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А ДÆЙМА Г ÆМÆ ДУНЕ ЦÆР УКЪАТЫ А ЛЫКС А НДРЫ ЛИРИКÆЙЫ

И. Мамиаты 

Объектом изучения избран космофилософский аспект лирики Александра Царука-
ева. Дан анализ сущностных признаков, организующих в его творчестве концепцию 
взаимодействия Человека и Вселенной. Актуальность заявленной темы обусловлена 
обострившимся в наш век осознанием критического рубежа выживания человечества 
и в связи с этим – необходимостью поиска, в том числе средствами художественно-
го слова, путей гармонизации универсума. Научная новизна заключается в том, что 
исследуемые тексты осетинского автора впервые введены в научный оборот и рассмо-
трены как целостная система эстетико-философских взглядов, в основу которой по-
ложен антропный принцип. В работе применен феноменологический подход с домини-
рованием опоры на герменевтико-интерпретационный метод, способствующий кон-
центрации внимания на индивидуально-личностном факторе в формировании кос-
могонической картины мира, на трактовке художником-мыслителем интегральной 
природы человека как биосоциального и космопланетарного существа. Цель статьи – 
раскрыть своеобразие онтологической поэтики А. Царукаева, выявить истоки и суть 
философской составляющей его лирики. Отмечаются особенности изображения им 
проблемы противоречивого единства в структуре «человек – вселенная». Субъект вы-
сказывания позиционирует себя как частицу мироздания, но ему не чужда полярность 
восприятия таких понятий, как индивидум и космобытие, мощь человеческого раз-
ума и пределы познания тайн далеких галактик. Семантика антонимических пара-
дигм (земля – небо, вечное – преходящее, энергия духа – тление плоти и пр.), пропущен-
ная через призму философско-эстетических и нравственно-этических представлений, 
позволяет увидеть в трансцендентальной рефлексии автора актуалитет мысли о 
незавершенности и о ресурсах совершенствования универсума. Делается вывод о том, 
что в проводимых поэтом аналогиях микро- и макрокосма художественно реализо-
валась антропологическая модель мироустройства (миф о первочеловеке). Наравне с 
этим в них нашли отражение идеи древних мыслителей о постижении законов вселен-
ной через «самопознание», получившие последующее развитие в концептуальных поло-
жениях «русского космизма» о человеке как части единого эволюционирующего космоса 
и одновременно – как важнейшем звене этой эволюции. 

Ключевые слова: осетинская поэзия, Александр Царукаев, литературно-философ-
ский дискурс, человек, природа, космос.

Цæрукъаты Алыксандры сфæлды-
стад хицæн кæны йæ интеллектуалон 
здæхтæй, хонынц æй «хъуыдыты по-
эзи» [1; 2; 3; 4; 5; и др.]. Фæлæ куыд 
аивадон-философон цæстæнгасты 
системæ, афтæ йæм ничи ма æркасти. 
Мæхæдæг дæр ыл фыццаг хатт дзурын 
куы зæгъон, уæд уый бынтон раст нæ 
уыдзæни [6]. Ацы куысты бацархайд-

зынæн Алыксандры поэтикон хъуыды-
кæнынады концептуалон фæзилæнтæ 
æмæ мидбастдзинæдтæ арфдæр раир-
тасын, адæймаджы фæлгонц æм æмт-
кæй цавæр у, куыд æмбары цардуæвы-
нады вазыгджын мидис æмæ нысан, 
уый сбæлвырд кæнын. 

Цæрукъайы-фырт йæ иу æмдзæв-
гæйы зæгъы: «Нæ дунемæ фæлгæсын 
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философы цæстытæй» («Мæ судзгæ 
мидтыхсæнтæ…», 1980). Дунемæ фи-
лософы цæстæй кæсын – уый стыр 
æмæ ахсджиаг миниуæг у. Æрмæст 
фæлтæрддзинад кæнæ ахуырады æх-
хуысæй йын, æвæццæгæн, ссарæн нæй, 
лæг æй мады гуыбынæй куы нæ рахæс-
са, уæд. Философон зондахасты хицау 
дуне уыны æнæхъæнæй, æххæстæй, 
йæ ныхмæдзыд фæзындтæм гæсгæ йæ 
уæнгтæ-дихтæ нæ кæны. Хицæн удгой-
маджы, стæй æппæт адæмты цард дæр 
æнкъары æрдзон хуызы, хаты йын йæ 
бастдзинад æнусон тыгъдадимæ. Афтæ 
райгуыры Адæймаджы гиперболон 
космосон сурæт:

Мæ синтæ – зæхх,
Фæллад уæйыгау æз хуыссын 
    уæлгоммæ,
Мæ улæфт дымгæ у,
Мæ хуыфын – их-уады гыбар-гыбур.
Мæ комы тæф – æврагъ, 
Мæ рон – «Æрфæн» – 
   кæрæй-кæронмæ,
Мæ риуыкъæй – уæларв,
Мæ зæрдæ – судзгæ, цардфæлдисæг 
   хур!
(«Мæ синтæ – зæхх...», 1958) [7, 110].

Ам зæхх, арв, хур дымгæ, уад, 
æврæгътæ амонынц «уæйыг»-лæджы 
биофизикон æууæлтæ, фæлæ ма сты 
мифологион архетипты – Галæгон, 
Уацилла, Хуры бардуаджы – бæрæг-
гæнæнтæ дæр. 

