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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.39 21.46 17.07
Вi цебск — 4.20 21.44 17.24
Ма гi лёў — 4.29 21.36 17.07
Го мель — 4.35 21.23 16.48
Гродна — 4.56 21.59 17.03
Брэст    — 5.06 21.50 16.44

Iмянiны
Пр. Акуліны, Антаніны, Ганны, 
Пелагеі, Дзмітрыя, Івана, Савы.
К. Дануты, Магдалены, Паўліны, 
Паўла, Рудольфа, Яна.

Месяц
Поўня 23 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Вадалея.
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Па га ры зан та лі: 5. Ко зел. 
6. Аб рад. 11. Па рог. 12. Вя-
нок. 16. Ко лас. 17. Ка ра год. 
18. Ша баш. 21. Іск ра. 23. Яеш-
ня. 25. Опе ра. 26. Ра нак. 30. 
Ма гія. 31. Пі рог. 36. Фа кел. 
37. Ат ры бут. 38. Склад. 42. 
За лом. 43. Каз ка. 45. Агонь. 
46. Дро вы.

Па вер ты ка лі: 2. Бе раг. 
3. Аб ход. 7. Ча бор. 8. Во дар. 
9. Пя сок. 10. Ат лас. 13. Хан-
са. 14. Па жар. 15. Лаз ня. 19. 
Круп нік. 20. Ле са вік. 27. Та-
нец. 28. За чын. 29. Боч ка. 
32. На яда. 33. Строй. 34. Ду-
най. 35. Па сак. 39. Тай на. 40. 
Скарб.

Па ду гах: 1. По плаў. 4. Ба-
ло та. 22. Мас так. 24. Тра пар. 
41. Ад ва га. 44. За мо ва.

ПРА ВЕР ЦЕ,
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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caricatura.rucaricatura.ru

У наш час мые бя лiз ну не той, хто за-
гру жае яе ў ма шы ну, а той, хто яе раз-
веш вае!

Раз маў ля юць двое за ка ха ных:
— Мі лы, за што ты мя не ка ха еш?
— За тваю пры га жосць, ро зум, 

стыль, па чуц цё гу ма ру, лю бая. А ты за 
што мя не ка ха еш?

— За твой без да кор ны густ.

Му жык, за пом ні: га лоў нае ў жа ніць-
бе — пе ра жыць тры пер шыя стрэ сы: ка лі 
ўба чыш жон ку пер шы раз без ма кі я жу, 
пер шы су мес ны па ход па кра мах і пер шы 
пры езд це шчы!

Сар дэч на вiн шу-
ем да ра гую Нi ну 

Кан стан цi наў ну 
з г/п Люб ча з днём 

на ра джэн ня. Жа-
да ем шчас ця, зда-

роўя на доў гiя га ды.

А где мне взять та кое сло во
Чтоб в день рож денья по же лать?
Же лаю быть всег да здо ро вой
И никогда не уны вать.

Чтоб го ре в серд це не за бра лось
Чтоб мес та не бы ло бе де
И чтоб ку куш ка до га да лась
Про ку ко вать 100 лет те бе.

З лю боўю Ка ця, Ва ня.

ШАС ЦI РА ЗО ВАЕ ХАР ЧА ВАН НЕ 
СУ ПРАЦЬ «УСЁ ЎКЛЮ ЧА НА»?

