
«Марий ушем» ик еҥ гай чумыргаш ӱжеш
Пагалыме йолташ-влак!  Шергакан таҥ-влак!

Ятыр ий годым «Марий чаҥ» газет савыкталтын 
огыл. Таче ме 1990 ийыште шочшо «Марий чаҥнам» 
угыч у тӱсаным луктына. Да тудын лӱмжымат ваш-
талташ мутланен келшен улына. Ынде тудо «Марий 
ушем» лӱм дене лектеш. Тиде тӱҥалтыш веле. Ме 
ӱшанена да ӱшандарена: ончыкыжым тудо  савык-
талтше СМИ коклаште шке пеҥгыде вержым налеш, 
тушто Марий кундемнан, тыгак тӱня мучко шарлен 
илыше марий калыкнан тачысе да ончыкылык илы-
шыж дене кылдалтше ятыр йодыш пӱсын тарвана.

Тыгодымак ик эн тӱҥ йодыш марий калыкын илы-
шыжлан ойыралтеш. «Марий ушем» газетна гоч ме 
калыкын тӱргоч ташлыше проблемыже-влак нерген 
каласкалаш палемденна. Мемнан корреспондент-
на ден журналистна-влак обществыште властный 
структур-влакын ыштылме йоҥылышыжо-влакым, 
ӧрдыжлу гай лектын шогышо ситыдымаш-вла-
кым келгын почын ончыкташ тӱҥалыт. Тыгодымак 
властьлан нине ситыдымаш-влакым кузе кораҥдаш 
лийме корным ончыктена да обществылан, калы-
клан умылтарена.

Ме шкенан статьялаштына, публикацийлашты-
на илыш шотнам да ратнам нимогай сӧрастарымаш, 
утыждене моктанымаш деч посна, чын иктешлы-
машлан эҥертен, илышын тӱрлӧ тӧрсыржым, не-
лылыкшым чараҥдаш да тидым калык деке шукташ 
тӱҥалына. Чара критиканствыш лупшалташ мемнан 
нимогай кумылна уке, но тыгодымак умшам петы-
рен кошташат сита манын шонена. «Марий ушем» 
газетна эрыкан да калыкын вучен да йӧратен лудмо 
газетше лиеш манын ӱшанена. Тудо общественный 

тӱсан лийшаш да калык деке мелын шогымыжым, 
тудын дене пырля улмыжым  тӱрыс почын пуышаш. 
Ме умылена, электрон увер (информаций) сама-
ныште Интернет газетым ӧрдыжкӧ шӱка, корныжым 
шыгыремда. Туге гынат калык коклаште газетын 
рольжо нимынярат иземын огыл.

Пӱртӱс, экологий, марий йӱла, ял калыкын илыш 
ойыртемже, экономике, оласе тӧрсыр, демографий 
да социальный проблеме-влак, мер политик илыш, 
кадрым куштымо, лудшылан оҥай да пайдале ятыр 
моло тӱрлӧ йодышымат ме родына-влак деке яндар 
чурий, эрыкан шонымаш дене намиен шуктена. Тек 
мемнан марий газетна илышнам тӱзаташ полша, 
моло калык дене тӧр лияш тарата да ӱжын шога.

Санденак ме чыландамат – лӱмлӧ журна-
листшымат, илышым умылен ончышо тыглай еҥ-
влакымат – мемнан дене пырля лияш да сомылнам 
ворандарен колташ полшаш ӱжына. Газетнан икым-
ше у номерже 998 экземляр дене савыкталтеш. Ту-
дын содержанийже, кугытшо да тиражше ончыкшым 
могайрак лиеш – тидым илыш ончыкта. Газетна 
поро кумылан еҥ-влакын надырышт кӱшеш лекташ 
тӱҥалеш да мемнан чолгаеҥна-влакын полшымышт 
дене кундемна мучко шарла.

Айста «Марий ушем» газетлан кужу ӱмырым  
да кугу лектышан ончыкылыкым тыланена, ик ой 
дене пырляшке ушнена.

Пагалымаш дене, 
Игорь КУДРЯВЦЕВ,  

Регионысо «Марий ушем» Марий мер  
организаций вуйверын вуйлатышыже. 

Мемнан вийна – чак чумыргымаште!
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Корреспондент: Игорь Михайлович, па-
леда молан тендан дене вашмутланымашым 
ышташ шонымаш лекте? Амалже теве кушто: 
марий СМИ-ште кӧ нерген гына огыт возо, кузе 
гына нуным огыт мокто…

Но вот 2005 ий гычак марий газет-влакым 
шергалаш гын, телевидений да радиопереда-
че-влакым шымлен лекташ гын, тендан нерген 
возымым, ямдылыме передачым нимом муаш 
ок лий. Молан тыге?

Таче ме Игорь Кудрявцев семын марий 
илышнам кумдан ончал аклен, виян иктешлы-
машым ыштен моштышо вес айдемым огына 
пале. Туге гынат тендам кугыжаныш структу-
рыш пашаш налын огытыл да тачат огыт нал. 
Молан марий специалист-влакым, рушла ой-
лаш гын,  «игнорироватлат», эше вес семын-
же – искусственно ӱлык шындат, вуйлатыме  
паша деч ӧрдыжкӧ шӱкат?

Кудрявцев: Тыгай йодышым шындеда… 
Ну, шкеат умыледа вет, тидлан иканаште ва-
шешташ да амалжым тӱрыс почын пуаш куш-
тылго огыл. А кӱчыкын тыгерак манам ыле.  
Шке семын шонен моштышо да ыштыше ай-
деме ок аклалт. Тидым шкемын нерген огыл, а 
шуко тале марий еҥ нерген ойлем.

Обществым виктарымаште икте-весым 
колыштын, пагален, илышнам ончык виктары-
маш деч шерге нимат уке. Но те ончалза, мо 
ышталтеш пытартыш коло-коло вич ий жапыш-
те? Чылажымат пытарен да тӱнчыктарен то-
лыт, тыгодымак, илышна саемеш манын кечын 
моктанат. 

