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Пра гэ та як раз і га ва ры ла Ак са на, рас па вя-
да ю чы, як пра цуе над афарм лен нем дзі ця чых 
кніг: «Мне ма ла пра чы таць тэкст і зра біць да 
яго тлу ма чаль ныя ма люн кі… Я ста ра юся да-
ве дац ца ўсё, што толь кі маг чы ма, пра тых ці 
ін шых пер са на жаў, на коль кі яны з рэ ча іс нас цю 
звя за ны. А ка лі і знеш ні вы гляд, і дзеі ге ро-
яў кні гі зу сім пры ду ма ныя, то та ды даю во лю 
сва ёй фан та зіі, ні ў чым ся бе не аб мя жоў ваю. 
Ча сам склад ва ец ца ўра жан не, што, вы ка рыс-
тоў ва ю чы ін шыя срод кі, чым сло ва, да піс ваю, 

да пра цоў ваю тую ці ін шую кні гу. Зда ец ца, аў-
та ры, па ва жа ныя пісь мен ні кі на мя не за гэ та 
не крыў ду юць. І та ды мне хо чац ца так са ма 
па ста віць сваё імя на вок лад цы. Ня хай са бе 
з над пі сам: «Ма ля ва ла Ак са на Арак чэ е ва». 
Як, да рэ чы, ро біц ца ў су поль ніц тве швед скіх 
ці фін скіх пісь мен ні каў і мас та коў, якія вель мі 
ак тыў на пра цу юць у га лі не дзі ця ча га кні га вы-
дан ня…» 

Ак са на Арак чэ е ва не толь кі са ма ванд руе па 
ін шых кра і нах, яна яшчэ вы сту пае ар га ні за та рам 
вы ста вак бе ла рус кіх мас та коў у Чэ хіі, у га ле рэі 
ста ра даў ня га зам ка ў го ра дзе Тржэ біч. Пра гэ та 
га ва рыў на ім прэ зе ў «Кніж ным са ло не» мас так 
Па вел Мас ле ні каў — так, унук сла ву та га Мас ле-
ні ка ва. Ме на ві та гэ тай ды нас тыі бы ла пры све ча на 
ня даў няя вы стаў ка ў Тржэ бі чы. У ад крыц ці ім прэ-
зы ў «Кніж ным са ло не» пры няў удзел і па сол Чэ хіі 
ў Бе ла ру сі. Ві даць, дзя ку ю чы пад трым цы чэш-
ска га па соль ства і дзя ку ю чы іні цы я ты ве Ак са ны 
Арак чэ е вай у блі жэй шы час бу дуць рэа лі за ва ны 
но выя бе ла рус ка-чэш скія мас тац кія пра ек ты. А 
бе ла рус кія чы та чы, бу дзем спа дзя вац ца, уба чаць 
у кні гар нях но выя дзі ця чыя кні гі, аформ ле ныя та-
ле на ві тым ілюст ра та рам. Ві та ю чы Ак са ну Арак-
чэ е ву, пра гэ та вя лі раз мо ву і ўдзель ні кі ім прэ-
зы — пісь мен ні кі Але на Мас ла, Тац ця на Сі вец, 
На вум Галь пя ро віч.

Сяр гей ШЫЧ КО.

І гэ та толь кі ад на з па дзей, пры мер ка-

ва ных да 947-га дня на ра джэн ня Мін ска. 

Пра тое, што го рад ро біць для мін чан 

і што мы мо жам зра біць для яго, пра 

ўмен не ба чыць ста ноў чае ў што дзён-

ным і пра Мінск як кры ні цу на тхнен ня 

гу та рым з ге не раль ным ды рэк та рам 

ін фар ма цый на га агенц тва «Мінск-На-

ві ны» Ка ця ры най ДУ БІН СКАЙ.

