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Konopielkowy „Goniec”

Konopielka w Knyszynie od kilkunastu lat przypomina dawne tradycje i zwyczaje 
wielkanocne. II Miêdzynarodowe Spotkania w 2003 r.

W 1994 r. odby³ siê w Knyszynie 
pierwszy przegl¹d pieœni konopiel-
kowych, czyli utworów, jakie nie-
gdyœ na Podlasiu, Litwie i Bia³orusi 
chodz¹cy od domu do domu kolêd-
nicy œpiewali w Wielkanoc gospoda-
rzom i pannom na wydaniu.

Przegl¹dy do 2001 r. odby³y 
siê trzykrotnie, a od 2002 r., z udzia-
³em zespo³ów z Litwy i Bia³orusi, 
zamieni³y siê w Miêdzynarodowe 
Spotkania Wiosennego Kolêdowania 
z Konopielk¹, którym towarzyszy 
tradycyjne kolêdowanie w domach 
mieszkañców naszej gminy. I tak 
niespotykany ju¿ w innych miejscach 

Polski zwyczaj zacz¹³ promowaæ 
Knyszyn w kraju i za granic¹. 

7 i 8 maja 2011 r. Knyszyñ-
ski Oœrodek Kultury zaprosi na dzie-
si¹te, jubileuszowe Spotkania z 
Konopielk¹. To znakomita okazja do 
podsumowañ i wspomnieñ zwi¹za-
nych z t¹ imprez¹. W specjalnym 
numerze „Nowego Goñca Knyszyñ-
skiego” znalaz³y siê wywiady i teksty 
osób zaanga¿owanych w jej organi-
zacjê, artyku³y analizuj¹ce zwyczaj z 
naukwego punktu widzenia oraz 
refleksje uczestników Spotkañ.

Zapraszamy do lektury!

REDAKCJA
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Jako burmistrz, a poniek¹d i 
wspó³organizator, bo samorz¹d 
Knyszyna bierze udzia³ w jej przy-
gotowywaniu, zna pan konopielkê 
od pocz¹tku. Jakie przez te kilka-
naœcie lat mia³ Pan przemyœlenia 
dotycz¹ce  tego wydarzenia?
Muszê przyznaæ, ¿e na pocz¹tku pod-
chodzi³em do przegl¹dów konopiel-
kowych bez wiêkszego entuzjazmu,   
a i odbywa³y siê one doœæ markotnie. 
Ale gdy zawarto wspó³pracê z Urzê-
dem Marsza³kowskim czy Wojewó-
dzkim Oœrodkiem Animacji Kultury 
uwa¿am, ¿e to bardzo fajna impreza 
promuj¹ca Knyszyn.

Teraz widaæ, ¿e siê rozwija 
— liczba jej uczestników ci¹gle 
roœnie, wystêpuj¹ce zespo³y przygo-
towuj¹ wci¹¿ nowe utwory, które 
wyszukuj¹ gdzieœ w starych œpiewni-
kach. Widownia knyszyñska te¿ 
dopisuje. Mieszkañcy przychodz¹ na 
wystêpy z rodzinami, dzieæmi.

To co w³aœciwie daje konopielka 
Knyszynowi?
S³yszy siê o nas w Warszawie, 
dzwoni prasa, telewizja nami siê 
interesuje. Pamiêtam jak zaczêto 
organizowaæ w naszej gminie Spo-

tkania Miêdzynarodowe — wnios³y 
one bardzo du¿e o¿ywienie. Poza 
pieœniami zosta³y przedstawione 
tradycje, rekwizyty, które oddawa³y 
nastrój pamiêtany przez starszych 
ludzi, a przez m³odych widziany ju¿ 
tylko w filmach. 

Jeszcze wiêkszego rozg³osu 
wszystko nabra³o, gdy zespo³y z 
Bia³orusi zaczê³y odwiedzaæ domy. 
Przez to wydaje siê, ¿e œwiêta jakby 
trwaj¹ d³u¿ej, a w gospodarstwach, 
do których zawitaj¹ kolêdnicy s¹ 
jeszcze d³ugo wspominani, tradycja 

konopielka

„To bardzo fajna impreza 
promuj¹ca Knyszyn”
swoimi refleksjami na temat Miêdzynarodowych Spotkañ Wiosen-
nego Kolêdowania z Konopielk¹ dzieli siê burmistrz Knyszyna, 
Andrzej Matyszewski

Andrzej Matyszewski. VI Miêdzynaro-
dowe Spotkania z Konopielk¹. 2007 r.
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jest dyskutowana, ludzie przyjmuj¹ 
ich z chêci¹ i radoœci¹.

Czy warto podtrzymywaæ tê 
tradycjê?
Na pewno warto. I nie trzeba zra¿aæ 
siê na przyk³ad ma³ym zainteresowa-
niem, jakim na pocz¹tku cieszy³o siê 
przedsiêwziêcie, bo rozwinê³o siê 
ono w czasie. Kolêdników przyjmuj¹ 
wsie — Gr¹dy, Chobotki, Czecho-
wizna. To nie impreza dla zespo³ów, 
Wojewódzkiego Oœrodka Animacji 
Kultury czy Urzêdu Marsza³ko-
wskiego, ale uczestniczy w tym coraz 
wiêcej mieszkañców. Okazuje siê, ¿e 
ludzie jeszcze 20 lat temu chodzili z 
konopielk¹, niegdyœ przestali, a teraz 
ta tradycja znowu od¿y³a.

Dziêki Spotkaniom powsta-
³o u nas kilka wydawnictw ksi¹¿ko-
wych na temat tego zwyczaju, które 
rozesz³y siê nie tylko tutaj, ale w 
ca³ym kraju.

Czy Spotkania z Konopielk¹ to 
du¿e wyzwanie organizacyjne?
Na Miêdzynarodowe Spotkania 
przyje¿d¿a nieraz 100-200 osób, 
tak¿e z zagranicy — wymaga to z 
jednej strony trudu organizacyjnego, 
ale jest on rekompensowany przez 
rozg³os, który daje impreza.

Wa¿ne, ¿e wydarzenie na 
dobre wpisa³o siê do kalendarza 
imprez województwa, jest dofinanso-
wywane przez marsza³ka, od lat nie 
musimy zabiegaæ o pieni¹dze. Najgo-
rzej jest startowaæ na pocz¹tku, bo 
takich imprez organizuje siê du¿o, ale 
my ju¿ nie musimy siê obawiaæ, ¿e 
nasza bêdzie zagro¿ona. 

Konopielka to te¿ okazja do 
spotkania z naszymi rodakami z 

konopielka

Wilna, a zw³aszcza z Bia³orusi, 
którzy maj¹ okazjê wyjechaæ za 
granicê. Dziêki temu nawi¹za³o siê 
wiele kontaktów, prowadzona jest 
korespondencja.

A czy nasze konopielki maj¹ 
pecha? W ci¹gu ostatnich lat dwie z 
nich przerwa³y œmieræ Jana Paw³a 
II i katastrofa pod Smoleñskiem...
Trudno mówiæ o fatum, ale chyba coœ 
nad t¹ konopielk¹ „wisi”, czy to coœ 
dobrego, czy z³ego. To du¿y zbieg 
okolicznoœci — dwie nasze narodo-
we tragedie, dwa bardzo istotne wy-
darzenia w tym stuleciu mia³y miej-
sce, gdy ju¿ wszystko by³o przygoto-
wane do Spotkañ. Mam nadziejê, ¿e 
to te dwa ostatnie taki wydarzenia.

Jak Pan widzi przysz³oœæ kono-
pielki?
¯yczy³bym sobie, naszym mieszkañ-
com, mieszkañcom powiatu, byœmy 
zaczerpnêli od naszych rodaków z 
Litwy, Bia³orusi ich entuzjazm. 
Widaæ u nich z ka¿dym rokiem ten 
kunszt, jak œpiewanie sprawia im 
radoœæ. Chcia³bym, aby spotkania 
przek³ada³y siê na kultywowanie 
tradycji wœród m³odzie¿y.

Podobnie ró¿ne przegl¹dy 
powiatowe — w Jaœwi³ach, Knyszy-
nie, by nie by³y martwe, ale tak¿e 
o¿ywia³y ludnoœæ.

Najgorsze, gdy robi siê im-
prezê tylko dla tych, którzy niejako 
musz¹ na niej byæ — urzêdników, 
wystêpuj¹cych na niej zespo³ów. Oby 
takich nie by³o, a odby³o siê jeszcze 
wiele Spotkañ z ¿ywym zaintereso-
waniem naszych mieszkañców.        •

         rozmawia³a Ewelina Sadowska-Dubicka
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konopielka

Minê³o ju¿ 17 lat od kiedy rozb-
rzmia³y po d³ugiej-d³ugiej przer-
wie konopielki w Knyszynie. Jak 
siê zaczê³a przygoda Knyszyna z 
wiosennym kolêdowaniem?
W 1993 r. pan Zygmunt Ciesielski 
zaproponowa³, aby wprowadziæ do 
podlaskiego kalendarza imprez 
przegl¹d kolêdowania wiosennego z 
konopielk¹. Ówczesna dyrektor Kny-
szyñskiego Oœrodka Kultury Iwona 
Œmielak pomys³ ten przyjê³a z entu-
zjazmem i rozpoczêliœmy przymiarki 
do pierwszego przegl¹du konopiel-
kowego w 1994 r.

Z zapa³em przyst¹piliœmy 
do przygotowañ, zasialiœmy owies, 
którego zieleñ towarzyszy ka¿demu 
przegl¹dowi, a w ramach podziê-
kowañ szykowaliœmy — tradycyjne 
ju¿ — kosze wype³nione pisankami 
czy s³odyczami. Zg³osi³o siê wtedy 7 
zespo³ów ludowych z naszego regio-
nu. I tak przegl¹dy by³y organizo-
wane co dwa lata, a¿ do roku 2000.

A jak dosz³o do tego, ¿e lokalne 
przedsiêwziêcie sta³o siê imprez¹ 
miêdzynarodow¹, zakrojon¹ na 
du¿¹ skalê?
W 2000 r. równie¿ pan Zygmunt Cie-
sielski podsun¹³ pomys³, aby zapro-

siæ znane mu zespo³y z Grodzieñ-
szczyzny oraz Wileñszczyzny i ju¿ w 
2001 r. odby³y siê pierwsze Miêdzy-
narodowe Spotkania Wiosennego 
Kolêdowania z Konopielk¹ z udzia-
³em 2 zespo³ów z Bia³orusi i jednego 
zespo³u z Litwy. Nam organizatorom 
bardzo zale¿a³o, aby spotkania 
konopielkowe ci¹gle siê powiêksza³y 
i nabiera³y charakteru festiwalu 
miêdzynarodowego.

Z pewnoœci¹ nie uda³oby siê 
dokonaæ tego, co ju¿ mamy, bez 
pomocy przyjació³: w³aœnie Zygmun-
ta Ciesielskiego, poprzedniego dyre-
ktora WOAK œp. Kazimierza 
Derkowskiego i obecnego — An-
drzeja Dyrda³a. Wymieniæ tu trzeba 
pana Józefa Zyœka, profesora Jerzego 
Œródkowskiego, ksiêdza Szczepana 
Zagórskiego udostêpniaj¹cego Dom 
Pielgrzyma w Krypnie przybyszom z 
zagranicy na noclegi. Otrzymujemy 
te¿ du¿e wsparcie ze strony samorz¹-
du Knyszyna i burmistrza — Andrze-
ja Matyszewskiego oraz niezawo-
dnych sponsorów, tj. Spó³dzielni 
Mleczarskiej w Moñkach i firmy 
BETEX z Knyszyna.

