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    28 травня 2018 року минає 110 

років від дня народження Йєна 

Ланкастера Флемінга 

британського журналіста, 

розвідника і письменника, що 

дав життя одному з 

найвідоміших героїв масової 

літератури XX століття: 

нескоримому Джеймсу Бонду, 

секретному агенту 007 з 

ліцензією на вбивство. 

   У кожної країни, у кожного 

регіону своє культурне 

надбання. Росія експортує 

Толстого і Достоєвського, 

Латинська Америка – Борхеса, 

Маркеса і Кортасара, США 

рясно тиражують образи 

персонажів супергеройських коміксів, Франція – мушкетерів 

Олександра Дюма ... Джеймс Бонд один з тих літературних 

персонажів, якими заслужено пишається Великобританія. Не 

випадково більш півсторіччя агент 007 у всьому світі міцно 

асоціюється з образом ідеального англійця. Про пістолети, 

автомобілі, дівчат та інші атрибути Бонда, які підкреслюють його 

статус, не писав тільки ледачий. Та не варто забувати, що майже в 

половині романів Флемінга задача головного героя зводиться до 

запобігання чергової глобальної катастрофи, знищення чергової 

«машини судного дня». Хоча британський письменник не настільки 

кровожерливий, як режисери «бондіани», а плани лиходіїв в його 

книгах не такі масштабні, як у фільмах про агента 007, винахідливості 

Яна Флемінга і його розуміння масової психології, страхів і сподівань 

сучасників, варто віддати належне. 
 

 

 

 
 

   «Хто ж ви, містер Бонд?» – не раз запитували лиходії зі знаменитої 

«бондіани» письменника. Тут, напевно, можна додати ще одне 

питання: «Хто ж ви, містере Флемінг?» Адже життя самого автора 

Хто ви, містер Флемінг? 
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романів про Джеймса Бонда, 

як і його персонажа, оповита 

безліччю легенд та інтриг. 

    І схожі вони один на одного 

неймовірно: і Флемінг, і Бонд 

були розвідниками, 

авантюристами, любили 

розкіш, красивих жінок, 

дорогий алкоголь, взагалі, 

жили в своє задоволення і не 

соромилися цього.  

    Та й дивно було би Йєну 

Флемінгу вести скромне 

життя. Адже «батько» 

Джеймса Бонда, на відміну від 

свого героя, родом зі знатної 

родини – тато Флемінга був, 

небагато-немало, членом британського парламенту. Зрозуміло, що на 

навчання юний аристократ вступив до одного з найпрестижніших в 

світі навчальних закладів – 

Ітонський коледж. Його 

закінчили багато відомих 

політиків Британії, і в родині 

Флемінга планувалося, що 

Йєн зробить хорошу 

політичну кар'єру. Але яблуко 

від яблуні, як з'ясувалось, 

далеко впало. Відмінні оцінки 

Флемінг отримував тільки зі 

спортивних дисциплін і 

надзвичайно цікавився протилежною статтю. Причому настільки 

надзвичайно, що на цьому і погорів – його вигнали з коледжу за 

скандальний інтимний зв'язок. Високопоставлена рідня тут же 

підметушилась і прилаштувала студента, який відбився від рук, до 

Сандхерстенскої військової академії. Але навіть серед військової 

муштри Флемінг примудрявся гуляти і вести вільний спосіб життя. А 

одного разу взагалі втік в самоволку, за що був з ганьбою вигнаний і з 

академії. Флемінг був настільки впевнений в собі, що, навіть не 

маючи вищої освіти, подав документи на роботу в Міністерство 

http://static1.repo.aif.ru/1/6b/162941/c4cec9b1f97ccddd0dff1d0313c831e5.jpg
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закордонних справ Великобританії. Але життя – це не літературна 

вигадка, йому досить скоро прийшла відмова. 

   У 1931 році Йєн Флемінг все-таки влаштувався на роботу – в 

інформаційне агентство «Рейтер» на посаду простого журналіста. На 

цей раз він виявився в своєму середовищі: скандали, інтриги, 

розслідування зайняли весь його робочий і вільний час. Він так 

швидко розвивався, що в 1933 році був відряджений до Москви 

висвітлювати процес над шістьма англійськими інженерами, яких 

ОДПУ звинуватив в шпигунстві проти Радянського Союзу. У зв'язку 

з цим Флемінг задумав ще одну авантюру. Британський підданий 

відправив лист вождю народів Йосипу Сталіну з проханням дати 

йому інтерв'ю. Як не дивно, чорний «воронок» за нахабним 

британцем не приїхав, з комуністичної держави ніхто не вислав, 

Флемінгу просто передали листок паперу, на якому з особистим 

підписом Сталіна було надано ввічливу відмову: «Зараз я дуже 

зайнятий поточними справами, тому, на жаль, не можу задовольнити 

ваше прохання. І. В. Сталін». 

   Повернувшись додому з цією відмовою, Флемінг розчарувався в 

журналістиці: сенсації потрібно було діставати неймовірним 

зусиллям, а за працю він отримував гроші. Тому Йєн кинув роботу і 

... зайнявся грою на біржі. Про нього тоді все знайомі говорили: 

«Дурням щастить!» Адже за зовсім короткий час студент-недоучка, 

звільнений журналіст сколотив великі статки. І, звичайно, Йєн 

Флемінг не був би самим собою, якби поклав свій куш в найближчий 

банк. Ні, на виграні гроші він придбав дорогі апартаменти і почав 

закликати дам і панів на свої вечірки. 

Світське життя набридло йому тільки 

в 1939 році.  

    Він закрив свій домашній «салон» і   

якимось чином опинився на службі у 

військово-морській розвідці 

Великобританії. Всю другу світову 

війну Йєн Флемінг вірою і правдою 

служив вітчизні: шукав секретні 

лабораторії, де німці виробляли 

бойові ракети, допомагав в евакуації 

короля Албанії, брав участь у багатьох 

колотнечах і мав славу 

«креативщика», за що навіть був 
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запрошений в США для допомоги американській розвідці. Перемога 

за перемогою, успіх за успіхом – кар'єра йшла в гору. Але якось за 

службовим обов'язком Йєн Флемінг виявився на Ямайці – в 

райському місці, де, на відміну від туманного Альбіону, 365 днів на 

рік світить сонце, ростуть небачені фрукти, а по вулицях ходять 

прекрасні мулатки. Флемінг, не довго думаючи, тут же написав 

рапорт про відставку. У ямайському «раю» колишній розвідник 

вибудував собі бунгало, назвавши його «Золоте око». 

   Він, було, подумав знайти собі якусь роботу, але раптово закохався. 

Зв'язок із заміжньою Ганною Ротермер, на відміну від усіх його 

швидкоплинних романів, 

затягнувся на кілька років. У 

підсумку, дізнавшись, що кохана 

чекає дитину, Флемінг зажадав, 

щоб вона пішла від чоловіка. 
Весілля відсвяткували на Ямайці 

24 березня 1952 році в 

муніципалітеті міста Порт-Марія.  

Тут Флемінг і почав писати свій 

перший роман «Казино Royale».   

Але залишався один 

незавершений момент – головний 

герой виконував завдання 

розвідки, бився з терористами, 

рятував невинних людей, але був 

безіменним. Флемінг ніяк не міг 

підібрати належне ім'я для шпигуна, хоча перебрав їх вже більше 

сотні. В інтерв'ю він розповідав, що одного разу йому на очі 

потрапила книга «Практичний довідник птахів Вест-Індії» орнітолога 

Джеймса Бонда. Бідний професор і подумати не міг, що птахи з Вест 

Індії незабаром змінять його життя настільки, що йому доведеться 

буквально відбиватися від репортерів, а його дружині писати гнівні 

листи якомусь Йєну Флемінгу з Ямайки. Що стосується кодового 

номера 007, то, за деякими даними, саме це поєднання цифр було 

дипломатичним кодом німців, який зламала британська розвідка під 

час Першої світової війни.  
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   18 вересня 1952р. було 

завершено роман «Казино 

Royale». Можливо, частково 

роман зобов'язаний своєю 

назвою тій обставині, що, 

вирішивши стати 

письменником, Флемінг 

придбав друкарську 

машинку золотого кольору 

марки Royal. Чи міг він 

знати, що через кілька 

десятиліть ця машинка буде 

продана після запеклих 

торгів на аукціоні Christie's за 50 тисяч фунтів. Рукопис в 62 тисячі 

слів Флемінг створив за вісім місяців, поставивши персональний 

письменницький рекорд. Так на світ з'явився Джеймс Бонд. Згодом 

Флемінг зізнався, що романи про Бонда стали 

наслідком «шоку від одруження в 43 роки». 
Флемінг надав видавництву не тільки рукопис, 

але і малюнок для обкладинки. Напис на вінку, 

який прикрасив першу сторінку, був: «A 

Whisper of Love, A Whisper of Hate»(«Шепіт 

любові, шепіт ненависті»). І звичайно, в творах 

Флемінга любов шепотіла голосніше, ніж 

ненависть. За рік книга «Казино Royale» 

розійшлося в Британії накладом сім тисяч 

примірників, незабаром права на роман купило 

велике видавництво 

Macmillan. 