Иу дзырдæй, æмдзæвгæйы интел-
лектуалон-философон пафос (Хуы-
цауæмсæр æмæ Хуыцауæмдых удгой-
маджы химбарынад) сиу вæййы ирон 
мифты фæлгонцадимæ. Иннæрдыгæй 
та дзы уынæм, индоевропæйаг дуджы 
нын иумæйаг чи уыди, дунесæнтысты 
уыцы нысантæ. Номхуындæй цæсты 
раз сысты космосон гигант Пуруша. 

Хуыцæуттæ йæ нывондæн æрхастой, 
цæмæй йæ буары хæйттæй равзæрой 
макрокосмы алы фæзындтæ: мæй – 
йæ зондæй, хур – йæ цæстытæй, йæ 
комæй – Индрæ æмæ Агни (арвæртты-
вд æмæ арты бардуæгтæ), йæ улæфтæй 
– дымгæ, йæ сæрæй – арв, йæ къæхтæй 
– зæхх, йæ хъустæй – æрвгæрæтты ти-
гътæ æ. аф. д. [8].

Уæлдай нæ уыдзæни, архаикон зон-
дахасты æууæлтæ сгарæг, зындгонд 
философ-культуролог Мирча Элиаде 
комогонион мифтæн цы классифика-
ци скодта, уымæ дæр æркæсын:

1) Иууылбæрзонд уæвæгой (Вер-
ховное существо) дуне фæлдисы йæ 
хъуыды кæнæ дзырдæй – «ex nihilo»;

2) Фыццаг Океаны бынмæ æрвиты 
доныленкгæнæг мæргътæ кæнæ дон-
зæххонты, кæнæ та йæхæдæг ныххи-
зы уырдæм æмæ дзы сисы, æгас дуне 
цæмæй сæнтысдзæни, ахæм сыджыты 
къуыбар; 

3) иу æнæхъæн цы уыди раздæр, 
уый фæдыууæ вæййы, æмæ афтæмæй 
равзæры дуне. Уавæрæн ис 3 вари-
анты: а) Арв æмæ Зæхх, ома Дунеон 
Ныййарджытæ, кæрæдзийæ фæхицæн 
сты; б) «Хаосы» аморфон æмдзыгуыр 
лæзæры æмæ фехæлы; в) космогонион 
Айк дыууæ æмбисыл фæдих вæййы; 

4) Фыццаг Уæвæгойы уæларвонтæ 
уæнггай скæнынц, æмæ уымæй рав-
зæры дуне. Ацы уавæр дæр æвды-
стæуы дыууæ хуызы: а) амæттаг вæй-
йы антропоморфон, нывондæн хаст 
æрцæуы хибарвæндæй (скандинаваг 
мифты – Имир, китайаг мифты – Пань-
Гу, индоевропæйаг мифологийы – Пу-
руша); б) кæфхъуындарæнгæс уæвæ-
гой (вавилойнаг Тиамат – удджынгонд 
Океан-хаос1) састы бынаты баззайы 
æрвон тыхтимæ быцæуы, æмæ йæ скъ-
уыхтæ кæнынц [9, 43]. Ам нымаинаг у 
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иу хабар: мифологион хъуыдыкæны-
нады райдайæн къæпхæныл адæймаг 
дунейæ нæ сæнтысы, фæлæ дуне – 
уымæн йæ буары хæйттæй. Элиадейы 
типологион парадигмæйы фæстаг пун-
ктмæ поэтикон иллюстрацийæн бæз-
зы, уæлдæр нæм цы æмдзæвгæйы кой 
уыди, уый. 

Рæстæджы цыд æмæ æхсæнадон 
уагы ивддзинæдтимæ космогонион 
фæлгонцадмæ фæхæццæ ис социалон 
тæваг [10, 2989]. Ирон фыссæгæй рох 
нæу амынд фæтк, йæ лирикон геройы 
дæр уыцы иумæ биосоциалон æмæ 
космопланетарон фæлдисондæй уымæ 
гæсгæ ныв кæны. Ахсджиаг фарстмæ 
йе ‘ргом уæлдай разæнгардæй аздæхта 
1980-æм азты, уæд ныффыста нæ ирта-
сæн темæимæ баст уацмыстæн сæ зын-
гæдæр хай.

Цыфæнды «уæйыг»-лæг дæр йæ 
алыварс æцæгдзинадимæ зонгæ кæны 
бæлвырд хуызы: æрдз ын цы гæнæнтæ 
бахай кодта, уыдоны фæрцы – уырзæй 
сгарын, ад æвзарын, уынын, хъусын, 
æмбудын. Ис ма иу уæлæмхасæн мад-
зал – дунеимæ иудзинад уды цæсты-
рухс æмæ зæрдæйы дадзинтæй хатын. 