Таче мемнан обществыште шкевуя шонен 
илыше да ыштен моштышо еҥым огыт акле. 
Умбак каяш ок кӱл. Теве Л.Маркеловын респу-
бликнам вуйлатымыж годым шуко чиновникше 
тудын йолтаганжым нулаш ямде ыле. А мо лек-
те? Тиде вуйлатыше мемнам толен илен, толен 
каен. Сандене ме тудын ваштареш пеҥгыдын 
шогенна. Но системе тунамат, кызытат чыным 
кычалше, чын верч шогышо-влакымак тӱҥдаш 
тӧча. Вет бюрократ-влакше тачысе илышыш-
тат нунак кодыныт. Но илышын йодмашыже 
тыште огыл, а илышнам чын корно дене вик-
тарымаште. 

Иктешлен, кумдан ончалаш гын, аклен 
ойлышо, пеҥгыде койыш-шоктышан, мутым 
кучен моштышо шуко еҥым СМИ-шке, радио-
шко да телевиденийышке огыт пурто. Тек вуеш 
ынышт нал, вес семынат каласен кертам: нуно 
системын пропагандистше-улыт. А нунылан 
кӱшыч пурташ огыл манын 
кӱштеныт, т.е. «шем спи-
скыш» пуртен шынденыт: 
Кудрявцевым, Козловым, 
Радыгиным… Василий Пек-
теевым да эше икмыняр 
еҥым «реабилитироватле-
ныт»… Йодышланда вик  
вашештем: ме «шем спи-
скыште» улына. Сандене 
2005 ий деч вара мыйым 
нимогай редакций ӱжын 
огыл, кычал миен огыл, 
материалым ыштен огыл. 
Проблемышт – нунын, 
мый шке нерген ом тур-
гыжлане. Рушлаже – «не 
парюсь». Мемнан марий 
коклаште шуко весе ушан, 
виян да пеҥгыде койышан 
специалист-влак улыт, ком 
«продвигать» кӱлеш. Нуно  
илышым да калыкым палат, виктараш кертыт, 
шке ойым чолган кучылтыт. Но... системыште 
огыл.

Корр.: Марий мер тӱняште тендам эре па-
галеныт да пагалат. Игорь Михайлович, 2020 
ий 8 сентябрьыште «Марий ушемым» офици-
ально регистрироватлыме. Документ-влакым 
14 сентябрьыште кидышкыда налында. Туна-
мак Те ушемын вуйлатышыже лийында. Кузе 
тыгай шонымаш толын тендан деке? Вет 4-5 
ий ончычат тыланда вуйлатше лияш темленыт. 
Тунам кӧнен огыдал…

Кудрявцев: Амал тӱрлӧ лийын. Ондак-
шым мыйым вес сомыл кучен – шке шоч-
мо Памар кундемемлан вийым пуаш. Тушто 
бизнесъеҥат, депутатат лийынам. Тусо илы-

шым саемдаш, вашталташ ятыр вий-куатым 
пыштенам. Мутат уке, шукыж годым мыйым 
умылен огытыл. Туге гынат кумылем нигунам 
волен огыл, кидем волтен колтен омыл. Тачат 
тыгаяк кумылан, ончалтышан улам.

А марий калыклан пайдам кондаш ма-
нын, марий мер илышыште мый эреак лийы-

нам. Бизнесыште 
улмем годымат. 
Шарнем, эше 2001 
ийыште республи-
кысе бизнеъеҥ-
влак коклаште 
эртарыме рейтин-
гыште «Идалыкын 
еҥже» лиймем 
деч вара мылам 
«Марий ушемын» 
эртарыме  «Па-
маш» проектыш-
те участвоват-
лаш темленыт 
ыле. Ме, марий 
бизнесъеҥ-влак, 
тушко тӱшкан 
ушнышна. Туна-

мак ме чыланат «Марий ушемлан» кертмына 
семын полшенна. Умыленна, «Марий ушем» 
марий калыкын ончыкылыкшо верч шога. Ма-
рий калык мыняр лиеш, тунарак илаш тӱҥалеш 
«Марий ушем» гай мер организаций. 2003 ий-
ыште Чумбылатыште «Марий сугынь» кугу 
проектым шукташ полшенам, 2004 ий мучаш-
те, 24 декабрьыште,  Йошкар-Оласе ик площа-
дьыште тунамсе Мер Каҥаш, «Марий ушем» 
организаций дене пырля сайлымаште шой-
ыштмаш ваштареш митингыште категоричне 
выступатлымемлан амалым муын, мыйын 
«Эркече» кресаньык озанлыкем тӱнчыктараш 
тӱҥальыч. Тӱнчыктарышт. Кок-кум ий жап пеш 
чот неле ыле. Молан илымем да кузе ты тамык 
гыч лекме нерген шонкаленам… Икмыняр ий 

годсек тиде корно пуйто тӱтыра дене петыр-
нен ыле. Но илыш савыра, маныт. Чылажымат 
чытен лекташ жап лийын. Шке ончыкылык кор-
немлан политикым да мер илышым ойырен 
нальым. Тиде корно дене ятыр каем, нимыня-
рат ӧкынымаш уке. «Марий ушем» дене кылем 
нигунам кӱрылтын огыл. Вуйлаташ тӱҥальым 
ик шонымаш дене: марий еҥ пытартыш кечыж 
марте шке калыкшылан пайдам кондымо нер-
ген шонен да тыршен илышаш.

Корр.: «Марий ушемым» вуйлатыше се-
мын тендан тӱҥалтыш да виян  ошкылда чо-
дырам аралыме шотышто вигак шинчашке 
перныш. Да тендан деч ик гана веле огыл ты-
гай ойым колына: «Нигӧлан нимо ок кӱл!» Мом 
тиде ончыкта? Тунарак шучко сӱрет мо марий 
чодыраште? Вет тудым йӱдшӧ-кечыже моктен 
мурат… «Марий ушемын» чодыра шотышто 
рейдше-влак, лектышыж дене кӱчыкын палда-
рыза.

