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Б И БЛИ О ГРАФ И Й

ЙЫЛМЕ НАУКА ВЕРЧ ТУРГЫЖЛАНЕН
Ч ы нак мо у  сеҥ ы м аш ы м  шотыш н а лм е  огы л?

■ ̂ нчыко» журналеш Н. К- Крупская лӱмеш Марий государственный 
педагогический институтын доцентше филологий наука кандидат 

Г. М. Тужаровын статья-рецензийже печатлалтын. Тушто Марий госу
дарственный университетын доцентше филологий наука кандидат
3. В. Учаевын «Марий йылме» книгажым, поснак «ойлымаш ужаш-вла
кын морфологический категорийышт шотышто авторын концепций- 
жым», лончылымо. Рецензийын кокымшо вуймутшо — «У сеҥымашым 
шотыш от нал гын...». Марий йылмым, марий культурым, республикы
се наукым палаш шонышо еҥ, конешне, умылен налнеже, чынак мо 
3. В. Учаевын книгаштыже йылме наукын пытартыш мутшо ӧрдыжеш 
кодын.

1. Г. М. Тужаров ойлымаш ужашым, мутлан, лӱм мутым, лексико
грамматический разрядлан, вес семын каласаш гын, категорийлан 
шотла, тыгодым шке шонымыжым йӧршынат ок умылтаре. Тудо, очы
ни, тыге шона: ойлымаш ужаш лексика ден грамматика негызеш ыш
талтеш. Тыгай шонымаш пешыжак чын огыл. Мутат уке, кажне ойлымаш 
ужаш мут-влакым грамматически иктешла. Но вет шомак-влакым мо
ло грамматический категорий-влакат (падеж, числа да тулеч молат) 
иктешлат. Тугеже чыла грамматический категорийым лексико-грамма
тический манман, ужат? Тиде икте. Весе. Ик ойлымаш ужашыште мот
коч шуко тӱрлӧ лексический значениян мут-влак лийын кертыт. Мутлан, 
лӱм мут тӱшкашке предметым (товар, пуда , а зы р ), айдемым да вольы
кым (ӱды р , ш оры к, у ш к а л ) , действийым да состоянийым (м уры м аш , 
ойгы ры м аш , о й го ), качествым (п и сы лы к , моторлык, тептердымылык) 
ончыктышо да моло значениян мут-влак чумыргат. П уда , м уры м аш , м о 
торлык шомак-влак лексический значенийышт дене моткоч тора улыт, 
икте-весышт деч ойыртемалтыт, туге гынат нуно ик ойлымаш ужашыш 
пурат. А п уд а  ден пуд а ла ш , ш оры к  ден ш оры каш , ойго, ойганаш  да 
ойган, мотор, моторешташ ла  мот орлык мут-влак значенийышт дене 
лишылрак улыт гынат, нуно тӱрлӧ ойлымаш ужашлан шотлалтыт. Ты
ге, ойлымаш ужашым лексико-грамматический але лексический кате
горийлан шотлаш, мемнан шонымаште, ок лий.

3. В. Учаев, совет ученъш-влакын шымлымыштлан эҥертен, ойлы
маш ужашым грамматический категорийлан чын шотла. Тыгодым ту
до научный логика деч йӧршынат ок кораҥ. 3. В. Учаевын шонымы
жым икымше курсышто тунемше студент-влаклан лукмо учебник-вла- 
кат пеҥгыдемдат.

Теве Б. Н. Головин «Введение в языкознание» книгаштыже воза: 
«Ойльшаш ужаш — мут-влакым ушен шогышо пеш кумда грамматичес
кий категорий?...» Лӱмлӧ ученый тыге шотла: кажне ойлымаш ужаш 77



кӧргысӧ мут-влакын грамматический значенийышт да нине значенийым 
каласен пуышо йӧнышт уло. Чыла тидыже грамматический категорий 
лиеш. Б. Н. Головин ойлымаш ужашым эн общий, эн кумда морфоло
гический. категорийлан шотла. Тыге, руш йылмыште лӱм мутын чыла 
шомаклан келшен толшо грамматический значенийже — предметым он
чыктымаш, тудо род, числа, падеж форма-влак дене каласалтеш. Ти
дын негызеш Б. Н.. Головин тыге иктешлен ойла: лӱм мут — предме
тым ончыктышо категорий негызеш ушналтше мут тӱшка. Тышеч раш: 
Б. Н. Головин ойлымаш ужашым грамматический категорийлан шотла. 
3. В. Учаев шке книгажым Б. Н. Головинын да молын шымлымышт- 
лан эҥертен возен докан.

