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Д . Гогохия

ҪАК КУНСЕМ ӖМЁРЛӖХЕХ АСАМРА 
ЮЛЧЁҪ

Г ори хулин кӑнтӑрпа хӗвеланӑҫ енёсенче Кура тэта Лиахва шыв- сем юхса выртаҫҫӗ. Гори йёри- тавра панулми-ҫырла сачёсемпур. Хулара авалхи крепоҫӑн—вӑтам ёмёр памят- никён—ишёлчӗкёсем ҫӳлелле кӑнратса тӑ- раҫҫӗ.Кивё Гори хулинче сакӑр пин ҫын таран халӑх пулнӑ, чиркӳсем, лавкасем, духансем нумай пулнӑ тата унчухнехи пётём уезд валли тӑватӑ шкул: хулари тӑваткласлӑ училище, духовнӑй тӑваткласлӑ училище, учи- тельсен семинарийӗ тата хёрарӑмсен про-гимназийӗ пулнӑ.
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Ҫак хулара, Виссарион Джугашвили сапожник ҫемьинче, 1879 ҫулта арҫын ача ҫуралнӑ, ӑна Иосиф тесе ят панӑ.1890 ҫул, Гори хулинчи духовнӑй учили- щӑна кӗрсен, эпӗ вунпӗр ҫулти Иосиф Джу- гашвилие малтанхи хут тӗл пултӑм.Предметсене пире вырӑсла чӗлхепе вёрен- тетчӗҫ,' эрнере икӗ хут ҫеҫ грузинла чёлхе вӗрентетчӗҫ.Эпӗ, Мингрели ҫынӗ пулнӑран, грузин сӑ- махӗсене таса калаймастӑм. Ҫакӑ вара уче- никсемшӗн манран кулма сӑлтав пулса тӑчӗ. Иосиф йӑлтах урӑхла: вал мана пулӑшма пуҫларӗ. Вӑл, хӑйне мӑнаҫа хуманскер тата сисӗмлёскер, ман патӑма пычӗ те:— Ну, давай, эпӗ санран мингрелсен чёл- хине вӗренем, а эсӗ манран грузинсен чёл- хине вӗрен,—терӗ.Юлташӑн ҫавнашкал кӑмӑлӗ мана питех те савӑнтарчё.Пёр мӑнаҫсӑрлӑхпа кӑна мар палӑратчё Иосиф. Хӑйён пысӑк пултарулӑхӗсемпе тата ӗҫе юратнипе палӑрса тӑратчӗ вӑл ученик- сем хушшинче.Вӑл яланах хӑйне ретлё тытатчӗ, тумал- лине ҫине тӑрсах тӑватчӗ, алхаснине * тата иртӗнсе хӑтланнине вӑл юратмастчӗ. Заняти- сем пӗтсен, киле кайма васкатчӗ, вӑл ялан-Х кӗнекесем вуласа ларнине кураттӑмӑр.