Кудрявцев: «Марий уше-
мым» вуйлаташ йодмеке, мыйым 
ик йодыш кӱрыштын: ну, йӧра, 
лиям вуйлатыше, а тӱҥ корно се-
мын мом ойырен налаш?! Тылеч 
ончыч марий йылмым арален ко-
дымо, вияҥдыме верч кучедалы-
ныт. Тиде кӱлешан да ӱмыр мучко 
шуктышаш сомыл. Наследий шо-
тышто шуко ышталтын – марий 
сотемдарыше-просветитель-вла-
кым шарныме да нунын лӱмеш 

Шарнымаш кӱм шогалтыме сомыл. Меат «Чот-
кар патыр» фондым почын улына, калык дене 
Чоткар кундемым тӱзатенна, калыклан лийже, 
кугешнышт эртыме корно дене манын шонен-
на. Но чодыра йодыш эреак чоным кочкын. 
Тудым шот деч посна руэн пытарышт, кӧлан 
шонат, тудлан ужалышт, торгайышт. Но кодшо 
чодыраштыже – шучко сӱрет. Тыгодымак мер 
пашаеҥ-влак ни прокурор, ни чодыра орол, ни 
министерствын еҥже огытыл. Чодырам ме эн 
ончыч экологий могырым ончена. Чодырана 
таза да яндар – илышнат тыгаяк таза да яндар. 
Энергетике, манына! А тидлан ме обществен-
ный мненийым тарватышаш да лишыл жапыш-
те чодыраште порядкым ыштышаш улына. 

«Нигӧлан нимо ок кӱл!» манме ой шкеак 
шочын. Чыла чиновник «сай» верч кычкыра, 
тыгодым бюджет гыч шагал огыл окса нунылан 
ойыралтеш. А вот порядке уке. А тиде поряд-
кыжым нуно ыштышаш улыт! Мемнан сомыл-
на – тергаш да тиде паша кузе шукталтмым 
калык деке намиен шукташ.

Тачеш ме ятыр рейдым эртаренна Волж-
ский, Звенигово, Морко, Шернур, У Торъял, 
Марий Турек районлаште, Йошкар-Ола йыр 
да моло вереат. Ик шомак веле: «Шучко!» 
Вот кушто «Нигӧлан нимо ок кӱл!» манме 
чынет! Мемнан шонымаш деке Интернетым 
эскерыше-влак тӱжем дене ушненыт, сомыл-
нам чот кӱлешанлан шотлат, шкештат поряд-
кым ыштымашке ушнат.

Икмыняр серыш-вашмутым чодыра мини-
стерстве, «Марий парк», Марий Элысе Чоды-
рам аралыме рӱдер дечат налынна. Но можо 

ӧрыктара: нине структур-влакын вашмутыш-
тым «отпискылан» гына шотлыман. Пуйто ик-
тат нимом ыштен ок керт, чылан шкенышт деч 
ӧрдыжкӧ шӱкат. 

Корр.: Чодыра шотыштак ончыкылык 
планда могайрак? 

Кудрявцев: Кугу! Марий чодыра – тиде 
мемнан илыме верна, илыш шот-радамна, ку-
гезына-влакым пагалымаш. 

«Марий ушем» 1917 ийыште шочын. Ту-
намсе просветитель-влакын эн ончык шынды-
ме йодышышт-влак тыгайрак лийыныт: марий 
йылмым, калыкым аралаш да вияҥдаш, ма-
рий калыкым волгыдышко лукташлан школ-
влакым, тунемме заведений-влакым почедаш, 
марийын илыме кундемжым аралаш. Тачысе 
Уставнам ончалаш гын, ме кугезына-влакын 
корныштым умбакыже шуена. А тидым шукташ 
манын, илышын тӱрлӧ могыржым тарватыман, 
ситыдымашым кораҥдыман.

Корр.: Мый тыгерак умылышым: те илы-
шын пӱсӧ, бытовой манме йодыш дечат огы-
да кораҥ. Шарнем, Волжский марий-влакын 
Кукшэҥер (Эмеково) велне Яльчик ерым ла-
выран-амырчык, канализаций гыч эрыктыде 
йоген волышо вӱд дене локтылмо ваштареш 
пеҥгыдын шогалмыштым. 

Шукерте огыл «Марий ушем» вуйверыш-
те Йошкар-Оласе «Водоканалысе» туткар йо-
дышым каҥашыме да мер калык деке ӱжмаш 
дене лекташ шонымыда нерген увертаренда 
ыле.  

Кудрявцев: Да, тиде йодыш дене «Водо-
каналын» представительже-влак лачак мем-
нан деке, «Марий ушемыш», лектыныт. Тид-
лан ӧршаш уке, «Марий ушем» ондакат тыгай 
пӱсӧ йодыш-влакым шагал огыл тарватен да 
лончылен. Ме шкенан пашаштына тыгай кор-
но гыч кораҥаш огына шоно. Мемнан сомыл-
на – чын верч шогаш, калык дене пырля илыш 
тӧрсырым тӧрлаш. А «Водоканалым» банкро-
тыш луктын, ӧрдыж кундем гыч толын лекше 
йот еҥлан кучыктен пуат гын, тунам Йошкар-
Оласе 300 тӱжем наре еҥ орланаш тӱҥалеш. 

Корр.: Умбакыже мо вуча «Марий уше-
мым»?

Кудрявцев: Ме калык дене утларак ужын  
мутланаш, у еҥ-влакым ушаш шонена. «Марий 
ушемын» онычсо членже-влакат угыч мемнан 
дене пырля лийыт манын ӱшанена. Нуно мот-
кочак кӱлыт. Поснак ялысе да оласе интелли-
генцийлан кугу ӱшан. Нуно утларак умылат, мо 
таче ышталтеш, могай амалже. Чылажымат 
кӧргыштышт кучат. Тек неле кӱ семын чоныш-
тым темдыше лӱдмаш чарашке лектеш, куш-
тылгын шӱлалтен, шке сомылыштым умбакы-
же виктарат.

