
Юнаки та дівчата зібрались у ніч із 
6 на 7 липня на березі Стиру, щоб 
відсвяткувати Івана Купала. Молодь 
плела вінки, шукала свою долю, 
очищалася вогнем і водою від усьо-
го нечистого. 

Дійство розпочалося після захо-
ду сонця. Сутінки спадали на береги 
річки, і все більше люду, охочого до-
лучитися, скупчувалось біля вогни-
ща. Найбільше, звісно, було молоді, 
адже, за переказами, ця ніч дає мож-
ливість знайти справжнє кохання. 

— Нині основна проблема моло-
дих людей полягає в тому, що вони 
постійно сидять у соціальних ме-
режах і рідко виходять на вулицю. 
Тож ми намагалися залучити їх до 
альтернативного відпочинку, витяг-
нути на природу, дати можливість 
кожному зробити собі свято своїми 
руками, — каже керівник громад-
ської організації «Національний 
альянс» Майя Москвич. — Наша го-
ловна мета — не відродження язич-
ницьких традицій, передусім ми хо-
тіли вивести людей на вулицю, щоб 
вони взяли травинку, квіточку, по-
єднались із природою, посиділи біля 
багаття, бо зараз людям цього дуже 
не вистачає. 

Якогось певного сценарію в ніч 
на Купала не дотримувались. Орга-
нізатори дійства — ГО «Національ-
ний альянс» — вирішили провести 
ті обряди, що в народознавчій літе-
ратурі описані найчастіше. Понад 
те, головна ідея свята — залучити до 
його створення кожного. А розпо-

чалося все з плетіння вінків дівча-
тами. Цей процес супроводжувався 
співанням народних пісень. У той 
час хлопці майстрували браму для 
очищення. 

Коли вінки були готові, взяли-
ся робити головні атрибути свята 
— Купала та Морену. Їх майструва-
ли з гілок і свіжих запашних трав. 
Морені, як символу жінки, на голо-
ву одягли квітковий вінок. Потім ці 
фігури перемістили до брами. Саму 
ж браму підпалили, і молодь пара-
ми чимшвидше пробігала крізь неї 
— так відбувся перший обряд очи-
щення. 

Не обійшлось свято і без тради-

ційного запускання вінків у воду з 
виловлюванням їх юнаками. 

— Є багато прикмет, пов’язаних 
із пусканням вінка. Якщо віночок 
припливе до берега і свічка буде го-
ріти, то це значить, що цього року 
дівчина ще заміж не вийде, але рік 
буде щасливий. Ще кажуть, як дале-
ко запливе, настільки довгим життя 
буде. Також існує повір’я, що в який 
бік вінок буде плисти, звідти й на-
реченого варто чекати, — розповіла 
учасниця дійства Світлана. 

Близько півночі опудала Мо-
рени та Купала кинули у полум’я, 
і, доки ті горіли, молодь водила хо-
роводи та співала пісень. А потому 
розпочалось улюблене всіма дійство 
— стрибання через вогнище, яке є 
другим етапом очищення. Раніше 
вважалося, що якщо дівчина та хло-
пець, які кохають одне одного, узяв-
шись за руки, стрибають у парі через 
вогнище і їхні руки залишаються 
з’єднаними, то вони, побравшись, 
усе життя проживуть разом. 

Після цього більшість присутніх 
розійшлася по домівках. А лиши-
лися тільки найсміливіші, щоби на 
світанку скупатись у воді й пройти 
заключний етап очищення. 

— Наша організація щороку 
святкує Купала, але раніше це було 
в вужчому колі. Все, що відбувається 
цієї ночі, протягом року обов’язково 
збувається, — ділиться Майя Мо-
сквич. — Сама ж магія купальської 
ночі зазвичай починається після пів-
ночі. Тоді ми з дівчатами ворожимо, 
використовуючи квіти, трави, листя 
чи вогонь. Часто дівчина хоче дізна-
тися, чи буде вона разом зі своїм па-
рубком. Для цього береться дві квіт-
ки: одна символізує дівчину, інша 
— хлопця. Потім їх кидають у воду, 
і по тому, як вони рухаються, можна 
визначити долю пари: якщо зійдуть-
ся, значить, закохані будуть разом. 

Ольга УРИНА 

Тіна Кароль добудовує дім чоловіка 
і переїде туди восени 

Співачка Тіна Кароль вирішила 
не продавати заміський буди-

нок, який їй подарував чоловік. 
Навпаки, після смерті Євгена Огі-
ра Тіна спробує почати там нове 
життя з сином Веніаміном. 

Джерело з близького оточення 
співачки розповідає, що артистка 
переїде в садибу восени разом із 

сином. Триповерховий будинок 
Євген Огір подарував коханій у 
2008-му і називав його родинним 
гніздом. Сусіди кажуть: чоловік 
співачки сам керував будівни-
цтвом і востаннє приїжджав сюди 
близько півроку тому. Тоді він по-
вісив на даху символ для коханої 
— скрипковий ключ. 

