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Мӹнь токына нырвлӓ гач толынам. Лач кӓнгӹж ӹрдӹ ыльы. 
Алыквлӓштӹ шудым поген нӓлӹнӹт, дӓ кӹзӹт веле ыр- 
жам салаш йӓмдӹлӓлтӹт.

Годын ти веремӓштӹжӹ пишок яжо пеледӹшвлӓ улы: 
якшаргывлӓ, ошывлӓ, розовыйвлӓ, тотлы пышанвлӓ, пыш- 
кыды пынан кашка пеледӹшвлӓ; шь1шер ганьы ошывлӓ яр- 
така сары покшалан, Сшкӹлӓнжӹлӓ тотлы пышан „любишь  
не лю биш ь“ манмывлӓ; му пышан сары сурепка; кужы ял- 
вурдан лиловый дӓ ош цӹреӓн тюльпан статян колоколь-  
чиквлӓ; вӹдӹлтӹш шудывлӓ; сары, якшаргы, розовый ска- 
биозвлӓ; лиловый, чыката, розовыялгы пынан дӓ изиш веле 
цаклаш лимӓн тотлы тотан подорожниквлӓ; нӓрӓштӓ ылмыш- 
ты годым дӓ кечӹ сотышты симсӹн кайшывлӓ, Дӓ шонге-  
мӓш тӹнгӓлмӹкӹштӹ, дӓ вадеш кловоялгын дӓ якшаргын  
кайшы василеквлӓ; дӓ нечкӹ, миндаль пышан, пиш йӹле 
дӹвӹжгӹшӹ повилика манмы пеледӹшвлӓ.

Мӹньӹ пеледӹшвлӓдон кого букетӹм ӹштенӓмӓт, токы- 
на ашкедӓм, дӓ канавашты полныйок пелед шошы чудес-  
ный малиновый цӹреӓн писӓнӹш ужын колтышым, ти 
сортым мӓ донына „татарин“ маныт, дӓ тӹдӹм хоть ма дӓ 
салыдеок эртен кеӓш цацат, а кынам самынь сӓэш пӹчкӹлт 
вазеш гӹнь, покосыштыш шуды логӹц, кидӹм имжӹ ӹн- 
жӹ шырал манын, ӧрдӹш шуэн колтат. Мӹнь ти писӓ- 
нӹм кӹрӹн нӓлӓш дӓ пеледӹш букет покшакы керӹлӓш 
шаналтен колтышым. Мӹнь канавашкы валышым дӓ пеле-  
дӹш покшакы нержӹм керӹн, тотлын дӓ  мыльын нерӓлтен  
колтышы мижӓн пыйылмым пӧктен, тӹдӹм' кӹрӓш тӹнгӓ- 
льӹм. Д ӓ  тидӹжӹ пиш лелӹ ыльы: тӹдӹн вурдыжы кидем  
йӹр пӹтӹрӓлмӹ савыц вашок цилӓ вецӹн шыралмы гьщ 
у тл а— тӹдӹ пишок пингӹдӹ ылеш, седӹ ндонок ик шӹрпӹн 
кӹрӹшт-кӹрӹшт иктӓ вӹц минут мотайшым. Кынам мӹнь, 
остаткаэшӹжӹ, пеледӹшӹм кӹрӹн нӓльӹм, вурдыжы ма- 
цала гань ланзырген шӹнзӹ дӓ пеледӹшӹжӓт пиш цеверлӓ 
дӓ свезӓлӓ каяш прахыш. Тӹшец пасна, ӹшкӹмжӹн гру-  
бый ылмыжыдон, тӹдӹ букетӹштӹш нечкӹ пеледӹшвлӓ-  
д о н  иквӓреш кынеш ак тол. Шалгымаштыжы яж о ылшы



А пеледӹшӹм такешок ямдымем гишӓн мӹнь ӹжӓлӓен кол-  
тышым дӓ ть1дӹм ӱлӹк шушым. „Махань, содыки, энер-  
ги дӓ ӹлӹмӓш сила,— тӹдӹм пиш лелӹн кӹрӓш кредӓлмем  
ӓштен мӹнь шаналтышым. Кыце тӹдӹ ваштареш пыт шал-  
гыш дӓ ӹшке ӹлӹмӓшӹжӹм шергеш выжалыш.“

Корны токына токо веле кырал шумы шим рокан пар 
ныр гач кеӓ. Мӹнь пракан шим рокан корныдон ашкедӓм. 
Кыралмы ныржы помещикын ылеш, пиш кого, корны 
кок велнӹ, дӓ анзылныш кырыкышкылаат яжӧн ши- 
рен шӹндӹмӹ шим пар гӹц пасна нимат ак кай. Ныржы  
яжон кыралмы, ныр вӹлнӹ ик растениӓт, ик ш удат ак кай—  
цйлӓ шимӹ ылеш. „Эх вет, э д е м —махань разрушайышы  
сущ ество  ылеш, ӹшкӹмжӹн ӹлӹмӓшӹжӹм перегӓш ма- 
нын маняры шукым дӓ шукы йиш живой сущ ествовлӓм  
локтылын",— ти шимӹ, колышы ганьы нырышты иктӓ-мам 
дӓ живойым кӹчӓлӹн, ӹшкеӓт цаклыдеок мӹнь шаналты- 
шым. Мӹнь анзылнем, корны гӹц вургымла велнӹ тама- 
хань ӓнят изи тӹшкӓ каеш. Лишкӹрӓкок мимӹкем, тӹш- 
кӓштӹ мӹнь тӹхень „татаринымок" пӓлӹшӹм, кыдын пе-  
ледӹшӹм мӹнь такешок кӹрӹн шуэн колтенӓм. „Тата- 
ринын“ тӹшкӓ кым вурды гӹц ылеш. Иктӹжӹ кӹрӹн нӓл- 
мӹ дӓ кодшы вурдыжы роал шумы кид ганьы шалга. Вес  
коктыштыжы ик пеледӹш рӓдӹ улы. Ти пеледӹшвлӓ тагы- 
нам перви цевер ылыныт, кӹзӹтшӹ шимем кенӹт. Ик укш  
тодыл колтымы, дӓ тӹдӹн пелӹжӹ, лявӹргӹш пеледӹш  
мычашан, вуйстык кечӓ; весӹжӹ, шим ляврӓдон лявӹрген  
шӹнзӹн гӹнят, со  эче кӱшкӹлӓок кечӓ. Цаклаш лиэш, ти  
изи тӹшкӓм арава ташкен ванжен дӓ вара веле тӹдӹ кӹ- 
ньӹлӹн, седӹ ндонок вочык шалга, дӓ тӹнге гӹнят шалга,—  
вуйта тӹдӹн кӓп лаштыкшым тарвал лыктыныт, кӧргӹжӹм  
капаен нӓлӹнӹт, кидшӹм кӹрӹн шуэнӹт, сӹнзӓжӹм чӱчен  
шӱэн колтенӹт, тӹнге гӹнят ӹшке йӹржӹ тидӹн цилӓ 
ш ӱмбелвлӓжӹ м ямдышы эдемлӓн тидӹ ак сдаялт.

„Махань энерги,— мӹнь шаналтышым.— Эдем цилӓ сӹн- 
ген, миллиондон шудывлӓм ямден, а тидӹжӹ со  ак сдаялт.“ 

Дӓ мӹлӓнем шукердшӹ кавказский истори ӓшӹндӓрӓлтӹ, 
тӹдӹн частьшым ӹшке ужынам, частьшым ужшы эдемвлӓ  
гӹц колынам, а молыжым ышыштем воображаенӓм. Мӹ- 
ньӹн ӓшӹндӓрӹмӓшвлӓэшем дӓ воображ ениэш ем  вацмыжы- 
дон , ти и стори— теве маханьы.
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Тидӹ 1851 и пӹтӹшӓш годым ылын.
Уштӹ ноябрь вадеш Хаджи М урат душистый кизяк шӹкш- 

дон  шӹкштӓлтшӹ чеченецвлӓн мирный агыл ылшы Махкет  
аулыш пыра, тӹ аул русский владенивлӓ гӹц коклы уш -  
тышаш вӓрӹштӹ ылын.

Муэдзинын мырымыжы токорак веле тырленӓт, кизяк 
шӹкш пышдон темӹн шӹцшӹ горный ире воздухыш ты,  
ышкалвлӓ дон шарыквлӓн лавыжмышты вашт, мӱкш кӓрӓш- 
лӓок сага-сага пижӹн шӹцшӹ аулын саклявлӓштӹ споры-  
шы мужиквлӓн логер  пындаш юкышты, фонтан гӹц ӱлнӹ 
ӹдрӓмӓшвлӓн дӓ  ӹрвезӹвлӓн юкышты шактат.

Х адж и  М урат ӹшке подвигвлӓжӹдон наиб Шамиль  
гӹцӓт лӹмлӹ ыльш, ӹшкӹмжӹн значокшы гӹц пасна дӓ  
ик лу эдем  йӹржӹ джигитуйышы мюридвлӓ гӹц пас- 
на нигынамат лӓкте. Кӹзӹтшӹ, башлык дон  бурка ло-  
э ш  пӹрдӓлт шӹнзӹнӓт, хоть ма дӓ чӹдӹрӓк цаклыкташ  
манын, корны мычкы вӓш лишӹ жительвлӓн лицӓшкӹ ши- 
мӹ пӹсӹ сӹнзӓвлӓжӹдон анжен, ик мюриддонок кеӓ.

Аул покшакы мыктен пырымыкы, Хадж и М урат площа- 
дьышкыла нӓнгешӹ ӧлицӓшкӹ агыл, а шалахайыш, ӓнгӹ- 
сӹр переулокыш сӓрнӓлеш. Кокшы переулокыш шомыкы, 
пел кырыкеш ӹштӹмӹ сакля туре тӹдӹ шагалеш дӓ йӹр 
анжалеш. Сакля анзыл левӓш лӹвӓлнӹ иктӓт уке ылеш, ле- 
вӓш вӹлнӹжӹ, ш ундон шӹрӹмӹ труба сага тылыпым ле-  
ведӹнӓт, эдем  киӓ. Хадж и М урат левӓш вӹлнӹ кишӹ эде-  
мӹм сала вурдыжыдон тӹкӓлеш дӓ йӹлмӹжӹдон цоп ӹш- 
тӓ. Тылып лӹвӓцӹн йыдым чимӹ калпакан дӓ ланзырген  
шӹцшӹ, кышкедӓлтшӹ бешметан тьотя кӹньӹлеш. Сӹнзӓ- 
пындымы тьотян сӹнзӓвлӓжӹ якшаргывлӓ дӓ вӹдӓнгшӹ 
ылыт дӓ тӹдӹ, нӹнӹм пачаш манын, пытьке ӹштӓ. Хаджи  
М урат молнамшылаок попалта; „Селям алейкум“ дӓ лицӓ- 
жӹм шӓргӓл анжыкта.

—  Алейкум селям,— Х адж и Муратым пӓлӹмӹкӹжӹ, пу- 
тӹмӹ ышмажыдон йӹрӓлтен, тьотя попалта, дӓ, кошкен
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■4 шӹцшӹ ялвлӓжӹ вӹкӹ шагалын, труба сага шӹнзӹшӹ пун  
подош ан туфльывлӓм чиӓш тӹнгӓлеш. Чиэн шӹндӹмӹкӹ- 
жӹ, тӹдӹ талашыдеок кидвлӓшкӹжӹ тырыжалт шӹцшӹ, 
ягылгыш тылып шокшвлӓм чиктӓ дӓ левӓш сага шагалты- 
мы ташкалтыш мычкы шайыкыла валаш тӹнгӓлеш. Чимӹ- 
жӹ годымат дӓ валымыжы годымат тьотя кыптырген дӓ  
йылен шӹцшӹ вӹцкӹж шӱӓн вуйжым кӓчӓйӓ дӓ пӱтӹм 
тӹрвӹвлӓжӹм цӓрнӹдеок кыпыштке тӓрвӓтӹлеш. Рокышкы  
валымыкыжы, тӹдӹ хынам вӓш лимӹлӓ Хаджи Муратын  
имнижӹн лапшемжӹм дӓ вургымла велнӹш ӧртнел колцам  
кыча. Но Хаджи Муратын силан мюридшӹ имни вӹлецӹн 
куштылгын вален кеӓӓт, тьотям карангден, тӹдӹм ваш- 
талта.

Хадж и М урат мыкте вӹлецӹн вала дӓ, изиш акшаклалын, 
левӓш лӹвӓкӹ пыра. Тӹдӹн ваштареш луцкы и кыдлааш  
ӹрвезӹ амаса анзык пӹсӹн лӓктӹн шагалеш дӓ, поспей-  
шӹ шим шаптыр ганьы йӹлгӹжшӹ шим сӹнзӓвлӓжӹдон  
толшывлӓм цудеен  анжа.

—  Мечетьӹш кыргыж, ӓтятӹм шӱдӹ,— тьотя тӹдӹлӓн 
шӱдӓ, дӓ Х адж и Муратым эртен, сакляш пырымы, йочыр-  
ге мырышы куштылгы амасам пачеш. Хадж и М урат пыры- 
мы годым, кӧргӹ амаса гӹц молодаок агыл, вӹцкӹж, то-  
ша ӹдрӓмӓш лӓктеш, сары тыгыр вӹлӓн якшар беш ме-  
тым чиэн, симсӹ шароваран, кидешӹжӹ кӹпцӹквлӓм нама-

. лын.
—  Тӹньӹн толмет цӓшеш лӓктеш,— ӹдрӓмӓш келесӓ дӓ, 

кымыкок пӱгӹнен, анзыл стеня сага хыналан шӹнзӓш кӹп- 
цӹквлӓм опташ тӹнгӓлеш.

—  Тӹньӹн эргӹвлӓэт живой лиштӹ,— вӹлецшӹ буркы-  
жым, винтовкыжым, шашкыжым кыдашын, тьотялан пумы- 
кыжы, Хаджи М урат отвечая.

Тьотя итӹрӓн ош емден  шӹндӹмӹ стеняштӹш йӹлгӹжшӹ 
кок кого тазы лоэш , пыдаэш, хоза  сӓкӓлтӹмӹ оруживлӓ  
сага винтовка дон  шашкым сӓкӓлтӓ. Хаджи М урат, тупыш-  
тыш пистолетшӹм тӧрлӓлтен, шӓрен пиштӹмӹ кӹпцӹквлӓ 
докы миӓ дӓ, черкескыжым погалтен, нӹнӹ вӹлӓн шӹнзеш. 
Тьотя цӓрӓ ял лапавлӓжӹ вӹкӹ тӹдӹн сагаок шӹнзеш дӓ,  
сӹнзӓвлӓжӹм кымен шӹндӓ, лапавлӓжӹм кӱшкӹлӓ ӹштен,  
кидвлӓжӹм кӱшкӹ лӱлтӓлеш. Х адж и Муратат тӹнгеок ӹш- 
тӓ. Вара нӹнӹ коктынат, молитвам лыдын, кидӹштӹдон  
лицӓштӹм ниӓлтӓт дӓ лапаштым пандаш мычаш кыдлаэш  
вӓш пижӹктӓт.

—  Н е хабар?— Хаджи М урат тьотям ядеш, вес семӹнь-  
жӹ, ма у улы?

—  Хабар иок. У уке, —  ӹшкӹмжӹн вӹдӹжгӹш якшар  
сӹнзӓвлӓжӹдон лицӓшкӹ агыл, Хадж и Муратын онгышкы- 
жы анжен, тьотя келесӓ.— Мӹнь чельникӹштӹ ӹлем. Тага-  
чыжы эргем уж аш  веле толынам. Тӹдӹ пӓлӓ.
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Хаджи М урат цакла, тьотя мам пӓлӓ дӓ мам Хаджи М у-  
ратлан пӓлӓш келеш, тӹдӹм ӹнежӹ нопы, дӓ вуйжым изиш  
мыкик ӹштӓӓт, большы ядышташ цӓрнӓ.

—  Ужы яж ожы  нимат уке,— тьотя попаш тӹнгӓлеш.— Но-  
востьшат тидӹ веле: кыце кучкыжвлӓм поктыл колтымла, 
тӹдӹм седок  моренвлӓ тумаят. Кучкыжвлӓжӹ седок  то ик- 
тӹм, то весӹм царкымлат. Эртӹш ӓрнян русский пивлӓ Ми- 
чицкийвлӓ доны шудым йылатен колтенӹт, лицӓштӹ царгалт 
лӓктӓш,— тьотя ӹрдӓнгшӹ юкдон шӹдӹн келесӓ.

Х адж и Муратын мюридшӹ пыра дӓ, ӹшкӹмжӹн силан  
ялвлӓжӹдон рок седӹрӓ мычкы пышкыдын ашкедӹн, Хад-  
жи М уратлаок буркыжым, винтовкыжым, дӓ шашкыжым  
кыдашеш дӓ, Ь1шке тервенжӹ! пистолет дон  кинжалым ве- 
ле коден, нӹнӹм ӹшкеок Хадж и Муратын оруживлӓжӹ! ке- 
ЧӸ1МӸ ныдаэш сӓкӓлтӓ.

—  Тидӹ кӱ?— пырыш эдем в£Лкь1 анжыктен, тьотя Хад- 
жи М урат гӹц ядеш.

—  Мӹньӹн мюридем. Лӹмжӹ Элдар тӹдӹ^н,— Хаджи М у-  
рат келесӓ.

—  Я ж о,— тьотя попалта дӓ Элдарлан Х адж и Мурат сага 
партышеш шь1нзӓш вӓрӹм анжыкта.

Элдар ялжым погалтен шӹнзеш, дӓ е1шкӹ1мжӹн цевер, 
тӓгӓн гань, сӹнзӓвлӓжӹдон тьотян йылен шӹцшӹ лицӓш- 
кӹжӹ анжаш тӹнгӓлеш. Тьотя шайыштеш: кыце эртӸ1Ш 
ӓрнян нинӹн молодцавлӓштӹ кок салтакым хватенӹт, дӓ  
иктӹжьш нуштыныт дӓ  весӹжӹш Веденошкы Шамиль до-  
кы колтенӹт. Хаджи М урат рассеянно колыштеш, амасаш- 
кы анжылтеш дӓ тунӹш юквлӓм колыштеш. Сакля сага, 
левӓш лӹвӓлнӹ! ял юквлӓ шактен колтат, амаса йочырик 
шакта дӓ хоза  пырен шагалеш.

Сакля хоза , Садо, нӹллӹ и кыдлаш эдем  ылеш, изи пан- 
даш ан, кужы нерӓн дӓ  ӱжӓш  кашшы эргӹжӹн, луцкы иӓш 
ӹрвезӹн ганьок, тольыкы ак йӹлгӹжеп веле, шим сӹнзӓӓн, 
эргӹжӹ ӓтяжӹ сагаок сакляш пыра дӓ амаса лишӓн шӹнзеш. 
Амаса доран пун пашмаквлӓжӹм кыдашын, хоза  ш укердш ен  
нӹжӹктӹдӹмӹ, шим ӱ п д он  кушкын шӹцшӹ вуйжы вӹлецӹн 
шаягаремӹшкӹжӹ тош ты , тӹгӓнен шӹцшӹ калпакшым шӹ- 
кӓлеш дӓ тӹшӓкок Х адж и М урат ваштареш ял погалтен  
шӹнзеш.

Тидӓт, тьотя статянок, сӹнзӓвлӓжӹм нитӹрен, лапавлӓ- 
жӹм комдыкла ӹштен, кидшӹм кӱшкӹ лӱлтӓлеш, молит- 
вам лыдын лӓктеш, лицӓжӹм кидвлӓжӹдон шӹрӓлеш дӓ  
тӹнӓм веле попаш тӹнгӓлеш. Тидӹ келесӓ: Х адж и М ура-  
тым живойым ӓль колышым кычаш Шамиль дорцын при- 
каз ылын, Шамиль колтымы эдемвлӓ тишецӹн тенгечӹ ве- 
ле кенӹт, народ Ша.мильым колыштде Ӹ1лӓш л ӱдеш , д ӓ  се- 
дӹндон осторожныйрак лиӓш келеш.

—  Мӹнььш том аш тем ,— Садо келесӓ,— мӹшьӹн кунакем-
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лӓн, ӹшке ж ивой ылмем годым иктӓт нимат ак ӹштӹ. А  
теве нырышты кыце? Тумаяш келеш.

Хаджи М урат яж он  колыштеш дӓ вуйж ы дон мыкка, дӓ  
Садо пӹтӓрӹмӹк, тидӹ келесӓ:

—  Яра. Б1нде русскийвлӓ докы эдемӹм сирмӓшдон кол- 
таш келеш. Мӹньӹн мюридем кеӓ, проводник веле ке- 
леш.

—  Бата ш умбелемӹ м колтем,— Садо попалта .— Батам 
ш ӱдӓй ,— эргӹжӹлӓн тӹдӹ келесӓ.

Б1рвезӹ, пружинӓ вӹлнӹшӹ гань, цаклака ялвлӓжӹ вӹ- 
кӹ кӹньӹл шагалеш дӓ кидшӹм шалалтыл, сакля гӹц пӹ- 
сӹн лӓктӹн кеӓ. Л у  минут нӓрӹштӹ тӹдӹ мӹнгеш толеш, 
сагажы кечӹ аяреш шимем шӹцшӹ, шӱнвлӓжӹ вӹкӹ пӓл- 
дӹрнӹмӓн мытык ялан чеченец, тӹдӹ кышкедӓлт шӹцшӹ 
шокшан дӓ  вӹкӹ сӓкӓлтӹмӹ шим роговицӓн ылеш. Хаджи  
М урат угӹц толш ы дон здоровая дӓ, тӹшӓкок уты шаям  
ям ды деок, ядеш:

—  Мӹньӹн мюридем русскийвлӓ докы нӓнген кердӓт?
—  Лиэш ,— Бата сусун  попалта.— Цилӓ лиэш. Мӹньӹлӓэм  

ик чеченецӓт кен ак мышты. А то весӹжӹ кеӓ, цилӓ ӹш- 
тӓш сӧрӓ, дӓ нимат ак ӹштӹ. Мӹнь гӹнь кердӓм.

—  Яра,— келесӓ Хаджи М урат,— пӓшӓ тӓреш  кымытым 
получает,— кым парняжым анжыктен попа.

Ы нгылем'манмы ш отеш  Бата вуйжым кымык ӹштӓ дӓ  
тӹнге гӹнят, тидӹлӓн окса шергӹ агыл, а честь лӹмеш  
Х адж и Муратлан служ аш  йӓмдӹ ылеш манын келесӓ. Ци- 
лӓн кырыкышты Х адж и Муратым пӓлӓт, кыце тӹдӹ рус- 
ский саснавлӓм шин.

—  Яра,— келесӓ Х адж и М урат.— К ерем кужы яж о, а шая 
мытык.

—  Ну, юкымат ам лык,— Бата келесӓ.
— Кырык ваштареш кышты Аргун сӓрнӓлеш, шӹргӹш- 

тӹш полянышты кок кӓвӓн шӹнзӓ. Пӓлет?
—  Пӓлем.
—  Тӹштӹ мӹньӹн кым мыктешкем мӹньӹм вычат,— Хад-  

жи М урат попа.
— Айя,— вуйжым кымык ӹштен, Бата пелештӓ.
—  Хан-Магомам ядат. Мам ӹштӓш дӓ мам попаш, Хан- 

М агома пӓлӓ. Тӹдӹм русский начальник докы, Воронцов  
князь докы нӓнгеӓш. Кердӓт?

—  Н ӓнгеем .
—  Нӓнгеӓш дӓ мӹнгеш кандаш. Кердӓт?
— Лиэш.
—  Нӓнген кодетӓт, мӹнгеш шӹргӹш толат. Мӹнят тӹш- 

ток лиӓм.
— Цилӓ ӹштем,— Бата келесӓ, кӹньӹлеш, д ӓ  кидвлӓжӹм 

онгышкыжы пӹзӹрӓлӹн, лӓктеш.
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—  Эче эдемӹм Гехыш колташ келеш,— Бата лӓкмӹкӹ 
Х аджи М урат хозалан келесӓ,— Гехышты вот мам келеш,—  
тидӹ черкесын хозырым кычен, попаш тӹнгӓлӹн ыльы дӓ 
сакляшкы пырышы кок ӹдрӓмӓшӹм ужын, тӹшӓкок кйд- 
шӹм колталта дӓ попаш цӓрнӓ.

Иктӹжӹ Садон вӓтӹжӹ ылеш, кыды кӹпцӹквлӓм оптен, 
самой тӹ ӹлӓлшӹрӓк дӓ тоша ӹдрӓмӓш ылын. Весӹжӹ  
совсемок эче нӓрӓштӓ ӹдӹр, якшар шароваран дӓ жар беш-  
метан, онгжым цилӓ хӓлӓок ош тӓнгӓвлӓ занавескӹлӓ ле-  
вед шӹнденӹт. Кукшынди туп вӹлнӹжӹ кишӹ кужок агыл, 
тӹнге гӹнят кӹжгӹ, цаклака калявач мычаштыжы целко- 
выян ши тӓнгӓ кечӓ; ӓтяжӹн дон шӱмбелжӹн ганьок ши- 
мӹ, шим шаптыр цӹреӓн сӹнзӓвлӓжӹ строгий лиӓш цацы- 
шы лицӓштӹжӹ сусун  йӹлгӹжӹт. Тӹдӹ хынавлӓ вӹкӹ ак 
анжы, тӹнге гӹнят каеш; нӹнӹ ылмым чувствуя.

Садон вӓтӹжӹ лап, кужы стӧлӹм намал канден, тӹдӹн 
вӹлнӹжӹ чай, пильгишвлӓ, меленӓвлӓ ӱ лош ты , шел, чу-  
рек— вӹцкӹжӹн ӹштен шӹндӹмӹ киндӹ— дӓ мӱ. Ь1дӹр та- 
зым, кумганым дӓ полотенцым намалеш.

Ыдрӓмӓшвлӓ ӹшкӹмӹштӹн пышкыды, якшаргы, подош -  
тымы чувякӹштӹдон олен сӓрнӹмӹштӹ лошты, намал кан- 
дымыштым хынавлӓ анзылан шӹндӹмӹштӹ лошты, Садо  
д о н  Хаджи М урат коктынат со  юк лыктеок шӹнзӓт. Эл- 
даржы, ӹшкӹмжӹн тӓгӓн гань сӹнзӓвлӓжӹдон хрестӹлӓ  
погалтымы ялвлӓжӹм анжен шӹнденӓт, ӹдрӓмӓшвлӓ сак- 
ляшты ылмы гач воксеок тӓрвӓнӹде, статуя ганьы шӹн- 
зен. Лач ӹдрӓмӓшвлӓ лӓкмӹкӹ дӓ нӹнӹн пышкыды аш- 
кылвлӓштӹ амаса шайылны викок тырлымыкы веле Элдар  
куштылгын шӱлӓлтӓ, а Хаджи М урат черкескын ик хозыр-  
жым нӓлӹн, тӹдӹм питӹрӹшӹ пульым дӓ пульы лӹвӓцӹн 
трубкала вӹдӹл шӹндӹмӹ запискӓм шывшын лыктеш.

—  Ответшӹ кышкы?— Садо ядеш.
—  Тӹлӓнет, тӹньжӹ мӹлӓм кандет.
—  Ӹштӹмӹ лиэш,— Садо пелештӓ д ӓ  запискӓм ӹшкӹм- 

жӹн черкескыжын хозырыш пиштӓ. Вара, кидӹшкӹжӹ кум- 
ганым нӓлӹн, тӹдӹ тазым Хаджи М урат анзылан шӹкдӓ. 
Х адж и М урат мускылан ош кидӹштӹш беш мет шокшвлӓ- 
жӹм кӓргӓлтен, нӹнӹм ӱштӹ д ӓ  ире вӹдӹшкӹ кыча, вӹд- 
шӹм кумган гӹц Садо йоктара. Кидвлӓжӹм ире, каштыра 
полотенцеш  ӹштӹлӹн, Хаджи Мурат качкышвлӓ докы шӹн- 
зеш . Тенгелӓнок Элдарат ӹштӓ. Хынавлӓ качмы лошты Са- 
д о  ӧрдӹштӹ шӹнзӓ дӓ  толын пырымышты гишӓн хынавлӓ- 
лӓн тамазар гӓнӓк таум келесӓ. Амаса сага шӹнзӹшӹ 
ӹрвезӹ, ӹшкӹмжӹн йӹлгӹжшӹ сӹнзӓвлӓжӹм Х адж и Му- 
рат гӹц карангдыдеок, йӹрӓ, вуйта ӹшкӹмжӹн йӹрӹмӹ- 
ж ӹ дон ӓтяжӹн нопымым ӹняндӓрӓ.

Х адж и  М урат суткаат утла качде гӹнят, изи сыкырым,
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сирым веле качкылдалеш дӓ, кинжалжы лӹвӓцӹн изи кӹ- 
зӹм лыктын, мӱм кашталеш дӓ тӹдӹм сыкыр вӹлӓн шӹ- 
рен шӹндӓ.

—  Мӓнмӓн мӱнӓ яжо. Тенеш и цилӓ ивлӓ гӹцӓт мӱӓн: и 
шукы и яж о,— Х адж и М урат тӹдӹн мӱжӹм качкынат, тӹ 
гишӓн сусу  лин тама, тьотя попалта.

—  Т ау ,— Х адж и М урат келесӓ дӓ качкыш д о р ц  каран- 
геш. Элдарын эче качмыжы шоэш, тьшге гӹнят тидӓт ьш -  
ке мюрш идлӓж ок стӧл дорцын карангалеш дӓ Хадж и Му- 
ратлан таз дон  кумганым пуа.

Садо пӓлен, Х адж и  Муратым иринимаймыжыдон тидӹ  
ӹлӹмӓшӹжӹдон рисковаен, вет Шамиль дон  Х адж и М урат  
соредӓлмӹ паштек Чечништӹш ӹлӹшӹвлӓлӓн, Х адж и Му-  
ратым цринимаяш агыл манын, казньымаш угрозы дон увер-  
тӓренӹт. Тӹдӹ пӓлен, аулышты ӹльшӹвлӓ хоть махань  
минутынат тидӹн томаштыжы Хаднси М урат ылмым цак- 
ленӓт, тӹдӹм кычыктен пуаш терген кердӹт. Д ӓ  тидӹжӹ  
Садом ак сылыкландары, анеш, с у су эм д ӓ  веле вӓк. Садо  
хынам защищаяш Ӹ1шке долгеш ӹжӹ шотлен, хотя тидӹ  
тӹдӹлӓн ӹлӹмӓшӹжӹм стойыжы, дӓ кыцелӓ келеш, тӹнге  
Ь1Ш КӸ М Ж Ӹ М  В И Д Ӹ М Ӹ Ж Ӹ  гишӓн ТИДӸ1 ӹшкежӹлӓн су су  ыл- 
еш, Ӹ1шке вӹМньшь! гордый шамым кыча.

—  Тӹнь мӹньӹн томаштем ылмет годым дӓ мьшьӹн вуем  
пулшвлӓэм ВӸ1ЛНӸ ылмыжы годым, иктӓт нимат тьЛлӓнет ак 
ӹштӹ, кокшы гӓнӓк Хадж и Муратлан келесӓ.

Хадж и М урат тьщӹн цолге йӹлгӹжшӹ сӹнзӓвлӓшкӹ!Жӹ 
анжалеш дӓ, попымыжы лачокок ылмым ынгылен, торж е-  
ственнорак келесӓ.

—  Получает ть1нь сусу.м дӓ ӹлӹмӓшӹм.
Садо пуры шамаклан таум ӹштӹмӹ! ш отеш  ю кдеок кид- 

влӓжӹм онгжы тервен пьшӹрӓл шӹ1ндӓ.
Саклян окня амасавлӓм чӱчӹн дӓ каминеш пушӓнгӹ укш- 

влӓм йӓмдӹлен, С адо айыртемьшок веселӓ дӓ шӱм тӓрвӓ- 
нен шӹцшӹ настроенидон кунацкий гӹщ лӓктешӓт, кышта- 
кен тӹдӹн семняжӹ цилӓнок ӹленӹт, саклян тӹ отделе-  
нишкӹжӹ пыра. Ь1дрӓмӓшвлӓ эче амалыделыт дӓ нӹнӹ 
доны кунацкийӹштӹ амалышы лӱдӹшлӓ хынавлӓ гишӓн  
лоштышты шайыштыныт.

II

Самой ти йыдынок Воздвиж енский передовой крепость  
гӹц, Хаджи М урат амалымы аул гӹц луцкы уштышаш вӓ- 
рӹштӹ, Шахгиринский ворота шайылныш укреплени гӹц 
кым салтак унтер-оф ицердон  лӓктӹт. Салтаквлӓ полуш уб-  
кывлӓдон дӓ папаха калпакан ылыныт, вӹдӹл шӹндӹмӹ 
шинельвлӓштӹ вочык-мелӹк пулш гач сӓкӓлтӹмӹ, кем-
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влӓштӹ коговлӓ, пылвуйымат эртӓт, тенгелӓ тӹнӓм кавказ- 
ский салтаквлӓ чиӓт ылын. Салтаквлӓ пичӓлвлӓштӹм пулш  
вӹкӹ сӓкен, пӹтӓри корны мычкы ашкедӹт, вара ик вӹц- 
ш ӱдӹ ашкылым кен колтымыкышты, тӹшец сӓрнӓл кеӓт, 
кемвлӓштӹдон кукшы ӹлӹштӓшвлӓм ковыжге шактыктен, 
коклы ашкыл нӓрӹм вургымлашкы карангыт дӓ пӹцкемӹш-  
тӓт стволн<ы пӓлдӹрнӹмӓн, кьфӹн кешӹ чинар пушӓнгь! 
доран шагалыт. Ти чинар докы соок  секретвлӓм колтат  
ылын.

Салтаквлӓ шӹргӹдон ашкедмӹштӹ годым пушӓнгӹ вуй- 
влӓ мычкы кемӹлӓ чучшы яртака шӹдӹрвлӓ ӹнде шагал  
колтенӹт дӓ пушӓнгӹвлӓн цӓрӓ укшвлӓштӹ логьщ сотын
ЙӸЛГӸЖӸ1Т.

—  Тау эче— кукшы,— унтер-офицер Панов келесӓ, дӓ 
пулш вӹлецшӹ штык пижӹктӹмӓн кужы пичӓль1м кедӓрӓ  
д ӓ  тама дервен тӹдӹм цонгок севӓл шӹнден, пушӓнгьг са- 
га шагалта. Кым салтакат тӹдӹмок ӹштӓт.

—  А вет качкашемжӓт— ямденӓм,— Панов шьщӹн м5ш- 
гӓлтӓ,—ӓль монденӓм, ӓль корнышты лӓктӹн вазын.

—  Мам кӹчӓлӓт?— ик салтак шеклӓнӹдӹмӹ веселӓ юк- 
дон  ядеш.

—  Трубкам,— чорт ӓнят пӓлӓ, кышак ямын.
—  Ч убукетш ӹ цел аок?-л ӱт дӹ м ӹ  юк ядеш.
—  Ч убук — теве тӹдӹ.
—  А тӧрокок земляшкӹ гӹнь?
—  Ну, кыце вара...
—  Мӓ тӹдьш йӹле кынештӓренӓ.
Секретӹштӹ шывшаш запрещаймы, дӓ ти секретшӹ поч-  

ти секретш ӓт агыл ылын, а йӹлерӓк пожалы караул, го-  
рецвлӓ, молнам ӹштьшӹпитӹлӓок, цаклыде орудивлӓм  
канден, укрепленим лӱл ӹнжӹштӹ кердеп  манын колты- 
мы, дӓ Панов ӹшкӹмжӹм тавак шывшмаш гӹц лишӓяш  
отказенӓт, седӹндонок веселӓ салтакын предложенижӹ дон  
согласаен. Веселӓ салтак кӹшӓнжӹ гӹц кӹзӹм лыктеш дӓ  
рокым капаяш тӹнгӓлеш. Капаен ярыктымык, тӹдӹ лаксак- 
шым ягылтен шӹндӓ, тӹшкӹ чубукым керӹлеш, вара лак- 
сышкы тавакым опта, тӹдӹм пӹзӹрӓл шӹндӓ, дӓ трубка  
йӓмдӹӓт уж е. Мӹшкӹрӹн кишӹ салтакын луан лицӓжьш  
ик выртеш сотемдӓрен спичкӓ ӹлӹж кеӓ. Чубукшы шой-  
ге шактен колта дӓ Панов йылаш тӹнгӓлшӹ махоркын  
тотлы тотшым шижӹн колта.

—  Кынештӓрӹшӹц?— ял вӹкӹ шагалын, тӹдӹ ядеш.
—  А то кыце ӹне.
—  Махань м олодец  ылат Авдеев, изи прокурат. Кышты йӓ?
Пановлан вӓрӹм пуэн, дӓ ышмажы гӹц шӹкшӹм лык-

тын, Авдеев покан сӓрнӓлт в азе 1н.
Панов мӹшкӹрӹн вазеш , дӓ чубукым шокшыжыдон ӹш- 

тӹлӹн, шывшаш тӹнгӓлеш.
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А Шывшын ситӹмӹк, салтаквлӓ лошты шая тӓрвӓнӓ.
—  Попат, ротный эчеӓт ящикыш пырен шӹнзӹн, мадын 

колтен видно,— ик салтак ялахайын келесӓ .
—  П уа ,— Панов келесӓ.
— Пӓлӹмӓн, офицер яж о,—^Авдееват ярыктымла попалта.

*—  Яжожы м я ж о ,— шаям тӓрвӓтӹшӹ салтак пӹцкӓтӓ юк-
д о н  пакыла попа,— мӹньӹн советем дон гӹнь ротынадон тӹ- 
дӹ ндон попалташ келеш: нӓлӹнӓт гӹнь, келесӹ, мазарым 
дӓ кынам пуэт.

—  Кыце рота решӓ,— трупкажы гӹц карангалын, Панов 
попалта.

—  Пӓлӹм пӓшӓ, мир— кого эдем ,— Авдеев подтверж дая.
—  Вет шӹльӹм нӓлӓш келеш, дӓ шошымеш кемӹм нӓ- 

лӓш, тишӓк окса келеш, тӹдӹжӹ нӹнӹм поген  нӓлӹн,—  
недовольный салтак ак цӓрнӹ.

—  Манам, кыце рота ш ан а,--П анов  повторяя.— Пӹтӓри 
гӓнӓк агыл. Нӓлеш дӓ пуа.

Тӹ веремӓн Кавказышты каждый ротаок ӹшкӹмжӹн 
айырымы эдемвлӓ гач хозяйствыжы дон заведуен . Тӹдӹ  
казна гӹц оксам 6 тӓнгӓ дӓ 50 копекӹм ик эдемлӓн тӹл- 
зеш  получаен дӓ ӹшкеок тӹдӹм шӓвен: кавштам шӹнден, 
шудым сален, Ь1шкӹмжӹн повозкавлӓжӹм урден , ротыш- 
тыш имнивлӓжӹм яж он пукшен. Ротын оксавлӓжӹ ящи- 
кышты ылыныт дӓ ящик сравачшы ротный командир доны  
ылын дӓ шӹренок тенге лиӓлтӹн: ротын командир ротын 
ящик гӹц оксам ӓрӹмеш нӓлӹн. Кӹзӹтӓт тенгеок ылын дӓ  
ти гишӓнжӹ самой салтаквлӓ попенӹт. Мрачный салтак  
Никитин ротный гӹц отчетым тергӹнежӹ ылын, а Панов  
дон  Авдеевшы тидӹм ӹштӓш акелеш шотлат.

Панов паштек Никитинӓт шывшылеш дӓ, лӹвӓлӓнжӹ ши- 
нельӹм шӓрен, пушӓнгӹ дервен йӓрнен шӹнзеш. Салтаквлӓ 
тырлат. Пушӓнгӹ вуйвлӓштӹ, кушнӹ, мардеж  шужгымы  
юк веле шакта. Трӱк, тй цӓрнӹдӹмлӓ ик ладын шыжгыж-  
мы лошты шакалвлӓн урмыжмы, саслымы, мӓгӹрӹмӹ, ваш- 
тылмы юк шактен колта.

—  Ыжат, проклятыйвлӓ, кыцелӓ урмыжыт,— Авдеев келесӓ.
— Тидӹ нӹнӹ тӹньӹм ваштылыт, лицӓэт покашты ыле- 

шӓт, -нӹлӹмшь! салтакын хохлацкий вӹцкӹж юкшы шакта.
Эчеӓт цилӓ тырла, лач м ардеж  веле пушӓнгӹ укшвлӓм  

тӓрвӓтӹлеш дӓ шӹдӹрвлӓм то кайзыкта, то мӱден шӹндӓ.
—  А ма, Антоныч,— веселӓ Авдеев трӱк Панов гӹц яд- 

еш ,— тӹлӓт южнамжы скучна лиэш?
—  Махань скучна,— охотан агыл Панов келесӓ.
—  А мӹньӹлӓнем южнамжы тенге скучна, тенге скучна, 

ам пӓлӹ, ӹшкӹмемдон тамам ӹштен шунем.
—  Вот кыце!— Панов пелештӓ.
—  Мӹнь тӹнӓм оксаэм йӱн колтышым, вет тидӹ цилӓ 
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скучна гишӓн. Ясыланы, ясыланы. Шанем, кай икӓнӓ йун  
шӹндем.

—  Южнамжы ӓрӓкӓ гӹц эчеӓт х уд а  лиэш.
—  Тидӓт ылын. Д ӓ  кыш пырен кет?
—  А малын тӹнь скучает?
—  Мӹньӹ? Тонышна гишӓн скучаем.
— Ма вара— паянын ӹлендӓ?
—  Паян ылмы агыл, а яжонжы ӹленнӓ. Кындон ӹленнӓ.
Д ӓ  Авдеев тамазар гӓнӓк Пановлан шайыштмыжым эчеӓт

шайышташ тӹнгӓлеш.
—  Вет мӹнь ӹшке охотаэм дон ок  ш ӱмбелем вӓреш ке-  

нӓм,— А вдеев шайыштеш.— Тӹдӹн ӹрвезӹвлӓжӹ вӹзӹт^ 
мӹлӓмжӹ ӹдӹрӹм нӓлӹнӹт веле. Ӓвӓм сарвалаш тӹнгӓльӹ. 
Тумаем: ма мӹлӓм, ӓнят мӹньӹн пурем ӓшӹндӓрӓт. Барин 
докы каштын тольым. Барин мӓнмӓн яж о, попа: м ол одец  
ылат, ке. Так и шӱмбелем вӓреш кешӹм.

—  Ма вара, тидӹ яжо, — Панов келесӓ.
—  А вот ӹнянет ли, Антоныч, ӹнде скучаем. Ш ӱмбелем  

верцьш кемем гишӓн когонжок скучаем. Тӹдь1 , шанем, ӹн- 
д е  царствуя, а тьшь теве  мучыялтат. Д ӓ  мазары шукы т у -  
маем, тӹнӓрь! худа  веле. Техеньӹ сулык, видно.

Авдеев тырлалеш.
— Ӓль эчеӓт шывшылына?— А вдеев  ядеш.
—  Ну, ма вара, йӓмдӹлӹ!
Н о шывшашыжы салтаквлӓлӓн ак вӓрешт. А вдеев кӹ- 

ньӹл шагалынат, трубкам налажываяш тӹнгӓлнежӹ веле  
ылын, м ардеж  шыжгымы юк логӹц корнышты ял юквлӓ 
шактен колтат. Панов пичӓлӹм нӓлеш дӓ  ялжыдон Ники- 
тиным чымалеш, Никитин кӹньӹш шагалеш дӓ шинельжӹм  
лӱлтӓлеш. Кымшы —  Бондаренко тожы кӹньӹлеш.

—  А мӹнь, шӱмбелкӓвлӓ, махань омыным ужым...
А вдеев Бонтаренком тӹкӓл колта, дӓ салтаквлӓ колыш-

таш тьшгӓлӹн, тырлен колтат. Эдемвлӓн, шаргагемӹм агыл, 
тамам весӹм чимӹ пышкыды ял юкышты лишӹлемеш. Со  
яжоракын дӓ раскыдыракын пӹцкемӹштӹ кукшы укшвлӓн  
дӓ ӹлӹштӓшвлӓн юкышты цодыге шакта. Вара, чеченец-  
влӓн логер  пындашдон попымы юкышты шактен колта. 
Салтаквлӓ ӹнде колыт велеӓт агыл, пушӓнгӹшлӓ лошты  
эртӹшӹ кок ӹмӹлкӓн ашкедмӹштӹмӓт ужыт вӓк. Ик ӹмӹл- 
кӓжӹ лапырак ылеш, весӹжӹ— кӱкшӹ. Б1мӹлкӓжӹ сал-  
таквлӓдон иктӧр лимӹкӹштӹ, Панов, кидешӹжӹ пичӓлӹм 
кычен, ӹшкӹмжӹн кок тӓнгжӹдон корныш лӓктӹн шага- 
леш.

—  Кӱ кеӓ?— тӹдӹ сӹгӹрӓл колта.
—  Мирный чеченецвлӓ,— лапырак ылшыжы попалта. Ти- 

дӹ Бата ылын. — Пичӓл иок, шашкы иок,— вӹкӹжӹ анжык- 
тен, тӹдӹ п о п а .—Кинезь келеш.

П
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Кужырак ылшыжы тӓнгжӹ сага юк лыктеок шалга. Тӹ- 
дӹн вӹлнӓт оруж и  уке ылеш.

— Тӹнге гӹнь, лазутчик,— полковой докы,— ӹшке тӓнг- 
влӓжӹлӓн ынгылдарен, Панов келесӓ.

—  Кинезь Воронцов ниш келеш, кого дела улы,— Бата попа.
— Яра, яра, нӓнгенӓ,— Панов попа.— Ма вара, тӹнь Бон- 

дар ен код он  нӓнгет гӹнь веле,— А вдеев докыла тӹдӹ сӓр- 
нӓлеш,— дежурныйлан сдайымыкет эчеӓт тол. Анжы,— Па- 
нов келесӓ,— шеклӓнӓлӹн, ӹшке анзыцет кеӓш шудӹ.

—  А тидӹжӹ ма?— штыкан пичӓлжӹм кидшӹдон шырал- 
мыла виктӓлтен, Авдеев пелештӓ.— Икӓнӓк колталтемӓт—  
пар веле лӓктӹн кеӓ.

—  Шырал колтымыкетшӹ тӹдӹ кышак вара яра?— Бон- 
даренко попалта.

—  Ну, марш!
Лазутчиквлӓ дон  кок салтакын ял юквлӓштӹ шакташ  

цӓрнӹмӹкӹ, Панов дон  Никитин ӹшке вӓрӹшкӹштӹ толыт.
—  Чорт нинӹм йыд вашт кандыштеш,— Никитин попа.
— Келеш видно,— Панов келесӓ.— А юалгы лин колтыш,-— 

тӹдӹ нривая дӓ, шинельжӹм шӱтен чиӓӓт, пушӓнгӹ сага 
шӹнзен.

Ик кок цӓшӹштӹ А вдеевӓт Бондаренкодон толеш.
—  Ма вара, сдайышыц?— Панов ядеш.
— Сдайышна. Полковой доны эче ак амалеп. Т ӧрок  то-  

кыжок нӓнгешнӓ. А маханьы нинӹ, шӱмбелкӓвлӓ, цӓрӓлеп-  
кӓн ӹрвезӹвлӓ, яж о ылыт,— Авдеев пакыла нопа.— Ей-богат. 
Мӹнь нӹнӹдон техень шаям тӓрвӓтӹшӹм.

—  Тӹнь, пӓлӹмӓн, попаш тӹнгӓлӓт,— ярыктыдымла Ни- 
китин попалта.

—  Лачок, российскийвлӓ ганьок ылыт. Иктӹжӹ ӹдӹр 
нӓлшӹ. Марушка, манам, бар?— Бар, манеш. Баранчук, ма- 
нам, бар? Бар. Шукы. Мыжыр?— Мыжыр, манеш. Т енге  
яж он попаш тӹнгӓлнӓ. Яжо ӹрвезӹвлӓ.

—  Кыце вара, яж овлӓ,— Никитин нопа,— ӹ ш кетет тӹ- 
дӹндон иктӹ-иктӹ вӓрешт анжы доко, тӹдӹ тӹньӹн киш- 
кӓэдӹм чӱчен лыктеш.

—  Наверно шукеш  агыл, сотемӓш  тӹнгӓлеш, —  Панов  
келесӓ.

— Мане, шӹдӹрвлӓ йӧрӓшӓт тӹнгӓлӹнӹт у ж е ,— шӹцмӹ- 
жӹ лошты Авдееват пелештӓ.

Д ӓ  сзлтаквлӓ эчеӓт тырлат.

III

Салтак пӧртвлӓн дон  казарман окнявлӓштӹ тагынамок 
у ж е  нӹцкемӹш, тӹнге гӹнят, крепостьыштыш ик сек  яж о  
томаштыш окнявлӓштӹ цилӓшток тыл соты каеш. Ти пӧр-
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тӹм Куринский полкын полковой командиржӹ, главно- 
командующийӹн эргӹжӹ, флигель-адъю тант князь Семен  
Михайлович Воронцов занимаен. Воронцов П етербургыш -  
тыш лӹмлӹ красавица ылшы вӓтӹжӹдон, Мария Васильев-  
надон ӹлен, дӓ Кавказыштыш ти изи крепостьыштьк тидӹ  
кӹце ӹлӓ, тиштӹ иктӓт нигынамат тенге роскош но ӹлӹ- 
д е .  Воронцовлан дӓ осовынок тӹдӹн вӓтӹжӹлӓн тиштӹ  
скромно велеӓт агыл, лишенивлӓм тырхымы ӹлӹмӓшдон  
ӹлӹмӹлӓ чучыт. Тиштӹ ӹлӹшӹвлӓжӹм ти ӹлӹмӓш ӹшкӹм- 
жӹн нигнамат ужтымы роскош ш ыдон цӱдейӹктен.

Кӹзӹт, луаткок цӓшӹн йыдым, комната кымдыкеш кове- 
рым шӓрен шӹндӹмӹ кого гостиныйышты, кыштакен ама- 
савлӓэш кого занавескывлӓм сӓкӓлтӹмӹ нӹл сартадон со-  
темдӓрӹмӹ ломберный стӧл йӹр хозавлӓ дон  хынавлӓжӹ  
шӹнзӓт дӓ хартла мадыт. Мадшывлӓ логӹц иктӹжӹ хоза  
ӹшке ылеш, кужы лицӓӓн, ошалгы цӹреӓн, флигель-адъю-  
тантский вензельвлӓӓн дӓ  аксельбантвлӓӓн полковник Ворон-  
цов; тӹдӹн партнержы Петербургыш тыш  университетӹн  
кандидатшы ылеш, ти сылык анжалтышан нӓрӓштӓ учи- 
тельӹм княгиня Воронцова пӹтӓриш марыжы гӹц кодшы  
эргӹжӹм тымдаш шукердӹ агыл выписываен. Нӹнӹ ваш- 
тареш кок офицер мадыт; иктӹжӹ— кымда лицӓн, якшар 
цӹреӓн, гварди гӹц ванжышы ротный командир Полторац-  
кий дӓ пиш тӧр шӹнзӹшӹ, уштӹн анжышы цевер лицӓӓн 
полковой адъютант. Мария Васильевна княгиня ӹшкежӹ 
кого кӓпӓн, кого сӹнзӓрӓжӓн, шим сӹнзӓхалан красавица  
Полторацкий сага шӹнзӓ дӓ ӹшкӹмжӹн кринолинжым тӹ- 
дӹн ялвлӓшкӹжӹ тӹкнӹктен, тӹдӹн хартвлӓшкӹжӹ анжа. 
Ти ӹдрӓмӓшӹн шамаквлӓштӹжӹ тӹдӹн анжалтышыжат,  
йӹрӓлтӹмӓштӹжӓт дӓ кӓпӹм цилӓ тӓрвӓнӹлмӓштӹжӓт, тӹ- 
дӹ вӹлецӹн сегшӹшӹ духи  пышыштат, кыды Полторац-  
кийым, ти ӹдрӓмӓш лишнӹ ылмы шанымаш гӹц пасна, молым 
цилӓ мондыктен, седӹндон тӹдӹ ошибкӓ паштек ошибкӓм  
ӹштен дӓ тидӹндонжы со когоракын дӓ  когоракын ӹшкӹм- 
жӹн партнержым тыргыжландарен.

—  Уке, тенге ак ли! Эчеӓт тузым санзалтыш, —  П олто-  
рацкий тузым шуэн колтымыкы цилӓ хӓлӓ якшарген кен, 
адъю тант попалта.

Полторацкий, токо веле шижӹн колтышы ганьы, ӹш- 
кӹмжӹн кымдан пачын шумы шимӹ, пуры сӹнзӓвлӓжӹдон  
недовольный ылшы адъютант вӹкӹ нимат ынгылдеок анжа.

—  Ну, тидӹм простьыда,— Мария Васильевна йӹрӓлтен 
келесӓ.— Ужат, мӹнь тӹлӓт попышым вет,^— Полторацкий-  
лӓн тӹдӹ келесӓ.

—  Вот тӹньжӹ совсем тидӹм агыл попышыц,— П олто-  
рацкий йӹрӓлтен попалта.

—  Тидӹм агыл ма,— Мария Васильевна пелештӓлеш дӓ  
эчеӓт йӹрӓлтен колта. Д ӓ  ваштареш ти йӹрӓлтӹмӓшӹжӹ

15

)1' II

■ | Г
||=;
; +—

II I'3;



I  .

тӹнге когон Полторацкийым тыргыжландарен, дӓ  сусуэм деҥ  
колтен, тидӹ когон якшарген кеӓ дӓ, хартвлӓм хватен, нӹ- 
нӹм яркалаш тӹнгӓлеш.

—  Тӹлӓт яркалаш агыл,— адъютант костанын келесӓ дӓ  
шӓргӓшӓн ош кидвлӓжӹдон хартвлӓм тенге пайылаш тӹн- 
гӓлеш, вуйта тӹдӹ ти хартвлӓ гӹц йӹлерӓк ытлынежӹ.

Гостиныйыш князьын камердинержӹ пыра дӓ князььш  
дежурны й ш удӓ манын келесӓ.

— Извиняйдӓ, господавлӓ,—английский акцентдон руш-  
ла попен, князь келесӓ.— Тӹнь мӹнь вӓрешем, Мария, 
шӹнзӓт.

—  Согласын ылыда?— йӹле дӓ куштылгын кӹньӹл шага-  
лын, шелкы нарядшӹдон ковышталтыл дӓ  ӹшкӹмжӹн вал- 
галтшы, счастливый ӹдрӓмӓшӹн йӹрӓлтӹшдон йӹрен, кня- 
гиня ядеш.

— Мӹнь хӧть кынамат цилӓлӓн согласын ылам,— адъ ю -  
тант келесӓ, ӹнде тӹдӹн ваштареш викок мадын мышты- 
дымы княгиня мадешӓт, тидӹ тӹ гишӓн пиш довольна лин. 
Полторацкийжӹ кидвлӓжӹм шӓрӓлтен йӹрӓлтӓ веле.

Князь гӧстиныйыш мьшгеш пырымашеш роббер  пӹтен. 
Князь тӓрвӓнен шӹцшӹ дӓ пиш веселӓ пырен.

—  Пӓледӓ, мӹнь тӓлӓндӓ мам предлагаем?
—  Ну?
— Шампанскийӹм йулдӓлӹнӓ.
—  Тишӓкен мӹнь хоть  кынамат йӓмдӹ ылам, —  П олто-  

рацкий келесӓ.
—  Ма вара, тидӹ пиш приятно,— адъютант попалта.
— Василий, пуай,— князь шудӓ.
—  Малын тӹньӹм шудевӹ?— Мария Васильевна ядеш.
—  Д еж урны й ыльы дӓ эче ик эдем.
—  Ку? Ма?— Мария Васильевна талашен ядеш.
—  Келесен ам керд,-— пулшвлӓжьш кыптырталын, Во-  

ронцов попалта.
—• Келесен ат керд,— Мария Васильевна паштекшӹ пе- 

лештӓ.— Тидӹм мӓ ужына.
Шампанскийым кандат. Хынавлӓ ик стопка рӓдӹ йун  

колтат, мадышым пӹтӓрӓт дӓ, таум ӹштен, прощаяш тӹн- 
гӓлӹт.

—  Тӹньӹн ротет иргодым шӹргӹшкь! назначымы?— Пол-  
торацкий гӹц князь ядеш.

—  Мӹньӹн. А ма?
—  Тӹнь донет мӓ иргодым тӹштӹ ужындалына,— изиш  

йӹрӓлтен, князь келесӓ.
—  К огон су су  ылам,— В оронпов мам попымым нимат  

ынгылдеок, Мария Васильевнан итӹрӓ ошы кого кидшым  
кыце тидӹ сейчас кормештӓлеш, тӹдӹ гишӓн веле шане- 
нӓт, Полторацкий попалта.

Мария Васильевна молнамшыжы статянок цаткыдын
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кормеш тӓ велеӓт агыл, Полторацкийын кидшӹм ӹрзӓл ижӹ  
колта. Д ӓ  эчеӓт икӓнӓ бубны гӹц каш тмыжыдон тӹдӹн 
самынь ӹштӹмӹжӹм ӓшӹндӓрен, Мария Васильевна йӹ- 
рӓлтен колта, дӓ Полторацкийлӓнжӹ ти йӹрӓлтӹмӓш пиш 
яжола, ласкола д ӓ  тамам шукым анжыктышыла чучеш.

Полторацкий токыжы тӹхень су су ,  ӹвӹртӹмӓш настрое-  
нидон кеен, кыдым тидӹлӓок светӹштӹ кушшы, воспи-  
тываймы эдемвлӓ веле пӓлен кердӹт, кынам нӹнӹ, ик тӹл- 
зӹ мычкы ӧрдӹштӹ ӹлӹмӹ военный служ ба паштек у гӹ- 
цӹн ӹшке тош ты  кругашты гӹц ӹдрӓмӓшӹм вӓш лит дӓ 
айыртемӹнок Воронцова княгиня ганьым.

Тӓнгвлӓжӹ дон  иквӓреш ӹлӹмӹ тома докы миэн, тӹдӹ 
т ӱ  амасам шӹкӓл колта дӓ амасажы кӹл пиштӹмӹ ылын. 
Тидӹ стучалеш. Амаса ак пачылт. Тидӹ орланен колта дӓ  
амасам ялжыдон дӓ шашкыжыдон шиӓш тӹнгӓлеш. Амаса 
шайылны ял юквлӓ шактен колтат дӓ Вавило, Полторац-  
кийӹн дворовый эдемжӹ, крепостной, кӹлӹм колталта.

—  Мам тум аен  кӹлӹм пиштенӓт? Болван.
—  Д ӓ лиэш ма, Алексей Владимиро...
—  Эчеӓт йӱкшӹ ылат. Вот теве, мӹнь анжыктем, кыце- 

лӓ лиэш.
Д ӓ Полторацкйй Вавилом мышкынден колтынежӹ, дӓ 

тӹнге гӹнят пыраха.
—  Ну, чорт с тобой. Сартам чӱктӹ.
— Ик выртышток.
Вавило лачокок йӱлдӓлшӹ ылын, а йӱӓшӹжӹ каптенар- 

мус доныш именинышты ылынат, йӱн. Токыжы толмыкы  
тӹдӹ ӹшкӹмжӹн ӹлӹмӓшӹжӹ гишӓн Иван Матвеевичӹн, 
каптенармусын ӹлӹмӓшдон тӓнгӓштӓрен, тумаял колтен. 
Иван Матвеевичӹн доходш ы  улы, ӹдӹр нӓлшӹ дӓ ик иш- 
тӹ чистыйыш лӓктӓш ӹнянӓ. Вавиложы изижӹ годымок  
кӱшкӹ, вес*семӹньжӹ господавлӓлӓн служымашкы нӓлмӹ, 
дӓ теве тӹдӹлӓн нӹллӹ иӓт эртен кен, а тидӹ ӹдӹрӹм нӓл- 
те дӓ ӹшкӹмжӹн толкыдымы баринжӹ сага походный ӹлӹ- 
мӓшдон ӹлӓ. Барин яж о ылын, чӹдӹ шиэдӓлӹн,— дӓ ма- 
хань тидӹ ӹлӹмӓш ылеш! Кавказ гӹц мӹнгеш кемӹк воль- 
ныйым пуаш сӧрен ,— дӓ кышкы мӹнь вольныйдонжы ке- 
шӓш... Пи ӹлӹмӓш, Вавило шанен. Д ӓ  тидӹн тӹшкевек якте  
амалмыжы шон колта, иктӓжӹ пырен, иктӓ мам намал 
ӹнжӹ кеп манын лӱдӹн, кӹлӹм пиштен дӓ  амален кен.

П олторацкий Тихонов тӓнгжӹдон иквӓреш амалымы кӹ- 
дежӹ ш  пыра.

—  Ну, кыце, мадын колтышыц?— шижӹн колтышы Ти- 
хонов ядеш .

1ш
Г '

2 Хаджи М урат, /7



—  Уке, луатшӹм тӓнгӓм мадын нӓлӹнӓм, дӓ  ик ямдар  
шампанским йӱн колтышна.