Zorganizowanie miêdzy-
narodowych spotkañ i godne przyjê-
cie goœci wymaga bardzo du¿o wysi³-

„Nie uda³oby siê tego dokonaæ 

bez pomocy przyjació³”
— mówi Jadwiga Konopko od 17 lat zaanga¿owana 
spotkañ konopielkowych w Knyszynie, najpierw jako pracownik, 
obecnie jako dyrektor Knyszyñskiego Oœrodka Kultury.

w organizacjê 



ku. Nie uda³oby siê tego dokonaæ, 
gdyby nie wielkie zaanga¿owanie 
pracowników Knyszyñskiego Oœro-
dka Kultury, którzy anga¿uj¹c nieraz 
rodziny przygotowywali imprezê. Za 
ten trud serdecznie im dziêkujê. 

Mówimy o owocnej pracy wielu 
osób zaanga¿owanych w organiza-
cjê Spotkañ, a na jakie problemy 
napotyka to przedsiêwziêcie?
Organizacja Miêdzynarodowych 
Spotkañ wymaga nie tylko nak³adu 
pracy, ale te¿ wsparcia finansowego. 
Tutaj w znacznym stopniu tak¹ po-
moc otrzymaliœmy od Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, nieocenion¹ pomoc 
od Wojewódzkiego Oœrodka Anima-
cji Kultury, a tak¿e od licznych 
sponsorów.

W ramach naszych proje-
któw — dziêki Fundacji Leopolda 
Kronenberga — uda³o siê wydaæ 
œpiewnik z zapisem nutowym kono-
pielek. Dziêki firmom Biatel i Zeto 

konopielka
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zosta³ zaœ nagrany film edukacyjny na 
temat tego obrzêdu.

Ka¿dego roku jest jednak 
coraz trudniej pozyskiwaæ sponso-
rów, a chcia³oby siê, aby nasze przed-
siêwziêcia by³y bardziej uœwietniane, 
by zaprosiæ wiêcej zespo³ów z zagra-
nicy, ale ograniczenia finansowe nie 
pozwalaj¹ nam na wiêkszy rozmach.  

Jak Pani ocenia, z perspektywy 
czasu, czy warto organizowaæ ko-
nopielkê w Knyszynie, co ona daje 
naszemu miasteczku?
Przed pierwszym przegl¹dem s³ysza-
³am bardzo du¿o uwag, i¿ nie zajmujê 
siê tym co nale¿y — spotkania 
folklorystyczne nie cieszy³y siê du¿¹ 
aprobat¹ mieszkañców. By³y przegl¹-
dy, w których uczestniczy³a dos³o-
wnie garstka knyszynian.

Gdy spotkania nabra³y roz-
machu, zaczê³y cieszyæ siê zaintere-
sowaniem mediów, zaczê³o siê to 
zmieniaæ. Mia³am jednoczeœnie cich¹ 

Jadwiga 
Konopko 

podczas VII 
Miêdzy-

narodowych 
Spotkañ 

Wiosennego 
Kolêdowania 
z Konopielk¹. 

2008 r.



satysfakcjê, ¿e s³ychaæ o nas nie tylko 
w Polsce, ale i poza granicami.

Obecnie na spotkania nie 
musimy namawiaæ mieszkañców, bo 
sami chêtnie przychodz¹, s³uchaj¹, 
zapraszaj¹ znajomych, a ponadto 
przyjmuj¹ pod oknami swoich 
domostw kolêduj¹ce zespo³y.

Przegl¹dów i spotkañ konopielko-
wych odby³o siê w Knyszynie ju¿ 
kilkanaœcie, które mo¿na uznaæ za 
szczególnie udane?
Moim zdaniem wszystkie by³y uda-
ne, choæ ka¿de ze spotkañ wnosi³o 
coœ innego, ale atmosfera przyjaŸni 
by³a zawsze ta sama. Szczególnie 
utkwi³y mi w pamiêci dwa. W 2005 r. 
wszystko ju¿ by³o przygotowane do 
przyjêcia goœci, ale jednoczeœnie po-
jawia³y siê komunikaty o kryty-
cznym stanie zdrowia Jana Paw³a II. 
Do Knyszyna przyjecha³y zespo³y z 
zagranicy. Chc¹c wykorzystaæ pobyt 
goœci, rozpoczêto nagrania do filmu 
edukacyjnego poœwiêconemu kono-
pielkom we wsi Czechowizna.

Podczas wspólnej kolacji 
zespo³ów, w³adz z Bia³orusi, Litwy i 
Knyszyna podano komunikat o 
œmierci Ojca Œwiêtego. Pieœni patrio-
tyczne zaœpiewane w ho³dzie Ojcu 
Œwiêtemu, wspólna modlitwa, spra-
wi³a atmosferê zatroskanej wielkiej 
rodziny. W niedzielê zdemontowano 
dekoracje, zosta³y zawieszone flagi z 
kirem, a zamiast w konopielkowym 
œpiewaniu, uczestniczyliœmy we 
mszy œwiêtej i obejrzeliœmy widowi-
sko historyczne autorstwa œp. Alfreda 
Ignatowicza „Dziedzictwo” w wyko-
naniu m³odzie¿y z Knyszyna.

Natomiast w 2010 r. trady-
cyjn¹ konopielkê przerwa³a katastro-

fa prezydenckiego samolotu pod 
Smoleñskiem. Zespo³y, które jecha³y 
do Knyszyna z zagranicy, zaczê³y 
dzwoniæ z pytaniami co maj¹ robiæ? 
zawracaæ, czy dojechaæ? Na zapro-
szenie burmistrza zdecydowa³y siê 
byæ z nami w tych trudnych chwilach.

Tak¿e na tegoroczn¹ kono-
pielkê wp³yw ma wielkie wydarze-
nie. Spotkania mia³y odbyæ siê 1 ma-
ja, ale po informacji o beatyfikacji 
Jana Paw³a II postanowiliœmy prze³o-
¿yæ je na 8 maja. 

Sk¹d u Pani osobiste zaintereso-
wania w³aœnie konopielk¹?
Chocia¿ nie pamiêtam kolêdników, 
konopielkê, we wszystkich wersjach, 
znam doskonale. Urodzi³am siê w 
rodzinie kultywuj¹cej tradycje i pa-
miêtam, jak mój ojciec wyœpiewywa³ 
nam konopielki. W ka¿de œwiêta od-
bywa³o siê w naszym domu wspólne 
œpiewanie o gospodarzu, paniene-
czce i œwiêtym Jerzym.

Czego chcia³aby Pani ¿yczyæ sobie, 
jako organizatorce konopielko-
wych spotkañ, ale te¿ ca³ej impre-
zie w ogóle?
Moim marzeniem jest, aby konopiel-
ka sta³a siê Podlask¹ Mark¹ Roku. 
Jest to wyró¿nik dla Knyszyna i dla 
regionu wystêpowania — zwyczaj 
znany tylko na Podlasiu i nigdzie 
wiêcej w Polsce.

Chcia³abym te¿ zaintereso-
waæ sponsorów do wspó³pracy i po-
mocy finansowej w zamian za rekla-
mê, ale najwiêkszym moim marze-
niem jest, aby m³odzie¿ szerzej zai-
nteresowa³a siê tradycj¹, nie tylko 
konopielkow¹, ale tradycj¹ w ogóle. •

         rozmawia³a Ewelina Sadowska-Dubicka

konopielka
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Odznaczenia dla ojców chrzestnych
Spotkañ z Konopielk¹

Zygmunt Ciesielski i profesor Jerzy 
Œródkowski — osoby szczególnie 
zas³u¿one dla podtrzymywania 
zwyczaju wielkanocnego kolêdo-
wania i rokrocznie zaanga¿owane w 
Spotkania z Konopielk¹ w Knyszy-
nie otrzymaj¹ wojewódzkie odzna-
czenie. Zarz¹d Województwa przy-
zna³ etnografowi i muzykowi Odzna-
ki Honorowe Województwa Podla-
skiego. O wyró¿nienie Odznakami,   
z inicjatywy Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury, wyst¹pi³ do w³adz regionu 
burmistrz Knyszyna.

Dziêki pomys³owi Zy-
gmunta Ciesielskiego zosta³ zorgani-
zowany w 1994 r. w Knyszynie 

pierwszy przegl¹d konopielkowy. 
Ciesielski by³ tak¿e inicjatorem ko-
lejnych przegl¹dów, które z czasem 
przerodzi³y siê w Miêdzynarodowe 
Spotkania. Równie¿ dziêki niemu 
zosta³ nagrany w naszej gminie film 
edukacyjny „Konopielka” i wydany 
œpiewnik konopielkowy z p³yt¹ CD.

Jerzy Œródkowski to, od sa-
mych pocz¹tków po chwilê obecn¹, 
niestrudzony juror Spotkañ z Kono-
pielk¹. Dziêki jego skrupulatnym 
notatkom i obserwacji kolêdników 
powsta³ zapis nutowy ¿ycz¹cych 
pieœni wielkanocnych, które zosta³y 
opublikowane w œpiewniku „Kolêdo-
wanie z konopielk¹”.                        •

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Zygmunt 
Ciesielski 
(pierwszy z 
lewej) i Jerzy 
Œródkowski 
(notuj¹cy) na 
widowni VII 
Miêdzy-
narodowych 
Spotkañ 
Wiosennego 
Kolêdowania z 
Konopielk¹. 
Knyszyn 2008 r.
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Mazowieckiego po Miñsk na Bia³o-
rusi i pomiêdzy Narwi¹ a Biebrz¹ na 
terenach województwa podlaskiego. 
Po II wojnie œwiatowej trwa³ jeszcze     
w niektórych okolicach sporadycznie 
do po³owy lat 50-tych XX wieku. 
Dobra pamiêæ pieœni i formy wykona-
wczej stwierdzana przez badaczy w 
latach 70-tych budzi³a nadziejê, ¿e 
uda siê dziêki przegl¹dowi o¿ywiæ tê 
kolêdnicz¹ tradycjê.

Z tak¹ propozycj¹ udaliœmy 
siê do dyrektora Wojewódzkiego 
Oœrodka Animacji Kultury w Bia³y-
mstoku Kazimierza Derkowskiego, 
prosz¹c o wsparcie tego przedsiê-
wziêcia œrodkami jego instytucji i tak 
w 1994 roku dosz³o do pierwszego 
przegl¹du grup kolêdowania wiosen-
nego z „Konopielk¹”. O ile pamiê-
tam, udzia³ wziê³o w tym pierwszym 
przegl¹dzie 7 zespo³ów œpiewaczych  
kobiecych i jedna solistka Romualda 
Olszyñska z Przytu³. Ten przegl¹d 
pokaza³ kolejny raz, ¿e szafarkami 
folkloru, obyczaju i miejscowej tra-
dycji sta³y siê wspania³e kobiety.

Wœród jurorów tego prze-
gl¹du znalaz³a siê tak¿e pani dr Jani-
na Szymañska z Instytutu Sztuki 
PAN, autorka publikacji „Stara pieœñ 
podlaska Konopielk¹ zwana” (Rok 
Glogerowski — materia³y z sesji po-
pularnonaukowej. Bia³ystok 1986).