О. С. Ахмадов а «Словарь лингвистических терминов» книгаштыже 
ойлымаш ужашым тыгак морфологический грамматический категорий 
манеш. «Общее языкознание. Внутренняя структура языка» книга 
моткоч раш воза: предмет, пале, действий да моло значений общий 
грамматический, категориальный значенийлан шотлалтеш. Ф. М. Бере
зин ден Б. Н. Головин «Общее языкознание» книгаштышт умылтарат: 
ойлымаш ужашым грамматический категорий манына гынат, ме тыге 
посна мут тӱшкам огыл, а нуным чылаштым ушен шогышо граммати
ческий ойыртемым шотыш налына, вет тидлан кӧра мут-влак грамма
тика шотышто икгай але пеш лишыл лийыт.

Тыге, 3. В. Учаев чыныш лектеш.
Лӱм мутыш предметым ончыктышо грамматический значениян 

мут-влак ушалтыт. Тиде значений марий йылмыште падежым, числам 
да лицам ончыктышо мут мучаш да суффикс дене каласалтеш.

2. 3. В. Учаев общий да частный грамматический категорий-влак 
нерген воза. Тидат Г. М. Тужаровлан ок келше. Адакат 3. В. Уча
евын возымыжым пеҥгыдемдыше литературым ятыр ончыкташ лиеш.

«Общее языкознание. Внутренняя структура языка» книга, мут
лан, лӱм мутым, глаголым, подлежащий ден сказуемыйым да молымат 
общий категорийлан шотла.

Б. Н. Головин «Введение в языкознание» книгаштыже воза: кажне 
ойлымаш ужаш кӧргыштӧ посна грамматический категорий-влак улыт,, 
нуныштым «сопутствующий, але частный, категорий» маныт. Лӱм му
тышто тыгайжылан числа, падеж, лица категорий-влак шотлалтыт. Ти
д е— марий йылмыште. А руш йылмыште — род, числа, падеж.

А. А. Реформатскийын «Введение в языкознание» киноштыжат 
тыгаяк шонымаш дене вашлийына. Кугу ученый ойлымаш ужаш-вла
кым утларак кумда категорийлан, а ойлымаш ужаш кӧргысӧ посна 
тӱшкам — числам монь — утларак аҥысыр категорийлан шотла. 
Г. М. Тужаровын ик замечанийже дене веле мыняр-гынат келшаш 
лиеш — «общий да частный грамматический категорий» терминым
3. В. Учаевлан радамленрак кучылтман ыле.

3. Г. М. Тужаров посна числам але падежым, мутлан, множествен
ный числам але дательный падежым, грамматический категорий манме 
ваштареш шога. Ойырен налме числам, падежым грамматический ка- 
тегорий-влакьгн ужашыштлан шотлаш утларак келша докан. Но 
3. В. Учаев нимогай йоҥылышым ыштен огыл. «Множественный числа 
грамматический категорий», «дательный падеж грамматический катего
рий» манына гынат, йоҥылыш она лий. Вет числан, падежын шке 
грамматический значенийышт да нине значенийым ончыктышо па
лышт— мут мучаш, суффикс — уло.

3. В. Учаевын чый . каласымыжым уэш Б. Н. Головинын 
мутшо дене пеҥгыдемдаш лиеш: тудат, мутлан, «Введение в языкозна
ние» книгаштыже руш йылмысе родительный падежым, тугеже моло 
падежымат грамматический категорий семын онча. Родительный па
дежын грамматический значенийжым да тиде значенийым каласен пуы
шо мут мучаш-влакым ончыкта. «Словарь лингвистических терминов» 

78 книгаштат О. С. Ахманова лач тыгак воза.



«Современный марийский язык. Морфология» книгаште И. С. Гал
юнат общий да частный грамматический категорий-влак нерген ойла. 
Тудын шонымаштыже, падеж, лица, числа общий категорий улыт, 
а посна падежыш, мутлан, дательный, винительный монь, частный.
3. В. Учаеван тиде шонымаш дене келшен, коеш.

4. «Грамматический категорий парадигмыште гына лийын кер
теш», — воза Г. М. Тужаров. Критиклан ты шотышто тыге веле кӱчы
кын каласена: посна мут формым, мутлан, родительный падеж фор
мым, грамматический категорийлан шотлымо годым ойлышо еҥ чыла 
падежым ушышто куча.

