
2018 ийлан календарь 

Шорыкйол (январь) 

1. У ИЙ пайрем. 

3.Писатель, педагогика наука кандидат, РСФСР-ысе школын сулло туныктышыжо, 

Кугу Отечественный сарыште лийше Василий Федорович Сапаевын (1923-1990) 

шочмыжлан — 95 ий. У Торъял районысо Човыксола ял гыч. 

12.  Поэт, Японий ваштареш сарыште лийше Василий Федорович Чегаевын (Чалай 

Васлий: 1918-1979) шочмыжлан — 100 ий. Куженер районысо Визым ял гыч. 12 

сборникше лектын. 

13.Просветитель, ученый-энциклопедист, литератор, филологий наука доктор 

Валериан Михайлович Васильевын (™пымарий: 1883-1961) шочмыжлан — 135 ий. 

Пошкырт вел Янаул районысо Тумна ял гыч; Тудын лўмжым Йошкар-Олан ик 

уремже да МарНИИЯЛИ нумалыт. 

13.Марий АССР-ын калык писательже, Кугыжаныш премийын лауреатше, 

Йошкар-Олан почетан гражданинже, Кугу Отечественный сарыште лийше Василий 

Степанович Столяровын (Юксерн: 1918-1998) шочмыжлан — 100 ий. Кугусола ял 

(кызыт Йошкар-Олан уремже) гыч. 

15. Марий АССР-ын калык поэтше, СССР Кугыжаныш премийын лауреатше, Кугу 

Отечественный сарыште лийше Миклай (Николай Иванович) Казаковын(1918-

1989) шочмыжлан — 100 ий. Морко районысо Кучыкэ‰ер ял гыч. Пашам «Ямде 

лий!» газетыште, республикысе Писатель ушемыште, Марий книга 

издательствыште, «Марий коммуна» газет редакцийыште ыштен. 36 книгаже 

савыкталтын. 

 

Пургыж (февраль) 

1. «Ямде лий» газетлан — 85 ий. 

14.  Марий Элын сулло журналистше Валерий Федорович Ларинлан — 75 ий. 

Радио ден телевиденийыште корреспондентлан, информации редакцийын тун 

редакторжылан ыштен. 2001 ий гыч — республикысе Кугыжаныш Погынын пресс-

секретарьже. 

3. Поэт, кусарыше да журналист Мирон Николаевич Большаковын (Чойн: 1918-

1996) шочмыжлан — 100 ий. Морко районысо Элкэ‰эр ял гыч. «Рвезе 

коммунист», «Марий коммуна» газетлаште, Марий книга издательствыште ыштен, 

19. Поэт, кусарыше Геннадий Николаевич Смирновлан — 65 ий. Медведево 

районысо Изи Аксарка (Акиндулкино) ял гыч. РФ писатель ушемысе Марий 

пєлкан литконсультантшылан ыштен. 

23.  Ачамландым аралыше-влакын кечышт. 

23.Журналист да писатель, Марий АССР ден РСФСР-ысе тўвыран сулло 

пашае‰же, Марий Эл Республикын калык поэтше, М.А.Кастрен обществын 

премийже дене палемдалтше Иван Иванович Тарьяновлан (Горный) — 85 ий. 

Курык марий районысо  Алактыр  ял гыч. «Ленинкорны» («Ленинский путь») 

райгазетын редакторжылан,  «У сем» журналын тў‰ редакторжылан, 

республикысе Писатель ушем правленийын председательжылан ыштен.  

28. Калевалан кечыже. 

 



Уярня (март) 

3.  Прозаик, поэт, драматург Алексей Алексеевич Тихоновын (Луговой: 1853-1914) 

шочмыжлан — 165 ий. Йоча жапше Царевококшайск (Чарла) олаште эртен. Санкт-

Петербургышто лекше «Нива»журналын тў‰ редакторжо лийын. Возымыжым 

1904-1910 ийлаште 12томыш чумырен лукмо. 

4.  Журналист да писатель Хрисанф Николаевич Смирновын (Алдиар Крисам: 

1903-1939) шочмыжлан — 115 ий. Морко вел Кумыжъял (Пектывайсола) гыч. 

«Марий коммуна» газет редакцийыште ыштен. Репрессийыш логалын. 

