუთმა. გარდა იმისა, რომ თარგმანში შენარჩუნებულია 
პოემის შინაარსი და ფორმა, მთარგმნელმა მას სულიც 
შეუნარჩუნა და ის ახლა ოსურ ენაზეც ისევე თავისუფლად 
სუნთქავს, როგორც ორიგინალში, რადგან მას ჰყავდა 
მთარგმნელი, რომელმაც თავისი დიდი ნიჭი, ცოდნა, 
გამოცდილება, შემოქმედებითი ენერგია და რაც, მთავარია, 
კეთილშობილი სულიც თან ჩაატანა. 

შოთა რუსთაველის პოემის მსგავს თარგმანს სჭირდე-
ბოდა ჩინებულად მცოდნე ქართულისა და ოსური ენებისა, 
რათა ორივე ამ ენის მატარებელ ერს ჰყოლოდა ჰუმანიზმის, 
მეგობრობის, სიყვარულის მომღერალი შოთა რუსთაველი. 
„ვეფხისტყაოსნის“ გიორგი ბესთაუთისეულმა თარგმანმა 
მართლაც დიდი როლი ითამაშა ქართულ-ოსურ კულტურულ-
ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიაში. რუსთაველის 
გენიალური პოემის ერთ-ერთი მთავარი თემა ხომ სიყვა-
რულთან ერთად სწორედ ხალხთა ძმობა და მეგობრობა იყო.  

დავით გურამიშვილის „დავითიანი“ შესანიშნავად თარ-
გმნა და ოს მკითხველს გააცნო აკადემიკოსმა ნაფი ჯუსოითმა. 
ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მისი თარგმანები წლების გან-
მავლობაში ელოდა გამომცემელს, თუმცა ამაოდ! ჩვენ შევუ-
სრულეთ დიდ მეცნიერს, მწერალს, პოეტს, ლიტერატურის 
ისტორიკოსს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადე-
მიკოსს,  ეს ოცნება. რაც დიდად მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალ-
ხების ისტორიისა და ლიტერატურისათვის, ჩვენი ხალხების 
მეგობრული ურთიერთობისათვის.  

ოსურ ენაზე ამეტყველდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის, 
ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველასა და სხვა 
კლასიკოსთა ლექსები, პოემები. პირველად ითარგმნა ოსურ 
ენაზე თანამედროვე ქართველი პოეტების (მირზა გელოვანის, 
მუხრან მაჭავარიანის, ანა კალანდაძის, ბესიკ ხარანაულის, 
ლია სტურუას, ნაირა გელაშვილის, ტარიელ ხარხელაურის, 
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მანანა ჩიტიშვილისა და სხვათა) ლექსები, რაც კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი ფურცელი იქნება ქართულ-ოსური ლიტერა-
ტურულ-კულტურული ურთიერთობის კვლავაც განსამტკიცებ-
ლად.  

ქართული ენის  მცოდნე ოსმა პოეტებმა (მიხეილ ნარ-
თიხთიმ, ნაფი ჯუსოითმა, გიორგი ბესთაუთმა, გიორგი 
ძუგაევმა, რევაზ ასაევმა, როქსალანმა (მელიტონ ყაზითმა), 
თოთრაძ ქოქაითმა და სხვებმა შესანიშნავად თარგმნეს 
ქართული პოეზიის ნიმუშები ოსურ ენაზე, რისთვისაც დიდ 
მადლობას მოვახსენებთ მათ.   

და ბოლოს, დიდი მადლიერებით უნდა აღინიშნოს სა-
მხრეთ ოსეთის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის, მეცნიე-
რის, მწერლის, პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის, მელიტონ 
ყაზითის განუზომელი ღვაწლი ამ მნიშვნელოვანი საქმის 
განხორციელებაში: ქართული პოეზიის ოსურენოვანი ანთო-
ლოგიისა და ოსური პოეზიის ქართულენოვანი ანთოლოგიის 
გამოცემის წარმატებით დაგვირგვინებაში. მან პოეზიის სიყვა-
რული და ოსური და ქართული ლიტერატურის თარგმნა მიიჩ-
ნია საპატიო მოვალეობად და ჩვენთან ერთად თვეების გან-
მავლობაში დიდი შემართებით იმუშავა ამ კრებულებზე.  

აკადემიკოსი ნაფი ჯუსოითი აღნიშნავდა: ”საჭირო კი 
არის, რომ იმ ტრადიციებიდან შევინარჩუნოთ ის, რაც ხალხის 
უკეთესი მერმისისათვის გამოსადეგია. დღეისათვის, ჩემი აზ-
რით, ერთ-ერთი ასეთი მოსაფრთხილებელი საქმეა ეროვნულ 
კულტურათა შორის ფართო და თანაბარუფლებიან ურთიერ-
თობათა შენარჩუნება-გამყარება. ასეთი ურთიერთობები აძ-
ლიერებენ ხალხებს შორის ნდობისა და ურთიერთგაგების 
საფუძვლებს, მოაქვთ კეთილგანწყობა და გულითადობა... 

 ამ საქმის მოგვარება უპირველესად, ორივე ხალხისა და 
სახელმწიფოს ხელმძღვანელთა გონივრულ, სწორ მოქმედე-
ბებზეა დამოკიდებული. მაგრამ ჩვენი ხალხების შემოქმედი 
ინტელიგენციაც გულხელდაკრეფილი არ უნდა იჯდეს, რო-
გორც შეუძლიათ, ისე უნდა ცდილობდნენ ორ ხალხს შორის 
ურთიერთობის მოწესრიგებაზე. ჩვენი ხალხი, ოსი და ქართვე-
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ლი ხალხი, ორიათას წელზე მეტი ხანი მეზობლურად ცხოვ-
რობდა და არც ერთ მათგანს არსად არ წაესვლება. მე-
ზობლები ვიქნებით ამიერიდანაც და მეზობლები მტრულად 
არ ცხოვრობენ. ადრე თუ გვიან უნდა მოვაგვაროთ ჩვენი 
ურთიერთობა და ამ საქმეში ლიტერატურის, ხელოვნების 
მუშაკებზე და მათ სიტყვაზე ბევრი რამაა დამოკიდებული“. 

 ანთოლოგიაში წარმოდგენილია ქართული ხალხური ლექ-
სები (მითოლოგიური, საწესჩვეულებო და სხვ.), ჰიმნოგრა-
ფიული ნიმუშები, სახოტბო და სარაინდო ეპოსის ნიმუშები, 
ლექსები ძველი ქართული მწერლობის შემოქმედებიდან, კლა-
სიკური ქართული პოეზია, რომანტიკოსი პოეტების ლექსები, 
თანამედროვე ქართველი ავტორების ლექსები. მიუხედავად 
ჩვენი დიდი სურვილისა, ანთოლოგიის მოცულობის შეზღუდუ-
ლობის გამო, რასაკვირველია, ეს კრებული სრულად ვერ ასახავს 
ქართული პოეზიის მასშტაბებს, მაგრამ, იმედი გვაქვს, ოსი 
მკითხველისათვის ქართული პოეზიის საგანძური, საგანგებოდ 
შეკრებილი, ახალი პოეტური თარგმანებით გამდიდრებული, 
ძვირფასი საჩუქარი იქნება და თვალსაჩინო ნიშანი იმისა, რომ 
მეგობრობამ ზღვარი არ იცის, მითუმეტეს, როცა საქმე ორი 
მოძმე ხალხების მხატვრულ შემოქმედებას, პოეზიას ეხება. 

წიგნის გამოცემის ხელშეწყობისათვის მადლობას ვუ-
ხდით გაერთიანებული სამეფოს მთავრობისა (UK) და გაერ-
თიანებული ერების განვითარების პროგრამის (UNDP) ერ-
თობლივ ინიციატივას, COBERM, რომ შესაძლებლობა გვქონ-
და, ოსური პოეზიის შესანიშნავი ნიმუშები ქართველი მკი-
თხველისათვის გაგვეცნო. 

 

ნაირა ბეპიევი 
ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 
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GEORGIAN POETRY IN OSSETIAN 
 

“Our own well-being depends on the well-
being of our neighbor, our happiness cannot be 
based, cannot be built on the unhappiness of our 
neighbor,” Ilia Chavchavadze  

(Iveria, 1886) 
 

 “The human life is produced by one lofty 
thought. This thought is detached, ideal, and its 
realization is the subject of education. The essence 
of this thought is expressed in two words - "love 
and virtue" among people. For someone who has 
realized this sacred concept, the happiness of his 
neighbor and co-brother is joyful, and his sorrow is 
regrettable.” 

 (Iveria, 1899) 
 

"The Knight in the Panther's Skin" attracted 
me not only for its ideological and artistic 
expressiveness, but also for the fact that I saw in it 
something very close, a general Caucasian spirit; 
internal family ties with the spiritual culture of my 
people, with its ancient culture ... I consider the 
translation of "The Knight in the Panther's Skin" an 
important event for my people. Rustaveli’s genius 
will give a lot of kindness to the heart and mind of 
Ossetians. At the same time, the purpose of the 
translation is to add a stone to the centuries-old 
temple of friendship between the Georgian and 
Ossetian peoples, because the poem tells about the 
highest level of blood relationship - in the name of 
Tamar and David. If my translation reaches the 
goal even a little, I will consider myself happy." 

 Giorgi Bestauti 
 
The history of Georgian-Ossetian literary relations dates back 

centuries and reflects a rich experience. Georgians and Ossetians 
studied, researched and translated each other's language and 
literature. 
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Working on the Anthology of Georgian poetry, we once again 
became convinced of the deep connection and relationship that these 
two peoples, Georgians and Ossetians, have created over the 
centuries. The Georgian language belongs to the Iberian-Caucasian 
language family, while the Ossetian language belongs to the Indo-
European language family. When translating Georgian poetic works 
into Ossetian, the corresponding meter is preserved along with the 
transmitted content and is thus translated. This possibility of verse 
form in relation to other language families is a poetic response to the 
centuries-old relations between these peoples. It is no coincidence 
that the inspirer of the Telavi Seminary, Gaioz the Rector (1746-
1821), together with Pavel Gentsaurov, was the first to create an 
Ossetian textbook on a short catechism. It is also no surprise that 
Ioane Ialghuzidze-Gabaraev, “Ossetian by birth”, compiled the 
Ossetian alphabet based on the Georgian script, wrote the poem 
“Alguziani” in Georgian. The author of the first Ossetian manuscript 
was the first to translate many theology books from Georgian into 
Ossetian: “Category Simetne” - 1794; “Baumeister's Metaphysics” - 
1796, Ioane Ialghuzidze translated the Four Gospels from Georgian 
into Ossetian, which are preserved in the form of a manuscript in 
three copies: in the Central State Archive of Georgia; in the archives 
of the Leningrad Branch of the Institute of the Peoples of Asia; in 
Moscow Central State Archive of Ancient Acts. Ioane translated two 
more theology books: “The Divine Liturgy” (printed in Moscow, 
1821, 600 copies) and “Chosen Breviary” (the holy sacraments of 
baptism, betrothal, marriage and burial, published in 1824; both 
books were printed in Moscow. “Predawn Prayers”. Vsevolod Miller 
(Stir-Digori) saw Ioane Ialghuzidze’s books, published in 1820 in 
Tbilisi with the assistance of the Metropolitan of Kartli and Kakheti 
Theophylactus, in one of the mountain villages of Didi Digori. There 
are four books in total: alphabet, morning and evening prayers, 
catechism, the liturgy of baptism, marriage and burial - all of them 
are translated from Georgian in an ecclesiastical Georgian (khutsuri). 

Ioane Ialghuzidze rewrote The Knight in the Panther's Skin 
(which is kept in the National Library of Paris), the Georgian 
dictionary by Sulkhan-Saba Orbeliani (rewritten four times); Essay 
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by David Bagrationi - 1814; the Mirror of Sayings by Teimuraz II 
(rewritten twice - 1823 and 1828); in 1827 he rewrote the collection, 
which included Six Days of Creation by Basil of Caesarea from 
Cappadocia and On the Making of Man by Gregory of Nyssa; as 
wells as Davrishiani, Miriani and others ( Shanidze 1964: 170-176). 
He also rewrote Teimuraz II's the Mirror of Sayings. Ioane also 
wrote poetry in Georgian. He dedicated two poems to Ketevan, 
daughter of Zurab Tsereteli, wife of Ioane Bagrationi.  

“The Knight in the Panther's Skin” by Shota Rustaveli 
(translated into Ossetian by Mukhtar Shavlokhti), “Ossetian Lira” by 
Kosta Khetagurov (1939, 1959), works by Arsen Kotsoiti (1959), 
selected writings by Tsomak Gadiati (1952), as well as works by 
other Ossetian writers were printed in the Ossetian alphabet 
compiled by Ioane Ialghuzidze-Gabaraev based on Georgian 
graphics. This was one of the important pages of Georgian-Ossetian 
literary relations, which brought these two peoples even closer 
together. Ioane Ialghuzidze-Gabaraev's literary works, created in the 
Georgian language, the wonderful works of ancient Georgian 
literature, rewritten by him, make clear that he was a person who 
greatly appreciated and cared of Georgian literature."  

Surprisingly, we should note that Georgian folk poetry has not 
yet been translated into Ossetian. This is when the poems of 
Georgian poets, Georgian literature, starting from the history of 
ancient Georgian literature, have been repeatedly translated and 
published in the Ossetian language. At the same time, it is also worth 
noting that the Nart sagas (poetic and prosaic), Ossetian fairy tales, 
stories and legends have been translated into Georgian numerous 
times. 

Through this collection, the richest Georgian folk masterpieces 
in Ossetian will be read for the first time: “What is the Mortal Coil”, 
etc.”, “We are Guests of the Mortal Coil”, “The Sun is My Mother”, 
etc. An excellent example of Georgian folklore, an amazing poetic 
image of human, maternal, female sympathy and compassion "The 
Poem of the Tiger and the Knight" was also translated into Ossetian 
for the first time and published in this edition. The essence of this 
poem can be seen as an ideological contradiction: a mother 
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appreciates her son's killer (a tiger) and considers him a worthy rival 
for her son. Moreover, she is imbued with a sense of compassion for 
the tiger’s mother. What an amazing spiritual height is visible in the 
words of the mother whose child was killed: “Maybe the mother of 
the tiger cries more bitterly than I do, I must go there and condole 
with her in her grief” ... The compassion of the mother of her child 
killer is dictated by the height of philanthropy, inaccessible to 
ordinary mortals, and is an example of deep moral and humane 
thinking. This amazing ballad, inspired by the heights of the sublime 
world, is translated into the Ossetian language in a very interesting 
way and in full accordance with the original. Unfortunately, due to 
the limited volume of the collection, we could not include other 
samples of Georgian folklore in it. 

Folk "Poem of the Tiger and Knight", "The Knight in the 
Panther's Skin" by Shota Rustaveli, "Tamariani" by Chakhrukhadze, 
"Davitiani" by David Guramishvili, poem "Toast" by Grigol 
Orbeliani or others, including poems by contemporary Georgian 
authors, "Where are the Children" by Besik Kharanauli and others 
are translated by the Georgian verse meter. Also, in order to preserve 
the originality of the Ossetian verse, the peculiarity of Ossetian 
poetry is taken into account when translating folk or literary texts. 
Georgian poets translated Ossetian folk samples with the same love 
(the Nart sagas, versions of folk oral literature) in order to preserve 
the charm and originality that would be the original equivalence with 
Ossetian poetic speech. The Nart legends, examples of Ossetian oral 
literature, poems and verses of Ossetian classics Temirbolat 
Mamsurov, Kosta Khetagurov, Nafi Jusoiti, Giorgi Bestauti, Meliton 
Kaziti and others were translated in this way. 

As for ancient Georgian literature, separate episodes and 
passages from Shota Rustaveli's poem "The Knight in the 
Panther's Skin" are widely spread in Ossetian folklore. It seems 
that the proximity and close coexistence of Georgian and Ossetian 
cultures led up to turning Rustaveli's immortal poem into folk in 
Ossetian society in the early centuries.  

"The Knight in the Panther's Skin" was first published in 
Ossetian in printed form in 1943 in Stalinir (modern Tskhinvali). 
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The poem was translated by Mukhtar Shavlokhti. This translation 
of "The Knight in the Panther's Skin" is published in Georgian 
graphics. 

The second translation of the poem belongs to the famous 
Ossetian writer Giorgi Bestauti. His translation of “The Knight in 
the Panther's Skin” was published in Tskhinvali in 1975. The 
book is illustrated by Mikhail Zichy. It is worth noting that “The 
Knight in the Panther's Skin”, translated by Giorgi Bestauti, was 
awarded with Ivane Machabeli Prize. Academician Nafi Jusoiti 
wrote: “He created many new words with full observance of the 
laws of the poetic language, thereby enriching his native 
language. I witnessed how carefully and lovingly he chose every 
word, every phrase, compared it a thousand times with the text to 
be translated, chose not only from a semantic, but also from an 
expressional point of view.  

Bestauti's translation preserves the form of a sixteen-line 
quatern (high and low quaterns), rhyme, rhythm, and artistic 
techniques. The translator had a perfect command of his native 
language and also thoroughly studied the Georgian language. It 
was the love of both peoples and languages that helped him to 
remarkably translate Shota's immortal poem into Ossetian. 

It should be noted that before wrestling with the task to 
translate the "Knight in the Panther's Skin" Giorgi translated from 
Georgian into Ossetian and from Ossetian into Georgian. He 
worked a lot on translations and probably more than on original 
creative works. His translation into Ossetian of the works of 
Georgian classics: Nikoloz Baratashvili, Ilia Chavchavadze, 
Akaki Tsereteli, Vazha-Pshavela, Giorgi Leonidze and others are 
wonderful. He also translated the works of contemporary 
Georgian poets. 

But the most important in his translations, of course, is “The 
Knight in the Panther's Skin”. It is worth noting that the poet was 
very attracted to the theme of the tiger; as his wife, Salima 
Zoziraeva, recalls, George was very fond of the “Poem of the 
Tiger and the Knight”, which he often read and said: it is 
impossible to put into words the greatness of this poem. Lying on 
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his deathbed, he asked his close relatives to put a record on and 
let him listen to this ballad. He broke into tears while listening to 
the poem, and said with sorrow: "How much I wished to translate 
this poem, but I did not have time." He did not have time, because 
he had one life, and he devoted this life to the translation of “The 
Knight in the Panther's Skin”. We fulfilled the wish, desire or will 
of Giorgi Bestauti with this collection: we translated "The Poem 
of the Tiger and the Knight". We believe that by doing this we 
have fulfilled our honorable duty.  

 “Each line of The Knight in the Panther's Skin” is not only 
charged with great emotions, but, first of all, it is a live throbbing 
nerve that dies in an interlinear translation. To (make the poem) 
start speaking another language, you need to breathe life again 
into it. For our part, we would add that in order to breathe life 
again into a poem in another language, it is necessary to sacrifice 
a part of one's own life, which Giorgi Bestauti did. 

In addition to preserving the content and form of the poem, 
the translator has also preserved its spirit and now it breathes just 
as freely in the Ossetian language as in the original, since it had a 
translator who put his great talent, knowledge, experience, 
creative energy and, most importantly, noble spirit. 

For such a translation of Shota Rustaveli's poem, a person fluent 
in Georgian and Ossetian was needed, so that both nations speaking 
these languages would have Shota Rustaveli, a singer of humanism, 
friendship and love. Giorgi Bestauti's translation of The Knight in the 
Panther's Skin really played a big role in the history of Georgian-
Ossetian cultural and literary relations. After all, one of the main 
themes of Rustaveli's brilliant poem was the brotherhood and 
friendship of peoples along with love. 

Academician Nafi Jusoiti perfectly translated Davit 
Guramishvili's "Davitiani" and acquainted Ossetian readers with it. It 
is crucial that his translations have been waiting for the publisher for 
years, but in vain!. We have fulfilled this dream of a great scientist, 
writer, poet, literary historian, academician of the Georgian 
Academy of Sciences, which is very important for the history of our 
peoples. 
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The verses and poems of Nikoloz Baratashvili, Ilia 
Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Vazha-Pshavela and other classics 
began to speak in the Ossetian language. For the first time, the poems 
of modern Georgian poets (Mirza Gelovani, Mukhran Machavariani, 
Ana Kalandadze, Besik Kharanauli, Lia Sturua, Naira Gelashvili, 
Tariel Kharkhelauri, Manana Chitishvil and others) were translated 
into Ossetian, which will become another important page in 
strengthening the Georgian-Ossetian literary and cultural relations.  

Ossetian poets who spoke Georgian (Mikheil Nartikhti, Nafi 
Jusoiti, Giorgi Bestauti, Giorgi Dzugaev, Revaz Asaev, Roksalan 
(Meliton Kaziti), Totradz Kokaiti and others) perfectly translated 
samples of Georgian poetry into the Ossetian language, for which we 
are very grateful to them. 

Finally, we should like to note with gratitude the invaluable 
contribution to this important matter by Meliton Kaziti, chairman of 
the Union of Writers of South Ossetia, scientist, writer, poet and 
public figure: a successful publication of the Anthology of Georgian 
poetry in Ossetian and the Anthology of Ossetian poetry in Georgian. 
He considered his love for poetry and the translation of Ossetian and 
Georgian literature an honorable duty and worked with us for months 
with great dedication. 

Academician Nafi Jusoiti noted: “It is necessary to preserve from 
traditions what is useful for a better future of the people. Today, in 
my opinion, one of the tasks to be taken care of is the preservation 
and strengthening of broad and equal relations between national 
cultures. Such relationships strengthen the foundations of trust and 
mutual understanding between people, bring benevolence and 
amiability... 

The settlement of this matter depends, first of all, on the 
reasonable, correct actions of both the people and the heads of state. 
But the creative intelligentsia of our peoples should also not sit idly 
by, they should try their best to regulate relations between the two 
peoples. Our peoples, the Ossetian and Georgian peoples, have been 
living as neighbors for more than two thousand years, and none of 
them have anywhere to go. We will be neighbors from now on, and 
neighbors do not live in hostility. Sooner or later, we must regulate 
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our relations, and much depends on the figures of literature, art and 
their words.” The Anthology presents Georgian folk poems 
(mythological, ritual, etc.), hymnographic samples, samples of 
laudatory and knightly epics, poems from works of ancient Georgian 
literature, classical Georgian poetry, poems by romantic poets, 
poems by contemporary Georgian authors. Despite our great desire, 
due to the limited volume of the Anthology, of course, this collection 
does not fully reflect the scale of Georgian poetry, but we hope that 
the treasure of Georgian poetry, specially collected, enriched with 
new poetic translations, will be a precious gift for Ossetian readers 
and a visible sign that friendship knows no boundaries, especially 
when it comes to artistic creativity, poetry of two fraternal peoples. 

We thank the joint initiative of the Government of the United 
Kingdom (UK) and the United Nations Development Program 
(UNDP) – COBERM for supporting the publication of the book, 
which made it possible to acquaint Georgian readers with excellent 
examples of Ossetian poetry. 

 
 

Naira Bepievi 
Doctor of Philology, Professor 
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ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ 
 

Гуырдзиаг литературæ бирæ æнусон æнæаскъуыйгæ æнæ-
хъæндзинад у, кæцы алы эпохæйы литературон хирдыгон ми-
ниуджыты æвдисы, ацы рæстæджы, йын дæтты национ ахасты, 
нысаны. Гуырдзиаг поэзи бирæ аивадонæй æвдисы удгоймагон 
уавæры æмæ цæстæнгасы хъæздыг дунейы. Уый æмрæстæджы у 
националон дæр æмæ уæлнационалон дæр, гуырдзиаг уагахастмæ 
æввахсдæр æмæ иумæйагадæймагондæр.    

Гуырдзиаг поэзийы гуырæн фольклор у – уыцы хъæздыг 
хæзнадон, кæцы тематиконæй æмæ жанрæй бирæвæрсыг æмæ 
бирæхуыз у, æмрæстæджы та, гуырдзиаг поэзийы хирдыгонады, 
æмдзæвгæйон формæйы скæнæг.   

Гуырдзиаг поэтикон фольклор хъæздыг у музыкалонæй, 
æмрæстæджы та, ахастæвдисæг у иумæйагадæймагон идеалты, 
æнусон æргъадты æвдыстæй. Ацы æмбырдгондмæ сæрмагондæй 
бахастам æмæ ратæлмац кодтам гуырдзиаг фольклоры хуызæг-
тæ: «Æмдзæвгæ стайы æмæ барæджы», «Мæнг дуне та цы у?» 
æмæ æнд.  

Гимнографион литературæ гуырдзиаг авторон поэтикон 
мидисы райдайынæн гæнæн ис нымад æрцæуа. Раст уый тых-
хæй, гуырдзиаг поэзийы антологийæн ратæлмац кодтам ирæтты 
паддзахы чызг, паддзах Багратъ IV-ы æмкъай, Борена ус-пад-
дзахы (IX æ.) авторæй зындгонд Ямбикъо, кæцы фыццаг ритмон 
æмдзæвгæ у. Ацы æмбырдгондæн фыццагхатт тæлмац æрцыд 
гуырдзиаг гимнографийы хуызæг, Деметъре I-ы (1125-1156) 
«Ды дæ сæндон», Мадымайрæмы кувæндон, кæцы абоны онг ис 
къаноникон ритуалон нысандзинад. 

Гуырдзиаг литературæйы периодтæй фæнысанкæнинаг у 
XII æнус, Гуырдзыстоны «Сыгъзæрин дуг», ренесанс, кæцыйы 
хуылфы арæзт æрцыд Шота Руставелийы æнæмæлгæ поэмæ, 
«Стайы цармдарæг» – чиныг хæлардзинадыл, иузæрдыгдзинадыл 
æмæ уарзтдзинадыл. Руставелийы поэма дунеон нысаниуæджы  
хæзнадон у æмæ бирæ æвзæгтыл у тæлмацгонд, бирæ æвзагыл 
цалдæр хатты тæлмац уæвы. Ирон æвзаг раст уыдон нымæцы ис, 
уымæн æмæ иронау «Стайы цармдарæг» дыууæ хатты у 



 
 

          35 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

æххæстæй тæлмацгонд: Саулохты Мухтъары æмæ Бестауты 
Гиуæргийы тæлмац. Нæ Антологимæ бахастам ирон поэты, 
Бестауты Гиуæргийы тæлмацгонд «Стайы цармдарæджы» цып-
пар сæр. Ацы тæлмац равзаргæ у Шота Руставелийы поэмæйы 
тæлмацты хсæн, дзæвгар нысанæй: оригиналы æмхуызонадмæ 
гæсгæ æмæ ирон æвзаджы иттæг хорз амæлттæй. Бестауты 
Гиуæргийы тæлмац «Стайы цармдарæг» йæ мидисимæ иумæ 
хъахъхъæд цæуы у руставелиаг æмдзæвгæйон формæ дæр, 
æхсæрдæснæмыгон шаиры, кæцы иттæг дырысæй у лæвæрд ир-
он тæлмацы æмæ кæцы «Стайы цармдарæджы» дунеон æвзæг-
тыл тæлмацты хсæн стæмхаттон цау у. Кæсыс æй иронау æмæ 
йæ æмбарыс гуырдзиагау: музыкалонад, нæмыгонад, бæрцонад, 
бæрзонд æмæ ныллæг шаиры, алитераци, гиперболæ æмæ 
æндæр аивадон амал, зæгъæн ис, æххæстæй у хъахъхъæдгонд.  

Ирон чиныгкæсджытæн фыццаг хатт тæлмац æрцыд 
Чахрухадзейы поэмæйæ, «Тамариани», скъуыддзæгтæ, кæцыйы 
Тамар паддзах æмæ Давит Сослан сты рапæлгæ. Чахрухадзейы 
поэмæ кадæгон поэзийы иттæг хорз хуызæг у. Ацы скъуыддзæг-
тæ нын æвдисынц, цæмæй гуырдзиаг авторæн æмхуызон ахсд-
жиаг у сæ дыууæ дæр, Тамар паддзах æмæ Давит Сослан дæр сæ 
хъайтарон хъуыддæгты, равзаргæ паддзахадон хъуыдыдзинады 
æмæ адæймагон уæздандзинæдтты тыххæй. Ацы каддзинад та 
абоны онг нæ фесæфта йæ историон нысаниуæг, абоны онг не 
сивта дугты цыдæн Тамар паддзахы æмæ Давит Сосланы сты-
рад, ноджы фылдæр, абоны онг сæрыстырдзинад у уыдоны пад-
дзахдзинад, абоны онг сæ кой кæнынц, Гуырдзыстоны сыгъзæ-
рин дуджы аразæг. 

Гурамишвили Давиты «Давитиани» ахуырады эпохæйы 
уацмыс у, кæцыйы хъомылады фарстатæ аивадонæй сты рав-
дыст. Гурамишвилийы сфæлдыстады нысаниуæгон у религион 
мотивты литературонæй бакусын, адæймаджы æмæ мæнгдунейы 
ныхасы мотив, хъомылы, æвзонг лæппулæджы мидисон фæлтæ-
рынад æмæ удгоймагон формирад.  

Гуырдзиаг романтизм европæйаг романтизмы æмæ гуыр-
дзиаг политикон уавæры иухуыз синтез у, кæцыйы романтизмы 
эпохæйæн ахастæвдисæг литературон тенденциты æмæ гуырд-
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зиаг, национ миниуджыты уынæм. Чъавчъавадзе Александры, 
Орбелиани Григолы æмæ Бараташвили Никъолозы поэтикон 
сфæлдыстад скæсæны æмæ ныгуылæны алвæндагыл æвдисы 
ацы эпохæйæн ахастæвдисæг алы нысаниуæгон аспекты, скæ-
сæйнаг æмæ европæйаг æмдзæвгæйы формæтæй, европæйаг ро-
мантизмæн ахастæвдисæг лирикæимæ, гуырдзиаг æмæ региона-
лон, кавказаг темты æмæ элементтимæ. Иуæй-иу сæйрагдæр та 
адæймаджы нысаниуæгдзинад, уый ролы æмæ нысаны сбæрæг 
кæнын у.     

Реализм гуырдзиаг литературæйы нысаниуæгон програма-
тиконæй ахастæвдисæг у. Чъавчъавадзе Ильяйы, Цъеретели 
Акъакъийы, Важа-Пшавелайы сфæлдыстады раст реализмæн 
ахастæвдисæг æргомæй у æвдыстгонд проблемæтæ. Ацы фар-
сæй гуырдзиаг реализм дзуапп дæтты европæйаг реализмы мин-
иуджытæн æмæ, æмрæстæджы, националон ахаст дæр бæрæг 
кæны, æвдисы  цавæр гуырдзиаг æмæ кавказаг æхсæнадæн ды-
рысон фарстаты. Гуырдзиаг реалистты сæйраг темæ гуырдзиаг 
æхсæнады сактивон кæнын у, социалон, политикон темæты 
равзарын æмæ анализ кæнын, уыдон аивадон репрезентаци, 
æмрæстæджы, адæймаджы, куыд дзуапдæттæг индивиды ролы 
æмæ нысаниуæджы тæрхон æмæ аргълæвæрд у. Раст ацы 
нысанæй, антологимæ бахастам Чъавчъавадзе Ильяйы æмдзæ-
вгæтимæ иумæ поэмæ «Цардиппæрд», Цъеретели Акъакъийы 
æмдзæвгæтимæ иумæ поэмæ «Хъомылгæнæг» æмæ Важа-
Пшавелайы æмдзæвгæтимæ иумæ поэмæ «Уазæг æмæ фысым». 

Гуырдзиаг литературæйы иттæг нысаниуæгон этап у мо-
дернизм, кæцы XX æнусы райдианы арæзт æрцыд. Европæмæ, 
Парижмæ бæлцуаты фæстæ, XX æнусы 10-æм азты, æвзонг 
гуырдзиаг аивады архайджытæ, се хсæн, поэттæ, бындур æрæ-
вæрдтой модернистон тенденциты райрæзтæн. Гуырдзиаг сим-
волистты къорды, цъисперхъанцъелæгты сфæлдыстад ахастæв-
дисæг у символистикон мидисдзинады нысаниуæгон аспекттæй: 
поэтикон формæты сног кæныны, иреалистон æцæгады агуыр-
дæй, камеронады æмæ  æнд. Гуырдзиаг символистты литерату-
рон журналы, «Циспер хъанцъеби (æрвхуыз сыкъатæ)», фыццаг 
номыр 1916 азы мыхуыры рацыд. Антологимæ бахастам 
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гуырдзиаг модернист поэтты, Тъабидзе Галактионы, Табидзе 
Тъицианы, Леонидзе Гиоргийы, Ияшвили Паолойы, Рапринда-
швили Валерианы æмдзæвгæтæ.    

Нырыккон гуырдзиаг литературæйæн ахастæвдисæг у 
лириконад æмæ мидисон æххæстдзинад. Ацы фарсæй 
фæнысанкæнинаг у гуырдзиаг поэт-сылгоймæгты сфæлдыстад. 
Къаландадзе Анайы æмдзæвгæ гуырдзиаг фольклоримæ æмæ 
мифологиимæ бастдзинады аразы эмоцион, арф поэтон дунейы, 
сæрибары политикон æмæ идеологон æндæвдадæй. Сылгоймаг 
авторы цæстæнгас, хуымæтæг, минималистон поэтикон формæ-
тæ æмæ арф æнкъарæнтæ сты æвдыстгонд нырыккон гуырдзиаг 
поэты, Стъуруа Лиайы æмдзæвгæты. Гелашвили Наирайы лите-
ратурон сфæлдыстадмæ дзæвгар жанры хауы, се хсæн, романтæ, 
уацмыстæ, радзырдтæ, æмдзæвгæтæ. Гелашвили Наирайы 
æмдзæвгæтæ, кæцыты антологимæ бахастам, бирæвæрсыг ныса-
ниуæгон у. Ацы фарсæй фæнысанкæнинаг у сабырады литера-
турон жанры æмдзæвгæ «Фидауыны зарæг», кæцы музыкалонæй 
дæр æххæстгонд æрцыд. Сылгоймаг авторты: Хетагури Мзиайы, 
Беппиты Наирайы æмæ Читъишвили Мананайы æмдзæвгæтæ 
ацы æмбырдгондæн ирон æвзагыл фыццаг хатт тæлмацгонд 
цæуынц. Поэтон фæлгæндзты хицæнгонд перспективты æмæ 
метафорон мидисдзинады ситезы æргом кæны сылгоймаг 
авторты цæстæнгас æмæ лирикон мотивты.  

Мачъавариани Мухраны, Харанаули Бесикъы, Хархелаури 
Тъариелы, Магърадзе Давиты æмдзæвгæтæ ирон æвзагыл ацы 
антологийæн ратæлмац кодтам. Нырыккон гуырдзиаг литера-
турæйæн ахастæвдисæг æмдзæвгæйон формæты сног кæныны, 
минимализмы тенденцийы  æххæстгонд цæуы темæты бирæхуы-
здзинад. Харанаули Бесикъы æмдзæвгæ «Кæм сты хъæбултæ» 
расидгæ у дыууынæм æнусты 90-æм азты дымгæдзæфы, 
политикон, социалон æмæ æндæр проблемæты. 

Бирæ æнусон гуырдзиаг литературæмæ хауы литературон 
эпохæтæ æмæ периодтæ æмæ аразы гуырдзиаг литературæйы 
закъоны, кæцы иу кæны алкæмæн æнæмæнгхъæугæ литературон 
текстты. Националон литературæйы закъон æппæтæй ныса-
ниуæгон æмæ æппæтæй популярон æмдзæвгæты. Гуырдзиаг 
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литературæйы закъон гуырдзиаг литературæимæ иумæ, æнусты 
дæргъы арæзт цыд. Гуырдзиаг поэзийы антологийы бацархай-
дтам равдыстимккам гуырдзиаг литературон закъонæн æмбæлгæ 
текстты иу хай, цæмæй ирон чиныгкæсæг мадæлон æвзагыл 
базонгæ уыдаид гуырдзиаг литературæйы иумæйаг нывимæ.  

Гуырдзиаг поэзийы Антологи ирон æвзагыл æмæ ирон 
поэзийы Антологи гуырдзиаг æвзагыл, у нысаниуæгон литерату-
рон æмæ рухсадон инициативæ. Ацы чингуыты бахастгонд 
лирикон текстттæ нын нæ зæрдыл æрлæууын кæндзæн æмæ нæ 
ахъуыды кæнын кæндзæн æнусон аргъдзинæдтыл, уыцы иумæй-
аг, адæймагадон темæты æмæ фарстатыл, кæцыйæ дзыллæ 
абоны онг йæ удыл хæцы, цæры. Уарзондзинады æмæ иузæр-
дыгдзинадыл, рыстдзинады æмæ мастдзинадыл, хæлардзинады 
æмæ амонддзинадыл, кæцыйы алчидæр бавзæрста, алчидæр 
банкъардта. Ацы чингуытæ, поэзийы универсалон æвзагæй 
уынын кæнынц кæрæдзиимæ ныхас кæныны амæлтты æмæ 
къахвæндæгты, кæцы гуырдзиаг-ирон литературон æмахастыты 
ирдæй каст цæуы. 
 

Попиашвили Нино  
Филологийы доктор, профессор  
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ქართული პოეზია 
 

ქართული ლიტერატურა მრავალსაუკუნოვანი უწყვეტი 
მთლიანობაა, რომელიც ყოველი ეპოქის ლიტერატურულ თა-
ვისებურებას ასახავს, ამავდროულად, ანიჭებს ეროვნულ ხა-
სიათს, ნიშანს. ქართული პოეზია მაღალმხატვრულად წარმო-
გვიდგენს  სულიერი მდგომარეობისა და წარმოსახვის მდი-
დარ სამყაროს. ის ერთდროულად არის ნაციონალურიცა და 
ზენაციონალურიც, ქართულ ხასიათთან დაახლოებულიცა და 
ზოგადადამიანურიც. 

ქართული პოეზიის საბადო ფოლკლორია – ის მდიდარი 
განძი, რომელიც თემატურად და ჟანრობრივად მრავალფე-
როვანი და მრავალგვარია, ამავდროულად კი, არის ქართული 
პოეზიის თავისთავადობის, სალექსო ფორმის შემქმნელი. 

ქართული პოეტური ფოლკლორი მდიდარია მუსიკალუ-
რად, ამასთან, ხასიათდება ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, 
მარადიული ღირებულებების წარმოჩენით. ამ კრებულში სა-
განგებოდ შევიტანეთ და ვთარგმნეთ ქართული ფოლკლორის 
ნიმუშები: „ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“, „წუთისოფელი რა 
არი?“ და სხვ. 

ჰიმნოგრაფიული ლიტერატურა ქართული საავტორო  პო-
ეტური აზროვნების საწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ. სწორედ 
ამიტომ, ქართული პოეზიის ანთოლოგიისათვის ვთარგმნეთ 
ოსთა მეფის ასულის, მეფე ბაგრატ IV-ის მეუღლის, ბორენა დე-
დოფლის  (IX ს.) ავტორობით ცნობილი იამბიკო, რომელიც პირ-
ველი რითმიანი ლექსია. ამ კრებულისათვის პირველად ითარ-
გმნა ქართული ჰიმნოგრაფიის ნიმუში, დემეტრე I-ის (1125-1156) 
„შენ ხარ ვენახი“, ღვთისმშობლის საგალობელი, რომელსაც 
დღემდე აქვს კანონიკური სარიტუალო დანიშნულება. 

ქართული ლიტერატურის პერიოდებიდან აღსანიშნავია 
XII საუკუნე, საქართველოს „ოქროს ხანა“, რენესანსი, რომ-
ლის წიაღშიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ბრწყინვალე პოემა, 
„ვეფხისტყაოსანი“ – წიგნი მეგობრობაზე, ერთგულებასა და 
სიყვარულზე. რუსთაველის პოემა მსოფლიო მნიშვნელობის 
საგანძურია და მრავალ ენაზეა თარგმნილი, ბევრ ენაზე კი, 
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რამდენიმე თარგმანი არსებობს. ოსური ენა სწორედ მათ 
შორისაა, რადგან ოსურად „ვეფხისტყაოსანი“ ორჯერ არის 
სრულყოფილად ამეტყველებული: მუხტარ შავლოხთისა და 
გიორგი ბესთაუთის მიერ. ჩვენ ანთოლოგიაში შევიტანეთ ოსი 
პოეტის, გიორგი ბესთაუთის თარგმნილი „ვეფხისტყაოსნის“ 
ოთხი თავი. ეს თარგმანი გამორჩეულია შოთა რუსთაველის 
პოემის თარგმანებს შორის მრავალი ნიშნით: ორიგინალის 
ზედმიწევნითი ერთგულებითა და ოსურის ბრწყინვალე შესა-
ბამისობებით. გიორგი ბესთაუთის თარგმნილი „ვეფხისტყაო-
სანი“ შინაარსთან ერთად ერთგულებს რუსთველისეულ სა-
ლექსო ფორმასაც, თექვსმეტმარცვლოვან შაირს, რაც უზუსტე-
სად არის გადმოცემული ოსურ თარგმანში და რაც „ვეფხის-
ტყაოსნის“ მსოფლიო ენებზე თარგმანებს შორის უიშვიათესი 
გამონაკლისია. კითხულობ ოსურად და გესმის ქართული: 
მუსიკალობა, მარცვლედების რაოდენობა, მაღალი და დაბა-
ლი შაირი სრულად არის დაცული. 

ოსი მკითხველისათვის პირველად ითარგმნა ჩახრუ-
ხაძის პოემიდან, „თამარიანი“, ნაწყვეტები, რომელშიც თამარ 
მეფე და დავით სოსლანი არიან შექებულნი. ჩახრუხაძის 
პოემა ქართული სახოტბო პოეზიის შესანიშნავი ნიმუშია. ეს 
ამონარიდები კი გვაჩვენებს, რომ ქართველი ავტორისათვის 
ერთნაირად ძვირფასია ორივე მათგანი, თამარ მეფეცა და 
დავით სოსლანიც, მათი საგმირო საქმეების, გამორჩეული სა-
ხელმწიფო აზროვნებისა და ადამიანური სათნოებების გამო. 
ამ ქებას კი დღემდე არ დაუკარგავს თავისი ისტორიული 
მნიშვნელობა, დღემდე არ გაუხუნებია ჟამთა სვლას თამარ 
მეფისა და დავით სოსლანის დიდებულება, უფრო კი, პირი-
ქით, დღემდე საამაყოა მათი მეფობა, დღემდე ეთაყვანებიან 
მათ, საქართველოს ოქროს ხანის შემოქმედთ. 

დავით გურამიშვილის „დავითიანი“ განმანათლებლობის 
ეპოქის ნაწარმოებია, რომელშიც აღზრდის საკითხები მხატვ-
რულად არის წარმოდგენილი. გურამიშვილის შემოქმედებაში 
მნიშვნელოვანია რელიგიური მოტივების ლიტერატურულად 
დამუშავება, ადამიანისა და წუთისოფლის გაბაასების მოტივი. 
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ქართული რომანტიზმი ევროპული რომანტიზმისა და 
ქართული პოლიტიკური მდგომარეობის ერთგვარი სინთეზია, 
რომელშიც  რომანტიზმის ეპოქისათვის დამახასიათებელ ლი-
ტერატურულ ტენდენციებსა და ქართულ, ეროვნულ თავისებუ-
რებებს ვხედავთ. ალექსანდრე ჭავჭავაძის, გრიგოლ ორბე-
ლიანისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეტური შემოქმედება 
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაშესაყარზე ასახავს ამ 
ეპოქისათვის დამახასიათებელ ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს, 
აღმოსავლური და ევროპული სალექსო ფორმებით, ევროპული 
რომანტიზმისათვის დამახასიათებელი ლირიკულობით, ქარ-
თული და რეგიონული, კავკასიური თემებითა და ელემენტებით. 

რეალიზმი ქართულ ლიტერატურაში მნიშვნელოვანი 
პროგრამულობით ხასიათდება. ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერე-
თლის, ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაში სწორედ რეალიზმისა-
თვის დამახასიათებელი სიცხადით არის წარმოჩენილი პრობ-
ლემები. ამ მხრივ ქართული რეალიზმი პასუხობს ევროპული 
რეალიზმის თავისებურებებს და, ამავდროულად, ნაციონა-
ლურ ხასიათსაც ავლენს, აღწერს რა ქართული და კავკასიური 
გარემოსათვის ნიშანდობლივ საკითხებს. ქართველი რეალის-
ტების მთავარი თემა ქართული საზოგადოების გააქტიურებაა, 
სოციალური, პოლიტიკური თემების განხილვა და ანალიზი, 
მათი მხატვრული რეპრეზენტაცია, ამავდროულად, ადამია-
ნის, როგორც პასუხისმგებელი ინდივიდის, როლისა და და-
ნიშნულების განსჯა და შეფასება. სწორედ ამ ნიშნით, ანთო-
ლოგიაში შევიტანეთ ილია ჭავჭავაძის ლექსებთან ერთად 
პოემა „განდეგილი“, აკაკი წერეთლის ლექსებთან ერთად 
პოემა „გამზრდელი“. და ვაჟა-ფშაველას ლექსებთან ერთად 
პოემა „სტუმარ-მასპინძელი“. 

ქართულ ლიტერატურაში უმნიშვნელოვანესი ეტაპია 
მოდერნიზმი, რომელიც XX საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბ-
და. ევროპაში, პარიზში მოგზაურობის შემდეგ, XX საუკუნის 
10-იან წლებში, ახალგაზრდა ქართველმა ხელოვანებმა, მათ 
შორის, პოეტებმა, საფუძველი ჩაუყარეს მოდერნისტული ტენ-
დენციების განვითარებას. ქართველი სიმბოლისტების ჯგუ-
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ფის, ცისფერყანწელების შემოქმედება ხასიათდება სიმბო-
ლისტური აზროვნების მნიშვნელოვანი ასპექტებით: პოეტური 
ფორმების გაახლების სურვილით, ირეალური სინამდვილის 
ძიებით, კამერულობითა და სხვ. ქართველ სიმბოლისტთა ლი-
ტერატურული ჟურნალის, „ცისფერი ყანწების“, პირველი ნომე-
რი 1916 წელს გამოიცა. ანთოლოგიაში შევიტანეთ ქართველი 
მოდერნისტი პოეტების, გალაკტიონ ტაბიძის, ტიციან ტაბიძის, 
გიორგი ლეონიძის, პაოლო იაშვილის, ვალერიან გაფრინდა-
შვილის ლექსები. 

თანამედროვე ქართული ლიტერატურისათვის დამახა-
სიათებელია ლირიკულობა და აზრობრივი სისავსე. ამ მხრივ 
აღსანიშნავია ქართველი პოეტი ქალების შემოქმედება. ანა 
კალანდაძის ლექსები ქართულ ფოლკლორთან და მითოლო-
გიასთან კავშირში ქმნის ემოციურ, ღრმა პოეტურ სამყაროს, 
თავისუფალს პოლიტიკური და იდეოლოგიური გავლენებისა-
გან. ქალი ავტორის ხედვა, სადა, მინიმალისტური პოეტური 
ფორმები და ღრმა განცდებია წარმოდგენილი თანამედროვე 
ქართველი პოეტის, ლია სტურუას ლექსებში. ნაირა გელაშვი-
ლის ლიტერატურული შემოქმედება რამდენიმე ჟანრს მოი-
ცავს, მათ შორის, რომანებს, მოთხრობებს, ლექსებს. ნაირა 
გელაშვილის ლექსები, რომლებიც ანთოლოგიისათვის შევარ-
ჩიეთ, მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. აღსანიშნავია მშვი-
დობის ლიტერატურული ჟანრის ლექსი „შერიგების სიმღერა“, 
რომელიც მუსიკალურადაც აჟღერდა. ქალი ავტორების: მზია 
ხეთაგურის, ნაირა ბეპიევისა და მანანა ჩიტიშვილის ლექსები 
ამ კრებულისათვის ოსურ ენაზე პირველად ითარგმნა. პოეტუ-
რი სახეების, განსხვავებული პერსპექტივებისა და მეტაფორუ-
ლი აზროვნების სინთეზში იკვეთება ქალი ავტორების ხედვა 
და ლირიკული მოტივები. 

მუხრან მაჭავარიანის, ბესიკ ხარანაულის, ტარიელ ხარ-
ხელაურის, დავით მაღრაძის ლექსები ოსურ ენაზე ამ ანთო-
ლოგიისათვის ვთარგმნეთ. თანამედროვე ქართული ლიტერა-
ტურისათვის დამახასიათებელი სალექსო ფორმების განახ-
ლების, მინიმალიზმის ტენდენციაში თავსდება თემათა მრა-
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ვალფეროვნება. ბესიკ ხარანაულის ლექსი „სად არიან შვილე-
ბი“, გამოძახილია მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების ქარტეხი-
ლებისა, პოლიტიკური, სოციალური და სხვა პრობლემებისა. 

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ლიტერატურა მოიცავს 
ლიტერატურულ ეპოქებსა და პერიოდებს და ქმნის ქართული 
ნაციონალური ლიტერატურის კანონს, რომელიც აერთიანებს 
ყველაზე მნიშვნელოვან და სავალდებულო ლიტერატურულ 
ტექსტებს. ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში შევეცადეთ წარ-
მოგვედგინა ქართული ლიტერატურული კანონისათვის შესა-
ბამისი ტექსტების ნაწილი, რათა ოსი მკითხველი მშობლიურ 
ენაზე გასცნობოდა ქართული ლიტერატურის საერთო სურათს. 

ქართული პოეზიის ანთოლოგია ოსურ ენაზე და ოსური 
პოეზიის ანთოლოგია ქართულ ენაზე, არის მნიშვნელოვანი 
ლიტერატურული და საგანმანათლებლო ინიციატივა. ამ წიგ-
ნებში თავმოყრილი ლირიკული ტექსტები შეგვახსენებს და 
დაგვაფიქრებს მარადიულ ღირებულებებზე, იმ საერთო, ზო-
გადადამიანურ თემებსა და საკითხებზე, რომლითაც კაცობ-
რიობა დღემდე სულდგმულობს. სიყვარულსა და ერთგულება-
ზე, ტკივილსა და უბედურებაზე, მეგობრობასა და ბედნიე-
რებაზე, რომელიც ყველას განგვიცდია, ყველას გვიგრძვნია. ეს 
წიგნები პოეზიის უნივერსალური ენით გვაჩვენებს ერთმანეთ-
თან სასაუბრო გზებსა და ბილიკებს, რომელიც ქართულ-ოსურ 
ლიტერატურულ ურთიერთობებში თვალნათლივ იკითხება. 

 
ნინო პოპიაშვილი 

ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი 
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GEORGIAN POETRY 
 
Georgian literature is a centuries-old continuous whole, which 

reflects the literary features of each era, at the same time gives a 
national character, a sign. Georgian poetry highly artistically 
represents the rich world of the spiritual condition and imagination. 
It is both national and supranational, close to the Georgian character 
and common to all mankind. 

The deposit of Georgian poetry is folklore – the rich treasure, 
which is diverse and varied in themes and genres, and at the same 
time is the creator of the distinctive character of Georgian poetry, 
verse form. 

Georgian poetic folklore is musically rich, and at the same 
time is characterized by highlighting the universal ideals, eternal 
values. We translated and specially included the samples of Georgian 
folklore into this collection: “The Poem of the Tiger and the Knight”, 
“What is the Mortal Coil?”, etc. 

Hymnographic literature can be considered the beginning of 
Georgian authorial poetic thinking. That is why for the Anthology of 
Georgian Poetry we translated the famous iambus of the daughter of 
the Ossetian king, wife of King Bagrat IV, Queen Borena (9th 
century), which is the first rhymed poem. For the first time for this 
collection, a sample of Georgian hymnography was translated, “Shen 
Khar Venakhi” (Thou Art a Vineyard) by Demetrius I (1125-1156), a 
prayer of praise to the Virgin Mary, which still has a canonical ritual 
purpose.  

Noteworthy among the periods of Georgian literature is the 
12th century, the Golden Age of Georgia, the Renaissance, in the 
depths of which the magnificent poem, The Knight in the Panther's 
Skin by Shota Rustaveli was created – a book about friendship, 
loyalty and love. Rustaveli's poem is a treasure of world significance 
and has been translated into many languages, and there are several 
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translations in many languages. Among them is the Ossetian 
language, because the Knight in the Panther's Skin begins to 
perfectly speak Ossetian twice: by Mukhtar Shavlokhti and Giorgi 
Bestauti. We have included in the Anthology four chapters of The 
Knight in the Panther's Skin translated by the Ossetian poet Giorgi 
Bestauti. This translation stands out among the translations of Shota 
Rustaveli’s poem in many ways: exact fidelity to the original and 
brilliant correspondence to the Ossetian language. Along with the 
content, Giorgi Bestauti's translation of The Knight in the Panther's 
Skin is also loyal to the Rustavelian verse form, a sixteen-line 
quatern, which is most accurately conveyed in the Ossetian 
translation and is the rarest exception among the world's translations 
of The Knight in the Panther's Skin. You read Ossetian and hear 
Georgian: the musicality, the number of syllabic verses, the high and 
low quaterns are completely preserved.  

For the first time, excerpts from Chakhrukhadze's poem 
Tamariani were translated for Ossetian readers, in which King Tamar 
and David Soslan are praised. Chakhrukhadze's poem is an excellent 
example of Georgian laudatory poetry. These extracts show that both 
King Tamar and David Soslan are equally valuable to the Georgian 
author for their heroic deeds, outstanding statesmanship and human 
virtues. This praise has not lost its historical significance, the 
greatness of King Tamar and David Soslan has not faded over time, 
on the contrary, even today their reign is praiseworthy and they are 
still revered by the creators of the Golden Age of Georgia. 

Davitiani by David Guramishvili is a work of the 
Enlightenment era, in which the issues of upbringing are artistically 
presented. In Guramishvili's work, the literary processing of religious 
motives, the motive of the dialogue between man and the mortal coil 
is important. 

Georgian romanticism is a kind of synthesis of European 
romanticism and the Georgian political situation, in which we see 
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literary trends and Georgian, national features characteristic of the 
era of romanticism. The poetic works of Alexander Chavchavadze, 
Grigol Orbeliani and Nikoloz Baratashvili at the crossroads of East 
and West reflect all the important aspects of this era, with Eastern 
and European verse forms, lyricism characteristic of European 
romanticism, with Georgian and regional, Caucasian themes and 
elements. 

 Realism is characterized by significant programmatic nature 
in Georgian literature. In the works of Ilia Chavchavadze, Akaki 
Tsereteli, Vazha Pshavela, the problems are posed with clarity 
characteristic of realism. In this regard, Georgian realism responds to 
the peculiarities of European realism and at the same time 
demonstrates its national character, describing issues inherent in the 
Georgian and Caucasian environment. The main theme of Georgian 
realists is making the Georgian society more active, discussion and 
analysis of social and political topics, their artistic representation, at 
the same time discussion and assessment of the role and purpose of a 
human as a responsible person. It was for that reason that we 
included in the Anthology the poem Gandegili along with the poems 
of Ilia Chavchavadze, and the poem Gamzrdeli along with the poems 
of Akaki Tsereteli. And the poem Stumar-Maspindzeli (Host and 
Guest) along with the poems of Vazha-Pshavela.  

The most important stage in Georgian literature is modernism, 
which was formed at the beginning of the 20th century. After 
traveling to Paris, Europe, in the 1910s, young Georgian artists, 
including poets, laid the groundwork for the development of 
modernist trends. The creative work of the group of Georgian 
symbolists Tsisperqantselebi (The Blue Horns) is characterized by 
important aspects of symbolic thinking: the desire to renew poetic 
forms, the search for irreal reality, chamber genre, etc. The first issue 
of the Georgian symbolists’ literary magazine the Blue Horns was 
published in 1916. In the Anthology we have included poems by 



 
 

          47 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

Georgian modernist poets Galaktion Tabidze, Titsian Tabidze, 
Giorgi Leonidze, Paolo Iashvili, Valerian Gaprindashvili. 

Modern Georgian literature is characterized by lyricism and 
semantic content. In this regard, the work of Georgian women poets 
should be noted. Poems by Ana Kalandadze in connection with 
Georgian folklore and mythology create an emotional, deep poetic 
world, free from political and ideological influences. The vision of a 
female author, simple, minimalistic poetic forms and deep feelings 
are presented in the poems of the contemporary Georgian poetess Lia 
Sturua. The literary works of Naira Gelashvili include several genres, 
including novels, short stories, and poems. Naira Gelashvili’s poems, 
selected by us for the Anthology, are important in many respects. 
Noteworthy is the poem of the literary genre of peace the Song of 
Reconciliation, which was also performed musically. Poems by 
female authors: Mzia Khetaguri, Naira Bepievi and Manana 
Chitishvili were translated into Ossetian for the first time for this 
collection. In the synthesis of poetic characters, different 
perspectives and metaphorical thinking, the vision and lyrical 
motives of female authors are revealed. 

For this Anthology, we have translated poems by Mukhran 
Machavariani, Besik Kharanauli, Tariel Kharkhelauri, David 
Magradze into Ossetian. The trend of renewal of poetic forms, 
minimalism, characteristic of modern Georgian literature, includes a 
variety of topics. Besik Kharanauli's poem "Where are the Children" 
echoes the flurry of the 1990s, political, social and other problems. 

Centuries-old Georgian literature covers literary epochs and 
periods and creates the law of Georgian national literature, uniting 
the most important and obligatory literary texts. In the Anthology of 
Georgian Poetry, we tried to present some part of the texts related to 
the Georgian literary law, in order to get acquainted the Ossetian 
reader with the overall picture of Georgian literature in their native 
language. 
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The Anthology of Georgian Poetry in Ossetian and the 
Anthology of Ossetian Poetry in Georgian are an important literary 
and educational initiative. The lyrical texts collected in these books 
remind and make us think about eternal values, about those common, 
universal themes and issues that the humanity still lives for. About 
love and devotion, pain and unhappiness, friendship and happiness, 
which we have all experienced, we have all felt. These books in the 
universal language of poetry show us the ways and paths of 
communication with each other, which are clearly visible in the 
Georgian-Ossetian literary relations.  

 
Nino Popiashvili 

Doctor of Philology, Professor 
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 АДÆМОН ÆМДЗÆВГÆТÆ 
 

 
ХУР, МÆЙ ÆМÆ СТЪАЛЫТÆ 

 
Хур мæ мад у, 
Мæй мæ фыд у, 

Лыстæг-лыстæг стъалытæ сты 
Мæ хотæ ‘мæ ме ‘фсымæртæ. 

 
ХУР МИДÆМÆ 

 

Хур мидæмæ, хур – æддейæ, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Ныууасыди уасæг æддейæ, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Сбон дæ, æви ды сбон уыдзæ, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Хур аныгуылд, мæй ракасти, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Махæн лæппу райгуырди, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Душман сылгоймаг æнхъæлы, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Лæппуйы фыд хæдзары нæй, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Авдæнмæ ацыд горæтмæ, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Лæппуйы фыдыл сфидаудзæн, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Урс къаба атласæй хуыд у, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Бæхыл бадын ‘мæ дугъ кæнын, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Хъабахы хсын, порти хъазын, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Хур, æрбахиз фосдарæн кæрты, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
Заинаг фыс дын аргæвдзынæн, хур, æрбахиз-ма мидæмæ. 
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ÆМДЗÆВГÆ СТАЙЫ ÆМÆ БАРÆДЖЫ 
 

Иу барæг  загъта, комбыгъдæг,  
Айнæгты ‘хсæнты ахызтæн, 
Къæдзæхджын къахвæндагбылтыл 
Цуан фæкодтон, æрзылдтæн. 
 
Акастæн айнæджы сæрмæ, 
Дзæбидыр дзугтыл æрбамбæлдис,  
Раздзогы топпæхст фæкодтон, 
Сыкъаты тъæпп дæр  айхъуыстис.   
 
Бахызтæн  стайы лыстæнмæ, 
Цъусгай  æмбисæхсæв ахызтис, 
Стай мæм уæд ратæррæст ласта, 
Азарджын цæстæй  æрбакастис. 
 
Хæцынц стай æмæ бæгъатыр  
Зæххытæ   тыхджын сызмæстой, 
Згъæлын байдыдтой къæдзæхтæ,  
Хъæды къалиутæ ныссæстой, 
 
Рæстæг нал баззад барæгæн, 
Фæлварæн рæстæг нал хъуыди. 
Уартæй æмбæрзæн, не ‘мбæрзы,  
Айнæгон цырд та – стай уыди.  
 
Стай та йæ ныхтæй аскъуыдта, 
Рæхысы  уарты фæдджитæ. 
Барæг фелвæста кæрддзæмæй,  
Куыддæр йæ карды ауыдта. 
 
Уæд алыг кодта францаг кард,  
Рæстæг уыд йæ ахауынæн,  
Стай æрцауындзæг айнæгыл, 
Ссырх кодта  змис йæ мæлынæн. 
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Айнæджы сæрыл æрфæлдæхтис, 
Мæгуыр барæг уыд удисгæ,  
Змисы ахуры сырх-сырхид, 
Туг йæ уæлæ цыд лæдæрсгæ.    
 
Чи зæгъдзæн мæгуыр йæ мадæн, 
Кæрты раз бадынц дæснытæ - 
Нæхъуаджы нæ бахардз ысты,  
Нæ цуаноны фат ‘хстытæ. 
 
Фæцæйцыд мæгуыр ныййарæг, 
Калы  цæссыгтæ цæхæрджын, 
Сымбæлд мæ фыртыл фæндагыл 
Стай,  æлгъыстаг, мæстæйджын. 
 
Мæ фыртæн – кард, уымæн – дзæмбытæй  
Баталынг æваст бон, бон – хурджын. 
Нæдæр стай разынд тæппудтæй, 
Нæдæр мæ хъæбул уыд зæндджын. 
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Уыдон кæрæдзи ныммардтой,  
Худинаг иудар не схаста. 
Стайы дзæмбыты цæфгондæн 
Кæугæйæ цæфты бабаста. 
 
Хъæбул, мард нæ дæ,  фынæй дæ,  
Ды фырвæллад дæ карз тохтæй, 
Уый дæ къабайы фæдчитæ 
Æлгъыст, куыд ныскъуыдтытæ кодта? 
 
Ды дæр уый аккаг куы уыдтæ, 
Хъама баихсыд тилынæй. 
Нæдæр уый радта дын рæстæг, 
Нал дæр ды уый нæ бауагътай. 
 
Нæдæр ды уый нал бамбæрзтай, 
Уартæй дæ къухты уæвджытæ,  
Налдæр стай – уый йæ дзæмбытæ,  
Хъама скарста йе ‘стæджытæ.  
 
Æз фылдæр дыл нал скæудзынæн, 
Растдæр ды нæ дæ кæуинаг. 
Стæры, хæтæны ‘мгæрттимæ  
Нæ уыдтæ нæ, ды фауинаг. 
 
Фæндараст, зæдтæй фæдзæхст у, 
‘ввахс дæ къæсæрыл ингæны, 
Схъомыл дæ кодтон иу хъæбул  
Стайыл тохгæнæг иунæгы. 
 
Куы стай, куы цыма йæ хъæбул 
Цæстытыл уади йæ мадæн, 
Куы цыма фырты буарæй 
‘фсæйнаг исы стай мардæн. 
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Куы уыны, цыма йæ хъæбул   
Стайы хъен слæууын кæнгæйæ, 
Раст, ацы фынтæ куы уыдта,  
Райхъалиу мæгуыр кæугæйæ. 
Куы хъуыды кодта, ‘нæмадæй 
Хъæбулы чи схъомыл кæны?  
Чизоны уыцы стайы мад 
Ныр  мæнæй карздæрæй кæуы. 
 
Цæй, æз дæр уырдæм бацæуон, 
Мæсæллæй зæгъон мæрдджынæн, 
Уый дæр ракæндзæн йæ хабар, 
Æз мæ хъæбулæй зæгъдзынæн, 
 
Уый дæр уыдзæни мастæйдзаг - 
Хъамайæ  цæфгонд мæгуырæн! 
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ЦЫМА МÆНГ ДУНЕ ТА ЦЫ У? 
 

Цыма Мæнг дуне та цы у? 
Уый тулгæ дур у, æндæр цы у. 
Кæцы уысм райгуырдзыстæм, 
Тæккæ ингæндæр уым куы у. 
Цыранмæ хъæумæ бацæуай, 
Дыууæ фæндаг дæр уым куы у, 
Астæуæй сурзæхх дуне ис, 
Стыр денджыз алыварсы у. 
Кæд ус зæгъдзæни – дæ хо дæн, 
Уæд уый хуыздæрдæр хо куы у. 
Ахæм хъуамæ уа дæ ахаст, 
Куыд сыгъдæг, ирд арвы хуыз у. 
Кæд нæ дæу бауырндзæн уый, 
Хуылфæй ныййаргæ уæд цы у? 
 

 
 

... МÆНГДУНЕЙЫ УАЗДЖЫТÆ СТÆМ 
 

Мæнгдунейы уазджытæ стæм, 
Мах куы ацæуæм, æндæр баззайдзæн, 
Кæрæдзийыл баузæлæм  
Уый еддæмæ нын цы баззайдзæн?  
Æртæ метр гæппæлы йеддæмæ, 
Ингæнмæ цы ахæсдзыстæм? 
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... ЛОМИСЫ РÆХЫС АУЫГЪД У 
 

Ломисы рæхыс ауыгъд у, 
Ничи нæ зоны, уый кæй у, 
Зæронд ус кæуын байдыдта: 
уый мæнæ мæ мойы куы у, 
Мæлæты размæ уый загъта, 
фæдзæхст дæр растдæр уый у: 
«Ахæм  барæгæн сфидауа,   
Кæцы дарыны аккаг у». 

 

 

ДÆ БÆЛЛИЦЦ МÆ ФÆУЫН КОДТА 
 

Дæ бæллицц мæн фæуын кодта, 
Дæуыл хъуыды ‘мæ хъынцъымæй, 
Дард ацыд, арæх хицæнæй, 
Кæсын зæрдæйы цæстытæй. 
 
Дисы дæн хъомылгæнæгæй, 
Дæ хъомылгæнæг нанайа. 
Дзæбæх дæ, налдæр дзæбæх дæ, 
Мæ риуыл æнцайыс æврагъау, 
Фæнды мæ удыхæссæг уай,  
Зæрдыл бастгонд дæ игæрау. 
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... ДЫ ДÆ СÆНДОН, НОГÆН ДИДИНКАЛГÆ 
 

Фыст у Гуырдзыстоны паддзах 
 Деметъре I-ы (1125-1156) 

 
Ды дæ сæндон, ногæн дидинкалгæ, 
Къалиу хæлар, Эдемы ныссадзгæ,  
Хæрисы тæф, дзæнæтæй рацæугæ, 
Хуыцауæй срæсугъд, нæй дæуæй æппæлгæ, 
Æмæ дæхæдæг хур дæ æрттивгæ. 

 

 
БОРЕНА УС ПАДЗДЗАХ 

 
Ямбикъо 

 
Ды, кæцы Евайæн бафыстай дæ хæстæ, 
«Хуыцауы æххуырст дæн», – Габриелæн загътай, 
Æз, дæ фысым, цæугæ, уынæг алы бæстæ». 
Фыццаг тугæй расыгты тыхтæ ды басастай, 
На Мад, ссæрибаркæн  Борена, низты уæвгæ! 

 
 
 



 
 

          57 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

 
Чахрухадзе 

«ТАМАРИАНИ» 
(скъуыддзæгтæ) 

 

Давит Сослан 
 

Давит куырыхон, цæрдæг, уæздæттæ 
Нымайынц уæларвон равдыстæн, 
Уый æхсы фаты, – æз зæгъын: «Уый у» - 
Ефремийы бындурыл сырæзгæ, 
Хъамайæ хæцы, уый у æдæрсгæ 
Æмæ цæттæ у знæгты фæцæгъда. 
 

Уый уыдонæн фыдмитæ гæнæг,  
Уый  домбайау зыны богъгæнæг,  
Ирон Стыр Давит, ирон Стыр Давит, 
Йæ ныхмæлæууæг Парух басаста, 
Æхсырфы комæй, æхсырфы комæй,  
Уыдоны уырдгæй куыддæр атардта, 
Ды дæ сæ мыггаг, сæ адæмыхатт, 
Йæ алыварс бадыс, æппæлын алыхатт.  
 

Тыхджын дæ, Давит, тынг фидар, цæрдæг,  
Сабыр, кадгæнæг, æмгæрттæн тыхдæттæг, 
Паддзæхты стъарц дæ – Порфирты  дарæг. 

 
Тамар 

 

Тамар у сабыр, сабыркæнинаг, 
Хъæлæс у æхцон, цæсгом-узæлинаг, 
Хур у – худæндзаст æмæ равдисинаг, 
Дон у, цæугæ дон æмæ лæдæрсинаг. 
 

Уымæн фæндыр цы у? – цы у уымæн фæндыр, 
Никуыцæй ивазгæ,  æнæуынгæ уыди. 
Хæмпæл-арæхджын у – у хæмпæлджын уарди, 
Уадул-сырхбын хуыз у, рухсытæ йæ калди. 
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Руставели Шота 
 

СТАЙЫ ЦАРМДАРÆГ 
 

Райдайæн 
 

Чи у дун-дуне сфæлдисæг, тых, йæ сæры тых а бæстæн, 
Мид æрвон хъомыс чи радта зæдтæ, дауджыты къабæзтæн, 
А зæхх – адæмæн – йемыдзаг алы рухс цинтæй, сагъæстæй, – 
Гуырдзæй паддзæхтæ се 'ппæт дæр уый хуыз, уый фæлгонц рахастой. 
 
Уæ, бæрзонд хуыцау, не скæнæг, иунæг фарнхæссæг уаз хуыцау, 
Радт мын бархъомыс – д' азарæй зины басæттон, басудза! 
Радт мын уарзæтты судзгæ монц, – рог мыл базыртæ басадза, 
Уарзт мыл ингæнмæ сагъуыйа, уæгъд мæ зæрдæйы ма суадза. 
 
Уадултугæхсырæмхæццæ, сатæг-саудзыкку Тамарæн 
Хурпаддзахы 'гъдау цы домбай радты йе 'нæрцæф æхсарæй, 
Уымæн æз йæ ном куыд арон? – дзырдтæн нæй уырзæй æвзарæн: 
Хъуамæ зæрдæтæм ныттæдзид уый номыл мыдау мæ зарæг. 
 