Ме Марий Элыште илена. Марий калыкын 
ончыкылыкшо уло манын, пеҥгыдын ӱшанена. 
Тугеже айста, поро шонымашнам, вий-куатнам, 
моштымашнам иктыш ушен, законым шотыш 
налын, пырля пашам ыштена.

Корр.: Тау, Игорь Михайлович, йодыш-
влакым рашемдаш полшымыланда. Вашмут-
ланымашна пытартыш огыл манын ӱшанена.

Кудрявцев: Пашана ушныжо!
Вашмутланымашым  

С.ЧЫЛДЫВИЙ ямдылен. 
Снимкылаште: таче чодыраште  

тыгай сўрет

2020 ий 14 октябрь гыч Игорь Михайлович Кудрявцев «Марий ушем» («Союз мари») Регионысо ма-
рий мер организаций вуйверын вуйлатышыжлан пеҥгыдемдалтын. Мемнан корреспондентна у вуй-
латыше дене вашлийын да ончыкылык корно шотышто икмыняр йодышым рашемден.

Тура корно дене ÿшанлын

«Марий чодра» паркыште

Йошкар-Ола воктене, «Милиций даче» пелен

«Марий чодра» паркыште
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I
Чевер гына кеҥеж кече. Леве, умыр мар-

деж пуалалеш. Кугу вÿд покшелне «шобыр-
шобыр» шоктен, кок могырыш вÿд кышкен, 
проход кая. «Ту-ту-у!» – ыштен, кужашын 
шÿшкалтыш. Кÿшкӧ, проход леведышке, кÿзен 
ончаль¬ым, пристань коеш. Бинокль манме 
яндам шинчаш шындальым, мари-влак койыт. 
Ончал волышым, проходат канторкаш миен 
эҥертыш. Вашке гына арверем погьшым да, 
лектым… Урем дене каем, орава воктен кок 
мари кутырат. «Сай улыда родо-влак!» – ма-
ньым. Мый марла каласымем колын, ожны-
жым коктынат шинчаштым каралтышт, ӧрыч. 
Варажым «Сай улына, шке сай улат гын!» – 
мане иктыже. 

– Тӱмеҥер мари ялым шинчеда? – ма-
ньым. 

– Шинчена, ме тувечын улына, – маньыч. 
– Мыйым шынден наҥаеда? Шуко налы-

да?
– Йӧра, айда шич, акшылан келшена! – 

мане иктыже. Вес мариже пашам уло манын 
кодо, а ме кайышна. Каен-каен, кÿкшӧ ку-
рыкыш кÿзышна. Умбакыже адак мÿндÿркак 
тайыл вер. Пушкыдо гына корно: лыштек-
лоштек лÿҥген веле волена. Курык гыч иктаж 
25 уштыш (меҥге) верышке рас коеш. Тыге 
волышыла ончыко ончальым – ик вере мече-
тан ял ко¬еш, вес вере мечет. Шеҥгеке онча-
льым – ик могырым черке, вес могырым адак 
черке коеш. Курык йÿмалне мечетан ял-влак 
коклаште ик мечетдыме ялым ужым. 

– Тиде могане ял? – маньым ямшыклан. 
– Тиде мемнан ял, – мане тудо. 
– Вара тендан воктен адак моло мари ял 

уке мо?
– Уло, – мане. – Тӱвӧ сÿас ял вес могы-

рышто ик изи Пытшымар лÿман ял уло да, 
тушто мари-влак ынде шукертак сÿас лийы-
ныт. 

– Кузе сÿас лийыныт? Мом ойлет? Олта-
лет? – маньым. 

– Чыным ойлем, сÿас лийыныт; сÿасла 
чият-шоҥалыт; сÿасла тувырым, пешметым 
чият, тӧватайым упшалыт, четыкымат чият. 
Сÿас верам кучат: кочмо-йÿмӧ ончылан «быс-
мыла» маныт, кочмӧҥгӧ шÿргыштым ниял-
тат; мечытышкат сÿас ялышке коштыт. Ынде 

шке ялыштыштат мечетым ыштынешт. Ой-
лымашыштат, мурымашыштат чылa сÿасла,  
кызытсе икшывышт марла ойлен огытат  
мошто. 

– А тыге сÿас лимӧҥгӧ, нуно пойышт мо? 
Илышышт сай лие мо? – манын йодым. 

– Уке, – мане ямшык, – ожно саяк илат 
ыле. Сÿасыш каймӧҥгӧ, йолко лийыч, шолыш-
таш да кредалаш тунемыч. Кызыт пеш йор-
лештыныт. Ватышт-влак да шоҥго кугызашт 
сÿас лиймыштлан пеш ойгырат да, шкет вуй 
дене нымам ыштен огыт керт. 

– А тендан ял сÿасыш кайымаш уке?
– Уке, – мане – школ изыш куча; школ ок 

лий гын, меат шукертак сÿас лийына ыле дыр. 
– А школ тендан ялыште мунар ий годсек?
– Иктаж 30 ий лиеш ынде. 
– Туге гын, школын пайдаже шуко лога-

лын талада?
– Шукыжо-можо, сÿасыш кайыдымаш гыч 

куча да, изыш войзкалаш да книгам палаш ту-
ныкта. Учительже шкенан еҥак, мари гынат, 
ала-молан марла йылме дене ок туныкто. 

– Шке марла ойлен мошта вара? Ала мар-
ла моштыдымылан марла ок туныкто?