—  Мария Васильевна вӹкӓт анжышыц?
—  Мария Васильевна вӹкӓт анжышым,— Полторацкий  

повторяя.
—  С коро  кӹньӹлӓшӓт веремӓ ш оэш ,— Тихонов попалта,—  

куд цӓшӹн у ж е  выступаяш келеш.
—  Вавило!— Полторацкий сӹгӹрӓл колта.— Анжы, ирго- 

дым вӹц цӓшӹн мӹньӹм яжон кӹньӹлтӹ.
—  Кыце вара тӹньӹм кӹньӹлтӹмлӓ, ӹшкежӹ шиэдӓлӓт  

гӹнь.
—  Мӹньжӹ манамыш, кӹньӹлтӓш. Кольыц?
—  Колыштам.
Шарга кемвлӓ дон  выргемӹм намалын, Вавило кеӓ. П олто-  

рацкийжӹ вӓрӹш вазеш, йӹрӓлтӹшӓн лицӓжӹдон пероскым  
шывшылеш дӓ сартам йӧртен шуа. Тӹдӹ! ӹшке анзылныжы  
пӹцкемӹштӹ Мария Васильевнан йӹрӹшӹ лицӓжьш уж еш .

Воронцоввлӓ доны тӧрокок амален кетелыт. Хынавлӓ кен 
колтымыкы, Мария Васильевна марыжы лишкӹ миӓ дӓ, тӹ- 
дӹн анзылан шагалын, костанын келесӓ:

—  Ну, ӹнде кӹзӹт мӹлӓм келесет, махань дела?
—  Н о вет, мӹньӹн яратымем...
—  Малан тиштӹ „мӹньӹн яратымемжӹ!" Тӹдӹ лазут-  

чик— лачок вет?
—  Д а ж е  тидӹжӹ тенге гӹнят, мӹнь соикток келесен ам 

керд.
— Ат керд гӹнь, мӹнь тӹлӓт келесем.
—  Тӹнь?
—  Хаджи М урат, да?— тамазар кечӹ годшен Хаджи Му- 

ратдон переговор кемӓшӹм колынат, дӓ тӹдӹн марыжы  
доны Х адж и Мурат ӹшкеок ылын машанен, княгиня ядеш.

Воронцов отрицаен кердте, тӹнге гӹнят Х адж и Мурат  
ӹшке ылте, тӹдӹ лазутчик веле, манын келесӹмӹжӹдон вӓ- 
тӹжӹм разочароваен дӓ Х адж и М урат иргодым тидӹн докы  
роаш тӹнгӓлмӹ шӹргӹ вӓрӹшкӹ толеш манын ынгылдара.

Креностьыштыш ик статян ӹлӹмӓш лошты ти событи-  
лӓн молода Воронцоввлӓ— марыжат дӓ вӓтӹжӓт— когон сусу  
линӹт. Ти извести ӓтяжӹлӓн кыце приятно лиэш, тӹ гишӓн 
попалтен, мары дон вӓтӹ кым цӓшӹш кемӹк амалаш вазыт.

IV.

Шамиль колтымы мюридвлӓжӹ гӹц шӹлӹн кашмы- 
дон  кым йыд амалыдымы паштек, Садо, спокойной ночи 
манын сакля гӹц лӓкмӹкӹ, Хаджи М урат тӧрокок ама-
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лен  кеӓ. Тӹдӹ, х о за  пумы якшар ситцӹн пын кӹпцӹкӹш  
кӹнертенӓт, выргемжӹм кыдаштеок амала. Тӹдӹ гӹц мӹн- 
дӹрнӓт агыл, стеня сага Элдар амала. Тӹдӹ комдык киӓ 
дӓ ӹшкӹмжӹн цаткыды кидвлӓжӹм шӓрӓлтен шуэн, онгжы  
кукшӹ, кӹпцӹкӹштӹ кишӹ вуйжы гӹцӓт кӱкшӹ ылеш. 
Изивлӓн ганьы пачылдал шӹндӹмӹ тӹрвӹвлӓжӹ то вӓш 
пижӹт, то пачылт кеӓт. Тӹдӓт Х адж и М урат ганьок выр- 
гемдон, кӹдӓлешӹжӹ пистолет дон кинжалым керӹл ама- 
ла. Сакля камакашты укшвлӓ йылен пӹтӓт дӓ печуркаш-  
ты^ночник изиш сотемдӓрӓ.

Иы д пел кыдлан кӹдеж амаса юк шактен колта, дӓ Хад-  
жи М урат тӹшӓкок кӹньӹл кеен, пистолетым хватя. Ком-  
натышкы, рок седӹрӓ мычкы пышкыдын ашкедӹн, Садо  
пыра.

—  Ма келеш?— Хаджи М урат вуйта вовсеок амалыдеӓт, 
ядеш .

—  Тумаяш келеш,— Хадж и Мурат анзылан каклянен шӹн- 
зӹн, Садо попалта.— Тӹнь толмедӹм левӓш влецӹн ӹдрӓ- 
мӓш ужын,— тӹдӹ попа,— дӓ марыжылан шайыштын, кӹзӹт- 
шӹ цилӓ аул пӓлӓ. Кӹзӹт вӓтем докы пашкуды ӹдрӓмӓш  
кыргыж тольы дӓ келесӹш; тьотявлӓ мечеть доран погы- 
ненӹт дӓ тӹньӹм кычаш сӧрӓт.

—  Кеӓш келеш,— Х адж и М урат попалта.
—  Имнивлӓ йӓмдӹ ылыт,— Садоат келесӓ дӓ сакля гӹц 

пӹсӹн лӓктӹн кеӓ.
—  Элдар,— Х адж и М урат пӹжгӓлтӓ, дӓ Элдар ӹшке лӹм- 

жӹм, тӹшецӓт утла ӹшке мюршидшын юкшым колын, си- 
лан ялвлӓжӹ вӹкӹ кӹньӹл шагалеш дӓ калпакшым тӧрлӓш  
тӹнгӓлеш. Хадж и М урат оруживлӓжӹм сӓкӓлтӓ дӓ буркы- 
жым чиӓ. Элдарат тӹдӹмок ӹштӓ. Д ӓ  коктынат юкдеок  
сакля гӹц левӓш лӹвӓкӹ лӓктӹт. Шим сӹнзӓӓн ӹрвезӹ им- 
нивлӓм виден канда. Пингӹдем шӹцшӹ корнышты копке  
шактымы имни ял юкеш, пашкуды сакля гӹц тӓгӱн ӓнят 
вуйжы кайын колта дӓ, пун пашмаквлӓжӹдон пшлопкен, 
тамахань эдем кырык вӹкӹлӓ мечетьӹш кыргыжеш.

Тӹлзӹ уке, лач шӹдӹрвлӓ веле шим пӹлгомышты рас- 
кыдын йылат дӓ пӹцкемӹшӹштӹ сакля левӓшвлӓ ӹмӹлкӓн 
пӓлдӹрнӓт дӓ мол ӹлӹшвлӓ гӹц когонж ок аулын кушӹл 
вуйыштыш мечетьын минаретӓн зданижӹ пӓлдӹрнӓ. Мечеть  
гӹц попымы юквлӓ руж ге  шактат.

Хадж и Мурат, пичӓлжӹм йӹле хватен, ялжым тор ылшы 
ӧртнел колцашкы керӹлеш дӓ юкде, цаклыдеок кӓпшӹм 
лӱлтӓл колтен, ӧртнелӹн кукшӹ кӹпцӹкӹшкӹжӹ шӹнзеш.

—  Йымы тӓлӓндӓ палшыжы,— хоза докыла сӓрнӓлӹн, тӹ- 
дӹ попалта, ӹшкежӹ вургымла ялжыдон ӧрнелӹн вес кол- 
цажым кӹчӓлеш дӓ  имним кычен шалгышы ӹрвезӹм, ӧр-  
дӹшкӹ карангжы манын, салажыдон изиш тӹкӓлеш. Ӹрве- 
зӹ карангеш дӓ имни, мам ӹштӓш келмӹжӹм ӹшкеок пӓ-
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лӹшӹ ганьы, цаткыды ашкыдвлӓдон проулка гӹц главный  
ӧлицӓшкӹлӓ аш кедеш. Элдар шайыц кеӓ. Садо, ыжгам чиэ- 
нӓт, кидвлӓжӹдон пӹсӹн шалалтыл, нӹнӹ паштек кыргыж- 
мы ганьы ашкедеш дӓ ӓнгӹсӹр ӧлицӓштӹ то ик векӹ, т а  
вес векӹ кыргыж-кыргыж ванжа. Аул гӹц лӓкмӓштӹ, кор-  
ны гач кешӹ ӹмӹлкӓ, вара весӹ кайын колтат.

— Шагал! Ку кеӓ? Шагал!— ик юк сӹгӹрӓл колта дӓ та- 
маняр эдем корным ӓрен шӹндӓт.

Шагалшаш вӓреш Хаджи М урат кӹдӓлжӹ гӹц пистоле-  
тӹм хватя дӓ имнижӹм талаштарен, тӧрок корным ӓрен 
шагалшы эдемвлӓ вӹкӹ пыраш тӹнгӓлеш. Корнышты шал- 
гышы эдемвлӓ карангыт дӓ Хаджи Мурат, ӧрдӹшкӹлӓ ан- 
жылтеок, корны мычкы ӱлӹкӹлӓ чӹнь кыдал вала. Элдар  
паштекшӹ тӧргӹ ш дон кыдалеш. Шайылны кок гӓнӓк лӱмӹ 
юк шакта, кок пульы шишкен эртӓт дӓ ни ӹшкӹмжӹм ни 
Элдарым ак чучеп. Хадж и Мурат со тӹнгеок кыдалеш. 
Кымшӱдӹ ашкыл нӓрӹм кен колты.мыкы, шӱлештӹлӓш тӹн- 
гӓлшӹ имнижӹм тӹдӹ шагалта дӓ колышташ тӹнгӓлеш. 
Анзылны, ӱлнӹ, чӹнь йогышы вӹд шужга. Шайылны, аулыш- 
ты, вашталтышла мырышы ӓптӓнвлӓн мырымы юкышты 
шакта. Ти юк логӹц Х адж и М урат шайылны лишӹлем ми- 
шӹ имни ял юкым дӓ попымы юкым цакла. Х адж и М урат  
имнижӹм тӓрвӓтӓ дӓ тенгеок ик ладын пакыла кыдалеш.

Шайылны кешӹвлӓ пыт кыдалытат, Хаджи Муратым  
йӹле поктен шот. Нинӹ иктӓ коклын .мыктешкӹвлӓ ылыт. 
Нинӹ аулыштыш жительвлӓ ылыныт, Х адж и Муратым кы- 
чаш, тӹнге агыл гӹнь, кычаш цацымым анжыкташ шане- 
нӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹм Шамиль анзылны ирӹктӓш решенӹт. 
Пӹцкемӹштӹ арашты каяш тӹнгӓлмӹ яктеок лишеммӹкӹш-  
тӹ, Хаджи Мурат шагалеш, лавшемвлӓжӹм колталта, ты- 
мень шӹцшӹ шалахай кидшӹдон титовкы чехолым кедӓ- 
рен шуа дӓ вургымла кидшӹдон тӹдӹм шывшын лыктеш. 
Элдарат тӹдӹмок ӹштӓ.

—  Ма келеш?— Х адж и Мурат сьҥӹрӓл колта.— Нӓлнедӓ  
ма? Н у, нӓлдӓ!

Д ӓ  тӹдӹ винтовкыжым лӱлтӓлеш.
Аулыштыш жительвлӓ шагал колтат. Хадж и М урат ки- 

дешӹжӹ винтовкым кычен, тӓйӹлӹш валаш тӹнгӓлеш. Мык- 
тешкӹвлӓ токыжы лиш емдеок , паштекшӹ кеӓт. Хадж и М у-  
рат тӓйӹл вес векӹ ванжа, паштекшӹ кешӹ мыктешкӹвлӓ, 
нинӹн попаш сӧрӹмӹштӹм колыштшы манын, тӹдӹм сӹ- 
гӹрӓл колтат. Ответӹм келесӹмӹ вӓреш Хаджи М урат вин- 
товка гӹц лӱэн колта дӓ ӹшке имнижӹм тӧргӹшдон колта. 
Кынам тидӹ имнижӹм шагалта, поктышывлӓн юкышты ша- 
йылны ак шакты уж е; ӓптӓнвлӓн мырымыштат ак шакты, 
лач шӹргӹштӹ вӹд шужгымаш веле раскыдын шакта дӓ  
шоэн филин мӓгӹрӓлеш. Шим стенялӓ кайшы шӹргӹ сов-  
семок лишнӹ ылеш. Тидӹ самой тӹ шӹргӹ ылын, кышта-
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кен тидӹм тидӹн мюридвлӓжӹ выченӹт. Шӹргӹ докы ми- 
эн шагалмыкыжы, Хадж и М урат имнижӹм шагалта, легки- 
йышкыжы шукырак воздухым погалтен, шишкалтен колта 
дӓ варажы тырлен колтаат, колышташ тӹнгӓлеш. Ик мину- 
тышты тенгелӓ шишкалтымок шӹргӹ гӹц шакта. Хаджи  
М урат корны гӹц карангеш дӓ шӹргӹ лошкы пырен кеӓ. 
Шудӹ1 ашкыл нӓрӹм кен колтымыкы пушӓнгӹвлӓ логӹц  
Х адж и М урат тыл йылымым, тыл йӹр шӹнзӹшӹ эдем  
ьшӹлкӓвлӓм, дӓ пеле якте сотемдӓрен шӹндӹмӹ ӧртнелӓн  
имним ужын колта. Тыл вӓр йӹр н ь 1Л эдем шӹнзӓт.

Тыл вӓр йӹр шӹнзӹшӹвлӓ логӹц иктӹтшӹ чӹнь кӹньӹл 
кеӓ, Хаджи М урат докы миэн шагалеш дӓ лавшем дон  стре-  
менам кычен шӹндӓ. Тидӹ Ханефи, Хаджи Муратын лӹм- 
дӹмӹ ӹзӓжӹ, тӹдӹн хозяйстважым заведывайшы ылын.

—  Тылым йӧртӓш — имни влецӹн валышылажы Хаджи  
М урат келесӓ.

Эдемвлӓ тылвӓрӹм пыжгаяш, йылыш укшвлӓм ташкаш  
тӹнгӓлӹт.

—  Бата тиштӹ ылын?— шӓрен пиштӹмӹ бурка докы ми- 
эн, Х адж и М урат ядеш.

—  Ыльы, тагынамок Хан-М агомадон кевӹ.
—  М ахань корныдон кевӹ?
—  Тидӹндон,— Ханефи отвечая дӓ парняжыдон Хадж и  

М урат толмы корны ваштареш ылшы вес корнышкы ан- 
жыкта.

— Яра,— Хадж и М урат пелештӓ, дӓ винтовкыжым кедӓ-  
рен, тӹдӹм рӓяш тӹнгӓлеш.— Перегӓлтӓш келеш, паштекем  
поктевӹ,— тыл йӧртӹшӹ эдем  докыла сӓрнӓлӹн, тӹдӹ по-  
палта.

Тидӹ чеченец  Гамзало ылын. Гамзало бурка докы миӓ, 
тӹдӹн вӹлнӹ чехолышты кишӹ винтовкым нӓлеш дӓ юк 
лыктеок, Х адж и М урат кышец толын, тӹ вӓрӹшкь! полян-  
ка тӹрӹшкӹ кен шагалеш. Имни влецӹн вален шагалшы 
Элдар Х адж и Муратын имнижӹм нӓлеш дӓ кок имни вуйге  
кӱшкӹ лӱлтен, нӹн£1м пушӓнгӹвлӓ дервен  ялштен шагалта, 
вара, Гамзало статянок, винтовкым пулыш вӹлӓнжӹ пиш- 
тен, полянкын вес тьфешӹжӹ шагалеш. Тыл вӓр уж е, ви- 
кок йӧртӹмӹ, седӹндонок шӹргӹ ӹнде лешӓнгӹшлӓок ак 
кай, дӓ пӹлгомыштат шӹдӹрвлӓ слабкаракын сотемӓлтӹт.

Шӹдӹрвлӓ вӹкӹ дӓ пеле якте у ж е  кузенӓт шошы сто-  
жарвлӓ вӹкӹ анжалын, Х адж и М урат ш отлен лыктеш; та- 
гынамок у ж е  йыдпел эртен дӓ тагынамок ночной молитва-  
лан веремӓ шон. Тӹ1дӹ соок сумкеш сага намалыштмы 
кумганым Ханефи гӹ1ц ядеш , дӓ буркым чиэн, вь1Д докы  
кеӓ.

Ялжы гӹц кыдашынат, нӹшӹм мышкын шӹндӹшӹкӹжӹ, 
Хадж и М урат цӓрӓ яла бурка вӹлӓн шагалеш, вара ялжым 
погалтен шӹвзеш дӓ  пӹтӓри парнявлӓжӹдон пӹглӹшвлӓжӹм
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питӹрен, сӹнзӓжӹм кымен, востокышкыла шӹнзӹн, соок  
попымы молитвам попалта.

Молитвам пӹтӓрӹмӹкӹжӹ, тӹдӹ ӹшке вӓрӹшкӹжок миӓ, 
тӹштӹжӹ переметный сумкавлӓ ылыныт, дӓ буркеш шӹнзӹн, 
кидвлӓжӹм пылвуйвлӓэшӹжӹ кӹнертӓ дӓ, вуйжым сӓкӓлтен, 
тумаяш тӹнгӓлеш.

Хаджи М урат хоть  кынамат ӹшке счастьелӓнжӹ ӹнянен. 
Иктӓ-мам ӹштӓш тӹнгӓлмӹжӹ годым тӹдӹ анзыцок удачы  
лимӹлӓн пыт ӹнянен. Д ӓ  соок сӧрӹмӹжӹ ӹштӓлт миэн. 
Ш турма гань военный ӹлӹмӓшӹжӹ мычкы со  ганьок тен- 
ге ылын, ш оэн веле исключенивлӓ линӹт. Кӹзӹтшӓт тӹн- 
геок лиэш манын тидӹ ӹнянен. Тидӹ ышыштыжы анзыцок  
уж еш , кыце тидӹ Воронцов пумы войскадон Шамиль ваш- 
тареш кеӓ дӓ тӹдӹм пленӹш хватен, кусӹм пӧрӹктӓ; руш  
кугижӓ тидӹлӓн наградым пуа, дӓ тидӹ эчеӓт, толькы ӹн- 
дежӹ  Аварийдон веле агыл, тидӹлӓн покоряялтшы цилӓ 
Чечнядон вуйлалташ тӹнгӓлеш. Ти шанымашвлӓдон кыцелӓ 
амален кеен, цаклыдеӓт.

Тидӹ омыныштыжы ужеш: кыце тидӹ ӹшкӹмжӹн молод-  
цавлӓжӹдон мырым мырен дӓ „Хаджи М урат толеш!" ма- 
нын саслымыдон Шамиль докы кыдалеш дӓ тӹдӹм вӓтӹвлӓ- 
жӹге хватя, кыце тӹдӹн вӓтӹвлӓжӹ мӓгӹрӓт, тӹдӹмӓт 
колеш. Тидӹ шижӹн колта. „Ля иллях“ мыры, „Хаджи М у-  
рат толеш !“ манын саслымашвлӓ дӓ Шамильӹн вӓтӹвлӓ- 
жӹн мӓгӹрӹмӓшӹштӹ тидӹм шижӹктӹшӹ шакалвлӓн ур-  
мыжмы, ваштылмы дӓ мӓгӹрӹмӹ юкышты ылын. Хаджи  
М урат вуйжым лӱлтӓлеш, соталгаш тӹнгӓлшӹ пӹлгомым 
пушӓнгӹвлӓ логӹц анжалеш дӓ тидӹ гӹц ӧрдӹштӹрӓк шӹн- 
зӹшӹ мюридӹм Хан-Магома гишӓн ядеш. Хан-М агома то-  
лын шоктыдымым пӓлӹмӹкӹжӹ, Хаджи Мурат вуйжым сӓ- 
кӓлтӓ дӓ эчеӓт нерӓш тӹнгӓлеш.

Тидӹм ӹшке посольствыжы гӹц Б атадонтолш ы  Хан-М а-  
гоман веселӓ юкшы шижтӓрен колта. Хан-Магома тӧрокок  
Х адж и М урат сага пыренш ӹнзеш  дӓ шайышташ тӹнгӓлеш, 
кыце нинӹм салтаквлӓ вӓш линӹт дӓ князь докы нӓнгенӹт, 
кыце тидӹ князьдон ӹ ш кедонжок попен, кыце князь сусу  
лин дӓ иргодым ирок нинӹдон Шалинский полянышты, Ми- 
чик шайылны, русскийвлӓ шӹргӹм ромы вӓрӹштӹ вӓш ли- 
ӓш сӧрен. Бата тӓнгжӹн шаяжым лоэштӓрӓ дӓ ӹшкӹмжӹн 
подробностьвлӓж ӹ м пыртен миӓ.

Хадж и М урат тӹ гишӓн ланзыленок ядыштеш: махань
шамаквлӓдон лӹмьшок русскийвлӓ докы лӓкмӹ гишӓн Хад-  
жи Муратын ӹштӹмӹ предложениэш ӹжӹ В оронцов отве-  
чаен. Дӓ Хан-Магомаат, Батаат икӓнӓштӹ попат: князь
Х адж и Муратым хына ганешок принимаяш дӓ тӹдӹлӓн 
яж ом ӹштӓш сӧрен. Хадж и М урат эчеӓт корны гишӓн ядеш,  
дӓ Хан-Магома корным яж он пӓлем, тӧрок тӹшкок нӓлӹн 
миэм манын ӹняндӓрӹмӹкӹжӹ, Х адж и М урат оксам лык-

22



теш дӓ пуаш сӧрӹмӹ кым тӓнгӓжӹм Баталан пуа; ӹшкӹм- 
нсӹнвлӓлӓнжӹ переметный сумка гӹ ц зол от ой  насечкӓн ору-  
жим дӓ, чалмаан калпакым лыкташ шӱдӓ, мюридвлӓлӓн ӹш- 
кӹлӓньгштӹ чистаялташ шӱдӓ, чтобы русскийвлӓ докы яж о  
анжалтышдон миӓш лижӹ. Оруживлӓм, ӧртнелӹм, сбруй-  
влӓм дӓ имнивлӓм чистаймышты лошты, шӹдӹрвлӓ ямаш  
тӹнгӓлӹт, викок соты лин колта, дӓ сотемӓш тӹнгӓлмӹ, 
анзыцшы мардеж ӹфӹлӓш тӹнгӓлеш.

|['

V.

Ирок ирӹ, эче пӹцкемӹш годымок, кок рота тавар кидӓ, 
Полторацкийын командыдон, Ш ахгиринский капка шайыкыла 
лу уштыш нӓрӹш лӓкть1т, дӓ стрелоквлӓм цепьдон шӓлӓтен  
шуэн, сотемӓш тӹнгӓлмӹкок шӹргӹм роаш тӹнгӓлӹт. Тыл 
вӓрвлӓ вӹлнӹ цодыге шактен, дӓ  пызге мырен йылышы 
укшвлӓн нышан шӹкшӹштӹдон ярлышы тӹтӹрӓ кӓндӓкш цӓш 
кыдлашты кӱшкӹлӓ кузаш тӹнгӓлеш, дӓ шӹргӹ рошывлӓ, 
кӹзӹт якте вӹц ашкыл нӓрӹштӹ икӓнӓ-иктьӓштӹш ужтымы- 
влӓ, а юкыштым веле колшывлӓ, тыл вӓрвлӓмӓт, шь1ргь1 
гӹ‘щлӓ лӓкшӹ!, пушӓнгьЩлӓдон леведӓлт шӹЩшӹ! корнымат 
уж аш  тӹ1нгӓлӹ]т. Кечӹ! тӹ1тӹЩӓ лошты то ош пятнӓлӓ кайын- 
далеш, то угӹЩӹЩ ямын кеӓ. Полянкышты, корны гӹЩ ӧр- 
дь1штӹ1рӓк, барабанышты шӹЩзӓт: Полторацкий Ӹ1шкӹ1м-
жӹЩ субалтерн-офицер Тихоновдон, третий ротын кок 
офицер, дӓ дуэль гишӓн разжалованный ылшы кавалергард, 
Полторацкийын Пажеский корпусыштыш тӓнгжӹ! барон  
Ф резе. Барабан йӹ1р закуска вӹЩӹЩмӹ! пумагавлӓ, окуркы- 
влӓ дӓ охыр ямдарвлӓ. Офицервлӓ ӓрӓкӓм йӱнӹ1т, закускам  
пырылыныт дӓ портерым йӱт. Барабаннгик кӓндӓкшӹ1 ямда- 
рым пачеш. Полторацкий, амалыде гӹшят, тӹ1 айыртемӹШ 
ылшы кид-ял лӱлтӓлмӹ1, су су  настроениӓн ылеш, техень  
настроеним лӱдӹ1ш лин кердмь1 годым, ӹ1шке салтаквлӓжӹ  
дон  тӓнгвлӓжӹ1 лошты первиӓт тӹ1дӹ! чувствуя ылын.

О ф и ц е р в л ӓ  л о ш т ы  о с т а т к а  н о в о с т ь  г и ш ӓ н — С л е п ц о в  г е н е -  
р ал ы н  к ол ы м ы ж ы  ги ш ӓн  п о п ы м а ш  пы т к е ӓ .Т и  к о л ы м а ш т ы  
Ӹ1лӹ1мӓшӹ1н пиш  в а ж н ы й  ы лш ы  тӹ1 пӹ1тӹ1мӓшӹ1м, д ӓ  кы ды  
гьЩӹЩ ТИДӸ1 тьЩ гӓлӓлтӹЩ , м ь ш геш о к  тӹ1шкӹ1 сӓ р н е н  м и м ӓ- 
шӹ1м и к т ӓ т  у ж т е ,  л ач  лӱдтӹ1мӹ1 офицерӹ Щ  Ӹ1рвезӹ1 Ӹ1лӹ1мӓшӹ1- 
ЖӸ1М, л ӱ д т е о к  ш аш кы  к и д ӓ  г о р е ц в л ӓ  вӹ1кӹ1 ш ы н га л т м ы ж ы м  
д ӓ  НӸШӸ1М р о м ы ж ы м  в е л е  у ж ы н ы т .

Хотя цилӓнок, айыртемӹЩок делашты ылшы офицервлӓ, 
пӓленӹ1т дӓ пӓлен кердӹ1нӹ1т: ть1нӓм Кавказский войнашты, 
дӓ нигынамат, нигыштакенӓт шашкыдон рукопашный ман- 
мы тӹ1 ромашыжы ак ли, кыды гишӓн нинӹ1 шанат дӓ кы- 
дым лйн кердшеш шотлат (а техень рукопашный бой шаш- 
кыдон дӓ штыкдон лимӹ1кӹ1жӓт, ть1нӓм соок  кыргыжшы-
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влӓм веле роат дӓ штыкдон шырат)— рукопашный схватка  
гишӓн ти фикци офицервлӓ лошты рукопашныеш признаял- 
тын, нӹнӹлӓн спокойный гордостьым дӓ веселӓм пуэн, кы- 
дыдон нинӹ, иктӹвлӓжӹ ӹвӹртен, весӹвлӓжӹ шеклӓнӓлшӹ  
тыр анжалтышдон барабанвлӓ вӹлнӹ шӹнзенӹт, тавакым 
шывшыныт, йӱнӹт, шутям ӹштенӹт, Слепцовлаок кажды- 
йыштым нинӹ логӹц смерть шывшын нӓлӹн кердмӹ гишӓн  
изишӓт шаныделыт. Д ӓ  лачокок, нинӹн вычымыштым под-  
тверждаяш манмы ганьок, нӹнӹн попымышты лошты кор- 
ны гӹц шалахай велнӹ винтовкын раскыды юкшы шактен  
колта дӓ, пулька, веселӓн шишкен, тагышты ӓнят тӹтӹрӓн 
воздухыш ты чонгештен эртӓ дӓ пушӓнгӹш лоцок миэн тӹк- 
нӓ. Неприятельын лӱмӓш еш  салтаквлӓн ик мазар пичӓлӹш- 
тӹн лелӹ юкан лӱмӹштӹ отвечая.

—  Эхе1— Полторацкий веселӓ юкдон сӹгӹрӓл колта,—  
вет тидӹ цепӹштӹ. Н у, шӱмбелкӓ, Костя,— Фрезелӓн тӹдӹ 
попа,— тӹньӹн счастье. Рота  докы кеок. Мӓ сейчас техень  
сраженим ӹштенӓ, анжашат шӹшӹл лиэш. Представлени-  
мӓт ӹштенӓ.

Разжалованный барон ял вӹкӹжӹ кӹнцӹл шагалеш дӓ 
пӹсӹн шӹкш лошкы, ротыжы шалгымы вӓрӹшкӹ ашкедеш. 
Полторацкийлӓн изи кӓпӓн караковый кабардинский имним 
пуат, тидӹ тӹдӹн вӹлӓн шӹнзеш, ротыжым строен шагал- 
та дӓ нӹнӹм лӱмӹ юк монгырышкыла цепь докы нӓнгеӓ. 
Цепьшӹ шӹргӹштӹ, ӱлӹкӹлӓ валышы ландикӓ анзылны шал- 
ген. М ардеж  шӹргӹшкӹлӓ ӹфӹлӓ, дӓ ландикӓш валымы 
велеӓт агыл, тӹдӹн вес велжӓт яжонок каеш.

Кынам Полторацкий цепь докы миэн шагалеш, кечӹ тӹ- 
тӹрӓ логӹц анжал колта, дӓ ландикӓ вес велнӹ, угӹц  
тӹштӓкен тӹнгӓлӓлтшӹ тыгыды шӹргӹ доны, ш ӱдӹ вочык 
нӓрӹштӹ, тамазар мыктешкӹвлӓ кайыт. Ти чеченецвлӓ  
нӹнӹ ылыныт, кыдывлӓ Хаджи М урат паштек кенӹт, дӓ  
нинӹ русскийвлӓ докы тӹдӹн ванжымыжым ужнештӹ  
ылын. Пӹнӹ логӹц иктӹт цепӹшкӹ лӱэн колтен. Тамазар 
салтак цепь гӹцӹн ваштарешӹжӹ отвечаят. Чеченецвлӓ ша- 
йыкырак кеӓт дӓ лӱлмӓш цӓрнӓ; дӓ кынам Полторацкий  
ротыжыдон толеш , тӧрок  лӱлӓш ш ӱдӓ, дӓ командым пуэн  
веле шокта, цепь мычкы кымдыкешок цӓрнӹде, веселӓ, кид- 
ял лӱлтӹшӹ юквлӓ шакташ тӹнгӓлӹт, дӓ пиш цеверӹн  
шӹкш шӓрлӓш тӹшгӓлеш. Салтаквлӓ ти развлечениэш сусуэ-  

МЙ1Н, рӓяш талашат дӓ заряд паштек зарядым колтат. Че- 
ченецвлӓ тожы аздарымашым шижӹньП тама, анзыкы кы- 
дал лӓктӹн, тамазар гӓнӓ салтаквлӓ вьшӹ лӱэн колтат. Пӹ- 
нӹ1н лӱмь1шть1 ик салтакым ш ушыртен шуа. Салтакшы ти- 
дӹ1 секреть1штӹ1 ылшы самой седӹ! А вдеев ылын. Тӓнгвлӓ- 
ЖӸ1 токыжы мимӓшеш тидӹ  ̂ кымык киӓлтӓ, кок кидшӹдо- 
нат мӹ1шкӹ1рӹштӹ1ш шушыржым кычен, ик ладын кӓчӓйӹ1- 
леш дӓ олен ^;асла.
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—  Пичӓлӹм рӓяш тӹнгӓльӹм веле, анжем, шушыртенӹ-  
тӓт,— тӹдӹн сага мыжырышты ылшы салтак попа.— Ужам, 
пичӓлжӹмӓт колталтен.

Авдеев Полторацкийын рота гӹц ылын. Погынен шагал- 
шы салтаквлӓм ужын, Полторацкий нӹнӹ докы миэн шага- 
леш.

—  Ма, шӱмбелкӓ, попазыш?— тӹдӹ келесӓ.— Кышкы?
А вдеев ак отвечӓйӹ.
—  Рӓяш тӹнгӓльӹ веле, ваше благороди е,— Авдеев сага  

мыжырышты . ылшы салтак тӹнгӓлеш,— колам, попазен, ан- 
ж ем ,— тӹдӹ пичӓлжӹмӓт колталтен.

—  Ах ма,— Полторацкий йӹлмӹжӹм тӓрвӓтӓлеш.— Ма 
вара, ясы, Авдеев?

— Ясы агыл, а ашкедӓш ак ли. Ӓрӓкӓм пуэдӓ ылгецӹ, ва- 
ше благородие.

Ӓрӓкӓ, ӓль вес семӹньжӹ спирт, кыдым салтаквлӓ Кав- 
казышты йӱнӹт, момы лин, дӓ Панов, костанын лицӓжӹм  
кыптыртен, Авдеевлӓн спиртӹм кычыкта. А вдеев йуӓш тӹн- 
гӓлеш дӓ тӹшӓкок кидшӹдон спиртӹм карангден колта.

—  Шӱм ак принимайы,— тӹдӹ келеса,— ӹшке йӱок.
Панов спиртӹм йун колта. Авдеев эчеӓт кӹньӹлӓш пута-

ен анжа дӓ эчеӓт вален вазеш. Шинельӹм шӓрӓт дӓ Ав- 
деевы м шинель вӹкӹ пиштӓт.

—  Ваше благородие, полковник толеш, —ф ельдфебель  
Полторацкийлӓн келесӓ.

—  Н у, яра, тӹнь распоряжайы,— Полторацкий келесӓ дӓ  
нагайкажыдон шалалтен колтен, В оронцов ваштареш йор- 
тен кыдалеш.

Воронцов ӹшкӹмжӹн чистокровный английский сӧрӓн  
имнидон толеш, сагажы адъютант полка, казак дӓ чеченец- 
переводчик.

— Тидӹ ма тӓмдӓн техеньӹ?— тӹдӹ Полторацкий гӹц 
ядеш.

—  Д ӓ тевеш  партьы мыктен лӓктӹн, дӓ цепӹшкӹ напада- 
йыш,— Полторацкий тӹдӹлӓн отвечая.

— Ну, ну, цилӓ тидӹм тӹнь тӹнгӓлӹнӓт.
—• Мӹнь агыл, князь,— йӹрӓлтен Полторацкий келе-  

сӓ,— ӹшкеок пырат.
—  Мӹнь кольым, салтакым шушыртенӹт?
—  Мане, пиш ӹжӓл. Яжо салтак.
—  Когонок?
—  К огон  лиӓш келеш,— мӹшкӹрӹшкӹ.
— А мӹньӹ, тӹнь пӓлет, кышкы кыдалам?
—̂ Ам пӓлӹ.
—  Н еуж ел и  ат цаклы?
—  Агым.
—  Х адж и Мурат лӓктӹн дӓ сейчас мӓнмӓм вӓш лиэш.
—  Т енге лин ак керд!
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— Тенгечӹ тӹдӹн дорцын лазутчик ыльы,— су су  йӹрӓл- 
тӹшӹжӹм чучок кычен тырхен, Воронцов келесӓ.— Кӹзӹт 
тӹдӹ мӹньӹм Шалинский полянышты вычышашлык, тӹнь 
салтаквлӓэтшӹм поляны якте шӓлӓтен ке, дӓ вара мӹнь 
докем ми.

—  Колыштам,— кидшӹм калпакшы докы лултӓлӹн, Пол- 
торацкий келесӓ, дӓ ӱ ш к е  ротыжы докы кыдалеш. Ь1шке 
тӹдӹ цепӹм вургымла векӹ шывшылтарен кеӓ, шалахай  
велнӹжӹ тидӹм ӹштӓш фельдфебельлӓн шӱдӓ. Ти жен лош-  
ты салтаквлӓ шушыргышы Авдеевым крепостьыш намал 
кеӓт.

Полторацкий В оронцов докы мӹнгешӓт кеӓш тӹнгӓлеш 
уж е, дӓ ӹшке шайылныжы тидӹм шоаш цацышы мыктеш- 
кӹвлӓм ужын колта. Тидӹ имнижӹм шагалта дӓ нӹнӹм вы- 
чалеш.

Иктӹн гӹцӓт анзылны ош аржан имни вӹлӓн ош черкес-  
кӓн, калпакешӹжӹ чалма гшжӹктӹмӓн дӓ золоты дон от- 
делываймы оружиӓн, лӱдӹш шамым ӹлӹштӓрӹшӹ анжалты- 
шан эдем толеш. Эдемжӹ тидӹ Хаджи М урат ылын. Тӹдӹ 
Полторацкий докы миӓ дӓ тамам ӓнят тадар йӹлмӹдон  
келесӓ. Полторацкий сӹнзӓхалвлӓжӹм лӱлтӓлӹн, кидвлӓжӹм 
шалалта, тидӹндонжы нимат ам ынгылы манмыжым пӓл- 
дӹртӓ дӓ йӹрӓлтен колта. Хадж и М урат йӹрӓлтг^^мӓшдонок 
ӧтвечая, дӓ ти пурын йӹрӓлтӹмӓш ӹшкӹмжӹн д е т с к и й д о -  
бродуш иж ӹ дон  Полторацкийым цӱдейӹктен колта. Тидӹ  
шӹдӓн, кукшы анжалтышан, ӧрдӹ ж  эдемӹм вычен, а ти- 
дӹн анзылныжы самой сек проста эдем, техень пуры йӹ- 
рӓлтӹшдон йӹрӓ, вуйта тӹдӹ тагынамок пӓлӹмӹ нриятель  
ылеш. Лач иктӹ веле тӹдӹн вӹлнӹ айыртемӹн ылын; тидӹн 
кымдан пачын шумы сӹнзӓвлӓжӹ, нӹнӹ тӹшлӹмӹлӓ, цар-  
тикан дӓ ладнан вес эдемвлӓн сӹнзӓвлӓшкӹ анжат.

Хадж и Муратын свитыжы нӹл эдем гӹц ылын. Ти сви- 
тышток- эртӹш йыдын Воронцов докы каштшы седӹ Хан-  
М агома ылын. Тидӹ якшар шӹргӹ-нӹлӹшӓн, сӹнзӓвынды- 
мы шим сӹнзӓн, йӹргешкӹ лицӓн, йӹрӓлтӹшӹ анжалты-  
шан эдем ылын. Эче торешӹрӓк кӓпӓн, кужы ӱпӓн, ку- 
жын кушкын шӹцшӹ сӹнзӓхалан эдем ылын. Тидӹ Хаджи  
Муратын цилӓ имушест,выжым перегӹшӹ тавлинец Ханефи  
ылын. Тӹдӹ ӹшке паштекшӹ цицок шӹшкӹн шӹндӹмӹ  
переметный сумкывлӓӓн заводный имним виден. Ти свита  
гӹц айыртемӹнок кок эдем айырлалтыныт: иктӹжӹ —нЯрӓш- 
тӓ, ӹдрӓмӓш гань вӹцкӹж кӹдӓлӓн дӓ кымда нулшан, 
пыйырт пӓлдӹрнӓш тӹнгӓлшӹ сары нандашан, тӓгӓн гань 
сӹнзӓӓн, цевер^— тидӹ Элдар ылын,— дӓ весӹжӹ— пел сӹн- 
зӓж ӹдон шӓйӹкӹн анжышы, сӹнзӓхалтымы, дӓ сӹнзӓ- 
вындымы, тӹред шумы якшар пандашан дӓ нержӹ дон ли- 
цӓжтӹжӹ пӧрем ылман— чеченец Гамзало.

Полторацкий Хаджи Муратлан корнышты кайын кОлты-
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шы Воронцовым анжыкта. Хаджи М урат тӹшкӹлӓ кеӓш  
тӓрвӓнӓ дӓ, токыжы миэн шомыкы, вургымла кидшӹм он- 
гышкыжы пиштӓ дӓ, тамам-ӓнят тадар йӹлмӹдон попалтен, 
имнижӹм шагалта. Переводчик-чеченец переводя:

—  Ь1шкӹмемӹм, манеш, руш кугижӓлӓн пуэм, тӹдӹлӓн, 
манеш, служынем. Тагынамок охотаэм  ылын дӓ Шамиль  
колтыде.

Переводчикым колышт нӓлмӹкӹжӹ Воронцов замшевый 
перчаткӓӓн кидшӹм Хаджи Муратлан виктӓлтӓ. Хаджи  
М урат ти кидӹш анжалеш, секунда нӓрӹ вычалеш, дӓ вара- 
жы тӹдӹм цаткыдын кормештӓ дӓ, то  Воронцов вӹкӹ, то  
переводчик вӹкӹ анжен, эчеӓт тамам келесӓ.

—  Тӹдӹ иктӹн докат лӓкмем ш оте манын попа, тӹнь 
д о к ет  веле, тьшь сардарын эргӹжӹ ылатат лӓктӹн. Тӹньӹм 
когон уважая.

Воронцов таум Ь1штӹмӹжӹм анжыктым ш отеш  вуйжым  
мыкик ӹштӓ. Ӹшке свитыжы вӹкӹ анжыктен, Х адж и Му-  
рат эчеӓт тамам келесӓ.

— Тӹдӹ попа, ти эдемвлӓ, мюридвлӓжӹ ӹшкежӹлӓок  
русскийвлӓлӓн служаш тӹнгӓлӹт.

Воронцов нӹнӹм анжалеш дӓ вуйжым кымык ӹштӓлеш.
Веселӓ, сӹнзӓвындымы шим сӹнзӓӓн чеченец Хан-М аго-  

ма тенгеок вуйжым кымык ӹштен, тамам нотикӓм векӓт 
Воронцовлан келесӓ, такешок агыл вет кунсы ӱпӓн аварец  
пиш ошы ылшы пӱвлӓжӹм кайзыктен, йӹрӓлтен колта. 
Рыжий Гамзаложы ик сӹнзӓжӹдон веле ик выртеш В орон-  
цов вӹкӹ анжал колта дӓ эчеӓт имнижӹн пӹлӹшвлӓш- 
кӹжӹ анжаш тӹнгӓлеш.

Кынам Воронцов дон  Х адж и Мурат, свитыдон ыжатымы- 
влӓ, мӹнгеш крепость докы лишӹлемӹт, цень гӹц снимай- 
мы салтаквлӓ иквӓреш цымырнен, ӹшке замечанивлӓштӹм  
ӹштӓт.

— Маняр эдрмӹм ямден, нроклятый! Ӹндежӹ сӓй тӹдӹм 
ш отеш  пиштӓш тӹнгӓлӹт,— иктӹ попа.

—  А ӹне кыце. Шмель доны нервый командир ылын. 
Ӹнде сӓй.

—  А джигит, нопашат уке, молодец  ылеш.
— Рыжийжы, рыжийжы, зверь гань тӹрӹнь анжа.
—  У-у, пи гань сӓй.
Цилӓн айыртемӹнжок рыжийӹм цакленӹт.

Кыштакен шӹргӹм ромаш кеен, тьш тӹш  салтаквлӓ, кор-  
ны лишнӹрӓк ылшывлӓжӹ, анжаш кыргыж лӓктӹнӹт. Офи-  
цер нӹнӹм сӹгӹрӓл колта, дӓ Воронцов офицерӹм цӓрӓ.

—  Пускай ӹшкӹмӹштӹн тошты знакомыйыштым анжа-  
лыт. Тӹнь пӓлет, тидӹ кӱ?— ӹшкӹмжӹн английский акцент-
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шӹдон шамаквлӓм олен, лишнӹ шалгыш салтак гӹц 
В ор он ц ов  ядеш.

• • Нигыцеӓт ам пӓлӹ, ваше сиятельство.
—  Х адж и М урат,— колынат?

Кыце колте лиэш, ваше сиятельство, тӹдӹм шукы гӓ- 
нӓ шиннӓ.

—  Ну, тӹдӹ гӹцшӓт тӓлӓндӓ тӹкнен.
Лачок тенге, ваше сиятельство,— начальникдон попаш  

КЫН6Ш толмылзн с у с у  лин, сзлтзк  отвечая.
М урат ӹшке гишӓнжӹ попымым ынгылен, дӓ ве- 

селӓ йӹфӓлтӹш тӹдӹн сӹнзӓвлӓштӹжь! сотын каеш. Ворон-  
цов самой веселӓ настроенидон крепостьыш мьшгеш то-  
леш.

VI

Шамиль паштек Российылан кокшы ылшы мужествен-  
ный, главный врагым тидӹ, лӹмьшок тидӹ аздарен дӓ при- 
нимаен кердмӹжӹлӓн В оронцов когон довольна лин. Иктӹ 
приятный агыл ылын: Воздвиженскийӹшть! войскавлӓм ко- 
мандуйышы генерал М еллер-Закомельский ылын, дӓ пра- 
мойжыдон гӹнь цилӓ делам тӹдӹн гач ӹштӹмӹлӓ ылын. 
Воронцовшы цилӓок ьш ке ӹштен, тӹдӹлӓн дон осы деок , ти 
статян неприятность лиӓлт кердеш ылын. Ти шанымаш  
Воронцовын яж о настроенижӹм изиш локтылын.

ЬГшкӹмжӹн томажы якте шомыкышты, В оронцов Хаджи  
Муратьш мюридвлӓжьш пӧлковой адъютантлан поручая, 
а ьипкежӹ Хаджи Муратым томашкыжы пырта,

Нӓрӓтӓн, йӹрӓлть1шь1 лицӓӓн княгиня Мария Васильевна, 
куд иӓш кыйыр вуян цевер эргӹжӹдон иквӓреш Хаджи  
Муратым гостиныйышты вӓш лиэш дӓ Хадж и М урат, ӹшке 
кидвлӓжӹм онгешӹжӹ пьюӹрӓлӹн, сагажы пырышы пере- 
водчик гач— князь мӹньӹм токыжы 1финимаенӓт, мӹнь 
ӹшкӹмемӹм князӹн кунакешӹжь! шотлем, а кунаклан, ку- 
накын цилӓ семьяжат ӹшкежӹ ганьок священный ылыт, 
манын изиш торжественнырак тӹдӹ келесӓ. Хаджи М ура-  
тын манервлӓжӓт дӓ наружностьш ат Мария Васнльевна- 
лан яжола чучыныт. Тидӹ ӹшкӹмжӹн пышкыды ош кид- 
шӹм пумыжы годым, Хаджи Муратын якшарген кемӓшӹ-  
жӹ, шеклӓнӹмӓшӹжӹ эчеӓт большырак тӹдьш цеверлӓ ти- 
дӹн анзылны кайзыктен. Тидӹ Х адж и Муратым шӹнзӓш  
ядеш , дӓ кофем йӱӓт манын ядын, кофем пуаш шӱдӓ. Хад-  
жи М уратш ы,тидӹлӓн кофем пумыкышты, йӱӓш отказа. Тӹ- 
дӹ изиш рушла ынгылен, тӹнге гӹшят попенжь! кердте дӓ, 
ынгылыдымжы годым, йӹрӓш тӹнгӓльш. Д ӓ  йьфӓлтӹмӓ- 
шӹжӓт Полторацкийлӓн кыце цеверлӓ чучын, тӹнгелӓок  
Мария Васильевналанат яж ола кайын. Кыйыр ӱпӓн, пӹсӹ
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сӹнзӓн Мария Васильевнан эргӹжӹ гӹнь, кыдым ӓвӓжӹ Буль-  
ка манын лӹмден, Хаджи М урат влецӹн сӹнзӓжӹмӓт ак 
колты, тӹдӹ гишӓн ӹрвезӹ колын: Х адж и М урат проста  
воин агыл.

Х адж и Муратым вӓтӹжӹ доран кодаат, В оронцов канце- 
ляришкӹжӹ, Хаджи М урат русскийвлӓ докы толмы ги- 
шӓн начальстволан извещаяш манын, распоряженивлӓм пу-  
аш кеӓ. Левый флангыштыш начальниклӓн, генерал Козлов-  
скийлӓн, Грозныйышкы донесеним сирӹмӹкӹжӹ, дӓ ӓтяжӹ  
докы сирмӓшӹм сирен йӓмдӹлӹмӹкӹжӹ, Воронцов токыжы  
талашен кеӓ, вӓтӹжӹ доран пӓлӹдӹмӹ лӱдӹшлӓ эдемӹм шӹн- 
ден кодымыжы гишӓн, тидӹ вӓтӹжӹн недовольство лимӓш  
гӹц шеклӓнен колта, вет Х адж и М уратдонжы тӹдӹм обижӓ-  
йӹдӹмлӓ дӓ тӹнӓмок когон ласко ылмашымат анжыктыде  
обращ аен мышташ келеш ылын. Д ӓ  тидӹн лӱдмӓшӹжӹ та- 
кеш веле ылын. Хаджи М урат Воронцовын пасынокшым, 
Булькым кыченӓт, креслышты шӹнзӓ, дӓ вуйжым кы- 
мыкрак ӹштенӓт, ваштыл-ваштыл попышы Мария Ва- 
сильевнан шамаквлӓжӹм переводчик гач колыштеш. Ма- 
рия Васильевна тӹдӹм попен: если тидӹ каждый кунак- 
ланок ӹшкӹмжӹн тӹ ӓдӹржӹм пуаш тӹнгӓлеш гӹнь, 
кыды гишӓн кунак тидӹм хвалялеш, тӹнӓм тидӹлӓн скоры  
Адамла кашташ вӓрештеш...

Князь пырен шагалмыкы, Хаджи М урат пылвуй влецшӹ 
цӱдеен  дӓ обижаялт колтышы Булькам ӱлӹкӹ колта дӓ, мад-  
мыла йӹрӹшӹ сӹнзӓжӹм выртышток, серьезны йы мстроги-  
йым ӹштен, кӹньӹл шагалеш. Воронцов шӹцмӹкӹ веле тӹдӹ  
вӓрӹшкӹжӹ шӹнзеш. Шаяжым пакыла виден, тӹдӹ Мария 
Васильевналан отвечая: нӹнӹн техеньӹ законышты ылеш, 
ма кунаклан яжола чучын колтен гӹнь, тӹдӹм кунаклан 
пуаш келеш.

—  Тӹньӹн эргӹц кунак,— эчеӓт нылвуйжы вӹкӹ кузен  
шӹцшӹ Булькан кыйыр ӱпшӹм ниӓлтӹл, тӹдӹ пелештӓ.

—  Тӹньӹн разбойникет когон яж о ылеш,— Мария Василь- 
евна французский йӹлмӹдон марыжылан келесӓ.— Булька 
тӹдӹн кинжалжым яратен колтен. Тӹдӹжӹ Булькалан кин- 
жалжым подара.

Булька кинжалым ӓтяжӹлӓн анжыкта.
—  Тидӹ шергӓкӓн ӓдӹр,— Мария Васильевна келесӓ.
—  Ь1шлӓнжӓт иктӓ-мам подараш случайым моаш келеш ,—  

В оронцов попалта.
Хадж и М урат сӹнзӓвлӓжӹдон ӱлӹкӹ анжен шӹнзӓ, дӓ 

ӹрвезӹн кыйыр ӱпшӹм ниӓлтӹл, попа:
—  Д ж игит, джигит.
—  Я ж о кинжал, яж о,— пеле якте шымен шӹндӹмӹ, пок- 

шацын корны колтыман булатный кинжалым лыктын, Во- 
ронцов келесӓ.— Таум келесок.
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А —  Тӹдӹм ядыма, мадон мӹнь тӹдӹлӓн услугым ӹштен 
кердӓм?—^переводчиклӓн Воронцов попа.

Переводчик келесӓ. Дӓ Х адж и М урат тӹшӓкенок тенге  
отвечая; тидӹлӓн нимат ак кел, но тидӹ ядеш —-ыдылашы- 
жы кышакен гӹнят вӓрӹм тидӹлӓн айырен пушты. Ворон-  
цов камердинерым сӹгӹрӓлеш дӓ тӹдӹлӓн Хаджи М ура-  
тын желанижӹм исполняяш шӱдӓ.

Кынам Хаджи М урат тидӹлӓн пумы комнатеш ӹшкетшок  
киэн кодеш, лицӓжӹ тӹдӹн тӧрок вашталт кеӓ: сусу  ыл- 
маш, ласкола каймаш дӓ торжественностьым анжыктымаш  
выраженижӹ ямын кеӓ, тама гишӓн шытырланымаш выра- 
жени тӹдӹм вашталта.

Воронцов ӹштӹмӹ прием, тидӹн вычымыжы гӹц лучи  
ылын. Тӹнге гӹнят, ти прием мазары яжо ылын, Хаджи  
М урат тӹнӓрӹ Воронцовлан дӓ тӹдӹн офицервлӓжӹлӓн  
ӹнянӹде. Тӹдӹ цилӓ гишӓнок лӱдӹн: тидӹм сейчас хватят, 
кандалӓм чиктен шӹндӓтӓт, Сибирӹш колтат, ӓль просты  
пуштын шуат манын шавен, дӓ седӹ ндонок со йӓмдӹ 
ылын.

Токыжы толшы Элдар гӹц тидӹ ядеш: мюридвлӓлӓн кы- 
шакен вӓрӹм пуэнӹт, кышты имнивлӓ дӓ оружиштӹм шыв- 
шын нӓлтелӹт ли.

Элдар келесӓ— имнивлӓ князӹн конюшньышты ылыт, мю- 
ридвлӓлӓн сараеш вӓрӹм пуэнӹт, оружиштӹм тервенӹш- 
ток коденӹт, дӓ переводчик нинӹм качкышдон дӓ чӓйдон  
угощая.

Х адж и М урат нимат ынгылен кердте, вуйжым ӹрзӓлеш, 
дӓ выргемжӹм кыдашын ыдылаш тӹнгӓлеш. Тӹдӹм пӹтӓрӹ- 
мӹкӹ, тидӹ ӹшлӓнжӹ серебряный кинжалым намал кандаш  
шӱдӓ дӓ, выргемжӹм чиэн дӓ кӓпшӹм ӹштӓлӹн, тахта 
вӹлӓн ялге пырен шӹнзеш дӓ ма лимӹм вычаш тӹнгӓлеш.

Вӹц цӓшӹш кемӹк тидӹм обедаяш  князь докы шӱдӓт.
О бед  гач Хаджи М урат пилава гӹц пасна нимат качде, 

ти качкышыжым тӹдӹ торелкӓшкӹжӹ самой тӹ вӓргӹцӹн 
нӓлӹн, кышецӹн Мария Васильевнаат тидӹн анзыц нӓлӹн.

—  Мӓ отравымына гӹц тӹдӹ л ӱдеш ,— Мария Васильевна  
марыжылан келесӓ.— Мӹнь кышец нӓльӹм, тӹдӓт тӹшецок  
нӓльӹ.— Д ӓ тӹшӓкок переводчик гач Хаджи М урат гӹц, 
кынам тӹдӹ эчеӓт ыдылаш тӹнгӓлеш, манын ядеш. Хаджи  
М урат вӹц парняжым лӱлтӓлеш дӓ кечӹшкӹ анжыкта.

—  Тӹнге гӹнь, скоры.
В оронцов беретӹ м лыктеш дӓ пружинам темдӓлеш ,—  

цӓш нӹлӹтӹм дӓ эче ик четьвертӹм севӓлеш. Хаджи Му- 
ратым тидӹ цӱдейӹктен колтен, видно, тидӹ эчеӓт звоня- 
лаш дӓ цӓшӹм анжалаш ядеш.

— Теве случай! Тидӹлӓн цӓшӹм подары,— Мария Василь- 
евна марыжылан келесӓ.

Воронцов тӹшӓкенок цӓшӹжӹм Хаджи Муратлан виктӓл-
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тӓ. Х адж и Мурат кидшӹм онгышкыжы пиштӓ дӓ цӓшьш  
нӓлеш. Тамазар гӓнӓк тӹдӹ пружинӓм темдӓлеш , колыш- 
теш дӓ  ярыктымыла вуйжым ӹрзӓл миӓ.

О б ед  эртӹмӹкӹ князьлӓн Меллер-Закомельскийӹн адъю-  
тантшы толмы гишӓн келесӓт.

Адъю тант князьлӓн йӓл гач келесен; рушвлӓ докы Хаджи  
М уратын толмыжым генерал пӓлӹмӹкӹ, тидӹ гишӓн тӹ- 
дӹлӓн доложыделы тат, когон недовольный ылеш, дӓ тӹдӹ 
кӹзӹток Хадж и Муратым токыжы нӓлӹн миӓш тергӓ. Во-  
ронцов генералын приказанижӹ выполняймӹ лиэш манын 
келесӓ, дӓ, генералын тергӹмӹжӹм переводчик гач Хаджи  
Муратлан передаен, тӹдӹм сагажы М еллер докы кеӓш 
ядеш .

Мария Басильевна, малын адъютант толын, тӹдӹм пӓлӹ- 
мӹкӹжӹ, тӹшӓкок ынгыла: тӹдӹн марыжы дон генерал 
лошты неприятность лин кердеш, дӓ, марыжын цилӓ ста-  
тян ынгылдараш цацымыжым шотыш нӓлтеок, тӹдӹн дон  
Х адж и М урат сага генерал докы кеӓш йӓмдӹлӓлтеш.

—  Торанна кодат ылгецӹ, тӹнь лучим веле ӹштӹнет; 
тидӹ мӹньӹн делаэм, тӹньӹн агыл.

—  Генеральша докы мӹньӹн кемӓшем тӹнь цӓрен ат 
керд.

— В ес веремӓнок лиэш ылнежӹ.
—■ Мӹнь кӹзӹток кенем.
Нимам ӹштӓш кодте. Воронцов согласая, дӓ нӹнӹ ци- 

лӓн, кымытьшат кеӓт.
Нӹнӹ пырен шагалмыкышты, Меллер шотеш пиштӹмӹ 

пӹцкӓтӓ анжалтышдон Мария Васильевнам вӓтӹжӹ докы  
провож аен кеӓ, адъютантланжы Хаджи Муратым приемны- 
йыш провожаяш шӱдӓ дӓ ӹшкӹмжьш приказанижӹ! якте  
тӹдӹм нигышкат колташ агыл манын келесӓ.

— Ядам— кабинетӹшкӹжӹ амасам пачмы лошты тӹдӹ 
пелеш тӓ дӓ ӹшке анзыцынжы тӹшкь! князӹм пыртен колта.

Кабинетӹш пырымыкы, тӹдӹ! князь анзылан шагалеш  
дӓ, князьӹм шӹнзӓш ятдеок, келесӓ:

—  Тиш тӓкен мӹнь воинский начальник ылам, седӹ ндон  
неприятельдон цилӓ переговорвлӓок мӹнь гачем эртӓрӹмӹ  
лишӓшлык ылыт. Малын тӹнь Хадж и М урат мӓ докына 
лӓкмӹ гишӓн мӹлӓнем доложыделат?

—  Мӹнь докем лазутчик толын дӓ Х адж и Муратын сда-  
ялташ сӧрӹмӹжӹ гишӓн келесен,— шӹдешкӹшӹ генеральш  
грубый выходкыжым вычымашеш ошемӹн дӓ  тӹнӓмок тӹ- 
дӹн шӹдешӹжӹ аздаралт, Воронцов келесӓ.

—  Мӹнь ядам, малан мӹлӓнем долож ы делда?
—  Мӹнь тидӹм ӹштӓш сӧренӓм ыльы, барон но...
—  Мӹнь тӹлӓнет барон ам ыл, а ваше превосходитель-

ство. . . . . .
Д ӓ  тишӓкен баронын шукы кычен урдымы шӹдЫжы кӹ-
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рӹн кеӓ. Ма первишенок ш5^мӹштӹжӹ йылен, тӹдӹм цилӓ 
попен пуа.

—  Ь1шкӹмӹштӹн родственный связӹштӹдон пользываен, 
тенгечшӹ кечӹ гӹц веле служаш  тӹнгӓлшӹ эдемвлӓ, ма 
нӹнӹм ак касайы, тӹдӹндон мӹньӹн нер лӹвӓлнем каман- , 
дывайышты манын агыл мӹнь коклы шӹм и ӹшке госу-  
даремлӓн служем.

—  Ваше превосходительство, ма справедливо агыл, тӹ- 
дӹм 1 1 0 паш*ак кел манын мӹнь тӹньӹм ядам,— Воронцов  
тӹдӹм лоэш тӓрен шуа.

—  Мӹнь тӧрӹм попем дӓ ам позволяйӹ, эчеӓт шӹдӹн 
генерал попаш тӹнгӓлеш.

Ти веремӓн, юбкыжыдон ковыжге мырыктен, Мария Ва-  
сильевна дӓ паштеКшӹ изи кӓпӓн, скромный дама, Меллер-  
Закомельскийын вӓтӹжӹ пырен шагалыт.

— Н у, ситӓ тӹлӓт барон, марем тӹлӓт худам  ӹнежӹ 
ӹштӹ ылын,— Мария Васильевна попалта.

— Мӹнь, княгиня, тӹ гишӓн ам попы...
— Ну, пӓледӓ, лучи тидӹм коденӓ. Пӓледӓ, х уд а  спор  

пуры соредӓлмӓш гӹц лучы. Мам мӹнь попем .. .— Тӹдӹ 
йӹрӓлтен колта.

Д ӓ  шӹдешкӹшӹ генерал цевер ӹдрӓмӓшӹн вуй сӓртӹм- 
лӓ йӹрӓлтӹмӓшешӹжӹ пурем колта. Тӹдӹн усижӹ лӹвӓл- 
нӹ йӹрӓлтӹмӓш кайын колта.