Dyrektorka KOK Iwona 
Œmielak by³a zachwycona i zdumio-

Moje spotkania z konopielk¹
Wspomnienia

Zacz¹æ muszê od pozornie niezwi¹-
zanej z „Konopielk¹” sprawy. Otó¿, 
zaprzyjaŸniona ze mn¹ w trakcie 
licznych dzia³añ kulturalnych pani 
Iwona Œmielak otrzyma³a propozycjê 
pracy na stanowisku dyrektora 
Knyszyñskiego Oœrodka Kultury. 
Nigdy nie pracowa³a na tzw. „pro-
wincji”, a Knyszyn (gmina przecie¿) 
do takich siê zalicza³. Obawia³a siê 
takiego zadania i prosi³a mnie o radê 
— co robiæ? W efekcie razem udali-
œmy siê na rekonesans — wizytê w 
Knyszynie zaczynaj¹c od spotkania z 
pani¹ El¿biet¹ Daniszewsk¹ — ludo-
w¹ poetk¹ i organizatork¹ zespo³u 
œpiewaczego „Ko³owrotki”. Po tym 
spotkaniu wizyta u w³adz gminnych 
by³a ju¿ tylko formalnym dope³nie-
niem rozmów. Pani Iwona zosta³a 
dyrektork¹ KOK, a ja nieformalnym, 
przyjacielskim jej doradc¹.

Kolejn¹ spraw¹ sta³a siê 
kwestia programu dzia³ania, a zw³a-
szcza jakiejœ akcji czyni¹cej w gmi-
nie ferment, aktywizacjê, wreszcie 
przynosz¹c¹ Knyszynowi rozg³os.

Odbyliœmy z Iwon¹ gor¹c¹ 
dyskusjê, swoist¹ „burzê mózgów”, 
w której zaproponowa³em zorganizo-
wanie przegl¹du zespo³ów kolêduj¹-
cych wiosn¹ z „Konopielk¹”. Ten 
tradycyjny obrzêd-obyczaj by³ ju¿ 
martwy. W literaturze naukowej po-
daje siê, ¿e do 1939 roku by³ powsze-
chny na terenach od Wysokiego 

konopielka

ZYGMUNT CIESIELSKI
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na rezultatami przegl¹du, zw³aszcza 
tym, ¿e w³aœciwie „z niczego” 
powsta³a tak piêkna impreza. Warto 
tu przytoczyæ wypowiedŸ mego 
s¹siada — prostego rzemieœlnika, 
który przy innej, ale podobnej impre-
zie powiedzia³: „Panie! To tak jak 
ziemia, która nie rodzi, a tu ktoœ 
porusza palcami i ona rodzi”.

Odkryliœmy wiêc konopiel-
kê na nowo po pó³ wieku uœpienia.

Drugim odkryciem przegl¹-
du by³a Jadwiga Konopko pracowni-
ca KOK, która ujawni³a wtedy swoje 
bardzo emocjonalne zwi¹zki z 
miejscow¹ kultur¹ ludow¹, energiê 
organizacyjn¹, poœwiêcenie i zapa³.

W czasie swoich pierwszych konta-
któw terenowych w latach 1958-59, 
poszukiwa³em zabytków kultury ma-
terialnej dla Muzeum w Bia³ymstoku 
— zetkn¹³em siê z pieœniami 
„konopielkowymi” nad Narwi¹ w 
okolicy Choroszczy i w Puszczy 
Knyszyñskiej ko³o Rybnik. Te 
nieznane mi zupe³nie pieœni zwróci³y 
moj¹ uwagê szczególn¹ poetyk¹          
i prost¹ archaiczn¹ melodi¹. 

Rok póŸniej w czasie zorga-
nizowanej przez Polskie Towarzy-
stwo Ludoznawcze sesji popularno-
naukowej poœwiêconej Podlasiu 
(1960 rok) pozna³em Jana Kaweckie-
go ze Starych Juch, który zaoferowa³ 
swój artyku³ o konopielkach (ukaza³ 
siê on póŸniej w Literaturze Ludowej 
nr 3-4 1960). Oko³o 1965 roku 
wykorzystaliœmy zamieszczone w 
tym artykule teksty w audycji 
radiowej Radia Bia³ystok opracowa-
nej przez Jerzego Bienieckiego i 
mnie, w której recytowaliœmy co 

smaczniejsze fragmenty tekstów, jak 
na przyk³ad „... czemu z okna nie 
wygl¹dasz / Ju¿ tam jedzie, kogo 
¿¹dasz / Panicz bardzo sympatyczny / 
Nietutejszy, zagraniczny” jednak, jak 
sobie przypominam umkn¹³ nam ten 
najbardziej istotny obrzêdowy w¹tek 
— wró¿b, magii, urodzaju.

Od 1961 roku odszed³em ju¿ 
od pracy muzealnej, nie straci³em je-
dnak zainteresowañ etnograficznych. 
Niejako z koniecznoœci wybra³em 
formê docierania do tradycji regio-
nalnych inn¹ metod¹; przez przegl¹-
dy, konkursy, wystawy, które organi-
zowa³em z placówkami kultury lub 
Cepeli¹. Tak¹ te¿ metod¹ postanowi-
³em sprawdziæ czy tradycje kolêdo-
wania wiosennego bezpowrotnie 
umar³y. Jeœli nawet w latach 50-tych 
XX wieku kolêdowanie zamar³o, to 
pamiêæ tej tradycji okaza³a siê ¿ywa   
i powszechna jeszcze w 1994 roku, co 
potwierdzi³ pierwszy przegl¹d.

Na pocz¹tku lat 90-tych 
udziela³em siê tak¿e w dzia³alnoœci 
Wspólnoty Polskiej na Bia³orusi        
i Litwie. Zainspirowa³em wtedy i do-

konopielka

Spotkania z Konopielk¹ w 2003 r.
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prowadzi³em do realizacji przegl¹dy 
kolêdnicze zwi¹zane z Bo¿ym 
Narodzeniem w 1993 roku w Wilnie   
i w 1994 w Grodnie. Te zagraniczne 
kontakty i wiedza wynikaj¹ca z 
literatury o zasiêgu wystêpowania 
kolêdowania wiosennego, podsunê³a 
mi pomys³ miêdzynarodowych 
spotkañ. W „Goñcu Knyszyñskim” 
nr 2-3 2001 roku w swoim artykule 
„Œwiêto Konopielki w Knyszynie” 
napisa³em: „Dziœ wyraziæ mogê 
jedynie nadziejê, ¿e spotkania kono-
pielkowe wyjd¹ na szersze wody sta-
j¹c siê ponownie spo³ecznie akcepto-
wanym obyczajem. Z racji wystêpo-
wania pieœni „wo³oczebnych” tak¿e 
na Bia³orusi i Litwie, chcia³oby siê 
dokonaæ porównañ. Knyszyñskie 
œwiêto konopielki mog³oby siê prze-
rodziæ w miêdzynarodowe spotkania 
prezentuj¹ce przejawy kultury, która 
³¹czy ponad granicami”.

Moja nadzieja spe³ni³a siê 
ju¿ w 2002 r. udzia³em zespo³u z Li-
twy, kolêduj¹cego jeszcze aktualnie 
w Rudnikach z ca³¹ powag¹ obycza-
ju oraz zespo³u z Taniewicz na Bia³o-
rusi zachwycaj¹cego bogactwem i 
¿ywio³owoœci¹ swego pokazu.

Spotkania miêdzynarodowe 
nabra³y tempa dziêki Jadwidze Ko-
nopko, która z szeregowej pracowni-
cy KOK sta³a siê jego dyrektorem,     
a jej mi³oœæ do tradycji regionu ka¿e 
dzia³aæ z oddaniem i rozmachem.

Obserwacja kilkunastu lat 
Spotkañ z Konopielk¹ pozwala 
wyci¹gn¹æ wnioski:
• ¿e dzia³ania regionalistyczne nie 
musz¹ zamykaæ siê w w¹skich 
ramach okolicy,
• ¿e mog¹ one byæ trampolin¹ po-

zwalaj¹c¹ „odbiæ siê” do dzia³añ 
szerszych,
• ¿e g³êboko prze¿ywane tradycje nie 
musz¹ umieraæ, bo kultura to 
nawarstwiaj¹cy siê przek³adaniec — 
obok muzyki wspó³czesnej Pendere-
ckiego czy Kilara sale koncertowe 
brzmi¹ muzyk¹ epok minionych — 
Bacha, Beethovena czy Mozarta.

Mam przekonanie, ¿e siê-
ganie do pok³adów tradycji czyni coœ 
istotnego dla budowania poczucia 
to¿samoœci z regionem. Zwyczaj mo-
¿e pozostaæ barwn¹ form¹ kultural-
nych zachowañ, choæ utraci³ swój 
magiczny, niemal religijny sens. Tym 
bardziej chwa³a takim dzia³aczom jak 
pani Jadwiga Konopko z oddaniem 
pracuj¹cym na rzecz regionu. A w 
ogóle Jadwiga Konopko i „konopiel-
ka” rymuj¹ siê znakomicie.

Z satysfakcj¹ wspominam 
swój udzia³ w dzia³aniach na rzecz 
konopielki. Sta³a siê ona w ci¹gu tych 
z gór¹ 15 lat znakiem rozpoznaw-
czym regionu. Dziœ z bocznego ju¿ 
toru, obserwujê eksperymenty odpo-
wiadaj¹ce nowym gustom i nowym 
czasom. Tylko pieœni konopielkowe 
po staremu wyra¿aj¹ têsknotê do „pa-
wich piór”, „z³otych kubków”, ko-
sztownych ubiorów. Dziewczêta 
oczekuj¹ na wytêsknionego („ju¿ tam 
jedzie, kogo ¿¹dza, panicz bardzo 
sympatyczny nie tutejszy, zagrani-
czny”).

I jak co roku wiosn¹ nastê-
puje odnowa, bo ¿yje ci¹gle staros³o-
wiañska wiara, ¿e cykl ¿ycia to ci¹g³a 
przemiana — umieranie i odnowa, 
której symbolem odwiecznym jest 
wiosna — prawdziwy nowy rok 
rolnika.                                             •

konopielka
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Ju¿ 10 lat trwa moja przygoda z 
kolêdowaniem wiosennym zwanym 
konopielk¹. Zawdziêczam to Pani 
Dyrektor Knyszyñskiego Oœrodka 
Kultury Jadwidze Konopko, która 
jest g³ównym inicjatorem i organi-
zatorem corocznych wiosennych 
Spotkañ zespo³ów konopielkowych.

