
Па га ры зан та лi: 7. Апi сан не 
знеш нас цi лi та ра тур на га пер са-
на жа. 8. Пад раз дзя лен не ў па-
рыж скiм Ка леж дэ Франс, якое 
ў 1841—44 га дах уз на чаль ваў 
А. Мiц ке вiч. 12. Ме тад дзей нас цi 
пад поль на га сту дэнц ка га згур-
та ван ня, ство ра на га ў Вi лен скiм 
унi вер сi тэ це Ада мам i яго сяб-
ра мi. 15. Верш, якi па эт пры свя-
цiў рус ка му пе ра клад чы ку яго 
«Крым скiх са не таў» Iва ну Каз-
ло ву. 16. Га лоў ная дзе ю чая асо-
ба паэ мы «Гра жы на», на зва най 
аў та рам лi тоў скай апо вес цю. 17. 
Га на ро вае зван не, яко га быў уда-
сто е ны ў Чы лi блiз кi ся бар Ада-
ма, вя до мы ву чо ны-ге о лаг. 20. 
Пiсь мо вая або вус ная пе ра да ча 
сва i мi сло ва мi змес ту тво ра. 21. 
Ары гi нал аў тар ска га тэкс ту. 22. 
Пры ват на ўлас нiц кi герб, якiм 
ка рыс таў ся шмат лi кi род Мiц-
ке вi чаў. 23. Ганд лё вая мяс цi на, 
ку ды ў воль ны час лю бiў на вед-
вац ца з ма ла ды мi сяб ра мi Адам. 
26. Слоў нi ка вы склад тво ра. 27. 
Пры хiль нiк на ву кi ў сту дэнц кай 
су по лцы, якая па пра па но ве 
Мiц ке вi ча ад на ча со ва ме ла на 
мэ це пад рых тоў ку да зма ган ня 
за вы зва лен не Баць каў шчы ны. 
31. Iдэй на-эма цы я наль нае асэн-
са ван не, строй па чуц цяў у тво-
рах паэ та. 32. Ус туп гiс та рыч най 
апо вес цi «Кон рад Ва лен род». 
33. Iмя фi ла ма та Ады нца, якi па 
за ду ме Ада ма да пi саў трэ цюю 
i чац вёр тую част кi яго ба ла ды 
«Ту кай». 37. На ву чаль ная ўста-
но ва ў швей цар скай Ла за не, дзе 
вя до мы па эт стаў пра фе са рам 
ла цiн скай лi та ра ту ры. 39. Адзiн 
з са не таў А. Мiц ке вi ча. 40. Твор, 
што вый шаў у свет асоб ным на-
кла дам.

Па вер ты ка лi: 2. Эмiг ранц кае 
фар мi ра ван не доб ра ах вот нi каў, 
ство ра нае Ада мам у Тур цыi для 
ба раць бы з цар скай Ра сi яй. 3. 
Анг лiй скi па эт, чые сло вы поль-
скi кла сiк узяў у якас цi эпi гра фа 
да ба ла ды «Ра ман тыч насць». 4. 
Транс парт, на якiм у 1829 го дзе 
А. Мiц ке вiч ад пра вiў ся ў не зва-
рот ную эмiг ра цыю. 5. Дроб ны 
дру кар скi шрыфт. 9. Воль ны 
па ляў нi чы — пер са наж вер ша, 
ство ра на га паэ там пад ура жан-
нем па пу ляр най опе ры ня мец-
ка га кам па зi та ра К. Ве бе ра. 10. 
За ключ ная част ка ба ла ды «Рыб-

ка», дзе ад бы ва ец ца тра гiч ная 
раз вяз ка сю жэ та — па ка ран не 
па на за пад ма ну тую iм дзяў чы-
ну. 11. Дру ка ва нае пе ры я дыч-
нае вы дан не «Поль скi пi лiг рым», 
якое рэ да га ваў за мя жой А. Мiц-
ке вiч. 13. Вя до мая поль ская пi я-
нiст ка i кам па зi тар ка, гас па ды ня 
лi та ра тур на га са ло на, ку ды не-
ад ной чы на вед ваў ся Адам. 14. 
Упэў не насць паэ та ў пе ра мо зе 
на ро да за сваё вы зва лен не. 18. 
Ка рот кi за пiс пра ка ноп лi, што 
склаў ад ну з час так шос тай кнi гi 
паэ мы «Пан Та дэ вуш». 19. Бе-
ла рус кi пе ра клад чык па асоб-
ных тво раў поль ска га кла сi ка. 
24. Ад на з пра фе сiй А. Мiц ке вi ча. 
25. Слу пок тэкс ту ў кнi зе, ча со-
пi се, га зе це. 28. Ба ла да, пе ра-