6. Финн ученый-этнограф, М.А.Кастрен обществын председательже Ильдико 

Лехтиненлан — 70 ий. «Марийские женские украшения» монографийым луктын. 

Т.Е.Евсеевын Хельсинкиште аралалтше коллекцийжым шымлен да книгам 

савыктен. 

8. ™дырамащ-влакын тўнямбал кечышт. 

12. Педагог-просветитель да этнограф, букварьын авторжо Гаврил Яковлевич 

Яковлевын (1843-1912) шочмыжлан — 175 ий. Курык марий вел Кыльыкал ял гыч. 

23.  Драматург, Марий АССР-ысе сымыктышын сулло деятельже, калык писатель, 

Кугыжаныш премийын лауреатше, Йошкар-Олан почетен гражданинже Сергей 

Николаевич Николаевын (1908-1993) шочмыжлан — 110 ий. Морко вел Овдасола 

ял гыч. 

24.    Литератор, республикысе тувыран сулло пашаенже, сулло журналист Наталья 

Константиновна Беляевалан — 75 ий. Угарман кундем гыч. Пашам Марий 

телевиденийыште,  «Пачемыш» («Оса») журналыште ыштен. Йоча-влаклан 

икмыняр  книгам возен. 

27. Театрын тўнямбал кечыже. 

27. Педагог да писатель Иосиф Архипович Шабдаровын (Шабдар Осып: 1898-

1937) шочмыжлан — 120 ий. Шернур районысо Изи Лужалу ял гыч. Школышто да 

Марпединститутышто туныктен. Репрессийыш логалын. Марий сылнымут нерген 

икмыняр пашам возен. «™дырамаш корно», «Кориш», «Кўсле йўк», «Телеграмма», 

«Вурс йук»произведенийже-влак савыкталтыныт. 

27.Композитор-фольклорист, республикысе тўвыран сулло пашае‰же, 

Кугыжаныш премийын лауреатше Дмитрий Михайлович Кульшетовын (1928-

2001) шочмыжлан — 90 ий. Виче кундемысе Вурзым район Поса (Байса) села гыч. 

Пашам МарНИИ-ште ыштен. Олыкмарий муро-влакын ойыртемышт нерген кугу 

пашам возен. 

 

Вудшор (апрель) 

1.  Мыскарам ыштыме кече. 

1. Педагог да писатель Иосиф Алексеевич Борисовын (Тыныш Осып: 1893-1971) 

шочмыжлан — 125 ий. Волжский районысо Куршамбал ял гыч. Пашам школышто, 

облисполкомышто, «У вий» журналыште, пединститутышто, педрабфакыште, 

книга издательствыште,  1937 ийыште репрессийыш логалын. Пєртылмек, 1944 ий 

гыч армийыште служитлен, вара туныктымо пашаште лийын. «Закон шўмлык» 

пьесыже, «Анук акай» романже, «Эр ўжара»повестьше да шарнымаш книгаж дене 

палыме. 

2.  Йоча книган тўнямбал кечыже. 



6. Туныктышо да писатель, Олык Ипай лўмеш премийын лауреатше Юрий 

Михайлович Артамоновын (1938-2002) шочмыжлан — 80 ий. Медведево районысо 

Ятман ял гыч. Пашам школышто, «Ончыко» журналыште,  Писатель ушемыште 

ыштен. 15 книгаже лектын. 

8. Поэт, республикын сулло журналистше Геннадий Леонидович Сабанцевлан 

(Ояр) — 60 ий. Куже‰ер районысо Йырмарий ял гыч. Пашам «Пачемыш» («Оса»),   

«Пионер  йук» журналлаште ыштен,   Марий ДССР Верховный Совет Президиум 

Председательын полышкалышыже, «Ямде лий» газетын тў‰ редакторжо, 

«Кугарня» газетыште, Марий радиошто корреспондент лийын. Вара Йўдвел 

кундемыш каен. Вич сборникше лектын. 

14. Комсомол, партийный пашае‰, журналист, Кугу Отечественный сарыште 

лийше Николай Осипович Осиповьш (1918-1999) шочмыжлан — 100 ий. Морко 

районысо Весшўрго ял гыч. «Марий коммуна» газет редакторын алмаштышыже 

лийын. 