– Чын, марлаже огешрак мошто: марла 
пеш йӧсын ойла; шуко мутшым рушла колта, 
а школышто марла ялт ок ойло, ученикше-
влакымат марла ок ойлыкто. Южо годым нуно 
«рушла ойлен огына мошто, ойлыметымат 
огына умыло» – манын каласашат тӧчат да, 
нуным ок колышт, эре шкенжыным кожыкта 
(ойла). Марла ойлымашат уке, марла книга-
мат огеш окыкто. Садылан рвезе-влак умы-
лен-умылыдерак коштыт. Тыге кум-ныл ийыш-
кен семынже пеш чот толаштара. Шошо еда 
экзаменым ыштат: йодыштыт, похвальный 
листым, кнага-влакым да монь пуэдат. Тыге 
курсым пытарыктат, луктыт... Кеҥеж эрта, шы-
жат шуэш; ученик школ гыч свидетельствым 
налын конда да, ачаже кÿштымӧ дене окаш 
тÿҥалеш. «Чо-чо-чо!» манеш ачаже: окаш 
саяк окет да, ты мутшо мо лиеш? – манын ик 
умылен кертдыме мутшым йодеш. 

– Ала, ом шинче, мемнам школышто тиде 
мутлан ышт туныкто, – манеш да, умбаке ока. 

– А тидыже мо мут лиеш? – манын, адак 
вес мутшым колын, ачаже чара. 

– Тидымат ом шинче, – манеш эргыже. 
– Теве тыге первой верештше кагазымак 

окен, шкат огеш умыло, молыланат умыла-
нарен каласен ок керт. Йочаланат умылан-
дарен каласен ок керт, – мане ямшыкем. – А 
курс пытарен кок-кум ий эртымӧҥгӧ, чыла ту-
неммыштымат ушкал нулалеш. Тунеммышт 
годым умылышын койын коштыт, а школ гыч 
лекмӧҥгӧ, нымогай рушла книгамат умылен 
огыт керт, сайын окенат огыт мошто. Рушла 
книгам огыл, марла книгамат окен огыт мош-
то. Шукышт адак марла леч рушла книга окаш 
куштылгыракат маныт, а шке-влак окат гынат, 
огыт умыло. Огыл умылымӧҥгӧ, книгаште 
могане пайдам муат? Ом шинче адак, кузе 
туге еҥ шке йылмыже дене возымо кнагам 
окен инже мошто? Тый шинчет ала? – мане  
ямшык. 

– Мый шкат мари улам гынат, марлаже 
рушла леч йӧсырак ойлем, – маньым. – Ока-
шат рушла леч изыш плоканрак окем. Чыла ту-
немше рвезе-влакын кузе марла окен мошты-
дымашышт пале. Рвезе школышко тунемаш 
пура да, тудым садешак  рушла ойлыкташ да 
окыкташ тӱҥалыт. Тудо шке марла йылмыж 
денат сайын раш ойлен огеш мошто, а тудым 
рушла туныктынешт… Садлан рвезе марла 
ойлен моштымыжым пеле монда, рушлажы-
мат сайынак тунем ок шу (Педагог. сочин. 
Ушинск. стр. 215.). Первой марла тунемыт 
гын, вара рушлажымат умылат ыле. А рушла 
тунемашат кӱлеш. Правленяште, почташте 
рушла ойлаш да возаш верештеш, руш ялыш-
тат рушла ойлыде ок лий. Чыла тунемше гыч 
пеш шагалышт, пеш шотан, ушанышт веле ял 
школ курсым пытарен, кугырак школышко ту-
немаш пурен кертыт; молышт чылан пеле-ву-
ле тунем лектыт. Молан тунеммыштым еҥлан 
каласен моштымо огыл, шкеат огыт шинче. 
Мланде могане, кава, янлык могане, кузе 
пушеҥге, шудо кушкеш, кузе шурно шочеш – 
тыгане кӱлешым ниможымат огыт шинче.

– Тынь гына ман, родо!.. Чын, рвезына-
влак мылана каласышаш огыл, шкат огыт 
шинче. Еҥ кӱлеш ынде мыланна письмам во-
йзаш, адресым мешакешыже – тудымат во-
йзен огыт керт. А правлене (контор) гыч толшо 
приказым, повесткым монь маньыч гын, туве-

чын ик мутшымат огыт пале. Тыге окыде, 
нимам войзыде илен, кум-ныл ий гыч шке 
лÿмыштымат пеш йӧсӧ кид дене гына во-
йзат. Мыят эргымым кодшо ий тунемаш 
пуэнам ыле; Шорык-йол марте коштат, ча-
рышым. Тыге пеле тунем коштын кечым 
эртармешке, шке денем лийын, кечеш ик 
мужыр йондалым 22 ышта гынат, парна (ку-
мыр ший) 23 оксам налеш, а мемнан шко-
лышко коштын мом муат? 

– Вара чыланат тыге моштыдымо лий-
ын лектыт мо? – манын йодым ямшык деч. 

– Уке, чыланак тугане огыт ул, – 
мане. – Пеш шотан, ушанышт кугырак 
школышто тунем лектын, ынде шке-влакат 
учитель лийын илат. Нунат чыланак «тевы 
тыгане учитель лийже» маншаш учителяк 
огыт ул. Ял школыштак марла йылмым 
мондаш тӱҥалмӧҥгӧ, кугу школышто вара 
марла ялт огыл ойлымӧҥгӧ, марла йылмым 
кунам инжышт мондо? Тушто путыракат 
мондат. Кеҥежым толын-толын кайымышт 
годым ойлымыштым колына; марла ойлаш 
тÿҥалше руш рвезе-влак гане веле ойлат. 
Ынде шкеат учител лийшышт рвезе-вла-

кым марла йылме дене туныктен огыт керт. 
Садылан нунын ученикыштат шукышт огыт 
умыло, вашке тунем огыт шу. 

– Вара тыгодым кок ий ялт марла йыл-
ме дене туныкташ закон лектын вет. – Ино-
родческий школ нерген печатлыме у правил 
кÿсеныштемак ылят, садешак налын окышым. 
Теве колышт, маньым: – «§ 1. Орудиемъ пер-
воначальнаго обучения въ училищахъ для 
инородцевъ служитъ родной языкъ учащих-
ся. Примечание: Роднымъ языкомъ учащихся 
считается языкъ, на которомъ они гово-
рятъ въ семье. 

