
Сенарий проведения вечера «Песенное наследие народа мари»  

(«Муро мемнан илышыште») 

 

Поро кас лийже, шергакан родо-влак, пошкудо-шамыч, уна-влак! Поро 

марий кас! А тудыжо эшеат поро лийже, шўм-чонеш кужу жаплан кодшо 

манын, эн ончычак муро салам гыч тў‰алына.  
 
«Поро кас» Мутшо С.Николаевын Семже И.Молотовын. 
 

Умыр кас чаклана,  

Канде шулдыран.  

Ер воктен кайык-влак 

Мурым шуйдарат.  

Мыланем тиде кас  

Тыгела шокта:  

— Мландылан, калыклан  

— Лийже поро кас!  

Кас кава чеверга  

Ялтак ўдыр гай,  

Пиалан оръе‰ла  

Шўдыржº йолга,  

Пуйто пўтынь кава  

Каласал колтас:  

— Мландылан, калыклан  

Лийже поро кас!  

 

Нур ўмбачын волат,  

Нойымым мондат.  

Клуб воктен рвезе-влак  

Угыч погынат.  

Тымык южым лыжган  

Шергылтале вальс:  

— Мландылан, калыклан  

— Лийже поро кас!  

Пашанам пагален, 

 Кумылнам пален,  

Толын ныжылге кас- 

 Рвезылык пайрем. 

 

Лўмынак пўртўсна  

Тудым пºлеклас:  

Йырым-йыр тымык кас,  

Ямле поро кас...

А мурым кажне е‰ йºрата. Лийже тудо илалше але самырык, 

ўдырамаш але пºръе‰.  Садланак огыл мо тачысе каснам «Муро мемнан 

илышыште» манынна. 

Ме таче пырля мурым мураш, илышыште лийше тўрлº историйым 

шарналтен шинчаш погынен улына. А могай кас эрта куштымаш да модмаш 

деч посна? 

Икте-весылан ныжыл кумылым пºлеклаш погынен улына. Сандене те 

чыланат таче шке койыш-шоктышдам ончыктышаш улыда. Тунам веле 

марий касна чынжымак весела касыш савырна.  

А участникна-влакым шке кид шокшо дене ырыктен ыштыме пºлек 

вуча. 

«Муро, муро, тый от лий гын, мо ден илыш сºраса?» - возен Шабдар 

Осып. Чынжымак, муро – айдемын шўшпык кумылан йолташаже. А тўняште 

могай гына муро, сем уке? Тыгак мурызо шотыштат ятыр поро шомакым 

каласаш лиеш. А теве яндар йўкан Галина Баширован муралтымыжым 

колатат, чон куана, волгыдо илышлан ўшан шочеш. (муро) 

 

 



 

 

«Кайыклан пыжашыже, айдемылан шочмо верже шерге» маныт 

калыкыште. Кайыкын шке мурыжо, айдемын шке пўрымашыже. Мыланнаже 

пуйырен эрвел мландеш шочын, Мишкан мландеш вожым колтен, 

лышташым шараш. Лач «Мишкан – мыйын муро, илышем» манын муралтен 

колтена гын уло чон кºргына куштылем кая дыр шонем. Мемнан Галина 

Ивановнан илыш корныштыжо тиде муро яндар шонымашым коден. 

Мишкан 

Мутно В.Регеж-Гороховын  

Семже Ф.Буляковын  

Лиям ма йот элыште  

Я шочмо кундемыште-  

Чонем Инак серышке  

™жеш юарлен.  

Припев:  

Мишкан — мыйын муро,  

Мишкан — мыйын шулдыр,  

Мишкан — мыйын кудо,  

Илышем.  

Ла-ла-ла...  

 

Чыла тыште палыме,  

Моткочак пагалыме,  

Эрелан йºратыме,  

Айват мыланем. Припев.  

Шы‰ен тудо шўмышкº,  

Йо‰га тудо мурышто,  

Кодеш тудо чонышто,  

Волгалтын илен. Припев. 

Кажне пагыт шке семынже шўм-чонеш кышам кода. Мондаш лиеш мо 

шочмо пагытым, школыш коштмо йолгорным, первый йºратымашым. 