— Мы ў сва ёй пра цы апраўд ва ем 
ло зунг «Бе ла рус кiя тра ды цыi, еў ра пей-
ская якасць, — тлу ма чыць Iгар Кар пе-
ка, галоўны ўрач са на то рыя «Белорус-
сия». — Згод на з бе ла рус ка-лат вiй скiм 
мiж ура да вым па гад нен нем, мы па вiн ны 
пра ца ваць па вод ле за ко наў Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь i не па ру ша ю чы за ко наў Лат-
вiй скай Рэс пуб лi кi. Гэ та зна чыць, што 
па вiн ны за бяс печ ваць вы ка нан не са нi-
тар ных пра вi лаў i нор маў, якiя iс ну юць 
у Лат вiй скай Рэс пуб лi цы. Але мы не па ру-
ша ем i бе ла рус кiя па тра ба ван нi, якiя нам 
да во дзiць Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У Лат вii ўве дзе на 
но вае па няц це «ме ды цын скi ту рызм», 
пра ца ва ла ка мi сiя Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя Лат вiй скай Рэс пуб лi кi. У вы нi ку 
наш са на то рый прай шоў сер ты фi ка цыю. 
Та му мы па вiн ны ад па вя даць пра вi лам i 
нор мам, пры ня тым тут. Гас цi нiч ны комп-
лекс, уста но ва ме ды цын скай рэ абi лi та цыi 
ў нас iс нуе згод на з Лат вiй скi мi нар ма-
ты ва мi. Мы ма ем ста тус трох зор ка ва га 
атэ ля згод на з нор ма мi еў ра пей скiх па-
тра ба ван няў, якiя Лат вiя пры ня ла. Але 
ка лi мы вы кон ва ем усе стан дар ты Бе ла-
ру сi, то дрэн на га для Лат вii нi чо га не ро-
бiм: у нас больш жорст кiя па тра ба ван нi. 
На прык лад, у Рэс пуб лi цы Бе ла русь пры 
на яў нас цi 109 са на то ры яў iс нуе та кое 
па няц це, як «са на то рый». У Лат вii гэ тае 
па няц це амаль стра ча на.

Ад нак ка лiсь цi гэ тыя мяс цi ны раз гля-
да лi як леп шую маг чы масць вяр тац ца 
да жыц ця: пас ля вай ны быў ство ра ны 
шпi таль для да леч ван ня па ра не ных бе-
ла рус кай ва ен най акру гi. Ця пе раш нi бу-
ды нак быў узве дзе ны ў 1976 го дзе. Быў 
па бу да ва ны комп лекс, дзе зай ма лi ся 
рэ абi лi та цы яй, са на тор ным ля чэн нем. 
Гэ ты ку то чак як скарб, па до ра ны са мой 
пры ро дай. Спа лу чэн не мар ско га клi ма-
ту, кан цэнт ра цыi са сны на паў няе па-
вет ра iо на мi ёду. Клi мат доб ра ўплы вае 
на сар дэч на-са су дзiс тую сiс тэ му, пра цу 
ор га наў ды хан ня, эн да крын най сiс тэ мы. 
У са вец кi час са на то рый быў вель мi за-
па тра ба ва ны.

За па тра ба ва ны i ця пер жы ха ра мi Бе-
ла ру сi дзя ку ю чы та му, што на па чат ку 
на быц ця не за леж нас цi бы лы мi са вец кi мi 
рэс пуб лi ка мi бы ло свое ча со ва пад пi са на 
мiж ура да вае па гад нен не па мiж Лат вiй-
скай Рэс пуб лi кай i Бе ла рус сю аб iс на ван-
нi са на то рыя «Белоруcсия» з мэ тай ле ка-
ван ня i азда раў лен ня асоб, якiя па цяр пе лi 
ад ава рыi на Чар но быль скай АЭС. Гэ ты 
ста тус да зво лiў на той час за ха ваць са-
на то рый. А пу цёў ка сю ды, у сваю чар гу, 
дае пад ста вы для атры ман ня вi зы, якiя 

бяс плат на афарм ля юц ца дзе цям з за-
бру джа ных тэ ры то рый i тым, хто iх су-
пра ва джае. Та му што ак цэнт са на то рый 
ро бiць на дзi ця чым азда раў лен нi. Але 
не толь кi…

Клi ен ты апоўд нi «ту са ва лi ся» ў фае. 
Дзят ва — шмат дзят вы — спус ка ла ся 
па лес вi цы, гуч на аб мяр коў ва ю чы свае 
спра вы з ад чу валь ным бе ла рус кiм ак-
цэн там. Дзе цi на шы, з чар но быль скiх 
ра ё наў. Спра ва iш ла да абе ду, вось 
яны i пад цяг ва лi ся на пах. Пах са праў ды 
ад чу валь ны. Уз га да лi ся шмат лi кiя дзi-
ця чыя ла ге ры, ка лi, на гу ляў шы ся, усе 
бег лi ў ста ло вую, каб атры маць пор цыю 
энер гii. Мяс цо вы са на тор скi харч блок — 
не зу сiм ста ло вая: клi ен таў, на ват та кiх 
ма лень кiх, аб слу гоў ва юць афi цы янт кi, 
да паў ня ючы на паў нен не ста лоў, дзе ўжо 
ста яць куб кi кам по ту з ра зы нка мi, пер-
шай i дру гой стра вай. Стра вы — са на-
тор скiя. Ды е та — так са ма ад на з умоў 
ля чэн ня.