Интуици – æмбисонды «æх-
сæзæм æнкъарæн»!.. Æххæстæй дзы 
хайджын у Цæрукъаты Алыксандры 
персонаж – авторæн йæхи мидхъ-
уырдухæнты айдæн. Æнусон фар-
стытæ йын æвдæрзынц йæ уд, æп-
парынц æй хъизæмайраг сагъæсты. 
Хъуыдыйы æнæрæнцайгæ рафт-бафт 
гуырысхойаг кæны традицион ма-
териалистон цæстæнгастæ («Хæд-
дзу хъуыдытæ»). Разы нæу зæххон 
фæндиæгтæ æмæ зонынады цыбыр 
фадæттæй. Æмбары: «Нæ цæсты ав-
нæлды фæсарæн, / Æнæмæнг, истытæ 
кæй ис». Уыцы æнæсгæрст æвидигæ 
Тыгъды адæймаг цы бынат ахсы, цы 

у йæ минæварад Дун-дунеты мидæг, 
архайы уый базоныныл:

Цы стæм, хæрзиуæгæн цы хæссæм,
Цы тых нæ йе ‘рдынæй æхсы?
Фæзыны йæм тасæфтауæг, зæрдæ-
марæн æнхъæлæн дæр, зæгъгæ: 
Цъыфдзасты змæлджытæм куыд 
    кæсæм,
Кæд афтæ исчи нæм кæсы? 

Хъынцъым кæны, «æддæмæ», 
æгæрон галактикæтæм ын «дуæрттæ» 
æхгæд кæй сты, ууыл. Цæрæнбонты 
зæххонтæ тырнынц уæлæрдзон скон-
ды æлхынцъытæ райхалынмæ, фæлæ: 

Цæй онг – нæ фæткæвæрд, нæ 
   бархъом, 
Нæй уымæй сæвналæн уæлдæр! 

Лирикон геройы сагъæсты хал Кос-
мосон Зонд æмæ йе сфæлдыст циви-
лизацийы тыххæй ноджы æндыгъд-
дæрæй æвдыст цæуы æндæр æмдзæв-
гæйы. Адæймаг – уый у, йæхæдæг дæр 
кæронмæ кæй никуы раиртасдзæн, 
ахæм сусæгдзинад. Уацмысы хъайтар 
зилы дунейыл «цæнгæтуафс хæдбын-
ты», æфсæйнаг лæдзæгыл æнцайгæйæ. 
Цы амоны бæлццоны ацы æнахуыр 
фæлыст? Аргъауы Хъарабогълайау 
æфсæн лæдзæг цæмæн райста йæ къ-
ухмæ, цавæр æлгъысты азар æй тæры 
«æнæсгæрст хъæдбынты», хизын æй 
кæны ивылд дæтты сæрты, айнæг æф-
цæгыл?..

Мæхи хъуамæ ссарон – 
Мæ рагбонтæй ардæм æз агурæг 
зилын! 
– гъе, уый йæ балцы сæр. 

Ам зæрдыл æрмæст ирон фолькло-
ры мотив не ‘рлæууы, Алыксандрмæ 
рагон фæлгондз райсы егъау космо-
сон зæлынад. Лирикон герой кæцæй-
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дæр («фæлмæхгæд дæрддзæгæй») хъу-
сы сидты хъæр – «йæхицæй йæхимæ» 
фæдзырд у уый. Исты зонадон ныса-
нимæ фæлварæнтæ кæуыл кæнынц, 
ахæм «лыстæг цæрæгой» кæнæ рыджы 
мур нал кæсы йæхимæ. Афтæ йæм 
зыны, цыма у фæлдисæг тыхы пиллон-
калгæ схъис:

Уæлæрдзон дунейæ 
Йе космикон арфæй мæ уды зынг 
    растъæлд? 
Æмтъеры гуылфæнты, – 
Æвæццæгæн, хаосы зилдухы хъазын... 

Адæймаг йæ сæнтты бæллы, зæххон 
цардмæ цы дунейæ рафтыди, уымæ 
фæндаг ногæй куы басгарид. Куы йын 
баирвæзид йæ сусæгтæм, уæд базонид, 
йæхи «æз» цы у, уый дæр!.. 

Мæн, оххай, куыд фæнды
Уым ме ‘цæг æфсургъы йæ барцæй æр-
цахсын!.. 
Æмбæхст лабиринттæ йæ фæрцы куы 
сгарин!
Цы диссаг æрцæуид – 
Æппынфæстаг искуы мæхи æз куы 
ссарин!
(«Цæнгæтуафс хæдбынты цæуын

 æз...», 1981) [11, 25].

Ацы рæнхъытæ кæсгæйæ, æнæры-
мысгæ нæй антикон дугæй æрхизгæ 
афоризм «Познай самого себя» – рагон-
бердзенаг сахар Дельфты, нæ эрæйы 
агъоммæ VI æнусы граффити-уæл-
фыст, Аполлоны номыл аргъуаны 
къулыл. Уæды дзырддзæугæ лæгтæй 
йæ бирæтæй æнхъæлдтой. Платон та, 
«Протагор» [12, 418–476], зæгъгæ, йæ 
уыцы диалогы амынд ныстуан хуыд-
та Гречъы «авд куырыхоны иумæйаг 
исбон». Афтæ дæр ма нымайынц: уад-
зæн баззайæг уынаффæйы апп, дам, 
авдæй иу, спартæйаг Хилон, фæарфдæр 

