
Литературно-музыкальная композиция “Жизнь моя песней звенела в народе” 

(“Гомерем минем моңлы бер җыр иде...”), посвященная  

105летию со дня рождения  

поэта-героя татарского народа Мусы Джалиля 

(М.Җәлилнең тууына 105 ел тулу уңае белән әзерләнгән әдәби-музыкаль кичә) 

 

Разработчик: учитель татарского языка и литературы МБОУ «Бардымская гимназия» 

Бардымского района, Пермского края Мусина Лилия Ильсуровна. 

Цель: создать позитивную атмосферу для положительного эмоционального восприятия 

ценностей: Родина, Мать, Отечество и уважительного отношения к истории своего народа. 

Задачи: 1) приобщение знаний о творчестве Мусы Джалиля; 

2) пробуждение чувств сопричастности к истории своего народа и гордости за Отечество; 

3) воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

Участники мероприятия: учащиеся 5-11 классов. 

Условия реализации: 

- информационная работа 

- репетиции в 14.30 часов ежедневно 

- приготовление декораций, костюмов. 

Этапы рефлексии: в виде опроса. 

Вопросы: 1) чем понравилось вам творчество Мусы Джалиля? 

2) Чем близко и значимо для вас? 

3) Что больше всего запомнилось вам в литературно- музыкальной композиции? 

  

 Кичә түбәндәгечә оештырыла һәм үтә:  

 Зал. Сәхнә уртасында М.Җәлилнең портреты, залны бизәү өчен  күренекле әдип-ләрнең, фән 

һәм мәдәният эшлеклеләренең М.Җәлил турында әйткән фикерләреннән дә файдаланырга мөмкин. 

Мәсәлән: “Муса Җәлил үлемсез шагыйрь... Без аның тиңдәшсез геройлыгы һәм сокландыргыч бай 

иҗаты белән горурланабыз”.(Степан Щипачев). Залда шулай ук шагыйрьнең тормыш һәм иҗат 

юлына  багышланган  китаплар күргәзмәсе оештырыла,  тематик стена газеталары эленә. 

  Кичә башланганда   көй яңгырый.  (экранда проекция – Муса Җәлил портреты) 

 

 1 укучы. Дөнья әдәбияты тарихында иҗатлары белән исемнәрен мәңгелек данга күмгән күп 

шагыйрьләр бар. Ләкин, шагыйрь һәм Муса Җәлил кебек, әсәрләре белән генә түгел, бәлки үлеме 

белән дә исемен мәңгеләштергән шагыйрьләр бик аз. Менә алар: инглиз шагыйре Байрон, венгр 

шагыйре Петефи, чех язучысы Юлиус Фучик һәм, ниһаять,  Муса Җәлил. 

 

2 укучы. Муса Җәлил! Бу ике сүздә поэзия һәм ирләрчә батырлык чагыла. 

Нәрсә соң ул батырлык? Батырлыкның сере нәрсәдә икән соң? Бу – мәңгелек сораулар, аларга 

һәркем җавап эзли. Муса Җәлил дә гомере буе менә шул сорауларга җавап эзләгәндер...  

(Сәйфи Кудашның “Әйтче, Муса” дигән шигыре яңгырый 

С. Кудаш “Скажи, пожалуйста, «Муса» Стихотворение) 

Әйтче, Муса, шундый батырлыкны                Син күрсәттең, Муса, үзең теләп, 

Кай җиреңдә саклап йөреттең?                        Матурлыкның ничек туганын, 

Кемнән алдың мондый горурлыкны,              Син күрсәттең безгә, үзең эшләп, 

Нинди ялкыннарда чыныктың?                       Батырлыкның ничек булганын...   

Җиңәр өчен шундый дошманнарны,              Шулай чыныга икән корычлар, 

Корычтай булгандыр беләгең.                        Шулай сынала икән кылычлар! 



Сөйләр өчен, палач битенә төкереп,               Шулай туа икән җыр даны, 

Куш булгандыр синең йөрәгең!..                    Мәңгегә җырларлык булганы!.. 

 

 3 укучы. Татар халкының батыр улы, герой шагыйрь, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлил 

1906 елның  15 февралендә Оренбург өлкәсе Мостафа авылында туа. Ул үзенең шигырьләрен 9 

яшендә яза башлый, ә 17 яшендә беренче шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Шигырьләрендә заман 

бөеклеген, тыныч хезмәт шатлыгын сөйли.  

(Экранда проекция – Мостафа авылы) 

(Укучылар башкаруында М.Җәлил сүзләренә “Күңелле яшьләр” җыры яңгырый.  