— У нас жа не звы чай ная гас цi нi-
ца, — удак лад няе Iгар Кан стан цi на вiч. — 
Ды е тыч ным лi чыц ца час тае i дроб нае 
хар ча ван не. У дзя цей — шас цi ра зо вае. 
Але за да рос лым ча ла ве кам, якi да нас 
пры яз джае па пу цёў цы, за ма цоў ва ец ца 
пя цi ра зо вае хар ча ван не.

У са на то рыi ёсць свой урач-ды е то-
лаг. Згод на з бе ла рус кi мi нар ма ты ва мi, 
пра ду гле джа ны ды ет-ста лы. Як i пра гра-
ма па ху дзен ня, рас пра ца ва ная ўра чом, — 
згод на з мо дай.

Гэ та цi ка ва: якiм жа чы нам па ху дзець 
пад час ад па чын ку, ка лi, па сло вах га-
лоў нага ўра ча, хар ча ван не ў са на то рыi 

«Белоруссия» на пер шым мес цы — гэ та 
ад на з умоў бе ла рус кай гас цiн нас цi?

Яна спра цоў вае. Цi ў су куп нас цi з iн-
шы мi пра па но ва мi, што пра ду гледж ва-
юц ца пу цёў кай. У яе кошт ува хо дзiць 
ба за вы на бор ме ды цын скiх пра цэ дур. 
Пер ша па чат ко ва — на вед ван не ўра ча, 
элект ра пра цэ ду ры, вод ныя пра цэ ду ры i 
да лей — па па каз чы ках. Са ма па са бе 
пу цёў ка пра ду гледж вае 3 пра цэ ду ры 
аба вяз ко выя, ас тат няе — па жа дан нi, 
згод на з рэ ка мен да цы яй ура ча. Як ка-
жуць: пры ро да ля куе, а са на то рый толь кi 
да па ма гае.

СПА ПА-НА ША МУ 
Для та го, каб да па ма гаць ле ка ваць, 

са на то рыю да дзе на шмат ме на вi та пры-
ро дай. Не па да лёк у ра ё не Ке ме ры (там 
ку рорт быў ар га нi за ва ны ў ча сы цар скай 
Ра сii, на ват ха дзiў цяг нiк «Маск ва-Ке ме-
ры») зда бы ва юць ля чэб ныя гра зi. Юр-
маль скiя гра зi i се ра ва да род ныя ван ны 
да ва лi ля чэб ны эфект як ад ле ка ван ня ў 
Со чы ва дой «Ма цэс та». Не здар ма ў свой 
час у Юр ма ле бы ло 136 азда раў лен чых 
аб' ек таў. Сён ня са на то ры яў за ста ло ся 
тры — лат вiй скi, ра сiй скi i бе ла рус кi. Геа-
гра фiч на «Белоруссия» ў больш зруч ным 
мес цы зна хо дзiц ца — блi жэй да цэнт ра. 
Што пры цяг вае сю ды i ту рыс таў, i тых, 
хто жа дае прай сцi ля чэн не ам бу ла тор на. 
У лет нi пе ры яд шмат гас цей, якiя зды ма-
юць жыл лё ў Юр ма ле i бы лi б не су праць 
па ха дзiць на пра цэ ду ры. Та му са на то рый 
пра цуе як свое асаб лi вая ку рорт ная па лi-
клi нi ка: ча ла век мо жа прый сцi i атры маць 
на плат най асно ве кан суль та цый ную ме-
ды цын скую да па мо гу. Час та лю дзi пры хо-
дзяць толь кi на кан суль та цыю, по тым iм 
ра яць фi зi яп ра цэ ду ры цi во да ля чэн не, 
а за тым яны мо гуць зай сцi ў ста ло вую. 
Iдзе пры цяг нен не клi ен та. Гэ та ўсё ро бiць 
бе ла рус кi са на то рый вель мi па пу ляр ным 
у жы ха роў Лат вii.