     Популярність і гонорари Йєна Флемінга 

росли з кожним новим романом. Літературні 

твори Флемінга були хітом в Англії, але не 

настільки популярні в США. До того 

моменту, поки на них не звернув увагу один 

з президентів. Так, мабуть, у Джона Кеннеді 

був час читати шпигунські романи. Вони 

справили велике враження на президента. 

Джон Кеннеді зізнавався, що одним з його 

улюблених персонажів є Джеймс Бонд, а 

http://libymax.ru/?attachment_id=46108
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найкращою книгою він вважає роман «З Росії з любов'ю». Сам 

Флемінг, завдяки такому успіху і «президентській рекламі», зміг 

стати одним з найбагатших людей Англії і купити замок XVIII 

століття в Кентербері і величезний маєток зі справжнім палацом в 

графстві Уілтшир і не соромитися цього. 

   Спосіб життя Флемінга, ритм, 

до якого він звик, дали про себе 

знати. На початку шістдесятих 

років стан здоров'я 

письменника погіршився. 

Передвістям близької кончини 

став інфаркт, який вразив його 

в квітні 1961 року прямо на 

редакційних зборах в The 

Sunday Times. Флемінга 

госпіталізували, він місяць 

пролежав у лікарні. Серцева 

хвороба перетворилася в 

хронічну, і перед від'їздом на 

Ямайку взимку 1962 року 

лікуючий лікар попередив Флемінга: жити йому залишилося від сили 

років п'ять. Це не додало оптимізму письменникові, який і без того 

страждав затяжною депресією. Він дозволяв собі надмірності до 

останніх своїх днів: незважаючи на поради лікарів, Флемінг гуляв, 

курив і міг випити пляшку джина за день.  

   У сiчнi 1964 року Флемінг почав працювати над романом «Людина 

із золотим пістолетом». Лікарі заборонили йому працювати більше 

півтори години на день, і він вирішив завершити бондіану. «Це буде 

останній Бонд, я маю намір відмовитися від літературної суєти», 

сказав Флемінг редактору роману Вільяму Плумеру.  

   11 серпня 1964 року Флемінг з дружиною вечеряли в ресторані 

готелю Gulford в містечку Сендвіч в графстві Кент в суспільстві 

давнього друга Майкла Астора. Під час обіду Йєн відчув себе погано 

і знепритомнів. Викликали «швидку допомогу». Машина доставила 

Флемінга в лікарню в Кентербері о 9.30 вечора, і протягом декількох 

годин лікарі боролися за життя письменника. Однак о 1.30 ночі 12 

серпня Йєн Флемінг помер від обширного інфаркту. Йому було 

тільки 56 років. Йєн Ланкастер Флемінг був похований на 

церковному кладовищі в селі Севенхемптон поблизу Суїндона. 
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        У 1953 році після видання роману Йєна Флемінга «Казино 

«Рояль» на світ з'явився один з найпопулярніших літературних 

героїв всіх часів. Ним виявився секретний агент – брюнет з 

блакитними очима, «жорстоким ротом» і невгамовним апетитом (на 

жінок, хорошу їжу і той самий коктейль – мартіні з горілкою, який 

потрібно «збовтати, не змішувати»), а також з безсмертною фразою 

на вустах, якої він мав звичай представлятися: «Бонд, Джеймс 

Бонд». Флемінг мав за правило писати про Бонда один роман на 

рік. Всього було написано12 романів та 2 збірки оповідань. 

    Йєн Флемінг  

   «Казино «Рояль» (1953) 

   «Живи і дай померти» (1954) 

   «Місячний гонщик» (1955) 

   «Діаманти вічні» (1956) 

   «З Росії з любов'ю» (1957) 

   «Доктор Ноу» (1958) 

   «Голдфінгер» (1959) 

«Тільки для ваших очей» (1960)-     

збірка оповідань: «Вид на  

вбивство», «Тільки для ваших 

очей», «Квант втіхи», «Ризик»,   

«Унікум Хальдебранда» 

   «Кульова блискавка» (1961) 

   «Шпигун, який мене любив» (1962) 

   «На секретній службі Її Величності» (1963) 

   «Живеш тільки двічі» (1964) 

   «Людина із золотим пістолетом» (1965) 

   «Восьминіжка і Іскри з очей» (1966) – збірка оповідань:         

«Восьминіжка», «Іскри з очей», «Власність леді», «Агент 007 в 

Нью-Йорку». 

    Після смерті Флемінга вісім британських і американських 

письменників, з дозволу фонду Йєна Флемінга, написали романи про 

пригоди агента 007. Серед них були такі маститі автори, як Кінгслі 

Флемінг & К
о 
: літературні твори про 

Джеймса Бонда
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Еміс, Крістофер Вуд, Джон Гарднер, Реймонд Бенсон, Себастьян 

Фолкс, Джеффрі Дівер. 

Кінгслі Еміс  

    «Полковник Сун» (1968) 

 

 

 

 

 

 

Кристофер Вуд 

«Джеймс Бонд: Шпигун, який 

мене кохав» (1977) 

«Джеймс Бонд і «Місячний  

гонщик» (1979) 

Джон Гарднер  

«Ліцензія відновлена» (1981) 

«За особливі послуги» (1982)  

«Криголам» (1983) 

«Почесна роль» (1984) 

«Ніхто не живе вічно» (1986) 

«Ставки зроблені, 

містер Бонд (1987) 

«Скорпіус» (1988) 

«Переможи, 

програй або помри» (1989) 

«Брокенло» (1990) 

«Людина з «Барбаросси» (1991) 

«Смерть вічна» (1992)  

«Ніколи не посилайте квіти» (1993)  

«Операція «Морський вогонь» 

(1994) 

«Крах організації C.O.L.D.» (1996)  
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 Реймонд Бенсон  

    «Нуль мінус десять» (1997)  

    «Факти смерті» (1998) 

    «Час помирати» (1999) 

    «Подвійний постріл» (2000) 

    «Ніколи не мрій про смерть» (2001) 

    «Людина з червоною татуїровкою» 

(2002) 

 

                                Себастьян  Фолкс          

«Диявол не любить  чекати» (2008) 

         

  
 

  

 

 

 

Джеффрі 

Дівер 

«Карт-

бланш» 

(2011)  

                      

 

 

Вільям Бойд                     
«Соло» (2013) 

 

 

 

 

 

 

Энтоні 

Горовиц 

«Вбивство на 

колесах»(2015) 
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    Трохи про прототипи Джеймса Бонда. Багато дослідників творчої 

спадщини Флемінга і ентузіасти-фанати вважали, що у Бонда міг 

бути цілком реальні прототипи. Називалися різні імена, в тому числі 

фігурував і брат Флемінга – Пітер, ну і сам письменник звичайно. 

Йєн і розвідником був, і кар'єру зробив у флоті як Бонд, 

дослужившись до командора, і випивку поважав (особливо типову 

«бондівську» суміш: горілка-мартіні), любив вранці ту ж їжу, що і 

007 (яєчню і каву), був також ласий до дорогих костюмів, авто і 

звичайно, жінок. 

    Незадовго до піввікового ювілею 

перебування Джеймса Бонда на 

кіноекранах, навесні 2012 року 

національним архівом і спецслужбами 

Великобританії (включаючи дані 

розвідки Її Величності MI-6) були 

розсекречені дані про людину, яка 

швидше за все і була справжнім 

прототипом легендарного 

супершпигуна. 

    Їм був агент Британської розвідки, 

шпигун і диверсант в одній особі, 

Йео-Томас, відомий під кодом-

кличкою «Білий кролик». Розквіт його 

кар'єри припав на період Другої 

світової війни. В період фашистської 

окупації він був тричі засланий до Франції. Останній раз виявився 

невдалим: «Білого кролика» взяли в полон і відправили в зловісний 

концтабір «Бухенвальд», звідки він примудрився втекти. 

   За розсекреченими даними відомо, що Флемінг цікавився долею 

Йео-Томаса, стежив за його життям. Про що, наприклад, говорить 

доповідна записка, датована травнем 1945 року: в ній Йєн Флемінг, 

який також працював на розвідку, інформує колег про втечу Йео-

Томаса з Бухенвальду. Це – перший доказ зв'язку між Флемінгом і 

Йео-Томасом, які працювали в різних підрозділах. 

Хто ви, містер Бонд? 

Прототипи героя 
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   Між Йео-Томасом і Бондом можна провести безліч паралелей: їх 

особисте життя, стосунки з жінками і ставлення до жінок, стиль 

роботи Йео-Томаса як таємного агента. В реальності він робив саме 

те, чого ми очікуємо від книжкових і кіношних шпигунів. Багато 

ситуацій, в які він потрапляв, повторюються в книгах, а потім і 

фільмах про Бонда. І Флемінг про них знав. 

   Так, в першому романі про Бонда, «Казино Royale» (однойменна 

екранізація від 2006 року), героя катують саме так, як катували Йео-

Томаса в Гестапо. У книзі «З Росії з любов'ю» (однойменна 

екранізація 1963) Бонд обідає в східному експресі з ворогом, який 

маскується під союзника. Подібна ситуація була і в житті Йео-

Томаса: під час поїздки залізницею в окупованій Франції він вступив 

в розмову з нацистом Клаусом Барб'є відомим як «ліонський 

м'ясник». Подібно Бонду, «Білий кролик» завжди носив при собі 

зброю і якось раз в Парижі застрелив ворожого агента з близької 

відстані, після чого скинув його тіло в річку. 