20. Журналист да литератор Алеко (Алексей Михайлович) Юзыкайнын (1943-2004) 

шочмыжлан — 75 ий. Пошкырт вел Краснокам районысо Чормак ял гыч. «Ямде 

лий» газетыште, «Кече» журналыште, «Родничок» изданийыште тў‰ редактор 

лийын. «Марла календарьым» уэш савыкташ тў‰алтышым ыштен. Икмыняр 

ойлымаш ден повестьым возен. 

23. Книга ден автор правам аралыме тўнямбал кече. 

26. Марий талешкын кечыже. 

 

Ага (май) 

1. Шошо да паша пайрем. 

4.  Журналист, поэт да прозаик, РФ Писатель ушемын республикысе пєлкажым 

вуйлатыше, «Марий журнал» ГУКП-н директоржо, республикысе тўвыран сулло 

пашае‰же Василий Васильевич Крыловлан (Шулдыр Васлий) — 65 ий. Морко 

районысо Арын села гыч. Лу утла сборникше савыкталтын.  

9. Се‰ымаш кече: 1941-1945 ийласе Кугу Отчечественный сарыште фашист 

Германийым кырен шалатыме лўмеш палемдалтеш. 

12. Туныктышо-просветитель да литератор Тихон Ефремович Ефремовын (Тикын 

Епрем: 1868-1938) шочмыжлан — 150 ий. Морко вел Унчо села гыч. «Кынелза, 

шогалза!» икымше марий чапмурын авторжо. Репрессийыш логалын. 

18. Журналист Александр Вениаминович Смирновын (1953-1993) шочмыжлан — 

65 ий. Йошкар-Ола гыч. «Молодежный курьер» газетын корреспондентше лийын. 

Тудын лўмжым республикысе Журналист ушем ден «Марийгражданстрой» ОАО-н 

премийышт нумалеш. 

27.  Книгагудо  (библиотек)-влакын кечышт. 

28.   Поэт, республикын сулло журналистше Владимир Иванович Чистополовлан 

— 65 ий. Йошкар-Ола гыч. Пашам «Марийская правда» газет редакцийыште 

ответственный секретарьлан ышта. Почеламутшо-влак кум сборникеш 

савыкталтыныт. 

 

Пеледыш (июнь) 



11. Журналист, кусарыше да писатель, республикысе тўвыран сулло пашае‰же 

Владимир Николаевич Любимовын (1928-1999) шочмыжлан — 90 ий. Куже‰ер 

районысо Рушплак ял гыч. Лу наре книгаже савыкталтын. 

20.  Марий радиовещанийлан — 85 ий. 

25. Педагог, журналист, краевед Энсай Макарович Ивановын (1933-2003) 

шочмыжлан — 85 ий. Куже‰ер районысо Марий Йошкарэ‰ер ял гыч. Школышто 

туныктышо, директор лийын, райгазетыште ыштен. Советский районысо 

тоштерым чумырен да вуйлатен. «Край родной, любимый»,   «Гордость и слава 

района» книга-влакым возен. 

26. Литератор, Кугу Отечественный сарыште лийше Пасет Аптулаевич 

Аптулаевын (Аптулай Пасет: 1913-1955) шочмыжлан — 105 ий. Пошкырт вел 

Калтаса районысо Шоръял (Сазово) ял гыч. Пашам издательствыште да газет 

редакцийыште ыштен. Кок повестьше савыкталтын. 

 

Сурем (июль) 

1.  Ученый, писатель да мер пашае‰ Владимир Алексеевич Мухинын (Сави: 1888-

1938) шочмыжлан — 130 ий. Морко вел Тыгыде Морко ял гыч. Репрессийыш 

логалын. 

2.  Журналист, Марий АССР ден РСФСР-ысе тўвыран сулло пашае‰же Павел 

Иванович Тойшевын (1928-2001) шочмыжлан — 90 ий. Шернур районысо Купсола 

ял гыч. Пашам Казанский, Оршанка райгазетлаште ыштен, «Марий коммуна» 

(«Марий Эл») газетыште тў‰ редакторын аламаштышыж марте кушкын. Ялысе 

илыш нерген ятыр очеркым возен. 

6.  Историй наука кандидат, Марий кугыжаныш университетын доцентше, Марий 

Эл Республикын сулло журналистше, РСФСР-ысе тўвыран сулло пашае‰же Нина 

Аркадьевна Ефимовалан — 65 ий. Киров областьысе Шанчара поселко гыч. Кужу 

жап «Марийская правда» газетыште тўвыра полкам вуйлатен, тў‰ редакторын 

алмаштышыже лийын. «Марий Эл сегодня», «Тайны марийского язычества» книга-

влакым возен. 