Пры род ны фак тар i на яў насць ме ды-
цын скай ба зы, якую за ха ва лi, да зва ляе 
са на то рыю «Белоруссия» па спя хо ва iс-
на ваць у асен не-зi мо вы пе ры яд. Але ж 
вя до ма, што са мы «га ра чы» ме сяц у Юр-
ма ле — лi пень. На лет няе на вед ван не са-

на то рыя ну ма ры на 90 пра цэн таў за бра нi-
ра ва ны ўжо ў са ка вi ку. Ёсць i па ста ян ныя 
клi ен ты, лю дзi, якiя ад па чы ва лi тут i 10, i 
20 ра зоў: якасць па пры маль ным кош це, 
ад па чы нак плюс ля чэн не.

Не толь кi ўнi каль ныя ке мер скiя гра зi i 
галь ва наг ра зi, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў са на то рыi, пры цяг ва юць сю ды ах вот-
ных па ля чыц ца. На тэ ры то рыi са на то рыя 
«Белоруссия» 2 свiд ра вi ны з мi не раль най 
ва дой на 500 мет раў i 360 мет раў. Ад-
на — ля чэб на-ста ло вая ся рэд няй мi не ра-
лi за цыi для страў нi ка ва-кi шач на га трак та, 
пры сар дэч на-са су дзiс тых за хвор ван нях. 
Дру гая — для вон ка ва га пры мя нен ня, 
для ба сей на. На рыж скiм уз бя рэж жы ў 
бе ла рус ка га са на то рыя ледзь не адзi ны 
ба сейн з мi не раль най ва дой. А сё ле та 
яшчэ мяр ку юць пра па на ваць клi ен там 
мi не раль ныя ван ны.

«О, дык у вас тут спа-комп лекс», — 
ска заў адзiн клi ент, ка лi па ба чыў ван нае 
ад дзя лен не са на то рыя. Але ў са на то рыi  
не ўжы ва юць та кiх вы со кiх на зваў, хоць i 
пры зна юць: ёсць вод ныя пра цэ ду ры, гiд-
ра ма саж, спа-кап су лы, на ват тай скi ма-
саж пра па ноў ва юць клi ен там. I ўсё-та кi, 
каб за ма ца ваць за са бой наз ву «спа» 
трэ ба неш та яшчэ: пра гра мы рас пра ца-
ва ныя, i ат мас фе ра ад па вед ная, i ан ту-
раж…

Iгар Кан стан цi на вiч ра зу мее, што да 
са праўд на га «спа» (якiя ёсць у Юр ма ле) 
са на то рыю яшчэ шмат ча го трэ ба змя-
нiць. На огул жыц цё па тра буе змен, асаб-
лi ва ў сфе ры ту рыз му, дзе ўвесь час iдзе 
зма ган не за клi ен та. Та му i рэ кан стру ю-
юц ца на во кал атэ лi, каб атры маць боль-
шую «зор насць».