   Навіть зовнішній вигляд прототипу 007 вельми схожий на ті звичні 

глядачеві, образи супершпигуна, що створили в різні роки, різні 

кіноактори. Всі, хто знав Йео-Томаса, відзначали, що він володів 

неймовірною чарівністю, і його завжди оточували жінки. Все 

пережите під час війни позначилося на його здоров'ї: його мучили 

нічні кошмари, він часто хворів і пішов з життя в 1964 році, не 

доживши до 63 років, а в цей час його екранний двійник, красень-

суперагент продовжував жити яскравим, насиченим пригодами, 

погонями, стріляниною і жінками, шпигунським кіно-життям. 

   Сам же «батько» Джеймса Бонда не раз 

повторював, що все в його персонажа – і 

любов до дорогих речей і красивих жінок, і 

вміння виплутуватися з найскладніших 

ситуацій – списано з британського 

шпигуна Сіднея Рейлі.  

  Сідней Джордж Рейлі недарма отримав 

прізвисько «король шпигунів». Діяв цей 

ефективний і невловимий британський 

розвідник на території Росії і Близького 

Сходу в 1910-1920 роках. Крім російської, 

Сідні Рейлі вільно говорив ще на шести 

мовах. У Картотеці британської розвідки 

позначений як S.T.–1. 
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   «Жоден інший шпигун не володів такою владою і таким впливом, 

як Рейлі», – говорить історія англійської розвідки. Хоча довгий час 

багато фахівців були впевнені, що такої особистості не існувало 

зовсім. Від нього відхрещувалися і британські спецслужби, на яких 

він працював, і радянські, якими він був страчений.           

  Сьогодні, коли розсекречено багато архівів і навіть опубліковані 

щоденники Рейлі, в його біографії все одно залишається чимало білих 

плям, зафарбованих кожним дослідником по-своєму. Порівнюючи 

свого легендарного героя з його прототипом, Флемінг стверджував, 

що Джеймс Бонд не завжди був такий хороший, як реальний Сідней 

Рейлі ... 

 

 

 

 

  

    Коли агент 007 

перебрався з 

книжкових сторінок 

на великий екран, 

почалася справжня 

бондоманія. В 1962р  

вийшов перший 

фільм із серії про 

Джеймса Бонда. Він 

отримав назву 

«Доктор Ноу» і зібрав досить великі касові збори і масу позитивних 

коментарів від критиків. Примітно, що знаходилися і ті, хто не 

сприйняв Джеймса Бонда і фільми про нього через надмірну 

«сексуальність» головного персонажа. Незважаючи на це, таємний 

агент 007 став справжнім класичним героєм, фільми про який 

випускають і донині. 

   Кожен виконавець ролі супершпигуна додавав до його образу щось 

своє. Шотландець Шон Коннері був першим, він задав тон, 

створивши в 1960-х образ харизматичного звабника. Бонд англійця 

Роджера Мура, який набрав «посаду» в 1973-му, мав чудове почуття 

гумору. У 1987-му його змінив валлієць Тімоті Далтон – благородний 

і непокірний. Ірландець Пірс Броснан з 1995-го по 2002-й являв 

«Бондіана»: Історія легендарної 

франшизи 
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собою зразок мужності і пристрасті. Останній же Бонд в особі 

англійця Деніела Крейга брутальний і цинічний. 

   Вибір героя завжди диктується часом. У «свінгуючі шістдесяті» 

Бонд-Коннері вчив глядача отримувати задоволення від життя. У 

1970-ті – період політичних криз і глобального економічного спаду - 

Бонд-Мур веселив глядачів, відволікаючи від проблем. В 

автобіографічній книзі «Бонд про Бонда» актор пояснив, чому герой 

Тімоті Далтона помітно перебірливими в зв'язках: в 1980-і світ був 

стурбований СНІДом. 

   У 1975 році шість фільмів бондіани вперше показали на 

британському телебаченні – канал ITV купив права за рекордні  

850000 фунтів. Кількість шанувальників бондіани різко зросла: 

показаний на національному каналі в 1980 році фільм «Живи і дай 

померти» побив рекорд, ставши найпопулярнішим на британському 

телебаченні фільмом всіх часів, – його подивилися 23,5 мільйона 

чоловік. З каналу ITV почалася 

традиція запускати Бонд-

марафон під час різдвяних свят. 

На хвилі передноворічних 

показів в магазинах в якості 

«гарячих» подарунків 

продаються іграшки, сувеніри, 

предмети колекціонування, 

пов'язані з агентом 007. 

     Письменник Саймон Віндер вважає, що Бонд більше інших 

вигаданих персонажів вплинув на формування купівельних звичок: 

«Демонстрація в фільмах автомобілів, годинників, напоїв, одягу і 

місць відпочинку абсурдно впливова. Наприклад, після виходу 

фільму «Людина із золотим пістолетом» виник величезний попит на 

Таїланд».  

    У 2012 році Бонд нарешті пропіарив пам'ятки своєї батьківщини. У 

фільмі «007 Координати «Скайфол» промайнули такі знакові 

лондонські місця, як Національна галерея, Уайтхолл і Грінвіч, а 

також мальовничі шотландські гори і долини. На цій хвилі 

національний офіс по туризму VisitBritain вирішив використовувати 

образ Бонда для залучення в країну іноземних гостей. Рекламна 

кампанія Bond is GREAT Britain була запущена у Всесвітній день 

Джеймса Бонда (Global James Bond Day), який вперше відзначався 5 

жовтня 2012 року – в день 50-річчя виходу першого фільму 
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франшизи. До цього дня також були випущені парфуми «007» і 

фільми на дисках Blu-ray. Крім того, заробив телеканал Sky Movies 

007, повністю присвячений Бонду. З 5 жовтня в протягом місяця на 

ньому цілодобово без перерв на рекламу крутили фільми про агента 

британської розвідки. Аукціонний дім «Крістіс» в честь 50-річчя 

агента 007 виставив на продаж 50 речей з бондіани. Найдорожчим 

виявився лот під номером 50 – Aston Martin V12 DBS, на якому 

Деніел Крейг катався у фільмі «Квант милосердя». Машина була 

продана за 390 101 долар. Виручені кошти пішли на благодійність. 

    Згадаємо хронологію бондіани.62 - 1967, 1971 
1962 – 1967, 1971 

Шон Коннері 
  Уперше знявся в ролі Бонда в 32 роки у 

фільмі «Доктор Ноу»  та зіграв головну 

роль у ще п'яти фільмах франшизи. 

«Доктор Ноу» (Dr. No), 1962 р.  

    Перед Бондом стоїть завдання 

з'ясувати, що є джерелом 

електронних перешкод у комп'ютерах 

американських пускових шахт на 

мисі Канаверал. Згідно з наявними 

даними, злочинці переховуються на 

Ямайці, куди й вирушає спецагент. У 

цій стрічці він вперше стикається зі 

«Спектром», зокрема, з учасником структури — доктором Ноу. 

         «З Росії з любов'ю»(From Russia With Love),1963р.  

   Другим завданням для Джеймса Бонда стало вивезення зі Стамбула 

російського агента-красуні та надсекретного 

шифрувального апарата «Лектор». Водночас 

колеги доктора Ноу по «Спектру» 

намагаються помститися Бонду та зіпсувати 

стосунки між Великобританією та СРСР. 

          «Голдфінгер»(Goldfinger),1964р.  

   У цій частині бондіани агент 007 бореться 

проти міжнародного злочинця Голдфінгера, 

який має на меті знищити золотий запас 

США. Це єдиний фільм франшизи з Коннері, 

де немає організації «Спектр», а також 

перший фільм про Бонда, де з'являється 
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легендарний Aston Martin DB5, який глядачі побачать ще 

щонайменше в 4 частинах бондіани. Часто ця стрічка очолює 

рейтинги фільмів про Бонда, багато хто вважає її своєрідним 

«золотим стандартом» бондіани. 

      «Кульова блискавка»(Thunderball), 1965р.  

Цього разу злочинці зі «Спектра» захоплюють бомбардувальник з 

двома атомними бомбами на борту та вимагають дорогоцінного 

каміння на 100 млн фунтів стерлінгів. Фільм отримав премію «Оскар» 

за найкращі візуальні ефекти. 

       «Живеш тільки двічі « (You Only Live Twice), 1967 р.    

«Спектр» викрадає американських космонавтів та підставляє СРСР, 

як наслідок, між країнами починається конфлікт. Події фільму 

відбуваються у Японії, де Бонд має завадити початку ядерної війни. 

Фільм отримав саме таку назву, бо, за сюжетом, через велику 

кількість ворогів спецслужби змушені інсценувати смерть Агента 

007. Проте «мертвим» він довго не пробув. 

      Шон Коннері – єдиний лауреат премії «Оскар» з усіх виконавців 

Бонда. У 2000 році британська королева нагородила сера Коннері 

лицарським титулом. До речі, сам Коннері своїм улюбленим фільмом 

назвав «З Росії з любов'ю» 1963 року. 

 

 

«На секретній службі Її Величності» (On 

Her Majesty's Secret Service), 1969 р.  