кодта: «Базон дæхи, æмæ базондзынæ 
хуыцæуттæ æмæ Дун-дуне». Зынра-
хатæн уыди, цы заманы фæзынди, уæд 
æмæ йæ суанг абон дæр ма æмбарынц 
фæйнæ хуызы. Йæ рæстæджы космо-
навтикæйы бындурæвæрæг К.Э. Ци-
олковский космосон экологийы дæсны 
А. Л. Чижевскиимæ ныхасы æрцыди 
цымыдисаг æмæ æнахуыр хатдзæгмæ: 
матери, дам, адæймаджы канд йæ эво-
люцион рæзты уæлдæр къæпхæнмæ 
схизыны охыл нæ рантысын кодта – 
ЙÆХИ уый æххуысæй базоныны ны-
сан дзы уыди сæйрагдæр. Дунесконды 
æрдзыхъæд, зæгъы, хъæддыхæй цыди 
йе стыр уæлахизмæ — æд-зонд удгой-
маджы фæзындмæ. Номдзыд ахуыр-
гонд ын, зонæнты гуырæн чи у, ахæм 
фæрстытæ æвæрыны курдиат хоны йæ 
иууыл хъомысджындæр миниуæг (цит. 
ист у: [13, 23]). 

Цæрукъаты Алыксандры лири-
кон геройы дæр тыхсын кæнынц ва-
зыгджын фæрстытæ: цы у йæ царды 
мидис, цавæр бастдзинæдтæ йын ис 
æрдз æмæ комосон дунеимæ?2 Кæсы 
æрвон тыгъдадмæ æмæ «кæлæнсай-
дау» фæци. Æгуыппæг сусæгдзинады 
фæлм æй химæ ‘лвасы, æрбайсæфты-
сты хъуыдыйы зæххон арæнтæ, ис ма 
æрмæст Адæймаг æмæ «йе ‘мхалдих» 
æгæрон Космос. Айдæнау дзы йæхи 
уыны:

Мæ сæрмæ айтыгъд дард
Мæ космикон фæлгонц. 
(«Æмбисæхсæв у ныр...», 

1981) [11, 27].

Ам дзырд физиологион кæнæ био-
логион иудзинадыл нал цæуы. Ныхасы 
субъект нæу, йæхицæй чи ферох ис, 
ахæм – уæларвæй кæнæ хаосы «æмтъ-
еры гуылфæнтæй» расхъиуæг зынджы 
стъæлфæн дæр. Стъалыты «рæдзæгъд-
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гæ» цæхæры фиппайы йæ «удлæмæрст 
хъуыдытæ», галактикæты тар ын, — 
нырмæ кæмæ нæ баххæсыди («цы дары 
арф, æмбæхст»), йæ уды уыцы æхгæд 
æрфытæ. Фæлгонцон æнæнхъæлæджы 
абарстытæ ныхмæвæрд номсидтау сты 
поэты райдианы фыст æмдзæвгæимæ, 
номхуындæй, «Мæ синтæ – зæхх…»-ы 
персонажы æууæлтимæ. Ноджы ма иу 
ран ссардзыстæм уый фæдыл бакой:

Дун-дунейы къултыл 
Ахæцын фæйнæрдæм…
Раст цыма æртухын
Астæуыл «Æрвырон»…

(«Зонады къæпхæнтыл», 1985) 
[14, 260]. 

Æрмæст ацы фæлтæры фыст уац-
мысты мифон Фыццаг Адæймаг-кос-
мосон гиганты раивта не ‘мдугон – хъ-
уыдыгæнæг æмæ «фарстытæ дæттæг». 
Хиагурыны дард балцы йæ «цæнгæту-
афс хæдбынтæ» кæмæн фæхуынкъ сты, 
йæ фæндаггоны æфсæн лæдзæг æм-
бисмæ кæмæн сихсыди, уый – кæдæй-
уæдæй! – суыдта йе ‘цæг хуыз. Фæлæ 
цæттæ нæ разынд æнæнхъæлæджы ца-
умæ. Нæма зоны, цин кæна æвиппай-
ды ссард «тугхæстæгдзинадыл» æви 
дзы йæхи хиза:

Хæзна ссарæгау æз
Кæнын мæхиуыл дис:
Нырмæ мæхи
куыд нæ фиппайдтон уастæн!..
О, базыдтон, æцæг,
Хæдхалдих мын кæй ис...
Æз уымæй дæр,  
мæхицæй дæр фæтарстæн!
(«Æмбисæхсæв у ныр...», 1981) 

[11, 27].

Хъайтары тасæнкъарæн – уый 
уысмон реакци у. Нырма уал «æрв-ду-
нейæ» (бæрзондæй уырдыгмæ) арæзт 

тынтæ фæхатыдта. Йæхимæ куы ‘рцыд, 
йе змæст хъуыдытæ куы ‘ррæсуг сты, 
уæд бамбæрста, кæй ис иннæрдæм 
змæлд дæр:

Рæхджы та, рухсвæд уадзгæ, 
   слидздзæн 
Ракетæ стъалытæм æмраст  – 
Цыма мæ кæцыдæр бæллицæн
Уындзынæн космосы йæ хъазт. 