— Мӹнь признаем, неправ ылынам,— Воронцов келесӓ—  
но...

—  Ну мӹньжӓт тыргыжланал колтышым,— Меллерӓт но-  
налта дӓ князьлӓн кидшӹм пуа.

Мир ӹштӹмӹ ылын, Х адж и Муратым веремӓэш М еллер  
д ор ан  кодаш, а варажы левый флангыштыш начальник д о -  
кы колташ решенӹт.

Хадж и М урат сагашток комнатышты шӹнзен, дӓ нӹнӹ 
мам попенӹт, тӹдӹм ынгылыде гӹнят, мам тидӹлӓн ынгы- 
лаш келеш ылын, тӹдӹм ынгылен; нӹнӹ тидӹ гишӓн спо-  
ренӹт, Шамиль дорцын тидӹн тишкӹ лӓкмӹжӹ русский-  
влӓлӓн пиш когон важный дела ылеш, дӓ седӹндонок, тӹ- 
дӹм иктӓ вӓре ак колтеп ӓль ак пуштеп гӹнь, тидӹлӓн  
нӹнӹ гӹц шукым тергӓш лиэш. Тиш ец пасна тӹдӹмӓт ын- 
гылен: М еллер-Закомельский, начальник ылеш гӹнят, тӹ- 
хень значеним ак имейӹ, маханьым тӹдӹн подчиненныйжы, 
Воронцов имея, дӓ  важныйжы М еллер-Закомельский агыл, 
а Воронцов важный ылеш. С едӹ ндонок, кынам М еллер-За-  
комельский Хадж и Муратым токыжы сӹгӹрӓлеш дӓ ядыш-  
таш тӹнгӓлеш, Хаджи М урат ӹшкӹмжӹм торж ественно дӓ  
гордо кыча, тӹдӹ попа; кырык гӹцӹн ош кугижӓлӓн слу-  
жаш манын лӓктӹн, дӓ цилӓ гишӓнок отчетым лач тӹдӹн 
сардаржылан веле, вес семӹньжӹ, Тифлисӹштӹ главноко-  
мандующий Воронцовлан веле пуа.
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VII

Раньымы Авдеевым крепость гӹц лӓкмӓштӹ ханга левӓшӓн  
когоок агыл пӧртӹш, госпитальыш памал кенӹт, дӓ  
общий палаткыштыш ик пуста койкашкы пиштепӹт, Палат-  
кышты ясы эдемвлӓ нӹлӹтӹп ылыныт; иктӹ— гарячкыдоп  
шайлапышы тиф церӓп, весӹ— ош ем шӹцшӹ, сӹнзӓвлӓжӹ  
лӹвӓлпӹ симсӹ тамгаап, лихорадкан, соок  омештеш  дӓ 
припадкым вычышы дӓ эче кокты, набег лимӹ годым кым 
ӓрня перви раньымывлӓ— иктӹжӹ кидвурдыш рапялтын, 
тӹдӹжӹ шалга, весӹжӹ пулшышкы, тӹдӹжӹ койкашты  
шӹпзӓ. Цилӓнок, тифозный гӹц пасна, намал толмым ӓреп  
шагалыт дӓ намал кандышывлӓ гӹц ядышташ тӹнгӓлӹт.

— Кыпамжы лулӹт, пырсам шӓвӓт машапет,— ито пимат 
уке, а тиштӹ цилӓжӓт иктӓ вӹц гӓнӓк велелуэпӹ т,— памал 
капдышывлӓ логӹц иктӹт попа.

—  Кулӓп ма пазпачымы.
—  Ох!^—Авдеевым койкашкы пиштӓш тӹпгӓлмӹкӹштӹ, 

карштышым тырхеп, тӹдӹ сӹгӹрӓл колта. А кыпам тӹдӹм  
пиштӓт, тӹдӹ лицӓжӹм кыптыртен шӹпдӓ, большы акохлы ,  
тӹпге гӹпят цӓрпӹдеок ялвлӓжӹм тӓрвӓтӹлеш. Тӹдӹ шушы-  
рым кидшӹдоп кычен шӹпден дӓ сӹпзӓвлӓжӹм тӓрвӓтӹ- 
д ео к  ӹшке анзыкыжы анжа. Д о к т о р  толеш  дӓ пульы ша- 
йыкы лӓкте ли манын, анжаш раненыйым тунын сӓрӓлӓш  
ядеш.

—  Тидӹ ма техень?— туп мычкы ылшы кого ош пӧрем-  
влӓшкӹ анжыктеп, доктор ядеш.

—  Тидӹ первишӹ, ваше вы сокоблагородие,— кичкӹжӹп 
А вдеев  попалта.

Тидӹ йуп колтымы окса гишӓн паказымып пӓлӹквлӓ- 
жӹ ылыпыт.

Авдеевым эчеӓт сӓрӓлӹт, доктор зоп ддоп  шукы жеп мӹш- 
кӹржӹм капайылеш дӓ пульым моэш, тӹнге гӹпятлык- 
тыпжы тӹдӹм ак керд. Ш ушыржым ялштен, дӓ клеялтшӹ  
пластырдоп тӹдӹм клееп, доктор кеӓ. Шушырым капайыл-_ 
мы гач дӓ тӹдӹм перевязкӹм ӹштӹмӹ гач Авдеев со пы 
рыл шӹндӹмӹ пудоп дӓ кымымы сӹнзӓвлӓдон киӓ. Д о к то р  
кен колтымыкыжы, тӹдӹ сӹнзӓжӹм пачеш дӓ цудейӹмлӓ  
йӹрвӓшӹжӹ анжалеш. Тӹдӹп сӹнзӓвлӓжӹ ясывлӓ вӹкӹ дӓ  
фельш ер вӹкӹ анжепӹт, тӹнге гӹнят тӹдӹ нӹпӹм ушты-  
мыла, тамам весӹм, тидӹм цудейӹктӹшӹм ужмыла чучеш.

Авдеевын тӓпгвлӓжӹ— Панов дон Серегип толыт. Авдеев  
апзыкыжы цудеен анжеп, со тӹпгеок киӓ. Сӹпзӓвлӓжӹ тӓпг- 
влӓжӹм анжат гӹнят, тидӹ шукы нсеп пӹнӹм пӓлен ак 
керд.

—  Тӹпь, Петр, токет моло иктӓ-мам келесӓш ат шу- 
дӹ?— Панов попа.

А вдеев Пановын лицӓшкӹжӹ апжа гӹпят, ак отвечӓйӹ.
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—  Мӹнь манам: токет моло иктӓ-мам келесен ат кол- 
ты?— укшен кешӹ кымда луан кидшӹ гӹц тӹкӓлӹн, эчеӓт  
Панов ядеш.

Авдеев шижӹн колтымы гань лин колта.
—  А, Антоныч толын.
—  Мане, тевеш толынам. Токет иктӓ-мам ат шудӹ моло? 

Серегин сирен шӹндӓ.
—  Серегин,— сӹнзӓжӹм виш лелӹн Серегин докыла сӓрӓ- 

лӹн, Авдеев попа,— сирет?.. Тӹнге гӹнь сирӹ: эргӹгдӓ тӓмдӓн  
П етруха шукы ӹлӓш шуден ман... Б1зӓмлӓн завидуенӓм.  
Мӹнь тӹлӓт тагачы^попышым. Б1ндежӹ гӹнь ӹшк^ сусу  
ылам. Пускай ӹлӓ. Иымы тӹдӹлӓн здоровам пужы. Мӹнь  
сусу  ылам. Т енгеок  так и сирӹ.

Тидӹм келесӹмӹкӹжӹ тӹдӹ шукы жеп юктеок киӓ дӓ  
сӹнзӓжӹдон соок  Пановым анжа.

—• Ну, а трубкаэтшӹш моц?— трукок тӹдӹ ядеш.
Панов ак отвечӓйӹ.
—  Трубкам, трубкам, манам, монат?
— Сумкышты ылын.
—  То-то. Ну, ӹндежӹ мӹлӓм сартам пуда, мӹнь сейчас 

колен кем,— Авдеев келесӓ.
Ти веремӓн ӹшке салтакшым уж аш  Полторацкий толеш.
—  Кыце, шумбелкӓ, худа?— тӹдӹ ядеш.
А вдеев сӹнзӓвлӓжӹм кыма дӓ ярыктыдымыла вуйжым  

ӹрзӓлеш. Кукшынди лицӓжӹ тӹдӹн ош ем шӹнзӹн д ӓ с т р о -  
гий ылеш. Тӹ1дӹ нимат ак отвечӓйӹ дӓ Пановлан в ел еэч е-  
ӓт икӓнӓк келесӓ:

—  Сартам пу, мӹнь колем.
Тӹдӹлӓн кидӹшкӹжӹ сартам пуат, дӓ парнявлӓжӹ ак 

какляргепӓт, тӹдӹм кок парня лошкы керӹлӹн, кенвац- 
маш гӹц киддон кычат. Полторацкий кеӓ, тӹдӹ кемӹкӹ 
вӹц минутышты фельдш ер пӹлӹшӹжӹм Авдеевын шумӹш- 
кӹжӹ пиштӓӓт, А вдеев колен манын келесӓ.

Тифлисӹшкӹ колтымы пумагашты Авдеевын колымыжым  
ти статян сирен анжыктымы ылын: „23 ноябрӹн Курин-  
ский полкын кок ротыжы крепость кӧргӹ гӹц лес роаш  
лӓктӹнӹт. Кечӹвӓл кыдлашты пиш шукын горецвлӓ вычы- 
дымлаок лес рошывлӓм атаковаенӹт. Цепь отступаяш  тӹн- 
гӓлӹн, дӓ ти веремӓн кокшы рота штыкдон шагалынат, го- 
рецвлӓм поктен колтен. Ти кредӓлмӓштӹ кок рядовой шу- 
шыртымы дӓ иктӹ пуштмы. Горецвлӓжӹ шудӹ эдем нӓрӹм 
пуштмыге, шушыртымывлӓге ямдень1т .“

VIII

Самой тӹ кечӹн, кынам П етруха  А вдеев воздвиженский  
госпитальышты колен, тӹдӹн шонгы ӓтяжӹ, ӹзӓжӹн вӓтӹ-
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жӹ, кыдын верцӹн тидӹ салтакеш кеен, дӓ кого ӹзӓжӹн 
кӓпеш шон шагалшы ӹдӹржӹ уштӹ йӹдӹмӹштӹ шӹльӹ 
кӹлтем шинӹт. Эртӹш кечӹнжьц келгӹн лым лымынат, 
ирокеш когон кӹлмӹктен шӹнден. Тьотя ӓптӓнвлӓ кымшы 
гӓнӓ мырымы годымок эче кӹньӹлӹн, дӓ кӹлмӹшӹ окняш- 
ты раскыдын сотемдӓрӹшӹ тӹлзӹм ужын, камака вӹле- 
дӹн вала, ялеш чиӓ, ыжгам, калпакым чиӓ дӓ йӹдӹмӹш 
аш кедеш. Ик дӓш нӓрӹ тӹштӹ ровотайымыкыжы, тьӧтя  
мӹнгеш пӧртӹш толеш  дӓ эргӹжӹ д о н  ӹдрӓмӓшвлӓм кӹ- 
ньӹлтӓ. Кынам ӹдрӓмӓшвлӓ дон  ӹдӹр ӓнпичӹш миӓт, йӹ- 
дӹм ирӹктенӓт шӹндӹмӹ уж, ну кольмы яштыра ире лы- 
мышкы керӹл шагалтымы, тӹдӹн сага салко кушкӹлӓ 
ваштырын шалга, дӓ шӹльӹ кӹлтевлӓ кок(рядӹн нӓрдӓштӹ-  
д о н  вӓшӓ-вӓшӓ керемлӓок ире йӹдӹм мычкы шӓрен кемӹ 
ылыт. Сепандывлӓм кидӹш кычатат, кым семдон  ик ладын  
шиӓш тӹшгӓлӹт. Тьотя лелӹ1 сепанды жы дон силан севӓл  
миӓ, олымат шӓпнӓ вӓк, ӹдӹр иктӧр севӓлтӹш дон кушӹд 
шиэш, шешкӹжӹ кӹлтевлӓм пӧрь1ктен миӓ.

Тӹлзӹ ямеш, дӓ сотемӓлтӓш тӹнгӓлеш; кого эргӹжӹ  
Аким, ыжга пинжӓкӓн дӓ калпак вуян, ровотайышывлӓ до-  
кы лӓкмӓшеш, ик шӓрӹшьш шинӓт пӹтӓреньтт уш.

—  Тӹнь мам ялахайланет?—шиӓш прахен шуэн дӓ сепан- 
д е ш  тӹкь1лӓлтӹ1н, ӓтяжӹ тӹдӹм сӹгӹрӓл колта.

—  Имнивлӓм итрӓйӓшӹжӹ келеш вет.
—• Имнивлӓм итрӓйӓш,— ӓтяжӹ аздара,— папа итрӓйӓ. Се-  

пандым нӓл. Утла шелӓнг шӹнзӹнӓт, пьяница.
— Тӹньӹ мӹньӹм йуктенӓт ма?
—  Ма?— лицӓжӹм кыптыртен дӓ сепанды жы дон икӓнӓ 

севӓлтеок кодын, тьотя костанын ядеш.
Эргӹжӹ ю кдеок сепандым нӓлеш, дӓ пӓшӓ нӹл семдон  

кеӓш тӹнгӓлеш: трап-та-та-тап, трап-та-та-тап... Трап,—
кымшы севӓлтӹш паштек тьотян лелӹ сепандыжӹ севӓлеш.

—  Шаягареметшӹ, анжемӓ, цаткыды тӓгӓн ганьы. Мӹ- 
ньӹн гӹнь теве кӓсникӓт ак пиж,— ӹшке семжӹм ямдаш  
ӹнжӹ ли манын веле сепандыжым в о здухеш  сӓрӓл севӓлӹн, 
тьотя попалта.

Ик шӓрӹшӹм пӹтӓрӓт, дӓ ӹдрӓмӓшвлӓ кряплядон олы- 
мым айыраш тӹнгӓлӹт.

—  Ороды, П етруха, тӹнь вӓрешет кеен. Тӹньӹн ор о д е-  
тӹм салтакышты шин лыктыт ыльы, а тӹдӹжӹ тонна вӹ- 
зӹтӹм, тӹнь ганетвлӓм, стоя ыльы.

—  Ну, ситӓ, ӓти,— шӓлӓтӹмӹ кӹлтевлӓм ӧрдӹшкӹ кӹш- 
кен, шешкӹжӹ попа.

—  Д ӓ  куд эдемӹм тӓмдӓм пукшы, пӓшӓжӹ гӹнь иктӹ 
гӹцӓт уке. П етруха ӹшкетшок кокты лыкым ровотая ыльы, 
а тенгелӓ агыл...

Кудвйчӹ гӹц ӓнпичӹш ташкен шӹндӹмӹ ял корныдон,  
вӹдӹл шӹндӹмӹ миж ӹштӹр вӹлӓн чимӹ у йыдлавлӓжӹ-
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дон  лымым коштыртке мырыктен, папа толын шагалеш.  
Пӱэргӹвлӓ пуалтыдымы пӹрцӹм цымырат, вӓтӹшлӓ дӓ ӹдӹр 
салкодон ӹштӹ[т.

—  Выборный пырен лӓктӹ. Цилӓлӓн барщинӹШ кӹрпӹц  
шывшташ кемӹшӓ,— папа келесӓ.— Мьшь качкашда йӓмдӹ-  
ль1шӹм. Кедӓ гӹнь веле.

— Яра. Чалыйым кьщкӹ дӓ ке,— тьотя Акимлӓн попа.— Д ӓ  
анжы, икершьМӓ тьшь верцет отвечаяш ӹ1нжӹ ли. П етрухам  
ӓштет.

—  Тонна ылмыжы годым, тӹ1дӹи1 вырсет ыльы,— ӓтяжӹх- 
лӓн ШӸ1ДӸШ Аким келесӓ ,— тӹ1дӹ1 укеӓт, мӹ^нььи! качкат.

—  Значит, ТИДӸ1М стоет ,— тенгеок шӹщьш ӓвӓжӓт келе-  
сӓ.— П етрухы дон  агыл тӹньӹш вашталташ.

— Ну, яра,— эргӹшть! попалта.
—  То-то яра. Лашашым йӱн колтенӓт, Ӹ1нде попет: яра.
—  Эртӹ1шӹ1 д р о ж ж е  гишӓн кок гӓнӓк ӓшӹ'шдӓрӓш ак 

кел,—-шешкӹ^штӹ! пелештӓ,— дӓ цилӓн сепандышты.м пиш- 
тен, токышты кеӓт.

Ӓтяжӹ! дон  эргӹ1жӹ1 лошты соредӓлмӓш ш укердок, Петр-  
Ӹ1М салтакеш пумы годш ен ганьок тӹЩгӓлӓлтьш. Тьэтя  
тӹнӓмок цаклен: кукум вӓрӓшдон вашталтен. Лачок, тьотя  
ынгылмыла гӹшь, закон семӹТнь тетядӹ’шӹ1лӓн тетян вӓреш  
кеӓш келеш ылын. Акимын нӹ1л тетя ылын, Петӹ'фжӹ1н—  
иктӓт уке, тӹЩге гӹЩят работник шотышты гӹЩь Петр ӓтя- 
жӹ1 ганьок ловкый, силан, делам пӓлӹ1шӹ1, дӓ главныйжы, 
пӓшӓм яратышы ылын. Тӹщӹ! соок  ровотаен. ТӹЩӹ рово-  
тайышывлӓ дорцын эртен гьшь, ӓтяжӹ1 кыцелӓн Ӹ1штен, ти- 
дӓт тенгеок, тӧрок нӹшӹ1лӓн палшаш шагалын: ӓль ик кок 
покосым сален пуа, ӓль возым оптен пуа, ӓль пушӓнгӹш 
сӹ1мӹфен пуа, ӓль пум роэн кода. Тьотя тӹ1дӹ1м Ӹ1жӓлӓен, 
дӓ ни.мат ӹ1штӓш ак ли ылын. Салтакеш пумаш колымаш- 
д он  ЙКТӸ1 ылын. Салтак шул нӓлмь! ламыт гань ылын, се-  
дӹЩдон ТӸ1ДӸ1.М ӓшӹЩдӓрӓш, шӱмӹ1м тӓрвӓтӓш такеш ойхы  
веле. Лач шоэн веле, кого эргӹ1жӹ1м ясыландараш манын, 
тагачшыла, тьотя ӓшӹ1ндӓрӓлӹ1н. Ӓвӓжӹ1 гӹ1нь соок  изи эр- 
ГӸ1ЖӸШ ӓшӹЩдӓрен дӓ тагынамшенок, ӹ1нде у ж е  кок и ш о-  
эш, П етруха докы оксам колташ тьотям сарвала. Н о  тьо-  
тя со юк лыктеок эртӓрен.

Ӓвдееввлӓн томашты паян ылешӓт, тьотян тайымы окса- 
жат ылын, тӹЩге гӹ1нят тидӹ1 нигыцеӓт тӹ1 пасна пиштӹ!- 
мь1 оксам тӹЩӓлӓш решӹ1де. Кӹ1зӹ1тшӹ1, кынам изи эргӹ1жӹ1 
гишӓн тьотян ӓшӹ1ндӓрӹ1мӹ1жӹ1м папа колеш, тидӹ1 эчеӓт,  
шӹ1льӹ1 выжалымы паштек эргӹ1жӹ1лӓн иктӓ целковыйым  
хоть колташ, тьотя гӹЩ ядаш решӓ. Тидӹ1м тенгеок и ӹ1ш- 
тӓ. Ьфвезӹ! эдемвлӓ барщиныш кен колтымыкышты, тьо-  
тяжы дон коктын веле киэн кодмыкышты, шӹ1льӹ1 выжа- 
лымы окса гӹщ ик тӓнгӓм хоть Петрухалан колташ  тӹщӹ!
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марыжым ынгылдарен шокта. Тенгелӓнлӓ, пуалтымы паш- 
тек луаткок четверть шӹльӹм шӹнгӓлӹк вӹлӓн кым тиреш  
оптен  шӹндӹмӹкӹ, шӹнгӓлӹквлӓжӹм пун кагаквлӓдон тол-  
кыдон ялштымыкы, папа шамаквлӓжӹ мычкы дьячоклан  
•сирӹктӹмӹ сирмӓшӹжӹм тьотялан кычыкта, дӓ тьотяжы  
халашкы мимӹкӹ сирмӓшӹш ик тӓнгӓм пиштен, адресдон  
колташ шамакым пуа.

У ыжгам дӓ мӹжӓрӹм чиэн шӹндӹшӹ, ош миж ӹштӹрӓн 
тьотя сирмӓшӹм нӓлеш, тӹ1дӹм кошельокыш пиштӓ, дӓ  
йымым ыдылалын, анзыл тиреш шӹнзеш дӓ халашкы кы- 
далеш . Шайыл тирешӹжӹ ыныкажы кен. Халашты тьотя  
дворниклӓн сирмӓшӹ1м лыдын пуаш шӱдӓ дӓ ть д̂ӹ̂ м ярык- 
тымыла пыт колыштеш.

П етрухан ӓвӓжӹ1н сирмӓшь1штӹ1Жӹ1 сирь1мӹ1 ылын, пӹ1тӓри- 
ок, благословени, кокшешӹ1жь1 цилӓ гӹ1ц шӓлӓ, крест- 
ныйжы колымы гишӓн увер дӓ остаткаэшӹ1жӹ! Аксинья 
■{Петрӹш вӓтӹ1жӹ1) нинӹ1дон иквӓреш ӹ1нежӹ! Ӹ1лӓт, йӓл лош-  
кы кемӹ1 гишӓн сирӹшӹ1. Колалтеш, честно дӓ яжон ӹ1лӓ. 
К остенец  гишӓн, целковый гишӓн ӓшӹ1ндӓрӹ1мӹ, дӓ эче тӹ1- 
дӹ1 привайымы, кыдым тӧрок ӹ1шке гӹ1цшок, шамак гӹ1ц 
шамак якте, ойхан папа сӹ1нзӓвӹ1д ярелӓ дьячоклан сирӓш  
шӱден;

„А эчежӹ1, мӹ1ньӹш яратымы тетяэм, мӹ1ньӹш кӓдӹ1 игӹ1 
Петрушенькем, тӹ1нь гишӓнет ойхырымемдон сӹ1нзӓвӹ1демӓт 
йоктарен пӹ1тӓренӓм. Анжен темдӹ1мӹ1 мӹ1ньӹ1н кечем, кӱлӓн  
мӹ1ньӹ1м тӹ1нь коденӓт...“ Ти вӓрӹ1ш шомыкы папи юкын 
мӓгӹ1рӓш тӹ1нгӓлӹ1н дӓ келесен;

—  Тенгеок и лиэш.
Так и тенгеок сирмӓшеш тидӹ1 кодын. Н о Петрухыланжы  

ни вӓтӹ1жӹ1 тоцышты лӓктӹ1н кемӹ1 гишӓн, ни целковый ги- 
шӓн, ни ӓвӓжӹ1н остатка шамакшым колаш суйыман лите. 
Ти сирмӓш дӓ окса мӹ1нгешок толыныт дӓ сагашты техень  
увер  толын; П етруха кугижӓм, отечеством дӓ православный 
верӓм защищӓймӓштӹ! войнаэш путшмы. Тенгелӓ военный 
писарь сирен.

Папа, ти уверӹ1м получаймыкыжы, йӓрсӹ1м веремӓ ылмы 
годым юкын мӓгӹ1рӓлеш, а варажы пӓшӓшкӹ1 пижеш. Пӹ1тӓ- 
риш рушӓрнянок ТӸ1ДӸ! церкӹ1ш кеӓ, панихидӹ1м служыкта,  
Петрӹ1м покойник книжкӓшкӹ! сирӹктӓ дӓ раб божийӹШ 
ПетрӹШ ӓшӹ1ндӓрӹ1м лӹшеш просвир лаштыквлӓм пуры эдем -  
влӓлӓн шӓлӓтӓ.

Салтак вӓтӹ1 Аксиньяат, яратымы марыжын колымыжым  
колмыкы юкын мӓгӹ1рен, вет тӹ1дӹ1 марыжыдон ик и веле 
Ӹ1лен чучын. Тӹ1дӹ1 марыжымат Ӹ1жӓлӓен, ӹ1шкӹшжӹ1н цилӓ 
локтыл шумы Ӹ1лӹшӓшӹ1жӹ1мӓт Ӹ1жӓлӓен, дӓ мӓгӹ1рӹ1мӹ1жӹ1 
лош ты П етр Михайловичӹ1н русый ӱпшӹ1мӓт, тӹ1дӹш яраты- 
машыжымат, тылык Ванькадон Ӹ1ЛӸШӸ1 качы ӹ1лӹ1мӓшӹ1жӹШӓт 
ӓшӹШдӓрен, дӓ Петруш ым йӓл мычкы ясын ӹ1лен каштшы
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вӓтӹжӹм ӹжӓлӓйӹдӹмӹ гишӓн, а ӹзӓжӹм ӹжӓлӓйӹмӹ гишӓн 
кого ойхыдон йӓтлен.

Шӱм кӧргӹдонжы гӹнь Петрӹн колымыжы гишӓн Ак- 
синья су су  ылын. Тидӹ эчеӓт, приказчик доны ӹленӓт, тӹ 
нриказчикдон мӹшкӹрӓн ылын, ӹндежӹ иктӓт тидӹм выр- 
сен ак керд, дӓ приказчик тидӹм токыжы вӓтӹ лыкеш нӓ- 
лӹн кердеш, вет тӹдӹ яраташ тӹнгӓлмӹжӹ годым тенгеок  
и тидӹлӓн попен.

IX

Русский посолын эргӹжӹ, Англиштӹ воспитываймы, В о-  
ронцов Михаил Семенович, тӹ веремӓн русский высший  
чиновниквлӓ лошты европейский образованиӓн редкостный  
эдем ылын; честолюбивый, пышкыды, низший чинвлӓдон  
обращаймашты ласко, высшийвлӓдон гӹнь ниш тонкий нри- 
дворный. Тӹдӹ ӹлӹмӓшӹм власть дон покорность гӹц пасна 
ынгылыде. Тӹдӹ цилӓ высший чинвлӓм дӓ орденвлӓм име-  
ен дӓ военный делам яжон пӓлӹшеш шотлалтын, Красный 
доны воюйым годым даж е Наполеонымат сӹнгӹшеш лӓк- 
тӹн. 52-й годын тӹдӹлӓн шӹмлу и утларак ылын, тӹнге 
гӹнят тидӹ эче совсемок свезӓ ылын, патырын каштын, дӓ  
главныйжок, ӹшкӹмжӹн властьшым поддерживаймашкы дӓ  
ӹшкӹмжӹн популярностьым шӓрӹмӓшкӹ направляймӹ тон- 
кий дӓ приятный ышыжыдон яжон обладаен. Тидӹ кого  
богатствьш  владеен— ӹшкӹмжӹнӹмӓт, ӹшке вӓтӹжӹн гра- 
финя Браницкаянымат—дӓ наместник ш отеш  получайымы 
кого суммымат; средствыжын кого частьшымок Крымын 
юг сиреш сады дон  дворецӹм стройымашкы шӓвен.

1852 ин 4-шӹ декабрьын вадеш Тифлисӹштӹш тӹдӹн 
дворецш ӹ  докы курьерский тройка толын шагалеш. Х адж и  
М урат русскийвлӓ докы ванжымы гишӓн Козловский гене-  
рал дорцын уверӹм кандышы, янгылышы, цилӓ хӓлӓок пра- 
кеш шимем шӹцшӹ офицер, ялвлӓжӹм плетӹл часовой дор-  
цын эртен кеӓ дӓ  наместнический дворецӹн кымда крыле- 
цӹшкӹжӹ пыра. К уд  цӓш вады ылын, дӓ курьер толмы ги- 
шӓн доложымы годым Воронцов обедӓяш  кеӓ ылын. В о-  
ронцов курьерым тӹшӓкок принимая дӓ седӹ ндон ик ма- 
няр минутеш обедӹш  оноздая.

Кынам тидӹ гостиныйыш ныра, кымлы эдем нӓрӹ при- 
глашайымывлӓ, Елизавета Ксаверьевна сага шӹнзӹшӹвлӓ 
дӓ окнявлӓ сага партьын ылшывлӓ кьшьӹл шагалыт, иы- 
рен шагалшы докыла лицӓн сӓрнӓл шагалыт. Воронцов со-  
ок ЧИ.МӸ ӹшкӹмжӹн шимӹ военный сюртукшыдон ылын, 
эполетдеок , полупогончиквлӓдон дӓ шӱэш ош крестӹм сӓ- 
кен. Б1рвӹжӹн ганьы нӹжмӹ лицӓжь! тӹдӹн ласкон йӹрӓ
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дӓ погынышывлӓм цилӓштӹм анжен, сӹнзӓвлӓжӹ кыптыр- 
гат.

Пышкыды дӓ куштылгы ашкылтышдон гостиныйыш пы- 
рен шагалмыкыжы, поздаймыжы гишӓн ӹдрӓмӓшвлӓ анзыл- 
ны извиненим ядеш, пӱэргӹвлӓдон здоровая дӓ, 45 иӓш, 
восточный складан, тапката кӱкшӹ кӓпӓн красавица ылшы 
грузинский княгиня Манана Орбельяни докы миэн, стӧл до -  
кы нӓнгеӓш манын, тӹдӹлӓн кидшӹм пуа. Княгиня Елизавета  

Ксаверьевна цаштыра ӱсиӓн толшы рыжийрӓк генераллан ӹшке 
кидшӹм виктӓлтӓ. Грузинский князь кидшӹм графиня Ш уа-  
зельлӓн, княгинян приятельницыжылан нуа. Д октор  Андре- 
евский, адъютантвлӓ дӓ молывлӓӓт, кӱ дамавлӓдон, кӱ дама- 
д ео к  кым мыжыр паштек кеӓт. М ьшӓрӹм чишӹ, пашмакан, 
цылкаан лакейвлӓ, шӹцшӹвлӓлӓн пӧкенвлӓм ӧрдӹшкӹ  
дӓ стӧллишкӹлӓ тӓрвӓтӹлӹт, метр д ъ о т е л ь  парланышы ле- 
мӹм серебрянный миска гӹц тор ж еств ен н о  оита.

Воронцов кужы стӧл нокшалан шӹнзеш. Тӹдӹн вашта- 
реш княгиня, тидӹн вӓтӹжӹ, генералдон шӹнзӹт. Тӹдӹн 
доцын вургымлашкыла тӹдӹн дамажы красавица Орбель- 
яни ылеш, шалахайышты—^стройный кӓпӓн, шимӹ, якшар 
лицӓн, цӓрнӹдеок йӹрӹшӹ княгиня-грузинка йӹлгӹжшӹ нӓ- 
рӓтӓн шӹнзӓ.

—  Яжовлӓ, милый др уг— махань известим курьер гӹц по- 
лучаенӓт манын княгинян ядмашешӹжӹ Воронцов келесӓ.—  
Семенлан кынеш толын.

Д ӓ тидӹ цӱдейӹмӹ якте шоктымы новостьым чӹнь, стӧл  
йӹр шӹнзӹшӹвлӓ цилӓн колын кердмӹлӓ, шайышташ тӹн- 
гӓлеш: знаменитый, храбрый Шамильын номощникшӹ Хад- 
жи М урат русскийвлӓлӓн предаялтын дӓ тагачы-иргодым  
Тифлисӹш шывштен кандымы лиэш. Лач ик ӹшкӹлӓнжӹ 
веле тидӹ новость агыл ылын, нереговорвлӓ ш укердш енок  
шывшылтынытат, ӹшкежӹ нӓлен.

Обедӓйӹшӹвлӓ цилӓн, даж е м олодеж ьат— стӧл вуйышток  
налны шӹнзӹшӹ дӓ кӹзӹт якте тама гишӓн олен ваштыл- 
шы адъютантвлӓ дӓ чиновниквлӓ— цилӓн тырлен колтат дӓ  
колышташ тӹнгӓлӹт.

—  А тӹнь, генерал, ти Хаджи Муратым вӓш линӓт?—  
князь попаш цӓрнӹмӹкӹ, сагажы шӹнзӹшӹ, сасна шу гань 
цаштыра дӓ якшар ӱпӓн генералым княгиня ядеш.

—  Д ӓ икӓнӓ велеӓт агыл, княгиня.
Д ӓ  генерал тӹдӹ гишӓн шайышташ тӹнгӓлеш, кыцелӓ 

Хаджи М урат 43 ин, горецвлӓ Гергебилям нӓлмӹкӹ, Пас- 
сек генерал вӹкӹ шынгалтын, дӓ кыцелӓ цилӓн сӹнзӓ ан- 
зылны ганьок З ол отухи н  полковникым пуштын.

Генерал шайышташ тӹнгӓлмӹлӓн су су  линӓт тама, Во- 
ронцов тӹдӹм иышкыды йӹрӓлтӹшдон колыштеш. Д ӓ  трӱк 
Воронцовьш лицӓжӹ сылык, тыргыжланымым анжыктышы 
лин колта.
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Пыт хытыраш тӹнгӓлшӹ генерал тӹ гишӓн попаш тӹн- 
гӓлеш, кышакен тидӹ вес гӓнӓк Хаджи Муратым вӓш лин.

—  Вет тидӹ тӹдӹ ылеш,— генерал попа— тӹнь ӓштет, 
ваше сиятельство?— сухарный экснедицим, засадым выруча- 
яш устроен  ыльы.

— Кышты?— сӹнзӓжӹм кыптыртен, В оронцов сӓрӓл ядеш .
Делажы тиштӹ ылын: храбрый генерал „выручкеш" Дра-

гинский походыш ты несчастье лишӹ тӹ делам лӹмден, 
кыштакен лачокок цилӓ отряд, нӹнӹм командуйышы князь  
Воронцов, угӹц толын поспейӹшӹ войска палшыде ылге- 
цӹ, ямын кердеш ылын. Цилӓлӓн нӓлӹ ылын: В оронцов началь- 
ствуймы Даргинский п оход ,  кыштакен русскийвлӓ тамазар  
пушкам, эдемвлӓм шӱдӹдон пушмывлӓм дӓ шушыргымывлӓм  
ямденӹт, намысландарышы событи ылын, седӹндонок ти по- 
х о д  гишӓн Воронцов анзылны иктӓжӹ понен гӹнят, кыцелӓ 
Воронцов кугижӓ докы донесеним сирен, тӹ статян нопен, 
вес семӹньжӹ, тидӹ русский войскавлӓн блестящий подвиг  
ылын манын попен, „Выручка" шамакшы тидӹ блестящий  
подвиг агыл, а щукы эдемӹм ямдыщы ошибка ылын ма- 
нын, тӧрокок анжыктен. Тидӹм цилӓнок ынгыленӹт, тӹнге 
гӹнят иктӹвлӓжӹ генералын шамакшым ынгылыдымла 
Ӹ1ШКӸМӸШТӸМ анжыктенӹт, весӹвлӓжӹ ма лиэш, тӹдӹм 
лӱдӹн выченӹт; кымшывлӓжӹ йӹрӓлтӓлӹн икӓнӓ-иктӹштӹ  
вӹкӹ анжылтыныт. Лач цаштыра усиӓн генерал веле нимат 
цаклыде дӓ, ӹшкӹмжӹн шайышмыжылан су су  лин, ладнан 
келесен:

—  Выручкышты, ваше сиятельство.
Д ӓ  ӹшкӹмжӹн яратым темыжым нопаш тӹнгӓл шӹндӹ- 

шӹ генерал ланцыленок тӹдӹ гишӓн шайышт нуа, кыце 
ти „Хаджи М урат отрядым коктеш ловкан шелӹн шуэн, дӓ  
тӹнӓм мӓлӓннӓ выручкыш мителыт ылгецӹ, тишӓкен цилӓ 
кодеш  ылын“... „Выручка“ шамакшым йори ганьок айырте- 
мӹн яратен келесӓ.

Генерал цилӓок келесен ак поспейӹ, Манана Орбельяни  
махань дела ылмым пӓлен колтаат, генералын шаяжым  
лоэш тӓрен шуа дӓ тӹдӹн номещенижӹ Тифлисӹштӹ у д о б -  
ный ӓль агыл манын ядышташ тӹнгӓлеш. Генерал цӱдеен  
колта, цилӓн вӹкӹ, тӹ шотышты стӧл вуйышты шӹнзӹшӹ 
дӓ тидӹн вӹкӹ пыт оролышы адъютантшы вӹкӓт анжа- 
леш ,— дӓ трӱк ынгыла. Княгинялӓн отвечӓйӹдеок, тӹдӹ ли- 
цӓжӹм кыптыртен колта, понаш цӓрнӓ, дӓ анзылныжы то- 
релкӓштӹ ылшы яжон йӓмдӹлӹмӹ качкышым, ни цӹрежӹм, 
ни тотшым нӓлӹдеок, талашен, прамой пыртеок качкаш 
тӹнгӓлеш.

Цилӓлӓн кӓньӹсӹрӹн чучын колта, дӓ ти кӓньӹсӹр по- 
лож еним грузинский князь тӧрлен колта. Тӹдӹ ӹшкежӹ 
ниш глупый, пиш вӹцкӹжӹн, мыштен алталышы придвор-  
ный ылын, Воронцова княгиня туре, вес велнӹ шӹнзен. Тӹ-
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,дӹ вуйта нимамат цаклыде дӓ кого юкдон, кыце Хаджи  
М урат мехтулинский Ахмет-ханын ажак кодшы вӓтӹжӹм 
ш олыш т кемӹ гишӓн шайышташ тӹнгӓлеш.

—  Йыдым солаш пырен, ма тӹдӹлӓн келеш ылын, хва- 
тен, дӓ ӹшке партижӹдон кыдалын.

—  Малын тӹдӹлӓн лӹмӹнок ти ӹдрӓмӓш келеш ылын?—  
княгиня ядеш.

—  А тидӹ марыжыдӧн враг ылын, тӹдӹм со поктылын, 
тӹнге гӹнят ханын колымыжы якте нигыцеӓт тӹдӹм вӓш 
лин кердте, седӹндон вӓтӹжӹ вӹлӓн кусӹм иӧрӹктен.

Княгиня тидӹм ӹшкӹмжӹн шонгы приятельницыжылан, 
грузинский князь сага шӹнзӹшӹ Ш уазель графинялан фран- 
цузский йӹлмӹшкӹ иереводен  пуа.

—  Махань ужас!— сӹнзӓжӹм кымен дӓ вуйжым ламайыл  
графиня келесӓ.

—  Тӹнге агыл,— йӹрӓлтен Воронцов попа,— мӹлӓнем по- 
певӹ, что'Тӹдӹ пленницыжы докы рыцарский уваж енидон  
обращаен дӓ вара тӹдӹм колтен.

—  Мане, выкуп пумыкы.
—  Тидӹжӹ пӓлӹмӓн, тӹнге гӹнят тидӹ благородно по-  

стуиаен.
Князӹн ти шаявлӓжӹ Хадж и М урат гишӓн пакыла по- 

паш тоным пуэнӹт. Придворныйвлӓ ынгылат: мазары ко-
гон Хаджи Муратым кого эдемеш  лӹмдӓт, тӹнӓрӹ больши  
Воронцовлан нриятно ылеш.

—  Ти эдем удивительно смелый! Пиш яж о эдем.
—  Как-же, 49 ин тӹдӹ соты кечӹнок Темир-Хан-Ш урыш-  

кы кыдал иырен дӓ лапкавлӓм кравен лӓктӹн.
Стӧл вуйышты шӹнзӹшӹ армянин, тӹ веремӓн Темир-  

Хан-Шурышты ылшы, Хаджи Муратын ти подвигжӹ гишӓн  
цилӓ шайышт пуа. Цилӓ об ед  веремӓжок Хаджи Мурат ги- 
шӓн шайыштмашеш эртен. Цилӓн икӓнӓ-иктӹм лоэштӓрен, 
Хадж и Муратын ышыжым, храбростьш ым дӓ великодуш-  
ный ылмыжым хваленӹт. Тӓгӱ ӓнят тӹ гишӓн шайышт пуа, 
кыце Х адж и М урат коклы куд пленныйым пушташ шӱден; 
дӓ тишӓкенӓт ваштарешлӓ попымашвлӓ ылыныт: мам ӹш- 
тет, войнашты войнаштышла ӹштӹмӹлӓ.

—  Тидӹ кого эдем.
—  Европышты шачын ылгецӹ, ӓнят тидӹ у Наполеон  

лиэш ылын,— койырен шайышт мыштышы глупый грузин- 
ский князь келесӓ.

Тӹдӹ пӓлен, Наполеон гишӓн хоть махань ӓшӹндӓрӹмӓ- 
шок, кыдым сӹнгӹмӹжӹ гишӓн В оронцов шӱштӹжӹ ош 
хрестӹм сӓкӓлтен каштын, тидӹлӓн приятно лиэш.

—  Н аполеонж ок хоть  агыл, лихой кавалерийский гене- 
ралжы лин кердеш  ылын— мане,— Воронцов келесӓ.

—  Наполеон агыл гӹнь, Мюратшы лиэш ылын.
—  Лӹмжӓт Х адж и — М урат .
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—  Хадж и М урат лӓктӹн, ӹнде Шамильлӓн конец лиэш,—  
тӓгу ӓнят келесӓ.

—  Нӹнӹ шижӹт, ӹнде нӹнӹ кӹзӹт (кӹзӹт .манмыжы Во-  
ронцов годым манмым анжыктен) кычен сӹнген ак керд- 
теп,— весӹ келесӓ.

—  Цилӓ тидӹ тӹнь ылметдон веле,— Манана Орбельяни  
попалта.

Тӹр гачок темӓш тӹнгӓлшӹ хвальымашвлӓм князь Во-  
ронцов цӓрӓш цаца. Тӹнге гӹнят тидӹлӓн приятно ылын, 
дӓ тидӹ ӹшке дамажым стӧл доцын гостиныйыш самой  
яж о шанымашвлӓдон нӓнгеӓ.

О бед  паштек, гостиныйыш кофем намал кандымыкы, 
князь айыртемӹнок цилӓдон ласко ылын, дӓ цаштыра, як- 
шар усиӓн генерал докы миэн, пӓлдӹртӓш цаца, вуйта ти- 
дӹ генералын неловкий положениш  вӓрештмӹжӹм пӓлӹде.

Цилӓ хынавлӓ докы миэн эртӹмӹкӹжӹ, князь картла мадаш  
шӹнзеш. Тӹдӹ тошты годшы мадышла ломберлӓ веле ма- 
дын. Князьӹн партнервлӓжӹ нинӹ ылыныт: грузинский  
князь, вара, князьӹн камердинержӹ гӹц ломберлӓ мадаш  
тыменьшӹ армянский генерал, дӓ нӹлӹмшӹжӹ — ӹшке 
властьшыдон лӹмлӹ ылшы доктор Андреевский.

Александр 1 портрет вӹлвӓлӓн табакеркым сагажы пиш- 
тен, Воронцов картвлӓм тосуя дӓ пайылаш веле тӹнгӓлеш, 
тӹдӹн камердинержӹ итальянец Джовани, серебрянный  
п однос вӹлӓн сирмӓшӹм намалын, пырен шагалеш.

—  Эчеӓт курьер, ваше сиятельство.
В оронцов картвлӓжӹм пиштӓ, извененим ӹштен, конвер- 

тым пачеш дӓ лыдаш тӹнгӓлеш.
Сирмӓш эргӹжӹ дорцын ылын. Тӹдӹ русскийвлӓ докы  

Хадж и Муратын лӓкмӹжӹ гишӓн дӓ М еллер-Закомельский  
дон  лиӓлтшӹ столкновени гишӓн сирен.

Княгиня ашкед миӓ дӓ, эргӹжӹ мам сирӓ манын, ядеш.
—  Со тӹ гишӓнок. Крепостьын комендантдон тӹдӹн не-  

приятностьвлӓ ылыныт. Семен прав ылте. Тӹнге гӹнят ма 
яжон пӹтӓ гӹнь, тӹдӹ цилӓяж о,— сирмӓшӹжӹм вӓтӹжӹлӓн 
пуэн, тӹдӹ келесӓ, дӓ вычышы партнервлӓ докыла почте-  
нидон обращаен, картвлӓм нӓлӓш ядеш.

Кынам пӹтӓриш гӓнӓ картвлӓм шӓлӓтӓт, Воронцов таба-  
керкыжым пачеш дӓ тӹдӹм ӹштӓ, кыдым соок яжо нас- 
троениӓн ылмыжы годым ӹштӓ ылын: шонгемӓшеш кып- 
тырген шӹцшӹ ош кидшӹдон французский табакерка гӹц 
ик цвештӹш табакым нӓлеш дӓ нерӹшкӹжӹ пиштӓ.

X

Кынам иргодешӹжӹ Хадж и М урат В оронцов докы то-  
леш , князьӹн приемныйжы халыкдон шангок ылын. Тиш- 
тӓкен цаштыра усиӓн тенгечшӹ генералат ылын, полный
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формы дон, орденвлӓдон, тау ӹштӓш толын; тиштӹ полко-  
вой командир ылын, кыдылан полкым продовольствидон  
снабжайымашты злоупотребленим ӹштӹм гишӓн суддон  
угрожаенӹт. Тиштӹ Андреевский док тор дон  покровитель-  
ствуймы армянин-богач ылын, тидӹ выжалымашты ӓрӓкӓм 
ур ден  дӓ кӹзӹт контрактым угӹц пачаш хлопочаен. Тиштӓ- 
кен пуштмы офицерӹн вӓтӹжӹ ылын, вӹлӓнжӹ цилӓ ши- 
мӹм чиен, пенси ядаш толын, тӹнге агыл гӹнь, тетявлӓ- 
жӹм казенный шотыш вашташ. Тиштӹ разоряялт кешӹ 
грузинскиц князь ылын, грузинский яж о  костюман, уп разд-  
няймӹ церковный поместьем хлопочаяш толын. Тиштӓкен  
кого пумага вӹдӹлтӹшӓн пристав ылын, тӹштӹжӹ Кавка- 
зым у статян покоряяш проект вӹдӹл пиштӹмӹ. Тиштӹ  
эче ик хан ылын, тидӹжӹ, токыжы мимӹкӹ, князь доны  
ылынам, манын шайышташ веле толын.

Цилӓн церотыштым выченӹт дӓ иктӹ паштек весӹ ош  
ӱпӓн цевер ӹфвезӹ-адъютантдон князьӹн кабинетӹшкьшӹ  
пыртымы линӹт.

Кынам приемныйышкы патр ашкылтышдон изиш акшак- 
лалын Хаджи М урат пырен шагалеш, тӹдӹ цилӓ вецӹнок 
пӹжген попымы ӹшкӹмжӹн лӹмжььм колеш.

Хадж и Мурат кужы ош цӹреӓн черкескым чиэн, вӹцкӹж, 
серебрянный галун ыргымы пулшан бешмет. Ялыштыжы  
шим ноговицӹвлӓ дӓ перчӓткӓжӹ ганьок ял семеш шывшыл 
шӹндӹмӹ пашмаквлӓ, вуйыштыжы— чалман папаха, самой  
тӹ чалмаанок, кыды гишӓн тӹдӹ, Ахмет-ханын доносымы-  
дон , Клюгенау генералдон арестуймы ылын дӓ кыды Ша- 
миль векӹ ванжаш причинӹ лин. Хаджи Мурат ириемный 
паркет мычкы куштылгын ашкедеш, вӹцкӹж кӓпшӹдон  
мытыкрак ылшы ял вӹкӹжӹ кӓчӓял миӓ. Кымдан пачын 
шумы сӹнзӓвлӓжӹ ладнан анзыкыла анжат дӓ иктӹмӓт ак 
уж еплӓ чучеш.

Цевер адъютант здоровая дӓ князьлӓн д ол ож ен  шокты- 
мешкӹжӹ, Хаджи Муратым шӹнзӓш ядеш . Но Хаджй М у-  
рат шӹнзӓш отказа, дӓ кидшӹм кинжал вӹкӹжӹ пиштен, 
ялжым вочыкрак ташкалын, тӹштӹ ылшывлӓм ш отеш  пиш- 
тӹдӹмлӓ анжен, шалгаш тӹнгӓлеш.

Переводчик, князь Парханов, Х адж и М урат докы миӓ 
дӓ тӹдӹндон попаш тӹнгӓлеш. Хадж и М урат охотадеок  
мытыкын отвечӓен миӓ.

Кабинет гӹц пристав вӹкӹ жалывайшы кумыцкий князь 
лӓктеш, дӓ тӹдӹн паштек адъютант Хаджи Муратым сӹгӹ- 
рӓлеш, кабинет амаса докы тӹдӹм нӓлӹн миӓ дӓ пыртен 
колта.

Воронцов Хаджи Муратым стӧл тӹреш шагалын встре- 
чая. Главнокомандуйышын шонгы ош лицӓжӹ тенгечшӹ га- 
ньы йӹрӹшӹ агыл, пожалы анеш, строгий дӓ тор ж ествен -  
ный ылеш.

43



Уг.;-

9-
I'

I!

К ого  стӧлЯн дӓ жар жалюзан кого окняан, кого комна-  
тыш пырымыкыжы, Хадж и Мурат ӹшкӹмжӹн, йылен шӹц- 
шӹ изи кидшӹм ош черкеска хрестӹлӓ лимӹ вӓр туре он- 
гешӹжӹ пиштӓ дӓ, талашыдеок, раскыдын дӓ ш отеш  пиш- 
тӹмӹлӓ, кумыцкий наречидон, кыдым тидӹ яжон нӓлен, 
сӹнзӓжӹм кымык ӹштен, келесӓ:

—  Великий кугижӓн дӓ тӹньӹн нокровительствышкет  
ӹшкӹмемӹм нуэм. Сш  кугижӓлӓн остатка патькалтыш вӹ- 
рем якте честно служаш  обещ аем, мӹньӹн дӓ тӓмдӓнӓт 
врагда ылшы Шамильдон кредӓлмӓштӹ полезный лиӓш  
шанем.

Переводчикым колыш нӓлмӹкӹжӹ, В оронцов Хаджи Му-  
рат вӹкӹ анжалеш, дӓ Хаджи Муратшат Воронцовын лй- 
цӓшкӹжӹ анжал шӹндӓ.

Ти кок эдемӹн сӹнзӓштӹ вӓш лит дӓ пиш шукы гишӓн, 
шамакдон келесӓш литӹмӹ гишӓн, дӓ мам переводчик по-  
пен, викок тӹдӹм агыл шайыштыныт. Нӹнӹ тӧрӧк, шамак- 
влӓдеок, икӓнӓ-иктӹштӹлӓн цилӓ истиным келесенӹт. Во-  
ронцовын сӹнзӓвлӓжӹ попенӹт: Х адж и М урат мам келесен,  
тидӹ ик шамакшыланат ак ӹнянӹ, тидӹ пӓлӓ— Хаджи Му-  
рат цилӓ русскийвлӓлӓн враг ылеш дӓ соок техень кодеш,  
кӹзӹтшӓт, тенге ӹштӓш принуждаймы ылешӓт веле подчи-  
няялтеш. Д ӓ  Хадж и М урат тидӹм ынгыла, тӹнге гӹнят 
ӹшкӹмжӹн преданный ылмыжым уверяя. Хаджи Муратшын  
сӹнзӓвлӓжӹ попенӹт: ти тьотялан война гишӓн агыл, колы- 
маш гишӓн тумаяш келнежӹ, дӓ тидӹ хоть шонгы ылеш  
гӹнят, йой ылеш, седӹ ндон тидӹндон осторож ны й лиӓш 
келеш. Воронцоват тидӹм ынгылен дӓ все-таки войнам ус-  
п ехдон  эртӓрӓш керӓлеш мам шотлен, тӹдӹм Хаджи М у-  
ратлан нонен.

—  Келесӹ тӹдӹлӓн,— Воронцов переводчиклӓн нопа (ти- 
дӹ ӹрвезӹ офицервлӓдон ты манын попен),— мӓнмӓн госу-  
дарьна маханьы силан, тӹнӓрок милостивый ылеш, дӓ, на- 
верно, мӹньӹн ядмемдон, тидӹм простя дӓ ӹшке токыжы  
служ аш  принимая. Передайышыц?— Хаджи М урат вӹкӹ ан- 
жен, тӹдӹ ядеш .— Мӹньӹн повелителем гӹц милостивый  
решеним нолучаймы яктежӹ, тӹдӹлӓн келесӹ, принимаяш  
дӓ тиштӹ ӹлӓшӹжӹ яжом ӹштӓш ӹшке вӹкем мӹнь нӓ- 
лӓм.

Х адж и М урат эчеӓт икӓнӓ кидшӹм онг вӹкӹжӹ пиштӓ 
дӓ тамам ӓнят шытырланен, талашен попаш тӹнгӓлеш.

П ереводчик келесӹмӹдон гӹнь, тӹдӹ тенге попен: тидӹ  
первиӓт, Авариям управляймӹжӹ годымат, 39 ин, русский-  
влӓлӓн верно служен, дӓ тидӹн врагшы Ахмет-хан тидӹм  
ямдаш дӓ Клюгенау генерал анзылны клеветайыде ылгецӹ, 
тидӹ нигнамат изменӹ.м ак ӹштӹ ылын.

—  Пӓлем, пӓлем,— В оронцов попа (хоть ӹшкежӹ пӓлен 
гӹнят, тагынамок цилӓ тидӹм монден).— Пӓлем,— тӹдӹ пе-
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лештӓ дӓ Хаджи Муратлан стенӓ сага ылшы диванышкы  
шӹнзӓш анжыкта. Н о Хаджи Мурат ак шӹц, техень важ-  
ный эдем анзылны шӹнзӓш ам смейӹ манмым анжыктымла 
статян силан пулшвлӓжӹм веле кыптырталеш.

—  Ахмет-ханжат, Шамильжӓт, коктынат— мӹньӹн враг-  
влӓэм ылыт,— переводчик докыла сӓрнӓлӹн, тӹдӹ пакыла 
попа.— Князьлӓн келесӹ, Ахмет-хан колен, мӹнь тӹдӹлӓн 
кусӹм пыртен кердтелам, тӹнге гӹнят Шамильжӹ эче ӹлӓ, 
дӓ тӹдӹлӓн кӱсӹм пыртыде мӹнь ам колы,— сӹнзӓхалвлӓ- 
жӹм кыптыртен дӓ онгылашыжым цат пӹзӹрӓлӹн, тӹдӹ 
келесӓ.

—  Мане, мане,— Воронцов ладнан пона.— Кыце тидӹ Ш а-  
мильлӓн кӱсӹм пырташыжы сӧрӓ?— тӹдӹ переводчиклӓн  
келесӓ.— Д ӓ  тидӹлӓн келесӹ, шӹнзӹн кердеш.

Х адж и М урат эчеӓт шӹнзӓш отказа дӓ  тӹдӹлӓн пумы 
ядмашеш келесӓ: лӓктӓшӹжӓт русскийвлӓ докы Шамильӹм 
уничитожаяш палшаш манынок лӓктӹн.

—  Яжо, яж о,— Воронцов пелештӓ.^— Мам тидӹ лӹмӹнжок  
ӹштӹнежӹ? Шӹц, шӹц...

Хадж и Мурат шӹнзеш дӓ келесӓ: тидӹм лезгинский ли- 
нишкӹ колтат гӹнь дӓ войскам пуат гӹнь, тидӹ пыток  
ӹнянӓ, цилӓ Дагестаны м кӹньӹлтӓ дӓ Шамиль тӹнӓм кы- 
чен ак сӹнгӹ лиэш.

—  Тидӹ яжо. Тидӹм л иэш ,—В оронцов попа.— Мӹнь ту-  
маялам.

П ореводчик Хаджи Муратлан Воронцовын шамаквлӓжӹм  
келесӓ. Хаджи М урат тумаяш тӹнгӓлеш.

—  Келесӹ сардарьлан,— эчеӓт тидӹ пелештӓ,— мӹньӹн 
семьяэм мӹньӹн тышманемӹн кидӹштӹ ылеш, дӓ мӹнь- 
ӹн самьяэм кырыкышты ылмы годым, мӹнь ялштымы  
ылам дӓ служен ам керд. Тӹдӹн ваштареш мӹньӹтӧрокок  
кешӹм гӹнь, тӹдӹ мӹньӹн вӓтем пуштеш, ӓвӓмӹм пуштеш  
дӓ тетявлӓэмӓт пуштеш. П усть князь мӹньӹн семьяэм ыта- 
ра, пленныйвлӓдон нӹнӹм вашталта дӓ тӹнӓм вара ӓль 
мӹнь колем, ӓль Шамыльӹм пуштам.

—  Яжо, яж о— Воронцов попа.— Тидӹ гишӓн тумаялына.—  
Кӹзӹтшӹ тӹдӹ пусть штабын начальник докы кеӓ дӓ ӹш- 
кӹмжӹн положенижӹм, ӹшкӹмжӹн намеренижӹм дӓ жела-  
нижӹм шайышт пуа.

Тенгелӓнлӓ Хаджи Муратын Воронцов доны ылшы пӹ- 
тӓриш свиданижӹ пӹтен.

Ти кечӹн вадешӹжок, у, восточный вкусдон ӹштӹмӹ 
театрышты итальянский опера кеен. Воронцов ӹшкӹмжӹн 
ложыштыжы ылын, дӓ партерӹштӹ акшаклалшы Х адж и  
Муратын йӓл гӹц айыртемӹн ылшы чалмаан кӓпшӹ кайын 
колта. Тидӹ торанжы шагалтымы Воронцовын адъютант-  
шыдон Лорис-М еликовдон пырен шагалеш дӓ пӹтӓриш ря- 
деш  шӹнзеш. Восточный, мусульманский достоинствыжы-
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дон  пӹтӓриш актым цӱдеен агыл, анеш, равнодуш но ан- 
жен шӹнзӹмӹкӹжӹ, Хаджи Мурат кӹньӹлеш, зрительвлӓм  
ладнан анжен лӓктеш, дӓ цилӓ зрительвлӓн внимаништӹм 
ӹшке вӹкӹжӹ обращая.

И ргод кечешӹжӹ Воронцовын обычный вечервлӓм ӹш- 
тӹмӹжӹ шачмы кечӹ ылын. Сотемдӓрен шӹндӹмӹ кого  
залышты, зимний садеш  таен шӹндӹмӹ музык шакта. Б1рве- 
зӹвлӓ дӓ пишок ӹрвезӓт агыл ылшы ӹдрӓмӓшвлӓ, кидӹ- 
штӹмӓт, онгыштымат, шӱштӹмӓт цӓрӓмок кодышы платье-  
влӓдон яркий мундирӓн пӱэргӹвлӓдон пӧртӹлӹт. Б у ф е т  
доны якшар фракан, цылкаан дӓ пашмакан лакейвлӓ шампан- 
скийвлӓм оптат дӓ конфетвлӓм дамавлӓлӓн намалыт. Сарь- 
дарын вӓтӹжӓт, ӹшкӹмжӹн ӹрвезӹ агыл ылмыжым ан- 
жыдеок, тенгеок, пеле цӓрӓ ылшы, хынавлӓ лошты каштеш, 
ласкон йӹрӓлтӓ, дӓ переводчик гач тамазар шамакым Х адж и  
Муратлан тенгечӹ театрышты попымлажок,равнодуш но келе-  
сӓ. Хозяйка паштек Хаджи М уратдокы  ӹдрӓмӓшвлӓ толыт, 
дӓ цилӓн намысланыдеок тидӹн анзылны шалгат, йӹрен- 
йӹрен со иктӹмок ядыштыт: тиштӹ ужмыжы яжон ӓль ху-  
дан тидӹлӓн чучеш. Воронцов ӹшкеӓт, золотой  эполетвлӓм  
дӓ аксельбантывлӓм пижӹктенӓт, шӱэшӹжӹ ош крестӹм 
лендӓдон  сӓкӓлтенӓт, Хаджи М урат докы миӓ дӓ тӹдӹмок 
ядеш, Хаджи Муратлан цилӓ, мам тӹдӹ тиштӹ уж еш , яжо-  
ла чучшашлык манын, ӹняненок тидӹ шанен тама. Дӓ Хад-  
жи М урат мам йӓлвлӓлӓн отвечаен, тӹдӹмок Воронцов-  
ланат отвечая: тидӹ нӹнӹ доны ук е— яжо тидӹ ӓль худа,  
тӹ гишӓн викок ак попы.

Хадж и М урат тиштӓкенӓт, балыштат семьяжӹм выку- 
пайымы гишӓн Воронцовдон попаш тӹнгӓлнежӹ, но Ворон-  
цов техень видӹм ӹштӓ— вуйта нимат колте дӓ  тӹдӹ гӹц 
ӧрдӹшкӹ карангеш. Лорис-Меликовшы вараХ адж и М урат-  
лан келесӓ: тиштӹ делавлӓ гишӓн попаш вӓр агыл.

Луатик цӓшӹм шимӹкӹ, Хаджи М урат, Мария Васильев-  
на подарымы ӹшкӹмжӹн цӓшӹжӹдон веремӓм проверая  
дӓ кеӓш лиэш, ӓль акли манын Л орис-М еликов гӹц ядепд. 
Лорис-М еликов келесӓ: кеӓш лиэш, но тӹнге гӹнят кодаш  
гӹнь лучи линежӹ. Н о Хаджи М урат ак код дӓ тидӹлӓн  
пумы фаэтонеш  шӹнзьш, ӹлӹмӹ квартирӹшкӹжӹ кыда- 
леш.