Манӑн аслӑ пичче Виссарион Гогохия, мана хЗйӗн хваттерне пурӑнма янӑскер, Кип- шидзе ҫуртне куҫрё. Ҫакӑнтах, килхушшин- чи ҫуртра, Иосиф хӑйӗн амӑшӗпе пурӑнатчӗ.Вёсен комнати тӑхӑр тваткӑл аршӑнтан ытла марччӗ, кухня патӗнчеччё. Вёсен ком- натине тӳрех килхушшинчен кӗмелеччӗ, пёр картлашка та ҫукчё. Урайне кирпӗчсем сар- са тунӑ, пёчёк чӳрече витёр ҫутӑ сахал кӗ- ретчё. Вёсен комнатинчи пётӗм обстановка ҫакӑччё: пёчёк сӗтел, табуретка тата нар евӗрлӗ, „чилопи“ тенёскерпе—улӑм цынов- кӑпа—витнӗ сарлака тахтӑ.Иосиф амӑшё, кёпесем ҫуса тата Гори хулинчи пуян ҫынсем патёнчеҫӑкӑр пӗҫерсе, кӑшт укҫа-тенкӗ тупатчӗ. Комнатӑшӑн уйӑх- не тенкё ҫурӑ тӳлемелле пулнӑ, анчах ҫак тенкӗ ҫурӑ укҫана пухма та яланах май кил- мен.Амӑшён ӗҫри йывӑр пурнӑҫё, чухӑнлӑх Иосиф кӑмӑлӗнче те палӑратчӗ. Вӑл пуян пурӑнакан ҫынсем патне кӗме юратмастчӗ. Эпӗ ун патӗнче кунне темиҫе хут пулнӑ пулсан та, вйл ман патӑма сайра-хутра кӑна хӑпарагчё, мӗншӗн тесен манӑн аслӑ пичче, унчухнехи вӑхӑтпа шутласан, пуян пурӑ- натчё.Иосиф ашшӗ—Виссарион—пӗтём куна ӗҫре ирттеретчӗ, атӑ-пушмак ҫӗлетчӗ, юсатчӗ.
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Иосиф мён тума Тытиине пурне те таран та тёплӗ ӑнланса млетчё. Уроксем хатёрленё ҫёре унӑн вӑхӑт сахал каятчӗ. Вӑл, педагога тимлӗн итлесе, урока лайӑх ӑнланатчӗ, ла- йӑх астума пултарнӑран вёреннине ҫӗьӗрен пӑхса тухма та кирлӗ марччё.Занятисенчен ирӗк вӑхӑтра кӗнекесем ву- латчё. Вӑл шкул библиотекинче пулнӑ кё- некесене пурне те—грузин тата вырӑс клас- сикӗсен произведенийёсене—вуласа тухнӑ,— вӑл хӑйён аталанӑвёпе тата пӗлӗвёсемпе хӑ- йӗн шкулти юлташӗсенчен нумай малта тӑ- ратчӗ.Ҫакна пула ёнтӗ ӑна ҫеҫ кашни уйӑхрах стипенди памалла турӗҫ.Гори хулинчи д-уховнӑй училищӑран эпир 1894 ҫулта вёренсе тухрӑмӑр. Кӑларнӑ чух- нехи экзаменсенче Иосиф уйрӑмӑнах палӑр- чё. Пур предметсеипе те пиллёкшер лартнӑ аттестатсӑр пуҫне, ӑна похвальнӑй лист пачёҫ, унчухнехи вӑхӑтшӑн вӑл питех те пысӑк событи пулса тӑрать, мӗншӗн тесен унӑн ашшё духовенство таврашӗнчен тухнӑ ҫын пулман, атӑ-пушмак ремеслипе пурӑннӑ.1894 ҫулхи кёркуннех эпнр Тифлис хули- не килтёмёр,—хамӑр пурнӑҫра пирвайхи хут пысӑк хулана лекрёмӗр.Пире тӑватӑ хутлӑ ҫуртри общежитии ытла та пысӑк комнатисене илсе кӗртрӗҫ те ҫав
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пысӑк комнатӑсенче ҫирӗмшер-вӑтӑршар ҫын вырнаҫтарчӗҫ. Ҫак ҫурт ӗнтӗ Тифлис хулинчи духовнӑй семинари пулчӗ.Духовнӑй семинаринче пурнӑҫ пӗр тёрлё те пёр пек иртетчӗ. Ир ҫичӗ сехетре тӑрат- тӑмӑр. Малтӑн пире турра кӗлтума хушат- чёҫ, унтан эпир чей ёҫеттӗмёр, звонок хыҫ- ҫӑн класа каяттӑмӑр. Дежурнӑй ученик „ҫӳл- ти аттемӗре“ кӗлле вулатчӗ, занятисем вара перерывсемпе икӗ сехетчен пыратчӗҫ. Виҫӗ сехетре—кӑнтӑрлахи апат, каҫпа пилӗк сехетре—перекличка, ун хыҫҫӑн вара урама тух- ма хытах чаратчӗҫ.Кайрантарахпа каҫхи кёлле илсе каятчӗҫ, сакӑр сехетре чей ёҫеттӗмӗр, унтан уроксем хатӗрлемешкӗн классем тӑрӑх саланаттӑмӑр, вунӑ сехетре койкӑсем ҫине ҫывӑрма каяттӑ- мӑр. Хамӑра эпир чул михӗре пурӑннӑ пек туяттӑмӑр.Учениксен хӑйсен нушисене тата ыйтӑвӗ- сене сӳтсе-явмашкӑн права ҫукчӗ.Мён вӗрентнине пурне те тёкёнмелле мар пек тӗрӗслӗх вырӑнне шутлатчёҫ. Пурне те курса пӗлме тӑрӑшакан ҫынна хуйхӑ вара! Иккӗленӳсемшӗн вырӑн пулмалла мар. Ҫут- ҫанталӑкӑн ку е ҫав явленине, турӑ кӗнеки- сен страницисем ҫине ҫырнисене критиклесе каланине—турра хирӗҫ кайни тесе шутлат- чӗҫ.
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Инспектор Абашидзе пансионерсене, вёсен шухӑшӗсем мёнлине, вӑхӑта вёсем мёнле ирттернине чӑкӑлташса хытӑ асӑрхаса ҫӳрет- чӗ, кунсӑр пуҫне тата ухтарусем тӑватчӗ, пире тата пирӗн арчасене ухтаратчӗ.Семинаринчи сывлӑш Иосиф Джугашвили- шӗн йывӑрччӗ. Семинаринче вӗрентнӗ пред- метсем малта тӑракан ҫынна ҫителёклё пул- ма пултарайманнине вӑл часах ӑнланчӗ.Тӗнчере мӗн пулса пынисен никӗсӗсене пӗтёмпех пёлесшён ҫунатчӗ вӑл, вёсен чи малтанхи сӑлтавёсене шыраса тупатчё, семинаринчи курс ответ паман ыйтусене тёплӗн ӑнланса илме тӑрӑшатчӗ.Иосиф хӑйӗн вӑйне уроксем вӗреннӗ ҫӗре яма пӑрахрё, виҫҫӗсем илмелӗх ҫеҫ вӗренме пуҫларӗ—экзаменсем кӑна парса пултӑр. Вӑл хӑйӗн вӑхӑчӗпе вӑйне турӑ кёнекисенчи юмахсене вӗренес тесе сая ямарё, вӑл ӗнтӗ пӗрремёш класран пуҫласах тӗнрен ирӗклӗ литературӑпа, обществӑллӑ-экономикӑллӑ ый- тусемпе интересленме тытӑнчӗ. Ку тӗлёшпе ӑна аслӑ классенчи учениксем пулӑшатчӗҫ. Вӗсем, пултаруллӑ тата пурне те пӗлме тӑ- рӑшакан Иосиф Джугашвили ҫинчен пӗлсен, унпала калаҫма тата ӑна журналсемпе кӗне- кёсем пама пуҫланӑ.Пёр ҫул хушшинче Иосиф политика тӗлё- шӗнчен питех те нумай ӳссе ҫитёнчӗ—иккӗ-Ю