 (Після стрічки «Живеш тільки двічі» 

Коннері вирішив покинути бондіану через 

страх бути несприйнятим у інших ролях, 

адже глядачі вже звикли бачити його як 

Джеймса Бонда, тому у ролі Бонда знявся 

нікому невідомий культурист Джордж 

Лезенбі). 

      Агент 007 переслідує старого ворога 

Блюфельда та опиняється в Португалії, де 

закохується в доньку короля злочинного 

світу. Використовуючи зв'язки свого потенційного свекра, Бонд 

виявляє секретну лабораторію, замасковану під приватну клініку, де 

Блюфельд розробляє новий смертоносний вірус.  

   Фільм зустріли шквалом критики. Переважно глядачі критикували 

самого Лезенбі та вимагали повернути в бондіану звичного Коннері. 

1969  

Джордж Лезенбі 
Бонд на один раз. 
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«Діаманти назавжди» ( Diamonds Are 

Forever), 1971 р.  

   Після не зовсім вдалої стрічки без Коннері, 

актора таки вмовили повернутися в бондіану 

для ще одного фільму. Остаточно його 

переконав фантастичний на той час гонорар 

у $1,25 млн. і відсотки від прокату.  

     За сюжетом, Джеймс Бонд розслідує 

викрадення величезної партії 

південноафриканських алмазів та виходить 

на слід свого запеклого ворога Блюфельда, 

який створює наднебезпечний космічний лазер, здатний спричинити 

катастрофічні руйнування.  
1973 - 1985 

Роджер Мур 
Знявся у 7 стрічках про Агента 007 

протягом 12 років та став найстаршим 

актором, що зіграв Бонда. На момент 

зйомок останньої стрічки із Муром йому 

було 57 років. 

«Живи та дай померти» ( Live and Let 

Die),1973р. 

   На кастингу фільму «Доктор Ноу» 

Роджер Мур програв Шону Коннері, та 

все ж потрапив до бондіани після нього. 

Лезенбі розчарував продюсерів, тому 

роль вдруге йому не пропонували, 

натомість віддавши її Муру. Роджер неймовірно сподобався публіці 

та затримався в бондіані надовго. В основі сюжету цієї стрічки – 

боротьба Бонда з наркобаронами та наркообігом у США, який 

стрімко розвивається до критичних масштабів.  

   «Чоловік із золотим пістолетом»(The Man with the Golden Gun), 

1974р.  

   Дехто вважав, що Мур більше схожий на флемінгівського Агента 

007, ніж Коннері. І справді, з приходом «третього Бонда» головний 

персонаж фільму трохи змінився та більше нагадував героя книги. 

Цього разу у штаб-квартиру англійської спецслужби потрапляє 

золота куля з номером «007». Джеймсові Бонду пропонують залягти 

на дно, але він, звісно, робить усе навпаки та сам вирушає на пошуки 
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таємничого кіллера Франциска Скараманги, який убиває саме 

золотими кулями. 

   «Шпигун, який мене кохав» (The Spy Who 

Loved Me), 1977 р. 

   Десятий фільм бондіани та рекордсмен за 

кількістю вибухів. У стрічці «Шпигун, який 

мене кохав» їх аж 34, а це найбільше число з 

усіх більш ніж 20 фільмів.  

   У Північному морі безслідно зник радянський 

атомний підводний човен з цінною секретною 

системою на борту, яку треба вберегти від 

злочинців. Вкотре рятуючи світ, Бонд 

знайомиться із російською жінкою-агентом. 

Вони певний час діють разом, аби не дати 

божевільному злочинцеві Стромберґу втілити 

свій задум і знищити життя на Землі. Для цього у Джеймса є крутий 

спортивний автомобіль, здатний плавати під водою і стріляти 

ракетами. 

   «Місячний гонщик» 

(Moonraker),1979р.  

        Події фільму починаються з 

викрадення під час 

транспортування космічного 

шатлу «Місячний Гонщик». Як 

наслідок, літак падає, шатл 

зникає, а у Джеймса Бонда 

з'являється нове завдання. Агент 

007 з'ясовує, що божевільний 

американський мільярдер має на меті знищити всіх людей на планеті 

та згодом населити її надлюдьми, яких виростить на своїй космічній 

станції. Бонд знешкоджує хімічну зброю злочинця та вкотре рятує 

світ.  

        «Тільки для ваших очей» (For Your Eyes Only), 1981р.  

      Цю стрічку часто називають найкращим фільмом бондіани за 

участі Роджера Мура. Британські військові втопили в Іонічному морі 

секретне устаткування, а дістати його хоче не лише Агент 007, а і 

його радянські колеги. Тож упродовж стрічки Бонд наввипередки 

змагається з радянськими розвідниками, а допомагає йому красуня з 

арбалетом на ім'я Мілена.  
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          «Восьминіжка»(Octopussy),1983р.  

     Колега Бонда, Агент 009, гине під час 

доставки в резиденцію англійського посла 

у Східній Німеччині яйця Фаберже, яке 

виявляється підробкою. Є підозра, що 

Радянський Союз продає коштовності на 

аукціонах, щоб профінансувати свої 

проекти на Заході. Аби з'ясувати правду, 

агент 007 вирушає до Індії, де 

зустрічається з фатальною жінкою на 

прізвисько Восьминіжка. 

Згодом Бонд виходить на слід радянського 

генерала, який мріє розв'язати третю світову війну та захопити всю 

Європу.  

          «Вид на вбивство» (A View to a Kill), 1985р.  

  Це останній фільм про Джеймса Бонда, в якому знявся Роджер Мур. 

У «Виді на вбивство» агент спокусив рекордну для бондіани кількість 

жінок — 4. Та все ж фільм отримав багато негативних відгуків, його 

не сприйняли ні критики, ні глядачі. У стрічці Бонду доводиться 

боротися з продуктом генетичних випробувань нацистів Максом 

Зоріним та його помічницею Мей-Дей. Зорін хоче знищити центр 

науково-технічних досліджень США. Аби виправити ситуацію, Бонду 

доводиться побувати в СРСР та Франції, а кульмінація стрічки 

відбувається на мості «Золоті ворота» в Сан-Франциско.  
1987 - 1989 

Тімоті Далтон 
Знявся лише у 2 фільмах франшизи. 

Єдиний Бонд, якого не номінували на 

жодну премію. 

«Іскри з очей» (The Living 

Daylights),1987р.  

     Один з найбільш закручених 

сюжетів фільмів про Джеймса Бонда. 

Дія стрічки починається на 

військовій базі в Гібралтарі, де Бонд і 

ще двоє агентів тренуються. Раптово 

на базі з'являється радянський агент 

і, замість фарби, стріляє справжніми 

кулями. Бонду вдається вбити агента 
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і врятуватися самому. З Гібралтару 007 мандрує до Чехословаччини, 

потім у місто Танжер, а згодом – у зону бойових дій в Афганістані. 

Тамтешнього наркобарона забезпечує зброєю подвійний агент, який 

колись працював на КДБ. 

             «Ліцензія на вбивство» (License to kill),1989р.  

     Старий друг Джеймса Фелікс гине від рук колумбійської 

наркомафії. Дружину Фелікса вбивають, а його згодовують акулам. 

Агент 007 нехтує всіма правилами та вирушає на пошуки злочинців, 

аби помститися за друга та звершити справедливість.  

       Після 1989 року виробництво бондіани зупинилося на кілька років. 

Причиною став судовий процес між кінокомпаніями MGM/United 

Artists та Sony Pictures, оскільки остання планувала зняти свій фільм 

про Бонда, залучивши до роботи колишнього співавтора Яна 

Флемінга Кевіна Макклорі.  
1995 - 2002 

Пірс Броснан 
Знявся у 4 стрічках бондіани, кожна з 

яких стала успішною. 

«Золоте око» (Goldeneye), 1995 р. 

   Це перший фільм бондіани, який 

знімали не на основі книги 

Флемінга, а за оригінальним 

сценарієм. Джеймс Бонд вирушає 

до Росії на пошуки терористів, які 

захопили управління новим 

секретним збройним комплексом 

«Золоте око». 

     «Завтра не помре ніколи»                                  

(Tomorrow Never Dies)1997р.  

    Ціллю Джеймса Бонда у цій стрічці став один із найбагатших та 

найвпливовіших людей планети на ім'я Еліот Карвер. Медіамагнат 

звик отримувати те, що хоче, за будь-яких умов, і зараз у нього на 

меті приєднання Китаю до комунікаційної імперії. Щоправда, справи 

йдуть не так, як хотілося би Карверу, і він готовий на відчайдушні 

кроки для здійснення своїх бажань, навіть якщо це спричинить третю 

світову війну. Тож Агенту 007 укотре необхідно рятувати світ від 

божевільного.  

          «І цілого світу замало» (The World Is Not Enough),1999р.    
Терористи викрадають дочку англійського бізнесмена Роберта Кінга 
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та вимагають викуп у розмірі $5 млн. Доньці Кінга вдається втекти, 

та сам бізнесмен гине від рук терористів. Завданням Джеймса Бонда є 

оберігати дівчину та з'ясувати, хто стоїть за вбивством її батька. 

Фільм отримав «Золоту малину» за невдалу 

другопланову роль Деніз Річардс.  

    «Помри, але не зараз» ( Die Another 

Day),2002р.  