— Мы маг лi атры маць «4 зор кi». Але 
па вы сi ла ся б ца на пу цёў кi ў наш са на-
то рый, — пры зна ец ца Iгар Кар пе ка. — 
У Юр ма ле пя цi зор ка выя атэ лi да во лi 
за па тра ба ва ныя. Сю ды пры яз джа юць 
ад па чы ваць па спя хо выя лю дзi, асаб лi ва 
з Ра сii. Але ёсць лю дзi ся рэд ня га кла су i 
не над та за бяс пе ча ныя, якiя так са ма шу-
ка юць для ся бе маг чы масць ад па чыць i 
па ля чыц ца, у тым лi ку ў нас. Эка но мi ка 
па каз вае, што сён ня пры маль ны кошт 
да зва ляе пры цяг ваць клi ен та, а так са ма 
вы ра шаць эка на мiч ныя за да чы i за да чы 
па азда раў лен нi. Ад па вед на, мы iс ну ём 
у ста ту се трох зор ка ва га атэ ля, якi за па-
тра ба ва ны круг лы год. На ват пры ад сут-
нас цi пра гра мы дзi ця ча га азда раў лен ня 
ён да зво лiць нам iс на ваць як у се зон, так i 
ў мiж се зон не. Мы на кi ра ва ны на ся рэд ня-
га клi ен та, та му, ад па вед на, па вы шэн не 
кош ту знi зiць на шу за паў няль насць. 
У сваю чар гу, па вя лi чац ца па тра ба ван нi 
якас цi. Мы i пра гэ та кла по цiм ся так са ма. 
Ле тась ма дэр нi за ва лi сiс тэ му ацяп лен-
ня, сё ле та ма дэр нi зу ем ну мар ны фонд. 
Трэ ба пры знаць, што ён тро хi ма раль на i 
эс тэ тыч на са ста рэў. Але на ват пры гэ тым 
у нас 100 пра цэнт ная за паў няль насць, 
а ле там на ват вы хо дзiм за гэ тую лiч бу: 
ка лi пры яз джа юць з дзець мi на пад ся лен-
нi. У асноў ным 50 пра цэн таў гас цей — гэ-
та тыя лю дзi, якiя бы лi ле тась, па жа да лi 
пры ехаць яшчэ i за бра нi ра ва лi ну ма ры 
за га дзя. Мы не гля дзiм на тое, ад куль 
ча ла век пры яз джае: сён ня са на то рый 
ад кры ты для гра ма дзян роз ных кра iн. 
Мы да ўсiх на шых гас цей ста вiм ся як да 
«VIP» клi ен таў — з па ва гай…

Ла ры са ЦI МО ШЫК.
Юр ма ла — Мiнск.

ЧАСТ КА РА ДЗI МЫ
Ў ЕЎ РО ПЕ

Са ма наз ва iнт ры гуе. Спа лу чэн не наз вы са на то рыя з мес цам, дзе ён 
зна хо дзiц ца. Ёсць у гэ тым неш та сюр рэа лiс тыч нае: нi бы та ў еў ра пей скай 
ця пер Лат вii за хо ва ец ца згад ка пра нядаўнее савецкае мi ну лае. Але гэ тыя 
дум кi го нiш ад ся бе: ка лi ты за мя жой, то ўсё, што так цi iнакш ты чыц ца 
ра дзi мы, зда ец ца ней кiм асаб лi вым у сва ёй сюр рэа лiс тыч нас цi. I на ват 
не трэ ба зо рак! Не важ на, коль кi iх. У Юр ма ле са на то рый «Белоруссия» 
вы лу ча ец ца на фо не вя лi кiх i рас кош ных атэ ляў, якiя сваю коль касць 
зо рак пе ра тва ра юць у ка пi тал — пры цяг ва ю чы клi ен таў з ад па вед ны мi 
па тра ба ван ня мi i на паў нен нем ка шаль ка. Мар ке тын га вая па лi ты ка, 
якая пра лiч ва ец ца на пе рад. У юр маль скай «Белоруссии», якая пра цуе 
ў рын ка вых еў ра пей скiх умо вах, так са ма ра зу ме юць яе важ насць. Але 
па ды хо дзяць па-бе ла рус ку раз важ лi ва да клi ен таў: га лоў нае, каб iм бы ло 
доб ра, згод на з ай чын ным ра зу мен нем гэ та га па няц ця, але з еў ра пей скi мi 
па тра ба ван ня мi. Як жа гэ та атрым лi ва ец ца?

Су пра цоў ні кі ста ліч ных 
пад раз дзя лен няў 
нар ка кант ро лю ў Пер ша май скім 
ра ё не го ра да вы яві лі сет ку 
рас паў сюдж ван ня ку ры цель ных 
су ме сяў, якія змя шча лі ў сва ім 
са ста ве псі ха троп ныя рэ чы вы. 
Быў за тры ма ны 23-га до вы 
гра ма дзя нін, які ар га ні за ваў 
24 тай ні кі для спай су.

Жы хар Ві цеб ска апош нія паў го да 
пра жы ваў у Мін ску, ні дзе не пра ца ваў. 

