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своїми за-

школи?

ВІТАЄМО

ПРЯМА ЛІНІЯ «МК»

РЕЗОНАНС

фестивалю) не тільки 
наводили на роздуми.

«Перевесло» 
запрошує

Я встану, 
найкращі 
старшою

такі
змагання і роз-

ЩО вже

Відбувся пленум Ульянов-] 
ського райкому ЛКСМ України,; 
який розглянув хід виконання^ 
додаткових заходів райкому; 
комсомолу по виконанню рі-; 
шень XX з’їзду ВЛКСМ і XXV; 
з'їзду ЛКСМ України. Пле-; 
нум також розглянув орга-; 
нізаційне питання. У зв’язку; 
з переходом на господарську; 
роботу, пленум звільнив В. Зе
леняка від обов’язків першого 
секретаря райкому комсомолу.

Пленум розглянув кілька кан
дидатур. Першим секретарем 
Ульяновського райкому ЛКСМУ 
було обрано Володимира Хо- 
лявку, який до цього працював; 
заступником завідуючого від-; 
ділом комсомольських орга-; 
нізацій райкому комсомолу. ;

рювальної дільниці.
Однак темпи і якість ве

дення робіт генпідрядни
ком (трест «Кіровоградбуд») 
по ліквідації будівельних 
недоробок в майстернях і 
?пт>/Д1?н?Цтві гуртожитку 
г 4 давить під за-
ИОМгУпа.?Иву 3ДачУ всього 
™"ЛЄнсУ Училища до но

вого навчального року.

красно! Так чи ні?» провели диспут лауреати 
Всесоюзного конкурсу Т. Красненко та І. бер
лин. Не залишалось у залі байдужих, мабуть, і 
тоді, ноли соло на одній підошві в стилі «Степ* 
виконував дипломант XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у Москві С. Масленников. 
А гострі сатиричні куплети та ліричні одкро
вення біля мікрофону ведучих м. Бандуріна та 
М. Ващукоаа (до речі, теж дипломантів згада
ного Фестивалю) не тільки веселили глядачів, 
а й

(ВІД РЕДАКЦІЇ. Фак
тично перераховуються всі 
ті недоробки, про які мо
вилось 6 лютого на сторін
ках газети. За чотири мі
сяці ніхто, як кажуть, І 
пальцем не поворушив!).

В червні разом з дирек
цією училища уточнявся 
перелік недоробок, які ви

на ХЛОПЦІВ, ЯКІ 
між со- 
вже г<>- 

Ще буде все: п я- 
можливо, перша 

пам’ятні мандрівки 
з класом... Перше 
до окнокласника,

«Практика без практи
ки» — під таким заголов
ком ще напочатку лютого 
газета опублікувала корес
понденцію, в якій зокрема 
критикувалось керівництво 
виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зір
ка» за відтягування буді
вельних налагоджувальних 
робіт у майстернях Кіро
воградського середнього 
професійно-технічного учи
лища № 4. У першій же 
відповіді заступника дирек
тора Ю. І. Пухаря про це 
навіть но згадувалось. «Мо
лодий комунар» опубліку
вав 28 травня його від
писку. І ось лише через 
півтора місяця після пуб
лікації відписки (і через 
майже півроку — після 
появи критичного мате
ріалу) надійшла відповідь 
від головного інженера 
«Червоної зірки» В, М. 
Друзягіна:

Літературно - мистецький 
клуб «ііеревесло», який 
об.єднує творчу інтеліген
цію Кіровограда, запрошує 
на чергову зустріч музи
кантів і педагогів, акторів 
і бібліотекарів, художни
ків і книголюбів, передусім 
тих із них, «Хто серцем 
кучерявий», як сказав поет. 

За дев’ять місяців свого 
існування клуб провів дис
пути «Кіровоград очима 
архітентора», «Українська 
мова в місті та області: 
проблеми і перспективи», 
«Школа в умовах перебу
дови», обговорення п’єси 
М. Шатрова «Далі... Далі... 
Далі...». Запам’яталися й 
зустрічі з артистами Ор
ловського драмтеатру. з 
письменниками Д. Черед
ниченком, I. Власенном, 
М. Сомом, музичні й по
етичні вечори...

29 серпня у залі мис
тецтва обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської про
йде розважально-нонцерт-

* ний «Вечір сюрпризів: най- 
І яскравіші враження літа».
♦ Початок, як завжди, о 18 
X год. ЗО хв.
*>♦♦**♦ «>♦*♦♦♦♦♦♦♦♦

ПЕРЕМОЖЦІВ
Підбито підсумки со

ціалістичного змагання 
серед молодих тварин
ників республіки в зимо
вий період 1987—1988 рр. 
За досягнення високих 
результатів по вироб
ництву тваринницької 
продукції пам’ятним 
Червоним вимпелом ЦК 
ЛКСМ України і цінним 
подарунком нагородже
но комсомольсько-моло
діжний колектив опера
торів машинного доїн
ня корів колгопу імені 
Шевченка Ульяновсько
го району. КМК занесе
но до Книги пошани рес
публіканської комсо
мольської організації.

Кращих молодих до
ярок республіки наго
роджено Почесними 
грамотами ЦК ЛКСМУ і 
туристськими путівками 
по Радянському Союзу. 
Серед них десять доярок 
з нашої області. Це —

дакції працюватиме «пряма телефонна лінія» 
газета. У ці дні з 16 до 17 години чекатиме 
дзвінків по телефону 2-59-82 кореспондент 
Тетяна Тарасенко.

Чи стала газета вашим другом, порадником? Які руб
рики, сторінки в тижневику вам найбільше запам’ята
лися? Що не подобається і чому? Які ваші пропозиції? 
В чому потрібна допомога газети? Назвіть адресу від
рядження журналіста. Ось тільки побіжний перелік тих 
питань, які хвилюють редакцію. А вас, дорогі друзі? 
Чекаємо дзвінків. Нагадуємо телефон — 2-59-82.

Редколегія.

сестрою Оксаною піду до 
школи. Буде грати музика, 
і всі школярі будуть дару 
аати нам квіти.

А потім пробіжить дів
чинка із дззоником. Олю, 
а я також хотіла 6 бути на 
місці тієї дівчинки, хоча 
ще трошки соромлюсь. А 
після першого уроку я хо
тіла б, щоб ми з класом 
пішли до парку і гойдали
ся на гойдалка* довго-дов
го, цілий день.

Як і асі першокласники 
за 10—15 хвилин до свят
кового дзвонику іаннуся 
трошки схвильовано і роз
гублено буде з великою 
цікавістю дивитися на стар
шокласників, котрі зустрі
нуться після канікул; на 
дівчат, які сміятимуться 
дзвінким сміхом, одна од
ній розповідаючи про від
починок.
сперечатимуться 
бою змужнілими 
лосами 
тірки, 
двійка, 
разом 
почута 
яке вже не назвеш просто 
дружбою...

«Ой, три дні залишалось. 
Скоріше б вони пробігли, 
хочеться до школи...».

О. ЗАПОРОЖЕЦЬ, 
учениця середньої 
школи № 13.

Ірина Журавльова з 
госпу імені 
мінського, 
Кондратюк 
імені Шевченка Ульянов
ського, Любов Кирса- 
ненко з колгоспу імені 
Урицького Компаніїв- 
ського, Світлана Брунь з 
колгоспу «Мир» Гайво- 
ронського, Петро Кон
дратюк з колгоспу іме
ні Шевченка Ульянов
ського, Галина Лисенко 
з колгоспу «Дружба» 
Онуфріївського, Надія 
Колосова з колгоспу 
«Мир» Гайворонського, 
Алла Дончик з колгоспу 
«Україна» Знам’янсько- 
го, Надія Крисько з кол
госпу імені Куйбишева 
Гайворонського та Ка
терина Грабчак з кол
госпу імені Шевченка 
Ульяновського районів.

Щиро вітаємо пере
можців змагання.

кол- 
Леніна Зна- 

Валентина 
з колгоспу

хвилин ми 
його, а по- 

нашу

ця дітей на самокатах та 
дао- і триколісних вело
сипедах. Працівник
КВЛУЦА О. Ю. Вагжа- 
нов протягом трьох тиж
нів готував дворові фут
больні команди, а під 
час езята організував 
матч між хлопцями Но- 
вцмйколяївки і Некра- 
еївкй. Свою допомогу 
запропонувала і старша 
медсестра школи-інтер- 
нату Р. і. Золотарьова.

Були й несподіванки. 
Андрій Разливая, примі
ром, розплакався, коли 
його попросили з поли. 
А сталось це тому, що 
з маминої вини він за
пізнився на змагання ве
лосипедистів. Учаспки і 
переможці свята одер
жали 15 грамот, 39 при
зів і сорок повітряних 
кульок, але й цього ви
явилось замало. Та го
ловним підсумком зма
гань було щире бажання 
дорослих і дітОй якнай
частіше проводи ти» 
масові 
ваги.

рішено ліквідувати силами 
об єднання «Червона зір
ка». г

Значна частина доукомп- 
лектаційних робіт, "монта
жу і налагодження облад
нання — виконано. Станом 
на 1 липня залишилось 
всього 5 одиниць облад
нання, їх буде полагодже
но протягом місяця.

На прохання дирекції 
училища мц іракше роз
планували розташування 
обладнання, підключили 
його до роботи. Силами 
відділу головного енерге
тика в серпні буде прове
дено паспортизацію зва-

розплакався...
Веселе свято, підго

товлене педагої ом-орга- 
нізатором міського мо
лодіжного центру О. К. 
Вагжановою разом із 
працівниками ЖЕДу-И, 
пройшло на стадіоні мі
ської десятирічки № 25. 
Активно сприяли його 
організації й проведенню 
Мишко Заярннй, Сашко 
і Серьожа Федорченки, 
Андрійко Шабалін та 
Олег Олефіренко, які за
здалегідь розвісили на 
під’їздах будинків яскра
ві оголошення про май
бутнє свято і цікаві спор
тивні плакати, допомага
ли підготувати майдан
чик стадіону, прикраси
ли його різнокольорови
ми повітряними кулька
ми, котрі вручались учас
никам змагань.

Не обійшла увагою 
цей захід і громадськість 
мікрорайону «Аерофлот- 
ський». Ось, наприклад, 
голова будинкового ко- 
мітету б. М. Ковальов 
відмінно провів змагай-

ЧИТАЧ—ГАЗЕТА
Дорогі друзі! Триває передплата на газети й жур

нали на 1989 рік. Тому і нас, журналістів, і читачів хви
лює питання, яким буде «Молодий комунар»-89. Hin- 

Ц дня редакція одержує листи, в яких ви, дорогі читачі, 
І схвально відгукуєтеся про вихід нинішнього року га

зети тижневиком, радите, пропонуєте нові теми, рубри 
ки. Дякуємо. Ми зацікавлені й надалі розширювати 
діалог з читачами. Особливо зараз, коли триває пе
редплата і колектив редакції творчо працює над тиж
невиком зразка 1989 року. Журналістам «МК» потрібні 
ваші думки, поради, цікаві пропозиції по поліпшенню 

і) змісту і оформлення газети. Запрошуємо, як кажуть, 
на сімейну раду громадських кореспондентів, робсіль- 

() корів, комсомольських працівників, всіх читачів газети, 
р 3 цією метою з 29 серпня по 2 вересня включно в ре-

читач-
ваших 
газети

м Л ЛоГО; було б бажання, а навчитись
3 тпомбоні реально... і ногою. Цього пе 

□?нТЮрій РАСЮН з оркестру музичних ексцент
риків «Тутті*. фото к ГАНИША.

— Дійсно, уже досить 
довгий час не ліквідовані 
так звані (?) будівельні 
недоробки. До них нале
жать незакінчені генпід
рядником комунікаційні 
роботи, не забетоновано 
підлогу, не працює венти
ляція. Не закінчено мон
таж частини обладнання, 
розкомплектовандго в про
цесі зберігання його в учи
лищі.

«ОЙ, ВСЬОГО ТРИ дні
ЗАЛИШИЛОСЯ
«Скоріше О вони прооігли, 

так хочеться до школи!..»— 
мріяння майбутньої пер
шокласниці тринадцятої 
десятирічки Ганнусі Кузь
ко я перервала
питаннями.

— Хочеш до
— Так, дуже!
— А як ти 

уявляєш собі?
— Веселим. Хочу, щоб 

було яскраве сонечко, але, 
щоб не пекло, а було, як 
після дощу.

— Ганнусю, ти вже при
готувалась до шноли?

— Так. Форму вже мама 
приготувала, ще залишило
ся портфелик скласти.

— А що ж ти понладеш 
у нього?

— Зошити, ручку, олі
вець, гумку.

— А про щоденник за
була?

— Та ні. Спочатку упер 
шонласнинів тільки блон- 
нотини.

— Ось коли я ще була у 
першому класі, так ми з 
дівчатами інколи приноси
ли маленьких ляльок, зві
рят, щоб гратися на пе
рервах чи деяких уроках. 
А ти покладеш у портфе
лик щось таке?

Ганночка оглядає кімна
ту, де на дивані, кріслі, 
столі іграшки, і з посміш-

СОЛО НА одній підошві
Велика Естрадна Енциклопедія (молодіжний 

додаток) — так розшифровується й перекла
дається з російської назва музично-гумористич
ної вистави «ВЕЕНЦ-88» артистів Ленконцерту. 
Гастролі цього колективу з успіхом пройшли в 
обласному центрі 22 — 24 серпня.

Шоу-програма зібрала різножанрових ар
тистів: оркестр музичних ексцентринів «Тутті», 
Ленінградський квартет народних Інструментів 
«Терем», виступи вокалістів та представників 
оригінального жанру. На тему «Жінка це пре-

...»
кою на обличчі відповідає:

— У мене найулюблені
ша іграшка —• ота лялька. 
Але якщо вийняти все із 
портфелика, всунути ляль
ку, то навпь і тоді поміс
тяться лише одні ії ноги. 
Маленький у мене порт
фелик.

І і аннуся біжить у Дру
гу кімнату і звідтіля вер
тається вже з портфели
ком. Кілька 
розглядаємо 
тім продовжуємо 
розмову, ильки тепер вже 
Іанночка починає закидати 
мене найрізноманітніши
ми запиіаннями (чого я її 
так багато питаю, як я її 
знайшла і т. д.). і коли я 
на все відповіла, вона сіла 
поруч і каже; «Давай, за
питуй далі».

— Писати і читати гар 
но ВМІЄШ?

— Іак, тато ще до шніль- 
НО! підготовки навчив.

_  То тобі було легко на 
підготовці?

— Звичайно, тільни пе
рерви були дуже малень
кими.

— Уяви собі, 
перше вересня...

— Рано вранці 
одягнусь, візьму 
квіти і разом зі

вперше
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МАБУТЬ, важливо поча
ти з передісторії Ва- 

Їюї роботи в театрі, як ви 
важаєте!
— Родом я Із Над’ятран- 

ня, село Рогова... Його не на 
Кожній карті зустрінеш... Це 
Гам, під Уманню'... Дитин
ство босоноге моє промай
нуло в знаменитій уманській 
дендрологічній СофіївцІ 
(батько певний час
працював). Скільки пам’я
таю себе, все милувався за
чарованими скелястими бе
регами моєї Ятрані, віко
вічними кам’яними казками 
парку: водоспадом «Три
сльози», гротом Венери, 
острівцем Кохання, висо
ченним фонтаном на Каме
ні смерті...