10. Просвещений деятель, писатель, Пашан талешкыже Петр Григорьевич 

Григорьевын (Эмяш: 1883-1937) шочмыжлан —135 ий. Курык Марий вел Эман 

села гыч. Репрессийыш логалын.  

15. Журналист да писатель, Кугу Отечественный сарыште лийше Владимир 

Павлович Семеновын (Сузы: 1913-1973) шочмыжлан — 105 ий. Курык марий 

районысо Сарапай ял гыч. Пашам издательстве ден газет редакцийлаште ыштен. 

21. Туныктышо, поэт, республикын сулло журналистше Эврик Васильевич 

Анисимовлан — 80 ий. Морко районысо Волаксола ял гыч. Пашам школышто да 

«Марий коммуна» («Марий Эл») газет редакцийыште ыштен. Куд сборникше 

савыкталтын. 

21.Йошкар-Олан С.Г.Чавайн бульварыштыже писатель-классиклан памятникым 

шогалтымылан — 35 ий. 

26. Туныктышо, поэт, Кугу Отечественный сарыште лийше Илья Николаевич 

Стрельниковын (1908-1977) шочмыжлан — 110 ий. У Торъял районысо   

Какшанмучаш (Пектубаево) селаш шочын. Лу книгаже лектын. 

 



Сорла (август) 

8. Туныктышо, партийный пашае‰, журналист да литератор Максим Васильевич 

Кузнецовын (Апшат Макси: 1898-1938) шочмыжлан — 120 ий. Удмуртийысе 

Варале ял гыч. Пашам училищыште, ВКП(б) ЦК пелен Марий секцийыште ыштен, 

«Марий коммуна» газетыште ответственный редактор, Писатель ушемысе 

оргкомитетын председательже лийын. Вара Угарманыште илен, «Автогигант», 

«Автострой» газетлам лукмаште тыршен. Репрессийыш логалын. 

19. Журналист да поэт Гани Газизович Гадиатовын (1938-1995) шочмыжлан — 80 

ий. Пошкырт вел Калтаса районысо Торасола ял гыч. Пашам клубышто, 

заводышто, Марий книга издательствыште, республикысе Писатель ушемыште, 

«Марий коммуна» газет редакцийыште ыштен. Икмыняр  сборникше савыкталтын. 

27. Журналист да писатель Сергей Архипович Красновын (Элнет Сергей: 1903-

1938) шочмыжлан — 115 ий. Морко районысо Азъял гыч. «Йошкар кече» газет ден 

«У вий» журналыште ыштен. Шочмо ялыштыже «Патыр» колхозым чумырен да 

вуйлатен. «Колхоз йук» райгазетын икымше редакторжо лийын. Репрессийыш 

логалын. 

 

Идым (сентябрь) 

1. Шинчымаш кече: у тунемме ий тў‰алеш. 

6. Поэт, кусарыше Антонов Ивукын (Иван Андреевич: 1918-1941) шочмыжлан — 

100 ий. Шернур районысо Тоски (Антоново) ял гыч. Возымыжым «Пиалан жап», 

«Почеламут сборник» книгала дене савыктыме. 

9.  Актер, писатель-драматург, республикысе сымыктышын сулло деятельже, Кугу 

Отечественный сарыште лийше Арсий (Арсений Афанасьевич) Волковын (1923-

1994) шочмыжлан — 95 ий. Оршанка районысо Тошто Крешын ял гыч. Пьесан 

латныл книгаже марла да комедий ден повестян куд сборникше рушла лектыныт.  

28. Туныктышо, журналист, кусарыше, писатель Тимофей Умытаевич 

Батырбаевын (1928-1969) шочмыжлан — 90 ий. Пошкырт вел Калтаса районысо 

Кокыш ял гыч. Икмыняр ойлымаш ден повестьым возен. 

 

Шыжа (октябрь) 

5.  Туныктышын тўнямбал кечыже. 

6.  Туныктышо, марий сылнымутын классикше Сергей Григорьевич Чавайнын 

(1888-1937) шочмыжлан — 130 ий. Морко районысо Изи Корамас ял гыч. 