Адæймаг йæ зонд æмæ арæхсты 
фæрцы гæрды фæндаг Космосы тыгъ-
дадмæ – йæ уæвынады «авдæнмæ». Хал 
халыл æвæргæйæ, фæлвары дунейы 
сусæгдзинæдтæ басгарын. Уыйадыл 
арфдæр нывналы хи уды «байбынтæм» 
дæр. Иу ныхасæй, тынг цæмæ бæллыд, 
фæхæст ис уыцы фæрæзыл. «Хибазо-
ныны» мадзал («теори, формулæйы 
‘взар») та ногæй зæрдыл æрæфтауы 
«Дельфийаг оракулы фæдзæхст» («По-
знай самого себя, и ты познаешь богов 
и вселенную»), рухсы тын æппары, 
К. Э. Циалковский материйы иууыл 
ахсджиагдæр нысан цы рахуыдта, 
уымæ дæр: 

Æлхынцъ материйы æрфытæй
Куы схауы атомæн йæ хъиу – 
Цыма мæ дæлæмбæхст хъуыдытæй
Зынуаты рафæлгъауын иу.
Фæзынд æрдзы мид-зынг нуарыл
Теори, формулæйы ‘взар – 
Цыма мæ тæлфгæ уды буарыл
Æз ссарын диссæгты бындзар. 

(«Рæхджы та, рухсвæд уадзгæ...», 
1984) [14, 137].

Зонады æххуысæй Адæймаджы 
бархъомыс æххæссы «стыр галак-
тикæтæ», тыгъдад-афоны «сау-сауид 
хуынчъытæ», «дард пъæра цæхæры» 
миниуджытæ иртасыныныл. Раззаг 
æмдзæвгæты цы уæлæнгай скойтæ 
уыди Дун-дунейы вазыгджын иудзина-
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ды фæдыл, уыдон ныр кæронмæ сбæл-
вырд сты. «Космос æмæ хаос», «æрвон 
рухс æмæ æнæбын арфы тар»; «уæле 
æмæ дæле», «æвирхъау стыр» æмæ 
«æнæуынгæ хæрз чысыл цыдæртæ» 
(атом, микроб, нейтрино) – уыцы 
«æнæдих ныхмæдзыдтыл» дзургæйæ, 
ныхасы субъект æвдыст цæуы, дуне-
арæзты хæйттæ кæрæдзиимæ цæмæй 
фидаргонд сты, ахæм тасгæ-здæхгæ 
«цъæтæй»: 

Куы хæрдмæ хи исгæ,
Куы бынмæ ныгъуылгæ,
Арфы арфы арфдæр
Басгарын нывыл.
Иуæрдæм æз – вæзгæ,
Иннæрдæм – æмпылгæ,
Сгарæджы фæндæгтæ
Сиу вæййынц мæныл.

(«Зонады къæпхæнтыл», 1985) 
[14, 261]. 

Афтæ логикон æгъдауæй раргом 
вæййы авторы цæстæнгас зæххон 
лæджы минæварадмæ космосон ты-
гъдады. Йæ æппæтылæххæссæг зæрдæ 
æмæ æппæт дæр рафæлгъауынмæ ты-
рнæг зондыл ын Алыксандр, йæ фыц-
цаг сфæлдыстадон къахдзæфтæ ма куы 
кодта, суанг уæд райдыдта фыссын. 
Хоны сæ дунейы фæзындты æмаргъ, 
сæ æххæст эквивалент: 

Фæзæгъынц денджызæй: у арф,
Егъаудæр уымæй та – цъæх арв.
Фæлæ мæ зæрдæйæн ас нæй – 
У арфдæр иууыл денджызтæй.
Мæ цæсты цадæй арв зыны, 
Уым зæхх æд фурдтæ хи уыны.

(«Фæзæгъынц денджызæй…», 1956) 
[15, 25].

Ирон поэт традицийау райста 
дуне æмиу-æмхæстæй уынын – не-
замантæй нырмæ философон аива-

ды æнæфæкайгæ æууæл. Æрмæст ын 
йæ ныхмæлæуд тыхты æнусон быцæу 
дæр æнæрахатгæ нæу. Дыууæ нысанæй 
арæзт у адæймаг: зæххон æмæ уæлар-
вонæй. Ардыгæй æвзæрынц йæхи 
алы хуызы æнкъарыны контрасттæ. 
«Æз – ницы, æз – æппæт» – ацы фор-
мулæ сæхиуыл барстой алы дугтæ æмæ 
рæстæджыты стыр дæснытæ!.. Дзуры 
йыл Цæрукъайы-фырт дæр: 

Мæ хъаруты 
мæнгфæлтæрæн...
Цы ‘нæбон дæн зæххыл!
Æз – миттъыфыл...
Ныххойы уад
мæн къæдзæхы ныхыл...

Фæлæ та йыл йæ уæларвон уды ба-
зыртæ хæрдмæ схæцынц, ныфс дзы 
бауадзынц, æмæ йæ уысмы размæ цы 
тых басаста, уый бынаты барджынæй 
йæхæдæг балæууы:

Мæ хъаруты 
æхсар-дымгæ...
Цы домбай дæн зæххыл! – 
Æз – артдурæй, 
цъæхриу мæсыг
дæн сау хохы ныхыл!..
(«Мæ хъаруты мæнгфæлтæрæн...», 

1956) [15, 38].