XI

Х адж и Мурат Тифлисӹштӹ ӹлӹмӹ вӹзӹмшӹ кечеш, ти- 
дӹн докы главнокомандующийын порученидон, наместникын 
адъютантшы Лорис-М еликов толеш. ■

—  Вуемӓт дӓ  кидвлӓэмӓт сардарьлан служаш сусу  ылыт,—  
молнамшылажок дипломатын гань ӹшкӹмжӹн выражени-
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жӹ дон вуйжым кымыкырак ӹштен дӓ кидшӹм онг вӹкӹ- 
жӹ пиштен, Хаджи Мурат келесӓ.— Приказывайы,— Лорис-  
Меликовын сӹнзӓвлӓшкӹжӹ ласкон анжен, тӹдьг.попалта.

Л орис-М еликов стӧл сага шӹнзӹшӹ креслыш шӹнзеш. 
Х адж и Мурат лап диваныш тӹдӹн ваштареш шӹнзеш, д ӓ  
кидвлӓжӹм пылвуеш кӹнертен, вуйжым кымык ӹштен, 
Лорис-Меликовын попымыжым колышташ тӹнгӓлеш. Татар  
йӹлмӹдон куштылгынок попышы Лорис-М еликов келесӓ:  
хотя князь, тӹньӹн эртӹш ӹлӹмӓшетӹм пӓлӓ, тӹнге гӹн- 
ят тӹдӹ ӹшке гӹцеток цилӓ историэтӹм пӓлӓш желая.

—  Тӹнь мӹлӓм шайышт п у ,—Лорис-М еликов келесӓ,— 
а мӹнь сирен нӓлӓм, руш йӹлмӹшкӹ сӓрем, дӓ князь го су -  
дарь докы колта.

Х адж и М урат тырлал колта (тӹдӹ хоть кынамат йӓлӹн 
попымым лоэш тӓрӹде велеӓт агыл, анеш, хоть кынамат 
вычен— попышы эдемжӹ эчеӓт иктӓ-мам ак келесӹ ли), ва- 
ра вуйжым лӱлтӓлеш, калпакшым шайыкырак шӹкӓлеш, дӓ  
Мария Васильевналанат эче пиш яж ола чучшы, ӹрвезӹн 
гань, айыртемӹн ылшы йӹрӓлтӹшӹжӹдон йӹрӓлтен колта.

—  Тидӹм лиэш,— тӹдӹ нопалта, тӹдӹн историжӹм го-  
судар ь  лыдын лӓктеш манын шанымаш тидӹм аздарен колтен  
тама.

—  Келесӹ мӹлӓм (татарский йӹлмӹштӹ вы манын поны- 
маш уке) цилӓ тӹнгӓлтӹш гӹцок, талаш ыдеок,— кӹшМнжӹ 
гӹц записной книжкӓм лыктын, Лорис-М еликов попалта.

—  Тидӹм лиэш. Толькы пиш шукы, попаш керӓлжӹ пиш 
шукы улы. Шукы дела ылын,—^Хаджи М урат пелештӓ.

— Ик кечӹштӹ ат поспейӹ, вес кечӹн попен пуэт ,— Ло-  
рис-Меликов попа.

—  Тӹнгӓлтӹш гӹцок шайышташ?
—  Мане, тӹнгӓлтӹш гӹцок: кышты шачынат, кышты 

ӹленӓт.
Х адж и М урат вуйжьш сӓкӓлтӓ дӓ шукы жен тенгелӓ  

шӹнзӓ; вара диван доны кишӹ пандым нӓлеш, слоновый  
вурдан, золотой  оправан, кинжал лӹвецӹн бритва гань пӹ- 
сӹ булатный кӹзӹм лыктеш, тӹдӹндон пандым шушташ  
тӹнгӓлеш дӓ тӹ веремӓнок шайыштеш.
—  Сирӹ:Цельмесеш шачынам, изи аул, осел вуй ганьы веле, 

мӓнмӓн доны кырыкышты тенге попат,— тӹдӹ шаяжым тӹн- 
гӓлеш.— Мӓ доцна мӹнӹрнӓт агыл, кок гӓнӓ лӱэн шокташ  
лимӹ нӓрӹштӹ, Хунзах, тӹштӹ ханвлӓ ӹленӹт. Д ӓ  мӓнмӓн 
семьянӓ нӹнӹдон лишӹл ылын. Мӹньӹн ӓвӓм, кого ӹзӓ- 
мӹм, Османым, ӹштӹмӹкӹжӹ, кого ханым, Абунунцал- 
ханым пукшен, вара ханын вес эргӹжӹм Умма-ханым пук- 
шен дӓ пукшен куштен, но Ахмет, мӹньӹн кокшы ӹзӓм, 
колен. Мӹнь шачмем годымок ханын вӓтӹжӓт Булач-ха-  
ным ӹштен. Ӓвӓм ти гӓнӓкшӓ^г т ӧ д й л ӓ н  цӹзӹ шӹшерӹм  
нукшаш ӹнежӹ ке ылын. Ӓтямжӹ мӹньӹн ш ӱден, ӓвӓмжӹ
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ӹнежӹ ке ылын; тӹдӹ келесен: „Эчеӓт ӹшкӹмемьшӹм му- 
тен пуштам— ам ке.“ Тӹнӓм ӓтям— тӹдӹ тыргыж ылын,—  
кинжалдон пӓрен шелӹн, дӓ айырыделыт ылгецӹ, ӓвӓмӹм 
пуштеш ылын. Ти статян тӹдӹ .мыньӹм таки путе, варажы  
ӹшкеок мырым шанен лыктын... Ӓнят тӹдӹжӹм шайышташ  
ак кел?

— Агыл, келеш, цилӓ шайышт,— Лорис-М еликов келесӓ.
Хаджи Мурат тумаяш тӹнгӓлеш. Тидӹ ӹшке ӓвӓжӹм

ӓшӹндӓрен колта, кыце тӹдӹ тидӹм ӹшке сагажы ыжга 
лӹвӓлӓн сакля левӓш вӹлӓн амалаш пиштен, тӹнӓм тидӹ 
ӓвӓжӹн покаштышы тӹ вӓрӹм анжыкташ ядын, кышакен 
шушыр вӓр кодын ылын.

—  Мане. Сенгелӓ ӓвӓм кормилицеш кете,— вуйжым ӹрзӓ- 
лӹн, тӹдӹ пакыла попаш тӹнгӓлеш,—ханын вӓтӹжӹ вес 
кормилицым нӓлӹн, дӓ тӹнге гӹнят мӹньӹн ӓвӓмӹм соик-  
ток яратен. Дӓ ӓвӓм мӓнмӓм, ӹрвезӹвлӓм, ханский дворе-  
цӹш кандыштын, мӓ ханский ӹрвезӹвлӓдон маЛынна дӓ 
ханын вӓтӹжӹ мӓнмӓм яратен. Ханвлӓ кымытын ылыныт: 
Абунунпал-хан, мӹньӹн кого ӹзӓмӹн, Османын, молочный 
шӱмбелжӹ, Умма-хан, мӹньӹн названный шӱмбелем, дӓ 
Бӱлачхан, сек изи, самой тӹдӹ, кыдым Шамиль йырлан 
гӹц шуэн колтен. Д ӓ  тидӹжӹ вара тенге лин. Аул мычкы 
мюридвлӓ кашташ тӹнгӓлмӹ веремӓэш мӹнь луцкы иӓш 
ылам ыльы. Нӹнӹ пу шашкывлӓдон кӱвлӓм роат дӓ сас- 
лат: „Мусульманвлӓ, хазават1“ Чеченецвлӓ цилӓн мюридвлӓ  
векӹ ванженӹт дӓ аварецвлӓӓт нӹнӹ докы ванжаш тӹнгӓ- 
левӹ. Мӹнь тӹнӓм дворецӹштӹ ӹленӓм. Мӹнь ханын шӱм- 
белжӹ ганьок ылынам; мам шаненӓм, тӹдӹм ӹштенӓм дӓ 
паян линӓм. Мӹньӹн имнивлӓэмӓт, оруж иэмӓт ыльы дӓ  
оксаэмӓт ыльы. Пиш яжон ӹленӓм дӓ нима гишӓнӓт шаны- 
делам. Дӓ тенгелӓжӹ Кази-муллам пуштмы якте, дӓ тӹдӹн 
вӓреш Гамзат вацмы якте ӹленӓм. Гамзат ханвлӓ докы 
носолвлӓм тенге келесӓш колтен: ханвлӓ хазаватым ак 
принимаеп гӹнь, тӹдӹ Хунзахым разоряен шуа. Тиштӓкен  
тумаялаш келеш ылын. Ханвлӓ русскийвлӓ гӹп лӱдӹнӹт, 
хазават принимаяшат лӱдӹнӹт, ханык вӓтӹжӹ мӹньӹм кок-  
шы эргӹжӹдон, Умма-хандон Тифлисӹш, русскийвлӓн  
главный ничальник докы Гамзат гӹц ытлаш палшык ядаш  
колтен. Главный начальникшӹ Р озен , барон ыльы. Тӹдӹ  
ни мӹньӹм, ни Умма-ханымат ӹш принимайы. Палшем ма- 
нын келесӓш ш ӱден  дӓ, большы нимат ӹштӹде. Тӹдӹн 
офицервлӓж ӹ веле токына кашташ дӓ Умма-хандон карт- 
ла мадаш тӹнгӓлевӹ. Нӹнӹ тидӹлӓн ӓрӓкӓм йӱктенӹт, ху -  
да вӓрвлӓшкӹ шывшеденӹт, дӓ тӹдӹ мажы ылын, цилӓ нӹ- 
нӹлӓн картла мадын колтен. Тӹдӹ кӓпшӹдон силан, ӱш- 
кӱж  ганьы, храбростьдонж ы , лев ганьы ыльы, а шӱмжӹ-  
дон гӹнь слабка, вӹд ганьы. Мӹнь тӹдӹм шывштен нӓн- 
гетелам ылгецӹ.тӹдӹ остатка имнивлӓжӹмӓт дӓ оруж иж ӹ -
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мӓт мадын колта ыльы. Тифлис паштек мӹньӹн шанымаш- 
влӓэм вашталт кевӹ1, дӓ мӹнь ханын вӓтӹжӹм дӓ ӹрвезь ’1 
ханвлӓм хазаватым принимаяш сарвалаш тьшгӓльӹм.

—  Малын шанымашвлӓэтшь! вашталтыныт?— Л орис-М ели-  
ков ядеш ,— русскийвлӓ ш ӱм еш ет пижтелыт?

Х аджи Мурат тырлалеш.
—  Уке, ш ӱмеш  пижтелыт,— реш ительно тӹдӹ келесӓ дӓ  

сӹнзӓвлӓжӹм кымен шӹндӓ.— Дӓ эче техень дела ыльы, 
седӹндон хазаватым принимаймем мӹньӹн шон колтыш.

—  Махань дела?
—  А мӓ Цельмес доны хандон кым мюридӹм вӓш лин 

шагалынна, коктыжы шӹлевӹ, иктьшӹм пистолет гӹц 
мӹнь лӱэн пуштым. Оружижым кедӓрӓш тьгдьш докы тол- 
мыкем, ТӸ1ДӸ1 эче живойок ыльы. Тӹдӹ вӹкем анжальы. 
„Тӹнь,— манеш,— мӹшьӹм пуштыц. Мӹлӓм яжо. А тӹнь—  
мусульманин ьфвезӹ дӓ силан ылат, хазаватым принимайы. 
Йымы ш ӱдӓ.“

—  Вара кыце, так и тӹнь принимайшыц?
—  Принимайделам, а тумаяш тӹнгӓльӹм,— Х адж и Мурат  

келесӓ дӓ ӹшке шаяжым пакыла попаш тӹнгӓлеш:
—  Кынам Гамзат Х унзах докы лишемьш, мӓ тӹдӹн до-  

кы тьотявлӓм колтышна дӓ тенге келесӓш шӱдӹшнӓ: мӓ 
хазаватым принимаяш согласаенӓ, только ученый эдемӹш 
колтыжы, кыце хазаватшым кычаш келеш, ынгылдарен пу- 
аш. Гамзат тьотявлӓлӓн усиштӹм нӹжӓш, нер ыражым чӱ- 
чӓш, нӹнӹн нерешӹштӹ шергиндӹвлӓм сӓкӓш шӱден дӓ  
нӹнӹш мӹнгеш колтен. Тьотявлӓ келесевӹ: Гамзат мӓнмӓм 
хазаватеш  тымдаш шейхым колташ йӓмдӹг ылеш, только  
ть1 условидон  веле, чтобы хан вӓтӹ тидӹн докы атаманеш изи  
эргӹжӹм колтыжы. Хан вӓть! ӹнянен дӓ Булач-ханым Гам- 
зат докы колтен. Гамзат Булач-ханым яжон принимаен дӓ  
мӓ докына кого ӹзӓжӹвлӓм ӱжӓш колтен. Тӹдӹ келесӓш  
шӱден: ханвлӓлӓн тӹдӹ! тенгелӓок служынежӹ, кыце ти- 
дьш ӓтяжӹ нӹнӹн ӓтяштӹлӓн служен. Ханша ӹшке воляш- 
тыдон ӸЛӸШӸ1 мол ЁЛдрӓмӓшвлӓ ганьок слабый, глупый 
дӓ одыра ылын. Тӹдӹ кок эргь1ЖӸ1ге колташ лӱдӹш цӓ ик 
Умма-ханым веле колтен. Мӹшь тӹ1дӹн сага кешӹм. Мӓн- 
мӓм уштыш нӓрӹ ш отеок  мюридвлӓ встречаевӹ дӓ мӓ йЬф- 
нӓ мыраш, лӱлӓш, дж игитоваяш  тьФгӓлевӹ. А миэн шомы- 
кынажы, Гамзат палаткыжы гӹц лӓктӹ, Умма-ханын ӧрт-  
нел докыжы миш дӓ тӹдӹм хан ш отеш ок принимайыш. 
Тӹ1дӹ келесӹш: „МӹФь нимахань худам ат тӓмдӓн томалан  
£1штӹделам дӓ ӹнемӓт ӹштӹп Только тӓ мӹшьӹТм идӓ пушт  
дӓ мӹлӓнем эдемвлӓм хазаватыш пырташ идӓ ӓптӹфтьТ 
Мӹнь тӓлӓндӓ ӹшке войскаэмдон, кыце ӓтям тӓмдӓн ӓтя- 
лӓндӓ служен, тӹнгеок служ аш  тӹнгӓлӓм. Тӓмдӓн томаш-  
кыда мьшьӹ1м Ӹ1лӓш колтыда. Мьшь тӓлӓндӓ Ӹ1шке совет-
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влӓэмдон палшаш тӹнгӓлӓм, а тӓ мам ӹштӹнедӓ, тӹдӹм 
ӹштӹдӓ.“

—  Умма-хан попаш мастар агыл ыльы. Мам келесӓш, 
тӹдӹ пӓлӹде дӓ юктеок шалген. Тӹнӓм мӹнь келесӹшӹм: 
тенгелӓ гӹнь пускай Гамзат Хунзахыш кеӓ; ханша дон  хан 
тӹдӹм почетдон принимаят. Д ӓ  мӹлӓм цилӓ келесӓш во- 
лям ӹш пуэп дӓ тиштӹ сек пӹтӓри мӹнь Ш амильдон вӓш 
лим. Тӹдӹ тишток, имам сагаок, ылын.

—  Тӹньӹм агыл ядыштыт, а ханым,— тӹдӹ мӹлӓм ке- 
лесӹш.

—  Мӹнь тырлен колтышым, а Гамзат Умма-ханым па- 
латкыш виден кеш. Вара Гамзат мӹньӹм сӹгьфӓльӹ дӓ 
ӹшкӹмжӹн посолвлӓжӹдон Хунзахыш мыктен кеӓш ш ӱ-  
дӹш. Мӹнь кыдальым. Посолвлӓ хан вӓтӹ гӹц кого эргь1- 
жӹмӓт Гамзат докы колташ сарвалаш тӹнгӓлевӹг. Мӹнь 
изменым цаклышымат, кого эргӹжӹм ӹнжӹ колты манын 
келесӹшӹм. Дӓ ӹдрӓмӓшӹн вуйыш ты  ышыжы тӹнӓрок, 
кынары цӹвӹн мыныштыжы ӱп ылеш. Ханша ӹнянӹш дӓ 
эргьшӹлӓн кеӓш шӱдӹш. Абунунцал-хан ӹшежӹ ке ыльы. 
Тӹнӓм ханша келесӹш: „Ужамат, тӹнь л ӱ д ӓ т .“ Кыды вӓр 
гӹцӹн карштаренрӓк чӹнгӓлӓш лиэш, тӹдь! мӱкш ганьок 
пӓлен. Абунунцал-хан шӹдешкен колтыш, ӓвӓжӹдон боль-  
шы ӹш попы дӓ имним ӧртнеллӓш шӱдӹш. Мӹнь тӹдӹн 
сага кешӹм. Гамзат мӓнмӓм Умма-хан гӹцӓт яжон вӓш ли. 
Тӹдӹ ӹ1шкеок кок гӓнӓ лӱмӹ яктешкӹ мӓ ваштарешнӓ  
кырык лапыш кыдал лӓктӹн. Тӹдӹн паштек конныйвлӓ 
значоквлӓдон кеӓт, мырат, лӱлӹт, джигитоваят. Лагер д о -  
кы миэн шомыкына, ханым Гамзат палаткыш пыртыш, 
мӹньжӹ имнивлӓ доран кодым.

—  Гамзатын палаткышты лӱӓш тӹнгӓлмӹ годым, мӹнь 
кырык лапышты ылам ыльы. Умма-хан вӹр лошты кымык 
киӓ, Абунунцал-ханжы мюридвлӓдон шиэдӓлеш. Тӹдӹн пел 
лицӓжӹ роал колтымы дӓ тарвалт кечӓлтӹн. Тӹдӹ пел 
КИДШӸ1Д0 Н лицӓжӹш хватен дӓ весӹжӹдон кӱ токыжы то- 
леш , цилӓштӹм кинжалдон роа. Мӹнь анзылнемок тӹдӹ 
Гамзатын шӱмбелжӹм роал шуш дӓ весӹ вӹкӹ шынгалт- 
нежӹ ыльы, но тиштӹжӹ мюридвлӓ лӱлӓш тӹнгӓлевӓт, тӹ- 
дӹ кенвазы.

Хадж и М урат тырлалалеш, чичӓлген шӹцшӹ тӹдӹн ли- 
цӓжӹ пӹцкӓтӓн якшарген кен, дӓ сӹнзӓвлӓжӓт якшарген 

шӹнзӹнӹт.
—  Мӹнь лӱдӹн колтышым дӓ кыргыж шӹльӹм.
—  Вот кыце?— Лорис-М еликов попалта.— Тӹнь нигна- 

мат, нима гӹцӓт лӱтделат, манын шаненӓм" ыльы.
—  Варажы нигнамат лӱтделам. Тӹнӓмшен мӹнь соо:< ти 

намысым ӓшӹндӓрен миэнӓм, дӓ ӓшӹндӓрен колт ымыкем- 
жӹ у ж  нима гӹцӓт лӱтделам.
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—  А ӹндежӹ ситӓ. Ыдылаш келеш,— Хадж и М урат по- 
палта, черкескын кӧргӹ кӹшӓнжӹ гӹц Воронцовын бре-  
гетшӹм переген  лыктеш, кнопкым переген темдӓлеш дӓ, 
вуйжым вочыкрак ӹштен, ӹрвезӹн ганьы йӹрӓлтӹмӓшӹ- 
жӹм цӓрӓш цацен, колыштеш. Цӓш луаткок гӓнӓ дӓ чет- 
вертьым севӓлеш.

—  Кунак Воронцов пешкеш,— йӹрӓлтен тӹдӹ попалта.
—  Мане, яжо цӓш,— Лорис-М еликов попалта.— Тӹнге 

гьшь, тьшь ыдыл, а мӹнь вычалам.
—  Якши—яра,— Хаджи М урат пелештӓ дӓ спальньышкы  

кеӓ.
Б1шкетшӹ кодмыкы, Лорис-М еликов, мам тидӹлӓн Хаджи  

М урат шайыштын, тӹ шайыштмы гьщ сек керӓлжӹм ӹш- 
кӹмжӹн записной книгӓэшӹжӹ сирен шӹндӓ, вара перос-  
кым пижӹктӓ дӓ мӹнгеш-анеш комната мычкы кашташ тӹн- 
гӓлеш. Спальня ваштареш ылшы амаса докы мимӹкӹжӹ, 
Л орис-М еликов тадар йӹлмӹдон чӹнь попышы эдемвлӓн  
юкыштым колын колта. Тидӹ цаклен колта, ти эдемвлӓ 
Х адж и Муратын мюридвлӓн<ӹ ылыт, амасам пачеш дӓ нӹ- 
нӹ докы пырен шагалеш.

Комнатышты айыртемӹн ылшы тӹ шапы дӓ кавашты 
пыш шалген, маханьы горецвлӓ доны лиӓлтеш. Седӹрӓш-  
тӹ бурка вӹлнӹ, окня доны шӓйӹк сӹнзӓн Гамзало шӹн- 
зӓ, тӹдӹ шелӓнгдӓрен шьшдӹмӹ, кышкедӓлтшӹ бешметӹм  
чиэнӓт, паслыкым пынен шӹнзӓ. Тӹдӹ пӹцкӓтӓ юкшыдон  
тамам-ӓнят тыргыжланен шайыштын, но Лорис-М еликов  
пырымыкы, выртышток цӓрнен колта дӓ, тӹдӹн вӹкӹ ан- 
жалтеок, ӹшке пӓшӓжӹм ӹштӓш тӹнгӓлеш. Тӹдӹн вашта- 
реш соок веселӓ ылшы Хан-Магома шалга дӓ, ош пӱвлӓ- 
жӹм кайзыктен, дӓ сӹнзӓвындымы шим сӹнзӓвлӓжӹдон  
йӹрен, со иктӹмок повторяен мйӓ. Ц евер  Элдар силан кид- 
вургывлӓштьшӹ шокшвлӓжӹм кӓргӓлтенӓт, пыдаэш сӓкӓл- 
тӹмӹ ӧртнелӹн подпругвлӓжӹ м шӹрӓ. Главный работник  
дӓ хозяйствын заведую щ ий ылшы Ханефи комнатышты  
уке ылын. Тӹдӹ кухняшты обедӹм йӓмдӹлен.

—  Ма гишӓн вара тӓ спорышта?— цилӓштӹдон здоров ай-  
мыкы, Хан-Магома гӹц Лорис-М еликов ядеш.

—  Тӹдӹ со Шамильӹм хваля,— Лорис-М еликовлан кид- 
шӹм пумыжы годым Хан-Магома попалта.— Шамиль кого  
эдем. Ученыят, святоят, джигитӓт ылеш манеш.

—  Кыце вара, тидӹ тӹдӹн дорцын карангын, со  эче  
хваля?

—  Карангын, а хваля,— пӱжӹм кайзыктен дӓ сӹнзӓвлӓ- 
жӹм йӹлгӹжтӓрен, Хан-Магома келесӓ.

—  Кыце вара, тӹдӹм святоеш  ш отлет ма?— Л ор и с-М е-  
ликов ядеш.
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— Святой агыл ылгецӹ, народ тӹдӹм ӹнежӹ колышт,—  
Гамзало йӹле попалта.

—  Шамиль агыл, а Мансур святой ылын,—-Хан-Магома 
келесӓ.— Тидӹ настоящий святойок ылын. Кынам тӹдӹ 
имам ылын, цилӓ халык вес статян ылыныт. Тӹдӹ аулвлӓ  
мычкы каштын дӓ халык тӹдӹн докы лӓктӹн, тӹдӹн чер -  
кеска пачыжым шывшалын, сулыквлӓжӹм простьыктен дӓ  
худам ӹштӓш агыл манын клятвым пуэн. Тьотявлӓ попе-  
нӹт: тӹнӓм цилӓ эдемвлӓок святой ганьы ӹленӹт,—-тава- 
кым шывштелыт, ӓрӓкӓм йӱтелыт, молитвавлӓм лоэш  ко- 
дыделыт, икӓнӓ-иктӹлӓн обидӓ ӹштӹмӹм простенӹт, даж е  
вӹрӹмӓт простенӹт. Тӹнӓм оксам ӓль хӓдӹрӹм мот  
гӹнь, равеш ялштенӹт дӓ корны вӹлӓн шагалтен коденӹт. 
Тӹнӓм йымат цилӓ шотышток народлан успехӹм пуэн, а 
кӹзӹтшӹлӓ агыл, —Хан-Магома попа.

—  Кӹзӹтӓт кырыкышты ни ак йӱэп, ни тавакым ак шыв- 
ш еп,— Гамзало келесӓ.

—  Тӹньӹн Шамилет ламарой ылеш,— Лорис-М еликовлан  
сӹнзӓжӹм пыть ӹштен, Хан-Магома попалта.

„Ламарой" шамак горецвлӓн лӹмдӹлмӹ шамакышты  
ылын.

—■ Ламарой— горец,— Гамзало отвечая.— Кырыкышты са- 
мой куркыжвлӓжӹ ӹлӓт.

—  А м олодец  ылеш, ловкан келесӹш,— ӹшкӹмжӹн про- 
тивникшын ловкый ответ пумашешӹжӹ сусу  линӓт, пӱвлӓ- 
жӹм кайзыктен, Хан-Магома пелештӓ.

Лорис-М еликовын кидӹштӹжӹ серебряный папиросоч-  
ницым ужын, тӹдӹ ӹшлӓнжӹ шывшаш ядеш. А вет тӓлӓн- 
дӓ шывшаш запрещаймы манык Лорис-М еликов келесӹмӹ- 
кӹ, тӹдӹ ик сӹнзӓжӹдон пыть ӹштӓ, Хадж и Муратын  
спальньышкы вуйжым онгыралеш дӓ, йӓл ужтым годым  
лиэш, манын келесӓ. Д ӓ  тӹшӓкенок, кужын нелтеок, шӹкш 
колтымыжы годым якшар тӹрвӹвлӓжӹм кынде кыптыртыл, 
шывшаш тӹнгӓлеш.

—  Тидӹ яж о агыл,— Гамзало костанын келесӓ дӓ ком- 
ната гӹц лӓктӹн кеӓ. Хан-Магома тӹдӹлӓнӓт сӹнзӓжӹм  
пытькалта дӓ шывшмы лош ты жок Лорис-М еликов гӹц 
ядышташ тӹнгӓлеш: кыштакен пиш яж о шелковый беш -  
мет дон  ош папахым нӓлӓш лучирӓк.

— Ма вара, тӹньӹн оксаэт тенгеок шукы ма?
—  Улы, ситӓ,— сӹнзӓжӹм йӹмӹктӹл Хан-Магома отвечая.
—  Тӹнь тидӹ гӹц яд, кыштакен оксажым мон,— Элдар  

келесӓ, дӓ ӹшкӹмжӹн пишок красивый, йӹрӓлтӹшӹ вуй- 
жым Лорис-М еликов докыла сӓрӓлеш.

—  Мадын нӓлӹнӓм,— пиш йӹле Хан-Магома попалта.
Д ӓ  тидӹ шайышт пуа, кыце тидӹ тенгечӹ, Тифлис мыч-

кы гуляймӹжӹ годым русский деньщиквлӓ дон  армянин- 
влӓ гӹц пӧгынышы эдем цуцашкы попазенӓт, хартла са-
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гашты мадын. Кон кого ылын: кым зол отой  дӓ шукы се -  
ребро. Хан-М агома махань мадыш ылмым тӧрок ынгыле- 
нӓт, кӹшӓнӹштӹжӹ ылшы вӹргеньӹ оксавлӓжӹм цонгыр- 
ге мырыктен, круга покшакы пырен дӓ цилӓэш кеем ма- 
нын келесен.

—  Кыце цилӓэшӹжӹ, тӹньӹн ылын ма?— Лорис-М еликов  
ядеш .

—  Цилӓжӹ мӹньӹн двенадцать копекем ыльы,— пӱвлӓжӹм 
кайзыктен Хан-Магома попа.

—  Ну, а если мадын колтенӓт ылгецӹ?
—  А тевеш ,— дӓ Хан-Магома пистолетшӹм анжыкта.
—  Кыце вара, пуэт ылын?
—  Малын пуаш? Кыргыж шӹлӓм ыльы, иктӓжӹ кычат 

гӹнь, пуштам ыльы. И цилӓ делажы.
— Кыце вара, мадын нӓлӹнӓт?
—  Айя. Мадын нӓлӹнӓм. Цилӓ поген нӓльӹмӓт, кешӹм.
—  Хан-Магома дон Элдарым Лорис-М еликов яжонок ын- 

гылен. Хан-Магома пиш сусу , веселяйшӹ, ӓрӓкӓ йӱшӹ, 
уты дон ылшы ӹлӹмӓшӹм кыш цикьшлӓ, тӹдӹм пӓлӹдӹ- 
мӹ, соок  веселӓ, куштылгы ышан, ӹшкӹмжӹн дӓ йӓлӹн 
ӹлӹмӓшдонат мадшы, ти мадыш гишӓнок кӹзӹт русский-  
влӓ докы ж ат ванжышы, тенгеок ӹлӹмӓшдон мадмы гишӓн  
иргодымок мӹнгеш Шамиль докы ванжен кердшӹ эдем  
ылын. Элдарат тенгеок яжон ынгылаш лимӹ ылын; тидӹ  
ӹшке мюршидлӓнжӹ полныйок преданный, ладна, силан 
дӓ твердый ышан ылын. Лорис-М еликовлан лач рыжий  
Гамзало веле пӓлӓш литӹмӹ ылын. Лорис-М еликов цаклен, 
ти эдем  Шамильлӓн преданный велеӓт агыл, тӹшец утла  
цилӓ русскийвлӓ вӹкӹ сӹнгӓш литӹмӹ отвращеним, пре- 
зреним, гадливостьым дӓ ужын кердтӹмӹ шамым таен ур-  
ден. Лорис-Меликовлан дӓ кыды-тидӹ начальствуйшы эдем-  
влӓлӓнӓт техень шанымаш толын: Хадж и Муратын рус-  
скийвлӓ докы лӓкмӓшӹжӹ дӓ тӹдӹн Шамиль вӹкӹ ылшы 
шӹдӹжӓт алталымаш ылеш, тидӹ тишкӹ русскийвлӓн слаб- 
ка вӓрӹштӹм пӓлен нӓлӓш манын веле лӓктӹн, дӓ варажы 
кырыкышкы кыдал шӹлӹн, кышты русскийвлӓ слабка ыл- 
ыт, тӹшкӹ силам колташ. Д ӓ  Гамзало цилӓ ӹшкӹмжӹн 
сущ ествож ы дон  тидӹм тенгеок анжыктен. „Нӹнӹ дӓ Х ад-  
жи М урат ӹшкежӓт,— Лорис-М еликов тумая,— ӹшкӹмӹш- 
тӹн мам ӹштӓш сӧрӹмӹштӹм таен мыштат, но ти эдем-  
жӹ мӱден мыштыдымы ненавистьшыдон ӹшкӹмжӹм вы- 
давая .“

Лорис-Мели:-:ов тидӹндон попаш цацен анжа. Тӹдӹлӓн 
скучна моло агыл, манын тидӹ ядеш. Но Гамзаложы ӹшке пӓ- 
шӓжӹм пырахыдеок, пел сӹнзӓжӹдон Лорис-М еликов вӹ- 
кӹ тӹрӹнь анжен, кӧргӹ юкын дӓ мытыкын отвечая:

— Уке, скучна агыл.— Д ӓ ти стӓтянок мол ядмашвлӓэ- 
шӓт келесен миӓ.
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Лорис-М еликов нукервлӓн комнатышты веремӓм эртӓрӹ-  
мӹжӹ лошты, Хадж и Муратын нӹлӹмшӹ мюридшӓт, ава- 
рец Ханефи, пырен шагалеш, тӹдӹ ӱп кушкын шӹцшӹ 
шуӓн дӓ пандашан ылеш, вӹкӹ лӓктӹн шӹцшӹ онгжы ӓп- 
шӓт шувыш гань ылеш. Тидӹ попаш яратыдым здоров ы й  
работник ылын, нимат попыдеок ӹшке пӓшӓшкь1жӹ пыт 
пижӹн, дӓ Элдарлаок хозажын шудӹмӹвлӓжӹм юк лыкте- 
ок ӹштен миэн.

Нукервлӓн комнатышкы рислӓн тидӹ пырымыкы, Л орис-  
Меликов тидӹм шагалталеш дӓ кышецӹн ылеш, шукердшен  
ли Хаджи М урат доны ровотая, манын ядышташ тӹнгӓ- 
леш.

—  Вӹц и,— Лорис-Меликовын ядмашешӹжӹ Ханефи ке- 
лесӓ.— Мӹнь тӹдӹндон ик аул гӹцок ылам. Мӹньӹн ӓтям 
тӹдӹн кугузажым пуштын, дӓ нӹнӹ мӹньӹм пуштнештӹ  
ыльы,—кушкын шӹцшӹ сӹнзӓхал лӹвецӹн Лорис-Меликӧвын  
лицӓшкӹжӹ ладнан анжен, тӹдӹ келесӓ.— Мӹнь тӹнӓм шум-  
бел шотеш мӹньӹм принимаяш ядым.

—  Ш умбел шотеш принимаяш манметшӹм кыце ынгы- 
лымла?

—  Мӹнь кок тӹлзӹ вуем нӹжтелам, кӹчвлӓэмӓт пӹчке- 
дӹделам дӓ токышты толынам. Нӹнӹ мӹньӹм тӹдӹн ӓвӓ- 
жӹ докы, Патимат докы, колтевӹ. Патимат мӹлӓм цӹзӹ- 
жӹм пукшен дӓ мӹнь тӹдӹн шӱмбелжӹ линӓм.

Вес комнатышты Хаджи Муратын юкшы шактен колта. 
Элдар, выртышток хозажын юкшым пӓлен, кидшӹм ӹштӹ- 
леш дӓ кужын ашкылтен гостиныйыш пыра.

— Токыжы ш ӱдӓ,— мӹнгеш толмыкыжы, тӹдӹ келесӓ.  
Д ӓ, веселӓ Хан-Магомалан эчеӓт ик пероскым пуэн, Л орис-  
Меликов гостиный комнатыш кеӓ.
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Л орис-М еликов гостиныйыш пырымыкы, Хаджи М урат  
веселӓ анжалтышдон тӹдӹм вӓш лиэш.

—  Н у ма, пакыла нопымыла?— диваныш шӹцмӹжӹ годым  
тӹдӹ ядеш.

—  Мане, шайышташ келеш,— Лорис-М еликов пелештӓ.—  
А мӹнь тӹньӹн нукервлӓэт докы пырышым, нӹнӹдон хы- 
тырышым. Иктӹ— чоте веселӓ,— Лорис-М еликов приваялеш.

—  Мане, Хан-М агома— куштылгы эдем ,— Хаджи М урат  
попалта.

—  А мӹлӓм ӹрвезӹрӓкшӹ; цеверж ӹ яж ола чучы.
—  А, Элдар. Тӹдӹ ӹрвезӹ, тӹнге гӹнят пингӹдӹ, кӹрт-  

нин.
Нинӹ тырлалалыт.
—  Тӹнге гӹнь пакыла попымыла?
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—  Мане, мане.
—  Кыце ханвлӓм пуштыныт, мӹнь келесӹшӹм. Ну, нӹ- 

нӹм пуштын шуэнӹт, дӓ Гамзат Хунзахыш пырен, ханский 
двор ец еш  шӹнзӹн,— Хаджи М урат тӹнгӓлеш.— Ханын вӓтӹ- 
жӹ эче кодын. Гамзат тӹдӹм токыжы шӱден. Тӹдӹжӹ ти- 
дӹлӓн попаш тӹнгӓлӹн. Гамзат Асельдер мюридшӹлӓн  
пытькалтенӓт, тӹдӹжӹ шайьщ шырал колтен дӓ ханшам  
пуштын шуэн.

—  Тӹдӹжӹм малын тидӹ пуштын? —  Лорис-М еликов  
ядеш.

— А кыпе ӹне: анзыл ялвлӓэтдон ванженӓт гӹнь, шайыл- 
влӓдонжат ванжы, Цилӓ роды хӓлӓ ямдаш келеш ылын. Тен-  
геок и ӹштенӹт. Шамиль изи эргӹжӹм пуштын, йырлан 
гӹп шуэн колтен.

— Авария хӓлӓ Гамзатлан покоряялтын, мӓ шумбелем-  
дон  ӹненӓ покоряялт ыльы. Мӓлӓннӓ ханвлӓ пуштмыжы  
тӓреш тӹдӹн вӹржӹ келеш ыльы. Мӓ тенге ӹшкӹмнӓм ви- 
дӓш тӹнгӓлнӓ, вуйта покоряялтынна, ӹшкежӹ гӹнь, кьще 
ть1дӹ1 гьщ вӹрӹм нӓлӓш, тӹдӹм веле тумаеннӓ. Мӓ тьотя-  
надон советӓйӹшнӓ дӓ решӹшнӓ: тӹдӹн двореп  гӹц лӓкмӹ 
веремӓжӹм вычаш дӓ огол шайьщ тӹдӹм пушташ. Тӓгӱ  
ӓнят мӓнмӓн попымынам колыштын дӓ Гамзатлан келесен, 
тӹдӹжӹ тьотянам токыжы шӱденӓт, келесен: „Анжы, ыны- 
катвлӓ мӹнь ваштарешем лачок худам  шанат гӹнь, тӹ- 
лӓнет нӹнӹдон иквӓрешок кечӓш вӓрештеш. Мӹнь йымын 
делам ӹштем дӓ мӹлӓнем лоэштӓрӓш акли. Ке, мам мӹнь 
келесӹшӹм, ӓшӹндӓрӹ.“

—  Тьотяна токына тольы дӓ мӓлӓннӓ келесӹш. Тӹнӓм мӓ вы- 
чаш шӹнӓ решӹ, делам праздникын пӹтӓриш кечьшок, ме- 
четьышты ӹштӓш линӓ. Тӓнгвлӓнӓ отказевӹ— м̂ӓ шӱмбелем-  
донок кодынна.

—  Мӓ кок пистолет рӓдӹ нӓлнӓ, буркывлӓм чишнӓ дӓ мече-  
тьыш кешнӓ. Гамзат кымлы мюриддон пырыш. Цилӓн нӹ- 
нӹ пӓрӓ шашкы кидӓ ылыт. Гамзат сага, тӹдӹн яратымы  
мюридшӹ Асельдер аш кедеш,— самой седӹ, кӱ ханшан вуй-  
жым роал шуэн. Мӓнмӓм ужмыкыжы, тӹдӹ буркыдам кы- 
дашта манын сӹгӹрӓл колтыш дӓ токем толын шагальы. 
Мӹньӹн кинжалем кидӹштемок ылын дӓ, мӹнь тӹдӹм пуш-  
тын шушым, варажы Гамзат вӹкӹ шынгалтым. Д ӓ  Осман  
ӹзӓм тӹдӹн вӹкӹ лӱэн колтен поспеенӓт уж е. Гамзат эче  
Ӹ1ЛӸШ0 К ыльы дӓ ӹзӓм вӹкӹ кинжалдон кыргыж кеш, но 
мӹнь тӹдӹм вуйжы гьЩ шелӹн, пуштын шушы.м. М юрид-  
влӓ кымлы эдем ылевӹ, мӓжӹ коктын. Нӹнӹ шӱмбелем  
Османым пуштевӹ, а мӹньжӹ кредӓл-кредӓл окняш тӹр- 
гештӹшӹм дӓ шӹльӹм.

—  Гамзат пушмым колмыкы, пилӓ народ кӹньӹлӹн, мюрид- 
влӓӓт кыргыж шӹлӹнӹт, кӱ шӹлӹн шоктыде гӹнь, ньшӹ- 
жӹм пуштын оптенӹт.
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Хаджи М урат цӓрнӓл колта дӓ лелӹн шӱлӓлтӓ.
—  Тидӹ цилӓ яж о ыльы,— тӹдӹ пакыла попа,— вара цилӓ 

локтылалты, Гамзат вӓреш Шамиль ли. Тӹдӹ токем посол-  
влӓм колтен дӓ  русскийвлӓ ваштареш нӹнӹ сага кеӓш 
ӱжӹ; мӹнь отказем гӹнь, Хунзахым разоряен шуаш дӓ 
мӹньӹм пушташ крозен. Мӹнь келесӹшӹм: тӹдӹн докы ам 
ке дӓ ӹшкӹмжӹмӓт ӹшке докем ам колты.

—  Малын тӹдӹн докы тӹнь кетелат?—Лорис-М еликов  
ядеш.

Х адж и М урат лицӓжӹм кыптырта дӓ тӧрокок ак отве- 
чӓйӹ.

—  Акли ыльы. Шамиль вӹлнӹ Осман ш ӱмбелемӹнӓт дӓ 
Абунунцал-ханынат вӹрӹштӹ ылын. Мӹнь тӹдӹн докы шӹм 
ке. Розен, генерал, мӹлӓнем офицер чиным колтен дӓ Ава- 
риштӹ начальник лиӓш шӱден. Цилӓок яж о лиэш ыльы, 
но Р озен  Авариэш иӹтӓри казикумыхский ханым, М аго-  
мет-мирзам, а варажы Ахмет-ханым назначен. Тидӹжӹ мӹ- 
ньӹм викок ужын кердте. Тӹдӹ эргӹжӹлӓн ханшан ӹдӹр- 
жӹм, Салтанетӹм, сватаен. Тӹдӹжӹм тидӹлӓн путелыт. 
Тиштӹ мӹнь вуйнамат ылам манын тӹдӹ шанен. Тӹдӹ мӹньӹм 
сӹнзӓ мычанжат ужын кердтӹмӹ лин дӓ токем ӹшкӹмжӹн 
нукервлӓм мӹньӹм пушташ колтен, но мӹнь нӹнӹ гӹц шӹ- 
лӹнӓм. Тӹнӓм тӹдӹ мӹнь гишӓнем К люгенау генераллан  
попен шӹнден,— келесен: вуйта салтаквлӓлӓн пум пуаш агыл 
манын, мӹнь аварецвлӓлӓн попенӓм. Тӹдӹ эче келесен, 
мӹнь чалмам чиэнӓм, теве тидӹм,— калпакыштыш чалмаш- 
кыжы анжыктен, Хаджи М урат келесӓ,— тидӹжӹ Шамиль- 
лӓн преданный ылмашы.м анжыкта. Генерал ӹнянӹде дӓ  
мӹньӹм тӹкӓлӓш ш ӱдӹде. Н о генерал Тифлисӹш кен кол- 
тымыкы, Ахмет-хан ӹшке статянжы ӹштен: рота салтак- 
влӓжӹдон мӹньӹм хватен, цепӹм чиктен дӓ пушка дервен  
ялштен шагалтен

—  К уд сутка мӹньӹм тенге кычен у-рдевӹ. Шӹмшӹ сут-  
каэшӹжӹ шӱтевӹ дӓ Темир-Хан-Ш ура докы виден кевӹ. 
Нӹллӹ' салтак рӓйӹмӹ пичӓлвлӓдон нӓнгевӹ. Кидвлӓэм 
ялштымы ылыт, кыргыжаш цацем гӹнь, мӹньӹм тӧрок пуш- 
таш шӱдӹмӹ. Мӹнь тидӹм пӓленӓм. М оксоха сага эртӓш  
тӹнгӓлмӹкӹнӓ (корныжы пиш ӓнгӹсӹр ыльы) вургымла вел- 
нӹ вӹцлӹ вочык кӱкшӹцӓш тура урмаи! кайы. Мӹнь сал- 
так доцын вургымла векӹ, йырлан докыла карангым. Сал- 
так мӹньӹм шагалтынежӹ ыльы, но мӹнь урмашкы тӹр- 
гештӹшӹм дӓ салтакымат паштекем шывшын валтышым. 
Салтак колыш, а мӹнь теве ӹлӹшок кодынам. Ӧрдӹжлу-  
влӓм, вуем, кидвлӓм, ялвлӓэм цилӓ тодын шуэнӓм. Шӹдӹр- 
нен кенем ыльы— дӓ акли. Вуй сӓрнӓл кеш дӓ мӹнь ама- 
лен кенӓм. Вӹр лошты, нӧрен шӹцшӹ шижӹн колтышым. 
Кӹтӧзӹ ужын, халыкым ӱжӹн толын дӓ мӹньӹм аулыш на-
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мал кенӹт. ӦрдӹжлувлЁдон вуй тӧрлӓневӹ, ялемӓт тӧрлӓ- 
нӹш, только мытыкрак ли.

Д ӓ  Х адж и Мурат какляка ялжым виктӓлтен колта.
—  Служа, тидӹжӹ эче яж о ,— тӹдӹ попа.— Н арод пӓлен, 

токем толаш тӹнгӓлезӹ. Мӹнь тӧрлӓнӹшӹм, Цельмесӹш  
Ь1лӓш кешӹм. Аварецвлӓ эчеӓт ӹшкӹмӹштӹм управляяш  
мӹньӹм ужӓш тӹнгӓлевӹ,— ладнан, уверенный гордостьдон  
Х аджи М урат келесӓ .—Д ӓ  мӹнь согласайышым.

Хадж и М урат пӹсӹн кӹньӹл кеӓ. Д ӓ, сумка кӧргӹштӹш  
портфель гӹц сарем кешӹ кок сирмӓшӹм лыктын, нӹнӹм 
Лорис-Меликовлан пуа. Сирмӓшвлӓжӹ генерал Клюгенау  
дорцын ылыныт. Лорис-М еликов нӹнӹм лыдын лӓктеш. Пӹ- 
тӓриш сирмӓшӹштӹшӹ сирӹмӹ: .

„Прапорщик Хаджи Мурат. Тӹнь мӹнь донем  служ ен ӓт ,  
мӹнь тӹньӹм яратенӓм дӓ  тӹньӹм пуры эдемеш  шотленӓм. 
Ахмет-хан мӹлӓм келесӹш: тьшь изменник ылат, тӹнь чалмам 
чиэнӓт, тӹнь Шамильдон связӹм кычет, тӹнь русский на- 
чальствым ӹшжӹштӹ колыштеп манын народым тымденӓт. 
Мӹнь тӹньӹм арестуяш  дӓ токем кандаш приказым пуэ- 
нӓм,— тӹнь шӹлӹнӓт; тӹнь вуйнаматан ылметшӹм ам пӓлӓт, 
шӹлметшӓт тӓ яж о векӹ, тӓ худа  векӹ ылеш— тожы ам пӓлӹ. 
Ь1нде мӹньӹм колышт. Великий кугижӓ ваштареш тӹньӹн 
совестет  ире ылеш гӹнь, если тӹнь вуйнамат ат ыл гӹнь, 
токем тол. Нима гӹцӓт ит лӱд, мӹнь тӹньӹн защитникет  
ылам. Хан тӹлӓт нимат ак ӹштӹ,— тӹдӹ ӹшкежӓт мӹньӹн 
кидӹштӹ ылеш. Седӹндон тӹлӓт нимат лӱдӓш  у к е “.

Пакылажы Клюгенау тӹ гишӓн сирен: тӹдӹ хоть кына-  
мат ӹшке шамакшым кыча дӓ справедливый ылеш, дӓ эче-  
ӓт Хаджи Муратым ӹшке докыжы лӓктӓш ӱжӹн.

Лорис-М еликов пӹтӓриш сир.мӓшӹм лыдын пӹтӓрмӹ- 
кӹжӹ, Хаджи М урат вес сирмӓшӹм лыктеш, дӓ Лорис-М е-  
ликовлан кидӹшкӹ пумешкӹжӹ, пӹтӓриш сирмӓшеш кыце 
отвечӓен, тӹдӹм шайышт пуа.

—  Мӹнь тӹдӹлӓн тенге отвечӓенӓм: мӹнь чалмам нама-  
лыштынам, только Шамильлӓн агыл, а ӹшкӹшемӹм спаса- 
яш манын, Шамиль докы мӹнь ванжен ам керд, тӹдӹн гач 
'мӹньӹн ӓтям, шӱмбелвлӓэм дӓ родственниквлӓэм пуштмы  
ылыт, тӹнге гӹнят русскийвлӓ докы лӓктӹн ам керд, мӹ- 
ньӹн честем ямденӹт. Хунзахышты, мӹнь пидӹн шӹндӹ- 
мӹ ылмем годым, ик негодяй... мӹнь вӹкем. Д ӓ  ти эдем  
пуштмы лимӹ якте мӹнь токыда лӓктӹн ам керд. А глав- 
ныйжок—алталышы Ахмет-хан гӹц лӱдӓм. Тӹнӓм генерал  
мӹлӓм ти сирмӓшӹм колтен,— Х адж и М урат келесӓ дӓ Л о-  
рис-Меликовлан весь1м, сарем шӹцшӹ пумагам пуа.

„Тӹнь мӹньӹн сирмӓшешем отвечӓенӓт, —  тау,— Л орис-  
Меликов лыдеш.— Мӹнгеш толаш ам лӱд, но ик гяурдон  
ӹштӹмӹ оскорблени тидӹм ӹштӓш цӓрӓ, манын тӹнь си- 
рет; а мьшь тӹлӓнет ӹняндӓрем, русский закон справедли-
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вый ылеш, дӓ ку тӹньӹм оскорбляяш смеен, сӹнзӓэтдонок  
тӹдӹм наказымым уж ат. Мӹнь тидӹм пӓлен лӓктӓш при- 
казым пуэнӓмӓт уж е. Колышт доко, Хаджи М урат. Тӹнь 
мӹньӹн честный ылмемлӓн ат ӹнянӓт, мӹнь недовольный  
лиӓшӓт правам имеем, тӹнге гӹнят, горецвлӓн ӹняндӹмӹ 
характерӹштӹм пӓлемӓт, мӹнь тӹньӹм простем. Если ч и с -  
та совестян ылат гӹнь, еслит ӹнь чалмам ӹшкӹмедӹм ыта- 
раш веле чиэнӓт гӹнь, тӹнь прав ылат дӓ русский прави- 
тельство дон мӹнь вӹкем смелан анжен кердӓт, а тӹ эдем-  
жӹ, кӱ тӹньӹн честедӹм ямден, ӹняндӓрем тӹньӹм, нака- 
зымы лиэш, и м ущ ест вет  т ӹ н ьӹ н  м ӹ нгеш ок пум ы  ли эш , дӓ  
уж ат, пӓлет— махань ылеш русский закон. Осовынок, рус-  
скийвлӓ цилӓ вӹкок вес статян анжат; махань гӹнят мерзавец  
тӹньӹн честедӹм ямден гӹнят, русскийвлӓн сӹнзӓ анзылны 
тӹнь ӹшкӹмедӹм унижайыделат. Мӹнь ӹшкеок гимринцы- 
влӓлӓн чалмам намалышташ разрешӓенӓм дӓ нӹнӹ вӹкӹ 
кыце келеш, тӹнге анжем, тӹнге гӹнь, эчеӓт икӓнЯ келесем,  
тӹлӓт лӱдӓш ӹжӓт нимат уке. Токет мӹнь эдемӹм колтем, 
тӹ эдемдон коктын токем толда, тӹдӹ мӹлӓм ӹнянӓ, т ӹ -  
дӹ  т ӹ н ьӹ н  врагвлӓэдӹ н рабш ы  агыл, а эдемӹн тӓнгжӹ дӓ 
правительство гӹц айыртемӹн вниманим пользывая".

Пакылажы Клюгенау эчеӓт Хаджи Муратым лӓктӓш ын- 
гылдарен.

—  Мӹнь тидӹлӓн шӹм ӹнянӹ,— Лорис-М еликов лыдын 
пӹтӓрмӹкӹ, Хаджи М урат пелештӓ,— дӓ Клюгенау докы  
шӹм ке. Мӹлӓм, главныйжок, Ахмет-ханлан кӱсӹм нӧрӹк- 
тӓш келеш ыльы, тидӹжӹм мӹнь русскийвлӓ гач ӹштен 
кердтела.м. Ти веремӓнок Ахмет-хан Цельмесӹм окружаен  
нӓлӹн дӓ мӹньӹм кычынежӹ ӓль пуштнежӹ ылын. Мӹньӹн 
народем утла чӹдӹ ыльы; мӹнь тӹдӹм шин лӓктӹн керд-  
телам. Самой ти жепӹнжӹ Шамиль колтымы сирмӓшӹм ик 
эдем намал толын. Тӹдӹ мӹлӓнем Ахмет-ханым шин шуаш,, 
тӹдӹм пушташ толаш обещ аен дӓ мӹлӓнем управляяш ци- 
лӓ Аварим пуаш лин. Мӹнь шукы тумайышым дӓ Шамиль  
докы ванжышым. Д ӓ  вот тӹнӓмшен цӓрнӹдеок русскийвлӓ- 
дон  воюенӓм.

Тиштӓкенжӹ Хаджи Мурат ӹшкӹмжӹн цилӓ военный дела-  
жым шайышт пуа. Нӹнӹжӹ ниш шукы ылыныт дӓ кыды- 
тидӹжӹм Лорис-М еликов пӓлен. Тӹдӹн цилӓ походвлӓжӹ  
дӓ набегвлӓжӹ пиш йӹле вӓргӹц вӓрӹш кен колтымашдон  

■ поразительный ылыныт, пиш смелыйвлӓ ылыныт дӓ соок  
усп ехд он  эртӓрӓлтӹнӹт.

—  Шамиль дон  мӹнь лош тем  др у ж б а  нигнамат ылте,—  
ӹшке рассказшым Х адж и М урат пӹтӓрӓ,—-тидӹ мӹнь 
гӹцем лӱдӹн, дӓ тӹнге гӹнят, мӹнь тӹдӹлӓн керӓл ылы- 
нам. Д ӓ  тиштӹ ик случай лин колтыш, мӹнь гӹцем ядевӹ; 
кӱлӓн Шамиль паштек имам лимӹлӓ? Мӹнь келесӹшӹм: 
имам тидӹ лиэш, кӱн шашкыжы пӹсӹ. Тидӹм Шамильлӓн
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келесенӹт, дӓ Шамиль мӹнь гӹцем ытлынежӹ ылын. Тӹдӹ  
мӹньӹм Табасараньыш колтен. Мӹнь кешӹм, тӹжем тӓгЯм, 
кымшудӹ имним воюен нӓльӹм. Н о тӹдӹ келесӹш, вуйта  
мӹнь мам келеш, тӹдӹм ӹштӹделам, мӹньӹм наибство гӹц 
карангдыш дӓ цилӓ оксам токыжы колташ шудӹш. Мӹнь 
тӹже.м золотойым колтышым. Тӹдӹ ӹшке мюридвлӓжӹм  
колтен дӓ цилӓ именьяэм шыв'шын нӓльӹ. Тӹдӹ мӹньӹм 
ӹшке токыжы терген; мӹнь нӓлӹшӹм, тӹдӹ мӹньӹм пушт-  
нежӹ, седӹндонок шӹм ке, тӹдӹ токем мӹньӹм неволя нӓ- 
лӓш колтен, мӹнь нӹнӹдон кредӓлӹнӓм дӓ Воронцов докы  
лӓктӹнӓм. Только семьяэм мӹнь нӓлтелӓм. Ӓвӓмӓт, вӓте- 
мӓт, эргӹмӓт тӹдӹн доны ылыт. Сардарьлан келесӹ; семья- 
эм тӹштӹ ылмы годым мӹнь нимат ӹштен ам керд.

— Мӹнь келесем ,—Лорис-М еликов попа.
—  Хлопочайы, старайы. Ма мӹньӹн, тӹдӹ цилӓ тӹньӹн, 

только князь доны палшы. Мӹнь ялштымы ылам, дӓ керем  
мычашыжы— Шамильын кидӹштӹ.

Ти шамаквлӓдон Хаджи Мурат Лорис-Меликовлан ша- 
йыштмы рассказшым пӹтӓрӓ. ,

XIV

Коклышы декабрьын военный министр Чернышев докы  
Воронцов техень сирмӓшӹм сирен. Сирмӓшӹжӹ француз-  
ский йӹлмӹдон сирӹмӹ ылын:

„Любезный князь, Хадж и М уратдон мам ӹштӹмӹлӓ, тӹ- 
дӹм нӹтӓри решӓш желаенӓмӓт, остатка почтыдон мӹнь 
тӹлӓт сирӹделам. Кок-кым кечӹ годш ен мӹнь ӹшкӹмемӹм 
здорованок ам чувствыйы. Ӹшкӹмемӹн остатка сирмӓшӹш- 
тем Хадж и Муратын тиш толмыжы гишӓн мӹнь увертӓ-  
ренӓм тӹлӓт: тӹдӹ Тифлисӹш восьмойын толын; вес кече- 
шӹжӹ мӹнь тӹдӹндон знакомыялтым, дӓ кӓндӓкш ӓль ӹн- 
декш  кечӹ тӹдӹндон попышым дӓ тумаен каштынам, мам 
тӹдӹ анзыкыжым мӓлӓннӓ ӹштен кердеш  дӓ осовынок мам 
мӓлӓннӓ кӹзӹтшӹ ӹштӹмӹлӓ, Хаджи Мурат пиш ко- 
гон семьяжӹ гишӓн ясылана, дӓ цилӓ знаквлӓдон откро-  
венно попа, что тӹдӹн семьяжӹ Шамиль кидӹштӹ ылешӓт, 
мӓнмӓн ласко приемна тӓреш дӓ тӹдӹм нростьымына тӓреш, 
тидӹ нигыцеӓт мӓлӓннӓ служен дӓ ӹшкӹмжӹн благодар-  
ностьшым пуэн ак керд. Тӹдӹлӓн шергӓкӓн ылшы особа-  
влӓ шотышты пӓлдӹмӓш, тидӹн шумӹштӹжӹ пиш кого  
тыргыжланымашым кӹньӹлтӓ, дӓ сагажы ӹлӓш мӹнь наз- 
начымем эде.мвлӓ мӹлӓм ӹняндӓрӓт, что тӹдӹ йыд йӹде 
ак амалы, нимат ак кач ганьок, со йымым ыдылеш дӓ ик 
мазар казаквлӓм нӓлӹн, мыктен катаяш кашташ веле раз- 
решеним кӹчӓ,— тидӹжӹ шукы и .мычкы привычкыш пырен 
шӹцшӹ, тӹдӹлӓн пишок керӓл, ӹшкӹмжӹн шум кӧргӹжӹм
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ладнангдарышы ик возможный развлечени веле ылеш. Ма- 
хань гӹнят уверым семьяжӹ гишӓн мӹнь пӓлем ӓль ам нӓ- 
лӹ манын, тӹдӹ кечӹ йӹде токем толеш дӓ, мӓнмӓн рас- 
поряжеништӹнӓ ылшы цилӓ лиништӹш пленныйвлӓм поге-  
нӓт, нӹнӹм семьяжӹдон вашталташ Шамильлӓн предложе-  
ним ӹштӓш шудӓш мӹнь гӹцем ядеш, тӹдӹн вӹлӓнок ӹш- 
ке гӹцшӹ изиш оксам приваяш шӱдӓ. Тидӹм ӹштӓш окса 
пушы эдемвлӓ тӹдӹн улы. Тӹдӹ мӹлӓм со иктӹм попа: 
.„Мӹньӹн семьяэм спасайыда дӓ вара тӓлӓндӓ услугем  
ӹштӓш волям пуда (тидӹн ӹшке шанымашыжыдон тидӹм 
ӹштӓш лезгинский лиништӹ куштылгы), дӓ мӹнь ик тӹлзӹ 
лошты кого услугым ам ӹштӹ гӹнь, кыце шанедӓ, тӹнге 
мӹньӹм наказыда.