мӗш класра вёреннӗ чухне вара семинарин- чи юлташӗсен ушкӑнне ертсе пыракан пулчё.Иосиф кружок ёҫӗсен планне хӑй тӗллёнех ҫырса пирӗнпе калаҫусем туса ирттеретчӗ. Анчах та семинаринче кружока ертсе пыма май ҫукпа пӗрехчӗ. Инспектор Абашидзе хытӑ асӑрхдтчё. Вӑл таҫта темӗскер пулни- не, ҫамрӑксем, турӑ кӗнекисене вуланисӗр пуҫне, тата урах кӗнекесене вуласа, урӑх ёҫсем тунине сиснӗ, пирӗн вара пухӑнмалли вырӑн ҫинчен шухӑшламалла пулчё.Иосиф хушнипе Давидов тёвӗ патёнче уйӑхне пилӗк тенкё парса комната илтӗмёр. Эпир унта эрнере пӗрре, хӑш чухне эрнере икӗ хут, кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн, перекличка пуличчен, вӑрттӑн пухӑнаттӑмӑр.Иосиф пансионта пурӑнатчӗ, укҫа унӑн ҫукчӗ, эпир хамӑр атте-аннесенчен посылка- сем тата пӗчӗк расходсем валли укҫа илет- тӗмёр. Ҫак укҫасен шутӗнчен комнатӑшӑн тӳлеттӗмӗр.Кружок членёсене Иосиф хӑй, кам шан- чӑклӑ е шанчӑклӑ мар пулнитӑрӑх тата вӑрт- тӑн ёҫлеме пултарни тӑрӑх, суйласа пухрё.Семинаристсем хушшиаче доносчиксем те пулнӑ, вёсем учениксен, пуринчен ытла, Иосиф Джугашвили шухӑш-камӑлёсем тата ӗҫёсем ҫинчен инспектор Абашидзене пёл- терсе тӑнӑ. П