5. Одушевленный ден неодушевленный лӱм мут нерген Г. М. Тужа
ров рецензийыштыже ятыр возен. Тудын тӱҥ шонымашыже тыгай: 
«Одушевленный да неодушевленный лӱм мут-влакым категорийлан 
шотлен ончаш нимогай негыз уке», тыге тудо 3. В. Учаевым шылтала.

Ынде одушевленность — неодушевленность нерген возымым лончы
лен лектына. «Руш йылмым налаш гын, тушто одушевленный ден не
одушевленный лӱм мут коклаште ойыртем улмым тыге палемден он
чыктат: шуко чотым ончыктышо чыла одушевленный лӱм мутын вини
тельный падеж формыжо родительный гай лиеш...» — воза Г. М. Тужа
ров. Кугун шоналтыде, йодыш лектеш: марий йылмын грамматика 
ойыртемжым лончылымо годым руш йылмыже полшен кертеш мо? Вет 
марий йылмысе винительный падежыште одушевленный ден неодушев
ленный лӱм мут-влак мут мучаш шотышто огыт ойыртемалт. Раш ко
еш: руш йылмын морфологийже нерген возкалымаш йӧршын уто. Тиде 
икте. Весе. Множественный числа форман одушевленный лӱм мутын 
винительный падеж формыжо чылаж годымак родительныйын гай ок 
лий. Адакшым одушевленность — неодушевленность манме лексический 
категорий деч тыгаяк грамматический категорийым ойырен моштыман: 
мут мучашан лӱм мут-влакын единственный числаште одушевлен
ность — неодушевленность лексический категорийышт веле уло, а 
грамматический категорийышт тиде числаште уке ( виж у к н и гу у виж у 
сестру) . Вес паша — нулевой мут мучашан мужской родысо лӱм мут- 
влак. Единственный числаште одушевленность — неодушевленность 
лексический категорийышт веле огыл, грамматический категорийыш- 
тат уло (виж у стол, виж у брата).

Руш йылмым туныктышо Г. М. Тужаров руш йылме нерген мут
шым умбакыже шуя: «Но тыгай оппозицият (критикын примерже- 
влак: любить котят — любить цветы, купить щенка — купить стол —
Г. Л.) нине мут тӱшкам грамматический категорийыш пурташ негызым 
ок пу. Молан манаш гын, винительный падеж дене кылдалтше ойыр
тем огыл могай лӱм мутшо одушевленный да могайже неодушевлен
ный улмым ончыкта, а мӧҥгешла, одушевленный улмыжлан кӧра ик 
тӱшкаже ик тӱрлӧ формым налеш, неодушевленный улмыжлан кӧра 
весыже — весым». Руш йылмым шымлыше-влак шочмо йылмыштым 
сайынрак палат, очыни. Нунын кокла гыч иктыже воза: «Одушевлен
ность— неодушевленность лӱм мутын, пале мутын, коклан чот мут ден 
олмештыш мутын грамматический категорийышт» (Русский язык. Эн
циклопедий). Руш литературный йылмысе одушевленность — неоду- 
шевленностьым М. В. Ломоносов лӱмеш Московский государ
ственный университетын профессоржо К. В. Горшкова грамма
тический категорий манеш (Энциклопедический словарь юного 
филолога (языкознание). Руш .йылмыште лӱм мут одушевленный ул
мыжлан кӧра веле неодушевленный деч ойыртемалтше грамматичес
кий формым налеш: тӱрлӧ мут мучаш ок лий ыле гын, грамматический 
категорий нерген ойлашат ок лий ыле.

Критик тыге воза: «Марий йылмым ончалаш гын, тушто эсогыл 
руш йылмысе гай оппозицийжат уке. Тушто чонанжат чондымо семын 
ончалтеш: маска, лыве да шорык... Неодушевленный лӱм мут-влакын 
чыла падеж формышт уло, одушевленный-влакынат—тыгак. А лач чо- 7®



нанлан гына келшен толшо да лач йӧндымылан гына келшен толшо, оп
позицийыште шогышо падежный форма-влак нерген мутат лийын ок 
керт. Кок тӱрлӧ тӱшка коклаште ойыртем — лач умылымаште гына, 
формышто тидыже ок палдырне...». Критик чын воза: марий йылмыште 
одушевленность — неодушевленность плотышто руш йылмысе гай оппо
зиций уке; но умбакыже йылмызын возымыжо йӧршын ӧрыктара. Кузе 
туге марий йылмыште чонанжат чондымо семын ончалтеш? Мо? йо
дышлан кӧра тыге иктешлен каласаш лиеш, ужат? Неужели маскам, 
лывым да шорыкым марий калык илышылан, тӱлышылан, чонанлан 
ок шотло? Марий йылмызылан палашыже каласыде коден кертат, 
ужат: лач чонан да лач чондымо предметлан келшыше форма-влак 
нерген шуко мут лийын кертеш.