   Це остання стічка із Пірсом Броснаном у 

ролі Бонда. Вона стала двадцятою за ліком і 

вийшла у день 40-річчя франшизи.  

   За сюжетом, конспірацію Агента 007 у 

Північній Кореї викрили і він більше року 

провів за ґратами. Згодом його вдалось 

обміняти на корейця, якого Бонд вважав 

мертвим. Агент, всупереч наказу, втікає з 

лікарні, аби завершити почате.  
2006 - ... 

Деніел Крейг 
Перший в історії Бонд-блондин. Початково 

контракт Крейга передбачав зйомки у 4 

фільмах франшизи, та 2012 року актор 

продовжив термін ще на 4 стрічки. 

«Казино «Рояль»( Casino Royale ), 2006 р.  

   Книга «Казино «Рояль» стала першим 

твором Флемінга про Джеймса Бонда. Її 

екранізація потрапила у Книгу рекордів 

Гіннеса за найбільшу кількість переворотів 

автомобіля – 7.  

  «Квантум милосердя» (Quantum of 

solace), 2008 р.  
     Сюжет розвивається буквально за 

годину після подій «Казино «Рояль». Стрічку знімали в рекордній для 

бондіани кількості країн: Панамі, Італії, Англії, Австрії, Чилі та 

Мексиці. «Квантум милосердя» — перший фільм франшизи, у якому 

не лунає відома фраза «Бонд, Джеймс Бонд».  
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       «007: Координати «Скайфолл» 

(Skyfall), 2012 р.  
     Перший фільм бондіани, який знімали 

у Китаї та над яким працював режисер-

володар премії «Оскар». Перерва між 22 і 

23 фільмом франшизи становила аж 4 

роки – це найдовший розрив між 

стрічками, якщо не враховувати періоди 

зміни головного автора. «Скайфолл» ніяк 

не пов'язаний з книгами Йєна Флемінга, а 

назву фільм отримав на честь родового 

маєтку Джеймса Бонда.  

    «007: Спектр» (Spectre), 2015 р.  
    Прем'єра 24-го фільму про Джеймса 

Бонда в Україні відбулася 5 листопада 2015р.. Цей епізод є 

найдорожчим в історії бондіани. Згідно зі сюжетом, Бонд отримує 

зашифроване послання від невідомого, яке виводить агента на слід 

терористичної організації «Спектр».  

     Бонд 25: стало відомо, що 

ювілейний фільм «бондіани» вийде в 

2019 році. 

   Головну роль в серії в п'ятий раз 

отримає Деніел Крейг, який знявся в 

останніх чотирьох фільмах «бондіани», 

хоча раніше англійський актор заявляв, 

що «краще я вскрию собі вени, ніж 

знімуся в фільмі про агента 007». 

Однак після багатомісячних 

переговорів продюсеру «бондіани» 

Барбарі Брокколі його все ж вдалося 

вмовити приміряти образ суперагента 

вп'яте.  

   Інсайдери розкрили деякі моменти 

сюжету нового фільму франшизи.    

Головний герой картини закохається, одружиться і залишить службу. 

Втім, любов виявиться недовгою, кохану головного героя вб'ють, 

агент «007» поставить перед собою мету знайти вбивцю і повернеться 

до роботи. Ім'я режисера і назва картини поки не розголошується. 
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До створення головної пісні знову хочуть залучити Адель, яка 

виконала пісню «Skyfall» для фільму «007: Координати «Скайфолл» 

за що вона отримала нагороди Греммі, Brit Awards і премію «Оскар» . 
 

      Не кожному нині відомо, що крім офіційних 24 фільмів бондіани 

існує ще три «неофіційних», тобто, не знятих на традиційних для 007 

голлівудських студіях United Artists / MGM. 

   Є ще два фільми, які називаються однаково 

«Казино «Рояль».  

    Фільм 1954 року – перший фільм про 

Джеймса Бонда, якого зіграв американський 

актор Баррі Нельсон. У цьому фільмі Джеймс 

Бонд працює не на англійську розвідку, а на 

ЦРУ, і звуть його Джиммі Бонд («Джиммі» – 

зменшувальне від імені «Джеймс»). 

    Другий фільм  

«Казино «Рояль» 1967 

року – пародійна 

комедія, комедія 

абсурду, вільна 

інтерпретація однойменного твору Йєна 

Флемінга. У головних і другорядних ролях 

задіяна ціла плеяда кінозірок світової 

величини. В головній ролі знявся Девід Нівен, 

якого Йєн Флемінг завжди мріяв побачити в 

ролі Джеймса Бонда. 

Режисером фільму був 

Джон Х'юстон. Спочатку фільм планувався як 

чергове продовження «бондіани», але 

продюсерів не влаштувала сума, яку Шон 

Коннері зажадав за головну роль, і було 

ухвалено рішення зняти пародію. 

     Третім неофіційними фільмом бондіани є 

стрічка 1983 року «Ніколи не говори «ніколи» 

за участю «бонда всіх часів і народів» Шона 

Коннері. Треба зауважити, що це була 

остання роль актора в образі 007. 
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       Майже кожна світова прем'єра чергового фільму франшизи 

традиційно проходить в лондонському кінотеатрі «Одеон» на Лестер-

сквер. Захід часто відвідують монарші особи. Так, новий фільм про 

Бонда «007 Спектр» відвідали Кейт Міддлтон і принц Вільям. 

Попередній «Скайфол» вшанували своєю присутністю принц Чарлз з 

дружиною Каміллою, а «Квант милосердя» – принци Вільям і Гаррі. 

Фільм «Тільки для твоїх очей» 

(1981) став свого часу першим 

фільмом бондіани, який 

відвідали принцеса Діана з 

принцом Чарльзом. Та й сама 

королева Великобританії тричі 

з'являлася на прем'єрі: на 

фільмах «Живеш тільки двічі» 

(1967), «Помри, але не зараз» 

(2002) і «Казино« Рояль »(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чому«007»? 

   Порядковий номер-код Бонда – 

007 – Флемінг вдало запозичив у 

англійського шпигуна і вченого 

XVI століття - Джона Ді, який 

підписував свої секретні донесення 

королеві Єлизаветі I особливим 

символічним значком – гліфом, що 

зображує два кола і кутову дужку, 

схожу на цифру сім. Гліф означав те, що донесення призначалися 

виключно для очей монарха. Нині «кодове» поєднання цифр «007» 

міцно асоціюється у всіх людей, навіть слабо знайомих з творчістю 

Флемінга і кінематографічною бондіаною, з британським 

суперагентом і є найбільш впізнаваним «шпигунським» лейблом в 

усьому світі.  

Цікавинки про Бонда і «бондіану» 
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Номер агента 007 в готелі 

«Seven», Париж 

   Шукайте ідеальне місце для 

перегляду «Восьминіжки» або 

ви б просто хотіли провести 

уїк-енд наодинці з собою і 

«Квантом милосердя»? Готель 

«Seven» в Парижі пропонує 

гостям шанс пожити як Бонд, 

Джеймс Бонд, в спеціальному 

номері, обладнаному в стилі 007. 

Заставка до титрів фільмів 

про Бонда 

   Художник по титрам Моріс 

Біндер придумав знамениті 

силуети всередині стовбура 

пістолета за кілька хвилин, 

просто помістивши камеру у 

кінця пістолетного дула. 

   Чоловічий силует в дулі 

пістолета в знаменитій заставці – НЕ Коннері, а його дублер Боб 

Сіммонс. У початкових титрах Коннері не знімався аж до 1965 року – 

фільму «Кульова блискавка». 

   Відома фраза: «Бонд, 

Джеймс Бонд» (Bond. James 

Bond) увійшла до списку «100 

найвідоміших фраз 

Голлівуду», складеного 

Американським інститутом 

кінематографії в 2005 році. 

Вона зайняла 22 місце. А 

цитата з бондіани: «Мартіні. 

Збовтати, не перемішуючи»(A 

martini. Shaken, not stirred) – на 90-

му. 

     Годинник Джеймса Бонда 

ROLEX «Submariner» в листопаді 
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2011 року продали за 200 тисяч доларів на одному з аукціонів. 

   Аукціонний дім «Крістіс» в честь 50-річчя фільмів про агента 007 

(2012р.) виставив на продаж 50 речей з бондіани. Найдорожчим 

виявився лот під номером 50 – Aston Martin V12 DBS, на якому 

Деніел Крейг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

катався у фільмі «Квант 

милосердя». Машина була 

продана за 390 101 долар. 

Виручені кошти пішли на 

благодійність. 

    До 50-річчя бондіани 

британський журнал «GQ» 
видав особливий випуск з шести 

журналів, на обкладинках яких 

представлені всі актори, які 

протягом багатьох років грали  

Бонда. 

         Про фільм «Доктор Ноу»  

 Шон Коннері носив парик у 

всіх фільмах бондіани, починаючи 

з «Доктора Ноу», тому що почав 

рано лисіти. 

  У 2006 році на 

лондонському аукціоні Christie`s 

пістолет Джеймса Бонда Вальтер 

ППK (Walther PPK), який 

використовував Шон Коннері у фільмі «Доктор Ноу»(1962 р.), був 

проданий за 54,000 фунтів стерлінгів 

 ($ 106,202). Цей пістолет став найдорожчим 

на той момент лотом з усіх проданих раніше 

пам'ятних речей з фільмів про Джеймса 

Бонда. 

