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9 лістапада 2015 года.

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.
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10 лістапада 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 8.26 17.20 8.54
Вi цебск — 8.21 17.05 8.44
Ма гi лёў — 8.16 17.10 8.54
Го мель — 8.08 17.12 9.04
Гродна — 8.41 17.36 8.55
Брэст — 8.36 17.42 9.06

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Арсенія, 
Дзмітрыя, Івана, Максіма.
К. Наталлі, Нэлі, Андрэя, 
Любаміра, Льва, Лявона, 
Сцяпана.

Месяц
Маладзік 11 лістапада.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
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Па тэ ле фа на ваў ка му-
наль ні кам і па пя рэ дзіў, што 
хут ка зі ма. Хай толь кі па-
спра бу юць по тым ска заць, 
што снег вы паў рап тоў на.

— Уяў ля еш, гру пу на шых 
сту дэн таў ад пра ві лі ў Па-
рыж, дык яны там ву чы лі ся 
на ад ны двой кі!

— Што яны са бе ду ма лі?
— Ду ма лі, што іх па кі-

нуць на дру гі год.

Га рэл ка з лё дам шко-
дзіць ныр кам, ром з лё-

дам — пе ча ні, джын з лё-
дам — сэр цу, віс кі з лё-
дам — моз гу. Гэ ты лёд — 
страш ная рэч!

— Ура чэб ная тай на стро-
га вы кон ва ец ца дак та ра мі?

— Вя до ма. Вы толь кі па-
гля дзі це на іх по чырк.

Дрэн на рас чэр ча ная 
тра са ста ла пры чы най 
пе ра стрэл кі бія тла ніс таў 
і па меж ні каў. Бія тла ніс ты 
ад стра ля лі ся на «вы дат-
на».

ПРА ВЕР ЦЕ,
 КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ!

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. 
За лес се. 8. На бор. 9. Ліс-
ты. 10. Опе ра. 13. Эма. 14. 
Ка дэн цыя. 15. Га ма. 17. 
Суф ле. 18. Ак тэт. 20. Эфір. 
21. Ара то рыя. 24. Ніз. 26. 
Нё ман. 28. До мра. 29. Ма-
жор. 30. Ме цэ нат.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. 
Анд рэй. 2. Год. 4. Акорд. 
5. Ста ры. 6. Хіт. 7. Дып-
ла мат. 11. Га ма фо нія. 12. 
За пы тан не. 14. Ка ледж. 
16. Іта лія. 17. Се рэ на да. 
19. Дзід ро. 22. Ран не. 23. 
Рон да. 25. Эра. 27. Бас.

Фота Соф'і Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙКУСЯНКОВАЙ..

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Ма-
ён так у бы лым Ашмян скім па-
ве це (за раз ся дзі ба-му зей у 
Смар гон скім ра ё не), дзе жыў 
і ства раў свае най леп шыя му-
зыч ныя тво ры, у тым лі ку і вя-
до мы па ла нэз ля-мі нор «Раз ві-
тан не з Ра дзі май», кам па зі тар, 
па эт, дзяр жаў ны дзе яч Мі хал 
Кле а фас Агін скі. 8. Дру кар скія 
лі та ры, што пе ра да юць які-не-
будзь тэкст. 9. «... пра му зы ку». 
Трак тат М. Агін ска га (1828 г.). 
10. Му зыч на-дра ма тыч ны твор. 
М. Агін скі з'яў ля ец ца аў та рам 
му зы кі і ліб рэ та ... «Зе лі да і 
Валь кур, або Ба на парт у Ка і-
ры»; «Мі хал Кле а фас Агін скі. 
Не вя до мы парт рэт» — ..., якую 
ства рыў кам па зі тар А. За лёт-
неў (ліб рэ та С. Ма ка рэя), а 
па ста ві лі спек такль ар тыс ты 
Ма ла дзе чан ска га ма ла дзёж-
на га тэ ат ра. 13. Су час ная 
му зыч ная плынь, бліз кая да 
пан ка. 14. Гар ма ніч ны або ме-
ла дыч ны аба рот, які за вяр шае 
му зыч ны твор. 15. Пас ля доў ны 
рад му зыч ных гу каў. 17. Ку лі-
нар ны вы раб. 18. Му зыч ны 
твор для вась мі вы ка наў цаў. 
20. Пра сто ра як рас паў сюдж-
валь нік ра дыё хваль. 21. Вя лі кі 
му зыч на-дра ма тыч ны твор для 
хо ру, спе ва коў — ва ка ліс таў і 
ар кест ра. 24. Ніж няя част ка ча-
го-не будзь. 26. Ра ка ў Бе ла ру сі. 
28. Струн ны шчып ко вы му зыч-
ны ін стру мент. 29. Му зыч ны 
лад ра дас най гу ка вой афар-
боў кі. 30. Тое, што і апя кун. Ім 
быў М. Агін скі; па яго іні цы я ты-
ве і на яго срод кі на Брэст чы не 
быў па бу да ва ны Агін скі ка нал, 
ён ах вя ра ваў гро шы для кас-
цё ла і кляш та ра ў Смі ла ві чах, 
ства рыў Даб ра чын ны фонд 
для сту дэн таў Ві лен ска га ўні-
вер сі тэ та.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Імя 
баць кі М. Агін ска га, трок ска га 