Йºратымаш, йºратымаш… Мо вара тудо тугай? Айста тўшка вий дене 

ты йодышлан вашмутым кычалына. Йºратымаш чыла се‰а, йºратымаш 

модыкта, йºратымаш ўмырым шуя. 

Ах, йºратымаш… Ныжыл волгыдо шижмаш. Ала-кºн верч чон йўла, 

вашлиймашлан чон куана. Лач тунам ке‰еж кас – эн кўчык, лач тунам 

кавасе чыла шўдыр тыйын, лач тунам кайык гай шулдыран лият. 

Шарналтена шкенан рвезе пагытым, шўм-чон йўлымº, мурен коштмо 

кас-влакым. 

Арама  Мутшо Г.Чемековын Муз. Ион Кузьминын

 

Пырля коштмынам моткоч шуко гана  

Кºраналын ончен арама.  

Молан, йолташем, сыренат мыланем,  

Садышкат тый от лек арамак? Припев:  

Ужат, куанен,  

Тылзат шангысек шыргыжеш.  

Тўня тўзланен  

Мемнан рвезе пагыт лўмеш. 2 гана 

  

Ялт тулык гай лийын чатка арама,  

Лекмынажым вуча, шўмбелем.  

Мый,вуйым ом пу ойгылан нигунам,  

Тыланет ты мурем пºлеклем.  

Припев.  

Ойла, чыла калык тыге ожнысек:  



Йºраташ огеш лий кок гана.  

Мыят ўшанем, арамат ўшана:  

Адакат ме пырля лийына. Припев.  

Йºратем чыла. Пошкырт элемым, 

Ялем, пошкудемым, калыкем, 

Икшывемым, мужыр пелашемым, 

Лишыл да ўшан йолташ-влакем. 

 

Йºратем чыла. Тыгак лийман дыр. 

Кº вара йºратыде ила 

Кºргº чоншижмашна лунчырга гын,  

Кушко илышнаже савырна? 

 

Самырык тукымын мастарлык памашыже нимучашдыме, телыже-

ке‰ежше шыргыктен йога. Марий ўдырын образшым мурышто теве 

тыгайрак та‰астарымашым кучылтына гын, шўшпык йўкан, олма гай чевер, 

шымавуч гай кап-кылан, шара шинчан, ушан-шотан. Марий рвезат тудын деч 

вара ок код. Кушталтенат пуа, почеламутымат лудеш, мастарын сўретла, 

ныжылгын муралтен колта, кумылетымак налеш. 

 («Марий ўдыр» муро  мутшо В.Регеж-Гороховын, семже Иван 

Егоровын. Мура…) 

 

Палыме улыда те чылан Светлана Ивановна дене, тудын лўмжым 

районыштына гына огыл, Республика мучко марий калык илыме кажне 

лукышто палат манам гын очыни, кугунжак йо‰ылыш ом лий. Мурышт-

влак культура полатын сценыж гыч йо‰га. Вет Светлана Ивановнан шўм 

чоныштыжо мурсем шке семынже шочеш. «Марий улам – марла мурем» 

илыш девизше авторын творчествыжлан моткоч келшен толеш. Марий 

шўлышан, марий кумылан мурызынан паша саскажым иктешлен, порын 

кºранаш да куанаш гына кодеш. (муро) 

             Нерге ялем 

Кудыргалын йогалеш Шаде вўдет, 

Вўд ўмбаке лывырга шаре‰гет. 

Арамаште шўшкалта сар шўшпыкет, 

Шочмо ялем шымата эр кечет. 

       Кўзалалам курыкет вуйышкыжо, 

       Куаналын ончалам ўмбакет. 

       Тый гаетшым ом му вет, ай, нигуштат, 

        Шўмлан лишыл поро ял калыкет. 

Йºратем мый тыйымак, Нерге ялем. 

Шўмыштемже тый улат куш ом кай. 

Тыйын пелен нºлталалтеш лай кумылем, 

Кузе чоным почынак ом мурал. 

      Эрталат гын корно ден пурыде ит кай,  

      Мўндыр огыл корно деч Нерге ял. 

      Марий муро йо‰галтеш, пашаже ушналеш, 



      Шерет теммеш, йолташем, лий уна. 