За тое за сво іў біз нэс, звя за ны з рас паў-
сюдж ван нем спай су, па ве дам ляе ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма. Ка лі ма ла до га ча-
ла ве ка за тры ма лі, у яго пры са бе быў 
зной дзе ны адзін па ке цік з ку ры цель-
най су мес сю. Ад нак ся род рэ чаў быў 
не вя лі кі блак но цік, які вель мі за ці ка віў 
нар ка кант ра лё раў. Азна ё міў шы ся з яго 
змес ці вам, яны ўжо не ме лі су мнен няў, 
што ма юць спра ву з рэа лі за та рам зел-
ля. У пры ват нас ці, бы лі ўста ноў ле ны 
мес цы шэ ра гу тай ні коў, дзе за тры ма ны 
збыт чык па кі даў свой «та вар» для спа-

жыў цоў. Та кіх тай ні коў бы ло зной дзе на 
аж но 24. Зна хо дзі лі ся яны ў па та ем ных 
мес цах роз ных бу дын каў і збу да ван няў 
па ву лі цы Ке дыш кі. Бы ло ўста ноў ле на, 
што дроб на ап то выя пар тыі спай су ма ла-
ды ча ла век на бы ваў праз ін тэр нэт, там 
жа шу каў спа жыў цоў, пра па ну ю чы зел ле 
роз ным гру пам у са цы яль ных сет ках. Ця-
пер рас паў сюдж валь ні ку па гра жае па-
збаў лен не во лі тэр мі нам да два нац ца ці 
га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Па га ры зан та лі: 5. Ства раль нік 
дра мы «Па па раць-квет ка», прэм' е-
ра якой ад бы ва ла ся ў 1957 го дзе ў 
Бе ла рус кім тэ ат ры юна га гле да ча. 
6. Су куп насць стро га акрэс ле ных 
дзе ян няў, што су пра ва джа юць 
ку паль скі ры ту ал. 11. Сім ва ліч нае 
мес ца ў ха це, дзе се ля нін клаў 
кра пі ву-пя куч ку, каб за сце раг-
чы гас па дар ку ад злых ду хаў. 12. 
Тра ды цый ны дзя во чы ўбор на Ку-
пал ле. 16. Бе ла рус кі кла сік, аў тар 
апа вя дан ня «Ку паль скія свет ля кі» 
з цык ла «Каз кі жыц ця». 17. Ма са-
вая на род ная гуль ня ка ля ры ту-
аль на га вог ні шча. 18. Па та ем нае 
збо ры шча, якое ў ку паль скую ноч, 
згод на з пад ан нем, ла дзі лі на Лы-
сай га ры ведзь мы. 21. Ка лі пад час 
ско каў це раз кас цёр яна чап ля ла-
ся да дзя во чай спад ні цы, ве ры лі: 
у дом хут ка за ві та юць сва ты. 23. 
Аба вяз ко вая стра ва аб ра да вай ку-
паль скай вя чэ ры, што ў на род ным 
уяў лен ні сім ва лі за ва ла Сон ца. 25. 
Жанр му зыч на-дра ма тыч на га тво-
ра А. Ту ран ко ва «Квет ка шчас ця». 
26. Час, ка лі ўдзель ні кі свя точ на га 
цы ры ма ні я лу спя ша лі ся на вы со-
кую мяс ці ну, каб па гля дзець як 
«грае» Сон ца на Яна. 30. Ча раў-
ніц тва. 31. Ах вя ра, якую ў свя та да-
лё кія прод кі пры но сі лі бо гу зям ных 
да роў Ку па лу. 36. На Верх ня дзвін-
ні мо ладзь ла дзіць яго з вя дзер-
ца, дзе за хоў ваў ся дзё гаць для ко-
лаў. 37. Не ад' ем ная ўлас ці васць 
ку паль ска га аб ра ду. 38. Спо саб 
па бу до вы ста ра даў ніх на род ных 
пе сень. 42. Шко да, якую ра бі лі ў 
жы це ведзь ма ры, што, згод на з 

па вер' ем, маг ло на клі каць бя ду на 
гас па да ра ні вы. 43. Апа вя даль ны 
твор вус най на род най твор час ці 
аб ча ра дзей ных, фан тас тыч ных 
па дзе ях. 45. Га лоў ны сім вал ку-
паль скай аб рад нас ці. 46. Іх на рых-
тоў ва лі за га дзя і зно сі лі ра зам з 
ла мач чам, рыз зём, ста рыз най да 
мес ца бу ду ча га вог ні шча.