Икымше, эн тӱҥ. Неодушевленный лӱм мут-влакын чыла падеж, 
тидын шотыштак местный, направительный, обстоятельственный па
деж, формышт уло. Одушевленный лӱм мут-влак действийын верже, 
направленийже значенийым падеж форма дене ончыктен огыт керт.

Кокымшо. Множественный числам ончыктышо -ла суффикс оду
шевленный (да собственный) лӱм мутыш ок ушалт, тудо лач неоду- 
шевленныйым (да нарицательныйым) ойырен налеш.

Кумшо. Множественный числам ончыктышо -мыт суффикс неоду
шевленный лӱм мутыш ок ушалт; тудо икмыняр одушевленныйлан ве
ле келша. Адакшым -мыт суффиксан мут-шамыч кушто? кушко? ку
шан? йодышлан вашмутым пуышо падежлаште каласалт огыт керт.

Пытартышлан. Ныжылгын каласаш полшышо -й суффикс неоду
шевленный лӱм мутыш йӧршынат ок ушалт, тудым одушевленный, 
родо-тукымым ончыктышо южо лӱм мутыш веле ушаш лиеш.

3. В. Учаевын «неодушевленность — одушевленность — граммати
ческий категорий» манмыжым тавадаҥ пижын шылталымыла, Г. М. 
Тужаров тиде йодыш шотышто шке шонымыжым мучаш марте огешат 
рончо, огешат поч. Марий йылмыште одушевленность — неодушевлен
ность мо тугай? Г. М. Тужаров одушевленность — неодушевленность 
манмым, тудын семын возаш гын, могай «категорий шотеш аклен он
ча»? Шонымаштыже икте раш: грамматический категорий огыл. Лек
сический категорий? Негызле. Лексико-грамматический категорий? 
Ӱшандаре. Ала тидыжат, тудыжат огыл? Ала йӧршеш вес явлений?

6. 3. В. Учаев, очыни, А. А. Реформатскийын кӱшнӧ ончыктымо 
шонымашыжлан эҥертен (Реформатский А. А. Введение в языковеде
ние.—М.: Просвещение, 1967, 317 с.), грамматический категорий тӱш
каш вещественный, отвлеченный да моло лӱм мут-влакым пуртен. Г. М. 
Тужаров рецензийыштыже тиде шонымаш дене ок келше, но шке ой
жым чыла шотыштат ӱшандарен ок пу. Кушто чын? Чын, векат, нунын 
коклаште. Отвлеченный да вещественный лӱм мут-влакым лексико
грамматический категорийлан шотлаш келша докан. Вещественный 
лӱм мут тӱшка «вещество» значениян шомак-влакым чумыра (торык, 
вулно). Нине мутын грамматический ойыртемышт моткоч раш палдыр
на. Тиде — множественный числам ыштен кертдымышт. Отвлеченный 
лӱм мут тӱшкаш абстрактный значениян шомак-влак чумыргат (по
рылык, ойго). Но тидын дене пырля нине лӱм мут, вещественный-влак 
семынак, грамматичный улыт: нуно лӱм мут кӧргыштӧ ойыралтыт да 
грамматический койышышт дене — множественный числам ыштен керт
дымышт дене — моло шомак деч палынак ойыртемалтыт.

7. Г. М. Тужаровын визымше пунктшо (83 с.), чыла возымыжо 
семынак, моткоч «научный», тушто содержанийлан кӱлдымӧ мут лыҥак, 
сандене, мом тушто возымо, умылаш каньылак огыл. Мут куштыра кок
ласе тушыжо тыгае: значений да форма дене грамматический катего
рийын кылым кучымыж шотышто наукышто кок тӱрлӧ шонымаш уло: 
1) грамматический категорий — кок могыран явлений: грамматичес
кий значенийым веле огыл, тудым каласаш полшышо формымат авал
та, 2) грамматический категорий — значений гына, тыгодым палем-



дат: грамматический значенийын формыжат уло. Шоналтыза, лудшо- 
влак, кок тӱрлӧ але ик шонымаш? Чыланат каласеда, очыни: ик шоны
машым кок тӱрлын каласыме. Тидыже, мемнан шонымаште, лудшо- 
влак ончылно мут дене модмаш веле. Моло огыл.

