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Новая манаграфія вядомага беларускага 
кіназнаўцы прафесара Е. Бондаравай вый- 
шла напярэдадні юбілею беларускага кіне
матографа, які ў енежні адзначае сваё 
70-годдзе. Кніга прысвечана маладаследава- 
най, але вельмі важнай праблеме—увасаб- 
ленню ў кіно твораў беларускіх гіісьменні- 
каў. А  пра тое, што белафускі к інематограф 
ту т  мае многа набыткау, сведчыць першая 
ж  ігравая беларуская героіка-рамантычная 
кінастужка «Лясная быль», створаная Ю. 
Тары чам  па аповесці М. Чарота «Свінапас». 
Поты м, яшчэ ў даваенны час, экранізаваліся 
мастацкія творы Я. Коласа, А. Вольнага, 3. 
Бядулі, Я. Maypaj  П. Броўкі,  іншых белару
скіх пісьменнікау.

Е. Бондарава, якая дасканала ведае гі- 
сторыю  беларускага кіно, уважліва прасоч- 
вае працэс ' далучэння многіх беларускіх 
пісьменнікаў да кінематографа, паказвае як 
дасягненні, так і пралікі экранізатараў і, 
безумоўна, у першую чаргу вылучае тыя 
кінатворы, ш то сталі класікай айчыннага 
кіно, сярод іх стужкі пасляваеннага часу пра 
Вялікую Айчынную — «Канстанцін Засло- 
наў» У. Корш-Сабліна і_А. Файнцымера, 
«Гадзіннік спыніўся апоўначы» М. Фігу- 
роўскага, створаныя адпаведна па п ’єсах А. 
Маўзона і А. Кучара. Гэтыя фільмы і сёння 
па-ранейшаму хвалююць гледачоў. Пра гэ
ты я  кінастужкі напісана нямала, у тым ліку 
і самой даследчыцай, але ў раздзеле «Героі 
п ’єс і спектакляу у экранным абліччы» 
аўтар робіць новыя акцэнты ў аналізе гэтых 
фільмаў, паказваючы іх вартасць менавіта з 
пазіцый сучасных патрабаванняў і адносін 
да беларускага к інематографа.

Беларускае кіно 50— 70-х гг. не.пьга 
ўявіць без такіх стужак, як «Паўлінка» па 
п ’есе Я. Купалы, «Хто смяецца апошнім», 
«Пяюць жаваранкі» К. Крапівы, «Несцерка»
В. Вольскага і інш. Па-новаму ставіцца 
аўтар і да фільмаў «На ростанях» па тры- 
логіі Я. Коласа, «Палескай хронікі» I. Me- 
лежа, карцін, створаных па творах В. Бы - 
кава, І. Шамякіна, У. Караткевіча, А. Ада-

мовіча. І. Чыгрынава. В. Адамчыка. В. 
Казько.

Кропка ў манаграфіі  ставіцца на аналізе 
фільмаў пачатку 90-х гг., а гэта значыць, 
што_Е. Бондарава вядзе расповяд не толькі 
пра ўчарашні дзень беларускага кіно. Узае- 
маадносінам мінулага і сённяшняга ў бела- 
рускім кіно прысвечаны заключны раздзел 
кнігі— «Панарама працягваецца: дыялекты- 
ка традыцый». Галоуная выснова ў ім: тра- 
дыцыі заўсёды застаюцца, іх трэба захо- 
ўваць і берагчы, творча карыстацца гэтым 
бясцэнным набыткам і сённяшнім сцэнары- 
стам, рэжысёрам, аператарам, акцёрам. 
Трэба їм усім пажадаць больш глыбока і 
смела моваю кіно паказваць зусім няпро- 
стую сённяшнюю рэальнасць.

Манаграфія ілюстравана кадрамі як са 
старых, так і з новых кінастужак, боль- 
шасць з іх упершыню  выкарыстаны ў друку. 
Дапамагла ў гэтым багатая асабістая фота- 
тэка аўтара.

Унікальнай, на наш погляд, з’яўляецца 
складзеная даследчыцай фільмаграфія экра- 
нізацый твораў беларускай літаратуры за 
1926— 1992 гг. Цяжка ўявіць, якую гіганц- 
кую работу спатрэбілася зрабіць Е. Бонда
равай.

Кніга «Кінематограф іуіітаратура: тво- ■ 
ры беларускіх пісьменнікаў на экране» на
пісана папулярнай мОвай, але ад гэтага яна 
не губляе навуковасці. Так было і задумана 
даследчыцай. бо выданне разлічана як на 
прафесіяналаў. так і на аматараў беларуска
га кіно. Думаецца, што гэтае выданне стане 
каш тоўным дапаможнікам і для студэнтаў 
творчых ВНУ.

І яшчэ адну асаблівасць гэтай кнігі ха- 
целася б адзначыць. Праца Е. Бондаравай 
пабачыла свет дзякуючы спонсарам—кіна- 
студыі «Беларусьфільм» і акцыянернаму 
таварыству кампаніі «ВІІТ».
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