Довгими літніми вечора
ми лежав на кожусі, під ха
тою, лічив зорі на Чумаць
кому Шляху... Дядько Спи
ридон грав на скрипці, ба
буся Марфа чимось приго
щала нас із сестрою .Підоч
ною. Наша мати померла 
молодою, ледь зачувши на
шу дитячу мову. Нас вихо
вала бабуся Марфа—двад-

ного, эстетического любо
вания». Або у К. Маркса: 
«Любовь к своей профессии 
должна перерасти в узы, 
которые нельзя разорвать— 
не разорвав сердца».

А спочатну було ян у всіх: 
читання віршів у шнолі, на 
святкових концертах, рес
публіканська олімпіада в Ки
єві, де після мого читання 
вірша «Мені тринадцятий 
минало» народний артист 
СРСР Б. В. Романицькии 
шепнув мені: «Тобі на сцену 
треба йти, Ваню!». Та «сце
ною» стала мені рідна «трид- 
цятьчетвірка», в екіпажі яної 
я був радистом; тоді на при
валах читав танкістам їхньо
го улюбленого «Василя Тьор- 
кіна» О. Твардовського... Сце
ною були усі гарнізонні Бу
динки офіцерів у Австрії, Че- 
хословаччині, Румунії, Угор
щині, Болгарії, Польщі, а піз
ніше — в Черкасах. НвІтучої 
весни 1950 року я зміг поду
мати нарешті про професій
ну сцену...

На вступних екзаменах чи
тав Тичину:

«Я єсть народ, якого 
правди сила, 

Ніким звойорана 
ще не була!

Яка біда, яка чума мене 
косила,

А сила знову розцвіла...».
Прийняв мене до свого 

режисерського курсу один 
із найталановитіших учнів і 
однодумців • Л. С. Курбаса,

Невтомне стажування, і не 
формальне кількамісячне, 
чи навіть дворічне, — а по
стійне, протягом цілого 
життя. Вчитися щодня, що
години — це мало б бути за
коном для всіх, хто присвя
тив своє життя сцені! Вчи
тися є чому і є в кого, аби 
лиш час, бажання, поклик 
душі...

— Свого часу ви прохо
дили «мистецькі університе
ти» не лише у М. М. Кру
шельницького, а й у народ
них артистів СРСР К. П. Хох
лова, Р. М. Симонова, Г. О. 
Товстоногова, О. Д. Попова, 
М. П. Акімовз, М. П. Ох
лопкова, Б. В. Равенських, 
Назрела Ірда, Д. О. Алексід- 
зе, Гната Юри... Чим вони 
стали для вас!

— Випало мені повсякден
ної, виснажливої, чорнової 
роботи по 16—18 годин на 
добу, без вихідних, часто 
без сну і їжі, без відпусток. 
В сучасному театральному 
організмі є тисячі всяких 
«важелів»; щоби цей «меха
нізм» рухався чітко (бажа
но випереджаючи глядачів), 
треба щодня торкнутися

цять четверта дитина мого 
прадіда Арехти...

Першою зустріччю з теат
ром, котру зберегла пам’ять, 
була вистава «Тарас Бульба» 
М. В. Гоголя, на яку при
несли мене два моїх дядьки 
«на гиргошах». Все було 
казково і незвичайно, аж до 
сцени страти Тарасом свого 
сина Андрія... Коли пролу
нав «постріл» старшого 
дядька (Тараса), мій молод
ший дядько (Андрій) впав 
«бездиханно», я так. гірко 
розридався, що прийщрв.до 
пам’яті тоді, коли побачив 
свого родича живим та здо
ровим.

Мабуть, оте дивовижне ди
тяче потрясіння стало іск
рою, блискавкою, яка про
пекла душу наскрізь, запа
ливши в ній смолоскип, кот
рий палахкотить ще й досі, 
ледь я, хоч думкою, торк
нуся до слова — Театр! З 
того часу я почуваю себе 
на кону куди звичніше й 
краще, ніж вдома, на вулиці, 
в лузі чи деінде... Чому це 
так — і сам пояснити не мо
жу!

Моє /страждання і. радість, 
біль, «під ложечкою» від 
солодкого оторопіння, ніж
не сп’яніння від тисяч зача
рованих очей публіки... Це 
вже пізніше я вичитав у 
М. Горького: «Труд — в лю
бой области его примене
ния, носит начало прекрас-

народний артист СРСР Ма
р’ян Крушельницький, вихо
ванець Львівського універ
ситету і Віденської консер
ваторії. (Так, так! Як і Л. Кур- 
бас, тоді кожен вважав за 
обов’язкове для режисера 
високу освіченість!). Незрів- 
няний талант актора, непе- 
ревершена й сьогодні висо
ка художня образність ре
жисера, пристрасна гро
мадянська позиція Мар’яна 
Крушельницького стали і 
моїми «університетами». 
Звідти родом витоки і моїх 
теперішніх роздумів.

— Мистецький професіо
налізм — з чого він почи
нається!

— З
Однак, 
лантові 
трібне 
першу 
ленінської естетики.

Ми, фронтовики, навчали
ся у В. І. Леніна не для за- 
ліковки, а від несамовитої 
жаги до знань. Ми переко
налися на кривавій «прак
тиці» війни, що тільки знан
ня, засновані на ленінсько
му розумінні теорії відобра
ження, мають бути вістрям 
нашої творчої мистецької 
думки.

Навчити режисурі немож
ливо, навчитися — можна! 
Це не парадокс, не калам
бур, це проста житейська 
істина. Вона давно забута.

таланту, звичайно, 
навіть яскравому та- 
треба вчитися, по- 

глибоке розуміння в 
чергу марксистсько-

ПРИЧИНИ
ф На запитання редакції відповідає людина, 

котра якоюсь мірою втілює важливий етап 
історії куль у и Кіровоградщини (в в першу 
чергу — театральної). Ця розмова—ще й своє
рідне продовження «Круглого стола», надруко
ваного в першому номері «Молодого комуна
ра» за нинішній рік...
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кожного з них. Нам потріб
ні знання всієї світової, кла
сичної і сучасної літерату
ри, драматургії, живопису, 
скульптури, архітектури, 
основ музики, танцю, костю
ма і т. д.

К. С. Станіславський сво
го часу казав, що в світі не
має більше такої професії, 
яка б вимагала так багато 
знань і уміння, як цього ви
магає професія режисера. 
Мені пощастило, що я виріс 
із сільської чорної роботи, 
воював, проїхав десяток 
держав, учився, побував у 
тисячах великих і малих міст 
з неповторними пейзажами 
і вулицями, музеями і па
м’ятками, звичаями й істо
рією, мистецьким і націо
нальним колоритом...

Організовувати своє життя 
тан, щоб його постійно ото 
чували таланти, майстри 
своєї справи, люди недрем
ної мислі й діла — ось зав
дання режисера. Це блиску
че умів В. І. Ленін! Іншого 
взірця я, на жаль, не знаю. 
Мені ж просто пощастило. 
Я мав щасливу змогу рока
ми спілкуватися з Кочергою, 
Рильським, Корнійчуком, Ва- 
силевською, Яновсьним, сі
м’єю Івана Микитенка, діть 
ми й онуками М. Л. Кропив
ницького і всіх наших кори 
феїв. Слухав (І не раз) муд
рого О. Довженка. О. Вишню 
І. Кавалерідзе...

Мені доводилося багато 
писати: переробляти основ
ні тексти нових і створюва
ти сценічні варіанти класич
них п’єс; укладати детальні-

на
при

ші режисерські експлікації 
вистав, сценарії, плани ре
петицій, тези щоденних лек
цій, бесід, програми твор
чих зустрічей, нові сюжети 
проведення гастролей, по
здоровні листівки кожному, 
з ким працюєш і... репети
рувати, шукати, мучитись, 
поки не знайдеш отого запо
вітного, єдино праведного...

— Ви працювали в бага
тьох театрах України... З чо
го треба починати, на вашу 
думку, роботу режисера в 
театрі!

— Починаючи з 1941-го, 
я брав участь у виставах то
дішнього запорізького (те
пер львівського) театру іме
ні М. Заньковецької. Його 
художній керівник Б. В. Ро- 
маницький згодом забрав 
мене до себе... Близько 15 
років працював у кірово
градському театрі імені 
/А. Л. Кропивницького, два 
роки — у франківців, п ять 
— у дніпропетровських шев- 
ченківців та в Миколаєві, 
пробував свої сили і на ро
сійській сцені — у Львів
ському театрі Радянської 
Армії, останні п ять років— 
у київському обласному те
атрі імені П. Саксагансько- 
го. Щороку довелося 
вчаїи слухачів курсів 
театрі, студійців.

Наші колишні вихованці— 
заслужений артист УРСР А. І. 
Ситник, який очолює Чер
каський театр, О. П. Гор- 
бенко (Чернігівський), В. И. 
Шминець — керівник 
гобицького театру...

Ви питаєте — з чого 
мати... Театр багатіє не ли
ше історично, золотим фон
дом вистав, нолєкщону ьан- 
ням талановитих анторів.але 
й кількістю його Друзів: най
перше це —- творча інтелі
генція міста (основний ви 
размик гро. адськиї думки). 
Чим більше у театру дру 
зів — тим цікавіше й зміс
товніше кому живеться і 
твориться, л післявоєнного 
часу і приблизно до 1975 ро- 
ну «громадсьнии актив» кро- 
пивничан був ніяк не ниж
чим, ніж у столичних теат
рів. Приміром, медичні пра 
цівники міста організовува 
г.и колективне рецензування 
вистав, проводи театру на 
гастролі (і все це не за вка
зівкою, а добровільно, за 
власні кошти).

Вивчення театральної спра
ви міста дозволило мені зі
брати кілька томів матеріа
лів з історії нашого театру, 
доволі музейних експонатів. 
Бували й дикі прикрощі. Так, 
«розумники від мистецтва» 
могли взяти зібрану істо
рію, цінні документи і... по
клеїти на декорації.

— Що ви розумієте під сло
вами «психологічний клімат 
в театрі», «обличчя театру»!

— Це— 
театрального 
встановити 
важко Вона 
вати без

‘ гласності, поваги до найра- 
! нимішого — таланту. Твор

чий клімат в театрі завше 
буремний, сповнений супе- 

’ речностей. Лагідні характе
ри в театрі — суща біда!

• Для творчості потрібен по
рив.

Мене супроводжувала зав 
ше несамовито нритична ат 
мосфера: художні ради голо 
сували проти непоганих п’єс 
(десятки разів)... Провідні ак 
тори (Євген Пономаренко, 
Станіслав Станкевич. Кость 
Параконьєв) могли каменя 
на камені не залишити від 

' мого постановочного плану: 
«Доведи! Переконай!». Но 
ли ж глені вдавалося їм щось 
доеести, це були кращі по 
мічнини. Критика в театрі — 
цілющий кисень для твор-

Дро-

ночи-

«температура» 
організму, 

яку титанічно 
не може існу- 
демократизму,

чості. Нездари, «позвоночни
ки» (прийняті «по дзвінку») 
псують обличчя театру* Ге- 
атр славен постійним пошу
ком нового. Тим часом і сьо
годні не бачили світла рампи 
кілька й нині найзлободен- 
міших п’єс Івана Фран
ка, Лесі Унраінки, Григорія 
Квітки-Основ’яненна, М. Л. 
Кропивницького. І це тоді, 
коли точаться розмови про 
«репертуарний голод»... Ма
буть, ліньни шукать!

Гірко чути іноді в тролей
бусі, на вулиці таке:

— Давай підемо сьогодні... 
в театр!

— А хто гра і йме? При
їжджі чи наші каліки?..

Багато в чому сьогодні (на 
жаль!) обличчя театру ви
значає директор [пересіч- 1 
но — ніякий не фахівець, £ 
перекинутий за попередні 
провали «на культуру»). Це ‘ 
— стереотип адміністрснив- 1 
но-командногс керівництва 
мистецтвом. Сподіваймося, 1 
що він скоро відімре...

Колись, після громадян
ської війни в геатрі була 
офіційна посада комісара. 
Сьогодні ця посада ніяк не 
ліквідована, її уосоЬлююіь 
розум і совість нашої об
ласті — паріійні працівни
ки! Комісаром нашого 
атру в 60-ті роки ми 
жали Ф. М. Мартинова, 
який, як і всі члени бюро 
обкому та міськкому Ком
партії України, вважав за 
обов'язкове знати, бачити, 
що робиться в театрі і що 
робить театр — чи не хал- 
туру...

— Чому сьогодні у театрі 
в Кіровограді багатьом ча
сом буває нудно чн просто 
байдуже!

— Щоб з ясувати це, спро
буймо відповісти, що це та
ке — театр в обласному 
центрі? Чи це одне із со
тень підприємств, чи це єди
ний генератор етичного й 
єстєїичного виховання? Всім 
відомий вислів І. Гобілеви- 
ча: «Сцена — мій кумир! Те
атр — священний храм для 
мене!». А його брат Опанас 
Саксаганський додавав: 
«Священнодействуй, або за
бирайся геть!».

Кому в області чи в місті 
справді належить театр — 
не юридично (це ми знає
мо), а практично? Хто його 
справжній господар? Ди
ректор? Головний режисер? 
Начальник обласного управ
ління культури? У нас же 
сьогодні йдеіься до того, що 
освіта, культура і спорт, бу
дуть єдиним органом, як 
при А, В. Луначарському. 
Хто тоді буде його госпо
дарем?!

Чому і хто «забоявся» в 
театрі щомісячних глядаць- 
ких конференцій, анкетних 
опитів громадської думки 
по підприємствах? Як же це 
можна (за М. Л. Кропив- 
ницьким) «їхати отим во
зом — не запрігши коней»? 
Коли в театрі «щось не так» 
бо до нього не ходять лю
ди, — діагноз один: театр 
займається чим завгодно, 
лише не мистецтвом. Казав 
мені О, Корнійчук: «Дадуть 
людині звання, та забудуть 
зняти, — от вона й бідка
ється все життя, і все їй 
щось «заважає»

— Народні самодіяльні 
театри можні чотири роки 
зобов'язані підтверджувати 
своє звання новими досяг-

те- 
вва-

неннями, а професіональ
ний театр?

— Багато ще буде зустрі
чатися отого корнійчуксво- 
го — «призначать не куль
туру, потім, поки переко
наються, що неграмотний... 
виженуть... так справу ж уже 
провалено».

— із вини бюрократів бу
ло реконструйовано (а по 
суті — знищеної найакус- 
гичнТшу е республіці гля- 
Д‘ <У залу 
можливо це 
правити!