Æндæр ран поэт ныв кæны 
цардæнкъарынады вазыгджын ми-
дфæливæнтæ; аивадон конфликт рæзы, 
хигъæдон зæлынад чи райсы, «сихы/
хуызыцæуæджы» ахæм мотивы бын-
дурыл. Лирикон геройæн йæ мидæг цы 
дыууæ цæрæджы бацыди, уыдонæй:

Сæ иу тæхы æрвон тыгъды 
    хъæбысы, 
Фæцæуы иннæ фистæгæй зæххыл. 
Сæ иу — фæлдисæг ног дуне йæ 
    монцтæй, 
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Йæ бархъомысы цавæрдæр тых и, 
— 
Æмæ йæ нывæст мысæггаг 
   фæлгонцтæй 
Нымдæй рæвдауы иннæ та йæхи... 
Иу сæ иннæйы йæхирдæм ивазы, иу 
контраст ивы иннæйы:
Уæлмигътæм фыццаг дыккаджы
    уæд сисы, 
Ыскæны дыккаг фыццагæй зæххон. 
Гъе æрмæст сæ быцæу алкæддæр
 ахицæн вæййы фидыдæй:
Æмæ æдзухдæр се ‘лхынцъбаст 
   цæдисы 
Хæссынц æмвæндæй иу лæгау 
    тæрхон!

(«Дыууæ цæрæджы бацыди мæ 
хуызы…», 1980) [11, 123–124]).

Ацы «мидхъæбысхæсты» æнæн-
хъæлæджы финалы æххæстæй раирд 
вæййы уацмысы философон апп, «æр-
вон» æмæ «æрвылбонон», «уæлвонг» 
æмæ «ныллæг», «æнусон» æмæ «уысмо-
ны» æхсæн æмуæзад-æнцойады хъуы-
ды. 

Антитезæйыл, фæлæ ныхмæвæрд 
мидисимæ, арæзт у æмдзæвгæ «Фи-
лософи» дæр. Адæймаджы зæххон 
æрдз ахст у туг-буары «æхгæд дæрд-
дзæджы», зоны, цардæн райдайæн дæр 
кæй ис æмæ кæрон дæр. Йæ уæларвон 
хай та мæлыныл разы нæу, «ныгъуылд 
быр дунейæ» йæхи ивазы бæрзонд ты-
гъдмæ, зæрдæхсайд æй кæнынц «Æд-
дæбæсты мылазæмбæрзт æрфытæ, / 
Æгæрон æрвты химæсай дыдзырухс». 
Автор æвдисы мыггагмæ æнæсыхалгæ 
уавæр: 

Тъыссы мæн иу тых судзиндзæф
   къæртт хуынчъы, 
Мæн иннæ стъалы-денджызтæм
     æвзилы

(«Философи», 1985) [14, 221].

«Хъуыдыйы, зонды авнæлд» 
здæхт у Дун-дунейы «тайæг, лидзæг 
мил-кæрæттæм», уыйхыгъд йæ «ры-
гъд зæрдæ» арæхсы, куыд мидæрдæм 
(цæст кæй не ‘взары, уыцы лыстæг 
цыдæртæм), афтæ – æддæрдæм, галак-
тикæты егъау фæзындтæм дæр хъус 
дарын. Æрмæст ахæм æгъдауæй ис 
мидгармонимæ æрцæуæн: адæймаг йæ 
зæххон скондыл дæр уæлæхох куыд нæ 
кæна æмæ уæларвмæ зæрдæхсайдыл 
дæр йæ къух куыд нæ сиса. Уый нæ, зæ-
гъгæ, уæд лæджы уд фæлахс кæны, их-
сигæ («Зонд æмæ зæрдæ», 1958 [7, 104]). 

Цæрукъаты Алыксандры филосо-
фон-аивадон цæстæнгасты системæйы 
зынгæ бынат ахсынц цард æмæ 
мæлæты, Рæстæг æмæ Дунейы æмиу-
ады фарстытæ. Лирикон субъект йæ 
мидзæрдæйæ æнкъары рагон бастдзи-
над Космосимæ, интуитивонæй йæм 
тырны. Фæлæ æнусмæ ис райгуырæн 
зæххы уацары, нывонд у æнаххæсгæ 
универсумы ацы предметон, цæстуын-
гæ хайæн. Уымæ гæсгæ йæм фæзыны 
уæлвонг æнхъæлц – Ирыстоныл йе 
‘мгъуыды фæстаг уысм æрдзæн йæ ис-
кæцы хуызты куы бафтид! («Мæнмæ 
ис иу бæллиц...», 1957 [7, 13–14]). Æниу, 
нæ бон у хъуыды æндæрæрдæм рафæл-
гъауын дæр: Поэты хæс – зæххыл 
цæринагæй цы ис, – æппæтæн дæр лæ-
ггад кæнын. Уый тыххæй бæллы, куы 
фестид арв: 

Мæ тæртты-иу цæргæс ныгъуылид
     арф,
Мæхимæ саин алкæйдæр æд 
    сæнттæ... 
Уæд та – зæхх:
Мæ риуыл дарид царды æвзар
     цъæх, 
Фысымау уаин алы ног 
фæлтæрæн… 
Кæнæ дон:
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Кæнин-иу удхъом быдырты 
   сæрддон,
Куы та-иу бадин цъайбынты 
   сыгъдæгæй.
Фæнды йæ, куы фестид зынг дæр:
Мæйдары мæм тындзид фæндаггон
     дардæй,
Сæумæты уаин хуры зилгæ фынг,
Йæ цæсты хъазин адæймагæн
     артæй.