Абон ног ыстауын мæнæ рухсдзæсгом паддзах Тамары, 
Ног мæ зæрдæйы рæбынæй тугхæццæ цæстысыг хъары; 
Мил йæ сатæг-сау цæсты цад, сис – йæ хъæзгуыр къухы дарын, 
Кадæгхъусджытæн сæ риумæ сарат хъамайы фындз дарын. 
 
Бардзырд радтой мын ыскæнон хъуамæ уыдонæн сæ зарæг, 
Цæсты раз нывау куыд сыстой: зæрдæйыл цъæх арт æндзарæг 
Рухс налхъуыт-налмас дæндæгтæ, астæу – тасгæ-уасгæ, нарæг,  
Фидар дуры дæр фæстагмæ 'рсæтты зды фæлмæн хъæсдарæг. 
 
Æтт, фæдис, – зæрдæ, мæлгъæвзаг æмæ аивы дзырдвидыц, – 
Абон ме 'нæрхъæц бæллицтæ уе 'гасмæ æххуысмæ сидынц, – 
Тариелыл у мæ катай, уымæ уадвæдис æрвитынц; 
Дард, кæрæдзимæ ныфсæнхъæл, худгæ 'ртæ стъалыйы 'рттивынц. 
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Тариелы зарæг зарын æмæ сау цæссыг ызгъалын; 
Ахæм саггуырды уæззау рис, цæй, кæй зæрдæмæ нæ хъары! 
Уый, æз ныффыстон – Руствели – кадæг – рухсцырен ыстъалы, – 
Таурæгъ уыд нырмæ хуымæтæг, ныр алдзæн тæмæнтæ калы. 
 
Ард кæй номæй хæрынц æфсад, æз кæуыл кæнын æрратæ, 
Уымæн басгуыхтæн мæлгъæвзаг æмæ снывæзтон мæ кадæг. 
Басыгъд, – бадони мæ зæрдæ, тайын уарзты зынджы цадæг. 
Кæнæ уарзты хос куы фенин, кæнæ сау ингæны сатæг. 
 
Ацы хорз таурæгъ – хуры къæртт – Персæй рафтыди Гуырдзымæ, 
Къухæй-кьухмæ йæ райсын дæр цæст куыд бауарза ныр цымæ! – 
Таурæгъ кадæгæй раивтон æз тæрсгæ-ризгæ стыр зынæй. – 
Уый куынæ сфауид буц рæсугъд, – арвмæ сырæзин фырцинæй. 
 
Цæстырухс – йæ уындæй саугуырм – бархийæ вæййы йæ уацар, 
Зæрдæ – базырджын йæ уарзтæй – хъæды знæт сырдтимæ бацард; 
Судзгæ батадтæн, цырагъау, æммыст, удæнцойыл бацуард 
Æмæ 'ртæ хъайтары кадыл дард ныццарауæд дæ базард! 
 
Мачи, ма, фауæд хъысмæты, алчи й' амондыл ныхъхъæцæд: 
Кусæг бакусæд, хæстон лæг тохы 'хсарджынæй ысхæцæд. 
Иугæр уарзыс, уæд дæ зæрдæ, уадз, ыспæртт кæнæд, ысхæцæд. 
Мадæр уарзаг уды бафау, – нæу уыраугæ уарзт хуызхæцæн. 
 
Зарæг ракæны пахуымпар, зарæг – зонды рухс сæйраджы,–: 
Судзы зæрдæйы цырæгътæ уаз æрвон ныхасы руаджы. 
Уæвгæ, не 'ппæтмæ нæ хъары, алчи нæу йæ хæрзтæй хайджын. 
Хорз хъуыды фидауы 'лвæстæй, – джиппау ку'абады йæ гаччы. 
 
Дугъ-йæ фæлварæн æфсургьæн, уадау, даргъ фæндагыл уайын,  
Пуртихъазæгæн – уæрæх фæз, къах – рæстдзæвин – кæд нæ сайы, 
Афтæ зарджытæнывæндæг рифмæтæ нывыл нымайы, 
Фæлæ ферхæцыд, фæкъуыхцы, – зæгъгæ, райдыдта фæллайын. 
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Уæд тыхæвзарæн ралæууыд: кæс – йæ зарæджы цас тых уа, 
Ныхас йе 'мбисыл аскъуыди, баци тас æмæ масты хай. 
Уый дæсны лæгæн не 'мбæлы, – нæу сæрмæхæсгæ састы хал, – 
Ризгæ, судзæггаг зарæгæй хъуамæ диссæгтæ басгуыха. 
 
Лæг дзымандытæ куы кæна искуы, хаттæй-хатт, æфсонæн,– 
Уымæн зарджытæнывæндæг нæй рæсттæрхонæй ысхонæн. 
Амцæф-уымцæфтæ – йæ зарæг, фæлæ, уастæн уа йæ бонæй, – 
Хъен ныллæудзæни, хæрæгау, – нæй, дам, дзы хуыздæр мæнонæй! 
 
Дыккаг ахæм у дзыманды, – чи йæ цанæбары зары; – 
Нæу йæ бон аив ныхасæй зæрдæйыл цъæх арт æндзарын. 
Ахæм зарæджы дæсныты саби цуангæнджытыл барын, – 
Ыстыртæм сæ ныфс нæ хæссынц æмæ лыстæг сырдты марынц. 
 
Зарынц æртыккаг дзыманды хиирхæфсынæн минасы. 
Уым кæрæдзийæ дæлгоммæ уымæй фæсивæд фæхъазы. 
Хъуыды дзы нывыл куы 'мбæхса – мах йæ кадаварыл разы, 
Фæлæ зарæггæнæг уый у, дардыл чи тындза йæ базыр. 
 
Хъуамæ зарджытæнывæндæг алы дзырд тæразыл бара, 
Иунæг удлæууæн чызгайы худгæ стъалытимæ бара, 
Чызг æй сагъæссаг куы кæна, – уый йын удæхцонæй бара 
Æмæ тугæрхæм зæрдæйæ судзгæ уарзты хъæр æмбара. 
 
Ног кæмæн кæнын номарæн, уый кой ме 'взагæй нал æфты, 
Æз, куыд зарыдтæн уый кадыл, æммыст зонин дзы уа рæвдыд! 
Фæлæ бакодта карз ыстай мæн æгъатырæй царæфтыд: 
Æз – фæсномыгæй йе стауæг – бадæн мастимæ дзуарæфтыд. 
 
У мæ кадæджы ратæдзæн уарзт – æрвон диссаг, замана, 
Уый цы мæлгъæвзаг радзура, гъе, цы уадындз æй самона! 
Удыл базыртæ басадзы – хурмæ рухс фæндаг амона! 
Уымæн мин азты судзгæ рис фидынц зæрдæтæ, хъалонау. 
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Уый цызондджындæр адæмæй никуы ничима рахатыд, 
Уый цы 'взаггæл лæг райхала? – дзырд æнæбон у, н'ахады, 
Уарзты кадæджы буары монц æз нæ ныууагътон рохуаты: 
Туг, ыстæгæй конд уарзæтты мачи, ма барæд къахбайтыл. 
 
Араб сонт хонынц уарзоны, сонт – миджнур, зæгъгæ, уарзы, дам, 
Сонт та.... мастыл æй бафтауы уарзты сусæггаг карз æгъдау. 
Иутыл уазсыгъдæг уыцы 'гъдау цины базыртæ басагъта, 
Хæлд, сырдон монцæй иннæты карз æрдон цыбæл басыгъта. 
 
Уарзон – бакастæй хурты-хур, – хъуамæ баззайа фенддагæн, 
Номы диссаджы дзурынæн – йе 'гъдау, йе 'рхъуыды, йе 'взаггæл, 
Уа ныфсы мæсыг йе 'мгарæн, тохы – тасы хос йе знагæн. 
Атæппæт хæрзтæй чи фæцух, уый нæу уарзæттæн се 'взаргæ. 
 
 Уарзт у зæрдæйæн йæ фидыц, рухс, æвæджиаг æнкъарæн, 
 Уый бынтон æндæр у, уымæн нæй къахбаймийау æмбарæн: 
 Се 'хсæн айтыгъдис æгæрон, арвæй зæххы 'хсæнау, арæн. 
 Адæм, æз сымах фæдзæхсын: – нæй сын иу тæразыл барæн. 
 
Уарзон уарзоныл æнувыд – рог æрдон митæм нæ тасы, 
Уысм фæхицæн ис йæ хурæй, – тайы, сусæгæй дзыназы, 
Фæлæ не сивдзæн йæ зæрдæ, дард æнхъæлцауæй фæразы; 
Судзгæ чи бауарзы искæй, уый аслам пъатæ нæ уарзы. 
 
Нæу сæрмæхæсгæ никæмæн, мачи ма хынцæд аивыл: 
Бонæн удыхай агурын, иуæй иннæйы раивын, – 
Сонт, цъæхæйрæгъæд сабитыл цыма 'рдон улæн аивылд. 
Уарзт, дæ сæрвæлтау уарзæттæ къух æппæт хæрзтыл ауигъынц. 
   
Зæрдæ сусæгæй фæдуды уарзты судзæггаг цъæх артæй, 
Уарзон уарзоныл фæкæны сагъæс иунæгæй æнкъардæй, 
Тайгæ, удисгæ, йæ уындмæ фехсыны йæ былтæ дардæй, 
Алцы йын æхцонæй бары: зæрдæ ачъепп кæнæд кардæй!
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Йе 'мбæхст катайаг бæллицтæ никуы никæмæн фæдзуры, 
Уарзтæй «оффытæ» нæ кæны худаг адæмæн сæ цуры. 
Уымæй уыдонæн сæ цæсты ома бафтауа йæ хуры? 
Нæ, йæ сæрвæлтау хуыцауæй алы дудгæ фыдтæ куры! 
 
Уæдæ чи сæрхъæн лæхуры уынджы уарзоны ныхæстæ?! – 
У йæ уарзонæн, йæхицæн уый æгады хос æрмæст дæр. 
Уымæй йе 'мзæрдæ чызгайæн, ома ном кæны,– куыннæ стæй! 
Чызджы фæндырты фæцæгъдынц, – ацу, ма басудзæд мæстæй! 
 
Диссаг: бирæтæм цæмæн ис ахæм цауд æгъдау – æнахуыр: 
Мысынц, хорз чызджытыл тугтæ æмæ слæууы дам йæ къахыл. 
Радгай уыдонæн сæ цинтæ афтæмæй фæкæнынц къахыр. 
У йæ уд, йæ дзæцц фыдлæгæн искæйы фыдгой, фыдхахуыр. 
 
Уарзон уарзонмæ куы бæлла, – адæргæй йæ зæрдæ ризы, 
Йе 'мбæхст судзæггаг цæссыгæй уæд йæ мондæгтæ фæисы. 
Тайы цадæггай, цырагъау, уд зындоны рыстæй риссы, – 
Фæлæ сусæггаг хъæдгæмттæ никуы никæмæн æвдисы. 
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Автандилы ныстуан Ростеван паддзахмæ  
 

Тар, æрхæндæгæй, æнкъардæй лæппу ныстуаны ныффыста: 
«Паддзах, ахъуызыдтæн, мæнæ, рыг мæ балцвæндагыл сыстад. 
Нæй мын ам лæууæн, цæвиттон, дæн æнæ ме 'рдхорд зынгхуыстау, 
Арфæ ракæн мын, æниу дæм, уæвгæ, де спаспет нæ хъуыста. 
 
Зонын, дзурдзынæ фæстагмæ, – раст кæй бакодта дæ кæстæр; 
Йе 'рдхорд, йе 'мгарыл йæ зæрдæ зондцух сивдзæнис æрмæстдæр. 
Паддзах, бауæндон, – зæгъон дын зондджын Платоны ныхæстæ: 
«Сайд ми, гадзрахатæн уæнгтæй удмæ бахъары сæ хъæстæ». 
 
Кæд фыдамонды ратæдзæн ис мæнгард мийы, сайыны, 
Уæд куыд фæсайон ме 'рдхорды, – зæрдæ стыхст æмæ 'хсайы ныр! 
Зондджын амындты зонынæй уæд цы хæрзиуæг зайы мын?! – 
Ис нæ цинты цин зондимæ царды баиуæй райыны. 
 
Дины зондджынтæ цы фыссынц уарзтæй чиныджы, – кæд кастæ? 
Уый куыд фестауынц, – кæд зоныс, уæд цæуылнæ зæгъай: «Раст 
дæ?!» 
«Уарзт нæ сбæрзонд кæны», – сиды уазмыр аргъуаны хъуытаз дæр; 
Уæвгæ чи зондзæн – æнахуыр – уый цытджын паддзахæй раздæр? 
 
Мæн цы сфæлдыста, цы радта тых, нæртон хъару мæ уæнгтæн, 
Арвæй зæххы 'хсæн цы кæны царды сусæджы фæндæгтæ, 
Чи у дун-дунейы 'гъдæуттæн фидар се 'вæрæг, сæ дæттæг, 
Уый сæдæтæй иу ыскæндзæн æмæ иуæй та – сæдæтæ. 
 
Уый цы нæ фæнда – хуыцауы – никуы не 'рцæудзæни царды. 
Уарди, малусæг æмпылынц, – хур куынæ тауа йæ хъарм тын; 
Цæст æхцон фидыц куы суыны, цин уæд бацæуы йæ барты; 
Уæд æнæ ме 'рдхорд – æнæхур æз кæдмæ судзон цъæх арты?! 
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Цæй, хуыцауы хатыр бакæн, кæд дæ дзæбæх зæрдæ дуды, 
Ахстау ам мæхи æнкъардтон, зæгъын, аирвæз – тæхуды! 
Ныр æвдадзы хос ыссардтон, зæрдæ байгас æмæ худы; 
Уадз, кæмфæнды уон, æрмæстдæр иу мæ бар цæуæд мæ удыл! 
 
Мастæй ницы ис, мæн тыххæй уæгъды ма фæкал дæ цæссыг; 
Саг лæг мæты раз æртаса, уый йæ сæрмæ дæр нæ хæссы. 
Нæй æнæрцæугæ, – хуыцауæй, гъе, хъысмæтæй нæм цы кæсы; 
Уыдон барвæндмæ зæххон лæг тых тъымы-тъыма нæ хæссы. 
 
Цæй, хуыцауы фæндæй махыл мацы ма 'рцæуæд æвзæрдæр, 
Æз куыд æрбаздæхон ардæм æмæ 'нцой куыд уа уæ зæрдæ! 
Уат мын удвидар, адзал мын макуы ма байса уæ сæртæ. 
Баххуыс ме 'рдхордæн – мæ бæллиц, исмæ бабæллæнт æндæртæ. 
 
Уæд мæ мард фенай, мæ паддзах, ды мæнæй куы схæцай хъастыл! 
Уæд мæ мард фенай, куы схæцай ды хъынцъым кæныныл, мастыл! 
Цæй, куы басæттон мæ сомы, чи мæ банымайдзæн растыл?! 
Ме 'рдхорд не 'нусон дунейы худдзæн ме 'гады ныфссастыл. 
 
Никуы ничи ма бабынис йе 'рдхорд, йе 'мгары уарзынæй; 
Дæлдзæх – сайæгой, – чи хизы хи йæ хæлары карз зынæй! 
Нæ, мæ ныфсæнхъæл барæгыл æз мæ уды бон хъардзынæн; 
Тагъд æм хурхæтæн тар хъæдмæ ме стыр балцвæндаг дардзыназн. 
 
Лæг æлгъаджы тарст куы кæна тохы тухийæ, фыдудæй, 
Сонтау адæргæй куы риза, уæд цыма кæндзæни худæй? – 
Ус – тыннывæндаг– æгаддæр нæу нæлгоймаджы тæппудæй. 
Номæй, намысæй зынаргъдæр нæй хæзна ссарæн цæрдудæй. 
 
Нæй ныууромæн н'адзалæн! – хæхтæ, быдыртæ сраст кæны; 
Уый тыхджын-æдых адæмæй алкæй иу джиппы раскъæры; 
Искуы ингæны сиу кæны саби, сонтимæ асдæры; 
У æгады цард худинаг, ном та – кадимæ бастъæлын! 
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 Паддзах, бауæндон дæм уый дæр: мачи ма зæгьæд – нæ тæрсы; 
Зонын, амæлæтмæ 'нхъæлмæ иу – æнæрхъуыды нæ кæсы; 
Бон, æхсæв иугæнæг – уый нæм йе 'гъдау барджынæй æрхæссы. 
Мæн мæ дард балцы куы 'рсура, – самай фарнимæ дæ мæсыг. 
 
Кæд фыдадзалæй бастъæлон – алцы, алкæйы марæгæй, – 
Дард æнæхайæ баззайон: хион-хицæтты хъарæгæй, 
Сынт, мæрддзыгойæ, уæлтæрхæг мард хæрзæгъдауыл дарæгæй, 
Уæд фæхай мын кæн, хорз паддзах, ды дæ цæссыджы сатæгæй. 
 
Ис мæм дунейы хæзнатæ, чи дзы цасфæндыдæр хъауа,– 
Радт дзы мæгуыртæн рæдауæй, рухсмæ цагъайрæгты рауадз; 
Хурау сидзæртыл мæ исбон, уадз, йæ зæрин тынтæ тауа, 
Адæм се спаспеты мысой, рох сæ ингæны дæр ма уа. 
 
Дæу цы нæ хъæуа мæ мулкæй, уымæй сидзæртыл дæр бафтæд, 
Уымæй саразын кæ хидтæ, уадз, мæ хæзнадæттæ рафтæнт; 
Ма сыл бацауæрд, – мæ фæстæ се 'ппæт баззайæнт хæрзхафтæй! 
Уый дæм уымæн фыссын, – иунæг у дæ бон бакæнын афтæ. 
 
Нал ис абонæй фæстæмæ ам мæ кой æмæ мæ хъæр дæр, 
Алцы раст фыссын, уыдзæни сомбон ме 'вдисæн дæ зæрдæ; 
Хæйрæг – иблисы фæлывдæй у лæджы фæлывд æвзæрдæр. 
Цæй, ныббар мын-иу хæларæй, – азым ничи хæссы мæрдтæм. 
 
Шермадины дын фæдзæхсын – ме 'муд, ме 'нувыд цагъары, 
Рыст, æрхæндæг у ныртæккæ, мæты дудгæ фыд æвзары. 
Уый-иу барæвдау мæ бæсты, – ноджы ма бахауа сары 
Æмæ ма кæна лæсæнтæ цæссыг паддзахы хæдзары. 
 
Ууыл ахицæн мæ ныстуан æмæ балхынцъи мæ фыстæг, 
Лидзын, ме 'рдхордмæ бæлгæйæ уд æрдунарæг ыслыстæг; 
Лидзын æз, фæлæ уæ удыл сагъæс ма 'ртыхсæд æнтъыснæг. 
Уе знаг бабын уæд, уыдзынæн ныр уæ тухитæй сæрхызт лæг». 
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Шермадины къухы спаспет уыцы 'нкъард чиныг ныссагьта: 
«Ростеванмæ-иу æй хъавгæ радт мæ фæстæ, мæ хур, – загъта, –  
Ныр кæуыл дардзæн йæ зæрдæ де 'мбæрц не 'рхæндæг паддзахта!» 
Атыхст цагъарыл, йæ ныхас аскъуыд, – цæссыг æй нæ уагъта. 
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Нестан-Дареджан æрвиты чиныг  
йæ уарзонмæ 

 
Уæд хæкъуырцгæнгæ, дзыназгæ чызг йæ уарзонмæ ныффыста.  
Цæссыг кадд, æниу кæд ма уыд уарзтæн сау цæссыг æххуыс та!  
Лæг фæуыдаид зæрдæхæлд, – зæгъгæ, уый додоймæ хъуыста,  
Уарди базыхъхъыр, æрттывта урс дзæнхъа фæрдыг – æгъуыстаг:  
  
«Ацы судзаджы чиныг дæм æз фыссын, мæ хур, ахæсты;  
Сис – мæ тасгæ гуыр, тулын æй ризгæ ме 'рхæндæг сагъæсты,  
Ам нæ зæрдæтæ сиу кодтон, – дзурæнт чиныджы мах бæсты.  
Бастъæл, ба, мæ уд, ма бацу уæгъды таримæ карз хæсты!  
  
Уый дын, гъе, мæ бон, нæ хъысмæт: туг ныл уары æмæ уары;  
Хур алдзæн тæмæнтæ калæд, джиуын саудалынджы, тары!  
Цард æлгъыст æмæ мæнгард у, – алы зондджын дæр æмбары.  
Уас, мæгуыр мæ бон,-дæ мæтæй ай цы дудгæ фыд æвзарын?!  
  
Ай цы сныв кодтой нæ удтæн карз хъысмæт æмæ фыдрæстæг:  
Иу нæ иннæйы хæстæгмæ райгæ нал федта йæ цæстæй!  
Ныр ды кæмæн нал дæ, – зæрдæ тъæпп куыд нæ фæхауы мæстæй!  
Мæнæ райхæлди мæ сусæг, раргом ме 'рхæндæг ныхæстæй.  
  
Хурты хурзæрин, дæхистæн, загътон – удæгас мын нал дæ;  
Асаст, бадон и мæ хъару, уæнгтæ баззадысты калдæй.  
Ныр Ыстыр Хуыцауæн табу, – цинæй худгæбыл, ысхъал дæн!  
Ныр йæ дард кæрон æрцыдис мæнæ ме 'нтъыснæг æнкъардæн.  
  
Цæр, дæ сæрвæлтау амæлон, уадз, фыдхъысмæт мæ бадома,  
Уадз, мæ сыгъд зæрдæ ноджыдæр дудгæ сагъæсты бадон уа!  
Уарзон, мыс мæ-иу дард бæсты, – риу мæстæлгъæдæй ку' атона.  
Уыцы тар бонтæм абуздзæн уарзт мæ зæрдæйы суадонау.  
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Цæй, цы ма фыссон, уадултыл уайы цæстысыг сахатæй, –  
Нæй мæ хабæрттæн радзурæн, нæй мæ диссæгтæн рахатæн;  
Мæн Фатман-хатун ратыдта сау кæлæнгæнæг цагъартæй,  
Цард йæ сау кæнон бакодта, – ногæй уацары бахаудтæн.  
  
Бафтыд фыд мæ фыдтыл, цард мын у зынудисæн æрмæстдæр, –  
Цыма карз хъысмæт мæ удæн фаг нæ фæдардта йæ хъæстæ!  
Хины каджитæ мæ 'рцахстой, нал ис алидзæн сæ бæстæй.  
Уый, мæ удлæууæн, фыдхъысмæт, зинау, сагъуыди нæ фæстæ.  
  
Цæст нæ сæххæсдзæн йæ сæрмæ, бадын иу ахæм гæнахы;  
Ис æм иу фæндаг æнахуыр, – къæдзæх зæххы бын фæкъахыр;  
Бирæ 'фсад æхсæвæй-бонæй хъахъхъæнæг лæууынц сæ къахыл,  
Нæй сын басæттæн, фыдгулы семæ бахъæуæд хылкъахын!  
  
Ма кæс каджитæм æндæртау, уæгъды ма 'рбабырс уæлбæхæй;  
Зонын, мардæй дæ куы фенон, – рыст æнæуый дæр, зæрдæхæлд, –  
Цыма зных æрцъыкк-æхсонæй – арт ысуадздзынæн æмдзæхæр.  
Нæй фæрæз, дæ къух мыл ауигъ, басгуых фидардæр къæдзæхæй!  
  
Уæ, мæ удлæууæн, макуы уæд, ма, дæ фæсонæрхæджы дæр, –  
Дæу дæ талмвидыц баива, искæй равзара каджитæй.  
Нæ, дæуæй дарддæр никæй дæн, ма мæм бабæллæд мачи дæр;  
Былæй атæхин, зæрдæсæр кардæй акæнин саджилтæ.  
  
Ард хæрын, – дæ мæй æндæрæн никуы рухс цырагъ нæ дардзæн,  
Арвæй хуры фырт куы 'рхиза, риумæ уый уарзт дæр нæ хъардзæн.  
Былæй асхъиудзæн дæ уарзон, – раздæр хи, мæ бон, ныммардзæн.  
Кув мын уæд, мæ уд уæларвмæ кæд бæрзонд ыстæхид, мардзæ!  
  
Кув мын, кув, æмæ схицæн уон а мæнг дунейы сагъæстæй, –  
Артæй, дон æмæ сау зæххæй, зилгæ уæлдæфы ахæстæй.  
Арвмæ сфардæг уон, банкъарон, – арв мын бахицон, бахæстæг.  
Бон уа, тар æхсæв, – хатон æй, хуры рухс тынтæм баххæстæн.  
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Хур æнæ дæ гуырдз нæ уыдзæн, ды йæ иу хай дæ, йæ хъæстæ,  
Йемæ дун-дунейы зилыс йе 'мбуар, йе сконды ныхæстæй.  
Фенин рухс хуры дæ фæлгонц, райгæ ракæсин мæ цæстæй;  
Цард мын марг дары, мæлæт мын раттид удæнцой йæ фæстæ.  
  
Иугæр ис мæ уд дæ бæрны, – цæй, цы ма тæрсон мæлæтæй!  
Фæлæ сбастай мын мæ зæрдæ уарзты судзаджы кæлæнтæй, –  
Нæй ысуæгъдгæнæн æнусмæ уымæн сагъæсы къæлæтæй!  
Æз, цыфæнды уæд, – хъæцдзынæн, ды уæддæр ма тай мæ мæтæй.  
  
Атындз Индимæ, мæ фыдæн туг йæ зæронд сæрыл уары:  
Бирæ – йе знæгтæ, зæрдæ та никæй баххуысыл нæ дары.  
Ратт ын удæнцой, куы зоныс – уый йæ чызджы мæт дæр мары.  
Уым-иу тохы бон æрымыс, – ам цы дудгæ фыд æвзарын.  
  
Цæй, æгæр дæр ма фæкодтон æз мæ судзаджы хъæстытæ;  
Дзурай – нæ, уæддæр æмбары зæрдæ зæрдæйы рæстытæ.  
Маст мæ бадомдзæни, къахдзæн сынт мæ уарзæгой цæстытæ:  
Уый – дæ дзæбæх удæн радтон цард-цæрæнбоны мæстытæ.  
  
Айс, нысанæн дæм æрвитын, хур, мæ кæрдæнæй гæппæл дæр,  
Уайтагъд фестъæлфдзынæ, зонын, – уый дæ лæвар у – мæ кæрдæн.  
Атад де стыр цин, ныфсæнцой дар мæ нысаныл дæ зæрдæ.  
Зилгæ авд арвы фыдазар махæн басыгъта нæ сæртæ».  
  
Ахæст йе 'рдаг кæрдæн систа, сау чысыл гæппæл дзы хъауы, –  
Йе 'нкъард чиныгмæ йæ хъавгæ, – цыма цины хос, – æфтауы.  
Даргъ, ыставд дзыкку фæпырх и, чызг бæгъæмсарæй фидауы,  
Сау сынты базыр рæдауæй уаты буды хæрздæф тауы,  
  
Систа чызджы чиныг цагъар, ног фæпæррæст кодта уадид,  
Уыцы иу цæсты ныкъуылдмæ Гуланшаройы куы 'рбадид.  
Автандилы ма цы хъуыди, – хъуыддаг ныр рæстырдæм уади!  
«Табу Стыр Хуыцауæн!» – загъта, уарди худгæбылæй ради,  
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Лæппу ракодта хæларæй усæн бузныджы ныхæстæ:  
«Уый куы сæххæст и мæ бæллиц, уæд куыд бафидон дæ хæрзтæ?  
Хæс дæ дардзынæн æнусмæ, ныр цæуон, фæци мæ рæстæг;  
Тагъд æз каджитæм æркæнон, – чи сын сыскъуына сæ хъæстæ!»  
  
Ус зæгъы: «Домбай, мæ риуы уый дывыдон арт æндзары:  
Хур куынæуал уа мæ цуры, – зæрдæ бастъæлдзæни тары,  
Фæлæ уайгæ уал, бæгуы дын нæй гæдзæгæнæн, – æмбарын;  
Фердæх, цалынмæ нæма ис Дулардухт йæхи хæдзары».  
  
Автандил ныр та йæхимæ басидт Придоны цагъартæм,  
Загъта: «Тнымæг ис йæ пиллон риуы сагъæсты цъæх артæн:  
Ме 'рцыд дзæгъæлы нæ фæцис дард арабты бæстæй ардæм;  
Ныр фыдгултимæ уыдзæнис тагъд мæлæты зиу мæ кардæн!  
  
Уайгæ, ракæнут Придонæн рæвдздæр ацы 'хцон ныхæстæ,  
Æз тындзгæ кæнын кæдæмдæр, мæн кæм амоны мæ рæстæг!  
Карз хæстон фæдис ныннæрæд, дардыл сызмæлæд уæ бæстæ.  
Айсут ацы мулк, æндæр уын ам цæмæй фидон уæ хæрзтæ!  
  
Рох нæ уыдзæнис уæ лæггад, бирæ, бирæ хорз уæ зонын;  
Уе'гъдау дардзынæн мæ зæрдыл, – мæнæ фембæлон Придоныл,  
Федтат, абырджытæй байстон ацы цъус фæллой дæр доны,  
Дарддæр ницы ис мæ къухы, – исчи кæд æлгъин мæ хоны?  
  
Нæй хуыздæр гæнæн, цы раттон, – дард дæн ам мæхи хæдзарæй».  
Нау сын – йемыдзаг хæзнайæ – уый ысхай кодта хæларæй.  
«Уайгæ, байрайут сын загъта – ныр уæ хорз Мулгъазанзарæй,  
Ме 'рдхорд Придонмæ уын мæнæ чиныг йе 'нувыд æмгарæй».  
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КÆРОНБÆТТÆН 
 
Хабар конд фæдæн, æппæт дæр ныр фыны `гъдауыл фæтары. 
Се `ппæт аивгъуыдтой, рæстæг карз у, никæмæн нæ бары. 
Цард уысм у, йæ зæрдæ уæгъды лæг æнæмæлæтыл дары. 
Руставели, зæгъгæ, – месхаг, – ме `хсар ацы фысты `взарын. 
 
Арын гуырдзыйы хуыцауы – хур-Дауыты ном мæ фысты; 
Хурыскæсæнæй кæй сидтмæ хурныгуылæны онг сыстынц, 
Марг сæ цины чи у знæгтæн, хос – йæ хæлæрттæн сæ ристы, 
Ацы кадæгыл, бæгуыдæр, ныр æнус быцæу кæндзысты. 
 
Цæй, диссаджы хъуыддæгтæ ам куыд нымайон Дауытæн! 
Дард æцæгæлон паддзæхтæм æз мæ бæллицты фæцыдтæн, 
Се `гъдау, се `хсар сын ыстауын, зарæг самадтон сæ цытæн 
Æмæ, даргъ кадæг нывæндгæ, бадтæн, удвидар хъæцыдтæн. 
 
А мæнг дунейыл йæ зæрдæ лæг хæрз дзæгъæлы фæдары: 
Цард цæстыныкъуылд у `рмæстдæр, цæст фæтъæбæртт кæн, – 
фæтары! 
Алчи – й` амæттаг хъысмæтæн; чи нæ ц`агуры, цы ссары? 
У тæхудиаг йæ царды, – й`адзал чи ницæмæ дары. 
 
Зарыди Хонели Мосе Даредзаны фырт Амраныл, 
Абдул-Мессийыл Шавтели скодта зарджытæ йæ раны, 
Йе `нтыст Тмогвели Саргисæн – Диларгеты ном ыссарын, 
Тариелыл æз – Руствели – туг, цæстысыг калгæ зарын. 
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Гурамишвили Давид 

 
ДАВИТИАНИ 
(скъуыддзæгтæ) 

 
Ацы лæг афтæ бакувы 

 
Уæ, Хуыцау, ацы донуадзæн 
Фестæд хуымтæн æрвон уалдзæг!  
А – куырой та дæрзæг тылæй 
Райгæ фессæд хæрзæг тыллæг! 
 
Уæ, Хуыцау, уæд æвдадзы хос 
Ды мæ хъæдгæмттыл дуцдзынæ; 
Уæд дæ разы мæ уддзырагъ 
Æз цæрæнбонты судздзынæн! 

                                                            
 Ацы æмдзæвгæйы размæ ис Гурамишвилийы сурæт, йæхи къухæй 
нывгонд. Сурæты фæстæ ис ноджы донуадзæн къанау æмæ куыройы 
ныв. Æмдзæвгæйы уымæн ис ,,ацы лæг“, ,,донуадзæн“ æмæ ,,куыройы“ 
кой. 
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Ацы чиныг чи ныффыста,  
уый ном æмæ мыккаджы тæурæгъ 

 
1 

 
У мæ фыст ,,Давитиани“, 
Æз – Давит Гурамишвили. 
Загътой: у Лæджы фырт тала, 
Дзырд – йæ дыргъ, хъæуы йæ ууилын; 
Царды суадон уайы, згъоры, 
Царды хъул йæ разæй уилы;  
Лæг у дзуарыл тыгъд, – йæ куырой  
Уæд йæ цæссыгæй фæзилы. 

 
2 

 
Сæн ысзынаргъ ис нæ зæххыл, 
Гуырдзымæ куы сфыдæх чъари; 
Æз хъæддаг сæнæфсир тонын, 
Фæлæ уый æмхуызон цъар у. 
Гъе, уæддæр дзы æз мæ номыл  
Дуцын кæсдæртæн мачъари, –  
Кæд мæ хæс фæкаин иу цъус, 
Кæд нæ бæстæй къаддæр дарин. 
 

3 
 
Комы иу тала ныссагътон, 
Нæй йыл сисамад æхсонæй; 
Кæсдæртæ йæм кæд цæуиккæй, 
Тониккой йæ дыргъ æнцонæй; 
Ма йыл уæнт уæлæхох макуы, 
Цъирæнт й' адджын дон æхцонæй; 
Ноджы ма сын уадзын чиныг, –  
Хорз, кæд æй æвæрын зоной. 
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4 
 
Раджы нын зæринхъуыр Шота, –  
Афтæ йæ мæнгæй нæ хонæм, –  
Арфуидаг бæлас ныссагъта, 
Хъуыд æрмæст йæ дыргътæ тонын. 
Бауигъ æй æмæ йæ быны  
Дыргъ ыскæритæ фæндоныл; 
Руставелийы ыстихтæн  
Æз æмдых, æмсæр нæ зонын. 
 

5 
 
Саби уис–бæхыл куы сбада, 
Мæнæ, барæгау, лæггъуызæй, 
Уыйау тардтон æз мæ,,уырсы” 
 Хъилæй, сонт хъæры æххуысæй; 
Уыйау æз ысдæн, фæзмгæйæ, 
Руставелийæн æмхуызон; 
Уæгъды йæм хылдтæн, бæлгæйæ, –  
Ме стих цауд æмæ æгъуыз у. 

 

6 
 
Сабийау мæ бахъуыд уидзын  
Дыргъ тынд бæласæн йæ бынты, 
Цуаны, сабийау, фæцыдтæн  
Сырдты донзоныг лæппынтыл; 
Макæ, не ссардтон æз иу дыргъ, 
Иу сырд тар хъæды рæбынты; 
Цауд кæсагахсау, ызмæстон  
Хуыдым ме ‘нгуыры тæлфынтæй. 
 

7 
 
Руставелийыл нæ барын, 
Дур æмæ налхъуытау, ме стих; 
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Фæлæ дурыл дæр хæдхуызæй  
Рæсугъдтæ уæлæхох не сты; 
Лæг, зæгъгæ, ысдойны куысты, 
Дон ын уæд хуыздæр сæн фесты; 
Маст, хъæддаг кæрдо ысрæгъæд, 
Уæд, мыдау, зынаргъ у йе стæм. 
 

8 
 
Фæзы иунæг бæх куы уайы, 
Уæд цыбырвадæй дæр – дугъон. 
Саг, бæрзонд лæг нæй йæ цуры, 
Уæд дæлæсин дæр цы цух у!?. 
Нæй аив, хæрзконд йæ фарсмæ, 
Уæд фыдуынд дæр у рæсугъдау. 
Кæд кæсид мæ фыст дæр исчи, 
Иугæр афтæ у хæддзу ‘гъдау. 
 

9 
 
Мæн хъысмæт зæрддзæф фæкодта, –  
Иу дæр мын нæ радта саби; 
Нæ лæппу ис, нæ – чызгбындар, 
Афтæмæй мæ хæдзар бабын. 
Ме стихтæ фæуыгътон иугай, 
Сидзæрау, кæм – лæнк, кæм – саппыл; 
Чизоны мын исчи ссара  
Ингæнмæ мæ рох ном дзуаппæн. 

 
10 

 
Æз мæ сидзæры, хæрзиунæг, 
Хастон тухиты, фыд соны; 
Амыдтон ын, æз мæхæдæг, 
Ас лæгау, бæлвырд цы зонын; 
Фæлæ куы амæлон, уæд ма йыл  
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Исчи батыхсдзæн, мæ боныл?.. 
Чи уа уый тыххæй мæ куывды  
Развæлгъау мæ уд æвзонын. 

 
11 

 
Зондджын лæгмæ сидын йеныр: 
Сидзæры мæт нæу æфтиаг, 
Фæлæ искæй дин куы райса, 
Гъеуæд æй ыскæн гуырдзиаг; 
Науæд мæнг куы уа йæ ныхас, 
Раст дзырд ын ыскæн хъуыдиаг, 
Уый фæстæ йæ уадз йæ адыл, –  
Ахæм у мæ сонт фæндиаг. 
 

12 
 
Уымæн радзырдтон, а–зæххыл  
Ц’ ис фыд уаг æмæ тутт уагæй; 
Уый у ме ‘намонд, ме ‘сафæг, –  
Æз æвæстаг дæн, цух сагау...  
Кæд лæппу дæ, – фест ме ‘фсымæр,  
Чызг, уæд мын хо у буц уагыл; 
Чи уæ бакæса а–чиныг, 
Уый – иу адзурæд: ,,Рухссаг у! “... 
 

13 
 
Уæ, мæ цардхъом æфсымæртæ, 
Арв уæ сон–рынæй бахизæд! 
Ц’ ис уæ царды кæуинагæй, 
Уый уын цинагмæ рахизæд! 
Уæд мæнæн та мæрдты бæсты  
Фод мæ фарсхæцæг рахиз зæд, –  
Кæд нæ хъæуид мæн зындонмæ  
Зинты къæсæрыл бахизын. 
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14 
 
Æз нæ сарæхстæн радзурын  
Дардыл, аив, цы мæ фæндыд; 
Кастæн уæгъды хуыздæр бонмæ, 
Хаудтон ноджы фыддæр мæты. 
Ныр мæн сау бон куы баййæфта, 
Зæрдæ фатдзæфæй анæты: 
Чи зоны, æз кæм уыдзынæн, –  
Зындоны æви дзæнæты?.. 
 

15 
 
Гъеныр ууыл у мæ сагъæс, –  
Сусæгæй кæуын, нæ зарын, –  
Ис мæ цæсты раз мæ мæлæт 
Æмæ бафтыдта мæн сарыл. 
Кувай, курай, гъе лæбурай, –  
Мурмæ дæр лæджы нæ дары: 
Уайтагъд ракæны йæ быны  
Æмæ ингæны ныппары. 
   

16 
 
Уæ, Хуыцау! Уæ, ысфæлдисæг! 
Ды – æппæтæн йæ мæт исæг; 
Къæс æнæрмдзæф æрывæрдтай  
Ды дунейыл хуыздæр дисæн. 
Æз бæргæ уыдтæн уый мидæг, 
Фæлæ тард дæн тъæп–фæдисæй, 
Æмæ уайы мæ цæсты сыг  
Денджыз – фурдмæ, æвæд исау. 
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17 
 
Пуй, æрбабын уай, мæнг дуне, 
Кæд дæу ахæмæй куыд уарзтон!?. 
Ды фыд маст æмæ фыд карз дæ, 
Дæу мыдамæзтыл цы барстон?.. 
Цæрдтæм мæ мæлынмæ ‘рхуыдтай, 
Мæрдтæм удæгасæй хаст дæн!.. 
Ноджы дæр мæнгардæй рацæр, –  
Кæд куыд æгъатыр дæ, уастæн!  

 
18 

 
Гъеныр ма фылдæр куы дзурон, 
Уæд мæ фæндиаг у арфæ: 
Ацы цух фыстæй нын чиныг 
Чи скæна, кæй зонд, кæй барвæнд; 
Гъе кæй амындæй ныууадза  
Зæрдæты æхцонæй арф фæд, 
Уымæн–иу Хуыцау йæ хорзæх  
Радтæд–иу мыккагмæ арвæй! 
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Зондамынд ахуырдзаутæн 
 

Байхъус, ахуырдзау, зондфæрсæг! 
Бафæзм Дауыты хорз дзырдтæ, 
Раздæр маст бахæр, уый фæстæ 
Адджын цы ад кæны, – зондзынæ, 
Макуы ма фæтæрс раг зынтæй, –  
Бонтæ ‘вæсмонæй тондзынæ. 
Цины байрох дæ уæззау хъыг, – 
Хи уд амондджын хондзынæ. 
 
Тыр куы ныййара ‘вгъæдбадæг, – 
Рисæн  нал вæййы ссарæн дæр. 
Уый цин, уый хурæй фесæфдзæн 
Уды удхæссæг сау рын дæр. 
Сæн куы ныддуца сæндонгæс, 
Йеуæд фидауы зарын дæр, 
Ахуыр сæххæст, – æмбæлы дыл 
Ныр дæ фæллад ысуадзын дæр. 
 
Ахуыр демæ и адзалмæ, 
Демæ уайы æмдзæринæй, 
Нæу дын уаринаг, баринаг 
Никуы никæй æрмæринæй. 
Къæппæг иннæты хъахъхъæны – 
Мулк, фæллойæ, цыдæриддæр, 
Лæг æнæмбаргæ, талынг лæг 
У цы мæгуыр, цы тæригъæд. 
 
Бирæ чи зоны, чи мбары, 
Уымæй зæгъ, гъе, уый бонджын у, –  
У йæ хæзна æвидигæ, 
У йæ бæркад дзырд ронджы къус; 
Нæй сын адавæн, байсæн дæр, – 
Нæй зæххыл ахæм цонджы тых. 
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Зонд цæмæн хъæуы гобиты, –  
Зондæй архайынц зонджынтæ. 
 
Гоби, цаудыл цы ми рцыди, 
Уый мæхи сæрыл бавзæрстон: 
Хорз æвзæримæ цасдæрид, 
Акæс, м’ алыварс байзæрсти, – 
Æз, хуырым лæг, æнæмбаргæ, 
Хорзы ‘взæрæй нæ равзæрстон. 
Лæг æнахуыргонд – растæндæр 
Пыл æнæцонгфындз – бамбæрстон. 
 
Хæстмæ хотых нæ рахастай, 
Уæд цы ‘нхъæл дæ дæ уæндонæй? 
Стай æнæныхтæй йе знæгтæм  
Карз лæбурæд цыфæнды дæр. 
Тох нæ базыдтай д’ амондыл, –  
Ком нæ ратдзæн йæ рæнтонæй. 
Афтæ вæлтæрдæй зондджын дæр 
Нæу хæрзæфсин йæ фæндонæн. 
 
Чиу тæхудийаг, саг лæгдæр 
Ацы дунейы уæвджытæй? 
У пахуымпарæн барвæндæй, – 
Уæд кæцытæй уа цæрджытæй; 
Нæу пахуымпар хуымæтæджы, 
Сты йæ хорз гакк йæ бæрджытæ: 
Уый къæбæр æнхъæл не рхаудзæн 
Никуы никæд йæ уæрджытыл. 
 
Зонджын – хорз дзырдæй, къухджын та 
Ардзæн царды хос армгуыстæй, 
Сауджын – аргъуыдæй, базарæй 
Хи сæудæджертæ дардзысты, 
Уæд хæстон лæг – æхсаргардæй, 
Хид хуымонтæ кæй калдзысты, –  
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Курæггагæй – мæгуыргуртæ, – 
Ныр сæ кæцыйы уарзыс ды? 
 
Уый дын авд сæры – царды хос 
Æз цæстуарзонæй равзæрстон, 
Ыстæм паддзах йæхæдæг у, 
Чи сси й‘ адæмы сагъæсдон; 
У фыййауы куыст фарастæм –  
Къæбиц фестдзæн царвыстон, 
Дæсæм – уарзæттæ, цардуалдзæг 
Уыдон уарзты монц банызтой. 
 
Уарзон, фыййау, ыстыр паддзах, 
Уæд мæгуыргур, фæллад хуымон, 
Сауджын, къухджын, хæстон лæг, 
Сæудæджер, зондджын. Ам рахуыдтон... 
Се ппæт чи сты, цæмæн ысты  
Æмæ цардæй цы ранхъуылдтой. 
Ныр дзырды рад дæхимæ и, –  
Зæгъ, кæцыйы сæ рамбылдтай? 
 
Уарзон уарзоны ‘нæ хинæй 
Уарза хъуамæ, æмбара йæ,  
Уа йæ цуры кæддæриддæр,  
йемæ уд æмуд байрайа; 
Нæ уый цины ад ма зона, 
Хур, ыстъалытыл бара йæ, 
Уый сæрвæлтау, куы бахъæуа, 
Уæд адзал дæр ыссара-иу. 
 
Фыййау цырддзастæй фидауы, 
Хъуамæ хъарм хуыссæн ма дома, 
Хъызт, къæвда бон уа, хур бон уа –  
Се ‘ппæт иударон батона; 
«Хъуамæ хорз фыййау ахæм уа –  
Фосыл батайа, бадон уа», – 
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Чи уыд уый зæгъæг, уастæндæр, 
й‘ азар тугдзыхты бадома! 
 
Паддзах уа хъуамæ ‘нæрæдыд, 
Раст пахуымпары чиныгау, 
Зона барын дæр – ма барын, 
Æмæ цин кæнын цинагыл; 
Дара адæммæ иу зæрдæ, 
Уæд нæ баззайдзæн иунæгæй, 
Уæд йæ фæсидтмæ уайдзысты 
Хæстмæ дзыллæтæ, иу лæгау. 
 
Уа чырыстон мæгуыркурæг, 
Адджын – йе ‘взаг, зæрдæрайæн, 
Тайа алкæуыл, аоцæуыл, 
Ма фæллайа сæ цæрайæ. 
Ахæм хъалтæн нæу се ‘мдзæхтон, 
Нæу ысхъæл фындз, æндæра йæ 
Стыр хуыцау дæр нæ бауарзид, – 
Ма зæгъ уымæй – фæбара йын. 
 
Гутондар уа, гъе, тауæг уа, 
Ма уæнт магуса, хъастгæнæг, 
Хъуамæ гас бон уæззау куыстæй 
С‘ астæу макуы ысраст кæной. 
Суадзой хурмæ, сæ чъиухидæй 
Зæхх ныххуылыдз уа цасдæрид, – 
Кæд сæ къухты хæлар фæллой 
Дуне адæмы бафсадид. 
 
Хъуамæ ‘хсарджын, хъæбатыр гуырд 
Уа хæстон лæппу, рæзинаг, 
Хицау хисдæртыл иузæрдыг, 
Фердæхт-фезмæлдмæ нæзивæг: 
Уа хæдæфсæрм, æмгаруарзон, – 
Ма йыл атигъ уой фæсивæд. 
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Тохы цонгдых, хъамбулуæраг, 
Знæгты ‘рдонджы – тæвд æхсидав. 
 
Уа пайдаарм сæудæджер лæг, 
Нозтæн ма цæуа йе ‘мгæрон, 
Хъулæй ма хъаза, ахæмы  
Макуы балæууа се ‘марæн, 
Давæг æмæ цæствæлдахæн 
Макуы балæууа се ‘марæн, 
Ма йæ рахоной сайæгой, – 
Дара кусынæн иу барæн. 
 
Сауджын ахæм нæ фидауы, 
Рыгъд, дæлтъурæй кæй бафауæм, 
Уа сæрмæхæссон, ма кæна 
Æлгъ, былысчъил, уый афтæ у: 
Лæг куы амæла, сауджын æй 
Хъуамæ сыджытыл бафтауа; 
Сауджын хъуамæ æвронг лæг уа, 
Нозты ‘гæр-æгæр ма хауа. 
 
Кусæг, къухджыныл Дауыт дæр 
Зарæг-кадгæнæг самадта, 
Хи тугвæллойæ чи цæры –  
У тæхудиаг, кадаггаг. 
Ис, фæллойæ – хæндыгæвæрд, 
Кæд æй йе ‘фсин дæр самыдта, 
Сты йæ фырттæ фырыхъултæ, 
Сты йæ чызджытæ сагартæн. 
 

Зондджын ахæмæй рацæра, – 
Йе сдзырд, йе фсармæй ахадæн, 
Зондамонæг уа хъæубæстæн, 
Уа ныфсы лæг паддзахадæн; 
Мацы сараза ахæмæй, –  
Ууыл фæсфæдмæ бахудæм, 
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Науæд адæм уый бафæзмдзæн 
Æмæ къæдзæхæй ахаудзæн. 
 

Уый дын дæсы дæр радыгай 
Æз фæнымадтон хибарæй, 
Дæу кæцы хъæуы – равзар æй, 
Аскъуыддзаг æй кæн фидарæй: 
Гъе, мæгуыргурæй рацæрай, 
Гъе, хуымонæй – дæхи бар у, 
Ауадз йеныр мæн, се ‘мбал дæн, – 
Ахуырдзауы хæс чи дары. 
 

Калцæг, рагон хæрис бæлас 
Нал ысбæздзæн ыздухынæн, 
Чи у зæронд лæгæй ахуырдзау, 
Мары уый йæхи тухæнæй; 
Сты хæрзæнцон сæнæфсиры  
Таутæ ногдзыдæй тухынæн, –  
Афтæ ‘взонг лæппу сфæлтæрдзæн, – 
Кæд дæсны лæджы къухы уа. 
 

Иу дзырд дын зæгъон, байхъус мæм, 
Кæд мыййаг уый дæ дарæг у? 
Кæс, дæ цæстытæ ма цъынд кæн, 
Цырддзаст разын мæйдары дæр. 
Цъыфтæ ма нæм æнæхъуаджы, – 
Зæхх – æназым, цы дары дæ? 
Ма кæ ‘хситтытæ ‘нæмæтæй, 
Уый нæ фидауы ‘лдарыл дæр. 
 
Быхс, фæраз, мæ хур, адонæн 
Нæй тентек лæгмæ се ссарæн, 
Раздæр – мыд, хъылма уый фæстæ 
Адджан ма фæуæд де взагæн; 
Бахъахъхъæн дæхи взæр ныхас 
Фехъусынæй, уый де знаг у, 
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Саурæсугъд дæр дæ уарздзæни, 
Цард дын цинтæй уæд йедзаг у. 
 
Ма кал мæнæуыл цъæмæлтæ, 
Ног фæуыдзæн æвзаринаг, 
Мæстæй дуддзынæ, судздзынæ, 
Дуне фестдзæн дын уаринаг: 
«Низ ыскодтон мæхи сæрæн!» 
Рахондзынæ йæ маринаг, 
«Хорз мын Дауыт кæй амыдта, 
Уый бæгуы уыд æмбаринаг!» 
 
Хъуамæ сонт лæппу сахуыр уа 
Хи сæр, хи хъысмæт зонынæн, –  
Чи у æмæ кæцæй æрцыд, 
Ныр кæм ис, кæдæм сцом уыдзæн? 
Дурынгæнæгæн цас фида, – 
Иу сом æви йын – сомы ‘рдæг? 
‘Нæдзылар бæхау ма згъора, 
Ма фæхауæг уа комы ‘рдæм. 
 
Хъуамæ ‘взонг лæппу, ‘взонг чызгай 
Макуы ‘вдисой сæ дæндæгтæ, 
Рог, уæгъдибарæй ма цæуой, 
Зоной, барой сæ фæндæгтæ; 
Дарой афтæ сæ цæстæнгас –  
Раст цыма сты нæуæндæгтæ, 
Дам-дум ма кæной, мадæр сыл 
Дам-дум туха йæ бæндæнтæ. 
 
Искæмæн, зæгъы, ц‘ амоныс, 
Ныр дæхицæн уый загъдау уа, 
Чидæр – иу дæлтъур, афтæмæй 
Дзура хъуамæ хæрзæгъдауыл? 
Зонын – нахуыр цæйбæрц сайы, 
Иннæты хсæн уый рыгъдау у; 
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Хурмæ, цæй, мæнау ма суадзут, 
Ам цы лæуд фидут – уæгъды у. 
 
У пахуымпарты пахуымпар 
Соломан – бæсты разагъта, 
Уый зæххон лæджы сагъæстыл 
Зонды базыртæ басагъта; 
Иу хатт уый дæр фæрæдыди, – 
Иу йæ ныхæстæй басаста; 
Мадæр уый зондмæ байхъусут, – 
Кæд æндæр амал нал загъта. 
 
Сайын æмæ мæнг тауысты 
Æз мæ дзырдтæ нæ ахурын, 
Йеныр ам дæр мæ ныхæстæн 
Лæг-æвдисæн нæ агурын: 
Федтон ай размæ иу хайуан 
Гуры æви Ахалгуры, –  
Уый йæхицæн къæлæу зоны, 
Иннæтæн та – хæргæфс гуыры. 
Дохтыр ам к’ уа – зонынджын, 
Низты пахуымпар разына, –  
Чи цæмæй хъæрзы – базондзæн, 
Хи низ, ада-гъа, базона. 
Хос ыскæндзæни искæмæн, 
Хи низ æм кæсы уа зынау, 
Ацы ‘мбисонд мæхиуыл у, 
Уымæй дæн миййаг азымаг? 
 
Æз куырм дæн фæлæ м’ алыварс 
Ис мæнæй куырмдæр цасдæртæ, 
Хисдæр-зæрæдтæн н’ амонын, – 
Иу мæм байхъусæнт кæсдæртæ: 
Кæд нæ сахуыр уат ленк кæнын, 
Дон уæ н’ ауадздзæн й’ астæуты, 
Арты ‘нустæм уат, уый фæлтау 
Уистæ уе рæгътыл асæттæнт.  
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ДАВИТЫ ЗАРДЖЫТÆ 
 

Зубовка 
Амад у уырыссаг зарæг – ,,Казак – душа правдивая’’  

– йы хъæлæсы уагыл 
 

1 
 

Зубовкайæ рацæйцыдтæн, февзæрд чызг мæ разы: 
Уæд йæ бакаст, уæд йæ фидыц! – уд, мæ уд дзы баззад!.. 
Сау цæст, сау æрфыг, йæ русыл иу сау ыстъæлф разад, –  
Ахаста мæнæн мæ зæрдæ, нал дæн æз ахъазаг... 
 

2 
 

Бафарстон æй: мæ хуры хай, бæргæ дæм нæ уæндын, 
Гъе, фæлæ ма зæгъ, кæм ысты дæ хæтæн, дæ фæндаг? 
Науæд фестади мæ зæрдæ дур, хъæбæр дур, цæндыл; 
Науæд басыгъди мæ зæрдæ уарзынæй, дывæндæй. 
 

3 
 

Уый дын рамæсты, фæзылд мæм, карз, тызмæг дзырд загъта: 
,,Гъе, фыд лæг, цымæ куыд уæндыс, æви мæ фæкъахтай? 
Булæмæргъы ивддзаг халон уардимæ кæд уагътой?”  
Уый куы фехъуыстон, мæ цæссыг фестад русыл тагъд дон. 
 

4 
 

Радзырдта мæм: ,,Афардæг у, мауал лæу мæ разы! 
Дæу нæ уарзын, дæу нæ хонын, у æндæр мæ уарзон, –  
Ис мæнæн рæсугъд лæппу лæг, дæн мæ цардæй разы.” 
Уый куы фехъуыстон, зæрддзæфау, уæд мæ бындур разылд. 
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5 
 

Афтæ зæгъы: ,,Уымæй уæлдай куыд нал уа ныхас дæр!..” 
Гъе, ыстæй мын иу стыр хъил мæ сæрыл ныссаста. 
Æз æрхаудтæн, уый фæсмонæй йæхимæ кард хаста. 
Уыд мæ сæрмæ, раст цырагъау, – тар æхсæвæн й’ астæу 

 
6 

 

Ме ‘муд ма куы ‘рцыдтæн, гъеуæд уый мæнмæ фæкасти, 
Рабадтæн æмæ мæм дзуры:,,Уый бæрц дæ цы маст ис?” 
Загътон ын: мæ хур, дæ уарзтæй мæ зæрдæ ныссасти, –  
Басыгъд, бастъæлд, цæуыл æм дæ уас тызмæгæй уас тигъ?.. 
 

7 
 

Уый мæм уæд рæвдаугæ дзуры, – йæ мидбылты бахудт: 
,,Сыст, фæцæуæм нæ хæдзæрттæм, искæй цæст гæрдах у, –  
Ма нæ феной ам, ыстæй уæд сомбоны зонд мах у; 
Фембæлдзыстæм æндæр искуы, судзин æмæ ‘ндахау.’’ 
 

8 
 

Уый кæдæм ацыд, – нæ федтон, уарзон мыл фæтыхау, 
Гъе фæлæ мæнæн ныууагъта хорз ныфсаг – йæ ныхас  
Фод мæ сæрхъызой, – мæ сонт уд маст –фыдæй куы тыхса, 
Уый йеттæмæ æз йæ уарзтæй судздзынæн, ызныхау. 

 

9 
 

Загъта мын: ,,Зындзынæн!” æмæ уд йæ дзырдыл бабаст. 
Ныр кæуын, кæсын æнхъæлмæ, зæрдæ мастæй афаст: 
Ничи мын ис, уый йеттæмæ, чи айса мæ сау маст, 
Чи мæ акæна, куы ‘рхауон, уæд мæрдтæм фæндараст. 
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10 
 
Гъемæ уый ныфсæй куы цæрын, уарзæтты æвзæрдæр, 
Уарзтæй уымæн куы дæн абон сæфт миджнур, сыгъд зæрдæ  
Æз цы курон, уый йæ хицæн не мбæхсдзæн æвæрдæй, 
Радтдзæн дзæнæты нæуу мæрдтæн, дзулы хай та – цæрдтæн. 

 

11 
 
Ма сцух уæт йæ уарзт мæ удæй, – курын æз Хуыцауæй, –  
Чи уыдзæн уындæй рæсугъддæр, гъе хуыздæр æгъдауæй! 
Уый куы мысын, уæд фæуынын, мах сæрыл фæхъхъауæй 
Чи рхаста йæ сæр, гъе уыдон тугхъулæттæй, сауæй. 

 
12 

 
Æдт, кæм дæ цымæ, мæ уарзон, кæм – цы хъæд, цы тарфы? 
Ды, ды фæдæ а–дунейыл мæ уды æрра фын! 
Ныр цы кæнон: зындоны дæн, ды – дзæнæтæн й’ арфы; 
Ма мæ ныууадз а–дæлдзæхы, ахæтæм уæларвыл! 
 
Ныр цы кæнон: зындоны дæн, ды – дзæнæтæн й’арфы; 
Ма мæ ныууадз а–дæлдзæхы, ахæтæм уæларвыл! 
Ма мæ ныууадз а–дæлдзæхы, атæхæм уæларвыл!  
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ЗАРÆГ 
Амад у уырыссаг зарæджы – ,,Чувствую в скорби 

люты всякой минуты” – йы мелодийыл 
 

Загъта дзырд мæ уарзон иу хатт, 
Ахызти мæ ихау: 
,,Цæй куыд дын радтон мæ зæрдæ, 
Кæд фыдуынд, æвзæр дæ?.’’ 
 
,,Бул-булмæ дзыназгæ дардæй, 
Цæй, куыд цæра уарди?!.” 
Тоны мæ æдзух æвзæрæй,  
Мой кæны æндæрæй. 
 
Загъта: ,,Цауд лæг, дæу нæ уарзын, –  
У дæ тæф дæр сау зын! 
Уарди циу, уый ды нæ хатыс, 
Сындзы сæр æрбадыс.” 
 
Систа мæм, æлгъитгæ, лæдзæг, 
Æз фæдæн уæд лидзæг. 
Хæдзармæ мæ удæгасæй  
Чи уæнды йæ тасæй!.. 
 
Ныр хæдзари-хæдзар зилын, 
Мæгуыргурæй хилын. 
Æз хæуаллиты æвзæрдæр  
Уарзоны æфхæрдæй. 
 
Сыгъд-уырыд, уæлсынт æвæрдау, 
Фестади мæ зæрдæ. 
Басыгъдтæн йæ зынг, йæ артæй  
Мастæлгъæд, æнкъардæй. 
Ууыл дын æнкъард, фыдох дæр, –  
Уымæй æз ныр рох дæн. 
Ауыгъта мыл уый йæ къух дæр, –  
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Ме сæфт уд ныкъуыхтæ. 
 
Мæн цæмæн фæсырдта уарзон, 
Циу цымæ мæ азым? 
Уый йæ фæнд нымадта уазыл, 
Æз нæ кодтон разы. 
  
Загъта: ,,Хорз у, гъе æвзæр у, –  
Хæсс дæхи мæ сæрыл, 
Æмæ уæт мыдамæзт де ‘взаг, 
Науæд ды дæ ме ‘знаг! 
 
Кæд ды мæн æцæгæй уарзыс, –  
Сис дæ къух дæ карзыл; 
Рагæй дæр мæнгард хъæстаг у, –  
Фест сыгъдæг, рæстаг уд!  
 
Кæн мæ фæнд, мæ дзырд æхцонæй, 
Хиз дæхи дæр сонæй. 
Уарзыс мæ, дæ сæр ныммæла, 
У мын уæд æнæлаз! 
 
Дæу фæнды, цæмæй дæ уарзон, 
Мачердæм фæтасон, 
Уæд мæн уарзгæйæ, мæ тасмæ 
Бад æдзух мæ фарсмæ!” 
 
Уый мæнæй цы лæггад домдта, 
Уый æххæст кæд кодта?!. 
Махыл уарзонæй цы хæс и, 
Ууыл чи æххæссы?!. 
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Ныр тæригъæдджын йæ разы  
Ме ‘взæр уд куы разынд, –  
Уæд мæхи æз раст куыд кæнон, 
Хивæнд лæг, æгæнон?!. 
 
Æз æнусон уарзт ныууагътон, 
Цин уысммæ æрцахстон: 
Ис мын фурды бæсты тагъд дон, 
Арвы бæсты – ахстон... 
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ЗАРÆГ 
Амад у уырыссаг зарæг – ,,Улетела зозуленька 

тай через дубину” – йы мелодийыл 
 

Радзурон уын иу хатт уарди  
Йæ хъысмæт куыд карста: 
Бул-булы уындæй нæ ради, 
Халоны ныууарста*. 
 
Бул-бул дæр дын уæд фыр мæстæй  
Атахти йæ бæстæй; 
Сау хохмæ йæ сæр фæхаста, 
Сындзы сæр – йæ ахстон. 
 
,,Уæ, бул-бул, – уæд уарди дзуры, –  
Ц’ атахтæ мæ цурæй: 
Гъе дын адджын тæф нæ хастон, 
Гъе дæ æз нæ уарзтон?” 
 
Загъта бул–бул дæр йæ сагъæс: 
,,Табидз–иу мæм ма хæсс: 
Рæсугъдтæн кæд дæ сæ хуыздæр, 
Гъе, уæддæр æгъуыз дæ.” 
Д’ аив конд, дæ фидыц, дæр мæн, 
Мæнæн разынд ме ‘ргъом. 
Радтон дын мæ уд, уæддæр мæм  
Нæ раздæхтай де ‘ргом. 
 

                                                            
 Дыккаг æмæ цыппæрæм стихты дзырдтæ зарын хъæуы æртыгай 
хæттыты. 
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Пъамæ бадардтон мæ былтæ 
Мемæ ды фæхыл дæ ; 
Кодтай ды хъæбыс æндæрæн, –  
Нал дæн æз мæ сæрæн. 
 
Уарзын дæ, мæ уд дын хъардтон, 
Æртæхы дæ надтон, 
Равзæрстай уæддæр æндæры, 
Иу цыдæр æвзæры... 
 
Ахызт зæрдæйы мыдзыра, 
Цæсты сыг – цыхцырау... 
Иу сæфт дын йæхи ныббаста, –  
Уымæн æй ныууарзтай!.. 

  
 Ахæм низ æмæ æфхæрдæй  
Асасти мæ зæрдæ. 
Цæй, куыд дæ агурон къайæн 
Удхъæдгом, тæргайæ?!. 
 
Гъеныр æз цæуын, фæндаггон, 
Æз дæуæн – æдтагон... 
Ды, кæй равзæрстай, гъе уымæн 
У йæ къай, йæ лымæн. 
 
Ныр дæуæн æндæр ысхицау, 
Мах æнусмæ – хицæн... 
Иугæр дын æндæр ысхиуон, 
Уæд дæ бар дæхи у!.. 
 
Пуй, нæ мæнгард дуне, туттсæр, –  
Уый ма ныр цæй цард у: 
Бул–булæн йæ хай – сындз къутæр, 
Халонæн та – уарди!.. 
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ЗАРÆГ 
Амад у уырыссаг зарæджы – ,,Ах, сколько в летах 

цвела молодых”–ы мелодийыл. 
 

Бирæ зайы дидинджытæ уалдзæджы!.. 
Æдт, цæй маст уыд уæд, цæй мæт, æрра лæджы!.. 
Цардтæн уæд сæрибарæй, цымыдисæй, –  
Ницы хъуыди мæн æндæр æвыд исæй,  
Мур дæр ницы, мисхал дæр! 
 

Уд–иу ради уарзонимæ хъазынтæй, 
Уардийы тæф, дидинджыты уаз уындæй; 
Уæд нæ зыдтон мæт, фыдох, фыд уацы тас, –  
Уæд уыдтæн æнæазым Хуыцауы раз; 
Ницы мын уыд сагъæссаг! 
 

Æз мæ бонтæ уæд æрвыстон афтæмæй, 
Алчи дæр куыд уарзтаид мæн адæмæй! 
Цин, æхцонæй уæд мæнæн цынæ чынди, –  
Исты – иу мын маст – мæтаг куы фæзынди, 
Дыргъдон –иу æй бадомдта! 
 

Фæззæг бæстæ бабын кодта халасæй, 
Их армæй ыскъуыдта сыфтæр бæласæй... 
Алцы дæр нырмыдули... Тæлæты та  
Атардта æппæт... Æрцыд мæлæты тас, –  
Басыди мæ уалдзыгæнд!.. 
 

Зымæг ма фæстаг сыфтæртæ ратоны, 
Сау мæлæт лæджы аивтæ батоны!.. 
Зондджынтæ, уæ зæрдыл дарут ац’афон: 
Рог царды уæ уды бæстæ ма сафут, 
Фервæзут уæ аиппæй! 
 

Æдт, зæронд, цæй мæгуыр вæййыс саугуырмæй!.. 
Уæ, тæхуды – не ‘взонг бонты къахыр мæй!.. 
Къул рæтты, кæм тулы лæг йæ зæры бон, 
Уым лæппуйæ уайы рог изæрыгон, –  
У зæронд лæг додойаг!.. 
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МÆЛÆТ ÆМÆ АДÆЙМАДЖЫ 
БЫЦÆУ НЫХАС 

 
Никæмæн бары сау мæлæт, 
Алкæй дæр уый ыссæндаг у; 
Уырдæм мах, уый та – мах ырдæм, 
Нæй йын иппæрд йæ фæндагæй, 
Ис цыппар мæты дунейыл, –  
Иу сæ кой дæр æрхæндæг у, –  
Зындон, сау мæлæт, тугисын, 
Дзæнæт – рухсдзыд æрвæндагæй. 
 
М’ астæу уымæн ныкъæдзтæ и, 
Афтæ уымæн ныггуыбыр дæн: 
Иу бон дæм дуар бахойдзæн, 
Бацæгъд уайтагъд дæ тыбыртæ. 
 
Нал дæ ахæсдзæн де ‘фсургъ дæр, 
Уадау, искуыдæм быдыртæм:  
Топпæй, кардæй дæр ницыуал, 
Нал дæ бахиздзæн гуыдыр дæр. 
 
Уый нæ зоны гæртам исын, 
Чи иса, уый йæ сих уыдзæн; 
Искæй ниуынмæ не ‘хъусы, 
Нæй йын ахсæн зæрин хызæй; 
Хæс нæ уадзы æнæфыстæй, 
Удыл раскъæры их хъызæн; 
Кусарт акæны саг лæджы, 
Фесты стæгдар, йæхи хуызæн. 
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Дзуры Адæймаг 
Диссаг у, мæлæт, де стыр тых  
Ды кæм дарыс æмбæхст фыдæй? 
Нæй фыды мур дæ къабæзтыл, 
Тутт ыстæгдары ‘нгæс куы дæ?.. 
Сты, мысты хуынкъау, тар–афтид  
Уæд дæ хауд фындз, дæ цæстытæ. 
Ау, фæллайгæ куыд нæ кæныс  
Утæппæт удты ‘ргæвстытæй?!. 

 
Мæлæты дзуапп 

Зæронд, уæгъды мыл рауагътай  
Ды мæнг дамты сымæр зæйтæ. 
Сонт лæппутæн дæр асæттын  
Æз æмбойны сæ бæрзæйтæ. 
Гъе, фæлæ ды куыд асайдтай  
Уал хатты мæн дæ мæнг зæндтæй?.. 
Ды мæн ныллæджы атъыстай, 
Фен ма йеныр мæ бæрзæндтæ! 
 
Зæронд, уæгъды мæ бафхæрдтай  
Афтæ карзæй дæ ныхæстæй. 
Абоны уонг мæ не ‘ндæвтай, 
Йенырмæ дæм нæ ныххæстæн; 
Ныр мæ цæвæг куы рацæгъдон, –  
Де ‘фсин йе ‘дзард æдых æзты  
Дардзæн саутæ... Дæ фæдыл та  
Тулдзæн де ‘рвад, дæ нымд хæстæг. 