ТиДӹ цилӓ пишок справедливо ылеш, манын мӹнь отве-  
чайшым, дӓ тӹньӹн семьяэт залог шотышты мӓ донна  
агылат, а кырыкеш кодынат, тидӹ гишӓн тӹлӓнет ӹнянӹ- 
дӹмӹ эдемвлӓӓт мӓнмӓн шукын моалтыт, манын келе- 
сӹмӹ; мӓнмӓн границӓштӹнӓ нленныйвлӓм цымцфымы шо-  
тышты ӹштӓш лимӹжӹм.мӹнь цилӓ ӹштем, дӓ ӹшке мо- 
мет окса вӹлӓн выкупланет, мӓнмӓн уставна семӹнь оксам  
приваял пуэн ам керд гӹнят, ӓнят вес средствывлӓм тӹ- 
лӓт мӹнь палшаш мон кердӓм, манын келесӹшӹм. Тидӹн 
паштекшӹ: Шамиль нимадонат семьяэдӹм тӹлӓт ак пу, тӹ- 
дӹ тӹлӓт тидӹм тӧрок келесӓ, ӓль полный прощеним дӓ 
тошты долж ностедӹ м  пуаш лиэш, а мьшгеш токыжы ат 
ванжы гьшь, ӓвӓдӹм, вӓтедӹм дӓ куд тетяэдӹм пушташ  
крозаш тӹнгӓлеш лиэш, манын ӹшкӹмемӹн мнениэм тӧро-  
кок келесӹшӹм. Ш амильгӹц техень ответӹм получает гӹ- 
нят, тӹнь мам ӹштӓш сӧрет, тӹдӹм откровенно мӹлӓм ке- 
л есен  кердӓт ли, манын мӹнь Хадж и М урат гӹц ядым. 
Х адж и М урат кидвлӓжӹм кӱшкӹлӓ ӹштен, пӹлгомыш ан- 
жалят, келесӹш: цилӓ йымын кидӹштӹ, мӹнь нигнамат 
врагемӹн кидӹш ӹшкӹмемӹм ам пу, вет мӹнь пыток пӓ- 
лем, Шамиль мӹньӹм ак простьы дӓ тӹнӓм мӹлӓм шукы 
ӹлӓш ак вӓрешт, маньы. Семьяжӹм пуштын ништӹмӹ ги- 
шӓн гӹнь, Шамиль тенге куштылгын ак поступайы, манын 
тӹдӹ шана, пӹтӓриок седӹндон, что Хаджи Муратым эче- 
ӓт лӱдӹшлӓ врагым ӹштӓш ӹнжӹ ли манын; кокшешӹжӹ,  
Дагестанышты пиш влиятельный эдемвлӓ шукын ылыт, нӹ- 
нӹ Шамильӹм тенге поступайымаш гӹц шӧрӓт. Остаткаэш-  
ӹжӹ тӹдӹ тамазар гӓнӓ мӹлӓм повторяйӹш: анзыкылаш 
ӹлӹмӓшӹжӹ гишӓн воляжы хоть махань лиэш гӹнят, кӹ- 
зӹтшӹ тӹдӹм семьяжӹм выкупаймаш мысль веле мучыя: 
Чечня окресностьыш тӹдӹлӓн мӹнгеш кеӓш палшен пуаш  
тӹдӹ йымын лӹмдон мӹньӹм сарвала, тӹштӹжӹ тӹдӹ^ 
ӹшке шанымжыдон гӹнь, мӓнмӓн начальствына дозволяй-  
мӹдон дӓ  нӹнӹн палшымдон, семьяжӹдон сношеним имеен  
керднежӹ, нӹнӹ махань положеништӹ ылыт, дӓ махань
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средствывлӓдон ӧсвобож даяш  лиэш, соок  пӓлен керднежӹ;  
шукы эдемж ок, нӹнӹ лошты неприятель доны ылшы кы- 
ды-тидӹ наибвлӓӓт д а ж е  икманяр тидӹшдон привязанный  
ылыт; русскийвлӓдон покоряймьг, ӓль нейтральный ылшы 
цилӓ ти населени лошты мӓнмӓн палшымнадон тидӹшӓн 
сношеним имеяш куштылгы лиэш, цельжьгм достигаймаш  
шотышты полезный ылшы йыдымат, сотыгечьшӓт тидьтм 
мучыйышы ть1 сношенижӹ мӓлӓннӓ доверидон  служашыжы  
дӓ ть1дӹ1лӓн ӹшлӓнжь! ладнангашыжы пиш когон палшыне- 
жь'1. Тидӹт ик коклы ӓль кымлы лӱдтӹ1мь1 конвоир казаквлӓ- 
дон Грозныйыш эчеӓт мь1нгеш кеӓш ядеш , нь1нь1жӹ тидӹш 
врагвлӓ гь1ц ытарынештӹ, .мӓлӓннӓ— тӹ1дӹн келесӹшь1 мне- 
нижӹьм ручательство шотеш линежӹТ

Тӹ1нь  ы нгы лы , л ю б е з н ы й  кня зь , ц и л ӓ  тидӹ1 мӹшьӹ1м т у -  
м а й ы к т е н  колтыш ^ в ет  х о т ь  м ам  ӹ ш т е м  гӹ1нят, к о г о  о т в е т -  
с т в е н н о с т ь ш ы  вӹ1к ем  в а з е ш .  П ы т о к  тӹ1дӹ1л ӓн  ӹШянГДмӓш 
пиш  к о г о  н е о с т о р о ж н о с т ь  линежӹТ, н о  тӹ1дӹ1н шӹ1лӹ1н к е р д -  
мӹ1 ср е д ст в ы в л ӓ ж ӹ 1 м  ш ы в ш ы н  н ӓл ӓш  ш а н е н ӓ  ылгецӹ1, тӹ1- 
нӓм ТӸ1ДӸ1М п итӹ ф ен  шӹшдӹ1шӓшлык ы лы на, тидӹ1жӹ1 мӹ1- 
ньӹ1н ш а н ы м е м д о н  н е с п р а в е д л и в о  д ӓ  н е п о л и т и ч н о  л и н  
к е р д е ш .  Т е х е н ь  м е р ӓ ,  к ы ды  ги ш ӓ н  у в е р  в ы р т ы ш т о к  ц и л ӓ  
Д а г е с т а н  м ы чкы  ш ӓ р л е н  к ен  к е р д е ш ,  м ӓ л ӓ н н ӓ  к о г о  в р е д ӓ м  
ӹшть1нежӹ1, д ӓ  о т к р ы т о к  ӓль  о т к р ы т о  агы л Ш а м и л ь  ва ш -  
т а р е ш  к е ӓ ш  ш а н ы ш ы в л ӓ н  о х о т а ш т ы м  (т е х е н ь в л ӓ ж ь !  ш у к ы н  
ы л ы т) я м д е н  ш унежӹ1, кӹ1зӹ1тшӹ1 нӹ1нӹ1 т о н н а  ы л ш ы , ӹ1ш- 
КӸ1МЖӸ1М м ӓ н м ӓ н  кидӹ1шкӹ1нӓ п у а ш  в ы н у ж д а я л т ш ы  ик х р а б -  
ры й и м а м ы н  по л ож ен и ж ӹ 1м  к о г о н  и н т е р е с у я т .  Х а д ж и  М у-  
р а т  ВӸ1КӸ1 п л е н н ы й  вӹ1кӹ1 п о с т у п а й ы м л а  п о с т у п а й м ы к ы н а ,  
ТӸ1ДӸ1Н Ш а м и л ь л ӓ н  Ӹ1штьшӹ1 изменӹ1н цйл ӓ  б л а г о п р и я т н ы й  
эфектшӹ1 мӓ а н зы л н ы н а  я м н е ж ӹ .

Седьшдон мӹ1нь шанем, что вес семьшь поступаен мӹ1нь 
кердтелам, дӓ тӹ1 лош ток шижӓм, Хадж и М урат шӹ1лӓш мо- 
ло тумаен колтыш гӹ1нь, мӹ1ньӹш кого ошибкӹш Ӹ1 штӹ1м 
гишӓн обвиняен кердӹ1т. Службашты дӓ  техень куктыл 
ш ӹ 1н д ӹ 1м ӹ 1 делашты тенге келесӹ1де трудна; ошибаялташ  
рисковайыде дӓ Ӹ1шке вӹ1кӹ1 ответственностьым нӓлте, 
ик тӧр корныдонок кеӓш акли, но кынам корныжы  
тӧрлӓ каеш гӹ1нь, ма лиэш— лиэш, тӹ1дӹ1 мычкы кеӓш ке- 
леш.

Любезный князь, мӹнь тидӹ1м его  величество государь  
императорлан анжаш пуаш ядам, дӓ мӓнмӓн августейший  
повелительнӓ мӹ1ньӹ1н поступкем яралеш шотла гӹшь, мӹ1нь 
счастливый линем. Мам тӹлӓт кӱшнӹ1 сиренӓм, тенгеок Зава-  
довский дон  Козловский генералвлӓлӓнӓт сиренӓм, тидӹ1жӹ1 
Козловскийлӓн Х адж и М уратдон сношеним имеяшӹ1жӹ ке- 
рӓл лин, Х адж и Муратланжы, Козловскийын разреш ениде  
нигышкат кен ат керд манын анзыцок келесенӓм. Тӹ1ньӹ1 
мӓнмӓн конвойдон лӓктӓш тӹ1нгӓлӓт гӹ1нь лучи, а то эче
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1 тӹньӹм питрен урденӓ манын Шамиль попаш тӹнгӓл кер-  
деш , манын мӹнь тӹдӹлӓн келесӹшӹм; но тӹнӓмок тӹдӹ 
гӹц мӹнь техень обещаним нӓльӹм: тӹдӹ нигнамат Воз-  
движенскишкӹ ак ке, мӹньӹн эргьш, кыдым тӹщӹ ьшкӹш- 
жӹн кунакешӹжӹ! (тӓнгешӹ1жӹ1) шотла дӓ кыдылан пӹтӓри 
сдаялтын, ти вӓрьЛштӹ начальник агыл, седӹндон неприят- 
ностьвлӓ лиӓлт кердӹ1т. Вес шамак, мӓлӓннӓ враждебный  
ылшы шукы селенивлӓ гӹ1ц Воздвиж енский пишок лишӹш 
ылеш, тьшӓмок ӹшке поверенныйвлӓжӹдон желайымыжы  
сношеним видӓшӹжӹ гӹнь, Грозная цилӓ статянок удобный  
вӓр ылеш.

Айырен нӓлмь! коклы казак гӹщ пасна, кыдывлӓ Хаджи  
Муратын ядмыжыдон ик ашкылымат тӹдьш гӹц ак кодеп,  
мӹ1нь эче ротмистр Лорис-Меликовым колтенӓм, тӹ1дӹ1 от- 
личный, достойный, пиш ышан, тадар йьшмӹш пӓлӹЧшӹ дӓ 
Хаджи Муратымат яжон нӓлӹшӹ офицер ылеш, Хаджи  
М уратш ат тӹьдӹлӓн пыток, кажется, ӹнянӓ. Хаджи Мурат  
тиштӹ лу кечӹ ӹлен эртӓрмӹжьь годым, тӹдь! Тарханов  
князь —  подполковникдон ик томашты ӹлен, Тарханов  
Шушинский уездьш  начальникшӹ, служба деладон  тиштӹ 
ь1лӓ; тидӹ!— пыток достойный, мӹнь тӹдӹьлӓн пыток ӹнянем. 
Тӹдӓт Хаджи Муратын довериж ӹ м заслуживаен нӓлӹн, дӓ 
тӹдӹн гач, тадарла т о ж е  попен мыштаат, сек деликатный  
дӓ секретный делавлӓ гишӓн хытыреннӓ.

Хадж и М урат гишӓн мӹнь Тархановдон советӓйӹшӹм, 
дӓ тӹдӹ мӹнь донем тидӹ шотышты ныток согласайыш: ӓль 
тенгелӓ поступаяш келеш ылын, кыцелӓн кӹзӹт мӹнь пос-  
тупаенӓм, ӓль Хаджи Муратым тюрьмаш питӹрӓш дӓ цилӓ 
лимӹ мерӓвлӓдон строго оролаш ,— вет тидӹндон худан об-  
рашаймыкы, тӹдӹм перегӓш  куштылгы агыл,— ӓль тӹдӹм 
викок странана гыц карангдаш. Д ӓ  ти кок остатка мерӓ- 
влӓжӹ Хаджи Мурат дон Шамильӹн сорымышты гӹц лӓкшӹ 
выгодым пӹтӓрӓ велеӓт агыл, но Шамильӹн власть ваш- 
тареш тӓрвӓнен шьщшӹ шӹдӹштӹм дӓ возмушеништӹм  
горецвлӓнӹм цӓрен кердеш. Князь Тарханов мӹлӓм келе-  
сӹш: Хаджи Муратын тӧр ылмыжылан ӹщкеӓт мӹнь ӹня- 
нем, дӓ Шамиль простяш обещ аен гьшят, соикток тидӹм 
ак простьы, казньыкта манын Хаджи Муратын шанымыжы  
тӧр ылеш, маньы. Хадж и М уратдон ылшы отношеништӹ- 
жӹ Тархановым тыргыжландарышы иктӹ веле улы, тидӹ—  
Хаджи Муратын ӹшке религижӹлӓн когон ӹнянӹмӓшӹжӹ, 
дӓ ТӸ1ДӸ ак тайы, что Шамильлӓн ти монгыр гӹц дейст-  
вуяш лиэш. Тьшге гӹнят, мӹнь уж  кӱшнӹ келесӹшӹм, Ша- 
миль нигнамат, кӹзӹтӓт дӓ варажат тӹньӹм ам пуш т ма- 
нын, Хаджи Муратым ӹняндӓрен ак керд.

Тиштӹш делавлӓн интересный эпизод  гишӓн тӹлӓт келе- 
сӓш сӧрӹмем, вот и цилӓ, любезный князь“.
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X V

Ти донесени Тифлис гӹцӹн 24 декабрьын колтымы ылын. 
У, 52 год  анзыл кечӹнжӹ ф ельдъегерь , та маняр лу 
имним мучыен пӹтӓрен, таманяр лу ямщикым вӹр лӓк- 
меш шин, тӹдӹм князь Чернышев докы, тӹнӓмшӹ военный  
министр докы нӓлӹн м иэн .Д ӓ  1852 ин 1-й январьын Черны- 
шев мол делавлӓ лоэш Воронцовын донесенижӹ мӓт импера-  
тор Николай докы шывштен кен.

Воронцов когон паян, настояший барин ылын, тӹдӹм 
цилӓн яратенӹт, осовынок император В оронцов вӹкӹ айыр- 
темӹн пурын анжен, а Чернышевшы выскочка веле  
ылын, дӓ седӹндон Воронцовым тӹдӹ яратыде. Седӹндон-  
ок Чернышев Воронцовлан мазары лиэш тӹнӓрӹ вредӓм  
ӹштен, Эртӹш гӓнӓ кавказский делавлӓ гишӓн докладывай-  
мыжы годым Чернышев Воронцов вӹкӹ Николайын неудо-  
вольствижӹм тӓрвӓтен кердӹн, тӹдӹ ти гишӓн: Воронцовын  
н ебрежностьш ы  гишӓн когоок агыл ылшы ик кавказский 
отр яд  горецвлӓдон цилӓ пуштын пӹтӓрӹмӹ ылын. Кӹзӹт- 
шӹ тидӹ Хадж и М урат гишӓн Воронцовын распоряжени-  
жӹм худа  монгыр гӹц анжыкташ шанен шӹнден. Тӹдӹ 
государьлан внушайынежӹ ылын, вуйта Хаджи М уратым  
Кавказеш кодымыжыдон, туземецвлӓлӓн покровительствым  
дӓ ослабленим ӹштӹмӹжӹдон, Воронцов соок, осовы нж ок  
русскийвлӓлӓн ушербым ӹштен дӓ неблагоразумно посту-  
паен. Х адж и Мурат, наверно, мӓнмӓн оборокын средства-  
нам анжаш манын веле мӓ докына лӓктӹн, седӹндон Хад-  
жи Муратым Россиян центрышкы колташ лучеш толеш дӓ,  
кынам тӹдӹн семьяжӹ кырык гӹц ытарымы лиэш дӓ кынам 
тӹдӹн преданный ылмашыжылан ручаялташ лиэш, тӹнӓм 
веле тӹдӹм делашкы пользываяш кынеш толеш.

Н о ти планжым Чернышев тӹдӹндон веле делашкы шок-  
тен кердте, что первый январьын ирок Николай пиш худа  
настроениӓн ылын дӓ, лач ваштареш лиӓш ш амдонок, хоть  
махань предложенимӓт, хоть  кӱн гӹцӹн гӹнят ак принима- 
йы ылын; осовынок Чернышевын предложенижӹм принима- 
яш ваштареш ылын, кыдым такшат вашталташ литӹмӹ  
эдемӓт веле тырхен, но декабриствлӓн процесс годым Чер-  
нышев Захарым ямдаш цацымыжым дӓ тӹдӹн состояни-  
жӹм хватяш цацымыжым нӓлен, тӹдӹм кого нодлецеш  
шотлен.

Ти статян, Николайын настроенижӹ худа ылмы велдӹк, 
Хаджи М урат Кавказешок кодын, дӓ тӹдӹн судьбажы, Чер-  
нышев вес веремӓн докладым ӹштӹмӹжӹдон кыце вашталт  
кердеш ылын, тӹ статян вашталте.

Веремӓ ӹндекш цӓш дӓ пелӹ ылын, кынам коклы граду-  
сан ӱштӹ тӹтӹрӓштӹ, кӹжгӹ, лаштра пандашан, лазоревый  
вӹцкӹж мычашвлӓӓн бархатный калнакан кучерж ы  Черныше-
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вын итрӓ тирӹн козлашты шӹнзӹмӓштӹжӹ (тиржӹ лач тӹхе-  
ньок, маханьдон Николай Павлович кыдалыштын) Зимний  
дворецӹн изи подъездышкыжы кыдал миӓ, ӹшкӹмжӹн 
приятельжӹлӓн, Д о л го р у к о в  князӹн кучерлӓн тӓнглӓ вуй- 
жым мыкик ӹштӓ; тӹдӹжӹ, баринжӹм тир гӹц валтенӓт, 
тагнамшенок у ж е  дворцовый п одъ езд  анзылны шалга, 
сӓпвлӓжӹм ваткан йӓрнӹмӓн тиреш пиштен дӓ кидвлӓжӹм 
пӹшкеш.

Чернышев кужы мижӓн луды бобровый воротникӓн ши- 
нелян, форма семӹнь чимӹ кым оголан, ӓптӓн пыным 
керӹлмӹ шляпӓӓн ылеш. Мӧскӓ каваштым ӧрдӹш каранг- 
ден , тӹдӹ тир гӹц калошдымы кижӹшӹ ялвлӓжӹм пере-  
ген нӓлеш (калошым тидӹ шотыш пиштӹде дӓ тидӹ гишӓн 
ӹшкӹмжӹм когоэш  ужын) дӓ, бодрый лин, шпорвлӓжӹдон  
цонгырген, анзылныжы швейцар пачын шумы амасашкы 
ковер мычкы ашкед кеӓ. Переднийышты, токыжы кыргыж 
толшы шонгы камер-лакейӹн кидӹшкӹжӹ шинельжӹм кы- 
даш  шуэн, Чернышев тӹгӹр докы миӓ дӓ кыйыртымы 
парик вӹлецӹн шляпӓжӹм перегӓлӹн нӓлеш. Тӹгӹр вашт 
ӹшке вӹкӹжӹ анжалын, тӹдӹ привичный шонгы кидвлӓ- 
жӹдон пӹлӹш тӹнгӹштӹжӹ, лепкӓштӹжӹ кыйырталеш, 
крестӹжӹм, аксельбантвлӓжӹм, вензелян кого эполетвлӓжӹ.м  
тӧрлӓлтӓлеш дӓ, ӹшкӹмжӹм колыштымы шонгемшӹ ял- 
влӓжӹдон лязӹрӓн ашкедӹн, ковер мычкы кӱшӹл ташкал-  
тышыш кузаш тӹнгӓлеш.

Парадный амасавлӓ сага шалгышы дӓ, д о бр остр аст н о  
кымалшы камер-лакейвлӓм эртен, Чернышев приемныйыш  
пыра. Деж урны й, у мундирдон, эполетвлӓдон, аксельбант-  
влӓдон дӓ эче свезӓок ылшы шим усиӓн якшар лицӓжӹдон  
ӹвӹртӹшӹ, Нйколай Павловичлӓок упшӹм сӹнзӓ докыла  
ыдырал шӹндӹшӹ, угӹц назначымы флигель-адъютант ти- 
дӹм почтительно вӓш лиэш.

Военный министрын тӓнгжӹ, князь Василий Д олгорукий,  
Николайын статянок бакенбардан, усиӓн дӓ пӹлӹш тӹн- 
гӹштӹш кыйыр ӱпӓн, сылыкланышы пуста лицӓӓн, Чер- 
нышев ваштареш шагалеш дӓ тӹдӹндон здоровая.

— Император?— сӹнзӓвлӓжӹдон кабинет амасашкыла яд-  
мыла анжыктен, Чернышев флигель-адъютант докы обра-  
щая.

—  Его величество токо толын веле,— ӹшке попымы юк- 
шым пиш яратен колыштмыла флигель-адъютант келесӓ дӓ,  
пышкыдын, пиш йӹвӹжӓн ашкедӹн, тӹдӹн вуешӹжӹ циц 
стопка вӹдӹм шӹндӹмӹкӓт, ак кӹшкӓлт в ек ӓ т ,ю к т ео к  па- 
чылтшы амаса докы миӓ дӓ, цилӓ кӓпшӹдонок пырен ша- 
галмы кӹдежӹшкӹлӓ кого почтеним анжыктен, амаса ша- 
йылан ямеш.

Тӹ ж еп лошты Д олгорукий ӹшке портфельжӹм пачеш  
дӓ тӹштӹ ылшы цумагавлӓм проверяя. Чернышевшы, лицӓ-
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жӹм кыптыртенӓт, ялжым виктӓрӹл, мӹнгеш-анеш каштеш, 
дӓ мам императорлан долож аш  келеш, цилӓ ӓштен миӓ. 
Чернышев кабинет амаса доны ылын, кынам тӹдӹ эчеӓт  
пачылт кеӓ дӓ тӹшецӹн первишӹ дорцын эчеӓт когон  
ӹвӹртӹшӹ дӓ почтительный флигель-адъютант лӓктеш, 
министрьш дӓ тӹдӹн тӓнгжӹм государь докы пыраш кид- 
шӹдон анжыкта.

Зимний дворец  пожар паштек тагынамок у ж е  строен  
пӹтӓрӹмӹ, тӹнге гӹнят Николай тӹштӹ кӱшӹл этажыш-  
ток эче ӹлен. Кабинетшӹ, кыштакен тӹдӹ докладвлӓдон  
министрвлӓм дӓ высший начальниквлӓхМ принимаен, нӹл 
окняан пиш кукшӹ комната ылын. Главный стеняштӹ им- 
ператор Александр 1-ын к ого  партретшӹ кечен. Окнявлӓ 
лошты кок стӧл шӹнзӓ. Стеня тӹр мычкы тамазар пӧ-  
кен шӹнзенӹт. Комната покшалны— кого письменный стӧл, 
стӧл сага— Николайын креслыжы, принимаймы эде.мвлӓлӓн 
пӧкенвлӓ.

Николай эполетдӹмӹ шим сюртукан, полупогонвлӓдон  
стӧл  сага шӹнзен, кӹжгӹ мӹшкӹрӓн, кого кӓпшӹдон ком-  
дык йӓрнен шӹнзӹн, пуста сӹнзӓвлӓжӹм тӓрвӓтӹлтеок  
пырышывлӓ вӹкӹ анжа. Комдык лепкӓӓн кужы ош лицӓжӹ  
ти гӓнӓк осовынок ӱштӹ дӓ тӓрвӓнӹдӹмӹ ылын. Соок тӹ- 
тӹрӓн анжышы сӹнзӓвлӓжӹ молнамшы гӹцӓт тӹтӹрӓн ан- 
женӹт, кӱшкӹлӓ кыйыртал шӹндӹмӹ уси лӹвӓлнӹш тӹр- 
вӹвлӓжӹ дӓ кӱкшӹ воротникдон пӹзӹрӓл шӹндӹмӹ свезӓн  
нӹжӹктӹмӹ шӹргӹ мынывлӓжӹ, кышакен колбасала бакен- 
бард кодымы, дӓ воротник сага пӹзӹрӓл шӹндӹмӹ онгы- 
лашыжы тӹдӹн лицӓжӹлӓн недовольный ылмаш, д аж е  
шӹдӓн ылмаш выраженим пуэнӹт.

Ти настроенин причиныжы янгылымаш ылын. Янгылыма- 
шын причиныжы тидӹ ылын: эртӹш кечӹнжӹ тидӹ маска- 
радышкы каштын, дӓ молнамшылаок, ӹшкӹмжӹн кек вуян 
кавалерийский каскыжыдон, тӹдӹн докы пӹзӹргӹшӹ дӓ  
тидӹн гӹц шеклӓнен карангшы халык лош ты кого дӓ само-  
уверенный кӓпшӹдон сӓрнӹлтмӹжӹ годым эчеӓт тӹ маскым 
вӓш лин, кыды эртӹш маскарад годым ӹшкӹмжӹн ошалгы  
ылмыжыдон, цевер кӓпшӹдон, ласко юкшыдон тидӹн шонгы  
чувствыжым тӓрвӓтен дӓ, вес маскарадышты|:2тидӹм вӓш 
лиӓш шамакым пуэнӓт, шӹлӹн. Тенгечшӹ маскарадышты  
тӹдӹ эчеӓт тидӹн докы толын дӓ, ӹндежӹ тидӹ тӹдӹм 
колтыде. Тидӹ тӹдӹм йориок ти цельлӓн кодымы, соок  
йӓмдӹ ылшы ложышкы нӓнген дӓ тӹштӓкен нинӹ лач кок- 
тынок кодын кердӹнӹт. Канельдинерым сӹнзӓжӹдон кӹ- 
чӓлӹн, Николай йӹрвӓш анжалеш, но тӹдӹжӹ уке ылын. 
Николай лицӓжӹм кыптырта дӓ ӹшкеок амасам шӹкӓл 
колтен, анзыцшы ӹшке дамажым колталта.

—  Тиштӹ тӓгӱ улы,— шагал колтен, маска келесӓ.
Л ож а лачокок занимаймы ылын: бархатный диванышты,
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с а г а - с а г а  ц а т о к ,  у л а н с к и й  о ф и ц е р  д о н  н ӓ р ӓ ш т ӓ ,  ц е в е р ,  о ш а л -  
г ы -к ы й ы р  ӱ п ӓ н ,  д о м и н ы м  ч и ш ӹ  ӹ д р ӓ м ӓ ш , м а с к ы м  к ы д а -  
ш ы н ы т а т ,  ш ӹ н з е н ӹ т .  Н и к о л а й ы н  й о ш т о к  в и ӓ н ен  ш а г а л ш ы  
ш ӹ д ӓ н  к ӓ п ш ӹ м  у ж ы н ,  ӹ д р ӓ м ӓ ш  й ӹ л е р ӓ к  м а с к ы ж ы м  ч и э н  
ш ӹ н д ӓ .  У л а н с к и й  о ф и ц е р ж ӹ ,  л ӱ д м ӓ ш е ш  т ь ш г ш ӹ  ган ьы  л и -  
н ӓ т ,  д и в а н  г ӹ ц  к ӹ н ь ӹ л т е о к ,  Н и к о л а й  вӹкӹ т ӓ р в ӓ н ӹ д ӹ м ӹ  
с ӹ н з ӓ в л ӓ ж ӹ д о н  а н ж а .

Эдемвлӓн шӱмеш  лӱдмӓшӹм тӓрвӓтӹмӓшеш Николай при- 
викнен гӹнят, ти лӱдмӓш соок тидӹлӓн приятный ылын, дӓ 
южнамжы тидӹ лӱдӹн колтышы эдемвлӓлӓн вычыдеок лас- 
ко шамаквлӓм келесӹмӹжӹдон, нӹнӹм цӱдейӹктен колтен. 
Тидӹ кӹзӹтӓт тенгеок ӹштен.

—  Ну, ш ӱмбелкӓ, тӹнь мӹнь гӹцем ӹрвезӹ ылат,— лӱд-  
мӓшеш тӹнгшӹ ганьы лишӹ офицерлӓн тӹдӹ келесӓ,— мӹлӓ- 
нем вӓрӹм ступен кердӓт.

Офицер кӹньӹл кеӓ, дӓ якшаргал кен, ошемӓлт кен, мы- 
гыргалын, ик ю кдеок маска паштек лӓктеш, дӓ Николай  
ӹшке дамажы дон ӹшкедшок кодеш.

Маска шведка-губернанткан пиш цевер, коклы иӓш невин- 
ный ӹдӹржӹ ылын. Ь1дӹр тӹдӹ Николайлан шайыштын, 
вуйта эче изижӹ годш енок, портретвлӓ вӹлец тидӹм яра- 
тен колтен, йымыдон иктеш шотлен дӓ хоть  ма дӓ тидӹн вни- 
манижӹм добываяш решен. Д ӓ  теве ӹнде тӹдӹ сӧрӹмӹжӹм  
ӹштен шоктен, дӓ тӹдӹлӓн, ӹшке попымыжы семӹнь, 
большы нимат ак кел. Ӹдӹр тидӹ молнамат Николай ӹдрӓ- 
мӓшвлӓдон вӓш лимӹ вӓрӹшкӹ нӓлӹн мимӹ лин дӓ, Нико-  
лай тӹдӹ сага ик цӓшӓт утла эртӓрен.

Кынам тидӹ ти йыдын ӹшке комнатышкыжы толын дӓ 
ӓнгӹсӹр ылшы пингӹдӹ вӓрӹшкӹжӹ вазын (ти вӓржӹдон  
тидӹ гордый ылын), дӓ ӹшке плащдонжы леведӓлтӹн (кы- 
дым тидӹ Наполеонын шляпӓ ганьок знаменитыеш ш отлен  
д ӓ  тенгеок попен) Николай шукы веремӓ эче амален кен 
к ердте. Тидӹ тӹ ӹдӹрӹн лӱдӹшлӓ дӓ  ӹвӹртӹмлӓ анжышы 
ош лицӓӓн анжалтышыжым ӓшӹндӓрен, то соок  любовницы-  
жы ылшы Нелидован цаткыды, полный нулшвлӓжӹм ӓштен  
дӓ ти кок ӹдрӓмӓш лошты тӓнгӓштӓрӹмӓшӹм ӹштен. 
Ӹдӹр нӓлшӹ эдемлӓн ӹшкӹмӹм ахальыш колтымаш х уд а  
ылмы тидӹн ышышкыжат мите дӓ  иктӓжӹ тидӹ гишӓн ти- 
дӹм йӓтлӹш гӹнь, когон ц ӱдеен  колтынежӹ. Н о тидӹм ан- 
ж ы деок, кыцелӓ келеш, тӹнгелӓ ностунаенӓ.м манын ӹшкӹм- 
жӹм ынгылдарен гӹнят, тидӹн шӱмешӹжӹ тамахань-ӓнят 
ненриятный кодын, дӓ, ти шамым мӱдӓш  манын, соок  ма 
гишӓн тумайымаш тидӹм ладнангден, тӹдӹ гишӓн тумаяш  
тӹнгӓлеш: тӹ гишӓн, махань тйдӹ великий эдем ылеш.

П оздан веле амален кен гӹнят, тидӹ молнамшы ганьою  
кӓндӓкш цӓшӹн кӹньӹлӹн, дӓ  обычный туалетӹм ӹштен. 
ӹшкӹмжӹн ситый, кого кӓпшӹм идон ӹштӹн, йымылан
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ыдылалын— тӹдӹ молнамат лыдмы, изижӹ годш ен знако-  
мый ылшы молитвавлӓм: „Богородицам", „В ерую м “, „От- 
че нашым“, нӹнӹлӓн нимахань значеним путеок, лыдын,—  
ш инельдон дӓ картузыдон изи п о д ъ е зд  гӹц набережныйыш  
лӓктӹн. Набережный нокшалны тидӹ ӹшкежӹ ганьок кого  
кӓпӓн, мундирӓн дӓ шляпӓӓн правоведение Училищыштыш  
ученикым вӓш лин. Училищын мундирым ужмыкыжы, кы- 
дым вольнодумство гишӓн яратыде, Николай Павлович  
лицӓжӹм кыптыртал колта, но тӹнге гӹнят, кӱкшӹ кӓп, 
й ош ток  шывшыл шӓндӹмӹ вытяжка дӓ айыртемӹнок кӹ- 
нервурды м анзыкырак лыктылдалын ученикын честь пу- 
машыжы, тидӹн недовольный ылмашыжым пышкыдемден  
колтат.

—  Кыце фамилиэт?— тидӹ ядеш.
—  П олосатов , ваше и м ператорское величество.
—  Молодец!
Ученик кидшӹм шляпа докы лӱлтӓлӹнӓт, со шалга. Ни-  

колай шагал колта.
—  Военный службаш  кенет?
—  Нигыцеӓт ӹнем ке, ваше императорское величество.
—  Болван!
Д ӓ  Николай, ӧрдӹшкӹлӓ сӓрнӓлӹн, пакыла ашкедеш дӓ  

махань шамак ышышкыжы пырен, тӹхень ■ шамакым чӹнь 
попаш тӹнгӓлеш. „Копервейн, копервейн“ тенгечшӹ ӹдӹ- 
рӹн лӹмжӹм таманяр пачаш тидӹ келесӓ.

„Скверно, скверно.“ Мам попен, тӹдӹ гишӓн тидӹ ту-  
майыде, тӹнге гӹнят, попымыжым колышмыжыдон ӹшкӹм- 
жӹн чувствыжым мӱден миэн. „Да, Россия мӹнь агыл 
ылгецӹ ма лиэш ыльы,— эчеӓт худа  чувство толмым ши- 
жӹн, тидӹ ӹшлӓнжӹ келесӓ.— Д а, ма лиэш ылын мӹнь гӹ- 
цем пасна Россия велеӓт агыл, а Е вропа.“ Д ӓ  тидӹ ьгшкӹм- 
Ж Ӹ Н  пӧрӹжшӹм, прусский корольым, ТӸ1ДӸН глупость-  
шым дӓ слабка ылмашыжык ӓшӹндӓрен, вуйжым ӹрзӓлеш.

Мӹшгеш крылецӹш толмыжы годым, тидӹ Елена Па- 
вловнан каретыжым ужын колта, карета якшар лицӓӓн ла- 
кейдон Салтыковский подъездышкыла миэн. Елена Павловна  
Николайлан тӹхень группа эдемвлӓм олицетворяйшы ылын, 
кыдывлӓ поэзи дон  наука гишӓн велеӓт агыл рассуж даят,  
но эдемвлӓдон управляймы гишӓнӓт, дӓ ӹшкӹмӹштӹм Ни- 
колай гӹц лучирӓк эдемвлӓм управляен мыштышеш ш от-  
лат. Тидӹ пӓлен, мазары нӹнӹм дӓ нӹнӹн мысльыштым 
тидӹ пӹзӹртен, тӹнӓрӹ нӹнӹ вӹкӹлӓ лӓктӹн миэнӹт. Дӓ  
тидӹ шукердӹ агыл колышы Михаил Павлович шӱмбелжӹм  
ӓштен колта. Д осадна  дӓ сылык чувство тидӹн лин колта. 
Тидӹ пӹцкӓтӓрӓкӹн лицӓжӹм кыптырталеш дӓ эчеӓт пӹтӓ- 
риш попазышы шамаквлӓм пӹжгӓш тӹнгӓлеш. Тӹдӹ дворе-  
цӹшкӹ пырымыкы веле пӹжгӓш праха.

Токыжы пырымыкы тӹгӹр анзылны бакенбардшым, пӹ-

67



4

'-5  •

лӹш тӹнгӹштӹш ӱпшӹм дӓ вуй пындашыштыш накладкым 
тӧрлӓлтӓ, усижӹм пӹтӹрӓлеш дӓ докладдон принимайымы  
кабинетышкыжы тӧрок ашкедеш.

Пӹтӓриок тӹдӹ Чернышевым принимая. Чернышев выр- 
тышток Ни.колайын лицӓжӹ гӹц дӓ осовынок сӹнзӓвлӓжӹ  
гӹц ынгыла: Николай тагачы худа  настроениӓн ылеш, дӓ  
тӹдӹн тенгечшӹ кашмывлӓжӹм пӓлӹмьшӹдон Чернышев  
ынгылен, малын техень лиӓлтӹн. Ӱштӹн здороваен  дӓ Чер-  
нышевым шӹнзӓш приглашаен, Николай тӹдӹн вӹкӹ пус- 
та ылшы сӹнзӓвлӓжӹдон анжаш тӹнгӓлеш.

Чернышевын докладыштыжы пӹтӓриш дел аж ок  интенда-  
нтский чиновниквлӓ лошты шолыштмашвлӓм вӹкӹлыкмаш  
ылын, вара прусский границашты войскывлӓм перемещай-  
маш дела, вара, пӹтӓриш снискышкы попазыдымы кыды- 
тидӹ эдемвлӓлӓн Новый год лӹмдон наградым назначай- 
маш, вара Хаджи Мурат русскийвлӓ докы лӓкмӹ гишӓн 
Воронцовын донесенижӹ дӓ, остаткаэшӹжӹ, профессорын  
ӹлӹмӓшӹшкӹжӹ покушеним ӹштӹшӹ медицинский акаде- 
миштӹш студент гишӓн дела.

Николай юкдеок, тӹрвӹвлӓжӹм цат пӹзӹрӓлӹн, лӹмдӹ- 
мӹ парняэш чиктӹмӹ ик золотой  шӓргӓшӓн кого ош кид- 
влӓжӹдон пумага листӹвлӓм ниӓлтӹлеш дӓ, Чернышевын  
лепкӓжӹ гӹц сӹнзӓжӹм карангдыдеок, шолыштмы гишӓн 
докладым колыштеш.

Николай пыт ӹнянен— цилӓн шолыштыт. Тидӹ пӓлен, 
инденданский чиновниквлӓм ӹнде наказаш вӓрештеш, дӓ  
нӹнӹм салтакыш пуаш решен, но тӹдӹмӓт пӓлен, уволня-  
йӹмӹвлӓн вӓрӹштьш занимайышывлӓ тӹдӹмок ӹштӓш тӹ- 
нгӓлӹт. Чиновниквлӓн свойствышты шолышташ ылын, ти-  
дӹн обязанностьшы, цилӓ тидӹ утымешкок ситен шон гӹ- 
нят, нӹнӹм наказаш, дӓ ӹшкӹмжӹн ти обязанностьшым  
тидӹ д о бр осов ст н о  исполняен.

—  Виднӹ мӓнмӓн Российӹштӹ честный эде.м иктӹ веле  
улы ,— тӹдӹ келесӓ.

Чернышев тӹшӓкок ынгыла, ти единственный эдемж ӹ  
Российӹштӹ Николай ӹшке ылеш, дӓ ярыктымыла йӹ- 
рӓлтӓ.

—  Т е н г е л ӓ ,  в и д н ӹ , в а ш е  в е л и ч е с т в о ,— к е л е с ӓ  т ӹ д ӹ .
—  Коды, мӹнь резолюцим пиштем,— Николай келесӓ дӓ  

пумагам нӓлӹн стӧл вӹлӓн шалахай велӓн пиштӓ.
Тидӹ паштек Чернышев наградывлӓ гишӓн дӓ войскы-  

влӓм пере.мещаймы гишӓн докладываяш тӹнгӓлеш. Николай  
спискышкы анжалеш, икманяр фамилим ыдырал шуа дӓ вара 
кок дивизим прусский границӓ докы нӓнгемӹ гишӓн мыты- 
кын дӓ решительно распоряжая. 48 годп аш тек  конституцим  
пумыкы Николай нигыцеӓт прусский корольлан простен  
кердте, дӓ  седӹндон, шамакдон дӓ сирмӓшвлӓдон пӧрӹж-  
шӹлӓн пиш друж еский  чувствым анжыктен гӹнят, махань
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шон случаеш  прусский границашты войскам урдаш  тӹдӹ  
керӓлеш шотлен. Ти войскывлӓ тӹхень случайвлӓ годым-  
ат керӓл лин кердӹнӹт: Пруссиштӹ народ тӓрвӓнен кеӓ 
гӹнь, (народ тӓрвӓнӓш йӓмдӹ ылмыжым Николай цилӓ вӓ- 
реок  ужын) нӹнӹм пӧрӹжшӹн престолым защищаяш нӓнге- 
ӓш, вет венгервлӓ ваштареш Австрим защищаяш тидӹ тен- 
геок  войскыжым нӓнген ылын. Войскывлӓ границашты эче  
тӹдӹндонат керӓл ылыныт: прусский корольлан ӹштӹмӹ 
ӹшкӹмӹн советвлӓлӓн когорак значеним дӓ весӹм пуаш.

„Да, мӹнь агыл ылгецӹ, ма кӹзӹт Россия дон  лиэш  
ылын“,— эчеӓт тидӹ тумаялеш.

—  Ну, эче ма?— тӹдӹ келесӓ.
— Кавказ гӹц Ф ельдъегерь,— Чернышев попалта дӓ Во-  

ронцов Хаджи Мурат лӓкмӹ гишӓн мам сирен, тӹдӹм до-  
кладываяш тӹнгӓлеш.

—  Вот к ы ц е ,-  Николай попалта.— Я ж о тӹнгӓлтӹш.
—  Виднӹ, тӹньдонет, ваше величество, составляймы  

план ӹшкӹмжӹн плодвлӓжӹм кандаш тӹнгӓлеш,— Чернышев  
пелештӓ.

Стратегический способностьвлӓ гишӓн ти хвальымаш  
айыртемӹнок Николайлан приятно ылын, вет тӹдӹ, ӹшкӹм- 
жӹн стратегический способностьвлӓж ӹ дон когоэшнен гӹ- 
нят, шӱм кӧргӹжӹдон яж онок шижӹн— нӹнӹжӹ викок уке  
ылыт. Д ӓ  ӹнде кӹзӹтшӹ тидӹ эчеӓт шукырак хвальыма- 
шым колнежӹ ылын.

—  Тӹнь кыды семӹнь ынгылет?—тидӹ ядеш.
— Тенге ынгылем, ваше величество, тӹньӹн планет се-  

мӹнь, первиок ӹштенӹт ылгецӹ: хотя изин-олен гӹнят, цӓр- 
нӹдеок лесӹм роэн, запасвлӓм пӹтӓрен, анзыкыла кен ми- 
энӹт ылгецӹ, Кавказ тагынамок у ж е  нокоряймы лин ыльы. 
Х адж и Муратын лӓкмӹжӹ тидӹ гишӓн ылеш манын шанем  
мӹнь. Тӹдӹ пӓлен, пакыла кредӓл тырхаш акли.

—  Лачок,— Николай келесӓ.
Лесӹм роэн дӓ продовольствивлӓм истребляен, неприя- 

тельвлӓн областьышкы изин-олен пырымы гишӓн планжы  
Ермолов дон  Вельяминовын ылын гӹнят, Николайын ӹш- 
кӹмжӹн планжы нинӹн планышты гӹц ваштарещлӓ ылын 
гӹнят,— кыдын семӹнь тӧрокок Шамильӹн резиденцижӹм  
хватьымыла ылын дӓ разбойниквлӓн пӹжӓшӹштӹм щӓлӓ- 
тӹмӹлӓ ылын; кыдын семӹнь 1845 ин Драгинский экспеди-  
пим действишкӹ колтымыкы, пищ шукы эдем ямдымы 
ылын, цилӓ тидӹм анжыдеок, изин-олен лесӹм роэн дӓ про- 
довольствим  истребляен кавказыш пырен мимӓш планымат 
т о ж е  ӹшкӹлӓнжӹ приписываен. А тенгелӓ чучеш ылнежӹ: 
лесӹм роэн дӓ продовольствим истребляен, олен пырен 
мимӹ гишӓн планжы лачок тӹдӹн ылмыжым ӹняндӓрӓш  
гӹнь, 45 ин военный предприятим совсемок противополож-  
ныйым настаиваймжы гишӓн юкымат лык.мыла агыл ылын.
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1 А Н о тидӹ тӹдӹм т а й ы д е д ӓ к о к  пландонжат— 1845 ин экспе-  
дицим эртӓрӹмӹ ӹшкӹмжӹн планжыдонат дӓ олен анзыкы- 
ла пырен мимӹ пландонат, ти кок планжы анженок ваштареш  
ылыт гӹнят, гордый ылын. Тидӹм окружайышы эдемвлӓн  
соок, пӓлдӹртенок, противно хвальымышты тидӹм тӹшке- 
век шоктен, ч т о т и д ӹ д а ж е  ӹшке противоречивлӓжӹмӓт уж аш  
прахен, ӹшке поступкывлӓжӹм дӓ шамаквлӓжӹм действи-  
тельностьдон, логикыдон ӓль просты здравый ышдон айыр- 
ен мыштыде, тидӹн цилӓ распоряженивлӓжӹ хоть маханьы 
кынды.мы, несправедливый дӓ ӹшке лоштышты согласды.мы 
ылыныт гӹнят, тидӹ ӹшке ӹштенӓт, тӹдӹндон согласный, 
справедливый, ӹшкелош тыш ты согласаялтшы лин миэнӹт. 
М едикохирургический академиштӹш студент гишӓнӓт, кы- 
ды гишӓн кавказский делавлӓ паштек Чернышев доклады-  
ваен, тӹдӹн решенижӹ техеньок ылын.

Делажы  тӹштӹ ылын: кок гӓнӓ пачелӓ экзаменым сдаен  
кердтӹмӹ ӹрвезӹ эдем , кымшы гӓнӓк сдаяш тӹнгӓлӹн дӓ,  
кынам экзаменатор эчеӓт тӹдӹм колтыде, нервыдон ясы- 
ланышы студент, тиштӓкен тӧр агыл ӹштӹмӓшӹм ужынат,  
стӧл вӹлецӹн перочинный кӹзӹм хватен, припадкы ганьы 
состояниш ты  п р оф ессор  вӹкӹ кечӓлтӹн дӓ икманяр гӓ- 
нӓк кӹзӹдон изи шушырвлӓм ӹштен.

—  Кыце фамилижӹ?— Николай ядеш.
—  Бжезовский.
—  Поляк?
—  Польский происхож дениан дӓ католик,— Чернышев  

отвечая.
Николай лицӓжӹм кыптырталеш.
Тидӹ поляквлӓлӓн шукы злом ӹштен. Ти злом объясня-  

яшыжы, цилӓ поляквлӓ— негодяй ылыт манын тидӹлӓн у в е -  
ренныйлиӓш келеш ылын.

—  Вычал изиш,— тӹдӹ келесӓ дӓ , сӹнзӓвлӓжӹм кычен, 
вуйжым сӓкӓлтӓ.

Николай гӹц шукы гӓнӓ колынат, Чернышев пӓлӓ, кынам Ни- 
колайлан махань гӹнят важный вопросым решӓш келеш  
ылын гӹнь, тӹдӹлӓн ик выртеш веле сосредоточиваялташ  
келеш ылын, дӓ тӹнӓм тӹдӹлӓн тамахань шанымаш толеш  
дӓ решени ышкеок самой верный лиэш, вуйта тамахань кӧргӹ  
юк тенге ӹштӓш келмӹ гишӓн тидӹлӓн попа. Ынде тидӹ  
кӹзӹт тӹ гишӓн тумаен, кыцелӓ поляквлӓ вӹкӹ ылшы шӹ- 
дӓн чувствыжым, ти студентӹн историдон шиштӓрен кол- 
ТЫМЫ.М , яжонрак удовлетворяяш , дӓ кӧргӹ юкшы тӹдӹлӓн  
техень решеним келесӓ. Тидӹ докладым нӓлеш дӓ тӹдӹн 
поляэшыжы шалдыра почеркдон сирен шӹндӓ.

„Смертный казньым заслуживая. Но, тау йымылан, смерт-  
ный казнь мӓ донна уке. Д ӓ  тӹдӹм мӹлӓнем пырташ  
агыл. 12 кӓнӓк тӹжем эдем  лодон  эртӓрӓш. Николай", ӹш- 
кӹмжӹн неестественный кого расчеркдонжы подписая.
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Николай пӓлен, луаткок тӹжем шпицрутен верный, мучи- 
тельный колымаш велеӓт агыл, но д а ж е  уты ж естокость  
ылын, сек силан эдемӹм пушташат вӹц тӹжем ударок  
ситӓ ылын, но тӹдӹлӓн неумолимо жестокий лиӓш приятно  
ылын дӓ мӓ донна смертный казнь уке гишӓнӓт тумаяш  
яж о ылын.

Студент гӓшӓн ӹшке резолюцижӹм пиштӹмӹкӹ, тидӹ  
ТӸ1ДӸМ Чернышев докы шӹкӓлеш.

—  Теве,— келесӓ тидӹ,—лыдын лӓк.
Черныш ев лыдын лӓктеш дӓ, мудрый решеним лыкмылаи 

цудейӹм статян ш отеш  пиштӹмлӓ кымалын, вуйжым кымык 
ӹштӓ.

—  Д ӓ цилӓ студентвлӓм плацыш лыкташ, наказани го-  
дым тӹштӹ лиштьг,— Николай приваялеш.

„Нӹнӹлӓн полезный лиэш. Мӹнь ти революционный д у -  
хым ирӹктем, важ гӹцок лыктам“— тумаялеш тидӹ.

—  Колыштам,— Чернышев келесӓ дӓ, ик мазареш тырлала 
лын, ӱпшӹм тӧрлӓлтен, Кавказ гишӓн докладшым мӹнгешок  
тӹнгӓлеш.

—  Кыце вара ӹне Михаил Семеновичлан сирӓш приказы- 
вает?

—  Мӹньӹн системем цаткыдын кычаш: ӹлӹм вӓрвлӓм 
разоряяш, продовольствим Чечняшты уничтожаяш дӓ на- 
бегвлӓдон  нӹнӹм тыргыжландараш,— Николай келесӓ.

—  Хаджи М урат гишӓн мам приказывает?— Чернышев  
ядеш.

—  Вет Воронцов сирӓ, тӹдӹм Кавказышты делаэш  упо-  
требляйнежӹ.

— Тидӹжӹ рискованно агыл вӓл?—Николайын анжалтыш- 
дон  вӓш лимӓш гӹц сӹнзӓжӹм шӹлтен, Чернышев попал- 
та,— Михаил Семенович, мӹнь лӱдӓм, утла доверчивый  
ылеш.

—  Тӹнь гӹнь кыце тумайынет?— Воронцовын распоряже-  
нижӹм худа монгыр гӹцӹн Чернышевын анжыкташ цацы- 
мыжым цаклен, Николай резко ядын шӹндӓ.

—  Мӹнь тенге тумаем, Российышкы колтымыкы безоп ас-  
нырак линежӹ.

— Тӹнь тумаенӓт?— мыскылымыла Николай попалта.— А 
мӹнь ам тумайы дӓ В оронцовдон согласын ылам. Тенгеок  
так и тӹдӹлӓн сирӹ. ^

—  Колыштам,— Чернышев келесӓ, дӓ ял вӹкӹ шагалын, 
кымалаш тӹнгӓлеш.

Д олгорукийат кымалеш, кыды докладываймаш лош тат  
икӓнӓ веле Николайын ядмашеш войскывлӓм перемещай-  
маш гишӓн келесен.

Чернышев паштек кымалаш толшы Западный крайын 
генерал— губернатор Бибиков принимаймы лин. Православ-  
ный верӓшкӹ ванжаш отказышы, бунтуйышы хресӓньвлӓ
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ваштареш Бибиковын применяймӹ мерӓвлӓм одобряен , тӹдӹ 
шамак колыштымвлӓм цилӓмок военный суддон  суяш  прика- 
зываен. Тидӹжӹ строй вашт покташ приговор лыкмашым оз-  
начаен. Тишец пасна, эче тӹдӹ газет редакторым салтакыш  
пуаш приказываен, кыды, тамазар тӹжем хресӓньвлӓм го-  
сударственный гӹц удельныйыш перечисляймӹ гишӓн све-  
денивлӓм пецӓтлен.

— Тидӹм мӹнь керӓлеш ш отлемӓт, седӹндон тенгелӓ  
ӹштем.— тӹдӹ келесӓ .—А рассуж даяш  тидӹ гишӓн ам поз-  
воляйӹ.

Распоряж енин цилӓ ж естокостьш ы м дӓ государственный-  
влӓм, вес семӹньжӹ, тӹ веремӓн единственно свободный  
ылшы хресӓньвлӓм удельныйыш, вес семӹньжӹ царский фа- 
миливлӓн крепостнойвлӓшкӹ сӓрӹмӓшӹн несправедливость-  
шым Бибиков ынгылен. Н о ваштареш лиӓш акли ылын. 
Николайын распоряженижӹдон согласаяш  агыл гӹнь, цилӓ 
тӹ блестящий положенижӹ, кыдым нӹллӹ и мычкы прио- 
бретаен дӓ кыдыдон пользываен, ямеш ылын. Седӹндонок  
тидӹ ӹшкӹмжӹн сӧдӧем ӓш  тӹнгӓлшӹ вуйжым, ти ж есто-  
кий, безумный дӓ нечестный высочайший волям исполняяш  
йӓмдӹ ылмыла дӓ покорно кымык ӹштӓлӓлӹн.

Бибиковым колтымыкыжы, Николай, ӹшке долгым яжон  
исполняймы шанымашдон, кӓрнӓлтӓ, цӓшӹш анжалеш, лӓк- 
тӓш манын выргемӹм чиӓш кеӓ. Эполетвлӓӓн, орденвлӓӓн  
дӓ лентӓӓн мундиржӹм чиэн, тӹдӹ приемный залышкы лӓк- 
теш , тӹштӹжӹ ш ӱдӹ эдемӓт утлӓ мундиран пуэргӹвлӓ дӓ  
вырезной нӓрятӓн ӹдрӓмӓшвлӓ, вӓрӓн-вӓрӹшкӹштӹ шӹндӹ- 
мӹвлӓ цӹтӹрен ижӹ лӓкмӹжӹм выченӹт.

П уста анжалтышдон, анзыкырак лыктын шӹндӹмӹ онг-  
дон  дӓ цат ӹштӓлмӓшеш кӱшӹцӓт, ӱлӹцӓт чӹмен шӹндӹ- 
шӹ мӹшкӹрдон, тидӹ вычышывлӓ докы лӓктеш дӓ, цилӓн 
сӹнзӓвлӓок тидӹн вӹкӹ лудмӓш дон дӓ  напряженидон ан- 
жымым шижӹн, тидӹ эчеӓт когон торжественный видӹм 
принимая. Пӓлӹмӹ лицӓвлӓм вӓш лимӹкӹжӹ, тӹдӹ, ку-ку  
ылмыштым ӓшӹндӓрен, шагалалеш, южнамжы рушла, ю ж-  
намжы французский йӹлмӹдон икманяр шамакым попалта, 
дӓ уштӹ, пуста сӹнзӓвлӓжӹдон анжен, мам тидӹлӓн попат, 
колыштеш.

 ̂ Поздравленивлӓм принимаймыкы, Николай церкӹш кеӓ. 
Йымы, ӹшке слугавлӓжӹ гач, кыцелӓ мирский эдемвлӓ ӹш- 
тӓт, тӹнгеок Николайым приветствуен дӓ восхваляен, дӓ  
тидӹжӹ, скучна ылын гӹнят, керӓл семӹнь ти приветстви- 
влӓм дӓ восхваленивлӓм принимаен. Цилӓ тидӹ тенгеок  
лишӓшлык ылын, вет тидӹн гӹц мирӹн цилӓ счастьежы  
дӓ благоденствыжы зависимый ылеш, хоть тидӹ гӹц ян- 
гылен, но тӹнге гӹнят ӹшке содействижӹм пуаш мирлӓн 
отказыде. Кынам теве  обедня пӹтӹмӹ годым пиш итрӓв  
ыдырал шӹндӹмӹ упӓн дьякон „многая летам “ келесӓ дӓ
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певчийвлӓ ионгата юкыштыдон ти шамакым друж нан мы- 
ралтен колтат, Николай, йӹр анжалын, окня сага шалгышы 
Н елидовам цакла дӓ тенгечшӹ ӹдӹрдон тӓнгӓштӓрен, ти- 
дӹм лучирӓкеш шотла.

О бедня паштек тидӹ императрица докы кеӓ дӓ вӓтӹжӹ- 
дон , тетявлӓжӹдон шутям Ь1штӹлӹн, икманяр минутым 
семейный кругашты эртӓрӓ. Вара тидӹ Эрмитаж вашт дво-  
рын министр ылшы Волконский докы ныра дӓ, молы лош -  
ты, тенгечшӹ ӹдӹрӹн ӓвӓжӹлӓн еж егодны й пеним ӹшкӹм- 
жӹн суммыжы гӹц тӱлен миӓш поручая. Д ӓ  тӹдӹн дор-  
цынжы ӹшкӹмжӹн обычный прогулкышкыжы кеӓ.

Ти кечӹш о б е д  Помпейский залышты ылын; изи эргӹ- 
влӓжӹ гӹц пасна, Николай дон  Михаил гӹц пасна; пригла- 
шаймы ылыныт; барон Ливен, граф Ржевусский, Д о л го р у -  
кий, прусский посланник дӓ прусский корольын флигель- 
адъютант.

Имнератор дон  императрицын лӓкмӹштӹм вычымы го- 
дым, прусский посланникдон барон Ливен лошты Польша  
гӹц получаймы остатка тревожный извести гишӓн интерес-  
ный хытырымаш тӹнгӓлӓлтӹн.

—  Польша дӓ Кавказ— тидӹ Россиялан кок испытани 
ылыт. Мӓлӓннӓ сек чӹдӹн каждый ти странавлӓэш 100000  
эдем  рӓдӹ келеш.

Посланник йори цӱдейӹмлӓ каеш, вуйта тидӹ лачок.
— Тӹнь Польша манат?— тӹдӹ попалта.
—  О, да, мӓлӓннӓ затрудненим ӹштӓш манын, тидӹ Мет- 

тернихын ловкий маневржы ылын.
Тидӹм попымы лошты цӹтӹрӓлтшӹ вуян дӓ кӹлмӹшӹ 

йӹрӓлтӹшӓн императрица дӓ паштекшӹ Николай лӓктӹт. 
Стӧл лошты шьшзӹмӓшть! Николай Хаджи Мурат лӓкмӹ 
гишӓн попа дӓ эче ть1 гишӓн, что кавказский война, ти- 
дӹндон пумы распоряжени семӹнь-—лесӹм роэн дӓ укреп-  
лени системыдон горецвлӓм шӹкен, скоры цӹтӹшӓшлык.

Посланник, прусский флигель-адъютантдон вӓш анжалын, 
кыдындон эче ирокат Николай гишӓн, тӹдӹн ӹшкӹмжӹм 
великий стратегеш  ужмы слабостьшы гишӓн нопенӹт, кӹ- 
зӹт когон ти планым хвален, вуйта ти план Николайын  
эчеӓт икӓнӓ великий стратегический способностьш ы м  ан- 
жыкта.

О б ед  паштек Николай балетӹш кыдалеш, кыштакен шӱ- 
дӹш цӓрӓштӹ кайман ӹдрӓмӓшвлӓ трикола маршируенӹт. 
Иктӹ осовынок тидӹлӓн яжон чучын, дӓ балетмейстерым  
ш ӱден, Николай тӹдӹлӓн таум келесӓ дӓ ӹдрӓмӓшлӓн бри- 
льянтан нерстеньӹм подараш шӱдӓ.

И р год  кечеш Чернышевын докладшы годым Нико- 
лай эчеӓт икӓнӓк Воронцовлан пумы ӹшке распоряже-  
нижӹм подверж дая, кыды семӹшь кӹзӹт, Хадж и М урат
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лӓкмӹкӹ, пытырак Чечням тревожаяш дӓ кордонный ли- 
нидон тӹдӹм пӹзӹрӓш келеш.

Чернышев ти статян Воронцовлан сирӓ, дӓ вес ф ельдъ-  
егерь, имнивлӓм лывшен дӓ ямшиквлӓн лицӓвлӓм шушыр-  
тен, Тифлисыш кыдалеш.

XVI

Николай Павловичын ти предписанижӹм исполняяш ма- 
нын, 1852 ин январын Чечняш н абег  ӹштӹмӹ ылын.

Набегыш назначы.мы отрядшӹ нӹл батальон пехота гӹц, 
кокшӱдӹ казак гӹц дӓ кӓндӓкш оруди  гӹц ылын. Колон-  
на корны мычкы кеен. Колонна кок вецшӹ кӹрӹштӹмӹ 
цеплӓок, лангитӓвлӓшкӹ кузен дӓ вален, егервлӓ ке- 
нӹт, нӹнӹ кӱкшӹ кемӓнвлӓ, ыжгапинчӓкдон дӓ калпак- 
дон  ылыныт, пулышышты гач пичӓлвлӓ дӓ патрон лентӓ- 
влӓ ялштен шӹндӹмьь Х оть  кынамат ылмылаок, неприя- 
тельын земляштӹ отр яд  больширӓк юкым чӹдӹм ӹштӓш  
цацен. Лач шоэн веле канавашты ӹрзӓлт кешӹ орудивлӓ  
цонгырге мырен колтат, ӓль тырын кемӹ гишӓн приказым  
пӓлӹдӹмӹ артиллерийский имни сынзал колта, ӓль шӹдеш-  
кен колтышы начальник ӹшке подчиненныйвлӓжӹ вӹкӹ, 
то цеп кужын шывшылтмы гишӓн, то утла лишкӹ толмы 
гишӓн, а то колонна гӹц мӹндӹрнӹ кемӹ гишӓн сдержан-  
ный юкдон сӹгӹрӓлеш. Икӓнӓ веле тыр лоэштӓлтӹн: имӓн 
цышкер логӹц, кыды колонна дон  цеп лошты ылын, ош  
мӹшкӹрӓн дӓ луды тупан кесӹ кыдал лӓктӹн дӓ техеньок, 
тупышкыла кыйыр шуран озы кесӹ. Лӱдӹн колтышы це- 
вер животныйвлӓ, анзыл ялыштым пӹзӹрӓлӹн, кужын тӹр- 
гештен, колонна докы тӹшкевеи якте лишкӹ кыдал толы- 
ныт, д а ж е  кыды салтаквлӓжӹ, нӹнӹм штыквлӓдон шырал 
шуаш манын, саслен дӓ ваштыл паштекӹштӹ кыргыжаш  
тьшгӓлӹнӹт, но кесӹвлӓжӹ мӹнгеш сӓрнӓл кенӹт, строй  
вашт тӹргештен лӓктӹнӹт дӓ икманяр мыктешкӹвлӓдон  
(салтаквлӓдон), дӓ ротный нивлӓдон поктымывлӓ, кеквлӓ 
ганьы, кырыкышкыла кыдалыныт.