Z tytu³u kilkuletniego do-
œwiadczenia, dotycz¹cego udzia³u w 
przegl¹dach mogê stwierdziæ — jako 
muzyk folklorysta, ¿e zaskakuj¹ca 
melodyka i teksty ¿yczeniowe zdecy-
dowanie wyró¿niaj¹ te pieœni wœród 
innych pieœni ludowych. Szczególnie 
zabawne s¹ teksty ¿yczeniowe, 
siêgaj¹ce dziesi¹tki zwrotek, œpiewa-
ne dziewczêtom w pierwszy dzieñ 
Œwi¹t Wielkanocnych. Melodia nato-
miast bardzo prosta, nieskompliko-
wana, oparta na kilkusto-
pniowej skali i bardzo ³atwej 
rytmice. St¹d szybko s¹ 
przyswajalne i chêtnie œpie-
wane z ciekawymi s³owami. 
Myœlê, ¿e melodie te warto 
upowszechniaæ nie tylko na 
Podlasiu. Dlatego sporz¹-
dzi³em zapis nutowy pre-
zentowanych przez zespo³y 
folklorystyczne pieœni ko-
nopielkowych wraz z ich 
krótk¹ charakterystyk¹, 
które umieszczone s¹ w 
ksi¹¿kowo-p³ytowym wy-

daniu p.t „Z Konopielk¹” pod 
redakcj¹ J. Konopko. Do zapoznania 
siê z tym tomikiem zachêcam 
wszystkich, nie tylko mi³oœników 
folkloru. Na pewno nikt nie bêdzie 
zawiedzony.

Z roku na rok przybywa³o    
i przybywa coraz wiêcej zespo³ów, 
prezentuj¹cych te melodyczne przy-
œpiewki. Pocz¹tkowo uczestniczy³y 
w spotkaniach nieliczne zespo³y z 
okolicy, potem by³o ich coraz wiêcej 
— pojawi³y siê nawet grupy mêskie a 
przez ostatnich kilka lat zespo³y z 
Litwy i Bia³orusi, które wzbogaci³y 
repertuarowo ten zwyczaj.

Dlatego myœlê, ¿e tradycja 
konopielkowa ma du¿e szanse na 
powrót do naszych wsi i mo¿e nie 
tylko…!                                            •

Z okazji X-lecia Miêdzynarodowych
Spotkañ Konopielkowych w Knyszynie

prof. JERZY ŒRÓDKOWSKI

Jerzy Œródkowski, El¿bieta Daniszewska i Andrzej 
Dyrda³ (dyrektor WOAK). Konopielka 2009 r. 
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W sprawie konopielek, po 
raz pierwszy na Podlasiu 
pojawiliœmy siê w 2007 
roku. By³ pocz¹tek maja, 
piêkna pogoda, a wyprawa 
piesza. Wiedzieliœmy oczy-
wiœcie o tych pieœniach wczeœniej. 
Wiedzieliœmy, ¿e pochodz¹ z odle-
g³ych czasów, ¿e œpiewali je wy³¹-
cznie m³odzi mê¿czyŸni („kawaler-
ka”), czêsto przez ca³¹ noc z Wielkiej 
Niedzieli na Poniedzia³ek Wielkano-
cny i ¿e nie omijano ¿adnego domu, 
¿e ¿yczenia wyœpiewywano wszy-
stkim. Z m¹drych ksi¹¿ek, a tak¿e z 
ust autorytetów wiedzieliœmy, ¿e ju¿ 
od wielu lat nie œpiewa siê ich. Nie 
mieliœmy wiêc wielkich nadziei, byæ 
mo¿e jedynie tak¹, aby w jakiejœ wio-
sce spotkaæ dziadka, który pamiêta³-
by czasy, kiedy konopielki œpiewa³,   
a i mo¿e zaœpiewa³by tak¿e jak¹œ... 

Wyprawa nasza zaczê³a siê 
w Knyszynie. Chyba z internetu, 
mieliœmy informacje o tamtejszym 
Domu Kultury i o organizowanym 
przezeñ festiwalu poœwiêconemu 
konopielkom. Tam w³aœnie, po raz 
pierwszy spotkaliœmy siê z Jagod¹ 
Konopko, z któr¹ w przysz³oœci, jak 
siê okaza³o, nasze drogi niejednokro-

tnie mia³y siê jeszcze zejœæ. Jagoda, 
na ten czas, nie mog³a nam wiele 
pomóc, ale jej zainteresowanie nasz¹ 
spraw¹ i niespotykanie mi³e przyjê-
cie, stanowi³o dla nas dobr¹ wró¿bê   
i optymistycznie nastroi³o do w³aœnie 
rozpoczêtej wêdrówki. 

Szliœmy cztery dni, w wio-
skach pytaliœmy o konopielki, w dro-
dze graliœmy radomsk¹ muzykê, spa-
liœmy, gdzie zmierzch nas zastawa³. 
Uczestniczyliœmy w kilku piêknych 
ludzkich spotkaniach: w Zastoczu z 
pani¹ Henryk¹ Majstrowicz, która 
mog³a zaœpiewaæ nam dziesi¹tki pie-
œni, gdybyœmy tylko zostali tam ty-
dzieñ, a zostaliœmy tylko na cztery 
godziny. Z pani¹ Sienkiewicz w D³u-
go³êce, która mimo choroby zaprosi³a 
nas do œrodka i odpowiada³a na wszy-
stkie nasze pytania. W Starych 
Bajkach, gdzie zaproszono nas do 
cha³upy, abyœmy pograli muzykê. 
Jedno z piêkniejszych spotkañ 
odby³o siê jednak na drodze, gdzieœ 

Wo³oczebne w Knyszynie i nie tylko
czyli o tym, jak reaktywowano dawny zwyczaj 

konopielka

MAREK 
SZWAJKOWSKI 

Stowarzyszenie Tratwa

Warsztaty pieœni wo³oczebnych. Knyszyn 2011 r.
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ko³o ¯uków, a ma³o brakowa³o, 
byœmy je minêli. Szliœmy weso³¹ 
kompani¹, a przy drodze sta³a przy-
gl¹daj¹c siê nam staruszka. Pozdro-
wiliœmy j¹ i prawie ju¿ minêli, kiedy 
któryœ z ch³opaków nagle siê zatrzy-
ma³, przedstawi³ i objaœni³ jej cel na-
szej wêdrówki. Kobieta tylko siê 
uœmiechnê³a i zaczê³a œpiewaæ kono-
pielkê, potem Gospodarza, Powin-
szowanie, a potem opowiedzia³a, jak 
to kiedyœ do niej kawalerowie przy-
chodzili. Opowiadaniem tym staru-
szka naprawdê zaczarowa³a nam 
œwiat, w którym konopielka, czy 
inaczej nazywaj¹c — wo³oczebne, 
by³y mo¿liwe i praktykowane. 

Ale szukaliœmy przecie¿ 
mê¿czyzn, którzy chodzili po wo³o-
czebnym. Szczêœcie siê do nas uœmie-
chnê³o w Boguszewie. Spotkaliœmy 
tam panów Czes³awa Siemionko-
wicza i Waldemara Sajkowskiego, 
którzy nie tylko chodzili po wo³o-

czebnym, ale zaœpiewali nam kono-
pielki. Zaœpiewali tak, jakby to robili 
codziennie, ale na pytanie, kiedy 
ostatnio chodzili po wo³oczebnym 
jeden z panów odpowiedzia³, ¿e „3 
lata po œlubie”, czyli na pocz¹tku lat 
siedemdziesi¹tych. By³ to ewidentny 
znak, ¿e pamiêæ o tym dawnym 
zwyczaju jest ci¹gle ¿ywa i wi¹¿e siê 
z silnymi emocjami.

Ju¿ podczas tego wyjazdu 
pojawi³y siê pytania, jak to by³o 
faktycznie, tak ca³¹ noc kolêdowaæ, 
jakiej to si³y, jakich umiejêtnoœci 
wymaga, co siê wtedy faktycznie 
mo¿e wydarzyæ? A wraz z tymi 
pytaniami pojawi³o siê nieœmia³e 
marzenie, ¿e mo¿e jest to do zrobie-
nia, do sprawdzenia. I w tym punkcie 
zaczê³a siê ca³a nasza trwaj¹ca do 
dziœ przygoda z wo³oczebnym. 

Nastêpnej wiosny byliœmy 
gotowi. Skontaktowaliœmy z Kny-
szyñskim Oœrodkiem Kultury i prze-

konopielka

Kolêdowanie w nocy z Niedzieli na Poniedzia³ek Wielkanocny. Guzy 2010 r.
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dstawiliœmy nasz pomys³. Jagoda 
Konopko ku naszemu zdziwieniu 
by³a zachwycona ide¹, a jej wiedza     
i znajomoœæ ludzi sta³y siê w tym 
momencie nieocenione. Dziêki niej 
trafiliœmy do Guzów, gdzie na spot-
kanie pod wodz¹ so³tysa Stanis³awa 
Kakareko wysz³o nam siedemnastu 
mê¿czyzn. Pod przewodnictwem 
œpiewaków, którzy we krwi z da-
wnych lat mieli konopielkê, panami 
Janem i Kazimierzem Kakareko oraz 
Janem Szklarzewskim, przygotowy-
waliœmy siê do Wielkiej Nocy. By³o 
to niesamowite doœwiadczenie. W 
Niedzielê Wielkanocn¹ spotkaliœmy 
siê po po³udniu pod punktem skupu 
mleka w Guzach. W pierwszej chwili 
obecna by³a w towarzystwie pewna 
doza niepewnoœci, ale kiedy siê 
wszystko zaczê³o, to œpiewanie 
skoñczyliœmy oko³o drugiej w nocy 
w Kalinówce Koœcielnej i nikt nie 
mia³ zdartego gard³a, a s³ychaæ by³o 
nas w promieniu kilku kilometrów.

Jak to siê mówi: apetyt 
wzrasta w miarê jedzenia. Rok póŸ-
niej zamarzyliœmy, aby kompanii wo-
³oczebnych by³o wiêcej, ¿eby s³ychaæ 
by³o konopielki na Podlasiu. Ale to 
powoli... Tym razem oprócz kompa-
nii z Guzów objawi³a siê kompania z 
Kruszyna na czele ze znamienitymi 
œpiewakami Stanis³awem Œwis³o-
s³ockim i Janem Konopko. Panowie 
nauczyli nas konopielek, jakie siê u 
nich w wiosce œpiewa³o, bo trzeba 
wiedzieæ, ¿e w ka¿dej miejscowoœci 
warianty tekstowe i melodyczne ró¿-
ni¹ siê znacznie, i nale¿y je traktowaæ 
jako odrêbne pieœni. Nie pamiêtam, 
ile jest numerów w Kruszynie, ale za-
œpiewanie w oknie ka¿dego gospo-

darstwa zajê³o nam jakieœ piêæ godzin 
i tak samo jak rok wczeœniej w Gu-
zach, tak i teraz w Kruszynie po tej 
konopielce ludzie we wsi byli jakoœ 
bardziej uœmiechniêci i zadowoleni. 
Nastêpnego dnia spotkaliœmy siê 
jeszcze raz i spêdziliœmy wspólnie 
popo³udnie.