Кружокра Иосиф Тшре Игнатий Ниношви- ли произведенийёсене вуласа паратчё, Дар- винӑн ҫын мӗнле пулса кайни ҫинчен калакан теорине ӑнлантарса паратчӗ, ҫулталӑк вёҫ- нелле вара эпир политикӑллӑ экономи тэта Маркспа Энгельс ҫырнӑ кёнекесен отрыво- кёсене вулама пуҫларӑмӑр.Эпир ҫавӑн пекех тэта „Квали1 * 111 хаҫатра пулнӑ хыпарсемпе дискуссисене вуласа пы- раттӑмӑр. Иосифа ыйтусем параттӑмӑр, вӑл пире пурин ҫинчен те ӑнланмалла, уҫҫӑн, лайӑх каласа паратчӗ.Маркспа Энгельс шухӑшӗсене Иосиф сӑ- махпа пропагандӑланипех чарӑнмастчё. Вӑл учениксен алӑпа ҫирса, грузинла чӗлхепе кӑларакан журналне организацилесе, ӑна ре- дакцилесе кӑларатчӗ, унта вӑл пётӗм тав- лашуллӑ ыйтусене, кружокра тата „Квали“ хаҫат страницисенче сӳтсе-яваканскерсене, ҫутатса паратчӗ.Пирён семинари журнале вӑтӑр страницӑллӑ
1 „Квали“ („Борозда”)—грузинла чӗлхепе эрнере иӗрре тухса тӑнӑ хаҫат. 1893 ҫулта либералла-нациоиа- листла орган пулнӑ, Г. Церетели редакциленипе тухса тӑнӑ. 1896 ҫулта Яна нумайрахӑш „Месаме-Даси“ уш-кӑн (Н. Жордания тэта ыттисем те) сутӑн илнӗ. РСДРП -pa раскол пулна хыҫҫӑн „Квали* Грузирименьшевиксен органе пулса тӑна. Вӑл 1904 ҫула ҫи- тиччен тухса тӑнӑ,
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тетрадь ҫинче тухатчё. Журнал уйӑХра икё хут тухатчӗ, вӑл алӑран алла ҫӳретчӗ.Ҫак тапхӑрта Иосиф пӗтӗмпех политикӑлла литература вулас ӗҫе пикенчё, анчах кӗне- кесем илме унӑн укҫа пулман. Ӑна каллех вӑл пит те лайӑх астума пултарни пулӑшать. Вӑл букинистсем патне каятчӗ, хӑйне инте- реслекен кӗнекене илсе чарӑнатчё, ӑна уҫатчӗ те, букинист кёнеке илекенсемпе тӑрмашнӑ вӑхӑтра, вуласа тухса хӑйне кирлё вырӑнсене вӗренсе илетчӗ.Семинаристсем хушшинче революциллӗ шухӑш-кӑмӑлсем ӳссе ҫирёпленсех пычӗҫ. Тавлашусемпе диспутсем кулленхи япаласем пулса тӑчӗҫ. Алӑпа ҫырнӑ журнал, пичетлен- се тухнӑ политикӑллӑ литература тата „Ква- ли“ хаҫат кружок членӗсен кӗсйисене ту- латчӗ.Анчах ҫаксене пурне те асӑрхамасӑр ирт- термерӗҫ. Инспектор Абашидзе сыхласа ҫӳ- рессине вӑйлатрӗ, Абашидзе таврашӗсем йӗр- ленинчен пытанса ҫӳреме пирӗншӗн йывӑр- ланчӗ.Пӗррехинче каҫпа, эпир уроксем хатӗрле- нӗ чухне, класа кӗтмен-ҫӗртенех Абашидзе пырса кӗчӗ. Арчасенче нимёнле киревсёр япала та тупайман хыҫҫӑн, вӑл учениксене ухтарма тытӑнчӗ. Ҫак эрнерех, тӗплён ух- тарнӑ хыҫҫӑн, Иосиф патёнче инспектор
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тбтрадь тупнӑ, ун ҫйне Иосиф алӑпа ҫырнӑ журнал валли статья ҫырнӑ пулнӑ.Абашидзе часах семинари правленийӗн за- седанийӗнче материалпа тухрӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара поведенипе двойка илтёмӗр тата юлаш- ки хут асӑрхаттарчӗҫ.Кружокра туса ирттерекен калаҫусемпе яланах пулса пыракан дискуссисем пирён семинаринчи занятисенче палӑратчёҫ. Ҫапах та Иосиф, нумай вӑй пётермесӗрех, тепёр класа ҫӑмӑллӑн куҫрӗ. Анчах ӗҫ ӑнӑҫлӑ пул- ни семинари начальствине улталаймарӗ. Та- лантлӑ, лайӑх пӗлекен, калама ҫук лайӑх астума пултаракан Джугашвили мӗншӗн „тройка11 илмелӗх кӑна вёреннине тискер монах Абашидзе тавҫӑрса иле пуҫларё.Ҫак ыйтӑва вӑл семинари правленийӗн за- седанийёнче ҫӗнёрен хускатрё, эпир полити- кӑллӑ ыйтусене юратса вёреннине кӑтартса пачӗ, ҫак ӗҫре Джугашвили тёп роль йы- шӑнса тӑнине каласа пачё те ӑна семина- ринчен кӑларасси ҫинчен постановлени йы- шӑнтарчӗ.Ҫакӑн пек пӗтрё эпир шкулта пӗрле пу- рӑнни, ҫакӑн пек иртрёҫ ача чухнехи, ҫамрӑк чухнехи ҫулсем.Иосиф Джугашвили семинаринчен дип- ломсӑрах тухрӗ, анчах пурнӑҫа паллӑ, ҫирӗп ӑнланнӑ шухӑшсемпе тухрӗ. Вӑл ӗнтё
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ҫав пурнӑҫа ҫапса Салатма тата улӑштарСа ҫӗнетме кирлине пӗлсе Знланнӑ.Кунҫулӑм мана каллех яла ҫитерсе пӑрах- рӗ. Атте вилчӗ, манӑн вара ӗҫ шырамалла пулчӗ.Иосиф Гори хулине тавранмарё.Вӑл пӗтӗмпех революциллӗ ӗҫе тытӑнчӗ.