Умбакыже Г. М. Тужаров 3. В. Учаевын (да тудын веле мо!), 
«Грамматический значений ден грамматический йӧн, пырля ушалтын, 
йылмын грамматический категорийжым ыштат» чын каласы- 
маштыже уто-ситым пеш мунеже. Тыгодым критик тыгерак воза, пуйто 
3. В. Учаевын пашаштыже «грамматический категорийым ыштыше 
формальный структура, тудын ужашыже-влакын ваштареш шогымышт 
нерген ик мутат уке. А вет икгай значениян форма-влакын «пырля 
ушалтмышт» нерген ойлымо годым шотыш налман: тиде — тыглай 
ушалтмаш огыл, ваштареш шогышо форма-влакын ушалтмашышт.
Тиде шылталымылан кузе вашешташ лиеш гын? Пожале, ик семын ве
ле. Грамматический категорий нерген ойлымо годым кеч-кӧат: ученый 
лингвистат, студент филологат, шуко шинчышат, шагал палышат — 
кок але шукырак членан грамматический объектым але формым ушы
што куча. Молым огыл.

8. Руш йылме кафедрын доцентше Г. М. Тужаров нулевой флек
сиян ( мут мучашан) винительный падежым рецензироватлыме книган 
принципиальный йодышыжлан шотла. Тыге аклымаш йӧршын чын огыл. 
Тымарсек тиде йодышым чыла марий йылмызе-влак ик семын веле 
умылтареныт. Адакше тыгаяк сӱретым ятыр родо-тукым да моло йыл
мыште ужаш лиеш.

Г. М. Тужаров воза, пуйто 3. В. Учаев нулевой флексиян вини
тельный падежын предложенийыште мом ончыкташ кучылталтын™ 
нерген серен огыл. Тиде титаклымашлан ӱшаныман огыл. 3. В. Уча
евын книгаштыже, 70-шо страницыште, ош корнеш шем чия дене во
зымо: нулевой мучашан винительный падеж вияш дополненийым 
ончыкташ кучылталтеш. Марий йылмым моткоч сайын палыше, тудын 
мучашдыме поянлыкшым аклен да кучылтын моштышо лингвист да 
уста журналист «раш палыдыме» але «раш палыме» вияш допол
нений нерген куктештмашым учебный пособийышкыже, конешне, 
пуртен огыл, «тиде йодышым ӧрдыжеш коден». Молан манаш гын, ты
гай дополнений нерген шонымаш йӧршеш мифический, путырак йо
ҥылыш, йылме фактлан эҥертыдыме, вуй гыч шонен лукмо.

Рецензент, кычкыралтыш да йодыш знакым кучылтын, келесырын 
воза: «Нулевой суффиксан винительный падеж раш палыдыме объектым 
ончыкташ кучылталтеш» манмыже чын мо вара? Уке, чын огыл! Ты
гай шонымаш — кугу йоҥылыш.» Манмыже кӧн? Лишыл контекст гыч 
вигак умылет, пуйто тыге 3. В. Учаев манын. Ӱшандарем, 3. В. Учаев, 
чынже денак йылме мастар, марий мут мастар, нигунам тыгай шоны
машан лийын огыл, нигуштат нигунамат тыге возен огыл, ончыкыжымат 
тыге сераш ок тӱҥал! Меат ынде рецензент семын кычкырал колтышна.

Г. М. Тужаров шылтала: «3. В. Учаев... нулевой суффиксан вини
тельный падеж нерген воза гын, кузе тудо тыгай ойым умылтара ыле:
«гЙ ы ва н  уж мым к узе  ум ы лаш ?»?  Вет тиде ойышто «Й ы ван»  мутшо 
объектымат, субъектымат ончыктен кертеш. Тугеже гын, тиде мутын 
иканаште кок падеж формыжо — мут мучашдыме винительный да име
нительный падеж формыжо — уло мо? Ик ойышто ик мутак иканаште 
кок падеж формым налын кертеш мо? Уке, тыге лийын ок керт. «Й ы 
ван»  мутын именительный падеж формыжо гына уло».