§ 5. Родной языкъ детей въ первые два 
года обучения въ училищахъ для инородцевъ 
служитъ языкомъ преподавания. Въ после-
дующие годы языкомъ преподавания дол-
женъ быть русский языкъ, но родной языкъ 
учащихся остаётся и предметом обучения 
и орудием для облегчения преподавания на 
русскомъ языке прочихъ предметовъ». (Из-
влеч. изъ правилъ о начальн. училищахъ 
для инородцевъ, утвержд. на основании Вы-
сочайщего повеления 27 октября 1907 года 
Министр. Народнаго Просв. 1 ноябр. 1907 г.). 
Теве Кугыжа кÿштымӧ дене кок ий ялт марла 
туныкташ ыштеныт; варажымат ученик-шамы-
чын умылыдымыштым марла каласен умы-
ландараш кÿлеш манылтын, – маньым. 

– Туге мангыч шокта. Мемнан учительнат 
туге ойла да, шкеже марла ок туныкто. Тӱвӧ, 

тывечын лучко уштыш веле, Тÿммари лӱман 
ялыште  учитель кок ий ялт марла туныкта, 
маныт. Марла книга-влакым окыкта, марла во-
йзыкта, маныт. Школжо почылтмыланат ныл-
вич ий веле кизыт. Туге гынат чыла тунем-
ше рвезышт-влак окашат, лудашат, возашат 
пеш мастар улыт. Рушлажат моло школышто 
тунемше-влак ганяк окен моштат. Чыла ту-
неммыштымат чылт марла мут дене керек-
кєланат умыландарен каласен пуэн кертыт. 
Нуно мландын моганьыжым, кузе-кузе кече 
да йÿд, кувечын йÿр, лум, шолем лиеш, мо-
гане янлык, кайык-влак кузе илат, чыла моло 
тÿрлӧ кÿлешымат шинчат; моло шинчыдыме 
еҥымат туныктен кертыт. Марла книгаланат 
пеш мастар улыт. Нунын окымо (лудмо) марла 
книгам авашт-ачашт умылатат, пеш йывыр-
тен колыштыт. Письмамат, роспискамат, моло 
тÿрлӧ кÿлешымат возен кертыт. 

– Теве, – маньым ямшыклан: – ожно 
марла йылме дене окашат (лудаш), войза-
шат тунемын, вара иже рушла книгам палат,  
тунемше игышыбы-шамыч шотан, ушан лий-
ыт, керек-могай поро пашамат ыштен кертшан 
лийыт, сÿасышкат огыт кае, шке авашт-ачашт-
ланат порым шуко ыштат, Кугужалыкланат 
пайдам (порылыкым) шуко ыштен кертыт.  
(См. правила о начал. Училищ. для инород-
цевъ). 

Умбакыже лиеш. 
Фото-влакым «Ару Элнет»  

фонд гыч налме.

* 1910-шо ийлан лекше «Марла кален- 
дарьыште» «ойлымаш» манын ончыктал-
тын огыл.

Кузе игышыбым 
ончаш-туныкташ кÿлеш?

Ойлымаш*

Пагалыме марий лудшына! Таче тендан ончылно йöршын у тÿсан произведе-
ний. Тиде – ИКЫМШЕ МАРИЙ ОЙЛЫМАШ. Икымше манынак лудын лекташ кумыл-
да лийже. А ончыкыжым ме тиде йодышым вес статьяште кÿлеш семын рашемден 
пуэна да умылтарена. 

Ты ойлымашым Икумари (Леонтьев Гаврил Леонтьевич) 1907-1908 ийлаште 
возен манаш лиеш. Да тудо 1909 ийыште ош тӱням ужшо, 1910 ий шотеш лекше 
«Марла календареш» савыкталтын.

Ты ойлмашым ме «литературный памятниклан» шотлена, сандене тушко нимо-
гай вашталтышым пуртыде савыктена. Тидыже XX курым тӱҥалтыште возымо ма-
рий йылме могайрак лийме тӱсым ужаш йӧным ышта.

Лайд Шемйэр, савыкташлан ямдылыше.

Гаврил Леонтьевич (Икумари)  
Софья Евфимьевна пелашыж дене

Курыкйымал Шайра ялыште  
Икумарилан шогалтыме Шарнымаш кӱ 

Икумарин кочажын ялже. Икса сер
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Мер пашаеҥ-влакын чолгалы-
кыштлан кӧра марий илышыште 
тӱрлӧ оҥай мероприятий-влак эр-
тат. Нунын кокла гыч иктыже – Та-
тарстанысе Актаныш районысо 
Йӱштӧ Памаш ялын еҥже-влак шах-
мат турнирым эртарат. Тудо «Шах-
мат – йолташ-влакын модышышт» 
маналтеш. Тыгай ойым ыштен 
чолга марий ӱдырамаш, ончычсо 
туныктышо Елена Ирдуганова. Тур-
нирышке марла кутырен моштышо 
ӱдыр-рвезе-влакым вучат. 

Турнирын тӱҥ шонымашыже – са-
мырык-влакым таза илыш-йӱлалан, 
физкультурлан, спортлан шӱмаҥдаш. 
Тыгодымак нунын коклаште шах-
мат дене модмашым шараш. Модаш 
ушнышо-влак кеч-могай калык кокла 
гыч лекше, кеч-могай партийыште шо-
гышо але шогыдымо, но марий йыл-
мым палыше лийшаш улыт. Ийгот шот 
дене – 18 ий деч кугурак. 

Турнирым 2021 ий 3 январьыште 
Чалла (Набережные Челны) оласе 
«Родник» тӱвыра пӧртыштӧ эртараш 
палемдыме. 

Турнирлан вуйын шогат: Валерий 
Галиев (Чалла ола), Максим Макаров 
(Агрыз), Иван Иванов (Алабога рай-
он), Анатолий Аптеев (Муслюм район), 
Елена Ирдуганова (Актаныш район). 