Г. Глурджидзе

МАНМИ ҪУЛСЕМ

пё Гори хулинчи духовнӑй учи- лищйра вёрентём, унтан Тифлис- ри духовнӑй семинаринче вёрен- тӗм, ҫак ҫулсенче ёнтё Сталинатӗл пултӑм.Унӑн тумтирне астӑватӑп, ҫав тумтирпе Иосиф Джугашвили хӗлле шкула пырса кӗ- чё. Унӑн тӑрӑшҫа ёҫлекен амӑшӗ, кёпе-йӗм- лӗх ҫёлеме касса, кӗпе-йём ҫӗлесе тата кё- пе-йӗм ҫуса укҫа-тенкё тупаканскер, ывӑлне ӑшӑ та типтерлё тумтир тӑхӑнтартма тӑрӑ- шатчё.Иосиф кӑвак пальто, атӑ, кёҫҫе шлепке, ҫыхса тунӑ алса тӑхӑннӑччӗ. Мӑйне сарлака хёрлӗ шарфпа чёркесе щхнӑ. Килёшетчё
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пире унӑн йӑм-хӗрлӗ шарфё. Иосиф вӑтам пӳллӗ, ырхантарахчё. Шкула вӑл хӗрлӗ ҫи- цӑран ҫӗленӗ сумкине хулпуҫҫийӗ урлӑҫакса пыратчӗ. Утти—ҫирёп, шанчӑклӑ, пӑхма—чӗр- рӗн пӑхать, пӗтёмиех вӑл—ҫӑмӑл кӗлеткеллӗ, пурнӑҫа юратаканскер,Малганхи ҫулсенче, хатӗрленмелли отде- ленисенче, Иосиф отлично вёренчӗ, малашне те унӑн пултарулӑхёсем уҫӑлса сарӑлсах пы- чӗҫ,—вӑл малта пыракан учениксенчен пӗри пулса тӑчё.Шкул ҫумёнче библиотека пурччӗ. Эпир ҫитӗнсе ҫитсен,—вулама юратакан пултӑмӑр. Начальство пире эпир юратман кӗнекесене паратчӗ, эпир вара вуламалли кӗнекесене Гори хулинче кӗнеке магазинӗ тытакан Арсен Каландадзе патӗнчен илеттӗмӗр. Калан- дадзе патёнчен эпир Акакий Церетели, Илья Чавчавадзе, Р. Эристов тата ыттисем ҫырнӑ кӗнекесене, пире—тёнчере темле урӑх собы- тисем пулса иртни ҫинчен, шкул пирёншён амаҫури анне пулни ҫинчен калакан кёнеке- сене илеттӗмӗр.Преподавательсенчен нумайёшё пирён ҫине мӗнле пӑхни пире татах та ҫакна ӗнентерчӗ. Эпир вӗсенчен ютшӑнаттӑмӑр, вёсенче ӑшӑ кӑмӑл курмастӑмӑр. Шкул пирёнтен ирӗклӗ ҫынсем мар, чурасем тума тӑрӑшни пирёншён паллӑччӗ.
18



Эпир уроксем хатёрлеттёмёр, вӗренеттё- мёр, анчах шкул стенисем хыҫӗнче „темёс- кер“ урӑххи, унчухне хӑйӗн сӑн-йӗрёсемпе пирӗншён паллӑмарскер, анчах та кӑмӑллӑ- скер, тупсӑмне пёлме ыйтаканскер—пытанса тӑни пирӗн куҫ хыҫне юлмарӗ...Ҫав „темӗскере“ Иосиф ыттисенчен лайӑх- рах пёлсе илетчӗ. Ӑсӑмӑм улталамасть пул- сан, ҫак эпӗ каласа парас тенӗ калаҫу Ио- сифпа эпир вунвиҫҫӗре чухне пулса иртрё.Ҫуллахи каникулсем вӑхйтӗнче, тӑван са- ларан—Бершуетирен—Гори хулине таврӑнсан, эпӗ Иосиф патне кайрӑм, эпир унпа урама уҫӑлса ҫӳреме тухрӑмӑр. Кура ҫинчи кӗпер урлӑ каҫрӑмӑр, чугун ҫул урлӑ иртсе кайрӑ- мӑр та симӗс ҫеремлӗ вырӑна ҫитсе лартӑ- мӑр.Ҫамрӑкскерсем, пурнӑҫа тутанса курман- скерсем, эпир пӗтӗмёшле темӑсем тӑрӑх калаҫма юрататтӑмӑр. Эпӗ турӑ ҫинчен ка- лаҫма пуҫларӑм. Иосиф мана итлерӗ те, пёр минут шарламасӑр тӑнӑ хыҫҫӑн:— Пёлетӗн-и, пире улталаҫҫё, турӑ ҫук...— тесе ответлерӗ.Ҫак сӑмахсем мана тӗлёнтерчӗҫ. Кун пек , сӑмахсене эпё никамран та илтмен.— Coco, эсё мӗн калатӑн?!— Эпӗ сана пёр кёнеке вулама парам, вӑл
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кёнеке тарӑх эсё тёнчепе пётём. Лурйаҫ йӑл* тах урӑхла тытӑнса тӑнине тата турӑ ҫинчен калаҫнисем пушӑ сӳпӗлтетӳ пулнине курӑн,— терӗ Иосиф.— Мӗнле кӗнеке вӑл?—тесе интереслентӗм эпӗ.— Дарвин. Обязательно вуласа тух,—вӗ- рентсе ответлерё Иосиф.
*