(«Фæфæнды мæн», 1953) [7, 14].

Уæлдæф-арв, зæхх, дон æмæ арт – 
рагон философтæ-материалистты зон-
дæй – Æрдзы цыппар сæйраг элемен-
ты. Цæрукъаты Алыксандры поэтикон 
системæйы лæвæрд сты æрмæст сæ 
хæрзиуæгон мидисимæ. Сæ халæг-зна-
ггадгæнæг (адæймаджы ныхмæ арæзт) 
тых рохуаты кæй аззади, уый æппын 
къаддæр дзурæг у фыссæджы гуманиз-
мыл. 

Дунейы сконд æмæ рæстæджы цы-
дыл сагъæсæй равзæрд ноджы æмд-
зæвгæ «Гераклиты æндæрг» (1984). 
Сæ фæтк, сæ мидæгъдауы æнæсыхал-
гæ сусæгдзинæдтæ рагон философты 
цæстæнгас сæхимæ куыд здæхтой, раст 
афтæ агайынц æмдугоны хъуыды дæр:

Фæтæппæлæг удтæн сæ цоппай
    кæм батар?.. 
Цы тых сæ ныссоны æвæдмæ, 
   цы бардуаг?.. 
Кæдæм згъорынц азтæ бæгъитдуар 
   быгъдæджы? 

[14, 31].

Риторикон фæрстыты æндыгъд 
рæнхъ, æнкъарæнты æхсидгæ монц, 
хуызджын метафорæтæ, аллитераци 
æмæ ассонансы аив зæлтæ – æппæтдæр 
ахъаз у лирикон геройы вазыгджын 
мидуавæр равдисынæн. Автор æй 
ныв кæны «дугты æвæугæ лæдæрсæн 

тæдзынæгыл» мæты, æгæрон тыгъды 
æцæг æмæ мæнг цы у, уый бамбарыны 
фæлварæнты. Уыдон, æнæмæнг, Алык-
сандры хи уды катайаг гуырысхотæ 
сты, дунеарæзты «куырмæлхынцъ 
суйтæ» райхалыны монц цæры йæхи 
зæрдæйы, æмæ уый тыххæй разы у 
«эфессаг куырыхоны» тæрхæттимæ, 
зæгъгæ, рæстæджы «гуылф-дон» уайы 
æнæсцухæй, уæддæр йæ «уылæнтæй» 
иу иннæйы не ‘ййафы, иу иннæимæ 
нæ ивддзаг кæны. Ома «иу доны ды-
ууæ хатты нæй бацæуæн». «Дыууæ 
хæрзæнгæсы нæй царды, суанг мифты 
– / Нæй халдих Сократæн... Батрадзæн, 
Сырдонæн...» – зæгъы поэт, удгой-
маджы автономон дуне æмæ аивадæн 
дæр фæлхат знаг кæй у, уый фæдыл. 
Азты тындзгæ уадæй аразгæ у æп-
пæт дæр. Уыимæ космосы барæнтæй 
– «Цæстныкъуылд – не ‘нус, нæ фæлæ 
– цыбырдæр...». Цы давы хицæн удгой-
маг – зæхх, хур, «нæхи галактикæ кæм 
нæ мары мисхал», – гъе уыцы æвирхъ-
ау дæрддзæджы?! Алыксандры рагæй 
хъуырмæ кодтой ацы тыхсæттæг фар-
стытæ, адæмон цæстæнгасы, адæмы 
зонды сын ссардта оптимизмæй ифты-
гъд дзуапп. 

Ирон æмбисонд зæгъы: фыды 
фарн мæрдтæм нæ цæуы. Амынд хъ-
уыдыйы бындурыл сырæзтис егъау, 34 
дæсрæнхъонæй фыст уацмыс «Ныхас 
авдæны сывæллонимæ» (1962). Дзы-
рдæуы дзы, адæймаджы æнæмæлæт 
цы кæны, ахæм æцæгдзинæдтыл. 
Фæлтæрты бастдзинады уыны фыс-
сæг мыггагмæ змæлды уидаг. Уый нæу 
надвæдыл хуымæтæг размæцыд. Йæ 
диалектикон апп ын сæндидзыдта 
ныллæгæй бæрзондмæ, иу æнтыстæй 
ноджы уæлдæр æнтыстмæ, абонæй 
рухсдæр, фæрнæйдзагдæр фидæнмæ 
тырныны фæндон. 
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Зæххыл фыдбылыз ма сыстæд, 
    æндæр
Дæ цот дæуæй ысхиздзæни уæлдæр!
Уый у авторы арфæйы ныхас 

фæстагæттæн; дзуры цардуæвынады 
куырыхон æмæ æвидигæ нысаныл.