— Нині в

театру. Чи ж 
иинв якось по-

нашому театрі, 
як у зразковій казармі, —« 
все рівненько, чистенько, а 
затишку катма!.. Народний 
артист СРСР Олексій Дикий 
колись прискіпливо запиту
вав мене: «Чим будеш ди
вувати людей?». Каарел ірд 
казав: «Постарайся створити 
дивої». А Ю. Мельтініс в’їд
ливо запитував: «А що для 
душі? Лише для розуму, для 
мозку? Ні, цього замалої».

Щодо акустики і взагалі 
зовнішнього вигляду залу, 
то тут може бути одна дум
ка: їх треба відновити та
кими, якими вони були у 
часи корифеїв... 8тім, пере
будови потребує не тільки 
зовнішній вигляд, а й те, що 
складає суть театру.

Хто і кому розтлумачить, 
що це таке за орган в теат
рі — художня рада, де гро
мадська думна й не ночува* 
па... Що така «рада» може 
вирішити? Адже громадська 
думка — це кисень творчос
ті! А де вона, громадсьиа 
думка, в нашому театрі ни
ні, в епоху гласності?

Потім — чому в театрі за 
останнє десятиріччя немає 
«дублерів» на ту чи іншу го
ловну роль? Чому часом ди
ректор театру вважає за 
можлизе показати всьому 
колективові, ян можна неза
конно дискредитувати в те
атрі таланти (ян казав Воз
ний у комедії «Наталка Пол
тавка» — «на законном осно
ванії»)?

Ці га багато інших, не 
менш важливих питань у на
шому театрі зависають у по
вітрі десятиріччя! 8и запи
туєте, чому гак? Мені боля
че відповідати на гані запи
тання, бо я вже ніколи в цій 
справі не зможу залиши
тись сторонньою людиною... 
Та й у газеті сторінок зама
ло, щоб на есе відповісти. 
Замала наша молодіжна га
зета, щоб висловити всю 
мою тривогу за те ще бу
ло й залишається справою 
мого життя. І все ж я вірю 
в український театр, і в на
шому місті — геж, бо вірю 
У молодість » талант народу.

І. НАЗНАДЁЙ, 
заслужений діяч мис
тецтв УРСР

м. Кіровоград.
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СЬОГОДНІ—ДЕНЬ РАДЯНСЬКОГО КІНО
Г ражиих та ряд короткометражних стрічок.

Важливою подією в культурному І гро* 
мадському житті став фільм Т. Абуладзе 
«Спокута». Широке визнання одержали 
картини О. Германа, Е. Климова, Г. Панфи
лова, К. Муратової, Г. Полони, 3. Мотиля, 
Б. Мансурова, Ю. Ільєнка, О. Сокурсва, 
О. Аскольдовэ, В. Алова та О. Наумова,

СЕРПНЯ 1919 року був підписаний 
декрет Раднаркому РРФСР «Про 

передачу фотографічної та кінематогра
фічної промисловості у відання народно
го комісаріату освіти». Цей день і став 
днем народження нового виду мистецтва, 
яке В. І. Ленін назвав «найважливішим із 
мистецтв».

Через шість років з кінематографічних 
стапелів зійшов «Броненосець «Потьом- 
кін» і відкрив російське кіно всьому сві
ту», — так писали в той час зарубіжні га
зети. «Потьомкін» та «Жовтень» Ейзен- 
штейна, «Мати» Пудовкіна, «Елісо» Шен
гелая, «Арсенал» і «Земля» Довженка при
несли на екран нові ідеї, нового героя. 
Зони зробили революцію в кіномистецтві.

Біля витоків багатонаціонального радян
ського кіно стояли режисери Л. Кулешов, 
Д. Зэртов, Ю. Тарич, М. Шенгелая, Л. Тра
уберг, Г, Козінцев, С. Ейзенштейн, О. Дов
женко, А. Бек-Назаров, Ю. Дзиган та ін
ші. Яскравим прикладом реалізації досяг
нень нового етапу звукового кіно стаз 
фільм «Чапаев» братів Васильєвих. Чапаев 
у виконанні Бориса Бабочкіна вже багато 
десятиріч підкоряє серця глядачів.

Золотим фондом радянського кінемато
графу є відтворення на екрані образу 
В. І. Леніна. «Людина з рушницею», «Ле
нін у Жовтні», «Ленін в 1918 році» стали 
першими і кращими полотнами великої 
ленінської кіногалереї. Всі наступні роки 
вона поповнювалася, розширювалася. У 
фільмах «Петро Перший», «Олександр 
Невський», «Богдан Хмельницький», «Ар
сенал» вперше були зображені герої — 
виразники прогресивних сил народу, а істо
рія — як діяльність широких народних 

мас. Висміюючи бюрократів та каргтрис- 
тів, музичні кінокомедії «Цирк», «Волга- 
Волга», «Багата наречена», «Трактористи» 
водночас розповідали про нових героїв, 
про їхні захоплення і трудовий ентузіазм, 
У цей час зросла видатна плеяда радян
ських акторів: Любов Орлова, Марина 
Ладиніна, Микола Крючков, Микола Чер
касов, Віра Марецька, Ігор Ільїнський, Та
мара Макарова, ААихайло Жаров, Фаїна 
Раневська та багато інших. З екрану швид
ко «пішли в народ» мелодії і пісні І. Ду- 
наєвського, М. Богословського, Д. Шоста
ковича.

Кіно 30-х років сміливо можна назвати 
найбільш масовим, найбільш улюбленим 
всіма видом мистецтва.

В 11942 році вийшов на екрани перший 
повнометражний фільм воєнного часу 
«Секретар райкому» 8. ПирЧва. Знов, як і 
у фільмах про революцію та громадянську 
війну, в ньому зображені э реальних жит
тєвих обставинах реальні герої — пред
ставники партії і народу. В цьому ж ряду 
стоять «Вона захищає Батьківщину», «Ве
селка», «Непідкорені», які показали тра
гедію війни, страждання і біль народу. Во
ни звеличували подвиги бійців та парти
занів, поселяли впевненість в неперемож
ність і духовну міць народу. Популярніс
тю на фронті тоді користувались стрічки 
«Кутузов», «Котовський», «Пархоменко», 
«Іван Грозний».

У другій половині 50-х кіномистецтво пе
режило новий підйом. Його зробили кар
тини «Летять журавлі», «Балада про сол
дата», «Доля людини», «Батько солдата», 
«Живі і мертві», «Комуніст».

В 70-і роки, в період так званого застою, 
екран, треба зізнатися, часто заповнював
ся картинами підретушованими, позбавле
ними художньої правди, глибокої думки, 
сильного громадянського почуття. Але и 
в ті часи справжні художники домагалися 
успіху. О. Герман створює «20 днів без 
війни», «Перевірки на дорогах», М. Губен
ко — «Підранків», С. Ростоцький — «А зо
рі тут тихі», С. Бондарчук — «Вони вою
вали за Батьківщину», В. Алов та О. На
умов — «Біг».

Образ нашого сучасника, становлення 
комуністичної моралі, проблеми вибору 
шляху а жигті, в праці, в коханні розкри
ли фільми «Білий Бім Чорне вухо» С. Ро- 
стоцького, «Калина червона» В. Шукшина, 
«Зворотний зв’язок» В. Трегубовича, «Про
шу слова» Г. Панфілова. Пристрасною пе
реконаністю комуніста, антифашиста, бор
ця сповнені полотна майстра радянської 
кінодокументалістики Романа Кармена.

Після V з’їзду вітчизняних кінематогра
фістів наше кіномистецтво, як і всі сфери 
життя, знаходитьсзя в стані революційної 
перебудови. Не так давно, напередодні 
XIX партконференції, в газеті «Правда» 
виступив голова Держкіно О. М. Камша- 
лов, котрий зазначив, що зараз зусиллями 
працівників Держкіно, Спілки кінемато
графістів і вчених розроблені головні 
принципи і критерії дальшої діяльності 
нашого кінематографа.

Практична перебудова його почалась 
випуском на екрани багатьох визначних 
картин минулих літ, з різник причин за
лишених «на полиці». Показані або знахо
дяться на шляху до глядача 20 повномет- 

які довгий час залишалися невідомими. 
Необхідним кроком стало поновлення ав
торських редакцій етапних творів нашого 
к'но, зокрема фільмів «Застава Ілліча» 
М. Хуциєза, «Історія Асі Клячиної, яка 
кохала, та ке вийшла заміж» А. Михапко- 
ва-Кончаловського (головний приз недав» 
нього Всесоюзного кінофестивалю в Ба- 
ку|.

В нашій Країні та за кордоном заслуже
ною увагою користуються фільми «Листи 
мертвої людини», «Чужа біла і Рябий», 
«Плюмбум», «Холодне літо 53-го», «Завтра 
була війна», «Кур’єр», «Дзеркало для ге
роя», «Чортик над лобовим склом», «Ей, 
маестро» та багато інших. Варто виділити 
такі картини, як «Забута мелодія для 
флейти» Е. Рязанова, «Непрофесіонали» 
С. Бодрова, «Маленька Віра» В. Пічула, 
«Асса» С Соловйова.

Важливим результатом сучасного стилю 
роботи в кіно є створення студій нового 
типу. Художнє керівництво цих студій, 
обране на демократичній основі, широка 
гласність, принциповість і вимогливість — 
запорука дальшого удосконалення фор
ми і змісту десятої музи мистецтва.

0. ГЕЛЬМАН, 
методист обласного управління 
кінофікації.

ТЖЕ, ще одна стрічка про 
молодь режисера В. Ри- 

барєва за сценарієм Ю. Ще- 
кочихіна «Мене звуть Арле- 
кіно».

Арлекіно, Упир, Чиж та 
інші — хлопці молоді і зу
хвалі. Бійки, пияцтво, танці, 
бари — всі ці атрибути «мо
лодіжних» стрічок є і в цьо
му фільмі.

Сюжет угадується з само
го початку стрічки і, здаєть
ся, що нового режисер зміг 
нам донести через долю 
своїх героїв — Арлекіно 
{О. Фомін) та його подруги 
Алли (С. Копилова}!

Та ніби ненав’язливо, кадр 
за кадром, режисер вводить 
нас у світ жорстоких відно
син між різними групами 
молоді. Арлекіно та його 
компанія б'ють усіх, хто хоч

цікаві

свята

всіх 
теле- 
КІІІО-

звернулися до

працівників обласного 
равління кінофікації з 
хаїшям з’ясувати, коли

л. РОМАНОВ.

Сьогодні — свято радян
ського кіно. В ньому теж 
відчувається перебудова, 
перехід на принципи де
мократії, гласності, творчої 
самостійності. Але в місце- 

чимось від них відрізняєть
ся. Та насильство породжує 
насильство. Чи не законо
мірний кінець цієї стрічки, 
чи не закономірне все те, 
що бачить глядач на екрані?

І бійка з «металістами», і 
постриження юнака, що не 
вписувався в ландшафт, і 
багато інших дій групи Ар
лекіно — хіба це не роз
губленість молоді у пошу
ках чогось свого? Хочеться 
якось виправдати їхні дії 
витратами часу, на який за
раз так люблять посилатися, 
та є одне «але».

Арлекіно звинувачує со
ціальну несправедливість. 
Він каже: «Чи може нор
мальна радянська людина 
купити собі медальйон чи 
брошку на ЗО тисяч карбо
ванців?», на що дільничний

вих кіпоустаповах реоргані
зація, здається, проходить 
лише па рівні заміни таб
лички на фасаді. Поясню 
чому.

Коли ми

міліціонер парирує: «Спи
таєш завтра у лектора».

Ось воно — всюди зсипа
тися на авторитетні Не ви
рішуючи найлементарніших 
питань.

Арлекіно та його друзі— 
хлопці вулиці, так звані не
формали, у яких своє життя,

примушує замислитись, по
ставити неодноразово пору
шене питання: «Хто винен?». 
Сім’я, школа, дорослі, ву
лиця? Та чи може бути та
ке?

Автори фільму показують 
життя таким, як воно є. І це

АРЛЕКІНО ТА
до якого нема нікому діла. 
Тільки в міліції ми дізнає
мося про їхні справжні іме
на: Андрій, Сергій...

Чи не звідти озлобленість 
молоді, що існує ще так 
звана недоторкана «біла 
кісточка», якій усе дозво
лено?

Ніби вихоплюючи шматки 
з життя молоді, режисер

уп- 
про- 
буде 

(була?) всесоюзна прем’єра 
фільму «Асса», піхто не зміг 
конкретно, до пуття відпо- 

великий плюс усьому нашо
му кінематографу. Відверті 
сцени на тільки не псують 
стрічку, а, навпаки, роблять 
її набагато змістовнішою, 
вони не тільки доцільні, а й 
щільно пов’язані з сюжетом 
фільму.

Правда і тільки правда.
Та поряд із хорошою грою 

акторів, хорошою режису-

вісти на цс питання.‘Прав
да, воно зацікавило 
присутніх. Почалися 
фонні переговори з 
прокатом — спорідненою 
організацією, з якою управ
ління має поріднитися ще 
ближче. Проте і там кінців 
не знайшли. Ні ті, ні інші 
навіть не відповіли, які 
стрічки одержать для верес« 

рою фільму можна було б 
кинути докір авторам у де
яких нерівностях стрічки, 
деяких затягнутостяк, Хоча 
стрічка дивиться на одному 
диханні, глядача не залишає 
почуття давно знайомого, 

ІНШІ
вже пережитого нами ко
лись на екрані.

Я не знаю, чи треба було 
робити Арленіно рицарем 
без страху і докору, таким 
собі суперменом, якому ні
що людське не властиве, мо
же, автори фільму якраз на 
контрасті суперменства та 
почуттів хотіли вивести 
стрічку на якусь небачену 
висоту?

Чи не єдина позитивна 
доросла людина у фільмі —

невого репертуару. Але вка
зали на Сцілу і Харібду, 
між якими вони борсаються. 
Перший велетень — це ки
ївський кіпокнязь, що вчас
но не постачає кіпопродук- 
цію, другий — місцеві пар
тійні і радянські орга
ни, що контролюють її до
цільність. Навіть фільм до 
сьогоднішнього свята треба 
було погоджувати — ко
гось збентежив «неатеїстпч- 
ний» «Чортик» під лобовим 
склом».

Яким вийшов День ра
дянського кіно в нашому 
місті, ви зможете оцінити, 
побувавши в кінотеатрі 
«Ятрапь». Про це і про те, 
яким би ви його хотіли ба
чити, напишіть нам в своїх 
листах. Обіцяємо 
листи надрукувати.

Гадаємо, відблиск 
хоч якимось боком впаде па 
кіноекран вересня і мп по
бачимо « Жертвопринесен
ня». Або «Солом’яні дзво
ни». Або «Маленьку Віру». 
Або «Брід» чи «Чужі ігри»’ 
Або «Ассу».

Чи ми не доросли до того 
Щоб відразу поласувати з 
першоджерела? Чи нас ра
но ставити в один ряд з 
цивілізоваїюю публікою 
Москви Ленінграда, Києва 
идеей, Харкова?

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

поет Стась. Це поет, який 
своє натхнення черпає з на
родних джерел, бо сам е 
народ. Я не обмовився 
народ. Народ, який, не ззер* 
таючи уваги на знегоди, 
продовжує творити і жити 
чесно. Бо поки є такі люди, 
як Стась, живе нація.