кла дзе ная на рус кую мо ву А. 
Пуш кi ным. 29. Гор ная сiс тэ ма ў 
За ход нiх Кар па тах, вя до мая ва-
да спа дам, што но сiць iмя сла ву-
та га паэ та. 30. Мас коў скi гу бер-
на тар, у кан цы ля рыi яко га ў 1825 
го дзе Адам атры маў па са ду. 34. 
Адзiн з ра ней шых да след чы каў 
твор час цi Мiц ке вi ча. 35. Кi раў нiк 
фi зi ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ-
та Юзаф Мiц ке вiч, што па спры яў 

па ступ лен ню Ада ма на ву чо бу, 
даў яму пры ту лак.

Па ду гах: 1. Трэ цяя па лi ку 
кнi га паэ та, на пi са ная ў Адэ се. 
6. Го рад у Поль шчы, дзе ў су та-
рэн нях ка фед раль на га са бо ра 
Ва вель ска га зам ка па ха ва ны 
прах А. Мiц ке вi ча. 36. Ге рой 
паэ мы «Дзя ды», якi iмк нуў ся 
зра бiць шчас лi вым увесь свет. 
38. На цiск у сло ве.
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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.28 16.51 7.23
Вi цебск — 9.25 16.33 7.08
Ма гi лёў — 9.18 16.41 7.23
Го мель — 9.06 16.46 7.40
Гродна — 9.41 17.08 7.27
Брэст — 9.33 17.17 7.47

Iмянiны
Пр. Данілы, Івана, Лукі.
К. Евы, Ірмы, Эвеліны, 
Адама, Рыгора.

Месяц
Апошняя квадра 25 снежня.

Месяц у сузор’і Цяльца.
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УСМІХНЕМСЯ

caricatura.ru

Па куль я га ліў ся ў ван най, 
жон ка ў мя не неш та спы та-
ла, са ма са бе ад ка за ла, са ма 
з са бой па сва ры ла ся — і 
з ван най я вый шаў раз ве-
дзе ным ча ла ве кам.

Дзяў чын ка за коп вае ям-
ку пад дрэ вам су се дзяў.

— Што за коп ва еш?
— Май го ха мяч ка.
— Неш та ям ка вя лі кая 

для ха мя ка.
Дзяў чын ка кі ну ла апош-

нюю жме ню зям лі:
— Вя лі кая та му, што мой 

ха мяк унут ры ва ша га ка та!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«ВАНД РОЎ НIК ДАЛЬ НI, ВОЛЬ НАС ЦI ЗМА ГАР»
Да 215-год дзя з дня на ра джэн ня А. Мiц ке вi ча

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па га ры зан та лi: 7. Парт рэт. 8. Ка фед ра. 12. Кан спi ра цыя. 15. «Фа-

рыс». 16. Лi та вор. 17. Ге рой. 20. Пе ра каз. 21. Ру ка пiс. 22. «По рай». 23. 
Ба зар. 26. Лек сi ка. 27. Фi ла мат. 31. Па фас. 32. Па ча так. 33. Ан тон. 37. 
Унi вер сi тэт. 39. «Да на iды». 40. Вы дан не. Па вер ты ка лi: 2. Атрад. 3. 
Шэкс пiр. 4. Па ра ход. 5. Пе тыт. 9. Стра лец. 10. Фi нал. 11. Ча со пiс. 13. 
Шы ма ноў ская. 14. Пе ра ка нан не. 18. «На тат кi». 19. Лу жа нiн. 24. Пе да-
гог. 25. Ка лон ка. 28. «Ва я во да». 29. Тат ры. 30. Га лi цын. 34. Янi ян. 35. 
Дэ кан. Па ду гах: 1. «Са не ты». 6. Кра каў. 36. Кон рад. 38. Ак цэнт.
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Жыц цё Кан стан ці на За сло на-
ва ста ла ле ген дай і асвет ле на ў 
вер шах і пес нях. Ён ка рыс таў ся 
вя лі кай па ва гай ся род пад поль-
шчы каў і пар ты зан з пер шых дзён 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Смерць 
пар ты зан ска га ка ман дзі ра вы клі-
ка ла не звы чай ны па тры я тыч ны і 
паэ тыч ны ўздым. У пес нях, якія 
хут ка фальк ла ры за ва лі ся, вы ма-
лёў ваў ся воб раз муж на га і ўме ла-
га кі раў ні ка, на род на га зма га ра, 
пе ра да ва лі ся боль і сму так яго 
па плеч ні каў.