1-ше, 2-шо да 3-шо верым налше-
влак диплом дене палемдалтыт. 1-ше 
верыш лекшылан – 3000 теҥге, 2-шо 
вер – 2000 да 3-шо верыш лекшылан 
1000 теҥге окса премий пуалтеш. 
Призлан  окса надырым кумылан ма-
рий еҥ-влак ыштат.

Йодмашым ончылгоч пуы-
ман. Тушто лӱмым, тукымлӱмым да 
ачалӱмым ончыктыман, марла кӱчык 
автобиографийым возыман да 2020 
ий 28 декабрь марте оргкомитетыш 
колтен шуктыман. Участникын да ту-
дын пелен толшо еҥ-влакын паспор-
тышт пелен лийшаш.

А ончыкшым мемнам «Марий 
ушем» дене пырля эртарыме волей-
бол турнир вуча.

Татарстан. Йӱштӧ Памаш ял 
гыч пурышо увер негызеш. 

Лайд Шемйэрын фотожо.

Марий Эл тӱвыра, печать да 
калык-влак кокласе кыл шотышто ми-
нистрлан  Константин Ивановым шо-
галтымеке, мутат уке, тӱвыра аланыш 
икмыняр вашталтыш пурыш. Но вик 
каласена, мо сайже ышталтын гын – 
тиде утларакше Марий Элналан 100 
ий темме амал дене гына кылдалтын. 
Оксам ойыреныт – тудым кучылты-
ныт. А тӱрыс ончалмаште – тӱвыра 
аланыште нимат вашталтын огыл. 
Марий яллаште шӧрын кайыше тошто 
«клуб-влак» «тӱвыра пӧрт» маналтыт, 
фольклор коллектив-влак шке кӱшеш 
ыштыме шкеныштын ончычсо вурге-
мышт денак гына сценыш лектыт… 
Калыклан  тугак кушташ да мураш 
гына эрык пуалтын. Кушто да муро…

Но тидыжым ышташат ончыкы-
лык тукымым ончен кушташ, ончычсо 
сеҥымашна-влакым арален кодаш 
кӱлеш. 100 ияш Кугу пайрем деч он-
чыч марий тӱням сургалтарыше, шуко 
умылыдымашым лукшо «Интернат-
школым тӱвыра колледж деке ушена» 
манме пунчал (тудо правительстве 
кӱкшытыштӧ ончалтын) чын марий 
айдемын чонжым ишен. Тиде пунчал 
ӱмбач ончымаште сайла коеш. Но 
вет тыгай «сай шонымаш» денак Га-
лина Швецован образований министр 
улмыж годым марий ялласе школ-
влакым шотлен пытарыдымын пе-
тыркален пытарышт. Тыгаяк пӱрымаш 
ок вучо мо уста марий ӱдыр-рвезе-

влакым тӱвыра дек шӱмаҥдыше пы-
тартыш школым?..

Тидын ваштареш марий калыкын 
XI Погыныштыжо моткочак туран вы-
ступатлыш Марий кугыжаныш уни-
верситетын профессоржо, филологий 
науко доктор Раисия Алексеевна Ку-
дрявцева. Тудым Погынын делегатше, 
«Марий ушемын» еҥже-влак шокшын 
поддержатлышт. «Марий ушемын» 
Погынлан виктарыме пунчалыште ты-
герак каласалтын: «Интернат-школым 
тӱвыра колледж дене ушымо процесс 
уста марий йоча-влакым туныктымо 
школым петырымашке намиен лук-
теш. Сандене тиде процессым жапым 
шуйкалыде чарен шогалтыман». 

Погын деч вара кок тылзе эртыш 
гынат, «Марий ушем» еҥ-влакын шо-
нымашышт вашталтын огыл. Тугак 
манына: «Интернат-школым ончычсо 
семынак тудо статус денак арален 
кодаш». Но «кӱшнӧ» могайрак шоны-
машан улыт – тидыже тачеш «пич чо-
дыра» дене иктак.

Тыгай «историй» марий илышыш-
те у огыл. Искусствым «пытарашлан» 
ушен толашат «культпросвет» ден 
«музучилищым», «Ямде лий» ден 
«Кугарням». А умбакыже мо? Айста 
ушен ончена тугеже «Марий Эл»  
ден «Марийская правда» газет- 
влакым?!

В.НИКИФОРОВ. 
 Йошкар-Ола.

Республикнан 100 
ияш лӱмгечыже кечын 
Марий Турек районы-
со Арбор кундемыште 
эше ик чапкӱм шогал-
теныт. Мрамор оҥаш 
тыгерак сереныт: 
«Вий-куатна – Арбор 
кундемлан». Тиде па-
шам нуно «Марий уше-
мын» примерже почеш 
шуктеныт.

Тиде сомылым Лоп 
ял гыч чолга марий 
Алексей Васинкин шке 
ӱмбакыже налын. Икмы-
няр ий ончыч кум кугу 
кӱм конден пыштен. Ви-
гак шогалташ жап ситен 
огыл, вет Алексей Андрианович 
тыгаяк лӱман Арбор эҥер гоч кугу 
да чапле кӱварым ыштен. Эсогыл 
леведышаным! Тудыжо моткочак 
шкешотан да тыгайжым ик кунде-
мыштат от му. 

Марий Эл Республикнан 100 
ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше 
тиде пайрем Арбор кундемысе ка-
лыкым ушен, икояным ыштен. Ко-

вид-19 черлан кӧра ондакысе наре 
шуко лийын огытыл гынат, толшо-
влак моткоч нӧлталтше кумылан 
лийыныт, вет ынде нунынат шке 
кундемышт дене кугешнаш тара-
тыше Шарнымаш кӱ нӧлталтын.

Арбор калык тышке «Марий 
ушем» МРОО-н вуйлатышыже 
Игорь Михайлович Кудрявцев ден 
«Марий ушемын» ончычсо вуйла-
тышыже, Марий Турек кундемын 

кугу йолташыже Вла-
димир Никифорович 
Козловым ӱжыныт. Ну-
нылан шергакан уна 
семын мутым пуэныт. 