Також сусіди розповіли, що 
Тіна навідується до свого маєтку 
раз на тиждень, контролює будів-
ництво й особисто розраховується 
з майстром. Після того як Євген 
Огір помер у квітні цього року, 
пішли чутки, ніби Кароль хоче 
продати будинок. Проте в оточен-
ні співачки запевнили: вона хоче 
оселитися там, де мріяла жити 
разом із чоловіком, — у будинку, 
який він для неї збудував. 
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Агутін і Варум похвалилися дорослими 
доньками 

Співачка Альоша таємно вийшла заміж 

14

Дочка Валерії отримала диплом 
театрального інституту 

Дочка російської співачки Ва-
лерії Аня Шульгіна нещодавно 

закінчила театральний інститут. 
Зіркові батьки розповіли, як важ-
ко було знайти пристойну школу 

для дівчини. Освіта дочки завжди 
була каменем спотикання для Ва-
лерії та її чоловіка, продюсера 
Йосипа Пригожина. Дівчинку ще 
маленькою відправили вчитися до 
Швейцарії в Інститут шляхетних 
дівчат. Однак там, за словами При-
гожина, всі викладачі виявилися 
лесбіянками. 

У зв’язку з цим Валерія поспі-
шила забрати дочку зі Швейцарії і 
відправила її на навчання в закри-
ту школу в Англії. Але і тут Валерія 
залишилася незадоволена: рівень 
освіти британської школи також 
не влаштував російську співачку. 
У результаті Аня Шульгіна закін-
чила школу в Москві, після чого 
вступила до Театрального інсти-
туту ім. Щукіна. 

Шоубіз

Співачка Йолка скоро стане 
мамою 
Співачка Йолка вже зовсім скоро може попо-
внити лави зіркових матусь. У пресі посилено об-
говорюють новину про те, що артистка вагітна. 
Виконавиця, яка вийшла заміж три роки тому, на-
тякнула шанувальникам, що готова подарувати 
чоловікові дитину. У своєму блозі Йолка виклала 
фото, на якому вона катається на дерев’яній ко-
нячці-гойдалці. У Мережі одразу ж пішли чутки, 
що артистка готує дитячу кімнату для майбутньо-
го малюка і підбирає йому іграшки. 

Українським акторам 
вручатимуть премію імені 
Богдана Ступки 
Віктор Янукович доручив Кабміну внести на розгляд 
Верховної Ради законопроект про заснування премії 
імені актора Богдана Ступки, повідомили у прес-службі 
глави держави. Президент підписав доручення задля 
відзначення вагомих творчих здобутків у театральному 
мистецтві та увічнення пам’яті видатного українського ді-
яча культури Богдана Ступки. Нагадаємо, великий артист 
помер 22 липня 2012 року на 71-му році життя. 

Три місяці тому в Альоші та лі-
дера гурту «Антитіла» Тараса 

Тополі з’явився первісток. І саме 
маленький підштовхнув зіркову 
пару подати документи до РАЦСу. 
Тепер вони офіційно сім’я. А Альо-
ша без вагань узяла прізвище чо-
ловіка. «Ми одружилися офіційно. 
Тополя Олена Олександрівна. Син 
також Тополя», — розповіла зір-
ка. Співачка вперше похизувалася 
своїми прикрасами. На лівій руці 
— ромашка з діамантом. Це по-
дарунок Тараса за хлопчика. Цей 
перстень, каже Олена, став симво-
лом їхнього кохання. А на правій 
руці — обручка. 

Альоша і досі не оговталася від 
свого нового статусу. Зізнається, 
заміж ніколи не хотіла. «Завжди 
мамі казала, що не вийду заміж, 
— зізналася артистка. — Я не хо-
тіла заміж, і мені не подобалися з 
дитинства ці церемонії, вбрання, 

свято, багато людей. Це не для 
мене. Мені це не підходить». 

Але до РАЦСу співачка таки 
вбралась у білу сукню нареченої, 
а от Тарас вирішив нічого не ви-
гадувати і вдягнув концертний 
костюм. На весільну церемонію 
взяли і маленького синочка, якого 
Альоша три місяці тому народила 
в Америці. Гостей було до десяти. 
Запросили тільки найближчих ро-
дичів і знайомих. 

У Луцьку відроджували 
магію купальської ночі Російське творче подружжя Ан-

желіка Варум і Леонід Агутін 
показали своїх дочок — 17-річну 
Поліну і 14-річну Єлизавету. Ді-
вчата — зведені сестри і живуть 
у різних країнах. Одначе це не 
заважає їм дружити і постійно 
спілкуватися. Співак зізнався, що 
завжди мріяв, щоб його доньки 
подружилися, проте познайомив 
їх лише рік тому. 

«Ліза — м’якша, і спочатку 
вона розгубилася від енергії своєї 
сестри, — розповіла про характер 
дівчаток Варум. — Тепер же, зу-
стрівшись у Москві, вони взагалі 
не хочуть розлучатися. Коли ми 
з Льонею відлетіли на день на га-
стролі, вони розважалися самі». 