— Як дэ пу тат Мінск ага гар са ве та ад зна-
чу, што па тра ды цыі да Дня го ра да мін ча не 
атры ма юць шэ раг са мых роз ных па да рун каў: 
пры ме вуч няў і на стаў ні каў но вая 161-я шко ла, 
атры ма юць клю чы ад сва іх ква тэр на ва сё лы, 
пры ем ныя сюр пры зы ча ка юць мін ча нак, якія 
ў гэ тыя дні ста нуць ма ма мі. А якая свя точ ная 
пра гра ма пад рых та ва на для мін чан і гас цей 
ста лі цы на блі жэй шыя вы хад ныя! Без умоў-
на, паў сюд на па спець бу дзе не маг чы ма, але 
кож ны дак лад на зной дзе ў шэ ра гу ме ра-
пры ем стваў штось ці на свой густ. Аса біс та я 
вы ра шы ла, што не зма гу аб мі нуць пля цоў ку 
«Мінск гіс та рыч ны» на пе ра ся чэн ні пра спек та 
Пе ра мож цаў і Ма шэ ра ва, дзе ад бу дзец ца маш-
таб ная рэ кан струк цыя, аба вяз ко ва на ве даю ў 
Пар ку Пе ра мо гі вы ста ву-кір маш «Го рад май-
строў», ад мет ную тым, што ў ёй бя руць удзел 
уста но вы пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе-
цы яль най аду ка цыі. І як не зай сці да Ула дзі мі ра 
Пра кап цо ва ў На цы я наль ны мас тац кі му зей, 
дзе, акра мя ці ка вых экс па зі цый кар цін, заўж ды 
ў Дзень го ра да рых ту ец ца ад мыс ло вае шоу? 
Або як не па гля дзець на ўра чыс тую цы ры мо-
нію пры сва ен ня га на ро ва га зван ня «Мін ча нін 
го да»? У гэ тым спі се асоб ныя проз ві шчы вы-
клі ка лі ў мя не су цэль нае за хап лен не. Так, за 

сціп лым азна чэн нем «Ша ра паў Ва сіль Іва на віч, 
пен сі я нер» ста іць бы лы стар шы ня гар вы кан-
ка ма, які вель мі мно гае зра біў у свой час для 
го ра да, а сё ле та, у свае 90 «з га кам» га доў 
на пі саў цу доў ную кні гу ўспа мі наў пра Мінск, 
пра тое, як яго ад наў ля лі і бу да ва лі… Ра дас на 
ба чыць у спі се і на шу алім пій скую чэм пі ён ку 
Алу Цу пер, і кі раў ні ка будт рэс та №7 Ба ры са 
Шэр ма на, і ген ды рэк та ра «Бел авія» Ана то ля 
Гу са ра ва. Та кія ім ёны мя не, на прык лад, на-
тхня юць, хо чац ца рас ка заць больш пра ўсіх 
тых лю дзей, якія ро бяць наш го рад су час ным, 
кам форт ным, пры го жым…

Але мне заўж ды зда ва ла ся, што мы па він-
ны ду маць не толь кі пра гла баль ныя па да рун кі 