Па вер ты ка лі: 2. Мес ца на 
ва да ёме, дзе звы чай на ад бы ва-
юц ца га лоў ныя па дзеі свя точ на га 
ры ту а лу. 3. Пад час яго мо ладзь 
з ку паль скі мі пес ня мі на вед ва ла 
пад вор кі, дзе жы лі не жа на тыя 
хлоп цы і не за муж нія дзяў ча ты, і 
за кід ва ла на стра ху до ма вя нок. 
7. Дух мя ная рас лі на, якую ра зам 
з ін шы мі квет ка мі ўпля та лі ў вя-
нок. 8. Дух мя насць, што на паў няе 
на ва кол ле лі пень скай па рой. 9. 
Ка лі ўзяць яго на за ха дзе сон ца з 
пе ра кры жа ван ня да рог і па клас-
ці пад па душ ку, у сне, згод на з 
па вер' ем, мож на ўба чыць свай го 
су джа на га. 10. Шаў ко вая тка ні на, 
стуж ка мі з якой аздаб ля лі ўбор 
Ку па лін кі — га лоў най ге ра і ні тэ-
ат ра лі за ва на га па ка зу. 13. Наз ва 
ку паль ска га свя та ў нар веж цаў. 
14. Каб ён не зні шчыў гас па дар ку, 
па даў нім на род ным уяў лен ні, на 
Яна ні чо га нель га бы ло пры но сіць 
у ха ту. 15. Мес ца, якое імк нуц ца 
на ве даць на пя рэ дад ні свя та, каб 
здзейс ніць ста ра даў ні вод ны аб-
рад ачы шчэн ня. 19. Ста ра жыт ны 
ал ка голь ны на пой на ся мі тра вах, 
што рых та ва лі да свя та. 20. Ляс ны 
дух, яко га ку паль скай ноч чу ста-
ра лі ся ада рыць най леп шы мі ла-

сун ка мі. 27. Тра ды цый ны эле мент 
ка ра год ных гуль няў. 28. Па ча так 
ку паль скай пес ні. 29. Па су дзі на 
з клё пак, якую на Ку пал ле ў не-
ка то рых мяс цо вас цях спаль ва лі 
на слу пе за мест ко ла. 32. Нім фа 
рэк і ру ча ёў у ста ра жыт на грэ час-
кай мі фа ло гіі; ру сал ка. 33. Тра-
ды цый ны комп лекс бе ла рус ка га 
на род на га адзен ня, ха рак тэр ны 
для пэў най мяс цо вас ці. 34. Ад на 
з най даў жэй шых рэк Еў ро пы, што 
атры ма ла наз ву ад імя ба гі ні ва-
ды Да ны. 35. Прад мет адзен ня, 
ку ды як абя рэг за клад ва лі арэ-
ха вую га лін ку, ад праў ля ю чы ся ў 
ляс ную глух мень, каб знай сці па-
па раць-квет ку. 39. Не вя до масць, 
спа сціг нуць якую мно гія спа дзя ва-
лі ся га дан нем у ку паль скую ноч. 
40. Сха ва ныя каш тоў нас ці, што 
на Ку пал ле ні бы та вы хо дзяць на 
па верх ню зям лі.

Па ду гах: 1. Пры рэ чны луг, дзе 
ра ні цай ка ча лі ся па ку паль скай ра-
се — «ачы шча лі ся» на цэ лы год. 4. 
Топ кая мяс ці на, дзе, як свед чыць 
пад ан не, жы ло дроб нае кры ла тае 
чар ця ня Ан чут ка і пад ма нам за-
во дзі ла ту ды пра хо жых. 22. Твор-
чае амп луа аў та ра кар ці ны «Ноч 
на Іва на Ку па лу» М. Фі лі по ві ча. 
24. Ма лі тоў ны верш у го нар Іа а на 
Хрыс ці це ля (пра ва слаў ная царк ва 
ўша ноў вае яго на дру гі дзень пас ля 
Ку пал ля). 41. Якасць, якой па ві нен 
ва ло даць шу каль нік ку паль скай 
квет кі шчас ця. 44. Адзін з эле мен-
таў ку паль скай ва раж бы.

Склаў Іо сіф КАР ПЫ ЗА,
г. Ля ха ві чы.

«ЧА РОЎ НАЯ НОЧ КА КУ ПАЛЬ СКАЯ»
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