Эче телок ылын, но кечӹ кӱшкӹ кузаш тӹнгӓлӹн дӓ  ке- 
чӹвӓлӹн, кынам ирок ирӹ лӓкшӹ отр я д  иктӓ нӹл уштыш  
нӓрӹм у ж е  кен колтен, тенге ӹрӹктӓш тӹнгӓлӹн, даж е  
шокшы лиӓш тӹнгӓлӹн, дӓ кечӹн ялвлӓжӹ тӹшкевек якте 
соты ылыныт, стальной штыквлӓшкӹ дӓ тойын пушкашкы  
выртеш изи кечӹлӓ вазалт кемӹкӹштӹ, анжашат сӹнзӓ  
каршта ылын.

Шайылны, токо веле отр яддон  эртӹмӹ, чӹнь йогышы  
ире рекӓ ылын; анзылны— кырал пиштӹмӹ ныр, ландакаш-  
ты алык; эчеӓт анзылныжок— лесдон  леведӓлтшӹ, таин- 
ственный шим кырыквлӓ; шимкырыквлӓ шайылны— мыгли-
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мугли лӓктӹн шӹцшӹ скалавлӓ, а кукшӹ горизонтышты-  
жы — курьшок цевер, курымок вашталтшы, алмаз ганьы со-  
тын йӹлгӹжшӹ лыман кырыквлӓ.

Пятый рота анзылны шим сюртукан, калпакан дӓ  пулш  
гач сӓкӓлтӹмӹ шашкан, ш укердӓт агыл гварди гӹц ван- 
жышы, кӱкшӹ кӓпӓн, цевер эдем офицер Бутлер ашкедеш.  
Тидӹ кӹзӹт ӹлӹмӓшӹн сусужым дӓ тӹнӓмок колымашын 
опасностьшым чувствыя дӓ ик целыйыш видӹмӹ кого пӓ- 
шӓшкӹ пыток пижнежӹ. Бутлер кӹзӹт кокшы гӓнӓ делаш -  
кы лӓктӹн, дӓ тидӹ шана: теве-теве нинӹ вӹкӹ луӓш тӹн- 
гӓлӹт, но тидӹжӹ чонгеш тен эртӹшӹ ядро юкеш вуйжым  
кымык ак ӹштӹ велеӓт агыл, ӓль шишкышы пульывлӓм 
шотышкы ак нӓл велеӓт агыл, но, кыцелӓ икӓнӓк Бутлер-  
дон  у ж е  лиӓлтӹн, вуйжым кӱшкӹрӓк лӱлтӓлеш дӓ йӹрӹшӹ 
сӹнзӓвлӓдон салтаквлӓм анжылт, самой равнодушный юкдон  
мам гӹнят войнашкы касайдымым шайышташ тӹнгӓлеш. 
О тряд яжо корны гӹц сӓрнӓлеш, дӓ чӹдӹ каштмы, кукуру-  
за ныр гач кешӹ коркыш пыра д ӓ  шӹргӹ лишкӹ миӓш 
тӹнгӓлеш, тӹнӓм— кышец гӹнят кайтым вӓр гӹц— шӹдӹн 
шишкен снаряд чонгештен толеш, тишӓкенок рокым тар- 
вен лыктын, кукуруза нырышты корны тӹреш обоз  покша- 
кы шыралтеш.

—  Тӹнгӓлӓлтеш,— веселӓн йӹрен, сагажы кешӹ тӓнгжӹ- 
лӓн Бутлер келесӓ.

Д ӓ  лачокок, ядро паштек шӹргӹ логӹц пиш шукы зна-  
чоквлӓӓн конный чеченецвлӓ кайын колтат. Партьы покшал- 
ны пиш кого жар значок кайын, дӓ ротыштыш шонгы  
фельдфебель, пиш мӹндӹркӹ ужшы, близорукий Бутлер-  
лан, тидӹ, наверно, Шамиль ӹшке ылеш манын келесӓ. 
Партьы кырык гӹц вален дӓ лишӹл балкыштыш неркӓштӹ  
вургымла вецӹн кайын колта дӓ ӱлӹкӹлӓ валаш тӹнгӓлеш. 
Шимӹ, шокшы сюртукан дӓ ошы кого курпеян папахан  
изи генерал ӹшке имнижӹдон Бутлерын ротыж ыдокы  кыдал 
толеш  дӓ ӱлӹкӹлӓ валышы конницывлӓ ваштареш вургым- 
ла вецӹнрӓк тӹдӹлӓн кеӓш приказым пуа. Бутлер тӹшӓ- 
кок ӹшке ротыжым шӱдӹмӹ вӓрӹшкӹлӓ нӓнгеӓ, но ланда- 
кашкы вален ак шокты, тӹшӓкок ӹшке шайылныжы кок 
гӓнӓ оруди  гьщ лӱэн колтымым колеш. Тидӹ анжал колта: 
кок ПӸ1Л лаштыкла луды шӹкш кок оруди вӹлнӹ кузен  
кеӓ дӓ ландака мычкы шӓрлӓш тӹнгӓлеш. Партьы орудим  
вычыде тама, мӹнгеш кеен. Бутлерын ротыжы горецвлӓ  
паштек лӱлӓш тӹнгӓлеш дӓ цилӓ ландака кымдыкеш порох  
шӹкш нӓлӹн шӹшдӓ. Лач ландака гӹц кӱшнӹ веле каеш ылын, 
кыцелӓ горецвлӓ, паштекӹштӹ поктышы казаквлӓм лӱлӹн, 
талашен отступаенӹт. Отряд горецвлӓ паштек пакыла кеӓ 
дӓ кокшы ландакам валым годым аул кайын колта.

Бутлер, казаквлӓ паштек, ӹшке ротыжыдон аулыш кыр- 
гыжын пыра. Ж ительвлӓ иктӓт уке ылыныт. Салтаквлӓлӓн
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киндӹм, пяудым дӓ сакльывлӓжӹмӓт йылаташ шӱдӹмӹ  
ылын. Аул кымдыкеш качы шӹкш шӓрлен шӹнзӹн, дӓ ти 
шӹкш лоштыжы салтаквлӓ кыргыжталыт, мам попазат, тӹ- 
дӹм сакльывлӓ гӹц лыктыт, осовынок горецвлӓ сагашты  
нӓнген кердтӹмӹ цӹвӹвлӓ цаштек кыргышталыт. Офицер-  
влӓ шӹкш гӹц ӧрдӹ жеш рӓк шӹнзӹн качкыт дӓ  йӱт. Фе-  
льдфебель нӹнӹлӓн икманяр мӱ кӓрӓшвлӓм ханга вӹлӓн 
намал канда. Чеченецвлӓн юкыштат шактыде. Кечӹвӓл эртӓ- 
лӓлмӹкӹ отступаяш  шӱдӹмӹ ылын .Рота аул шайылан колон- 
ныдон строялт шагалын дӓ Бутлерлан арьергардышты лиӓш  
вӓрештӹн. Кеӓш тӓрвӓнӹ.мӹкӹштӹ тӹшӓкок чеченецвлӓ  
кайын колтат, дӓ отр яд  паштек кен, нӹнӹм лӱлмӓшвлӓдон  
провожаят.

О тряд йонгы вӓрӹш лӓкмӹкӹ, горецвлӓ коды т. Бутлерын  
салтаквлӓжӹм иктӹмӓт шушыртыделыт дӓ тидӹ соок  веселӓ 
настроенидон мӹнгешлӓ толеш. Кынам отр яд  ирок ванжы- 
мы рекӓм мӹнгеш вакжен, кукурзный ныр дон алык мычкы 
шӓрлен кеӓ, ротывлӓштӹш песенниквлӓ анзыкы лӓктӹт дӓ  
мыры юквлӓ шакташ тӹнгӓлӹт. М ардеж  уке ылын, в оздух  
свезӓ , ире дӓ техень яргата, шӱдӹ уштыш нӓрӹштӹ шалгы- 
шы лым кырыквлӓӓт викок лишнӹлӓ чучыт, дӓ кынам пе- 
сенниквлӓ цӓрнен колтат, тӹнӓм мыры шалгымы фонышты- 
ш лаялю квлӓ дӓ оруж и цонгырталтылмы юквлӓ шакташ тӹ- 
нгӓлӹт. Мырыжы, кыдым Бутлерын нятый ротыштыжы мы- 
ренӹт, полкын славаэшӹжӹ ик юнкердон сочиняймӹ ылын, 
дӓ куштымы семеш припевдон мыралтын: „То ли дело , то  
ли дело , егеря, егеря!“

Бутлер ӹшкӹмжӹн лишӹл начальникшӹдон, майор Пе-  
тровдон, кыдындон иквӓрешок ӹлен, сага-сага мыктен кеӓ 
дӓ гварди гӹц лӓктӹн, Кавказыш кеӓш ӹшкӹмжӹн реше-  
нижӹ гишӓн тӹргач сусу  ылын. Гварди гӹЦ ванжымашын 
главный причинӹжӹ тӹштӹ ылык: тӹдӹ П етербургыш ты
картла мадын колтен дӓ тенгелӓнлӓ тӹдӹн нимажат кодте.  
Мадаш цӓрнен ам керд лиэш манын, тидӹ лӱдӹн, а мада- 
шыжы больши нимат уке ылын. Ь1ндежӹ цилӓ тидӹ пӹтен, 
вес ӹлӹмӓш техень яжо, молодецкий тӹнгӓлӓлтӹн. Тидӹ кӹ- 
зӹт зораялт кемӹжӹмӓт дӓ тӱлӹдӹмӹ долгвлӓжӹмӓт мон- 
ден. Дӓ Кавказ, война, салтаквлӓ, офицервлӓ, йӱкшӹ дӓ пу- 
ры шанышы храбрецвлӓ, майор П етров— цилӓ тидӹ тӹшке- 
вен якте яжола чучын, южнамжы тидӹ ӹшлӓнжӓт ӹнянӹде—  
тиштӹ ти цевер крайышты, м ол одец  казаквлӓ лошты агыл, 
а Петербургышты, тавакым шывшын шӹндӹмӹ комнатыш- 
ты карт оголвлӓм ӓен, банкомет вӹкӹ ужын кердтӹмӹлӓ ан- 
жен, карштыш вуйжым чувствуенлӓ веле чучеш.

„То ли дело, то ли д ел о ,  егеря, егеря!“ тӹдӹн песенник- 
влӓжӹ мырат; тӹдӹн имнижӹ ти музыка семеш веселӓн  
ашкедеш, ротыштышы ти ланзра мижӓн, луды Трезорка,  
вуйта начальник, пачыжы.м кыйыртен, шытырланышы анжал-
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тышдон Бутлерын ротыжы анзыц кыдалеш. Шӱмӹштӹ  
патырланымаш, веселӓ дӓ ладна ылын. Войнажы тидӹлӓн 
тӹхеньлӓ веле чучын: тӹдӹлӓн Опасность лин кердӹн, ко- 
лымаш лин кердӹн, дӓ  тидӹндонжы наградымат, тиштӹш  
тӓнгвлӓжӹн дӓ ӹшкӹмжӹн русский тӓнгвлӓжӹнӓт уваженим  
заслуживаен. Войнан вес монгыржы— колымаш, салтаквлӓн, 
офицервлӓн, горецвлӓн шушыргымаш, тидӹм келесӓш поти- 
кӓ гӹнят^ Бутлерын шамышкыжат вацде. Война гишӓн по- 
этический представленим кодаш манын, тӹдӹ д аж е  бессоз-  
нательнок колышывлӓ дон  шушыргышывлӓ вӹкӹ нигынамат 
анжыде. Кӹзӹтӓт тенгеок. Мӓнмӓн кымыт пуштмы дӓ луат-  
кокты шушыртымы ылыныт. Тидӹ тупын кишӹ колыш кӓп 
дорцын эртен кеӓ дӓ лач ик сӹнзӓжӹдон веле сарта ганьы 
ош кидӹн кынде кимӹжӹм дӓ лепкӓшть1ш пӹцкӓтӓ-якшар 
вӹр тамгам уж еш , но анжаш ак тӹнгӓл. Горецвлӓ тидӹлӓн 
конный джигитвлӓлӓ веле чучыныт, кыдывлӓ гӹц защища-  
ялташ келеш ылын.

—  Теве кыцелӓ, батюшка,— мыры цӓрнӹмӹ лошты майор  
попа.— Кыцелӓ тӓ доныда, Питерӹштӹ, тиштӹ тӹнге агыл: 
равнение направо, равнение налево. А воттруялы нна— дӓ  
токына. Машурка ӹнде мӓлӓннӓ кагыльым нуа, тотлы ле- 
мӹм. БМӹмӓш! Тӹнге ма? Ну-ка, „Кыце жерӓ к у зен “,— яра- 
тымы мырыжым тӹдӹ командуен колта. М айор докторын  
ӹдӹржӹдон супруж ески  ӹлен, пӹтӓри Машкыдон, а вара- 
жы Мария Дмитриевкадон. Мария Дмитриевна красивый, 
ош ӱпӓн, шадыраан, кымлы иӓш, тетядӹмӹ ӹдрӓмӓш ылын. 
Первиш ӹжӹ хоть  маханьы ылын гӹнят, кӹзӹтшӹ тӹдӹ 
майорын ӹнян подругыжы ылын, нянькӓ гань тӹгдӹн паш- 
тек ухаживаен, а тидӹжӹ, ш ӹренок шамым ямдымешкӹ  
йун шӹндӹшӹ майорлан, келеш ылын.

Кынам крепостьыш толыт, майор кыце анзыцок келесен, 
цилӓ тӹнгеок ылын. Мария Дмитриевна тидӹм, Бутлерым  
д ӓ  эче отряд гӹц приглашаймы кок офицер толытан, яжо  
о б ед д о н  пукшен шӹндӓ, дӓ майор тӹнгелӓ йун качкын шӹн- 
дӓ, попенӓт д а ж е  ак керд лиэш дӓ кӹдежӹшкӹжӹ амалаш 
кеӓ. Бутлер  т о ж е  тенгеок  янгылышы, но довольный, изиш 
утыракым йулдӓлшӹ, ӹшке кӹдежӹшкӹжӹ кеӓ дӓ  выргемжӹ- 
мӓт чуч веле кыдаш поспея, лапажым красивый, кыйыр вуй 
лӹвӓкӹжӹ пиштен, омын уж теок  дӓ изиш еш ӓт шижтеок  
пингӹдӹ омдон амален кеӓ.

'■К'.

XVII

Набегым ӹштен зораен  шумы аул самой тӹдӹ ылын, 
кыштакен Хаджи М урат русскийвлӓ докы лӓкмӹжӹ анзыц 
йыдым эртӓрен.

— Садо, кун доран Х адж и М урат шагалын ылын, русский-
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влӓ аул лишкӹ миӓш тӹнгӓлмӹкӹштӹ, семьяжӹдон кырык- 
влӓшкӹ кеен. Б1шке аулышкыжы мӹнгеш толмыкыжы Садо  
уж еш , ӹшке сакльыжы пыдыртен шумы, левӓшӹжӹ вален  
кен, галерейка амаса дӓ штолмывлӓ йылатен колтымы дӓ 
кӧргӹжӹ лявӹртен кодымы. Тӹдӹн эргӹжӹм, самой тӹдӹ, 
кыды Хаджи М урат вӹкӹ цӱдеен  анжен, мечетьӹшкӹ лу-  
далгы-кӹрӓн пынан имни вӹлӓн колышым пиш тен толмы. 
Тӹдӹ туп гӹц штык дон  шырал колтымы ылын. Пуры ан- 
жалтышан ӹдрӓмӓш Хадж и М урат толмыкы тӹдӹлӓн служ -  
ышы, кӹзӹт, онг туре кышкед шумы тыгыран, кышец- 
ӹн кечӓлт шӹцшӹ онгжы каеш, шӓлӓнен шӹцшӹ ӱп-  
до н  эргӹжӹ анзылны шалга, вӹр лӓкмешкӹ ӹшке лицӓ- 
жӹм ыдыра дӓ цӓрнӹдеок юкын мӓгӹрӓ. Садо киркӓм д ӓ  
кольмым нӓлӹн, роднявлӓжӹдон иквӓреш эргӹжӹлӓн моги-  
лӓм капаяш кеӓ. Шонгы тьотя урын кешӹ сакля сага шӹн- 
зӓ дӓ пандым шуштын, анзыкылажы шӹжгӓн анжа. Тӹдӹ 
токо веле ӹшке чельникшӹ гӹц толын. Тӹштӹ ылшы кок 
кӓвӓн шуды йылатен колтымы ылыт; шьшдӹмӹ дӓ анжен  
куштымы абрикосовый дон  вишневка пӱшӓнгӹвлӓ тодын  
кӹшкӹмӹ дӓ йылатымы ылыт, а главныйжок цилӓ улявлӓ  
мӱкшге йылатен колтымы ылыт. Б1дрӓмӓшвлӓн юкын мӓгӹрӹ- 
мӹштӹ цилӓ томавлӓштӹ дӓ эчеӓт кок колышы эдемӹм  
кандымы площадьыштат шактат. Изи ӹрвезӹвлӓ ӓвӓштӹ  
сага ӱрлӓт, ш уж ен шалгышы вольыкат урмыжеш. Когорак  
ӹрвезӹвлӓ ак маден, а ӹлӓлшӹрӓквлӓ вӹкӹ лӱдӹн анжат. 
Фонтан, йориок виднӹ, йӹрнӹктӹмӹ ылын, дӓ седӹндон  
йӱӓш вӹдӹм тишецӹн нӓлӓш акли ылын. Т енгеок  мече-  
тят йӹрнӹктӹмӹ ылын, дӓ мулла муталимвлӓдон иквӓреш  
тӹдӹм ирӹктен. Русскийвлӓм ужын кердтӹмӹ гишӓн ик- 
тӓт попыде. Чувство, кыдым чеченецвлӓ изи гӹц кого якте  
испытываенӹт, ужын кердтӹмӓш гӹц силан ылын. Тидӹ  
ужын кердтӹмӓш агыл ылын, а ти русский пивлӓм эдемеш  
пиштӹдӹмӓш ылын, дӓ техень отвращени, гадливость, дӓ  
ти суш ествовлӓн кандымы ж ест окост ь  анзылны недоумени,  
нӹнӹм, русскийвлӓм, истребляймӓш желани, крысвлӓм, ядан  
кавшангывлӓм дӓ пирӹвлӓм истребляймӓш желанилӓок  
кӹньӹлӹн дӓ ти чувствыжы ӹшкӹмӹм перегӹмӓш чувство  
ганьок естественный ылын. Жительвлӓ анзылны вопрос  
шагалын; вӓрешок кодаш дӓ кого тр уддон  войымым дӓ  
тенге куштылгын шӓлӓтен шумым, каждый минутын у  на- 
паденим вычен, келесенӓт мыштыдымы лелӹвлӓдон у  гӹц 
востанавливаяш, ӓль, религиозный закон ваштареш дӓ рус-  
скийвлӓм ужын кердтӹмӹ, презиряймӹ. чувствыдон нӹнӹ- 
лӓн покоряялташ.

Тьотязлӓ ыдылалыт дӓ Шамиль докы, тӹдӹ гӹц палшык 
гишӓн ядаш, посолвлӓм колташ решӓт дӓ тӹшӓкок пыдыр-  
тен шумым тӧрлӓш тӹнгӓлӹт.
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XVIII

Н абег  паштек кокшы кечеш ирок Бутлер у ж е  ирӹ агыл 
шайыл крылец гӹц олицЁш лЁктеш, тӹдӹ ирок чӓй йӱмеш-  
кӹ йонгештӓлӓш тумая, а чӓйжӹм тӹдӹ с о о к  П етровдон  
иквӓреш йӱеш ылын. Кечӹ у ж е  кырыквлӓ шайыц лӓктӹн 
дӓ олицӓн вургымла монгырыштыш ош мазанкывлӓм кечӹ- 
д о н  сотем дӓрен  шӹндӹмӹм анжаш сӹнзӓ йӹмен, но зато,  
молнамшы ганьок, шалахай векӹ анжаш веселӓ дӓ шӱмеш  
ладна ылын, тӹшецӹн накыла кен мишӹ дӓ кӱшкӹлӓ кузен  
мишӹ, лесдон  леведӓлтшӹ кырыквлӓ кайыт, ущельевлӓ лош-  
ты, молнамшылаок ӹшкӹмӹштӹм нӹллӓ анжыкташ цацышы 
лым кырыквлӓ пӓлдӹрнӓт.

Бутлер ти кырыквлӓшкӹ анжа, легкийвлӓжӹдон келгӹн 
шӱлӓ дӓ ӹшке ӹлӹмӹжӹ гишӓн, лӹмӹнок ти яж о вӓрӹштӹ 
ӹлӹмӹжӹ гишӓн сусу  ылеш. Изишӹжӹ тидӹ тӹдӹ гишӓнӓт  
с у с у  ылеш: тидӹ наступлени годым дӓ осовынок пиш шок- 
шы ылшы отстунлени годым делашты ӹшкӹмжӹм яжон  
внден мыштен; дӓ тӹдӹм ӓшӹндӓренӓт эче су су  ылын: 
тенгечӹ, п о х о д  гӹц толмыкы, Маша, ӓль Мария Д м и тр иев-  
на, П етров сага ӹлӹшӹ, угошаен нинӹм дӓ цилӓдон проста  
дӓ милый ылын, но осовынок, тидӹн шанымдон, токыжы  
ласко ылын. Мария Дмитриевна, ӹшкӹмжӹн кӹжгӹ каля- 
вачшыдон, кымда пулшыжыдон, кӱкшӹ онгжыдон дӓ цӹг- 
ӓк шадырадон левед шӹндӹмӹ йӹрӓлтӹшӹ пуры лицӓжӹ-  
д о н  Бутлерым, силан, холостой  ӹрвезӹ эдемӹм, токыжы  
шывшын, дӓ Бутлерлан даж е тенге чучын, вуйта тӹдӹжӓт  
тидӹм желая. Н о  тидӹ шотлен, тенге ӹштӹмӓш, пуры, 
ӹшкӹмӹн проста тӓнг докы худам  ӹштӹмӓш линежӹ, дӓ  
седӹндон Мария Дмитриевнадон самой простан, ш отеш  
пиштен обрашаен, дӓ тидӹ гишӓн ӹшлӓнжӹ ӹшке су су  лин. 
Кӹзӹт тидӹ тӹдӹ гишӓн тумаен.

Тидӹн шанымашвлӓжӹм, нракан корнышты топке шак- 
тышы шукы имни ял юквлӓ лоэш тӓрен шуат, вуйта тамазар  
мыктешкӹ кыдалыт. Тидӹ вуйжым лӱлтӓлеш дӓ ӧлицӓ пӹ- 
тӹмӓштӹ ашкедӹктен толшы икманяр мыктешкӹвлӓм ужын  
колта. Коклы нӓрӹн ылшы казаквлӓ анзылны кок эдем  
мыктен кеӓт, иктӹ— ош  черкескан дӓ чалмаан кӱкшӹ кал- 
пакан, весӹжӹ— русский службаш тыш  офицер, шимӹ, пӱгӹр 
нерӓн, выргемӹштӹжӹ дӓ оружиш тӹжӹ шукы сер ебр о  улы.  
Чалмаан мыктешкӹ лӹвӓлнӹ изи вуян, цевер сӹнзӓн сӧрӓн  
имни ылеш, офицер лӹвӓлнӹжӹ кӱкшӹ кӓпӓн косир, кара- 
бахский имни. Бутлер, имнивлӓм пиш яратаат, тишӓкок  
пӹтӓриш имни, патр силажым ценен дӓ ти эдемвлӓ кӱвлӓ  
ылыт, пӓлӓш манын шагал колта. Офицер Бутлерлан попа:

—  Тидӹ воинский начальникӹн тома?— ӹшкӹмжӹн рус-  
ский агыл ылмыжым, шамаквлӓм самынь попымыжыдон
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пӓлдӹртен, ть1дӹ ядеш дӓ салажыдон томашкыла анжыкта, 
Бутлер самой тидӹ ылеш манын келесӓ.

— А тидӹжӹ кӱ ылеш?— офицер лишкӹрӓк миэн, дӓ  
сӹнзӓвлӓжӹдон чалмаан эдем вӹкӹ анжыктен, Б у тл ер я д еш .

— Хаджи М урат тидӹ. Тиш толын, тиштӹ военный на- 
чальник доны хыналаш тӹнгӓлеш,— офицер келесӓ.

Бутлер Хаджи М урат гишӓн дӓ тӹдӹ!н русскийвлӓ докы  
лӓкмӹжӹ гишӓн пӓлен, но нигыцеӓт тӹдӹм тиштӹ, ти изи  
укреплеништӹ уж аш  манын вычыде.

Хаджи М урат пурын тӹдӹ вӹкӹ анжа.
Шулыкан ли, кошкильды,— тадар йӹлмӹ гӹц тыменьмӹ 

приветствижӹм тӹдӹ келесӓ.
—  С аубул ,— вуйжым кымык ӹштен, Хаджи М урат отв е-  

чая. Тӹдӹ Бутлер докы миӓ дӓ кок парня мычан нагайкам 
сӓкӓлтӹмӓн кидшӹш виктӓлтӓ.

—  НачальникР— тӹдӹ келесӓ.
— Агыл, начальник тиштӹ, кеем, сӹгӹрӓлӓм тӹдӹм,—  

ташкалтышыш кузен амасам шӹкӓлмӓштӹжӹ Бутлер оф и-  
церлӓн келесӓ.

Н о парадный крылецӹн амасажы— тенгелӓ тӹдӹм Мария 
Дмитриевна лӹмден— сыралымы ылын. Бутлер стучалеш, но  
ответ укеӓт, задний х оддон  пырен кеӓ. Б1шке денщикшӹм  
сьҥьфӓлеш, ответӹм ак получаят, кок денщикӹштӹ ик 
тӹжӹмӓт ак моат, тьгдӹ кухняшкы пыра. Мария Д м и три-  
евна, савыц вуя, якшарген щӹцшӹ, кӓргӓлтӹмӹ щ окшдон,  
йӧрен шӹндӹмӹ, кидшӹ ганьок ошы ылшы нунчӹкӹ1м, ка- 
гыльвлӓм тышкаш изи лаштыквлӓэш пӹчкеден шалга.

—  Денщиквлӓ кышкы пырен кенӹт?— Бутлер попалта.
—  Ӓрӓкӓ йуӓщ кенӹт,— Мария Дмитриевна к ел есӓ .— Т ӹ -  

лӓтшӹ ма?
—  Амасам пачаш; тӓмдӓн томада анзылны пиш шукы го-  

рецвлӓ. Хадж и М урат толын.
—  Эчеӓт мам гӹнят тумаен лыктат,— йӹрӓлтӓлӹн, Мария  

Д митриевна келесӓ.
—  Мӹнь ам йӹрӹ, лачокат. Крылец анзылны шалгат.
—  Лачок ма?— Мария Дмитриевна ядеш.
—  Малын мӹлӓм тӹньӹм алталашыжы? Ке, анжал, тӹдӹ 

крылец анзылны шалга.
—  Вот эче окази,— шокшвлӓжӹм колталтен дӓ ӹшкӹм- 

жӹн кӹжгӹ калявачыщтыжы шпилькӹм кычылтын, Мария  
Дмитриевна попалта,— тӹнге гӹнь мӹнь кеем, Иван М атве-  
евичӹм кӹньӹлтем,— тӹдӹ манеш

—  Агыл, мӹяь ӹщке кеем,— Бутлер келесӓ.
—  Тӹнгеӓт яра,— Мария Дмитриевна попалта дӓ  эчеӓт  

ӹшке пӓшӓшкӹжӹ пижеш.
Токыжы Х адж и М урат толмым колмыкы, Иван М атвеевич, 

тидӹ гишӓн ц удеен  ак колты, Х адж и М урат Грозныйышты  
ылмым тӹдӹ анзыцынок колын; тидӹ кӹньӹлмӹкӹжӹ ци-
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гӓркӓм пӹтӹрӓ, тылжым пижӹктӓ дӓ выргемӹм чнӓш тӹн- 
гӓлеш, тӹ лош ток ти чортым токыжы колтымышты гишӓн  
чӹнь кахырен дӓ ӹшке турешӹжӹ начальствым вырса. 
Чимӹкӹжӹ тӹдӹ денщикшӹ гӹц лекарствым пуаш ядеш. 
Д ӓ  денщикшӹ, ӓрӓкӓм лекарство манмым пӓлӓӓт, тӹдӹлӓн 
пуа.

—  Ярьшы гӹц худа ук е ,— ӓрӓкӓм йӱмӹкӹжӹ, шим сыкы- 
рым пырылмы лошты тӹдӹ попалта.— Тенгечӹ теве чихи- 
рӹм йунӓмӓт, вуй каршта. Ну, ӹнде йӓмдӹ ылам, — тидӹ  
попалта дӓ гостиныйыш кеӓ, тӹшкӹжӹ Бутлер Х адж и  
Муратым дӓ тӹдӹн сага ылшы офицерӹм пыртенӓт уж е.

Хаджи Муратым провожайшы оф ицер Иван Матвеевич- 
лӓн левый флангыштыш начальникын приказанижым пуа, 
тӹдӹжӹ Хаджи Муратым принимаяш, лазутчиквлӓ гач 
горецвлӓдон сношеним имеяш тӹдӹлӓн позволяяш, но 
тӹнге гӹнят, конвойный казаквлӓ гӹц пасна тӹдӹм соикток  
крепость гӹц колташ агыл манын шӱдӹмӹ.

Пумагам лыдын лӓкмӹкӹжӹ, Иван М атвеевич тӹшлӹ- 
мӹлӓ Хаджи Муратым анжалеш дӓ эчеӓт пумагажым лыдеш.  
Тенгелӓ тамазар пачаш пумагаш дӓ Хаджи М урат вӹкӹ 
сӹнзӓжӹм вашталтылмыкы, остаткажым тӹдӹ сӹнзӓжӹм  
Х адж и М урат вӹлӓн шагалта дӓ келесӓ:

—  Якши, бек, якши. Пускай ӹлӓ. Так и тӹдӹлӓн келесӹ: 
тидӹм колташ агыл манын мӹлӓнем приказываймы. А ма 
приказываймы, тӹдӹ свято. А кышак ӹлӓш вӓржӹм тидӹ-  
лӓн -к ы ц е  шанет, Бутлер?— канцеляриэш пуэнӓ?

Бутлер отвечаен ак поспейӹ, кухня гӹц толын, амаса  
сага шалгышы Мария Дмитриевна Иван Матвеевичлӓн  
попалта:

—  Малын канцеляриэщ? Тищӓк помещӓйӹдӓ. Кунацким  
дӓ кладовойым пуэнӓ. З ато  уж  сӹнзӓ анзылны лиэш ,— тӹ- 
дӹ келесӓ, Хаджи М урат вӹкӹ анжалеш дӓ сӹнзӓштӹ вӓш 
лиэшӓт, йӹлерӓк сӓрнӓл шагалеш.

—  Ма вара, мӹнь шанымемдон Мария Дмитриевна прав 
ылеш,— Бутлер келесӓ.

—  Пу, ну, ке, вӓтӹвлӓлӓн тиштӹ нимат ӹштӓш у к е ,—  
лицӓжӹм кыптыртен Иван Матвеевич попалта.

Цилӓ ти попымывлӓ лошты Х адж и М урат кидшӹм 
кинжал вурды вӹкӹ пиштенӓт, изиш ш отеш  пиштӹдӹ.млӓ 
йӹрен шӹнзӓ. Мӹлӓнем ӹлӓш хоть кыштакен, соикток  
манын тидӹ келесӓ. Тидӹлӓн иктӹ веле келеш, сардарь  
разрешӓймӹ семӹнь горецвлӓдон связӹм кычаш дӓ седӹн-  
дон  тидӹн докы горецвлӓм колтышты.

Тидӹ цилӓ ӹштӹмӹ лиэш манын Иван Матвеевич келесӓ  
дӓ закускавлӓм кандым лошты дӓ кӹдежвлӓм йӓмдӹлӹм  
лошты Бутлер гӹц хынавлӓм анжаш ядеш, ӹшкежӹ тидӹ  
канцеляриш кеӓ дӓ керӓл пумагавлӓ.м сирен, керӓл рас- 
поряженивлӓм пуа.

6 Хаджи М урат



У знакомыйвлӓ докы Хадж и Муратын отношенижӹ тӹ- 
шӓкок раскыдын определяялтеш . Иван Матвеевич док ы .тӹ -  
дӹндон знакомыялтмыкышты тӧрокок, Хадж и М урат от-  
вращеним чувствуен дӓ тӹдьшдон соок  высокомерно обра-  
щаен. Мария Дмитриевна, кыды качкышым йӓмдӹлен дӓ  
токыжы намалын, осовынок тидӹлӓн шӱмеш вазын. Тӹдӹн 
проста ылмашыжы, тидӹлӓн ч уж ой  ылшы народностьын  
айыртемӹн цевержӹ, дӓ Мария Дмитриевна докы аздары- 
шы чувство тӓрвӓнӹмӓш Хаджи Муратлан яж он чучын. 
Тидӹ тӹдӹн вӹкӹ ӹнежӹ анжы, тӹдӹндон ӹнежӹ попы 
ылын, но сӹнзӓвлӓжӹ неволяок тӹдьш вӹкӹлӓ анженӹт, дӓ  
тӹдӹн движенивлӓжӹм тӹшленӹт.

Бутлердонжы тӹдӹ пӹтӓриш знакомство гӹцок тӓнг 
статян пижӹн дӓ шукым дӓ охотадои  шайыштын: тӹдӹн
ӹлӹмӓшӹжӹм ядыштын, ӹшкӹмжӹн гишӓн попен, семья- 
жӹн положени гишӓн лазутчиквлӓ кандымы известивлӓм  
увертӓрен дӓ д аж е  советаен, ма.м тидӹлӓн пакылажы ӹштӹ- 
мӹлӓ.

Лазутчиквлӓ гач тидӹлӓн передаваймы известивлӓжь! яж о-  
влӓ агылеп ылын. Нӹл кечь! лошты крепостьышты ӹлӹ- 
мӓштӹжӹ!, нӹшӹ кок гӓнӓк толыныт, дӓ кок гӓнӓкшӓт из- 
вестивлӓ худавлӓ ылыныт.

XIX

Х адж и М урат русскийвлӓ докы ванжымыкы шукыштат  
агыл, тӹдӹн семьяжь! Ведено аулыш шывштен кандымы 
лин дӓ Шамильӹн решенижӹм вычен, стража кидӹштӹ  
урдалтын. Ь1дрӓмӓшвлӓ— Патимат папа, Хаджи Муратын  
кок вӓть1Жӹ дӓ нӹнь1н вӹц тетяшть!, сотенный Ибрагим  
Рашидын сакляштыжы караул оролымыдон ӹ[лень1т; а 
Хаджи Муратын эргь1Жӹ, 18 иӓш млоец Ю суф, темницӹш- 
тӹ! шӹнзен, вес семьШьжь!, нӹл преступник сага, ӹшкелӓ- 
ж ок ӹшкӹмӹштӹш судьбаштын решеним вычышывлӓ сага 
вочык гӹцӓт келгӹ! йӓмьШтӹг ылын.

Решенижӹ! лӓкте: Шамиль отъездыш ты  ылын. Ть1дӹ1 рус-  
скийвлӓ ваштареш походышты ылын.

1852 ин 6 январьын, русскийвлӓдон сражаймы паштек,  
Шамйль мӹ1нгеш токыжы Веденош  толын, тӹ1 толмым рус-  
скийвлӓ Шамиль, шин шумы линӓт, В еденош  кыргыжьш  
манын шанень'1т, Ь1шкьшжӹ1н мненидон дӓ мюридвлӓжьш  
мненидон гӹ1нь, победы м  ӹ1штен дӓ русскийвлӓм поктыл  
колтен. Ти сражеништӹ!, тенгежӹ! шоэн веле лин, т ӹ 1д ӹ 1 
винтовка ГӸ1Ц Ӹ1шке лӱэн колтен, дӓ шашкыжым шывшыл 
Л Ы К Т Ы Н , Ӹ’1ШКЬ1[МЖӸ1Н ИМНИЖӸ1М тӧрок русскийвлӓ ВӸ1КӸ1 к о л -  
тен ылын, но сагажы ылшы мюридвлӓжь! тӹ1дьш кычен цӓ-
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ренӹт. Нӹнӹ логӹц кокты тӹшӓкок, Шамиль лишнок, пуш т-  
мы ылыныт.

Кынам Шамиль, йӹржӹ ӓрен шӹндӹшӹ, мыктен кыда- 
лыштш ы дӓ винтовкывлӓ гӹц, нистолетвлӓ гӹц лулшӹ, 
цӓрнӹдеок „Ля иллях ильалла" манын мырышы мюридвлӓ- 
ж ӹ дон  мӹнгеш толын, тӹнӓм кечӹвӓл ылын.

Кого аулыштыш— Веденош тыш  цилӓ народ  ӧлицӓштӹ,  
левӓшвлӓштӹ шалген, ӹшке повелительжӹм встречаен, дӓ  
то р ж еств о  знак ш отеш  тенгеок пичӓлвлӓ гӹц дӓ пистолет-  
влӓ гӹц лулӹн. Шамиль арабский ош имни вӹлӓн кеен, 
тӹдӹжӹ тома лишкӹ мимӹ семӹнь лавшемӹм веселӓн тӓр- 
вӓтӹлӹн. Имнижӹм нӓрӓйӹмӓш сек проста, золотыдон дӓ  
ш идон украшайыдеок ылын; итӹрӓн ӹштӹмӹ, покшалан  
корны колтымы, якшаргы шӹштӹн сермӹц, металлический  
колцавлӓӓн ӧртнел онгвлӓ дӓ ӧртнел лӹвец кайшы якшар  
чернак. Имам вӹлнӹ кӹрӓн сук нодон  сӹрӹмӹ ыжга, шӱш-  
тӹжӹ дӓ шокш мычашвлӓштӹжӹ шим мех каеш, вӹцкӹж  
д ӓ  кужы кӹдӓлжӹ йӹр шим пряжӓ ӹштӓл шӹндӹмӹ, тӹш- 
тӹ кинжал кечӓ. Вуешӹжӹ кукшӹ, тӧр пындашан, шим 
моркоан дӓ ош чалмадон плетӹмӹ, кыдын мычашыжы шуш-  
кок кечӓлтеш, калпакым чиэн. Ялыштыжы жар чувӓквлӓ,  
ялмӹшкӹржӹ шим ноговицывлӓдон проста ш нурдонок вӹ- 
дӹл шӹндӹмӹ ылыт. В о о б щ еж о к  имам вӹлнӹ нимат блес-  
тящий, золотой  ӓль шин, уке ылын, дӓ тӹдӹн кукшӹ, тӧр, 
могучий, украшайдымы выргемӓн дӓ оружиӓн фигурыжы,  
ш идон дӓ золоты дон оружиштӹм дӓ выргемӹштӹм укра-  
шаен шӹндӹмӓн мюридвлӓжӹ лошты, самой тӹ величин 
печатленим нуэн, кыдым тидӹ вычен дӓ народ  лошты ӹш- 
тен мыштен. С оок кыитыртал шӹндӹмӹ изи сӹнзӓрӓжӓн, 
тӹ ред  шӹндӹмӹ якшар пандашан, ошалгы лицӓжӹ кун га- 
ньок, тӓрвӓнӹдӹмӹ ылын. Аул вашт эртӹмӹжӹ годым, вӹ- 
кӹжӹ тӹ жемдон цурге анжышы сӹнзӓвлӓм тидӹ шижӹн, 
но ӹшкӹмжӹн сӹнзӓвлӓжӹ иктӹн вӹкӓт анжыделыт. Хад-  
ж и  Муратын вӓтӹвлӓжӓт, сакляшты ӹлӹшӹвлӓ сага има- 
мын толмыжым анжаш галерейышкы лӓктӹнӹт. Лач ик 
Патимат пана веле, Х адж и Муратын ӓвӓжӹ, лӓкте, шӓлӓ-  
нен шӹцшӹ сӧдӧй  упӓн шӹнзен, ӹшкӹмжӹн кужы кид-  
влӓжӹдон тоша пылвуйвлӓжӹм элтӓлен, дӓ йылатарышы  
шим сӹнзӓвлӓжӹдон пытькен, каминышты йылен пӹтӓш ца- 
цышы укшвлӓм анжен, седрӓштӹ шӹнзен. Тидӹ эргӹжӹ  
ганьок, хоть кынамат Шамильым ужын кердте, кӹзӹтшӹ 
гӹнь нервишӹ гӹцӓт когон тӹдӹ вӹкӹ шӹдешкен дӓ тӹ- 
дӹм ӹнежӹ анжы ылын.

Шамильын торжественно толмыжым тенгеок Х адж и М у-  
ратын эргӹжӓт уж те . Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн пӹцкемӹш ылшы, 
пышан йӓмжӹ гӹц лумӹ юквлӓм, мырымым веле колындӓ,  
кыцелӓ св обода  гӹц лишӓймӹ, нӓрӓштӓ эдемвлӓ мучыялт  
кердӹт, тӹнге мучыялтын. Пышан йӓмӹштӹ шӹнзен дӓ
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соок  ик^гок ылшы несчастный, лявӹрӓн, худаланен шӹцшӹ, 
шукынжок икӓнӓ-иктӹштӹм ужын кердтӹмӹвлӓм, сагажы  
питӹрӹмӹ эдемвлӓм ужын, тидӹ кӹзӹт пиш когон тӹ эдем-  
влӓлӓн завидуен, кыдывлӓ, воздухдон , светдон, св ободы дон  
пользываен, повелитель йӹр ӹшке имништӹ вӹлнӹ гарцу-  
ят, лулӹт дӓ друж нан мырат: „Ля иллях иль алла.“

Аул ваш эртӹмӹкӹжӹ, Шамиль кого дворыш пырен кеӓ, 
кӧргӹштӹжӹ эче вес двор  ылын, кыштакен Шамильын се- 
ральжы ылын. Вооруженный кок лезгин пӹтӓриш дворын  
пачын шумы капка доран Шамильым встречаят. Д ворж ы  
тидӹ народдон шангок темшӹ ылын. Тиштӹ мӹндӹр вӓр- 
влӓ гӹц ӹшке делаштыдон толшывлӓӓт ылыныт, ядмашвлӓ- 
дон толшывлӓӓт ылыныт, дӓ судлан дӓ решеним лыкташ Ша- 
мильдон треваймывлӓӓт ылыныт. Шамиль пырымы годы.м 
дворышты ылшывлӓ цилӓн ял вӹк шагалыт дӓ кидӹштӹм  
онгешӹштӹ пиштен, почтенидон имамым приветствуят. Кы- 
дыжы пылвуй мыч шагалыныт дӓ дворын ик тӱвел кап- 
ка гӹц кӧргӹ капкаякте Ш амилькемешкӹ со  тӹнгеокш ал-  
генӹт. Хотя Шамиль ӹшкӹмжӹм вычышывлӓ лошты шукы 
неприятный эдемвлӓм дӓ ӹшке гишӓнӹштӹ заботым тер -  
гӹшӹ шукы скучна посетительвлӓм пӓлен, тӹнге гӹнят ти-  
дӹ тӹхеньок вашталтдымы, кӱн гань лицӓдон нӹнӹм эртӓ, 
дӓ кӧргӹ дворыш пырен, капка гӹп шалахай велнӹ ылшы 
томажын галерея анцылны мыкте вӹлецӹн вала.

Тӹнӓрӹ физически агыл, мазары духовно  напряженный  
ылшы п о х о д  паштек, ӹшкӹмжӹн походшым цилӓлӓн пӓл- 
дӹртӹмлӓок п обеда ылмеш признаен гӹнят, Шамйль пӓлен 
что походш ы  неудачный ылын, чеченецвлӓн шукы аулж ок  
йылатен дӓ разоряен шумы, дӓ переменчивый, куштылгы  
ышан народ, чеченецвлӓ, колебаялтыт, дӓ кыдывлӓжӹ нӹнӹ 
логӹц, русскийвлӓ докы лишӹл ылшывлӓжӹ, нӹнӹ докы  
ванжашат у ж е  йӓмдӹ ылыт.

Цилӓ тидӹ лелӹ ылын, тидӹн ваштареш мерӓм прини- 
маяш келеш ылын, но ти минутын Шамильын нимамат ӹш- 
тӹмӹжӹ ш оте, нима гишӓнӓт тумайымыжы ш оте. Тӹдӹ 
кӹзӹт иктӹм веле шанен: кӓнӓш дӓ вӓтӹвлӓжӹ логӹц сек  
яратымы ылшы шим сӹнзӓн, куштылгы ялан, 18 иӓш кис- 
тинка Аминетӹн семейный ласкожым.

Н о кӹзӹт Аминетӹм ужмы гишӓн велеӓт агыл, кыды кӹ- 
зӹт тйшток, забор  шайылны, мужской отделеним айырышы 
кӧргӹ дворыштыш вӓтӹвлӓжӹн помещеништӹ ылын,— Ш а-  
миль пыт ӹнянен, что д а ж е  кӹзӹтӓт, тидӹ имни вӹлецӹн  
валымыжы годым, Аминет молы вӓтӹвлӓжӹ сага забор  
ыраж вашт анжа,— но тӹдӹн докы кеӓш акли велеӓт агыл, 
даж е  пуховик вӹкӹ янгылым пардон вазын кӓнӓлтӓшӓт  
акли ылын. Молы гӹц анзыц кечӹвӓл намазым ӹштӓш  
келеш ылын, кыдын докы кӹзӹт тӹдӹн желанижӹ изишӓт  
ылте, но тидӹм исполняйде кодаш акли велеӓт агыл, но
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тӹдӹлӓн ӹшкӹлӓнжӹ каждый кечӓш качкыш ш отеш ок ке- 
л еш  ылын. Дӓ тӹдьӓ омовени дон молитвам эртӓрӓ. Молит-  
вам пӹтӓрӹмӹкӹжӹ, тидӹ ӹшкӹмжӹм вычышывлӓм сӹгӹ- 
рӓльш.

Сек пӹтӓриок тӹдӹн докы тӹдӹн шонгы мар ыжы— учитель, 
кӱкшӹ, сӧдӧй , пуры анжалтышан тьотя, лым ганьы ош пан- 
дашан дӓ якшаргалгы шӹмӓ лицӓн Джем ал-Э дин пыра, 
тӹдӹ йымылан ыдылалын, Шамиль гӹц походышты ылшы 
событивлӓ гишӓн ядышташ тӹнгӓлеш, дӓ тӹдӹ уке ылмы 
лошты кырыквлӓштӹ мавлӓ лиӓлтӹнӹт, тӹ гишӓн шайыш- 
таш тӹнгӓлеш.

Махань шон событивлӓ лош ты ,— вӹр верц кӱсӹм пӧрӹк- 
тӹмӓш, вольык шолыштмаш, тарикатын предписанивлӓм  
соблюдӓйӹдӹмӓш: тавакым шывшмаш, ӓрӓкӓм йӱмӓш,— ти- 
дӹвлӓ гӹц пасна Д ж емал-Эдин тӹдӹмӓт сообщ ая, что Хад-  
жи М урат Ь1шке семьяжӹм русскийвлӓ докы лыкташ ма- 
нын, эдемвлӓм колтен, но тидӹм цаклымы дӓ тӹдӹнсемья-  
жӹ Веденошкы кандымы лин, кыштакен кӹзӹтӓт, имамын  
реш енижӹм вычен, стража кидӹштӹ шӹнзӓт.

Цилӓ ти делавлӓм обсуж даяш  манын, пашкуды кунац- 
киштӹ тьотявлӓ погымы ылыныт, дӓ Джемал-Эдин нӹ- 
нӹм тагачок колташ Шамильлӓн советая, а то нӹнӹ кым 
кечӹ у ж е  тидӹм вычат.

Тоныжы обедӹм качкылдалмыкы, кыдым тидӹлӓн кашар 
нерӓн, шимӹ, лицӓжӹдон шӱмеш пижтӹмӹ дӓ яратымы агыл, 
но тӹнге гьшят тӹдӹн старший вӓтӹжӹ, Зайдет, канден, 
Шамиль кунацкийӹш кеӓ.

Тидӹн советшӹм составляйшӹ куд эдем, ошы, сӧдӧй  дӓ  
сары пандашан тьотявлӓ, чалмадон дӓ чалмадеӓт, кӱкшӹ 
калпаквлӓдон дӓ у  бешметӓн, черкесканвлӓ, кинжалан пря- 
ж ӓм ӹштӓлмӓнвлӓ, тидӹн ваштареш шагалыт. Шамиль ци- 
лӓштӹ гӹц ик вуй нӓрӹ кӱкшӹ ылын. Цилӓн нӹнӹ, Ша-  
миль статянок, лапам вӹкӹлӓ ӹштен, кидӹштӹм кӱшкьшӓ 
лӱлтӓлӹт, сӹнзӓштӹм кымен, молитвам лыдыт, вара лицӓш-  
тӹм кидӹштӹдон ӹштӹлӹт, кидвлӓштӹм пандаш мычкы 
ниӓлтен валат дӓ лапавлӓм вӓш ӹштӓт. Тидӹм ӹштӹмӹкӹ, 
цилӓн шӹнзӹт, Шамиль— покшалан, сек кӱкшӹ кӹшцӹкеш 
шӹнзеш дӓ  цилӓ предстояш ий делавлӓ гишӓн обсуж ден и  
тӹнгӓлӓлтеш.

Преступлени ӹштӹшӹ эдемвлӓн делаштым шариат се-  
мӹнь решенӹт: шолыштмы гишӓн кок эдемӹн кидӹм роал 
шуаш, ик эдемӹм, пуштмы гишӓн, вуйым роал шу-  
аш , кымытым простенӹт. Вара сек главный делашкы  
ванжень1т: русскийвлӓ докы чеченецвлӓ ванжымаш вашта-  
реш мерӓ ш отеш  Д ж ем ал-Э диндон техень провозглашеним  
составляймы ылын:

„Цйлӓ кердшӹ йымыдон тӓлӓндӓ вечный мирӹм ж елаем.  
Мӹнь колам: русскийвлӓ тӓмдӓм семӓлӓтдӓ покорный лиӓш
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ӱжӹт. Нӹнӹлӓн идӓ ӹнянӹ дӓ идӓ покоряялт, а тырхыда^ 
Тидӹн тӓреш ти ӹлӹмӓштӹ награждаймы ада ли гӹнь, то  
наградым анзыкылаш ӹлӹмӓшӹштӹ получаедӓ. Ӓшӹндӓрӹдӓ  
перви кыце ылын, кынам оружидӓм шывшын нӓлӹнӹт. Если  
тӹнӓм, 1840 ин йымы тӓлӓндӓ ышым путе ылгецӹ, тӓ у ж е  
салтак ылыда ыльы, а тӓмдӓн вӓтӹвлӓдӓжӹ ш аровардеӧк  
каштыт дӓ орландармы лит ыльы. Анзыкылаш гишӓн  
эртӹш дорцын шаныда. Лучи русскийвлӓ вӹкӹ шӹдӹн ыл- 
мыдон колаш, чем неверныйвлӓдон ь1Лӓш. Тырхалда, а мӹнь 
К орандон дӓ шашкыдон тӓ докыда толам дӓ тӓмдӓм рус-  
скийвлӓ ваштареш виден кем. Кӹзӹтшӹ строго  шӱдем: 
русскийвлӓлӓн покоряялташ тумаяш велеӓт агыл, ышышкат 
нӓлмӓш ӹнжӹ л и “.

Шамиль ти провозглашеним ярыкта, дӓ, тӹшӓк подписӓ-  
ен, ть!дӹм йӹрвӓш шӓлӓтӓш решӓ.

Ти делавлӓ паштек Хаджи Муратын делаж ат о бсуж дай -  
мы ылын. Д ела тидӹ Шамильлӓн пиш важный ылын. Хотя  
тӹдӹ тидӹм ӹнежӹ признӓйы ылын, но пӓлен, Хаджи Му- 
рат ӹшке ловкостьшыдон, смелостьшыдон дӓ храбростьшы-  
дон  тидӹн сага ылын ылгецӹ, кӹзӹт Чечняштӹ ма лиӓл- 
тӹн, тӹдӹ ак лиӓлт ылын. Хаджи М уратдон мирейӓш д ӓ  
эчеӓт, тӹдӹн услугывлӓжӹм пользываяш яж о ылын. Если 
тидӹм ӹштӓш акли гӹнь, весӹжӹ русскийвлӓлӓн палшымы 
якте тӹдӹм шокташ акли ылын, дӓ седӹндон хоть махань  
случайыштат тӹдӹм вызываяш келеш ылын, вызывайымы- 
кыжы пушташ тӹдӹм. Ти шотышты средствыжы техень  
ылын: ӓль Тифлисӹш техень эдемӹм колташ, кыды тӹштӹ  
тӹдӹм пуштшы, ӓль тӹдьш тишкӹ ш ӱдӓш  дӓ тиштӹ тӹ- 
дӹм пӹтӓрӓш. Тидӹлӓн средствыжы иктӹ веле ылын,— тӹ- 
дӹн семьяжӹ, а главныйжок, тӹдӹн эргӹжӹ, кыдым, Ш а-  
миль пӓлен, Хадж и М урат когон яратен.Седӹндонок эргӹжӹ  
гач действуяш  келеш ылын.

Кынам советниквлӓ тидӹ гишӓн попаш тӹнгӓлӹт, Ша-  
миль сӹнзӓвлӓжӹм кыма дӓ тырлен колта.

Тидӹ мам означаймым советниквлӓ пӓленӹт, Шамиль ӹн- 
де  тидӹлӓн понышы пророкын юкшым, мам ӹштӓш ке- 
леш , тӹдӹм анжыктышы юкшым колыштеш. Вӹц минут  
тор ж ествен н о  юк лыктымы паштек, Шамиль сӹнзӓвлӓжӹм  
пачеш, эчеӓт когоракын нӹнӹм кыптырталеш дӓ келесӓ:

—  Хаджи Муратын эргӹжӹм мӹнь докем кандыда.
—  Тӹдӹ тиштӹ,— Д ж емал-Эдин келесӓ.
Дӓ лачокок, Хаджи Муратын эргӹжӹ, Ю суф, худаланы-  

шы, ош лицӓн, кышкедӓлт шӹцшӹ выргемӓн дӓ худа  пы- 
шан, но кӓпшӹдон дӓ лицӓжӹдон со эче цевер, Патимат па- 
пажы ганьок шимӹ, йылатарышы сӹнзӓн, сӹгӹрӓлмӹм вы- 
чен, у ж е  тӱвел двор амаса сага шалген.

Ю суф Шамиль гишӓн ӓтяжӹлӓ шаныде. Цилӓ эртӹшӹ-

86



; ,!|!
мок тӹдӹ пӓлӹде, ӓль пӓлен гӹнят, тӹдӹм ӹшкеок пере-  
живайыдеӓт, ынгылыде: малын ӓтяжӹ Шамильдон тенгелӓ  
упорно шӹдӹн ӹлӓ. Тидӹлӓн, иктӹм веле желайышылан: 
техень куштылгы, разгульный ӹлӹмӓшӹм видӓш, маханьым 
тидӹ наибын эргӹ ылмыжыдон Хунзахышты_ виден, Ша- 
мильдон шӹдӹн ӹлӓш викок аккеллӓ чучын. Ӓтяжӹ вашта- 
реш , тӹдӹн противоречиэшӹжӹ, тидӹ осовынок Шамиль- 
д о н  восхищаялтын дӓ кырыквлӓштӹ шӓрлен кешӹ востор-  
женный преклоненим тӹдӹн докы питаен. Тидӹ кӹзӹт 
осовын ылшы шӱм цӹтӹрӹшӹ пуры шамдон имам докы  
кунацкийышкы пырен дӓ, амаса доран шагалын, Шамильын 
туран анжышы пӹзӹрньӹк сьшзӓвлӓжӹдон вӓш лин. Тӹдӹ 
изиш шалгалеш, вара Шамиль докы миӓ дӓ тӹдӹн кужы  
парнявлӓӓн кого кидшӹм шывшалеш.

—  Тӹиь Хадж и Муратын эргӹжӹ ылат?
—  Мӹньӹ, имам.
—  Тӹнь пӓлет, мам тӹдӹ ӹштен?
—  Пӓлем, имам, дӓ  тидӹ гишӓн ӹжӓлӓем.
■— Сирен мыштет?
— Мӹньӹ мулла лиӓш йӓмдӹлӓлтӹнӓм.
—  Тенге ӓтятлӓн сирӹ, если тӹдӹ кӹзӹт мӹнгеш токем  

Байрам якте лӓктеш, мӹнь тӹдӹм простем дӓ цилӓ тошты  
семӹньок лиэш; а если агеш, дӓ русскийвлӓ доран кодеш,  
тӹнӓм— Шамиль костанын лицӓжӹм кыптыртен колта— тӹ- 
ньӹн папатым дӓ ӓвӓтӹм аулвлӓ йӹде пуэм, а тӹньжӹнӹм 
вуетӹм роал шуэм.

Юзуфын лицӓштӹжӹ ик мускулат ак тӓрвӓнӓл, тӹдӹ Ша- 
мильын шамаквлӓм ынгыленӓм манмы ш отеш  вуйжым кы- 
мык ӹштӓ.

—  Тенгелӓ сирӹ дӓ мӹньӹн посланникемлӓн пу.
Шамиль тырла дӓ шукы веремӓ Ю суф  вӹкӹ анжа.
—  Сирӹ, мӹнь тӹньӹм ӹжӓлӓенӓм дӓ ам пушт, а кыце 

цилӓ изменниквлӓлӓнок ӹштем, тӹнгелӓ сӹнзӓвлӓэдӹм чу- 
чен шуэм. Ке.

Шамиль анзылны Ю суф  ладнала чучын, но кынам тӹдӹм 
кунацкий гӹц виден лыктыт, тидӹ, кӱ тӹдӹм виден, тӹдӹн 
вӹкӹ кечӓлтӹн, дӓ ножна гӹц кинжалым хватен, тӹдӹн- 
дон  ӹшкӹмжӹм пуштнежӹ ылын, но тидӹм кидшӹ гӹц 
хватенӹт дӓ пидӹн шӹнден, эчеӓт йӓмӹш нӓнгенӹт.

Ти вадын, вечерний молитва пӹтӹмӹкӹ дӓ рӹмӓлген ке- 
мӹкӹ, Шамиль ош ыжгам чиӓ дӓ  дворын тӹ частьышкы  
кеӓ, кыштакен вӓтӹвлӓжӹ ӹленӹт, дӓ Амипетын кӹдежӹш-  
кӹжӹ пыра. Но Аминет тӹштӹ уке ылын. Тӹдӹ когорак  
вӓтӹвлӓ доны ылын. Тӹнӓм Шамиль, каяш литӹмӹ лиӓш  
цацеп, тӹдӹм вычаш амаса шайылан шагалеш. Н о Аминет  
Шамиль ВӸКӸ1 шӹдешкӹшь! ылын: Шамиль парсынын мате- 
рим тидӹлӓн агыл, а Зайдетлӓн подарен. Тӹ1дӹ ужын, кы- 
це Шамиль лӓктӹн дӓ тидӹн комнатышкыжы пырен, ть1-

87

I



дӹм кӹчӓльш, но Аминет йори ӹшке докыжы кете. Тӹдӹ 
шукы жеп Зайдетӹн комната амаса доны шалга дӓ олен 
ваштылын, ӹшке комнатшы гӹц то лӓкшӹ, то пырышы 
Шамнльын ош фигурыжым анжа. Такешок Аминетым вы- 
чен шалген, Шамиль токыжы мӹнгеш йыдпел молитва ве- 
ремӓэш веле толеш.

XX

Х адж и М урат укреплеништӹ, Иван Матвеевичын томаш-  
ты ӓрня ӹлен колтен. Мария Дмитриевна миж лицӓӓн Ха-  
нефидон соредӓлӹн (Хаджи Мурат сагажы коктым веле 
нӓлӹн— Ханефим дӓ  Элдарым), дӓ икӓнӓ тӹдӹм кухня гӹц 
шӹкен лыктын гӹнят, кыд !,1 велдӹк тӹдӹм Ханефи чуть  
кинжалдон шыралте, Мария Дмитриевна Хаджи Муратым осо -  
бый чувствыдон уважаен. Тӹдӹ ӹнде Хаджи Муратлан кач- 
каш намалте. Ти шытырланымашым Элдарлан пуэн, но тӹ- 
дӹм ужаш  дӓ тӹдӹлӓн ярал лиӓш цилӓ случайвлӓмок ис- 
пользываен. Мария Дмитриевна Хадж и Муратын семьяжӹ  
гишӓн переговорвлӓш тӓт тенгеок живой участим принима- 
ен, пӓлен, мазары тӹдӹн вӓтӹжӹ, тетявлӓжӹ, мазар иӓш- 
ӓнвлӓ, дӓ соок, лазутчик толын кемӹ паштек, ку гӹц кер- 
дӹн, тӹдӹн гӹц переговорын результатвлӓжӹ гишӓн ядыш- 
тын.

