
«Иван Яковлев» 
опера авторӗн ячӗпе... 

Кӑҫал кӗвӗ ӑсти, вӗрентекен, общество 
ӗҫченӗ Александр Васильев ҫуралнӑранпа 
70 ҫул ҫитрӗ. 

Мероприяти Чӑваш наци конгресӗ пуҫарса 
янӑ «Чӑваш Ен пултаруллӑ ҫыннисем» про
е к т а килӗшӳллӗн Чӑваш Республикин 
вӗрентӳпе ҫамрӑксен политикин министер-
стви, Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑ-
лӑхӗсен институчӗ, Наци библиотеки пулӑш-
нипе иртрӗ. 

Чӑваш халӑхне Александр Васильев ком
позиторам пултарулӑхӗ яланах хавхалантар-
нӑ, халӗ те унӑн ячӗ тӑван халӑх асӗнче. Ҫак 
кунсенче Чӑваш наци вулавӑшӗн «Мерчен» 
тӗпелӗнче композиторӑн юбилейнехалалла-
са чӑваш кӗввин тата ҫӗнӗ кӗнеке уявӗ иртрӗ. 

Чӑваш патшалӑх гуманитри ӑслӑлӑхӗсен 
институтӗнче кун ҫути курнӑ кӗнеке «Алек
сандр Васильев композитор» ятлӑ. Вӑл -
тӑван культурен ылтӑн ҫӳпҫине пуянлата-
кан кӑларӑм. Ӑна пухса хатӗрлекенӗ - паллӑ 
ӑсчах, музыковед, доцент, гуманитри ӑслӑ-
лӑхӗсен институчӗн ӗҫченӗ Любовь Бушуева. 
Тухса калаҫакансем кӗнекен пысӑк пӗлтерӗ-
шне палӑртрӗҫ, вӑл пахалӑхлӑ та кирлӗ пул-
нине пӗлтерчӗҫ. 

Уява Чӑваш Республикин культура ми-
нистрӗн ҫумӗ Иван Архипов уҫрӗ. Чӑваш ха-

лӑхӗн мухтавлӑ ывӑлӗ Александр Васильев 
хамӑр республикӑра ҫеҫ мар, ют ҫӗршыв-
сенче те палӑрнине каларӗ, унӑн хайлавӗ-
семпе паллашма сӗнчӗ. Александр Георги-
евичӑн юбилей каҫне паллӑ ӑсчахсем, ком-
позиторсем, поэтсемпе ҫыравҫӑсем, калем 
ӑстисем килсе ҫитрӗҫ. 

Ӑшӑ тӗл пулура Александр Васильев 
композитор хайланӑ кӗвӗсем тата юрӑсем 
янӑрарӗҫ. Чӑваш патшалӑх филармонийӗн 
камерлӑ оркестре /пултарулӑх ертӳҫи Сер
гей Григорьев/, Чӑваш халӑх артисчӗ Ев
гений Краснов, Федор Павлов ячӗллӗ му
зыка училищин вӗрентекенӗ Лилия Сали-
хова, педагогика университечӗн «Иволга» 
ансамбле /ертӳҫи педагогика ӑслӑлӑхӗсен 
докторе Ирина Медведева/, Роза Таймасо-
ва хормейстр, Чӑваш патшалӑх академи ка
пелла оркестрӗн артисчӗ Наталья Егорова, 
Чулхулари патшалӑх консерваторийӗн сту-
денчӗ Людмила Фунтикова хӑйсен пултару-
лӑхӗпе тӗлӗнтерчӗҫ. 

Александр Васильев опера ҫырнипе те 
паллӑ. «Иван Яковлев» хайлавӗн пӗлтерӗшӗ 
калама ҫук пысӑк. Уявра «Косинскийпе Ека
терина дуэтне» ӑшшӑн йышӑннине палӑр-
тма кӑмӑллӑ. Чӑваш патшалӑх оперӑпа ба
лет театрӗн солисчӗсене, Чӑваш Респу

бликин тава тивӗҫлӗ артисчӗсене Людми
ла Яковлевӑпа Дмитрий Семкина тата Ва
лентина Архипова концертмейстера чӗре-
рен тав тӑватпӑр. 

«Мерчен» тӗпелӗнче «Александр Васи
льев: композитор, вӗрентекен тата общество 
ӗҫченӗ» ятпа кӗнеке экспозицийӗ ӗҫлерӗ. 
Александр Васильев пултарулӑхне кӗнеке-
сем, нота кӑларӑмӗсем, медиа-ресурссем 
уҫса параҫҫӗ. 

Чӑваш халӑхӗ хӑйӗн сумлӑ ывӑлӗпе 
Александр Васильевпа мухтанать: унӑн ӗҫӗ-
хӗлӗнчен, пултарулӑхӗнчен тӗлӗнет. Компо-
зиторӑн ырӑ ячӗ халӑх чӗринче ӗмӗрлӗхех 
юлӗ. 

Уявран Чӑваш наци конгресӗн культура 
тата «Чӑваш хӗрарӑмӗ» комитечӗсен пай-
ташӗсем - Ирина Лампасова, Алиса Лукина, 
Роза Степанова, Светлана Асамат, Анаста
сия тата Максимилиан Севастьяновсем айк-
кинче тӑрса юлмарӗҫ. «Пирӗн пурин те пӗр 
тӗллев - тӑван халӑхӑн ламра лама килекен 
ӑс-пурлӑхне, юрри-кӗввине, йӑли-йӗркине 
упраса хӑварасси, ҫамрӑк ӑрӑва илемлӗх 
тӗнчипе туллин паллаштарасси», - ҫирӗ-
плетрӗҫ хӑнасем. 

Вера АРХИПОВА, 
Ирина ЛАМПАСОВА. 


