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ПІСЬМЕННІКАМ

Час ад часу чытачу хочацца 
не толькі знаёміцца з тэкстамі 
аўтараў, але і зазірнуць за 
шырму: а чым там займаюцца 
літаратары, акрамя напісання 
новых твораў? Такім чынам, чым 
жа жыло Магілёўскае ад2,зяленне 
Саюза пісьменнікаў Беларусі ў 
апошнія тыдні?

Напрыклад, наладжвалі 
міжнародныя сувязі. Так, у МДУ 
імя А.А.Куляшова прайшла су- 
стрэча з ізраільскім пісьменнікам 
Яфімам Златкіным. Радзіма 
пісьменніка - вёска Міхалёва 
на Магілёўшчыне. Адсюль. жа 
ён чэрпае натхненне: усе героі 
яго кніг - рэальныя людзі. 
Апавяданні Яфіма Златкіна - пра 
знаёмыхі родзічаў, пратрагедыю 
невялікага яўрэйскага мястэчка, 
якое было разбурана немцамі 
падчас вайны.

З р э ш т ы , у МДУ імя 
А.А.Куляшова прайшло і яшчэ 
адно важнае мерапрыемства
- творчы вечар Уладзіміра Ясе- 
ва. Паэт не так даўно ўступіў 
у Саюз пісьменнікаў Беларусі і 
імкнецца рэгулярна радаваць 
чытачоў сваёй творчасцю. У 
аўтарскім выкананні прагучалі 
вершы са зборнікаў «Паловы 
дыні» і «Времяворот», а таксама 
з новых цыклаў вершаў «Пара 
спатканняў» і «Формы гукаў».

Дзень моладзі магілёўскія 
аўтары сустрэлі ў поўным 
узбраенні і дружна рушылі на 
пляцоўкуда кінатэатра «Радзіма», 
каб зладзіць літаратурны ма
рафон. Прычым у марафо
не ўдзельнічалі як вопытныя 
пісьменнікі, так і студэнты, члены 
літаратурнага аб'яднання «Нат
хненне», якое ўзначальвае вы- 
кладчык МДУ імя А.А.Куляшова, 
член савета нашага адцзялення 
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Хапала ў жыцці аддзялення і 
самай сапраўднай фантастыкі, бо 
ў неіснуючы дзень, 31 чэрвеня, 
святкуецца Міжнародны дзень 
фантастыкі. I магілёўскія фан
тасты прымудрыліся адзначыць 
гэтае свята (праўда, на дзень 
раней): яны сабраліся за круглым 
сталом для гутарак аб сучаснай 
фантастычнай літаратуры.

I вядома ж, магілёўскія аўтары 
не маглі абмінуць сваёй ува- 
гай свята «Александрыя збірае 
сяброў». Творчы дэсант начале са 
старшынёй аддзялення Алесем 
Казекам, у складзе Уладзіміра 
Ясева, Жанны Усцінавай і Алены 
Бепаножка адправіўся на святоч
ную купальскую пляцоўку - і там 
адразу загучалі вершы.

Менш вершаванай, але затое 
камернай і вельмі цёплай атры- 
малася сустрэча, якая адбылася 
8 ліпеня ў абласной бібліятэцы 
імя Леніна і была прысвечана 
Дню св. Пятра і Фяўронні - Дню 
кахання і вернасці. Удзельнікі 
разбіраліся ў таямніцах доўгага 
і паспяховага сямейнага жыцця. 
Разгадаць загадку дапамагалі 
апавяданні сямейных пар, якія 
былі ў розныя гады ўдастоены 
медапя Пятра і Фяўронні. I, вядо
ма, цудоўныя вершы магілёўскай 
паэткі Вольгі Мапянковай-Куля- 
шовай.

I гэта толькі за апошні 
час, і гэта малая частка з той 
разнастайнасці мерапрыемстваў, 
у якіх удзельнічаюць члены 
Магілёўскага адцзялення СПБ! 
У рэшце рэшт, магілёўскія 
л ітаратары  заўсёды  рады 
арган ізаваць ш то-небудзь 
цікавае. I заўсёды чакаюць 
сваіх чытачоў з распасцёртымі 
абдымкамі. •


