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«Ка мя ні ца» — гэ та свя та для тых, хто ша-
нуе бе ла рус кія на род ныя тра ды цыі і іх су-
час нае ўва саб лен не. І не толь кі бе ла рус кія: 
сё ле та на фолк-фэст за ві та лі ка лек ты вы з 
Укра і ны (гурт «Дрым ба да Дзі га»), Поль шчы 
(Dzіkіe Jablka) і ўпер шы ню — з Эс то ніі (Trad 
Attack). З ай чын ных гур тоў для на вед валь ні каў 
вы сту па лі «ве тэ ра ны» фэс ту «Ста ры Оль са» і 
«Ву рай», а так са ма Altanka, «Яго ра ва га ра», 
Znіch.

Па пе ра мен на з га-
лоў най сцэ най пра ца-
ва ла і ма лая з ня змен-
най вя ду чай эт на-спя-
вач кай Ру сяй. Тут сваё 
май стэр ства па каз ва лі 
ан самб лі «FолкRада», 
«Мі ла ві ца», «Вар ган», 
«Го рынь», «Мя рэ жа», 
«Стра ла», «Эт насу пол-
ка».

Трой чы за дзень у 
бы лой уні яц кай царк ве 
ка ля карч мы сваю эт-
на гра фіч ную міс тэ рыю 
«Спо ведзь пад стрэ ха-

мі» па каз ваў лі дар гур та «Тро і ца» Іван Кір чук. 
І, вар та ад зна чыць, кож ны раз — з анш ла гам: 
бу ды нак царк вы не мог змяс ціць усіх ах вот ных 
па гля дзець дзі вос ны мо на-спек такль з аб ра-
да вы мі спе ва мі, вы ка ры стан нем раз на стай-
ных му зыч ных ін стру мен таў (якія ча сам за мя-
ня лі звы чай ныя прад ме ты по бы ту на кшталт 
зба на і чы гу ноў) і бат лей кай.

Апроч му зыч най пра гра мы, на вед валь ні-
каў фэс ту ча каў кір маш на род ных ра мёст-

ваў, на якім ча го толь кі ні бы ло! Ама та раў 
эт нафес ты ва ляў ужо не здзі віш вы ра ба мі з 
са лом кі ды глі ны, а вось мы ла руч ной ра бо ты, 
хэнд мэйд-упры га жэн ні, свіс туль кі, по суд, тка-
ныя па ясы і вы шы ван кі ка рыс та лі ся вя лі кім 
по пы там. Маг чы ма, на бы ва ю чы вы шы ва ныя 
ка шу лі, гос ці рых та ва лі ся да на ступ най «Ка-
мя ні цы», бо для на вед валь ні каў у на цы я наль-
ных стро ях (ад абут ку да га лаў но га ўбо ру) 
ува ход на свя та бяс плат ны. Акра мя та го, на 
фэс це пра ца ва лі мас тац кія вы ста вы, пра хо-
дзі лі роз ныя кон кур сы, пра да ва лі ся бе ла рус-
кія кні гі і дыс кі.

Ужо не пер шы год ар га ні за та ры па пя-
рэдж ва лі, што пра но сіць з са бой ежу на 
фэст за ба ро не на. Але га лод ны мі гле да чы не 

за ста лі ся: ка ля кан цэрт най пля-
цоў кі пра ца ва ла па ля вая кух ня, 
дзе га та ва лі ка шу з яч ных круп з 
ту шон кай, са лян ку, грыб ны суп. 
Мож на бы ло на быць і блі ны, ма-
чан ку, буль бу з се ляд цом, мас-
лам, бу жа ні най, сы рам, гар ба ту 
ды ка ву з пі ра га мі, ва ра ную ку-
ку ру зу.

Вель мі шмат на вед валь ні каў 
пры еха лі на фес ты валь з дзет ка-
мі (для да шка лят, да рэ чы, ува ход 
быў бяс плат ным, а школь ні кі да 
12 га доў ме лі 50-пра цэнт ную зніж-
ку на кві ток). Та кім чы нам, атры ма-
ла ся вы дат ная маг чы масць усёй 
сям' ёй пра вес ці вы хад ны дзень за 
го ра дам у ці ка вым ася род дзі і па-
зна ё міць ма ле чу з на цы я наль най 
куль ту рай.
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ФАР БЫ 
«КА МЯ НІ ЦЫ»
Апош ні ў се зо не фэс ты валь на ад кры тым па вет ры 
па ра да ваў ка ла рыт ны мі стро я мі і доб рай му зы кай

У сты лі «эт на»У сты лі «эт на»  ��

У су бо ту 
ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным му зеі 
на род най ар хі тэк ту ры 
і по бы ту, што ля вёс кі 

Азяр цо Мінск ага 
ра ё на, сё мы раз 

прай шоў між на род ны 
фолк-фес ты валь 

«Ка мя ні ца». 
Як заўж ды, ся род 

аў тэн тыч ных драў ля ных 
па бу доў ХІХ ста год дзя 

ім прэ за на бы ла 
не за быў ную ат мас фе ру.