Музыка Л.Хамиди, стихи М.Джалиля “Веселая молодежь”) 

 

(Р.Әхмәтҗәнов сүзләренә “Солдатлар” җырының көе астында түбәндәге шигырь юллары 

сөйләнелә) 

4 укучы.  Сау булыгыз, дуслар, - дидең, Муса, 

                  Әкрен генә поезд кузгалды. 

                  Калды Казан, киттең син сугышка, 

                  Ерак иде солдат юллары. 

5 укучы. Сынау көне килде безгә, Муса, 

                Тугрылыкка Ватан-анага, 

                Мәхәббәтне саклап якын дуска, 

                Син әзерме утта янарга?       

(шагыйрьнең “Бер үгет” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “Один совет”) 

Син яшәмә җирдә файдасыз бер 

Түмгәк булып тигез урында. 

Янып калсын гомрең маяк булып 

Үзеңнән соң килгән буынга. 

Эзе калсын керсез намусыңның, 

Ни үтсә дә синең кулыңнан. 

Көчлелегең белән горурланма! 

Кешелегең белән горурлан! 

Утта булган балчык кире купмас, 

Эштә булган тимер тутыкмас. 

Эш күрсәткән ирне ил онытмас, 

Каберенә  эзне суытмас. 

 

Жить бесполезно – лучше уж не жить, 

На ровном месте кочкою служить. 

Свети потомкам нашим , как маяк, 

Свети, как человек, а не светляк. 

Пускай нам всем, что совершаешь ты, 

Проступит следи душевной чистоты: 

Ведь сила не во внешности твоей, 

А только в человечности твоей. 

Железо не ржавеет от труда, 

И глина обоженная тверда, 

Оценит мужа по делам народ, 

Героя не забудет никогда. 

( Укучылар башкаруында М.Җәлил сүзләренә язылган “Соңгы көрәшкә” җыры яңгырый). 

 6 укучы. Сугыш бара, җирне төтен каплый, 

                 Күпме кабер туплар казыган? 

                Җир күкрәген сытып танк атлый, 

                 Утлы телен сузып авызыннан. 

7 укучы. Синең кулда ике автомат бар, 

                Яшен ата берсе дошманга, 

                 Икенчесе – каләм, җырлар белән 

                 Көч бирә ул арган дусларга. 

8 укучы. Туган илне, дусларыңны җуеп, 

                Алга бардың кырып дошманны, 

                Күз яшеңне кайчак йота-йота, 



                Уйладың син тугры дусларны. 

1 укучы. Фашистларның йөзенә төкерә алдың, 

                Көрәш тынмас, алар бетмичә, 

                Зур бәрелештә җиңдең, 

                Илеңә, дустыңа да хыянәт итмичә! 

(Шагыйрьнең “Батырлык турында” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “О героизме”) 

 Ни мәгънә бар эзсез яшәүдә, 

Түбәнлектә, тарлык, кимлектә? 

Яшәү хозурлыгы хөрлектә, 

Гомер озынлыгы ирлектә. 

Батыр үлә, үлмәс ат алып, 

  Батырлыклар   белән макталып, 

  Исмең калсын, үзең үлсәң дә, 

  Тарихларда укып ятларлык. 

  Если жизнь проходит без следа, 

В низости, в неволе, что за честь? 

Лишь в свободе жизни красота! 

Лишь в отважном сердце вечность есть! 

Умирая, не умрет герой –  

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй своей борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

2 укучы.  Хуш, онытма, газиз Ватаным! 

                Хуш, онытма, кызым – Чулпаным! 

                Ул бераздан аңын югалтты, 

                Кочкан килеш Волхов туфрагын. 

( Укучылар башкаруында шагыйрьнең “Дулкыннар” җыры башкарыла. Р.Яхин музыкасы. 

Музыка Р.Яхина, стихи М.Джалиля “Волны,волны”) 

3 укучы.  Ах, мин беләм, нинди авыр язмыш 

              Каршылады сине юлыңда. 

              Андый язмыш инде миңа таныш, 

              Ул моң яши әле уемда. 

(шагыйрьнең “Кичер, илем” шигыре башкарыла. 

стихотворение М.Джалиля “Прости, Родина!”) 

 

Кичер мине, илем, синең бөек 

Исемең белән килеп сугышка, 

 Данлы үлем белән күмә алмадым 

 Бу тәнемне соңгы сулышта. 

 Юк, мин сине тузан бөртегедәй 

 Сансыз гомерем өчен сатмадым. 

 Волхов шаһит: изге сугыш антын 

 Соң чиккәчә керсез сакладым. 

Язмыш көлде; үлем, кагылмыйча, 

Үтте яннан минем тирәләп. 

Нишлим, нишлим, соңгы минутымда 

Пислотетым итте хыянәт! 

Нишлим, сугыш дустым – пистолетым 

Соңгы сүздән кинәт баш тартты. 