 
Дзуры адæймаг 

Нæ, мæлæт, цы фæнды дзурай, 
Æз уæддæр нæ кæнын разы; 
Ды адзалы бон æд къахæн  
Балæууыс лæгæн йæ разы, –  
Къахыс ын ингæн, цы ран æй  
Уаллон дæр хæрын фæразы... 
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Ды цæй рæстаг дæ, – дæ цæвæг 
Махæй, хиталджытау, хъазы. 
 
Нæ, мæлæт, æз дын дæ митæ  
Хурмæ чиныджы æвзилын; 
Чи дæ ‘ппæла, уый æгадæй  
Хилын бахъæудзæн, хъæндилау. 
Алкæмæн йæ сон, лымæнау, 
Алæбон йæ фæдыл зилы; 
Уый нын цыма цъус у, уыйау, 
Махмæ ды дæ цæвæг тилыс!.. 
 
Нæ, мæлæт, дæ митыл дзурын  
Нæу мæнæн миййаг хæлхæйлаг: 
Ды ыстæгдар дæ, æнæуд; –  
Цæвæг та... Йæ ком ныххæла, 
Кæд цавæр карст у!.. Ды холлаг  
Кæд хæрыс, уæддæр, гуыххæлау, 
Науæд афонмæ йæ хъуырмæ  
Уаид фаджысæй дæ хæлаф!  

 
Мæлæты дзуапп 

Нæ, æз хосдзау нæ басгуыхтæн, 
Æз нæ хæрын хъуына дзала; 
Æз куынæ кæнын зонгæ дæр, 
Уый кæй хæрд уа, цы мадзал уа?.. 
Фæлæ искæй куы аджиуы  
Сау хæрд, бирæ нозт уазалæй; 
Исчи ку’ атоны фыр мæстæй, –  
Хъаст мæнæй кæны, й’адзалæй. 
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Дзуры адæймаг 
Ды æцæг дæ Хуыцауы ‘лгъыст, –  
У дæ хæрд дæр æвæстиаг: 
Мин–мин царды куы бахордтай, 
Уæд куыд бауон дæ лæгъзтиаг? 
Мæнæ уæлмæрды адæмæй  
Цал цæссыджы фæмæхсти ам, 
Уал æрвдзæфы дыл сæмбæлæд, 
Тагъд, рæхджы бон, æвæстиат! 

 
Мæлæты дзуапп 

Нæ, лæгай, æз хос нæ хæрын, 
Æмæ хосдзау дæр нæ фæдæн. 
Уд дæн æз, Хуыцауæн – кусæг, 
У мæ хæс цæуын уæ фæдыл. 
Хъуамæ алыбон ыскъуынон 
Æз сæ уд, уæ зæйц, уæ фæдæн. 
Æз уæ цæстытыл хæцæг дæн, 
Науæд уе ‘ппæты тæфæ дæн! 

 
Дзуры адæймаг 

Ау, кæд иунæг дæ, уæд уый бæрц  
Аргæвдын дæ бон куыд цæуы? 
Хуссар уа, цæгат, ныгуылæн, –  
Алырдæм хъæуы фæцæуын; 
Дунейыл уысммæ æрзилын –  
Ам ныргæвдын, уым ныццæвын... 
Радзур ма æцæг рæстдзинад 
Æмæ ма схæцæм быцæуыл. 

 
Мæлæты дзуапп 

Нæ, лæгай, нæ дæн æз иунæг, 
Бирæ сты – рынæй, уæд сонæй; 
Утæппæт лæгмар фыд низтæн 
Мах сæ нæмттæ дæр нæ зонæм. 
Бирæты та сонт лæгхортæ 
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Марынц ницæййаг æфсонæй, 
Гъемæ æз, уæхи куы хæрут, 
Уæд фæулæфын æхцонæй.  

 
Дзуры адæймаг 

Гъеныр бамбæрстон æппæт дæр, 
Ныр, мæлæт, дæуæй дæн разы; 
Низты коймæ та мæ зæрдæ 
Ризы адæргæй дæ разы. 
Уый æниу зыдтон нырмæ дæр, 
Уый бæрц бамбарын фæразын: 
Цард æмæ мæлæт Хуыцауæн 
Рагæй барст ысты тæразыл. 
 
Гъеныр дæ æцæг æппæлын, 
Уæ, мæлæт, æмæ тæхуды, 
Чи фæци аив дæ хуызæн –  
Кондæй, фендæй, зондæй, удæй; 
У дæ дарæс дæр зæринтылд, 
Алчи дæм хæлæгæй дуды; 
Дис кæнынц дæуæн дæ дзабыр  
Æмæ де ‘ргъæубын цъæх худыл. 

 
Мæлæты дзуапп 

Гъе, лæгай, æркæс дæхимæ, 
Ды – хынджылæггаг дæхæдæг, 
Афтæмæй мыл мысыс алцы, 
Чингуытæ кæныс гæххæттæй; 
Хъуамæ уый тыххæй ыстонон  
Æз дæ даргъ къубал, дæ хæтæл. 
Чи ма дын уыдзæн ныфсæвæр, –  
Сау ингæн куы суа дæ хæтæн?!. 
 
Хорз лæг, судзины бын фæдзæл  
Н’ акæнис цъындæй æрмæджы; 
Ау, уæд дæм куыд æнцон кæсы 
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Базонын мæлæт куырмæджы? 
Мæн куыд ныв кæнынц, уый зоныс, –  
Нард фыды бæсты æрмæчъы; 
Гукк! Нæ дæн ыстæгдар! Ма дар  
Д’ алы хъусы фондз къæрмæджы! 
 
Хорз лæг, куы амæлай, дæ уæнгтыл 
Нал аззайдзæн мур дæ фыдæй, 
Æмæ фестдзынæ мæ хуызæн, 
Де стæгдар уыдзæн æлвыдау. 
Уаллон дын дæ магъз фæцъирдзæн, 
Де стæгыл бырдзæн цъыввыттæй, 
Æмæ нал кæндзынæ джидзæг, 
Лæгты галиудæр, æвыдæй! 

 
Дзуры адæймаг 

Нæу дæуæн, мæлæт, æдзæугæ, 
Махæй алчи дæр уый зоны. 
Æз цæттæ дæн, æмæ ма хъуыз  
Ды мæнмæ мæнгард æфсонæй. 
Афтæ дæр дзæгъæлы ‘нхъæлыс, 
Мæн дæуæн цы хъæуы зонын, 
Ома нæй мæнæн сæрхъызой, 
Ничи батыхсдзæн мæ соныл. 

 
Мæлæты дзуапп 

Ацъæх, асау и, адæнгæл; 
Циу æрра та фыддæр хуызы. 
Уый ысцагъта йæ гæндзæхтæ, 
Лæгмæ марæг куы фæхъуызы: 
,,Æз нæ зонын, нæ дæ фæрсын –  
Чи у де ‘ххуыс, дæ сæрхъызой. 
Æз куы хæрон дæу, бирæгъау, 
Уæд кæудзынæ, нымд тæрхъусау!..” 
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Дзуры адæймаг 
Бахæр мæ, уæддæр уыдзынæ  
Йе стæгдарыл хус æвзонæг; 
Зæд дæ цæхæры нывзилдзæн, 
Уым кæндзынæ ды физонæг. 
Атæхдзæн мæ уд уæларвмæ, –  
Æз æвæсмард лæг дæн, зон æй! 
Уадздзынæн дыл арвæй ме смаг  
Исты джидзæггаг æфсонæй! 
 
Ууыл ахицæн сæ быцæу, 
Афтæ аскъуыддзаг сæ ныхас. 
Зæрондæн йæ рад æрцыди, –  
Бахъуызыд мæлæт, къæрныхау. 
Комыссад ыскодта цæвæг, 
Лæджы расæрфта хъæддыхæй, –  
Мард лæг сыстæгдар, мæлæтау, 
Басыгъд химидæг, ызныхау. 
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АДÆЙМАГ ÆМÆ МÆНГ 
ДУНЕЙЫ БЫЦÆУ 

 
Тар у, сайæгой нæ дуне, 
Мæнг йæ радтæджы нывæй у. 
Лæг лæджы хуызæн фæцæры, 
Стæй уæд хиталæг ысвæййы!.. 
Лæг Адамы дуджы царди 
Дзæнæты æвæлмон, хъазгæ, 
Иу гага дзы дыргъ фæкайдта, –  
Баззад абонмæ дзыназгæ!.. 
Уый нын баззади фыд хæсæн, 
Уый нæ худинаг, нæ сæфт у: 
Æммыст уыцы бæлас ракал, 
Науæд æй æд уидаг сæфтау! 
Фыд цы ныфсæй иста хæстæ, 
Фыртæн сæ куыд кæнынц фидын? 
Уый мæнг æгъдау у, нæ ныхмæ! – 
Æз лæджы рæстдзинад сидын! 
 
Лæг йæ фыды хæс æнусты  
Абонмæ дывæрæй фиды: 
Сыссы йæм мæлæт йæ цæвæг, 
Уымæй йæм æдзух æвзиды! 
Кæд æцæг æвзæр дæ дуне, 
Гъеуæд дæ мæ уд цы уарзы? 
Кæд – бæллиццаг хорз, уæд та мын  
Ам цæрын цæмæн уа зын?.. 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Загъта мæнг дуне: мæн тыххæй  
Ды цæмæн тауыс фыд койтæ? 
Ды мæн уæгъды хоныс сайæг, 
Ды дæхи мæнгæй сæргой дæ! 
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Карз куы уаин æз, дæ загъдау, 
Уæд цæугæ нæ кæнис, дзойтæ! 
Кæд æз ницы дæн, уæд ма мыл 
Ды цæмæн кæныс æнцой та? 
 
М’ азты бæрц фæнды дæу зонын? 
Уый бæрц ку’ ацæуид дæуыл дæр! 
Авд мины дыууæ сæдæйы 
Æмæ стайæ цъус фæфылдæр! 
Мæн мæнгæй, уысммæйæ тоныс? 
Æз æвæсмард дæн, æцæг дæн! 
Уæд ды та?Æртиссæдзаздзыд, –  
Тагъд æркæлдзысты дæ цæнгтæ! 
 
Уый цы даутæ сты, цы быцæу? 
Æви агурыс фыдбылыз? 
Æз кæсын дæумæ мæнг дуне?.. 
Кæд куырм дæ æмæ нæ уыныс? 
Мæнг æмæ уысммæ – дæхæдæг! 
Тагъд донау, мæрдтæм ивылыс! 
Ды дæ фыдæлты фæндагыл – 
Рухс æстъæлф, уысммæ фæзыныс! 
 
Дзырд, къæйных дзырдæй дзæгъæлы  
Бафхæрдтай ды мæн рæстагæй, –  
Æз нæ баззадтæн дæ разы 
Мурдæр ницæмæй хъæстагæй! 
Мæн ысфæлдыста нæ Хуыцау 
Зæххæй, арвæй, хæхты тагæй; 
Ды цæмæй хуыздæр дæ, цæй – ма 
Дон æмæ рыгæй конд рагæй?!. 
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Адæймаджы ныхас 
Адæймаг зæгъы:,,Уый раст у, 
Фæлæ æз – Хуыцауæн халдих, 
Радта мын дæу та цагъарæн, 
Фæлæ не ‘хсæн асаст, адих 
Къæцæл...Ме знаг дæ, мæ туг мын  
Калыс, цъирыс ды, æррайау, 
Науæд мыл, куыдзау, фæрæйыс 
Кæнæ ме сæфтыл фæрайыс! 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Мæнг дуне зæгъы:,,Уый раст у, 
Сты дæ ныхæстæ æцæгтæ; 
Фæлæ раст паддзах куынæ уай, 
Уæд цæй хицау дæ, цы лæг дæ? 
Хорз æмæ фыдæн цы зоныс, 
Науæд мын цы кæныс фидис? 
М’ аххос нæу, æдзух фыдæлтæн 
Ды сæ тæригъæд кæй фидыс! 
 
Кæд дæуыл нæ дæн æнувыд, 
Кæд æз хин æмæ мæнгард дæн, 
Уæд нырмæ мæныл цы тæфсыс, 
Цыма де ‘назым æмгар дæн? 
Кæд миййаг мæнгард ды фæдæ, 
Хин – сæйраг амал дæ цардæн; 
Бафсис нæй дæ цæст, дæ удæн, 
Нæй æмбал дæ хæрд, дæ нардæн! 
 
Радта дын Хуыцау цæстытæ, 
Гъеуæд сæ æмбаргæ ракæс: 
Хорз æмæ фыды бæрджытæ 
Хатын хъуамæ уа дæ сагъæс. 
Кæс дæ размæ цырд, дæ сæрмæ, 
Саугуырмау, цæуынтæ ма хæсс. 
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Д’ алфæмблай цы ис, дæ цæст ыл  
Алкæддæр, хæстонау, ахæсс! 
 
Мæнæ дын уæд та æмбисонд,  
Цадæг ын йæ мидис рахат; 
Над цы хуымы фæуа хæрæг, 
Уырдæм нал цæуы дыккаг хатт; 
Дыргъ куы базонай йæ адæй, 
Гъеуæд æй дæндагæй ма ‘взар; 
Фыд куы бавзарай, уæд ма йын  
Ды цы агурыс йæ азар?!. 

 
Адæймаджы ныхас 

Уый цытæ дзурыс – дæ ныхас  
Зæрдæ ахафы, ыссонау: 
Куы ныттар вæййыс, æхсæвау, 
Куы цæхæртæ калыс, бонау; 
Куы хуыдуг кæнæм дæ тæвды, 
Куы ныссæлæм хъызты, ихау; 
Афтæмæй мæнæн та дзурыс: 
Ма у хъусджын, хъихъо, хихо!.. 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Ме ‘мбисонд дæм хъыг кæй фæкаст, 
Уымæн нæй бындур æппындæр! 
Акæс д’ алфæмблай лæмбынæг, 
Кæд лæг дæ, фæуай дæ бындар! 
Лæг куы нæ сгара йæ развæд, –  
Дурджын у, фæлмæн, къæвдахост, 
Уæд ныппырх кæны йæ къæхтæ, 
Æмæ уый цы у мæ аххос? 
 
Балцы чи цæуа хъæцциццæй, 
Уый йæ къæхтыл дары сахсæн; 
Нозт хæрдæй æфсис кæмæн нæй, 
Уымæн атоны йæ ахсæн. 
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Æз ифтонджы хос дæн уымæн, 
Чи кæны йæ цард æгъдауыл. 
Фестын карз ныхкъуырæг уымæн, 
Чи слæууы быцæуыл, дауыл. 
 
 Гъеныр ма мын зæгъ æргомæй, –  
Ацы хатт ныууадз дæ хылтæ, 
Фаутæн алхынцъ кæн сæ дымæг, 
Ма кæн фидисты тæхынтæ, 
Фæлæ зæгъ:зиан цы кæныс 
Ды мæ раст æгъдау, мæ уагæй, –  
Чи дын дæтты тæвды сатæг, 
Хъызты – арты рæвдыд рагæй? 
 
Нозт, хæрдæй дæ цух нæ уадзын, –  
Дзаг фынг алы хорз бæркадæй. 
Ницы ауæрдын дæ сæрæн, –  
Дарæс ай –хуыздæр йæ рады; 
Устытæй дæуæн æрхæссын 
Сау рæсугъды кадæй– радæй!.. 
Ме ‘лдар, йеныр ма дæ хæрзтæ  
Радзур, ра, ды дæр нымадæй! 

 
Адæймаджы ныхас 

Фехъус уæдæ ныр рæстдзинад, –  
Циу дæ хъарм æмæ дæ уазал, 
Уый дын радзурон æцæгæй, –  
У æргом ныхас мæ мадзал: 
Раст у, дардтай мын хæринаг 
Адджын, фæлæ ‘рцыд мæ адзал, –  
Нал ис иу дæндаг мæ дзыхы 
Рагæй, азтæй ауал, ацал!.. 
 
Раст у, хорз уыди мæ дарæс, –  
Буц, зæрины тылд, алдымбыд! 
Фæлæ нал уынын мæ цæстæй, 
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У мæ уонг æдых, кæлдымбыд, 
Дарæс дæр – зæронд, куыдзы тынд, 
Кæм – рæмпæгхæрд, кæм – хæрзæмбыд... 
Ме ‘мгæртты дæр мын фæцагътай, –  
Маст мæ уды рæбын сæмбырд... 

 

Мæнг дунейы дзуапп 
Цæй, цы?.. Удæй дæ тæригъæд, 
Уæдæ зондæй та мæгуыр дæ: 
Не ‘взарыс, фыд æмæ хорзæй  
Чи цы у; ыстæй дæ гуырдæй  
Кæд мæ хицау, ме ‘лдар бадæ, 
Гъе, уæддæр нæ зоныс мур дæр  
Ды мæнæн – цы уд, цы ком дæн, 
Гъе цы къæвда, гъе цы хур дæн. 
 

Мæн лæгмар кæй хоныс, уый та  
Мысæггаг мæнг дам у, тауыс; 
Чи йæ адам кодта, уый дæр  
Кæд æрыййафин æгъдауыл!.. 
Чи зоны йæ ды нæ зыдтай, 
Чи уыди æцæг лæгмарæг, 
Гъеуæд æй ныр базон:уе знаг  
У уæ фыд, уæ раг ныййарæг.  

 

Адæймаджы ныхас 
Ды мæ мастыл цæхх цы кæныс, 
Гъе цытæ мысыс фыд зондæй?! 
Никуы уыд мæнæн мæ фыдæл  
Арæзт сау митæм æвзонгæй, 
Гъе стæй ралæги, уæд та йын, –  
Йеныр дæр æй арæх хъусын, –  
Уыд фæлмæн зæрдæ: фыры дæр  
Никуы бауагъта æрдузын! 

 

Мæнг дунейы дзуапп 
Мæнг дунемæ лæг ысмæсты, 
Хъилæй йын йæ сæр ныххафта. 
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Акалд сæры туг, уæддæр ма  
Мæнг дуне куы дзуры афтæ: 
,,Нæй, уæддæр нырма дæ зондыл  
Мисхал уал азы нæ бафтыд, 
Науæд не ‘мбарыс, кæй тыххæй  
Адæмыл сæ адзал бафтыд! 
 
Дзæнæты дыргътæй уæ раг мад  
Бахордта æмæ йæ азар  
Баййæфта сымах, – Хуыцау уын  
Уæд ысныв кодта уæ адзал. 
Ныр дæу та Хуыцау мæ цæфмæ  
Ралгъитæд: дæ ниуд, дæ хъæрæй  
Зæххы цъар куыд хæссай дудгæ; 
Д’ адзалæн дæхи куыд хъарай! 
 
Æз цы сарæзтон æвзæрæй, 
Гъе цы срæдыдтæн дæ разы? 
Ды мæ ныхæстæ, мæ митæ  
Сæвæр растæвдис тæразыл, –  
Фенай хи цæстæй: мæ сæр мын 
Ды кæй аскъуыдтай дзæгъæлы; 
Æз æнæазым, рæстаг уд  
Гъеныр дæр мæхи æгъгъæлын!.. 

 
Адæймаджы ныхас 

Лæг ын загъта: ис æмбисонд – 
Мæнг дуне лæгæн æлдар у!.. 
Гъемæ, нæй, цæрæм лымæнæй – 
Хо, æфсымæрæй, хæларæй. 
У дзырдæй – зæдау, зæрдæйæ. 
Уый фыд хæйрæджы дзылар у, –  
Худы нæм æргом, фæлæ нæм  
Уый куыдзы зæрдæ фæдары. 
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Чъизийæ ысдæ сæнарау, 
Фаджыс–дон дæуæй куы тæдзы; 
Чи дæм февналы йæ армæй, 
Ууыл, писийау, нындæдзы. 
Æдт, зæрин аик æфтауын! –  
Хъахъа райдайыс ды раджы, 
Гъе, фæлæ æрцыд дæ афон, 
Уæд кæлы дæ хуылфæй фæджыс! 
 
Чи дыл баууæнды, уый сайд у, –  
Хицау никуы дæ дæ дзырдæн. 
Ды дæ ныхасæй нæ удтæ  
Сарыл бафтауынмæ цырд дæ. 
Цин æнхъæл лæгыл дæ фæндæй 
 Бафтынц сон æмæ фыд низтæ, 
Зæрдæйы ныхсынц, сындзытау, 
Де ‘рхаст уардийы куыристæ. 

  
Мæнг дунейы дзуапп 

Дзуры мæнг дуне: нæ зæгъыс 
М’ азым ды уæддæр æргомæй! 
Мæн цæуыл нæмыс, цы кодтон, 
Алы чъизи мыл цы омыс?.. 
Гъе, цæмæн кæныс мæ аххос  
Дунейæн йæ цин, йæ низтæ? 
Алчи дæр цæры фæндонæй: 
Чи бæхджын у, чи та – фистæг! 
 
Цас фæнды æлгъит фыр мæстæй, –  
Нæй рæстдзинадæн æмбæхсæн. 
Пахуымпары амынд тауын  
Баззади мæнæн фыд хæсæн. 
Кæд сымах ыстут паддзæхтæ, 
Уæд хъыгаг раст дæр æмбарут, 
Уæд, – куыд нæ ныххауат хъоргъы, –  
Зонды цæстæй фæндаг барут. 
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Мæн рæстаг дзырды азымæй  
Ды ныххæфт кодтай лæдзæгæй! 
Гъе, фæлæ кæд рæстаг лæг дæ, 
Уæд æмбарыс: мæ дарæсыл  
Мард, æфсымæры къухæй мард, 
Сонт лæджы сау туг ралæсæн. 

 
Адæймаджы ныхас 

Адæймаг уый куы фехъуыста, 
Ноджы ацыди сагъæсты, 
Туджы азылди, атæвд и, 
Ног хылæввонг æрбамæсты. 
Загъта: ацы мæнгард дуне  
Мæн цы скодта йæ ахæсты, –  
Иу мæ фыдæлты рафаудта, 
Ныр æфсымæртæм баххæсти. 
 
Кард йæ кæрддзæмæй фелвæста: 
Радзур алцы, фæлывд хæрæг, 
Ам цы загътай мæ хионтæй, 
Уыдон сеппæт бæлвырд – бæрæг, 
Науæд цирхъæй фæкæндзынæн  
Æз дæ уæнгтæ дыууæ дихы, –  
Сæр фæтулдзæни къуыбырæй, 
Куыдз фæрайдзæн дæ кæрдихыл! 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Загъта Мæнг дуне: æрбайхъус 
Ды æнæхылæй, æвыдæй; 
Еуа у дæ мад, у Каин 
Де фсымæр, Абел – дæ фыдæл. 
Еуа уаз фæткъуы ныххордта, 
Дзырд Хуыцауы раз фæсайдта; 
Каин амардта Абелы, 
Йе фсымæры туг ныккалдта. 
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Байхъус мæм нывыл, дæ хъустæй  
Ды бæмбæг къæрмджытæ рафтау: 
Базон, адæймаг мæлæтыл  
Хи фыд миты охыл бафтыд. 
Калд Абелы туг уæларвмæ, 
Уырдыгæй нырмæ нæ рафтыд, –  
Уымæн ис, сырх-сырхид – тугау, 
Таг сæуæхсиды тынуафты. 

 
Адæймаджы ныхас 

Уый куы фехъуыста, уæд загъта  
Лæг: хуыздæр уыдзæн, мæ кард уал  
Кæрддзæмы нытъыссон, науæд 
Ме ‘вастæй миййаг фæмардау, 
Уæд тæригъæд у мæ удæн, 
Уый фæлтау æрфæрсон дардыл, –  
Уадз, йæ хабæрттæ фæкæна, 
Кадæгау, бæстон йæ рады. 
 
Кард йæ кæрддзæмы нысхуыста, 
Фелвæста йæ худ йæ сæрæй, 
Ауагъта йæхи йæ разы, 
Ракуырдта хатыр дывæрæй: 
Æз куы фехъуыстаин искуы  
Ацы хабæрттæ æндæрæй, 
Не схаудтаид уæд мæ дзыхæй  
Иунæг иу дзырд дæр æвзæрæй. 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Загъта Мæнг дуне ысхъæлæй: 
Ам хатыр курын цы мары? 
Кæд паддзах дæ, хъуамæ зонис, 
Уæд дæхи уæзданæй дарын 
Не ‘мбæлы паддзахыл кардæй  
Искæмæ сæртæг æвзидын. 
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Не ‘мбæлди дæуылдæр сисын 
Кард, – æргомæй дын æй сидын. 

 
Адæймаджы ныхас 

Загъта Адæймаг: мæ азым  
Алцæмæй мæхимæ исын, 
Æмæ мауал уæд ныр не ‘хсæн  
Иу хæрам ныхас, дзырдисæн. 
Загътай мын, кæй дæн зæхх, донæй 
Арты, уддзæфы фæлдисæн, 
Гъе, фæлæ уый циу – нæ зонын, 
Радзур мын æй ды фыр дисæн. 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Ау, ныддауын хорз куы зоныс  
Искæй кард æмæ лæдзæгæй, 
Уæд, æрдæг лæгæй хызт куы дæ, –  
Ды куыд нæ зоныс æцæгæй: 
Дæу Хуыцау, дæ иу фæлдисæг, 
Раст цыппар хайæ нывæзта, –  
Дон, сыджыт, зынгæй, дымгæйæ, –  
Ды йæ уддзыд дæ, йæ хъæстæ. 

 
Адæймаджы ныхас 

Загъта лæг: дæ ныхас, карз уыд, 
Уый мæ сонт зæрдæ ныццавта; 
,,Калд Абелы туг уæларвмæ“, –  
Ды куы раныв кодтай афтæ, 
Уæд, зæгъ–ма, цы уыди се хсæн, 
Науæд сыл цы хæрам бафтыд, –  
Зæхх дыууæ ‘фсымæрæн не сфаг, 
Гъе цы марг фæци сæ уæфты?.. 

 
Мæнг дунейы дзуапп 

Мæнг дуне зæгъы: тæппудæн  
У кæйдæр ысгуыхт зæрдæрис: 
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Аскъуыйы йæ маст хæлæгæй, –  
Искæй сахъдзинад фæхъæр ис!.. 
Фехцон Абелы куывд арвæн, 
Сыгъд йæ нывонд хай, цæхæрау, 
Каин йе ‘фсымæрмæ ууыл, 
Раст фыд туджджынау, фæхæрам. 
Каин кувинаг ыскодта  
Арвæн йе ‘рмвæллой, йæ куыстæй: 
Хъæды, быдыры цы ‘ртыдта, 
Хуымы йын цы ‘рзад æгъуыстаг; 
Гъе;фæлæ йæ хорз фæллоймæ  
Ноджы бафтыдта цъæмæлтæ, 
Гъемæ йын Хуыцау нæ айста 
Уыцы сайæгой æууæлтæ. 
 
Равзæрста Абел та дзугæй, –  
Уый фыййау лæг уыди, кусаг, –  
Сеппæты хуыздæр, рæсугъддæр, 
Иу ыстыр тохъыл, нæрдкусарт. 
Уый куы федта Каин, гъеуæд 
Рафыхт фырмæстæй, хæлæгæй, 
Сау–сауид ныцци йæ цæсгом, 
Хид ыл абадти сылæгæй. 
 
Каины Хуыцау æрфарста: 
Уый цы смæсты дæ, цы хитыс? 
Гъе цæмæн æвдылынц, донау, 
Де уæнгтæ фыр мæстæй хиды? 
Ды зæрдиагæй нæ куывтай, 
Нæу дæ кувинаг дæр ахæм, 
Æмæ баззайæд дæ хицæн, 
Ды æвгъау цы кодтай махæн. 
 
Каин Абелмæ фæдзырдта: 
Иумæ бакусæм нæ быдыр. 
Иуæн иннæ у æххуысæн, –  
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Афтæ мын зæгъы мæ хъуыды. 
Абел байхъуыста, ныллæууыд 
Йе ‘фсымæрæн уый æмдзæдис,  
Каин та хæссы æмбæхстæй  
Уæд лæгмарынмæ йæ мæцъис. 
 
Абелы фæрсы: мæ уæлдай  
Ды цæмæн тайыс Хуыцауыл? 
Æмæ раст лæгæн йæ къæбут  
Уый йæ мæцъисæй ныддауы. 
Туг цыхцыр ныллæууыд арвмæ 
Уæд зæрдæхалæн уынгæджы, –  
Уый æрвгæрæттæй нырма дæр 
Уаз лæгæн йæ туг куы тæдзы... 
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АЦЫ ЧИНЫГ ЧИ НЫФФЫСТА, 
УЫЙ УДЫ НЫХАС 

 
Уæ, Хуыцау, мæ зондæн радт уынаг цæст дардыл, 
Сабыргай мæ бафтау мæн æнусон цардыл! 
Радт мæнæн дæ барвæнд, де ‘взæрст кадæн кувын, 
Æз – дæ фæдæн уарзон, уый дзырдыл – æнувыд! 
 
Февнал мын мæ хъустæм, хорз ныхас дæ хъусон, 
Удвидарæй сидон æз дæ дин æнусон! 
Фестон æз дыргъ бæлас, дидинæфтау уалдзæг, 
Гъе фæлæ дын ма суон хусцонг æмæ калцæг! 
 
Сабийы фæстæмæ удрæбын фæлухтон 
Дунейы тæригъæд æз – æрнæг, чъылыхдон. 
Нæй чызг дæр, лæппу дæр, ницы мын ис цинаг; 
Бахус дæн уæлгъæдæй, æз – бæлас кæлинаг. 
 
Дуне мæнг, ныббаста мæн йæхиуыл барæй, 
Радта мын лæварæн тухитæ, фæлварæн. 
Æз мæ фыды зæххæй дард кæдæмдæр хаст дæн; 
Удыбæстæй – иппæрд тæригъæдыл баст дæн. 
 
Алкæмæй дæр курын, бакувæт мæн тыххæй, 
Ракæна йын арфæ не скæнæг йæ дзыхæй. 
Æз – æгъдаухал, кодтон джидзæггаг цæрдтытæ, 
Иууыл дæн тæригъæд зæххы бын, мæрдты дæр. 
 
Калдтон хид фыргуысты, туг – хæстон фæдисы, 
Гъе, фæлæ æз мемæ ницы хæссын исæй. 
Ам кæй уа мæ ис-бис, кувæт – иу мæн тыххæй, 
Кæд мæ тæригъæдтæ фидин уым лæгдыхæй. 
 
Радт, Хуыцау, дæ хорзæх, чи ‘рцыди, уый бавæр!.. 
Уый Дауит у, сæфт уд, нæу рæстмæ йæ уавæр: 
Тæразыл куы ‘рлæууа, зындоны ‘рдæм хаудзæн... 
Ахъаз–иу ын бакæн ды дæ туг, дæ хардзæй!.. 
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Ды нæ тæригъæдтæ бафыстай дæ тугæй, 
Гъемæ–иу мæ судзын ма бауадз ды, сугау. 
Уæ, Хуыцау, Дауитæн фехъус ды йæ сагъæс: 
Зындонæй йын арвмæ ды йæ сæфт уд ахæсс! 
 
У Дауит дæ цагъар, байхъус æм æфсонæн, –  
Иу чысыл у ахъаз ды йæ рын, йæ сонæн. 
Йе сæфт уд ын бахиз, уд æвгъау у тарæн, –  
Иу цъус ын фæрог кæн ды йæ зын фæлварæн. 
 
А – чиныг йæ фыст у, уым йæ уд нывæрдта; 
Уæ, Хуыцау, йæ уд ын ма аппар ды мæрдтæм! 
Радт ын цард йæ Дзырдæн, уый – йæ бон, йæ ис дæр! 
Радт ын цин йæ удæн, хос – æвдадз – йæ низтæн! 
 
Уæ, Хуыцау, Дауит дæм кувы æмæ хаты: 
Фонт йæ тæригъæдтæ де стыр зондæй хатыр; 
Фесаф ын йæ азым, радт аив йæ удæн, 
Кæд йæ сидзæр дзырдæн уæд нæ уаид цудæн. 
 
А–дунейы уддзыд чи у, уыдон кувынц  
Иууылдæр Хуыцаумæ, царды дзул дзы курынц. 
Кады зарæг сисут ноджы дæр æмхуызон, –  
Рухс зæлтæ уæларвмæ аивæй куыд хъуысой! 
 
Ацы сидт дунемæ æз æмбарын афтæ: 
Зарджыты куыд нæ уа фæтк, аивæн рафтæн. 
Раст у, алы зарæг иу фæткыл нæ цæуы, 
Иу хъæлæсæй зарын у фыдвæтк, быцæуаг. 
 
Мысут–иу мæ, курын, гъе æндæр цы ‘ппæлон?.. 
Æстдæсæм æнусы, аз – æвдай цыппæрæм, 
Уастырджийы къуыри кувын æз уæларвмæ: 
Фыдæн æмæ фæдæн, сыгъдæг удæн арфæ! 
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Арфæ абон, сом дæр, стæй тъымы – тъымамæ, –  
Цалынмæ нæ зæхх уа, уæлæ арв уа намæ! 
Уый мæ ныхас йеныр, æмæ уым цы дау и? 
Афтæ уын фæдзæхсы Гурамы фырт Дауит. 
 
Бирæ кæд фæдзырдтон, йе уæддæр мын хатыр, –  
Æз мæхи уæларвы азимаг нæ хатын: 
Пахуымпар уыд ме ‘мном, уый кæд исты давит, 
Нæй, уæд та – Гурамы иунæг бындар Дауит. 
 
Пахуымпары уаз сæр иу афон куы слæгуын, 
Иу æрду дзы систон, загътон: æз куы слæг уон, 
Рацæудзæн мын уымæй бецыкк уæд æгъдауыл, 
Уый тыххæй мыл хъуамæ мачи схæца дауыл! 
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ФÆДЗÆХСТ 
 

Нал хъæуы уадындз, нал зонын зарын, 
Ме сæфт ныфсытыл саутæ нæ дарын: 
Ацы мæнг дуне – ком мын нæ дæтты, 
Уæгъды фæкодтон уымæн нывæндтæ. 
 
Иу мур тæригъæд барын нæ зоны, 
Талайы хусау мæ тоны, æвзоны. 
Афтæмæй мæнæ: иунæг, æгъицау, 
Хиуонæй – иртæст, уарзонæй – хицæн. 
 
Зæрдæ ныссау и, маст дзы ысмал и, 
Сæры бæзхъуынæй иу æрду нал и. 
Сурфых фæткъуыйау, цæсгом нымпылди, 
Мастæй гуыбыр дæн, хур мыл ныгуылд у. 
 
Нал тасы ме уонг, рафтыд æфхæрдæй, 
Маст æмæ низæй бастъæлд мæ зæрдæ. 
Удхæссæг рараст, – м ‘ адзал æрхæстæг, –  
Марæн кард дары й’армы æлвæстæй. 
 
Чи у Хуыцауæн кувæг, йæ зæнæг, 
Удæй рæстаг лæг, барон, хæрзгæнæг, –  
Курын сæ иу хорз – уæлмæрды, зæххыл  
Иунæджы мардæн ,,Рухссаг!” куыд зæгъой. 
 
Ме ‘фхæрд кæуыл ис, уый мын ныббарæд, 
Райгæ йæ хъуыды ног фарн ыссарæд. 
Нал фендзæн ничи ног маст мæ номыл, 
Бамыр æнусмæ ме ‘взаг мæ кæмы. 
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Гъеныр уæ уайдзæф нал хъæуы мардæн, –  
Зонынæн нал дæн, хъусынæн нал дæн. 
Банцад мæ улæфт, – разынд мæ марæг, 
Чи уыд мæ радтæг, ме скаст, мæ дарæг. 
 
Ме ‘рхæндæг балцы арвмæ куы кæсын, 
Иу сау капек дæр мемæ нæ хæссын. 
Ам сæ ныууагътон иууыл мæ истæ – 
Агъуыст, хуымзæххæй, дари, æвзистæй. 
 
Уеппæтæй курын иунæг хæрзиуæг, –  
Марды чырыныл ма скæнут зивæг: 
Раттут – иу, раттут уе ‘ртæ фæйнæджы  
Ингæны къæсæн сау бон æрмæджы. 
 
Хус фæйнæджытæ амад, лæгъзгондæй, –  
Мардæн йæ хæссын уæд у æнцондæр. 
Тæбæт нывæфтыд, – уымæ цы бæллон, 
Дзæгъæлы ма калут ууыл уæ фæллой. 
Бибитæ, аив, – уæгъды, дзæгъæлы, –  
Уайтагъд ныккæлы сыджыт сæ уæлæ. 
 
Мардæн хæрзиуæг чи скæна аггаг, 
Бауарзæт уый цæст ахæм фæндаггаг: 
Сидзæр, мæгуыр уд мæрдтыл куы бафта, 
Гъе уæд ын мауал уæт дзæнæтæй рафтæн. 
 
Ахъаз бæллиццаг басгуыхдзæн удæн: 
Сауджыны аргъуыд, судзæнтæ будæй, 
Сау дзул – ыстонгæн, дарæс бæгънæгæн, 
Баххуыс – йæ тыхсты раст лæг, хæрзæгæн. 
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Ахъаз нæ кæнынц хъарджытæ мардæн, 
Нæй йын нæ хъæрмæ раздæхæн ардæм. 
Ницæмæн хъæуынц, – ма скæнут саутæ, 
Уый бæсты радтут аргъуыды ‘хцатæ. 
 
Оххæй, цы кæнон, адæмы хъауджы  
Ме сæфты бон мæм не ‘рцæудзæн сауджын. 
Иунæг, æнамонд, – чи мыл фæкæудзæн, 
Чи мын ыскувдзæн, чи мæ ныгæндзæн?!. 
 
Нæй мын бындар дæр, иунæг айдагъ дæн, 
Чи ссудза мардæн алдзæн цырагъ дæр?.. 
Ничи мын баззад, – чи скæна хист дæр, –  
Не стыр Хуыцауæй царæфтыд, цъист дæн!.. 
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Чъавчъавадзе Александр 

 
 

КАВКАЗ 
 

Сæргъдзуйау ыслæууыди Понтийы сæрмæ, 
Æфцæг-хæхтæ адардта Хъаспы къæсæрмæ. 
Базыхъарæзт, айтыгъди денджызы ‘хсæн, 
Йæ бакаст, йæ конд ын фырдисæн хæссæн. 
 
Уым раскъуыд тызмæг зæй, ам ардзæн – бæрæгбон... 
Къæдзæх-цъассы хуылфæй лæбуры нæргæ дон. 
Къуылдых дуртæ, ссæндгæ, йæ разæй хæссы, 
Куыддæлæмæ дыргъдæттыл, хуымтыл тыхсы. 
 
Æрæнцади мигъы цæнд цъити-фæзгъæртыл, – 
Дыккаджы уæнджы нывæфтыд ызгъæрхуд. 
Фæлæ, зон, æрцæудзæн йæ бабыны рад –  
Фæрчытæй æрзæй кæндзæн арф коммæ тагъд. 
 
Цæстсайæн тыбар-тыбур... Тымыгъ дзыназы, 
Уым, фæскъуылдым, хъæпæн, кæфхъуындарау, разынд. 
Уым ног тымыгъ сыстади, здыхсгæ, хæрдмæ. 
Сæрсæфæны былæй нысхуыста, хъæрзгæ. 
 
Ныхситт кæны дымгæ, йæ тыфылтæ калы, 
Цъæх-цъæхид сæурайсом, мæйдарау, ныттылынг. 
Æвиппайды алæбырд, аскъуыди зæхх, – 
Рæмудзы пъæра дон, – къæвдайы сæх-сæх... 
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Уым къалабæлæсты ныууигъы фыддымгæ, 
Æрæфсæрста фæндагмæ мит-зæй уырдыгмæ. 
Уæле та цъæх дуары сæрбæрзондæй рагъ, 
Йæ цардæй у райгонд – фæиртæст йæ ургъ. 
 
Æркасти дзæнхъирд хур, сæ райсомы фидыц 
Цъæх цъити, нæргæ ‘хсæрдзæн аивæй исынц; 
Цыдæрид ысфæлдыста а ‘ввæхсты æрдз –  
Æвзист-зæрин хуызтæй æрттивæн кæнынц. 
 
Тæссар-мæссар къахвæндаг разынд бæрзондæй, 
Ыстъæлфæнтæ калы цард йе ‘рдзон ысконды, 
Дзыгуыр дидинджытæн – цырæгътау сæ сыгъд, 
Цъæх-цъæхид сæрвæттыл æртæх-дон фæрсыгъд. 
 
Сæрзилæн уæлрындзыл – æмгæрон хъæдвахсмæ –  
Æгъицау сæрджын саг нæ фендзæн сырдахсæг 
Тæрккъæвдайы мигъты фæринкæй, – уыны, –  
Æрвæрттывд куыд кæны цъыччытæ бынæй. 
 
Уæлдæр рындзмæ сфардæг хъæбатыр дзæбидыр, 
Уый сагæй рæвдздæр у, нæ кæны цæппитыр. 
Йæ хæд сæрмæ цъити – цъæх агъуыстау раст, –  
Сырд баныгъуылд цъассы, фæцыди йæ уаст. 
 
Кæддæр, зæгъынц, ацы къæдзæх-хæхты астæу 
Хъæбатыр Антейы Зефс фидар ныббаста, 
Æхсыдта йын уари йæ игæр зыдæй, 
Лæгæрста йæ сæрмæ мылаз мигъты зæй. 
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Фæлæ уæд зæрдæзæгъгæ заман æрцыдис – 
Уырысы æфсадæй нæ хæхтæм фæзындис 
Хъайтар Цицишвили... Æрчырыстон Терк, 
Уæрæх дыуар байтыгъд уынгæг цъассы дæр. 
 
Æфсæнкардæлвæстæй Цæгаты нæргæ ‘фсад 
Уæлрæгътæй зындысты, æрбадгæ цæргæстау. 
Сæ къухы нылхъывтой æрвæрттывд – æхсонджын, 
Ныммур кодтой зæппæдзты къахæнтæй ноджы.  
 
Нынкъуыста уæиг-хæхты згъæры быцæу-сидт; 
Хъæрзыдтой, сæ цъититы цæссыг лæдæрсти. 
Æниу уæд Иверийы хъæбултæ ‘мбæрстой, 
Сæ райдзаст фидæнмæ фæндаг сын кæй гæрстой. 
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Орбелиани Григол  

ГАДЖИДАУ 
(Скъуыддзаг поэмæйæ) 

 
Тамары тырыса райтыгътой,  
Æрымбырд Дидубемæ æфсад, иумæ; 
Къахи уарт-арцимæ, тушаг – кардимæ, 
Пшау-Хевсур тæ згъæрхæдонимæ, 
Йæ цонгæй фидар картлиаг, 
Куыд мæсыг-цæджындз у фидар, 
Ирон рогкъах у, мтиулаг  
Тохы быдыры тынг фидар! 
 

Месхиаг æппæлгæ ахуырæй, 
Хъайтар имераг – хæрзуагæй 
Йе рдын-фатимæ абхазаг, 
Гурулаг, мегр цырддзинадæй... 
 

Хъайтартæ, фыдызæххы кадгæнæг,   
Сымах стут махæн ыстыр кад! 
 Уæ нæмттæ тынг сæрыстырæй 
Зæгъдзæни нæ байзæттаг!  
Сымах хабæртты радзырдæй 
Зæрондæн йæ цæссыг æрызгъæлдзæн, 
Йæ хъаруйæ зæрдæскъæфт 
Лæппу-лæг йе кард райсдзæн! 
 

Æндæр Гуырдзыстон та цыран ис, 
Кæцы къуым, кæцы бæстæйы? 
Адæм – ныфсхаст, рæдау фысым, 
Тохгæнæг сауы хъысмæты?! 
Сау бонты никуыд фæивтой 
Йæ зæрдæ магниты хуызæн у,  
Уый сæрæн, зарæггæнæг у,  
Уый йæхи зæххы Уарзæг у!..  
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МУХАМБАЗ 
 

Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
Цагъайрагау фæлæууын æз дæ разы, 
Куы мæ марай, – нæ зæгъдзынæн: «Дæу уарзын». 
 
Кæдæмфæнды цæуай, цæуын дæ фæдыл, 
Дæуимæ дæн, – фæнда дæ, гъе нæ фæнда. 
Цы хъыг дарын æз дæу? Цæрын мæхицæн, 
Кæсын дæм сусæгæй – цæй хъал вæййыс дæхицæй! 
 
Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
 
Тæссонд талайау у дæ нарæг астæу, 
Дæ астæуæй уæлдæр æрвæрдынмæ æз кастæн. 
Дæ фæкаст дын æрвæрттывдыл фæбарын, 
Фæлæ уæддæр дæумæ фæндаг нæ арын. 
 
Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
 
Дæс фæндагыл цæуын – цæуынц дæуырдæм, 
Дæ сурæт хоны мæн, ды кæм дæ, уырдæм. 
Мæ сыгъдæг фæндты æз дæумæ куы сидын, 
Уæд та мæ иу хатт афтæ бафæрс: «Чи дæ?» 
 
Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
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Цы сау катай æрцард мæнæн мæ риуы 
Кæй цæмæн хъæуы? Лопъиана чи у? 
Æз мæрдтæй дæн æви ма дæн цæрдудтæй? 
Нæ мын зæгъдзынæ: «Удæй ды рæсугъд дæ!» 
 
Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
 
Мæн Ортачъалайы дыргъдоны федтай, 
Ды барадтæ гъеуæд мæ иунæг фендæй, 
Уыдтæ ды фынгыл кувæг лæг – цырагъдар, 
Уæд мын загътай: «Мæ удæн зынаргъ дæ!» 
 
Фынæй кæнон – мæ мидвынтæм æрцæуыс, 
Æрыхъал уон – мæ тæккæ цур æрлæууыс. 
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ТАМАР-ПАДДЗАХЫ СУРАТ  

БЕТАНЫ АРГЪУАНЫ 
 

Дæ уæздан ахаст, 
Дæ цингъуыз ракаст... 
Зынг хуры тынау, адджын у удæн... 
Дæ фенд нын фаг у, 
Кæнын дын табу – 
Де стыр номæн дын зонгуылæй кувын. 
Уынын дæ – райын, 
Кæннæуæд – руайын. 
Дæ койæ зæрдæ нæ зоны йе фсис. 
Макуы райхъал у, 
Афтæ хъал нал у, 
Азæххы уындæй, зон, фæрисдзынæ. 
Дидинвæлыстæй  
Азаты бæстæ 
У æнкъард æмæ цух дæ рæвдыдæй. 
Нал ын ис æххуыс. 
Фесæфт йе рвонгъуыз... 
Афтæ сау дугæй1 у дæ уарзон зæхх!.. 
Æмæ хорз лæгау, 
Ныр фынфенæгау, 
1 Темур-Ленг æмæ шах Абасы ныббырстыты 
фæстæ Гуырдзыстон йæ къахыл нал слæууыд. 
 
Мысы ацæугæ хурдзæст, рухс дуджы. 
Ех, дæ уæздан туг, 
Æмæ де стыр дуг 
Мах нæ фынты дæр никуы, нал уынæм. 
Зонын ме стыр хæс, 
Фæлæ саст хъæлæс... 
Къух нæ аразы, уæ мæ рухс паддзах! 
Ног та нæм рахæсс, 
Æмæ бафæдзæхс 
Ды дæ дзуарæй1 афæлмæст бæстæ. 
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Кæд ма дын адæн, 
Мах дæ калд адæм, 
Искуы адæмыл нымад æрцæуиккам!.. 
Мах нæ царды уаг, 
Æмæ рухс фæндаг 
Ахуырмæ бæлгæ кæд æссариккам!.. 
Цауд нæ царды гъæд, 
Фæлæ удыхъæд 
Кæд сындæг-сындæг ног æсæндидзит! – 
Æмæ кусиккам, 
Кæд та хъусиккам 
Руставелийы гуырдзиаг ныхас. 
Æмæ не ‘хсарæй, 
Хуыссæг тар сæрæй, 
Кæд, æппынфæстаг, мах фæсуриккам. 
...Не скаст – арвырдæм, 
1 Гуырдзыстоны æфсад-иу стæры куы цыд, уæд-иу 
сæ размæ рацыд Тамар-паддзах æд дзуар æмæ-иу 
сын сæ фæндаг хуыцауæн ныффæдзæхста.  
 
Фæлæ арвæрдын, 
Удæн удынцой арвæй нал хæссы. 
Нал хъæуы дзырд дæр, 
Кæны бонвыддæр, 
Рохгонд амондæй Картлийы хъæбул 
Дæн дыууæрдыгæй 
Дзаг дызæрдыгæй. 
Саст – мæ уды ныфс, рох – мæ уды цин!.. 
Цымæ, цас раст уа? 
Уæу, куынал раста 
Уый мæ уарзон зæхх ног йæ фæлысты. 
Чи фæцудыдта, –  
Уый фæдудыдта 
Æмæ холыйаг фæци халонæн... 
Ды цы бакодтай, 
Бонивæн кæныс, уæ, нæ мæнг дуне. 
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Иухатт чи раргом, – 
Махæн не стыр ном 
Уый æрбатары, мур дзы нал аззад! 
Ныр уый сау дары 
Ацы сау тары. 
Рагон кувæндон рох у тар хъæды. 
‘Рмæст у уый дзурæг: 
Тамары сурæт, 
Худгæ дзуарау, дарын ме тары... 
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Бараташвили Никъолоз  

 
БУЛÆМÆРГЪ ÆМÆ УАРДИ 

    
Бадти уардийыл булæмæргъ 
Æмæ 'рхæндæгæй зарыд: 
«Уарди, судзгæ мæ бадомдтай, 
Зæрдæ сагъæсæй сарыд. 
Цæй-ма, райхæл мæм, де 'рвон худт 
Фенон иу хатт уæд та дын, 
Ам изæрсарæй де 'нхъæлцау, 
Ризгæ къалиуыл бадын!» 
 
Уæд æхсæв уыди, тар æхсæв, 
Кæмттæ бацахста талынг. 
Иу-ма рогдымгæ кафыди, 
Уый фынафон дæр хъал уыд. 
Фæлæ булæмæргъ бамыри, 
Мæй ыскаст æмæ мæнæ 
Уарди райхæлди, дунемæ 
Худти райгæ тæмæнæй. 
Хуыссæг абырста зарæджы 
Æмæ булæмæргъ бандзыг. 
Хур ыскаст æмæ уалынджы 
Удмæ цины хос тадзы. 
Айзæлд уæлдæфы мæргъты зард, 
Кодтой цин æмæ хъомпал. 
 
Фехъал булæмæргъ, ауыдта: 
Уарди бахуси, бампылд. 
Цъиумæ фегуырди сау цæссыг, 
Исдуг адæнгæл зæрдæ, 
Гъе, стæй, уæлдæфы стахт æмæ 
Ниугæ сиды фæйнæрдæм: 
«Мæргътæ, 'рбамбырд ут, бахаудтæн 
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Мæнæ мæт æмæ сары, 
Арвæй ме стъалы нал худы 
Æмæ баззадтæн тары! 
«Судзгæ зарыдтæн уардийæн, 
Бонизæрмæ йыл тадтæн, 
Æз бæллыдтæн йæ райхæлдмæ, 
Иунæг уый цинæй радтæн. 
Æз æнхъæлдтон: куы райхæла, 
Уæд æнус-æнус худдзæн. 
Фæлæ бампылдис уый æмæ 
Ныр мæ сонт зæрдæ дуддзæн.» 
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КЕТЕВАН 
 
Улæн-улæны фæсуры; 
Къутæр- кьутæримæ дзуры; 
Уый, рæсугъд хæхты хъæбысы 
Хъал Чысаны дон фæбырсы. 

 
 Донбыл кадавар, фæлурс мæй чызджы йе 'нкъард тынтæй тухы, 
 Бады урскъаба рæсугъд чызг, уазмыр чонгури – йæ къухы; 
 Хъуыртыл, цьитигъуыз фæсонтыл сатæг-сау дзыкку фæпыхцыл, 
 Зарæг хьарæджимæ схæццæ, цæссыг улæнтæм ныццыхцыр: 
 

Калмы 'взæгтæ, бастъæлат,– 
Мæн фæсмонгонд чи кæны, 
Нал æрттивы ме стъалы, 
Дæлсыджыт ис, ингæны! 
 
«Уæ мæ дуне, уаих ф'уай, 
Дамтæ дæ куыд басастой! 
Худгæ бон куыд раивтай 
Сау мæйдарæй, асæстæй! 
«Уарзты малы чи ныгъуылд, – 
Сидзæрæй куыд фидауа? 
Ныр мæ зæрдæ – цинахуыр – 
Мастимæ куыд фидауа? 
 
«Ме 'нæрцæф бæллицтæ мын 
Къæппæджы дæ мæт дары. 
Ме 'взонгады ирд тæмæн 
Уа раджы ныммæйдари. 
«Фæлæ нал кæнын фыдкатай: 
У дæ фæндаг дæр мæ фæдыл. 
Искуы ме 'назым куы 'рхатай, – 
Ног мыл сæмбæл-иу дзæнæты!» 
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Хъуыстон мароймæ хæстæгмæ; 
Загътон: чи уыдзæн, кæй рæсугъд? 
Æмæ базыдтон фæстагмæ: – 
Буц Кетеваны хъæлæс у. 

 
Мит куыд ныууарыд æмбойны уагæр уалдзæджы тæмæны? 
Сагъæс бафтыди мæ удыл: зæд хъынцъымзæрдæ цæмæн у? 
 Фехста уалынджы кæсагау былæй чызг йæхи – æназым: 
«Амирбар!», – зæгъгæ, йæ цъæхахст доны дæлулæн дзыназы. 
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ИЗÆРМИЛТÆ   МТАЦЪМИНДАЙЫЛ 
 
Æз уарзын, уаз хох, де зæры æврæгътæ, 
Дæ зæрæхсиды хъазт æмæ тæмæн, 
Сабыр доны зæрин тынты цырæгътæ, 
Дæ дзыхъхъыты изæрмилты æрфæн. 
 
Æгъуыстаг нывтæ... Айнæгæй, фæлгæсын. 
Уæлийæ растад фæлмы рог фæздæг. 
 Бынæй та, комæй, дидинвæлыст фæзтæй 
Цæуы, нæ сысы диссаджы хæрздæф. 
 
Мæ цæсты сыг дæ ивгъуыд нывтæ рыхсы: 
Дæ къæбыртыл æрхæндæгæй цыдтæн. 
Æмгары хуызы иу изæры мысын, 
Æнкъард, æрхæндæг уый хуызæн уыдтæн. 
 
Куыд алæмæт уыд æрдзы бакаст, уастæн!: 
Ныр дæр-ма уый мæ зæрдæйыл у тыхст. 
Тæхы мæ сагъæс арвы риумæ тарстæй, 
Фæлæ ныввæйы мигъты 'хсæнты пырх. 
 
О, цал хатты æз ацы ран бæллыдтæн,, 
Зæгъын, уæларвмæ ку'атæхид мæ уд. 
Фæлæ-иу тагъд мæ бæллицæй фæлыгъдтæн: 
Уæларвыл-ма хуымæтæг лæг кæд уыд! 
 
Мæ сагъæстимæ ацы рæтты хаттæн, 
Фæлурс æврæгътæм–алкæддæр мæ каст. 
Хатт дымгæ хъазыд сыфтæртæн сæ астæу, 
Æмæ мæм хъуыст сæ диссаджы ныхас. 
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Куы вæййы тар, уæд ацы хохмæ скæсын,– 
Æфхæрд зæрдæйæ алæдæрсы маст. 
Тызмæг мйгътæй мæ удæн цин æрхæссын, 
Æврæгъты сæрмæ – ме 'нцой, хуры скаст. 
 
Æрдз бамыр и. Фынæй кæнынц æврæгътæ –  
Бæрзонд тигъæй мæй мидбылхудгæ сзынд. 
Бынæй та, комы – дунейы цырæгътæ, 
Доны мæй , зæды нывау, зынд. 
 
Уыд æхсæв удæн афтæ æхцон, афтæ. 
Ныр дар йæ хуыз–мæ зæрдæйыл нывгонд. 
Уæдæй нырмæ нæй уыцы зæлтæн рафтæн, – 
Æмыр æхсæвæн чи уыди нывонд. 
 
Куы вæййын тар, зæрæхсид уæд фæдомын, – 
Хъыг зæрдæйæн уый – уарзондæр æмгар. 
Фæдзуры: «Ма ку, 'ууæнд дæ фидæн боныл, 
Ыскæндзæн хур æмæ фæсурдзæн тар!» 
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СУСÆГ ХЪÆЛÆС 
 
Кæй хъæлæс ауайы мæ хъустыл? 
Кæй домы сусæг мæт æнусты? 
Мæ цард, мæ рагуалдзæджы бонтæ 
Кæм тахтысты рæуæгæй, сонтæй, 
Æз уыцы уаз, рæсугъд бынæттæ 
Куы ныууагътон кæддæр æвæндæй, – 
Цыдæр æнæбæрæг хъæлæс 
Фæхъусын алы ран дæр æз: 
«Цæугæ, ыссардзынæ дæ фæндаг!» 
Уæдæй нырмæ æз дæн æрхæндæг: 
Цæуын, фæлæ йæ никуы арын. 
Хьысмæтæй ахæм хæс цы дарын, 
Цæрæнбонты кæнон сæргой? 
Æви кæд уый ды дæ, мæ намыс? 
Кæныс мæ сонт уды фыдгой. 
Уæд мæ ныууадз. Тæригъæд ма мыс! 
Æви мæ хъахъхъæнæг зæд у? 
Æви мæ сафæг дин кæд у? 
У чи фæнды, – æргом мæм рацу! 
Зæгъ мын дæ сусæгдзинад, цæй! 
Мæ рухс фидæн мæ удæй ацух? 
Æви мын уый æппындæр нæй! 
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ÆХСÆВ   ХЪАЗÆН  ЛÆГЪЗЫ 
 
Хъазæн лæгъзы – Хъабахийы уарзын 
Уалдзыгон æвзистбазыр æхсæв. 
Рог дымгæмæ удыхосау нуазын 
Къоджориаг дидинджыты тæф. 
Ам æнкъардæй Къуары дон дзыназы, 
Улæнтæ ныккæнынц был æмдзæф. 
 
Уыцы 'хсæв дæр ахсæвау мæ катай 
Хъазæн лæгъзмæ мемæ 'рхастон æз. 
Буц чызджытæ рарттив-барттив кодтой, – 
Ирд арвы тæхгæ стъалыты 'нгæс. 
Хъал лæппутæй чи нындзыг сæ разы, 
Чи сæм дардта аивæй йæ цæст. 
Йе 'мыджыр зæххон мæйты 'хсæн нал зынд 
Æмæ 'рвон – мæй мигъты 'хсæн нымбæхст. 
Систой та сæ уæлныхты Хъапланы 
Чызджытæ: «Цы ныггоби дæ, цæй!» 
Лæппу дæр та «Хибар чи у?» зары, 
Уд уырауы йе 'рхæндæг зæлтæй. 
 
Уыцы зарæг чи фехъуса иу хатт; – 
Нал ыссардзæн удæнцой æнус. 
Алчи цыма бандзыгау, ныджджихау, 
Чызджыты къорд хингондау ныхъхъус. 
Ауыдтон сын урскъабаджын се 'хсæн, 
Сонт зæрдæ дывыдон арты сдудт, – 
Раст цыма мын уыцы уысм зынг ехсæй 
Арвæрттывд æрриуыгъта мæ уд. 
Раджы дзы кæддæр мæ сонт уд баззад, 
Уый фæстæ йæ нал федтон, кæм уыд? 
Ныр ам февзæрд урсдæллагхъуыр–хъазау, 

                                                            
 Фæсивæды хъазæн лæгъз зæронд Тбилисы, Орбелианиты зæхх. 
 Чъавчъавадзе Александры æмдзæвгæ. 
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Мæнæ цыма стайты 'хсæн сæгуыт –  
Фемдзаст мæм, фæхудт æмæ йæ цурмæ 
Бацыдтæн чъызгæ-ризгæ хæстæг: 
«Амондджын дæн, – дзурын худгæ-хурмæ, – 
Федтон-ма дæ иунæг хатт цæстæй!» 
Дзуры мæм: «Нæ дæ ферох дæн, – бузныг, 
Искæй мысын абон модæ нæу». 
«Зон æй, уæдæ, модæ циу – æнус мын 
Рохуаты хай не скæндзæни дæу!» 
Чызг сырх уарди фестади мæ разы 
 Уддзæф дæр ыл атыхсти фæлмæн; 
Урс къабайы йе 'лвæст гуыр куы разынд, 
Бауадзыгмæ бирæ нал хъуыд мæн. 
Мæй ыскаст, дзæнхъа дæлхъуыртыл ризгæ 
Йе 'взист тын налхъуыт пырхæнтæй худт.  
«Цом», зæгъгæ, – уæдмæ фæдзырдтой чызгмæ, –  
Ацыд æмæ ахаста мæ уд.   

1836 аз. 
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ХЪУЫДЫТÆ КЪУАРЫ БЫЛЫЛ 
 
Æрхастон та донмæ мæ сусæг хъынцъым, 
Фæндыди мæ ссарын æнцой бынат уым. 
Цæй удæнцой? – нæууыл мæ цæссыг фæкалд, 
Æппæт дæр – æрхæндæг, æппæт дæр – æнкъард. 
Уæззаугай ивылы хъуырхъуыргæнгæ Къуар, 
Йæ улæнты 'рттивы кæсæнау цъæх арв. 
 
Мæ хъусты дзыназы йæ сæр-сæр, йæ загъд, 
Йæ дæлулæн арвы мæ цæстæнгас – сагъд. 
Цы дзурыс, цæмæн у дæ ныхас æнкъард, 
Ивгъуыд дугты 'вдисæн æмырхъæлæс Къуар? 
Нæ зонын, нæ зонын, цæмæн уыди цард 
Мæ цæсты уæд афтæ мæрдоних, мæнгард?.. 
Цы схонæм йæ чысыл цæрæнбон лæгæн? – 
Æнæбын афтид гарз, – цыфæнды дзы кæн! 
Кæд чи уыдис, – царды йæ зæрдæйы дзаг 
Хæрзиуджытæ федта, фæкасти йæм фаг? 
 
Æппæтхъом паддзæхтæй тыхджындæр ма ц' и? 
Xъæздыг цард уа, кад уа, – цынæ сæ фæци! 
Уæддæр-ма фæдзурынц кæрæфæй, зыдæй: 
«Кæд басæттæм уыцы паддзахы дæр, цæй?» 
Æмæ та цæуыл у сæ хъаугъа, сæ хыл? – 
Цы сыджыт уыдзысты, гъе, уыцы зæххыл! 
 
Рæстылдзу паддзах дæр кæд фæзоны 'нцой, 
Йæ бæстæ, йæ дзыллæ – йæ сагъæс, йæ кой, 
Фæрныг цардмæ, рухсмæ йæ фæдыл цæуой, 
Йæ фырттæ йæ фæстæ æмудæй цæрой, 
Йæ ном ын æлгъыстæн куыд никуы хæссой. 
Æниу цымæ царды куы 'рлæууа кæрон, 
Кæй-ма 'ндавдзæн, гъе, уæд сæ намыс, сæ ном?.. 
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Уæддæр кæд нæ зæххæн йæ хъæбултæ стæм, 
Уæд хъуамæ фидауæм æгъдауæй, куыстæй. 
Мæгуыр у – кæй хоной йæ цæргæйæ мард, 
Кæй не 'ндава дуне, кæй не 'ндава цард! 
Мадæн лæггадæй кæд фæллад кæстæр 

1837 аз. 
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МÆ   ФÆНДЫРМÆ 
 
Дæ тæфæрфæстæм, дæ кæугæ зæлтæм, 
Дæ судзгæ хъæрзтмæ, дæ зын уынæргъдмæ 
Нæ ивгьуыд дугтæ фыдсагъæсгæнгæ  

фæмысы зæрдæ! 
 
Уæд та, мæ фæндыр, тæхуды, искуы 
Куы дæ фехъусин рæсугъд зæл исты, –  
Цæмæй æртаид, æвдадзы хосау, мæ уды ристыл! 
 
Фæлæ кæм уынын дæ хъæлдзæг бакаст, 
Дæ хъазгæ, худгæ рæсугъд цæстæнгас? 
Æрмæст дæ хъуысы зæрдæхæлд  

лæджы дзыназгæ ныхас! 
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МЕ   СТЪАЛЫМÆ 
 
Ма феххæл, мæ цардамонды стъалы! 
Хъардзынæн уæддæр мæ уарзт дæуæн; – 
Ахуыр дæн, мæ рыст удæн нæ калы 
Рагæй дæр дæ мидбылхудт тæмæн! 
 
Амондсыгъдау не 'ркалын мæ цæссыг 
Тарасæсты ку'амбæхсыс æваст. 
Ды нæ зоныс, цас цин мын æрхæссы 
Мигъвæлмæй дæ иу хъуызгæ фæкаст. 
 
Ракæсай мæм тарæй æви худгæ, – 
Дæ мæнæн кæддæриддæр зынаргъ: 
Дардзынæ тъымы-тъыма мæ удмæ 
Амонд æмæ рухс цины цырагъ. 
 
Цæй-ма, цæй, ныццæхæркал цыренæй, 
Уыцы хорз мын бауарзæд дæ цæст; 
Ма бафсæдон а-зæххыл цæрынæй, 
Де 'рвон рухсæй бафсæдон æрмæст! 
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ЧЪАВЧЪАВАДЗЕ ÆЛДАРЫ ЧЫЗГ 
ЕКАТЕРИНÆЙÆН 

 
Дæ рог уæнгты 'вæрдмæ, 
Дæ зарæджы нæрдмæ 
Кæуыл нæ бафтдзæнис фырдис. 
Дæ худгæ фæкастæй, 
Дæ цæстыты хъазтæй 
Мæ уд æрдунарæг ныццис  
 
Кæм вæййыс, цы хъазты, 
Уым адæм æрра сты – 
Сæ цинæн нал вæййы кæрон. 
Дæ нымдæй, дæ уагæй, 
Дæ адджын æвзагæй 
Ныууары зæрдæтыл æхцон. 
 
Ды «бул-бул» куы сзарыс, – 
Лæджы уд рæвдауыс, – 
Нæ йын ис рохгæнæн æнус. 
Мæнæн дæр дæ зардæй 
Цыдæр æрвон артæй 
Мæ иунæг зараг уд ныррухс. 
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СИДЗÆР УД 
 
Ма хъаст кæнут сидзæры хъысмæтæй – 
Нæй, дам, ын мæнузæгъæг, хæдзар. 
Сидзæр уд – æнамонддæр æппæтæй, 
Иунæг удæн нал вæййы æмгар. 
 
Тугхæстæг кæмæн нал вæййы, уымæн 
Разындзæн æндæр хион уæддæр. 
Сидзæр удæн чи суыдзæн йæ лымæн – 
Иунæг у цæрæнбонтæм йæ сæр. 
 
 Уд фæсайды, уæд – æнусмæ сидзæр, 
Алцæуыл æнæууæнк кæны уæд; 
Адæмæй фæхауд дæ зæрдæ иугæр, 
Уæд вæййы гуырысхойаг æппæт. 
У зынты зын иунæгдзинад удæн – 
Дунейыл ын нал вæййы хæстæг, 
Алчи йыл, дæрдты зилгæ, фæхуды, 
Амонд æм нæ фæцæуы хæстæг. 
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ХУР-ЦЫРАГЪДАРÆГ, РУХСКАЛГÆ АРВЫЛ 
ФÆЗЫНДТÆ  

 
Хур-цырагъдарæг, рухскалгæ арвыл фæзындтæ, 
Арвы къуылдым мигъ асæрфтай уаз тынтæй, армау. 
Мигътау фæсырдтай де скастæй дардмæ мæ зынтæ, 
Ме 'фхæрд зæрдæ мын батавтай, уалдзыгон хъармау. 
 
Ау, уый æцæг у – хурау мæ цардмæ фæзындтæ, 
Ног та йыл тауыс удлæууæн рухс тын дæ армæй, 
Хъуамæ та сног уа, риуы цы сау мæт хъæрзыдта, 
Ногæй та 'рцæуа цины ивгьуыд бон дæ фарнæй? 
 
Сæрттив уæд, сæрттив! Рухсы фарн байтау дæ цонгæй, 
Рабон кæ арвыл, фесаф мæ уды уæззау рын. 
Чи зоны сдзура ме згæхæрд фæндыр уæд ногæй, 
Ме 'рхум хъуыдыйæн базыртæ радта дæ зарын. 
 
Рымысон ногæй, рухс арвæй амонды стьалы 
Уалдзыгон бонты удæн зæрдæхцон куыд хаста 
Ногæй фæкæуон: байсæфти сау мигъты малы; 
Стæй уæд фæзарон: фаг у ныр мæт æмæ мастæн! 
 
Ард дын хæрын уæд, – ме скаст, мæ ног бон, мæ рухс дæ! 
Искуы дæ арвыл мигъы чысыл къæм дæр бады, 
Гъе, уæд мæ удыл саудалынг бафтдзæн æнустæм, 
Сисдзынæн, гъе, уæд м'арм æз мæ уарзтыл, мæ кадыл. 
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МÆ ХÆЛÆРТТÆМ 
 

Царды хæрзрайсом уæм цалынмæ худы, 
Уарзондзинадæй уæ зæрдæтæ судзынц – 
Ма-иу фæтæрсут хъысмæты æлгъыстæй, 
Ма- иу æркалут уæ ристыл цæссыг дæр. 
 
Ма кæнут зивæг тæхгæ царды фæдыл, 
Уе 'взонгæй уарзты зынг дарут уæ зæрды. 
Худæг кæм нæ у зæрондæй сывæллон, 
Сагъæссаг – саби, зæрондау, æвæлмон. 
 
Раппæлин уымæй, йæ бонты нымайын 
Чи зоны, 'рмæстдæр йæ фæззыгон найы! 
Ахæм йæ зæрдæ ифтыгъдæй фæраздзæн 
Æмæ фыд-зынты, тæппудау, нæ тасдзæн. 
 