для ўсіх, а і пра тое, што ты сам мо жаш зра біць 
для лю бі ма га го ра да. У ма ім до ме на ву лі цы 
Ру мян ца ва жы ве на стаў ні ца рус кай мо вы, якая 
ро біць го ра ду свой ма лень кі па да ру нак: яна аб-
са джвае дрэ вы на ву лі цы яр кі мі жоў ты мі квет-
ка мі. Зда ва ла ся б, ма лая спра ва — але гэ тыя 
клум бы да юць та кі яр кі, со неч ны на строй! А ёсць 
па да рун кі і вя лі кія — адзін з іх мы пры ду ма лі 
са мі. Ужо сён ня мэр го ра да Мі ка лай Ла дуць ка 
ўра чыс та ад крые пер шую чар гу аб ноў ле на га 
бу дын ка ў са мым цэнт ры го ра да — гэ та бу ды-
нак «Вя чэр ня га Мін ска». У ім зроб ле ны не толь кі 
но вы фа сад, за ме не ны вок ны, але і ўнут ры ўсё 
змя ні ла ся: гра ніт ная пад ло га з над звы чай пры-
го жай ма за і кай, люст ры ў сты лі 1950-х, увесь 
дэ кор вы тры ма ны так са ма ў гэ тым сты лі, бо 
бу ды нак уяў ляе гіс та рыч ную каш тоў насць, і абы-
хо дзіц ца з ім не ахай на мы не ме лі пра ва. Шчы ра 
пры знац ца, ка лі мы толь кі па чы на лі, то маш таб 
раз бу рэн няў пры во дзіў у жах і зда ва ла ся, ра-
монт ні ко лі не скон чыц ца. Але ця пер мы ба чым: 
во чы ба яц ца — а ру кі спраў ля юц ца! І хоць Мі-
ка лай Аляк санд ра віч як бу даў нік па пра фе сіі, 
без умоў на, за ўва жыць мност ва ню ан саў, якія 
мож на бы ло зра біць лепш, але, мяр кую, вы нік 
усё ж атры маў ся вель мі вар ты. Да кан ца бя гу ча-
га го да за вер шыц ца і дру гая чар га рэ кан струк-
цыі — ідэя ўжо на бы ла кан крэт ныя ры сы: акра мя 
пра ве дзе най за ўлас ныя і пры цяг ну тыя срод кі 
рэ стаў ра цыі, мы на бы ва ем су час нае аб ста ля-
ван не і для рэ дак цыі і да па мож ных служ баў, і 
для су час на га ка пі ра валь на га цэнт ра, які бу дзе 
аказ ваць па слу гі на сель ніц тву. Усё ду ма лі: што 
«па ся ліць» у хо ле, на пер шым па вер се, каб гэ та 
бы ло і для ду шы пры ем на, і ка рыс на для го ра да? 
Вы ра шы лі, што га зет най спра ве зу сім не па шко-
дзіць во дар цу доў най ка вы — і та му не ўза ба ве 
ад кры ем ка вяр ню-бар з пі ра га мі і пі рож ны мі, 
якія па спец за ка зе вы раб ля юць у гар на лыж ным 
комп лек се «Сі лі чы». Ка ву мож на бу дзе ўзяць 

на вы нас, а мож на ня спеш на вы піць за сто лі кам, 
гар та ю чы све жы ну мар «Вя чор кі».

Яшчэ адзін, не та кі знач ны, але, спа дзя ю-
ся, пры ем ны па да ру нак мін ча нам — сён ня ў 
апош нія рэй сы па е дзе не звы чай ны «Кур' ер скі 
трам вай», які мы за пус ці лі су мес на з «Мінск-
транс ам». На пя рэ дад ні Дня го ра да ўжо не каль-
кі тыд няў ён што чац вер ез дзіць па марш ру це 
«Вак зал — Зя лё ны Луг», а па са жы ры ма ла 
та го што едуць бяс плат на, але і атрым лі ва юць 
све жыя ну ма ры на шых га зет, а так са ма мо гуць 
па слу хаць і па чы таць га рад скія ле ген ды, за-
даць пы тан ні на шым жур на ліс там, па час та вац-
ца цу кер ка мі… Гэ та но вая мін ская за ба ва так 
спа да ба ла ся мно гім га ра джа нам, што пас ля 
пер шых жа рэй саў на кан ца вой стан цыі збі ра-
ла ся не ве ра год ная коль касць ах вот ных пра ка-
ціц ца, якую не ўмес ціць ні во дзін трам вай!

— На вя сел лі і дні на ра джэн ня «Кур' ер скі 
трам вай» яшчэ не за маў ля юць?