W rok póŸniej rozpêta³a siê 
ju¿ ca³a konopielkowa nawa³nica, bo 
chodzenie po wo³oczebnym planowa-
no w Guzach, Kruszynie i Rzêdzia-
nach, gdzie poznaliœmy dwóch 
doskona³ych œpiewaków Henryka 
Lenczewskiego i Piotra Rzêdziana, 
ale w ca³ej akcji mieli wzi¹æ udzia³ 
tak¿e kawalerowie ze szkó³ w Goni¹-
dzu, Moñkach i Knyszynie, z którymi 
przeprowadziliœmy warsztaty przy-
sposobienia konopielkowego. Na 
ostatnim spotkaniu przygotowa-
wczym w Wielkim Poœcie, kiedy ze 
wszystkich trzech miejscowoœci 
zaprosiliœmy do Knyszyna œpiewa-
ków oraz z drugiej strony licealistów  
i gimnazjalistów bior¹cych udzia³ w 
warsztatach, okaza³o siê ¿e kompania 
nasza liczy bez ma³a piêædziesi¹t 
osób, a trzeba przyznaæ, ¿e jest to ju¿ 
si³a, która mo¿e niema³o. Œpiewali-
œmy w Wielk¹ Niedzielê w trzech 
kompaniach w trzech miejscowo-
œciach i kiedy po skoñczonym dziele 
spotkaliœmy siê na powrót wspólnie, 
ka¿dy mia³ jasnoœæ na twarzy i pe-
wnoœæ, ¿e uczestniczy³ w czymœ 
niecodziennym i podnios³ym, co 
wywo³uje wiele dobrego wœród ludzi.

W tym roku po raz kolejny 
spotkamy  siê na Podlasiu. Co siê 
wydarzy, to sprawa ju¿ niedalekiej 
przysz³oœci.                                       •

konopielka
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Ludowe mity o stworzeniu œwiata 
przedstawiaj¹ Boga unosz¹cego siê 
nad wodami. Pojawia siê w nich 
dodatkowo w¹tek nieobecny w 
Ksiêdze Rodzaju. Bóg w dziele 
stworzenia korzysta z pomocy 
Diab³a, którego wysy³a w morskie 
g³êbiny, by ten w Jego imieniu 
wydoby³ garœæ ziemi maj¹cej 
pos³u¿yæ do stworzenia œwiata. 
Niepos³uszny Diabe³ przynosi 
ziemiê, lecz w „swoim imieniu”, 
wobec czego pomiêdzy „par¹ 
Stwórców” narasta konflikt. Œwiat 
powstaje, ale niepokorny pomocnik 
zostaje str¹cony przez gromow³adne-
go Boga w otch³añ i przykuty ³añcu-
chem do korzeni Kosmicznego Drze-
wa.  Œwiat istnieæ bêdzie dopóty, 
dopóki Diabe³ nie uwolni siê z wiê-
zów. Ta mityczna wersja Pocz¹tków 
w ró¿nych wariantach znana by³a 
niemal powszechnie na terenach ca³ej 
S³owiañszczyzny jeszcze na prze³o-
mie XIX i XX wieku. 

Niestety, licho nie œpi — 
mityczny Diabe³ nie zosta³ zakuty w 
sposób nieodwo³alny raz na zawsze. 
Kosmiczny ³añcuch wymaga okreso-
wej regeneracji. Z faktem tym 

zwi¹zany jest niemal ca³kowicie 
zapomniany ju¿ dziœ obrzêd, którego 
pocz¹tki siêgaj¹ zamierzch³ej prze-
sz³oœci i który stanowi jeden z najstar-
szych reliktów kultury w naszej 
czêœci Europy. Ma³o kto domyœla siê 
równie¿, jak donios³¹ rolê ta niepo-
zorna aktywnoœæ naszych pradzia-
dów, jak¹ by³o wiosenne kolêdo-
wanie, odgrywa³a w ich œwiecie. 
Kolêdowanie wiosenne znane na 
Podlasiu (równie¿ na innych terenach 
S³owiañszczyzny, a tak¿e na Litwie) 
pod nazw¹ „w³óczebne” czy „cho-
dzenie z konopielk¹” jest jednym z 
wariantów archaicznej s³owiañskiej 
obrzêdowoœci wiosennej, która w 
wymiarze rytualnym obrazuje coro-
czny dramat œcierania siê zantago-
nizowanych si³ kosmicznych, a osta-
teczn¹ stawk¹ owej kosmicznej poty-
czki jest dalsze istnienie œwiata.  

Aby w pe³ni zrozumieæ klu-
czow¹ rolê, jak¹ w³óczebne odgry-
wa³o w kulturze ludowej, trzeba, 
spojrzeæ na nie w kontekœcie ludowe-
go obrazu œwiata. Œwiatopogl¹d lu-
dowy stanowi³ swoisty splot wierzeñ 
siêgaj¹cych jeszcze czasów pogañ-
skich oraz wierzeñ, które zadomo-

Pieœni w³óczebne
i ich znaczenie dla przysz³ych 
losów œwiata

konopielka
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wi³y siê na naszych ziemiach wraz z 
przyjêciem chrzeœcijañstwa. Choæ 
sama treœæ wierzeñ uleg³a powa¿nym 
zmianom (np. bogowie ust¹pili 
miejsca œwiêtym, a dawne obrzêdy 
zast¹pione zosta³y przez œwiêta 
chrzeœcijañskie), to z du¿¹ doz¹ pra-
wdopodobieñstwa za³o¿yæ mo¿na, ¿e 
struktura tych wierzeñ i sam sposób 
myœlenia, które s¹ w znacznie mniej-
szym stopniu podatne na przeobra-
¿enia, stanowi¹ schedê po œwiatopo-
gl¹dzie dawnych S³owian

W uproszczeniu, z podejmo-
wanych przez badaczy prób rekon-
strukcji ludowego obrazu œwiata 
wy³ania siê struktura dziel¹ca œwiat 
na dwie antagonistyczne sfery, które 
zarysowane zosta³y ju¿ w micie o 
stworzeniu: 
- sferê przypisan¹ istotom pioruno-
w³adnoniebiañskim, kojarzonym z 
niebem, ogniem, gromami i podtrzy-
mywaniem porz¹dku w œwiecie oraz 

- sferê istot akwatyczno-chtoni-
cznych skojarzonych z chaosem, 
¿ywio³em wody, ziemi¹, urodzajem. 

Œwiat jest aren¹ nieustan-
nego œcierania siê tych przeciw-
stawnych si³ i uosabiaj¹cych je istot. 
Reprezentantem pierwszej sfery jest 
Bóg oraz gromow³adni œwiêci, tacy 
jak: œw. Micha³, œw. Eliasz czy œw. 
Jerzy. W ludowej wizji œwiata Bóg po 
stworzeniu œwiata odchodzi na 
niebiosa i przekazuje dzie³o podtrzy-
mywania porz¹dku i sprawowania 
kontroli nad si³ami chaosu swoim 
œwiêtym. Sam ingeruje w losy œwiata 
jedynie incydentalnie. Dzia³ania istot 
gromow³adnych zostaj¹ wymierzone 
w Diab³a, bêd¹cego niezale¿n¹, 
odwieczn¹ i przeciwstawn¹ Bogu 
zasad¹. Diabe³ uto¿samiany jest z 
wodami, chmurami deszczowymi,  
mg³¹, ciemnoœci¹, ziemi¹. Z Diab³em 
— Przeciwnikiem Gromow³adcy 
skojarzone zosta³y równie¿ istoty 

konopielka
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wnika Piorunow³adcy). Mimo tych 
zmian treœciowych struktura mity-
cznego pojedynku zosta³a zacho-
wana. O bardzo starym rodowodzie 
pieœni w³óczebnych œwiadczy 
ponadto ich archaiczna struktura 
wersyfikacyjna i melodyczna.  

S³owiañski Przeciwnik Gro-
mow³adcy by³ najprawdopodobniej 
bogiem zmar³ych skojarzonym ze 
sfer¹ podziemn¹, p³odnoœci¹, urodza-
jem, bogactwem, magi¹. Przypisy-
wano mu opiekê nad byd³em, nazywa 
siê go “morskim bogiem” (co wi¹¿e 
siê z wyobra¿eniem zaœwiatów 
umiejscawianych za morzem, do 
których przeprowadza³ zmar³e 
dusze). Sfer¹ mu przypisan¹ by³ 
równie¿ œwiat natury, dzika zwierzy-
na. W postaci Przeciwnika Gromo-
w³adcy odnaleŸæ mo¿emy zarówno 
œlady archaicznego bóstwa paleolity-
cznego tzw. Pana Zwierzyny, indo-
europejskiego Magicznego Suwe-
rena, jak i kosmicznego potwora 
chaosu. Ludowe wcielenie Przeci-
wnika Gromow³adcy — mityczny 
Diabe³, choæ przedstawia sob¹ 
niebezpieczeñstwo, stanowi niezbê-
dny element zarówno w kreacji jak i 
podtrzymaniu istnienia œwiata. Jest 
on wcieleniem si³ destrukcyjnych 
dopóty, dopóki ma swobodê dzia³a-
nia. Ujarzmiony przez moce gromo-
w³adne stanowi si³ê wspó³tworz¹c¹ 
kosmos. 

Wspó³istnienie tych dwu 
przeciwstawnych si³ kosmicznych 
przyjmuje formê nieustannego 
œcierania siê na wielu p³aszczyznach, 
pocz¹wszy od mitycznego konfliktu, 
maj¹cego miejsce w czasach 
Pocz¹tku, poprzez walkê ¿ywio³ów 

przynale¿¹ce do tzw. mitologicznej 
„klasy gadziej” obejmuj¹cej smoki  
bohaterów wielu podlaskich pieœni 
w³óczebnych czy wê¿e, maj¹ce 
zdolnoœæ do przeobra¿ania siê w 
smoki. Co ciekawe, do sfery przyna-
le¿nej Przeciwnikowi Gromow³adcy 
nale¿¹ równie¿ pewni œwiêci, wœród 
których na czo³o wysuwa siê doœæ 
bliski kuzyn mitycznego Diab³a — 
œw. Miko³aj.

Bli¿sze przyjrzenie siê 
ludowemu Bogu oraz Diab³u ujawnia 
spore rozbie¿noœci z ich chrzeœcijañ-
skimi prawowiernymi odpowiedni-
kami. Przyczyn¹ takich ró¿nic jest 
fakt, ¿e opozycja Bóg-Diabe³ wpisa³a 
siê w strukturê zdecydowanie starsz¹ 
— strukturê w³aœciw¹ obrazowi 
œwiata dawnych S³owian. Jak wyka-
za³y próby rekonstrukcji mitologii 
s³owiañskiej, pierwowzorem mity-
cznego konfliktu pomiêdzy Bogiem   
i Diab³em by³ antagonizm dwóch bo-
gów: Peruna i Welesa. Relacja pomiê-
dzy tymi bóstwami wywodzi siê nato-
miast z indoeuropejskiego mitu o po-
jedynku pomiêdzy Bogiem Gromu a 
Wê¿em/Smokiem. Znany z podla-
skich pieœni w³óczebnych motyw po-
konania smoka przez gromow³adne-
go Boga oraz œw. Jerzego jest wiêc 
wariantem archaicznego mitu, który 
w zmodyfikowanej wersji przetrwa³ 
w pieœniach przez wieki a¿ do dnia 
dzisiejszego. We w³óczebnej wersji 
mitu rolê Gromow³adcy przejêli 
chrzeœcijañski Bóg oraz œwiêty Jerzy 
(rzymski oficer z Kapadocji przedsta-
wiany w ikonografii na bia³ym koniu, 
który wed³ug legendy pokona³ smoka 
i którego dziêki temu S³owianie chêt-
nie widzieli w roli pogromcy Przeci-

konopielka
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przejawiaj¹c¹ siê w cyklu wegetacyj-
nym czy zjawiskach atmosfery-
cznych, a¿ po symboliczne odniesie-
nia w rytua³ach czy magicznych 
zabiegach ochronnych. W wielu re-
gionach S³owiañszczyzny wierzono, 
¿e smoki posiadaj¹ moc gromadzenia 
¿yciodajnej wody i uto¿samiano je z 
chmurami oraz przypisywano im 
wstrzymywanie opadów. Uwolnienie 
deszczu wymaga³o wiêc interwencji 
mocy gromow³adnych. Istoty zwi¹-
zane z Przeciwnikiem Gromow³adcy 
odgrywaj¹ te¿ kluczow¹ rolê w cyklu 
wegetacyjnym. W wielu regionach 
cykl ten symbolizowany jest poprzez 
rozkuwanie ³añcucha przez mity-
cznego Diab³a. W momencie, gdy 
Diab³a dzieli od wyswobodzenia ju¿ 
tylko jedno ogniwo, ³añcuch zostaje 
na powrót scalony b¹dŸ to przez 
istoty gromow³adne, b¹dŸ te¿ na 
przyk³ad przez cygana-kowala. 
Wydarzenie to ma miejsce w okresie 
Wielkanocy i zwiastowane jest 

zwykle przez pierwsze wiosenne 
uderzenie pioruna. Pierwszy grom 
zakuwaj¹c Diab³a otwiera i zap³adnia 
ziemiê pobudzaj¹c j¹ do wegetacji. 
Scalenie ³añcucha jest warunkiem 
trwania œwiata. Nastêpstwem 
rozkucia ostatniego ogniwa i uwol-
nienia Diab³a bêdzie koniec œwiata. 