Фæлæ нæ зынг хур цъæх арвмæ куы згъора, 
Уарзын мæнг царды дæр зæрдæ куы дома – 
Хъусут, фæдзæхсын уын, ме 'взонджы равгæй, 
Дарут уæ зæрдыл, фæлвæрд мын у рагæй: 
 
Искуы уыл сæмбæлд рæузæрдæ сылгоймаг, – 
Ма йыл æууæндут, фæсайдзæн уæ 'мбойны, 
Дзурынмæ арæхстджын, цыма у 'мбаргæ, 
Фæлæ дæ никæдбон бакæндзæн уарзгæ. 
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ЕКАТЕРИНÆ ЗАРЫ 
ФОРТЕПИАНОЙЫ ЦАГЪДМÆ 

 
Роялы зæлтæм мæ 
Систа рог уæлтæмæн, – 
Удæн – æхцон. 
Фæлæ дарддæр хъусын 
Æмæ зæрдæ 'нкъусы 
Зарæг æрвон. 
 
Зæлы уарзты зарæг 
Æмæ уд ыснарæг, 
Нал у мæ бон. 
Чызг мын цыма хинтæй 
Ме 'нкъарæн, мæ цинтæ 
Айста бынтон. 
 
Хъарм цæссыг – йæ русыл – 
Ирд æвзист цæппузыр; 
Цæстытæ – 'нкъард. 
Риуы пух къуылдымтыл 
Уардийы къуыбыртыл 
Сау дзыкку – калд.  
 
Былтæ – сырх, зæрдæскъæф, 
Пух дидины 'нгæстæ, – 
Аив, чысыл. 
Чызг нæу, – уый мæ размæ 
Рацыдис æнкъард зæд 
Ахæм хуызы. 
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'ФСУРГЪ 
 

Уайы, скъæфы мæ фыдвæды ме 'фсургь, уадæмдзу тæхы, 
Уасы сау халон мæ фæдыл æмæ нал хæцын зæххыл! 
Тæх æнæфæцудгæ, ме 'фсургъ, тæх дæ хивæнд тахтæй ды 
Æмæ дымгæйы бар бакæн ме знæт сауулæн хъуыды! 
 
Айгæрд уадтымыгътæ фурдтæ, хæхтыл, сæрсæфæнтыл ахиз, 
Атындз, ме'нæрхъæц зæрдæйæн радт фæндагсары уæлахиз, 
Ма фыдæнтæфы фæчъил у, ма фыдкъæвдайы, мæ дугъон, 
Ма дæ барæгыл фæцауæрд, цинæй – удуæлдай, фæцух уон. 
 
Уадз, мæ уæзæгæй фæхауон, ма уон ме 'мгæртты нымæцы, 
Мауал ме схæсджыты фенон, ма – цы рæсугъдыл нæ хъæцын; 
Хур, кæм мыл ныгуылай, уым мыл ног дæрдтаг хæхтæй-иу ракæс, 
Иу æрмæст – зæгъа мæ зæрдæ ме 'мдзу стъалытæн йæ сагъæс. 
 
Ме 'нкъард уды рис, мæ нымд уарзт фурды 'хсидæнæн дæттын, 
Де 'рра фидыцы тъæбæрттыл ме 'рдаг сусæг монц бæттын, – 
Тæх æнæфæцудгæ, ме 'фсургъ, тæх дæ хивæнд тахтæй ды 
Æмæ дымгæйы бар бакæн ме знæт сауулæн хъуыды. 
 
Уадз, мæ фыдæлты уæлмæрдтæй дард ран баййафон мæ мæлæт, 
Ма мыл удлæууæн чызгайы судзгæ сау цæссыг æркæлæд; 
Искуы быдыры мын халон уасгæ скъахдзæни мæ ингæн! 
Æмæ ме стджытыл тыхдымгæ сыджыт бакалдзæни ниугæ! 
 
Уым мыл уарзоны куыды хай арв изæр-райсом кæндзæнис, 
Хион-хицæтты бæсты мыл сау сынтыты бардз кæудзæнис! 
Атындз, ме 'рдаг æфсургъ, тагъддæр, атон карз хъысмæтæн й'арæн, 
Тæх, йæ коммæгæс, йæ цагъар, уымæн никуы уыд дæ барæг. 
 
Уадз, 'мæ й'амæттаг æрбауон, искуы амæлон дзæгъæл! – 
Ма 'гъгъæл, мисхал дзы фæтæрсон, ризгæ 'ркъул кæнон мæ сæр! 
Тæх æнæфæцудгæ, ме 'фсургъ, тæх дæ хивæнд тахтæй ды 
Æмæ дымгæйы бар бакæн ме знæт сауулæн хъуыды! 
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Кæд нæ фæуаид хæрзуæгъды ацы удуæлдай хъуырдухæн 
Æмæ а'вæды дæ фæдтæ искуы ссариккой мæ дугъон; 
Æмæ ме 'фсымæр, мæ фæдон йе 'фсургъ фесхоид æдасæй 
Æмæ сау хъысмæты дугъы къахдзæф н'ауадзид йæ разæй! 
 
Уайы, скъæфы мæ фыдвæды ме 'фсургъ, уадæмдзу тæхы, – 
Уасы сау халон мæ фæдыл æмæ нал хæцын зæххыл! 
Тæх æнæфæцудгæ, ме 'фсургъ, тæх дæ хивæнд тахтæй ды 
Æмæ дымгæйы бар бакæн ме знæт сауулæн хъуыды! 
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НЫССУР МЫЛ УЫДЗЫСТЫ  
МÆ ЦÆССЫГВÆДТÆ 

 
Ныссур мыл уыдзысты мæ цæссыгвæдтæ,  
Ныртхутæг кæндзынæн мæ уды сонттæ 
Æмæ дыл æй, будау, мæ бæллиц, мæ зæд 
Æркалдзынæн мургай, – нывонд дын фæуæд! 
 
Дæ цæстыты хъазы мæ уды дзæнæт, 
Дæ мидбыл фæхудты – мæ уарзты мæлæт. 
Мæ цинтæ, мæ хъынцъым, мæ сыгъзæрин зæд, 
Мæ зонды суадон, мæ сонт уды мæт! 
 
Куыннæ кувон, цæй-ма, мæ рухс бардуагæн, – 
Цы диссаджы бонтæ нывæнды мæнæн! 
Хæларæй мын радта зæрдæйы хæрзтæ 
Æмæ йын, хуыцауау, фæкæнын лæгъзтæ. 
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ТАЛМ 
 

Тæлтæг доны был, айнæджы хæд сæрмæ, 
Рæсугъд чызгау, бæрзонд фæцыди талм. 
Куыд æхцон у йæ сатæг аууон ам, – 
Дæ сау маст сурыс улæнты сæр-сæрмæ. 
  

Ызгъоры Къуар, рæудымгæ бæлас узы, 
Æмæ кæны сыбар-сыбур фæлмæн. 
Йæ унæры цахæмдæр дзырдтæ хъусын, 
Йæ нымд æвзаг æфтауы дисы мæн! 
 

Æвзонг лæппу, æвзонг уарзонау, сонтæй 
Йæ уидæгтæн кæны хъæбыстæ Къуар. 
Уæлийæ та, сæрыстырæй, бæрзондæй 
Фæлгæсы талм – æнусон уарзты дзуар. 
 

Куы схъазы дымгæ, бæлас æмæ дон дæр 
Æмхуызон, иумæ базмæлынц, тыхсынц. 
Цыма у иу сæ цард æмæ сæ бон дæр. – 
Æмбæхст уарзты хъыг æмæ цин 

  
 

 
УАСТÆН, АРФÆЙАГ ФÆУАЙ, САУЦÆСТ,  

САУÆРФЫГ ЧЫЗГАЙ 
 

Уастæн, арфæйаг фæуай, сауцæст, сауæрфыг чызгай, 
Хур дæ бон, æхсæв та–мæй, рухс, уæларвон зæды хай! 
Ды мæ сагъæс дæ, мæ цин, ды – мæ зæрдæйæн йæ маст,. 
Зон, мæ иунæг уды цард у дæ мидбылхудтыл баст! 
 
Иу æгъæдзар лæппу дæн, у мæ исвæллой мæ мæт, 
Мæнæ ме 'рдхæрдтæ та сты хъама, сау уæйлаг нымæт, 
Мæн дæ хорз зæрдæ куы уа, исæй уæд цы кæнын, цæй?" 
Уый аргъ кæд æмæ хæзна ацы рухс дунейы нæй! 
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АРВЫ ЦЪÆХ, АРВЫ ХУЫЗ 
 

Арвы цъæх, арвы хуыз, 
Хуызты фыццагдæр хуыз 
Сабийæ бауарзтон. 
Бадæн йæ уацар æз. 
 
Æмæ ныр ме 'взонг туг 
Уæнгты куы ныууазал, 
Гъеуæддæр ме 'нкъард уд 
Хъарын æрвон хуызæн. 
 
Уарзон цъæх цæстытæн 
Буц дæн сæ кæстытæй, 
Ризгæ бæлонгъуыз сæ 
Худы фæлмæн тынтæй. 
 
Царды бæрзæндау мæ 
Сайы бæллицты фæз. 
Арвы цъæх равгимæ 
Хъуамæ ысиууон æз. 
 
Зонын, мæ мардыл мын 
Иу лæг дæр не скæудзæн, 
Фæлæ йыл арвы чызг 
Ставд цæссыг 'рызгъæлдзæн. 
 
Сау мигъ ныххаудзæнис, 
Хойау, мæ ингæныл, – 
Арвмæ мæ схондзæнис, 
Уый тыххæй цин кæнын! 
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 КУЫД АМОНДДЖЫН ВÆЙЙЫН ДÆ ЦУРЫ  
 

О, куыд амондджын вæййын дæ цуры, 
Майау де 'нгасы мидбылхудт хъазы. 
Æз дæ цæстытæй ницыуал дзурын, – 
Ирд цырагъау ыссудзын сæ разы! 
 
О, куы баууæндис æз дæу куыд уарзын, 
О, куы баууæндис, о, куы баууæндис. 
О, куы баууæндис,   
Æз дæу куыд уарзын! 
 
Дард куы вæййын дæуæй æз, – мæ цинтыл 
Уайтагъд мигъы къæм авæрынц сæнттæ. 
Бон-изæрмæ æнкъардæй фæзилын, 
Мастæй судзы уырауы мæ зæрдæ! 
О, куы баууæндис, æз дæу куыд уарзын! 
 
Куы фыдæхсæвты судзын цъæх артау, 
Куы мæ хъæлдзæгæй нал хæцын зæххыл, 
Куы адзалмæ фæсидын, куы – цардмæ, 
Куы уæларвмæ фæдисы фæтæхын! 
О, куы баууæндис, æз дæу куыд уарзын! 
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ГУЫРДЗЫСТОНЫ ХЪЫСМÆТ 
(Поэмæ) 

 
О, æфсымæртæ, 'цæг гуырдзиæгтæ туг æмæ стæгæй, 
Уе 'хсæн байрæзтис сахъ чысыл Къахи, спаддзахи, схъайтар; 
У уæ уд, уæ дзæцц исты мысинаг уыцы рæстæгæй, – 
Кодта уе 'мзæххон карз, уæззау тохты знаджы бон сау тар! 
 
Уыд йæ кадгæнæг карз, нæргæ дугæй хæсджын ме 'взонгад. 
Домдта, домдта мын уый мæ зонды тых æмæ ме 'взагæй 
Æмæ, 'фсымæртæ, а, уæ номыл уын ныр мæ кадæджы 
Мæнæ сныв кодтон æз Иракълийы, – уарзон саглæджы. 
 
Уадз, æнусбонмæ макуы, ма ныфтæд уый нæ зæрдæты! 
Кьухмæ дзаг сыкъа райстам, – ивгъуыд дуг мысæн кæстæртæн. 
Сахъ фыдæлтæн фарн – цыма 'вдадзы хос – радгай баназæм, 
Стæй уæд чи скодта кадæг, уый дæр-иу рохы ма уадзæм. 

 
 Кънйаз Б. Н. 

О, хæлар фыййау, табу дын, табу! 
Фод дæ фæдзæхст мæ паддзахад абон. 
Ды – нæ риссафæг, бахынц дырысæй 
Цас фыдбылызтæ 'взары Гуырдзыстон. 
Бирæ, бирæ сты, туггопп фыдгултæ, 
Уæуу, куы фæхъауой минтæ дæ «дзугтæй»: 
Фæлæ сау бонæй м'адæмы бахиз, 
Радт ыстыр хъару, амонд – уæлахиз»! 
Хибар йе 'фсæддон цатыры афтæ 
Паддзах Иракъли скуывта Хуыцаумæ 
Æмæ зæххæн уæзгæнæг цæссыгтæй 
Саста тугкалды размæ йæ хъыгтæ... 
Ныр хæстон æууыгъд æлдар æд æфсад 
Мæнæ Кърцъанисы быдыры 'рынцад. 

                                                            
 Чысыл Къахи – Гуырдзыстоны паддзах Ерекъле II фæсномыг. 
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Ага-Ханимæ йе 'хсар æвзардзæн, 
Тохмонц персæгтыл сау туг ныууардзæн!.. 
 
Уалынмæ знаг дæр хуссарæй 'рбазынд, 
Арв дзынхъирд уыдис, рухс хур ыл хъазыд. 
Тохы быдырмæ кастис зынг цæстæй. 
Сахъ Иракъли дын Гуырдзыйы 'фсæдтæм 
Дзуры барджынæй – цыма сæ фыд у... 
«Кæс, куыд мæнгард у не знаг, нæ фыдгул, 
'Ртыхсти н'алыварс, залиаг калмау. 
Буц Гуырдзыстонæн йе 'намонд, й'амонд. 
 
Алыг уыдзæнис карз тохы абон. 
Æтт! Фыдыбæстæ домы лæджыхъæд! 
Æз мæхæдæг дæр уе 'мриу лæудзынæн, 
Уе 'мдых не знаджы бæрзæй цæвдзынæн! 
Абон разындзæн – тугкалæн хæсты, 
Чи у иузæрдыг Райгуырæн бæстыл!» 
 
О, фæхъхъау дын æрбауой нæ сæртæ, 
Чи та барухс нын кодта нæ зæрдæ!» – 
Сдзырдтой паддзахмæ йе 'фсад æмдзыхæй. – 
Мах, кæд дæ фæнды, иу бон дæу тыххæй 
Иумæ амæлæм, 'рмæст нын ды 'гас у. 
Знаг? Цæй ызнæгтæ! Кæд æмæ 'дасæй 
Не 'хсæн къахеттаг сахъгуырд æрлæууыд! 
Чи ма сауæрддзæн гъеныр йæ сæрыл?!» 
Цинæй паддзахы 'нкъард зæрдæ барухс: 
Ныр æвдисдзысты се 'хсар, сæ хъару 
Уымæн йе 'фсæдтæ иу фыды фырттау. 
Сцагътой гуымсæгтæ, зæрдæ фенкъуысти, 
Знагмæ удуæлдай æфсад фесхуыста, 
Бардзы хъомпал хъæр, кæрдты зæллангмæ 
фегуырд тохы монц сахъ гуырдзиагмæ. 
Скодта базырджын ацы тохы хъæр, – 
Чи нæу цæрдтæй дæр, чи нæу мæрдтæй дæр. 
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Бацайдагъ æйттæй тугкалæн карз хæст; 
Раст цыма знагмæ знæт домбай баххæст, 
Персæгты хойынц гуырдзыйы 'фсæдтæ. 
Куармæ ызгъорынц туджы лæсæнтæ. 
Иуæй сæ иннæйы 'хсаргард – æндондæр! 
Иуæй сæ иннæ карздæр, уæндондæр. 
 
Тамаз, енисаг Моуравы фырт, 
Стæй Абашидзе – къахеттаг саггуырд – 
Сты сæ рахиз цонг гуырдзыйы 'фсадæн. 
'Фтауынц се 'хсарæй паддзахы кадмæ. 
Паддзахы стыр ныфс судзы сæ туджы, 
Уый тыххæй сегас тохы – хъаруджын! 
 
Тохæн йæ кæрон нæ 'мæ нæ зыны. 
Гуырдзы цы кодтой, тох сын фæзын и? 
Арфдæр сæ худтæ 'рсагътой сæ сæртыл, 
Се стыр фыдæлтау февнæлдтой кæрдтæм, 
Цъаммар фыдгулты кодтой дзыхъмæрдтæ!.. 

 
Хур нынныгуылди. Тох дæр фæхъус ис. 
Ивериæгтæ фесты уæлахиз. 
Фæлæ æфсадмæ паддзах кæм кæсы, 
Се сгуыхт циндзинад уымæн кæм хæссы! 
Цин дæр, о, фæлæ. Бафтыд фыдохыл: 
О, зынаргъ ын ыслæууыдис тохы; 
Бирæ сахъгуырдтæ, бирæ лæппутæ 
Радтой райгуырæн бæстыл сæ удтæ. 
Ам сæ никæмæн зыны ингæн дæр, 
Асыгъд се стыр ном уæлдæфы, атар, 
Иунæг – иуæн сæ не 'рцыд цыртæвæрд... 
Чи сын дзурдзæни се 'гъуыстаг кадæг? 
Мигъау баззад сæ цæсгæмттыл сагъæс. 
Фæлæ ма тæрсут, не 'дзард фæсивæд, 
Номы зарæг уыл никæд ысивдзæн. 
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Ам цы лæгдзинад равдыстат тохы, 
Уый нæ фæуыдзæн никæмæй рохы. 
Уе сгуыхт атæхдзæн фидæнтæмуадыл, 
Сахъ Гуырдзыстон уæ дардзæнис кадыл. 
 
Паддзах радта йæ дæлдæртæн бардзырд, 
«Ныр хуыздæр уыдзæн сахармæ н 'ацыд. 
Уым æрхæстæввонг кæнæм нæ мæсыг 
Науæд райсом нæм тугмондаг бирæгъ – 
Ага-Мамед-хан, чи зоны, взида. 
Уымæн йе 'фсæдтæ – тохвæлтæрд, бирæ. 
Уадз сæ сау джебогъ æмæ сæ кардæй 
 
Макуы баззайæд нуæс дæр нæ уартыл! 
Рагфыдæлтæй нын баззад æмбисонд; 
«Хатт хъаруйæ хуыздæр вæййы «хин» зонд». 
Ацы хорз фæндыл алчи дæр – разы. 
Æфсад уыцы 'хсæв сахармæ 'рыздæхт. 
Нарихъалайы 'ндон кьултæ – дардыл, – 
Уартау хъахьхъæнынц гуырдзыйы 'фсады. 

 
Рабон... хурзæрин атулдзæн бæстыл; 
Уæд сæуæхсид та рухс тынты бæсты 
Тар æрнывæзта, – Тбилисыл рахатт: 
Фидармæ 'бацыд Ага-Мамед-Хан. 
Мæнæ 'ртыхстис ыл калмау. Сæтты йæ 
Ныр æртæ боны 'взиды æддийæ. 
Фæлæ иу зыхъхъыр нæй æмæ н'арынц, 
Иу къæртт фидарæй ничи сæ 'ппары 
Уый дын ханмæ кæм не 'ркастис хардзау,  
Туггопп, сонтгъуызæй акастис бардзмæ.  
Асаст, атади уайтагъд йæ хъару –  
Нарихъалайæ лидзынмæ 'рхъавыд. 
Фæлæ йе 'мзæрдæ разынд Иудæ; 
Чъизи 'гадæй нæ фæтарст йæ удæн, 
Персæгты къухты уадид ныссагъта 
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Райгурæн бæсты уарт æмæ 'хсаргард – 
Мæсыгы дуармæ бакодта, знаджы. 
Радта калмæн йæ мады зæнæджы. 
 
Хабар Иракъли базыдта иугæр, – 
Разынд йе 'фсадæй хинæйдзаг чидæр, 
Уæд йæ зæрдæ ныккæрзыдта, ссыгъди; 
Карз йæ дæндæгты къæс-къæс ыссыди, 
Фæлæ... цафон-ма? Саурæджы баци – 
Хиуарз, хъалзæрдæ Ага-Мамед-хан 
Мæсыгы дуарыл балæууыд хъенау. 
Гуырдзыйы 'фсадмæ бабырста карзæй, 
Азылди къуымты, агуры кардæй, 
Чидæрид хъавыд байсын йæ тыхæй 
Персæгты 'нæрцæф паддзахы галуан? 
Фæлæ Иракъли 'ндзыгæй кæм бадти? – 
Ехсæй февзыста йе 'фсургъмæ уадид, 
Æйдæ! Атахти хæхты 'рдæм, фатау. 
Æмæ бафтыдта персæгтыл катай. 

 
Згъоры Арагви кæмтты нарджыты. 
Хæхты арауы цинмыр зарджытæй. 
 
Хъазгæ й' алфæмблай къутæр, бæлæстæн 
Уый фæнывæнды сусæг ныхæстæ. 
О, Арагвийы донбылгæрæттæ, 
Дидинвæччитæ, цъæх, хæрдгæбыдтæ! 
Стут йæ хъæлдзæджы хос гуырдзиагæн, – 
Свæййы базырджын уе 'рдаг фидауцæй. 
Ам дæрдбæлццон дæр бæхæй рахизы. 
Бæх – ыстонгвæллад – нæууыл рахизы; 
Сабыр атулы сатæг аууæтты, 
Уый фæндаггаджы кæрдзын асæтты, 
Иу æртæ сæны тагъд-тагъд аназы, 
Рог фын цæстыты хаутыл ахъазы... 
Бæхы хуыррытмæ фесты дардбæлццон, 
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Скалы цæсгомыл уазал, сатæг дон 
Æмæ де 'мбисонд хæхтыл, Арагви, 
Иу гуырдзиаг зард сисы араугæ. 
Стæй йын, уадз, æмæ бауæд сауталынг 
Уый йæ даргъ фæндаг мурмæ нал дары!.. 
Хур фæныгуылы, 'взист был ныддардта, 
Хæхты цъуппытæ ссыгъдысты артау. 
Иу зæронд цатыр – хохрæбын, фæзы. 
Дардмæ уырдыгæй паддзах фæлгæсы. 
Зæрдыл абадтис сау сагъæс – халон. 
Хъазы 'рттивгæ фæрдгуыты цæг-халæй. 
Ис йæ фарсмæ йæ уынаффæгæнæг – 
Уд цæстæй конд, куырыхон, уæздан лæг, 
Уымæй зондджындæр гуырдзымæ нал и. 
Ууыл бафтыдта йе 'ууæнк Иракъли. 
 
Зары Арагви, згъоры тындзгæйæ. 
Исдуг паддзах æм кастис æдзынæг. 
Рог тъæбæртт-тъæбæртт ц'æсты тъыфылтæ... 
Калдта мидæгæй зæрдæ тыфылтæ. 
Ныр ысуынæргъыд – арвы ныннæрдау – 
"Хатыс, Соломан, ме сконд, мæ зæрдæ... 
Мах Гуырдзыстоны сау уавæр зонæм. 
Ды мæ зæрдæйы судзгæ хъæдгомæн 
Зонд, лæгъз дзырдæй æвдадзы хос радтыс. 
Ды нæ абон дæр, фидæн дæр хатыс, 
Ацы дудгæбон, ацы фыд хабар 
Ды дæ зæрдыл ныфсы лæгау бадар. 
Æз фыдгæнæг нæ фæдæн мæ гуырдзæн, 
Мæн фыццаг-фыццаг не 'руарзтой гуырдзы, 
Ме 'рдæм с'алчи дæр зул цæстæй кастис, 
Алчи уыдонæй м'аууонæй тарстис. 
 
Мæн сæ иудзинад тынгдæр фæндыди, 
Ныр хæрзæбон куы 'фтыдис нæ къухы, 
Уæд цы бакодтой, акса, нæ фырттæ. 
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Кард ныссагътой мæ зæрдæ, мæ хурхы, 
Радтой дидин та не знагæн йе 'рттæм. 
Хан цæмæ бæллыд, бафтыд йæ къухы, 
Оххай бахæцдзæн гуырдзыйы хурхыл. 
Карз, фыдуаг сырдау иугæр фæтугдзых, – 
Нал нæ раздахдзæн, никæд, йæ хотых. 
Амæ кастысты лекъæгтæ рагæй, 
Турк нæ бахсындзæн гъеныр дæндагæй. 
Уый нæхи фыдæй не знаг фæрæвдзи. 
Мах нæ бавæрдтам абон кæрæдзи. 
'Цæг мæ ничи ма фендзæн ныфссастæй, 
Азты уаргъы бын не 'ркъæдзи м' астæу. 
Фæлæ раздæры Иракъли нал дæн. 
Мæн тыхджындæрæй зыдтой нæ адæм. 
Ныр кæцы гуырдæн радтон мæ бандой? 
Чи срухс кæндзæни гуырдзыйы сау бон? 
О, дунескæнæг, саф нын нæ карз низ, 
Хин, фыдбылызæй гуырдзыйы бахиз! 
 
Цæй, цы мын кæныс уæдæ уынаффæ? 
Исты 'рхъуыды кæн, науæд куы сæфæм! 
 
Дардыл Уырысы кадгой ныхъхъæр и. 
Ис сын хорз паддзах. Денджыз – йæ хъару. 
Ис нын иудзинад æмæ хæрзуагæй. 
Дарынц хорз зæрдæ гуырдзымæ рагæй. 
Сæр куы бахъæуы, – 'рцæуынц æххуысмæ. 
Цæй, сæ бæрны сын радтæм нæ хъысмæт. 
 
Уый куы фехъуыста уынаффæгæнæг, – 
Кастис паддзахмæ исдуг æдзынæг. 
Нæй, нæма ууæндыд, цыма йæ хьустыл, 
Стæй ысхæцыдис паддзахæн бустыл: 
«Уый цы дзурыс мын?.. Ме стыр ныфс атад... 
Даргъ цæрæнбон дын не скæнæг радтæд, 
Фæлæ д' ацы дзырд гуырдзымæ фехъуыст, – 
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Уæд сæ фыдæхы судзæ зæй фенкъуыст. 
Нæ, нæма 'рхаудта уый уæнгты н' адæм 
Æмæ искæмæн не 'нцойад радтæм. 
Мах нæ кæндзыстæм табу паддзахæн, 
Уым йæ адæмы чи 'ргæвды хурхæй. 
Уый хæдбардзинад не 'рхæсдзæн махæн, 
Ницы фендзыстæм уый дæлбар хурæй. 
Дин æмхуызон у, гъе, фæлæ не 'гъдау 
Дард у Уырысмæ – бон æмæ 'хсæвау. 
Мах куы бахауæм иугæр сæ дæлбар, 
Уæд куыд рауайдзæн сомбон нæ хабар? 
Зæгъгæ, 'ррæвдауа н' адæмы Уырыс? 
Фæлæ, чи зоны, исты фыдбылыз... 
Уæд, нæ буц паддзах, зайыс хъæстагæй. 
Бирæ карз мастæй сæфы рæстагæй. 
Уæд йæ нæргæ ном нал тæхдзæн уадыл, 
Æмæ нал дардзæн иу дæр дæу кадыл. 
Махæн Иракъли цалынмæ 'гас уа, – 
Цард æрвитдзыстæм хъæлдзæг, æдасæй. 
Стæй йæ цæсты рухс ку 'ахуысса иугæр, –  
Исчи сараздзæн гуырдзыйы фидæн! 
Фæлæ, стыр паддзах, ма бакæн афтæ: 
Цард æнхъæлцау у 'рхъуыды, сæрфатæй». 
«Уæ, мæ Соломон», – Иракъли хаты, – 
Афтæ ма банхъæл, уый æз нæ хатын. 
Фæлæ карз хъысмæт гуырдзыйыл рахатт –  
Нæй хуыздæр гæнæн ацы зын сахат... 
Æз нæ ныллæууин хивæнды къахыл 
Хиуарз, кадыл мард, тугмонц паддзахау 
Мæн, хæлар фыдау, бафæндыд раджы 
Исты сомбоны цотæн ныууадзын. 
Ныр уынгæг бонтæ 'рвиты нæ бæстæ, 
Цал 'мæ цал хатты бабын и хæстæй!? 
 
Гайтма. Соломон федтай дæ цæстæй 
Цас фыд бавзæрста ханы ныббырстæй! 
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Иу хорз уый уыди æмæ Мамед-Хан 
Скодта й'амæттаг иунæг нæ сахар 
Æмæ 'ндæр рæттæм н" анхъæвзта сау марг! 
Уæдæ, Соломон, афон у гъеныр 
'Нцойад бантыса гуырдзыйæн фенын. 
 
Мах Уырысимæ – фидар æмбастæй 
Персæй райсдзыстæм 'нæмæнг нæ мастт дæр! 
Æмæ 'рмæстдæр уæд хъуысдзæн æнусмæ 
Не 'дзард фыдæлты ингæнтыл: «рухссаг!» 
Уæд чырыстиаг уыдон уыдзысты, 
Уæд мæрдты 'рдыгæй цин дæр кæндзысты!» 
 
Нал фæлæууыд Соломоны зæрдæ 
Æмæ паддзахмæ сдзырдта куыддæрты: 
«Нæ, дæ хъуыды мæм аив нæ кæсы. 
Уый Гуырдзыстонæн амонд нæ хæесы. 
Зын ивериаг мурмæ нæ дары – 
Кæд сæрибарæй хи уый æнкъары!» 
«Уымæй раст зæгьыс, фæлæ Соломон, 
Зæгъ, куыд рауайдзæн гуырдзыйы сомбон? 
Бахауд райгуырæн сырдты хъæлæсы... 
Уымæн исты схос- абон нæ хæс у.  
У ивериаг тохты йæ сæрæн, 
Фæлæ нæ ‘мдзæдис – абон зын цæрæн. 
Ма зæгъ: сивтон мæ зæрдæ нæ тыхыл. 
Хорз, ныхъхъус уон, хæцон æз мæ дзыхыл, 
Фæлæ абон уа, сом уа – Уырысмæ 
Мах фæсиддзыстæм ‘нæмæнг æххуысмæ.» 
 
Соломон æмæ Иракъли афтæ 
Кодтой райгуырæн бæстыл уынаффæ, 
Иуæй иннæйы зæрдæ – фыдрыстдæр. 
Тыхст, æрхæндæгæй зæхмæ ныхъуыстой. 
Уыцы сагъæстæй алкæм гуырдзиаг 
Сыгъд йæхимидæг, кодта æрдиаг... 
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Стылди уалынмæ арвылæвзист мæй. 
Зæхмæ рухс тынтæ уафынтæ систа. 
Арв ыстъалыты дзыгуыртæй байдзаг. 
Уæлдæф – уазалдзæф. Бæстæ ныррайдзаст. 
Кæмтты Арагви мæйрухсмæ ‘рттивы. 
Хатт йæ улæнты мæйы хуыз ивы... 
Ахæм диссаджы сабыр æхсæвы 
Паддзах бахъæлдзæг, йе стыр хъыг сæфы, 
Ныр йæ саби-дуг ауад йæ цæстыл, 
Уарзон Къахеты й‘арвитгæ рæстæг. 
Уæд æнæмæт уыд, фæлæ – цæхæрцæст, 
Рæвдз йæ æхсары карды фæдзæррæст. 
Адæм ард хордтой уымæн йæ номæй. 
Гайлаг рабæрæг вæййы, дам, родæй... 
Сагъæс паддзахы стъалытæм систа... 
Тулы цадæггай арвыл æвзист мæй. 
Йе стыр сусæг цин фескъуыд æрдæгыл, 
Æмæ дзуры уынаффæгæнæгмæ: 
«Гъеныр афон у æмæ ныккæсæм 
Хæлддзаг сахармæ... О, фæлæ... ‘рмæст-ма 
Æз мæ райгуырæн Къахетыл иу хатт 
Цæст куы ахæссин сабыргай, джихæй 
Уым цæмæй тыхсынц, чи сæ цы цух у, 
Кæд нæ фæмæгуыр ысты мæ къухы? 
Уæд ды та, мæ бон, сахармæ ацу, 
Уым нæ ныццыдмæ‘рцæттæ кæн алцы.» 

 
Уынаффæгæнæг дыккаг бон раджы 
Иу чысангоймаг хъæумæ æрбацыд. 
Хан куы ‘рбабырста иугæр мæнгардæй, –  
Уæд йæ бинонты ‘рбакодта ардæм.  
 
Æмæ уыдонмæ 'рбацыдис гъеныр, 
Бафæндыдис æй бинонты фенын. 
Паддзахы зноны сусæг ныхас ын 
Йе 'нкъард зæрдæйæ байдыдта хъазын: 
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«Табу дæхицæн, не скæнæг хуыцау! 
Иу лæджы къухмæ радтай нæ хъысмæт 
Цагъартæй алчи ууыл – æнувыд, 
Зондджын уа, 'дылы – сæрæй йын кувынц. 
Стырæй, чысылæй, – алчи йæ уарзы. 
Уый дæр нын, хъулау, н' амондæй хъазы. 
Фæлæ дын, паддзах, уый бар кæм рарди 
Искæй хицау ыскæнай нæ цардæн? 
Хи уынаффæмæ хъусай æрмæстдæр? 
Гадзрахатæй цæуай ды дæ бæстыл? 
Адæм дæ хонынц буц паддзах радæй, 
Æмæ сын хизай хъуамæ сæ цард-уаг. 
Паддзахы иу дзырд хорз уа, æвзæр уа – 
Бацахсы 'нусмæ дзыллæйы зæрдæ. 
Чизоны паддзах фидары байсты 
Зылыны æмрæнхъ 'рывæрдта расты? 
Чизоны уый йæ мары ныр хурхæй, 
Гуырдзыйыл уымæн исы йæ къух дæр? 
Фæлæ Иракъли зоны йæхæдæг 
Чи йæм гуырдзыйæ дары цы зæрдæ. 
 
Уæдæ ахæм фæнд уымæ куыд æрцыд? 
Гуырдзыйыл уыйау чи уыд æнувыд? 
Чизоны науæд паддзахы сæрмæ 
Уыцы фæнд ноджы 'рцыди хуыздæрæн? 
Хатт ын йе 'нæнтау диссаджы зондыл 
Нæ, 'мæ не 'мбæлынц цагъартæ 'нцонтæй!? 

 
Ахæм зилахар сагъæсты ахæст – 
Соломон сабыр къæсæрæй бахызт. 
Йе 'мкъай София рауад йæ размæ, 
Райста лæджы къух худгæ 'мæ хъазгæ. 
Уый – нæртон æфсин, тади зæнæгыл. 
Стæй æрхъæцмæ нæ хъæцыд йæ лæгыл. 
Гъеныр дæр ын йæ цæстытæм фемдзаст, , 
Уым фæфиппайдта судзаджы карз мæт. 
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Нал фæлæууыди усæн йæ зæрдæ 
Æмæ схатыди лæгмæ куыддæрты: 
«Зæгъ куыд ысты паддзахы хъуыддæгтæ?» 
 
«Цыма Гуырдзыйы сагсур лæппутæй 
Нал у Иракъли райгонд æппындæр. 
 
Йе 'муд нал цæуы, нал æм ысдзырд и. 
Маст йæ зæрдæйы, артау, ысцырын. 
Зæххæй арвы 'хсæн ницы йæ 'ндавы. 
Карз йæ цагъарты 'фхæрынмæ хъавы. 
Стæй Гуырдзыстоны паддзахад, хатын,  
Хъавы Уырысы паддзахмæ радтын. 
Гъеуæд устыты митæм кæсдзынæ. 
Уæд «дæу у», «мæн у» чи-ма фæрсдзæни?– 
Нал атулдзысты доны сæ къух дæр – 
Акæндзысты сæ дард Бетъырбухмæ 
Стыр, уæздан лæгтæ къайтæн сæхицæн. 
Æмæ с' амонды ирд цалх æрзилдзæн... 
Цæй, æндæр ма цы хъæуы сымах дæр, 
Нал равæрдзыстут зæхмæ уæ къах дæр. 
Хи фыды уарзт уæ паддзах кæндзæнис, 
Уæд дыккаг мад уын æхсин уыдзæнис. 
Уым цы зынаргъдæр дзаума кæндзыстут, 
Иу къах – иннæуыл, афтæ цæрдзыстут. 
Райдзаст галуантæн арвмæ – сæ къултæ... 
Нал уындзыстут цæстæй дæр фыдгулты. 
Урскъух, ахуыргонд, 'нæмæт уæздæттæн, – 
Уæд уæ цуры цы уыдзысты зæдтæ! 
Уæд кæй зæрдыл-ма 'рлæудзæн Гуырдзыстон, 
Сыгъд, ихсыд бæстæ, знагæй – гæныстон?» 
«Уый бæсты 'рбауон а-уысм тыппыр мард» 
'Цæгæлон бæсты чи ссардта рухс цард? 
Искуы 'нкъардзынæн æз мæхи сидзæр, 
Се 'хсины цардæй дæр зæрдæ фæрисдзæн. 
Булæмæргъ ахстæй нал зоны зарын. 
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Къалати уымæн йæ зарды монц мары, 
Рухс йæ зæрдæмæ иугæр нæ хъары, – 
Цин, уæззау хъыджы иугъуызон зары. 
Циу, цæмæн хъæуынц табутæ, кад дæр 
Кæд кæйдæр дзæмбы хьазы дæ бартæй? 
Де 'нкъард, дæ зынтæ райгуырæн бæсты 
Айсафай, – уымæн бирæ фæрæзтæ. 
Уым дæ рыст удыл алчи узæлы... 
Зæрдæ зæрдæйы тыррыкмæ змæлы... 
'Хсин, паддзахæй дæр номджын – нæ бæстæ. 
Уæд æндæрыл цы 'вæрут уæ цæст ма? 
Ау, тæдзынæджы бынæй фæцæуæм 
Æмæ цыхцыры бынмæ æрлæууæм?» 
 
Соломон не 'нхъæл уыд устытæй исчи 
Разына Гуырдзыйы хъысмæтæй рисджын. 
Ныр йæ къаймæ лæмбынæг куы хъуыста, 
Уæд нытыхстис ыл... цинтæ, хъæбыстæ.. 
О, нæ мадæлтæ! Бадут нын рухсы! 
Махæн мысинаг ыстут æнусмæ– 
Абон сæстæмис ахæм сылыстæг, 
Афтæ чи уарза райгуырæн бæстæ. 
Сау, цæгаттаг дымгæ сæм æркалди, – 
Туг сæ дадзинты мидæг ныссалди. 
Нал сæ зæрдæ фыдыбæстыл риссы, 
Нал сæ хъæбулты хъизæмар исынц. 
Уадз, Гуырдзыстон ыссæст уæд, æрхæндæг – 
'Рмæст-ма исты хур фенæнт сæхæдæг! 

 
Паддзах сахармæ иугæр куы 'рхæстæг, 
Уæд ыставд цæссыг фемæхст йæ цæстæй. 
Галуантæй дур дæр нал баззад дурыл... 
Хæдзæрттæ иууыл – сау фæнык, муртæ... 
Алфамблай – 'нæхицау, фестад æдзæрæг... 
Судзгæ æмбæхст хъынцъым... нæй цъиуызмæлæг... 
Бæстæ ныммæрдæндзыг... цæсты туг мизы... 
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'Рмæст-ма цадæггай Къуары дон тъизы... 
Дары гуырдзыйы тугæй сырххъулон, 
Уый-ма баззад æнæхъæн фыдгулæй... 
Адæм фехъуыстой паддзах 'рцыдис мæ... 
Æйтт, ныггуылф кодтой уадид Тбилисмæ! 
Дур та ногæй æрæвæрдтой дурыл... 
Фæлæ раздæры фидыц?.. Нæй дзурæн... 
Рæстæг азты уд ахордта бонгай... 
Сласта Иракъли йе 'хсаргард ногæй 
Æмæ лекъæгтыл уарыди сау туг, 
Тугдзых персæгтæн ферхæм сæ хъал дуг. 
Уый бæрц тых-ма йæм разынд зæры бон 
Æмæ туркæгтæн дардта хъыцъы-дон. 
Ног та йе стыр ном, арвау, ныннæрыд, 
Ног та карз тохты суæлахиз, сæрыд. 
Фæлæ паддзахы сагъæс æндæр уыд: 
Уый йæ зæрды Гуырдзыстоны хъысмæт 
Раджы аскъуыддзаг кодта æнусмæ. 
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Эристави Рапиел  
 

ХЕВСУРЫ ФЫДЫЗÆХ 
 
Рæз кæм ысхастон сабийæ, 
Фатæй маргъ дæр кæм акъуырын; 
Æз мæ мады кæм бавæрдтон, 
Цард кæм райдыдтон агурын; 
Саг лæг, кусæг цы зæххыл дæн, 
Уый у ме скаст, мæ райгуырæн! 
Нæ, нæ ивын нæ сау хæхтæ æз аза хъæд, æвæсмардыл! 
Нæ, нæ ивын мæ райгуырæн æз дзæнæттаг æлгъæд цардыл! 
 
Уарзын, удау, нæ сау хæхтæ, 
Митсæр, ихсæр æрдаг рæгътæ, – 
Уари ахстон кæм фæкæны, 
Суадон урсдзæнхъа – таурæгътæ, 
Сахъ дзæбидыр кæм фæхизы, 
Сæгуыт, сычъи та – арæхдæр! 
Нæ, нæ ивын нæ сау хæхтæ æз аза хъæд, æвæсмардыл! 
Нæ, нæ ивын мæ райгуырæн æз дзæнæттаг æлгъæд цардыл! 
 
Фесты хæхтæ мæ удлæууæн, 
Быдыр никуы уыд барджындæр; 
Сты мæ цæсты нæ быдырæй 
Айнæг къæдзæхтæ кадджындæр; 
Хъаны цардæй мын быдыры, 
Хæхты – сау мæлæт адджындæр! 
Нæ, нæ ивын нæ сау хæхтæ æз аза хъæд, æвæсмардыл! 
Нæ, нæ ивын мæ райгуырæн æз дзæнæттаг æлгъæд цардыл! 
 
Цæр, – куы зæгъиккой, – быдыры: 
Кадæй-мулкæй дæу уыдзысты, 
Дæу – йæ галуантæ, йе фсæдтæ, 
Фурды наутæн сæ фыдыстыр, 
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Æз нæ бакодтон уыдон дæр, 
Нæ, зæххыстæн, мæ фыды стæн! 
Нæ, нæ ивын нæ сау хæхтæ æз аза хъæд, æвæсмардыл! 
Нæ, нæ ивын мæ райгуырæн æз дзæнæттаг æлгъæд цардыл! 
 
Райгуырæн æмæ мады риу, 
Нæй сын баивæн ницæуыл; 
Раст дыууæ цæстау, дыууæ дæр, – 
Амонд, фарны мсæр чи цæуы; 
Иу у райгуырæн дунейыл, 
Мадау, стыр хуыцау-хицауау!.. 
Нæ, нæ ивын нæ сау хæхтæ æз аза хъæд, æвæсмардыл! 
Нæ, нæ ивын мæ райгуырæн æз дзæнæттаг æлгъæд цардыл! 
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Чъавчъавадзе Илья  

 
 

XЪВАРЕЛЫ XÆXТÆМ 
 

Мæ райгуырæн хæхтæ! Уæ фырт уæ дзæгъæлæй куы уадзы, 
Æрмæстдæр кæддæрид уыдзæни уæ фæлгондз мæ разы. 
Мæ зæрдæйæн никæд уыдзæни сымахæй фæхицæн, 
Сымахимæ домын æрмæстдæр æз амонд мæхицæн.  
Уæ зæрдыл лæудзæни, уæ хъæбысы сонтæй куыд рæзтæн 
Уæ, домбай æнгасæн æз арæх йæ разы ныррызтæн. 
Æрмæст-иу уæ разы нæ рызтæн фыртæсæй, мæ хуртæ. 
Тæппуддзинад, тасæй нæ уыдис мæ зæрдæйы мур дæр. 
Æз, ризгæйæ, арæх сæркьулæй уæ разы лæууыдтæн, 
Сымах æмбæрц арвмæ тæхынмæ æдзухæй бæллыдтæн, 
Цы ран-иу тас бафты сæрыстырæй ленкгæнæг мигътыл, 
Фæхъусут æдзынæг, куы сæ цæвы дымгæ уæ тигътыл, 
Уым хърихъуппы балтæ фæсимынц æдæрсгæ цьæх арвыл, 
Уæ сæрмæ фæтындзынц сæ урс-урсид базыртæ дардыл. 
Куы фестин æз уымæй,–бæллыдтæн дымгæйы сæр-сæрмæ, 
Йе науæд бæллыдтæн сыгъдæг арвы паддзах цæргæсмæ, 
Цæмæй-иу зылдаин æз уыйау уæндонæй уæ сæрмæ. 
 
Куы-иу зæлыд кæмтты тымыгътæ, дымгæтæн сæ нæрын, 
Куы та-иу цæф арсау уад систа æрдиаг, уынæргъын, 
Уæд зæрдæ сыфтæрау ызмæлыд, мæ хъус сæм куы дардтон 
Æз уыцы унæрты æвидигæ ардтон. 
Кæд йеуæд хæрз сонтæй нæ уыдтæн æз хиуыл æввæрсон , 
Уæд абон, мæ хуртæ, зæгъут ма, сæрыстыр куыд нæ уон, 
Гуырдзиаг лæппуйæ ыслæг дæн уæ фæлмæн хъæбысы. 
Ныр дæр ма уæ уады тымыгътæ, уæ æрвнæрд фæмысын, 
Æвзонгады 'нахуыр мæстæй-иу хатт зæрдæ куы руади 
–Æмæ-иу уæ разы мæ хъарм цæссыг русыл æруади, 
Мæ хъысмæтæй алхатт хъæстгæнгæ сымахмæ куы цыдтæн 
Æмæ мын ныр дæр та куы нæ'вæрут царды ныфсытæ, 
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Ивгъуыд царды нывтæ куы мысын фæвæййын мæ сæнттыл, 
Æз дардзынæн уыдон мæ мæлæты бонмæ мæ зæрдыл. 
 
Хæлæрттау уæ уарзтон пайда æнхъæл нæ уыдтæн мæхицæн, 
Мæ хæхтæ куыд зын у, æмбойны, сымахæй фæхицæн, 
Фæлæ нæ уый домы нæ сомбоны амонд, мæ хуртæ, 
Æмæ ма цы уыдзæн ныр уымæй уæззаудæр мæ удæн?! 
Мæ бæхæн йæ къахдзæф куы кæны сымахæй мæн дарддæр!, 
Ныр алы уысм хицæн куы кæны нæ иумæйы цард дæр. 
Ныр хæхтæн сындæггай фæныгуылынц фæлмы сæ сæртæ, 
Зынынц ма гæзæмæ, уæд тынгдæр ныккæрзы мæ зæрдæ. 
Фæтары сты еныр, уæддæр сæм куы кæсын дзæгъæлы, 
Уæд, рустыл хъуызгæйæ мæ цæссыг дæр цадæг ызгъæлы. 
Сæ урсурсид сæртæ ныр нал дæр зынг хурмæ æрттивынц, 
Нæй, нал уынын хæхты–мæ уарзон цъæх арвæн йæ фидыц. 
 
Хæрзбон уал, мæ хуртæ, цы ма уын кæндзынæн цæссыгæй, 
Кæм уон, уым æз хайджын уыдзынæн: уæ цинæй, уæ хъыгæй, 
Уæ сомбоны цардæн мæ сæр дæр нывондæн хæсдзынæн, 
Фæсарæнтæй дæр уæм мæ зæрдæйы тавиц дæтдзынæн. 
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УАЛДЗÆГ 
 
Уалдзæг æрцæуы– 
Буц чызгау фæлыст. 
Арвæй æрхæссы 
Йемæ царды ныфс. 
 
Радардтой ныр цъæх, 
Хæхтæ, быдыр, хъæд... 
Скодтой дыргъдæттæ 
'Рттивгæ дидин кæрц, 
 
Дуне райхъал ис, 
Дуне раног ис: 
Хаты циндзинад 
Алы удгоймаг. 
 
Зары сырддонцъиу, 
Булæмæргъ хъырны. 
Уарзон дидиныл 
Зарынц, цин кæнынц. 
 
 
Мæнæ гæлæбу 
Абадт дидиныл 
Æмæ уадидæг 
'Рлæууыд хизыныл. 
 
Уым хæл-хæлгæнгæ, 
Сабыр дзургæйæ, 
Суадон рауайы 
Цинтæгæнгæйæ. 
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'Рра митæ кæны 
Суадон, расыгау, 
Цинæй ленк кæны: 
„Салд, дам, нал дæн ныр". 
 
Карз зымæгæй баст 
Дон–цагъайрагыл 
Ихтæ батайынц, 
Бæттæн атоны. 
 
Цырдуайгæ хъырны 
Дунеты зардмæ. 
Уымæй фиды хæс 
Бархидзинадæн, 
 
Дидин 'фтауы 'ппæт, 
Алцы ног кæны. 
Хуры 'рттивгæ цæст 
Алцы гас кæны. 
 
Фæлæ чи амард, 
Уыды стыр зæрдæ 
Нал ысног æмæ 
Нал дæр райхæлдзæн. 
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ГУЫРДЗИАГ МАДМÆ 
 

Ивгъуыд рæстæгæй цы дуг райгуырди, 
уый у фидæны ныййарæг. 

 Лейбниц 
 

Гуырдзиаг мад! Ысхастай ды дæ риуыл 
Дæ бæстæйы хъæбатыр гуырдты иуыл. 
Сæ узынæй фæллайын дæр нæ зыдтай, 
Дæ урс хæхты æрдиагæн хъырныдтай. 
 
Фæцыди рæстæг. Аивгъуыдтой азтæ, –  
Цагъайраджы уаргъ, стæй дæ уæззау маст дæр 
Дæуæн бынтон дæ царды тых ныссаста 
Æндæрджы хуыз дæ иунæг хъæбул райста. 
 
Зæгъ-ма, кæм ис нæ фыдæлты æхсаргард;  
Сæ къухахаст, хъайтардзинад, æхсарад?.. 
Кæм ысты, кæ, ыстыр кады æгъдæуттæ, 
Ызнæгтимæ сæ тохы хорз хъуыддæгтæ?.. 
 
Цы ферох махæй, ууыл ма цы кæуæм, 
Ныссæфта рæстæг уый, æмæ фæцæуæм 
Æндæр, æрттиваг стъалыйæн йæ фæдыл, 
Ды ма мæт кæн нæ раздæры хъысмæтыл. 
 
Мах хъуамæ размæ афæлгæсæм абон, 
Мах хъуамæ раттæм адæмæн сæ амонд, 
Гъе уыдон гъе, гуырдзиаг мад, дæ хæстæ 
Æмæ сæ хъуамæ скæнай ды æххæст дæр.  
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Ды ратт ыстыр ныфс, фаг хъару дæ фыртæн, 
Куыд–кæна аргъ, нæ фыдæлтæн, сæ цытæн, 
Уадз уарза уый нæ дзыллæты, хæларад,  
Æфсымæрад, сæрибарад, æмбарад. 
 
Ды ахуыр кæн уый алы хорз хъуыддæгтыл, 
Хæцын куыд зона царды стыр хъысмæтыл, 
Дæ сагъд тала ысхæцдзæн уæд, цъæх дардзæн, 
Æмæ йыл бирæ адджын дыргътæ зайдзæн.' 
 
О, байхъус, мад, гуырдзиаджы лæхстæмæ,  
Дæ фырты ракæн адæмы æхсæнмæ, 
Цæмæй æууæнда раст дзырдыл æрмæстдæр 
Æмæ ныууадза арф фæдтæ йæ фæстæ. 
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ЕЛЕГИ 
 
Мæ райгуырæн бæстæн мæй хъазыд йæ сæрмæ, 
Æгъуыз тынтæй дуне фæлыст уыд. 
Зындысты дард хæхтæ, сæ урсурсид сæртæ 
Нымбæхстысты арвы хъæбысы. 
Ныссабыри бæстæ. Фынæй уыди саби, 
Уый мады зæрдæрыст нæ зыдта.  
Гуырдзыстон æфхæрдæй, фыдæбонæй марди, 
Йæ фыны дæр, хъалау хъæрзыдта.  
Æз иунæгæй хъуыстон: æрдз æхсæвы тары 
Мæ бæстæн æнкъард зарæг кодта. 
Нæ Хуыцау, зæгъ ма мын, куы мæлæм мæйдары, 
Уæд ма ныл кæд ысуыдзæн бон та?!. 
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КЪУАРЫ БЫЛЫЛ 
Л. Магъалашвилийæн 

 
Нæуæгæй уайы Къуар, гуылф-гуылфгæнгæ, мæ разы. 
Йæ уынæры нæ бæстæйы унæргъын хъусын. 
Мæ сонт уд ма йæ маст тыххæй-фыдæй фæразы 
Хъæрзы, йæ фæнд куы цæуид, Къуарау, къорд нусы. 
Нæуæгæй та фæзынд дызæрдыг фæндтæ сæры, 
Мæ зæронд хъæдгæмттæ ныр байгом ысты, риссынц... 
Мæ риу хъæрзы, сау улæнты, улæнты ‘фхæрын– 
Цыма мын уыдон ныр мæ ивгъуыд рæстæг исынц.  
О, царддæттæг рæстæг! Дæ зæрин хур дыл акъул,  
Æнусты стыр тохты ныр нал баззад дæ фæд дæр, 
О, Къуары дон, мæ дзырдтæм байхъус æмæ радзур 
Мæ бирæ утхæрттæ нæ фидæны фæлтæрæн. 
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НИКЪ0Л03 БАРАТАШВИЛИЙÆН 
 
Ныр хæрз дзæгьæлы кæд нæ фæуаид 
Удуæлдай лæджы ацы тохмæ сидт, 
Æмæ 'вадаты ды кæй айгæрстай, 
Ме 'фсургъ, уыцы фæд зæххыл баззаид. 

     Н. Бараташвили 
 
Ах, фесæфтæ нын!.. Цæй тугтæригъæд уыдис дæ мæлæт! 
Цы зынаргъ хæзна ныгæд æрцыди дæ сау ингæны!.. 
Дæ денджыз-зæрдæ, фыруарзтæй судзгæ, куыд тагъд æрнымæг? 
Æрвон зарæгыл хъуыдытæ кæнгæ куыд нал цин кæны?.. 
 
Чизоны демæ цæй бæрц ахастай зæндджын хъуыдытæ,– 
Мах сын æнустæм нæ бамбардзыстæм сæ нысаниуæг. 
Йе чи йæ зоны,–æнæрайхæлгæ æвзонг къуыбыртæй 
Цал дидинæджы фæстæмæ банцъылд дæ риуы мидæг?.. 
 
Дæ амæлæтæй, дæ мад, дæ фыдау, фæсидзæр адæм: 
Чи ма нын дзурдзæн нæ цин, нæ хъыгтæ?.. Кæнæм дыл хъарæг. 
Мæгуыр нæхæдæг, ды кæмæн нал дæ, æндæра хатæм: 
Дæу ингæнæй дæр кæй сыстын кæндзæн рæхджы дæ зарæг. 
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ПОЭТ 
 

Æз нæ зарын уый сæраппонд, 
"Мæ хъæддаг маргъау, фæзарон. 
Хорз хъæлæсы тыххæй абон 
Не 'рырвыста мæн уæларвон. 
 
Арвæй дæн нысангонд ардæм, 
Дзыллæ та кæны мæн хъомыл, 
Æмæ дзурын æз хуыцаумæ 
Рмæст мæ адæмы сæрбосыл. 
 
Стыр хуыцауы кувæндоны: 
Риуы цæхæр уымæн судзы– 
Адæмимæ уон æрдхорды 
Масты æмæ цины дуджы. 
 
М 'адæмы 'рхæм уæд хъæдгомæй, 
Уадз, мæ судза уымæй зæрдæ. 
Уыдон цин æмæ фыдохæй 
Арты басудзæд мæ уæнгтæ. 
 
Кæд уæларвон зынджы стъæлфæн 
Скæна стырдæр арт мæ риуы,– 
Адæмы цæссыг сæрфдзынæн 
Уæд, 'мæ зардзынæн сæ циныл. 
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БАЗАЛЕТЫ ЦАД 
 
Базалеты цады бын, дам, 
Ис, зæгъынц, сыгъзæрин авдæн. 
Авдæнæн йæ алы фарс та 
Диссаджы дыргъдон ис задæй. 
 
Иудадзыг цъæх-цъæхид вæййы, 
Уый, дам, хус дæр никуы кæны. 
Бирæ сæдæ азты дæргъы 
Æрдзы коммæ никуы кæсы. 
 
Тых нæ арынц уый цъæх хуызæн 
Нæ фыд зымæг, нæ сæрды тæвд. 
Уым, дам, хурджын цæгæтты дæр 
‘Дзухдæр зилы уалдзæджы тæф. 
 
Дыргъдонæн йæ бæстыастæу 
Иу авдæн æнцад куы лæууы. 
Фæлæ уырдæм, куыд лæгаулæг, 
Иунæг дæр йæ ныфс нæ хæссы. 
 
Доны чызджытæ сæхæдæг 
Батыгуыр вæййынц йæ цуры, 
'Нкъарæнджын æмæ æрхæндæг 
Акæуынц, гъе зарынц, худынц. 
 
Дзурынц, зæгъгæ, паддзах Тамар 
Уыцы авдæн уым нывæрдта.  
Стæй йæ адæмы цæссыгæй, 
Халагъудау, цад нымбæрзта. 
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Цæг уый нал фæзæгъынц еныр, 
Авдæны кæй схуыссын кодта. 
Гъе та, науæд уый бæрц цæссыг 
Адæм ууыл цæмæн калдта. 
 
Чизоны дзы схуыссыд саби 
Æмæ 'цæг кæй ном нæ дзурынц.. 
Гъе, кæмæ фæбæллы алчи 
Сусæг бæллицæй, Гуырдзыйы. 
 
Афтæ кæд у, уæд тæхуды 
Уыцы 'хсарджынæн йæ хæдзар,. 
Раздæр цады бынмæ 'нувыд 
Авдæнмæ кæй къух ныххæсса. 
 
Афтæ кæд у, уæд тæхуды 
Уыцы номджын мады къона, 
Урс дзидзимæ буц хъæбулы 
Раздæр худгæ чи фæхона. 
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ЦАРДИППÆРД 
(поэма) 

Арын дзы Олгъа 
Чъавчъавадзейы ном 

 
I 

Урс Хъазбегхохы мигъæмбæрзт цъуппыл 
Уари-'ндонбазыр маргъ кæм нæ тæхы, 
Хуры хъарм – тынтæй мит кæм нæ тайы, 
Их кæм лæзæры айнæг къæдзæхыл, 
Рох, æдзæрæг ран, къæйтæ, дурты 'хсæн – 
Хъæр, зæххон лæджы дзырд кæм никуы хъуыст, 
Уый – паддзах кæм у уады знæт къуыззитт, 
Арвы карз нæрын æмæ судзгæ хъызт. 
Раджы уыцы ран арвæн кувджытæ 
Аргъуан сарæзтой иу лæгæтгондæй. 
Уыцы рухсбадæн рагон аргъуаны 
Адæм Бетлеми хонынц абон дæр. 
Раст йæ тæккæ ран айнæг фемуырдыг, 
Æмæ 'нусон их тъизы салд зæххыл. 
Кувæндоны дуар, цъиуы ахстонау. 
Цæст гæзæмæты 'взары къæдзæхыл– 
Уымæ цъитийыл ис æфсæн рæхыс, 
Рæхыс асин у,–нæу зын бамбарæн: 
Лæг куы нæ схиза къæсмæ рæхысыл. 
Уæд æндæр рæтты нæй фæндаг арæн. 
Уыцы 'дзæрæг ран раджы 'рцардысты 
Бæстæйы, цардæй лыгъд арвæн кувджытæ,–  
Салд, бæрзонд хохыл цард-цæрæнбонтæм 
Кодтой табутæ зæдтæ, дауджытæ, 
Сайд, тæригъæдджын, мæнг æлгъыст бæстæй 
Хъæуæй. бинонтæй дард фæхаудысты, 
Уым, Бетлемийы федтой удæнцой, 
Уым сыгъдæг цардæй бирæ цардысты... 
Стæй фахæццæ сты цардæй дзæнæтмæ, 
Лæгæт федзæрæг, фæлæ 'гас адæм 
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Уыдон абон дæр мысынц кадимæ 
Æмæ аргъуаны хонынц рухсбадæн.  
Уыцы кувæндон разынд афтæ карз,  
Æмæ искæцæй, зæгъгæ, й 'амондæн  
Уырдæм баирвæзт сырд нæмысдзæфæй,  
Нал фæцагайдзæн уымæ цуанон дæр. 
Иу, хуыцауы сконд удсыгъдæг лæджы 
Уадзы йе 'мгæрон къах æрывæрын, 
Зæгъгæ, бахæстæг уымæ 'ндæр исчи, 
Уайтагъд райхъуысы арвы карз нæрын. 
 

III 
Бонтæй афонтæй бирæ афардæг 
Æмæ бацарди иу лæг лæгæты. 
Уый зæххон цардыл хъоды бакодта, 
Уый йæ цæрæнбон радта дзæнæтыл. 
Алыгъд, ацухи а-мæнг дунейæ.– 
Марг кæм ысхицау зæххыл алцæмæн, 
Лæг æлгъыст кæм у, уд–тæригъæдджын 
Æмæ зæрдæты маст кæм нал цæуы. 
Лæг кæм фæкæны мæт, фыдутæхсæн, 
Уый йæ тæригъæд уæгъд кæм нæ уадзы; 
Сайд дзырд, сайд митæй цард кæм ыссарынц, 
Саст, зылын кæм у раст лæг иудадзыг, 
Цард æлгъаг кæм у, 'ууæнк–мæнгарддзинад, 
Лæг лæджы рисыл тынг кæм фæрайы, 
Удхос марг кæм у, уарзт–хæрамдзинад. 
Раст, хæлар удæн цин кæм нæ тайы. 
Ацыд, ацухи а-цард, а-бæстæй, – 
Тагъд кæм айсафы лæг йæ лæджы хуыз, 
Зонд къуымых кæм у, ном – мысгæ ныхас 
Уынд, рæсугъддзинад – мæнг, хæйрæджы хуыз... 

IV 
Уым æрынцади. Уыцы ихты 'хсæн 
Æмæ иудадзыг кувы дауджытæн. 
Уый зæххыл цæрæг иннæ адæмæй 
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Удсыгъдæг дæр у бирæ хъауджыдæр. 
Риуæй аппæрста монц, зæххон фæндтæ, 
Уарзт, цыбæлдзинад, цинтæ, сагъæстæ, 
Кæд, хуыцауы раз удсыгъдæгуæвгæ, 
Искуы дзæнæтмæ бафтид а-бæстæй. 
Баруад кувынæй; уды 'нцойадæн 
Уым йæ къухфыдтæ барæй фехсыдта; 
Стæй йæ уды та, 'лгъаг мигæнæнау. 
Ирд цæсты сыгæй бирæ фехсадта. 
Кувы 'ппынæдзух. Их йæ лæгъстæмæ 
Сау хъуына къæйтыл бадон, батади. 
Уым, Бетлемийы йе 'мпылд уадултыл 
Згъоры иудадзыг цæссыг къадатæй. 
Цардæй, хъæубæстæй дардмæ иппæрдæй 
Уымæн йе 'фхæрд уд барухс, байради. 
Уый бæрц зæрдæйы алы рухс бæллиц 
Цард-цæрæнбонтæм бампылд, баруади. 

 
V 

Æзтæй, бонтæй йыл бирæ н' ацыди, 
Фæлæ уазсыгъдæг зынд йæ бакастæй, 
Зынд мæрдонвæлурс йе 'мпылд уадултыл, 
Лæг кæй нал уыдис а-цард, а-бæстæй. 
Хаудрус, ихуазал, хъыг, æнкъард цæсгом 
Ирд, сыгъдæг уæвгæ каст рæсугъддæрæй. 
Ных æнафоны арф нысчъилтæис 
Ам 'рвон тынтæй калдта рухс тæмæн. 
Арф, зæндджын хъуыды 'вдыстой иудадзыг 
Се 'рттывд, се 'нгæсæй сау дыууæ цæсты 
Цыма дунейы рухс хæрзиуджытæн 
Нал уыд уыдонæй рафтæн а-бæстыл. 
Цыма дзæнæты гом зæрин дуæрттыл 
Сусæг цинимæ 'мбæлынц рæзвæлгъау 
Æмæ удимæ стыр хуыцауы 'рдæм, 
У сæ размæ тахт, у сæ размæ хауд. 
Марходаргæйæ, зæдтæн кувгæйæ 
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Батад, бахуси лæг йæхигъæдæй, 
Афтæ февзæрста удхар, хъизæмар 
Æмæ асыгъдæг уæд тæригьæдтæй. 
 

VI 
Айста стыр хуыцау лæджы хъизæмар, 
Лæгмæ стыр хуыцау цадæг байхъуыста, 
Радта разыйы 'рвон нысан æмæ 
Хохы 'нæрцæугæ диссаг равдыста; 
Хурыскæсæнæй талынг аргьуанмæ 
Мæй цæхæркалгæ бакаст рудзынгæй. 
Стæй æвиппайды фестад бон æмæ 
Лæгæт айдзагис хуры рухс тынтæй. 
Стæй-иу алæбон хур куыддæриддæр 
Хохы къахырæй сзынд цæхæрзынгæй, 
Дзурынц, афтæ иу уый йæ фыццаг тын 
Фатау лæгæтмæ бахста рудзынгæй. 
Лæг-иу рухс тынмæ чиныг бадардта, 
Уый йыл цинæй узæлгæ хъазыди; 
Стыр хуыцауы фæндæй-иу судзгæ тын 
Кувæн чиныгыл ризгæ бæззади, 
Афтæ уадысты бонтæ, афонтæ, – 
Царди лæгæты лæг хæрз иунæгæй. 
Афтæ, хи уды уазсыгъдæгдзинад 
Уый æрвыл бон фæлвæрдта чиныгæй. 
 

VII 
Иу хатт кувынæй тынг куы ныффæллад, 
Уæд изæры 'рдæм рацыд къæбырмæ 
Æмæ 'дзынæгæй каст, цъæх гауызтау. 
Зад угæрдæнтæм комы рæбынмæ. 
Хур тындзгæ-тындзын хохыл аныдзæвд 
Æмæ цъититы тугæй сахуырста, 
Скалдта рухс тæмæн æмæ истугмæ 
Бæстæ æхсæвы тарæй бахызта. 
Хохæй фесхъиуæг ирд, зæрин тынтæ 
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Зæххæй арв 'астæу дард ныддихтæ сты, 
Арв æхсидавау зынд сырх хъулонæй 
Æмæ мигъты хыз сывдылд мин хуызты. 
Ацы диссаджы 'нахуыр фендтагмæ 
Джихæй баззади кувæг айнæгыл. 
Каст, хуыцауы фæлгондзау, рухс хурмæ, 
Фæлæ 'виппайды хур куыд аныгуылд, 
Афтæ карз дымгæ знæтæй сыстади, 
Хохы цъассытæй йе 'хситт райхъуысти 
Æмæ Бурхохæй зайлаг сау калмау. 
Тар, мæстæлгъæд мигъ цадæг ранкъуысти. 
 

VIII 
Рацыд, рафæтæн, арвыл радæргъи, 
Дардыл айтынги æмæ змæлыди. 
Гъе, стæй уым, цыма, знагыл фембæлди, 
Уыйау 'виппайды тынг ныннæрыди. 
Арв нырттывта 'мæ хох ныккæрзыдта, 
Дардæй райхъуысти ног ызнæт дæнг-дæнг, 
Бæстæ сызмæсти, дуне аталынг 
Æмæ рацыди их сæх-сæхгæнгæ. 
Арвы карз нæрдæй къæйтæ згъæлдысты, 
Тар тызмæг мигътæ кодтой зилахар, 
Хостой арв æмæ зæхх сæ кæрæдзи 
Æмæ уаддымгæ ниудта бирæгъау. 
Цыма стыр хуыцау зæхмæ феххæлыд – 
Фехста æхсæвæн дард йæ тар фынæй, 
Цыма рахæтыд сайд, мæнг дунейыл 
Æмæ 'рхъавыдис бæстæм сафынмæ... 
Кувæг зонгуылтыл хаудæй уыцафон 
Уыд Бетлемийы–зæдты бадæны, 
Уый лæгъстæгæнгæ калдта сау цæссыг, 
Зæгъгæ, о, хуыцау, бахиз адæмы. 
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IX 
Фæлæ 'виппайды уый цæй хъæр фæцыд? – 
Исдуг айхъуыста лæг зæрдæбынæй, 
Дисы бафтыди: цыма аргъуанмæ 
Адæймаджы хъæр сыхъуыст дæлбылæй. 
Фестад, акасти, чидæр талынджы 
Дзуры, бауадз мæ, зæгъгæ, лæгæтмæ – 
Чи у, цавæр у? Ахæм сау тары 
Ныр куыд хъуамæ уа исчи 'хсæвæттæ? 
Кæд лæг у, æмæ ацы 'мбисæхсæв 
Ам кæцæй фæци ахæм карз хъызты? 
Хъæдты, хуыггæмтты арф, æмбæхст уæвгæ 
Арвæй сырдтæ дæр тынг куы старстысты! 
Лæг зæрдæхсайгæ былæй адзырдта; 
– Чи дæ? Цавæр дæ? Кæд фыдбылыз дæ! 
– Нæ, зæххон лæг дæн!.. Скæс дæ хуыцаумæ, 
Дуар мын бацамон, тынг ныххуылыдз дæн. 
Мæнæ 'рхауынмæ хъавы арв æмæ 
Сæфын... курын дæ, 'ркæс мæ уавæрмæ... 
Зæгъ, куыд æсхизон къæйтыл аргъуанмæ, 
Ам мæ ма ныууадз ихыл, бавæр мæ... 
 