— Па куль што не, але ду маю, усё на пе ра-
дзе. Тым больш твор чых ідэй і за дач, якія не аб-
ход на рэа лі за ваць, у нас яшчэ вель мі мно га. 
Хо чац ца раз ві ваць да лей пар тал mіnsknews.by, 
зра біць улас нае ін тэр нэт-тэ ле ба чан не…

— Да рэ чы, хо дзяць чут кі, што пар тал 
хол дын га «Мінск-На ві ны» не ўза ба ве так-
са ма іс тот на аб на віц ца?

— Ка лі ты ста іш на мес цы ў той час, як усе 
ідуць на пе рад — зна чыць, ты ру ха еш ся на зад. 
Та му па ці ху кро чым на пе рад і мы. Прак тыч на 

га то выя і, раз ліч ваю, стар ту юць у блі жэй шы 
час но выя тэ ма тыч ныя да дат кі — «Мін ская афі-
ша», «Пры ват ныя аб' явы», шэ раг ін шых. Тут 
не трэ ба вы на хо дзіць ко ла. У нас ёсць «вя лі кі 
брат» — хол дынг «Вя чэр няя Маск ва», з якім, 
не змаў ля ю чы ся, мы прак тыч на ідзём на га ў 
на гу, роз ні ца толь кі ў дро бя зях: на прык лад, у іх 
жа но чы ча со піс «Маск віч ка», а ў нас — дзі ця чы 
ча со піс «Арэ лі». На огул, но вых пра ек таў, якія 
за ле та пры ду ма лі і рых та ва лі на шы жур на-
ліс ты, вель мі шмат — без умоў на, не ўсе яны 
атры ма юць раз віц цё, але пры клад на 15 стар-
ту юць не ўза ба ве — у «Вя чэр нім Мін ску», у 
«Мін скім кур' е ры» і, без умоў на, на пар та ле, 
бо га зет най пло шчы для ад люст ра ван ня поў-
най кар ці ны га рад ско га жыц ця ка та стра фіч на 
не ха пае. На прык лад, мы што тыд нё ва бу дзем 
ства раць банк звес так пра та ле на ві тую мо-
ла дзь; аба вяз ко ва звер нем ся да тэ мы ма ла-
дых ура чоў, рас па вя дзём пра тых ме ды каў, 
для ка го Мінск і на огул Бе ла русь ста лі дру гой 
ра дзі май; па ка жам пе да го гаў-на ва та раў — са-
ма ад да ных, пра фе сій ных на стаў ні каў ад Бо га. 
Бо на ша агуль ная бя да ў тым, што сён ня мно гія 
жур на ліс ты «за вост ра ны» на по шук сен са цый і 
скан да лаў, на «чар ну ху» і «зо рак» (не вы но шу 
гэ тае сло ва!) і не за ўва жа юць тых лю дзей, якія 
што дзён на сва ёй пра цай ства ра юць на ша жыц-
цё. А га на рыц ца на са мрэч нам ёсць чым, трэ ба 
толь кі гэ та раз гле дзець. Так што, вяр та ю чы ся 
да свя точ най на го ды — Дня го ра да, — бу дзем 
ства раць свя точ ны на строй сва і мі ру ка мі.

— У кож на га жур на ліс та свая тэ ма і свая 
кры ні ца на тхнен ня. Вас — як кі раў ні ка хол-
дын га, рэ дак та ра, ка лум ніс та — чым на-
тхняе Мінск?