На род ную пес ню, якая так і на-
зы ва ец ца «Пес ня пра За сло на ва», 
у 1946 го дзе за на та ваў ня стом ны 
фальк ла рыст Ге надзь Ці то віч ад 
жы ха роў мяс тэч ка Бя гом ль Мін-
скай воб лас ці. Яна на ра дзі ла ся ў 
шэ ра гах ад важ ных мсці ўцаў ад ра-
зу пас ля гі бе лі ка ман дзі ра, пе ра-

да ва ла ся па пар ты зан скіх атра дах, 
па шы ра ла ся ў ва ры ян тах. Асоб ныя 
стро фы пес ні на гад ва юць вер ша-
ва ныя рад кі, зме шча ныя ў га зе-
це «Ві цеб скі ра бо чы» 10 са ка ві-
ка 1943 го да. Паз ней апра цоў ку 
ме ло дыі зра бі лі А. Ба га ты роў, Я. 
Яра сла вен ка, а па ча так пес ні ад-
рэ да га ваў А. Ру сак.

ПЕС НЯ ПРА ЗА СЛО НА ВА
На род ная пес ня

На ма гі ле ру жы рас цві та юць,
Шэп ча бэз над квет ка мі вяр гінь,

А ў ма гі ле спіць ге рой са вец кі —
Пар ты зан За сло наў Кан стан цін.

Не са лоў ка го ла сам пя ву чым
Над ра кой ка лы ша ці хі гай,
Гэ та мы яму спя ва ем пес ню
Пра лю бі мы, род ны, воль ны край.

У дры му чых у ля сах ар шан скіх
Гэ тай пес ні ён не да спя ваў.
Ад смя рот най ку лі ад фа шысц кай
За Ра дзі му воль ную ён паў.

Бе ла русь, ты Баць каў шчы на на ша,
Ўдаль і ўшыр пра сто рам ты ляг ла,
Квет кай яр кай, квет каю пры го жай
Між рэс пуб лік воль ных рас цві ла.

Ой, з-за ле су-бо ру, па-над ха тай,
Яс на све ціць сон ца це раз тын.

Мы та бе пя ём ся гон ня 
сла ву,
Наш ге рой — За сло наў 
Кан стан цін.

Апош няе двух рад коўе 
кож най стра фы спя ва юц ца 
двой чы.

У пас ля ва ен ны час 
асаб лі вую па пу ляр насць 

на бы ла «Пес ня пра За сло на ва», 
якую на пі са лі па эт Ана толь Аст рэй-
ка і кам па зі тар Ула дзі мір Алоў ні каў. 
Яна на тхнё на вы кон ва ла ся на сцэ-
ніч ных пля цоў ках, час та гу ча ла па 
ра дыё. Свет лая ме ло дыя і шчы рыя 
сло вы ўслаў ля юць муж насць і са ма-
ах вяр насць на род на га ге роя, кры-

ла та-ўзнёс ла абу джа юць па мяць на-
шчад каў, на паў ня юць іх ду шы гра ма-
дзян ска-па тры я тыч ны мі па чуц ця мі.

ПЕС НЯ ПРА ЗА СЛО НА ВА
Верш Ана то ля Аст рэй кі  Му зы ка 

Ула дзі мі ра Алоў ні ка ва
Як узы дзе сон ца сі нім 

ран нем вес нім,
Як раз вее над зям лёй ту ман,
Над кра і най пра ля тае пес ня,
Пес ня ба я вая пар ты зан.

І зві няць, гу дуць на ўсю 
на шу дзяр жа ву

Га ра доў і вё сак га ла сы —
Кан стан цін За сло наў — 

на ша сла ва,
Бе ла ру сі-пар ты зан кі сын.

У сця гах Ра дзі мы 
яр кім пром нем ззяе

Над усёй са вец каю зям лёй
До ля твая, спра ва ба я вая,
Муж ны, ле ген дар ны наш ге рой.

Першая страфа і апош нія два рад-
кі кож най стра фы паў та ра юц ца.

Пад рых та ваў 
Мі хась ША ВЫР КІН.

ПЕС НІ-ПОМ НІ КІ...Пом ніць, ша на ваць, га на рыц цаПом ніць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

Яны ства ра юц ца заў сё ды і паў сюль на све це. Іх склад ва юць, каб 
усла віць ге ра іч ныя спра вы су ай чын ні каў, каб уша на ваць свя тыя 
ім ёны тых, хто са ма ах вяр на дзей ні чаў дзе ля сва бо ды род най зям лі 
і яе роск ві ту. Асаб лі ва шмат та кіх тво раў уз ні кае ў гіс та рыч на вы-
зна чаль ны для кра і ны, дра ма тыч на-тры вож ны час.