X 
– Кæд лæджы фырт дæ, уæд тæригъæд у 
Уым дæ ныууадзын ахæм уарыны. 
Кæд фыдбылыз дæ, уæд æвæццæгæн» – 
Уый ма удæй ног фæлварæн у... 
Фод хуыцауы бар, схиз уым рæхысыл,  
Ардæм сыфтæн дын нæй æндæр рæтты.  
Ма тæрс хауынæй–рæхыс асин у, 
Сты йæ цæгтæ та къахæвæрæнтæ.– 
Загъта лæг æмæ былмæ бахæстæг. 
Схызтис бæлццон дæр рындзмæ уалынджы, 
Чи у? Цавæр у? Гъе, цы йæ схаста? – 
Нæй, нæ рахатыд кувæг талынджы. 
Чи дæ, цом, мæ хур, къæс хуыцауы у, 
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Рахиз, мауал тæрс, ныр йæ кæрты дæ. 
Уый дæу бахиздзæн ам фыдбылызæй. 
Стæй дæ хуызæтты–бирæ 'ндæрты дæр». 
Бæлццон цадæггай бахызт мидæмæ, 
Ноджы талынгдæр разынд лæгæты. 
Гъе, æрмæст ма-иу стæм хатт ферттывта 
Къуымы 'нуæрст артæй зынг гæзæмæты. 
 

XI 
– Цæй, нæ фæхъызыд иугæр стыр хуыцау 
Æмæ бæлццоны къæсмæ бауагъта, 
Нæу хæйрæджы сконд––загъта лæг æмæ 
Тас дзы нæу, зæгъгæ, къух ыл ауыгъта, 
Уазæг уазалæй ризгæ бауадис, 
Къуымы йе 'нгуылдзтæй фæнык акъахта, 
Абадт дзуццæгæй æмæ тавынмæ 
Зынгмæ бадардта йе 'ндæвд урс къухтæ. 
– Уф, куыд уазал у,– сдзырдта уый æмæ 
Кувæг фестъæлфыд: «Ау, чызджы хъæлæс!» 
Химид барызтис тас ын йе 'нгасыл 
Мигъау авæрдта масты сау пæлæз. 
– Кæд фыдбылыз у 'взонг чызджы хуызы,  
Мемæ къæсы та уæд куыд хъуамæ у а? – 
Загъта лæг æмæ уыцы иу уысммæ 
Тас фæрæхуыста зæрдæ хъамайау. 
Фæлæ, чизоны, у хуыцауы фæнд 
Ацы 'взонг чызгæй лæджы сфæлварын!.. 
Æмæ кувæгæн йе 'фхæрд, тарст зæрдæ 
Цъус фæфидардæр бар-æнæбары... 
 

XII 
– Суг дæм нæй, æппын? Арт дзы акæнон,– 
Чызг къæмдзæстыгæй загъта фысымæн.– 
Рахæсс, ахсæв ма стæфсон, æмæ дын 
Сом æгас æргъом æз ысхæсдзынæн. 
Фысым багуыбыр, арт бæргæ кæны, 
Фæлæ не 'ууæнды– зæрдæ хивæнд у. 
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Арт куы барæвдзи, арт куы сцырыни, 
Уæд æвиппайды срухси кувæндон. 
Срухси кувæндон æмæ арты цур 
Мæнæ 'мбисонды 'взонг чызг разынди. 
Уымæ цæстытæ кодтой тарытæ, 
Раст мæйтæ 'мæ дзы хуртæ хъазыди. 
Хъазхъуыр, цардбæллицц, буц, гуырвидыц чызг 
Каст сæрыстырæй æмæ хъæлдзæгæй. 
Ие 'нгас, йе сдзырдæй зæрдæ агайдта 
Æмæ артдзæсты худтис уалдзæгау. 
Сау дыууæ цæсты 'ндæвтой рухс хурау, 
Сау дыууæ цæсты 'рттывтой стъалытау, 
Уый цур арты 'ндæвд мур дæр нал уыди, 
Уый цур арты рухс кодта тарытæ. 
 

XIII 
Зæгъгæ, сфæнд кодта уарзты рухс бардуаг 
Буц чызджы хуызы зилын а-бæстыл, 
Ацы диссаджы 'нахуыр фидыцмæ 
Уый дæр бабæлдзæн йе 'рвон сæгъæсты. 
Уый ысфæлдисгæ, уый ныннывгæнгæ 
Æрдзмæ нал баззад ирддæр ахорæн. 
Калм хæрамзæрдæ, сау хъæстæ лæг дæр 
Чызгмæ не 'рхæсдзæн иу къæм хахуырæн. 
Уый къуыбыр– риутæм, урс дæллагхъуыртæм 
Цæст кæсгæйæ дæр цинæй бафсæдит. 
Уарзты бардуагæн уæртæ й'адджын пъа 
Чызджы буц былтыл судзгæ баззади. 
Ех, кæй нæ сæтты, кæ, рæсугъддзинад! 
Уымæн йе стыр тых хъары дурмæ дæр. 
Дзурынц, уый цурмæ,–зæгъгæ, бафтыди, 
Уæд нæ фæкæны сырд лæбургæ дæр. 
Æмæ кувæджы 'фхæрд, рыст зæрдæ дæр 
Ногæй хъуыдытæн бахауд с'ахæсты. 
Æмæ 'вæндонæй, фæлæ 'хсызгонæй' 
Уый йæ цæстытæ чызгыл ахаста. 
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XIV 
– Чи дæ, чи, мæ хур, гъе, цы дæ схаста 
Ахæм сау хъызты хохмæ 'хсæвыгон,– 
Арв куы 'рхауд æмæ их куы фестади, 
Æмæ зæххæн куы 'рцыд йæ сæфты бон? 
– «Дæлæ фæзы хызтон мæ фыды фос, 
Дзуджы зад кæрдæг сайдта ацы 'рдæм. 
Загътон: цæй æмæ рындзыл рахизæд 
Æмæ сабыргай семæ рацыдтæн. 
Арв дыдзы тынтæй уыд уырынгтæгонд 
Æмæ зынд, цыма авг ныссæстытæ 
Æмæ къæдзæхыл джихæй баззайгæ 
Уымæй нал истон æз мæ цæстытæ. 
Хохыл хуры цалх сыгъд цырын артау– 
Дард сыгъзæринæй мигъты сахуырста. 
Фендтаг зæрдæйæн 'хцон куыд нæ уыди!– 
Хъæумæ нал цыдтæн, къах мæ нал хаста. 
Ех, мæ фыды фæдзæхст мæ ферохис: 
А-Хъазбег хохыл ма 'ууæнд, ма,зæгъгæ, 
Хур кæсдзæн, фæлæ арв фæсау уыдзæн 
Æмæ рацæудзæн их сæх-сæхгæнгæ... 

 
XV 

Фæлæ, цæй, æмæ хивæнд зæрдæйæн 
Зæгь,–зыдгæнæг, зæгъ, ма у фендтагыл!.. 
Хох куыд фæтызмæг уый нæ фенкъардтон. 
Кастæн. Не 'ркодтон мæт мæ фæндагыл. 
Фæлæ сдымдта 'мæ бæстæ аталынг. 
«Дымгæ зæрдæйы 'нцойад аскъæфта 
Æмæ фосы 'рдæм цырд куыд азгъордтон, 
Афтæ 'виппайды фегуырд карз къæвда. 
Нал фæцарæхстæн, их мæ 'рбаййæфта, 
Уыцы ну уысммæ фос фæтары сты. 
Æз мæ бынаты сагъдæй аззадтæн 
Æмæ фыр тæсæй химид барызтæн. 
Ех, куыд 'нæууæнк у ‘цæгдæр ацы хох, – 
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Раст дæм, сабиау, худдзæн 'нæмæтæй, 
Стæй æвиппайды æрдз фæтар уыдзæн, 
Стæй дæ зындонмæ фехсдзæн дзæнæтæй... 
Рох цæмæн кодтон, цæ, мæ фыды дзырд, – 
Раст мын афтæ хъуыд, хорз ран бахаудтæн! 
Дзурынц,–хисдæрмæ чи нæ байхъусы, 
Уый фыдвæндагыл бафты алхатт дæр; 
 

XVI 
Дзугвос фесæфтон æз зæфцы фыдæй, 
Зонын, м'азым у! Дзуапп æз дæтдзынæн... 
Ех, фыдбылыз лæгмæ куы кæса, уæд 
Уымæн фервæзæн нæй æвæццæгæн. 
Зæрдæ фосыл дæр уый бæрц нал рысти.– 
Загътон, фесæфæнт, уадз, хæрз дзæлгъæды.. 
Фыд, мæ зæронд фыд уыд мæ мæты сæр,– 
Зæгъын бæззадис уый мæстæлгъæдæй; 
Фос-йæ ис, йæ бон фесæфт м'аххосæй, 
Фæлæ 'ппæт дæр мæ фендыл радтаид. 
Зæгъгæ, ссардта ма уый йæ иунæджы,– 
Дзуджы мурмæ дæр нал æрдардтаид... 
Ихмæ рындзыл баззадтæн талынджы,  
Хох мæ къæхты бын рызт йæ бындзарæй... 
Арв нæрыд æмæ 'рттывта, раст цыма 
Хъавыд дунейыл арт, зынг сындзарын. 
Стыхстæн, суырыдтæн, цæй, цы бакæнон, 
Цæй кæм бафснайон ныр мæ сæр, зæгъын, 
Ахæм сау тары хъæумæ ацæуон, 
Æви баззайон бонмæ къæдзæхыл. 
 

XVII 
Загътон,– баззайон, фæлæ чи зоны 
Нал дæр ахæссон ам æрбабонмæ. 
Хъæумæ ацæуон, æмæ ныр уæд та  
Искуы ахаудтæн æмæ бабын дæн. 
Цæй, цы мыл цæуа, уый мыл цод зæгъын.– 
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Хъæумæ ацæуын æз æрхъавыдтæн, 
Фæлæ талынджы фæндаг нал уыдтон 
Æмæ м'амондæн ардæм рафтыдтæн. 
Рæхыс ку' ауыдтон, уæд мæхи нымæр 
Загътон, Бетлеми мæ ныр хъахъхъæндзæн, 
Стæй мын хъуыст уыд, кæй цард ам цæрдиппæрд 
Æмæ уайтаъд мæ зæрдæ бахъæлдзæг. 
Бирæ, бирæ дæм æз фæхъæр кодтон,  
Фæлæ иу дзæвгар дзуапп нæ лæвæрдтай  
Æмæ бахаудтæн ногæй катайы, 
Зæгъын, зайдзынæн ам æхсæвæттæ... 
Фæлæ уалынмæ 'рдзырдтай уæлбылæй, 
«Æмæ зæрдæйы тас куыд не скуынæг!.. 
Мæн куыд бахызтай, мæн куыд бавæрдтай, 
Афтæ бавæрæд дæу дунескæнæг!» 
 

XVIII 
– Нæ, мæнæй бузныг ма у, ма, мæ хур! – 
Арв у, – стыр хуыцау алкæй бавæрæг: 
Зæгъгæ, 'ркасти йæм уый тыхст рæстæджы, 
Уайтагъд фервæзы лæг зын уавæрæй. 
– Зæгъ, фыдбылыз мæ кæд нæ фенхъæлдтай? 
– Уæд дæумæ, мæ хур, уый цы дис кæсы: 
Ацы 'дзæрæг ран,–цæрдтæй мæрдты 'хсæн 
Рох, иппæрд лæджы 'ндæр, цæй, чи фæрсы! 
– Куыд? Дунейыл дын нæй быныбынтон 
Хо, æфсымæртæ, гъе, хæстæг-хицон? 
– Ис, бæргæ, фæлæ... Дард сæ ралыгътæн... 
Ныр ам ме 'вæрæг у ыстыр хуыцау. 
– Æмæ цал азы рацыд гъе уæдæй? 
– Цал, цы йын зонын? 
– Куыд? 
– Нæ сæ хынцын, 
Дард фæхауæг дæн цардæй, адæмæй 
Æмæ азтæй дæр зæрдæ рахицæн. 
– Уæд куыд фæразыс ам хæрз иунæгæй? 
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– У хуыцауы фæнд афтæ 'вæццæгæн. 
– Уый цæмæн хъæуы! – ацы цъититæм 
Йе расхъиуа дард йæ уæзæгæй?.. 
 

XIX 
О, ныббар хуыцау, а-уæлдай ныхас, 
Ма дæр д'атигъ у– – Сонт рæдиаг у. 
Ам фыййау уæвгæ, а-бæрзонд хохыл 
Цæст куы ахæссын æз зæрдиагæй, 
Уæд мæ фыды дзырд зæрдыл 'рбалæууы, 
Ис, дам, ихты 'хсæн къæсы иу цæрæг, – 
Уды 'нцойадыл радта рухс дуне, 
Уый йæ бонтæ æрвиты хицæнæй. 
«Ихты хсæн уæвын удæн ц 'ахъаз уа?» 
Алхатт химидæг дистæ байдайын.– 
Хъыг куыд кæсдзæни дунескæнæгмæ – 
Йе сконд дунейæ искæй байрайын?.. 
Уый куы сфæлыста зæххы афт' аив, – 
Æрдз рæсугъддæр куы фестад дзæнæтæй, 
Уæд цæмæн цымæ?–'рмæстдæр уый тыххæй 
Къух ыл ауигъа лæг æнæмæтæй?! 
Зæрдæ ацух уа цард, цæрæнбонтæм 
Уарзон адæмæй, цинтæй, арфæтæй?! 
Нæ, ныббар, хуыцау,–афтæ никæд бон 
Æз нæ фехалин хи цард барвæндæй. 
 

XX 
– Науæд 'нæ дуне ды куыд фæразыс?– 
Стæй цæй диссаг у, цæ, – куы йæ зонис! 
Уым цæрæнбон у, ам–мæрдты бæстæ, 
Уым ис цины хъазт, ам та-сау фыд низ. 
Ныр куыд рацыдтæ, куы дæ уарзæттæй, –  
Зæгъ, дæ зæрдæ дын маст нæ рæхуыста? 
Уыцы рухс бæстæй ацы 'нкъард къæйтæм 
Никæй мæт, кæнæ хъыг нæ рахастай? 
Кæнæ никæд бон никæй рымысыс 
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Мад, фыд, хъæубæстæ, хотæ, 'фсымæртæй? 
Диссаг, царды дын-ахæм ничи уыд, 
Хатт кæй 'рымысыд ам дæ рыст зæрдæ? 
Зæгъ, куыд сыл хъæцыс? 
– Цæй, цы сын кæнон? – 
Уд адджындæр у, уыдон домæнт мæ. 
Ацы 'гъуыз царды уд уацайраг у, 
Сты йын уыдон та-згæ хъадамантæ. 
– Уæдæ мах ныр уым не 'ппæт сæфдзыстæм? 
Уæдæ фервæзæн нал ис мах удтæн? 
– Ех, ирвæзынæн хос ис алкæм дæр, 
Ам «фыдамонды» 'рмæст æз бахаудтæн... 

 
XXI 

Куыд «фыдамонды?..» – Кувæг фестъæлфыд, 
Барызт хи дзырдтæй йе 'фхæрд саст зæрдæ: 
Хъаст, фæсмон куы у, зæгъгæ, ахæм дзырд, 
Уæд йæ былалгъыл уый куыд февзæрди?.. 
Хи фыдамондыл афтæ бахынцы 
Цардхæлд, царæфтыд, тыхст– зæрдæдзæф лæг. 
Маст, фæсмонгæнгæ риуæй срæтигъы 
Ахæм карз ныхас й' амонд фесафæг. 
Уый цы фесæфта?.. Фаг ын нæу, æви, – 
Хъал, цыбæл царды монц кæй басаста. 
Ам кæй ыссардта хохы удæнцой, 
Маст кæй нал тыхсы риуыл асæстау!.. 
Гъей, йын сæфтыл у нымад чизоны,– 
Монц йæ зæрдæйæ дард кæй аппæрста? 
Æви фаг ын нæу, – рухс дзæнæт бæстыл 
Уый йæ уды цард ныр кæй бабаста?... 
Циу, цы йыл цæуы, уый цы срæдыди? 
Æви 'ххæст райгонд нæу йæ амондæй, 
Уый йæ хуыцауæн кæны уайдзæфтæ,. 
Æмæ дунейы мысы абон дæр?  
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XXI1 
Нæ, хуыцауæй уый хъаст нæ ракæндзæн! 
Нæ, нæ байсафдзæн уый йæ цард уды. 
Уымæ амондæн фаг куыд нæ кæсдзæн,– 
Стыр хуыцау ыл рæстмæ кæй ауды! 
Нæ! Нæ! – Уæдæ йæ – ау, цы басаста?! 
Уыцы 'лгъыст дзырд куыд февзæрд йе 'взагыл! 
Ц' у йæ фæливæг?! Акæс й' алфæмблай, 
Зæгъгæ, схæцид мæ цæст кæд ме 'знагыл. 
Никуы ничи уыд... уæртæ артдзæсты 
Чызг фæллад уæвгæ 'рфынæй къæйдуртыл. 
Æмæ арты рухс райгæ, худгæйæ 
Уымæн уарзонау тыхст йæ уадултыл. 
Ех, цæй фендтаг уыд, цæ, фынæйгæнгæ! 
«Диссаг, уый рухсмæ арт нæ ныххуыссыд! 
Цыма уарзт æмæ 'хцонад сархайдтой 
Иумæ сфæлдисын зæд чызджы хуызы. 
Цыма фидыцы фарн, цырагърухсау,  
Сыгъд йæ уадулыл цинæй, тади йыл...  
Раджы, раджы ма афтæ булæмæргь  
Уарзтæй удисгæ батад уардийыл...  
 

XXIII 
Уый куыд ауыдта, афтæ йе знæт уд 
Фенцой, айрох дзы сты йæ мæстытæ 
Æмæ, хингондау, сагъдæй баззайгæ, 
Чызгæй нал иста лæг йæ цæстытæ. 
Уыцы цæсгомыл цæст цы сагъуыди, 
Оххай, уый йæм цы цин, цы дис кæсы?  
Хи йыл атигъмæ 'рхъавы цардиппæрд, 
Фæлæ цæстытæ коммæ нал кæсынц! 
Каст æм иудзæвгар... Цымæ зæрдæмæ 
Уый цы хуры тын бакаст цадæггай? 
Ризынц йе 'уæнгтæ, фæлæ ацы хатт, 
Нæ, куы нæ ризынц уыдон адæргæй!.. 
Цинæй зæрдæ куыд не'нкъуыст раздæр дæр,– 
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Фæлæ ацы 'хсæв афтæ базмæлыд, 
Цыма сцагъдæуыд уым тæнон фæндыр 
Æмæ 'рвон мыртæй риуы азæлыд. 
Цæй, цы рахона ацы 'нкъарæны,– 
Ныр кæй аххосæй чызгмæ лидзы цæст! 
Кæд тæригъæд у, уæд цæмæн у, цæ, 
Уазсыгъдæг уды рухс бæллицы 'нгæс? 
 

XXIV 
Кувæг иу къахдзæф размæ акодта, 
Чызг адджын фынæй кодта 'нæмæтæй, 
Фыны 'вæццæгæн сног йæ рухс бæллиц 
Æмæ мидбылты худт гæзæмæты. 
Уыцы мидбылхудт былтæй нал хызти, 
Адджын пъамæ сæм сайдта кувæджы. 
Уыцы 'рвон тыхты сæттæг мидбылхудт 
Уайтагъд басаста 'фхæрд лæппу-лæджы: 
Чызгмæ 'ргуыбыр ис, фæлæ 'виппайды 
Уæнгты ацыдис уазал дон æмæ 
Андзыг, афæлурс... Оххай, сæфты бон!.. 
Уый цы ныдздзырдта, цы, йæ зæрдæмæ?! 
Ома басасти! Нæ, нæ, никæд бон! 
Уымæн йе стыр ныфс никуы басæтдзæн! 
Рагæй-рæгмæ йæ уд цæмæ бæллыд, 
Уымæй абæстыл никуы бафсæддзæн!.. 
Нæ, нæ фесафдзæн кувæг йе стыр фарн, 
Уый уд рухс арвæн у æнусфæдзæхст 
Æмæ тухи, зынтæй кæй басаста, 
Уыцы буарæн æй не снывонд кæндзæн!! 
 

XXV 
Фæлæ чи у уый?.. Къах ыл чи 'ркъуырдта, – 
Гъæ-гъа, фесæфтæ! Сылгъаг дæ, – зæгъгæ! – 
Басастæ! – йе 'нкъард мастæфхæрд риуы 
Лæгæн чи дзуры уый хæлхæлгæнгæ! 
Уый цæй чыр-чыр у, уый йыл чи худы! 
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Уый йæ хъынцъымыл уа-тынг чи райы? 
Цымæ худын у уый – кæйдæр къæл-къæл? 
Æви кувæджы кæд йæ хъус сайы! 
Ногæй алы 'рдæм акаст. – Ничи та! 
Цæст та аныдзæвд уыцы 'взонг чызгыл, 
Мадымайрæмы нывмæ 'ххуысæнхъæл 
Бауад, уый разы 'рхауд йæ зонгуытыл. 
Нæй!.. Хæрз дзæгъæлы!.. Кувы лæг, фæлæ 
Не фты удæнцой, нæ, йæ рыст удыл, – 
Ногæй уыцы тас, уыцы сау фæсмон, 
Къах æркъуырæджы уыцы лгъыст худын!.. 
Уд ма зæрдæмæ сида кувынмæ 
Æмæ чи зæгьдзæн, цæй–нæ йын комдзæн! 
Ех, кæд рухсбадæн кувæндоны дæр 
Нæй ныууромæн буары 'лгъыст монцæн!.. 
 

XXVI 
Каст лæгъстæгæнгæ мадымайрæммæ, 
Арвыл атари, бæстæ разылди: 
Лæгмæ нывæй дæр уæ зæды бæсты 
Уыцы 'взонг чызджы цæсгом разынди... 
Ай цы фыд сымбæлд лæгыл нæгъгъæлгæ, 
Кæд йæ цæстытыл исты ауади? 
Æви й'аххосæй уаз сыгъдæг зæд дæр 
Ныр тæригъæдджын фæлгондз фестади! 
Цымæ арв лæджы аккаг нал кæны,– 
Иу хатт фена ма ацы рухс дзуары? 
Æмæ уый фæрцы ногæй басæтта 
Монцы, зæрдæйы æмæ 'лгъыст буары! 
Дзуæрттæ 'фтауынмæ къухтæ не 'рæхсынц. 
Сæлы кувыны дзырд йæ тæвд былтыл. 
Мадымайрæмы,–рухс зæды бæсты .. 
Уыцы 'лгъыстаг чызг уайы цæстытыл,  
«Сфæлвар,–басæдт æй!–зæгъгæ?–ха-ха-ха!» 
Цыма чидæр ныццагъта йе 'рттæ дæр. 
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Уыцы худынæн нал ныффæрæзта, 
Лæг фæсонт æмæ уайтагъд феттæдуар... 
 

XXVII 
Бон бæрзонд хохыл дзир-дзур байдыдта, 
Мигътæ лæстысты кæмттæн се 'рфытæм. 
Дуне басабыр, дуне бамыри, 
'Рмæст ма рог дымгæ кодта селфытæ. 
Фæлæ, дæлæ уый сонтау чи хæты, 
Къæйтыл чи схилы арф, уынгæг комы? 
Чи у? Цардиппæрд?.. Уый куыд ныффæлурс, 
Цыма туджы цъыртт нал ис цæсгомы!.. 
Рындзмæ схæццæ и, слæууыд къæдзæхыл, 
Цырд йæ цæстæнгас рагъмæ сарæзта, 
Цыма хохыл баст уыд йæ цардамонд, 
Каст æм уыйау, йæ цæст дзы нал иста, 
Уыд зæрин хурмæ лæджы 'нхъæлмæкаст... 
Цæй, кæм ис, зæгъгæ, ныр куыд нæ зыны! 
Ех, куы фæрæзта лæг æппæт зынтæн 
Уæд уысм бабыхсын ныр куыд фæзын и?.. 
О, ыскастис хур... Кувæг фестъæлфыд, 
Бауад аргъуанмæ уый тындзгæ цыдæй; 
Федта, фæрссагæй зæхмæ судзгæ тын 
Рухс хур раздæрау уæфта къæсы дæр,  
 

XXVIII 
Ныр йæ рыст зæрдæ йемуд уыд æмæ 
Мадымайрæммæ скасти хъавгæйæ. 
Цинæй барызти, федта; раздæрау 
Нывæй рухс бардуаг каст рæвдаугæйæ. 
«Арв нæ феххæлыд!..» – Кувы цингæнгæ. 
Цæссыг хъуыры фæбадтис, ферхæцыд... 
Чиныг фæрссæгмæ ризгæ бадардта, 
Фæлæ.. Еххай, гъе, – тын ыл не 'рхæцыд!..  
Гъа, фæцудыдта, арв ыл аталынг, 
Андзыг, фыр рыстæй цæсгом сымпылди, 
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«О, хуыцау!» – зæгъгæ, – лæг ныббогъ кодта 
Æмæ зæххыл дзыхъмардæй сымбæлди... 
 
Æмæ раджы кæм куывтой иудадзыг 
Стыр рæстылдзæуæг дунескæнæгæн, 
Стыр хуыцау æмæ рухс зæдты номыл 
Кусарт ц' аргьуаны бирæ скуынæги, 
Уым ныр калд къулты æмæ къæйты 'хсæн 
Уад ныхситт кæны 'дзæрæг цъассытæй 
Æмæ карз хъызты арв куы ныннæры, 
Уæд нымбу кæнынц тарст, хъæддаг сырдтæ... 
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Цъеретели Акъакъи 

 

ХУРЫСКАСТ 

Мтацъминда ацыд сагъæсты, - 
Нæй йын стъалытыл цингæнæн 
Мæй йæ рухс тынтæ байтыгъта 
Ныр сæруæлдайы ингæныл. 
 
Хъусы Мтацъминда мастæлгъæд, –  
Къуар нæма сæтты хуыссæгæн, 
Систа авдæны зарджытæ 
Сахъ лæг тохы зынгхуыст лæгæн. 
 
Мтацъминда, мадау, бавæрдта 
Уый йæ риуы фæлхуыз мæры, 
Стæй хуыцауы бар бакодта 
Ам дунетæн сæ хуыздæры. 
 
Нæу мæрдвынæй нæ булæмæргъ, 
Дардыл йе ‘рвон цæст ахæссы, 
Дзуры а зæхх – йæ уарзонмæ, 
Уый йæ зæрдиаг сагъæсы: 
 
«Уæ, мæ райгуырæн, уарзон зæхх 
Курын, сабийау, ацы хорз, –  
Маст мæ бадомдта дард балцы, 
Фест мын йеныр æвдадзы хос!.. 
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Хур мыл бон æмбæлд цингæнгæ, 
Мæй – æхсæв, хуры ивгæйæ, 
Æмæ стъалытæ арвастæу, 
Раст чыртæ-чыртæ, симгæйæ. 
 
Зæрдæ барухси, байради 
Иуварс аппæрста сагъæстæ, 
Чи бахус, уыцы уарди дæр 
Скодта уалдзыгон дарæстæ. 
 
Уæ, æргъæуарв, налхъуытбыдыр, 
Удæн адджын, æрвон бæстæ! 
Æз мæлæтмæ дæ хъæбул дæн, 
Æз – дæ сæрыл нывонд хъæстæ! 
 
Дæу – мæ цард дæр, мæ мæлæт дæр, 
Тыгъд – мæ сонт уд дæ къæдзæхтыл... 
Цæй, куы рамæлон, гъе, уæд та, 
Мадау, баввæрс мæ фæдзæхстыл: 
 
Бамбæрз, батух дæ сыджытæй 
Мæн мæ чысыл кæнды фæстæ, - 
Уæ, æргъæуарв, налхъуытбыдыр, 
Удæн адджын фыды бæстæ!» 
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УАДЫНДЗ 
 
Уæ, мæ уадындз, цæр æнустæм, 
Ды адджын зарæг куы уафтай, 
Уæд кæм дæ?.. Ды мын мæ зæрдæ  
Дард Цæгаты дæр куы тавтай? 
 
Дæу хæххон фыййау куы райсы, 
Æмæ зарынтæ куы сисы, 
Уæд мæ цин ыстæхы арвмæ, 
Дур ныффæлдæхы мæ рисыл. 
 
Уæд вæййы мæ уд дæ ахæст: 
Диссаг – д’аив, уаз – дæ арæхст! 
Æз дæ хъарæджы фæхъусын  
Уæд Гуырдзыстоны фыд сагъæс. 
 
Уый куы туркæгтæ ыссæстой, 
Куы тыдта тызмæг перс хæсты. 
Хохæгтæ, фæци сын фадат, 
Уæд нæ сабыр зæхх ыссæстой. 
 
Æдт, мæ уадындз, уый цы ‘взæр дæ, –  
Куы – кæуаг, куы та нымæр дæ, – 
Гъемæ уæд мæ цæстыл уайы  
Ног Гуырдзыстоны хъыг зæрдæ. 
 
Фæлæ хатт вæййы дæ зарын  
Райгонд, уæд мæ сагъæс тары  
Айсæфы, æмæ мæ хъуыды  
Арвы бын æнцой ыссары. 
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Уайы, цинау, уæд мæ цæстыл: 
Сахъхъ, сæрнывонд лæг – нæ бæстыл! 
Айхъуысы йæ фæдис ,,Мардзæ!” 
Мах – гуырдзыйы – сæрыл хæсты. 
 
У мын уыцы фæдис зарæг, –  
Уæ, мæ уадындз, уæ, мæ дарæг! 
Нæй мæлæтмæ дæр мæ удæн  
Адджындæр ыссарæн зарæг! 
 
Уæт гуырдзиагау дæ зарын, – 
Уæд гуырдзиаг удмæ хъары; 
Уæд нæ фыдæлтæн сæ зæрдæ  
Райдайæм хуыздæр æмбарын.  
 
О, фæлæ кæй хъæуы зарæг, 
Иу лæг æм йæ хъус нæ дары! – 
Лæуу фæлтау фыййауы армы, 
Уымæн у йæ цин, йæ дарæг!.. 
        

 
 

 



 
 

          205 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

ЦИЦИНАТЕЛА – РУХС   ХЪÆНДИЛ 
 

Рухс хъæндил дæ, рухсæндæг! 
Ма атæх цъындæг – сындæг, – 
Иугæр де ‘рттывд атары, 
Уæд мæ уд дæр баталынг!.. 
 

Уæ, куыд рухс, куыд дзæбæх дæ! 
Æз цæгъдын мæ гæндзæхтæ, 
Гъе уæддæр дæ рухсы тын  
Иннæрдæм фæлухыс ды!.. 
 

Цыллæуаф, нæ къуытты чындз, 
Цъулбер æмæ мыдыбындз, – 
Арвæй нын ысты нывгонд, 
Гъе, фæлæ дын уæнт нывонд! 
 

Цъулбер хос, æргъау хос у, 
Гъе, фæлæ æлгъаг фос у: 
Фестонг, – туг æрдомы уый, 
Бафсæст, уæд фæуомы уый!.. 
 

Уымæй зæрдæ тынг фæцъæх, 
Иунæг ды – хæрзты дзæбæх! 
Уæ, мæ хур, мæ рухсæндæг, 
Ратæх мæм цъындæг–сындæг! 
 

Бындз йæ мыд, йæ мыдадзæй  
Мах дæр цух нæ ныууадзы, 
Гъе фæлæ фыд койаг у, – 
Фатæй нæ рæхойаг у!.. 
 

Ахæм та кæй фæхъæуы, 
Уый бæсты дæ фæхъхъау уон: 
Уый – мæстыгæр, судздза у, 
Ды – цырагъау, судзаг уд! 
 
Цыллæуаф фæци æрдаг, 
Уафы нын фæлмæн зæлдаг, 
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Фæлæ сонт æмæ тæппуд, 
Сисы тыны бын йæ уд.. 
 
Сонтæй чи сафы йæ сæр, 
Уый нæ агурын æз дæр, – 
Рухсæндæг, дæуæй хуыздæр  
Никæй федтон æз уæддæр! 
 
Рухс хъæндил дæ, рухсæндæг, 
Ды кæдæм тæхыс сындæг? 
Исчи дæ куы фæсайа, 
Уæд мæ уд кæуыл тайа?.. 
 
Зонын, ды хæрзæг кæй дæ, 
Фæлæ дæ æндæр кæйдæр: 
Уымæн рухс йæ мæйдар дæр, 
Уæд мæнæй цæмæн дард дæ?.. 
 
Æдт, мæ хуры уаз æрхъис,  
Ме ‘рдæм ды куы раздæхис, 
Уæд æз зарын сарæхсин, – 
Рухс бон фестид тар æхсæв! 
 
Райтау – ма дæ рухсы тын, 
Фесæфа æнусы рын, 
Алидза мæ сон тæргай, 
Уæ мæ хур, рæсугъд чызгай! 
 
Рухс хъæндил дæ, рухсæндæг, 
Уæ кæдæм тæхыс сындæг? 
Ды мæнæй куы вæййыс дард, 
Уæд мæ уд кæны æнкъард!.. 
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МÆ ФÆНДЫР 
    Ал. Мусхелишвилийы номарæн 
 
Уымæн хъæуы мæн мæ фæндыр, 
Уа рæстдзинадæн йæ гæнах,– 
Уый рæстаг куыд уа йæ фæндты, 
Уд дзы аивдæр куыд кæна! 
 
Иунæг иу уыдзæн йæ нысан: 
Уа зæрдæзæгъгæ йæ зарæг, 
Царды алцыдæр куыд мыса, – 
Цин, бæрзонд цин уа, гъе хъарæг!. 
 
Уа йæ хъисты зæл æнæлаз, 
Алчи дæр æй хорзæн мыса, 
Æмæ сабыргай мæ хъæлæс  
Йемæ аивæй куыд хъуыса! 
 
Рухс кæна, дзæлдзиныг чи у, 
Уымæн йе ‘фхæрд уд йæ хæдзар; 
Йе ‘фхæрæгæн та йæ риуы, 
Раст æндон фатау, ныссæдза! 
 
Гъе, æрмæстдæр уæд, ызмурау, 
Ды нæ зардзынæ дзæгъæлы, 
Уæд рæстаг хъуыддагыл дзурын  
Сарæхсдзынæ ды, æгъгъæлын. 
 
Ме ‘взаг фестад дур, – мæ фыны, 
Фыны дæр! – мæнг дзырд куы зæгъа. 
Ахауæд мæ цонг рæбыныл, 
Кæд кæйдæр цæстмæ куы сцæгъда!.. 
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Фæндæгтæн фæдæн сæ сæрдæн, 
Мæн хъысмæт ныддаста сурæй, 
Не сивдзæн уæддæр мæ зæрдæ, 
Фестдзæни хъæбæрдæр дурæй! 
 
Искæй цин мæнæн у цинаг, 
Æмæ цард кæд зын уæззау у, 
Æз уæддæр нæ дæн зæгъинаг 
Сауæй – урс у! урсæй – сау у! 
 
Уымæн хъæуы мæн мæ фæндыр, 
Уа рæстдзинадæн йæ гæнах, 
Уа рæстаг йæ дзырд, йæ фæндты, 
Уд дзы аивдæр куыд кæна! 
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МУХАМБАЗИ 
 
Афардæг мæ цадæн йе ‘мбис барджынæй. 
Маст-хъуырмæ, нæ федтон иу хуыпп й’ адджынæй. 
 
Нал мæ уадзынц низтæ æмæ дудгæбон, 
Нæй уæддæр кæуæн, вæййын æз худгæбыл. 
 
Цард лæгыл куы рахæта, уæд цы амал и? 
– Фосы ‘мгадæй уæд хуыздæр у амæлын!.. 
 
Чи уына æрдæгмардæй йæ уарзоны, 
Уый йæхи низ нал фендавы, нал зоны. 
 
Гъе, фæлæ кæй уарзын æз мæ мæнгардæй? 
– Рагон у, зæронд æмæ æрдæгмард у!.. 
 
Гомсæрæй, бæгъæмвадæй ныммæрдвынæй. 
Чи ма, чи йæ сцух кæндзæн æдзæм фынæй?.. 
 
Æз – мæрдджын. лæууын уырдыг йæ нывæрзæн... 
Зæрдæйыл фыр мæстæй кæд зынг ивæрзы. 
 
Гъе, уæддæр æз бахудын æнæбары, – 
Уый дæр мын мæ карз ызнаг кæм фæбары: 
 
,,Лæг, мæрдджын лæг, еусар кæны уарзоныл, 
Ай та худы!.. Худинаг дæр нал зоны!..” 
 
Не ‘мбарынц, лæг саст зæрдæ, фыдæх удæй  
Хаттæй хатт кæугæ–ниугæ кæй фæхуды!.. 
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МАДЫ ЗАРÆГ 
 
Де схаст – комдзæгтæй, мæ уырзæй –  
Уыд. дæ ныййарынау, риссаг! 
Дунейы сылтæй кæй уарзы  
Дæу дæ мад фылдæр, – нæу диссаг! 
 
Чызг, йæхи фыдау, фæуарзы  
Уарзын йе ‘мкъайы, – йæ хæс у, 
Мад та, мад, хъæбулы уарзон  
Йемæ ингæнмæ фæхæссы. 
 
Дард дæ, уæд мæйдар у бон дæр, 
Дард нæ дæ, уæд райы зæрдæ. 
Мад йæ хъæбулæн нывондæн  
Хъары разыйæ йæ сæр дæр. 
 
Фæлæ ферох кæны мады  
Лæппу, бауарзта, уæд уайтагъд, 
Æмæ баййæфта уый сайды, 
Уæд кæйдæр уарзт армæй атахт.  
 
Уый æрдзы фæтк у. Нымайы 
Мады зæрдæ уый дæр уадзыд. 
Мад йæ хъæбулы цæрайæ  
Рохуаты йæхи ныууадзы. 
 
Уæ, мæ хъæбул, уый куыд дард дæ!.. 
Зæрдæ сау сагъæсыл бафты: 
Кæд ыстонг дæ, кæд ныссалдтæ, 
Нæй дын сугæвæрæг д’ артыл?!. 
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Уæ, кæд хæцæны æрхаудтæ, 
Нал дæ фатдзæфæй дæ тыхы?.. 
Нæй дæ уæлхъус, нæ, дæ мад дæр,– 
Дон дын чи сдара дæ дзыхыл?.. 
 
Кæд дæ цæстытæ, фыдисау, 
Сынт йæ къæдз ныхтæй æлвасы?.. 
Кæд уæгъдидонæй, фæдисау, 
Де ‘фсургъ,барæгмæ ныууасы?.. 
 
Кæд дæ хъуымбыл бецыкк мæргътæ  
Тауынц ахстоны бын зæххыл?.. 
Уæрджытæ кæнынц дыдæгътæ, 
Фæлæ мад дæумæ фæтæхы!.. 
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ИМЕРЕТТАГ ЗАРÆГ 
 
Уæ, мæ чысыл хуры хай, 
Уанцон сайд мын нæу? 
Чыргъæды куы фæхастон, 
Булæмæргъау, дæу! 
 
Буц хаст дæ, сæкæрыл хаст, – 
Уымæн хаттæн дард! 
Уæ, мæ чысыл хуры хай, 
Бандзæрстай мыл арт! 
 
Радтон дын мæ уды фарн, 
Зæрдæйы фæлмæн, 
Ныр, мæ чысыл хуры хай, 
Ды цы сфаудтай мæн? 
 
Дæн æвау, æндæрыл мæ  
Баивтай уæддæр. 
Донласт, гъе сыгъды фæуын  
Уаит мын хуыздæр!.. 
 
Уæ, мæ чысыл хуры хай, 
Рамардтай мæ ды,– 
Дæ уæддæр мæ булæмæргъ, 
Хаст та дæ мыдыл! 
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РУСТАВЕЛИЙЫ СУРÆТМÆ 
 
Уддзырагъ! Бузныг де ‘сгуыхтæй! 
Кад – дæ радтæг, дæ адæмæн! 
Де ‘нусон цыртау, баззайæд  
Ам дæ уды æрдаг тæмæн!.. 
 
Уыд дæ раг фæзынд адæмæн  
Дзурæг йе ‘вæсмард, й’амондыл. 
Афтæ арвы рон уарынты  
Хур бон развæлгъау амоны  
 
Уддзырагъ! Цæй – ма бацамон, 
Уд куыд уадзы æрдаг тæмæн,– 
Кæд нæ дуджы дæр басгуыхид 
Исчи булæмæргъ адæмæн... 
 
Кæд, Тъарелау, ныффæйлауид 
Исчи, зарæгæй разæнгард, 
Æмæ каджитæм бахæссид 
Лæг, домбай лæг, йæ марæн кард!.. 
 
Уæд дæ буц ном, дæ рухстауæг, 
Уаид бон – хур, изæр – мæйау! 
Уæд дæ сурæт нæ гуырдзыйæн  
Уаид рухс цъырт йæ зæрдæйы!.. 
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НЫХАС ХЪАМАМÆ 
 
Æдт, дæ нывонд фон, мæ хъама, 
Хорасайнаг дæ, болатæй! 
Мæн, мæ иунæг ныфс, ды хъуамæ  
Байсай ме знагæй – налатæй! 
 
Дауы дæ зæрдæйæ, армæй, 
Арæхсын цыргъаг ыссынмæ! 
Æз – æфхæрд! – мæнгард, хæрамæй, 
Ды – мæ хæрзгæнæг, æфсымæр! 
 
Де ‘рцæфæн нæ лæууы ницы, 
Цъыкк! – æмæ фæци тыхтона! 
У болатзæрдæ дæ хицау, 
У йæ арм хъæддых, æндонау! 
 
Ды кæй арæзт дæ, кæй нывгонд, 
Уымæн йе сфæлдисæг уаз уа! 
Æдт, дæ нывонд фон, дæ нывонд; 
Ме знаг тугкалгæ дзыназа! 
 
Ме знаг хордта мæн æргомæй, 
Ис гæрзытæ уагъд мæ цармæй!.. 
Ды ысхицæн кæн дæ комæй  
Мæн – æфхæрд лæджы – хæрамæй! 
 
Ныр дæуæн дæ мил нысан у – 
Знаджы сау зæрдæ! дæ низтæ, 
Ды дæ ком йæ туджы атул, 
Раст цыма фыссæнгарз, сис дæ!  
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Сахур мын йæ тугæй уадид 
Ды мæ урсытæ сырх–сырхид, 
Зарæгау мæ удæн уаид,– 
Ме знаг йе сæфтыл куы рыхид! 
 
Дауын дæ, мæ хъама, дауын,– 
Ралæууыд, болат, дæ рæстæг! 
Кæрццæмы дын нал ис дауæн, 
Ферттив, хурау, ныр æлвæстæй! 
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ПОЭТ 
 
Куы æрра вæййын, куы зæндджын, 
Куы нæ вæййын сæ иуæй дæр. 
Нæ æрвон фæдæн, нæ зæххон, 
Æрдзæн й’азæлд, йæ ниуын дæн. 
 
Ды мæ зондджыныл ма дис кæн, 
Ма хъав ме ‘ррайыл ферайын: 
Ис æндæр зæд, æндæр Хуыцау 
А – мæ зонд æмæ ме ‘ррайæн. 
 
У мæ зæрдæ та, айдæнау, – 
Не рдзæн ахæм ысфæлдисон: 
Уымæ чи, гъе цы ныккæсы, 
Уымæн фесты нывæвдисæн. 
 
Ме ‘взаг дзуры, цы фехъусы  
Æрдзæй сусæг, нымд хабарæй; 
Гъе мæ зодæй цы басгарын 
Тæразыл рабар–бабарæй. 
 
Æз нæ дæн, нæ, цы мæ ‘нхъæлут, – 
Хурау ме скаст, мæ аныгуылд. 
Æз – æхсæйнаг, хуымæтæг лæг, 
Куы зæххон дæн, куы – арвы гуырд. 
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УРС ХИЛТÆ 
 
Гъемæ, нал дæн, цы уыдтæн, уый 
Æз мæ урс хилæн й’азарæй. 
Коммæ нал кæсы хъисфæндыр, – 
Уый дæр, раздæрау, нал зары. 
 
Зæрдæ гъе уæддæр атæлфы, 
Фæлæ нал и тых базырты... 
Федтон бирæ маст, бирæ хъыг, 
Бирæ йеусартæ базыдтон... 
 
Зæрдæ байдзаг æртæх–æртæх 
Бирæ марг æмæ сау мастæй. 
Афтæ свæййынц æнусы бæрц  
 Бонгай–бонгай уæззау азтæ. 
 
Мæн цæмæн хъæуы ахæм цард, 
Мæн, мæстылгъæдæй джиугæйæ,  
Кæд мæ уарзон мæ цæсты раз 
Ныр – хæдзархæлдæй, ниугæйæ?!. 
 
Гъе, фæлæ сонт ныфс, арвы тых 
Ног куы ферттивы, хъамайау,  
Уæд, мæхицæн Тъарел æнхъæл, 
Æз фæндийæгтæ самайын. 
 
Сидын Фридон, Автандилмæ, – 
Тохы цонгæнгом рахæцæм! 
Нестан-Дареджан каджитæм 
Ныр йæ ахæстыл нал хъæцы! 
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Цæй, цы сын у мæ урсытæн?!. 
Хъуамæ тугæй ысаив уой! 
Ног та сивтындзон хъисфæндыр, 
Цагъд æндæр цагъдæй раивон! 
 
Фæлæ, сар фæуон, зындонмæ 
Мæн мæ дызæрдыг аппары: 
,,Акæс айдæны, – урс хил дæ!..” 
Уæу, мæ зæрдæ мын амары... 
 
Дзуры:,,Фридон, Афтандилæй 
Хæст сæруæлдай куы радомай, 
Уæд цæй Тъарел дæ?.. Искуы ма  
Фестад гæды æрра домбай?..” 
 
Раст у!.. Гъе, фæлæ афтæмæй 
Æз ныфссастæй куыд рацæрон?.. 
Нæ, бæгъатырæн разамон  
Раздæр иу æдых рацæуы! 
 
Нæ, æгас цæуæд райгæ ныфс!.. 
Æз мæ урс хилы рисвæдыл 
Хъуамæ зарон бæгъатыртыл, – 
Сида тохмæ мæ хъисфæндыр! 
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УАРЗОНДЗИНАД 
 
Уарзт у курдиат æгасæй: 
Иу уысм – адджын, маст – дæргъвæтин. 
Цъусдугмæ – æхцоны суадон, 
Уый фæстæ дзы марг, мæлæт и! 
 
Абон – дæу, иннæбон – искæй, 
У цæрддзу бæлццон æвæды. 
Уæд йæ райдиан цы ран и, 
Гъе йæ банцайын кæм фæнды?.. 
 
Чи йæ фауы, чи – рæвдауы, 
Фæлæ сеппæтæн æлдар у! 
Чи у ахæм æмæ й’ амонд 
Рухс æхцонадæй нæ бары?.. 
 
Дард нæ хæссы... Æмæ искæй  
Циныл бонуæлдай нæ дары. 
Радты иу уысммæ æхцонад, 
Масты та æнусмæ ппары... 
 
Зилынц гъе уæддæр йæ фæдыл!.. 
Алцы дæр ын райгæ барынц, – 
Цыма иу уысммæ æхцоны  
Раст æнусваг хæрзтæ арынц! 
        

 



 
 

          220 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

НОГ ЗАРÆГ 
 
Æдт, цы хорз лæггаг рацыдтæн  
Саби, сонтæй, бындар фæдæн! 
,,Байрæз, байрæз дзæбæх лæппу!”– 
Алчи кодта мын арфæтæ. 
 
Иу чысыл чызджы бауарзтон,– 
Бонæй бон хуыздæр иваг уыд! 
Æз нæ федтон ыстъалы дæр  
Арвыл, уыйау, æрдтивагæй! 
 
Уарзтам, уарзтам кæрæдзийы; 
Уарзт æргом уыд, нæ басусæг, – 
Зарыд зæрдæйы булæмæргъ, 
Зади зæрдæйы малусæг! 
 
Арв нæм касти мыдыкъусау, 
Зæхх – мыдамæзты сах къæрта; 
Се хсæн байтыди уарзонад  
Æмæ разади мах кæрты!.. 
 
Аргъуан. Махыл ис хъамбыдтæ. 
Чызг цыллæ кæрдæн, даргъхауы... 
Хъæуы карз хицау басхъæл и: 
,,Сауджын, уый сыл куыд аргъауыс?!. 
 
Сидынц лæппумæ æфсадмæ, 
Уый салдаты хæс фиддзæни; 
Чызг, идæдзау, æртæ азы  
Ам, къæцæл чындзау, хитдзæни!..” 
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Æз ныхъхъуырдтон мæ цæсты сыг, 
Чызг ныффæлурс и рустындæй. 
,,Уæуу, дæ ныййарæг амæла!..”– 
Систой хъарджытæ устытæ. 
 
Чызг, мæ чысыл чызг, баззади, 
Кодта хъарджытæ, сагъæстæ, 
Фæлæ ме ‘рцыдмæ иу фæрныг  
Уый йæ хæдзармæ ахаста... 
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УАРЗОНМÆ 
 
Уæ, мæ удлæууæн, дæу уарзын  
Æз – дæ цагъар, иузæрдыг. 
Æз дæуæн æмæ дæу тыххæй  
Ахизын мæхи сæрты. 
 

Афтæ мæм куы кæсы, – бадыс  
Дуарæхгæдæй ахæсты.  
Гъе, фæлæ дæм уырдæм чидæр  
Уарзгæ–хъавгæ баххæсти. 
 

Адджын – уæд йæ хæрд, йæ нозт уа! 
Дары сæ мыды къусæй. 
Мады хъæлæсæй дæм зары, 
Афтæмæй фыды ус у!.. 
 

Бахиз дзы дæхи! Уæйæнгæс, 
Сайæгой, мæлхъ–ызнагæй, – 
Уый дæ размæ та æндæртæн  
Зарыди мæлгъæвзагæй. 
 

Фидар – иу фæлæу йæ ныхмæ, – 
Хъæц, фæхъæц дæ уацарыл! 
Нестъан–Дареджан фæзминаг 
У дæуæн дæ а –царды!  
 

Агуры Тъарел ивгъуыд бон  
Дæу, – нæ дын ис рохгæнæн! 
Автандил æмæ Фридон та  
Сты дæ сæрыл тохгæнæг. 
 

Калдзæн туг, цæссыг дæу тыххæй, 
Æмæ хæц дæ сины сæр! 
Цардтæн уый куы у сæ хорз ныфс, 
Мæрдтæн та – сæ цины сæр! 
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ÆЗ ЛÆППУ, ÆВЗОНГ КУЫ УЫДТÆН 
 
Æз лæппу, æвзонг куы уыдтæн, – 
Зарыд, уадындзау, мæ зæрдæ. 
Уарзондзинадмæ бæллыдтæн, 
Фæлæ фаудтой мæн: æвзæр дæ! 
 

Ныр – зæронд, æнæфæразон, 
Бахус цæсгом; урс, тæнхъуын дæн. 
Цæй, ныр ма цы давы уарзон, – 
Циу йæ нæй дæр, циу йæ хуын дæр?.. 
 

Цард мæгуыры бон мæ кæрты, 
Никуы суагъта мæн тæлфын дæр. 
Гъеныр ма фæллой цы кæрды, – 
Уа æви нæ уа æппындæр?.. 
 

Чи мæ хъуыд æмгарæн, – дарддæр, 
Иувæрсты хъуызынмæ хъавыд.. 
Цæй, нырæй фæстæмæ ‘мгар дæр  
Уа æви нæ уа, цы давы?  
 

Цардтæн æз рæстæй æфхæрдæй, 
Федтон фаг рын æмæ сонæй,– 
Гъеныр ма мæнæн цы кæрды, 
Зоной мын мæ раст, нæ зоной?.. 
 

Æз кæмæ сидтæн: фæкæс мæм! 
Уый – иу хъæр нæ хъуыста барæй. 
Ныр куы амæлон, – мæ къæсмæ  
Исчи ‘рцæудзæн, нæ – цы мары?.. 
 

Уд – хъæдгæмттæ, зæрдæ мард у, 
Цæсгом бампылд, сæр та – митау... 
Афтæмæй мæ цард цæй цард у, – 
Бон, дæ зæры бон, куы лгъитай?.. 
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ДЕНДЖЫЗ, СЫЗНÆТ У, СЫЗНÆТ! 
 
Денджыз, базмæл–иу арæхдæр, 
Фестад де ‘мдзæдис уадтымыгъ! 
Самай улæнтæй сау хæхтæ, – 
Дон ныззæй кæна астмыл! 
 
Ды дæ налхъуыттæ арф–арфы 
Дарыс, армæй сæ нал æхсыс. 
Ды дæ хуыссæджы тарф–тарфы 
Уыдон дунейæ бамбæхсыс. 
 
Фæлæ тымыгъ куы фемæхсы, 
Гъе уæд – мæйтæн уа, хуртæн уа,– 
Сисыс урс хæзна де ‘мбæхстæй, 
Тауыс д’ алфæмблай хуртыуан! 
 
Æдт, поэт, ды дæ зæй – туджы  
Ауадз карз маст сæнт ивылдæй!.. 
Зарæд зæрдæ фынæй дуджы, 
Калæт тары йæ тыфылтæ! 
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ХУРЫ ХАЙ 
 
Уарзоны ингæн агуырдтон 
Æз мæ мидвынты уддыхай...  
Сидгæ адзырдтон удхастæй: 
,,Уæ, кæм дæ, кæ, мæ хурыхай!?.” 
 
Зади сындзыты иу уарди, 
Сидзæр, – баци æнуды хай.. 
Уымæ, хъарæгау, бакодтон: 
Уый ды дæ миййаг, хурыхай?!. 
 
Дидинæг йæ сæр батылдта, – 
Ризынц къуыпаты уаз хæлттæ. 
Йе ‘рвон хурвæдис æртæхæй  
Уый налхъуыт цæссыг разгъæлдта. 
 
Бадти удрæдау булæмæргъ 
Дæлсыф, зарæджы муры хай. 
Дзурын комзæрин цъиу-маргъмæ: 
,,Кæд ды дæ миййаг. Хурыхай?!.” 
 
Фестъæлфт, бавнæлдта уардимæ, – 
Кæд ныфс æвæры уый куыдæн?.. 
Зарæг ауагъта, хъарæгау, –  
Дзуры раст цыма:,,Уый куы дæн!” 
 
Бахудт бонвæрнон арвастæу, 
Тын æрзæбул и – уды хау.  
Уый дæр бафарстон адæргæ: 
,,Кæд ды дæ миййаг Хурыхай?!.”  
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Цæст æрныкъуылдта разыйæн, 
Рухс тын рауагъта, хины уагъд. 
Уадымс бадзырдта сабыргай  
Уæд мæ зæрдæмæ цины уац: 
 
,,Мæнæ, гъе, мæ хур, ц’ агуырдтай. 
Ма ку, мауал кæ дудгæ дзой.  
Арвит ныр дæ бон райгондæй, 
Ныр уæт де ‘хсæв та удæнцой!” 
 
Иу уд бацыди се ‘ртæйы, – 
Стъалы, булæмæргъ, уардийы; 
Уарз сæ, раздæры иу удау, 
Ныр дæ ард æмæ цард и уым. 
 
Гъемæ нал зилын дунейыл 
Нал дæр агурын уарзоны. 
Хъаст дæр нал кæнын а– бæстыл,– 
Ныр цæссыг калын нал зонын. 
 
Уарди стъалы мын – удрайæн,  
Бул–бул ме ‘рхуымæн – й’ асурæн. 
Ныр куыд райы уд, уымæн та  
Нæй лæджы ‘взагæй радзурæн! 
Ног мæ царды бон раирд и, 
Нал у ‘фхæрд уд æнуды хай. 
Ныр кæм дæ, уый дæр базыдтон, 
Уæ, мæ удлæууæн Хурыхай!.... 
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ДЗУРЫ   МÆ   ЗÆРДÆ 
 
Уарзтон дæ, уарзтон – æрвон зæды уарзтæй. 
Уарзтон, поэзийау, уарзтон, мæ зæдау. 
Гъемæ иу федтон дæ цæстыты хъазты, – 
Цардæй, сыгъдæгæй кæй нæ ис æфсæдæн! 
 
Цины уа, масты уа, фыны, гъе хъалы, 
Рухс зæды къалиуау, зæрдæйыл бадтæ. 
Зæды раз буддзæссыг цырагъ куыд калы, 
Афтæ дæ разы, ыстъæлфæнау, тадтæн. 
 
Арвмæ, æгомыгау, удгуывд хæссæгау, 
Цырагъ куы рухс кодта, тайгæ куы ради, – 
Дунейы фарнау, ныфсдæттæг цæссыгау, 
Цадæг мæ зæрдæйыл тагъди мæ калди. 
 
Гъе, фæлæ зындоны чъизихор удтæ 
Арвы сыгъдæгæн, æрвдыхæн цы ‘мбарынц!?. 
Се сæфт æрваив у, хъылма сын – буддæф, 
Мæрдты къæм удыхос суадоны ‘ппарынц!.. 
 
Баххæст дæумæ дæр сæ марг дзых... Мæйдарау 
Фестади дуне, мæ цырагъ фæкуырыг... 
Баззадтæн иунæгæй,сидзæрæй тары, 
Удхаст, æрдæгмард, – цы бон и мæгуырыл!.. 
 
Гъе, уæддæр уарзын, æрвон уды уарзтæй, 
Уарзын, поэзийау, уарзын, мæ зæдау. 
Исчи ныр хъуамæ дæ цæстыты хъазтæй, 
Цардæй, æвæсмардæй райгæ æфсада!.. 
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УÆ НЫВОНД ÆРБАУОН! 
 
А-бонмæ бирæ фæкастæн æнхъæлмæ!.. 
Йеныр æй баййæфтон, – зæрдæ фæради. 
Фæсивæд, размæ! – уæ нывонд æрбауон, 
Рацæут, рауайут! Йеныр уæ рад у! 
 
Бирæ фæдзырдтон мæ дуджы... Æниу мын 
Дзурæн цы уыди, – мæ фæндтæн сæ аууон!.. 
Гъеныр нын нал тонынц не ‘взаг нæ хъуырæй, 
Гъеныр ысдзурут! Уæ нывонд æрбауон! 
 
Хъуыддаг ысбарут сæдæ хатты зондæй, 
Стæй йæ уæд бакæнут, у’ амонд, уæ нывау! 
Тагъд ыл нæ хъæуы, тæрсын дæр нæ хъæуы! 
Афтæмæй размæ! Æрбауон уæ нывонд! 
 
Бирæ фæкуыстон æз, бирæ фæкъахтон, 
Уидаг ыскъахын нæ фæци мæ амонд... 
Гъеныр уæ рад у, æрлæууыд уæ заман, 
Гъемæ æркъахут, уæ нывонд æрбауон! 
 
Æз ныр фæуд лæг дæн, цæмæн ма, цы ма дæн!.. 
Мæнæ мæ ингæны къæсæрыл дауын... 
Гъе, фæлæ – уастæн уæ нывонд æрбауон! – 
Хурау, уæ ныфсæй мæ зæрдæ рæвдауын! 
 
Ма мын фæкæнут мæ рухс ныфс фыдæнхъæл, – 
Зæрдæ фæфидар, æз нал дæн кæуинаг! 
Рæстæг æрзылди, уæ нывонд æрбауон!– 
Иумæ фæцин кæнæм, иу у нæ цинаг!     
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ВАЖА- ПШАВЕЛАМÆ 
 
Æдт, бæрзонд хæхты булæмæргъ, 
Ды налхъуыт-налмас байтауыс! 
Арын де ‘взагмæ иу аипп, – 
Уый дæ адæмыл атауыс. 
 
Æз нæма уыдтæн Пшаветы, 
Фæлæ уыцы рæсугъд бæстæ  
Æз дæ зонд æмæ д’ арæхстæй 
Федтон нывы мæ уддзæстæй. 
 
Уым цы нæ ис – дзырдæй нывы, 
Уый та хырвæлмы, æртæхы  
Федтон дардуын зæрдæдзæстæй 
Демæ иумæ тæхгæ–тæхын. 
 
Зонын, ахстон дын Пшавет у, 
Уаз, фыдæлты хæстон ардау. 
Уым лæджы дзырд рæстдзинад у, 
Уым лæджы риу – æндон уартау! 
 
Кардау, не знаджы сау удыл 
Ис дæ фыссæнæй арф фæдтæ! 
Ракæн фæзы æфсымæрæй  
Хæхты бул–бултæн арфæтæ! 
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МÆ ЗАРÆГ 
 

Дæн мæ хъуырмæ мæнг дунейæ, 
Нæй фæуæн дæр йæ азатæн: 
Нæ мæлын уадзы, нæ цæрын, 
Цæрдтæй мæрдты ‘хсæн баззадтæн. 
Æз мæ гуырæн бон фелгъитын, – 
Фод мæ царды уысм ме ‘вдисæн: 
Æз мæнг дунейы асайын, – 
Ме ‘цæг рухс фæндтæ не ‘вдисæн! 
 
Худгæ, циндзæстæй бамбæхсын  
Æз мæ цæссыг мæ рисгæ мæт. 
Фат, мæ зæрдæйы марæн фат, 
Цæй цæмæн радтон искæмæ?!. 
 
Сындз, мæ сындз къутæр искæмæн  
Ногдзыд малусæг, уарди у. 
Уæ, мæ сæр, де ‘мзонд ма агур, – 
Хауыс зондцухты къардиуы!... 
 
Уадз, фæлтау та мæнг дунейы 
Марг нозтмæ æз фæразæй уон; 
Уадз, мæлынæн дæр мауал уон, – 
Цæрдтæй мæрдты ‘хсæн баззайон!.. 
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ХЪОМЫЛГÆНÆГ 
(поэма) 

Нæ ахуыргæнджытæн  
зæрдылдарынæн 

1 
Уалæ арвы рæбын, тигъыл, 
Цъиуахстонау, ис цыдæр, –  
Цас фæнды йæм ма кæс джихæй, 
Нæй йын базонæн уæддæр. 
 
Уый у пацха, гъе цæрæнуат, 
Лæгæты дзыхыл ныхæст; 
У зымæгон хъарм, цырынарт, 
Сæрды сатæгæй – æххæст. 
 
Арв йæ цæлхъæй зæхх куы уигъы, 
Дунейыл куы расты хъызт, 
Уæд йæхи нытухы мигъы, 
Æмæ у фыд уадæй хызт, 
 
Гъе, фæлæ йæ сæрмæ арвыл  
Хур куы ссæуы кæнæ мæй, 
Бæстæ комрæбынты тарфы  
Хи куы айтындзы фæрнæй, 
 
Гъе, уæд пацха у бæллиццаг, – 
Конд хуымæтæг у æниу, – 
Гъе, уæд галуан дæр зæринцар 
Зæрдæйæн йæ цуры циу! 
 
Ис æм, карды комау, нарæг 
Иунæг къахвæндаг æрмæст. 
Уырдæм чи цæуа, уый – саг лæг, 
Удвидар, цæстæй – æххæст. 
 Науæд та уый расгуыхт барæг, 
Йе’фсургъ хохаг хорæй хаст, 
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Арвастæу тæхын фæлварæг. 
Хохæй хохмæ гæпп – йæ хъазт! 
 
Уый цыма кæй уа, кæй цæрæн, 
Науæд чи у ам æхсин? 
Чи дзы бацарди, цы сæрæн, 
Чи дзы ссардта амонд, цин? 
 
Уый у иу лæппу, абхазаг, 
Хохаг, райгуырд, ралæг ам; 
Уый фыдбойнаг цардыл – разы, 
Тутт, æввонг цардмæ – хæрам. 
 
Топп – рæстдзæф, йæ хъæд æргъæуджын, 
Ноджы андиаг нымæт. 
Уыдон ын куы уой æрмæджы, 
Гъе, уæд ма цы кæна мæт?! 
 
Ис ма иу мæтаг... Йæ ном та  
Уарзондзинад у, æцæг, –  
Уымæй нæу ифтонг, йæ бонтæ  
Уæд тыхстæй æрвиты лæг. 
 
Фæлæ уымæй дæр йæ амонд  
Н’ алыгъди миййаг тæргай, – 
Уарзты буц фарны сæраппонд 
Рухсæй уый фæци йæ хай: 
 
Уый йæ къæсмæ ус куы ‘рхаста, 
Ууыл ацыди ныр мæй; 
Ацы рухс дуне ныббаста  
Уый йæ уарзонæн фæрнæй. 
Назиброла! – тайы царвау –  
Ус, мегрелаг чызг, йæ цин: 
Гъе, æртахт ыстъалы арвæй, 
Гъе та – зæд йæ хай фæци! 
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Циу уындæй йæ разы уарди, 
Малусæгау у сыгъдæг: 
Бауарзта фыццаг хатт царды, –  
Нал у а дуне къуындæг! 
 
У йæ арв æмæ йæ зæхх дæр  
Назибролайæн йæ лæг, –  
Стæг æмæ фыдæй æндæгъддæр  
Уыдон баисты æцæг! 
 
Гъе, – сæ уарзон каст, сæ сусæг, 
Гъе, – джих узæлд, сæ цин! 
Нæй йæ лæджы хуызæн кусæг, 
Нæй йæ усы мсæр æфсин! 
 
Гъе, фæлæ цымæ уæлæуыл  
Искæй хорз амонд фæци? 
Маст нæ фæскъæбут фæлæууы, 
Айсæфы уысммæ нæ цин!... 
 

II 
 Бæстæ аныгъуылди тары  
Æмæ ницы уыны цæст. 
Арв цæхæртæ калы, уары,  
Сырд йæ хуыггомы нымбæхст.  
 
Дымгæ дзаг комæй улæфы, 
Арвæй тугуарæн цæуы. 
Уæлæ рагъыл, дæлæ тæрфыл  
Арв йæ зынг фæттæ цæвы. 
 
Раст цыма дæлдзæх зындонæй  
Растад фыдбылыз æваст  
Æмæ а – бæстæ æвзоны, 
Исы сау хæхтæй йæ маст. 
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Ахæм ран хæйрæг дæр джиты, –  
Баййафы йæ къона сар... 
Гъе, фæлæ фæндаггон чидæр  
Абхазагмæ хойы дуар!... 
 
Бахоста, ыстæй уæд дзуры: 
,,Арвæй арфæгонд фæуат, –  
Уазæг баргъæвсти уæ цуры, 
Агуры æд бæх бынат!...” 
 
Фысым куы айхъуыста, уæд афтæ: 
,,Чи уа ахæм æхсæв ам?!” 
Сугтæ схойы арты арфдæр, – 
Уазæджы хъæудзæни хъарм. 
 
Фездæхт уазæгмæ уайтагъд: 
Уазæг, донластау, фæллад, – 
Арты цур дæ нымæт айтау, 
Бандоныл ныллæг æрбад. 
 
Уазæг – исдугмæ æгомыг,  
Басылыхъхъæй цæсгом тыхт; 
Халын нымæтбос нæ комы, 
Уымæ сарæзта йæ тых. 
Сауыгъта йæ нымæт къулыл, 
Гъе стæй – хъазт у æви хыл? –  
Сæрæй басылыхъхъ æртулы  
Æмæ фысымæн зæгъы: 
 
–,,Ды мæнмæ кæм дæ кæсынтыл, 
Уым мæ нал зоныс бынтон  
Кæнæ уазæджы фæзындыл. 
Макæ, райдыдтай фæсмон?..” 
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–,,Уый ды дæ, Сафар? Мæ даст сæр  
Фод дæ сæрвæлтау нывонд!.. 
Ме ‘фсымæр дæ хуызæн а зæр 
Ничи у рæсугъд, бæрзонд!...” 
 
Атыхст ыл, адджын пъа русæн, –  
Цинæй нал хæцы зæххыл. 
Гъе, стæй уый фæстæ йæ усæн  
Уатмæ райгондæй зæгъы: 
 
– ,,Æдт, дæ хорзæхæй фæрæвдз у,  
Радав дзаггарз æмæ фынг. 
Цыхт, арахъ æмæ фæлмæн дзул... 
Фæндаг дард фæндаг у тынг”. 
 
– ,,Нæ, Бату хæрды кой ма кæн, 
Ме стонг уадзыныл нæ дæн. 
Æз æндæр, фыддæр ызнагæн  
Абон й’ахæсты фæдæн “. 
 
Уый дæр ма зæгъдзынæн ноджы, –  
Иу низ, иу ранæй нæтын: 
Абонмæ уыдтæн цæсгомджын, 
Ныр сыгъдæг цæсгом нæ дæн. 
Алмахист, – сæ хуыздæр хæрзтæн, –  
Зоныс æй, цы дзурон даргъ, –  
Уæд йæ бæх зæгъай, йæ гæрзтæн  
Не скæндзæн æргъгæнæг аргъ. 
  
Гъе, йæ бакаст, гъе – йæ уындæй  
Барæг уый хуызæн кæм ис!.. 
Цæст æм нал тæры кæсын дæр, – 
Уый мæстæн фæдæн æмбис.  
 
Айхъуысти йæ хорз ном дардыл, 
Иу лæг дæр æм нæу хæрам; 
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Чызджытæ йæ уынд, йæ кадыл  
Дардмæ дæр кæнынц æрра...   
 
Иу Зна-ханум æрмæст дæр  
Не ‘вдисы йæ фæнд бæрæг; 
Зоны йæ бæлвырд, йæ фæстæ  
Иннæтау нæ зилы лæг. 
 
Ды Зна-ханумы зоныс, – 
Сау рæсугъд у, номдзыд, хин; 
Усгуртæн сæ мæт, сæ сон у, – 
Хоны сеппæты йæхи. 
 
Нæй йæм, мæйау, февнæлд армæй, 
Мæйау у йæ рухс тын их. 
Асайы лæджы уд дардмæ, 
Стæй йæ акæны дыдих. 
 
Асайы кæлæнтæй, хинтæй, 
Саразы лæгæй цагъар, 
Стæй йыл нал бакæны цин дæр, – 
Джихæй йын дæ сæфт уд хъар!.. 
Хингæнæг мæн дæр фæсайдта, – 
Ныр йæ цагъайраг ысдæн!.. 
У æгад, æбузн мæ хай та, – 
Нал ныфсæн дæн, нал – куыстæн... 
 
Ноджы мын фæци йæ ныхас: 
,,Кæд мæ аккаг лæг дæ раст,  
Уæд Алмахситæн лæгдыхæй  
Аскъæф йе ‘фсургъы æваст.” 
 
