
Нашы юбіляры

ЕФРАС1ННЯ ЛЕАНІДАЎНА БОНДАРАВА

Сёння наш юбіляр -  знакаміты кіназнаўца, крытык, доктар філала- 
гічных навук, прафесар БДУ, аўтар шматлікіх кніг па мастацтву кіно, 
вучэбных дапаможнікаў і раздзелаў у тэматычных зборніках, выдатны 
і таленавіты педагог, журналіст, які стаяў ля вытокаў станаўлення на- 
цыянальнай кінакрытыкі. Е.Л. Бондарава -  шчыры і прынцыповы чала- 
век, які на ‘працягу ўжо некалькіх дзесяцігоддзяў спалучае ўласна твор- 
чую дзейнасць з выкладчыцкай працаю на факультэце журналістыкі. 
Асноўная сфера зацікаўленасці прафесара Е.Л, Бондаравай -  гэта мас- 
тацкая культура і, у першую чаргу, кінамастацтва. Выбіраючы сваімі су- 
размоўцамі людзей вядучых прафесій у кіно, літаратуры і крытыцы, яна 
разам з імі шукае адказы на пытанні, якія вызначаюць стан і ўзровень 
беларускай мастацкай творчасці. Ефрасіння Леанідаўна з'яўляецца чле
нам трох творчых саюзаў: Саюза журналістаў, Саюза кінематаграфіс- 
таў і Саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў. У 1997 г. Саюз журналіс- 

таў Беларусі прысвоіў ёй званне ганаровага журналіста рэспублікі. Саюз літаратурна-мастацкіх 
крытыкаў неаднойчы адзначаў Е.Л. Бондараву прэміямі і ганаровымі граматамі, а Саюз кінема- 
таграфістаў узнагародзіў яе медалём «За выдатныя заслугі ў беларускім кінематографе».

Е.Л. Бондарава нарадзілася 25 лістапада 1922 г. у Лёзнінскім раёне Віцебскай вобласці. 
Жаданне займацца журналісцкай творчасцю з'явілася яшчэ ў школе, Будучы школьніцай, яна 
працавала дыктарам раённага радыё, літсупрацоўнікам і адказным сакратаром раённай газеты 
«Ленінскі сцяг». У 1940 г. Ефрасіння Леанідаўна паступае на філалагічны факультэт Ленінград- 
скага універсітэта. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны ў 1945 г. Е.Л. Бондарава пас
тупае на журналісцкае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. Менавіта гэты час стаў па- 
чаткам сур’ёзнай журналісцкай дзейнасці: супрацоўніцтва з рэдакцыямі газет «Знамя юности», 
«Чырвоная змена» («Сталинская молодёжь»), праца карэспандэнта ў рэдакцыі «Апошнія паве- 
дамленні» на беларускім радыё.

A потым была работа ў Міністэрстве кінематаграфіі БССР на пасадзе рэдактара-кансуль- 
танта. Пасля аб’яднання гэтага міністэрства з Міністэрствам культуры Е.Л. Бондарава атрыма- 
ла пасаду галоўнага рэдактара па вытворчасці фільмаў.

Пасля заканчэння аспірантуры ў 1953 г. і абароны дысертацыі па тэме «Традыцыі рэвалю- 
цыйных дэмакратаў у савецкай літаратурна-мастацкай крытыцы» на кафедры філасофіі БДУ 
Ефрасіння Леанідаўна пачала выкладаць на факультэце журналістыкі шматлікія спецкурсы, 
спецсемінары і свой асноўны курс літаратурна-мастацкай крытыкі. Наўмысна беручы склада- 
ныя і нераспрацаваныя тэмы, яна імкнулася знаходзіць новыя, незвычайныя падыходы ў асэн- 
саванні развіцця сучаснага нацыянальнага кінапрацэсу і адлюстраванні яго ў СМІ. Гэтай важ- 
най тэме прысвечана доктарская дысертацыя «Праблемы беларускага кінамастацтва і друк 
(адлюстраванне дыялектыкі часу ў вобразах герояў экрана і жанрах кінакрытыкі)», абарона 
якой адбылася 25 лістапада 1975 г.