*Гори хулинчи учиЛшде хыҫҫӑн Иосиф Джугашвилие эпё Тифлисри духовнӑй се- минаринче ҫӗнёрен тёл пултӑм. Ҫак учили- щӑри йӗрке пит те хытӑччё. Хаҫат вулама та, театра кайма та юрамастчӗ. Каҫпа пилӗк сехет хыҫҫӑн урама тухма чаратчёҫ. Вёҫӗм- сёрех кӗлёсем: урок умён, ирхи апат умён, кӑнтӑрлахи апат умён, ҫывӑрас умён пулат- чёҫ. Шӑматкунсемпе вырсарникунсенче нумая пывипе ывӑнтаракан кӑнтӑрлахи кёлёсем пулса иртетчӗҫ. Вёсем ӗнтӗ пире питех те йӑлӑхтарчӗҫ.Вӗренекенсем хыҫҫӑн преподавательсем асӑрхаса ҫӳретчӗҫ. Вёренекенсене айӑпла- малли мерӑсем ҫаксемчӗ: тулӑксӑр выговор, карцер (тёттӗм комната), поведени енёпе двойка, юлашкинчен, семинарирен кӑларса ярасси.
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Иосиф „аякри" кёнекесене вулама юра- татчё. Ун тавра юлташсем пухӑнатчӗҫ.Хамӑра интереслентерекен ыйтусене ла- йӑхрах пёлес тесе, эпир ҫак кёнекесене ву- латтӑмӑр: Липперт — „История культуры “ Лев Толстой—„Война и мир“, „Хозяин и работник11, „Крейцерова соната11, „Воскресенье", ҫавнашкалах тэта Писарев, Достоевский, Шекспир, Шиллер тата ыт. ҫырнӑ кёнекесене те вулаттӑмӑр.Хӑш чухне эпир чиркӳре, служба вӑхӑтӗн- че, ретсем хушшине пытанса тӑрса, вулат- тӑмӑр. Паллах, эпир, надзирательсен куҫӗ тёлне пулас мар тесе, питех те асӑрханса вулаттӑмӑр.Кӗнеке Иосифӑн уйӑрӑлми тусӗ пулса тӑчӗ, апат ҫинӗ вӑхӑтра та вӑл кӗнекине хёйӗн- чен хӑвармастчӗ.Иосиф ыйтусене яланах хыпаланмасӑр от- ветлетчӗ. Унӑн пур енчен те ҫирӗплетсе ҫитернӗ ответ хатӗр пулсан—вӑл ответлет- чё, ҫук пулсан—хӑшпёр вӑхӑтчен ответа тытса тӑратчӗ.Унчухне вёрентнӗ предметсенчен Иосиф граждӑнла историе тата логикӑна юратат- чӗ. Ҫак предметсемие унӑн яланах пиллёксем пулса. Ытти предметсемпе экзамен пама вӑл вӗренӳ ҫулӗ вӗҫёнче хатӗрленетчё.
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Тӳсмелле мар пӑчӑ сывлӑшлӑ семинарин- че пире питех те савЗнтараканни юрӑсем- ччӗ. Сосо пире хора явӑҫтарсан, хӑйӗн ян- равлӑ та кӑмӑллӑ сассипе халӑхӑн юратнӑ юррисене юргласан, эпир калама ҫук хӗпӗрте- се савӑнаттӑмӑр.



Г. И. Елисабедашвилн

УЧИЛИЩАРИ ҪУЛСЕМ

пё Сталин юлташа ҫамрӑкранпах, Гори хулинчи духовна» училище ученикӗ пулнӑранпах, астӑ- ватӑп, ҫак училищӑра эпё те вёрентӗм. Вӑл—чи чухӑн тата чи пултаруллӑ учениксенчен пёриччӗ.Вӑл мана вӗрентрё, семинарные кӗме ха- тӗрлерӗ. Революциллё юхӑм ыйтӑвёсем ҫин- чен каласа парса, мана вӑл политикӑллӑ кё- решӳ тӗлёшпе те хатёрлерё...Вӑл час-часах хресченсемпе тӗл пулса ка- лаҫатчӗ.Ҫакнашкал вӑхӑта астӑватӑп.Пёррехивче, ҫулпа пынӑ чухне, энир уйра канса ларакан сухаҫӑсене куртӑмар.