Ацы ‘ртæ боны!.. Алмахсит 
Равзардзæн фæлтау мæлæт, 
Фæлæ йе ‘фсургъмæ æввахс дæр  
Никæй бауадздзæн... Мæ мæт  
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Уый у, гъе... Хуыздæр хос нал и, – 
Давд æрцæуа хъуамæ бæх, 
Кæд æгады ми у, галиу; 
Кæд хæрам хæссы, фыдæх,  
 
Гъе уæддæр... Зæгъын дын афтæ: 
Уый мæ цыды сæр мæнæн  
Хъуамæ бæх нæ къухы бафта, 
Нæй æндæр хуыздæр гæнæн”. 
 
Бамбæрста æппæт дæр фысым  
Нæу йæ кæнгæ ‘фсымæр раст, 
Фæлæ уый охыл нæ ныссым, 
Уыцы азарæй нæ тарст. 
 
Загъта:,,У фыд ми дæ хъуыддаг, 
Нæу дæ фæнд уæздан, фæрныг, 
Фæлæ дæ тыхсты æрхъуыдтæн, 
Гъе, уæд ма цы кæнон хъыг... 
Уарзты зин дæ удæй хъазы, 
Ма йæм иваз ды дæ хъуыр, 
Фæлæ бацархай, – йæ разы  
Ды куыд нæ фæуай ныхкъуырд. 
 
Ды йæ бæллицтæ, йæ фæндтыл 
Хæсс, нывонд лæгау, дæ сæр, 
Кæд дæ адджын цард сæ фæдыл, 
Митау атайдзæн уæддæр. 
 
Царды фенæг лæг дæ, зоныс, 
Алцæмæн дæр ис æгъдау: 
Лæг йæ ныфсхастæй фæтоны  
Алцы дæр, – нæй ууыл дау. 
 
Гъе, фæлæ айдагъ ныфсхаст дæр 
Нæу фæуæлахизæн фаг. 
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Тохы удуæлдайыл баст у  
Зонды бадт хъару, æрдаг. 
 

Ис тæппуд лæг, ис сæрхъызой, – 
Хъулон – мулон у нæ цард; 
Уыйау не сты иу, æмхуызон 
Арвы хорзæх æмæ ард. 
 

Бабырстæн дæ хъару фаг у: 
Цæст – цæхæр, дæ тых – ыстыр, 
Фæлæ ды уæддæр – æддагон, 
Фæндæгтæн цы зоныс ды?... 
 

Ды мæ быгъдуан бакæ хъуыддаг, – 
Кæд мæ къухы бафта бæх, 
На уæд ме ‘мгæрттæй фæхъуыдтæн, 
Айста мæ дæ сæрыл зæхх. 
Бад уал ам, куыд бадыс афтæ, 
Гъе, æрулæф, æхсæв – даргъ. 
Æфсургъ кæд мæ къухы бафта,  
Уæд ыскæн мæ къахæн аргъ!..”. 
 

Фысым худæнбылæй дзуры, 
Дуар рахгæдта, цæуы... 
Дымгæ хæхтыл мигътæ суры,  
Арв та къæдзæхтæ цæвы... 
 

III 
Дымгæ сау мигъты лæтæры  
Бафынæй, фæтæнæг тар. 
Уый кæйдæр æфсургъ фæтæры  
Йе ‘мгары тыххæй æмгар. 
 
Бæх æрбаста кæрты михыл, 
Бацыд хæдзармæ сындæг. 
Ауыдта йæ цæсты тигъæй, –  
Нымæтыл ныффынæй лæг. 
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Иу фæнд – куы асгарид йæ хуры, 
Уый фынæй былты тæлфын; 
Джихæй куы алæууид йæ цуры, 
Пъайæ куы асурид йæ фын... 
 
Уайы йæм æмæ нымайы: 
Ахæссон ыл æз мæ цæст, 
Фыны ме ‘взист мæй куыд райы  
Уый уал базонон æххæст. 
 
Бауад æмæ федта уаты; 
Й’ амонд банцади кæуыл, 
Уый – гуыбыр, сæрдзавдау бады  
Æмæ рустындæй кæуы... 
Уæд йæ пыхцыл сæр та къулыл  
Хойы, не ‘нцайы йæ куыд.. 
Уаты чи кодта быгъдулæг, 
Æмбæрзæн цæмæн у скъуыд?.. 

 
Цыма сусæны æнтæфы  
Сирвæзти йæ удыл арт, 
Уыйау мидбынат, зæрдæдзæфау, 
Лæг æгомыгæй æрбадт. 
 
Цасдæр абадт джихæй афтæ, – 
Не ‘нцад усы хъарæг сонт, –  
Гъе, стæй уæд йæ къухы бафтыд 
Ахæм ран æрцахсын зонд. 
 
Æмæ усмæ дзуры сабыр: 
,,Ма ку, хур, фæраз, мæнау. 
У фынфенæгау нæ хабар 
Æмæ айсæфдзæн фынау. 
 
Махыл ам цы ‘рцæуы, зон æй, 
Уый нæ аххос нæу миййаг, –  
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Уый хуыцау йæ барвæндонæй  
.Цардæн амоны фæндаг  
 
Цæй нæ зæрдæ ма цы, къахæм, – 
Айсæфæд, фынау, цы уыд!.. 
У нæ уарзондзинад махæн  
Раздæрау – сыгъдæг, æвыд “. 
 
Усы бахызта рæдыдæй, 
Пъатæ йын кæны йæ лæг, 
Æмæ уыцы буц рæвдыдæй 
Ус дæр басабыр сындæг. 
Уый фæстæ фæзылд, фæуади  
Уазæгмæ:,,Уæлæмæ сыст, 
Ахсæв ам фынæйæ уаты 
Нæу цыма дæуæн дæ куыст!..” 
 

Фестад, фесхъиудта – къæмдзæстыг, 
Уазæг фыр адæргæй рызт, 
Фæлæ фысымæн йæ мæсты 
Цæсгомыл куынæ уыд фыст. 
 

Уæд зæгъы: «Хуыцауæй бузныг, 
Лæгæй басусæг æппæт, 
На уый нæй, – мæ зæрдæ хъузгау, 
Хъама афастаид, уæд...» 
 

Ницы загъта ус цæмæндæр, –  
Лæгæн бахызта йæ цыт, 
Æмæ н’ айхъуысдзæн мæнæн дæр 
Ныр мæ худинаджы дзырд... 
 

Гъе, стæй фысыммæ куы сиды: 
«Райгонд дæ, – уыны мæ цæст, –  
Фесты цы рæстмæ дæ митæ, 
У мæ фæндиаг æххæст?...»  
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– «О, дæ фæндиаг æххæст у, –  
Æфсургъ кæрты михыл баст. 
Бакодтон дæ фæнд дæ бæсты 
Æмæ цу, дæ фæндаг раст!» 
 
Фысым дзуры, ныхас хъарм у, –  
Ма уа уазагæн тыхсæн! 
Стæй йын дон кæны йæ армыл, –  
Уадз, сау цæсгом ныхсæд!... 
 
Бакодта æппæт æгъдауыл: 
Уазæг хъуамæ уа æвæрд 
Ам, йæ хæдзары... фæлтау ын 
Искуы разынæд уæлмæрд!... 
 
Радта йын йæ бæх, йæхæдæг  
Давд бæхыл ысбадт цæрдæг, 
Æмæ ставд ехсæн йæ хъæдæй  
Февзыста йæ бæхмæ лæг. 
 
Бæхтæ атæхынц, æхст фатау, 
Уыцы уырдыджы æваст. 
Алчи дæр сæ цыма хаты, – 
Ам цыдæр кæй нæ у раст. 
 
Уырдыг куы ахицæни иу ран, 
Быдыр райдыдта сæрæй,– 
Уæд фæуагъта æфсургъ сирын, 
Фысым адзырдта хъæрæй: 
 
– «Сау лæг, хицоны æфсонæй 
Дысон баныгæдтай мæн... 
Абонæй фæстæмæ, зон æй, 
Ничиуал дæ ды мæнæн. 
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Хæц дæ дзыхыл!.. Æз нæ фæрсын!.. 
Ахæм туг – тæригъæд ис, –  
Лæг йæ койæ дæр ныхъхъæрзы, 
У йæ радзурын дæр рис! 
 
Гъе, ныр цу!.. Хъæцын дæ сæфтыл, 
Фæлæ лас дæ сау уд дард: 
Ацыдтæ ма ды мæ тæфтыл, – 
Нал дæ раздахдзынæн кард!» 
Хъуыста йæм Сафар æгомыг, 
Мардау цикъæвæлурс уыд; 
Йе взаг бандзыг и йæ комы  
Æмæ дурдзавдæй лæууыд... 
 
Стæй тыххæй ысдзырдта «Раст дæ!.. 
Дзуринаг цы ис мæнæн?!. 
Хæйрæг мын мæ намыс байста, 
Туг – тæригъæдджын фæдæн!.. 
 
Æз – дæ уацар!.. А, мæ хæтæл!.. 
Цæй, цы ма дзурон дæрдтыл;  
Барвæндæй дæумæ мæхæдæг  
Æз мæ сæр лыгмæ дæдтын.  
 
А – цардæй мæлæт хуыздæр у, 
Амар мæ... Æмæ ма уæд  
Чизоны мæнгард æвзæрæн  
Йе фсарм раздаха мæлæт!..» 
 
– «Уый дзы нæй!.. Æз никуы дардтон, 
Уацарау лæгыл къæлæт: 
Ды мæ мады риу кæм дадтай, 
Уым дын м’ армæй нæй мæлæт. 
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Уаз дæр махмæ тугхæстæгæй  
Ницы ис æмæ нæ уыд. 
Бацыдтæ йыл ды сæфтæгæй  
Æмæ фод дæ фæстæ фтыд!.. 
 
Æз мæ мастыл дур фæлдахын, 
Фæлæ ардыгæй – цæугæ!..  
Абонæй фæстæмæ махæн  
Нал у хионæй цæргæ! 
Гъе, фæлæ ма иу фæлгъауæн, 
Иу хæс иу чысыл хъуыддаг: 
Кæсæгмæ куыддæр ныххауай, 
Афтæ бацагур фыццаг. 
 
Чи дæ схаста, хъанæй сау лæг  
Чи сфæлдыста, уый кæм и, 
Æмæ – иу ын радзур цадæг  
Ды дæхи дзыхæй дæ ми!» 
 
Загъта æмæ цъæх æфсургъы  
Уый Сафарбегмæ дæдты, 
Стæй уæд саргъмæ стахт, гæпдугъæй  
Уайы сау дуры цæндтыл. 
 

IV 
Нæ, Хадзы – Усуб нæу бонджын, 
Тугæй дæр уæздан нæ уыд, 
Фæлæ уыд æгъдауджын, зондджын, 
Уый тыххæй йын кодтой цыт. 
 
Цины уа, тыхсты бон, – адæм  
Уымæ зондагур цыди. 
Уый дæр кадæй æмæ радæй  
Фарн, æгъдау хæссæг уыди. 
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Фурд уа, сур зæхх, – федта алцы; 
Зоны – арвы цъæх уа, хох, – 
Фæлæ уый йæ цард, йæ балцы  
Хорз æгъдау нæ кодта рох. 
 
Армæй фидар у, цæхæрцæст, 
У æвæллайгæ куысты; 
Саг лæг ма кæд ис, – йæ фæрцы! 
Уый хаст, уый хъомыл ысты! 
А – Сафар дæр уымæ схъомыл, 
Иннæтау ыл кодта мæт, 
Фæлæ искæй зонд цы хъом у, 
Де рдзæй сонт куы фæуай, уæд?.. 
 
Ныр Сафар нæ лæууы хъалæй, 
У Хадзыйы цур æнкъард: 
Уый – хæстæджы фарн ныхалæг  
Уый – æгъдауы раз мæнгард. 
 
Радзырдта æппæт, цы ‘рцыди, 
Бар – æнæбары дæр лæг; 
Дзурын дæр йæ бон нæ уыди, 
Цæсты сыг лæдæрст сындæг  
 
Хъуыста йæм Хадзы бæстæтты, 
Мæстæй уыд йæ цæсгом сау: 
Хъан йæ фыдмитыл кæй сæтты, 
Уый ма йæм и ‘рмæст æгъдау. 
 
Бафарста фыдохæй: «Дарддæр?.. 
Лæг дæм уый фæстæ куыд каст?..» 
– «Загъта: иу дзидзи кæм дадтам, 
Уым дын фод дæ фыдми барст... 
 
Бакодта мын иу хæс ноджы: 
Хъуамæ дын æппæт зæгъон, – 
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У, дам, де схæссæг лæг зондджын, 
Уый, дам, дын фæуæд тæрхон!» 
 
– «Ис мæм иу тæрхон фыдлæгæн: 
Иугæр мæм æрхауд æгад, 
Гъе, уæд намысы сыгъдæгæн  
Хъуамæ туг æрцæуа калд!..» 
Фестад, дамбаца ысласта, 
Фæлæ куы аджихи куыддæр, 
Уæд Сафар йæхи ысрастæн  
Милмæ бавдыста йæ сæр. 
 
Гъе, фæлæ Усуб фæхуды: 
«Нæ, лæппу, фæлæу фæстæ! 
Лæг кæм не скодтон дæ удæй, 
Уым ныммæлинаг æз дæн!» 
 
Загъта ма æмæ йæ ныхыл 
Дамбаца ныццавта лæг... 
Нал ысхауд сыбыртт йæ дзыхæй, 
Ахауд гауызыл сындæг. 
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Важа-Пшавела 

 
  

АРАГВИЙÆН 
 
Уарзон Арагви, дæ фендæй та абон 
Айсæфти ногæй мæ рагон фыдмаст – 
Зæрдæйы сау сагъæс рохуатæн радтон, 
Райгуырдтæн ногæй, мæ астæу ысраст. 
Оххай, куыд рæсугъд дæ, бастъæлай уастæн!.. 
Сайыс дæхимæ хæххон лæджы цæст. 
Улæн куы нал зоны арæн йæ мастæн, 
Айнæджы тигъыл куы ссæуы йæ дзæхст, 
Æз уæд, Арагви, дæ бæсты дæ радтæг 
Цъитиджын хæхтæм цыбæлæй кæсын. 
Зарын мæ 'рфæнды, мæ сагъæсаг зарæг 
Риуы куы бамыр уа, уымæй тæрсын. 
Хæхты æввахсмæ куы суынын мæ цæстæй, 
Зæрдæйыл хуртæ æрбакæсы уæд. 
Дзидзи дын дардтой сæ цъитиджын фæхстæ, 
Де 'хсар, Арагви, у уыдон лæвæрд. 
Æммыст куы 'рцæуиккой м 'амарды фæстæ 
С' айнæг къæдзæхтæ мæ риуыл æвæрд. 
Сæрды уæлдайдæр рæсугъд вæййынц хæхтæ, . 
Къæйтыл дæр алыран нывдзæг тыхсы. 
Райсомы уазал æрттивгæ æртæхтæ 
Дидинты тары æдзынæг хуыссынц. 
Дымгæмæ хохаг дзæбидыр фæдары 
Рындзыл лæугæйæ йæ фидыцджын гуыр. 
Къæдзæхы тигъыл пæррæстгæнгæ- уари 
Нал калы коммæ лыстæг дуртæ, хуыр. 
Йе фæлæ мигътæ фæкъорд вæййынц арвыл,, 
Саутар æрынцайы кæмтты æваст. 
Æмæ куы айзæлы арвы нæрд дардыл,– 
Хъæды бæлæсты дæр бацæуы тас. 
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Цæргæс йæ базыртæ калдæй, хуылыдзæй 
Къæдзæхы тигъыл нынныхасы 'нгом. 
Уайтагъд йæ дзыккутæ къæйтыл пыхцылæй 
Райтындзы комырдæм хохаг тæркдон. 
Арвмæ фæлгæсгæйæ уайы фæлурсæй, 
Хъуысы йæм уырдыгæй сау мигъты зард, 
Диссаг куыд нæ у, лæмбынæг куы хъусай 
Уыцы къæдзæхтæн сæ зæрдæйы цавд!.. 
Сахатæ къæбыртыл разгъорынц æйттæй, 
Айнæгыл арæзт лæгъз нуктыл тындзынц, 
Иу ран рæсугъдæй, æндæр ран ызмæстæй 
Амыты-уымыты дардмæ зынынц. 
Згъорынц, ыссæндынц, сæ рохтæ ивазынц 
Де'рдæм, Арагви, æрмæстдæр–сæ тахт. 
Нæй сын уромæн фæнды дæр сæ разы 
Фестæд æфсæн дуар, фидар гæнах. 
Къæвда та банцайы, сулæфынц хæхтæ, 
Фæсрагъæй разыны хуры зынг цæст. 
Кæмтты ма ранæй-ран мигъты рæдзæгъдтæ– 
Базмæлынц–тохы фырфæллад, фæлмæст. 
Нал уæндынц, хæхтыл та сисой гæрæхтæ, 
Комы куы бабын уой, уымæй тæрсынц. 
Нæй сын нымæггæнæн, ног та æврæгътæ 
Сомбоны тохтæм сæ гæрзтæ бæттынц. 
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ЦÆРГÆС 
 

Федтон, цъахтæ 'мæ халæттæн 
Цæргæс бахауди с 'ахасты 
Эх, фæлвæрдта ма растыныл 
Уый, мæгуырсар, уæззау хæсты, 
Фæлæ асаст йæ иу базыр, 
Уым йæ сырх туджы самæхсти. 
 
Наккаг халæттæ, бахауди 
Нæнхъæлæй уый уæ сау къухтæм, 
Науæд уын дымгæ быдырты 
Хастаид дард уæ пакъуытæ. 
      

 
 
 



 
 

          249 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

ХОХ ÆМÆ БЫДЫР 
 
Хох, зæгъ-ма мын, сæрыстырæй 
Ды цæмæн кæсыс быдырмæ? 
Кæд ныллæг кæй у, уый тыххæй 
Бакæсыс зулмæ уыцырдæм. 

Хатын æй, ды ныббуц вæййыс 
Д' айнæджы тигъæй, цъититæй, 
Сæрд дæ гауызгъуыз кæрдæгæй, 
Йе, пъиримзейы дидинтæй. 

Зон, бæркадджын у быдыр дæр... 
Дæу уырнæд, мæ хур, йе 'тæрттæ 
Цух нæ кæнынц адджын дыргътæй 
Æмæ алгъуызон халсæрттæй. 

Фæзы дидинтæн н 'аргъ кæныс. 
Ды нæ федтай, нæ дæ уырны 
Лæг йæ сагъæс куыд фæсуры 
Къахеттаг сæнæй быдыры. 

Зон, у быдыр дæр де 'фсымæр. 
Уым дæу тыххæй уæззау хæсты 
Сахъгуырдты тугæй буц кæрдæг 
Суанг уидагмæ самæхсти. 

Зон, дæ кæсаджджын хъал фурдтæ 
Уайынц быдырмæ, уæлæ хох, 
Ис дæ бындур дæр быдыры: 
Иу уысм дыл уый ысуæлæхох, 

Уæд дæ урс сæр цæстныкъуылдмæ 
Фесæфт, авддæлзæхх акуысси. 
Фод дæ бар, фæлæ быдырыл, 
Хох, дæ зæрдæ макуы сив. 
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ÆХСÆВ ХОХЫ 
 
Æризæр... Дидинтау, цъæх арвыл 
Лыстæг ыстъалытæ фæзынд. 
Нæма скаст мæйы цæст, хæлæг нын  
Кæны æрвон рæсугъд йæ уынд... 
Нырма бæрзонд хохы къæдзæхтæй 
Нæ худы мидбылты хъуызгæ, 
Нырма нын „уе зæр хорз" нæ загъта 
Хæххон чындздзон чызгау чъызгæ;. 
Йæ ирд цыллæ тынтæй нæ найы 
Рæсугдзаст суадæтты нырма, 
Бæлццон йæ фæндагыл нæ уайы,– 
Лæгæрды фæсфæдты куырмау... 
Сæхиуыл сау ыскодтой хæхтæ, 
Тызмæгæй тар кæмттæм–сæ каст. 
Уым хилынц уæйгуытæ, æндæргтау,, 
Æдзæм æрдз фестъæлфы æваст... 
Цæмæни сау дарæсы хъæд та,– 
Æртыхст ыл талынг æви маст?! 
Ыстæм хатт хохæй уыг ныууасы,. 
Фæкæнынц дидинтæ гæв-гæв. 
Рæууддзæф сын сæ дзыкку фасы,– 
Лæууы сæ хъахъхъæнæг æхсæв. 
Нæ ниуынц балбирæгътæ цъассы,.– 
Кæм кæнынц холыйыл хæлæф?! 
Ныккæуы 'хсæрдзæн,– ком дæр тъизы: 
Кæм ма нæу афтæ та æниу: 
Фæсхох хъуына къæдзæх кæм ризы, 
Уым хъуысы къадатæн сæ ниуд, 
Æппæт ам иу рисæй фæриссы, 
Æппæты рухсамонд дæр–иу. 
Табу дæуæн, хуыцау, фæлдисыс– 
Зæххыл æмудæй царды зиу: 
Йæ къух иу иннæйыл нæ исы, 
Хуыздæр, аивдæр ма та циу!.. 
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Хох комыл не 'сивдзæн йæ зæрдæ, 
Æвзистсæр цъити рæгътыл–ком, 
Фурд–хъæдыл, донулæнтыл–хъæдтæ, 
Сыджытыл–дидинæг цæрдхъом, 
Йæ фырттыл–зæхх, æмæ æппæт дæр 
Кæм нæу мæ зæрдæйæн æхцон!..  
Ныртæккæ ницы тас у... Бæстæ 
Кæндзæнис адджынæн фынæй. 
Æваст æмбисæхсæв æзмæстæй 
Мигъ арвыл ракæндзæни зæй, 
Æнахуыр зайлаг калм ыслæсдзæн 
Æнæбын денджызы хуылфæй. 
Ныккæсдзæн дунемæ зыдцæстæй, 
Зæгъгæ, йæ аныхъуырон, цæй. 
Ныккæудæзн уадтымыгъ фырмæстæй, 
Ысуыдзæн дун-дуне хъæрахст. 
– Зæххыл цы бон кæндзæн, цы рæстæг, 
Къæдзæх дæр нал уыдзæн æдас. 
Цæудзæн æнахуыр дæнг-дæнг хъæдтæй, 
Цыма хъаймæты дуг æрцыд. 
Сæ рохтæ атондзысты дæттæ, 
Сæ сæрыл хæхтæ сисгæ, цырд. 
Тыхджын æрдз алцæмæн æлдар у, 
Æмæ йæхицæн та–цагъар; 
Куы нæм йæ рухс цырагъ æрдары, 
Куы та ныл ракалы цæхæр; 
Йæ къухы уый æмхуызон дары: 
Фыдбылыз, амонды дæгъæл. 
Кæм рæзы буц дидин йæ тары, 
Уым хъуысы знæт зæйты сæнт хъæр,,.. 
Уæддæр рæсугъд тæмæнтæ калы, 
Аив, бæллиццаг у уæддæр!.. 
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3 А РÆ Г 
(Æрыгон поэтты ном дзы арын) 

 
Зыбыты бæгънæг дæн, цы дарон, 
Нæ мын и мæ къæхтыл цы скæнон. 
Сæ мæгуыр хъуыст кæмæн у, уыдон 
Рæгъауæй дæн æмæ цы кæнон!.. 
Мæ хуызæттæ бирæтæ баруад 
Гæвзыкк царды арты цæхæры, 
Хъæзныгæй мæгуырæй нæ а'цард 
Æнæвзаргæ, ингæнмæ скъæры. 
Уæддæр æз мæ гæрзтæ нæ калын, 
Мæхи та фыр хъæзныг æнхъæлын. 
Уæ сæры низ ма фенон, царды 
Фæллæйттæ хъуыды дæр нæ кæнын. 
Мæхи у æгас дуне: хæхтæ, 
Фæзбыдыртæ, чи ныззылд дардыл; 
Мæхи сты йæ денджызты 'ртæхтæ, 
Цæхæркалгæ стъалытæ арвыл... 
Йæ харæ зæлдаг тынтæ хурæн, 
– Æхсæвдзау æвзист мæй сыкъаджын; 
Хъæздгуыты зæрдæвæндон худын, 
Мæгуырты æрдиаг, дзыназын; 
Йæ хъызтытæ, арвы гæрæхтæ, 
Йæ ирд бон, хур арвыл куы хæты; 
 
Налхъуытау сæурайсомы 'ртæхтæ 
Тыбар-тыбур чи кæны рæгътыл; 
Йæ сæрсæфæн къæдзæх, йæ айнæг, 
Сæ уæлæ сырх дидинты ризын; 
Хæхбæстæн йæ кадджындæр уазæг– 
Æрдхæрæны буц чызг пъиримзе; 
Йæ зæйты фыд къуыззитт зымæгон, 
Йæ цъæх фæзтæ уалдзæг хуылыдзæй; 
Дзæнæты дуар мыл куы 'хгæной,– 
Мæрдты дæр йæ зындон мæн уыдзæн. 



 
 

          253 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

 
Фæабухын хъал хаст уæныгау, 
Ныссадзын мæ сыкъатæ зæххы. 
„Фыдызæхх дæ фæдзæхст, нæ хуыцау!" – 
Мæ фыны дæр афтæ фæзæгъын. 
Мæгуырты тыхст цардмæ куы кæсын, 
Мæнæн дæр мæ зæрдæ фæриссы. 
Æнæхъуыддаг царды нæ вæййын, 
Фæаразын алкæд дæр исты. 
 
Цы мæм вæййы, уымæй дæн разы, 
Нæ кæнын фæкæсынтæм зивæг: 
Тыхст лæгмæ æххуысы къух радтын,– 
Хæрзиуæгæн зонын хæрзиуæг. 
Зæрдæкъахæн дзырдæй нæ хъазын, 
Мæнгард у нæ мæ зæгъдзæн иу лæг. 
Фæабухын хъал хаст уæныгау, 
Ныссадзын мæ сыкъатæ зæххы. 
„Фыдызæхх дæ фæдзæхст, нæ хуыцау!" – 
Мæ фыны дæр афтæ фæзæгъын. 
О, уарзын фæкæсын тыхст лæгмæ, 
Куы кæлы,–мæ къух æм фæдарын. 
Хатт зарæг ысамоны зæрдæ, 
Æз дæр та уæхскуæзæй ныззарын. 
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ПШАУАГ   САЛДАТЫ   ФЫСТÆГ 
 

Æрттивæд, уадз, нана, дæ риуыл 
Хæрздæф рæсугъд дидинты баст. 
Фæхæцын зон, мæ хур, дæхиуыл, 
Мæн тыххæй мауал кæн фыдмаст. 
Нырма нæ чи фæцæфи, уыдон 
Ыстæм сæрыгас 'мæ уæнгрог. 
Æз дæр та 'ме мбæлттимæ райсом 
Цæудзынæн тохы карзмæ ног. 
Цытджын Тамар паддзах куыд уарзта, 
Ыстæм йе уый аккаг хæстхъом. 
Æхсар Гуырдзыстонæй æрхастам, 
Сыгъдæг ын дарæм ам йæ ном. 
Мыййаг нæ уарзон бæстæн амонд 
Нæ курæм искæмæй æфстау; 
Дæттæм ын амондæн мах абон 
Нæ удтæ иузæрдыг фырттау. 
Нана, Гуырдзыстоны фæмысын 
Æз ам Уырысы дæр, уый зон. 
Дæ цæссыг асæрф уал æмæ дын 
Æз хъуамæ иу диссаг зæгъон: 
 

Æхсæв гуырдзыйы 'фсад ызнагæй 
Куы исæм карз тохты нæ маст,– 
Цæйдæр хъайтар барæг уæларвæй 
Нæ сæрты ратæхы æваст.  
Рæсугъд–йæ уæнгты конд. Æлвæстæй 
Фæдары йе 'хсаргард æдзух. 
Кæсы рæвдаугæйæ нæ фæстæ, 
Кæны нæ рæвæндæгтæ рухс. 
Æппын æнцойдзинад нæ ары, 
Цыдæр æрхæндæг у йæ хуыз. 
Цыма у Пшавы зæд Лашари, 
– Æнхъæлын афтæ, нана, æз. 
 

Æмæ куы рынцайы фæстагмæ– 
Æлгъыстаг сармадзаны нæрд, 
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Фæцæуын хъуыдыты æз дардмæ; 
Мæ цæстыл ауайыс ды уæд. 
Нæ уаты арты фарсмæ пирыс, 
Фæцæуы пирæны зæлланг. 
Ды де 'хсæв удхарæй æрвитыс, 
Кæуыс, мæ ныййарæг, мæ мад. 
Мæнæн куырæттаг пирыс, хатын, 
Йæ уæлæ рызгъалыс цæссыг. 
Нæй уымæн басудзæн цъæх арты, 
Нæ дæр дзы ахиздзæн нæмыг. 
 

Ныр бон дæр тагъд уыдзæн, фæлæ дæм 
Нæмаи рулæфыны фæнд, 
Уæд та цы барухс уа дæ зæрдæ,. 
Рæхджы дæ уыцы амонд уæд. 
 

Хæрзбон!.. Сæ уасæнтæй та 'сцагътой; 
Цæуæм, кæм та 'сцырыни æхст. 
Фæстæдæр бирæтæ кæм кæной 
Æвзонг, цæрынхъуагæй зынгхуыст. 
Уæууай, æдзæлгъæды куы фæуой: 
Нæ бирæ хъизæмар, нæ куыст. 
Нæ, кæд нæ фæуиккой æмæ та 
Цард уаид карз тохы фæстæ, 
Нæ фæуид сынтыты хæлæттаг 
Нæ уарзон райгуырæн бæстæ. 
Хæрзбон!.. Æвзардзыстæм та н'амонд, 
Цæуын та тугкалæн хæстмæ. 
Нана, тæппуд фырты сæраппонд 
Нæй, уайдзæф не 'рхаудзæн дæумæ. 
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УАЗÆГ ÆМÆ ФЫСЫМ 
(поэма) 

 
I 

Æхсæвы тар, æмыр мæйдары 
Нæ зыны рæзвæндаг рæстмæ, 
Цæст ма æрмæст гæзæмæ 'взары 
Уæлвонг ран кистæгты бæстæ, 
Дæлдæр та хохаг дон сæр-сæрæй 
Цæгъды йæ диссаджы фæндыр, 
Æруагътой хæхтæ йæм сæ сæртæ, 
Сæ тугтæ 'рыхсын сæ фæнды. 
Æгæр дзы самæхстысты фæхстæ, 
Уæвгæ, кæм ма комынц æхсын! 
Кæс, уæртæ туджджынæн йæ фæстæ 
Лæг зилы фæндагыл, тыхсы. 
Æниу цæй фæндаг ын и схонæн?– 
Тæссаг, гакъон-макъон, уынгæг; 
Йæ сæр дзы разилы бæлццонæн, 
Фæбырыд–багæндонис лæг. 
Цæргæсы ахстонау у фахсыл 
Уым фалдæр кисты хъæу ныхæст; 
Чызджы уæццæ риутау æлвасы 
Йæхимæ адæймаджы цæст. 
Сындæггай хъæуы сæрмæ 'рхъуызыд. 
Кæцæйдæр сау мылазон мигъ. 
Æхсæвы гуыппæджы æрхуыссыд, 
Куыддæр ныхъус æмæ ныджджих; 
Ам и рæстæгмæ, сом йæ фысым 
Уыдзæн æндæр къæдзæхы тигъ. 
Æмæ та хæхтыл ног æрзилдзæн, 
Æдæрсгæ къæбыртыл цæудзæн, 
Сæ рухс сын ингæнмæ нырвитдзæн, 
Сæ бон сыл баталынг кæндзæн. 
Цуаны баззайæг тыхст лæгæн 
Йæ фæдыл зилдзæни æдзух. 
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Гъе, уый хыгъд сырд æмæ хуыснæгæн 
Рæдауæй араздзæн сæ къух. 

 
II 

Уæлийæ-къæрцц... Цыдæр æрсастис 
Æмæ уырдыгмæ дур æртылд. 
Уæлæмæ бæлццон цырд фæкастис, – 
Йæ разы къæдзæх хъен лæууыд. 
Æдзынæг айхъусы, уæдмæ та 
Уым ног цæйдæр уынæр ыссыд. 
Мыййаг, зæгъ, уым ызнаг куы хæта – 
Йæ къухмæ топп æрисы цырд. 
Æхсæвы урс фæлмы ныр мæнæ 
Æгомыгæй æрцæуы лæг. 
Йæ разы зæхх уæззау æрнæмы, 
Йæ къухы–къадзони лæдзæг. 
Уый ласы сау цыдæр уæрдæхæй, 
Хуырдуртæ уымæн кæлынц раст. 
Цыдæр зынаргъ ызгъæр æртахау 
Йæ топпæй ферттивы æваст. 
– Уый чи дæ, 'нафоны цы хæтыс, 
Зæгъ-ма лæг дæ æви хæйрæг? 
– Æз цуанон дæн, фæлæ куыд кæсын, 
Дæуыл нæй афтæмæй æууæнк. 
– Цæмæн мæ бафхæрдтай дзæгъæлы, 
Æндæр дæм ницы ис дзырдтаг? 
Дæхиау къæдзæхтыл кæй хæтын, 
Æнæууæнк уымæй дæн, мыййаг? 
Æз дæр цуанон дæн. Фæсайдта 
Мæ хъысмæт абон мæн æгæр. 
– Вæййы хатт афтæ дæр, æгайтма 
Æвыдæй бæзадтæ уæддæр. 
– Хæлар, цæй æвыд ма, мæ къæхтыл 
Лæугæ дæр нал кæнын, уый зон. 
Бæрзонд, æцæгæлон къæдзæхтыл  
Фыдудæй арвыстон мæ бон. 
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Æлгъыстаг боныгъæд мæ 'рсырдта: 
Бæзджын мигъ алы ран ныббадт. 
Æнæбын тар кæмтты, зыд сырдау, 
Йæ ниудæй нал æнцади уад. 
Мæ развæд нал кодтон æвзаргæ. 
Уымæл къæдзæхтæ сайдтой мæн. 
Фæндаг кæм зыдтон, ам æз рагæй 
Фыны дæр никуы уал уыдтæн. 
Мæ иувæрсты ызгъордтой сырдтæ 
Æмæ-иу хатт мæ хъустыл уад, 
Дзæбидыр, айнæгыл йæ сытæ 
Къæрццгæнгæ, къæбыртыл куыд уад 
Æмæ-иу ноджы уæд фæтынгдæр 
Мæ хъыг, мæ зæрдæйæн йæ рыст. 
 
Цуаныл чи кодта хъуыды дæр,  
Цæуын дæр нал хастон мæ ныфс. 
Æндæргау 'нæзонгæ лæг растад, 
Сындæггай бæлццонмæ æввахс 
Æрбалæууыд: „Дæ фæндаг раст уа!" 
– Хæлар, дæхи фæндаг дæр раст!* 
– Дæ удхæрттыл æппындæр ма тыхс, 
Сырд æз æрмардтон, мæнæ кæс,– 
Æцæгдæр уым йæ разы фахсыл 
Сыджын дзæбидыр уыд æппæрст.– 
Хъысмæтмæ уа-хæрам цæмæн дæ,  
Сырд дæм нæ бафтыд?–нæу уæлдай. 
Мæхи æфсымæрау дæуæн дæр 
Кæнын мæ дзæбидырæй хай; 
Ныртæккæ йæ йæ раст æмбисыл 
Нæ дыууæ акæндзыстæм дих, 
Уæлдай дзы мисхал дæр нæ исын. 
Зæгъын дын раст, цы фæдæ джих?!. 
Мыййаг дæ сайынвæнд нæ кæнын, 
Мæ ныхæстæ дæ зæрдыл дар: 
Лæджы худ ма дарæд йæ сæрыл, 
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Дæ хаймæ чи бадара бар. 
Дæ ном мын зæгъ, кæм и дæ хæдзар? 
Кæрæдзи базонæм æххæст. 
Æнæуый бакастæй, æвæдза, 
Куыддæр дæ хевсуйраджы 'нгæс.  
– Мæ ном Нунуа, – уазæг дзуры, – 
Чъиейæ райсæфтон мæ сæр, – 
Цы кæна цæй Звиадаури, 
Куыд скæна йе 'цæг ном хъæр? 
Йæ тугæй кистæгтæн у дойны, 
Бæллæх, куы йæ базоной уæд. 
Æдас нæу ам, йæ рохтæ тоны 
Йæ алы къахдзæфмæ мæлæт. 
 
– Мæ хæлар, кæд аипп нæ уыдзæн. 
Цы хуыйныс, уый мын зæгъ æргом. 
– Мæ мыггаг у Алхастъаидзе, 
Хуыйны Джохъола та мæ ном. 
Кæд искуы фехъуыстай ныры онг. 
Хуыйны Джарега та нæ хъæу. 
Æмæ дын раст ныхас куы зæгъон, 
Уæд ардæм афтæ дард дæр нæу. 
У фæндаг ууылты æмæ нæм 
Фæзын, фен не скæнгæ хæдзар. 
Кæд дын аккаг фысым нæ фæуæм, 
Хæлар, уæддæр нын æй ныббар. 
Æз дын фæдзурдзынæн мæ сагъæс, 
Ды дæр мын истытæ фæдзур. 
Ысуадз дæ фæллад, бонмæ бахъæц, 
Ыстæй рæствæндæгтыл фæцу. 
– Йæ хуындыл ахæм хорз фысымæн,.. 
Цæй, гъа, куыннæ сразы уон, куы! 
Цæуын, дæ амæттаг хæссынмæ 
Дæумæ фæкæсдзынæн бæгуы. 
Фæлæ дæ хай нæ исын, зон æй. 
Дæ куыст, дæ зад хуымты мæнæу 



 
 

          260 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

Кæрдон мæхицæн ныр æввонгæй, 
Уæд уый мæнæн лæгдзинад нæу.  
Æмæ Джарегайы 'рдæм уазæг 
Йæ хорз фысымимæ фæраст. 
Цыд фысым райгондæй йæ разæй. 
Дзæвгар сын бацайдагъ ныхас... 

 
III 

Фæцæуынц. Бахæццæсты хъæумæ. 
Бæрзонд мæсгуытæ цæст уыны. 
Тъæпæн къæйтæй æмбæрзт хæдзæрттæ 
Ыстыр къæдзæхдуртау, зынынц. 
Сæ къæдзил тилгæйæ сыл куыйтæ 
Фæсусæй хъæууынгты рæйынц 
Æмæ сæм ранæй-рæтты тыргъæй 
Цымыдис сабитæ кæсынц. 
– Гъе, мæнæ уый мæ, къуым, мæ уæзæг, 
Мæ къæс, мæ ницæйаг хæдзар. 
Фæу мæ цины сæр, мæ уазæг, 
Куыд мæнæ 'рдхорд æмæ æмгар. 
Æфсин, цæй, ракæс-ма, цы фæдæ!.. – 
Йæ усмæ бахъæр кæны лæг. 
Кæй рад йæ уазæгæй йæ зæрдæ, 
Уыдис уый йе 'нгасыл бæрæг. 
Чысыл фæлæууыдысты тыргъы... 
Сæ хъустыл зарыны хъæр уад. 
Уым тохонайы раз фæндырыл 
Нывæзта иу чидæр йæ зард. 
Аивæй зарыд, зынд йæ зарды 
Фыдæлтæй чи уыди ныфсхаст. 
Уый зарыд, йе 'фсымæры мардмæ 
Куыд иста кистаг лæг йæ мæт, 
Æмæ-иу пшавæгтæн, хевсуртæн 
Сæ туг æнæвгъауæй куыд калд. 
Домбайриу, цонгвидар лæппутæн 
Йæ зарæгæй уый кодта кад. 
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Фæзынди æфсин дæр сæ размæ. 
Йæ уæлæ сау кæлмæрзæн уыд. 
Хæрисау тасыди йæ астæу, 
Æрвон ыстъалыйау–йæ уынд. 
– Гъе, мæнæ 'рбакодтон дæм уазæг, 
Хуыцау ныл ауды бæгуы. 
Цы нын æрхæсдзынæ нæ размæ, 
Гъе, уый та баст у ныр дæуыл...– 
Ус уазæгæн салам уæд радта: 
– Дæ фæзынд фарны сахат фод. 
– Фæцæр дзæбæхæй,–уазæг загъта, – 
Æмæ дын байрæзæд дæ цот. – 
Ыстæй йæм радта уый йæ гæрзтæ, 
Цæмæй уыдаиккой æфснайд. 
Йæхæдæг фысымæн йæ фæстæ 
Сæ тыргъæй мидæмæ фæраст. 
Æнахуыр уазæгæн йæ зæрдæ 
Йæ иузæрдыг хæларæй рад. 
 

IV 
Куыддæр нæ зарæггæнæг уаты 
Фæрсырдæм уазæгмæ фæкаст; 
Рæстмæ дæр æй нæ федта, афтæ 
Ыстайау фестади æваст. 
Фыдæлты 'гъдæуттæй иу нæ хохы 
Æрбацæуæгæн сыстын уыд 
Æмæ ныр уый лæггады охыл 
Ыслæууыд уазæгæн уырдыг. 
Æрмæст æрбацæуæгыл ногæй 
Йæ цæст куы ахаста дзæбæх,– 
Уый чи уыд, базыдта бæстонæй 
Æмæ æнæкæрон фыдæх 
Цæхгæр йæ зæрдæйы ныццæнди, 
Ысрызт æмризæджы æваст. 
Йæ хуыз фырадæргæй фæцыди, 
Зыд сырдау уазæджы 'рдæм каст... 
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Йæ цæсты зул йæ кардмæ дары: 
Æрцыди маст исыны дуг. 
Фæлæ йæ сыхаджы хæдзары, 
Цæй, ныр куыд ныккалдæуа туг!. 
Фырмæстæй йе 'нгуылдзтæ æхсыдта!.. 
Æттæмæ рахызти 'мæ-иу 
Йæ сæр, уынæргъгæйæ, ныттылдта, 
Куы та-иу бахоста йæ риу! 
Æмæ æвирхъау хабар тауæг 
Фæзылдис хъæубæстыл æмткæй: 
„Цы фестут, кистæгтæ, нæ марæг 
Кæндзæн Джохъоламæ фынæй. 
Джохъола йæм лæмбынæг хъусы, 
Нæ зоны, –'нæмбаргæ цыдæр, 
Мах уый кæй фæкодта бындурзылд, 
Нæ зоны, чи у уый ныр дæр. 
Нæ тугæй уый сæтты йæ дойны, 
Нæ зоны мах фыдæй æфсис, 
Фæлæ лæг марын мах дæр зонæм, 
Хъару нæ цонджы дæр ма ис. 
Нæ хуыздæртæй иу фарон сæрды 
Фæци, гъе, уый къухæй дзыхъмард, 
Зæгъут æргом, цы ис уæ зæрды, 
Йæ туг куы нæ у ист нырма.  
Уæддæр Джохъолайæн йæ хъуыддаг 
У диссаг: знаджы кæд зыдта 
Æмæ йæ афтæмæй фæхуыдта. 
Ныр ын фæрнæй кæны лæггад. 
Ызнагæн уадз, йæ уд ысласæм, 
Куыд фæуа холыйаг йæ мард, 
Кæд нæ, уæд алчи сылтæм радтæд 
Йæ хотыхтæ–хъримаг, уарт". 
Йæ фарсыл алчи кард æрбаста. 
Хъæу сызнæт усæй, гъе, лæгæй. 
Йæ маст ма кистæгтæй кæй фарста... 
Куы 'рцæуой уæлмæрдмæ æмткæй. 
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Куы 'ркæной се знаджы дæр ардæм, 
Куы 'рцæуа уæлмæрды æргæвст,– 
Куы йæ ныффæлдисой сæ мардæн, 
Уæд, гъе, ысулæфдзысты 'рмæст. 
Фæлæ хатт зоны знаг фæливын 
Æмæ йæм дарын хъуыди цæст. 
Джохъолайы сыхæгтæй иуæн 
Уыди æгас хъæуæй фæдзæхст: 
Джохъолатæм куыд бада уый дæр, 
Ызнагæн басгара йæ фæд. 
Æрмæст куыд нæ рахата 'ппындæр 
Йæ фысым хъæубæстæн сæ фæнд. 
Уый семæ фынгыл баддзæн, худдзæн, 
Ирхæфсдзæн алкæй дæр фæрнæй 
Ыстæй уæд базондзæн сæ туджджын 
Кæм кæндзæн æхсæвы фынæй. 
Æмæ Джохъоламæ æцæгдæр 
Фæзынд йæ адджындæр сыхаг, 
Фæстæдæр се 'хсæвæр ысцæттæ, 
Сæ разы алцыппæт дæр – фаг. 
Фæкъæртт сæ сыхаг дæр ныхæстæм» 
Нæ зади хъазынмæ фæстæ. 
Фæлæ йæ чи зыдта, йæ зæрдæ 
Кæй уыди, сау калмау, хъæстæ. 
Ыстыр фæсахсæвæртæй ахызт 
Æмæ фынæйы рæстæг уыд. 
Æппæтæй уазæгæн йæ ахаст 
Йæ фысымы зæрдæмæ цыд. 
„Нырма фыццаг зонгæ стæм, – загъта, – 
Æрдхорд мын сомбон уый уыдзæн". – 
Æмæ йæ уазæгæн ныууагъта 
Фæсхæрд йæ сæрмагонд хуыссæн. 
Ысхуысс, зæгъгæ, йæм фысым хатыд., 
„Нæ, бузныг, – уазæг ын дзырдта. – 
Мæ сабийæ фæстæмæ уаты 
Æз никуы схуыссыдтæн нырма". 
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Уæд ын æркодтой тыргъы лыстæн, 
Æруагъта уазæг уым йæхи, – 
Уайтагьддæр хъæубæсты æрвыст лæг 
Хæрзгæнæг адæммæ фæци. 
Уысммæ йæ зæрдæ абадт хурварс, 
Фырцинæй разылди йæ сæр. 
Куы зона карчы бадæн рувас, 
Уæд ма цы хъæуы уый хуыздæр?! 
 

V 
– Усай, цæй, айхъус-ма, цы фæдæ, 
Фен тагъддæр топп, кæнæ цыргъаг! 
Куы фесты додойаг нæ сæртæ... 
Кæцæйдæр рыфсæрста ызнаг. 
Мах уазæг сафынвæнд ыскодта,  
Мæнгард лæг разынди бæлвырд, 
Ызнæгтæй 'нæхъæн бардз æркодта, 
Йе уый дын йе 'ууæнк 'мæ йæ дзырд, 
Фæлæу?!.. Нæ... Уымæй раст нæ зæгъын, 
Ысты нæхи æмбæстаг кист. 
Фæлæ уæд уыдон ам мæ кæрты 
Хъуыддаг æнафоны цы ис?! 
Цæй хырхыр у уый, хъус дзæбæхдæр!.. 
Æргæвдынц уазæджы кæмдæр 
Æмæ ма уæд цы ис бæллæхдæр. 
Бынтон фæхудинаг мæ сæр. 
Мæ хъæу æрдæгæхсæв цы сæрра, 
Мæ уазæгмæ куыд ласынц кард!.. 
Кæнынц сæ къæхты бын, бызгъуырау, 
Мæ хæдзарæн йæ цыт, йæ кад. – 
Ысдзырдта афтæ æмæ фестад... 
Йæ хъама ссардта уый куыддæр, 
Йе афтæ адæмы 'хсæн фестад 
Æмæ ныййазæлыд йæ хъæр: 
– Цы бырсут 'нафоны мæ кæртмæ, 
Æ-æ-йтт, кæй уазæджы бæттут?! 
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Куыд сафут не 'нусон æгъдæуттæ, 
Мæнæй куыд хынджылæг кæнут?! 
Хæрын уын ард ыстыр Хъуыранæй, 
Кæд мын æфсымæртæ ыстут, 
Уæддæр мæ къонайы æфхæрдмæ 
Ныккæлдзæн искæмæн йæ туг! 
– Сыбыртт куыд нæ скæнай, ды 'рра дæ!' 
Кæй æрхуыдтай, дæ сæр кæм уыд? 
Йæ туджджыны тыххæй йæ мадæн 
Йæ дзидзи чи ракодта лыг?!.– 
Джохъолайы ыскодтой с'астæу 
Æмæ йыл кодта алчи хъæр. 
„Дæ уазæгæн ныр нал и растæн, 
Ныртæккæ сбæтдзыстæм дæу дæр, , 
Æниу цы сфæнд кæна æгас хъæу, 
Уый 'нæмæнг сырæздзæн уæддæр. 
Фыд туджджыны дæхимæ 'ркæнын 
Куыд баци, 'нæмбаргæ, дæ бон?! 
Нæ хæхты саби дæр ма зоны 
Звиадаурийæн йæ ном. 
Нæ размæ фæндæгтыл-иу бадти, 
Мах кодта афтæмæй цæгъдæн. 
Ызнаг дæр мах мыггагæн нал и 
Уæларвæй а-зæххы æхсæн". 
Фæсмонгонд лæг ыссыгъди, артау, 
Куыддæр ныджджих, йæхимид тыхст 
Æмæ сæ алы дзырд дæр, фатау, 
Йæ зæрдæйы уидагмæ ныхст. 
– Дæ хорз æфсымæр дæр йæ къухæй 
Æрцыд'и, нæ зонд цыдæр, мард. 
Нæ фæстæ зилы уый æдзухæй. 
Йæ руаджы сынади нæ цард. 
Хъæрæй-иу рагъæй хъуыст йæ дзурын 
Æмæ-иу ныл кæл-кæлæй худт. 
„Æз дæн, гъе, уый Звиадаури, – 
Дзырдта,–цы хъомыл мын ыстут". 
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Уый махæй хевсурты бæстæмæ 
Фæкодта бирæ фос тæлæт. 
Цыдис-иу йе 'мбæлттæн сæ фæстæ, 
Уый дардта иу сæггъуыз куырæт. 
Ныр ды цытæ хæссыс дæ сæрмæ, 
Хуы у, цъыфæйдзаг хуы æцæг. 
Æмæ куыд нæ кæны дæ зæрдæ 
Йæ фарсмæ бадынæй хæццæ? 
– Уый раст у, чизоны, нæ фæдыл, 
Зылди, нæ нæ уагъта цæрын,  
Фæлæ уæддæр сымах цы фæнды. 
Мæнæн ныр уый тыххæй зæгъын? 
Фыдызнаг фестæд, туг дæр дарæд 
Мæнæй уый денджызæй фылдæр, 
Фæлæ мæ хæдзары хъыгдарæг 
Куыд нæ уа уазæджы уæддæр! 
Нырма уал ахсæв у мæ уазæг 
Æмæ йын буц ныхас зæгъут. 
Ыстæй куы ныууадза мæ уазæг, 
Уæд ын цыфæнды дæр кæнут! 
Мусæ, фыдæлтæй нырмæ махæн 
Нæ уазæг никуы 'рцыд æфхæрд. 
Цы зæгъут ныр ыстыр аллахæн, 
Мæ сæр куы чъизи кæнут, уæд? 
Бæллæх, уæ сæрмæ та цы 'рхастат, 
Сымах мæ хъæубæстæ, мæ сых: 
Афтидарм уазæджы æрцахстат 
Æмæ йыл бавзæрстат уæ тых. 
– Фæуд у, æгъдаухалæг, дæ хъуыддаг, 
Ныртæккæ сбæтдзыстæм дæу дæр. 
Нæ фæндоныл дыууæ зæгъын та 
Дæ ныфс куыд бахастай, сæлхæр?! 
Бæсты фæтк мурмæ дæр нæ дарыс... 
Мæнгард лæг разындтæ, фæлдыст, 
Ызнаджы де 'рдхордыл нымайыс, 
Йæ сæрыл д' адæмы хæссыс. 
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Бынтондæр фесæфтай дæ намыс 
Æмæ хъыхъхъаг куыдзау рæйыс! 
– Кæй тоныс, ды, мæнгард, æвзæрæй? 
Ныр мæн куыдзы 'мгад дæр кæныс?! – 
Ныззылдта хъама 'мæ Мусæйæн 
Йæ риуы фистонмæ нынныхст, – 
Ыссар ныр авд дæлдзæх дæ сайæн, 
Йе, уый дын фидис æмæ 'лгъыст! 
Мæ хъæу, куы уын уыдтæн æз уарзон, 
Уæд ныр уæ лæгдзинад кæм и? 
Æниу ыстыр аллах–уæларвон 
Куыд бардзен айхуызæн тыхми?.. 
Ныр та уæ къухæй кæд нæ рафтон, 
Уæд-иу мæ бахизут уæхи! 
Хъæр райхъуыст. „Ц'аразут сымах дæр. 
Ыссæлхæр лæг, йæ зонд фæцыд! 
Ысбæттут 'намонд куыдзы тагъддæр!.." – 
Хъæу уайтагъд марæгмæ фæцырд, 
Бæргæ Джохъолайы ма кардæй 
Ысхæцын ноджы дæр фæндыд. 
Фæлæ цæсты ныкъуылдмæ, мардау, 
Сæ тыргъы онгбастæй лæууыд. 
Æрвнæрд у адæмы тызмæг дзырд. 
Сæ туйæ феккуырсдзæни зæй. 
Ныр кист сæ уазæджы фæкæнынц 
Уæнг бастæй фысымы тыргъæй. 
Цы хæссы уазæг йе 'рфыг тарæй. 
Цы дзуры адæмæн мæстæй? 
Мæстаг та уый у ныр хъайтарæн, 
Йæ къухы йе 'хсаргард кæй нæй. 
Тыдта, рæмыгъта зæрдæ дзухæй, 
Сындæг-иу райхъуыстис йæ дзырд: 
„Куыйтæ ныр, бахаудтæн уæ къухмæ 
Æмæ уæ цины рад æрцыд". 
Звиадаурийы ныр адæм 
Бæстытæй уæлмæрдмæ кæнынц. 
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Рæхджы уым хевсуйраг сæ мардæн 
Æнусмæ 'рцæудзæни фæлдыст. 
Цæмæй сæ мард æнцойад ара, 
Мæрдты йын хорз коммæгæс уа. 
Йæ фæлдыст ын æппæт дæр бара 
Æмæ йын дондзауæй цæуа. 
 

VI 
Уыд хъæуæй иу чысыл æттæдæр 
Къуылдымгонд–рох æмæ иппæрд, 
Зынгхурмæ баруади, ныхъхъæбæр... 
Уыди ызмисхæццæ йæ мæр. 
Лæзæрд, æгуыппæг æмæ 'рхæндæг 
Фыдæлты дурзæрдæ уæлмæрд. 
Йæ тары сахъ лæгты æвзилы. 
Дæндаг та сау мæрæн кæм ис... 
Уæддæр йæ амæттæгты 'ууилы, 
Нæ зоны уыдонæй æфсис. 
Мæлæт йæ тых æвзары махыл. 
Бæллæх, куы фæкæны уый тагъд. 
Мæлæты армæй нæ нæ къахы 
Нæ дæр лæгъз ныхас, нæ гæртам. 
Кæй нæй рæстдзинæдтæ нæ царды, 
Æрвыл хатт уый вæййы нæ мæт: 
Кæй кæны ,раст æмæ мæнгарды 
Æмхуызон 'нæхатыр мæлæт. 
Бæлццæттæй алкæй дæр кæй мары, 
Дæлдон куы фæвæййы нау, уæд. 
Нæма скаст хур. Сæууон æртах ма 
Фынæйæ кæрдæгыл лæууыд. 
Нæма 'рхызт рог уддæзф дæр хæхтæй» 
Йæ хъæрцъæр сыфтæртыл нæ уыд, 
Гъе, афтæ адæмы бардз хъæуæй 
Æмырæй къуылдымы 'рдæм цыд. 
Звиадаурийы ныр уыдон 
Бæстытæй уæлмæрдмæ кæнынц. 
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Йæ удхар–алкæмæн æхсызгон, 
Ам ууыл чи згъалдзæн цæссыг?!. 
Мæлæтæн йе ской дæр фæкæны 
Лæджы кæддæриддæр тæрсын, 
Фæлæ куы фæмарынц æндæры, 
Уæд æм фæфæнды мах кæсын. 
Лæг хатт æбуалгъ ми куы кæны, 
Уæд æй нæ фæхаты бынтон. 
Ехх, æммыст а-зæххыл фыдгæндæн, 
Цымæ кæд æрцæудзæн кæрон?! 
Æниу йæ марæджы ныгæнын 
Кæм нæу æфхæрд лæгæн æхцон! 
 

VII 
Гъе, мæнæ уæлмæрд дæр. Хъæр райхъуыст... 
Кист иуыл ам ысты æмткæй. 
Сæ молло иу цыртæн йæ уæлхъус 
Ныдздзуры ингæнмæ хъæрæй: 
„Дарла, æгъгъæд кæн, мæ хур, сагъæс, 
Мæрдты уыдзæн дæ бадæн рухс. 
Ныр мæнæ де 'фсымæртæм ракæс, 
Лæууынц дæ ингæны уæлхъус; 
Дæ марæджы æркодтой ардæм, 
Дæуæн уыдзени уый фæлдыст. 
– Мæ куыдз фæуæд фæлдыст уæ мардæн, – 
Дзуаппæн с' амæттагæй хъуыст. 
Лæууы хъайтар... Йæ сæр ныппыхцыл. , 
Ызнæт домбайы сæрау раст. 
Ныр уый чъырын арты куы фыцы, 
Уæддæр æхсарджын у йæ каст. 
Æнцонæй тулдз нæ комы тасын, 
Нæ цæуы айнæг къæдзæх калд. 
Бырсынц хъайтары ныр йæ фарсыл, 
Йæ хурхмæ йын ныддарынц кард. 
Æмхъæлæсæй зæгъынц та адæм: 
„Дарлайæн у фæлдыст мæрдты!" – 
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„Мæ сау куыдз уæд фæлдыст уæ мардæн!.." 
Дзуапп та хевсуйраг дæтты. 
Йæ туджы цалынмæ уый не стылд, 
Уæдмæ нæ ныкъуылдта йæ цæст. 
Кист ногæй мардæрцыдау фесты, 
Сæ фæндтæй ницы цыд æххæст: 
„Нæ сæтты а-куыдз, æмæ хъуамæ 
Фæуæм æнæтугист" – дзырдтой 
Æмæ йын фыр мæстæй цыргъ хъама 
Йæ хурхы цадæггай тъыстой. 
„Мæ куыдз уæ мардæн",–афтæ дзургæ 
Сындæггай исы уый йæ уд. 
Æрвдзæфау кист лæууынц йæ цуры: 
„Цæст дæр нæ ныкъулы, кæсут!" – 
Хъайтары туг лæдæрст, йæ сæрмæ 
Арв кодта цадæг ууыл тар. 
Йæхæдæг мард, фæлæ о, зæрдæ... 
Уæндон, ныфсхаст зæрдæ нæ мард!.. 
Æмæ йæ удхармæ кæсгæйæ, 
Лæбырди иу сылгоймаг, тад. 
Æмæ, йæ адæмæй тæрсгæйæ, 
Йæ цæссыг сусæгæй сæрфта. 
Йæ зæрдæ йын æвдæрзта, 'хсыдта 
Æндонриу сахъгуырды мæлæт 
Æмæ йæхимидæг ысдзырдта: 
„Ехх, æммыст–иу дзæбæх фæрæт 
Æмæ дзы ахст лæгæй фæстæмæ 
Сæ сæртæ алкæмæн ныффад, 
Фæлæ мын уый бар дæр кæм дæтты 
Хæххон сылгоймагæн йæ фарн! 

                                                            
 Тугисыны, ома амæлæджы сæрмæ лæг амарыны фæтк алы хæххон 
адæмтæм дæр ис, фæлæ марды ингæныл марæджы æргæвдынц æмæ йæ 
афтæмæй æрмæстдæр кист „фæлдисынц", «Кæй марынц æмæ ингæныл 
кæй фæлдисынц, уый куы нæ сæтты æмæ ныхмæ куы фæлæууы, уæд 
„Фæлдыст" нал æрцæуы.» (Автор). 
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Тæхуды, ахæмимæ иумæ 
Йæ бонтæ чи 'рвыста кæддæр, 
Изæр-иу сахъ лæгæн йæ риумæ 
Рæвдаугæ чи 'руагъта йæ сæр, 
Æмæ-иу даргъ æхсæвты хохы 
Йæ цонгыл чи улæфыд фаг! 
Цымæ ныр йе 'мкъайæ уый рохы 
Фæуыдзæн искæд бон, мыййаг?!. 
Ныхъус, нырхæндæгысты адæм, 
Сæ туджджын нал æрцыд фæлдыст 
Æмæ фыдызнагæн йæ мардæй 
Цыргъ кард сæхи риуты нынныхст. 
Сæ мардæн йе 'хсæвæр фæсыкки, 
Ыстонгæй баззади мæрдты. 
Æмæ сæ уыцы уысм фæндыди  
Къуыхтæ сæ туджджыны кæнын, 
Фæлæ сæ не схаста сæ зæрдæ, 
Сæхи фæурæдтой æваст. 
Уырдыгмæ ауагътой сæ сæртæ, 
Сæ фæнд сæм нæуаг ми фæкаст. 
Æрхæндæг адæмы бардз рагъæй 
Сындæггай хæдзæртты 'рдæм цыд. 
Дзырдта сæ алчи дæр хъайтарæй: 
„Мæлынæн тугтæригъæд уыд. 
Аллах йæхæдæг у æвдисæн– 
Нæ дардта мурмæ дæр йæ цард... 
Йæ бæстæ хъахъхъæдта, уыдис æм 
Лæгдзинад, намыс æмæ 'хсар. 
Æниу нæ фыдызнагмæ хъуамæ 
Уæм карз,–фæзæгъы нын Аллах, 
Æмæ, гæнæн уæвгæ, цыргъ хъама 
Йæ зæрдæйы ныссадзæм мах". 
Ысафтид дзаг уæлмæрд хæрз сындæг– 
Кæмæн уыд мардыл ма йæ мæт. 
Фæнды йæ бирæгътæ ныхсынæнт, 
Гъе, науæд цъахты хай фæуæд. 
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„Нæ радта наккаг куыдз йæ зæрдæ, 
Фæлдыст кæд нал æрцыди, уæд 
Уæлæуыл арвы бын лæзæрæд. 
Йе уый дæр ахæмæн–æгъгъæд!.." 
Фæстæмæ, хæдзæрттæм ыздæхгæ, 
Кист афтæ схъæр кодтой-иу хатт. 
Сæ хъæр сын кæмттæ æмæ хæхтæ 
Уайтагъддæр кодтой-иу фæлхатт. 
Зæрæхсид къæдзæхтыл ныххуыссыд, 
Нырхæндæг рухс бæстæ, ныттар. 
Сындæггай дунейыл æрхуыссыд 
Æхсæвы хъахъхъæнæг мæйдар. 
Нымбæхсти сау хохæн йæ урс сæр, 
Æнкъардæй уæлмæрдмæ кæсы. 
Мæстджын, æрхгæндæг у æдзухдæр, 
Ызгъалы арф кæмттæм цæссыг. 
Æгъдау и алцæмæн дæр царды: 
Хъыджы бон, уадз дæ сæр дæр хой. 
Фидауы 'фсымæрæн йæ мардыл 
Куы кæны хъарджытæ йæ хо. 
Зымæгон бирæгътæ куы ниуынц, 
Фидауы тархъæд уæд æрмæст. 
Вæййы лæппулæгæн йæ фидыц 
Хæсты куы 'рцъынд вæййы йæ цæст, 
Уæддæр ма къухы 'лгъывд куы дары 
Æхсаргард йе 'мбисыл цъæлæй. 
Фæсхæст уæлахизæй фидауы, 
Æрвнæрдау зарæгæй, цæлæй. 
Звиадаурийыл фæкалдтой 
Æврæгътæ судзаггаг цæссыг. 
Æгомыг урс хæхтæн сæ марой 
Рæудымгæ дæлвæзтæм хæссы. 
Дзыназы хохаг дон, æнцой ма 
Кæм ары, хъ'арджытæм фæци. 
Хæстæг уым иу чидæр сылгоймаг 
Кæуынæй бахордта йæхи. 
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Дзынæзта уый æмæ-иу арæх 
Йæ зæрдæ бахъарми куыддæр. 
Йæ амонд уыд 'мæ-иу фасцарæхст, 
Йæхиуыл дон калын уæддæр. 
Æдзух йæ цæсты раз лæууыди 
Хъайтары нахъинон мæлæт. 
Мæгуырсæр, иу мастыл нæ уыди, 
Уыди дзы 'ндæр тас æмæ мæт. 
Уый тарст йæ адæмы фыдæхæй, 
Фыддæр аллахы 'рцæфæй тарст. 
Бæгуы йын ахæм ми æнцæнттæй 
Йæ хъæуы не 'рцыдаид барст. 
Зыдта, гъе, уыдæттæ æмæ сыл 
Хъуыды бæргæ кодта сæрæй, 
Фæлæ йæ коммæ 'ппын нæ кæсы 
Йæ зæрдæ,–бахатæн æм нæй. 
Рæмудзы зæрдæ, судзы, артау, 
Æмæ йæ цæссыджы тыхсы. 
Хъайтары 'нахуыр мæлæт, фатау, 
Йæ риуы иннæрдæм ныхсы. 
Йæ фæндаг уæлмæрды 'рдæм дары, 
Æрмæст ныммæйдармæ кæсы, 
Цæмæй æцæгæлон хъайтарыл 
Нызгъала судзаггаг цæссыг. 
Кæй ус, кæй мардыл кæуы,–диссаг... 
Куыд исы туджджынæн йæ рын? 
Уæд та йæхи лæг дæр у хистаг, 
Хъæу уый дæр нал уадзынц цæрын?!. 
Ус исдуг адзынæг. Чъызгæйæ, 
Фæйнæрдæм айхъуыста æваст. 
Ыстæй уæд, тарст сырдау, хъуызгæйай, 
Уæлæмæ рми-рмæджы фæраст, 
Ыскъæфта ардæм уый йæ зæрдæ, 
Ныр мæнæ уæлмæрдмæ ысхызт, 
Бынæй йæм хъал доны уынæр дæр 
Куыддæр æнтъыснæг мыртау хъуыст. 
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Уый ам дзæгъæл мардæн йæ разы 
Æваст йæ зонгуытыл æрхауд. 
Æмæ дзы райхъуысти дзыназын, 
Йæ ниудмæ дойнаг дур дæр тад. 
Ныффæллад, систа кард йæ тарæй. 
Йæ риуыл хъарм цæссыг æртагъд: 
Фæцырд, æртæ хъуыны хъайтарæн 
Йæ сæрæй ракодта уайгъд 
Æмæ сæ стæй ныттыхта ризгæ 
Аив йæ кæрдæны бæстон. 
Цæмæй йæ буц уазæгæн искуы 
Рæсугъдæй рымыса йæ ном. 
Мæйдары 'нæбæрæг ныхæстæ 
Йæ хъустыл ауайынц æваст. 
Хъæр хъуысы ингæнæй, æрмæстдæр 
Кæнынц æмдзыхæй мæрдтæ хъаст. 
Дзынæгæ устытæ нынниуынц, 
Цъæхастæй сабитæ кæуынц, 
Цыма Агъазайы æлгъитынц 
Æмæ- йын фидистæ кæнынц: 
Æдзæсгом, ацафон кæм уыдтæ?.. 
Ныппæрстай авд дæлзæхы мах. 
О, уас дæ не знагыл кæуынмæ 
Æркъуыра не скæнæг аллах!" 
Ысуынгæг фыр тæссæй йæ зæрдæ, 
Ус радта лидзынмæ йæ сæр. 
Фæлæ йæ фæстæ згъордтой мæрдтæ 
Æмæ сын ахста хъус сæ хъæр: , 
„Уæ хъæуæй фалдæр дын, мæнгард сыл,. 
Уæддæр нæй алидзæн, уый хат!" 
Сырдтой йæ загъдгæнгæ, сæ хъæр сын 
Уым «кодтой къæдзæхтæ фæлхатт. 
„Æдзæсгом разындтæ, æдзæсгом;",– 
Цыма йæм фугæтæ дзырдтой. 
Хуырдуртæ, дидинджытæ, хъал дон 
Æдзæсгом иууыл уый хуыдтой. 
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Кæс, уæртæ йе 'фсымæр Ебармæ, 
Ныр уый дæр ингæнæй ысхызт. 
Кæддæр æрдхæрæйнаджы барæг,– 
Уыдис æгас комбæсты ныфс. 
Ызгъордта мæрдтимæ йæ фæстæ: 
„Фæлæу-ма, иу дзырд дын зæгъон!.. 
Цæмæн мын аскъуыдтай мæ зæрдæ, 
Мæ ныфс, мæ саударæг, мæ хо?!. 
Зæгъ-ма, æнувыд дыл куы уыдтæн... 
Ныххастон ингæнмæ мæ сæр, 
Дыккаг хатт ингæны ныххаудтæн, 
Мæ бынат– талынгдæр, дæлдæр... 
Дæуæй æз ахæмтæ нæ домдтон, 
Зæгъ-ма цы дзуапп мын дæттыс'? 
Æви дæ хъулон уарзт кæй кодтон, 
Фыдми мын уый тыххæй кæныс?" 
 