 Легендарне біле бікіні Урсули Андресс 

(Ханні Райдер) було продано на аукціоні 

«Крісті» 14 лютого 2001 року. Міс Андресс 

вирішила розлучитися з купальником, 

випадково виявивши його на горищі 

будинку. Бікіні з стовідсоткового бавовни 

було продано за 40 тис. фунтів стерлінгів. 
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Його придбав Роберт Ерол, щоб виставити у вітрині одного з 

ресторанів мережі Planet Hollywood. Цей наряд, за словами Урсули 

Андресс, приніс їй успіх. Роль першої дівчини агента 007 в «Докторі 

Ноу», як розповідала актриса, надала їй «свободу вибору ролей і 

забезпечила фінансову незалежність». 

 Джеймс Бонд у фільмі наспівує пісеньку «Під манговим 

деревом» (Under The Mango Tree), це перший і єдиний раз, коли агент 

007 співає в бондіані. 

 Шон Коннері за роль Джеймса Бонда отримав рицарський титул 

від королеви Великобританії Єлізавети ІІ. 

Деніел Крейг – перший блондин 

серед всіх акторів, які відігравали Бонда. 

На його рахунку (поки) чотирі фільма: 

«Казино «Рояль», «Квант милосердя», 

«007 Координати «Скайфол», «Спектр». 

Він почав зніматися в «бондіані» у віці 38 

років і став найкасовішим і найбільш 

високооплачуваним Джеймсом Бондом. 

Кожен фільм приносить йому гонорар як 

мінімум в 10 мільйонів доларів.  

«На секретній службі Її Величності». 

Це єдиний фільм, де Бонд одружується – 

на графині Тресі, роль якої виконувала Дайана Рігг. 

  Кінокомпанія Eon Productions, яка 

знімає бондіану, випустила туалетну 

воду для чоловіків  James Bond 007 . 

     Всесвітній день Джеймса Бонда 

(Global James Bond Day) вперше 

відзначився 5 жовтня 2012 року 

 (з нагоди 50-річчя бондіани).  

     17 жовтня 2015 у всесвітньо 

відомому Музеї мадам Тюссо в Лондоні 

з'явилися воскові фігури всіх шести 

виконавців ролі Джеймса Бонда. 

Незвичайна експозиція була приурочена 

до виходу нового фільму про 

супершпигуна «007 Спектр». 

   Всі виконавці ролі Бонда, якого в різні 

http://seanconneryfan.ru/3fot/no-1185.jpg
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роки грали Шон Коннері, 

Джордж Лезенбі, Роджер 

Мур, Тімоті Далтон, Пірс 

Броснан і Деніел Крейг 

постають в класичному для 

агента на секретній службі 

Її Величності смокінгу. 

Відвідувачі експозиції 

відзначають велику 

фотографічну точність, з 

якою виконані воскові фігури, для чого скульпторам навіть надали 

доступ до інформації про фізичні дані культових акторів. 

   Як повідомляють ЗМІ, вартість кожної з шести фігур оцінюється на 

рівні 150 тисяч фунтів ($ 230 тис.). Експозиція тривала в Лондоні до 1 

грудня 2015р., після чого разом з усім Музеєм мадам Тюссо 

відправилася в світове турне. 

   Мюзикл про Джеймса Бонда 

    Мюзикл за мотивами книг Йєна 

Флемінга про пригоди британського 

супершпигуна Джеймса Бонда 

готується до постановки на Бродвеї, – 

повідомила в інтерв'ю американському 

театральному журналу Playbill 

продюсер Меррі Залтцман. 

   Вона сказала, що її компанія 

Placeholder Productions вже придбала 

права на використання образу Джеймса 

Бонда в сценічній постановці. Шоу 

буде лаконічно називатися «Джеймс 

Бонд: Мюзикл». 

 Сценаристом призначений письменник 

Дейв Кларк, а музику і тексти до пісень 

напише композитор і кантрі-співак Джей Генрі Вайц. Драматургія 

мюзиклу буде спиратися на оригінальні сюжетні лінії. Графіки і дати 

перших прогонів ще уточнюються, але робота над проектом повинна 

завершитися приблизно до кінця 2017 – початку 2018 року. Прем'єра 

мюзиклу відбудеться на Бродвеї або в Лас-Вегасі. 

   Підготовлюване шоу про Джеймса Бонда стане свого роду даниною 

всій франшизі, де будуть об'єднані всі знакові деталі і персонажі 

http://seanconneryfan.ru/3fot/no-1191.jpg
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серіалу. Продюсер спектаклю Меррі Залтцман – дочка продюсера 

ранніх фільмів про Джеймса Бонда Херрі Залтцмана. Він зняв дев'ять 

частин бондіани, наприклад, «Доктор Ноу» (1962), «З Росії з 

любов'ю» (1963), «Голдфінгер» (1964), «Живеш тільки двічі» (1967),  

«Діаманти назавжди»(1971). 

Джеймс Бонд став 

героєм коміксів.      
Найвідоміший спецагент 

усіх часів, Джеймс Бонд, 

стане героєм коміксів. 

Серія графічних новел 

сконцентрується на ранній 

кар'єрі Бонда. Проекту 

було розпочато в 2015 р. 

  Компанія Dynamite 

Entertainment ще в 2014р. придбала літературні права 

на використання образу Джеймса 

Бонда. За словами CEO Ніка 

Боруччі, «Джеймс Бонд є однією з 

головних ікон сучасної світової 

культури». Видавництво планує 

випускати комікси і графічні романи, 

засновані на 14 оригінальних творах 

Йєна Флемінга. Автори також 

створять серію абсолютно нових 

пригод і опишуть події, які 

відбувалися ще до «Казино Рояль» 

(1953) на самому початку кар'єри 

секретного агента. Творці коміксів 

будуть використовувати як нових, 

так і вже відомих персонажів, 

включаючи антагоністів і дівчат 

Бонда. «Джеймс Бонд Йєна Флемінга 

є світовим символом, але ми не дуже 

знаємо про його бекграунд і початок шляху. Лиходії, які протистоять 

йому, також одні з найбільш значущих постатей поп-культури. Але 

звідки вони взялися? Куди вони зникли?», – зазначив редактор Майкл 

Лейк.  

http://seanconneryfan.ru/3fot/no-1164.jpg
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   Варто відзначити, 

комікси на основі 

бондіани вже 

друкувалися кілька 

десятиліть тому. Вперше 

агент 007 став героєм 

графічної новели ще в 

1958 році. Потім, в 1963 

році, він з'явився в 

виданнях DC Comics. 

Крім того, граф-новели 

про суперагента 

випускали також Marvel, Dark Horse, Eclipse. 

   Боруччі пообіцяв, що його персонаж буде героєм сучасної епохи, 

але при цьому збереже всі класичні особливості. Перші п'ять коміксів 

були видані в 2015 році. Тоді ж з'явиться і черговий фільм про агента 

«Бонд 24» «СПЕКТР». 

  Портрет Шона Коннері з'явився на 

грошах. 

   Портрет легендарного кіноактора 

Шона Коннері був надрукований на 

спеціальній банкноті номіналом 1 

мільйон фунтів стерлінгів. 

   Сер Шон удостоївся цієї честі після 

того, як був обраний «Живим скарбом 

Шотландії» в голосуванні, 

влаштованому EuroMillions Millionaire 

Raffle – Британської мільйонної 

лотереєю. У голосуванні Шон Коннері 

обійшов таких відомих шотландців як 

Алекс Фергюссон і Біллі Коннолі. 

Представник EuroMillions сказав: «Сер 

Шон Коннері по праву займає місце в 

серцях шотландців і вважається одним з 

найбільших акторів всіх часів». 

Зображення зірки бондіани з'явилося на 

вищезазначеній купюрі до Різдва, хоча і  

не для обігу. 

http://1.bp.blogspot.com/-BHr0HuL01UI/Tu2-pXJJhKI/AAAAAAAAATs/nSyk-nu2Juo/s1600/no-934.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SHAzeyQ71IE/WWFNpNctI2I/AAAAAAAAHvk/zOFlORchTGkZz6AsEEZp0b7yZ7_car2wQCLcBGAs/s1600/james+bond+007+hammerhead+dynamite.jpg
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   До 50-річчя бондіани  також були видані гроші з портретами інших 

акторів, що грали Бонда. Це колекційні екземпляри. 

Джеймс Бонд тепер на 

службі у Королівської 

пошти! 

     Пан Бонд, який вже понад 

півстоліття знаходиться на 

службі Її Величності 

королеви Великобританії, 

визнаний гідним того, щоб 

прикрасити собою марки, 

нарівні з героєм іншої 

популярної серії книг, Гаррі Поттером. Представники королівської 

пошти Великобританії вибрали для марок зображення шести 

обкладинок книг. Це «Казино Рояль», за яким був знятий 

однойменний фільм з Деніелом Крейгом, «Доктор Ноу», 

«Голдфінгер», «Діаманти назавжди», «Тільки для ваших очей» і «З 

Росії з любов'ю». Марки надійшли в продаж 8 січня 2008 року, до 

100-річчя від дня народження Йєна Флемінга. 

