
Советлар Союзы Герое,        

Ленин премиясе лауреаты 

герой -шагыйрь Муса Җәлил 

мәңге халык күңелендә   

сакланыр.
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 Жыр өйрәтте 
мине хөр 
яшәргә,

Һәм үләргә кыю 
ир булып.

 Гомерем минем 
моңлы бер жыр 
иде,

 Үлемем дә
яңгырар җыр 
булып.

 М.Жәлил 
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1.Муса ҖәлилнеңБөек Ватан 
сугышы елларындагы тормыш 
юлы ,иҗаты.
2.Шагыйрьнеңдөнья 
әдәбиятында һәм 
матбугатында тоткан урыны 
3.Муса Җәлил шигырьләре.



4

Ярый, дуслар, 

кызу көннәрдә 

дә

Шаяргалап 

шулай көлешик;

Сау булыгыз, 

Ватан 

сугышында

Җиңеп кайтып, 

исән күрешик.

М.Жәлил 4
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Муса  тормыш иптәше Әминәбелән.

 Сиңа миннән хәбәр 
китерсәләр,

 Муса инде үлгән дисәләр.

 Син ышанма бәгырем,

 Дуслар әйтмәс мондый 
сүзне, әгәр мине сөйсәләр.

М.Жәлил 
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МусаныңМ.В.Ломоносов исемендәге Мәскәү
дәүләт университетында укыган еллары.

 Муса Җәлил университетның
атаклы профессорлары 
лекцияләрен калдырмый 
йөри.А.В.Луначарский 
лекияләрен аеруча 
кызыксынып тыңлый. 
Философия , иҗтимагый һәм 
әдәби проблемалар буенча 
оештырылган кайнар 
дискуссияләргә йөрергә ярата. 
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Татар халкынын бөек шагыйре 
М.Җәлил 1906-1944 елларда яшәгән.

 Жыр өйрәтте мине хөр 
яшәргә,

 Һәм үләргә кыю ир булып.

 Гомерем минем моңлы бер 
жыр иде,

 Улемем дә яңгырар җыр 
булып.

 М.Жәлил 
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В 1922-1923 елларда шагыйрь Казан шәһрендә
рабфакта укый.
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 Сулдан уңга шагыйрь 
С.Хәким, артист 
У.Альмеев, шагыйрь Нур 
Баян, композиторлар 
Җ.Фәйзи, М.Җәлил 
(1939).

Муса Җәлил 

дуслары белән.
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Бөек Ватан 
сугышының
беренче 
көннәреннән үк 
Муса Җәлил 
фронтныңалгы 
сызыгында.
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1942 -1944 елларда Җәлил фашист 
тоткынлыгында.

Җир йөзе 
шундый киң,

 Күңелле һәм 
якты!

 Тик төрмә
караңгы,

 Ишеге йозаклы.
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Тоткынлыкта 

1942 елның июнендә Волхов юнәлешендә барган канлы сугышлар 

вакытында, аларның часте чолганышта калып, М. Җәлил каты яраланган 

хәлендә дошман кулына эләгә.
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ҖӘЛИЛЧЕЛӘР
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Бельгия 

каршылык 

хәрәкәте 

сугышчысы 

Андре  

Тиммерманс
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Моабит дәфтәрләре
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««МусаМуса ҖәлилҖәлил музеемузее»»

Муса Җәлил музее ике янәшә квартирны

биләп тора. Беренче квартирда мемориаль

музей, икенче квартирда күргәзмәләр залы

һәм әдәбият салоны урнаштырылган.

Музей фонды

составында: 

М.Җәлил тормышы

һәм иҗат юлына

багышланган

басмалар, 

М.Җәлилнең басма

әсәрләре, 

шагыйрьнең шәхси фотографияләре, хатлары,

Советлар Союзы һәм Ленин премиясе лауреаты

грамоталары саклана.

Һәр елны 15 февраль көнне М.Җәлилнең

фашистларда пленда булган чакта язылган “Моабит

дәфтәрләре” тәкъдим ителә.
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Рабочий кабинет

Жилая комната
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Грамота Героя Советского 

Союза. Удостоен в 1956 г. за 

исключительную стойкость и 

мужество, проявленные в 

боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой 

Отечественной войне.

Грамота Лауреата Ленинской 

премии. Присуждена в 1957г. 

за цикл стихотворений 

“Моабитская тетрадь”.
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Письменный стол. Куплен 

М.Джалилем в Москве 

(1935 г.), где он жил до 

1939 г. 

На столе фотография поэта 

с дочерью Чулпан.

Книжный шкаф с личной 

библиотекой М.Джалиля.

В библиотеке произведения 

татарских писателей, русских 

классиков (А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов), 

словари, литературная 

энциклопедия, книги по 

музыкальному искусству.
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Мандолина, на которой 

играл М.Джалиль. Куплена 

поэтом в 1934 г.

Фотоальбом.

Скомплектован 

М.Джалилем. Хранит 

фотографии поэта, семьи, 

друзей.
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1944 нче елның 

25 августында 

Җәлил һәм аның 

иптәшләренең 

гомерләре 

гильотино 

балтасы астында  

өзелә.
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ҖӘЛИЛЧЕЛӘР
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Җыр өйрәтте 

мине хөр 

яшәргә

Һәм үләргә кыю 

ир булып.

Гомерем минем 

моңлы бер җыр 

иде,

Үлемем дә 

яңгырар җыр 

булып.
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