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Шке ялем деч торашке ом вашке 
Йӧратем шочмо мландын моторжым, 
Чодырасе изолык гай тыныс ялем. 
Йӧратем да садланак шып водын, 
Вашкыде, вӱд воктеке волем. 
   Шаргуӱн пеш яндар памаш вӱдын 
   Сер воктекше мием да тунам 
   Кугешнен подылам юзо вӱдым, 
   Налын вийым кужу корнылан. 
А вара ӱжара-тул лоҥгашке, 
Кайык лийын, лыжган чоҥештем. 
Но ялем деч торашке ом вашке, 
Шыматен перегем чоныштем. 
 

Пеледыш шӧрлык 
Кӧ конден тыгай вер-шӧрыш? 
Йолгорнем тораш куржеш. 
Олыкшат - пеледыш шӧрлык. 
Емыж ден темеш куршем. 
А кузе кавасе кечым  
Шонанпыл онча тӱслен, 
Пугӧ семын мландын вачыш 
Шым тасма-йол ден тӱкнен! 
Аваем гай шочмо верым - 
Морко мландым - йӧратем. 
Памаш вӱдын модмо шержым 
Ик аршашыш чумырем. 
Кӧранен ончем торашке, 
Пасу велыш ошкедем. 
Кеч жаплан илем олаште, 
Ялже лишыл мыланем. 
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Татьяна Пчёлкина 

(Татьяна Александровна 

Пчёлкина - Иванова)   

Марий серызе, почеламутчо, 

журналист.  

1970 ийын шорыкйол тыл-

зын 6-шо кечынже Марий  

АССР Морко кундем Кабаксола ялеш шочын. 
Танян кок ияш улмыж годым Пчёлкинымытын 
ешышт Волаксола ялыш илаш куснен.   Волак-
сола кандашияш школым 1985 ийыште пыта-
рымеке, Йошкар-Оласе медицинский учи-
лищышке тунемаш пура. 1989—2003 ийлаште 
шкенжын илышыжым медицина паша дене 
кылтен шога. 2003 ий гыч «Кугарня» газетыш-
те тырша.  
 Татьяна Пчёлкина школышто тунем-

мыж годым  шуко марла книгам, газетым лу-

дын шоген. Поэтессе эше школышто тунеммыж 

годымак почеламут-влакым сераш тӱҥалын. 

Икымше почеламутшо 4-ше классыште возал-

тын. Тудо олмапу пеледме жап нерген лийын. 

Шке возымо почеламутлажым, мыскаражым, 

кӱчык ойлымашыже-влакым «Ямде лий» ре-

дакцийыш колтылын. Йоча газетын юнкоржо 

лийын. Ик гана самырык поэтессын почела-

мутшым газетын икымше лаштыкыштыже 

савыктеныт. Тиде жапым поэтесса шке уста-

лык корнышко шогалмыжлан шотла. Изиж го-

дым Татьяна Александровна «Ямде лий» газе-

тын эртарыме юнкор слётыштыжо кок гана 

лийын. 

1985 ий - «Ямде лий» газетын Антон Ивук         

лӱмеш премий  

2002 ий - Марий Эл Республикысе Олык Ипай 

лӱмеш Кугыжаныш самырыктукым пре-

мий («Мӧр чурий» да «Кечын шӱмжӧ» поче-

ламут книга-влаклан)  

2004 ий - Марий Эл Республикын Тӱвыра, савык-

тыш да калык паша шотышто министерст-

вын дипломжо ден пӧлекше (1998 ий гыч 2004 

ий марте «Чолга шӱдыр» фестивальыште эн 

шуко мурылан почеламут автор семын па-

лемдалтмылан)  

2004, 2008 ий - Марий Эл Республикын Тӱвыра, 

савыктыш да калык паша шотышто мини-

стерствын Чапкагазше  

2009 ий - Марий Эл Республик Кугыжаныш  

        Погынын Таумутшо  

2013 - Марий Эл Республик Викте-

рын Чапкагазше  

2013 ий - Марий Эл Республик Тазалык аралы-

маш министерствын Таумутшо  

2013 ий - Россий Журналист-влакын ушемын  

«За верность национальным традициям» конкур-

сышто диплом дене палемдалтын  

2013 ий - Тӱнямбал Серызе-влак ушемын 

йыжъеҥже  

2014 ий - «Ямде лий» йоча газетын «Почётан юн-

коржо» 

2019 ий - «Марий Эл Республикысе тӱвыран     

сулло пашаеҥже»  

 Поэтессын почеламутлаже «Эрвий» аль-

манахыште савыкталтыныт.  

Вич сборникше ош тӱням ужын.  

50 утла почеламутшылан семым келыштары-

ме. 2008 ийыште «Шымалык лиям» почеламут 

сборникше Эстонийысе родо-тукым кыл про-

грамме почеш ныл йылме (руш, марий, эстон, 

англичан) дене савыкталтын.  

Тиде ийынак книга «Марий Элын идалыкысе 

книгаже» конкурсышто сеҥыше радамыш лек-

тын да «Книга сымыктышым шуарыме да 

аралымаште» («За сохранение и развитие ис-

кусства книги») номинацийыште палемдал-

тын. 

 Поэтессын почеламутшо-влак лирике 

сынан улыт, тидын годымак автор шочмо 

кушмо-верым, мландым йӧратыме нерген во-

за. Лачак тидын дене Татьяна Александровна 

шке стильжым ыштен. Тиде стильым нимогай 

поэт от луго. Шке почеламутшым тудо ӱдыра-

машын шӱм-чонжо, аван йӧратымашыже дене 

«ырыктен», калыклан, мландылан, шочмо-

кушмо верлан чон гыч лекше йӧраты-

машыжым почеламутла гоч пӧлекла. Татьяна 

Пчёлкинан поэзийже илыш гаяк мудреч. 
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