— Давай ҫавсем патне каяр,—терё Сталин юлташ.Кайрӑмӑр.Хресченсенчен пӗри ҫӑкӑрпа лобиона1 ҫав тери пысӑк аппетитпа ҫинине курсан, Сталин юлташ ыйтрё:— Мӗншӗн ҫавӑн пек начар апат ҫиетёр? Вӗт эсир хӑвӑрах сухалатӑр, акатӑр, тырри- не пухатӑр. Апла пулсан, лайӑхрах' пурӑнма пулать.Ҫак ыйту ҫине хресчен ҫапла ответлерё:— Тыррине хамӑрах пухатпӑр та, анчах приставне памалла, пупне памалла. Мён ёнтё пире юлать?—терё.Ҫапла пуҫланса кайрё калаҫу, калаҫнӑ май Сталин юлташ—хресчен мӗншӗн чухӑн пу- рӑннине, хресчен вӑйёпе кам пуйнине, кам- сем унӑн тусӗсем тата камсем унӑн тӑшма- нёсем пулнине, утӑм хыҫҫӑн утйм туса, ӑн- лантарса пама пуҫларӗ. Вал питех те ӑнлан- малла, питех те килёшӳллё каларё, хресчен- сем ӑна хӑйсемпе калаҫмашкӑн тата та кил- ме хушрӗҫ.Семинаринче вёреннё чухне, час-часах вӑл хӑйпе пёрле вӑрттӑн литература илсе ҫӳретчё. Семинари инспекторё, монах Димит1 Лобио-мӑн мӑйЗр (пушкӑрт мӑири) тӗшщинчеи тупӑ ҫимёҫ. (Ред.)
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рий, Сталин юлташа мёнле те Пулин ҫак литературӑпа тытасшӑнччё. Анчах Сталин юлташ литературӑна питех те лайах ус- ратчё, монах Димитрий ӑна нумай вӑхӑт хушши тытаймарӗ. Пёррехинче, Сосо вӑрт- тӑн кӗнекене вуланӑ чухне, у.н патне вӑл йӑпшӑнса пычӗ-пычех. Coco аллинчи кӗне- кене яштах ҫавӑрса тытрӗ, анчах Coco ӑна ҫав самантрах каялла туртса илчӗ.Монах Димитрий тёлёнсе ҫиленчё:— Кампа ёҫ пулнине-эсӗ курмастӑн-и мён? —терё вӑл.Coco куҫёсене шӑлчё, ун ҫине тинкерсе пӑхрӗ те:— Хамӑн умра хура паллӑ куратӑп, урӑх нимӗн те мар,—тесе ответлерӗ.Сталин кӑтартса панипе тата ертсе пыни- пе эпир учениксен социал-демократла коми- тетне организацилерӗмӗр.Ҫак комитет пӗрлештерсе тӑракан кру- жоксенче ҫӗр, ҫӗр ҫирӗмпилӗк ҫын шутланат- чё. Вӗсем член укҫисем (уйӑхне вунӑ-ҫирём пус) тӳлесе манӑы урлӑ парти комитечӗ вал- ли паратчӗҫ.