Чи не бере страх за ду
шу, коли діти не знають 
мови Вітчизни? Згадайте 
кадр, коли Андрій — Арле
кіно читає подрузі вірші 
Стася білоруською, а потім 
із зусиллям їх перекладає 
на російську мову.

Однією деталлю автори 
стрічки передали біль не 
тільки білоруського народу, 
а й українського та інших 
народів нашої Вітчизни, які 

з мовою втрачають 
національне обличчя, 

не з мови все почннає- 
втрачені ідеали, брех

ня, жорстокість?
— Арленіно та інші...
Чого вони шукають? Чого 

хочуть?
Ох, уже ця молодь, хита

ють головою літні, та вони 
не бачать чи не хочуть ба
чити, що це їхні діти, яких 
вони виховували в брехні та 

нництві, що це «завдя- 
ім їхні діти такі. Прихову

вання правди ніколи не ве
ло до хорошого.

Та ті кадри, що дані нам 
авторами фільму про взає- 

між хлопцями і дорос
лими, вгадувані й не ви
кликають ніякого почуття: 

ж безбатьківщина, непо- 
у сім’ї, ті ж поряд

ки вулиці. Я не хочу звину
ватити авторів в аналогіях з 
документальним фільмом: 
«Чи легко бути молодим?», 

теж є свої плюси і міну
си, та в ньому, мабуть, не ви
стачає тої ізюминки, яка є а 
стрічці Поднієкса.

Та є в «Арлекіно» правда, 
нічого, крім неї. Комусь 

здасться незручною, та 
сподіваюся, минули ті часи, 
коли «не пущать„ було 
основною ознакою нашого

Та хочеться, одначе, спи
тати у зв язку з цим; дЯЯ 

Цей фільм?
Якщо для молоді, тоді для 

чого на афіші такий знайо
мим напис: «Дітям до 16 ро
ків»? Скільки ж можна «не 
пущать»? Кому це треба?

В. сорокін.
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Пісні « Юрмали- 88»
Пек «»₽ більше місяця, як відзвучали ських республік. З року в рік У ЮрмаліОсь уже більше місяця, як відзвучали 

останні акорди Всесоюзного телевізійно
го конкурсу молодих виконавців радян
ської естрадної пісні «Юрмала-88»,а вра
ження незвичайного і яскравого пісен
ного свята все ще живе в пам яті.

Третій рік підряд один із популярних 
курортів країни гостинно приймає у сесе 
кращі, відібрані в результаті енладмої 
багатоступінчатої системи (в регіональ
них коннурсах брало участь понад 200 
вокалістів) молоді естрадні сили.

Понад два тижні Юрмала без пере
більшення живе піснею, відклавши вбік 

курорту. І лише 
потрапити на 

конкурсу в го- 
залі Юрмали

ВСЕ розпочалося з того дня, коли Ми
кола Олександрович приїхав у Сос- 

рицю до Олександра Петровича Хакала. 
Приїхав після майже річного листування 
заради одного — почути забутий і рід
кісний інструмент окарину.

Той дивний голос, ніби голос самої 
природи, його і вразив, і зачарував. Як 
справжнє чудо зазвучала окарина над 
Десною. Навчився на ній грати.

Привіз один інструмент в Глодоси, грав 
у школі, на фермі. Усі були вражені — 
фарфорова флейта (так ще можна на
звати окарину) знайшла собі немало ша
нувальників. Саме тоді і захотів Микола 
Олександрович створити фольклорний 
ансамбль окаринистів. Але де інструмен
ти взяти? Окарина, яку він привіз із Сос- 
ниці, виготовлена ще до революції, піз
ніше їхнім виробництвом ніхто не зай
мався...

У «Сільських вістях» (на щастя!) якраз 
публікувався матеріал про родину О. М. І 
Л. В. Альошніних з Вінничини, гончарів, 
які можуть випікати і музичні інструмен
ти. Написав їм, виславши і фото окарини. 
А через місяць отримав з села Бунатин- 
ни невеличкий пакуночок — окарини. Не 
зразу вони зазвучали так, лк треба. Ми
кола Олександрович ще довго сидів над 
ними: одні дірочки зацементовував, ін
ші — просвердлював. Одну, другу, тре
тю — о, вже гама прослуховується! Є!

Написав ще раз на Вінничину. Зустрів
ся з Альошкіними. Ночами сиділи, виліп
лювали окарини. Кожен інструмент був 
певним образом — зажуреною дівчиною 
чи хоробрим воїном, невеличкою рибкою 
чи поважною птахою. Так вручну виго
товлялися всі окарини. До речі, родина 
Альошніних не взяла за роботу ні нопій- 
ки — найкращим подарунком, казали, 
для них буде, коли вдасться створити ан
самбль. Так і настав час для унікального, 
единого на Україні ансамблю онаринис- 
тів.

Народилася «Горлиця» дитячий
фольклорний анса/абль окаринистів Гло- 
доського будинку культури. Бажаючих

навчитися грати було досить, хоча це не 
така й легка справа: треба мати прак
тично абсолютний слух, щоб ноту взяти 
чисто.

— Одна дівчинка аж плакала: не вихо
дило ніяк, — розповідає Микола Олек
сандрович, — але з часом навчилася і те
пер так гарно виграє. Адже на окарині 
(як на жодному іншому інструменті) 
можна грати в двох тональностях.

І ще с одна, так би мовити, виробнича 
складність. Ті вручну, без технології, ви
готовлені окарини, мають свій гандж: 
одна нота береться на різних інструмен
тах по-різному. Тому кожній дитині тре
ба показати і розтлумачити все окремо.

— От якби налагодити серійний випуск. 
Як заграв би окариний оркестр — заспі
вала б сама природа... Впевнений, — го
ворить М. О. Кириченко, — і десятки лис
тів, які надійшли до мене з проханням на
діслати хоч один інструмент, тому під
твердження, що кожен нлуб чи ансамбль 
закупив би...

Микола Олександрович написав листа 
директорові Світловодсьного заводу кера
мічних виробів — їм би якраз і взятися 
за виготовлення окарин, справжніх, фар
форових, із звуком чистим, як джерельна 
вода. Недарма найкраще звучить окарина 
саме над водою.

Відповіді поки ще нема. Але надіється 
Микола Олександрович Кириченко, що 
справу цю залагодити вдасться. Як на
діються його вихованці два Миколи Бе- 
ринді (зовсім не брати, а так, однофа
мільці) і Лариса Дигас, і Алла Михайлик, 
і Павло Лунгул та інші, що колись за
грають вони на справжніх окаринах. І що 
почують усі дивні чисті звуки фарфоро
вої флейти, які понесе у світ «Горлиця».

Т. ТАРАСЕНКО.

всі справи і турботи 
щасливчикам поталанить 
заключний гала-концерт 
повному концертному 
«Дзінтарі».

Три роки — зовсім невеликий строк 
для серйозної справи. Але вже і за цей 
час Юрмала відкрила для любителів 
естрадної музики імена Родріго Фоміна, 
Валентини Легкоступової, Ольги Раєв- 
ської, Угіса Рози, Ігоря Дімаріна.

Чим же запам’яталася «Юрмала-88»?
Олександр Малінін, переможець кон

курсу, з величезним полуничним тортом 
у руках. Ця фотографія обійшла багато 
газет, які назвали «Корриду» у його вико
нанні приємним сюрпризом конкурсу. Пи
тання про переможця було прантично ви
рішеним. І тільки пізніше ми дізналися, 
що володареві «Гран-прі» уже ЗО, перші 
кроки на сцені він зробив у Свердловську, 
де закінчив естрадну студію при місце
вій держфілармонії і де співає в Ураль
ському народному хорі. Потім робота в 
московських групах, в тому числі в групі 
Стаса Каміна.

Талант його 
нану в фіналі 
няються», він 
І. Осколовим.
ве для радянського слухача 
добре відоме у США, де готується до 
випуску диск із піснями у виконанні Ма- 
лініна. Робота над платівкою йшла разом 
з американським співаком та композито
ром Дейвідом Померанцем.

Мабуть, не віднесеш до розряду не
сподіванок успіх співаків із прибалтій-

різнобічний. Пісню, вико- 
«Обережно! Двері зачи- 
написав з композитором 

Цікаво, що порівняно мо
їм’я уже

вони зміцнюють свої позиції. Ось і цей 
конкурс примусив говорити про прибал
тійську школу: перші три премії завою
вали Еріх Крігер (Таллін), Зігфрід Мук- 
тупавеле (Рига), Кастітіс Кербедіс (Пане-

Мало хто в залі в ході конкурсу міг пе
редбачити, що володарем першої премії 
стане Е. Крігер. Всі віддавали перевагу 
іншому і добре відомому в Латвії 3. Мук- 
тупавелеу, котрий став другим. Але, ду
мається, зробили своє діло стиль і мане
ра виконання Еріха, як», за визнанням 
жюрі, більше всього відповідали духу 
«ІСрмали-88».

Однак відзначимо, що опитування 
лауреатів і дипломантів конкурсу, про
ведене журналістами, показало: симпатії 
еіддані все ж 3. Муктулавелсу. Він же 
одержав і найбільшу кількість інших 
поизів: приз глядацьких симпатій, приз 
присутніх на конкурсі іноземних журна
лістів, нагороду ЦК ЯКОМ Латвії <<^а 
яснраву, що відповідає сприйняттю мо
лоддю, інтерпретацію пісень» і приз лат
війської молодіжної газети.

Третьою премією була також відзна
чена молода узбецька співачка Азіза 
Мухамедова. Цікаво, що відома у нас в 
країні фірма «Дзінтарс» присвоїла їй 
свій приз як «найбільш екстравагантній і 
яскравій» учасниці конкурсу.

Юрмальський фестиваль пісні завершен
но. Можна, звичайно, сперечатись про те5 
що деякі нововведення (співання під фо
нограми, записані в різних технічних 
умовах) поставили виконавців у нерівні 
умови, що прозвучало надто багато на
півзабутих пісень, що не завжди безсто
роннім було жюрі, однак важко не зго
дитися з тим, що «Юрмала-88» відкрила 
нашій естраді нові імена. Як складеться 
їх доля?

Зразу ж після ноккурсу його лауреати 
— А. Малінін, Е. Крігер, 3. Муктупавелс, 
К. Кербедіс і А. Мухамедова відправились 
в концертне турне по Польщі. До них 
приєднається і володар «Гран-прі» «Юр- 
мала-87» Р. Фомін з групою «Реміис». А 
в 1989 році лауреати «Юрмали-88» 
йдуть разом з учасниками Маршу 
по США.

Вперше організатори конкурсу 
рахували 125 тис. крб. на розвиток 
курорту Юрмала і вирішення його 
логічних проблем.

В. ЮТКІН.

про- 
миру

пере- 
міста- 

еко-

с. Глодоси 
Новоукраінського району.
На знімку: на окаринах _ грають

(зліва направо) Оленка СОКУРЕНКО, Леся 
ГОРАЩЕНКО та наймолодша учасницл 
ансамблю Люда --------

<3 < <3 < <3 « <3
Невипадково на обох концертах тріо Марєнкч зал 

Кіровоградської філармонії був заповнений повніс
тю. Така зацікавленість викликана двома обставина
ми. По-перше, самі співаки останнім часом досить 
рідно з’являються на українській естраді. По-друге, 
інтерес до народної пісні обумовлений відроджен
ням джерел рідної мови, традиційної національної 
культури в цілому. А якщо пісенна спадщина звучить 
у виконанні професійного колективу, її вплив довго 
не забувається.

НИРИЧЕНКО.

* «РОСІЯ» СПІВУЧА
Якби на нашій планеті, 

стверджував хтось із мудре
ців, було тільни одне місце, 

Мі звідки видно зірки, то люди 
▼ обов’язково прагнули б до 

нього. Борис Васильович 
Притула до мудреців чи 
провидців себе не відносить, 
та він знає: в Аджамці таке 
місце є. Більше того, музич
ний працівник з багаторіч
ним стажем переконаний: 
щовівторка і щочетверга без 
зайвих умовлень і нагаду
вань трудівнини місцевого 
колгоспу «Росія» поодинці і 
сім’ями поспішатимуть до 
сільського будинку нульту- 
ри. Бо присвятити годину- 
ДРУгу улюбленій справі, що 
дарує відчуття радості, на
тхнення, відволікає від бу
денщини, на думну Бориса 
Васильовича — все одно, що 
втамувати спрагу криштале
во чистою водою чи побачи
ти світло далекої зорі.

Двічі на тиждень ось уже 
протягом багатьох років 
колгоспники з «Росії» збп-

S2
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с?

вимагає відкрити якусь 
свою республіканську сту
дію грамзапису.

— Серед пісень, які стали 
класичними у вашому ре
пертуарі («Несе Галя воду», 
«Ой на горі три дубки» та 
їй.), сьогодні пролунало 
кілька нових у вашій об
робці.

Валерій МАРЕНИЧ, пере
одягнувшись, привітно подав 
руку. Ви були на концер
ті? Які враження?

— Про них, сподіваюсь, 
свідчила реакція публіки. 
Баша програма була побу
дована в основному в лірич
ному ключі. Це не випад
ково!

— Ні. Через пісню ми 
прагнемо пробитись до най- 
тонших почуттів слухача, ви
кликати в нього свідоме 
ставлення до українського 
фольюлору.

В цей час підійшла Анто- 
НІна МАРЕНИЧ.

— Антоніно Олексіївно, 
що ви як художній керівник

колективу думаєте про стан 
сучасної української 
дн!

— Ви помиляєтесь, 
музичний керівник, а 
лі-то всі питання ми 
шуємо демократично. Про 
сьогодення української ест
ради говорити важко, воно 
не райдужне. Переміни да
ли більше творчої свободи, 
проте деякі питання ще 
гальмуються. Без хвасто
щів — кілька наших платі
вок видали за кордоном 
(одну з них — в Канаді). При 
цьому не тільки ми, а ще ба
гато ВІА та інших колективів 
стоять у великій черзі до 
фірми «/Лелодія». Тому час

естра-

Я — 
взага- 
вирі-

— Так, це «Журавлі», «Ма
ки червоні», «Іванове зіл
ля», український старовин
ний романс «Карії очі, чор
нії брови», «Скрипливії во
рітечка», яку ми нещодавно 
виконали в Луцькій філар
монії на святкуванні 1000-літ- 
тя хрещення Русі.

—- Якими ж шляхами 
оновлюєте репертуар!

— Щоб знайти і відновити 
народну пісню, треба пройти 
до неї певний шлях. В пря
мому розумінні слова, Не 
часто, але, на щастя, таке 
трапляється під час гаст
рольних подорожей і в на* 
шій країні, і за кордоном. 
Приходять небайдужі ша-

ви

нувальники українських пі- >' 
сень, приносять збірники або 
самі переписують текст, 
наспівують мелодію. 5

— У моїй бібліотеці, —- 5 
продовжує Валерій, — ста- І 
ровинні книги з українсько- 5 
го пісенного фольклору теж < 
не виняток. На їхніх обгорі- < 
лих і пожовклих сторінках‘ 
зберігається жива народна; 
творчість, народжена в різ- ; 
ні часи.