 

 

Марий калык ожнысек унам вашлияш, унала кошташ йºратен. Кызытсе 

илышыште шонымо семын унала миен толаш але шке деке унам ўжаш йºн 

шагалрак гынат, икте весе дене ужын-кутырымо, вашлийме шуэш. Таче ме 

погынен улына пырля ваш-ваш келшен икте-весыланна поро мутым ойлен 

веселан кас эртараш. 

Шарналтен муралтен колтена ала, шкенан авана-кована-влак унам 

силен мурымо мурыштым.  

(унам силыме муро, такмак-влак) 

™стел гына ўмбалне ший самовар 

Чыжлен-гўжлен шинча гын вел ямле. 

™стел гына йырысе поро унаже 

Муралталал шинчат гын вел ямле. 

         Тўжем денат- тўжем мўкш эрталеш, 

         Тўжем ияш пуше‰гым кычалеш, 

         Айдыза-лай кочкына, айдыза йўына, 

        Тўжем ийым илышашат огына ул. 

Кўкшº гына курыкын вуйыштыжо 

Орлай денат орлай ден мор кўын. 

Айдыза-лай ончыкшат пырля илена, 

Ик орлаеш кўшº –лай мºр гане. 

 

Мемнан калыкын тўрлº модышыжо уло. Нуным калык паша коклаште, 

каныме годым шочыктен, курымла мучко илышлан келыштарен. Модыш вет 

айдемын капкылжым, тазалыкшым да кºргº вийжым шуарымаште ик эн 

кўлешан. 

Такше марий калыкын койышыжак тугай: кеч могай пайрем лийже – 

кумыл шулдыра‰еш, кид-йол модеш, муралтен колтен, кандырам пуна. 

(куштымаш) 

 

Концертыш коштшо-влак палат, Марий Эл гыч толшо уна артист-влак 

кузе у муро-влакым йо‰галтарен мурат. Шкенан мурызына-влакат вараш 

огыт код. 

Иктыжым калык йºратен мура гына кужу ўмыран лиеш. Айста ик тыгай 

мурыжым муралтен колтена. (муро) 

 

Луктеш гармонь сымыстарыше мурым, 

Чонем мура, кид йолемат модеш. 

Тыгак келшен, ик пўрымаш корнеш,  

Кочамыт иленыт ятыр курым. 

Арамлан мо Тукай, Джамиль, Токташ 

Та‰ келшымашым ўжыныт тапташ? 

Тый шкеат шўлалтет, угыч шочшо гай лийын, 



Ончалат йырым-йыр кугешнен. 

Иза-шольо татарын, руш ден марийын, 

Келшымаш кумыллан куанат! 

Курымна гоч кугу келшымаш толын кушкын,  

Икгай чон, икгай уш, икгай вий! 

Тыгай пе‰гыде кыл огеш кўрылт нигушто, 

Да мемнам ойыраш огеш лий! 

 

Тыге каласен коден йºратыме поэтна Миклай Казаков. Чынак мемнам 

ойыраш огеш лий. Да молан ойыраш? Мыланна пырля илаш, пырля пашам 

ышташ, пырляк веселан илаш – нимучашдыме куан. 

 

Мемнан калыкын мурыжо, куштымашыже, йомакше шотлен 

пытардыме. Айста шке йўланам огына мондо, вет тудо илышнам сºрастара, 

арулыкым ышташ, лўмнернам нºлташ полша. 

 

Чыла калык: марийжат, тотаржат, рушыжат, башкыртшат ваш келшен, 

йºратен да порын илаш шочынна. Айста, порын шыргыжалын, икте-весылан 

пиалым тыланена. Марий манмыла, илышда ўй да мўй лийже. Пайремнам 

умбакыже йºратыме муро-влак дене рвезе годсо илышым шарнымаш-влак 

дене шуена. 

Поч тºрзатым, олмам пуэм,  

Толам мўндыр корно гыч  

Мўндыр корным лишыл ыштен.  

Тендам ужаш мый тольым.  

Мураш шонен толынна,  

Кушташ шонен толынна.  

Йºраталме родына дек  

Кутыраш шонен толынна.  

 