Першая кніга крытыка «Очерк на экране» прысвечана сутыкненню тэлеэкраннага і кінема- 
таграфічнага нарысаў. Пасля былі дзесяць манаграфій па беларускай крытыцы і публіцысты- 
цы. Асноўныя з іх: «В кадре и за кадром» (1969), «Время, экран, критика» (1973), «Кино Совет
ской Белоруссии» (1975), выдадзеная ў Маскве, «Экран в разных измерениях» (1975), «Кино
лента длиною в жизнь» (1980), «От сердца к сердцу» (2001). З’яўляліся таксама дапаможная лі- 
таратура, рэгулярныя публікацыі ў перыёдыцы, напісанне якіх зрабілася патрэбаю, як і жа
данне данесці да чытача тое, што было найдаражэйшым -  любоў да кінематографа i
мастацтва.

Е.Л. Бондарава мае ганаровыя знакі «За выдатныя поспехі ў працы» Міністэрства вышэй- 
шай адукацыі СССР, «Выдатнік кінематаграфіі СССР». У 1977 г. ёй было прысвоена званне 
ганаровага дзеяча навукі, а ў 1979 г. яна ўзнагароджана Ганаровай граматай Прэзідыума Вяр-
хоўнага Савета БССР.

Пра педагагічны талент Е.Л. Бондаравай сведчыць той факт, што ў розныя гады яе вучнямі 
былі такія знакамітыя крытыкі, літаратуразнаўцы, публіцысты, пісьменнікі і журналісты, як Адам
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Мальдзіс, Пятро Васючэнка, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Святлана Алексіевіч, Анатоль 
Вярцінскі, Маргарита Старых, Людміла Саянкова, Irap Аўдзееў, Людміла Перагудава і інш, Усе 
гэтыя людзі робяць адну вельмі важную справу -  кожны па-свойму адраджае беларускую 
культуру. A пачыналася ўсё... з семінараў прафесара Бондаравай на факультэце журналістыкі.

Супрацоўнікі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, а таксама выкладчыкі, аспіранты і 
студэнты факультэта журналістыкі далучаюцца да віншаванняў з нагоды 80-гадовага юбілею 
прафесара Бондаравай і жадаюць Ефрасінні Леанідаўне моцнага здароўя, творчага натхнення 
і таго зараду бадзёрасці і энергіі, які не пакідае яе вось ужо больш чым паўстагоддзя.

А.М. Кавалеўскі

IBAH АЛЯКСЕЕВІЧ ЧАРОТА

16 верасня споўнілася 50 гадоў вядомаму літаратуразнаўцу, док- 
тару філалагічных навук, прафесару, загадчыку кафедры славянскіх 
літаратур БДУ Івану Аляксеевічу Чароту.

І.А. Чарота нарадзіўся ў сялянскай сям'і на Палессі ў вёсцы Лыш- 
чыкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Сярэднюю адукацыю 
атрымаў у СШ № 2 Кобрына. У 1969-1974 гг. ён -  студэнт аддзялення 
рускай мовы і пітаратуры філфака БДУ. Пасля яго заканчэння тры 
гады працаваў выкладчыкам рускай мовы і літаратуры ў Паляцкішскай 
сярэдняй школе Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці.

3 1977 г. яго працоўная дзейнасць непарыўна звязана з філалагіч- 
ным факультетам Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пройдзены 
ўсе ступені педагагічнай кар’еры: ад выкпадчыка да прафесара.

Навуковыя інтарэсы LA. Чароты, відавочна, акрэсліліся з часу з'яў- 
лення першых публікацый у друку ў 1978 г. Малады на той час навуко- 
вец аддаў перавагу тэме гісторыі літаратур і культур славянскіх наро- 

даў. Увага да творчасці Іва Андрыча з першых артыкулаў прадвызначыла яго навуковую накі- 
раванасць. Сёння Іван Аляксеевіч Чарота -  вядучы югаславіст рэспублікі, высокааўтарытэтны 
спецыяліст у галіне параўнальнага літаратуразнаўства. Важнай прыступкай да навуковых вяр- 
шынь стала абарона ў 1986 г. кандыдацкай дысертацыі “Творчество М.А. Шолохова и литера
турный процесс Югославии (1956-86)” (ЛДПІ, Ленінград). 3 1991 па 1994 г. -  навучанне ў дакта- 
рантуры. 3 1993 г. LA. Чарота працуе на новай кафедры славістыкі (першапачатковая назва). У 
1996 г. -  загадчык кафедры славянскіх літаратур. Ягоны кпопат з самага пачатку быў накірава- 
ны на тое, каб кафедра як структурная адзінка вядучага універсітэта краіны адпавядала патра- 
баванням сучаснасці.