ва я во ды; ма ці — Паў ла, па-
хо дзі ла са ста ра жыт на га маг-
нац ка га ро ду Шэм бе каў. 2. «... 
Агін ска га». Пад та кой наз-
вай сё ле та, з 25 кра са ві ка па 
12 снеж ня, пра хо дзіць фэст на 
ся дзі бе М. Агін ска га, мас тац кім 
кі раў ні ком яко га з'яў ля ец ца му-
зы ка зна вец, му зы кант Аляк сей 
Фра лоў. 4. Гар ма ніч нае спа лу-
чэн не не каль кіх му зыч ных гу каў 
роз най вы шы ні. 5. «... Оль са». 
Бе ла рус кі ан самбль, вы ка наў-
ца ся рэд не вя ко вай бе ла рус кай 

му зы кі. 6. Па пу ляр ны му зыч ны 
твор. 7. Той, хто зай ма ец ца 
дып ла ма тыч най ра бо тай. Ім 
быў М. Агін скі, які з'яў ляў ся 
па слом на сой ме, а так са ма 
над звы чай ным па слан ні кам у 
Га лан дыі. 11. Склад шмат га-
лос ся, улас ці вы му зы цы ў Еў-
ро пе ў XVІІ — XІX ста год дзях. 
12. Па тра ба ван не афі цый на га 
рас тлу ма чэн ня па якой-не-
будзь спра ве. 14. Ся рэд няя му-
зыч ная на ву чаль ная ўста но ва 
ў Ма ла дзеч не, якая но сіць імя 

М. Агін ска га і пе рад бу дын кам 
якой уста ноў ле ны пом нік кам-
па зі та ру (скульп тар В. Януш ке-
віч). 16. За ход не еў ра пей ская 
кра і на, у якую М. Агін скі вы-
ехаў у 1823 го дзе, дзе і па мёр. 
17. Лі рыч ны му зыч ны твор для 
ін стру мен таль на га ан самб ля. 
19. Дэ ні ... . Проз ві шча фран-
цуз ска га пісь мен ні ка, дра ма-
тур га XVІІІ ст., які ў сва іх ме му-
а рах вы со ка аца ніў та лент М. 
Агін ска га. 22. Тое, што і ра нак. 
23. Му зыч ная п'е са. 25. Вя лі кі 
гіс та рыч ны пе ры яд. 27. Му зыч-
ны ін стру мент ніз ка га рэ гіст ра.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

МІ ХАЛ КЛЕ А ФАС АГІН СКІ
Да 250-год дзя з дня на ра джэн ня

10 ЛІС ТА ПА ДА
Су свет ны дзень мо ла дзі. У гэ ты дзень у 1945 го дзе на 

Су свет най кан фе рэн цыі мо ла дзі ў Лон да не за сна ва на 
Су свет ная фе дэ ра цыя дэ ма кра тыч най мо ла дзі.

1749 год — на ра дзіў ся (г. Ня свіж) Ма цей Ра дзі віл, 
дзяр жаў ны дзе яч ВКЛ, кам па зі тар, дра ма тург. 

Удзель ні чаў у пад рых тоў цы паў стан ня 1794 го да. Як дра-
ма тург дэ бю та ваў у 1784-м, ка лі да пры ез ду ка ра ля Ста-
ні сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га ў Ня сві жы бы ла па стаў ле на 
опе ра «Агат ка, або Пры езд па на». Аў тар са на ты, се рэ на ды, 
6 па ла нэ заў. Па мёр у 1800 го дзе.

1910 год — у 5 га дзін ра-
ні цы са свай го до ма 

ў Яс най Па ля не сы шоў 82-га до-
вы Леў Талс той. На яго ста ле 
за стаў ся ліст для Соф'і Анд рэ-
еў ны: «Ад' езд мой за сму ціць 
ця бе. Шка дую аб гэ тым, але 
зра зу мей і па вер, што я не мог 
па сту піць інакш. Ста но ві шча 
маё ў до ме ста ла не вы нос ным. Акра мя ўся го бла го га, я 
не ма гу больш жыць у тых умо вах рас ко шы, у якіх я жыў. 

Та му і раб лю тое, што звы чай на ро бяць ста рыя: сы хо дзяць 
са свец ка га жыц ця, каб жыць у адзі но це і ці шы ні апош нія 
дні свай го жыц ця». Сваё апош няе па да рож жа ён па чаў 
на стан цыі Каз ло ва За се ка. Па да ро зе ён за хва рэў на 
за па лен не лёг кіх і вы му ша ны быў зра біць пры пы нак на 
ма лень кай стан цыі Аста па ва (ця пер Лі пец кая воб ласць), 
дзе 20 ліс та па да і па мёр.

1940 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Бар кі 
Пет ры каў ска га ра ё на) Іван Пят ро віч Ва раб' ёў, 

бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар эка на міч ных на вук 
(1996), пра фе сар (2003). У 1969-м скон чыў Ца лі наг рад-
скі сель ска гас па дар чы ін сты тут. Аў тар на ву ко вых прац па 
праб ле мах фар мі ра ван ня аграр на га рын ку, эка на міч на га 
ме ха ніз му гас па да ран ня і ка а пе ра тыў на-ін тэ гра цый ных 
струк тур у га лі нах на род нагас па дар ча га комп лек су, спе-
цы я лі за цыі і раз мя шчэн ня вы твор час ці.

Пят русь БРОЎ КА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

Ка го б я вы браў на пад мо гу?
Не пад кіх да пры го жых слоў.
Ня хай маўк лі вых, ды — сяб роў.