Takie scalenie nie odbywa³o 
siê jednak samoczynnie. Wierzono, 
¿e rytualna pomoc cz³owieka jest tu 
nieodzowna oraz ¿e pewne prze³o-
mowe œwiêta s¹ okresami, w których 
si³y chaosu pragn¹ uwolniæ siê spod 
jarzma istot gromow³adnych i cze-
kaj¹ tylko na obrzêdowe potkniêcia i 
zaniechania ze strony ludzi. W 
ró¿nych regionach S³owiañszczyzny 
wierzono, ¿e zaniechanie pewnych 
czynnoœci rytualnych spowoduje 
zerwanie siê Diab³a z ³añcucha i spro-
wadzi koniec œwiata. Oprócz kolê-
dowania do takich czynnoœci nale¿¹ 
miêdzy innymi pisanie pisanek czy 
palenie ogni w wigiliê œw. Jerzego.

VI Miêdzynarodowe Spotkania z Konopielk¹ w 2007 r. 
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W prze³omowych momen-
tach roku, do których nale¿a³ niew¹-
tpliwie pocz¹tek wiosny, œwiat przy-
pomina³ bia³¹ kartê, która domaga³a 
siê rytualnego zapisania w postaci 
wzoru, który przez najbli¿szy okres 
¿ycie bêdzie powiela³o. St¹d troska o 
„dobry pocz¹tek” i pieczo³owitoœæ z 
jak¹ dokonywano wszelkich aktów 
inicjalnych. Rytualne przywo³anie 
przez wo³oczebników mitu o poko-
naniu Smoka samo w sobie stanowi³o 
swoisty gwarant kosmicznego ³adu i 
ziemskiego urodzaju. Ponadto, œpie-
wano pieœni zawieraj¹ce bezpoœre-
dnie magiczne ¿yczenia maj¹ce zape-
wniæ konkretnemu gospodarzowi 
dobrobyt i pomyœlnoœæ. Pieœni te 
stwarza³y magiczne precedensy, w 
których œwiêci pomagaj¹ gospoda-
rzowi w okreœlonych czynnoœciach 
gospodarczych, a ¿yczenia szybkiego 
zam¹¿pójœcia i licznego potomstwa 
œpiewane w osobnych konopielkach 
dla dziewcz¹t na wydaniu mia³y 
zapewniæ im p³odnoœæ.

Godnoœci wo³oczebnika do-
stêpowali jedynie m³odzi ch³opcy, 
jurni kawalerowie, którzy w sposób 
rytualny stawali siê uosobieniem 
mêskich mocy gromow³adnych. 
Przypadki w³óczebnego z udzia³em 
dzieci, czy co gorsze kobiet, stanowi¹ 
ju¿ prawdopodobnie efekt degenera-
cji obrzêdu i zapomnienia jego 
mitycznych sensów.

Wraz z rozpadem tradycyj-
nej wizji œwiata zapomniano z cza-
sem o pierwotnych motywach cho-
dzenia z w³óczebnym. Przez dziesiê-
ciolecia œpiewano te niegdyœ rytualne 
pieœni ju¿ jedynie z pobudek towa-
rzyskich, dla podtrzymania weso³ej 

kompani lub te¿ po to, by kultywo-
waæ zwyczaje ojców. Jak widaæ, 
rytua³ zachowuje sw¹ skutecznoœæ 
niezale¿nie od tego czy uczestnicy 
wierz¹ w jego moc sprawcz¹ czy te¿ 
nie, na co niezbitym dowodem jest 
nieprzerwane istnienie œwiata. 

Pewnej Wielkanocnej Nie-
dzieli w latach 50-tych w podlaskich 
wioskach zaleg³a g³ucha cisza. Nie 
znaleziono ju¿ ani jednego powodu, 
dla którego warto wyjœæ gromadnie   
z konopielk¹. Etnografowie orzekli 
zgon w³óczebnego. O dziwo równie¿ 
i wówczas œwiat nie przesta³ istnieæ. A 
poniewa¿ pieœni w³óczebne maj¹ moc 
podtrzymywania œwiata, jedyny 
logiczny wniosek, jaki w tej sytuacji 
siê nasuwa, jest taki, ¿e musia³y byæ 
one wci¹¿ nucone gdzieœ w zaciszu 
domowym przez starych, „przenie-
sionych do rezerwy” wo³oczebników. 
Kto wie, byæ mo¿e wiele zawdziê-
czamy wo³oczebnikom z terenów 
Bia³orusi czy Litwy? Nie dajmy siê 
jednak uœpiæ w b³ogim poczuciu 
asekuracji p³yn¹cej zza wschodniej 
granicy, weŸmy sprawy w swoje rêce. 
Dopiero z tej perspektywy widaæ, 
jak¹ donios³oœæ i wagê dla wspó³cze-
snego œwiata i spo³ecznoœci miêdzy-
narodowej maj¹ dzia³ania Knyszyñ-
skiego Oœrodka |Kultury i Stowarzy-
szenia „Tratwa”, które sobie tylko 
znanymi sposobami motywuj¹ no-
wych wo³oczebników, by wyszli w 
Wielkanocny wieczór w zwartych  
kompaniach z jurn¹ pieœni¹ na ustach 
i gromow³adn¹ moc¹ swych garde³ po 
raz kolejny zakuli mitycznego 
Diab³a? Czy wiedz¹, jak wiele œwiat 
im zawdziêcza? „Niech bêdzie na 
czeœæ i chwa³ê”!!!                              •

konopielka
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Wœród wielu gatunków dorocznego 
folkloru, jakie zachowa³y siê wœród 
S³owian i Ba³tów znajduj¹ siê ¿ycz¹ce 
kolêdy, pieœni towarzysz¹ce zwyczajo-
wym obchodzeniem domostw. Kolêdy, o 
których bêdzie tutaj mowa, nie maj¹ 
charakteru chrzeœcijañskiego, s¹ regular-
nie powtarzan¹ praktyk¹ magiczn¹, 
sposobem z³o¿enia ¿yczeñ. 

Wielkanocne kolêdowanie 
by³o znane w Polsce, na Litwie, £otwie, 
Bia³orusi. Ostatnio wydane prace 
rosyjskie pozwoli³y rozszerzyæ obszar 
wystêpowania wiosennych kolêd na 
tereny Pskowszczyzny i Smoleñszczy-
zny, gdzie wœród ludnoœci rosyjskiej, ale 
w XIX w. jeszcze mówi¹cej po 
bia³orusku, znany jest gatunek mojego 
zainteresowania. Wiosenne kolêdy s¹ 
jednym z licznych gatunków pieœni 
¿ycz¹cych wykonanych przez odwie-
dzaj¹cych domostwa w czasie ró¿nych 
œwi¹t dorocznych. Najlepiej znane w Pol-
sce kolêdowanie bo¿onarodzeniowe ma 
swe odpowiedniki na ziemiach wspól-
noty ba³to-s³owiañskiej w pieœniach wy-
konanych podczas obchodów domostw 
na Bo¿e Narodzenie, Nowy Rok, 
Zapusty, Wielkanoc, czasem równie¿ na 
Zielone Œwi¹tki, w dniu œw. Jerzego, œw. 
Jana, œw. Marcina itp. 

Kolêdy noworoczne i wielka-
nocne posiadaj¹ najwiêcej wspólnych 
typów i motywów. Czasami te same 
teksty s¹ œpiewane w cyklu zimowym lub 
wiosennym, ró¿ni¹ siê jedynie refrenem i 

 

warstw¹ muzyczn¹, która przypo-
rz¹dkowuje utwór do danego okresu 
wykonawczego. W pracy poœwiêci³em 
wiele uwagi symbolice wiosennych kolêd 
w kontekœcie folkloru obrzêdowoœci 
dorocznej Bia³orusi i Litwy. Wiosenne 
kolêdy — pomimo, ¿e zapisane w ró¿-
nych jêzykach (po polsku, bia³orusku, 
litewsku i rosyjsku) — zachowuj¹ wyra-
Ÿn¹ jednoœæ gatunkow¹, wiele typów 
znajdujemy na terenach dalekich od sie-
bie, na przekór granic jêzykowych i wy-
z n a n i o w y c h ,  w œ r ó d  k a t o l i k ó w,  
prawos³awnych i protestantów.

Podobieñstwo miêdzy chodze-
nie po wo³oczebnemu a kolêdowaniem w 
czasie Bo¿ego Narodzenia nie polega 
wy³¹cznie na wspólnocie tematów i 
motywów ¿yczeniowych. Konopielki, tak 
samo jak kolêdy œpiewane przez zimo-
wych kolêdowników, by³y jedynymi pie-
œniami, którym obowi¹zkowo towarzy-
szy³y instrumenty. W grupie znaleŸæ siê 
musia³ muzykant graj¹cy na skrzypcach, 
harmonii guzikowej, cymba³ach lub du-
dach. Ten ostatni instrument w niejednej 
miejscowoœci regionu œwiêciañskiego i 
ignaliñskiego towarzyszy³ w okresie 
miêdzywojennym jedynie wiosennym 
kolêdom, czyli by³ u¿ywany jeden jedyny 
dzieñ, noc, w roku. Przy zapisanej przez 
ks. Antoniego Juszkiewicza pieœni znaj-
duje siê uwaga: „stró¿e, którzy wystrojeni 
strzeg¹ wielkanocny grób w koœciele, z 
dudami, skrzypcami i kanklës ³a³uj¹ na 
Wielkanoc chodz¹ po obejœciach”. 

konopielka
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zapustnego obchodzenia domostw, z 
charakterystycznym u¿yciem „niby 
instrumentów” w postaci narzêdzi 
powszechnego u¿ytku, w czasie gdy 
panuje œwiat na opak wykorzystywanych 
jako instrumentów muzycznych. 