VIII 
Уый лыгъд. Йæ сæры хъуын барц сыстад, 
Фæци йæ рæзты куыдз æваст. 
– Кæдæм, кæдæм тындзыс, æлгъыстаг, 
Кæдæм у смудгæйæ дæ балц? 
Фæниуай уæзгуытыл бындарæй, 
Дæ размæ рахауа дæ цæст, 
Кæд ды, мæ цæстуынгæ, хъайтарæн 
Йæ фыдæй никуы уай æфсæст. 
Фыр мæстæй судзгæйæ, Агъаза 
Æлгъыста, куыдзимæ дзырдта 
Æмæ йæ дурæхстæй йæ разæй  
Уырдыгмæ, хъæуы 'рдæм сырдта. 
Уæддæр æй уæгъд нæ уадзынц мæрдтæ, 
Йæ фæстæ ноджы дæр цæуынц 
Æмæ йæхи сæры хъуынтæ дæр 
Ныр уымæн уайдзæфтæ кæнынц. 
Æрирвæзт хæдзармæ йæ тарст уд, 
Æттæмæ калд гæзæмæ рухс. 
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Фæндыд æй бадзурын „цы фестут". 
Фæлæ дзæгъæлы... Ком ныххус. 
Йæ хъæлæс нал касти йæ коммæ, 
Йæ буар рызт, йæ сур хид калд. 
Фæмидæг уаты 'мæ дæлгоммæ, 
Дзыхъмардау, астæрдыл ныххауд. 
Йæ усы афтæмæй куы суыдта, 
Фæджих Джохъола уæд æваст. 
„Мæ боныл!" – афтæ ма ысдзырдта, 
Æмæ дзы нал сыхъуыст ныхас. 
Йæ къухты бахаста йæ усы 
Сындæггай артдзæстмæ хæстæг.  
„Усай, зæгъ-ма, дæумæ куы хъусын, 
Æрцыд нæ сæфты рад æцæг? 
Зæгъ-ма, мæ зæрдæ мын цы марыс. 
Ыскæн-ма иу сыбыртт дзыхæй!.. 
Мыййаг кæд исчи сау мæйдары 
Дæуыл ныххæцыди тыхæй? 
Мæ рыст .мын 'нæуый дæр æгъгъæд у. 
Ныр ма дæ мæтæй цух уыдтæн? 
Зæгъ, кæд дæхи зæрдæ сыгъдæг у, 
Уæд æй æз барвитон мæрдтæм. 
Мæ сæрæй чи кæна хынджылæг, 
Фæуыдзæн уый Мусæйау раст» – 
Джохъола дзуаппæнхъæл æдзынæг 
Йæ усмæ арты рухсмæ каст. 
Æлxъывд йæ хъамайыл хæцыди,  
Мæстæй ныккæрзыдта-иу хатт. 
Фæлурсæй мæгуыр ус хуыссыди, 
Йæ дзыхæй иу сыбыртт нæ хауд.  
Æдзух ыл лæг йæ къухтæ хаста,  
Йæ ныхæй йын сæрфта йæ хид,  
Æрмæст æрдæгæхсæв Агъаза 
Куыддæрты 'рымбæрста йæхи.  
Дзырдта Джохъолайæн фæсусæй: 
– „Цæмæн дæ афтæ тынг æнкъард, 
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Ыстæй гуырысхотæй дæ усæн 
Йæ цард цæмæн кæныс "æнад? 
Нæ федтон адæмæй ызмæлæг,  
Æниу æттагон лæг тыхми  
Мæнæн куы бакæнид,–мæхæдæг  
Ныппарин хуыдымы мæхи. 
Изæрæй къуылдымæ ыссыдтæн, 
Мæ развæд нал уыдтон дзæбæх; 
Уæддæр æгас кæмтты фæзылдтæн 
Æмæ дын агуырдтон дæ бæх. 
Уым комы уæйгуытæм ныфтыдтæн, 
Мæ разы 'рбалæууыд сæ иу: 
Цы ма уа ахæмæй фыдуынддæр– 
Зылынцæст, сатæгсау йæ риу. 
Йæ хъустæ тынг ыстыр уыдысты, 
Зыхъхъырæй дардта дзых æдзух, 
Зылынæй дæндæгтæ зындысты, 
Уый ме 'рдæм радардта йæ къух 
Æмæ мын загъта: „Цом нæхимæ, 
Ныр ды æнусбонтæм мæн дæ. 
Цæрдзыстæм амондджынæй иумæ, 
Фæллæйттæй цух мыййаг нæ дæн. 
Дæу ысты, æз æвæрд кæй дардтон,– 
Сыгъæзрин зæгъ, кæнæ æвзист".– 
Мæ сæр уæд лидзыны 'рдæм радтон, 
Мæ фæстæ уæйыг дæр лыгъдис 
Æмæ йæ быны зæхх æнкъуысти. 
Налаттаг уæйыгæн йæ хъæр 
Мæ хъустæм арвы нæрдау хъуыстис... 
Зынтæй дзы раирвæзт мæ сæр.– 
Æдзынæг хъуыста лæг йæ усмæ, 
– Уый раст у,–загъта йын,–æрмæст 
Æнахуыр таурæгътæ мæ хъусы 
Куыддæр нæма хизынц æххæст, 
Æндæр бæллæх дæр ма кæй æрцыд 
Дæуыл, уый де 'нгасыл зыны. 



 
 

          278 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

Цæссыг дæ 'гæр бирæ кæй фæцыд, 
Уый æз, мæ фондз къухау, уынын. 
Мæнæн дæ сусæг дзырд нæ зæгъыс, 
Йе, уый–мæ сау катай мæ хъыг. 
Мæнæй цыдæр сагъæс æмбæхсыс, 
Зæгъ-ма, цæмæн хъуыди цæссыг? 
Дæ рустыл баззади сæ ныуæс, 
Цыфæнды 'мбæхсай сæ мæнæй,– 
Арахъхъ куы кæна лæг фыр ныуæзт, 
Уæд ын фæсусæггæнæн нæй. 
– Сæттын... Цы ма дын æй æмбæхсон;– 
Уадз, бафхæр уый тыххæй ды мæн, 
Фæлæ дæ хæларыл ызгъæлстон 
Цæссыгтæ райсомæй нырмæ,– 
Дзырдта Агъаза æмæ тæссæй 
Йæ хъæлæс кодта 'дзух зыр-зыр.– 
Фæхаудта 'нафоны йæ бæстæй, 
Нæ хъуыст йæ хицæуттæм йæ дзырд. 
Ам ууыл чи кодтаид марой, 
Ирхæфсæн–алкæмæн йæ зын. 
Ыстæй хъæбатыры куы мардтой,– 
Цæст дæр нæ ныкъуылдта æппын.. 
Бæргæ, аллахы раз, дæ разы, 
Æз дæн тæригъæдджын бынтон, 
Фæлæ мæм фаг хъару нæ разынд, 
Нæ баци 'нæ кæугæ мæ бон. 
– Дæумæ æз уымæн бар нæ дарын,. 
Фæку, цæмæн мын уыдзæн хъыг? 
Фидауы, ус ысгуыхт хъайтарыл 
Куы згъала судзæггаг цæссыг. 
 

IX 
Йæ райсом бонцъæхæй Агъаза 
Сæ хъомтæ къуылдымыл хызта, 
Цыди сæ фæстæ æмæ хаста 
Йæ къухы 'рдæгбыдæй цъында. 
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Йæ дæле марды уæлхъус цъахтæн 
Нæрыди уæлдæфы сæ хъæр; 
Кæцæйдæр цъиусур дæр æртахти, 
Ыссыд йæ базырты пæр-пæр. 
Агъаза уæлмæрдмæ фырмæстæй 
Уæлейæ хохрæбынæй каст. 
Сырдта хæлæф мæргъты, æрмæст æй 
Куы 'рхата исчи, зæгъгæ, тарст, 
Цыма йæ къуыбылоймæ 'внæлдта, 
Йе уыйау къуыбæрттæ уыгъта, 
Æхста сæ халæттыл æмæ та 
Ыстæй йæ цъында ног быдта. 
 

X 
Æрвнæрдау 'рыхъуыст уац Бисомæ: 
Звиадаури нын фæмард, 
Æрхауд, кæмæй кодтам-иу сомы, 
Хæсты уысм чи уыди нæ уарт. 
Нынныгуылд не стъалы æнустæм, 
Ныххуыссыд 'нафоны йæ зынг!" 
Ныккуыдтой устытæ, сæ рустыл 
Ызгъордта къадатæй цæссыг. 
Куыдта йæ мæгуыр мад, дзынæзта: 
„Дзæгъæлæй баззади мæ сæр. 
Цы у мæ цард дæр ма дæ фæстæ, 
Фæхæсут сыджытмæ мæн дæр. 
Мæ хъæбул баззади ызнæгтæм... 
Сымахæн, хъæубæстæ зæгъын: 
Фæцыт, æрхæссут нын йæ цæнгтæ, 
Уæд мын æнцон уыдзæн мæлын. 
Ыстæй уæд чи хъусы мæ тухæн.– 
Æмгуырæй ме сæфтмæ æрцыт 
Æмæ мæ иунæгæн йæ къухæй 
Мæныл æрбакалут сыджыт". 
Фæразон, тохæмхиц хевсуртæй 
Йæ зæрдæ алкæмæн фæрыст, 
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Æхгæдтой фырмæстæй сæ хъуыртæ. 
Цæссыг сæ бирæтæй фæмызт. 
Уым алчи 'рыввонг кодта уайтагъд 
Фысы дымæгæй сæрст цыргъ арц. 
Цæмæй хæстон бардзырд куы райса,– 
Къуылымпы ма фæуа йæ балц. 
Ыстæрыл–алкæмæн йæ сæнттæ 
Уыдзысты райсоммæ ивтонг. 
Æмæ та ку 'акæна лæсæнтæ 
Туг, уæд цы уыдзæни уым ног"?! 
– „Лæджы худ чи дары йæ сæрыл,– 
Бабураули уæд зæгъы,– 
Нæй уымæн 'нæцæугæ ыстæры!'" 
Апъарекъа дæр хъæр кæны: 
„Хъæуы уæ авд бонваг æрмæстдæр 
Фæндаггаг,–дардыл хъæр нæрыд. 
Уый хъуысти адæмы ызнæт хъæр, 
Мыййаг, фæндыры цагъд нæ уыд. 

XI 
– Æттæмæ ракæс-ма, Джохъола, 
Цы змæнтыс тохонайы арт! 
Фен хæхтыл цас æфсад æрхъула,. 
Ысты æд æхсаргард, æд уарт. 
Фæнды сæ ахъазой нæ удтæй, 
Нæ мæдтæ не сæфтыл кæуой 
Æмæ кæй фæуызтой мах, уымæй 
Фæсмонгонд дунетыл фæуой. 
Тыххæй нæ фосы дзугтæ исынц. 
Ныфсджынæй хъæуы 'рдæм цæуынц,. 
Сæ размæ махонтæ дæр лидзынц, 
Дзæбæх сыл сæмбæлын хъæуы. 
Дæуæн дæ адæмæн сæ фæстæ 
Æрлæууын, зон, лæгдзинад нæу. 
Фæцу, лæгау, æмæ сæ фарсмæ 
Уæхскуæзæй карз тохы æрлæуу! 
– Сæрхъæн, цытæ дзурыс, мæн та ма . 
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Йæхимæ чи уадзы хæстæг? 
Цæуын æз иунæгæй æд хъама 
Æмæ мæм Джарега кæсæд. 
Мæн хонынц м'адæмы ныгæнæг, 
Кæны йæ хицæтты, дам, уæй. 
Ныр фенæд алчи дæр йæхæдæг 
Уæйгæнæг чи разына, уый. 
Мæ ныхмæ рацыдысты иумæ, 
Æдзух мæм, туджджынау, кæсынц. 
Уæууай, цæрдудæй мын мæ риумæ 
Æлгъыстаг марды дур хæссынц.– 
Ысдзырдта афтæ æмæ растад 
Ысгуыхт цæхæрзæрдæ хæстон; 
Æхсаргард й'астæуыл æрбаста, 
Æркодта згъæрæй конд хæдон. 
Йæ топп ма баппæрста йæ уæхскыл... 
Фæцæуæг, нал фæкаст фæрсмæ. 
Ызгъæр худ кистаг лæг нæ хæссы, 
Цæуы бæгъæмсарæй хæстмæ. 

XII 
Æрхызти хевсурты 'фсад рагъæй, 
Сæ фæндаг уæлмæрдмæ уыди, 
Сæ иу тырысаимæ разæй 
Æдасæй риуæмбæрц цыди. 
Ам хъуамæ уæлмæрды æруидзой 
Сæ мардæн йе стджытæ уæддæр, 
Ыстæй æнафоны нырвитой 
Хъайтары марджыты мæрдтæм. 
Уæдмæ сыл кисты 'фсад дæр сæмбæлд,– 
Уыдысты комрæбын æмбæхст. 
Кæрæдзи райдыдтой æхсынтæ, 
Ысцырын 'нæнхъæлæджы хæст. 
Сæ зæхмæ кисты сахъ лæппутæ 
Нæ уадзынц хевсурты хæстæг. 
Уæлдайаг ракодтой сæ удтæ, 
Нæ лæууынц иу уысм дæр фæстæ. 
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Сæ иутæй иннæтæ уыдысты 
Æххæстдæр фердæхтæй, тыхæй. 
Туг калди 'нæвгъауæй, зындысты 
Сæ алварс къæдзæхтæ сырхæй. 
Хъæддыхæй кисты 'фсад лæууыди, 
Сæ хъуыддаг хевсуртæн нæ цыд. 
Зæгъы сын уæд Бабураули: 
„Хъæуы лæгæй-лæгмæ хæцын". 
Æндон та уæд цæхæр ыскалдта. 
Фæци сæ размæбырст æрдаг: 
Ныр хъуыддаг аразы æхсаргард, 
Дæтты йын размæ уарт фæндаг. 
Уарт, уарт, æхсаргарды цы сайыс, 
Уый ныр цы фæнымæг уæ хъæр? 
Æвиппайд хевсуртæн сæ разы 
Æрлæууыд иу къæдзæх цæхгæр. , 
Æваст сæм къæдзæхæн йæ сæрты 
Æрхызт æд æхсаргард хæстон, 
Цæгъды сæ алырдæм, ыссæнды, 
Цæст дæр ыл нал хæцы бынтон. 
Лæгæрды, тас æппын нæ зоны! 
Кист уымæ джихауæй кæсынц. 
Зæгъгæ, уый чи басгуыхт æмбойны, 
Кæрæдзи дисгæнгæ фæрсынц. 
Кæсынц æм исдуг, стæй æмдзыхæй 
Зæгъынц: „Джохъола у бæлвырд". 
Æмæ кæй тох кодта цæнгдыхæй, 
Æхцон уый иуæн дæр нæ уыд, 
Ныр мæнæ хевсуйрæгты 'ркъуырдæй 
Ысгуыхт хъайтары зынг хуыссы. 
Сæ иу ын хъамайы бырынкъæй 
Йæ риуыл дамгъæтæ фыссы, 
Æмæ йын кистæгæ йæ мардыл 
Æркъуырдтой иугуырæй сæ къах: 
„Ныронг нын кодта цæхх нæ мастыл, 
Ныр дæр та счъизи кодта мах. 
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Бæлвырд у, хæстмæ, туг кæлæнмæ 
Фыдæнæн иунæгæй цыди. 
Уадз, уый нæ сæртæ 'гад кæнынмæ 
Ныммæлæд, афтæ йын хъуыди". 
Ныппæрстой айнæгæн йæ сæрыл 
Хæстæмхиц хевсуйрæгтæ мард. 
Сæхæдæг размæ ног æфсæрынц, 
Зынджытæ 'хсаргæрдтæй ыскалд; 
Æмбисонд фестади сæ зæлланг 
Æмæ хуыцауы онг дæр хъуыст, 
Хæстонтыл н'ауæрста æфсæйнаг, 
Сæ риуты 'нæхатырæй ныхст. 
Кист тохы аппæрстой сæ гæрзтæ, 
Фæстæмæ алчи дæр лыгъди, 
Фæхастой мæсгуытæм сæ сæртæ.. 
Æрмæст ма хъахъхъæдтой сæхи. 
Сæ марды стджытæ ма æруыгътой 
Уæд 'хевсур уæлмæрды тыххæй.  
Кæй сырд, кæй халæттæ ныхсыдтой, 
Уыдысты алы ран пырхæй. 
– Æруыгътой ыстджыты æмæ сæ 
Ныккалдтой хордзенты æмткæй. 
Æххæст æрцыдысты сæ фæндтæ, 
Сæхимæ здæхтысты фæрнæй. 
Цы 'фтыд сæ къухы фосæй, уыдон 
Сæ разæй ракодтой тæлæт. 
Ныр уымæй хевсуйрæгтыл хур бон 
Æркаст, фæрогдæр и сæ мæт. 
Уæддæр уый амонд у, фæхæссынц 
Цытимæ хи сыджытмæ мард– 
Кæддæр сæ цæугæ хох, сæ мæсыг, 
Сæ ныфс, æнæсæтгæ дуар. . 
Ныр ыл йæ хицæттæ кæудзысты. 
Æххæст ыскæндзысты сæ фæтк, 
Æмæ йæ фыдæлтæ кæм ысты,– 
Сæ фарсмæ 'рцæудзæн уым ныгæд, 
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Зынаргъ у, хицæтты цæстысыг 
Куы 'рхауы марды риуыл, уæд. 
 

XIII 
– Æгъгъæд ку искæуыл, Агъаза, 
Фæцис Джохъола дæр йæ цард. 
Ныр ку дæхи лæгыл ахъæззаг, 
Фæхæсс ын ингæнмæ йæ мард. 
Кæмдæр ыл уасы сынт. Йæ сæр ын 
Рæудымгæ афасы рæдау. 
– Æз ныр æрхæндæгæй куыд цæрын, 
Гъе, афтæ знаг цæрæд мæнау. 
Сæхи мæ сау мастæй фæластой 
Æттагон, хицонæй хæрз дард. 
Ингæн ын хохрæбын ыскъахтон 
Æмæ йын бавæрдтон йæ мард. 
Цæуылнæ аскъуыйы мæ зæрдæ, 
Кæнынц нын саумæр дæр хæлæг. 
Нæ радтой бар, цæмæй уæлмæрды 
Ныгæд æрцыдаид мæ лæг. 
Дæ лæг, дам, разынди фыдгæнæг, 
Нæ, дам, уыд уый хуызæн мæнгард. 
Тох кодта иунæгæй фыдæнæн, 
Нæ дардта 'рдумæ дæр нæ кад 
Æмæ , дам, й'адæмы уæйгæнæг 
Нæ ары мæрдтимæ бынат. 
Мæ зæрдæ 'нæпиллон цъæх арты 
Ныртхутæг 'нафоны бынтон. 
Мæ зонд кæй сæфдзæни, уый хатын, 
Мæ маст уромын нæу мæ бон. 
Æрттывтой цæссыгтæ налхъуытау, 
Сæлабыр федтаиккат кæд– 
Бæллиццаг уый хъуыртау йæ хъуыртæ...– 
Кæм уыд йæ уды хай ныгæд, 
Раст уым йæ судзгæ маст ныхъуыргæ, 
Æгънæгау ингæныл нындæгъд. 



 
 

          285 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

XIV 
Æрвнæрд. Фыдуаг мæйдар, фыдæхсæв. 
Арв хатт фæирд кæны йæ цæст. 
Хуыцау, цы нæ фæуæм бынысæфт,– 
Мæгуыр, æвæрæзтæм æркæс. 
Тыхст лæгæн феххуыс кæн, дæ мæрстæн 
Хъæзныг фæрæзджын у уæддæр; 
Æфхæрд æвæрæзæн йæ лæгъзтæ 
Дæ тары дидинтау, нывæр. 
Дæ цæст ын кæд æххуыс нæ уарзы, 
Фæхæсс ын уæд фæлтау йæ уд. 
Æдзух æртхъирæнтæй цы хъазыс. 
Фæлмæн дæ мидбыл æм фæхуд.  
Ызмæст дон къæйты сæрты схъиуы, 
Уæвгæ куыд тæссаг у йæ хъæр!.. 
Æнусты ц, 'абухы, цы ниуы,– 
Нæ зоны раууат фурд ныр дæр. 
Æппын æм искæй рыст нæ хъары, 
Нæ зоны искæйтау мæлын, 
Фæкæны 'рмæст æндæртыл хъарæг, 
0, зоны нæсцухæй кæуын. 
Йæ рохтæ атыдта тыхдымгæ. 
Бындзыггай сау мигътæ хæссы. 
Бæрзонд ран къæбырæй уырдыгмæ 
Сылгоймаг доны 'рдæм кæсы. 
Йæ хъус æдзухдæр донмæ дары, 
Бынтон йæ дзыккутæ–пыхцыл: 
Зыны фæстаг хатт цыма стъалы 
Кæны тыбар-тыбур, хуыссы. 
Уыны фыдмæйдары уæлвонгæй 
Кæй зилы 'нахуыр тас бæстыл, 
Йæ дзыхы акæныны 'ввонг æм 
Тызмæгæй сау дуне кæсы. 
Ам уый нæ рыхъусдзæн ныхæстæ, 
Зæгъгæ, цæмæн марыс дæхи? 
Æмæ æвиппайды цъындцæстæй 
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Нывзылдта хуыдыммæ йæхи. 
Йæ цардæн нал уыди аргъ мур дæр. 
Кæй ма хъуыд уый удæгас ам, 
Кæд уымæ кисты зæххыл дур дæр 
Ысси фыдзæрдæ 'мæ хæрам. 
Йæ лæг дæр хъæуы ныхмæ растад 
Æмæ йын чи райстаид й'арм. 
Æгъдау йæхæдæг дæр кæм фарста,– 
Фæкуыдта туджджыныл дзæвгар. 
Дон уый йæ фæндагыл фæласта, 
Фæцис ызмисы бын йæ мард. 
Джохъола хевсуртимæ тохы 
Кæм фæмард, ингæны кæм уыд, 
Раст уым æмбисæхсæвты хохыл 
Æнахуыр диссæгтæ цæуы. 
Уырдыгмæ уæлмæрды 'рдæм дзуры 
Бæрзондыл ралæугæйæ лæг: 
„Мæ хæлар, о, Звиадаури, 
Цы фæдæ, 'рцу ма мæм хæстæг". 
Æмæ уæд рох уæлмæрдæй расты, 
Уæлæмæ сцæйцæуы сындæг 
Æмæ йæ хорз фысымы разы 
Æрлæууы хевсуйраджы 'ндæрг.  
Сабыр йæ хотыхтæ æрисы 
Æмæ йæ хæларыл тыхсы, 
Уæдмæ Агъаза дæр ысхизы, 
Фæвæййы 'рдхæрдтæн та фысым. 
Пыхс сугтæй къæйыл арт ыскæны, 
Йæ пиллон арвы 'рдæм кæлы. 
Хæххон дзæбидыры фыдæй сын 
Уæхстыл физонджытæ кæны. 
Æмæ фæныхас кæнынц дардыл, 
Вæййы лæгдзинадыл сæ дзырд. 
Фæдзурынц уазæгуарз æмгарыл, 
Фæкæнынц сахъ лæппутæн цыт. 
Фæвæййы 'рдхæрдтæм лæг кæсыныл. 
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Сæ уарзтмæ чи 'рхæсдæзни фау?! 
Фæлæ кæцæйдæр мигъ фæзыны– 
Цыдæр æнæбæрæг, хæнтсау; 
Фæкæны алцы дæр йæ быны 
Æмæ сæ 'рбайсафы фынау. 
Нæй уымæн хин митæй фæсурæн, 
Цæмæй у–не 'мбары дæсны. 
Нæ сæтты сарт æмæ дзæбугæй, 
Нæдæр æрдзы коммæ кæсы. 
Æрмæстдæр банцайæн нæй фурдæн, 
Уынгæг ком й 'абухтæй тæрсы 
Æмæ хæххон дидин сæркъулæй 
Уырдыгмæ уæлбылæй кæсы. 

1893 аз 
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Тъабидзе Галактион  

 
МЕРИ 

 
Ды чындзы цыдтæ уыцы ‘хсæв, Мери! 
Уыд дæ цæстæнгас уæззау, цæссыгау, 
Цыма ирд арвыл сау мигътæ ‘мтъеры  
Систой хъарджытæ кæнын фæззыгон. 
 
Аргъуан. Аргъауынц. Цырæгътæ, ризгæ, 
Тайынц, дарынц уæ тар кувæн рухсдæр. 
Уыд дæ цæсгом та, сагъæс æвдисгæ, 
Уыцы рухсытæй ноджы фæлурсдæр. 
 
Аргъуан – циндзæсгом, барухс йæ къуырф дæр. 
Калди сабыргай уардиты хорз тæф. 
Уæд фæллад чызджы удыл та рыфты  
Ам æрвон мæт, кæмæн нал ис хос дæр. 
 
Хъуыстон, кодтой æнæбары сомы...  
Уæ, мæ ныгуылд хур! Мæ уд дын уадзын. 
Зонын уды рис, фæлæ нæ зонын, 
Уæд чындзæхсæв уыд æви мæрдадз уыд? 
 
Чидæр къулы ‘нцой сабыр дзынæзта, – 
Цæстæй урс сыг, цæппузыр, ыскъуыди. 
Ам уыд сау маст, тæригъæд, æрмæст дзы  
Цин, бæрæгбонæй мур дæр нæ уыди. 
 
Фехстон аргъуанæй мæхи æз уынгмæ. 
Уæд кæдæм цымæ? Нал уыдтон фæндаг. 
Ихæн, сау ихæн, сыстади дымгæ, 
Æмæ нал æнцад, нал æнцад къæвда. 
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Нымæт ме уæнгтæм æнгом æрбайстон, 
Тары катайы тыхтæй фæтулын... 
Мæнæ уый та – дæ хæдзар! Тыхсастæй  
Æмæ къулсæрæй бахаудтæн къулыл. 
 
Афтæ аззадтæн исдугмæ джихæй, 
Уæд уæ гæдыбæлæстæ мæ разы  
Систой дардыл сæ къалиутæ уигъын, 
Цыма цæргæс ысцагъта йæ базыр. 
 
Уæд цы дзырдтой гæдыхъæд, дæ сыфтæ? 
Уый та чи зоны! Чи зоны уый та! 
Уæд мæ удæн йæ рухс амонд сæфти, –  
Дымгæ хаста уый хъæпæнмæ, митау. 
 
Фарстон: ме ‘васт æрвон рухс цы стъæлы? 
Гъе куыд банымæг цымæ мæ цæргæйæ? 
Науæд ме сæфт фæндиаг цы стъæлфыд, 
Цыма цагъта йæ базыртæ цæргæс?.. 
 
Уæд цæмæн тахти арвмæ мæ хъуыды, 
Арвы рухс тын цæмæн хъуыди дарын? 
Гъе мын,,Æз æмæ ме хсæв” кæй хъуыди, 
Гъе цы систон,,Ингæнкъахæг” зарын? 
 
Дымгæ къæвдайы сау сыгтæ скъуыдта, 
Катай зæрдæйы сау тæгтæ пиры. 
Гъе, мæ...сонт паддзах Лирау, ыскуыдтон, 
Арвæй, дунейæ рох паддзах Лирау... 
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МИТ 
 
Уарзын, лылагъуыз мит зилгæ тъыфылтæй, 
Сонт чызгау, хидæй йæ рог сæр куы ‘ппары. 
Уазалы умæл æрхæндæг ивылдæй, 
Уарзондзинады æнхъæлмæгаст, барон. 
 
Удлæууæн! Байдзаг мæ сау зæрдæ митæй; 
Бонтæ цæуынц æмæ ме уонг лæбыры... 
Райгуырæн зæххыл мæнæн уыд мæ хитæн  
Иунæг, лылагъуыз хъæдабæ быдыры. 
 
О! Уыд мæ царды бон а–зæххыл афтæ: 
Тъæнджы мæйæн æз йæ халдих лæппу дæн, 
Гъе, фæлæ нал ис мыккагмæ дæр рафтæн, 
Митау, дæ сæнтвæлурс къухтæн мæ удæй. 
 
Удлæууæн! Фенын æз миты тымыгъты 
Уыцы фæлурс къухтæ уагъдæй, æппæрстæй. 
Ферттив –фæнымæгæй быдыры тыгъды  
Зилы дæ кæрдæны къалиу дæ фæстæ... 
 
Уый тыххæй уарзын, лылагъуыз гæбына  
Хидæй æрра донмæ зилгæ куы тæхы; 
Ме ‘рхæндæг сагъæстæ уды рæбынæй, 
Дидинты сонт æрттывд сатæг æртахæй. 
 
Уары! Мæн ахæм бон арфдæр ныгæны  
Цины фæливæн, фæллад фын фыдохæй. 
Искуы куы ацæуид зымæг æгæнон, 
Искуы кæд баззаин тымыгъæй рохы! 
 
Ис мын, ис иу фæндаг цин æмæ мастæн... 
Мæнæ фæцæуыс ды – иунæг, зыбыты! 
Мит дæр æз уарзын, дæ мит –иу куыд уарзтон  
Раджы дæ хъæлæс, дæ сусæг сыбыртты! 
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Уарзтон уæд, уарзтон, мæн кодтой уæд расыг  
Сабыр, фæрныг бонтæн се ‘взист æрттивæн, 
Дидинты хъамбыд дæ дзыккуты ‘лвасыл, 
Дзыккуты уайгæ фæйлауæн, фæливæн. 
 
Гъеныр дæ фемысын... Хъарм къæс æргъæвстæй  
Фемысы афтæ æгъæдзар лæг хъызты... 
Бæлæстæ, урсзæнгтæ, зилынц мæ фæстæ, 
Ног та мæ цæсты раз иунæгæй сыстыс. 
 
Уары! Мæн ахæм бон арфдæр ныгæны  
Цины фæливæн, фæллад фын фыдохæй. 
Искуы кæд батонин зымæг æгæнон, 
Искуы кæд баззаин тымыгъæй рохы!.. 
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ЦАС МÆ ДАРДДÆР ДÆ 
 
Цас мæ дарддæр дæ, уыййас фæрайын, 
Æз дæ бæллиццтæ уарзын мæ мидæг, 
Хуры рог тынтау ‘нæ къæм, æнæлаз, 
Фарн, æгæрон тых – Едеммæ сидæг. 
 
Кæд фыдæнхъæл фæкæнай мæ сæнтты, –  
Мæт нæ кæндзынæн, уадз æз рæдийон! 
Уый мæ рынчын уд домы, цæмæй дын 
Феста урс уæрыкк, урс зæд – уæлийон. 
 
Монцтæй цадæггай басудзæд зæрдæ, 
Фурд цæссыгцæхджын фестæд нæрæмон, 
Иу – уырнæд мæ мæ цинаг – мæ сæнттæ, 
Æмæ ‘гъуыстаджы уарзты бæрæгбон. 
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ÆНÆ УАРЗТÆЙ 
 

Æнæ уарзтæй  
æрвон хур дæр фæтулы, 

Уддзæф не змæлы, хъæд не стъæлфы 
уæд æнæмастæй ... 

Зæн, æнæуарзтæй нæй а-бæстыл цин, 
рæсугъддзинад, 

Нæй æнæмæлæт, мæлæт дæр нæй  
зон, æнæуарзтæй. 

Ох, уæддæр æндæр, бынтон æндæр 
у нæ фæстаг уарзт. 

Дидин фæззæджы хуыздæр вæййы  
арæх уалдзæгæй, – 

Уый нæ фæдомы æнæсæрфат знæт, 
æрра монцтæ, 

Уый нæ фæзоны æвзонг сæнттæ, 
тæрк, ызнæт зæлтæ ... 

Æмæ фæззæджы, рæуирдгæты, 
фахсыл чи схъомыл, 

Уый нæу уалдзыгон дидинджыты хуызæн 
ницæмæй ... 

Уддзæфты бæсты йæ рæвдауæг –  
уадтæ, дымгæтæ. 

У йын знæт монцтæй зынаргъдæр та 
рог, сабыр узæлд. 

Æмæ банцъылы, рог банцъылы, зон, 
нæ фæстаг уарзт, 

‘Нцъылы ‘рхæндæгæй, уæздан, фæлæ 
рохст, æнæцинæй. 

Æмæ а-бæстыл æнæуарзт нæй 
кæд æнæмæлæт, 

Уæд æнæмæлæт дæр а-бæстыл 
нæй æнæуарзтæй! 
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МТАЦЪМИНДАЙЫ МÆЙ 
 
Никæд ма райгуырдис ахæм 
Сабыр æмæ рухс мæй! 
Сусæгдзинæдтæй æмвæлыст 
Изæры нымд рухсмæ. 
Уддзæф рог æрвгъуыз æндæхтæ 
Апырх кодта къохы ... 
Ахæм сабыр, ахæм ирд арв 
Никæд ма уыд хохы! 
 
Мæй, цæвиттон хъоппæг дидин –  
Рогвæлыст фæрдгуытæй, 
Æмæ уый тынты, рæуфынтау, 
Аив тыхт фæлгуыртæй 
‘Рттивынц Мтъкъвари æмæ Метъех, 
Нымд æмæ æдзæмæй ... 
О, никæд ма райгуырд ахæм 
Рухс æмæ æдзæм мæй! 
 
Ам Акъакъийы рæу æндæрг 
Паддзахау æрфынæй, 
Ам, æрхæндæг тар уæлмæрды, 
Уардиты тæлфынæй, 
Хъæлдзæг стъалыты æрттывдмæ, 
Тар кæны æрхуы мæй. 
Ам Бараташвили бадтис 
Иунæгæй, æрхуымæй ... 
 
Æмæ амæлон æз дæр, уадз, 
Донхъазау, хъыгты хаст, 
Иу зæгъон æрмæст мæ удмæ 
Æхсæв ам куыд ныккаст, 
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Æмæ фын йæ базыр арвæй  
Арвмæ рог куыд тыгъта, 
Æмæ рухс бæллицтыл йе ‘рвгъуыз 
Базгуытæ куыд тыхта; 
 
Стæй мæлæты æввахсдзинад 
Цадæггай куыд сæрдзæн 
Цæф, мæлæг донхъазы зæлты 
Уарди æмæ ‘хсæрдзæн, 
Гъе, куыд æнкъарын мæ удæн 
Денджыз кæй ыскарста, 
Уыцы фæнд кæй у нæ хæхтыл 
Мæрдты хуры скастау; 
 
Ацы фæндагыл поэтæн 
Аргъау у йæ ныфсхаст, 
Фæлæ никæдма уыд афтæ  
Æхсæвæн йæ ныфс саст. 
Æмæ, æндæргтæ, уæ фарсмæ 
Сси мæлæт мæ лымæн, –  
Дæн паддзах æмæ поэт лæг 
Ам цæдтæ мæлынмæ, 
Æмæ ахæсдзæнис йемæ 
Дуг мæ сис æнусмæ ... 
 
Никæдма райгуырдис ахæм 
Сабыр æмæ рухс мæй! 
       



 
 

          296 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

ДÆ ‘РТЫНДÆС АЗДЗЫД 
 
Дæ ‘ртындæс аздзыд æмæ дæ уацар 
Сты мæ урс сæры ‘знæт монцтæ иууыл, –  
Ех, ныр æртындæс нæмыджы ма ссар, 
Æмæ сæ иугай ма суадз дæ риуыл! 
 

Аивгъуыйдзæн ма ‘ртындæс аз æмæ  
Дыууын æхсæзæй растдзысты мигътæ. 
Хъоппæгты знæгтæ акъуырдзæн цæвæг, 
Скæудзæнис дуг дæр æмæ ме стих дæр. 
 

О, куыд баруадис, ‘взонгад, дæ цыллæ, –  
Баст домбайы æгъатыр нывæзтау! 
Хур ма фæззæджы арвыл куы ‘рныллæг, 
Уæд æппæтдæр куыд фестад фыруæздан! 
 

 
 

МÆХИ КУТАИС 
 

Цъхъалтубойæ Кутаисмæ 
Скъæф, дымгæ, мæ цинтæ, 
Майы мæйы Кутаис дæ 
Кæд æрфæрса: – чи дæ? 
Уæд зæгъ-иу ын, комулæфт дæ, 
Кæй –æниу ын ма зæгъ: 
Афтæ дæр æй рахатдзæнис 
Кутаисы уаз зæхх! 
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Тъабидзе Тъициан 

 
ÆМДЗÆВГÆ-ЗÆЙ 

 
Æз нæ фыссын æмдзæвгæтæ... фыссынц мæ уыдон сæхæдæг, 
Мæ цард – се мдзу – сæ цæрайæ нæ бафсæддзæн. 
Æз сæ хонын зæй – хохæй раскъуыйæг, æртæхæг, – 
Фæласдзæн дæ æмæ дæ йæ быны ассæнддзæн. 
 
Æз райгуырдтæн апрелы, суагътон мæ тæрттæ, 
Райгуырдтæн фæткъуыты райхæлгæ дидинтæй, 
Цæуы мыл урс къæвда æмæ цæуынц йæ дæттæ 
Мæ цæстытæй, цæуынц сыгтæй, мин-минтæй. 
 
Æз зонын, мæн сæхимæ куы акæной мæрдтæ, – 
Ацы æмдзæвгæ баззайдзæн, мæ фæстæ нæ ахуысдзæн, 
Иу поэтæн уæддæр бацæвдзæн йæ зæрдæ 
Æмæ уый йæ сæрыл æнæмæнг рахъыздзæн. 
 
Зæгъдзысты: уыд æмæ царди цытаккаг 
Иу лæппу – Орпирийы доны цур байрæзæг. 
Уыдысты йын æмдзæвгæтæ хæлц, фæндаггаг, 
Уарзта иугæндзон фыдæлты хъарм уæзæг. 
 
Æмæ йын уæд хъизæмарæй æвдæрзтой 
Гуырдзиаг хур æмæ зæхх сæ рæдауæй, 
Алкæд, алкæм дзы амонд æмбæхстой, 
Уый æмдзæвгæтæн радта амонд æнæвгъауæй. 
 
Æз нæ фыссын æмдзæвгæтæ... фыссынц мæ уыдон сæхæдæг, 
Мæ цард – се мдзу – сæ цæрайæ нæ бафсæддзæн. 
Æз сæ хонын зæй – хохæй раскъуыйæг, æотæхæг, – 
Фæласдзæн дæ æмæ дæ йæ быны ассæнддзæн. 
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Леонидзе Георги  

 
ОЛЕ 

1 
Леуахийы бырцæй джихæй, 
Тарст – рын æмæ сонæй, – 

Оле, 
 Оле, 

  Иунæг бæлас, 
Джиуы ‘хсæвæй – бонæй. 
Басыгъд, баруади йæ зæрдæ  
Иунæджы фыдбонæй. 
 
Мидæгæй хъæдвыд ныскъуыдтæ, 
Цъар – æлыг къæй – фаст у: 
Иу, чысыл бæлас кæй хъæуы, – 
Уый зылын, гъе раст у?.. 
 
Ауындзæнау, былыл, иунæг, 
Хæхты астæу, ахстау. 
Раст цыма цъæл базыр уари  
Арвæй йæхи рахста. 
 
Оле, ды, æфсургъ дæ, баст дæ, 
Зæхмæ баст æхсинæг, 
Ды – æрвдзæф æмæ къæвдахост, – 
Иунæг бæлас, иунæг! 
 

2 
Ныр дæ цæстытыл цы уайы, – 
Фæрæты ком, риссаг... 
Уад, тыхдымгæ дæ фæлдахы, 
Бафтыди дыл ризæг. 
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Арв, тызмæг арв, ихæй, митæй  
У дæ фæдыл зилæг, – 
Де стджытæ дын хъуамæ рысса, 
Иунæг Оле, иунæг!.. 
 
Растад денджызæй тыхдымгæ, 
Мигъты ‘фсад ныррыхы. 
Арв дæр ферттивы, кæлмытæ 
Ракалы йæ дзыхæй. 
 
Арв нырттивы, 
Арв нынниуы, –  
Дæу сæттынц сæ тыхæй! 
Арвы рухс дæ цæст нæ ахсы, 
Уæд дæ сæр дæ кой у. 
 
Уарыны цыргъфындз æртæх дын  
Де ргом зæрдæ хойы. 
Хур дæ судз, хур, æрра хур, 
Суадздзæн дын дæ фæздæг, – 
Хъуамæ а–зæххыл дæ ныв дæр  
Мауал уа дæ фæстæ! 
 

3 
Иунæг, – мад дын нæй, æфсымæр, 
Иунæгæй куы хитыс. 
Бахуыйы дын мартъи цухъхъа  
Мит, æрттиваг митæй. 
 
Къæвда дæ ныффасы, де стонг  
Æртæхæй æрвитыс, 
Уалдзæг та дæ цонгыл хъалæй  
Бады, маргъ–стъалы, – 
Къалиутæн сæ фидыц. 
Ног зæрин зарæг ныккæны, 
Сыгъзæрин – йæ хъæлæс. 
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Хъусыс æм æрхуымæй, иунæг, 
Райгæ йыл æмбæлыс; 
Ды кæугæ – ниугæ цырагъ дæ,– 
Удæгас лæг–бæлас! 
 

4 
Уæд кæмæ кæсыс æнхъæлмæ, 
Гъе дæ уд кæй мысы? 
Чи дын фехъусдзæн дæ хъæлæс, 
Чи уыдзæн дæ фысым? 
 
Уæуу, миййаг кæд искуы бастад 
Уый йæ балцы ‘мбисыл? 
Уæуу, миййаг куынæ фæзына  
Уый дæумæ фæдисы?.. 
 
Искуы кæд фæхъæстæ маргæй  
Уарзоны уд хауы?.. 
Мард лæгæн йæ хæдон дымгæ  
Фæндагыл фæйлауы?.. 
 
Раст–ма, ног хæлар æрцагур, 
Бахъар ын дæ сомы, – 
Уый дæм бадзурид кæд искуы 
Олейæ, дæ номæй! 
 
Хъæд дæм сиды. Алы тала  
Уым йæхи фæхаты, – 
Цыма у хæстон лæг, талас, 
Ахватъаг бæгъатыр! 
 
– Фаг у иунæгæй дзыназын! –  
Хъæд дæм йе рттæ тилы. 
,,Фаг у! Фаг у!” – азæлд, уадау, 
Кæмтты рæбын зилы! 
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Рацу ардæм, æз – дæ фысым, 
Ма тæрс, кæд цæриккам, –  
Дæу мæ хъæбысы ныттухон  
Æз, мæ сæфт уæрыккау! 
 

Рацу, ус дæр дын æрхæссон, 
Цин фæтых уа соныл, – 
Мауал уай æрвдзæф, къæвдахост, 
Иунæг бæлас Оле! 
 

5 
Гъе, фæлæ дæ сыгъзæрин сæр  
Арвы ‘рдæм куы кæсы; 
Уым, мæсгуытау, сау æврæгътæ, –  
Тымыгъ сæ фæхæссы. 
 

Уырдыгæй дæумæ æрлæвæрд  
Арвастæумæ асин. 
Зараг цъиутæ дыл кæндзысты  
Буц дарæсæн глази. 
 

Хур, сырх–сырхид хур дæ размæ  
Рарасти йæ уатæй; 
Цин, хъæбыстæ дын фæкодта, 
Д’ алы къахæн – пъатæ! 
 

Амбырд ысты стъалытæ дæр, – 
Цины цин æййафы: 
Уадындзæй ныззарыдысты, 
Систой симын, кафын. 
 
Загътой: мауал риз фыр тасæй, 
Ныр дæ цард у цинаг, –  
Къалиу къалиуыл æвæрдæй  
Рацæр, Оле, иунæг! 
 

6 
Оле, Оле, дæу æз федтон  
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Доны фарсмæ уырыл. 
Иунæгдзинады хъæстæйæ  
Уыд дæ уд сыгъд–уырыд. 
 
Цъарæй, буарæй – хуынкъ, фæстытæ, 
Цард нæ федтай адæн, 
Иунæг бæлас, иунæг мæгуыр, 
Сынтытæн сæ бадæн. 
 
Арв дæ сæрмæ тасгæ-уасгæ, 
Хæхтæ та дæ разы. 
Дард дæ къалиутæ фæхастай, 
Раст цæргæс – пырхбазыр! 
 
Зæххы сагъд æфсургъ, ыстæх–ма, 
Иунæгдзинад бадом! 
Иунæджы уæнгмар рæхыстæ 
Аскъуын æмæ атон! 
 
Афтæ, æмæ стæй куыд зæгъай: 
Нал риссын быцæуæй, – 
Леуахийы урсбарц доны, 
Уагъд хъæдау фæцæуын. 
 
Хъæдтæн дæн сæ разæй, бодзау, 
Æз сæ уæлæ баст дæн; 
Мæн куы ныллæгъз кæнынц, авгау, 
Айдæн фестын растдæр! 
Науæд балæууын цæджындзæн 
Хæдзарæн йæ астæу! 
 

7 
Рацу, цалынмæ нæ фæдæ 
Арвы цæфæй холы, –  
Цармыскъуыд дæ, 
Цардæвзыд дæ, 
Иунæг бæлас Оле! 
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ЗАРЫН ФЫДЫЗÆХХЫЛ 
 
Фыдæбон кодтон зарæгыл лæгау, 
Мæ зонд, мæ зæрдæ иу хъуыддагæн радтон: 
Цæмæй Фыдызæхх кады сæйраг уа, 
Æз уый тыххæй мæ уд мæ дзырдæн хъардтон. 
 
Фыдызæххыл уидагæй дæн æз хæст, 
Æмæ мын,,амæл!” искуы бон куы зæгъид, – 
Йæ барджын дзырд цæсты ныкъуылдмæ ххæст 
Зæрдиагæй, æнæ хъыпп–сыпп æрцæуид. 
 
Алæмæты Фыдыбæстæйы рухс  
Мæ сæрмæ рттивы, дард фидæнмæ хоны. 
Æнæ уый у поэты зæрдæ хус, 
Æнæ уый æз рæсугъддзинад нæ зонин! 
 
Уадз зарджытæ æхсæрдзæнтæ кæной, 
Сæ хорз номæй куыд кæна дзыллæ сомы; 
Уадз местихтæ сæрыстырæй нæрой  
Гуырдзиагау, фыдыбæстæйы номыл. 
 
Фыдызæххæн æз дидинтау лæвар  
Уырзæвзæрстæй мæ зарджытæ фæхастон. 
О, ног Гуырдзы, дæ поэт дæн, мæ зард  
Дæ диссаджы æнæтау зардыл бастон. 
 
Гуырдзыстон, калыс, рухс хурау, цæхæр, 
Дæу хæссын æз мæ зæрдæйы æвæрдæй. 
Дæ рухс ном у мæ зарæгæн йæ сæр, – 
Ды мын нæ дæ, уæд аскъуыид мæ зæрдæ! 
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Иашвили Пъаоло 

ПОЭЗИ 
 
Уадз ма сырра у, иугæр сафтид ис риу дзырды фæрнæй 
Цу-иу саугуырмæй, кæд нæ сымбæлыс хурыл райгондæй... 
Ме стих, бастъæл-иу, кæд нæ райгуырдтæ зæрдæйы хъæрæй. 
Кæд æнус-æнус ды нæ фæсудзай рухсау, амондау! 
 
Ног та сагъудынц бирæ сау рынтæ удыл ризæгау: 
Хæст, зæйраскъуыд уа, хъæды цардыфсон цу абырæгæй. 
Фæлæ а-зæххыл у поэты куыст стырдæр хъизæмар, 
Нæй йын банкъарæн, – царды баззайы уый æбæрæгæй. 
 
Рацу горæтмæ æмæ хъусдзынæ сусу-бусутæ: 
«Ай поэт лæг у, сты йæ ис, йæ бон – æмдзæвгæтæ». 
Фæлæ чизоны, – фæзæгъын та, хъусут-ма, 
Мæн цы арт судзы мæ хъуыдыты фæлдзæгъдæнтæй. 
 
Цал зæрдæ мын уа, – цæмæй равзарон тары уыджы цæст. 
Цал зæрдæ мын уа, – нкъарон мысты уарзт йæ хъæбулыл 
Цал удæн лæууон ацы дунейыл уырдыгыстæг. 
Цæмæй иунæг стих баззайа мæнæн гæлæбуйау? 
 
Ног мæ стæвд кæны дзырд, æнæнцой дзырд – уды тау 
Туг уа, хъуыды уа, сты йæ уацары – йæ фыссинаг... 
Æхсæв ахицæн, уæд ныззæй кæны хæхтыл хуры тын, 
Æмæ нал дæ лæг, – стæгдарау сдæ ды мысинаг. 
 
Цал æмдзæвгæйы райгуырд сонт риуæй, гъе, уал аз. 
Цардæй аскъуыди æмæ ком ныххус дойныйæ... 
Кæд мын ацы стих у фæстаг зæнæг, гъеуæд уадз, 
Сау халæттæн фот мæ уд холыйау! 
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Гаприндашвили Валериан 
 

АХÆМ ÆМДЗÆВГÆ 
 

Уыдтæн æрмæст æмдзæвгæйæ хъæздыг, 
Æндæр хъæздыгад н’ агуырдтон æз дардыл. 
Уый уыд мæ цин æмæ уыди мæ хъыг, 
Мæн ницы ‘ндæвта уымæй дарддæр царды. 
 

Фæнды мæ ахæм æмдзæвгæ фыссын, 
Æппæт дзыллæйы зæрдæ чи æссарид. 
Уадз басудзон сыгъдæг артау, нæу зын, 
Уый донхъазы фæстаг зарæг æсуаид. 
 

Æнхъæлмæ кæсын у мæ цард æдзух 
Ныр ацы удхар æмæ ацы зарды. 
О, цал азы, о цал боны мæ къух 
Нæ хæст кодта æрттиваг хуызтыл царды. 
 

Мæн нал фæнды, фыдæбон ма кæнон, 
Мæ уд æсуа мæ сæйраг кой, мæ хъæстæ. 
Уынон фыдфынтæ алæхсæв, мæлон, 
Уырзæй æвзарон рифмæтæ, ныхæстæ. 
 

Æгъгъæд, фæуæд мæ сæрдæсудзгæ маст, 
Фæнды мæ тынг фæстаг хатт ма ныззарон. 
Мæ зарæджы ма удæнцойæн раст 
Мæ фæдзæхст æмæ уаз ныхас куыд арон. 
 

Зæрдæскъуыдæй зæгъдзынæн уæд дзæбæх, 
О, сау амонд, мæн ауадз ныр дæ армæй. 
Мæн атухдзæн йæ хъæбысы нæ зæхх, 
Фæкæудзысты мыл стъалытæ уæларвæй. 
 

Хъæуы мæ ахæм æмдзæвгæ, æцæг, 
Дзыллæтæм хуры тынтау чи æндавдзæн. 
Мæ зарæг – æргом æмæ сыгъдæг 
Йæ бæстæйы йæ риуы уазæй дардзæн. 
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Геловани  Мирза  

 
ФÆНДАГЫЛ 

 
Æз цæуын æмæ дæ къухтæ 
Бааууон ысты мигъты. 
Митæй нал зынынц быдыртæ, 
Мигъы райсом сзынди. 
Тæхуды, не сбон кодтаин, 
Ой, куыд мæт кæнын æздæр, 
Дæ хъуырау урс-урс куы вæййы   
Хох Сабадурийы хъуырдæр. 
Зон уый, дæ аххос уыдзæнис, 
Кæд амæлдзынæн мигътыл, 
«Тæхуды нæ фынæй кæнис, 
Ой, цъиу гæркъæраг, сындзтыл, 
Уайтагъд æртæхдзæн уым цъиусур, 
Акæндзæн бæрзонд хæхтыл». 
Мысын дæ уаты тъаллысман, 
Æнгуылдз, дæ кардæй алыг, 
Фæсте аззади Тбилиси, 
Лелубан æмæ Глдани. 
 
О, Мысын, арвыл куыд тадис 
Иагунд æмæ Лали. 
Тæхуды нæ фынæй кæнис, 
Далил, о, зынаргъ Далил! 
Тæхуды, нæ фынæй кæнис, 
Далил! 
 



 
 

          307 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

БАГЪÆЦ МÆ МЫН, НÆМЫГДЗÆФЫ 
 
Багъæц мæ мын нæмыгдзæфы, байтауон æз цъаæх-цъæх 
кæрдæг, 
Фенон хæхты уым дымгæйы, сæртыл ахизгæ мæнæн дæр. 
Аскъæфон тæхгæ æфсургъы, атæха сусæгæй кæмдæр, 
Хъыллист кæнæд дæ лæг урдгей, æз та уон ам демæ 
æввахсдæр. 
 
Сæдæ асхойын æрыппардзынæн, 
Туг лæсæнтæ æз кæндзынæн, 
Уæд бæласыл куы уыдзынæн 
Къалиуты бын бамбæхсдзынæн. 
 
Былты мбæхсай нæ бамбæхсдзæ, фæд æз уæддæр 
ныуаддзынæн, 
Иу уысмæн дæ сау дзыккуытæ кæрдæгыл байтаудзынæн. 
Стæй æрбацæуæд, стæй мæ фенæт, уый æз нал æрмæт 
кæндзынæн, 
Сбæттæт  æмæ скъуыхтæ кæнæд, хъама зæххы  куы 
фехсдзынæн. 
 
Бирæхатт цыргъ кодтон сау кард тызмæгæй æмæ мæстыйæ, 
Туг бирæхатт умæл кодта мæ урс къухты иу кæсгæйæ, 
фылдæрхатт æз мидбылхудгæ хастон зæрдæйы рыстытæ, 
Нырдæр зæрдыл лæууы æхсæвæн мæ цæргæсон уасгæйæ. 
 
Мæлæтдæр мын мæнмæ æввахсы 
Бирæйы цæст дæр райтыдта, 
Хох зоны, дымгæ дæр зоны 
Гуыр-гуыр мæ топпы æхстытæ... 
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Фæгæдзæ кæн, тар æхсæвы дуары æз ныммур кæндзынæн, 
Дæ рæсугъд, æмæ нæрæмон цæнгты куы хъæбыс 
кæндзынæн, 
Стæй æрбацæуæд, стæй мæ фенæт, уый æз нал æрмæт 
кæндзынæн, 
Сбæттæт  æмæ скъуыхтæ кæнæд, хъама зæххы куы 
фехсдзынæн. 
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Къаландадзе Ана 
 

МÆНÆН РÆСУГЪД ХÆЛАР УЫДИС 
 

Мæнæн иу хатт рæсугъд хæлар уыдис, 
Цæхæрцæстæй, мыдгъуыз дзыккуытимæ. 
Иухатт бæлон æрхаста базыртимæ, 
Ныууагъта мæ мигътимæ ацыдис... 
Кæм агурон... мигътимæ ацыди... 
Мæнæн иу хатт рæсугъд хæлар уыдис... 
Цæхæрцæстæй, мыдгъуыз дзыккуытимæ. 

 
 

 
 

ДЫ АФТÆ АРФ ДÆ 
 

Ды афтæ арф дæ, гуырдзиаг арв...  
Ды афтæ арф дæ... 
Знаг ам æрбацæуæг дæ Цæрæнуат  
Ничи йæ федта:  
Нæдæр осмайлаг, нæдæр монгъойлаг, 
Нæдæр дын персаг...  
Де ‘стырады зарæггæнæг у 
Ошк æмæ Зарзма, 
Тъаодар – уалæ... 
Ды афтæ арф дæ, афтæ сыгъдæг дæ, 
Гуырдзиаг уæларв... 
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ÆНДӔР ГУЫРДЗЫСТОН КӔМ ИС? 
 

Дымгæ зары дын алолай, 
Аргъау кæны дын хæрис... 
Цин кæронмæ мын базонай, – 
'Ндæр Гуырдзыстон кæм ис! 
 
Мæй цæхæркалгæ ферттивы, 
Суры тынг дардмæ дæ рис. 
Цин уæлæрвтæй дæм фервиты, – 
'Ндæр Гуырдзыстон тæ кæм ис! 
 
Зæрдæ стæхынмæ рахъавы, 
Цинад – уды фæдис! 
Зæрдæ фырцинæй райхъал и, 
Иу Гуырдзыстон нын ис! 
 
Дардыл Гуырдзыйы быдыртæ, 
Райынц, цинæй мæлынц. 
Хъæдтæ – арф кæмтты гуыдыртæ, 
Хæхты сæртæм тырнынц. 
 
О Гуырдзыстон, мæ цин-бæстæ, 
Ды мæ уарзт дæ, мæ рис,  
Ды мæ удлæууæн – цинхæссæг, 
'Ндæр Гуырдзыстон кæм ис! 
 
Нæй йæ абарæн ницæуыл 
Удæн цинад хæссы. 
Й' арв дæр а бæстæн хицæн у, 
Хур æм худгæ кæсы. 
 
Цинæй талмбæлас барайы, 
Мæргътæн хъуысы сæ зард. 
О Гуырдзыстон, о байрайай! 
Уæд æнусон дæ кад! 
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Кæрдæг акаст лæджы сæрты, 
Хъазы й' асæсты уæрцц. 
Тетнулды мит хур нæ басæтты, 
У йын æнусон кæрц. 
 
Мæй йæ цин-цæстæй скæсдзæни, 
Дардыл калдзæн цæхæр. 
Денджызы уари стæхдзæни 
Æвдæм арвæй уæлдæр... 
 
Дзæбидыр тарстæй нал хиздзæн, 
Атъами Гуры нæрсдзæн. 
Знаг дæ фæрсты нæ ахиздзæн, 
Знаг дæ уындæй тæрсдзæн. 
 
«Суликъо» дардыл айзæлы, 
«Мерани» дарддæр тæхы, 
Цæргæс фæтæхы разыйæ, 
Ракафы кæрдæг зæххыл. 
 
Хуымты цин Онисе базыдта… 
Бахтрионмæ Лела кæсы. 
Цæргæс ныттыгъта йæ базыртæ, 
Цин æй уæлæрвтæм хæссы. 
 
Дымгæ зары дын алолай, 
Аргъау кæны дын хæрис... 
Цин кæронмæ мын базонай, — 
'Ндæр Гуырдзыстон кæм ис! 
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Мачъавариани Мухран 
 

САБА 
 

Орбелиан Лудовикъо цыппæрдæсимæ 
Банхъæлмæ касти... фынддæсæм лæгæй бацыди. 
Æртындæс Лудовикъо касти къулæй. 
Гæдыйыл узæлы Луи Цыппæрдæсæм. 

 
Адæмæн сæ хъæлæс фесæфта паддзахы къуырмадзинад, - 
Паддзахы адæмæй фылдæр гæдыйæн тæригъæд кæны. 
Паддзах Сабайы ныхасмæ куы байхъуыста:  
Ох... Ох... Ох... Охы! – загъта æмæ цыма фæсмон дæр 
фæкодта. 
Фæлæ амæй ницы рауади 
 (Сабайы хъæлæс нæ уыди гæдыйы уасты хуызæн); 
Цы йæм бахаста – фæстæмæ дæр æрмæст уый рахаста 
Уыцы номдзыд Версалæй Картлы минæвар. 
- Къæвда нæ уары! 
Сабайы къаба цы ныххуылыдз кодта?! 
- Нæ дæр мит уары! –  
Сабайы сæр уæд цы сурс кодта?! 
- Ихуазал дæр нæу! - 
Сулхан-Сабайы цы ризын кæны? 
- Цы схуылыдз кодта?! 
- Цы йæ сурс кодта?! 
- Цы ризын кæны?! 
Гуырдзыстон у 
Уымæн: 
Къæвдадæр, 
Митдæр æмæ ихуазалдæр!.. 
... Хур хæрзбон кæны æвæццæгæн ныр рæсугъд Тъандзийæн... 
Ай æцæг у, Сулхан-Саба, æви фантази?! 
Мады цæссыгтæ дзæгъдзæгъæгыл, кæрдæгыл уары, –  
Тæлмы аууоны кæуы мад йе скъæфт,  йе скъæфт хъæбулыл, - 
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Стамбулмæ хъæбул мадыл кæуы, – уæй кæнынц лæппуйы 
 (Уынынц дзуары раз Сыгъдæг Нинойы, – уæрджытыл 
хаудæй). 
- Цасыл уæй кæныс ацы сабийы? – бафарста персагау 
Саба персагмæ æнæбыхсгæйæ дзуаппмæ æнхъæлмæ каст. 
- Ой, гуырдзиаг æй æнхъæлдтон æмæ персаг куы у! –  
Сдзырдта саби, – йæ хъустыл куы ауад Сабайы персаг. 
- Нæ, чысыл хъæбул, гуырдзиаг дæн, гуырдзиаг, хъусыс?!  
- Ой, мæ мадмæ мæ акæн, акæндзынæ мæ, мæ фыдыхай?...  
Саба йæ цæссыг нал баурæдта, – скуыдта лæг, скуыдта –  
Йæхи сабибонтæ æрымысыд, йæхи Тъандзиа. 
Куыд ацы лæппу, – Гуырдзыстондæр, – афтæ чысыл у, 
Гуырдзыстон дæр, куыд ацы лæппуйы, афтæ уæй кæнынц... 
Францæй ракурæм: баххуыс нын кæна, – худæг у, худæг! –  
Дæ Вахтанг Лудовикъ æппындæр нæ мæт кæны, йе рæстæг 
ын най.  
Афтæ хъуыды кодта Сулхан-Саба, лæдзæгджын Саба. 
Йæ фарсмæ Сабайæн уыцы чысыл лæппу уадис...  
- Сфæлмæцыдтæ уæдæ æнæзæнæгæй, минæвар дзæгъæлдзу?! 
Зæрдæ ма асæтт! – Тулдз та фидæны ногæй сфæлынддзæн! 
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СЫЛГОЙМАГ У РАЙСОМ 
 

Сылгоймаг у райсом, 
Зæхх – сылгоймаг, 
Изæр – сылгоймаг... 
Къæвда сылгоймаг ...   
Алцыппæт  
Сылгоймагау уарзын... 
Æмæ кæд исчи 
Мæнæй хуыздæр 
Стырад кæны райсомæн, –  афтæ æнхъæлын:  
Æз кæй уарзын, - 
Уыцы сылгоймаг исынц, куыд кæсын.  
 
 
 
 

ÆХСÆВ ÆМÆ БОН 
 

Ахуыссы хур ‘мæ 
Ралæууы æхсæв, 
Куыд хуры фæздæг,- 
Амыт-умыты,  
Куыд стъæлфæнтæ,- 
Æрттивынц стъалытæ. 
Ферттивдзæн арæх  
Зынгхосау 
Уасæджы уасгæ,- 
Хур та ракæсы 
Фæтары фæздæг. 
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ИУÆН ИУ ВÆЙЙЫ ÆРМÆСТ 
 

Иуæн иу вæййы æрмæст! 
Уыцы иуы ссарын 
Кæд суыдзæ аккаг! 
Æрцыд кæрон, – Цалдæрæн афтæ  
Цæст дæр ыл нæ аныдзæвд 
Йæ ныййарæгыл уымæн. 
Иуæн иу вæййы æрмæст! - 
Кæм ис уый! 
Уый хуыцау зоны! - 
Уыцы иуы лæггад, - 
Уыцы иуы ссарын, - 
Мины хсæн, æнхъæлын, иу фæци аккаг. 
Иуæн иу вæййы æрмæст! 
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Харанаули Бесикъ  

 
КÆМ СТЫ ХЪÆБУЛТÆ, ХЪÆБУЛТÆ НЕ СТЫ... 

 

Кæм сты нæ хъæбултæ, нæ хъæбултæ кæм сты, 
Ахизон, ма акæсон, дымгæ дымы, ам не сты. 
 

Дæуæн куы бафæдзæхстон,  ма хъæбултæ кæм сты,  
Ахизон, адзурон сæм, дымгæ дымы, ам не сты. 
 

Гуырдзыстон та сдымгæ и, куыд дымгæйы сыфтæрты, 
Кæм сты нæ хъæбултæ, дымгæ дымы, ам не сты. 
 

Кæм сты, кæм стайтæ, уыдон хъамылджыны сты, 
Хъæзджыны дымгæ дымы, не стайтæ уым не сты. 
 

Уый мæ мард нæу, ахæст у, ахæст у дæ ахæсты, 
Бацыдтæн, мæсыг састын, дымгæ дымы ам не сты. 
 

Чызг, лæппу тынг бауарзтай, зæгъын нæ бафæрæзтай, 
Ды сæ фæстæ рацыдтæ, дымгæ дымы ам не сты. 
 

Хæйрæгæн хуинæд йæ ном, чи мæн къуылымпы кодта, 
Кæм сты нæ хъæбултæ, нæ хъæбултæ кæм сты. 
 

Уыдоны номыл бæлас уæддæр схъомыл кодтаис, 
Бæлас ды басудздзынæ, ды арты бакодтаис, 
 

Дымгæ дымы? Гуырдзыстон, уый уæддæр мын загътаис. 
Кæм сты нæ хъæбултæ, нæ хъæбултæ кæм сты, 
 

Ахизон акæсон сæм, дымгæ дымы ам не сты, 
Де фцæгготмæ лæбурын, нæ хъæбултæ кæм сты.  
 

Гуырдзыстон ныр дымгæ у, нæ хъæбултæ ам не сты. 
Дымгæ у ныр Гуырдзыстон, хъæбултæ та ам не сты. 
 
Бон у, не сты хъабултæ, æхсæв у, уæддæр ам не сты, 
Ам не сты, дымы дымгæ, дымгæ дымы, ам не сты.  
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МИГЪ МАМКЪОДА БЫНЫ ФÆКОДТА 
 

Мигъ Мамкъода бын фæкодта, 
Тынг зæрдиагæй фæкуыдта, 
Мæн уый дæр хъæлдзæг кодтаид,  
Зæй йæ бын куы фæкодтаид, 
Уым мæ мады фсымæр амардтой, 
Хæлæгæй – йе конд куы федтой! 

 

 
 
 

МИНРАН УЫДТÆН... 
 

Æз минран уыдтæн, 
Бæх, мæхи бæх, мин ран бабастон, 
Кæм нæ ныууагътон 
фæйнæ маскæ, маскæ мæхи конд,  
Иуран – сахълæджы, 
Иуæй-иу ран – рассыггæнæджы, 
Иуæй-иу ран та маскæ уагътон, маскæ тæппуды, 
æрмæст æз мæхæдæг 
Уыддæн алкæмæн æнæзонгæ нæхъæн рæстæджы. 
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УЫЙ ÆДЗУХ ИУÆЙ ФЫЛДÆР У 
 
 

Сындаггай, уый фæдджиистæй 
Ацыди асæст комырдæм, 
Бæлæстæн разынд сæ зæнгтæ,   
Æнхъæлдтон уый мын бантысдзæн. 
Бæрзонд зæнгты хсæн ацыдтан... 
Чи мæн ауыдта, уый загъта –  
Взæр алыхатт дæр фидар у!.. 
Уый кæнæ стуры фыййау у, 
Кæнæ магуса чидæр у... 
Æз уыдтæн, уымæн уый загътой, 
Уый æдзух иуæй фылдæр у! 

 
 
 

НÆЙ УЫЙ ТЫХХÆЙ ЗÆГЪЫН ÆЗ, «РАЗМÆ!..» 
 

Æз уый тыххæй нæ зæгъын  – «Размæ!» 
Цæмæй уым цыдæр ыссардтон, 
Нæ, Хуыцау, æз тæрсын фæстæмæ акæсынæй, 
Уый тыххæй æмæ уым, уыцы ивгъуыды, 
Уыцы урс къуылдымыл, 
Халасæй æмбæрзт къутæрты хсæн 
Бадынц дыууæйæ: 
Рувас – рæсугъд æмæ фæлывд, 
Хъулонхъуыр 
Æмæ бирæгъ, бирæгъ, 
Æнхъæлмæгæсæг, куыд фат. 
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БÆЛÆСТÆ 
 

Хуыцау, куыд цыбыр у, куыд цыбыр цард! 
Уарзты ад уарзæттæ кæронмæ нæ бавзарынц, 
Афтæмæй æгæрон разыны йæ рыст. 
Стыр хъуыддæгтæн нæ фаг кæны иу цард, 
Фæлæ куыд даргъ хæссы ницы-мацыты рæстæг! 
 
Цы фæцардтæн адæмы 'хсæн,  
Уыйбæрц куы цардаин бирæгъты астæу, 
Уæд мæ схуыдтаиккой сæхицæн æфсымæр, 
Нæ мыл рацыдаиккой никæд бон сайдæй. 
 
Ныр бирæгъы куыд хъуамæ барон лæгыл? 
Кæд уый тыххæй æмæ 
Сæ дыууæйæ дæр æмхуызон кæй тæрсын? 
Ноджы ма уый тыххæй æмæ ацы рæстæджы 
Кæй ницæмæй кæнынц хицæн æппындæр? 
 
Бирæгъ никуы фæивдзæн йæ равг, 
Йæ ахасты иузæрдыгдзинад æвдисы æдзух, 
Рæстдзинад рæсугъд дæр у, ис ыл æууæндæн. 
 
Цы фæцардтæн адæмы 'хсæн,  
Уыйбæрц куы цардаин тархъæды, 
Уæд бæлæсты кæрæдзийæ зыдтаин иртасын, 
Кодтаин семæ сусæг сыбар-сыбур. 
Абоны базонгæ миниуæг мæм  
Райсом нал дæр кастаид диссаг. 
 
Цы фæцардтæн адæмы 'хсæн,  
Уый бæрц уæлæрвты куы цардаин, 
Уæд стъалыйау калдтаин рухс. 
Гъе, фæлæ уæддæр зæхмæ уыдаид мæ каст, 
Хъуыстаин бирæгъты ниуын,  
Бæлæсты сусæг сыбар-сыбур. 
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Уымæн æмæ ай у зæххы къори:  
Ам мын уазал дæр у æмæ тæвд дæр. 
Ам адæмтæ цæрынц, æфсымæр дæр цæры, æзнаг дæр, 
Цæмæн хъуамæ кæнон семææз тох! 
Кæнæ хæрамуды цæмæн хъуамæ уарзон. 
Гъе уый тыххæй æз фыссын адæймагыл, 
Уый тыххæй мæ иу ран нæ уадзы мæ хивæнд ахаст, 
Мæхæдæг дæр уыдонмæ хауын. 
Æз фыссын адæмтыл,  
Цæмæй мæ хивæнд ахаст банкъарой, бамбарой... 
Цæмæй суыной сæхи,  
Æмæ фарнимæ дарддæр цæрой! 
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Стъуруа Лиа 
 

 
ДАНИА ÆНДÆР У 

 
Даниа æндæр у, 
Ойы, ахæстон, 
Фæлæ дæ йæ къулы мидæг 
Нæ бавæрдзысты. 
 