Ончыкшым ты 
кундемыште эше ик-
мыняр тыгай объек-
тым ышташ шоныма-
шан улыт. Калык тыш-
те чолга, шке ончыкы-
лык илышыж нерген 
шонен моштышо. Вет 
нуно шке школыштым 
арален кодышаш да 
тошто школ олмеш у 
школым чоҥымо йо-
дышлан эн кугу верым 
ойыртат. 

Арборышто у школ лиеш ма-
нын ӱшанат веле огыл, а кучеда-
лыт, эсогыл Россий Президентын 
администрацийже марте миен 
шуыныт. А Шарнымаш кӱ тиде со-
мылым шукташ кумылым тарватен 
шога.

Л.МАКСИМОВ. 
Марий Турек район. 

Лайд ШЕМЙЭРЫН фотожо

«Марий ушем» вуйверын 
2016 ийыштак палемдыме план-
же почеш, «Марий ушемлан» да 
Марий Эл Республиклан 100 ий 
темме вашеш 30 утла Шарны-
маш кӱм шогалташ палемдыме. 

Паша иктӧр да сайын каен 
манаш  ок лий. Вес гана ме тиде 
йодышлан посна кугу статьям ям-
дылена. А таче Морко районысо 
Кӱчыкэҥер ялыште Михаил Ян-
темирлан шогалтыме кӱ нерген 
гына палдарена. Тиде сомылым 
ворандарен колташ «Марий уше-
мын» еҥже Николай Васильевич 
Унженинын чолган ушнымыжо пол-
шыш. Тыгодымак «Морко земля-
чествын» еҥже Николай Иванович 
Васильев чот тыршыш. Нуно кок-
тынат Кӱчыкэҥер ялын шочшыжо 
улыт. Палемдыман верысе ура чо-
нан еҥ-влакымат: Нина Ивановна 

Абросимова, Галина Клементьев-
на Сошина  да Юрий Петрович 
Курсов. Кажныже шке семынже на-
дырым пыштен. 

Май кыдалне нуно мландым 
пургедыныт, негызым ыштеныт, а 

14 июньышто чыла шотыш конде-
ныт да почыныт. 

Почмаште ял калыкат лийын, 
поро да тау мутым ойлен. 

М.СМИРНОВ. 
Морко район

УВЕР-ВЛАК

Шахмат онга ÿжеш Татарстаныш

Интернат-школ... лÿшкымаш

Инна ден Елена Ирдугановамыт, профессор, историй науко доктор 
Александр Бахтин 2016 ий октябрь тылзыште «Черемисы» книган 

презентацийже годым. Йошкар-Ола  (шола гыч пурлашке). 

2020 ий 14 октябрь марий 
шанче тӱняште адак ик ойган кече 
семын палдырнен кодо: мемнан 
деч пагалыме шанчыеҥна, про-
фессор, историй науко доктор, 
Академик, Йошкар-Олан почётан 
гражданинже Ксенофонт Ника-
норович Сануков (1935 ийыште  
шочын) каен колтыш. Уке лие 
адак ик поро, ушан, ончык ужын 
да илышлан акым пуэн мошты-
шо марий Айдеме.

К.Н.Сануков дене «Ма-
рий ушем» мер организацийын 
пӱрымашыже ойыраш лийдымын 
да чак кылдалтын. Эше 1989 ий-
ыште, «Марий ушемын» угыч  ылы-
жаш тӱҥалме пагытыште, «Мемо-
риал» обществым вуйлатымыж 
годым Ксенофонт Никанорович у 
тӱсан марий мер организацийлан 
йол ӱмбак шогалаш аклаш лийды-
мын кугун полшен. Варажымат – 
чырык курым утла – эреак «Марий 
ушемын» поро йолташыже, чакта-
раш лийдыме еҥже лийын кодын. 
Тыге ӱмыр мучаш марте. 2017 ий 
гыч  К.Н.Сануков «Марий ушемын 

почётан членже» лийын. Сандене 
пытартыш кечыж марте профессор 
да «Марий ушем» кокласе кылна 
нигунам кӱрылтын огыл. Эсогыл 
неле, тазалык начар годымжат тудо 
менан меропрятийлашкына черым 
сеҥенак толын лектеден да поро 
шомак, кӱлешан ой дене кумылнам 
нӧлтен.

Ӱмыр мучаштыже тудо «Ма-
рий ушемын» эртарыме  шарнаш 
кодшо икмыняр кугу вашлиймаш-
те лийын. Иктыже 2016 ий 26 
мартыште ыле. Тунам ме «Марий 
калыкын теҥгечысе кечыже, тачы-
се илышыже да ончыкылыкшо» 
лӱман кугу форумым эртарышна. 
Тушко 130 наре чолга марий погы-
нен, ятыр пӱсӧ йодышым тарватен, 
каҥашен, эсогыл ӱчашен. Пагален 
ӱжмына почеш Ксенофонт Никано-
рович толын, докладым ыштен. 

22 ноябрьыште профессор 
К.Н.Сануковын нылле кечыже ыле, 
тудын ныл ий ончыч ойлымыжо 
угыч чоннам тарватыш. Тыгай ви-
део-влакым лудшына-влак юту-
бышто «Ushem mari» адрес дене 
ончен кертыт.

Тек профессорна нерген поро 
шарымашна кужу-кужу жаплан чо-
неш кодеш. Тудын мландывалне 
тыршымашыже тачысе  марий-
влаклан илыш-кылым ӱшанлын 
шуйдарымаште вий-куатым пуа.

«Марий ушемын» темлымыж  
почеш Лайд ШЕМЙЭР. 

Авторын фотожо

Кок тул коклаште…

Арбор кундем пенггыдылыкым ончыктен

Шарнымаш кӱм шогалтыме сомылым шуктышо 
А.А.Васинкин Галина пелашыже да аваж дене пырля.

К.Н.Сануков  
2016 ий 26 мартысе 
конференций годым

М.Н. Янтемирлан Шарнымаш кӱ. 2020 ий 14 июнь

Кумло утла Шарнымаш кÿ