— Валерію, а хто ви за 
фахом! Чи маєте хобі!

— Ми всі — музпрацівни- 
ки. Антоніна і зараз підви
щує свою кваліфікацію в 
Ропенському інституті куль
тури. Ось уже 16 років нас 
об’єднує зв’язок «і по крові, 
і по духу». Моє хобі 
роавтомобілі. Маю 
лені власними 
«форд» та «б’юїк». 
створити на Волині 
кладом вашого 
свій клуб 
«Ретро».

— Дякую за бесіду. Хай 
вам щастить у всіх ваших 
творчих планах.

Бесіду вів 
к. громадський.

раються па репетиції .хору. 
Колектив цей відомий свої
ми творчими здобутками 
далеко за межами області, 
має почесні відзнаки фести
валів і конкурсів, по праву 
носить звання народного. 
Та мова не про дипломи і 
грамоти, навіть не про вда
лий дебют па телебаченні. 
Мова про інше: справжній 
дух колективізму, що па
нує в господарстві, допома
гає його трудівникам вирі
шувати найскладніші пи
тання.

— Спільні заняття, підбір 
репертуару, виступи перед 
односельцями і хліборобами 
району зробили пас друзя
ми, однодумцями, — розпо
відає учасниця хору Галина 
Дмитренко. — Тепер навіть 
важко уявити своє життя 
без задушевних пісень, що 
дарують і нам, аматорам, і 

; вдячним слухачам стільки 
; радості...
! Галина — одна із сорока
► шести учасників народного 
»хору. Працює діловодом у 
»конторі, співає шість років.
> Відвідує хоровий колектив і 
ґїї чоловік, головний агро- 
июм господарства Володв- 
Смир Дмитренко. Власне, у 
к «Росії» співають всі, без по
млілу па ранги і посади. По

дружжя Олександр та Єв
генія Грецькі —свинарка і 
механізатор. Голова прав
ління колгоспу Андрій Кри- 
куненко та його дружина 
Зінаїда — бухгалтер місце
вого лобуткомбіпату. Водій 
Григорій Козак і головний 
економіст Анатолій Швей- 
чак...

Під час відвідань Аджам- 
ки вдалося поговорити з ба« 
гатьма учасниками народ
ного хору, почути пісні у 
його виконанні. Щирі і за
пальні, жартівливі.

Люди охоче розповідали 
про свого керівника, Бори
са Васильовича Притулу —- 
відмінного музиканта, імпро
візатора. «На ньому, вва« 
жайте, весь наш колектив 
тримається», — мовила Га
лина Миколаївна Дмитрен
ко. Вона ж поставила пи
тання, яке так і залишилося 
без відповіді:

— Гарний у нас хор, ним 
гордитися треба, *— мовила 
несподівано. — Одного не 
зрозумію: чому відвідують 
його здебільшого люди літні 
чи середнього віку, а молодь 
йде неохоче?

А Й СПРАВДІ — ЧОМУ?
М ПОЛІЩУК.

Кіровоградський район.

— рет- 
віднов- 
руками 
Є мета 
за при- 

місцевого 
автолюбителів





Т®ГФ8 щр ижш .•
Для ірландського квартету «Ю-2» все почалося в Дуб

ліні 1977 року — тоді ударник Леррі Маллен помістив 
оголошення про набір групи. Незабаром на першу репе
тицію прийшли гітарист Едж (справжнє ім’я — Девід 
Еванс) і бас-гітарист Едам Клейтон. Скоро до них при
єднався й лідер-вокаліст Боно (справжнє ім’я Пол 
Х’юсон).

Талант і працелюбність музикантів з часом принесли 
плоди. Першим дебютом був альбом «Хлопець», виданий 
1980 року. На нього одразу звернули увагу і прихильни
ки рок-музики, і критики. Наступний «Жовтень» спричи
нив черговий сплеск популярності групи.

Альбоми «Війна» та «Під криваво-червоним небом», 
що вийшли у 1983 році тиражем у сотні тисяч примірни
ків, дістали титули «платинових» і потрапили до списків 
найгучніших бестселерів. Але найбільшу славу «Ю-2» 
приніс п’ятий диск «Незабутній вогонь». Композиція, яка 

дала назву альбому, виявилася у списку найпопулярні- 
ших хітів світу. Подібного успіху досягли наступного ро
ку диски «Поганий» (у концертній версії) та «Любов 
теж спотикається». У тому ж 1985 році музиканти орга
нізували власну студію звукозапису «Мазер Рікордс».

Минулий 1987 рік приніс шостий, довгожданий аль
бом «Дерево Джошуа». Окремими дисками вийшли ком
позиції з цього альбому «З тобою чи без тебе», «Я ще не 
знайшов того, що шукаю» і «Де вулиці без назв». Ці аль
бом і диски визнані кращими хітами по обидва боки Ат
лантики.

Напочатку 1988 року група виступила в США, де її 
турне знято на плівку. Повнометражний фільм вийде на 
екрани Європи вже восени. Зиски від гастролей, зокре
ма, дозволили Боно придбати 2 будинки на Роуд Айленд 
у 350 кілометрах від Нью-Йорку за неповних 3 мільйони 
доларів. Незабаром має вийти їхній перший подвійний 

альбом.
У назві групи, якщо її прочитати вголос англійською 

мовою, можна відчути якийсь зашифрований зміст — 
«Ю ту» — «І ти також». Це свідчить про активну грома
дянську позицію музикантів. Відомий американський 
критик Джей Кокс висловився так: «Це колектив, котрий 
вірить, що рок-музика має моральний імператив і соці
альну справедливість». Гучний успіх групи спеціалісти 
пояснюють, перш за все, тим, що «Ю-2» вже давно спі
ває про наболілі проблеми, безсторонньо висловлюється 
про багато речей. Тому інтерес молоді до соціально і по
літично загостреної рок-поезії, що особливо посилився 
останнім часом, і визначив колосальну громадянську 
увагу до групи.

«Ю-2» складають (зліва направо): Леррі Маллен — 
26 років, ударні; Боно — 28 років, вокал; Едж — 26 ро
ків, гітара; Едам Клейтон — 27 років, ударні.
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«Молодий кой? унар»

27 серпня 1988 року

І. в ПОЛОНІ 
НЕСПОДІВАНОК

ЦІЛКОМ нормально, — посміхнувся 
він. — Нормально, — додав уже 

серйозно. — Підлітки ж, які, до речі, пред
ставляли «металістів», нічого поганого не 
робили. Тільки й того, що не були пасив
ними споглядачами, а з усією безпосеред
ністю, властивою особливостям їхнього ві
ку, сприймали концерт і висловлювали свої 
емоції.

Хіба що трохи миготіли перед очима 
деяких глядачів, які сиділи поблизу. Але

— Насамперед у їхній сучасності, актив
ному втручанні в проблеми життя, в його, 
так би мовити, молодіжності як за змістом, 
так і за формою; нарешті, в новизні по
дачі матеріалу.

— Якщо йдеться про таку «новизну», як 
оглушливе звучання музики, сліпучі спа
лахи світла, димова пелена на сцені і в 
залі, то дозвольте з таким не погодитись. 
Хто з батьків може радіти, що в їхніх ді
тей, прихильників року, поступово відми
рають слухові клітини, підривається нер
вова система, псується зір, що в легені 
потрапляє забруднене повітря! Особливо 
це стосується самих виконавців року, яким 
часом доводиться давати по кілька кон
цертів на добу.

бо є з чого вибирати. її вабить зміст, май
стерність співаків і музикантів, яка нерід
ко сягає віртуозності, вона прагне бути 
співучасницею сценічних дій, насичених 
актуальною молодіжною проблематикою. 
І таких концертів стає все більше з роз
витком гласності, демократії, змагальнос
ті колективів, зайнятих рок-музикою.

2. ЧИ ВИННІ
ПІДЛІТКИ?

— І все ж, погодьтеся, рок прищеплює 
однобокий музичний смак, відвертаючи 

чого, наприклад, виконувати ліричну піс7 
ню на всю силу, хоч вона і ритмічна? Різні 
бувають і музичні жарти, інші твори. Чер
гування спаду і наростання сили звуку не
се свої нюанси, які завжди прикрашають 
концерт, роблять його виразнішим.

Вже й сьогодні рок зовсім ІНШИЙ, НІЖ 
був кілька років тому. Він став багатогран* 
кішим, злободеннішим, наступальнішим. 
Владно зазвучали животрепетні авторські 
пісні, сучасна молодіжна музика з елеме^ 
тами класики, радує творчість самодіг^ І 
них композиторів.

Зокрема у нашій новій програмі вико
ристано прийоми поліфонії з класичної 
спадщини Генделя, Баха, що надало окре,- 
мим номерам окрасу і силу звучання ор-

СПЛЕСКИ
ЕМОЦІЙ

в цьому не їхня вина, а упущення дорос
лих. Слід було за прикладом багатьох 
областей Російської Федерації та інших 
республік кра.ни відвести для них спе
ціальний майданчик. Нехай собі рухаються, 
радіють, співають, виявляють свої здіб
ності.

Хто знає, може саме в такі хвилини роз
кутості прокльовуються паростки майбут
ніх талантів, прагнення дерзати, творити, 
вносити щось своє у життя. Може, з те
перішніх «металістів» вийдуть у майбут
ньому справжні металурги, натхненні мит
ці сцени, відважні підкорювачі космосу, 
майстри інших професій. Як би там не бу
ло, але переконаний, що наші підлітки не 
ростимуть байдужими, пасивними.* Адже 
розвивають у собі такі важливі риси, ян 
сміливість, відвертість, наполегливість, по
чуття колективізму, виявляють неабияку 
активність та ініціативу.

Та й хто такі «неформали»? Це ж наші 
радянські юнаки, які, відчувши свіжий ві
тер перемін, вирвалися «із задвірків» за
стійного періоду і прагнуть активно боро
тися за своє місце в суспільстві, але не 
завжди знають, як це робити. І навіть їхні 
ігри «в металістів», «рокерів» та інших 
«неформалів», навіть із деякими збочен- 
иями, що, на жаль, трапляються, сприяють 
цьому, бо є не чим іншим, як протестом 
проти застійних явищ.

— Але ж емоції бувають різними — ча
сом межують з проявами хуліганства, без
культур’я...

— Хто був на нашому концерті, міг пе
реконатися в протилежному. В залі пану
вала атмосфера взаєморозуміння, тісного 
контакту глядачів з артистами, цікавого 
активного відпочинку. Юні глядачі наочно 
виявили настрій присутніх. І, хоч імпрові
зували, як кажуть, із своєї дзвіниці, але 
меж дозволеного не переступали, вели 
себе цілком пристойно, з гідністю.

— А що означають оті ріжки з пальців 
на руках, і різні випади ними в бік сцени?

__ О, то страшне, символ самого сата-
— з удаваним жахом промовив Костян- 

тин< __ Це, так би мовити, коронний ігро
вий номер «металістів». Мовляв, сколю 
тебе ріжками.

__ На зразок Кози-дерези з одноймен
ної казки!
_ Не зовсім так. Тут поняття значно 

шивше. ПІД словом «тебе» слід розуміти 
«се погане, віджиле, застійне, з чим треба 
Лопотись. Ото ж і «колють» його з таким 
еавзяттям, що й піт часом капає, «>РОЧ“У 
хочеться скинути. Та не можна, бо ж не 
на пляжі знаходяться...

— У чому ви вбачаєте притягальну силу 
рон-ионцертів!

На концерт за новою програмою, 
що недавно відбувся в залі філармо
нії, завітали глядачі різного віку — 
від підлітка до пенсіонера. Півтори 
години були вони в полоні голосної 
музики, авторських пісень на гострі 
молодіжні теми, навальних світлових 
і димових ефектів.

По-різному сприймали концерт 
присутні. Представники старших по
колінь — більш стримано, критично, 
з оглядкою на доцільність, виховний 
вплив. Молоді, яких було більшість,— 
радісно, захоплено. Підлітки ж так 
захопилися, що самі стали артистами. 
Залишивши свої місця в партері, во
ни згуртувалися ліворуч перед сце
ною, жестами, рухами, підспівуван
ням супроводжуючи програму, над
то емоційно, на зразок болільників 
футбольних команд висловлювали 
своє захоплення.

Чи нормально це? Чи не заважає 
така бурхлива реакція іншим гляда
чам, артистам! Чи не спричинюється 
рок до перекосів у вихованні моло
дого покоління, зокрема однобокого 
розуміння музики, вседозволеності у 
поведінці, егоїзму й неповаги до стар
ших?

Після концерту я зустрілася з ке
рівником групи «Контакт» — колиш
нім випускником музично-педагогіч
ного факультету Кіровоградського 
державного педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна Костянтином ГіИ- 
ЛИП’ЮКОМ.

Де ж у цьому здоровий глузд! Навіщо 
свідомо ставити під загрозу здоров’я лю
дей, тим більше молодих!

— Це, можна сказати, збитки західного 
року, який прийшов до нас порівняно не
давно. А оскільки його заборонили, то він 
Набув нечуваної популярності ще до появи 
на сцені. Тому на перші концерти молодь 
буквально валом валила в двері культос
вітніх закладів. Адже, як гласить народна 
мудрість, заборонений плід — солодкий.

Глядачі, особливо юні, намагалися ко
піювати своїх закордонних однолітків, не 
задумуючись над етикою поведінки. Та 
й часу для дурниць вистачало, бо зміст 
пісень, написаних іноземною мовою, випа
дав, крім гучного звуку, шуму і зовніш
нього блиску нічого не лишалося.

Тепер ту ж саму молодь, як кажуть, і 
калачем не заманиш на поганий концерт, 

увагу молоді від класики, революційних 
пісень, народної пісенно-музичної твор
чості. Хіба ж це не дикість заявляти, що 
ми, мовляв, не любимо нічого, окрім су
часної молодіжної музики!

— А як же можна любити те, чого зов
сім не знаєш і не розумієш? Хіба ж вин
на молодь у тому, що в період застою ні
хто не займався її вихованням, у тому 
числі й естетичним? Де вона могла почу
ти історичну пісню свого народу,; фольк
лорну — дідів і прадідів, коли навіть ко
лискова пісня матері стала великою рід
кістю? А саме ж ця пісня повинна входи
ти, як кажуть, у плоть і кров маляти.

Як викладають музичну грамоту в шко
лах! Це схоже на пародію. Мало того, що 
самі програми складено примітивно, тс 
вони ще й рідко де виконувалися. «Ви
вчення» їх зводилося здебільшого до за
учування на слух кількох піонерських пі
сень без аналізу їхнього змісту, музичної 
композиції, засобів вираження. Ще доб
ре, коли пісні виконувались під баян чи 
акордеон. А то просто забувалися. Про 
класику й мови не було.

Звідки ж візьметься розуміння музики 
у нашого сучасника-гіідлітка, коли його в 
цьому, будемо відверті, обкрадали? Що 
ж лишиться, коли забрати ще й рок? Ба
гатьох хвилює сьогодні ця проблема, уто
му числі й нас, артистів рок-групи.