П. Иапанадзе

„МАНӐН ЛЕНИНА КУРМАЛЛА“

ори хулинчи духовнӑй училищӑ- ра хамӑр вӗренсе пурӑннӑ ҫул- сене астӑватӑп.Иосиф Джугашвили пӑхма тип-шӗм, анчах вӑл ҫирӗп ачаччӗ. Вӑл пурнӑҫа юрататчӗ, юлташсемпе хутшӑнма юрататчё: укӑн таврашӗнче яланах юлташӗсемччӗ. ВЗл хӑйӗн тантӑшёсемпе нимӗнренытла мечкӑлла (лапталла) тата „лахти“ тенё вӑйя выляма юрататчё. Ҫак вӑйӑсем учениксен юратнӑ вӑй- йисемчӗ. Иосиф лайӑх вылякансене суйласа илме пӗлетчӗ, ҫавӑнпа та пирӗн ушкӑн вӑ- йӑра яланах ҫӗнтеретчӗ.Эпӗ Иосифпа пёрле вунвиҫӗ ҫул вӗрентӗм, учительре хам вӑтӑр пилӗк ҫул ӗҫлетӗп, пё- гӗм -ҫак ҫулсем хушшинче те Иосиф пек
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пёлекен тата пултӑракан ученика эпё тёл пулаймарӑм.Ҫав ҫулсенче училищӑре пире рисованипе вӗрентмен пулсан та, Иосиф рисованине пит те лайӑх тӑватчӗ. Вӑл ӳкернё Шота Руставели тата грузинсен ытти писателӗсен портречӗсене астӑватӑп.Иосиф хӑй вӗреннӗ вӑхӑтра Гори хулинчи библиотекари кӗнекесене пурне те тенё' пе- кех вуласа тухрё, Игнатий Ниношвили, Илья Чавчавадзе, ’Акакий Церетели т. ыт. ҫырнисене те вуласа тухрӗ. Чи лӑйӑх про- изведенисене пире, хӑйӗн юлташӗсене, вула- ма хушатчӗ, час-часах хӑй вуланӑ кӗнекесен содержанийӗсене каласа паратчё. И. Ниношвили ҫырнӑ „Гогиа Уишвили“ ятлӑ ка- лав, хресченсен пусмӑр тата правасӑр пур- нӑҫне ҫутатса параканскер, Иосифа пит те килёиГнине астӑватӑп. „Хресченсене пулӑш- машкӑн,—тетчӗ Иосиф,—вӗренмелле, вӗрен- мелле“ .Иосиф Джугашвили хӑйне мӑнаҫа хуман- нипе палйратчё, вӑл лайӑх тата сисӗмлӗ гол- ташчё. Вӑл пирӗнтен нумай пёлнӗ пулсан та, нихӑҫан та хӑй нумай пёлнипе мухтан- мастчё. Вӑл пирӗнтен пултаруллӑрах пулнн- пе те мухтанмастчё, пачах урӑхла, вйл пире хӑйӗн пӗлӗвёсемпе пулӑшатчё. вӑл
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пире географи карттиСем, задачӑсем тума, уроксем хатӗрлеме пулӑшатчӗ.Иосиф ҫирёп, маттур та харсӑр ачаччё.Ҫавӑнпа пӗрлех юлташсемпе хутшӑннӑ чухне вӑл вӗсемшӗн тӑрӑшса пулӑшатчӗ.Вӑл ҫакнашкал тӑрӑшни ҫинчен ҫак факт та пулин каласа парать.Пӗрре темле, экзаменсем парас умён, эпӗ чирлерӗм те училище смотрителе Беляев патне мана экзаменсем парассинчен ирёк- летмешкён ыйтма кайрӑм. Беляев эпё ыйт- нипе килёшмерё. Эпё питех те кӳрентӗм. Ҫакӑн ҫинчен Сосо пӗлнӗ те мана хӑйпе перле Беляев патне каймашкӑн ӳкӗтлеме пуҫларӗ. Эпё ҫакӑнтан нимён те тухас ҫук- кине пёлсе, кайма кирлӗ марри ҫинчен калама тытӑнтӑм. Сосо мана Беляев патне кайма ӳкёте кёртрё, кайсан вара мана ирёк- летме кирли ҫинчен смотрителе татӑклӑн, хӑюллӑн, ҫине тӑрсах калама тытӑнчӗ, смотритель вара ыйтнине турё.Кайранхи ҫулсенче, Тифлисри семинаринче вёреннё чухне, Сталин вӑрттӑн кружоксене хутшӑнса ёҫлерӗ, кӗнекесене юратсах вулас- сине пӑрахмарӗ. Вӑл геологи вёренчё, унтан хими вёренме гытӑнчӗ. Маркс ҫырнӑ кёне- кесене вулама пуҫларӗ. Кружок организаци- лерӗ, ӑна вӑл хЗй ертсе пычё. Вӑл кружок- ра рабочисен юхӑмё ҫинчен вӗрентӗмӗр,28



ҫак май Сталин час-часах: рабочисем хуш- шинче ӗҫлессине пуҫламалла, тетчӗ.Тифлисра, семинарире, Сталин ёлёкхи пекех хавас тэта вашават юлташ пулчё. Анчах кунтэ унра улшӑну пулчё пулас. Вӑл шкулта вӗрентнё нредметсене кӑмӑлласа вё- ренмен. Занятисенчен ирӗк вӑхӑта пётёмпех полигикӑллӑ литература вуласа ирттеретчё—■ марксизма, рабочисен юхӑмён ыйтӑвӗсене вёренчё.Пуринчен ытла пёр палдӑ факта астӑва- тӑп. Ҫакӑ вӑл 1898 ҫулта пулчё. Пӗррехин- че ир, чей ёҫнӗ хыҫҫӑн, эпё семинаринчен Пушкин скверне тухрӑм. Кунтаэпё Сталина куртӑм, унӑн йӗри-тавра юлташсем тӑ- раҫҫӗ, вӗсемпе-вӑл хаяр дискуссилерӗ, Жор- дания шухӑшӗсене критиклерё1. Ку вара пурне те хавхалантарчӗ.Ҫакӑнта вара, садра, эпир пирвайхи хут Ленин ҫинчен илтрӗмӗр.Звонок пачёҫ, эпир урока каймашкӑн хы- паланса саланма пуҫларӑмӑр. Эпӗ, Жорда- ния шухӑшӗсене ҫивӗччӗн критикленипе тӗлӗннӗскер, Иосиф патне пытӑм. Иосиф1 Ж о р д а н и я—„Месаме-даси“ организации иу- майрахӑш ушкӑнӗн руководителӗ, кайрантарахиа Грузи меньшевикӗсен руководителе. Октябрьти пролета- риллӗ революци хыҫҫӑи Грузири контрреволюци организаторе, хӗвеланпҫри империалистсен агенчӗ.
29



мана Тулин (Ленин) статьисене вулани ҫин- чен пёлтерчё, вӗсем ӑна питех те килёшнё.— Манӑн, мён пулсан та, ӑна курмаллах,— терӗ вёл мана унчухне.Ҫак сӑмахсене, 1893 ҫулта каланаскер- сене, эиё Сталина 192G ҫул ӑна' тёл нулсан астутартӑм, вёл вара ҫак эпизода асгуса илчё.
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