Богау салды дошман кулларыма 

Һәм хурлыклы юлдан атлатты. 

 

 

Прости меня твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 

Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в жарком бою. 

Кто посмеет сказать, что я тебя предал? 

Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? 

Волхов – свидетель: я не струсил, 

Пылинку жизни моей не берег. 

Судьба посмеялась надо мной: 

Смерть обошла – прошла стороной. 

Последний миг – и выстрела нет! 

Мне изменил мой пистолет... 

Что делать? Отказался от слова, 

От последнего слова друг-пистолет. 

Враг мне сковал полумертвые руки, 

Пыль занесла мне кровавый след... 

4 укучы.  Тимер чыбык белән уратылган 

                Лагерьда син хәзер бер тоткын. 



                Күп дусларның бары исеме калган, 

                Гомерләрен йоткан бу упкын. 

5 укучы.  Син башыңны уйга салдың, Муса, 

                Ачу белән тулды йөрәгең. 

                Синең алга дошман икмәк куйса, 

                Икмәгеннән аның җирәндең. 

(шагыйрьнең “Алман илендә” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “В стране Алман”) 

Кая соң сез, Гейне һәм Марксны 

Тыңлап үскән мәгърүр егетләр, 

Алар бакчасында үскән гөлләр, 

Вильгелм Телль, Энгель кебекләр? 

Борыгыз муйнын комсыз карчыганың, 

Кояш чыксын Алман җиренә. 

Күтәрелсен Тельман трибунага, 

Маркс, Гейне кайтсын иленә. 

Арагызда кем бар – Цеткин улы, 

Тельман егетләре кайсыгыз? 

Ишетегез бөек хаклык сүзен, 

Төрмәләрне безнең ачыгыз! 

 

Солнцем Германию осветите! 

Солнцу откройте в Германию путь! 

Тельман пусть говорит с трибуны! 

Маркса и Гейне отчизне вернуть!  

Кто Цеткин внук?! 

Кто Тельмана друг?! 

Есть среди вас такие, эй?! 

Услышьте голос великой правды! 

Наши тюрьмы откройте скорей! 

6 укучы.  Моабитны күрдем төшемдә мин, 

                Фашистларны күрдем төшемдә. 

                Күрмәсәңче, дөнья, беркайчан да 

                Күрмәсәңче моны өнеңдә. 

(шагыйрьнең “Вәхшәт” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “Варварство”) 

 

7 укучы.  Тәрәзәсе тимер пәрәвезле, 

                Һәр ишеге кат-кат йозаклы. 

                Үтерелергә  сәгать калган чакта, 

                Нигә минут озын бу чаклы? 

(шагыйрьнең “Төрмәдә төш” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “Сон в тюрьме”) 

8 укучы.  Бармагымны ярып, каным белән 

              Соңгы сүзне яздым диварга: 

              Кем булса да, бәлки, исән калса, 

              Алып чыгар аны дөньяга. 

(“Моабит дәфтәрләре” – экранда проекция. Муса Җәлилнең Яки  А. Тиммерманс белән 

саубуллашуын сәхнәләштерү. Риза Ишморат “Үмәс җыр” (героик дарамадан өзек)) 

1 укучы.  Ромашкалар, ромашкалар, 

               Ничә тапкыр керде җырга, 

               Ромашкалар – күңелләрдә, 

               Ромашкалар үсә кырда. 

2 укучы.  Берәү, икәү, ун, егерме, 

               Йөз һәм миллион ромашкалар. 

               Бухенвальдта, Моабитта, 

               Шпандауда – ромашкалар.   



(Экранда проекция – “Кызыл ромашка” шигыренә иилюстрация) 

  (шагыйрьнең “Кызыл ромашка” шигыре башкарыла. 

Стихотворение М.Джалиля “Красная ромашка”) 

3 укучы.  Мин югалдым дуслар арасыннан, 

                Оныттымы инде күбәүләр? 

                Юк, юк. Мине сөя, сагына, көтә торган 

                Йөрәкләр бар...Алар меңәүләр. 

(Экранда проекция – “Җәлил” операсы күренешләре) 

( “Җәлил” операсыннан җыр башкарыла. 

Музыка Н.Жиганова. Звучит ария Джалиля из оперы “Джалиль”) 

Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, 

“Алмаштырган илен”,  - дисәләр, 

Син ышанма, бәгърем!Мондый сүзне 

Дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. 

Сиңа синнән хәбәр китерсәләр, 

“Ул егылган арып”, - дисәләр, 

 Син ышанма, бәгърем! Мондый сүзне 

Дуслар әйтмәс, якын күрсәләр.  

 

Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут: «Устал он, отстал он, упал», -  

Не верь, дорогая! Слово такое 

Не скажут друзья, если верят в меня.  

  Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут: “Изменник он! Родину предал”, - 

Не верь, дорогая! Слово такое 

Не скажут друзья, если любят меня. 

 

4 укучы.  Мин тез чүкмәм, катыйль, синең алда, 

Кол итсәң дә, тоткын итсәң дә. 

Кирәк икән, үләм аягүрә. 

Балта белән башым киссәң дә. 

(Экранда проекция – Х.Якуповның “Хөкем алдыннан” картинасы) 

5 укучы. Өемнең янында җил елый, - 

               Бик ерак юл узган ул, беләм. 

               Мусалар турында хәбәр бар: 

               “Татарлар елмаеп үлделәр”. 

( М.Җәлилнең “Ана бәйрәме” шигырен сәхнәләштерү. 

Инсценирование стихотворения М.Джалиля “Праздник матери”) 

1 укучы. “Талантлы татар шагыйре үзенең үлемен батырларча каршылады. Аның иң соңгы 

карашы дөньяга өметле булды, соңгы сулышына кадәр аның йөрәгендә җыр сүнмәде. Без шуңа 

горурбыз: аның ялкынлы шигырьләре озак еллар буена яңгырап торачак”.   Мостай Кәрим - башкорт 

халык шагыйре. 

2 укучы.  “Гомрем минем моңлы бер җыр иде, 

Үлемем дә яңрар җыр булып!  

Чыннан да шулай – Җәлил җыры, Җәлил тормышы җыр булып мәңге яңгырар!”   Николай 

Тихонов  - рус шагыйре. 

3 укучы. Белорус шагыйре Петрусь Бровка болай дип язды:  “Шагыйрь җиңүгә ышанды, һәм 

ул җиңү көне килде. Ватаныбыз өчен гомерләрен биргән күп санлы геройлар арасында М. Җәлил 

исеме сүнмәс йолдыз булып һәрвакыт янар”. 

4 укучы. “Муса Җәлил – зур шагыйрь генә түгел, ә бәлки көчле рухлы батыр да. Ул минем 

өчен күп сынаулар һәм үлем каршында гражданлык һәм язучылык батырлыгы күрсәткән кешеләрнең 

бер үрнәге булды һәм шулай булып калачак”. Константин Симонов - рус язучысы. 

5 укучы. “Муса Җәлил – героик язмышлы шагыйрь. Ватаныбызның барлык халыклары кебек 

үк, без дә куркусызлыгы белән бөтен дөньяны таң калдырган яшь һәм сокландыргыч шагыйрьне 

үзебезнең йөрәкләребездә сакларбыз”. Георгий Леонидзе - грузин шагыйре. 



6 укучы. “Муса Җәлилнең шигъри батырлыгы яшәү батырлыгы белән кушылды. Бу батырлык 

фаҗигале, ләкин һәркемне көнләштерерлек. Бөек шагыйрьнең үлемсез даны,  “Моабит 

дәфтәрләре”нең  литва теленә тәрҗемә ителүе бөтен дөньядагы кебек үк, минем хәтеремдә яшәве 

миңа шатлык бирә”. Антанас Венцлова -  литва язучысы. 

7 укучы. Муса Җәлил шигырьләрен мин һәрвакыт каушау һәм дулкынлану хисе тоеп тәрҗемә 

иттем. Бу соклангыч кешенең  һәм ялкынлы шагыйрьнең фаҗигале язмышы хакында уйламыйча 

гына, аның әсәрләренә кагылырга ярамый”. Анна Ахматова  - рус язучысы. 

8 укучы. “Муса Җәлил – татар халкының сокландыргыч улы, аның җырчысы һәм аның герое – 

бөтен совет халкының сөекле шагыйренә, данына һәм горурлыгына әверелде. Аның яшәве үлемнән 

көчлерәк, чөнки аның батырлыгы – мәңгелек, ә җыры - үлемсез”.  Марк  Лисянский – рус шагыйре. 

6 укучы. “Муса Җәлил үзенең кыска, ләкин якты шигъри юлында, үз каны белән  беркетелгән 

иҗат батырлыгында безгә тынгысыз васыять калдырган. Моны киләчәк буыннар исләрендә изге 

мирас итеп тотарлар”. Эдуардас Межелайтис – литва шагыйре. 

7 укучы.  Әйткәнеңчә, синең җырлар, Муса, 

                Ил кырында чәчәк аттылар. 

                Үз илендә алар көч һәм ялкын, 

                Мәңге сүнмәс яшәү таптылар. 

(Кичә Муса Җәлил сүзләренә язылган  “Җырларым”  җыры белән тәмамлана. 

Композиция завершается  песней. Музыка С.Сайдашева, стихи М.Джалиля «Песни мои») 