Warto zaznaczyæ, ¿e na terenach 
wystêpowania wiosennego kolêdowania 
za koniec zimy uwa¿ano zapusty-
maslenicê, kiedy na Litwie palono Morë, 
odpowiednik polskiej marzanny, oraz 
wygoniono zimê, krzycz¹c „Zimo, zimo 
wybieg z podwórka”. Bardzo g³oœno 
œpiewane, krzyczane, s¹ dopiero pieœni na 
œwiêtego Jerzego wykonanych na 
wysokich p³otach lub wiesnianki maj¹ce 
„obudziæ” i przywo³aæ wiosnê. 

W etnograficznych Ÿród³ach od 
XIX w. wymienia siê instrumenty 
obowi¹zkowo towarzysz¹ce wiosennemu 
kolêdowaniu. Najczêœciej wspomina siê o 
dudach i skrzypcach, jako instrumenty 
solowe lub w zespo³ach z³o¿onych z : 
kanklës, skrzypiec i dud (w Wielonie, przy 
Litwie Pruskiej) oraz dudy i skrzypce (na 
Bia³orusi) W póŸniejszych Ÿród³ach 

Rola muzykanta w hierarchii 
grupy by³a bardzo wa¿na. Podobnie jak 
przy zimowym kolêdowaniu dziel¹c dary 
dostawa³ ich wiêcej, tyle co poczynalnik. 
Zarówno w kolêdach i pieœniach 
w³óczebnych w samym tekœcie wyró¿nia 
siê muzykanta, by dary dla niego by³y 
wiêksze:

A naszamu dudaru,
Choæ kusok sa³a, [...]
Choæ kusok sa³a  
dudu padmazaæ, [...]
Sztob jana ihra³a.

Na £otwie je¿eli w odwiedza-
nym domu s¹ dziewczyny na wydaniu, to 
po z³o¿eniu ¿yczeñ gospodarzowi, 
jeszcze grali na dudach, bez œpiewu.

Wiele autorów zwróci³o uwagê na 
apotropeiczn¹ funkcjê muzyki czy raczej 
ha³asu w ró¿nych obrzêdach. Podczas 
wiosennego kolêdowania nie by³o jednak 
„obrzêdowego zgie³ku” typowego dla 
ka¿dego momentu przejœcia, wesela, 
bo¿onarodzeniowego i zapustnego 
kolêdowania. Szczególnie dotyczy to 
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znajdujemy wzmianki równie¿ o 
cymba³ach, bandoneonie, harmonii, 
obecnie najczêœciej o akordeonie. 

Wszystkie instrumenty wspo-
mniane w XIX w. mia³y zwi¹zek ze sfer¹ 
podziemn¹, diab³em lub œmierci¹. W tym 
przypadku nie chodzi³o tylko li o apotro-
peiczny sposób traktowania dŸwiêku, ale 
o u¿yciu instrumentów specyficznie war-
toœciowanych, zwi¹zanych z chtoniczn¹ 
sfer¹ œwiata i pewn¹ kategori¹ dŸwiêku.

 Dudy
Zbiornik powietrza dud najczêœciej by³ 
wykonany z ca³ej koziej skóry, sk¹d bior¹ 
siê nazwy instrumentu w ludowej 
terminologii: koza, kozio³ bia³y, kozio³ 
doœlubny. Zak³ada ona œciœlejszy zwi¹zek 
miêdzy instrumentem i zwierzêciem, 
skoro metonimicznie i metaforycznie 
istnieje miêdzy nimi g³êbsza wiêŸ 
wprowadzona przez wspóln¹ nazwê. 
Dudy by³y instrumentem donoœnym, o 
charakterystycznej, 'becz¹cej' barwie 
dŸwiêku, co potêgowa³o to wra¿enie.

Graj¹cy na dudach by³ uwa¿any 
za osobê niepospolit¹, maj¹c¹ cechy 
zwi¹zane z sacrum ,  posiadaj¹cy 
ponadnaturalne si³y. Szpilewski pisze, ¿e 
dudziarza w kulturze tradycyjnej 
Bia³orusi, zaszeregowano do pewnej 
'kasty':  'Na dumku Bie³aruscau, 
znachary-wauka³aki  ludzi nie prostyja, a 
jak byccam sk³adajuæ asobuju kastu 
wyszejszych istot, jakija maju suwiaŸ z 
nieczystymi duchami: u sk³ad hetaj kasty 
uwachodziaæ dudary,  kazaczniki  
nakszta³t bajanau, m³ynary…i pastuchi”. 
Wszystkie wymienione przez Szpile-
wskiego 'zawody' ³¹czy mediacyjnoœæ, w 
przypadku samego dudziarza wynikaj¹ca 
z opanowania instrumentu stworzonego 
przez diab³a z  koziej skóry. Koza lub 

 kozio³ uosabia³ moce seksualne, by³ 
uwa¿any za zwierzê nieczyste, zwi¹zane 
z czarownicami i diab³em, który czêsto 
bywa³ przedstawiany jako hybrydalna 
postaæ z rogami i kopytami koz³a. W wie-

lu bajkach i podaniach w ca³ej Europie 
wskazuje siê na zwi¹zek chtonicznych 
istot z tym instrumentem. W ajtiologi-
cznym podaniu huculskim diabe³ jest 
pierwszym budowniczym dud: 

„Na pocz¹tku œwiata pastuszy³ i 
Bóg, i Osynawec — czart. Bóg mia³ 
owieczki, a Ten mia³ kozy. Zeszli siê raz 
obydwaj i za³o¿yli siê: który szybciej do 
po³udnia wypasie, wydoi i taki bunc zrobi, 
¿eby siê nó¿ z³ama³, jak bêd¹ krajali, ten 
wygra i ma sobie wzi¹æ kozy albo owce. 
Jak Bóg wygra³by, to ma wzi¹æ od Tego 
kozy, a jak Ten wygra, to ma sobie zabraæ 
wszyækie owieczki Bo¿e. 

Powstawali rankiem, Bóg poszed³ 
za owcami, a ten za kozami. Bóg chodzi 
sobie za owieczkami i gra na sopi³ce  
fujarce, a Osynawec — na drumli sobie 
gra, siad³ na skale, a kozy posz³y sobie po 
ska³ach. A jak po³udnie nadchodzi³o, 
Osynawec chcia³ byæ pierwszy, ale kozy 
by³y jedne na ska³ach, inne w smreki 
pow³azi³y, a on ugania siê za nimi, a¿ siê 
spoci³. 

A te kozy to on przecie wymyœli³, 
temu s¹ takie przewrotne, jak on. Kozy 
³azi³y po drzewach jak wiewiórki, bo mia-
³y przy kolanach pazury, a rogi do przodu 
zagiête. I ogon mia³y d³u¿szy, taki jak u 
owcy. I chodzi³o to to, kêdy chcia³o — czy 
po drzewie, czy po skale, jak wiewiórka.   
I dziœ na drzewo wskoczy, jak pochy³e, na 
proste ju¿ nie pójdzie, bo pazurów nie ma.

Osynawec chce kozy pozaganiaæ, 
a to siê porozbiega³o i nie mo¿e ani rusz. 
Wlaz³ na œwierczek, kozê z³apa³ za ogon  
ogon siê urwa³. Pobieg³ do drugiej, ³aps 
za ogon i ci¹gnie w dó³, a koza zapar³a siê 
pazurami i rogami o œwierczek. Ten 
szarpie, rogi s¹ ju¿ proste, a ogon do góry 
sterczy. Co z³apie, to koza znowu siê tam 
wdrapie, a czartowi ino ogon zostaje. To 
dlatego i teraz kozy nie maj¹ tych pazu-
rów, rogi s¹ ju¿ proste, a ogon do góry 
sterczy. 

Bóg tymczasem zagna³ owieczki, 
wydoi³, zrobi³ bunc i po³o¿y³, ¿eby kapkê 
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ociek³. A Osynawec nie móg³ ju¿ uganiaæ 
siê za kozami i zacz¹³ rzucaæ w nie 
kamieniami. Tak d³ugo rzuca³, póki 
wszystkie pozagania³. Do koszary, gdzie 
owce i kozy trzymali przyszed³ taki, ¿e pot 
siê z niego ciurkiem la³. A Bóg ju¿ chcia³ z 
po³udnia owce z powrotem zaganiaæ. 
Ukroi³ Bóg bunc, a¿ tu nóz — trzask! i 
z³ama³ siê. 

Tak Bóg wygra³ zak³ad. Zabra³ 
sobie Bóg kozy, bo tak siê pierwej ugodzi-
li. Ale trzy kozy zosta³y jeszcze na ska³ach. 
Bóg chcia³ i tamte zabraæ, ale Osynawec 
wyprosi³ sobie jedno koŸlê i Bóg mu da³. A 
ten — bodajby sczez³ — w³o¿y³ rogi koŸl¹-
tka za pas — czeres, z³apa³ za tylne nogi    
i dusi je, a kózka jak nie zacznie meczeæ 
ró¿nymi g³osami. Ten — bodajby sczez³ — 
powiada, ¿e on tak gra na instrumencie, 
¿e to dudy. Potem wzi¹³, z³upi³ skórê z tego 
koŸl¹tka, dorobi³ piszcza³ki i dmuchawê, 
bas, chodzi³ sobie po lasach i gra³.”  

Diabe³ sw¹ muzykê wykonuje w 
lesie, obszarze niebezpiecznym, nie-
oswojonym, stanowi¹cym orbis exterior, 
gdzie mieszkaj¹ demony. 

W bia³oruskich kolêdach okresu 
Bo¿ego Narodzenia równie¿ opisuje siê, 
jak „stary dziad” robi dudy z koziej skóry:

Chacieli kozaczku
Da j zahibici,
Dudu paszyci,
Nia bojsia, kozaczka,
Ni stralcoj-bajcoj,
Pabojsia, kozaczka,
Staroha dzieda
Z siwoj baradoj.
Jon tabie zhubia,
Szkuru ob³upia,
Dudu paszyje.
Hraj, maja duda!

W innej wersji huculskiego podania 
zwraca siê uwagê na pewien nakaz, który 
obowi¹zuje w konstrukcji dud do dzisiaj 
— skóra nie mo¿e byæ krojona: „wróci³ 
czart do Boga i zacz¹³ prosiæ, ¿eby Bóg 
mu da³ choæby skórê z kozy.  Dam, ale 

¿ebyœ nie kroi³! Bóg wzi¹³ i ob³upi³ kozê ze 
skóry. Czart zabra³ sobie skórê i zrobi³ z 
niej dudy, a z rogów piszcza³ki do tych dud 
i zacz¹³ na niej graæ. Przez to dudy s¹ 
czarcie, a fujarka  Bo¿a.”

Zamkniêty zbiornik powietrza, 
którm jest nierozkawa³kowana kozia skó-
ra odwo³uje siê do idei pe³ni i niepodziel-
noœci. Równie¿ ta ca³oœciowoœæ, oznacza-
j¹ca nieistnienie podzia³ów, stan przed 
wprowadzeniem opozycji równie¿ lokuje 
instrument blisko tamtego œwiata. Do tego 
samego.