3. РОК 
МАЙБУТНЬОГО

— Які ж перспективи дальшого розвит
ку року!

— Досить заманливі. Особливо тоді, 
коли він перебуває у руках фахівців, що 
мають відповідну музичну освіту і твор
чо ставляться до своєї справи. Адже рок, 
як і все життя, не стоїть на місці. Він роз
вивається, зазнає змін, вдосконалюється. 
Важливо прискорити цей процес, робити 
його невідворотним, збагачувати зміст, 
знаходити нові форми вираження, водно
час зберігаючи стиль. /

— Насамперед, знизити силу звучання 
музики і не зловживати сумнівними зов
нішніми ефектами.

— До цього теж треба підходити твор
чо. Музика ритму за своєю природою на
вальна, голосна. Але ми можемо регулю
вати силу її звучання шляхом, добору різ
номанітних пісень і музичних творів. Для 

ганної музики. Все більше проступають 
мотиви народного пісенно-музичного 
фольклору у творах самодіяльних акторів. 

Значно зросла виконавська майстер
ність і сценічна культура артистів року. 
Нерідко на грані віртуозності виконують 
свої номери гітарист нашої групи Олек
сандр Ігнатьєв, виконавець на ударних 
інструментах Станіслав Наумов, бас-гіта- 
рист Микола Коцюрба. Тепло сприймають 
глядачі виступи соліста Леоніда Омелья- 
ненка, чудово володіє клавішним інстру
ментом Геннадій Матвєєв. Усі вони мають 
музичну освіту — вищу і середню, пра
цюють творчо, захоплено.

— Яким вам бачиться рок завтрашнього 
дня!

— Я вірю в народження якісно нового 
нашого вітчизняного року: веселого, жит
тєрадісного, активного, справді народного. 
Для цього є реальні передумови і, насам
перед, революційна перебудова, оновлен
ня життя.

Але таким рок може стати лише за умо
ви гармонійного поєднання притаманної 
йому традиційної ритміки з елементами 
класики, мелодикою і гумором народно
го фольклору. Над цим і працюємо. Ста
ранно, наполегливо. Кожна нова програ
ма — то хоч маленький крок до мети.

Піднімаємо тепер тему «Я — сучас
ник». Ставимо перед собою завдання ви
світлювати з допомогою художніх засобів 
не лише проблеми і ставлення до них, а й 
крупним планом самого сучасника у бо
ротьбі за оновлення життя. Причому все
бічно — з усіма позитивними і негативний 
ми рисами, здобутками і прорахунками.

Що ж до перспективи, то мрію про ук
раїнський, навіть кіровоградський рок( 
який би мав свій національний колорит і 
віддзеркалював життя рідного краю, його 
неповторну культуру. Краю Сковороди і 
Шевченка, Гоголя і Франка, Павла Тичини; 
Остапа Вишні і Сосюри — всього нашогр 
щедрого на добро і таланти українського 
народу.

я* * ♦

У найвіддаленіших куточках нашої краї
ни побувала рок-група здібного керівника 
і композитора Костянтина Пилип’юка. їй 
гаряче аплодувала молодь Заполяр’я, За
кавказзя,^ Далекого Сходу, Молдавії, Бі
лорусі^ інших братніх республік. І скрізь 
на прощання незмінно лунали прості, ал$ 
такі дорогі серцю слова визнання: «При
їздіть іще»!

Варвара СС1Р0ВЕРХОБА, 
журналіст« 

м. Знам янка.



«Фотографій артистів не висилаємо!» —-ми. часом-засму
чуємо своїх читачів такими відповідями на їхні прохання. 
Авжеж, редакція — не фотоательє. Та сьогодні ми спробуємо 
зробити читачам крок назустріч, використавши газетну цолосу 
як фотовітрину. На знімках — співаки та музиканїи, котрі, 
СУДЯЧИ З ПОШТИ, ХОДЯТЬ у Вас, ДРУЗІ, В ‘Кумирах. ’ ’

Валерій ЛЕОНТЬЕВ. .
Олександр БУЙНОВ (зліва} та Сергій ^ПЕРЕГУДАз «Ве- 

селих хлоп’ят».
Лайма ВАВДУЛЕ (посередині)^
Ірина АЛЕГРОВА.

Група «

«М
олодий ком

унар»



МУЗИЧНИЙ РАДАР
«Молодий комунар»

27 серпня 1988 року
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ДЕВІД Боуї... Це ім’я 

знайоме усім при
хильникам рок-музики. 
Його гостросоціальні піс
ні доводять до шален
ства респектабельних 
буржуа, а те, що він на
лежить до ліворадикаль
ної течії англійського 
року, зробило його по
пулярним серед трудя
щої молоді на Заході.

Його справжнє ім’я— 
Девід Роберт Джоунз. 
Він народився у Бріксто- 
ні — гетто чорних бри
танців. Спочатку юний 
Девід захоплювався 
джазом Джона Колтрей
на, сам грав на саксофо
ні. В 1963 році створена 
ним група «Девід Джо
унз і третій, що знизу» 
випустила не дуже вдаі- 
лнй альбом. Після цього 
Девід взяв псевдонім 
Боуї, щоб його не плу
тали з Девідом Джун- 
зом з відомої групи 
«Манкіз». Потім праця у 
студії міма Ліндсея Ке
та — цей досвід було 
покладено у основу теат
ралізованих шоу-концер- 
тів Боуї.

В 1967 році відома фір
ма < Декка» випустила 
другий диск «Світ Деві- 
да Боуї». Новий підхід 
співака до рок-музики ві
дображено в альбомі 
1969 року «Слейс оддіті» 
(«Дивний випадок у кос
мосі»). Це історія про 
Такого собі майора То
ма, який вирішив не по
верталися з космосу на 
Землю. В Англії у супро
воді пісень з цього аль
бома показували всі ре

Жан-Поль Режимбаль, 
канадський священник, 
стверджує, що рок-музи- 
ка, крім негативної фі
зіологічної дії на орга
нізм людини, справляє 
ще більш страшний та 
руйнівний психологічний 
ефект. На думку Ре- 
жимбаля, значні пору
шення в психічному 
стані фанатів року вини
кають тому, що рок-пісні 
несуть у собі «підсвідо
мі повідомлення» для 
передачі «євангелія від 
сатани», тобто закодова
ні у текстах пісень спе
ціальні заклики, які, об
минаючи свідомість, 
формують у підсвідомос
ті небезпечні для психіки 
структури. На перший 
погляд, сатанинські по- 

Ь 40^0.,

вони знову разом і, здається, назавжди — принаймні так стверджують Йон ЛОРД (9.06.1941), Річі БЯЄКМОР 
(13.04.1945), Роджер ГЛОВЕР (30.11.1945), йен ПЕЙС (29.06.1948) та йен ГІЛЛАМ (19.08.1945) (на знімку — 
зліва направо). Це «Діп перпл» зразка 1977 рону, тобто, група у своєму «золотому» снладі, який на початку 
70-х років вивів її у лідери світового року. Доля розкидала їх по різних групах, але 1984 рону музи
канти знову зустрілися в групі своєї юності.

СУПЕР-СУ ПЕРЗІРКА
портажі про експедицію 
«Апеллона-9». Потім — 
альбом «Людина, що 
продала світ» (1970), 
Він став «золотим» у Ан
глії та США. Саме у цей 
час Девід починає пра
цювати з групою «Паву
ки з Марса» у складі: 
Мік Ронксон (гітара), 
Тревор Боулдер (бас), 
Вуді Вудмежі (ударні). 
1971 — альбом «Ханні 
Дорі». А через рік — 
альбом, завдяки якому 
Боуї став суперзіркою— 
«Зіггі Стардаст та паву
ки з Марса», де співак 
познайомив слухачів із 
своїм новим образом ко
смічного пршпельця. Ця 
платівка відразу стала 
«платиновою» у США та 
Англії. Відтоді Боуї зав
жди у списках кращих.

Альбомам Боуї завжди 
притаманний стрункий 
сюжет, незважаючи на 
фантастику, вони — про 
земні справи. За слова

слання — це звичайні не
винні римовані рядки. 
Але їх справжній сенс 
розкривається при про
слухуванні «задом напе
ред». За словами Ж.-П. 
Режимбаля, «рок-музика 
стала на широкий шлях 
звершень диявольського 
зла» в 1968 році, коли в 
пісні «Революція № 1» 
та «Революція № 9», які 
входять до «Білого аль
бома» групи «Бітлз», му
зикантами було вкладено 
«привіт від сатани».

Крім «Бітлз», до «чор
ного списку» священни
ка потрапили такі групи, 
як «Роллінг Стоунз», «Лед 
Зеппелін», АС/ДС, «Кісс», 
«Блек Саббат» та багато 
інших.

«Повідомлення», які
1^1 ж-Ч *4

ми музиканта, «кожний 
альбом на диво вдало 
відображав певну епоху, 
був фотографією часу, у 
якому я тоді жив». Піс
ля альбомів «Алл а дія 
Сени» (1973) та збірни
ка «Обривки» Боуї за
явив, що він іде з шоу- 
бізнесу. Він більше ніко
ли не виступив з «Паву
ками». Альбом 1974 ро
ку «Алмазні собаки» — 
це пародія на західний 
світ споживацтва, а єлей
ність деяких пісень — 
свого роду «кітч на кітч». 
Боуї їде до Лос-Андже
леса, де записує альбом 
«Молоді американці», 
саркастичні нотатки сво
їх вражень від каліфор
нійського життя. У музи
ці відчувається вплив 
«соул», «диско». Пісня 
«Фсйм», що була напи
сана разом з Джоном 
Ленноном, і стала пер
шим сінглом Боуї в 
авангарді американсько

завдяки рок-музиці по
трапляють у підсвідо
мість, на думку Режим
баля, несуть різноманіт
не інформаційне наван
таження. Це й спонукан
ня до самогубства, за
клики до статевих спо
творень, насильства, 
гвалтування, бунту проти 
існуючого порядку. Ок
рім того, «послання від 
сатанюґ ідуть у супрово
ді ультразвукого сигна
лу, який навмисне вво
диться у музичний супро
від. Дія сигналу анало
гічна дії наркотиків і ті
ло приємно розслаблює
ться в той час, як мозок 
отримує додаткову
тивність для того, щоб 
було полегшено роз
шифрування коду.

ак-

го хіт-параду, — най
більш в’їдлива. «Ось ти й 
отримав все, про що 
мріяв. І що ти тепер бу
деш робити з цим усім, 
дурню?». «Стейшп ту 
стеїшш», його друга 
сольна платівка, стала 
кращим альбомом 1976 
року, і, на думку крити
ки, найбільш вдалим за 
всю його музичну кар’є
ру. У ней період творчий 
метод Боуї полягає у 
відборі та синтезі харак
терних рис навколишньо
го суспільства, а потім, 
як результат — їх вида
ча у такому вигляді, що 
шокував навіть прихиль
ників співака. Але коли 
Боуї відчував, то іронія 
та епатаж, на яких був 
замішаний його успіх, 
входять в моду, він різ
ко змінював тон і насмі
хався вже над своїм 
епатажем.
Боуї оселяється у Захід
ному Берліні, знімається

Автори концепції та
ких «повідомлень» —• це 
орден ілюмінатів, який 
виник у Баварії ще в 
XVIII столітті. Режимбаль 
стверджує, що рок-музи
ка — це «невід’ємна час
тина світового заколоту, 
який було задумано ілю
мінатами, основна мета 
котрого — приведення 
молоді до «інтернаціона
лізму», щоб полегшити 
прихід... до влади 
ного світового 
Послідовний 
зв’язків 
церквою, 
ними та 
цінностями 
до і ого, 
втрачає

€ДИ- 
уряду. 

розрив 
родиною, 

національ- 
культурними 

приводять 
що молодь 

почуття своєї
приналежності до тієї чи
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в кіно, виступає з пуб
лічними заявами, де за
суджує фашизм. Боуї 
співпрацює з видатним 
.майстром електронного 
авангарду Брайаном Ено. 
В альбомі 1977 року 
«Лоу» («Низький») він 
наполегливо проводить 
думку про небезпеку руй
нування людської циві
лізації. Трилогію цих 
років завершують платів
ки «Герої» та «Мешка
нець». Боуї багато манд
рує, співає про свої нові 
враження: «Варшава»,
«Політ у африканській 
ночі». 1980 рік — новий 
альбом «Жахливі чудо
виська» і знову новий 
образ, музика, як і на 
початку 70-х, мелодійна, 
без експериментів з елек
тронікою та етнічними 
ритмами. Боуї знімають 
у фільмах, відеокліпах, 
шоу. Альбом 1984 року 
«Давай станцюємо» став 
«платиновим». Слідом 

іншої соціальної групи, 
тієї або іншої країни | 
повинна відчувати себе 
«громадянами світу» беЗ 
закону, без віри, без 
яких би то не була обо
в’язків по відношеную до 
інших хазяїв, крім ілюмі
натів та сил зла, хоча ця 
залежність і не завжди є 
усвідомленою».

Таким чином, рок-му
зика «як соціокульту,-' 
політична, економ* • 
моральна і духовна рево
люція» повинна «розвін
чати і скинути всіх і вся».

Отже, справи зі свідо
містю прихильників ро
ку, особливо хеві-мета- 
лістів, зовсім погані. Але 
жаль, що у свідомості са
мого Ж.-П. Режи^^аля 
тісно переплелися раціо
нальні моменти зі спов
занням до реакційного 
твердження про негатив
ний характер як рск-ре- 
волюції, так і революцій 
взагалі. Може бути, що 
канадський священник 
погано знайомий із ма
теріалістичною діалекти
кою та соціально-класо
вим підходом до явищ 
культури, а може, Ре
жимбаль просто ненави
дить комуністів. Чому б 
ще йому приписувати ре
волюціонерам зв’йз^ і 
оккультизмом, засть^іЛ 
вуючи прийоми, які були 
добре апробовані усіма 
монархами ще за часів 
Великої Французької ре
волюції!

І

(1986) платівка «Сьо
годні ввечері». Останнім 
часом Боуї багато уваги 
приділяє про бле м а м 
сизму. «Страх — голов'« 
не питання у світі. Люди 
бояться всього, па то 
вони не схожі. Чорні би- 
яться білих, білі чорних, 
при цьому вони ігнору
ють обставини, у яких 
живуть». Хлопець та дів
чина, яких Боуї зняв у 
відеонліпі «Давай стан
цюємо» — австралійські 
аборигени.

