
ФИЛИПП ЛУКИН ҪУРАЛНӐРАНПА - 105 ҪУЛ 

Юрӑ-кӗвӗ acmu 
ФИЛИПП ЛУКИН - о. 

корифей чувашской вокальной музыки 
к 105-летию со дня рождения Ф. М. Лукина щ 

«5 С 

Наци вулавӑшӗнче музыка тӗнчине кӑ-
мӑллакансем пӗрле пуҫтарӑнса тӗл пулу, 
калаҫу, концерт ирттерессине йӑлана 
кӗртнӗ. Юлашки ҫулсенче Светлана Мака
рова музыка тӗпчевҫи тэта Вера Архипо-
ва, искусствӑпа литература пайӗнче ин-
формаципе тивӗҫтерекен тата массӑллӑ 
ӗҫшӗн яваплӑ тёп специалист, пуҫарнипе 
«Мерчен» юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗ йӗркеленӗ. Вӑл 
Чӑваш Енри музыка искусствипе паллаш-
тарас, тӑван халӑхӑн йӑли-йӗркине упра-
са хӑварас, ҫӗнӗ варкӑш кӗртсе куракан 
патне ҫитерес тӗллевпе ӗҫлет. Ҫавӑн пе-
кех «Мерчен» кӗтречӗ чӑваш культурипе 
искусствин паллӑ деятелӗсен пурнӑҫӗпе 
пултарулӑхне туллин кӑтартса парас енӗ-
пе те тӑрӑшать. 

Хальхинче тӗл пулӑва Филипп Лукин 
композитор, дирижер, патшалӑх тата об
щество деятеле ҫуралнӑранпа 105 ҫул 
ҫитнине халалларӗҫ. Паллӑ ҫак пулӑм 
тӗлне Наци библиотеки «Филипп Лукин -
юрӑ-кӗвӗ ӑсти» электрон кӑларӑм хатӗ-
рленӗ. Унта композиторӑн нумай енлӗ 
пултарулӑхне анлӑн кӑтартса пама тӑ-
рӑшнӑ. Пуян материал культура тытӑмӗ-
нче ӗҫлекенсене ҫеҫ мар, ахаль ҫынсене 
те кӑсӑклӑ пулӗ. Ҫавӑнпах музыкҫӑ пул-
тарулӑхӗпе ҫыхӑннӑ компакт-диска паха-
ламашкӑн республикӑри культурӑпа ӳнер 
ӗҫченӗсем, наукӑпа вӗрентӳтытӑмӗнче тӑ-
рӑшакансем, Ф.Лукинӑн ентешӗсем тата 
студентсемпе вӗренекенсем чылаййӑн 
пуҫтарӑнчӗҫ. Чӑваш наци конгресӗн куль
тура комитечӗн хастарӗсем те ҫак меро-
приятирен юлмарӗҫ. 

Вера Архипова ертсе пыракан уяв про-
грамми хӑйне евӗрлӗ, питӗ пуян пулчӗ. 
Тухса калаҫакансем пултаруллӑ ентешпе 
мӑнаҫланнине, унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе ят-сумӗ 
ҫитӗнекен ӑрӑва пӗчӗклехтӑван ене юрат-
ма вӗрентине каларӗҫ. Композиторӑн 
пурнӑҫне аса илчӗҫ. Чӑваш Республикин 
композиторсен союзӗн ертӳҫи Николай Ка
заков унӑн кӗввисем вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫул-
сен самана палли пулса тӑнине палӑртрӗ. 
«Эпир, хальхи чӑваш композиторӗсем, ӑна 
чунтан тав туса аса илетпӗр. Пире пул-
тарулӑх ҫулӗ ҫине кӑлармашкӑн вӑл пӗр 
вӗҫӗмсӗр тӑрӑшнӑ», - терӗ. 

Пухӑннисене композиторӑн Мускавра 
пурӑнакан мӑнукӗ Марианна Левитова ви-
деокурав мелӗпе саламларӗ, аслашшӗне 
чӑваш халӑхӗ манманшӑн, пултарулӑхне 
сума сунӑшӑн тав турӗ. 