Бутлержы гӹнь ти ӓрнян совсемок Хаджи М уратдон тӓнг 
лин колтен. Южнам Хаджи М урат тӹдӹн кӹдежӹшкӹ- 
жӹ миэн, ю.жнамжы Бутлер тидӹн докы миэн. Южнамжы  
нӹнӹ переводчик гач шайыштыныт, южнамжы ӹшке сред-  
ствыштыдонок, знаквлӓдон дӓ, главныйжы йӹрӓлтӹмӓшвлӓ- 
дон. Хаджи М урат Бутлерым яратен колтен тама. Тидӹжӹ  
Бутлер докы Элдарын отношенижӹ дорцок  кайын. Кынам 
Бутлер Хадж и Муратын комнатышкыжы пыра, Элдар Бут- 
лерым цолге кайшы ош пувлӓжӹдон сусун  йӹрен вӓш ли- 
эш, тӹдӹлӓн шӹцмӹ вӓрӹшкӹ кӹпцӹкӹм талашен пиштӓ, дӓ  
тӹдӹ калпакдон ылын гӹнь, калпакшым кыдашын.

Бутлер тенгеок мохнатый Ханефидонат, Хаджи М ура-  
тын лӹмдӹмӹ шӱмбелжӹдон, знакомыялтын дӓлишӹлемӹн.  
Ханефи шукым кырыкыштыш мырывлӓм пӓлен дӓ нӹнӹм яжон  
мырен. Х адж и Мурат, Бутлерлан яраш манын, Ханефим  
ш ӱден дӓ кыды .мырывлӓм ӹшке яж оэш  шотлен, тӹ мыры- 
влӓн лӹмӹштӹм келесен, мыраш шӱден. Ханефин юкшы 
кӱкшӹ тенор ылын, дӓ тӹдӹ мырашыжат пишок раскыдын 
дӓ яжон мырен. Ик мыры осовынок Хаджи Муратлан  
яжон чучын дӓ  Бутлерымат ӹшкӹмжӹн торж ественно  
грусный викшӹдон цӱдейӹктен. Бутлер ти мырын содер-  
жанижым сӓрен пуаш переводчик гӹц ядын дӓ сирен нӓлӹн.

Мырыжы вӹр верц кӱсӹм пӧрӹктӹмӹ гишӓн ылыи— Хад-
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ж и  Мурат дон Ханефи лошты ма ылын, самой тӹдӹ гишӓн.
Мыры техень ылын:
„Мӹньӹн мыгилӓштем рокшы кошка, дӓ тӹнь мондет  

мӹньӹм, мӹньӹн туан ӓвиэм! Мӹньӹн мыгилӓэм мыгилӓш- 
тӹш шудыдон леведӓлтеш ,— тӹньӹн ойхедӹм шуды левед  
хнуа, мӹньӹн шонгы ӓтиэм. Сӹнзӓвӹдвлӓ кошкат мӹньӹн 
ӓкӓмӹн сӹнзӓвлӓштӹжӹ, дӓ ойхыжат тӹдӹн шӱмжӹ гӹц 
вӹсен шӹлеш!

Н о ть‘1нь ат монды мӹньӹм кого ӹзӓэм, мӹньӹн колымем 
тӓреш  кӱсӹм пӧрӹктӹмешкӹ. Ат монды мӹньӹм мӹньӹн 
кокшы ӹзӓ.мжӓт, мӹнь сагаэм рокыш вацмешкет.

Тӹнь шокшы ылат пульы, дӓ смертьӹм намалат, но тӹнь 
агыл ма мӹкьӹн верный рабаэм ыльыц? Шимӹ земля, 
тӹнь леведӓт мӹньӹм, но мӹнь агыл ма тӹньӹм имниэм- 
дон ташкенӓм? Тӹнь ӱштӹ ылат, смерть, но мӹнь ылынам 
тӹньӹн господинет. Мӹньӹн кӓпем нӓлеш земля, мӹньӹн 
йӓнгем принимая пӹлгом.“

Х адж и М урат соок  ти мырым кымымы сӹнзӓдон колыш- 
тын, дӓ кынам тьгдӹ кужын шывшмы, ямын мишӹ нотыдон  
пӹтен, соок  рушла попен:

—  Яжо мыры, ышан мыры.
Кырыквлӓштӹш ӹлӹмӓшӹн силан, айыртемӹн ылшы поэ- 

зи, Хаджи М урат толмыдон дӓ тӹдӹн мюридвлӓжӹдон  
лишӹлеммӹдон, эчеӓт когон Бутлерлан яжола чучын. Тӹдӹ 
ӹшлӓнжӹ бешметым, черкескым, ноговицым воен. Тидӹлӓн 
чучын, вуйта ӹшкеӓт горец ылеш, дӓ ти эдемвлӓ махань 
ӹлӹмӓшдон ӹлӓт, тӹхеньдонок ӹлӓ.

Хаджи М урат кемӹ кечӹн, тӹдӹм проводяш манын, Иван 
Матвеевич икманяр офицервлӓм пӧген. Хадж и Мурат, кор- 
ныш лӓкшӹлӓ чиэн шӹндӹшӹ, изиш акшаклалын, куштыл- 
гы, пышкыды ашкылтышвлӓдон комнатыш пырымыжы го- 
дьш , офицервлӓ кыдыжы чайный стӧл сага шӹнзенӹт, кыш- 
такен Мария Дмитриевна чӓйӹм йоктарен, кыдыжы вес стӧл  
сага ӓрӓкӓдон, чихирдон дӓ закускадон шӹнзенӹт.

Цилӓн ял вӹкӹ шагалыт дӓ ц еротдон  кидӹм кычен, тӹ- 
дӹндон здороваят. Иван Матвеевич тӹдӹм диваныш шӹн- 
зӓш приглашая, но Хадж и Мурат, таум ӹштен, окня сага 
пӧкенеш шӹнзеш. Пырен шагалмыжы годым тыр лин кол- 
тымаш тидӹм изишӓт шеклӓндӓрӹде видно. Тӹдӹ тӹшлӹ- 
мӹлӓ цилӓн лицӓшкӹ анжал миӓ дӓ нимат анжыктыдым 
проста анжалтышыжым самовар дӓ закускавлӓ ылман стӧл  
вӹлӓн шагалта. Хадж и Муратым пӹ1тӓри веле ужшы, пӹсӹ 
офицер Петроковский, тӹдӹм переводчик гач ядеш: Тиф- 
л и с Хаджи Муратлан яжола чучын ӓль уке?

—  Айя,— тӹдӹ келесӓ.
— Тӹдӹ мане манеш,— переводчик келесӓ.
—  Ма осовынок яжола тӹдӹлӓн чучын?
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Хаджи Мурат тамам отвечая.
—  Сек когонж ок тӹдӹлӓн театр яжола чучын.
—  Ну, а главноко.мандующий доны балышты тӹдӹлӓн 

яж о ылын?
Хаджи М урат лицӓжӹм кыптырта.
—  Каждый народын ӹшкӹмжӹн обычайвлӓ. Мӓ донна  

ӹдрӓмӓшвлӓ тенгелӓ ак чиэп,— Мария Дмитриевна вӹкӹ 
анжалын, тӹдӹ келесӓ.

—  Ма вара, тӹдӹлӓн шӱмеш вацте?
—  Мӓнмӓн пословица улы,— тӹдӹ переводчиклӓн келесӓ,—  

пи ишакым пайдон пукшен, а ишакшы пим ш уды дон,— кок- 
тынат шужышы кодыныт.— Тӹдӹ йӹрӓлтӓ.— Х оть махань 
народланат ӹшке обычайжы яжо.

Пакылажы шая кете. Офицервлӓ кыдыжы чӓйӹм йӱӓш, 
кыдыжы закусываяш тӹнгӓлӹнӹт. Хаджи Мурат тидӹлӓн 
предлагаймы чӓй стопкам нӓлеш дӓ ӹшке анзыланжы 
ш ӹндӓ.

—  Ма вара патылжым, булкыжым?— тӹдӹлӓн пумыжы  
годым Мария Дмитриевна келесӓ.

Хаджи М урат вуйжым кымык ӹштӓ.
— Тӹнге гӹнь, прошай!—пылвуйжы гӹц Хаджи М ура-  

тым тӹкӓлӹн, Бутлер келесӓ.— Кынам ужына?
■— Прошай, прошай,— йӹрӓлтен, Хаджи М урат рушла  

попалта.— Кунак булур. Цаткыды кунак тӹнь. Веремӓ айда, 
кеӓ,— кышкы кеӓш келеш, ть1дӹн векӹлӓ вуйта вуйжым ӹр- 
зӓлӹн,— тӹдӹ келесӓ.

Комната амаса доны Элдаркайын колта, туп гачшы тамам  
ошым кычен дӓ кидӹштӹжӹ шашка. Хаджи М урат тӹдӹм 
токыжы сӹгӹрӓлеш, дӓ Элдар ӹшкӹмжӹн кого ашкылвлӓ- 
жӹдон Х адж и М урат докы миэн, тӹдӹлӓн ош буркым  
дӓ шашкым пуа. Хаджи М урат ял вӹк шагалеш, буркым  
нӓлеш, пулшыжы гач тӹдӹм пиштӓ, дӓ переводчиклӓн та- 
мам келесен, Мария Дмитриевналан пуа. П ереводчик ке- 
лесӓ.

—  Тӹдӹ попа,— тӹньӹ буркым хваленӓт, нӓл.
—  Малын т и д ӹ ? — якшаргал кен, Мария Дмитриевна  

ядеш.
—  Тенге келеш. Адат тенге,— Хадж и Мурат попалта.
—  Ну, тау веле,— буркым нӓлӹн, Мария Дмитриевна  

келесӓ.— Эргетӹм вурчаш тӹлӓт йымы палшыжы,— тӹдӹ 
приваялеш.— Улан якши,— эчеӓт попалта,— келесӹ тӹдӹлӓн: 
семьяжӹм вурчашыжы мӹнь желаем.

Хаджи Мурат Мария Дмитриевна вӹкӹ анжалеш дӓ вуй- 
жыдон ярыктымыла мыкик ӹштӓ. Вара тӹдӹ Элдарын кид 
гьщ шашкым нӓлеш дӓ Иван Матвеевичлӓн пуа. Иван Мат-  
веевич шашкым нӓлеш дӓ переводчиклӓн келесӓ:

—  Келесӹ тӹдӹлӓн, мӹньӹн луды алашаэм нӓлжӹ, молы- 
д он  таум ӹштен ам керд.
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Хадж и М урат лицӓжӹ анзылны кидш ӹ дон раведӓлеш, ти- 
дӹндонжы Иван Матвеевичлӓн келесӓ: тӹдӹлӓн нимат ак кел, 
тӹдӹ ак нӓл, дӓ вара, кырыквлӓшкӹ, ӹшке шӱмӹшкӹжӹ  
анжыктен, амаса докыла ашкедеш. Цилӓн паштекшӹ кеӓт. 
Комнатеш кодшы офицервлӓ шашкым лыктын, клинокшым  
анжаш тӹнгӓлӹт, дӓ цилӓн решӓт— тидӹ настоящий гурда  
ылеш.

Бутлер Х адж и Мурат сага сеньӹкӹш лӓктеш. Д ӓ  тиштӹ  
тӹдӹ лин колта, мам иктӓт вычыде, дӓ если делам цаклы- 
машыжы, решительностьшы дӓ ловкостьшы уке ылгецӹ, 
цилӓ тидӹ Хаджи Муратын колымашдон пӹтӓ ылын.

Таля-Качу лӹмӓн кумыцкий аул|р1штыш ӹлӹшӹвлӓ, кыды- 
влӓ Хадж и Муратым когон яратенӹт, дӓ Хаджи Муратым  
анжалаш манын веле шукы гӓнӓ укреплени докы миэнӹт, 
Х адж и М урат кемӹ гӹц кым кечӹ анзыц токыжы посол- 
влӓм колтенӹт дӓ тӹдӹм когарняш ӹшке мечетьӹшкӹштӹ  
миӓш шӱденӹт. А кумыцкий князьвлӓжӹ, кыдывлӓ Таля- 
Качуш ток ӹленӹт дӓ Хаджи М урат вӹкӹ когон шӹдӓн 
ылыт, тӹдӹндон вӹрдон кӱсӹм тӱлӓш делам имейӓт, тидӹ 
гишӓн пӓлӹмӹкӹштьг, народлан объявляенӹт, что нинӹ 
Х адж и Муратым мечетьӹш ак пыртеп. Н арод тыргыжланаш  
тӹнгӓлӹн дӓ  народ дон  князь верц шалгышывлӓ лошты  
шиэдӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Русский начальство горецвлӓм  
усмиряен дӓ Хадж и М урат докы келесӓш колтен, чтобы  
тӹдӹ мечетьӹшкӹ ӹнжӹ ми. Х адж и М урат кете, дӓ тишӓ- 
кен делажы пӹтен, манын цилӓнок тумаенӹт.

Н о Хаджи Муратын кеӓш шагалмы минутын, кынам тӹ-  
дӹ сеньӹкӹш лӓктӹн дӓ имнивлӓӓт п о д ъ е зд  анзылны шал- 
генӹт, Иван Матвеевичӹн тома докы Бутлерлӓнӓт, Иван 
Матвеевичлӓнӓт знакомый ылшы кумыцкий князь Арслан- 
хан кыдал толеш.

Хадж и Муратым ужын колтымыкыжы, кӹдӓлжӹ гӹц пис- 
толетӹм хватя дӓ Х адж и М урат вӹкӹ виктен шӹндӓ. Нӧ  
Арслан-хан лӱэн колтен ак поспейӹ, Х адж и Мурат, акшак 
ылеш гӹнят, крылец гӹц пӹсьш Арслан-хан вӹкӹ кечӓлтеш. 
Арслан-хан лӱэн колта дӓ ак чуч. Х адж и Муратшы, тӹдӹн 
докы кыргыж миэн, ик кидшӹдон тӹдӹн имнии<ӹм лавшем  
гӹц хватя, вес кидшӹдон кинжалым хватя дӓ тамам ӓнят 
тадар йӹлмӹдон сӹгӹрӓл колта.

Бутлер дӓ Элдар ик жепӹ ш ток врагвлӓ докы кыргыж  
миӓт дӓ нӹнӹм кидӹштӹ гӹц хватят. Лӱмӹ юкеш Иван 
Матвеевичӓт лӓктеш.

—  Ма вара тӹньӹ, Арслан, мӹньӹн томаштем техень  
гадостьым тӓрвӓтенӓт?— махань дела ылмым пӓлӹмӹкӹжӹ  
тӹдӹ келесӓ.— Яжо агыл тидӹ, шӱмбелкӓ. Нырышты кок 
воля, а мӹнь донем техень резням тӓрвӓтӓш агыл.

Арслан-хан, шим усиӓн изи кӓпӓн эдем, викок ошем ке- 
шӹ дӓ цӹтӹрӓш тӹнгӓлшӹ имни вӹлец вала, Хаджи Му-
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'рат вӹкӹ шӹдӹн анжалеш дӓ Иван Матвеевич сага кӧр- 
ницӓшкӹ кеӓ. Хадж и Муратшы, лелӹн шӱлен дӓ йӹрен, им- 
иивлӓ докы мӹнгеш толеш.

—  Малын тӹдӹ ТИДӸ.М пуштнежӹ ылын?— переводчик  
гач Бутлер ядеш.

— Мӓнмӓн закон техеньӹ, манын тӹдӹ попа,— Хадж и  
Муратын шаявлӓжӹм переводчик келесӓ.— Арслан-хан вӹр 
гишӓн тӹдӹлӓн кӱсӹм пӧрӹктӹшӓшлык. Вот и тӹдӹ пуш- 
таш цацен.

—  Ну, а если тӹдӹ корньш ты поктен ш оэш ?—Бутлер  
ядеш.

Хадж и М урат йӹрӓлтӓ.
—  Ма вара,— пуштеш, значит аллахлан тенге келеш. Ну,  

лрощ ай,— тӹдӹ эчеӓт рушла келесӓ дӓ, имни шӱдӹнгӹм  
кычен, цилӓм провожайышывлӓм сӹнзӓжӹдон анжал миӓ, 
Мария Дмитриевнан анжалтышдон ласкон вӓш лиэш.

—  Простьы матушка,— токыжыла сӓрнӓлӹн, тӹдӹ келе- 
сӓ,-— тау.

—  Иымы палшыжы, йымы палшыжы семьяэдӹм вур- 
чаш,— Мария Дмитриевна попалта.

Хаджи М урат тӹдӹн шамаквлӓжӹм ак ынгылы, н о  тӹнге 
пурым шанымыжым ынгыла дӓ тӹдӹлӓн вуйжым кымык 
ӹтштӓлтӓ.

—  Смотри, кунакедӹм ит монды,— Бутлер келесӓ.
—  Келесӹ, мӹнь тӹдӹн верный тӓнгжӹ ылам. Нигнамат  

ам монды,— переводчик гач Хаджи М урат Бутлерлӓн келе- 
•сӓ, дӓ ялжы какляка гӹнят, стременашкы тӹкнӓлӓлеш веле, 
пиш йӹле дӓ куштылгын ӧртнел гач ӹшке кӓпшӹм шуэн  
колта, дӓ шашкыжым тӧрлӓлтен, привичный движенижӹ дон  
пистолетшӹм кычалын, тӹ айыртемӹн ылшы гордый, един- 
ственный виддон, маханьыдон горец имни вӹлнӹ шӹнзӓ, 
Иван Матвеевичын томажы дорцын ӧрдӹшкь1лӓ кыдалеш. 
Ханефи дӓ Элдар тенгеок имнивлӓ вӹкӹ шӹнзӹт дӓ пуры 
анжалтышдон хозавлӓдон дӓ офицервлӓдон прощаен, ӹш- 
ке мюршидышты паштек рысьдон кыдалыт.

Молнамшы статянок кен колтышывлӓ гишӓн попымаш-  
влӓ тӹнгӓлӓлтӹт.

—  Молодчина! Вет Арслан-хан вӹкӹ пирӹ ганьок тӹр- 
гештӹш, лицӓжӓт викок весӹ лин колтыш.

—  А чиктӓ тӹдӹ, кого плут, ылеш наверно.— Петроковский  
келесӓ.

—  Русскийвлӓм техень кого плутвлӓм шукыракым пуаш  
йымы палшыжы,— трӱк досады дон  Мария Дмитриевна шая 
лошкы пырен кеӓ.— Тонна ӓрня ӹлен, яж о гӹц пасна нимат 
тӹдӹ гӹц уж телы т,— тӹдӹ келесӓ.— Ышан, попаш мастар, 
тӧр эдем.

—  Кыце тӹнь цилӓ тидӹм пӓлет?
—  Стал быть, пӓленӓм.
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—  Яратен колтен,— лӓктӹн шагалшы Иван Матвеевич ке-  
лесӓ ,— тидӹжӹ уж  лачокат.

—  Н у и яратенӓм. Тӓлӓндӓжӹ ыа? Толькомалын суяшы-  
жы, кынам эдем яж о ылеш. Тӹдӹ тадар гӹнят, яжо ылеш.

—  Лачок, Мария Дмитриевна,— Бутлер келесӓ.— Тӹдӹн 
верц ш агалметдон молодец  ылат.

XXI

Чеченский лиништӹш передовой крепостьвлӓштӹш эдем-  
влӓн ӹлӹмӓшӹштӹ тошты статянок кеен. Тӹнӓмшен кок 
тревога лиӓлтӹн, кышкы ротывлӓ кыргыж лӓктӹнӹт, мили- 
ционервлӓ дӓ казаквлӓ кыдалыныт, но кок гӓнӓкшӓт горец-  
влӓм цӓрен кердтелыт: нӹнӹ шӹлӹнӹт, дӓ ик гӓнӓк Воз-  
движенскийышты йуктӹмӹ вӓр гӹц казаквлӓн имнивлӓм 
кӓндӓкшӹм виден кенӹт дӓ икказакым пуштыныт. Остатка  
н абег  паштек, кынам аул зораен  шумы ылын, большы на- 
бег  ылте. Только, шалахай флангышкы у начальникым 
Барятинскийым назначымыдон веле Большая Чечняшкы ко- 
го экспедицим ӹштӹмӓшӹм выченӹт.

Наследникын тӓнгжӹ князь Барятинский, Кабардинский  
полкын бывший командиржӹ, кӹзӹт, цилӓ левый флангын 
начальник лимӹкӹжӹ, Грозныйыш толмыкы тӹшӓкок отря- 
дым поген, чтобы тӹ отряддон государьын тӹ шӱдӹмӓш-  
влӓжӹм пакылажат исполняен миӓш, кыды гишӓн Черны- 
шев Воронцовлан сирен. Воздвиженскийӹштӹ погымы от- 
ряд Куринский векӹлӓ позицишкӹ лӓктӹн. Войскывлӓ тӹш- 
тӹ шалгенӹт дӓ лесӹм роэнӹт. Ь1рвезӹ Воронцов пиш 
яж о суконный палаткышты ӹлен, тӹдӹн вӓтӹжӹ, Мария  
Васильевна, лагерьыш толын дӓш ӹ ренок йыд вашеш кодын. 
Барятинский д о н  Мария Васильевнан отношеништӹ иктӹ- 
лӓнӓт секрет агыл ылын дӓ седӹндонок, Марня Васильевна  
лагерьышты ылмы гишӓн, нӹнӹм ночной секретӹш колте-  
нӹтӓт, придворный агыл офицервлӓ дӓ салтаквлӓ тӹдӹм  
грубо вырсенӹт. С ож ок  горецвлӓ орудивлӓм шывштен кан- 
денӹт дӓ  лагерьышкы ядровлӓм колтенӹт. Ти ядровлӓ шу-  
кыжок ноназыделыт, дӓ седӹндонок проста веремӓн ти лӱ-  
мӓшвлӓ ваштареш нимахань мерӓвлӓӓт принимаймы лите-  
лыт; но горецвлӓ орудивлӓм канден ӹнжӹштӹ кердтеп дӓ  
Мария Васильевнам ӹнжӹштӹ лудӹктеп манын, секретвлӓ  
колтымы линӹт. Барыням лудӹктӓш ӹнжӹ ли манын, йыд йӹ- 
д е  секретӹш кашташыжы оскорбительно дӓ нротивно ылын, 
седӹндон салтаквлӓ дӓ высший общ ествыш  принимайдымы 
офицервлӓ Мария Васильевнам худа  шамаквлӓдон честленӹт.

Ти отрядышкы, Пажеский корпус гӹцтӹшӓк иквӓреш по- 
гынышы ӹшкӹмжӹн однокашниквлӓм дӓ Куринский пол- 
кышты, начальствын адъютантвлӓштӹ дӓ ординарецвлӓштӹ
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иквӓреш служышывлӓм ужаш  манын, ӹшке укрепленижӹ гӹц 
отпускыш Бутлерӓт толын. Пӹтӓри толмыжы андак тӹдӹ- 
лӓн пиш веселӓ ылын. Тӹ1дӹ Полторацкийын палаткешӹжӹ  
шагалын дӓ сусун  встречӓйшӹ шукы яж о тӓнгвлӓжӹм ӹш- 
кӹмжӹнӹм мон. Ть1дӹ Воронцов докат кеӓ, кыдым, ик 
веремӓн тӹдӹндон иквӓреш ик полкышты служенӓт, изиш  
пӓлен. Воронцов ть1дӹм пиш ласкон принимаен, князь Ба- 
рятинскийдон знакомыен дӓ  тӹдӹм прощальный обеды ш  
приглашаен, обедш ӹ  Барятинский якте левый флангьш на- 
чальник ылшы Козловский генерал лӹмеш ьгштӹмӹ ылын.

О б ед  когон яж о ылын. К уд палаткым шывштен кандымы 
дӓ рядӹн шӹнден кемӹ ылыныт. Нӹнӹ кытешок стӧл ле- 
вед шӹндӹмӹ ылын, стӧлӹштӹ ямдарвлӓ дӓ приборвлӓ.  
Цилӓжок петербургский гвардейский ӹлӹмӓшӹм ӓшӹндӓ-  
рӹктен. Кок цӓшӹн стӧл йӹр шӹнзӹт. Стӧл покшалны шӹн- 
зенӹт; ик велнӹжӹ Козловский, вес велнӹжӹ— Барятин-  
ский. Козловский гӹщ вургымла велнӹ марыжы, шалаха-  
йышты вӓтӹжь!— Воронцоввлӓ шьшзенӹт. Стӧл кыд мычкы 
кок велнӓт Кабардинский дон  Куринский полквлӓштӹш  
офицервлӓ шӹнзенӹт. Бутлер Полторацкий сага шӹнзен, 
дӓ коктынат сагаштышты ылшы офицервлӓдон хытыренӹт  
дӓ йунӹт. Кынам дела жаркой якте шон колта, денщиквлӓ  
бокалвлӓшкӹ! шапманскийым йоктараш тӹнгӓль1т. П олто-  
рацкий шӱм-вашт лудмӹдон дӓ  жӓлӓймӓшдон Бутлерлӓн ке-  
лесӓ:

—  Мӓнмӓн „как“-на ӹшкӹмжьш страмая.
—  А ма?
—  Д ӓ вет тӹдӹлӓн речьӹм попаш келеш. А мам тӹдӹ 

кердеш?
— Д а, шумбелкӓ, тидӹ пульывлӓ лошты завалвлӓм нӓлмӓш  

агыл. Д ӓ  эче тиштӹ рядымок дама, ти придворный гос-  
подавлӓ. Правы, вӹкӹжӹ анжашат ьш ӓл,— турешӹштӹ  
офицервлӓ попат.

Д ӓ  теве торжественный минут толын шоэш. Барятинский 
шагалеш, дӓ бокалжым лултӓльш, мытык речьдон К озлов-  
ский докы обрашая. Кынам Барятинский попен пӹтӓрӓ, 
Козловский кӹньӹлеш дӓ поратканок пингӹдӹ ылшы юк- 
д о н  попаш тӹнгӓлеш:

—  Его величествын высочайший вольыжыдон, как, мӹнь 
тӓ дорцда кеем, айырлем тӓ гӹцтӓ, господа  офицер-  
влӓ,— ТӸ1ДӸ келесӓ.— Н о хоть  кынамат мӹньӹм сагада ш от-  
лыда... Тӓлӓндӓ, господавлӓ, как, истина ганьок пӓлӹ 
ылеш— один в поле не воин. Седӹндон цилӓ мам мӹнь 
ӹшке службаш тем награждаялтынам, цилӓ, государьйм пера-  
торын ш едросты пыдон ма мӹлӓм пумы, цилӓ ӹшкӹмемӹн 
положенидонем, дӓ пуры лӹмдонат, цилӓдон, цилӓдон реши-  
тельно, как...—̂ тиштӓкен тӹдӹш юкшы цӹтӹрӓлт кеӓ,— мӹнь 
тӓлӓндӓ, тӓлӓндӓ веле обязан ылам, мӹньӹн другвлӓэм!—
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Д ӓ  трук кыптыргыш лицӓжӹ эчеӓт когон кыптырген кеӓ. 
Тӹдӹ мӓгрӓл колта дӓ сӹнзӓвлӓжӹ гӹц сӹнзӓвӹд йоген  
лӓктеш.— Цилӓ шӱмем вашт тӓлӓндӓ, как, ӹшкӹмемӹн 
искренний, задушевный признательностем келесем.

Козловский пакылажы попен ак керд дӓ  ял вӹкӹ шага- 
лын, токыжы мишӹ офицервлӓм элтӓлӓш тӹнгӓлеш. Ци- 
лӓн шӱмӹштӹ тӓрвӓнен кен. Княгиня сӹнзӓжӹм савыцдон  
мӱдӓ. Князь Сергей Михайлович, тӹрвӹжӹм вочык ӹштен, 
сӹнзӓжӹдои пытька. Ш укы жок офицервлӓ логӹц тож е  мӓ- 
гренӹт. Бутлер, кыды Козловскийым пиш чӹдӹ пӓлен, 
т о ж е  сӹнзӓвӹд лыкте тырхен кердте. Цилӓ тидӹ тӹдӹлӓн 
пиш яжола чучын. Вара тоствлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт: Барятин- 
ский лӹмеш, Воронцов лӹмеш, офицервлӓ лӹмеш, салтак- 
влӓ лӹмеш дӓ хынавлӓ ӓрӓкӓм йӱ.мӹ гишӓн, военный вос-  
торг гишӓн, кыдым осовынок яратень1т, о б е д  гӹц йӱкшӹ- 
влӓ лӓктӹнӹт.

Игечӹ пиш яж о, аяран, тыр, кид-ял лӱктӹшӹ свезӓ воз- 
духан  ылын. Цилӓ велнӹ костервлӓ пыдештӹнӹт, мыры юк- 
влӓ шактенӹт. Цилӓнӓт тамам празднуйымла чучыныт. 
Бутлер самой счастливый, пуры шанымашдон Полторацкий  
докы кеӓ. Полторацкий доран офицервлӓ погынат, картла  
мадмы стӧлӹм шӓрен пиштӓт, дӓ адъю тант банкышкы шӱ- 
дӹ тӓнгӓм пиштӓ. Ик кок гӓнӓк Бутлер панталон кӹшӓнеш  
ӹшке кошельокшым кидшӹдон кычен, палатка гӹц лӓк- 
теш, тӹнге гӹнят, остаткажым ак тырхы, ӹшкӹлӓнжӹ дӓ 
шӱмбелвлӓжӹлӓн пумы шамакшым шотыш нӓлтеок, хартла  
мадаш тӹнгӓлеш.

Д ӓ  цӓшӓт ак эртӹ, у ж е  Бутлер, якшарген шӹцшӹ, пӱ- 
жӓлтшӹ, пордон пачкыялт шӹцшӹ, кок кидшӹдон стӧлӹм  
кӹнертенӓт, шӹнзӓ, дӓ  кыптырген шӹцшӹ картвлӓн оголеш  
д ӓ  транспортеш ӹшкӹмжӹн ставкывлӓжӹн цифрвлӓм сирӓ. 
Тӹдӹ тӹнӓрӹш, шукым мадын колтен, ӹшке вӹкӹжӹ маза- 
ры сирӹмӹ, тӹдӹм лыдашат д аж е  лӱдӹн. Тӹдӹ лыд- 
теок  пӓлен, цилӓ жалованьежым пумыкат, кыдым тӹдӹ ан- 
зыцок нӓлӹн кердеш , дӓ имни ценӓжӹ.м шотлымыкат,тӹдӹ  
соикток цилӓ тӱлен колтен кердте, кыдым тӹдӹн вӹкӹ 
пӓлӹдӹмӹ адъютант сирен миэн. 
нежӹ ылын, но строгий лицӓӓн 
ошы, ире кидвлӓжӹдон картвлӓм  
сирӹмӹ Бутлерын записьвлӓжӹм  
Бутлер намысланен колтышы ганьы тӹдӹ извиняяш ядеш ,  
что кӹзӹток цилӓ тӹдӹм, мазарым мадын колтен, тӱлен ак 
керд келесӓ, что тӹдӹ торцынжы колта, дӓ кынам тӹдӹ 
тидӹм келесӓ, ӹшкеок цакла, что тидӹ цилӓлӓн ӹжӓл лин 
колтен, что цилӓн, д аж е  Полторацкийӓт, тидӹн сӹнзӓжӹ- 
д он  вӓш лиӓш шеклӓнӓт. Тидӹ тӹдӹн остатка вадыжы  
ылын. Тӹдӹ мадте ылгецӹ, Воронцов докы кен ылгецӹ, 
тӹшкӹжӹ тидӹм шӱденӹт ылын, цилӓ яж о лиэш ылын,
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манын тидӹ тумая. А ӹндежӹ худа  велеӓт агыл, уж асн о  
ылын.

Тӓнгвлӓжӹдон дӓ знакомыйвлӓжӹдон прощаен, тӹдӹ то-  
кыжы кы далеш ,дӓ , толмыкыжы, тӹшӓкок амалаш вазын дӓ  
кӹньӹлтеок луаткӓндӓкш цӓш амален, кыцелӓ обыкновенно  
мадын колтымы паштек амалат. Б1шкӹмжӹм провожайшы  
казаклан на чай пуаш  манын полтинникым ядмыжы дорц, дӓ  
тӹдӹн сылык анжалтышыжы дон мытыкын отвечӓймӹжӹ  
д о р ц  Мария Дмитриевна ынгыла, что тӹдӹ мадын колтен, 
дӓ тӹдӹ мадын колтымыжы гишӓн Иван Матвеевичы.м 
вырсаш тӹнгӓлеш.

И р год  кечеш Бутлер луаткок цӓшӹш кемӹкӹ кӹньӹлеш, 
дӓ ӹшке положенижӹм ӓшӹндӓрен, эчеӓт амален кенежӹ  
ылын, но кердте. Пӓлдӹмӹ эдемлӓн долгеш  кодмы 470  
тӓнгӓм тӱлӓш манын, мерӓвлӓм принимаяш келеш ылын. 
Нинӹ логӹц ик мерӓжӹ тиштӹ ылын, тӹдӹ ӹшке ӹзӓжӹ 
докы сирмӓшӹм сирен, ӹшке ӹшкӹмжӹн сулыкшы гишӓн 
ӹшкӹмжӹм ӧпкӓлен дӓ остатка гӓнӓк тӹ вӓкш ш отеш ,  
кыды эче когыньышт1лн владеништӹ! ылеш, 500 тӓнгӓм 
колташ ядын. Вара тӹщь! Ь1шкӹшжӹн кукыр родствен-  
ницажы докы сирен, хоть махань процентдон ть1 500 тӓнгӓ- 
мок ӹшлӓнжӹ ӓрӹмеш пуаш ядын. Вара ть1дь1 Иван Мат- 
веевич докы кеен, тӹдӹ пӓлен, Иван Матвеевичын, ӓль 
Мария Дмитриевнан оксашты улы, дӓ тӹдӹ гӹц вӹцшӱдӹ! 
тӓнгӓм вычымеш ядаш лин.

—  Мӹнь пунем ылнежӹ,— келесӓ Иван Матвеевич,— кӹ- 
зӹток пунем, дӓ Маша ак пу. Нӹнӹ, ти вӓтӹвлӓ, пиш у ж  
прижимистый ылыт, чорт н£ӓнӹм пӓлӓ. А положени гӹц 
лӓктӓш келеш, келеш, чорт возьми. Тӹ1 чортын, маркитан- 
тын, уке ли?

Но маркитанта гӹщ ӓрьшеш нӓлӓш провыяшат уке ылын. 
Тенгелӓн, Бутлерын спасаялтмашыжы ӹзӓжь! д о р ц  ӓль  
кукыр родственницыжы дорц веле толын кердӹн.

XXII

Б1шке сӧрь 1мӹжӹм Чечняштӹх е:штен кердтеӓт, Хаджҥ  
М урат мӹнгеш Тифлисӹш толын, а кынам тӹщьш прини- 
маенӹҥ, горский пленныйвлӓм погаш дӓ нӹнӹдон ӹшке семь- 
яжӹм вашталташ когон сарвален. Тидӹ эчеӓт попен, что  
тидӹ гӹц пасна тӹдӹ ялштымы ылеш дӓ, кыцелӓ желайы- 
нежӹ, тӹнгелӓ русскийвлӓлӓн с л у ж ен д ӓ  Шамильым уни- 
чтожаен ак керд. Воронцов мам кердмӹжӹм пыток агыл 
ӹштӓш сӧрен, тӹнге гӹнят шайыкыла шывшын дӓ  попен: 
кынам Тифлисӹш генерал Аргутинский толеш, тидӹ тӹ- 
дӹндон попа дӓ ти делам решӓ. Тӹнӓм Хаджи М урат ик 
веремӓэш Нухыш кен толаш дӓ тӹштӹ изиш ӹлӓлӓш В о-
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ронцоЕ гӹц разрешеним ядаш тӹнгӓлӹн. Нухш ы Закавказь- 
ештыш изи хала ылын, тӹштӓкен Ш амнльдон дӓ ӹшлӓн- 
жӹ преданный ылшы эдемвлӓдон ӹшке семьяжӹ гишӓн 
иереговорым видӓш удобны  лиэш манын Х адж и М урат  
шанен. Тишец пасна Нухышты, магометанский халашты  
мечеть ылын, кыштакен тӹдӹ магометанский закондон  
требыялтшы молитвавлӓм когорак удобствы дон исполкяен  
керднежӹ. Воронцов тидӹ гишӓн П етербургы ш  сирӓ, а тӹ 
веремӓнок Хаджи Муратлан Нухышкы кеӓш все-таки раз- 
решая.

Воронцовлан, Петербургыштыш властьвлӓлӓн, Х адж и Му-  
ратын историжӹм пӓлӹшӹ шукы русский эдемвлӓлӓнжок  
ти истори кавказский войнаштыш счастливый обор от еш  ӓль 
просты интересный случаеш шотлалтын; Хаджи Муратлан-  
жы, осовынок остатка веремӓн, тӹдӹн ӹлӹмӓштӹжӹ тидӹ  
лӱдӹшлӓ вашталтыш ылын. Ик вецӹнжӹ ӹшкӹмжӹм спа- 
саяш манын, вес вецшӹ Шамильӹм ужын кердтӹмӹжӹдон  
тӹдӹ кырыквлӓ гӹц шӹлӹн, дӓ ти шӹлмӓш хоть кыце труд-  
на ылын гӹнят, тӹдӹ ӹшке цельӹшкӹжӹ шон, пӹтӓриш  
веремӓн тӹдӹн успехш ӹ  тӹдӹм сусуэм ден  дӓ тӹдӹ лачо-  
кок Шамиль вӹкӹ нападаяш планвлӓм тумаен. Н о пӓлӹ 
лин, семьяжӹм ытарен лыкташ, кыдым тӹдӹ куштылгынок  
ӹштӓш сӧрен, сӧрӹмжӹ гӹц труднарак лин. Тӹдӹн семья- 
жӹм Шамиль хватен дӓ, пленӹштӹ нӹнӹм урден, ӹдрӓмӓш-  
влӓм аулвлӓш шӓлӓтӓш дӓ эргӹжӹм слӧпӧйӹм ӹштӓш 
ӓль пуш таш  сӧрен. Б1ндежӹ Хаджи М урат Нухышкы те- 
хень сӧрӹмӓшдон ӹлӓш кен: Дагестанышты ылшы ӹшкӹм- 
жӹн лишӹл эдемвлӓ гач хитростьдон ӓль силадон семья- 
жӹм Шамиль гӹц шывшын нӓлӓш цацен анжаш. Остатка  
лазутчик, кыды тӹдӹн доны Нухышты ылын, тӹдӹлӓн со-  
общ аен, что тӹдӹлӓн преданный ылшы аварецвлӓ тӹдӹн  
семьяжӹм шолышташ дӓ нӹнӹдон иквӓреш русскийвлӓ  
докы лӓктӓш сӧрӓт, но тишӓкен йӓмдӹ ылшы эде.мвлӓжӹ 
утла чӹдӹ ылыт, дӓ нӹнӹжӹ ти шолыштмашым пленыш-  
ты урдым вӓрӹштӹ, Веденош ты ӹштӓш ак сӧреп, тӹнге  
гӹнят тидӹм техень случайышты ӹштӓт, если Хаджи М у-  
ратын семьяжӹм В едено  гӹц вес вӓрӹш нӓнгеӓт. Тӹнӓм 
нӹнӹ корнышты тидӹм ӹштӓш сӧрӓт. Х адж и М урат ӹшке 
тӓнгвлӓжӹлӓн келесӓш шӱдӓ, что семьяжӹм выручаймы  
тӓреш тидӹ кым тӹжем тӓнгӓм обещая.

Нухышты, ханский дворец  дӧн  мечеть гӹц мӹндӹрнӓт 
агыл вӹц комнатан кого агыл томам Х адж и Муратлан  
ӹлӓшӹжӹ пумы. Ти томаш ток сагажы шагалтымы офицер,  
переводчик дӓ ӹшкӹмжӹн нукервлӓжӹ ӹленӹт. Хадж и М у-  
ратын ӹлӹмӓшӹжӹ кырыквлӓ гӹц лазутчиквлӓм вычыма- 
шеш, нӹнӹм принимаймашеш дӓ окрестностьвлӓ мычкы мык- 
тен кашташ тӹдӹлӓн разрешаймы прогулкывлӓэш эртен.

8 апрельын прогулка гӹц толмыкыжы, Х адж и  М урат пӓ-
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лӓ, что тидӹ уке годьш Тифлис гӹц Воронцов дорцын чи- 
новник толын. Мам чиновник канден, тидӹм пиш пӓлӹмӹжӹ 
шон ылын гӹнят, Хадж и Мурат, кыштакен тидӹм чинов- 
ник дон пристав выченӹт, тӹ комнатыш кемешкӹжӹ токы- 
жы кеӓ дӓ кечӹвӓл молитвам эртӓрӓ. Молитвам пӹтӓрӹмӹ- 
кӹжӹ, тӹдӹ вес комнатыш лӓктеш, кыды гостиный дӓ  
приемный шотышты ылын. Тифлис гӹц толшы чиновник, 
статский советник Кириллов, Хаджи Муратлан Воронцовын  
желанижым келесӓ, чтобы Хаджи Мурат 12 числан Тифли- 
еӹш Аргутинскийдон вӓш лиӓш мижӹ.

—  Якши,— шӹдӹн Хадж и М урат келесӓ.
Чиновник Кириллов тидӹлӓн шӱмеш пижте.
—  А оксам канденӓт?
—  Канденӓм,— Кириллов келесӓ.
—  Ь1нде кок ӓрня тӓр,— Хаджи М урат попалта дӓ лу  

парням дӓ эче нӹлӹтӹм анжыкта;— Давай.
—  Сейчас пуэнӓ,— ӹшкьшжьш дорожны й сумкыжы гьщ 

кошелекым лыкмаштыжы чиновник келесӓ.— Дӓ малан Ти- 
дӹлӓн оксажы?— Хаджи Мурат ак ынгылы машанен, тӹдь! 
приставлан рушла келесӓ, но Хаджи М урат ынгыла дӓ  
Кириллов вь1КЬ1 шь1дӹн анжал шӹндӓ. Кириллов, мӹнгеш  
князь Воронцов докы мимӹкӹжь!, ть1дӹлӓн иктӓ мам ша- 
йышт пуаш лижӹ манын, окса лыкмаштыжы Хаджи М у-  
ратдон попаш тӹнгӓлнежӹ дӓ переводчик гач тӹдӹ гӹц 
ядеш: ӹлӓшӹ1ЖЬ1 тиштӹ тӹщӹлӓн скучна ӓль агыл? Хаджи  
М урат штатский выргемӓн, оруж идь 1МЬ1, мытык кӹшгӹ эдем  
вӹкӹ анжалеш дӓ нимамат ак отвечӓйӹ. Т1ереводчик угӹц  
ядеш.

—  Келесӹ тӹдӹлӓн, мӹнььш тӹ1дӹндон попымем ак ш ӧ.  
Пускай оксам пуа.

Тидӹкм келесьшӹшӹжӹ, оксам лыдаш йӓмдӹлӓлтӹш, ть1дӹ  
эчеӓт стӧл сага шӹнзеш.

Кынам Кириллов золотойвлӓм лыктеш дӓ лу золотых ря- 
дь 1 ШӸ1М столбикӹм ӹштӓ (Хаджи М урат кечеш вьщ зол о-  
тыхым получаен), тӹдӹ нӹнӹм Х адж и Мурат докы шьшӓ- 
леш , Хадж и М урат золотойвлӓм черкескын шокшышкыжы  
опталеш, кӹньӹлеш дӓ совсемок вычыдымла статский со-  
ветникым цӓрӓ вуйжы гӹщ кидшьщон севӓлеш дӓ комната 
гьщ лӓктӓш тьшгӓлеш. Статский советник кӹньӹл кеӓ дӓ  
переводчик гач келесӓш шӱдӓ, что Хаджи Мурат тидӹш 
ӹштӓш смейӹшӓлык агыл, потом у что тӹдӹ полковник  
чинышты ылеш. Тидӹмок пристават келесӓ. Н о  Хаджи  
М урат, пӓлем манмы ш отеш  вуйжыдон мыкик ӹштӓлтӓӓт, 
комната гӹщ лӓктӹш кеӓ.

—  Мам тьщӹндон ӹштӓш тӹнгӓлӓт,— пристав попалта.—  
Кинжалжыдон шырал колтаат, вот и цилӓ. Ти чортвлӓдон  
попен ат слайы. Мӹнь ужам, тидӹ араш тӹнгӓлеш.

Рӹмӓлген кемӹкӹ, башлыквлӓдон сӹнзӓ якте ялштен
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гаӹндӹмӹ кок лазутчик кырыквлӓ гӹц толыт. Пристав нӹ- 
нӹм Хаджи Муратын комнатвлӓшкӹжӹ жатен кеӓ. Лазут-  
чиквлӓ логӹц иктӹтшӹ лӧртӓкӓ шӹлӓн, шимӹ тавлинец  
ылын, весӹжӹ— кукшынди тьотя. Нӹнӹ кандымы извести-  
влӓ Хаджи Муратлан сусувлӓ ылтелыт. Семьяжӹм вурчаш  
еӧрӹшӹ тӓнгвлӓжӹ, Шамиль гӹц лӱдӹн, ӹнде тӧрок отка-  
зенӹт, Шамильжӹ, кӱ Хаджи Муратлан палша, нӹнӹм сек  
лӱдӹш лӓ казньымашдон лӱдӹктен. Лазутчиквлӓн попы- 
мыштым колышт нӓлмӹкӹ, Хаджи М урат вӓш ӹштӹмӹ 
ялвлӓжӹ вӹлӓн кидвлӓжӹдон кӹнертен, дӓ калпакан вуй- 
жым кымык сӓкӓлтен, шукы ж еп  юктеок шӹнзӓ. Хадж и  
М урат тумаен дӓ решительно тумаен. Тӹдӹ пӓлен, что  
тидӹ ӹнде остатка гӓнӓ тумая дӓ  обязательно решӓш ке- 
леш . Хаджи Мурат вуйжым лӱлтӓлеш, кок золотыхым лык- 
тын, иктӹ рядӹ лазутчиквлӓлӓн пуа, дӓ келесӓ:

—  Кедӓ.
—  Махань ответ лиэш?
— Иымы маханьым пуа, отвбт тӹхень лиэш. Кедӓ.
Лазутчйквлӓ кӹньӹлӹт дӓ кеӓт, а Х адж и Мурат, кӹнер-

вурды влӓж ӹдон пылвуйышкыжы кӹнертен, ковер вӹлӓн 
ш ӹ нзенок кодеш. Тенгелӓ тӹдӹ шукы шӹнзен дӓ тумаен.

„Мам ӹштӹмлӓ? Шамильлӓн ӹнянӓш дӓ тӹдӹн докы ми- 
Зш?— тумая Х адж и М урат.— Тӹдӹ— ӹрвӹж, алтала. Если 
тӹдӹ ак алталы лиэш гӹнят, тӹдӹлӓн, рыжий обманщик-  
лӓн, покоряялташ акли. Седӹндон акли: ӹнде тӹдӹ кӹзӹт, 
мӹнь русскийвлӓ доны ылмем паштек, мӹлӓм ак ӹнянӹ“, 
Х адж и  М урат шана.

Д ӓ  тидӹ вӓрӓш гишӓн тавлинский ямакым ӓштен колта: 
вӓрӓш кычымы ылын, эдемвлӓ доны ӹлен дӓ вара ӹшке 
кырыквлӓшкӹжӹ ӹшкӹмжӹнвлӓ докы миэн. Тӹдӹ миэн, 
но тӹнге гӹнят шӱӓш вӹлӓн дӓ шӱӓш лӹвӓлӓнӓт изи 
прячукавлӓ кодыныт. Д ӓ  вӓрӓшвлӓ тӹдӹм принима- 
йыделыт.— Чонгештӹ,— келесенӹт нӹнӹ,— тӹшкӹ, кыштакен 
тӹлӓт ши прячукавлӓм сӓкен пуэнӹт. Мӓнмӓн прячукавлӓнӓ 
уке, шӱӓшнӓжӓт уке.-—Вӓрӓш родиныжы гӹц ӹнежӹ ке ылын 
д ӓ  кодын. Но мол вӓрӓшвлӓжӹ нринимайыделыт дӓ чӹнген 
шуэнӹт.

„Тенгеок мӹньӹмӓт чӹнген ш у а т “, Х адж и М урат тумая.
„Тишӓкен кодаш? Русский кугижӓлӓн Кавказым покоря-  

яш , чинвлӓм, богатствым, славым заслуж иваяш ?“
„Тидӹм л и эш “, Воронцовдон вӓш лимӹвлӓжӹм дӓ шонгы  

князӹн хвальымы шамаквлӓжӹм ӓшӹндӓрен, тидӹ ту-  
мая.

Тӹнге гӹнят кӹзӹток решӓш келеш, а то тӹдӹ семья-  
ж ы м  ямда.

Йыд вашт Хаджи Мурат амалыде дӓ тум аен .
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Йыдпел годым тӹдӹн решенижӹ ярыктымы ылын. Тӹдӹ 
решен: кырыкыш шӹлӓш келеш дӓ преданный ылшы . ава- 
рецвлӓдон Веденошкы пырен кеӓш дӓ ӓль колаш ӓль  
семьям освобож даяш . Семьяжӹм мӹнгеш русскийвлӓ  
докы лыктеш ӓль нӹнӹдон Хунзахыш шӹлеш дӓ Шамиль- 
дон  кредӓлӓш тӹнгӓлеш,— Хаджи М урат решӹде. Тӹ дӹ ик-  
тӹм веле пӓлен, кӹзӹт русскийвлӓ дорцын кырыквлӓшкӹ 
шӹлӓш келеш. Д ӓ  тӹдӹ тӹнӓмок ти решенижӹм исполня-  
яш тӹнгӓлеш. Тӹдӹ кӹпцӹк лӹвецӹн ӹшкӹмжӹн ваткан 
шим бешметшӹм нӓлеш дӓ ӹшкӹмжӹн нукервлӓжӹн поме-  
щенишкы кеӓ. Нӹнӹ сеньӹк гач ӹленӹт. Тидӹ пачын ш у-  
мы амасаан сеньӹкӹш лӓктеш веле, тӹлзӹ сотан йыдыштыш  
юалгы лывш пыш пырен кеӓ дӓ тома сага ылшы сад гӹц 
икӓнӓштӹ тамазар шӹжвӹкӹн шишкымы юкышты пӹлӹ- 
шӹш шыралтеш.

С^ньӹкӹм эртен, Хаджи Мурат нукервлӓн комнатыш ама- 
сам пачеш. Ти комнатышты тыл ылте, ӓрня нӓрӓш нӓрӓш- 
тӓ тӹлзӹ веле окняш сотемдӓрен. Стӧл дӓ кок п ӧк .н  по-  
кашты шалгенӹт, цилӓ нӹл нукерге седӹрӓштӹ ковервлӓ  
дон  буркывлӓ вӹлнӹ киэнӹт. Ханефи имнивлӓ доны д в о -  
рышты амален. Гамзалӧ, амаса йочырик мырымым колын, 
кӹньӹлеш, Х адж и М урат вӹкӹ анжалеш дӓ, тӹдӹм пӓлен, 
эчеӓт вазеш. Тӹдӹ, сагажы кишӹ Элдаржы, кӹньӹл кеӓ дӓ  
приказанивлӓм вычен, бешметшӹм чиӓш тӹнгӓлеш. Курбан  
дӓ Хан-Магома амаленӹт. Хаджи Мурат бешметшӹм стӧл  
вӹкӹ пиштӓ, дӓ бешметшӹ стӧл ханга тервен тама пингӹ- 
дӹ дон севӓл шӹндӓ. Тидӹ тӹдӹн пелен ырген шӹндӹмӹ  
золотойвлӓ ылыныт.

—  Тидӹвлӓмӓт ыргы,— кӹзӹт получаймы золотойвлӓм  
Элдарлан пуэн, Хаджи М урат келесӓ. Элдаржы зо л о т о й -  
влӓм нӓлеш дӓ тӹшӓкок, соты вӓрӹш лӓктӹн, кинжал лӹвӓ- 
цӹн кӹзӹм лыктеш дӓ бешметын подкладкым пачаш тӹн-  
гӓлеш. Гамзало кӹньӹлеш дӓ, ялвлӓжӹм крестен шӹнзеш.

—  А тӹнь, Гамзало, молодцавлӓлӓн пичӓлвлӓм,пистолет-  
влӓм анжалаш шӱдӹ, зарядвлӓм йӓмдӹлӓш. Иргодым мӹн- 
дӹркӹ кенӓ,— Х адж и М урат келесӓ.

—  П ор ох  улы, пульывлӓ улы, йӓмдӹ лиэш,— Гамзало ке-  
лесӓ дӓ тамам ынгылаш литӹмӹм сӹгӹрӓл колта. Малын  
Хадж и М урат пичӓлвлӓм ряяш ш ӱден , Гамзало ынгылен. 
Тӹдӹ тӹнгӓлтӹш гӹцок, а мазары пакы, тӹнӓрӹ силан дӓ  
силан иктӹм желаен: мазары лиэш тӹнӓрӹ шукым русский  
пивлӓм шин шуаш , пӹчкеден опташ дӓ  кырыквлӓшкӹ шӹ- 
лӓш. Ё1ндежӹ тӹдӹ уж еш , что Хаджи М уратат самой ти-  
дӹмок ӹштӹнежӹ, дӓ седӹндон довольна ылеш.

Кынам Хаджи М урат кен колта, Гамзало тӓнгвлӓжӹм  
кӹньӹлтӓ дӓ цилӓн нӹлӹтӹнӓт йыд вашт винтовкывлӓш-
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тӹм, пистолетвлӓм, затравквлӓм, кременьвлӓм анжылты- 
ныт, худавлӓм вашталтылыныт, полкашкы свезӓ порохым,  
йӓстӓренӹт, ряйӹмӹ патронвлӓм хозырь ражвлӓм шӹшкӹнӹт 
шашкывлӓм, кинжалвлӓм шыменӹт дӓ клиноквлӓштӹм шел- 
д о н  шӹренӹт.

Сотеммӹ анзыц, омовеним ӹштӓш вӹдӹм нӓлӓш манын, 
Х аджи Мурат эчеӓт сеньӹкӹш лӓктеш. Сеньӹкӹштӹ сотем-  
мӹанзыц вады годшы гӹц эчеӓт когон дӓ эчеӓт ирен шӹж- 
вӹквлӓн мырымышты шакта. Нукервлӓн комнатыштыжы  
гӹнь кинжалым шымымашеш ку дервен  тю ж ге дӓ тьонгыр-  
г е  икладын мырышы кӹртни юк шакта. Хадж и М урат вӹ- 
дӹм лодка гӹц кашталеш дӓ ӹшке амасажы яктеӓт толын 
ш оэш , тӹшӓкок мюридвлӓн комнатышты, шымымы юк гӹц 
пасна, Хаджи Муратлан пӓлӹ ылшы мырым мырышы Хане-  
ф ин  вӹцкӹж юкшым колын колта. Х адж и Мурат шагалеш  
д ӓ  колышташ тӹнгӓлеш.

Мырышты тӹ гишӓн попымаш кен, кыцелӓ Гамзат ӹшке 
молодцавлӓжӹдон русскийвлӓ монгыр гӹц ош имни кӹтӧм 
поктен кен, кыце нӹнӹм вара Терек вес сиреш русский  
князь поктен шон, дӓ кыце тӹдӹ ӹшкьшжӹн кого войскы-  
жы дон шӹргӹлӓок ӓрен нӓлӹн. Варажы тӹ гишӓн мырен, 
кыцелӓ Гамзат имнивлӓм пӹчкеден оптен дӓ пушмы имни- 
влӓн вӹрӓн кӓп-ара лоэшӹштӹ ӹшке молодцавлӓжӹдон йӹ- 
мен шӹнзӹн дӓ цичӓлвлӓштӹштӹ пульывлӓ пӹтӹм якте, 
кинжалвлӓштӹ кӹдӓлӹштӹштӹ ылмы годым, дӓ шунвлӓш-  
тӹштӹ вӹр ылмы годым русскийвлӓдон шиэдӓлӹн. Н о ко-  
лымыжы якте Гамзат пӹлгомышты кеквлӓм ужын дӓ нӹнӹ- 
лӓн сӹгӹрӓл колтен: „Тӓ, прелестный кеквлӓ, мӓнмӓн то-  
машкына чонгештӹдӓ дӓ мӓнмӓн ӓкӓвлӓлӓннӓ, ӓвӓвлӓлӓннӓ 
д ӓ  ош ӹдӹрвлӓлӓннӓ келесӹдӓ, что мӓ цилӓн хазават верц  
коленнӓ. Келесӹдӓ нӹнӹлӓн, что мӓнмӓн кӓпвлӓнӓ мыгилӓш- 
тӹ киӓш ак тӹнгӓлеп, а мӓнмӓн лувлӓнӓм шык пирӹвлӓ 
шывшеден, ньымышт ш уат дӓ мӓнмӓн сӹнзӓвлӓнӓм шим ка- 
раквлӓ чӹнген нӓлӹт.“

Ти шамакдон мыры пӹтен, дӓ ти остатка шамаквлӓ лош -  
кы, кыдым ойхан сӓрӓлтӹшдон мыренӹт, Хан-Магоман б о д -  
рый веселӓ юкшы ярлен кеӓ, тӹдӹ самой мыры пӹтӹмӹ 
годым „Ля иллях иль алла“ манын чӹнь сӹгӹрӓл колта дӓ  
когон ваштыл колта. Вара цилӓ тырла дӓ эчеӓт шӹжвӹк- 
влӓн тьовыге мырымышты дӓ икладын ку тервен ц ожгы ж-  
шы кӹртни юк веле амаса вес велнӹ шакташ тӹнгӓлеш.

Хадж и М урат тенге когон тумаен колтен, даж е  цаклы- 
деӓт , кыцелӓ кувшинжӹм тӹрӹнь ӹштен колтен, дӓ тӹше- 
цӹн вӹд йогаш тӹнгӓлӹн. Тӹдӹ вуйжым мадыкталеш дӓ 
ӹшке комнатышкыжы пыра. Утренний намазым ӹштӹмӹ- 
кӹжӹ, Хаджи М урат оруживлӓжӹм анжен лӓктеш дӓ ӹшке 
вӓрешӹжӹ шӹнзеш. Большы нимам ӹштӓш уке ылын. Лӓк-
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тӹн кеӓшӹжӹ гӹнь, пристав гӹц ядаш келеш. А дворы ш -  
тыжы эче пӹцкемӹш ылын, дӓ нристав амален.

Ханефин мырыжы вес мырым, ӓвӓжӹн мырым Хаджи М у-  
ратлан ӓшӹндӓрӹктӓ. Ти мыры тӹ гишӓн шайыштын, ма 
лачокшымок ылын,— дӓ тидӹжӹ шукердӹ лиӓлтӹн, кынам 
эче Хаджи М урат шачын веле ылын, мырыжым тидӹм ти- 
дӹлӓн ӓвӓжӹ шайыштын. ^

Мыры техеньӹ ылын:
„Тӹньӹн булатный кинжалет мӹньӹн ош онгем кышкед  

ш уэн, но мӹнь ӹшкӹмемӹн кечем, ӹшкӹмемӹн ӹрвезем, 
ӹшке шушырышкем пӹзӹрӓлӹнӓмӓт, ӹшкӹмемӹн шокшы  
вӹремдон тӹдӹм мышкынамат, шушыр ш уды влӓдеок дӓ  
важ влӓдеок тӧрлӓнен, дӓ ӹрвезӹ дж игит кушкын."

Ти мырын шамаквлӓжӹ Хаджи Муратын ӓтяжӹ докы  об-  
ращаймы ылыныт, дӓ ти мырын смыслжы тӹдӹ ылын: кы- 
нам Хаджи М урат шачын, ханша тож е  ӹшкӹмжӹн вес эр-  
гӹжӹм, Умма-ханым ӹштен, дӓ кормилицеш ӹшке токыжы  
тӹдӹн кого эргӹжӹм, Абунунцалым пукшенлыкшым— Х ад-  
жи Муратын ӓвӓжӹм кандаш терген. Н о  Патимат, ӹшке- 
эргӹжӹм ӹнежӹ коды ылынат, ам ке манын келесен. Хад-  
жи Муратын ӓтяжӹ шӹдешкен колтен дӓ пыток кеӓш шу-  
ден. Кынам ӓвӓжӹ эчеӓт отказен, тӹдӹ кинжалдон шырал 
колтен, дӓ ӓвӓжӹм, шывшын нӓлтелыт ылгецӹ, пуш теш  
ылын. Так и тенгелӓнлӓ тӹдӹ эргӹжӹм путе дӓ пукшен, 
тидӹ лӹмеш мырым шанен лыктын.

Хаджи М урат ӹшке ӓвӓжӹм ӓшӹндӓрен колта, ӓвӓжӹ  
ыжга лӹвӓлӓн тидӹм сагажы амалаш пиштӹмӹжӹ годым,  
сакля левӓш вӹлнӹ тидӹлӓн ти мырым мырен, дӓ Х адж и  
М урат ӓвӓжӹ гӹц тӹ шушыр вӓрӹм анжыкташ ядын, кыш- 
такен шушырын нӓлӹкшӹ кодын. БЬтӹшӹ ганьымок ӓвӓ- 
жӹм ӹшке анзылныжы тӹдӹ у ж еш — кӹзӹт коды.мыжы га- 
ньым кыптыргыш лицӓнӹм, сӧдӧйӹм дӓ ныдыргыш пӱӓнӹм 
агыл, а нӓрӓштӓм, цеверӹм дӓ силаным, тӹхеньӹм, кынам 
Х адж и Муратлан вӹц и ылын дӓ тӹдӹ лелӹ ылын, а ӓвӓ- 
жӹ тӹдӹм туп вӹлӓн корзинеш тьотяжы докы кырыквлӓ 
гач намалын.