Таким чином співак 
намагається привернути 
увагу до проблем абори
генів, на яких дивляться 
як на плем’я, що вими
рає. Щодо музики, то в 
80-ті роки Боуї записав 
разом з іншими відомими 
музикантами кілька сівг- 
лів, що стали хітами: 
«Під тиском», разом з 
Ф. Меркюрі у 1982 р., 
«Танцювати на вулиці» 
з Міком Джаггером в 
1986 році. «За роки не
скінченних експеримен
тів я багато чому на
вчився,—-говорить Боуї,— 
тепер настав час весь цей 
досвід виразити в дуже 
простій формі, ясною 
мовою... Я відчуваю, що 
повинен присвятити себе 
тому, щоб робити людям 
добро. Це примушує ме
не поставити під сумнів 
нігілізм, яким була на
повнена музика мого 
раннього періоду і, ВІД 
якого я, на щастя.овід
мовився з часом. Зараз 
настала пора виробити 
позитивну програму».
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У свідомості своїх прихильників Брюс 

Спрінгстін назавжди буде пов’язаний із 
найвідомішим своїм хітом — «Народже
ний у США», який відзначив сам президент 
Рейган. Президент намагався зіграти на 
популярності співака, щоб підкреслити 
свій демократизм — адже, починаючи з 
1975 року (платівка «Народжений для 
суєти»), «Брюс із року в рік послідовно 
розвиває своїми піснями міф про «амери
канську мрію». Батьки Брюса — робітни
ки. І тому, коли він починав працювати на 
сцені, то досить сильно відрізнявся — і 
соціальною позицією, і різким, з надрив
ним хрипом вокалом, — від колишніх роз
мальованих «бунтарів» — хіппі, які на 
початку 70-х легко, без труднощів стали 
невід’ємною частиною шоу-бізнесу.

А от Брюс, незважаючи на неофіцій-

УЛЮБЛЕНИЙ БУНТІВНИК ПРЕЗИДЕНТІ
ний, але вагомий титул «бос року», май
же у кожній пісні висловлює протест про
ти влади грошей, які заробляють ті, хто 
дотримується головного принципу Амери
ки: «чесно працюєш — розбагатієш». Брюс 
став свого роду протестуючим символом 
США, до якого вже звикли. Він не дуже 
турбує ФБР — на відміну, наприклад, від 
філа Окса або Джона Леннона, що до са
мої смерті завдавали роботи таємним 
агентам. До того ж «бос року» ніколи не 
посягав на святиню американських пури
тан _. любов. Два роки тому Брюс одру
жився. Його дружина, фотомодель Джу- 
ліан Філліпс — можна сказати, саме вті

лення глянцевої обкладинки Америки. Но
вий альбом Спрінгстіна-«Тунель кохання» 
узагальнює досвід музиканта від сімейно
го життя: «Звикни до думки: якщо ти 
в’їхав у тунель кохання, то вже не змо
жеш розігнутися». Цей альбом також під
німає деякі проблеми сучасного життя 
Сполучених Штатів. Мати-одиначка з пісні 
«Запчастини», не маючи грошей на жит
тя, продає перстень. Бізнесмен із пісні 
«Тебе~ не одержати», назбиравши купу 
грошей, з подивом бачить, що неспромож
ний покохати кого завгодно, якщо йому 
подобається дівчина не з його кола.

Рецензія на альбом у журналі «Нью- 

Иорк тайме» закінчується словами: 
«Спрінгстін із проблемами, як і раніше, 
воюс, гордо тримаючи голову». Чому ж 
не воювати, якщо ідуть гроші за перші 
місця у хіт-парадах...

Додамо, що Спрінгстін — єдиний у сві
ті співак, який підважився випустити фан
тастично дорогий альбом із п’яти платівок 
з концертними записами 1975—1985 років. 
До нього тільки група «Чікаго» випустила 
альбом із чотирьох платівок, що мав до
сить скромний успіх. А у Брюса, як зав
жди — перше місце серед хітів. До речі, 
Держконцерт запросив його та Стівз Ван
дера на гастролі у СРСР. Славетний Ван
дер погодився, а Спрінгстін відмовиГ^- 
Фінансові умови не сподобалися. 
це його особиста справа.

Матеріали полоси підготував В. ШИПО»



З 29 серпня по 4 вересня

ЩШШВйй
29 СЕРПНЯ

А ЦТ (1 програма)
о ЗО — <429 хвилин». 8*35 — <• Ро

сія молода». Художній телефільм, 
і» серія, ь.40 - клуб мандрівників. 
і0.4и — Новини. 15.30 — Новини. 
Ю.40 — Конкурс танцювальних
колективів на приз газети «Груд».
16.20 — П’ятирічка: діла і люди, 
прем'єра документальних теле
фільмів. Г/.иО — Новини. 17.0з — 
«Таллінсьні музичні картинки». 
Композитор Е. Іубін. 17.25 — «Я, 
ти і всі ми разом». 18.10 — «Пер
ші зустрічі». Мультфільм. 18.20 — 
«Поле нашої надії». Теленарис.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.05 — 
«Будівельник». Про недоліки в ор
ганізації кооперативів. 19.35 — Грає 
Л. Зільиерштейн (фортепіано). 19.50
— «Росія молода». Художній теле
фільм. 5 серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
Музичні зустрічі в Баку. Естрадна 
програма. 22.25 — «Камера ди
виться у світ». Про колишніх ра
дянських громадян німецької на
ціональності, які виїхали на по
стійне місце проживання в ФРН. 
23.25 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — «У дзер

кальному залі». 17.40 — Мульт
фільм «Звільнений Дон-Кіхот». 
18.00 — Ден. фільм «День у музеї».
18.30 — «День за днем». (Кірово
град). 13.50 — Телефільм «Фанта
зія». (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Час рішень
— час дій». 20.00 — Телеспортаре- 
на. 20.45 — На добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — «Все про кіно». 
23.00 — Вечірній вісник.

& ЦТ (II програма;
3.00 — Гімнастика. 8.20 — «Тур- 

генєвське літо». Про фольклорне 
СЕЯТО у селі Тургенєсо Тульської 
області. 8.45 — «Подорож по Моск
ві. Ленінський проспект». Докумен
тальний телефільм. 9.05 — Росій
ська мова. 9.35 — За безпеку руху.
9.40 — «Невідомий солдат». Ху
дожній телефільм для дітей. 1 се
рія. 10.45 — Музична передача для 
юнацтва. Л. Бетховен. 12.30 — Но
вини. 12,35 — Л. Толстой. «Дитин
ство. Отроцтво. Юність». Телевиста- 
ва. Частина 1. «Дитинство». 18.00 — 
Новини. 18.15 — «Служу Радянсько
му Союзу!». 19.15 — «В майстерні 
художника». М. Андронов. 19.30 — 
Футбольний огляд. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Міжна
родна панорама. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — «Скарга». Художній фільм. 
23.05 — Новини. 23.15 — Музична 
передача «Ранкова пошта» (повтор).

МАТЧІ ДВА — ОЧКО ОДНЕ
Саме такий здобуток — одне очко з чотирьох можливих — 

записала на свій рахунок «Зірка» після зустрічей із севасто
польською «Чайкою» та керченським «Океаном».

У першому матчі, де суперниками наших земляків були се
вастопольці, йшов відкритий, атакуючий футбол. На п’ять м’я
чів, забитих гостями. «Зірка» ЕІдповіла трьома (Денисенко, Са
мосвалов та Алексеев).

Зустріч з «Океаном» пройшла у рівній боротьбі. Наприкінці 
матчу рахунок відкрив півзахисник «Зірки» Ігор Різниченно. 
Гості відповіли не менш красивим удаоом вже через кілька 
аесятніг секунд. Нічия — 1:<

ЗО СЕРПНЯ
& ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —«Ро
сія молода». Художній телефільм. 
6 серія. 9.45 —' «живи, Земле!». 
Екологічна програма. 10.45 — Но
вини. 15.30 — Новини. 15.45 —Про
грама Красноярської студії теле
бачення. 16.45 — Новини. 16.50 — 
Прем’єра документального теле- 
о’чльму «В’єтнам — рік дракона».
17.40 — Еиступ ансамблю «Мзіурі».
17.55 — Прем’єра документального 
телефільму «Кіровоград, учителю 
Єдигею». 18.15 — Наука: теорія, 
експеримент, практика. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 - «Дійові 
особи». Відрядження за листом.
19.50 — «Росія молода». Ху
дожній телефільм. 6 серія. 21.00
— «Час». 21.40 — Прем’єра
документального публіцистично
го телефільму «Слухай, товари
шу...». Розповідь про XIX Всесо
юзну партконсЬеренцію. 23.15 —
Сьогодні у світі. 23.25 — Пісня-88. 
А УТ

9.60 — Новини. 9.15 — Доброго 
вам здоров’я. 9.45 — Телефільм «І 
знову я належу не собі». 10.55 — 
«Все про кіно». 12.05 — «Відео- 
млин». Музична розважальна про
грама. 13.05 — Новини. 13.20 —
Ф. Мендельсон. Симфонія Кз 9. 13.50
— Художній фільм «Ніна». 16.30 — 
Новини. 16.40 — «Наш Маршак». 
Лялькова вистава. 17.20 — «Агро
пром: проблеми і пошуки. 17.50 — 
Рідні наспіеи. 13.00 — «Спадщина». 
Народний самодіяльний фольклор
ний ансамбль «Туріяни» Повомирго- 
родського району. (Кіровоград).
13.50 — Телефільм «Портрет без ра
ми». 19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Прямий зв’язок». 20.45 — На доб
раніч. діти» 21.00 — «Час». 21.40 — 
Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм «Гардемарини, вперед». 1 се
рія. 23.00 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — Кон
церт Державного ансамблю танцю 
«Кабардинка» Кабардино-Балцар
ської АРСР. 8.55 — «Подорож по 
Москві. До Лужників через Дівоче 
поле». Документальний телефільм.
9.15 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 9.45 — «Невідомий сол
дат». Художній телефільм для ді
тей. 2 серія. 10.55 — Французька 
мова. 2 рік навчання. 11.25 —«Скар
га». Художній фільм. 12.40 — Но
вини. 12.45 — Л. Толстой. «Дитин
ство. Отроцтво. Юність», Те.повиста- 
ва. Частина 2. «Отроцтво». 18.00 — 
Новини. 18.15 — Музичний ніоск.
18.45 — Ритмічна гімнастика. 19.15
— Хокей. Кубок СРСР. Фінал. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва), 2 і З 
періоди. В перерві — 19.50 — Ве 
чірчя казна. 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Жива планета». Документальним 
фільм. 6 серія. «СпекотлнвІ пусте 
лі». 22.35 — Новини.

ФУТБОЛ

31 СЕРПНЯ

Д ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Ро- ? 

сія молода». Художній телефільм, і 
7 серія. 9.40 — «Слухай, товари- і 
шу...». Документально-публіцистич- : 
ний телефільм. Розповідь про ХіХ 
Всесоюзну парткоиференцію. 11.15 
— Новини. 15.30 Новини. 15.45 — 
Співає I. Дем’янова. 16.05 — Про
грама Казанської студії телеба
чення. 17.00 — Новини. 17.05 —
Школа: час перемін. Про інтерна
ціональне виховання. 17.35 — «Му
зична скарбниця». Д. Шостакович.
18.10 — Хвилини поезії. 18.15 —
Людина І закон. Охорона прав ди
тини в СРСР. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Основи економічних 
знань. «Агро». 19.30 — «Супутник 
телеглядача». 19.55 — «Росія моло
да». Художній телефільм. 7 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови, 21.50 — Мульт
фільми для дорослих. «Калейдо- 
сноп-71». 1 і 2 випусни. 22.10 —
Футбол. Відбірковий матч чемпіо
нату світу. Збірна Ісландії — збір
на СРСР. У перерві — 23.00 —Сьо- 
годні у світі.

А У1
9.00 — Новини. 9.15 — «Село і 

люди». 9.45 — Док. фільм «Як нам 
прийдешнє дається». 11.10 — «Мі
ніатюри дружби». 11.35 —«Дитячии 
кінотеатр». 12.35 — Художній теле
фільм «Гардемарини, вперед». 1 се
рія. 13.55 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — До початку нового 
навчального року. 17.30 — «Наука 
і час». 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.20 — Оголошення, 
фотохвилинка. (Кіровоград). 18.30 — 
«Павлисьні казки». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
«Шляхом оновлення». 20.00 — Пер
лини душі народної. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
Художній фільм «Гардемарини, впе
ред». 2 серія. 23.00 — Вечірній віс
ник.

А ЦТ (II програма/
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Кон

церт Державного оркестру казах
ських народних Інструментів імені 
Курмангази. 8.50 — «Подорож по 
Моснві. Ленінградський проспект». 
Документальний телефільм. 9.10 — 
Німецька мова. 1 рік навчання. 9.40
— «Невідомий солдат». Художній 
телефільм для дітей. З серія. 10.50
— Німецька мова. 2 рік навчання.
11.20 — Мультфільм. 12.00 — Но
вини. 12.05 — Л. Толстой. «Дитин
ство. Отроцтво. Юність». Телевиста- 
ва. Частина 3. «Юність». 18.00 — 
Новини. 18.10 — Кінний спорт. 
Міжнародні змагання. 18.40 —
«Три монологи про музику». 19.30
— «Для всіх і для кожного». Теле
журнал мод «МараФон». 20.00 —Ве
чірня казна. 20.15 — «...До шістнад
цяти і старші». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови 21.50 — 
Екран зарубіжного фільму. «Повіт
ряні ворота». (СРВ). 23.00 — Пре
м’єра документального телефільму 
«С’ ився мені сад...». 23 10 —Новини.

1 ВЕРЕСНЯ

4 ЦТ (І програма)
6.30 - «120 хвилин». 8.35 — «₽о- 

сія молода». Художній телефільм. 
8 серія. 9.50 Футбол. Відбірко
вий матч чемпіонату світу. Збірна 
Ісландії — збірна СРСР. ц.з0 _ 
Людина і закон. 12.00 — Новини.
15.30 — Новини. 15.40 — «Розси
пи, розсипи.Ф’ЛЬМ-КОНЦерт.
16.10 — Мультфільми «Вася Бу
ли« та його дрУЗ’», «Слон і лист». 
16.25 — «Останні залпи великої 
війни». Документальний фільм.
16.45 — Новини. 16.50 — Сьогодні
— День знань. День відкритих две
рей. Проблеми вищої школи. 17.50
— Хвилини поезії. 17.55 — Свята 
дитинства. «З новим навчальним 
роном!». Програма для дітей і до
рослих. 19.25 — Сьогодні у світі.
19.45 — «Росія молода». Художній 
телефільм. 8 серія. 21.00 — «Час»
21.40 - Прожектор перебудови*
21.50 - «Музика в ефірі». Пробле- 
ми музичного кінематографу в перерві - 22.50 - СьогодніФуУсвІті*

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — 

добра». 9.45 - Док. фільм «від«™ 
те питання». 10.15 — Музичний™ лефільм «Разом з Дун^^им!'.
11.10 - Художній фільм «Гардема
рини, вперед*. 2 серія. 12.20 — Но- 
вини. 12.35 — «Чарівні
16.30 - Новини. 16Д5 - Срібний 
дзвіночок. 17.00 - «ЗдравСТВУЙ мио 
здравствуи, друг». 18.00 - “сього дР- 
нІ — «День знань». Телефільм «Кі
ровоград. Вчителю Едигею». (Кіро
воград). 18.20 — «...і перший ус
піх». Концерт. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 - «»Теат
ральне фойє». Знайомство з Смо
ленським державним драматичним 
театром. (Кіровоград). 20.30 —
Сьогодні — День знань. 20 45 —

'На добраніч, діти! 21.00 — «Час»,
21.40 — Прожектор перебудови
21.50 — Молодіжна студія «Гарт».
23.20 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Подорож по 
Москві. Від Ленінських гір у Коло- 
менсьне». Документальний фільм. 
8.35, 9.35 — «Світ, що нас оточує» 
2 кл. З чого починається Батьків
щина. 8.55 — «Сходинка до істи
ни». Науково-популярний фільм. 
9.05 — Іспанська мова. 1 р|к на_ 
вчання. 9.55 — «Разом з Макарен- 
ком». Документальний фільм. 10.40
11.45 — б. Островський і театр.’ 
9 нл. 11.15 — іспанська мова. 2 рік 
навчання. 12.20 — «Короткі зустрі
чі». Художній фільм із субтитрами.
13.55 — Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Сільська година. 19.15 — 
Ритмічна гімнастика. 19.45 — За 
безпеку руху. 19.50 — Вечірня каз
на. 20.05 — Екран документально
го фільму. Прем’єра документаль
ного телефільму «Після шкільного 
дзвонка». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 — 
Фільми студій союзних республік. 
«Парк». Художній фільм. «Азер- 
байджанфільм». 23.15 — Ноаини.