Ф.Лукин хӑйӗн ӗҫӗсемпе Раҫҫей куль-
турин ылтӑн фондне те пуянлатнӑ. 
Унӑн ячӗ Раҫҫей культурин юрӑ ӳнерӗ-
нче Т.Хренников, А.Новиков, М.Блантер, 
С.Туликов, Н.Жиганов, А.Пахмутова ячӗ-
семпе юнашар тӑрать. «Камерлӑ сочине-
нисем те, унӑн юррисем пекех, кӗвӗ илемӗ-
пе палӑрса тӑраҫҫӗ. Вӗсенчен хашӗ-пӗри 
тӗнчипе паллӑ музыкантсен - Э.Грач, 
В.Жук, Л.Евграфов, А.Любимов, В.Галкин 
тата ытти ӑстан репертуарне кӗрсе чикӗ 
леш енче те янӑрама тивӗҫлӗ пулчӗҫ», -
ҫырать Юрий Юлюхин музыковед. 

«Унӑн кӗввисемпе ҫырнӑ юрӑсене 
ҫӗршыври чи паллӑ композиторсемпе ӳнер 
тытӑмӗнче тӑрӑшакансем пысӑка хурса 
хакланӑ. Ф.Лукин еткерлӗхӗ тӗнче шайӗн-
че, ҫулсем, ӗмӗрсем иртсен те хӑй хакне 
ҫухатмӗ», - ҫирӗплетрӗ Светлана Мака
рова музыковед. 

Паллӑ композитор пирки искусствове-
дени наукисен кандидачӗ Любовь Бушу-
ева каласа пачӗ. Вӑл Филипп Миронович 
ҫинчен М.Кондратьев редакциленӗ «Фи
липп Лукин: музыкант. Общественный де
ятель» /Филипп Лукин: музыкҫӑ. Общество 
пурнӑҫӗн хастар ӗҫченӗ/ ятлӑ доку ментсен 
пуххи тухни пирки аса илтерчӗ. 

Пултаруллӑ композиторпа В.Давыдов-
Анатри , Ю.Сементер, А .Артемьев , 
А.Кӑлкан, Г.Ефимов, Г.Краснов паллӑ по-
этсем туслӑ ӗҫленӗ. Чӑваш халӑх поэчӗ 
Юрий Сементер пухӑннисене пурте пӗле-
кен «Уҫланкӑри палан» юрӑ мӗнле ҫурал-
ни ҫинчен каласа кӑтартрӗ. «Филипп Лу
кин композиторпа чӗрӗк ӗмӗр алла-аллӑн 
ӗҫлесе вӑтӑра яхӑн юрӑ ҫыртӑмӑр. Ҫавсен-
чен чи палли, чи ӑнӑҫли, манӑн шухӑшпа -
«Уҫланкӑри палан» юрӑ», - палартрӗ вӑл. 

Филипп Мироновичпа культура 
каҫалӑкӗнче нумай ҫул пӗрле ӗҫленӗ 
музыковед, тележурналист Александр 
Осипов та сӑмах илчӗ: «Филипп Лукин 
пирӗншӗн аслӑ юлташчӗ, чӑн-чӑн искус
ство халӑх пултарулӑхӗ ҫинче никӗслен-
меллине яланах асра тытма вӗрентетчӗ». 

Уяв концертне курма кӑсӑклӑ пулчӗ. 
Унӑн пурнӑҫне сӑнлакан видеофильм та 
пуҫтарӑннисен кӑмӑлне кайрӗ. «Мерчен» 
тӗпелӗнче «Музыкӑна панӑ пурнӑҫ» ятпа 
кӗнеке экспозицийӗ ӗҫлерӗ. , 

Музыка енӗпе Ф.Павловран, С.Мак-
симовран, В.Воробьевран пил илсе юлнӑ-
скер, каярахпа И.Дунаевский музыкҫӑпа 
ҫыхӑну тытса ӗҫленӗскер хӑйӗн хаста-
рӑхӗпе пултарулӑхне наци культурине ата-
лантарас ӗҫе хывнӑ. Ентешӗмӗрӗн сумлӑ 
та сӑваплӑ ячӗ чӑваш халӑх кун-ҫулӗнче 
пысӑк сас паллисемпе ҫырӑнса юлнӑ. 

Максимилиан СЕВАСТЬЯНОВ, 
ЧНК культура комитечӗн пайташӗ. 