Алы нывгæнæг дæр хи зæрдæйы 
цæстытæй кæсы бæрзонд цъæх арв 
æмæ йæ быны цæрæг зæххон лæджы 
удыскондмæ. «Стъалыджын арв мæ 
сæрмæ, хæрзæгъдауы фæтк – мæ ми-
дæг» – номдзыд философы сентенци 
эпиграфæн бæззы ирон дзырддæс-
ныйы сфæлдыстадæн. Уый нæу æр-
мæст «хъуыдыты поэзи». Йæ интеллек-
туалон агурæнтæ, йæ сагъæстæ Рæстæг 
æмæ Тыгъды æууæлтыл бæрæг дарынц 
сæ намысон мидисæй, зыны дзы по-
эт-гуманисты нæрæмон хъомыс, йæ 
уды сыгъдæгдзинад. Æрдзон у уымæн 
Космосы улæфт хъусын, йæхицæй га-
лактикæты ‘хсæн æмхицдзинады тæг-
тæ нывæндын. Уыцы иумæ йæ фило-

софон лирикæйы æнæраиртасгæ нæ 
фæуыдзыстæм, Дуне æмæ Адæймаджы 
æмахастытæ нырма аипджын кæй сты, 
бакусинаг, уый фæдыл зæрдæрисгæ 
хъынцъым. 

Материйы разагъды иудзинадыл 
дзырдтой суанг космогонион миф-
ты, Библийы таурæгъты. Не ‘мдугоны 
цæстæнгас био- æмæ ноосферæмæ, 
кæй зæгъын æй хъæуы, æндæр зона-
дон æмвæзыл сырæзти. Уæддæр дзы 
рагон интуитивон фиппаинæгтæм 
цыдæр æввахсдзинад хатæм. Æнæ-
дызæрдыгæй йыл зыны грекъаг куы-
рыхонты æмæ «уырыссаг космизы» 
æндæвдад дæр. «Хибазоныны» фар-
сты арæнты Цæрукъайы-фырт йæ 
лирикон геройы ныв кæны æрдзы иу 
хай æмæ материйы бæрзонддæр фæл-
дисондæй. Уый у Дунейы астæуккаг 
цæджындз, «хаосæй цы рухстауæг тых 
рахицæн... ахæм Адæймаг – хъуыды-
гæнæг æмæ аразæг» [16, 270]. 

Фиппаинæгтæ:

1. Тиаматы хатгай æвдыстой авдсæрон калмы хуызы дæр; Абзуимæ – 
дæлзæххæй æвзæрæг æдзæх дæтты удджынгонд уæвæгоимæ – сиу кодта йæхи 
цæхджын дæттæ, æмæ афтæмæй рантысти дуне. Рагон Мессопотамийы космо-
гонион эпос «Энума элиш» нæ Тиаматимæ зонгæ кæны сылгоймаджы сурæты 
дæр: æрыгон хуыцæуттæ йемæ стох кодтой, æмæ йæ Мардук (йæ фырт) амардта, 
йæ буарæй йын сфæлдыста арв æмæ зæхх [9, 43].

2. Цæрукъаты Алыксандрæй «хибазоныны» идейæ, зæгъæн ис, традицийау 
айста ирон мифоэпикон прозæ. Йæ «уæйыг-адæймаджы» нывтыл карст у Гусал-
ты Барисы сæйраг хъайтар Арсæмæг (роман-миф «Иу артæй уæрст»). Уыцы 
хæстæгдзинад канд йæ физикон миниуджытæй нæ рæзы, фæлæ йын космосимæ 
цы æнæмбæрст-сусæг бастдзинад ис, фыццаджыдæр уымæй [17, 79]. 
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PERSON AND THE UNIVERSE IN ALEXANDER TSARUKAEV’S LYRICS.

Keywords: Ossetian poetry, Alexander Tsarukaev, literary and philosophical discourse, 
person, nature, universe.

The object of study is the cosmo-philosophical discourse in the lyrics of Alexander 
Tsarukaev. An analysis of the essential features that organize the concept of interaction 
between Man and the Universe in his work is given. The relevance of the research topic is 
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due to the awareness of the critical boundary of the survival of mankind, the need to find 
ways to harmonize the world, which has become aggravated in our century. The scientific 
novelty lies in the fact that the studied texts of the Ossetian author were first introduced 
into scientific circulation and considered as an integral system of aesthetic and philosophical 
views, which is based on the anthropic principle. The work uses a phenomenological approach 
with a dominance of reliance on the hermeneutic-interpretive method, which contributes to 
focusing on the individual-personal aspect in the formation of the cosmogonic picture of the 
world, on the artist-thinker’s interpretation of the integral nature of man as a biosocial and 
cosmoplanetary being. The purpose of this article is to reveal the originality of the ontological 
poetics of A. Tsarukaev, to reveal the origins of the philosophical component of his lyrics. 
The peculiarity of the image of contradictory unity in the structure of “the universe - man” is 
noted. The subject of the statement positions himself as a particle of the universe, but he is not 
alien to the polarity of perception of such concepts as man and cosmic existence, the power of 
the human mind and the limits of knowledge of the secrets of the universe, etc. The semantics 
of antonymic paradigms (earth - sky, eternal - transient, energy of the spirit - corruption 
of the flesh), passed through the prism of philosophical, aesthetic and moral and ethical 
principles, allows us to see in the author’s transcendental reflection the relevance of the idea 
of incompleteness and resources for improving the world and man. It is concluded that in the 
analogies of micro- and macrocosm conducted by Alexander Tsarukaev, the anthropological 
model of the world order (the myth of the first man) was artistically realized. But they also 
reflected the ideas of ancient thinkers about comprehending the laws of the universe through 
“self-knowledge”, which were further developed in the conceptual ideas of “Russian cosmism” 
about man as part of a single evolving cosmos and at the same time - the most important 
factor in this evolution.
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