Д ӓ тидӹлӓн луды пандашан, кыптыргыш лицӓн тьотяж ы,  
серебренник, ӓштӓлт кеӓ, кыце тӹдӹ вӹкь! пӓлдӹрнӹшӹ шӓрӓн  
кидвлӓжӹдон серебром  чеканьлен дӓ ыныкажылан молит- 
вавлӓм иопыктен. Кырык лӹвӓлнӹ ылшы фонтан ӓштӓлт кеӓ, 
кышкы тӹдӹ, ӓвӓжӹн сарафан пачым кычен, тӹдӹн сага 
вӹдлӓн каштын. Тидӹн лицӓжӹм нылышы тоша пи ӓшӹн- 
дӓрӓлтеш , дӓ  осовынок шӹкш дон шапы шӹшерӹн тотыш-  
ты дӓ пышышты, вет тӹдӹ ӓвӓжӹ сага сарайыш каштын, 
кыштакен ӓвӓжӹ ышкалым шывшылын дӓ шӹшерӹм шол- 
тен. Тӹдӹмӓт ӓштӓ, кыцелӓн тидӹлӓн сек нӹтӓри ӱпшӹм 
тредӹнӹт, дӓ кыце тьолгыжшы той падышты, стеняштӹ
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кечӹшӹштӹ, ӹшкӹмжӹн йӹргешкӹ симсӓлгӹ вуйжым цӱ-  
деен  ужын колтен.

Д ӓ  ӹшкӹмжьш изи годшыжым ӓштӹмжӹдон, тӹдӹ ӹш- 
кӹмжӹн яратымы эргӹжӹм, Юсуфым, ӓштен колта, кыды- 
лан пӹтӓри тидӹ ӹшкеок ӱпшӹм тӹредӹн. Б1ндежӹ Ю суф  
нӓрӓштӓ красавец-джигит ылын. Тидӹ эргӹжӹм тӹхеньӹм 
остатка гӓнӓк ужын. Тидӹ[Цельмес гӹц лӓктӹн кемӹжӹ кечӹн 
ылын. Эргӹжӹ, тидӹлӓн имним виден толын дӓ тидӹм про- 
вожаяш  разрешеним ядын. Тӹдӹ выргемдон, оруж идон  
ылын дӓ ӹшке имнижӹм лапшем гӹц кычен. Юсуфын сӓ- 
мӹрьш, розовыялгы лицӓжӹ дӓ КӱКШЬ1, вӹцкӹж кӓпшӹ (Т Ь 1- 
дӹ ӓтяжӹ гӹ ц  кужы ылын) ьфвезӹ! силадон дӓ су су  Ь1лӹ- 
мӓшдон шӱленӹ1т. М олода ылын гӹнят, ;гаш кымда ылшы 
пулшвлӓжӹ, ӹрвезӹн гань таз дӓ вӹцкӹж кужы кӓп, силан  
кужы кидвлӓ, силажы, ловкостьшы дӓ пӹсӹ ыл.мыжы соок  
ӓтяжӹм сусуэмденӹт, дӓ Хаджи М урат соок  эргӹгжӹм яра- 
тен.

—  Лучи код. Тьшь Ь1шкетет ьш де тонна ылат. Ӓвӓтӹшӓт 
папатымат перегӹ, Х адж и М урат келесен.

Д ӓ  Хадж и М урат, пока тӹдӹ ӹ1лӓ, ӓвӓжӹлӓн дӓ папалан 
иктӓт худам ӹштен ак керд манмы паштек удовольствиэш  
Юсуфын якшарген кемӹш, нӓрӓштӓ дӓ гордость выраженижӹм  
ӓшӹшдӓрӓ. Ю суф тӹнӓм все-таки мыкте ВӸКӸ1 сӹшзӹндӓ ӓтя- 
жӹм ӓнгьф якте ж атен  кен. Ӓнгьф доны тӹ!дӹ сӓрнӓл кен 
дӓ тӹнӓмшен Хаджи М урат ни вӓтӹжӹм, ни ӓвӓжӹм, ни 
эргь1ЖД1м уж те.

Д ӓ  вот теве ти эргӹш Шамиль слӧпӧйьш  ӹштӓш сӧрен. 
Мам вӓтӸ1жӹдон ьш тӓт, тӹ гишӓн тидь1 ӹнежӹ тумайы  
ылын.

Ти шанымашвлӓ Х адж и Муратым тӹшкевен тыргыжлак- 
дарен колтенӹт, д аж е  тидь1 пакылажы шӹнзен тырхенӓт  
кердте. Ть1дӹ кӹньӹл кеӓ, акшаклыл, пӹшӹн амаса докы  
миӓ, дӓ амасам пачын, Элдарым сӹгӹрӓлепь Кечь! эчелӓкте,  
тӹнге гьшят совсемок соты. Шӹжвӹ1квлӓ мыраш цӓрнь1делыт.

•— Ке, келесь! приставлан, что мӹшь прогулкыш кеӓш 
ж елаем, дӓ имнивлӓм седлайда,— ть1дь1 келесӓ.

XXIV

Ти веремӓн Бутлерын единственный утеш енижӹ воинст-  
венный поэзи ылын, кыдым тӹдӹ службаш ты  веле агыл, 
а частный Ь1лӹ1мӓштӹжӓт яратен. Ть1Дӹ1, черкесский кос-  
тюмым чишь1, мыктен дж игитоваен дӓ кок гӓнӓк засадыш  
Богдановичдон каштын, хотя кок гӓнӓкшӓт нӹшӹ иктӹмӓт 
оролен кычыделыт дӓ иктӹ1мӓт пуштелыт. Лӹ1млӹ храбрец  
Богдановичдон кычымы ти смелость дӓ др уж ба  Бутлерлӓн  
приятный дӓ важный ылын. Еврей гӹщ оксам кого процент-
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дон  занимаен^т, тӹдӹ долгыжым тулен колтен, вес семӹнь- 
жӹ, срокшым кужемден дӓ решен шоктыдым положеним  
пакырак шывшылын. Тӹдӹ ӹшке положенижӹ гишӓн ӹне- 
жӹ тумайы ылын дӓ, воинственный поэзи гӹц пасна, эче  
ӓрӓкӓмӓт мӧндаш цацен. Тӹдӹ со  когон дӓ когон йӱн дӓ  
кечӹ гӹц кечӹш со большы дӓ большы нраыственно слаб- 
каэмӹш. Ӹнде Мария Дмитриевна докы отношеништӹ у ж е  
прекрасный И осиф  ылте, а, анеш, тӹдӹм грубо ухаживаяш  
тӹнгӓлӹн, дӓ ӹшкӹмжӹн цӱдеймӓшэшӹжӹ, намысыш шок-  
тышы решительный, силан отпорым вӓш лин.

Апрель пӹтӹшӓш годым укреплениш отр яд  толын, тӹ 
отрядым эртӓш литӹмеш шотлалтшы Чечня мычкы у гӹц 
колташ Барятинский назначен. Тиштӓкен кок рота Кабар-  
динский полк гӹц ылыныт, дӓ ти ротывлӓ, устанавливаялт-  
шы кавказский обычай семӹнь, Куринскиштӹ шалгышы 
ротывлӓдон хынавлӓлӓ принимаймы ылыныт. Салтаквлӓ ка- 
зармавлӓ йӹде шӓлӓненӹт дӓ ужиндон, шӹрӓшдон, говяди-  
ныдон валеӓт агыл угощаймы линӹт, но и ӓрӓкӓдонат, офи-  
цервлӓ т о ж е  офицервлӓ доран размещаялтыныт. Д ӓ  обы-  
чай семӹнь, тищтӹш офицервлӓ толшывлӓм угощаенӹт.  
Угощени йӱмӓщдон, мырывлӓдон пӹтен, дӓ Иван М атве-  
евич, когон йӱкщӹ, ӹнде у ж е  якщаргы агыл, а лудака ощ  
лицӓн, покен вӹлнӹ важдарен щӹнзен, дӓ щащкым хвате-  
нӓт, ТӸ1ДӸНД0 Н воображаймы врагвлӓм роэн, то  шудалын, 
то ваштылын, то элтӓлӹштӹн, то куштен дӓ  яратымы 
мырыжым куштым семеш мырен: „Шамиль тӹнгӓлӹн бун-  
туяш эртӹшӹ ивлӓн, трай-рай-рататай, эртӹшӹ ивлӓн."

Бутлерӓт тишток ылын. Тӹдӹ тиштӓт военный гюэзим 
уж аш  цацен, но шӱм кӧргӹщтыжӹ тӹдӹлӓн Иван М атве-  
евич ӹжӓл ылын, но цӓрӓшӹжӹ тьгдӹм нигыцеӓт акли ылын. 
Д ӓ Бутлер, йӱкщьг ылмыжым шижӹн, олен лӓктеш дӓ то-  
кыжы кеӓ.

Цела тӹлзӹ ош томавлӓм дӓ корныштыш кӱвлӓм сотем-  
дӓрен. Тӹшкевен якте соты  ылын, д аж е  хоть махань кӱ 
лаштык, олым дӓ вес сӱкӓт корнышты кайын. Тома до-  
кы мнмӹкӹжӹ, Бутлер Мария Дмитриевнам вӓш лиэш, тӹ- 
дӹ савыцдон ылын дӓ савыцшы вуйжымат, пулшыжымат  
мӱден. Мария Дмитриевна тидӹлӓн отпорым пумы паштек  
Бутлер намысланенӓт, тӹдӹм ужаш  цацыде. Кӹзӹтшӹ, тӹл- 
зӹ сотышты дӓ ӓрӓкӓм йӱмӹдон Бутлер вӓш лимӹлӓн су-  
су  лин колта дӓ эчеӓт тӹдӹн сага ласкаялт пижнежӹ.

—  Тӹнь кышкы?— Бутлер ядеш.
—  Д ӓ ӹшке тьотяэм узнаен анжаш,— тӓнг статян Мария 

Дмитриевна келесӓ. Тьгдӹ лачокок искренно дӓ решительно  
Бутлерын ухаживайымжым отвергаен, тӹнге гӹнят Бутле-  
рын остатка веремӓн ӧрдӹшкӹлӓ карангаш цацымыжы тӹ- 
дӹлӓн неприятно ылын.

— Мам тӹдӹм анжылтат, толеш.
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—  А толеш ли?
— Ак тол гӹнь, намал толыт.
—  Тоты вот, тидӹжӹ яжо агыл,— Мария Дмитриевна по- 

палта.— Тӹнге гӹнь, кемӹлӓ агыл?
—  Уке, ит ке. Л учи токьша кенӓ.
Мария Дмитриевна сӓрнӓлеш дӓ Бутлер сага ашке- 

деш . Тӹлзӹ тӹшкевен якте сотын анжен, даж е корны 
сага кешӹ ӹмӹлӹштӹ ош круга кайын. Бутлер ти ош кру- 
гашкы анжен дӓ Мария Дмитриевналан, тӹдӹ с о э ч е м о л ы -  
намшылаок мӹлӓм яратымы ылеш манын келесӹнежӹ ылын, 
но пӓлӹде, кыце тӹн1 ӓлӓш. Тӹдӹжӹ вычен, мам Бутлер  
келесӓ. Тенгелӓ юкте нӹнӹ совсем у ж е  тома докат лише-  
мӹт, дӓ тӹнӓм огол шайыц мыктешкӹвлӓ лӓктӹн шагалыт. 
Офицер конвойдон кеен.

—  Тидӹ ку тенге каштеш?— Мария Дмитриевна келесӓ 
дӓ корны гӹц карангеш.

Толшы эдемӹм тӹлзӹ шайыц сотем дӓрек , седӹндон Ма- 
рия Дмитриевна докок толын шоктымыкы веле пӓлӓ. Тидӹ  
оф ицер Каменев ылын, перви Иван М атвеевичдон иквӓреш 
сл уж ен  дӓ  седӹндон Мария Дмитриевна пӓлен тӹдӹм.

— Петр Николаевич, тӹнь?— тӹдӹлӓн Мария Дмитриевна  
попалта.

—  Мӹньӹ сам ой ,—келесӓ Каменев.— А Бутлер, здравст-  
вуйте. Ат амалы эче, Мария Дмитриевнадон гуляет? Смо-  
три, Иван Матвеевич, тӹлӓнет парым пуа. Тӹдӹ кышты?

—  А теве колат,— Мария Дмитриевна келесӓ  дӓ кыше- 
цӹн тулу.мбас дон  мыры юквлӓ шактат, тӹшкӹлӓ анжык- 
та.— Кутят.

—  Тидӹг кувлӓ, тӓмдӓнвлӓ йут?
— Агыл, Хасав-Ю рт гӹц толыныт, вот и угощеним ӹш- 

тенӹт.
— А, тидӹ яж о дёла. Мӹнят поспеем. Мӹнь вет тӹдӹн 

докы минутеш веле.
—  Ма вара, дела улы ?--Б утлер  ядеш.
—  Изи дела улы.
—  Яжо ӓль худа?
—  Кулӓн кыце. Мӓлӓннӓ яж о, кыды-тидӹжӹлӓн сквер- 

ный,—дӓ Каменев ваштыл колта.
Ти веремӓн Каменевшӓт дӓ ялешкӹвлӓжӓт Иван Матве- 

евичын тома докы миӓт.
—  Чихирев!— Каменев казакым сӹгӹрӓл колта,— толы- 

мз йз.
Донской казак молывлӓ гӹц айырла дӓ мыктен толын 

шагалеш. Казак обыкновенный донской формыдон ылын, 
кемдон, шинельдон дӓ ӧртнел шайылныжы переметный сум-  
кывлӓ.

— Ну, штукедӹм достаняй!— мыкте вӹлец валымашты 
Каменев келесӓ.
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Казак тӹшӓкок мыкте вӹлецӹн вала дӓ переметный сум-  
ка гӹц тамам пиштӹмӓн мешӓкӹм лыктеш. Каменев казак 
кид гӹц мешӓкӹ.м нӓлеш дӓ тӹшкӹ кидшӹм цикӓл колта.

—  Тӹнге гӹнь, тӓландӓ новостьым анжыкташ? Тӓ лӱдӹн  
идӓ колты!— Мария Дмитриевналан тӹдӹ келесӓ.

—  Ма гӹц лӱдӓшӹжӹ?— Мария Дмитриевнажы попа.
— Т еве тӹдӹ,— эдем  вуйым лыктын дӓ тӹлзӹ сотыш тӹ- 

дӹм анжыктен, Каменев келёсӓ.— Пӓледӓ?
Тидӹ нӹжӹн шӹндӹмӹ ӱпӓн, сӹнзӓ вӹлнӹжӹанзык лӓк- 

тӹн шӹцшӹ лепкӓӓн, шимӹ нӹжмӹ ӱпӓн дӓ тредӓлмӹ  
усиӓн, иктӹжӹм кымыман, весӹжӹм пеле пачылдалмы сӹн- 
зӓӓн, цӓрӓ вуй каркажым роэн шӹндьшӹ дӓ роэн шокты- 
дымы, нер вӹлӓнжӹ вӹр пижӹн шӹцшӹ эдем вуй ылын. 
Ш ӱжӹ вӹрӓнг шӹцшӹ шӹргӹм савыцдон вӹдӹл шӹндӹмӹ  
ылын. Вуйыштыш шукы ранывлӓ ылыныт гӹнят, симсӓлген  
кешӹ пӹрӹнзӹквлӓштӹжӹ детский, пуры выражени ылын.

Мария Дмитриевна анжалеш, нимат келесӹдеок, сӓрнӓл 
кеӓ дӓ пӧртӹш чӹнь ашкед пыра.

Бутлер лӱдӹшлӓ вуй гӹц нигыцеӓт сӹнзӓжӹ.м карангден  
ак керд. Ти вуй самой тӹ Хадж и Муратын ылын,кыдын- 
дон  тидӹ ш укердӓт агыл вадывлӓм друж еский беседывлӓ-  
дон  эртӓрен.

— Кыце тидӹ тенге? Кӱ тӹдӹм пуштын? Кышак?—тидӹ  
ядеш.

—  Шӹлнежӹ ылын, хватенӹт,— келесӓ Каменев дӓ вуйым 
казаклан пуэн, ӹшкежӹ Бутлер сага пӧртӹш пыра.

—  Д ӓ молодцом колен,— Каменев попалта.
—  Д ӓ кыце тидӹ цилӓ лиӓлтӹн?
—  А вот тырхалда, Иван Матвеевич толеш, мӹнь цилӓ 

п одробн о  шайышт пуэм. Вет мӹнь тидӹлӓнок колтымы  
ылам. Цилӓ укрепленивлӓ йӹде, аулвлӓ йӹде шывшедем, 
анжыктылам.

Иван Матвеевичым ӱжӓш  колтымы ылын, дӓ тӹдӹ, йӱк- 
шӹ, дӓ тӹнгеок йӱкшӹвлӓ кок офицер толыт дӓ Каменевым 
элтӓлӹштӓш тӹнгӓлеш.

—  А мӹнь тӓ докыда,— Каменев келесӓ,— Хаджи М ура-  
тын вуйжым канденӓм.

—  Алталет. Пуштыныт?
—  Мане, шӹлӓш цацен.
—  Мӹнь маньым вет, чиктӓ. Кышты тӹдӹ, вуйжы? Ан- 

жыктемӓ йӓ.
Казакым сӹгӹрӓлӹт, дӓ тӹдӹ мешӓкге вуйым намал пыр- 

та. Вуйым лыктыт д ӓ  Иван Матвеевич йӱкшӹ сӹнзӓвлӓжӹ- 
дон  тӹдӹм шукы анжа.

—  А все-таки молодчина ыльы,— тӹдӹ попалта.— Кадай, 
мӹнь тӹдӹм шывшалам.

—  Д ӓ  лачок, лӱдтӹмӹ, смелый вуй ыльы,— офицервлӓ  
логӹц иктӹ келесӓ.
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Кынам вуйым цилӓн анжен шоктат, тӹдӹм эчеӓт казак- 
лан пуат. Казак, седӹрӓ тервен вуйжы пингӹдӹн ӹнжӹ тӹк- 
нӹ манын, мешӓкӹш переген пиштӓ.

—  А ма вара тӹнь, Каменев, анжыктылметшӹ годым  
мам попет?— ик офицер попа.

—  Агыл, кадай мӹнь тӹдӹм шывшалам, тӹдӹ мӹлӓм 
шашкым подарен,— Иван Матвеевич сасла.

Бутлер сеньӹкӹш лӓктеш. Мария Дмитриевна кокшы 
ташкалтышышты шӹнзен. Тӹдӹ Бутлер докыла анжалеш  
д ӓ  тӹшӓкок шӹдӹн мӹнгеш сӓрнӓлеш.

—  Тӹнь ма, Мария Дмитриевна?—Бутлер ядеш.
—  Цилӓн тӓ живорезвлӓ ылыда. Тырхен ам керд. Ж иво-  

резвлӓ, прават,— ял вӹк шагалмаштыжы тӹдӹ попа.
—  Хоть кӱндонат тидок лин кердеш ,— мам попаш, ак пӓ- 

лӓт, Бутлер келесӓ.— На то война.
—  Война!— Мария Дмитриевна сӹгӹрӓл колта.— Махань  

война? Ж иворезвлӓ— вот и цилӓ. Колыш кӓпӹм рокыш таяш 
келеш, а нинӹ йӹгӹлтӹт. Ж иворезвлӓ, прават,— иктӹмок 
Мария Дмитриевна келесӓ, ташкалтыш гӹц вала дӓ ша- 
йыл х о д  гӹц пӧртӹш пыра.

Бутлер мӹнгеш гостиныйыш пыра дӓ кыце тидӹ ылын, 
Каменевлӓн шайышт пуаш шӱдӓ.

Д ӓ  Каменев шайышт пуа.
Д ел а  теве тенгелӓ ылын.

X X V

Х аджи Муратлан хала лишнӹ катаяш разрешаймы ылын 
только казаквлӓн конвойдон. Казаквлӓжӹ Нухышты цилӓжӹ  
вӹцлӹн ылыныт, кӹнӹ логӹц начальствывлӓ йӹде лу эдем  
шӓлӓтен шумы, молывлӓжӹ, если нӹнӹм, кыцелӓ приказы- 
ваймы, тӹнге колташ гӹнь, кечӹ г а ч л у э д е м  рядӹ наряжаяш  
вӓрештьш. Седӹндонок пӹтӓри кечӹ лу казакым колтенӹт, 
а варажы вӹц эдем  рядӹ веле колташ решенӹт дӓ Х адж и  
М урат гӹц ӹшкӹмжӹн нукервлӓжӹм цилӓштӹмок сагажы  
ӹнжӹ нӓл манын ядыныт.

Тӹнге гӹнят 25-шӹ апрельын прогулкыш Х адж и М урат  
цилӓ вӹц нукервлӓжӹдонат лӓктӹн кен. Тӹ веремӓн, кынам 
Х адж и Мурат имни вӹкӹ шӹнзӹн, воинский начальник 
цаклен, что цилӓ вӹц нукерге Хаджи М урат сага кеӓш йӓм- 
дӹлӓлтӹт, дӓ тӹдӹлӓн келесӓ, что тӹдӹлӓн цилӓ вӹзӹнек 
нӓлӓш разрешӓйӹмӹ агыл, но Хадж и М урат вуйта колте, 
имнижӹм тӓрвӓтӓ, дӓ воинский начальник пытшок ак цӓрӹ. 
Казаквлӓ сага урядник ылын, геӧргиевский кавалер, скоб-  
кыла тӹредмӹ, ӹрвезӹ, якшар шӹргӹ-пӹлӹшӓн, здоровый,  
русый Назаров. Тӹдӹ незер старообрядческий семьяштӹ



с е к  когожы ылын, ӓтяжӹ деок кушкын дӓ ӓвӓжӹм кым 
ӹдӹрдон дӓ кок ш оляжыдон пукшен урден .

—  Смотри, Н азаров, мӹндӹркӹ ит колты,— воинский на- 
чальник сӹгӹрӓлеш.

— Колыштам, ваше благородие,— Назаров отвечая дӓ, 
ӧртнел вӹлӓн ял мычкы шагалын, винтовкыжым пулш сага-  
жы кычен, ӹшкӹмжӹн кого, пуры сӧрӓн имнижӹм рисӹн 
тӓрвӓтӓ. Нӹл казак тӹдӹн паштек кыдалыт: Ферапонтов,  
кужы, кукшынди, первый шолы дӓ хоть  мамат мошы, са- 
мой тӹдӹ, кыды Гамзалолан порохым выжален; Игнатов, 
срокшым служ ен пӹтӓрӹшӹ, ӹлӓлшӹрӓк эдем, здоровый,  
Ӹ1шке силажым хвальышы мужик; Мишкин, лязӹрӓ силан, 
изи игечӓн, кыдым цилӓн йӹренӹт дӓ Петраков, нӓрӓштӓ, 
ош  лицӓн, ӓвӓжӹн ик ӹшкетшок ылшы эргӹ, соок  ласко дӓ  
веселӓ.

Ирокшы тӹтӹрӓн ылын, но завтрак кыдлаэш вашталт 
кеӓ, дӓ кечь1, токо веле лӓкшӹ ӹлӹштӓш вӹлнӓт, нӓрӓштӓ  
девственный вӹлнӓт, шӹтен лӓкшӹ киндӹ шурны вӹлнӓт, 
корны гӹц вургымла велнӹ кайшы, чӹнь йогыш рекӓн  
коэвлӓ вӹлнӓт йӹлге кайын. Хаджи М урат ашкедӹктен ке- 
ен: казаквлӓ дӓ тӹдӹн нукервлӓжӹ изишӓт кодтеок  паш- 
текшӹ кеӓт. Корны мычкы ашкедӹктен, крепость тӱгӹ лӓк- 
тӹт. Вуеш шӹндӹмӹ корзинӓн Ӹ1дрӓмӓшвлӓ, повозкаштыш  
салтаквлӓ дӓ буйволвлӓм кӹцкӹмӓн йочырге мырышы ар- 
бавлӓ вӓш лиӓлтӹт. Ик кок уштышым кен колтымык, Хад-  
жи М урат ӹшкӹмжӹш ош кабардинецшӹм тӓрвӓтӓ; тӹдӹ 
п р о езд д о н  тенге кеек, что паштекшӹ тӹдӹн нукервлӓжӹ  
рисдон кыдалыныт. Тенгеок казаквлӓӓт кенӹт.

—  Эх, имнижӹ тӹдӹн яж о,— Ферапонтов келесӓ.— Вот  
тӹ веремӓштӹ, кынам мирный ылте, тенге тӓрвӓтен колты- 
нежӹ.

—  Дӓ, ш5'Мбелкӓ, ти имнилӓн Тифлисӹштӹ кымшудӹ  
тӓнгӓм пуэнӹт.

—  А мӹнь ӹшкьшемӹндон кыдал эртем,— Н азаров ке-  
лесӓ.

— Э ртет  ылте вара,— келесӓ Ферапонтов.
Х адж и М урат седок  ходым приваен миӓ.
— Эй, кунак, тенге акли. Олерӓкӹн,— Хаджи Муратым  

поктен шон, Н азаров сӹгӹрӓл колта.
Хаджи М урат анжал колта, дӓ нимат келесӹдеок, тӹ х о д -  

дон ок  кеӓш тӹнгӓлеш, ходым ак чӹдемдӹ.
—  Анжы, иктӓ-мам тумаенӹт, чортвлӓ,— Игнатов келе-  

сӓ .— Ы»'ат, лоцкат.
Тенгелӓ ик уштыш нӓрӹм кырыквлӓ докыла кеӓт.
—  Мӹнь манам вет, акли, — эчеӓт Назаров сӹгӹрӓл 

колта.
Хаджи М урат отвечайыде дӓ анжалтеӓт, только ходым  
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веле эчеӓт приваен дӓ йортымаш гӹц тӧргӹшдон кемӓшкӹ 
ванжен.

—  Алталет, ат шӹл,— шӹдешкен колтышы Назаров сӹгӹ- 
рӓл колта.

Тӹдӹ ӹшкӹмжӹн кого кӓпӓн сӧрӓн алашажым нагайка- 
д о н  лывшал колта дӓ ӧртнел колца вӹлӓн шагалын, анзы- 
кырак пугӹнен, цилӓ силажыдон тӹ дӹ мХ адж и Мурат паш- 
тек колта.

Пӹлгом техень ире ылын, в оздух  техень свезӓ, ӹлӹмӓ- 
шӹн силавлӓ тенгелӓ сусун  Назаровын шумӹштӹжӹ мады- 
ныт, кынам тидӹ, ӹшкӹмжӹн пуры, силан имнижӹдон ик- 
тӹш ярлен, тӧр корны мычкы Х адж и М урат паштек кыда- 
лын, иктӓ-ма пуры агыл, ойхан, ӓль лудӹшлӓ лиӓлт керд-  
мӓш тидӹн вуйышкыжат пырыде. Тидӹ гишӓн сусу  лин, 
что каждый гӓнӓ тӧргештӹмӹжӹдон Хаджи М урат лиш- 
кӹлӓ кен дӓ тӹдӹндон лишӹлемӹн. Токыжы лишем мишӹ 
казакын кого имни ял юк дорцын Х адж и М урат цакла, что  
тӹдӹ скоро тидӹм поктен шошашлык, дӓ, вургымла кит- 
шӹдон пистолетӹм кычен, шалахайжыдон, ӹшкӹмжӹн тыр- 
гыжланен колтышы дӓ шайылныжы имни ял юкым колшы  
кабардинецшӹм олен кычалал миӓ.

—  Акли, манам,— Хадж и М уратдон  тӧрештӓлтӹн га- 
ньок, Назаров сӹгӹрӓл колта дӓ Х адж и Муратын имнижӹм 
лавшем гӹц хватяш манын, кидшӹм виктӓлтен шӹндӓ. Н о  
лавшемӹм хватен ак поспейӹ, лумӹ юк шактен колта.

—  Мам тӹнь ь1Ш'гет?—Назаров сӹгӹрӓл колта дӓ онг-жым 
хватя.

—  Шидӓ нӹнӹм ӹрвезӹвлӓ,— тӹдӹ пӧпалта дӓ лывшалт-  
лывшалт ӧртнел шур вӹшӹжь! шынгалтеш.

Но горецвлӓ казаквлӓ гӹц анзыцырак оруживлӓштӹм  
хвагят дӓ казаквлӓм пистолетвлӓ гӹц луӓш дӓ шашкывлӓ- 
д он  роаш тӹнгӓлӹт. Назаров тӓнгвлӓжӹ йӹр кыдалыштшы, 
лудӹн колтышы имнижӹн шуштӹ кечен, Игнатовын имни- 
жь1 кенвазеш дӓ тӹдӹн ялжым пӹзӹрӓл шӹндӓ. Кок горец, 
шашкывлӓм хватен, мыкте вӹлец валыдеок тӹдӹм вуйжы  
гӹц дӓ кидвлӓжӹ гӹщ роэн шуат. Петраков тӓнгжӹ докы  
кеӓш тӓрвӓнен ылын, но тӹнӓмок кок гӓнӓк лумӓш, икть1- 
жӹ тупыш, весӹжӹ покашкы, тидӹм кенвацтат, дӓ тӹдӹ, 
мешӓк гань, имни вьглец шыралтеш.

Мишкин имнижӹм мӹнгеш сӓрӓлеш дӓ керпость доцыла  
кыдалеш, Ханефи Хан-Магомадон тӹдӹш паштек тӓрвӓнен  
кеӓт, тӹдӹ у ж е  мӹндӹрнӹ ылеш, дӓ горецвлӓ тӹдӹм шон  
кердтелыт.

Казакым поктен шотымыштым ужын. Ханефи дон Хан- 
М агома мӹнгеш ӹшкӹмӹштӹнвлӓ докы толыт. Га.мзало 
Игнатовым колымешкок кинжалдон шырал шуэн, Н азаро-  
вымат, имни гӹц йӧрӓл валтен, пӹчкӹн шуа. Хан-М агома  
пуштмывлӓ гӹц патронан сумкывлӓм кедӓрӓ, Ханефи Пе-
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траковын имнижӹм нӓлнежӹ ылын, но Хадж и М урат ак 
кел манын тӹдӹлӓн сӹгӹрӓл колта дӓ корны мычкы анзы- 
кыла кыдалеш. Мюридвлӓжӹ, паштекӹште '1 кыдалшы Наза-  
ровын имнижӹм поктен, Хаджи М урат сагаок кеӓт. Трево-  
гым означайышы башня гӹц лӱэн колтымашеш нинӹ1 у ж е  
Н ух гӹц кым уштышаш вӓрӹштьг, рис нырышты ылыныт.

Петраков пӹчкӹн колтымы мӹшкӹрдон тӓрвӓнӹде киэн, 
тӹдӹн нӓрӓштӓ лицӓжӹ пӹлгомыш анжен, дӓ тӹдӹ кол га- 
ньы ышмам кӓрӹкӓлен колен.

—  Батюшки, мӹньӹн родной ӓтямвлӓ, мам ӹгштеннӓ!—Х ад-  
жи Муратым шӹлмӹжьш колмыкы, вуйжым хватен, кре- 
постьын начальннк сӹгӹрӓл колта.— Вуем кедӓрендӓ. Шь1Л- 
тендӓ, разбойниквлӓ,— Мишкинын донесенижым колышт 
сасла тӹдӹ.

Тревога цилӓ вӓре пумы ылын, дӓ крепостьышты ылшы 
цилӓ казаквлӓм велеӓт агыл шӹлшьшлӓ паштек колтымы, 
тенгеок кӱм погаш лиэш, цилӓм милиционервлӓмӓт мирный 
аулвлӓ гӹц погенӹт. Кӱ живойым ӓль колышым Хадж и  
Муратым канда, тӹдӹлӓн тӹшем тӓнгӓ наградым назначы- 
мы ылын. Д ӓ  Х адж и М урат тӓнгвлӓжӹщон казаквлӓ дорцын  
кыдал ШӸ1ЛМӸ1КӸ, ик кок цӓшӹгштӹ! кокшӱдь! эдемӓт утла  
мыктешкьшлӓ шӹлшӹвлӓм кӹчӓлӓш дӓ лоаш лӓктӹн кеӓт.

II

Кого корны мычкы икманяр километрӹм кен колтымы- 
кы, Хаджи М урат ӹшкӹмжӹш лелӹн шӱль1шӹ дӓ пӱжӓлт- 
мӓшеш лудем  кешӹ ош имнижӹм кычалалеш дӓ шагал 
колта. Корны гьщ вургымла велнӹ Беларджик аулын ми- 
наретшӹ дӓ саклявлӓ кайыт, шалахай велнӹ ныр дӓ пал- 
ныжок рекӓ каеш. Кырыквлӓшкӹ кеӓш корныжы вургым- 
ла векӹ ылын гьшят, Х адж и М урат шес монгырыш, шала-  
хайыш сӓрнӓл кеӓ, поктышывлӓ тидьш паштек лӹмӹнок 
вургымлашкыла кеӓт, манын шанен, тидӹжӹ, Алазань гач 
корныдеок ванжен, кого корныш лӓктеш, кыштакен тидӹм  
иктӓт вычаш ак тӹшгӓл, тӹдӹ мычкы тидӹ шӹргӹ якте  
кен колта, тьшӓмжӹ у ж е  тидӹ угӹц рекӓ гач ванжен, ш ьф-  
гӹдон кырыквлӓ якте шоэш. Тидӹм решен, тӹдӹ шала-  
хайыш сӓрнӓлеш. Н о рекӓ якте миӓшьшӹ акли ылын. Ри-  
совый ныр, кыдын гач нинӹлӓн кеӓш келеш ылын, молнам- 
шы ганьок шошым вӹддон темӹш шӓнзӹн, дӓ куп ганьыш 
сӓрнӓлт кеен, кыштакен имнивлӓ пылвуй якте илӹ1штӹ1лӹт. 
Х адж и М урат дӓ тӹдӹн нукервлӓжӹ вургымлашкы, шала- 
хайыш нӓлӹт, кукшырак вӓрӹм мона машанат, но тӹ ныр- 
жы, кышкы нинӹ попазенӹт, кымдыкешок ик статян вӹ- 
Д Ӹ М  Ш Ы В Ш Ы Н  ШӸНДӸ1ШӸ ылын. Имнивлӓ лопыстке мырык- 
тен, ляврӓ логӹц ялыштым лыкташ цацен илӹштӹлӹнӹт,
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д ӓ  икманяр ашкылым кемӹкӹштӹ лелӹн шулештӹл  
шагалыныт.

Тенгелӓ нӹнӹ шукы кредӓлӹнӹт, д а ж е  рӹмӓлгӓш тьгнгӓ- 
лӹн, а ньшӹ со  эче рекӓ докы шон кердтелыт. Шала- 
хай велнь! тӹшкер шӓрлен шӹцмӓн изи остров ылын, Хад-  
жи Мурат ть1 тӹшкерлӓшкӹ пыраш, дӓ тӹштӹ, мутялтшы  
имкивлӓм кӓндӓрен, йыд якте вычаш решӓ. Тӹшкерьшт пы- 
рымык, Хаджи Мурат дӓ нукервлӓжӹ имни гӹц валат, дӓ 
нӹньш кӓвшӹ1льтен, пукшаш колтат, ӹшкежӹ сагашты нӓл- 
.мӹ сыкырым дӓ шель1М качкыт. Андак сотемдӓрӹшӹ у 
тӹлзь! кырыквлӓ шайыкы ямеш, дӓ йыд пӹцкемӹш лин 
колта. Нухышты шьшвӹквлӓ осовынок шукы ылыныт. Ти 
тӹшкерӹштӓт кокты ылыныт. Хаджи М урат тӹшкерлӓш  
пырымыжы годым ӹшке эдемвлӓжӹдон юкланенӓт, шӹж- 
вӹ1квлӓ тырлен колтенӹт. Н о  кынам эдемвлӓ тырленӹт, нӹ- 
нӹ эчеӓт тьовыге мыраш тӹнгӓльшӹт. Хаджи М урат йыд 
юквлӓм колыштмаштыжы нӹньш мырымы юкыштымат ко- 
лыштын.

Д ӓ нӹнӹн мырышты Гамзат гишӓн тӹ мырым ӓшӹндӓ- 
рӹктӓ, кыды.м тидӹ ти йыдын вӹ,алӓн лӓкмӹжӹ годым ко- 
лыштын. Тидӹ ӹнде хоть махань минутынок тӹ положениш-  
тӹ лйн кердӹн, маханьышты ылын Гамзат. Тидӹлӓн ыш- 
ышкыжы пырен, что тидӹ тенгеок лиӓлтеш, дӓ тидӹн шӱ- 
мӹштӹжӹ трукок серьезн о  лин колта. Тӹдӹ буркы- 
жьш  шӓрен пиштӓ дӓ намазым эртӓрӓ. Д ӓ  тӹдӹм пӹтӓрен 
поспейӓ веле, тьш ӓкок тӹшкӓвлӓ докы лишӹлемшӹ юквлӓ 
шактен колтат. Тидӹм ляврӓ мычкы льопысталтшы шукы 
имнин ял юквлӓ ылыныт. Пӹсӹ сӹнзӓн Хан-Магома, тӹш- 
кӓвлӓ тӹрӹшкӹ кыргыж лӓктӹш, пӹцкемӹштӹ тӹшкӓвлӓ  
докы лишӹлемшӹ мыктешкӹвлӓн дӓ ялешкӹвлӓн ӹмӹлкӓ- 
влӓм ужын колта. Тинӓр шукы эдемӹмок, Ханефи вес ве- 
цӹн уж еш . Тидӹ Карганов, уездный воинский начальник 
ӹ1шке .милиционервлӓжӹдон ылын.

„Ма вара, шиэдӓлӹнӓ Гамзатлаок“ Хаджи Мурат тумаялеш.
Тревога пумыкы, тьппӓкок шӱдӹ милиционервлӓдон дӓ 

казаквлӓдон Карганов Хаджи Муратым покташ тӹнгӓлӹн, 
но нигыштакенӓт ни тӹдӹм, ни тьгдӹш кишӓжӹШ моте. Кар- 
ганов у ж е  нимахань н адеж дадеок  токыжы мӹнгеш кеӓ 
ылын, дӓ зады лимь! анзыц тӹдӹн ваштареш тьотя тадар  
вӓш лин шагалын. Карганов тьотям ядын, мыктешкӹвлӓм 
тӹдӹ у ж т е  ли. Тьотя ужынам манын келесен. Ть1дӹ ужын, 
кыцелӓ куд мыктешкӹ! рис ныр мычкы сӓрнӹ1лтӹ1нӹ1т дӓ 
ТӸ1ДӸ1 пум погымыжы тӹ1шкерӹ1ш пыренӹ1т. Карганов сага-  
жы тьотям нӓлӹ1н, мӹшгеш толын, дӓ кӓвшь'1льтӹ1 м имнивлӓ 
дорцок  Хаджи М урат тишть '1 ылмым пӓлен, йыдымок тӹ1ш- 
керӹ1м ӓрен нӓлӹ1ндӓ Хаджи Муратым ӓльживойым, ӓль колы- 
шым кычаш манын, сотемӹ1м вычаш тьТ[нгӓлӹ1н.

О кружаен нӓлмӹ! ылмым пӓль1Мӹ1кӹ1Жӹ‘г, Хадж и М урат
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тӹшкер покшалныш канавам анжал лӓктеш дӓ тӹшӓкен 
йӹмен шӹнзӹн, зарядвлӓ дӓ сила пӹтӹмӹ якте кредӓлӓш  
решӓ. Тӹдӹ тидӹм ӹшке тӓнгвлӓжӹлӓн келесӓ дӓ нӹнӹлӓн 
канаваэш завалвлӓм ӹштӓш шӱдӓ. Д ӓ  нукервлӓ тӹшӓкенок  
кинжалвлӓдон укшвлӓм роаш, рокым коаш дӓ насыпьвлӓм 
ӹштӓш тӹнгӓлӹт. Хаджи М урат нӹиӹ сагаок ровотаен.

Как только сотемӓш тӹнгӓлеш, тӹшкӓвлӓ лишкӹ мыктен 
милицин сотенный командир толеш  дӓ сӹгӹрӓл колта:

—  Эй, Хаджи М урат, сдаялта! Мӓ шукын ылына, тӓжӹ 
чӹдӹн.

Тидӹн ответешӹжӹ канавашты шӹкш тавык кайын кол- 
та, винтовка лӱэн колта, дӓ пульы милиционерын имнишкӹ  
попаза, кыды тӹдӹн лӹвӓлнӹ кьштеш кеӓ дӓ кенвазаш  
тӹнгӓлеш. Тидӹн паштек тӹшкер шайылны шалгышы ми- 
лиционервлӓн пичӓл юквлӓ цудыге шакташ тӹнгӓлӹт, нӹнӹн 
пульывлӓштӹ шишкен дӓ ш ужген, укшвлӓм дӓ ӹлӹштӓш- 
влӓм тодыт, завалыш попазат, но завал шайылныш эдемвлӓ  
вӹкӹ тӹкнӹделыт. Лач иктӹ Гамзалын айырлен кешӹ им- 
нижӹ веле ьӹнӹдон чучмы ылын. Имнин вуйжы ранялтын  
ылын. Тӹдӹ кенвацде, а кӓпшӹльжӹм кӹрӹн шуэн, тӹш- 
кӓвлӓм ц у ж ге  тодын, мол имнивлӓ докы шынгалтын дӓ 
нӓрӓштӓ шудыш вӹржӹм йоктарен, нӹнӹ сага пӹзӹрген 
шагалын. Хадж и М урат дӓ тӹдӹн эдемвлӓжӹ тӹнӓм веле  
лӱэнӹт, кынам кӱ-гӹнят милиционервлӓ логӹц анцыкырак 
лӓктӹн, дӓ шоэн веле цельӹм чучтелыт. Милиционервлӓ  
логӹц кым эдем шушыртымы ылын, дӓ милиционервлӓ Х ад-  
жи М урат дон тӹдӹн эдемвлӓжӹ вӹкӹ пыраш решӹделӹт, 
со пакы дӓ пакы нӹнӹ гӹц карангыныт дӓ мӹндӹрцӹн, 
кындеок лӱлӹнӹт.

Тенгелӓ цӓшӓт утла шывшылтын. Кечӹ пел пушӓнгӹ як- 
те кузен, дӓ Х адж и М урат, имнивлӓ вӹкӹ шӹнзӹн, рекӓ  
докы шиэдӓл лӓктӓш цацаш шанен ылын, но тӹнӓмок у  
гӹц толшы кого партьын юкланымашвлӓ шактен колтат. Ти- 
дӹ мехтулинский Гаджи-ага Ь1шке эдемвлӓжӹдон ылын. 
Нӹнӹ кокшӱдӹн ылыныт. Гаджи-ага тагынам ӓнят Хаджи  
Муратын кунакшы ылын дӓ кырыквлӓштӹ тӹдӹндон ик- 
вӓреш ӹлен, но вара русскийвлӓ докы ванжен. Тӹдӹн са- 
гаок Хаджи Муратын врагшын эргӹжӹ, Ахмет-хан ылын. 
Гаджи-ага, Карганов статянок, пӹтӓри сдаялт манын Х ад-  
жи Муратлан сӹгӹрӓл колтен, но пӹтӓришӹлӓок Х адж и  
М урат лӱмӓш дон отвечаен.

—  Шашкыдон, ӹрвезӹвлӓ,— ӹшкӹмжӹнӹм хватен, ^^Гаджи- 
ага сӹгӹрӓл колта, дӓ шишкен тӹшкӓ докыла шынгалтшы  
шӱдӹ эдемӹн юквлӓ шактен колтат.

Милиционервлӓ тӹшкӓвлӓ лошкы кыргыж пырат, но за-  
вал шайыцын иктӹ паштек весӹ икманяр гӓнӓ лӱ.мӹ юквлӓ 
шактен колтат. Кым эдем  кенвазеш, дӓ нападайышывлӓ 
тӹшкӓ лоэш шагал колтен, то ж е  лӱлӓш тӹнгӓлӹт. Нӹнӹ
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лулӹт, тӹ лош ток тӹшкӓ гӹц тӹшкӓшкӹ кыргыжын, 
з а в а л  докы лишемӹнӹт. Кыдыжы кыргыж кен поспеенӹт, 
кыдыжы Хадж и Муратын дӓ тӹдӹн эдемвлӓжӹн пульы лӹ- 
вӓк попазенӹт. Хаджи М урат промахдеок  лӱлӹн; тенгелӓ-  
нок, шоэн веле, Гамзалоат такеш чӹдӹ лӱлӹн дӓ каждый  
гӓнӓок пульыжы попазымыкы сусун  саслен. Курбан канава тӹ- 
рӹштӹ шӹнзен дӓ мырен: „Ля иллях иль алла“, д ӓтал аш ы де-  
ок лӱлӹн, но чучын шоэн. Элдаржы кӓпшӹ хӓлӓ цӹтӹрен, 
кинжал кидӓ врагвлӓжӹ вӹкӹ шынгалтнежӹ ылын дӓ шӹ- 
рен, кыцелӓн нопазен, лӱлӹн, соок  Х адж и Мурат вӹкӹ 
анжылтын дӓ завал шайыц вуйжым лӱлтӓл миэн. К ого  
ӱпӓн Ханефи, кӓргӓлтен шӹндӹмӹ шокшан, тиштӓт слуган  
долж ностьым исполняен. Хадж и М урат дон  Курбан пумы 
пичӓлвлӓмтӹдӹ ряен, кӹртни ш омполдон пульывлӓм дулыш -  

'кы шӹшкӹн дӓ кукшы порохым натрускы гӹц полкашкы 
оптен. Хан-Магома гӹнь, йӓл ганьы канавашты шӹнзӹде, 
канава гӹц имнивлӓ докы кыргыжталын, лӱдӹш укеӓн вӓ- 
рӹшкӹ нӹнӹм поктен дӓ цӓрнӹдеок саслен дӓ подсошкы-  
д ео к  кид мычкы лӱлӹн. Тӹдӹм пӹтӓриок раненӹт. Пульы  
тӹдӹн шӱшкӹжӹ попазен, дӓ тӹдӹ, пырен шӹнзӹнӓт, вӹрӹм 
шӹвен, ш удалаш  тӹнгӓлӹн. Вара Хадж и М урат раньымы 
ылын. Пульы тӹдӹн пулшыжым тарвен лыктын. Хаджи  
М ур ат  бешметшӹ гӹц ваткым тарвен лыктын, ӹшке шу-  
шырышкыжы керӹл шӹнден дӓ эчеӓт лӱлӓш тӹнгӓлӹн.

—  Шашкыдон шынгалтына,— кымшы гӓнӓк Элдар келесӓ.
Тӹдӹ канава гӹц лӓктӹлдӓлеш, врагвлӓ вӹкӹ шынгал- 

таш йӓмдӹ, но ти минутынок вӹкӹжӹ пульы попаза, дӓ 
тӹдӹ, лывшалт кен, Х адж и Муратын ялжы вӹкӹ шынгалтеш. 
Хаджи М урат тӹдӹн вӹкӹ анжалеш. Тӓгӓн ганьы, яж о  
сӹнзӓвлӓжӹ пыт дӓ серьезно Х адж и  М урат вӹкӹ анжат. 
И зи ӹрвезӹвлӓн ганьы кӱшӹл тӹрвӹ анзыкырак лӓктӹн 
шӹцмӓн ышмажы пачылтеок тӓрвӓнӹлеш. Х адж и М урат ял 
лӹвӓцшӹ тӹдӹм карангда дӓ эчеӓт лӱлеш. Ханефи пуш -  
тын пиштӹмӹ Элдар вӹкӹ пӱгӹнӓлеш дӓ тӹдӹн черкеска  
онгжы гӹц лӱэн шоктыдымы патронвлӓм айыраш тӹнгӓ- 
леш. Курбан ладнан ряйӓ, целя дӓ тӹ лош ток со мыра.

Врагвлӓ, саслен дӓ урмыж, тӹшкӓ гӹц тӹшкӓш кыргы- 
жын, со лишкӹ дӓ ЛИШКӸ1 миэнӹт. Эче ик пульы Хаджи  
Муратын покашкы попаза. Тӹдь1 канаваш пырен вазеш дӓ  
эчеӓт, бешметшӹ гӹц ваткы лаштыкым тарвал лыктын, 
ранышкы керӹл шӹндӓ. Покаштыш раныжы смертельный  
ылын, дӓ тидӹ чувствыен, что кола. Ӓшӹндӓрӹмӓшвлӓ дӓ  
образвлӓ тӹдӹн воображеништӹжӹ иктӹ паштек весӹ пӹ- 
сӹн вашталт миӓт. Т о тӹдӹ ӹшке анзылныжы силач А бу-  
нунцал-ханым уж еш , кыце тӹдӹ роал колтымы шӹргӹ  
мыныштыжы кечӓлтшӹ шӹлӹм пӹзӹрӓл щӹнден, кинжал 
кидӓ враг вӹкӹ шынгалтьш, то силадымы, вӹртӹмӹ тьо-  
тям Воронцовым, кыптыргышы тоша лицӓӓнӹм ужын дӓ
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тӹдӹн пышкыдыюкшым колын, то Ю суф эргӹжӹм, то Со- 
фиат вӓтӹжӹм, то ош цӹреӓн, якшар пандашан, кыптырн- 
зык сӹнзӓн ӹшкӹмжӹн врагшын Шамильын лицӓжӹм ужын.

Д ӓ цилӓ ти ӓшӹндӓрӹмӓшвлӓ тидӹн воображ ениш тӹж ӹ  
дӓ вӹлнӹжӹ нимахакь чувствым тӓрвӓтӹдеок, жӓлӓйӹмӓ- 
шӹм дӓ шӹдӹм кӹньӹлтӹдеок эртенӹт. Ма тӹнгӓлӓлтӹн  
дӓ ма у ж е  лиӓш тӹнгӓлӹн, тӹдӹн дорцы н цилӓ тидӹ ни- 
чтожныйла чучын. А тӹ лош ток тидӹн силан кӓпшӹ тӹн- 
гӓлмӹжӹм продолж аяш  тӹнгӓлӹн. Тӹдӹ цилӓ силаж ы мпо-  
ген, завал гӹц кӹньӹлеш дӓ токыжы кыргыжшы эдем вӹ- 
кӹ пистолетдон лӱэн колта дӓ тӹдӹм чучеш. Э дем  кенва- 
зеш. Вара тӹдӹ канава гӹц совсемок кӹньӹлеш дӓ  кинжал 
кидӓ, лелӹн акшаклен, врагвлӓ ваштареш ашкедеш. Икма- 
няр пичӓл юк шактен колта дӓ тӹдӹ лывшалт кеӓ 
дӓ кенвазеш. Таманяр эдем  милиционервлӓ кенвацшы кӓп 
докы саслеи кыргыж миӓт. Н о тӹдӹ, ма нӹнӹлӓн колыш  
кӓплӓ чучын, трук тӓрвӓнӓл кеӓ. Пӹтӓриок папахыдымы, 
нӹжӹн шумы вӹрӓн вуй, вара кӓпшӹ кӹньӹл кеӓ, дӓ, пу- 
шӓнгӹм хватен, тӹдӹ кӹньӹл шагалеш. Тӹдӹ тӹш- 
кевен якте лӱдӹшлӓ ылын, д аж е  кыргыж мишӹвлӓ шагал 
колтат. Н о  трук тӹдӹ цӹтӹрӓлт кеӓ, пушӓнгӹ дорцын ка- 
ранг колта дӓ цилӓ кӓпшӹ хӓлӓ, салалтен шумы писӓн га- 
ньы, лицӓн кенвазеш дӓ большы ак тӓрвӓнӹ.

Тӹдӹ тӓрвӓнӹде, но эче чувствуен. Кынам тӹдӹн докы  
пӹтӓриок кыргыж толшы Гаджи-ага кого кинжалдон вуй-  
жы гӹц лывшал колта, тӹдӹлӓн чучеш, вуйта тӹдӹм вуйжы  
гӹц м олотдон  шит, но тидӹ ынгылен кердте, кӱ тидӹм ӹштӓ 
дӓ малын? Тидӹ ӹшке кӓпшӹдон пижшӹ остатка сознанижӹ  
ылын. Большыжы тидӹ нимат чувствыйде, дӓ врагвлӓжӹ 
тӹдӹм ташкенӹт дӓ роэнӹт, ма у ж е  нимат тӹдӹндон об-  
щийым имейӹде. Гаджи-ага ялжыдон тӹдӹн тупш ы мташ ка-  
лын, кок гӓнӓ роал, тӹдӹн вуйжым пӹчкӹн нӓлеш дӓ,  
чувяквлӓжӹм вӹреш пачкыяш ӹнжӹ ли манын, перегӓлӹн, 
Х адж и  Муратын вуйжым ӧрдӹш чымал колта. Вӹр 
шӓрвлӓжӹ гӹц якшаргы дӓ вуйжы гӹц шим вЁ1р йоген  
лӓктеш дӓ шудым вӹрӓнгден шӹндӓ.

Д ӓ  Каргановат, Гаджи-агаат, цилӓ милиционервлӓӓт, ко- 
лыш зверь анзылныш охотник гань, Хадж и Муратын дӓ тӹ- 
д ӹ н  эдемвлӓжӹ н кӓпӹштӹ йӹр погынен шагалыт (Хане-  
фим, Курбаным дӓ Гамзалом пидӹн шӹнденӹт) дӓ, порох  
шӹкшӹштӹ, тӹшкӓвлӓ лошты шалгышывлӓ, веселӓн попен,  
ӹшке победӹ ш тӹ дон торжествуенӹт.

Лулмӹ лошты тырлалшы шӹжвӹквлӓ пӹтӓри иктӹ дӓ  
вара вес кӓтӓштӹ весӹвлӓ эчеӓт тьовыгаш тӹнгӓлӹнӹт.

Вот самой ти колымашым кырал шумы нырыштыш таш-  
кен шумы писӓн ӓшӹндӓрӹктен.
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I
Словарь

„Хаджи Муратп" повест ьы ш т ы  вст р еч а ялт ш ы  кы ды -т идӹ  
сп ец и а льн ы й  т ер м и н влӓ  дӓ  вост очны й дон  народны й ш ам ак- 
влӓ .

А ва р ец влӓ , а ва р влӓ — средний Дагестаным населяйшӹ сек  
шукы эдемӓн ик народность.

Л д а т — обычай, сирӹдӹмӹ закон.
Л й д а — к.0., ашкед.
Л й я — мане.
Л л е й к у м  с е ля м — см. селям алейкумым.
А м а н а т —заложник.
Л р ба — кого кужы арава, Кавказышты тӹдӹ обычно к ок  

тӹртӹшӓн, шӹдӹржӹм нигнамат ак шӹрепӓт, со йочыр-  
ге мыра.

А у л — сола.
Дай/эал1 —мусульманвлӓн главный праздник.
Б а л к а —лапата, кого карем.
Б а р а н ч у к — '&г'ӓ..
Б а р — улы.
Б е к — старшина, начальник.
Б еш м ет — тадарвлӓн дӓ кавказский народностьвлӓн ват-  

кан мӹжӓр.
Б у й в о л — ӱш кӱж  гань вольык. Рабочий вольык ш о т е ш  

Кавказышты веле кычылтыт.
Б у р к а — вӹцкӹж партыш гӹц ӹштӹмӹ кымда нлащ.
Д ео ет ь е—кӹжгӹ мӹнер, тамазар пачаш гӹц ырген шьш- 

дӹмӹ.
В о л о т ь —кӹлтен вӹлвӓл частьшы.
Г ур д а — айыртемӹн ылшы, когон ценьӹмӹ старинный  

шашка.
Г я у р — иноверецвлӓм йӹмдӹлмӹ мусульманвлӓн шама- 

кышты.
Д ж ш и т о вк а — кавказский горецвлӓ дон  казаквлӓ доны кы- 

далшы имни вӹлнӹ м а хан ь -ш он  упражненивлӓм ь1штӹмӓш.
Д ж игит — искусный мыктешкӹ, млоец, пӹсӹ, храбрый  

эдем.
З а в о д н о й  и м н и — запаснОй верховой имни.
З н а ч о к — ц в е т н о й  м атери лаштык, равеш ялштымы, ӹшке  

статянжы знам я.
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-сӧрӓн, аржа дон  пачшы туп  

дӓ общественный

И греневы й {им ни  пы н  цьгре)- 
гӹц ошалгырак.

И м а м — мусульманвлӓ доны духовный  
ӹлӹмӓштӹш высший руководитель.

•  И о к — уко..
И ш а к — осел.
К и з я к — олташ употребляймьг кукшы намозы.
К и ст в лӓ — М акалдона дон  Аргуна ущельевлӓштӹ ӹлӹшӹ 

кавказский народ.
К о р а н — мусульманвлӓн священный книгӓ.
К о ш к и льд ы — д о б р о  пожаловать.
К у м г а н — кӱкшӹ кувшин.
К у н а к — хына, тӓнг...
К у н а ц к и й — хынавлӓлӓн комната.
К у р п е й — папаха вӹлнӹшӹ мерлушка.
К у р т и н а — кок бастион (укрепленин выступвлӓ) лош тыш  

валын частьшы.
Л е зги н влӓ — южный Дагестанышты ӹлӹшӹ горецвлӓ.
Л у к а — седлан изгибшы.
Л я  и л л я х  и ль  а лл а — йымы гӹц пасна йымы уке.
М а р уш ка — вӓтӹ.
М ечет ь— мусульманский храм.
М и н а р ет — мечетьыштыш кӱкшӹ башня.
М у л л а — мусульманский священник.
М у т а л и м — ученик.
М у э д а и н — мечетьыштыш прислужник.
М ю р и д — тарикатын последовательжь! (тарикатым анжы)  

дӓ махань гӹнят почитӓймӹ шейхлан (старецлӓн) ӓль има-  
мын (руководительын) соок тьщӹлӓн подчиняяш шамакым 
пушы послушникшы. Кавказышты мюридизмын движ ени  
русскийвлӓн колониальный завоевани энохын, айыртемӹнок  
Шамиль годым шӓрлен кеен, Шамиль иноверецвлӓ вашта-  
реш священный войнам объявляен дӓ кавказым покоряймӹ  
годым отчаянно сопротивляяш палшен.

М ю р ш и д — мюридӹн руководитель.
Н а и б — областьын начальник.
Н а м а з— мусульманвлӓн кечеш вӹц гӓнӓ эртӓрӹмӹ м оли-  

тва.
Н а т р у с к а — порохым онтымы изи ӓтӹ, порошница.
Н о го ви ц ы — ялеш чимӹ ӓдӹрӹн ялвурдым пылвуй якте  

мӱдӹшӹ особы й частьшы.
Н у к е р — телохранитель, служитель.
П ер евязь  (солдатский)— патронный сумкам сӓкӓлтӹм ӹ 

каваштын пряжӓ.
П еш кеш — подарка.
Яильгнши— цынгала лӓшкӓ.
П ло в  {пилав)— шарык пайдон дӓ лукыдон жарымы, шол-  

тымы рис.
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П одсош ка— 1 й Ш ,  подставка. '
П охка— кремневый пичӓлӹштӹ порох  опташ ӹштӹмӹ 

выступ.
Сакля—пӧрт, землянка.
С ардарь— наместник.
С а у б д л — здорова ли.
С в я с ло — кӹлте пидӹш.
С елям  а л е й к у м —ш ӓлӓ  тӹлӓт, шулыкан ли— тадарвлӓн при- 

ветстви, кышакен обыкновенно отвечаят; Алейкум селям.
Се/?ал&—дворец.
С т ож арвлӓ— Большой дон  Малый М едведица созвезди-  

влӓм Полярный шӹдӹрдон иквӓреш южнам тенге лӹмдӓт.
Т а вл и н е ц вл ӓ — дагестанский горецвлӓм лӹмдӹмӹ ик тюр-  

ский названи, шӹренжок тавлинецвлӓэш Аварский дон  Ан- 
дийский Койсу рекӓ кӱшӹлвуйыштышвлӓм лӹмдӓт.

Т а р и к а т — мусульманский пророк М агометын высший 
тымдымашыжы ылеш, цилӓ мирской благывлӓ гӹц отказы-  
маш.

Т улум б а с— турецкий кого барабан.
У ла н  я к ш и — молодец.
Хацж и— ку Каабушты, мусульманвлӓн главный святили- 

щышкы пало м ничествым совершаен, нӹнӹн арабский наз- 
ваништӹ.

Х а за в а т — иноверецвлӓ ваштареш война.
^озы/рм— черкескын онгеш  кок велӓн ружейный патрон-  

влӓм оптага ӹштӹмӹ вӓр.
Ч алма— ош цӹреӓн головной убор , кыдым священный вӓр- 

влӓшкӹ паломничеством совершайшы мусульманвлӓ нама-  
лыштыныт.

Чепрак— седла лӹвӓлӓн пиштӹмӹ подстилка.
Черкеска— горецвлӓн вӹлӓн чимӹ суконный выргем.
Ч еченецвлӓ— Т ерский областьышты ӹлӹшӹ кавказский 

народность.
Ч ихирь— кавказский пингӹдӹ якшарь ӓрӓкӓ.
Ч увяквлӓ — кыйыр нерӓн, кавалтымы пышкыды туфльы- 

влӓ.
Чурек— кукурузный лашаш гӹц ӹштӹмӹ кого шергиндӹ.
///а/5иаа7—мусульманвлӓн юридический законын свод, 

Корандышты да молы свяшенный писанивлӓштӹ осно-  
ваймы.

Ш ей х— старец, тьотя.
Я к ш и — яра.
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