У 1998 г. ён абараніў доктарскую дысертацыю “Беларуская літаратура ў працэсах нацыя- 
нальнага самавызначэння".

Прафесар LA. Чарота -  аўтар шэрага асноўных лекцыйных I спецыяльных курсаў, якія чыта- 
юцца ўпершыню ў ВНУ рэспублікі. У дапамогу студэнтам ім выдадзены манаграфіі, вучэбныя 
дапаможнікі, анталогіі, сярод якіх "Советская литература в связях и взаимодействиях: Начала 
сравнительного и системного анализа" (Мн., 1989), “Мастацкі пераклад на беларускую мову: Ac- 
новы тэорыі I практычныя рэкамендацыі" (Мн., 1997), “Югаславянскія літаратуры i культуры" 
(Мн., 1999 -  у сааўтарстве), Праграма “Псторыя славянскіх літаратур” (Мн., 2000 -  у сааўтарстве).

Артикулы вядомага навукоўца па питаниях беларуска-іншаславянскіх літаратурных сувя- 
зей вызначаюцца шырынёй погляду, глыбокім веданнем гісторыі літаратур славянскіх народаў. 
У іх акрэсліваюцца новыя падыходы да разгляду гісторыі беларускага мастацкага пісьменства, 
яго самабытнасці, адметнасці эстэтычнай сістэмы ў агульнаславянскім і еўрапейскім кантэкстах. 
Даследчык асэнсоўвае мастацтва як аснову самасвядомасці і нацыянальнага самавызначэння.

У галіне кампаратывістыкі і культуразнаўства плён працы LA. Чароты пазначаны такімі кні- 
гамі, як: “Беларуская савецкая літаратура за мяжой" (Мн., 1988 -  у сааўтарстве), “Пошук спрад- 
вечнай існасці: Беларуская літаратура XX стагодцзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэн
ня” (Мн., 1995), “Сербская Праваслаўная царква" (Мн., 1998), "Беларуская мова i Царква” 
(Мн., 2000), “Косовская битва продолжается" (Мн., 2000), "Антолог^а белоруске поезде” 
(Београд, 1993), “Югаславянскія казкі” (Мн., 1999), “Антологйіа лирике источних Словена” 
(Београд, 2000), “Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай паэзіі” (Мн., 2001), 
“Насустрач Духу: Анталогія беларускай хрысціянскай прозы" (Мн., 2002) I інш.

LA. Чарота -  член Саюза беларускіх пісьменнікаў, у якім узначальвае бюро секцыі мастац
кага перакладу I літаратурных сувязей. Юбіляр -  признаны майстар i даследчык мастацкага пе- 
ракладу. На беларускую мову перакпадае творы сербскай, харвацкай, македонскай, славен- 
скай, польскай I іншых літаратур. 3 беларускай перакпадае на сербскахарвацкую мову. На яго- 
ным рахунку больш за 650 друкаваных перакладаў. На старонках перыядычных выданняў, на 
беларускім радыё I тэлебачанні LA. Чарота часта выступав з артыкуламі па питаниях 
сучаснага літаратурнага працэсу.

Прафесар LA. Чарота з'яўляецца навуковым кансультантам Беларускай Энцыклапедыі, сак- 
ратаром камісіі Беларускага Экзархата Рускай Праваслаўнай царквы і выканаўчым рэдактарам 
часопіса “Праваслаўе".

Шматгранная навуковая, перакпадчыцкая, грамадская праца юбіляра адзначана шэрагам 
айчынных I зарубежных узнагарод, сярод якіх міжнародная прэмія імя князя Канстанціна
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