2 ВЕРЕСНЯ

4 ЦТ (І програма)
6,зо — «120 хвилин». 8.35 — «Ро

сія молода». Художній телефільм. 
9 серія. 10.00 — «Очевидне — ней
мовірне». 11.00 — Новини. 11.10 — 
«Дійові особи». 15.30 — Новини.
15.45 — «Прощання з Сибіром».
16.15 — «Чбго і чому?». Передача 
для дітей. 16.45 — Народні мелодії.
16.55 — Новини. 17.00 — «...До 
шістнадцяти І старші». 17.45 —Про
грама телебачення Соціалістичної 
Республіки В’єтнам. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Курсом ХІХ 
Всесоюзної партійної конференції. 
Про роботу Смоленської трикотаж
ної фабрики в нових умовах гос
подарювання. 19.35 — «Росія моло
да». Художній телефільм. 9 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Ваш вихід, 
артисте’». Співають Л. та В. Амісі- 
мови. 22.10 — «Погляд». Вечірня 
Інформаційно-музична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 -— Докумен

тальні телефільми. 10.05 — Народ
ні таланти. 10.40 — Художній фільм 
«На золотому гайку сиділи». 11.50
— Новини. 12.05 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — Док. те
лефільм «Танці иа свіжому повіт
рі». 17.30 — «Народовладдя». 18.00
— «День за днем». (Кіровоград).
18.30 — «Екран молодих». Фести
валь СБЗ «Дніпро-88». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
«Театр і час». Зустріч із колекти
вом Грузинського драматичного 
театру ім. МарнжанІШЕІлі. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Художній телефільм «Гар
демарини, вперед». З серія. 22.55 — 
Новини. 23.10 —? «Музичний моні
тор». Фі л ьм-концерт «Чарівниця 
вечорниць».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Подорож по 
Моснві. Вулицями старими, запо
відними». Документальний фільм. 
8.35, 9.35 — історія. 4 кл. Льодове 
побоїще. 9.05 — Англійська мова. 
1 рік навчання. 10.05 — Костянтин 
Паустовський. «Наодинці з осінню». 
Науково-популярний фільм. 10.35, 
11.35 — Географія. 5 кл. З історії 
географічних відкриттів. 11.05 — 
Англійська мова. 2 рік навчання. 
12.05 — Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Клуб мандрівників. 19.15 — 
Лауреати Міжнародного конкур
су ім. П. Чайковського, Е. Анджа- 
парідзе. 19.45 — «В майстерні ху
дожника». В. Кликов. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «Борги наші», 
«Кінцева зупинка». Про Будинок- 
інтернат для престарілих та інвалі
дів Нантського району Киргизької 
РСР. 20.45 — «Яницо хочеш бути 
здоровим». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 — Кі- 
нопанорама. 23.20 — Новини.

з ВЕРЕСНЯ

д ЦТ (І програма)
6.30 — *120 хвилин». 8.35—Кон

церт хору російської пісні Держ
телерадіо. 9.00 - До Дня працівни
ків нафтоеої і газової промисло
вості. «Велика нафта». 10.00 —Кон
церт вокально-інструментального 
ансамблю «Лотос* (В’єтнам). <0.25 
— Наша спадщина. Відповіді на за
питання глядачів по передачі «Ра
дянський фонд культури». 11.25 
«Очевидне — неймовірне». 12.25 — 
«В країнах соціалізму». 12.55 
Кіномистецтво союзних ₽е?,пу®л2“' 
Латвійська РСР. 14,30 — Новини.
14.40 — До 70-річчя ВЛКСМ. Ху
дожній фільм. «Пізнаючи оілии 
світ». 15.55 — «Для всіх і для нож
ного». Обговорення наступної ре
форми ціноутворення. 16.55 — Но
вини. 17.00 — Міжнародна програ
ма: «Батьківщина, яку вкрали».
18.20 — Хвилини поезії. 18.25 —«Ми 
вас ченаємо». Зустріч з авторами і 
виконавцями пісень, народжених 
на землі Афганістану. 18.50 —
Вперше на екрані ЦТ. Художній 
фільм «Кін-дза-дза»!». 1 і 2 серії. 
21,00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — В суботу вве
чері. Телевізійне знайомство. Вір- 
гіліус Норейка. 23.15 — «Джаз... 
Джаз... Джаз...». 00.15 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастика. 9.45 — До Днів літера
тури і мистецтва Казахської РСР 
в УРСР. «На хвилі дружби». 10.40 
— Художній телефільм «Гардема
рини, вперед». З серія. 11.45 — З 
української класики. В перерві —
12.50 — Новини. 13.45 — Музичний
фільм «Воєнні листи». 14.15 — «Най
довший день у червні». 15.00 —
«Доброго вам здоров’я». 15.30 — 
Мультиплікаційний фільм «Горбо
коник». 16.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 17.00 — Суботні зустрічі.
18.30 — Актуальна камера. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. «Дина
мо» (Київ) — «Кайрат». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Художній фільм «Гардема
рини, вперед». 4 серія. 23.05 — Ве
чірній вісник. 23.35 — «Світ поезії*. 
В. Мозолевський.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про

грама «Думка». Студія представ
ляє... «Куранти». «Площа Револю
ції, Будинок 1». 9.00 — .«Вибране». 
Ф. Абрамов. 10.10 — «Здоров’я». 
Науково-популярні іфільми. 11.00 — 
«У світі тварин». 12.05 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 13.05 — «Осінь у лі
сі». 13.15 — «Ніжний вік». Худож
ній фільм із субтитрами. 14.35 — 
«До і після опівночі», (повтор). 16.15
— В гостях у Берліні. В. Лютослав- 
ський. Концерт для оркестру. 16.50
— «Спогад». Мультфільм. 17.00 — 
Хоней. Чемпіонат СРСР. ЦСКА —- 
«Динамо» (Рига). В перерві — 18.20
— Мотобол. Чемпіонат Європи.
19.15 — Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Спартак» — «Чорноморець». У пе
рерві — 20.00 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільми студій 
союзних республік. Прем’єра ху
дожнього телефільму «На дні». За 
мотивами однойменної п’єси 
М. Горького. Студія телефільмів 
«Єреван». 1 і 2 серії. В перерві — 
23.00 — Новини.

неділяк . _А. А

4 ВЕРЕСНЯ

4 ЦТ (І програма)
8 00 - Новини. 8.15 - Рит-ічна 

гімнастика. 9 00 - Прем’єра доку
ментального фільму «Порядок на 
дорозі*. 9.20 - Тираж «Спортло- 
і.,,. о зо _  «Будильник». 10.00
«Служу Радянському Союзу!». 11.00 
— Музична передача 
пошта*. 11.30 - «‘«'“’і.12’®" 
«Музичнии кіоск». 13.00 Сільська 
голина 14.00 — «Здоров’я». І4;45*“ 
«Легенда про Гріга». Мультфільм. 
15.00 - Зустріч з народним учите
лем СРСР Г. Кубраиовнм у Кон
цертній студії Останніно. 
Прем’єра документального фільму 
«Жива планета». 8 серія.
прісна вода». 17.30 - Футбольним 
огляд. 18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — Недільний кінозал. 
«Скляна гармоніка». Мультфільм. 
«Слався, Маріє!». Документальний 
фільм. 19.30 — «Друга спроба Вік
тора Крохіна». Художній фільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Авторський 
вечір композитора Є. Крилатова. В 
перерві — 22.35 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастика. 9.45 — Художній фільм 
«Гардемарини, вперед». 4 серія. 
11.00 — На шляхах республіки. По
года. (Експрес-інформація). 11.05 — 
Виступає Ленінградський концерт
ний оркестр під керуванням Бадхе- 
на. В перерві — 12.15 — Новини.
13.50 —- Мультфільм на замовлен
ня. 14.10 — Для дітей. «Зустріч з 
цирком». 15.00 — «Село і люди».
15.30 — «Ви нам писали». Музична 
передача за листами глядачів. 16.00
— Слава солдатська. 17.00 — Зу
стріч з цирком. 17.45 — Реклама. 
Фестивалі, конкурси. (Експрес-ін
формація). 17.55 — В. Лебедев,
І. Рябкін. «Будинон моделей». 19.00
— Актуальна камера. 19.35 — Про
довження вистави «Будинок моде
лей». 20.35 — Фільм «Без страху і 
докору». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Художній 
фільм «Полювання на дне». 23.15 — 
Вечірній вісник.

8.00 — На зарядку ставай! 8.15 — 
«Наш сад». 8.50 — «Портрети». 
О. Грін. 9.35 — КіноаЛьманах «Го
ризонт». 10.15 — «Навколо світу». 
Кіноальманах. 11.15 — Основи еко
номічних знань. Журнал «Телееко». 
Поради трудових колективів. 11.50 
— «Спогад про старий спектакль». 
Наукоео-популярний фільм. 12.20 — 
Життя видатних людей. М. Лоба
чевський. 12.50 — «Воскреснеш ти 
для життя нового». Про члена ви
конкому «Народної волі» В. М. ФІг- 
нер. 13.25 — «Чебурашка іде до 
школи», «Слоненя захворіло». 
Мультфільми. 13.45 — Прем’єра 
документального телефільму «Як
би не я...». 14.20 — Музика нашого 
міста. 15.05 — «Туди і звідти». Чо
му молодь йде з села. 15.35 —
В. Шукшин, «Енергійні люди». Пре
м’єра телевистави. 18.00 — Музич
ний абонемент. «Про виконавське 
мистецтво». Зустріч з народним 
артистом СРСР Є. Свстланоэим. 
19.00 — Прем’єра документального 
Фільму «Долі заздрісній назло». 
Про творчість письменника М. Ос- 
тровського. 19-30 — Прем’єра філь- 
му-концерту. 20 00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Співає чоловічий во
кальний квартер Пермської Філар
монії. 20.55 — «Сл^'жббве собзків- 
ництзо». 21.00 — «Час». 21.40 —
«Спортлото-82». Художній Фільм 
23 10 Нониии
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& Увага! Вперше!!! У па« 
тому місті відбудуться дво< 
дешіі гастролі московського 
театру мініатюр «Сатирикону 
під керівництвом К ОРТ ні гід 
на Ранкіиа. Кіровограді]/^ 
вас є можливість перекопа
тися: чи не втрачаєте ви се
ред бурхливих ритмів кінця 
XX сторіччя таке необхідне 
сьогодні почуття гумору? 
27 і 28 серпня о 20 год. ЗО хв. 
в залі обласної філармонії 
відбудуться вечори гуіЗІ^у 
за участю артистів театру 
«Сатирикон». У програмі —■ 
мініатюри популярних гу
мористів і сатириків А. Ар
канова, М. Жвавенького, 
М. Мішина, О. Ширвіидта.

О Сьогодні 27 серпня 
традиційно запрошує гляда
чів кіпоклуб «Екран». О 18 
год. 40 хвилин в актовому 
залі бібліотеки імені Круп- 
ської демонструватиметься 
художній фільм українських 
кінематографістів «Пропа
ла грамота» про славне i^j 
тори чиє минуле вашого iijfl 
роду. Режисер фільму —7' 
Б. Івченко, сценарій написав 
відомий український поет і 
драматург І. Драч.

££ Сьогодні ж, 27 серпня 
о 12 годині в парку імені 
Леніна відкривається тради
ційне міське свято К БІГІВ.

Редакція газети «Моло^і| 
дий комунар»' висловлюй* 
глибоке співчуття скла
дачеві машинного набору 
видавництва -Кірово
градська правда» Г.’ужи- 
ковсьному М. Г. з приводу 
смерті його матері

Клари Іллінічни.

Редактор
Ю. СЄРДЮЧЕНКО.

О

Автор цього малюнка — учень Кіровоградсько
го медичного училища Денис БОГУШ. Уважні 
читачі «МК» помітили його перший малюнок ще 
в минулому номері (пригадуєте: «Хатха-йога» на 
112-й сторінці?). Як він сам розповів, малювати 
почав у віці 2 роки і 3,5 місяці. Згодом не розлу-
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«Молодой коммунар» — 
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областного комитета 
ЛКСМ Украины!.

На украинском язык«
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м. Кіровоград,
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чався з чотиритомником датського 
Бідструпа, малював. Знову малював, 
нині в медучилищі, Денис — редактор

В юнака — безліч ідей. В цьому ми перекона
лися, коли Денис показав нам з десяток своїх ро
біт. Одна з них сьогодні пропонується вашій увазі.

г
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стінгазети.
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видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінни, 2-

Б К 08567. Індекс 61103.
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«Книга о счастьях и несчастьях» хірурга 
Миколи Амосова — нові глави;

«Черная башня» — гостросюжетнпй ро- 
ман-попереджсиня Анатолія Домбровсько- 
го про наслідки ядерної війни;

«Круг гения» — історичний роман Оле
ни Криштоф про Пушкіна;

«Последний шанс» — детективний ро
ман Вадима Псунова;

«Вариант ИД» — фантастична повість 
Ігоря Росоховатського;

«Тутти» — фантастична повість Наталі 
Околитенко;
«Тяжелый рок» — повість Василя Омсль- 

чснка про сучасну молодь.
Нові вітчизняні і зарубіжні детективні

та фантастичні твори будуть надруковані 
в постійній рубриці «Пригоди і фантасти
ка». Серед них — цикл новел про книгу 
відомого американського прозаїка Стівепа 
Кінга «Экипаж Скелета».

Індекс журналу «Радуга» — 74420.
Передплатна ціпа на рік — 9 карбован

ців. О

Над номером працювали: 
художник — О. Босии, 
складач машинного набо
ру — М. Мужиковськии, 
складачі вручну—Н. Ста- 
ростіна, Б. Ватульов, 
і а і ректор — Л. Сердю- 
ченко, цинкограф — 
О. Щербина, друкарі
М. Янковий, А. ОзерО- 
сьний, відповідальним 
черговий — Ю. Яровий.
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