Репрессийыш логалын. Тудын лўмжым Йошкар-Олаште бульвар да Марий 

национальный библиотека нумалыт. 

20. Журналист да писатель В.И.Ижболдинлан-90 ий. Пошкырт вел Калтаса 

районысо  Кокыщ ял гыч. Пашам Тверь область Вышний Волочек оласе газетыште 

ыштен, Марий радиошто, «Пачемыш» («Оса») журналыште тў‰ редактор, КПСС 

обкомышто печать да радиовещаний ден телевидений секторым вуйлатыше лийын. 

Лу утла книгаже савыкталтын. 

29. Писатель-классик М.Шкетанын (Яков Павлович Майоров: 1898-1937) 

шочмыжлан — 120 ий. Оршанка районысо Тошто Крешын ял гыч. Тудын лўмжым 

Марий национальный драма театр, Йошкар-Олан уремже,  республикын театр  

сымыктыш шотышто Кугыжаныш премииже нумалыт. 



 

Кылме (ноябрь) 

4.  Калыкын икоян улмо кече.  

5. Туныктышо, комсомол да печать пашае‰, писатель, кусарыше, Марий Эл 

Республикын сулло журналистше, С.Г.Чавайн лўмеш Кугыжаныш премийын 

лауреатше Леонид Логинович Яндаковлан — 85 ий. Морко районысо Шургыял 

гыч. Пашам школышто, ВЛКСМ обкомышто, «Марий коммуна» ден «Марийская 

правда» газет-влакын ушымо редакцийыштышт, Телевидений ден радиовещаний 

комитетыште, вара «Марий Эл» газетыште ыштен. 9 пьесым,  кум романым возен. 

8.  Журналист, кусарыше, Кугу Отечественный сарыште лийше Вениамин 

Михайлович Ивановын (1923-1971) шочмыжлан — 95 ий. У Торъял районысо 

Човыксола ял гыч. Пашам «Ударник» райгазетыште, Марий книга 

издательствыште, «Ончыко» журналыште ыштен, республикысе Писатель ушем 

правленийын председательже лийын. Марла латныл да рушла лу утла книга ден 

сборникше савыкталтыныт. 

 

Теле (декабрь) 

1.  Юрист да литератор, Кугу Отечественный сарыште лийше Сидор Николаевич 

Николаевын (1923-1994) шочмыжлан — 95 ий. Морко районысо Кокласола ял гыч. 

Пашам «Марий коммуна» газетын собкоржылан, облсовпрофын юридический 

консультацийжым вуйлатышылан, республикысе юстиций министрын 

алмаштышыжлан ыштен. Шым книгаже лектын. 

2.  Финн ученый, йылмызе да этнограф, профессор Матиас Александр Кастренын 

(1813-1852) шочмыжлан — 205 ий. Коло финн-угор йылмылан грамматика ден 

мутерым ямдылен. Тудын лўмжым нумалше общество финн-угор калык-влакын 

сылнымутыштым, тўвыраштым вия‰дымаште полшен шога. 

9.  Туныктышо, литератор да мер пашае‰ Федор Иванович Вавиловын 

(Монарн:1883-1938) шочмыжлан — 135 ий. Пошкырт вел Мишкан районысо 

Монар ял гыч. Пашам школышто, «™жара», «Совет умландарымаш», «Маяк» 

газетлаште ыштен, Мишкан райисполкомышто председатель, Башкир книга 

издательствыште Марий секцииым вуйлатыше лийын. Репрессийыш логалын. 

10.  Марий тиштын кечыже (тудым палемдаш тў‰алмылан — 20 ий). 

11.   Туныктышо, журналист да писатель Алексей Александрович Александров-

Арсаклан — 80 ий. Волжский районысо Шайрамбал ял гыч. Пашам школышто, 

Марий радиошто, «Марий коммуна» газет редакцийыште, Марий книга 

издательствыште, «Ончыко» журналыште ыштен. Лу наре произведенийже 

савыкталтын. 

20.  Педагог, учебник автор да писатель Яков Алексеевич Алексеевын (Элексейн: 

1893-1965) шочмыжлан — 125 ий. Морко районысо Вончыдўр ял гыч. Школышто 

туныктен. «Корак» ойлымашыже, «Ойлымаш ден повесть-влак» сборникше,   

«Тоймак тукым» книгаже лектыныт. 

 