Нырма дзурдзынæ, дзурдзынæ, 
Дæ мæстытæ суаддзынæ, 
Хъæстæ шпагæтæ, уый фæстæ... 
Чъыр мын судзы аллергион цармы, 
Агуыритæй мæ хъуыр зыны, 
Сырхæй рафастгонд, 
Нæдæр поэт ис кæмдæр, доныхъазмæ мæ абара, 
Нæдæр мæ мад, 
Æрмæст, Гертруда рацу-бацу кæны, кæцыйæн 
Æвгъæддоны рыстытæ дæр нæ уыдис, 
Афтæ йæ ныййардта 
Хъæдабæйы уынгæг Гамлеты, 
Уый тыххæй у сатæг Данийы уæлдæфау, 
- Уæу, гыцци, амардтæн! 
Уæддæр ын дзурын... 
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АДÆЙМАДЖЫ ХЪÆЛÆС 
 

Бæрæгуатон бюромæ дзурын, 
Фæнды мæ фехъусын удæгас лæджы хъæлæс. 
Никæй фæзмынын, суанг Коктосы дæр, 
Алкæмæн дæр йæ бар у йæхи, 
Фылдæр, кæнæ къаддæр, уый равзарæн нæй. 
Нырмæ бирæдзураг, мæлгъæвзаг, 
Лекциты бæрзонд трибунæтæй дзургæйæ, 
Туджы æртæхтæй фыст цитатæтæ 
Æмдзæвгæты хуызы дзырдта. 
Ныр бамбæрста йæ иунæгдзинад, 
Æмæ къухдарæн цы æнгуылдзыл ис, 
Уымæй æндзæвы царды рæстдзинадыл. 
Æз хæмпæлгæрдæгыл ныххæцыдтæн… 
Уый дзуры, чи йæ фæуагъта уыцы чызгимæ, 
Уый дардмæ фæцыди… кофе нуазы, 
Сылгоймаджы æфсон сиренимæ дзуры, 
Уарзын-нæ уарзынтæй хъазы. 
Æз бæрæгуатон бюромæ дзурын, 
Уым та æрмæстдæр фæдæттынц  
Удæгæсты тилифоны нымæцтæ…  
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ХАТГАЙ АДÆЙМАГЫЛ АФТÆ  
ФÆЦАХУЫР ВÆЙЙЫ 

 
Хатгай адæймагыл афтæ фæцахуыр вæййыс, 
Цыма дын æрвылбон дзаума у, кæнæ та – адджын хæринаг. 
Рахъавыс дардмæ фæлидзын, бамбæхсын искуы дæ сæр. 
Нæ дæ фæнды, суа дын æрвылбононы цинаг. 
Мæныл куы амбæлдтæ ды, 
Уæд мæн хордта æрхæндæджы азар, – 
Мæ куырмзонды аххос æй кодтой. 
Ды мæ зонды æвæрæнтæ суыдтай, 
Фæлдæхтай сын радгай сæ сыфтæ 
Æмæ дзы æдзард поэты æмдзæвгæтæ кастæ. 
Стæй ноджы 'мæ ноджы, 
Мæссæлæйтæ дæр ма мын фæкодтай. 
Сæр, уæвæн ис, æмæ ма зына хъуынтæй, 
Ноджы ма хуры тынтæм куы райа, 
Фæлæ зæрдæ сайын нæ комы. 
Æз хъуыдтæн дæу рæстаджы тæразæн, 
Цæмæй дæхæдæг дæхи ды ыссарай. 
Фæлæ мæнæй ацæуын нал баци дæ бон... 
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МÆ ЗЫН УАВÆР 
 

Балкъон хъуамæ хæдзарæн йæ цæст уа, 
Бетонæхгæд балкъонæй  
Дунейы хорзæхтæй ницы ис фенæн. 
Онгцух, цонгцух бæлæстимæ 
Абон нал дæр æмбарæм кæрæдзи. 
Лæууын æмæ мыл, æнæхицау дзаумайау, 
Рыг ныббадт. 
Мæ бакомкоммæ балкъоныл, 
Мæхи хуызæн рыгбадт сыхагимæ 
Архайын дзурыныл: 
– Афтæ ницы! Уазалæй ихæнриз кæн, 
Кæнæ та хурбоны тæвды батай, 
Уарзондзинады æфсон æй фæкæн 
Æмæ дæм æрцæуа дарддæр цæрыны ныфс. 
Æз мæ сыхаджы тыххæй ныффысдзынæн. 
Кæйдæр зынуавæры тыххæй æз зонын фыссын. 
Кæйдæр уазал цæстахастыл, 
Кæнæ йæ зæрдæйы хъармыл мæ бон у фыссын. 
Кæйдæр уарзт æмæ мастыл æнцон у фыссын. 
Кæйдæр гомцæст балкъонæй алцы зыны... 
Мæхи балкъон рагæй æхгæд у... 

 
 



 
 

          325 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

УÆЛАХИЗДЗАУ 
 

Æмбарыс æй, фæлитойдзинады азарæй æрхаудтæ? 
Ныр дын дæхи дæр бацъист кæндзысты?  
Дурадзагъдæй дæ сурдзысты дард? 
Æппæлæн ныхæсты бын дæ кæндзысты? 
Де 'мдзæвгæйы бауадз дæ уды уæлмонц 
Æмæ рай, цалынмæ æцæгдæр 
Дæ сæрыл не 'рхаудта дур æмæ нæ ныккалд дæ туг. 
Уæд микроскопы бын разындзæн генийы æрхæндæг. 
Уæдæ æндæр кæцæй у ацы æнахуыр æхсыст? 
Æви лæг хатгай фырзондджынæй ферра вæййы 
Æмæ йæ зæрдæ фыртыхстæй  
Къултыл уымæн фæхойы йæхи? 
Дæ нывтæ тыбар-тыбургæнаг фæлгæтты разынынц арæх, 
Фæлæ сæ ма хъуамæ разына цæстыты ахуыссыд? 
Нал кæны никæй цымыдис ацы куыст, 
Иунæгдзинады æвдисæн! 
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Хархелаури Тариел 

 
*** 

Ныфæлурс уыдзæн изæры талынг, 
Зонын,  
Райсом хъуамæ ам митдæр рауара, 
Зонын, 
Мæ фæндаг цæуы кæцырдам, уыйдæр, 
Зонын...  
Ды кæдæм цæуыс, 
Ды кæдæм цæуыс, 
Ой, хус сыфтæр! 
 
 
Радымдта дымгæ, дымгæ, тыхдымгæ, 
Ой, куыд тырны, мæ сризын кæна. 
Æмæ дæуæй дæн æз амондджындæр, 
Дымгæйы æз нæ фæйлауын кæнын, 
Ой, хус сыфтæр! 
 
Сау кæмтты дымгæ, тыхдымгæ суры, 
Хох тæ ныр ныхъхъус, 
хъуамæ мит рауара, 
Зонын. 
Мæ фæндаг цæуы кæцырдам, уыйдæр, 
Зонын...  
Ды кæдæм цæуыс, 
Ды кæдæм цæуыс, 
Ой, хус сыфтæр! 
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*** 
Дæумæ дæрддзæг æгæр у, 
Дæуæй мæнмæ – хæстæгдæр. 
Бонæнкъарæн тæлтæг у 
Арф нымадæй – бæстæгдæр.    
Ноджы алтъами дидин, 
Уддзæфимæ – йæ дамтæ 
Хъалон дæр дын æз фидин, 
Фæлæ сты кæм дæ батæ? 
Мæстæймарæн – дæ бахудт. 
Ӕвдисæн дын – ыстъалы. 
Нæ дæ уырны, уæд бахуд – 
Мæ уд дын цырагъ дары. 
Усгур лæппу – мæ бакаст. 
Уæддæр ма мæ цы мары? 
Цыма мыл хур нæ ракаст – 
Мæ уд дæ 'нцой нæ ары. 
 
Бахудæд мæм, алтъами, 
Бондзауæй дæр дæ дидин,  
Н'алыварс цы адæм и, 
Хъалон дæр сын фæфидин.  

 
 



 
 

          328 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

*** 
А зымæджы ралæудæй 
Мит-футтытæй нæ тæрсын, 
Нæдæр йæ их-уазалæй 
Карчы къахау не 'ргъæфсын. 
 

Азымæджы ралæудæй.. 
Мит мæн дисы не 'ппары 
Æмæ нæдæр ихуазал – 
Тых нæ кæны гуыппыртæн. 
А зымæджы уазалæй 
'Руайынæй куыд фæтæрсын  
Алтъамийы къуыбырæн...  
 

Куы бафæнда Уæлладжы 
Уадзыгæй йæ фынæйæ – 
'Рдæгсалд 'рдæгхус ададжы 
Байсафа йæ 'ппыннæйæ. 
 

Зымæгæн йæ ралæудæй  
Нæ, тыхсын йæ фæудыл. 
Мæ зæрдæйы мард фæндтæй 
Сындз ма 'рзайа мæ фæдтыл? 
 

Тъæнджы мæйы уазæлтты 
Уды æйтт-утт нал уырны. 
Бавæрдзæн ма уарзæтты, 
Ууыл дæр лæг нал 'ууæнды. 
     

Кæд хуыздæр у, мауал уон, 
Мауал кæсон мигъбарцмæ, 
Уалдзæг мауал райхъал уон – 
Хи æрхæссон ихарцмæ. 
 

Нæ мæ фæнды, фенон дæ, 
Куыд хус кæнай уæлхъæдæй. 
Алтъами нæ фергомтæ. 
Ма бахус уæд уæлхъæдæй. 
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Хетагури Мзия 

АРÆН 
(ныстуан) 

 
Сты мæ сабион бонтæ – дзæнæтон! 

Ныр дæ риу у нæмыгсыгъд, Цхинвал! 
Фестæм ирæй, гуырдзыйæ кæуæндон – 

Згъудеры хур ныл нал кæсы, нал! 
Худт  нæ цыфыддæр ардауæг – не знаг 

Авд фæсæфцæгæй – рæвдздæр, дам, мар – 
Фелвасы нæм каффетдæйæн йе 'взаг, 

Судздзæн уымбæсты мæстæй Тамар. 
Уадзы сау арт сындзтелы нæ Цхинвал, 

Уыцы "арæныл" бавæрут мæн, 
Уас нын не знæгты аласа хин-мал, 

Нæй мæ уарзтæн ныккæнæн мæнæн. 
Хъусдзысдзут мын мæ уынæргъд æргомæй: 

Ам – гуырдзиæгтæ, уым мын – ирон. 
Уадзут-иу мын мæ мæрдон дуар гомæй – 

Риуы кардсагъдæй арвмæ тæхон. 
Уадз 'мæ баззайон – арæны 'вдисæн,  

Уæд мæ кæлмæрзæн чъылдымы бын, 
Фæстагæттæ мæ куыд хæссой дисæн, 

Знаг куынæ уал уа царды æппын. 
Удхæссæигмæ бабын уон 'нустæм, 

Кæд фыдгæнæгæн нал уаид тых, 
Нал хъусин кæд мæ намысы буцтæм,  

"Симд" дæр ма уынон, бамыр уа дзых. 
У мæ бæллиц куыд ныммæла арæн, 

Тугæй чи никуы зоны æфсис! 
Ме 'фсымæртæм уæд авæрин кадæн 

Ахæм нуазæн, куыд ыл кæной дис! 
Кæнæ та мæ нынныгæнут, гъемæ, 

Ацы 'мдзæвгæ дæр бавæрут мемæ! 
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"УАРЗЫН" 
Хæлар æй кæнын Беппиты Наирæйæн – хæлардзинад 
ирæттæ æмæ гуырдзиæгты 'хсæн чи тауы. 

 
Нæ, нал мæ фæнды æмæ фенон 
Ӕндæр Чырысти дзуарыл тыгъдæй... 
Цъæхæй ызгъæлд мæгъæлды – федтон... 
Ӕз та дæу уарзын. "Уарзын!" 
Куыд мæ нæ фæнды, тугæйдзагæй 
Цæссыгдзаст сæнæфсиры фенын... 
Ныззарæм "Уарзын!" цинæмдзагæй. 
Лæгмары ныхмæ 'лвæстæй – йе 'рдын. 
Ныхъус нæм уой нæ Хур уа, а-зæхх. 
Уæд адæмы къæхты бын не знаг. 
Ныззарæм "Уарзын!" Нæйы ма зæгъ. 
Джиуæрджи, Уастырджи – нæ туг-стæг. 
Нæ бафидауынмæ ма – къахдзæф. 
Нæу "Уарзын!" зарын хорзæн уа зын. 
Æнæдихгæнгæ а-хур, а-зæх: 
Нæ зонгуытыл лæугæ ныззарæм: 
"Уарзын дæ æз, уарзын!" 
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Гелашвили Наира 

 

ФИДАУЫНЫ ЗАРÆГ 
 

Арын дзы Илья Чъавчъавадзейы  
рухс ном. 

Кавказ! 
Кавказ! 
Хъысмæт бирæ, 
бирæ, 
бирæ, 
бирæ знаг нæм 
Æрбабырста. 
Сызмæста дын, 
Фезмæста дын, 
Алы адæм,  
Æмæ наций, 
Æмæ абон 
Дæ цард халы, 
Дæ сармагонд 
Деградаций. 
 
Дæ бон хорз, мæ ирон ‘фсымæр! 
Ды, абхазаг, зоныс ма мæ? 
Нæ зарæг, ды куыд æнхъæлыс, 
Иумæ искуы зардзыстæм? 
Æфсымæртæ, хæхтæ, 
Сомы кæнын, 
Сомы кæнын ацы хæхтæй, 
Историй ныр сырх æссыгъта 
Кæд æмæ йæ ды не ‘мбарыс, 
Æз дын хъуамæ зæгъон абон! 
Кæд æмæ йæ æз не  ‘мбарын – 
Ды мын хъуамæ зæгъай абон. 
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Нæ нау абон дæлдон кæны 
Æмæ фаиль фæфæуд кæны, 
Историй нын сырх æссыгъта, 
Мæ хъуыдытæ – дæуыл ‘ууæндын. 
 
Мæ ирон ‘фсымæр, дæ бон хорз уæт! 
Æбхазагæн дзурын ода! 
Уæ цæстысыг мæн нæ фæндыд, 
Хъизæр дæр мæн нæ фæндыд. 
Уæ туджы калд – мæн нæ фæндыд, 
Бæырнæт уæ! –Мæн нæ фæндыд... 
 
Нæ фыдтæ нын алы хидты 
Басыгътой æмæ ныссастой. 
Бафæлладтæн знагæй, мастæй! 
Не ‘взонгтæ дæр фæхъæстæ сты, 
Цæл мæ фæнды сыхагимæ. 
Хæлд бынæтты цæмæ хуыссон? 
 
Гъе! Кавказы хахты хъæбул, 
Ныр уæдтæр зæгъ, куыд бакæнæм? 
Ды дæр взæр дæ! 
Æз  дæр взæр дæн! 
Ноджы уæдтæр, 
Ноджы уæдтæр. 
Кæрæдзийыл ноджы уæдтæр, 
Æхсæм нæмгуытæ! 
Æхсæм нæмгуытæ! 
Ацы масты ныхасты фатт, 
Лæгъстæ кæнын, 
 Лæгъстæ кæнын,  
Æнусы фæдыл 
Æнус цæуы, 
цæуы, цæуы, цæуы... 
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Бæллын, мысын 
Дæ хъæдгомæй, 
Æз куы исин 
Мæ æхст фæтты... 
Мæ маст фатты 
Мысын, бæллын 
Мæ хъæдгомæй, 
Ды куы исис 
Дæ æхст фæтты... 
Дæ маст фатты... 
 
Зæгъдзынæн дын мæ мастыты! 
Рацу, зæгъ мын цы дын кодтон?! 
Политикæ æз нæ зонын 
Раст ныхасы ард бахордтон! 
 
Цæгат Кавказон æфсымæртæ!  
Хуссар Кавказон æфсымæртæ! 
Евразии арæныл нын 
Историй сырх æссыгъта! 
Уымæн дзурын мæ хъуыдыты – 
Рауай! 
Рауай! 
Рауай! 
Рауай! 
Æфсымæр-хотæй 
Нæуæгæй суæм! 
Хæсты хъæддаг  
Сырх-сырх маргъы 
Мауал æфсадæм – 
Ма ирхæфсæм 
Нæ тугæй, нæ  
Æнæ зондæй 
Мауал,  
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Мауал уазæг кæнæм! 
Кавказ, Кавказ! 
 
Стыр хуыцау 
Чи зоны дæу дæр бахиза! 

 
 
 

АУАДЗЫН 
 

Кæмдæр ахæм дæн, 
Цахæмы дымгæ дæр ахиздзæн 
Кæмдæр зæд дæр дæн...   
Кæмдæр та ахæм, 
Фаты дæр нæ бауадздзæн ахизын буары араныл, 
Цæнгæт змисы... 
 
Кæмдæр та 
Тъæнгтæй гæрæныл ауыгъд дæн....  
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БАЗОНГÆЙЫ БÆЛЛИЦЦ 
 

Куыд зын у, куыд зын, куы зонай дæ ныййарæджыты, 
(Уæвæн ис æмæ сæ зонгæ дæр ма кæнай) 
Ацы зæххыл иумæ бирæ азты дæргъы фæцардыстут, 
Кæнæ та æппындæр нæ цардыстут. 
 
Мæ фыд мæ раджы ныууагъта, – æгæр раджы бацыд 
мæрдтæм. 
Гъеуæдæй фæстæмææз зилын йæ фæдыл,  
Дзурын æм, фæлæ мæм нæ лæууы ныхасмæ, 
Нæдæр мæм фæкæсы фæстæмæ. 
Цыма йæ цавæрдæр æнахуыр гуылфæн  

Æнæнцой кæдæмдæр хæссы, 
Мах дыууæйæ æндæр æмæ æндæр фæндæгтыл цæуæм, 
Фæлæ мæм цæмæндæр фæкæсы,  

Цыма нæ хæтæнты иумæ фæцæуæм, 
Кæрæдзиуыл андзæвæм, зæгъгæ,  

Афтæ фæиртæст вæййæм. 
Æмæ та дарддæр фæйнæрдæм фæцæуæм. 
Чи зоны, искуы сæтæлæджы хъузджы амбæлæм мах, 
Уым налхъуыт-налмас уардигъуыз æрттиваг астæрдыл 
Нæ уыдзæн базонæн, чи нæ кæй фæдыл цæуы... 
 
Абоны онг мæм цы фарстытæ батымбыл ис, 
Уыдонæн иунæг дæ бон у дзуапп раттын. 
Куыд хъомыл кодтон, афтæ асхуыздæр кодтой, 
Фæлæ сæм сабийы цæстæй нырма дæр кæсын. 
 
Ныр дæр ма мæ дисы æфтауы, 
Цæмæй тарстæ, – хæрзчысыл куы уыдтæ? 
Куыд-иу дæм ныккастæн, дуар-иу куы 'рбакодтай, уæд? 
Цæуыл уыд дæ мæт, рынчын-иу куы уыдтæн? 
Мæлæты цæстытæм кæсгæйæ, цæуыл уыд дæ катай? 
Мæ фынты кæм айсæфтæ иу хатт? 
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Тæхуды, куы ма скæнид хъарм фæззæг искуы, 
Хурджын уаты уæлгоммæ куы хуыссин мæхицæн, 
Гом рудзгуытæй мæм куы хъуысид буц мæргъты зарæг, 
Æз мæ фыдыл куы кæнин æнæнцой хъуыды. 

 
 
 

СÆУÆХСИДЫ АКЦИ 
 

Къулы сахаты уынæр тыргъты 
Райхъуысы райсомæй раджы, 
Ныххуыдуг кæнын æй фæлварын 
Мæ сæрæвæрæн базæй. 
Куыддæр райдайын кувын, 
Афтæ тынгдæр фæхъуысы йæ хъæр, 
Рæхойы мын мæ сæры магъз фатау 
Йæ иугæндзон къупп-къуппæй. 
Сахат та базы бын хъуыдытæ фæкæны: 
Æзгъордзысты азтæ сæхицæн, 
Хъусæй фæцух уыдзæн лæг 
Æмæ мæ иуран ныууадздзæн. 
Сæумæрайсом мæ къулмæ 
Нал хуыдуг кæндзæн 
Йæ базæй... 

 
 

  



 
 

          337 

ГУЫРДЗИАГ ПОЭЗИ * ქართული პოეზია 

 
Беппиты Наира  
 

НЫВ 
Арын дзы мæ ирон æмæ  

гуырдзиаг æфсымæрты ном 
Б.Н. 

 
Ысгуылф кæны кæмдæрты фæздæг, 
Кæм ма ис агъуыстæн æмбал. 
Фæцис кæд уасæг дæр æвæззæг. 
Нæ фæндæгтыл хæрæгсындзытæй – хал. 
Ӕмбæлы мыл фæллад хъæдурхос – 
Ысдары хæмпæлæй йæ сæр... 
Ӕз та кæм ыссарон зæрдæхос, 
Ысси мæ уды кой мæ сæр...  
Мæ саби дугмæ тоны зæрдæ –  
Нæ торне мæм æфсæрпырхæй кæсы, 
Хæтыдысты нæ фæндæгтыл цы 'взæртæ, 
Кæмæй бахаудтам  'нæбафыст хæсы... 
Куыд бырсы æфсымæрмæ 'фсымæр? 
Йæ хъуырмæ куыд ын дары кард? 
Нæ тыхбон цард афтæ ыссымæр, 
Лæг нал хаты, 'гас у, гъе, мард... 
Куыд нæ фæуæм никуы бындурзылд,  
Нæ Хуыцау,  

Ды ахæм цард ратт. 
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ДÆ КЪАХАЙСТ, ЦЫМА, ФÆСАЛДИ  
 
Дæ къахайст, цыма, фæсалди – 
Мæ цæстæнгас æй æнкъары, 
Гъе, ихтас комы ныббадти, 
Тæрсæгау, 
Цудгæ куы цæуыс... 
Бакастæн дын æм лæмбынæг... 
Иннæ фарс, мæгуыр, рæбыныл, 
Тæбынджы хъуырбос – ыскъуыд рæбынæй, 
Дзедзылой кæны, 
Сау калмау. 
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МАРТЪЫ МÆЙ 
 

Мартъи, 
Тыхдымгæ, сæнт къæвда 'мæ 
 гæбына-халас æруарæг, 
Æдылыдзæф мартъи, 
Цæмæн мын фæдавыс  
мæ фæлмæцыд бонтæ –  
мæ дарæг...   
 
Хæрзчысыл мæ бауадз,  
Дæуæй фæлахс бонтæ 
 фæивон уалæ  
зынг Хурæй, 
Кæд не 'хсæн салд ауæдз 
Ыстæфсид мæ уды фæндиаг.  
Нæ баззаид дурæй. 
 
Мæ уды бæласы 
Кæд бацæуид хъарм дон.  
Мæ зæрдæ йæм ризгæ ныххуда 
Нæ царды хъæлæсы 
Мæ рыгъд амонд, мардзæ, 
 уалдзæджы цинæй ныххур уа, 
 
Мæ сæр куыд разила, 
Раст афтæ мæ бауадз ,  
тыхдымгæ, 
 мæ æрмтты уа дидин, 
Сырх малусæг – бирæ 
Куыд нæ фæуон искуы  
æнæ Хуыцау,  
гъе, æмæ ' нæ дин. 
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Кæд бафынæй уаин  
нæ диссаджы фæлмæн цъæх нæууыл, 
Сырх малусæгты баст  
мæ æрмтты куыд худа  
уæлæуыл.                                           

 
 

 
 
 

НАЛ МÆ РОХ КÆНЫ  
МÆ ДАРД ХЪÆУÆЙ ИУ ЦАУ 

 
Нал мæ рох кæны мæ дард хъæуæй иу цау:  
Мæ зæрдæйы баззад æнустæм нывгондæй – 
нæ хъæууон æмбæндты 'хсæн цъыфы 
ныхъхъуси тæрсæгау чысыл цад... 
фæндаг ын алы ранмæ дæр æхгæд у... 
йæ каст ма æнарæхст бæлццонмæ,  
чи зоны, цады фæцæуа йæ тъыллупп, 
гъе, æмæ феххуыс уа уымæн. 
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Читъишвили Манана 
 

ЧИ НÆ УАРЗТА 
 

Чи къуырцц-къуырцц кæны мæ рудзынгыл 
Ацы райсом, райсом,  раджы?  
Дымгæ у, æнхъæлдæн, 
Фæндаг нал уары мæгуыргур уарта... 
Сабырад алкæмæн, 
Дард ивгъуыды мах чидæр уарзта,  
Фæлæ дзы ныр мах ферох стæм, 
Чидæр мах уарзта. 
 
Ныр карз дымгæйы 
Мæ уд иунæгæй хъизæмар кæны, 
Нæ зыны никуы ирвæзынгæнæг, 
Ныфсы адæймаг – фæнды рæстæгмæ 
Æмæ мæ рæсугъд, 
Рухсæй фаст цæстытæ бæллынц,  
Ногæй дæр мысынц  
Сабырдзинад изæрыгæтты. 
 
Уары тæр къæвда 
Æнæзондты æрра ‘мæ азар, 
Никуы нæ зыны тæрхонгæнæг, 
Мацховарийæ мах ферох стæм... 
Сабырад алкæмæн, 
Дард ивгъуыды мах чидæр уарзта, 
Чидæр мах уарзта,  
Фæлæ дзы ныр мах ферох стæм. 
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ФЫДЫ ХАЛАТ 
 

Цъæххосæй ихсыд, 
Мард фыды халат - 
Ауыгъд у цæджындзыл 
Æмæ хъæбултæ йæ цурты куы ахизæм, 
Афтæ сусæгæй базыр-зыр кæны, 
Æмæ йæ æцæгæй æнкъарын, 
Махæн нæ сæрыл къух асæрфын,  
Махыл узæлын, 
Риумæ æрбалхъивын 
Куыд тыхджын мысы. 
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ЦАХÆМ УАЛДЗÆГ ÆРЦÆУДЗÆН 
 

Тæлтæг уддзæф мæ дзыкку фасы –  
Ӕмæ нæ мигъ и, нал дæр мит. 
Дæттæй, куы нал уон, уыцы азы 
Цахæм уалдзæг бидзæни хид?! 
 
Цы хуыз исдзысты арвы тигътæ – 
Йæ фæд æвзистæй уадздзæн бæх. 
Чындзхæссынтæй хъазынц цъæх мигътæ 
Ӕви æхсынцъы дары цъæх? 
 
Мæ бæллицты æнкъуыстон хæхты, 
Уыдтæн раст цыма сион саг. 
Кæй агурдзынæн уымы бæсты, 
Кæндзæн мын ам дæр исчи уаг? 
 
Тæлтæг уддзæф мæ дзыкку фасы –  
Ӕмæ нæ мигъ и, нал дæр мит. 
Дæттæй, куы нал уон, уыцы азы, 
Цахæм уалдзæг бидзæни хид?! 
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Магърадзе Давит 

 

 
ПОЭЗИ 

 
Стыр хабарæй детал нæ зыны 
Деталæй зыны 
Стыр хабаргондæй... 
Уыцы эпохæйæ рæнхъ куы баззади 
Уыцы эпохæйæ æнæмыхуыргондæй. 

 
 
 

ЛАМАНЧЕЛ КАФЕЙЫ 
 

Бады Ламанчел кафейы, 
Зæронд коньяк йæхицæн æркæны. 
Хуызивд афишæ куы фены, – 
Йæ уарзоны фыстæг æй æнхъæлы. 
 
Нозт йæ сæры кæд бацыди, 
Козбау сидтытæ уæддæр ныккæны. 
Лæбуры знагмæ арцимæ, 
Уæлахиздзау лæг йæхи æнхъæлы. 
 
Дымгæ хæтæнæй æрыздæхт, 
Æрфынæй и хъоргъы фырхъалæй. 
Уый ацы æлгъыст фыдызæхх, 
Æнæбасæттон фидар æнхъæлы. 
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КÆСАГДЗАУ 
 
Фæтæхы Кæсагдзау, фæтæхы уый мигъты æхсæнты, 
Фæтæхы уæззаугай, уый тымыгъты цæфтæн хъæцы. 
Фыдуаддымгæ науæн йæ наухъил æнæвгъау ныссæтты, 
Йæ пæлæз ын стоны, хæссы йæ...Æз ма йыл хæцын. 
 
Фæтæхы, фæтæхы... Босфоры уылæнтæй ирвæзт у, 
Фæхæссы зыдмигъты æхсæнты уый зарæджы рæнхъ. 
Фыддæрадæн наухъилтыл – науы пæлæзтæ ивæзтæй, – 
Сæ хæдбынмæ базар æнæнцой куы кæны пæлхъ-пæлхъ. 
 
Изничы мæнгагъуыст ныддымсти сафран дыргъы тæфæй, 
Ам базаргæнджытæ æлхæнджыты уындмæ бæллынц.  
Сæ рæстæг фылдæр хатт кæд уæгъды фæсæфы, 
Гъеуæддæр пайданхъæл сæумæйæ изæрмæ лæууынц. 
 
Йæ улупа хынцгæйæ базаргæс донбылты зилы, 
Сарп 'мæ Суприны хæтаг сылтæй райдайы цард. 
Маргъ дары йæ фæндаг, уый арвы кæрæтты æрзилы, 
Йæ удхайраг хъæрæй ысрæхойы арвы тыгъдад. 
 
Кæсагдзау тæхы. Пентагон æмæ Натойы митæй нæу разы. 
Тæхы æмæ дары йæ зæрдыл хъысмæты æлгъыст. 
Йæ хуыздæр ахуыргæнæг Ливингстон Джонатан разынд, 
Фæхъæр кæны хатгай – æвдисы йæ зæрдæйы рыст. 
 
Хатт хур дæр æркæсы. Йæ рухсæй ам кæрдæг æркафы, 
Тымбыл бадтæй бинонтæ 'рвитынц сæ рæстæджы хай. 
Æмæ хуримæ, æмæ уарзон бинонтимæ иумæ фæуафы 
Кæсагдзау йæ сæнттæ, семæ адджынæн бацымы цай. 
 
Нæ йæ хъæуы артаг, куæнæдæр æй исчи уромын фæлвары, 
Фæтæхы, уый дардмæ фыстæджыты хордзен хæссы. 
Поэтæн фæндæгтæ уый айгæрды сау мигъты тары 
Æмæ доны цæуджытæм бæрзондæй йæхицæн кæсы. 
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Европæйæ Азимæ тæхгæйæ уæларвон æгæрон тыгъдады 
Хъуынтъыз боны хуызтæ йæ уарзоны хуызмæ хæсдзæн. 
Йæ цæфтæ æндидздзæн Беилрбейы йæ рады, 
Æркæсдзæн Бербекмæ, стæй Ушкудармæ кæсдзæн. 
 
Уыдысты бердзентæ... Ам зондджын æрфыстытæ фидæн 
фæлтæрæн 
Æзгъæр къоппы мидæг дæсны Апполонмæ дæттынц. 
Константинополы йæ бакаст дзырдтæйбыд æнахуыр фæлтæрæн 
Æмæ йæ гъеуæдæй æнгом æхгæд къоппы хъуынатæ хæрынц. 
 
О ацы цъæх арвы бын, ацы дæрттыл ныттыгъд базырты бынмæ 
Æнæрцæугæ диссаджы митæ йын бонгай йæ зæрдæ хæрынц. 
Фыдæлтыккон дзуæрттæ, аргъуантæ, мæзджыттæ фесты 
кæлынмæ,  
Æнахуыр уырнонтæ та дун-дуне сæфты фæндагыл кæнынц. 
 
LGBT-мæ ацы цъæх арвы бын диссæгты дисыл куы бафтыдта, 
Чырыстийы загъдау: «Чи мæ нæ уарзы, уый фехсæд мыл дур...» 
Хуыцауы фæдзæхст мын мæ удæй æнахуыр зин рафтыдта, 
Фыдахæсты уайдзæфтæй зæрдæ нырхæндæг, ныддур. 
 
Дæлгомфæлдæхт Ази цы зæгъы? Цæуыл у йæ катай, йæ сагъæс? 
Европæ у – райгонд, – йæ зæрдæйы хорзæн æмбæхсы йæ хин, 
Психотерапевты диваныл уæлгоммæ хуыссы æмæ ма йæм бакæс 
– 
Æдылы поэты ныхæстæй æнæнцой рæвдауы йæхи. 
 
Хъуыды ма кæндзынæ, Босформæ кæсагдзау æрбатахт, 
Мæрдтæйдзæуæг Тъаойыл калдта æнæвгъау йæ маст. 
Æз уæд маргъы бырынкъы цур февзæрдтæн уайтагъд, 
Айдæн ыл баппæрстон æмæ уылæнты айсæфт æваст. 
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Фамук афтæ 'нхъæл уыд æмæ йæ кæсагдзау марынмæ хъавы, 
Уыцы хабæрттæ иу хатт ныффысгæйæ аци фыссæг.  
Æцæг фыссæг нал ис – йæхицæн цыдæртæ фæуафы. 
Ыхицау ис фысджытæн ныр: æнхъæлы, мæгуырæг – ыслæг. 
 
У денджызы уари нæ царды æвдисæн. Уый царды цин уафы.   
Æппæт дæр уый фены, æппæтæн дæр скæны уый аргъ. 
Æгæрон Фейсбучы тыгъдады йæ къах-къухтыл скафы, 
Æмæ нын æссудзы нæ зонды мынæггонд цырагъ. 
 
– Фыдызæхх…  

– Æууæнк…  
Æмæ ноджы  

– Æвзаг…  
Уый фæзæгъы, 

Æнхъæлы, у ацы зæхх Мады Майрæмæй махæн фæдзæхст, 
Йæхæдæг та баззад цæргæйæ уартæ элладæйы зæххыл, – 
Фыдыбæстæм уарзт у йæ зæрдæйы рæбын æмбæхст. 
 
Æртæ дзырды:  

Гуырдзы,  
Хæнкъæл  

Æмæ Илиа – зилынц йæ зонды: 
Хæстон лæджы арцау йæ фыссæн фæцъортт кæны 'васт,  
Даблю, даблю, даблю – фыссы æмæ ма ноджыдæр зоны 
Босфоры донкъубал… Денджызы уари… Тæпп… Хъаст… 
 
Денджызы уари фæтæхы Оливийы сæрмæ...Æрдзуры: 
– Салам дын æргом дзырд! 

– Мæнгныхасæн ма уæд бынат! 
Базыртæпырхæй фæстейы мæн кæсагдзау иугæндзон суры, 
Раст цыма паддзахфæндагыл цыренгонд хæдтулгæйы сбадт. 
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Мæ фæдыл æдзухæй фæзилы мæнгдзинады иугæндзон азар, 
Фæлæ ма мæ риуæй фæсурын мæлæты æнæкæрон рис. 
Мæ рагбонтæ мысгæйæ сурын мæ зæрдæйы иугæндзон уазал, 
Денджызы уылæнтæ суынгæйæ сывæллонау бакæнын дис. 
 
Фыдыбæстæй дард ран æрцæуæд, æрцæуæд мæ мæлæт, 
Фыдæлты уæлмæрдтæй, уадз, уон æз цæргæбонтæм хаст. 
Денджызы уариты базыртæй скодтон пæлæз æз – æнæмæт, – 
Денджызы наухъæдыл пæлæзы бæсты æрцыдтæн ам баст. 
 
Базыртæ... Базыртæ... Хæрзиуæджы иунæджы базыртæ, 
Æви кæд æфхæрды нысанæн – нæ мын у бæрæг. 
Ацы цъæх арв нын Антуан Де Сент Экзюперийы базыдта, 
Уый æнусбонтæм ссис хъæбатыр кæсагдзау – тæхæг. 
 
Æмæ арæх мæхицæн уæлæрвты тæхгæйæ фæзæгъын: 
Цымæ ма мæ искуы дæ цурмæ æрхæсдзæн мæ фæнд? 
– Уый æз дæн, о мæ Хуыцау, Босфоры хæдсæрмææз тæхын, 
Уый уæлæрвты тыгъдады мæн хæссы нырма дæр хъысмæт.  
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САМАЙЫ ДЫРГЪДОН 
 

Ды æнхъæлмæ кæсыс, æнхъæлмæ кæсыс, 
Æнхъæлмæ кæсыс, ды æнхъæлмæ кæсыс. 
Хæдзармæ æнхъæлмæ кæсыс, кæсыс, хæдзармæ 
æнхъæлмæ кæсыс… 
Рæдзагъдæй лæууынц дуртæ  
Æмæ рафт-бафт кæнынц тасы муртæ,  
Æдæрсгæ  тасы муртæ. 
 
Дард у фыд, ды æнхъæлмæ кæсыс, æнхъæлмæ 
кæсыс, 
Рæмпæджытæ йын рассыдтой йæ шинел, 
Дуртæ нырма лæууынц рæдзагъдæй… 
Тасыæфтауæг æмæ тæссаг… 
 
Дæ къæбутыл ныдзæвы зецъары олари, 
Дæ зæрдыл æрлæууыд фыд, æнхъæлмæ кæсыс, 
кæсыс… 
Æрцæуы рæгмæ ресторанæй, 
Йæ къухы уарди æмæ коко-шанелимæ, 
 
Цæмæй расайа мидбылхудт мадæй,  
Æмæ  йын уый нымад æрцæуа аргъуцæй 
Æмæ мады тыхст, тас æмæ мæт, 
Цæмæй зæронд хатæнау расыгъдæг уа. 
 
Бирæ рæстæджы размæ нæ ахицæн фыд, 
Сбыгъдæг мæ фидар арæн  
Æмæ баззад мæ хъуыдыйы мæ сабибонтæ, 
Куыд уарт æмæ балæууæндон. 
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…Æвзонг лæппуйæ бадын мæ фыдæн йæ 
уæрджытыл 
Мæ  фыды уæхсчытæ мæн хъахъхъæнынц хохау, 
Цæттæ мын кæны мад бронхиты хосы 
Æз ын «нæ» зæгъын мæ къухтæ тилгæ. 
 
Ингаляци змисы сахатæй… 
Къæбутыл ныдзæвы сулæфт, 
Æмæ сæфы дунейы æнæзонгæ тас 
Æмæ сæфы тасы алы уысм. 
 
Фыдæй хъахъхъæд алфæмблай мæ сабыр кæны, 
Мады ныррухсгонд цæстытæй, 
Æрулæфыд зæрдæ мæ сабырæй кусы, 
Кæддæр хъыгдард æмæ рыстæй. 
 
Ардыгæй мад йæ цæсты айдæнæй, 
Иннæрдыгæй мигъ тасы дызæрдыгæй, 
Дыууæ дуне –  
Æвзæр æмæ хорз, 
Фыды уæхсчытæй дихгонд. 
 
Раджы ахицæн нæ фыд махæй, 
Æмæ фæйнæджы уæхсчытæ ныффидар кодта, 
Йæ къухтæ уырдыгæй куы радаргъ кæнынц мæ 
сабибонтæ, 
Балæууæндоны дзæнгæрджыты хъæлæсæй. 
Ды æнхъæлмæ кæсыс, кæсыс, æнхъæлмæ кæсыс, 
Хæдзары æнхъæлмæ кæсыс, кæсыс, æнхъæлмæ 
кæсыс, 
Дуртæ рæдзагъдæй лæууынц 
Тасæфтауæг æмæ тæссаг  
Ды æнхъæлмæ кæсыс, æнхъæлмæ кæсыс, 

Лама сабактани!.. 
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КÆРОНБÆТТÆН 
 

Æз, верæйаг æрмыдæсны, кæнын хъуыддаг мæнæ ахæм, 
Æвзонгæй  йæ зонын – иу уд кæй у æртæ уды ахæм, 
Цæссыгхæццæ мидбылхудт у, гæххæттыл умæл у ахæм, 
Уый, кæцы дардыл бæстæ у, 

Уый æрмæст иу уысмæн у махæн. 
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ФЫСДЖЫТЫ БИОГРАФИТÆ   
 

 
 

Борена ус-паддзах  
(IX æ.). 

 
Борена, ирæтты паддзахы чызг, Багратъ IV-ы æмкъай. 
Иртасджыты цæстæнгасæй, Борена ус-паддзахмæ хауы 

Мады-Майрæмы тыххæй номарæн æмдзæвгæ ямбикъо, кæцы 
Сванеты Мацховарийы аргъуаны Мады-Майрæмы зæринлыг-
гонд дзуарнывыл у фыстгонд. 

Ямбикъо нысаниуæгджын у аивадон формæйæ. Ай у 
фыццаг рифмæйон поэтикон хуызæг, уый тыххæй æмæ ныл 
рагон текстты рифма æрмæст гуырцы формæйæ æмбæлы. 

 
Чахрухадзе  
(1170-1212) 

 
XII-XIII æнусты кæроны, Тамар паддзахы дуармæ архайæг 

поэт, поэма «Тамарианы» автор у. Чахрухадзе комæй рацæугæ уыд.  
Поэма «Тамариани» конд у 22 одайы æмæ иу эллегийæ. 

Поэма хицæн кæны аивадон формæйæ, уый дзæвгар у 
уаргъæвæрд рифмæтæй, æмбæлы ныл мидæгон æмæ дывæр 
рифмæтæ. Поэмæйы койгонд у Тамар паддзах, афтæ-ма, йе 
мкъай, Давит Сослан. 
 

Шота Руставели  
(XII-XIII) 

 
Стыр гуырдзиаг гениалон поэт Шота Руставели у поэмæ 

«Стайы цармдарæджы» автор. Йæ биографийы фæдыл ын мах 
тынг цъус зонæм. Зонæм, поэт Тамары эпохæйы кæй цард æмæ 
Тамары паддзахиуæгдзинады рæстæджы «Мечъурчълетуху-
цесы» (финансон къухдариуæг) бынат кæй ахста. Ацæргæ поэт 
Йерусалимы монастирмæ ацыд, кæцыйы бацалцæг кæнын кодта 
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æмæ йын йæ цæдзынджытæ дæр нынныв кæнын кодта. Мо-
настирæн балæггады тыххæй, уымæн йæ ном бахастой мона-
стиры чиныгмæ. Уыйимæ иумæ, иу цæдзынджыл ис ацæргæ 
адæймаджы ныв националон дарæсы, кæцы лæууы йæ 
зонгуытыл Иоан Дамаскагы æмæ Максим Агъмсаребелийы раз. 

Руставелийы æндæр уацмыстæй «Стайы цармдарæгæй» 
дарддæр, махы онг ницы æрхæццæ. Литературæ иртасджыты 
хъуыдымæ гæсгæ, поэмæ фыст у 1189-1207азты. «Стайы 
цармдарæг» тæлмац у дунейы бирæ æвзæгтыл, уыдоны ‘хсæн, 
иронау дæр – дыууæ хатты.  

 
Гурамишвили Давид  

(1705-1792) 
 
Гурамишвили Давид райгуырдис 1705 азы, Сагурамойы 

хъæуы æлдар Георгий Гурамишвилийы хæдзары. Хæццæ полити-
кон уавæрмæ гæсгæ, Гурамишвили Давиды дæр лекъæгтæ Лами-
схъанайы суадоны цурæй, Дагъестанмæ, Осоколойы хъæумæ 
аскъæфтой æмæ йæ уым уæрмы ныппæрстой. Давид алыгъд, 
фæлæ йæ æрцахстой. Дыккаг хатт куы алыгъд, уæд уый 1729 азы 
ныццыд Мæскуымæ. Мæскуыйы, Вахтанг VI-æмы галуаны ууыл 
дзæбæхæй сымбæлдысты. Гурамишвили Давид иста хайад 
Уæрæсейы полкы, Уæрæсе-Пруссийы хсæн хæсты. 1759-æм азы 
7-æм декабры йæ куыд уæззау рынчыны, афтæ ссæрибар кодтой. 
Æрцард Украинæйы, Миргороды. Йе ‘мдзæвгæтæ Мириан æлда-
ры фырты (Батонишвилийæн) фæрцы ссардтой поэты райгуырæн 
бæстæ. Гурамишвили Давид амард Миргороды 1792 азы. 

 
Чъавчъавадзе Александре  

(1786-1846) 
 
Чъавчъавадзе Гарсеваны фырт Александре райгуыр-

дис 1786 азы Петербургы. Йæ бинонтæн æнгом бастдзинад 
уыди Гуырдзыстоны æмæ Уæрæсейы паддзахон æхсæна-
димæ. Чъавчъавадзе Александре сабибонтæй фæстæмæ 
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зыдта уырыссаг, францаг, немыцаг, туркаг æмæ персайнаг 
æвзæгтæ.  

Чъавчъавадзе Ал.-йы бинонты хæдзар гуырдзиаг 
æхсæнадон культурон царды иуæй-иу сæйраг центр уыди. 
Сæ хæдзары, Тбилисы æви Цъинандалы, тымбыл кодтой 
раздзæуæг гуырдзиаг интеллигенци æмæ Гуырдзыстоны 
уæвгæ бирæ уырыссаг æви европæйаг сфæлдыстадон 
архайæг. 

Чъавчъавадзе Александре хайад иста 1804 азы 
Мтиулеты растады, кæцыйы сæйраг домынад Гуырдзы-
стоны ссæрибар кæнын уыди. Æрвысты фæстæ райдыдта 
йе ‘фсæддон карьерæ, уыди Уæрæсейы империйы инæлар-
лейтенант. Хайад иста бирæ тохты.  

Чъавчъавадзе Александре гуырдзиаг романтизмы 
нысаниуæгджын минæвар у. Йе сфæлдыстады ахастæвди-
сæг у национ мотив, удгоймагон æнкъарæнтæ, æхснадæ-
мон æмæ демократон мотивтæ æмæ æндæр. 

Чъавчъавадзе Александре фæзиан 1846 азы, Тбилисы. 
 

 
Орбелиани Григол 

(1804-1883) 
 
Орбелиани Григол райгуырдис 1804 азы. Уый фыдырды-

гæй хæстæг уыди Орбелианты мыггагимæ, фæлæ мадырдыгæй 
Эрекъле II-ы. Орбелиани Григол уыди гуырдзиаг романтизмы 
зынгæ минæвар, афтæ-ма, æфсæддон архайæг, инæлар. 1827 азы 
Орбелиани Григол райдыдта литературон куыст. Хайад иста 
растады царизмы ныхмæ, цæй тыххæй дæр уый æрцахстой, 
фæлæ йæ тагъд ссæрибар кодтой æмæ æфсæддон куысты 
адарддæр кодта.  

Орбелиани Григолы сфæлдыстадон куыст, афтæ куыд 
Чъавчъавадзе Александрейы, дывæр æрдæмадæй ахастæвдыст 
цæуы. Иуæрдыгæй, уый æфсæддон карьерæ, иннæрдыгæй та, 
уый сфæлдыстадон куыст, кæцы зындгонд у патриотон темати-
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кæйæ, романтикон ахастытæй, Гуырдзыстоны раиндон ивгъуы-
ды æппæлдæй, уарзондзинады æнкъарынады бæрзонд адæй-
магон категорийæ расидынæй æмæ æнд. 

Орбелиани Григол фæзиан 1883 азы. 
 

Бараташвили Никъолоз 
(1818-1845) 

 
Никъолоз Бараташвили райгуырдис 1818 азы. Поэты фыд 

уыд Мелитон Бараташвили. Поэты мад Ефемия та – Орбелиани-
ты мыггаджы уæздан æмæ хæрзиуæгджын сылгоймаг. 1827 азы 
Бараташвили райдыдта ахуыр Тбилисы «Уæздæтты скъолайы». 
Бараташвили фыццаг æмдзæвгæтæ гимназийы уæвыны рæстæ-
джы ныффыста. 1835 азы уый, гимназийы фæстæ, канцеляримæ 
айстой кусынмæ. 1839 азы, 22 аздзыдæй, уый ныффыста поэмæ 
«Картлийы хъысмæт». 25 аздзыдæй та уый ссис «Меранийы» 
æмæ рæсугъд лирикон ‘мдзæвгæты автор.  

Никъолоз Бараташвили амард Гянджайы 10-æм октябры 
1845-æм азы. Мтацъминдайы пантеонмæ та йæ 90 азы фæстæ 
рахастой æмæ йæ цытимæ бавæрдтой гуырдзиаг зындгонд 
кълассикты цур. 

 
Чъавчъавадзе Илья 

(1837-1907) 
 
Стыр гуырдзиаг поэт, прозаик, публицист æмæ националон 

змæлды сæргълæууæг Чъавчъавадзе Илья райгуырдис Къахеты, 
Хъуарелы, Григол Чъавчъавадзейы хæдзары 1837 азы 27-æм ок-
тябры. Йæ мад Мария Бебуришвили ахуыргонд сылгоймаг уыд. 
1845 азы 8 аздзыд Илья Хъварæлы райдыдта ахуыр. 1848 азы уый 
æркодтой Тбилисмæ æмæ йæ Раевскийы пансионмæ бакодтой. 
Уый фæстæ йæ ахуыр адарддæр кодта Гимназийы. 1857 
Чъавчъавадзæ радта фæлварæнтæ Петербурджы университеты 
юридикон факультетмæ. Уым ахуыры рæстæджы уый дзæбæх 
сахуыр кодта рагон гуырдзиаг фыссынады æмæ бындуронæй 
базонгæ ис Гуырдзыстоны историимæ. Петербурджы Илья 
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гуырдзиаг студентты раздзог уыд. Йæ фыццаг уацмыс, кæцыйы 
мидæг уый йæ соцуынынад равдыста, уыд «Æндæргъ», цыран 
æвдыст у националон æмæ социалон сæрибардзинадмæ тырнын-
дзинад. 1859 азы уый ныффыста уацмыс «Мæгуыргуры 
радзырд», цыран равдыста социалон протест æлдариуæджы 
институты ныхмæ. 1860 азы Илья ныффыста уацмыс «Абырæг 
Къакъо», 1863 азты фыссы «Бæлццоны фыстытæ». 

1863 азы Илья бындур æрывæрдта журнал «Гуырдзыстоны 
Моамбейæн».  

Чъавчъавадзе Ильяйы æмдзæвгæты сты æвдыст националон 
идеятæ. Йе мдзæвгæтæ «Картлийы мад», «Эллеги», «Базалеты 
цад», «Мæ дзæбæх бæстæ» сты фыст националон сæрибардзи-
нады идеяйы сбæрзонд кæнынæн. Илья 1882-83 азы ныффыста 
поэмæ «Цардиппæрд». Ай у философон поэмæ, цыран цардæй 
иппæрдзинад æнæрайсгæ у.  

Тынг стыр у Чъавчъавадзейы хай бавæрд гуырдзиаг æвза-
джы сног кæныны хъуыддаджы. Уый у бындурæвæрæг ног 
гуырдзиаг литературæйæн.  

1907-æм азы 30-æм августы Ильяйы амардтой Цъицъа-
муры цур. Бавæрдтой йæ Мтацъминдайы пантеоны. 

 
Цъеретели Акъакъи  

(1840-1915) 
 

Цъеретели Акъакъи райгуырдис Сачхерейы районы Схви-
торы хъæуы 1840 азы 9-æм июны. Акъакъийы фыд Ростом Рос-
томы фырт уыд Схвитойраг Цъеретелиты цотæй. Акъакъийы 
мад – Екатеринæ уыд зындгонд феодалы Иракли Абашидзейы 
чызг.  

1859 азы Акъакъи радта фæлварæнтæ уæллаг ахуырмæ 
Петербургмæ. Университеты фæуды фæстæ 1862 азы Акъакъи 
æрцыд йæ фыдыбæстæм. Уый йæ цæрæн бынатæн равзæрста 
Кутаисы.  

Цъеретели уыд поэт, прозаик драматург, публицист. Йæ 
хуыздæр уацмысты «Башиачуки», «Торнике Эристави», «Фæн-
дыр», «Уадындз», «Хуыцауы нывы раз», «Сулико» æмæ æнд. 
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ирдæй зыны патриотизмы æнкъарæнтæ, фыдыбæстæйы уарзон-
дзинад. «Йæ поэмæ «Хъомылгæнæг» нымад цыд хуыздæр 
хъомыладон уацмыс. Йæ æмдзæвгæты фылдæр хайыл фыст сты 
зарджытæ, кæцыты зарынц æндæр æмæ æндæр æвзæгтыл.  

Поэт амард 1915 азы 25-æм январы. Бавæрдтой йæ Мта-
цъминдайы пантеоны. 

 
Важа-Пшавела 

(1861-1915) 
 

Важа-Пшавела (Разикашвили Лука) – поэт, прозаик драма-
тург, литератор, публицист, æхсæнадон кусæг, националон 
змæлды лидер 1861-æм азы 14-æм июлы райгуырд Пшавы, 
Чаргалы хъæуы. 1879 азы сентябры, Важа бацыд Гуры дæсны-
йадахуыргæнæн семинаримæ. Важа фыста æмæ мыхуыр кодта 
æмдзæвгæтæ «Дроебайы» æмæ журнал «Имедийы». Уыцы 
рæстæгæй райдыдта Важайы ног цард. 1883 азы августы ацыд 
Петербургмæ æмæ бацыд сæрибар хъусæгæй университеты 
юридикон факультетмæ. 1886 азы Стыр Тонеты хъæуы скъо-
лайы, райдыдта ахуыргæнæгæй кусын. 1892-æм азы Важа 
фæрынчын сыбыраг æрхæмнизæй æмæ йæ рахис цæстæй 
бакуырми.  

Важайæн уæззау цард уыд, фæлæ ныффыста бирæ æмдзæ-
вгæтæ, поэмæтæ: «Алуда Кетелаури», «Фысым æмæ уазæг», 
«Калмхор адæймаг» æмæ æндæртæ, кæцытæ тæлмацгонд сты 
æндæр æмæ æндæр æвзæгтæм. 

 Важа-Пшавела амард 1915 азы 26-æм июны. Бавæрдтой 
йæ Мтацъминдайы пантеоны. 

 
Гаприндашвили Валериан 

(1889-1941) 
 

Гаприндашвили Валериан райгуырдис Кутаисы 1889 азы. 
Кутаисы гимназийы фæуды фæстæ, уый ахуыр кодта Мæскуыйы 
университеты юридикон факультетыл, кæцыйы каст фæци 1914 азы.  
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Гаприндашвили Валериан уыди «Цисперхъанцъелты» орде-
ны иуæй-иу бындурæвæрæг æмæ лидер. Азты дæргъы уыди Гуыр-
дзыстоны фысджыты цæдисы тæлмацгæнæн хайады сæрдар. 

Гаприндашвили Валерианы сфæлдыстадон архайды æвдыст 
у гуырдзиаг символистон поэзийы сæйраг идейон æмæ тематикон 
æрдæмадтæ. 

Зындгонд у, цæмæй Гаприндашвили Валериан уыд фыццаг, 
кæцы гуырдзиаг æвзагыл ратæлмац кодта ирон æмдзæвгæтæ, се 
‘хсæн Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «М.З. Хъипианы амæлæ-
тыл».  

Гаприндашвили Валериан фæзиан 1941 азы, ныгæд у 
фысджыты æмæ æхсæнадон архайджыты Дидубейы пантеоны.  
 

Тъабидзе Галактион  
(1891-1959) 

 
Табидзе Галактион райгуырдис 1891-æм азы 17-æм нояб-

ры Ваны районы Чъхъвишы хъæуы. Йæ фыд, Васил Тъабидзе, 
уыд ахуыргæнæг, кæцы тынг æрыгонæй амард, Галактион гуырд 
нæма уыд, афтæмæй. 

1899 азы Галактионы бакодтой Кутаисы деканоз Нестор 
Хъубанеишвилийы хæдзары баконд сæрмагонд иу къласон 
скъоламæ. 1900 азы бацыд Кутаисы дины скъоламæ. 1908 азы 
Галактион Тъабидзе йæ ахуыр адарддæр кодта Тбилисы дины 
семинарийы. Уыцы азы мыхуыр цæуынц Галактионы фыццаг 
æмдзæвгæтæ («Мæй æрттивы», «Сау мигъ» æмæ æнд.) 

1908 азы Галактион рауагъта журнал «Рухс»-ы. 1910 азы 
уый ныууагъта семинари æмæ кусын райдыдта ахуыргæнæгæй 
Харагаулы районы Парцхналайы хъæуы. 

1919 азы рацыд Галактионы æмдзæвгæты дыккаг æмбырд-
гонд («Артистон дидинджытæ»). 

Йæ лирикон æмдзæвгæтæ «Мэри» «Æртындæс аздзыд дæ», 
«Гурийы хæхтæн» æмæ æндæрты, бирæ бауарзтой гуырдзиаг 
адæм. 

 1959 азы 17-ам март Г. Тъабидзе йæхи амардта. Ныгæд у 
Мтацъминдайы пантеоны. 
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Иашвили Пъаоло 
 (1894-1937) 

 
Иашвили Пъаоло райгуырдис 1894 азы, Шорапаны мазрайы, 

Аргветы хъæуы. Пъаоло ахуыр кодта Кутаисы гимназийы, цыран 
уыимæ иумæ ахуыр кодтой гуырдзиаг символистты, «Цисперхъан-
цъелты», фидæны литературон къорды минæвæрттæ: Гапринда-
швили Валериан, Тъабидзе Тъициан.  

1911 азæй Иашвили Пъаоло йæ ахуыр адарддæр кодта 
Анапъайы, сæрмагонд гимназийы. Пъаоло тынг хорз ныв кодта. 
1913 азæй Пъаоло Парижы, Лувры уæвæг аивадон институты 
ахуыр кодта. Уый уæлдай цымыдис кодта символист фысджыты 
сфæлдыстадон куыстмæ.  

 Иашвили Пъаоло стыр роль сæххæст кодта Гуырдзыстоны 
символизмы æмæ æндæр модернистон цыдтыты рæзты. Иашвили 
Пъаоло уыди фыццаг гуырдзиаг фысджытæй сæ иу, кæцы Советон 
репресситы амæттаг фæкодтой. 1937 азы уый протесты нысанæн 
фысджыты цæдисы йæхи амардта. 

Иашвили Пъаоло ныгæд у фысджыты æмæ æхсæнадон 
архайджыты Дидубейы пантеоны.  

 
Тъабидзе Тъициан  

(1895-1937) 
 

Тъабидзе Тъициан райгуырдис 1895 азы Кутаисы мазрайы 
Чъхъвишы хъæуы. Кутаисы нæлгоймæгты гимназийы фæуды 
фæстæ, 1913 азы, Тъициан йæ ахуыр адарддæр кодта Мæскуыйы 
университеты, филологийы факультетыл, кæцыйы 1917 азы каст 
фæци. 

Тъабидзе Тъициан Гуырдзыстоны символизацийы лите-
ратурон цыды иуæй-иу нысаниуæгджын минæвар у. 

Уый уыди символистон литературон иугонды, «Циспер-
хъанцъелты», бындрæвæрæг. Тъабидзе Тъицианы сфæлдыстадон 
куыст нысаниуæгджын у символистон цыды, афтæ-ма, поэтикон 
формæйы агуырды æрдæмадæй дæр. Тъабидзе Тъициан, афтæ, 
куыд гуырдзиаг символистты стыр фылдæр хай, дыууынæм 
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æнусы репресситы амæттаг у. Уый нæ загъта репрессиргонд 
гуырдзиаг поэты, Иашвили Пъаолойы ныхмæ æхсæнадон 
уайдзæфыл æмæ 1937 азы уый антисоветон архайды аххосагæй 
æрцахстой æмæ йæ фехстой.  

Тъабидзе Тъицианы уæлмæрд нæ уæвы. 
 

Леонидзе Георги  
(1899-1966) 

 
Леонидзе Георги райгуырдис Сагареджойы район Патардзеу-

лийы хъæуы Никъолоз Леонидзейы бинонты ‘хсæн. Йæ фыд, 
Николоз Симоны фырт, уыд литератор, кæцыйæн уыд хæлар 
ахастытæ Важа Пшавелаимæ.  

Гоглайыл 2 азы цыд йæ фыд куы амард, уæд. 1907 азы Геор-
гийы ракодтой Тбилисмæ æмæ йæ радтой дины семинаримæ. Уый 
ссис журнал «Пандурийы» æмæ «Путкарийы» редактор.  

Георги ныффыста бирæ æмдзæвгæтæ, цыран уый æвдисы 
фыдыбæстæйы æмæ йæ адæммæ уарзондзинады. Йæ лирикон 
æмдзæвгæтæ, йæ прозæ адæм абон дæр бирæ уарзынц. 

Леонидзе Георги амард 1966 азы. ныгæд у Мтацъминдайы 
пантеоны. 

 
Къаландадзе Ана 

 (1924-2008) 
 
Къаландадзе Ана райгуырдис 1924 азы Озургеты мазрæйы 

Хидистауы хъæуы. Каст фæци Кутаисы астæуккаг скъолæ æмæ 
1941 азы йæ ахуыр адарддæр кодта Тбилисы паддзахадон 
университеты филологийы факультетыл, кавказаг æвзæгты 
специалистæй.  

1946 азы мыхуыры рацыд Къаландадзе Аннайы фыццаг 
æмдзæвгæ.  

Къаландадзе Анайы поэтикон стиль хицæн кæны аивадон 
хуымæтæгдзинадæй, гармонийæ, минимализмæй, лирикон 
интимондзинадæй, индивидуалон-субъектон перспективæй. 
Къаландадзе Ана у цалдæр литературон премийы лауреат. 
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Къаландадзе Ана фæзиан 2008 азы, ныгæд у Мтацъ-
миндайы фысджыты æмæ æхсæнадон архайджыты пантеоны. 

 
Мачъавариани Мухран  

(1929-2010) 
 
Мачъавариани Мухран райгуырдис 1929 азы Аргветы 

хъæуы. 1954 азы каст фæци Тбилисы паддзахадон университеты 
филологийы факультет. Уыди æндæр æмæ æндæр литературон 
журналы редактор.  

Мачъавариани Мухран 1982-1988 азты уыди Фысджыты 
Цæдисы сæрдар, 1990-1991 азты – Гуырдзыстоны Республикæйы 
уæлдæр советы уæнг. 

 Мачъавариани Мухраны сфæлдыстад æвдыст цæуы æнусон 
темæты ног æмбарынадæй, поэтикон формæты экспериментон-
дзинадæй, арфмидисон æмæ минималистон реформацитæй. 
Мачъавариани Мухран райста бирæ литературон преми. 

Мачъавариани Мухран фæзиан 2010 азы, ныгæд у Мтацъ-
миндайы фысджыты æмæ æхсæнадон архайджыты пантеоны. 

 
Харанаули Бесикъ  

(1939) 
 
Харанаули Бесикъ райгуырдис 1939 азы Тианеты. 1962 азы 

каст фæци Тбилисы паддзахадон университеты филологийы 
факультет. Æндæр æмæ æндæр рæстæджы куыста литературон 
журналты æмæ рауагъдæдты.  

Харанаули Бесикъы сфæлдыстады нысаниуæгджын у мифон 
æмæ архаикон мотивты иу кæнын нырыккон темæтæм. Архаикон 
æмæ æмрæстæджы синтез æнусоны, уæлрæстæджы, адæймагон 
мотивтæй лæвæрд цæуы. 

 Харанаули Бесикъæн уагъд ис æмдзæвгæты цалдæр 
æмбырдгонды, йе ‘мдзæвгæтæ тæлмац сты дунейы адæмты бирæ 
æвзæгтыл.  

Харанаули Бесикъ 2011 азы бавдыст уыд Нобелы премийыл.  
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Стъуруа Лиа  
(1939) 

 
Стъуруа Лиа райгуырдис Тбилисы 1939 азы. 1957 азы каст 

фæци 24-æм скъолæ æмæ уыцы азы бацыд Тбилисы паддзахадон 
университеты филологон факультетмæ, кæцыйы каст фæци 1962 
азы.  

Стъуруа Лиайы фыццаг æмбырдгонд мыхуыры рацыд 1962 
азы. Мыхуыргонд ын ис 15-æй фылдæр æмдзæвгæты чиныг, 
афтæ-ма, прозаикон æмбырдгонд. 

 Стъуруа Лиайы поэтикон дуне уаргъæвæрд у метафорæтæй, 
символикон мотивтæй. Йе сфæлдыстады сæрибар æмдзæвгæ ног 
формæ æмæ мидисы райсы. 

 
Хархелаури Тъариел  

(1945) 
 
Хархелаури Тъариел райгуырдис 1945 азы 11-æм декабры, 

Тианеты муниципалитеты Симонианхевы хъæуы.  
1976 азы бацыд Тбилисы паддзахадон университеты 

филологон факультетмæ.  
Мыхуыры йын рацыд цалдæр æмбырдгонд. Йе 

‘мдзæвгæты йын уайтагъд бауарзтой адæм. 
Хархелаури Тъариелы æмдзæвгæтæ тæлмац сты бирæ 

æвзæгтыл. Бирæ æмдзæвгæйыл ын ис сконд зарджытæ.  
 

Хетагури Мзия  
(1946) 

 
Хетагури Мзия райгуырдис зынгæ ирон хореографы, 

Хетæгкаты Владимир æмæ Тедиашвили Кристинейы бинонты 
‘хсæн 1946 азы. Йæ сабибонтæ Хетагури Мзия арвыста Цхинвалы. 
1985 азы каст фæци Шота Руставелийы номыл Тбилисы театралон 
институты театрызонынады факультет. Уыцы азы йæ ахуыр 
адарддæр кодта Мæскуыйы Максим Горькийы номыл 
литературæйы институты уæлдæр курсыты.  
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Хетагури Мзия у Гуырдзыстоны Фысджыты Цæдисы уæнг. 
Хетагури Мзия цалдæр поэтикон æмбырдгонды автор у. Йе 

‘мдзæвгæтæ тæлмац сты æндæр æмæ æндæр адæмты æвзагыл 
2011 азы æппæт Гуырдзыстоны Католикос-Патриарх Илья 

дыккаг поэт Хетагури Мзиайы йе сфæлдыстадон архайдæн 
Сыгъдæг Гиоргийы сыгъзæрин ордены кавалерийы номæй 
схорзæхджын кодта.  

 
Гелашвили Наира  

(1947) 
 
Гелашвили Наира райгуырдис 1947 азы Сигънагъы районы 

Нукърианы хъæуы. Скъолæйы сыгъзæрин медалыл каст фæуыны 
фæстæ 1905 азы йæ ахуыр адарддæр кодта Тбилисы паддзахадон 
университеты Ныгуылæн Европæйы æвзæгты æмæ литературæйы 
факультетыл германистикæйы хайады. 1970 азы йæ цард сиу кодта 
гермайнагæвзагон фыссæг æмæ философ, Маргвелашвили 
Гивиимæ. 

Гелашвили Наира у поэт, прозаик, тæлмацгæнæг, публицист, 
германист, активон æхсæнадон архайæг. Уый бирæ поэтикон æмæ 
прозаикон æмбырдгонды автор у.  

Гелашвили Наирайы радзырдтæ чиныгкæсджыты уарзон 
уацмыстæ сты. Йæ уацмыстæ тæлмац сты бирæ æвзагыл. Йе 
‘мдзæвгæ «Фидыды зарæг» æмæ æндæр уацмыстæ тæлмац сты 
ирон æмæ абхазаг æвзæгтыл дæр.  

 Гелашвили Наира у культурон-ахуырадон, сабырадон æмæ 
алфæмблайы хъахъхъæнынадон организаци «Кавказаг хæдзары» 
бындурæвæрæг æмæ къухдариуæггæнæг 1984 азæй.  

 
Беппиты Наира  

(1948) 
 
Беппиты Наира райгуырдис Хъуарелы районы Мтисдзирийы 

хъæуы 1948 азы. 1968 азы бацыди Хуссар Ирыстоны паддзахадон 
педагогон институтмæ, филологийы факультетмæ, кæцыйы æн-
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тыстджынæй каст фæци 1973 азы. 1982 азы бахъахъхъæдта 
диссертаци. 

 Азты дæргъы Беппиты Наира куыста Фысджыты Цæдисы 
уæвæг аивадон тæлмацы æмæ литературон æмахастыты коллегийы 
ирон хайады, культурон æмахастыты центр «Кавказаг хæдзары» 
ирон хайады хистæрæй, фæсарæйнаг æвзæгты педагогон 
институты, у Иуане Джавахишвилийы номыл Тбилисы 
паддзахадон университеты профессор. 

Беппиты Наирæйæн мыхуыры рауагъд ис бирæ зонадон 
куыст, се ‘хсæн гуырдзиаг-ирон æвзагон, литературон æмæ 
культурон-ахуырадон æмахастытыл. Уый сарæзта æмæ рауагъта 
гуырдзиаг-ирон æмæ ирон-гуырдзиаг дзырдуат (2012 аз); ратæлмац 
кодта Нарты кадджытæ æмæ æндæр ирон фольклорон æмæ 
литературон уацмыстæ гуырдзиаг æвзагыл. Уый 20-æй фылдæр 
чиныджы автор у, сæ фылдæр гуырдзиаг-ирон æвзæгтыл 
мыхуыргонд.  

Беппиты Наира у Иуане Джавахишвилийы номыл Тбилисы 
паддзахадон университеты гуырдзиаг-ирон æмахастыты зонадон-
иртасæн центры директор.  

 
Читъишвили Манана 

 (1954) 
 
Читъишвили Манана райгуырдис Ленингоры (ныры 

Ахалгоры) районы Къоринтайы хъæуы 1954 азы. 1974 азы каст 
фæци Бараташвили Никъолозы номыл Гуры паддзахадон 
педагогон институты истори-филологийы факультет.  

1974-1981 азты уый куыста Ленингоры районон газеты 
нырма бæрнон нымæрдарæй, стæй та редакторы хæдивæгæй, 
1982-1985 азты уыди Шота Руставелийы номыл гуырдзиаг 
литературæйы институты аспирант.  

Читъишвили Манана æмдзæвгæтæ фыссын райдыдта 
рагкары. Йе ‘мдзæвгæтæ тæлмац сты уырыссаг, туркаг, италиаг, 
испайнаг, сомихаг æмæ азербайджайнаг æвзæгтыл.  
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Магърадзе Давит  
(1962) 

 
Магърадзе Давит райгуырдис Тбилисы, 1962 азы. Каст фæ-

ци Тбилисы паддзахадон университеты гуырдзиаг филологийы 
факультет, 1999-2004 азты уыди Гуырдзыстоны 5-æм æрхуынды 
Парламенты уæнг.  

Магърадзе Давиты æмдзæвгæтæ æмæ поэмæтæ тæлмац 
сты дунейы бирæ адæмты ‘взагыл, се ‘хсæн, ирон æвзагыл 
тæлмац у йæ поэмæ «Джакомо Понти» (2020). 

Магърадзе Давит райста бирæ преми, се ‘хсæн, Джакомо 
Леопалды номыл преми. Уый 2011 азы бавдыст уыд Нобелы 
премийыл литературæйы хайады. 

 Магърадзе Давит у Гуырдзыстоны ныры гимны автор. 
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