Корінн Тернер, представник видавництва Ian 

Fleming Publications, зауважує, що для романів 

Флемінга велика честь брати участь у 

спеціальній програмі Royal Mail з випуску марок.  

     За словами Джульєтти Едгар, директора 

програми з випуску спеціальних марок Royal 

Mail, рідкісний вигаданий герой може зрівнятися 

в популярності з Джеймсом Бондом, тому не 

дивно, що його творцеві віддають данину пам'яті. 

              А це блок марок Анголи з зображенням 

постерів до фільмів про Джеймса Бонда. 

Роджер Мур відзначив два ювілеї: свій і      

Джеймса Бонда. 

   Прем'єра книги «Бонд. Джеймс Бонд: 

розсекречена досьє» відбулася у 2012р.в 

лондонському «Harrods» і була приурочена 85-

річчю Роджера Мура (Бонд №2) та 50-річчю 

бондіани. Перед вами встає історія всіх 

кіновтілень Бонда. Галантний і іронічний Шон 

Коннері, бездоганно елегантний Пірс Броснан, 
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красавчик Тімоті Далтон, мужній Джордж Лезенбі, холоднокровний 

Деніел Крейг і харизматичний Роджер Мур. 

Дівчата, лиходії, знімальні майданчики, 

хитромудрі технічні пристрої, автомобілі, 

коктейлі, зброя – в книзі маса канонічних 

образів і артефактів з фільмів про Бонда.  

   У даній книзі Роджер Мур, підкріплюючи 

все це ексклюзивними фотографіями з 

особистого архіву, вирізками з газет, 

гумором, любов'ю до своєї справи і 

кінофраншизі, розповів про все, що пов'язано 

з бондіаною.  

   Джеймс Бонд назавжди залишиться і в 

космосі: його іменем названо Астероїд№9007. 

      До ювілею Йєна Флемінга (28 травня 2018р.) або до     

Всесвітнього дня Джеймса Бонда (Global James Bond Day) 

(святкується з 5 жовтня 2012 року) пропонуємо провести для 

шанувальників творчості Йєна Флемінга:  

Вікторина на кращого знавця «Бондіана» 
 

1.Перший роман про 

Джеймса Бонда був 

опублікований 

А - в 1953 році 

Б - в 1954 році 

В - в 1955 році 

Г - в 1956 році 

2. Назва першого 

роману про пригоди 

Джеймса Бонда 

А - «Живи і дай померти» 

Б - Казино «Рояль» 

В - «З Росії з любов'ю» 

Г - «Доктор Ноу» 

3. Скільки фільмів на даний момент вийшло в офіційній бондіані? 

А - 25 

Б – 24 

В – 23 

Г-22 
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4. Найвідоміший автомобіль агента 

007 це  

А - Aston Martin DB Mark III 

Б - Citroën 2CV 

В - BMW Z3 

Г - Aston Martin DB5 

5. Перша дівчина Джеймса Бонда 

А- Тетяна Романова (Даніела Біанкі) 

Б - Ханни Райдер (Урсула Андресс) 

В - Пусси Галор (Хонор Блекман) 

Г - Доміно Дерваль (Клодін Оже) 

6. Найбільш касовим і найбільш 

високооплачуваним Джеймсом Бондом став 

А - Шон Коннері 

Б - Пірс Броснан 

В - Деніел Крейг 

Г - Тімоті Далтон 

7. Класичні титри з фільмів про Бонда задають 

настрій всій картині і є закінченим «міні-кіно»: 

глядач заглядає в стовбур пістолета, бачить 

там Бонда, той стріляє, і екран заливає кров ... Хто їх придумав? 

А - Теренс Янг 

Б - Моріс Байндер  

В - Йєн Флемінг 

Г - Альберт Брокколі  

8. Хто виконав заголовну пісню в фільми  

«007. Координати: «Скайфолл» та отримав 

«Оскара»? 

А - Мадонна 

Б - Адель 

В - Лана Дель Рей 

Г - Джон Баррі 

9. Як перекладається фамільний девіз сім'ї 

Бондов: «Orbis non sufficit»? 

А - «Пізнай самого себе» 

Б - «Поки ми єдині - ми непереможні» 

В - «І цілого світу мало» 

Г - «Швидше! Вище! Сильніше! » 
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10. Як звали першого актора, який виконав 

роль Джеймса Бонда? 

А - Джордж Лезенбі  

Б - Роджер Мур 

В - Тімоті Далтон 

Г - Шон Коннері 

11. Яка компанія є головним правовласником 

франшизи про Джеймса Бонда? 

А - 21st Century Fox 

Б - 20th Century Fox 

В - Paramount Pictures 

Г - EON production 

12. Скільки разів актриса Джуді Денч 

зіграла роль M? 

А - 5 

Б - 6  

В - 7 

Г - 8 

13. У якому фільмі бондіани знімалася 

співачка Грейс Джонс? 
А - «Іскри з очей» 

Б - «Завтра не помре ніколи» 

В - «Помри, але не зараз» 

Г - «Вид на вбивство» 

14. Як звуть Оскароносного художника по костюмах, одного з 

кураторів виставки «Дизайн 007 50 років стилю Джеймса 

Бонда»? 

А - Лінді Хеммінг 

Б - Марк Бріджес 

В - Коллін Етвуд 

Г - Сенді Пауелл 

15. Як називалося родовий маєток Бондов? 

А - «Мелахайд» 

Б - «Скайфол» 

В- «Атлантіс» 

Г - «Вестбері» 
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Інтелектуально-розважальний квіз 

                        «Йєн Флемінг & Джеймс Бонд» 
     Квіз – це командна інтелектуально-

розважальна гра, яка не потребує попередньої 

підготовки. Кількість учасників в команді від 

3 до 8. 
Мета: розвиток нових дозвіллєвих форм 

роботи з молоддю; популяризація культурно-

змістовного, інтелектуально збагаченого 

дозвілля; сприяння підвищенню 

інтелектуального рівня молоді. 

                                            Базовий алгоритм: 

1. Організатори готують питання по 

творчості Флемінга та історії 

франшизи. Питання діляться на 4 

категорії і 4 раунди, відповідно: 

- питання з картинками, де кожне 

питання підкріплюється зображенням 

на екрані, або в самому зображенні   

полягає питання; 

- питання від «блондинок»: текстові 

завдання зі сфери моди, домашніх 

тварин, автомобілів, напоїв, їжі; 

- музичні питання: кожне питання 

підкріплюється звуковим файлом, що 

має відношення до суті питання, або в 

самому звуковому файлі вкладено 

питання; 

- питання «чистого інтелекту»: для вирішення завдань 

необхідно проявити нестандартне мислення, ерудицію. Останні 

2 питання в 4 раунді розігруються між капітанами команд. 

2. Ведучий по порядку зачитує питання, на обговорення кожного 

питання дається 1 хвилина, яка обов'язково повинна заповнюватися 

музичним уривком. Це необхідно для того, щоб команди не могли 

підслухати міркування конкурентів. Після закінчення завдань раунду 

ведучий ще раз озвучує всі питання, після яких дається 1 хвилина для 

заповнення бланків відповіді і здачі їх колегії журі. 
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    Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, неправильний – 0 балів. 

Два останніх питання в 4 раунді, які розігруються між капітанами 

команд, в разі правильної відповіді оцінюються в 2 бали. 

3. Перерва між раундами триває 5 хвилин. За цей час колегія журі 

оцінює відповіді команд, бали виставляються в протокол гри. Перед 

кожним раундом ведучий гри озвучує правильні відповіді 

попереднього раунду, а також обговорює найбільш кумедні відповіді. 

4. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів за 

підсумками всіх чотирьох раундів. 

    Інструментарій: столи, стільці, завдання, чисті аркуші паперу, 

ручки, проектор, екран, мікрофон, звукопідсилювачі (колонки), 

ноутбук. Бланки відповідей, підсумковий протокол. 
      

Квіз: Йєн Флемінг&Джеймс Бонд 
 

Квіз про двох шпигунів: Йєна Флемінга і Джеймса Бонда. Частка 

авантюризму допоможе знайти вірні відповіді, навіть якщо ви не 

фанат бондіани. 

1 раунд. 

     Питання з картинками, де кожне питання підкріплюється 

зображенням на екрані(картках), або в самому зображенні полягає 

питання. 

1. Перший фільм офіційної бондіади .. 
«Доктор Ноу», «Золоте око», «Місячний  гонщик», «007: 

Координати «Скайфолл» 

      1                           2                                 3                             4 
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2.Назва фільму – фамільний девіз сім'ї Бонда. Найдіть герб 

Бонда , перекладіть напис та назвіть фільм. 
 

1  2  3  4         

 

                          «І цілого світу мало» 
 

3. У фільмі «Вид на вбивство» (1985г.) Бонда було нагороджено ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Леніна     Орден Перемоги     Звання  Героя                  Звання Героя                  

                                                           Радянського Союзу         Праці                                         

ІІ раунд. 
    Питання від блондинок: (на екрані або на картках) 

1.Флемінг сказав: Є лише один рецепт, як написати бестселер. Ви 

повинні змусити читача ... 

-віддати гроші за книгу 

-повірити в реальність написаного 

- перевертати сторінки 

-забути все прочитане раніше 

2.Флемінг назвав свого героя «Джеймс Бонд » тому, що шукав ім'я 

більш ... 
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-благозвучне 

-яке більше запам'ятовується 

-коротке 

-звичайне 

3. Йєн Флемінг, як і Бонд, служив у британській розвідці і мав 

таке ж звання ... 