— Я на ра дзі ла ся ў са мым цэнт ры Мін ска — 
ра ней гэ та быў Ом скі за ву лак, ця пер ву лі ца Ру-
мян ца ва — і кож ны дзень мне ра дас на ба чыць 
лю бі мую пло шчу Пе ра мо гі, шы ро кі і свет лы 
пра спект, ка ля ро выя аў то бу сы «сот кі». Ня-
праў да, што Мінск — ці хі, спа кой ны го рад. Так 
бы ло, мо жа, 10–15 га доў та му, а ця пер ён — 
ка ля ро вы, жы вы, ру ха вы. А маё на тхнен не 
жы ве ў цэнт ры го ра да. З дзя цін ства для мя не 
вель мі хва лю ю чая і тра пят кая па дзея — па ход 
з ба бу ляй, а по тым з ма май, з сы нам да Веч на-
га агню і стэ лы Пе ра мо гі, што сім ва лі зуе ў тым 
лі ку па мяць і па ма ім дзе ду, які без вес так пра-
паў на вай не… Так, я па тры ёт свай го го ра да і 
не лі чу, што трэ ба ба яц ца або са ро мец ца лю-
бо ві да яго. На ад ва рот, гэ ту лю боў у мін ча нах 
і гас цях го ра да трэ ба ўся ляк пад трым лі ваць. 
Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, яшчэ раз за пра шаю 
ўсіх: да лу чы це ся ў Дзень го ра да да свя та — і 
вы аба вяз ко ва ўба чы це штось ці ці ка вае, да ве-
да е це ся пра штось ці но вае! І я ўпэў не на, што 
ў кож на га з'я віц ца свая на го да для го на ру за 
лю бі мую кра і ну і лю бі мую ста лі цу.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Ёсць на го да Ёсць на го да   ��

ЛЮ БІ МЫ ГО РАД, З ІМЯНІНАМІ!
СЁН НЯ ПАС ЛЯ РЭ КАН СТРУК ЦЫІ АД КРЫ ЕЦ ЦА АДЗІН З СІМ ВА ЛАЎ НА ШАЙ СТА ЛІ ЦЫ —

БУ ДЫ НАК ГА ЗЕ ТЫ «ВЯ ЧЭР НІ МІНСК» 

СОН ЦА ЛАНД ШАФ ТАЎ І КНІГ 
У мін скай кні гар ні «Кніж ны са лон» ад кры ла ся вы ста ва мас тач кі Ак са ны Арак чэ е вай «Ве цер ванд ро вак 2»

Зда ва ла ся б, кні гар ня — не са мае 
леп шае мес ца для па ка зу твор час ці 
мас та коў. Але ў вы пад ку з «Кніж-
ным са ло нам» гэ та зу сім не так. Ала 
Змі ё ва, гас па ды ня гэ тай кра мы, пе-
ра ка на на, што лі та ра ту ра, кні га і вы-
яў лен чае мас тац тва — бліз кія ад на 
да дру гой пра сто ры. А жы ва пі сец 
Ак са на Арак чэ е ва, якая па зна ё мі ла 
гле да чоў са сва і мі ра бо та мі з пле-
нэ раў, па да рож жаў па Ра сіі, Чэ хіі, 
Сла ва кіі, Літ ве, Поль шчы, Гер ма ніі, 
Швей ца рыі, яшчэ ж і кніж ны гра фік. 
У апош нія га ды мо з дзя ся так дзі ця-
чых кніг у вы да вец твах «Мас тац кая 
лі та ра ту ра», «Бе ла рус кая эн цык ла-
пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» вый шлі 
ме на ві та з яе ілюс тра цы я мі. Тво ры 
та кіх ужо доб ра вя до мых пісь мен ні-
каў-ка зач ні каў, як Ні на Га лі ноў ская, 
Ге надзь Аў ла сен ка, Тац ця на Сі вец, 
Але на Мас ла ў афарм лен ні Ак са ны 
Арак чэ е вай на бы ва юць но вае гу-
чан не, уз ба га ча юц ца са мы мі роз-
ны мі ко ле ра мі і ад цен ня мі. А са міх 
аў та раў яшчэ пад штур хоў ва юць да 
но вых фан та зій ных сю жэ таў.

Фо
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Ня праў да, што Мінск — ці хі, 
спа кой ны го рад. Так бы ло, мо жа, 
10–15 га доў та му, а ця пер ён — 
ка ля ро вы, жы вы, ру ха вы.