Ончетше гын, «Й ы ван  уж мым к узе  ум ы лаш ?»  манмым кок тӱрлӧ 
предложений семын умылен кертына. Садлан нуным морфолого-синтак
сический омоним-влак семын ончашат лиеш. Ик ойышто «Й ы ван»  мут 
объектымат, субъектымат (дополненийым, подлежащийым) ончыктен 
ок керт, сандене тудын иканаште кок падеж — нулевой мут мучашан 
винительный да именительный падеж — формыжо лийын ок керт. «Й ы 
ваны м  уж мым к у зе  ум ы лаш ?  — Й ы ва н  уж мым к у зе  ум ы лаш ?»  мужи- 8!
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рышто «Й ы ван»  мут — нулевой мучашан винительный падеж. «Й ы ван  
уж еш. — Й ы ва н  уж мым к узе  ум ы лаш ?»  мужырышто «Й ы ван»  мут —- 
нулевой мучашан именительный падеж. «Й ы ван»  мутын именительный 
падеж формыжо гына уло» манын, Г. М. Тужаровын каласымыже, ни
мынярат ок ӱшандаре.

9. Рецензийын йылмыж нерген кужун возаш лиеш ыле. Ме кӱчы
кын серена.

Г. М. Тужаровын статьяштыже пужарен шуктыдымо вер-влакат 
ятыр улыт. Теве нуно: «О йлыманат  о гы л , м ут -влакы н классыштымат9 
н ун ы н  грам м ат ический ф о р м а -вла к  раш  п а ле  система негызыш те у л 
шо признакыштымат грам м ат ический кат егорийлан шотлен лӱм д а ш  к е л 
ш ен ок тол да ок ли й ; Н о грам м ат ический кат егорийлан ик тиде гы на  
ш а га л , тудо кок  м огы ры м  висалт ш аш : ик  велы м , м ы ла н н а  раш  л и е , 
тудын грам м ат ический зн а ч ен и й  дене каласалт ш е содерж аний планж е, 
ончыктымо могырж о уло ; вес велы м  — ончыктымо могырж о, йӧнж ӧ, 
планж е: икт е-весы лан ваш т ареш ла ш огы ш о мут ф о рм а-влакы н  ра д а м 
лалт ш е тӱшкашт..; автор тыгай кат егорий-влакы м  ойы рен ончыкта: 
конкрет ный, от влеченный,... нарицат ельны й да собственный ли й м а ш , 
м о ло  тӱрлӧ зн а ч ен и я н  категорий. Вет падеж , притяжательность числа  
чынж ымак грамм ат ический категорий да ойлы м аш  уж аш ы н п од клас-  
сш е (мут лан, о д уш евлен н ы й  да н ео д уш евлен н ы й  л ӱ м м у т )— тиде тӱрлӧ 
радам ы ш  пуры ш о, тӱрлӧ кӱкшытыштӧ улш о  грам м ат ический объект... 
А л е  (кат егорийы м ) а к ле н  онча, ум ы лен  акла , шотлен онча, п а л е м 
д ен  ончыкта, кат егорий шотеш а к л е н  онча, кат егорий а к лен  ончалт еш  
да молат». Тыге утыждене пӱтырен пытарыме ойсавыртыш-влак во
зымо марий йылмым сӧрастарат мо вара? Пунктуационный да грамма
тический экшык-влакат логаледат.

Рецензийын чоҥалтмыжат пешыжак чатка огыл. Сандене лудшо 
еҥ мо нерген возымым умылен налаш жапым ятыр йомдара.

Чон вургыжын возымо статьяна мучаште тыге веле каласаш ко
деш: кеч-могай наука шке объектшым нигунам мучаш марте шымлен, 
лончылен, радамлен ок пытаре, тудын ончылно эре у да у йодыш 
лектын шога. Марий йылме наукыштат тыгак. Рашемден шуктыдымо 
у, тыгак тошто проблема пытыдыме, моткоч шуко. Нуным шымлыме- 
нергелыме годым йылмызе-влаклан аҥысыр марий кава гыч пӱтынь 
Россий, пӱтынь Совет Союз каваш чоҥештен лекташ тыршыман. Тыге 
веле шулдырнам пеҥгыдемден — шонымынам келгемден, кумдаҥден, во
зымынам сайракым, научныйракым ыштен кертына.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВ,
Т у н ы к т ы ш о - в л а к ы м усовершенствоватлыше 

Марий республиканский институтын 
руш йылме кафедрыжым вуйлатыше, 

филологий наука кандидат