-бригадир армії 

-коммандер Військово-морського флоту 

-маршал Військово-повітряних сил 

-матрос 1 класу 

4. Всі романи про Бонда Флемінг писав у своєму маєтку в цій 

країні… 

-Чехія 

-Чилі 

-Ямайка 

-Японія 

5.Назва цього фільму бондіани розкриває значення двох нулів в 007  
-Живеш тільки двічі 

-Квант милосердя 

-Ліцензія на вбивство 

-Золоте око 

6. Доктор Ноу, лиходій з однойменного роману і фільму, має 

вроджену аномалію - декстрокардію. Це означає, що у нього ... 

-два мозку 

-Є хвіст і роги 

-серце розташоване праворуч 

-Збільшені молочні залози 

7.Скільки акторів виконували роль Джеймса Бонда у фільмах 

офіційної бондіани 

     -3      -4       -6     -9 

8. В якому фільмі Джеймс Бонд став агентом 007? 

 - «Казино «Рояль» 

- «З Росії з любов'ю» 

- «Голдфінгер» 

- «Спектр» 

9.  Найвідоміший в світі суперагент - Джеймс Бонд - завжди 

вирізнявся відмінним смаком. Але в фільмі «Казино Рояль» його 

подружка вирішила, що їй все-таки краще знати, що повинен 

носити справжній джентльмен в казино, і подарувала йому: 
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- сорочку 

- краватку 

- смокінг 

- піджак 

10. Пістолет якої системи використовував зазвичай Джеймс 

Бонд? 

- ТТ 

- браунінг 

- парабелум 

- Вальтер 

11. Яка домашня тварина була у Доктора Ноу? 

- папуга 

- собака 

- рибка 

- кішка 

12. Що любив їсти на сніданок Джеймс Бонд? 

- макарони з кетчупом 

- картопля-фрі з чаєм 

- вівсяна каша з молоком 

- яєчня з кавою 

ІІІ раунд. 

       Музичні питання: кожне питання підкріплюється звуковим 

файлом, що має відношення до суті питання. 

     Музика до фільмів про агента 007 

  https://vlad-dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-

james-bond.html 

1.  Композиція у виконанні Тіни 

Тернер стала світовим хітом, 

посприявши зростанню популярності 

цього фільму про Джеймса Бонда. 

Вкрадлива мелодія разом з напів-

речитативною манерою співу в 

куплетах пісні нагнітає атмосферу 

тривоги, яка змінюється емоційними 

сплесками в приспіві, демонструючи 

яскраву палітру вокальних даних Тіни 

Тернер.  

Прослухайте композицію та вгадайте 

назву фільму, в якому вона звучить. («Золоте око». Golden Eye) 

https://vlad-dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-james-bond.html
https://vlad-dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-james-bond.html
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2. Виступ Пола МакКартні і групи Wings, які увічнили свій 

безсмертний рок-хіт «Live and Let Die» у фільмі 1973 року за 

однойменною назвою….     («Живи і дай померти») 

3. Пісня композитора і співачки Адель, прекрасна в своєму 

неповторному поєднанні одухотвореної ліричності і глибокого 

драматизму, яка звучить у фільмі 2012р., отримала премію «Оскар». 

Прослухайте композицію та вгадайте назву фільму. 

(«007: Координаты «Скайфолл») 

4. Ноу-хау творців кіно-серіалу – анімаційні титри на початку кожної 

серії, які незмінно супроводжуються музичними композиціями, 

написаними і виконаними спеціально для конкретного фільму. 

Першою композицією в історії «бондіани» стала композиція, 

написана Монті Норманом для фільму «Доктор Ноу» (1962) і 

виконана в аранжуванні Джона Баррі оркестром студії EMI Records. 

  Вона стала «візитною карткою» «бондіани» і головною музичною 

темою серіалу, яка звучить в різних аранжуваннях практично у всіх 

фільмах з початку шістдесятих років минулого століття до 

сьогоднішнього дня. Прослухайте та назвіть композицію. 

(«Тема Джеймса Бонда» («The James Bond Theme») 

5. Назвіть ім᾽я співачки, яка стала єдиним виконавцем за всю історію 

серіалу, що заспівала головні пісні у трьох фільмах «бондіани» – 

«Голдфінгер», «Діаманти вічні» (1971) і «Місячний гонщик» (1979).   

(Ширлі Бессі) 

6. Пісня «Writing's on the Wall» у виконанні співака Сема Сміта з 

останнього, на даний момент, фільму серіалу також стала 

міжнародним хітом і отримала премію «Оскар», підтвердивши високу 

репутацію саундтреків «бондіани» в табелі про ранги сучасної 

популярної музики. Прослухайте саундтрек і назвіть фільм. 

(«007 Спектр» (2015) 

ІV раунд. 

   Питання «чистого інтелекту»: для 

капітанів команд.   

1.Назвіть улюблений напій Бонда. З 

чого він складався та яку відому 

фразу говорив Бонд бармену при 

готуванні напою. 

   («Веспер Мартіні». Рецепт: збовтати 

в блендері три частини джину Gordon's, 

одну частину хорошої горілки і половину 
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частини вина Lillet. Збовтувати потрібно з льодом, поки суміш не стане 

обпікаючи холодною. Прикрасити змійкою з лимонної шкірки. Фраза: 

«Мартіні. Збовтати, не перемішуючи»(A martini. Shaken, not stirred) 
 

2. Йєн Флемінг є персонажем декількох фільмів і телесеріалів 

Назвіть як можна більше. 

Біографічні фільми: 

• Золоте око: Таємне життя Йєна Флемінга (телефільм, 1989; в ролі 

Флемінга – Чарльз Денс). Фільм розповідає про життя на під час 

війни, його особистого життя і написанні романів про Бонда. 

• Spymaker: Тайная жизнь Яна Флеминга 

(біографічний телефільм, 1990; в ролі Флемінга - 

Джейсон Коннері). Фільм розповідає про пригоди 

Флемінга під час війни.  

• Йєн Флемінг – батько агента 007 

(документальний телефільм Олени Тихонової, 

перший фільм про Флемінга з серії Лева 

Миколаєва «Генії і лиходії», Росія, 2004; при 

створенні фільму використовувалися архівні 

зйомки). 

• Ян Флеминг: Создатель Бонда (докум. драма, 2005; в ролі Флемінга 

– Бен Деніелс)  

• Ян Флеминг: Где начался Бонд (документальний телефільм, 2008; 

при створенні фільму використовувалися архівні зйомки)  

• Ян Флемінг. Батько героя нації (документальний телефільм Марії 

Миколаєвої і Олега Бараєва, другий фільм про Флемінга з серії Лева 

Миколаєва «Генії і лиходії», Росія, 2011 року; при створенні фільму 

використовувалися архівні зйомки)  

• Эпоха героев 

(гостросюжетний 

бойовик, 2011 року; в 

роль Флемінга – Джеймс 

Д'Арсі). Фільм 

розповідає про підрозділ 

командос, створений 

Флемінгом під час війни. 

• Флеминг: человек, 

который хотел стать 

Бондом (міні-серіал, 

2014; в ролі Флемінга – Домінік Купер)  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Spymaker:_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3:_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3:_%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
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До заходу пропонуємо оформити книжкову 

 виставку-інсталяцію «Шпигун, якого люблять всі». 

 

Електронний ресурс: 

1. All the James Bond 

Gunbarrel Sequences 1962-

2015 
 [ INCLUDING SPECTRE ]  

(всі анімаційні заставки до 

фільмів) 

https://www.youtube.com/watch

?v=AYJE3aGlSAI 

2.Бонд, Джеймс Бонд. Как это было? 
https://www.youtube.com/watch?v=iicIsVFF_RY 

3.Бондиана. История кинофраншизы    
https://www.youtube.com/watch?v=lFXQaiMRDb8 

4. 007: Спектр - 19 шпионских фактов [О чём Вы не знали] 

 https://www.youtube.com/watch?v=3-eAzKMYWgk 

5. My name is Bond, James Bond 

https://www.youtube.com/watch?v=TXxKZkE2MGo 

6. Музика до фільмів про агента 007    https://vlad-

dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-james-bond.html 

7. Составлен рейтинг песен к фильмам о Джеймсе Бонде 

https://www.filmpro.ru/materials/41357 

8. Это интересно: Бондиана. Интересные факты о фильме 

Джеймс Бонд  https://www.youtube.com/watch?v=v2UTR2rnUe4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AYJE3aGlSAI
https://www.youtube.com/watch?v=AYJE3aGlSAI
https://www.youtube.com/watch?v=iicIsVFF_RY
https://www.youtube.com/watch?v=lFXQaiMRDb8
https://www.youtube.com/watch?v=3-eAzKMYWgk
https://www.youtube.com/watch?v=TXxKZkE2MGo
https://vlad-dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-james-bond.html
https://vlad-dovlatov.blogspot.com/2017/01/007-musical-sprectre-of-james-bond.html
https://www.filmpro.ru/materials/41357
https://www.youtube.com/watch?v=v2UTR2rnUe4
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науково-практичне видання 
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