Instrument stworzony przez 
diab³a umo¿liwia pozyskiwanie jakoœci 
przypisanym zaœwiatom i dlatego obo-
wi¹zkowo grano na nim, podczas 
obrzêdów zwi¹zanych z magi¹ p³odnoœci. 
Wi¹¿e siê on z kolêdowaniem zimowym i 
wiosennym, ¿niwach, weselem, czyli kie-
dy dziêki rozmaitym zbiegom zwiêksza-
no moce witalne ziemi, rozrodczoœæ zwie-
rz¹t i rozwój rodziny:
• Na weselu dudziarz graj¹c odprowadza³ 
wraz z dru¿kami i staroœcin¹ m³odych do 
kleci, gdzie spêdzali noc, oraz budzi³ ich 
graj¹c na „dzieñ dobry”. Równie¿ na 
Litwie uwa¿ano, ¿e „m³odzi wstawszy 
bez muzyki bêd¹ bezdzietni”. 
• Osobliwe miejsce odgrywa³ dudziarz na 
weselu sierotki, pe³ni¹c rolê jej zmar³ej 
matki. Panna m³oda prowadzi³a œpiewan¹ 
rozmowê z dudziarzem.
• W czasie ¿niw dudziarz wychodzi³ w 
pole i gra³ ¿niwne pieœni, by zdobyæ 
przychylnoœæ ducha niwy. 

Koza jak ka¿de zwierzê o wyra-
Ÿnych powi¹zaniach z zaœwiatami, bywa³ 
wykorzystany w magii i obrzêdach 
maj¹cych zapewniæ p³odnoœæ, ¿yznoœæ 
przyrody i odnawianie œwiata, st¹d te¿ 
obecnoœæ nie tylko zwierzêcia, ale dud i 
muzyki granej na nich. Na ca³ej S³owiañ-
szczyŸnie podczas kolêdowania na Bo¿e 
Narodzenie, Trzech Króli, Zapustów czy 
Wielkanoc wodzi³o siê kozê, ¿yw¹ lub 
przebierañca, aby zapewniæ okolêdowa-
nym urodzaj i dostatek, wypowiadaj¹c 
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przy tym znan¹ formu³ê „Gdzie koza 
chodzi, tam ¿yto rodzi”. 

Z powodu powi¹zania z sacrum  
w niektórych krajach muzyka dudziarska 
spotyka³a siê z wyraŸn¹ dezaprobat¹ du-
chowieñstwa. W drugiej po³owie XIX w. 
w Estonii tañce przy muzyce skrzypco-
wej uwa¿ano za mniejszy grzeszne, ni¿ 
przy muzyce na dudach, gdy¿ ten instru-
ment zosta³ stworzony przez diab³a a 
skrzypce przez anio³ów. Jednak Reynolds 
uwa¿a, ¿e ³¹czenie skrzypiec w Estonii z 
niebiañsk¹ sfer¹ jest wyj¹tkiem, gdy¿ w 
ca³ej Europie ten instrument wi¹za³ siê z 
chtonicznymi postaciami. W estoñskim 
folklorze znajdujemy odzwierciedlenie 
punktu widzenia pastorów, najczêœciej 
niemieckojêzycznych, dla których 
skrzypce by³y instrumentem „bardziej 
cywilizowanym, kulturalniejszym i 
bli¿szy chrzeœcijañstwu”, ni¿ dudy. 

Skrzypce
Norbertas Vëlius analizuj¹c postaæ diab³a 
(velnias) w litewskim folklorze wœród 
wielu jego cech wymienia jego opiekê 

nad czarownikami i wieszczami, którzy 
zawsze s¹ równie¿ muzykantami. Sam 
diabe³ lubi muzykê i gra na instrumen-
tach, czêsto pokazywa³ siê ludziom przy-
bierawszy postaæ muzykanta. Ulubionym 
instrumentem diab³a by³y skrzypce. 

Wyobra¿enie graj¹cego na skrzy-
pcach diab³a jest bardzo czêste nie tylko w 
folklorze, ale równie¿ znajdujemy go w 
historycznych dokumentach. W opubli-
kowanym przez Ludwika Jucewicza 
akcie oskar¿enia z 1730 r. w Telszach na 
¯mudzi dwie kobiety skazano na stos w 
s¹dzie, gdy jedna z nich przyzna³a, ¿e 
uczestniczy³a w sabacie czarownic na 
Górze Szatryja i tam tañczy³a, gdy diabe³ 
im przygrywa³ na skrzypcach.

Skrzypkowie sami s¹ porówny-
wani lub maj¹ zwi¹zek z istotami chtoni-
cznymi. W pieœniach weselnych mówi 
siê: „diabe³ pracy nie mia³, wyhodowa³ 
muzykantów”. Równie¿ mówi siê, ¿e mu-
zykanci s¹ dzieæmi Laume (czarownicy), 
lub Laume im uszy³a koszulkê. Na 
HuculszczyŸnie uwa¿ano, ¿e diabe³ 
stworzy³ skrzypce.   
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W litewskich bajkach i podaniach 
skrzypek czêsto jest zapraszany do gry w 
tamtym swiecie. Diabe³ pojawia³ siê 
ubrany w niemieckim stroju, zaprasza³ 
muzykanta graæ w swym pa³acu, ale 
zdarza siê, ¿e muzykant uda siê w 
zaœwiaty z w³asnej inicjatywy. Skrzypko-
wi udaje siê jednak uciec ze œwiata pod-
ziemnego i wracaæ do ludzkiego, staj¹c 
siê istot¹ mediacyjn¹, co wynika zarówno 
ze zwi¹zku z sacrum, jak i z powodu 
grania na diabelskim instrumencie. 

Norbertas Vëlius zauwa¿y³, ¿e w 
dawnej mitologii indoeropejskiej czêste 
s¹ podró¿e bogów lub cz³owieka na tam-
ten œwiat, ¿e nie ma takiej œcis³ej granicy 
miêdzy œwiatem ¿ywych i umar³ych, jak 
w religii chrzeœcijañskiej. 

Muzykantowi diab³y odwdziê-
cza³y siê p³ac¹c pieniêdzmi, pomagaj¹. 
Gdy garbaty muzykant piêknie gra³, dia-
be³ zabiera³ mu garb, lecz kiedy gra³ Ÿle 
• Zdolnoœæ do gry na skrzypcach czêsto 
odbierano jako wynik paktu z diab³em.
• Skrzypków uwa¿ano za czarowników.
• Istnia³o wiele magicznych sposobów do 
poprawiania dŸwiêku skrzypiec.
• Wierzono, ¿e mo¿na uczyæ siê graæ na 
skrzypcach dziêki magicznym prakty-
kom. 

Muzykant, który przebywa³ na 
tamtym œwiecie i graj¹cy na ulubionym 
instrumencie diab³a nabiera szczególne 
cechy.Skrzypek, skrzypce i jego muzyka, 
jak ka¿dy przedmiot i zjawisko o wy-
raŸnych powi¹zaniach z zaœwiatami, by³y 
wykorzystane jako œrodek magiczny.

Wierzenia o skrzypcach obszaru 
wystêpowania wiosennych kolêd nie 
ró¿ni¹ siê od zapisanych w innych krajach 
europejskich, na przyk³ad w Polsce. 
Warto pamiêtaæ, ¿e wiara w zwi¹zek 
skrzypiec i skrzypków z si³ami demoni-
cznymi nie ogranicza³a siê do kultury 
tradycyjnej. O skrzypkach trzymaj¹cych 
z diab³em mówiono równie¿ wœród 
profesjonalnych skrzypków graj¹cych w 
salach koncertowych ca³ej Europy. Z pe-

wnoœci¹ najlepszym przyk³adem demo-
nicznej wirtuozerii by³ Niccolò Paganini, 
którego znakomita gra, wygl¹d i 
ekscentrycznoœæ by³y dobr¹ po¿ywk¹ dla 
opowiadañ o jego zwi¹zkach z „lichym”.

Kanklës
Kanklës to instrument nale¿¹cy do ro-
dziny chordofonów szarpanych, z p³a-
skim korpusem rezonansowym o kszta³-
cie trapezoidalnym. By³y one znane na 
wschodnich wybrze¿ach Morza Ba³ty-
ckiego od Litwy po Finlandiê, gdzie by³y 
opiewane w ludowych pieœniach i runach 
Kalevali.

Zgodnie z mitycznym schema-
tem, z którym na pocz¹tku ludzi uczy³y 
wszystkiego istoty nadprzyrodzone, 
zaklinacz i kantelista Väinämöinen, 
g³ówny bohater Kalevali, tworzy pier-
wsze kantële z koœci renifera, na szczê-
kach ogromnego szczupaka umocowa³ 
struny z w³osia z ogona konia nadprzyro-
dzonej istoty Hiisi. Instrument brzmi 
dobrze tylko w jego rêkach. Jego magi-
czna gra ma niezwyk³¹ moc: jaskinie        
i kamienie w górach dudni¹,  po wodzie 
p³ywaj¹ otoczaki, ciesz¹ siê wysokie 
sosny i pnie w piasku tañcz¹. Gry 
Väinämöinena s³uchaj¹ zebrani ludzie, 
leœne zwierzêta i ptaki, nawet krety wy³a-
¿¹ spod ziemi. Kankële s¹ u¿ywane jako 
magiczne narzêdzie, ich dŸwiêkami za-
klinacz usypia wrogów Pohjoli, nawet 
uzbrojonych w miecze rycerzy.

W litewskich podaniach wspo-
mina siê, ¿e dŸwiêk kanklës pomaga³ 
oddalaæ nieszczêœcia, prze¿yæ morowe 
powietrze i inne choroby. Mia³y równie¿ 
œcis³y zwi¹zek ze œmierci¹. Sam wybór 
czasu budowy instrumentu ³¹czy³ siê ze 
œmierci¹ i mityczno-magicznym pojmo-
waniem czasu i przestrzeni. Najlepszym 
okresem ciêcia drzewa, z którego wy¿³obi 
siê kanklës, by³ czas, gdy ktoœ umiera, 
najlepiej bliska osoba, albo kiedy s³yszy 
siê, ¿e niedaleko ktoœ umar³. Drzewo 
trzeba ci¹æ, póki osoba ta nie zosta³a 
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pochowana. Jeœli zmar³y jest bardzo 
op³akiwany, wtedy kanklës wy¿³obione z 
drewna wyciêtego w tym czasie bêd¹ 
mia³y bardzo smutny, ¿a³osny i g³eboki 
„g³os”, uwa¿any za najpiêkniejszy. Na 
pó³nocnej Auksztocie zapisano niema³o 
opowiadañ o tym, ¿e dzieci po œmierci 
rodzica nieraz najpierw chodzi³y do lasu 
ci¹æ drzewo na kanklës, a dopiero potem 
zajmowa³y siê zmar³ym. 

Wybór odpowiedniego drewna 
na ten instrument równie¿ mia³ swoje 
wymogi. Mia³o ono pochodziæ z drzewa 
rosn¹cego w du¿ym lesie lub puszczy na 
wzgórzu lub innym wy¿szym miejscu. 
Do wyrobu kanklës s³u¿y³ tylko sam 
wierzcho³ek drzewa.

Kanklës by³y kojarzone ze 
œmierci¹ „od pocz¹tku”. Ilustruje to na-
stêpuj¹ce podanie ajtiologiczne o po-
chodzeniu instrumentu: „W pewnej okoli-
cy szala³o morowe powietrze. Wymar³o 
du¿o ludzi, ma³o kto zosta³ ¿ywy, ale tym 
¿ywym by³o bardzo nudno ¿yæ. Z tej nudy 
zaczêli robiæ tak¹ muzykê, ¿eby w jakiœ 
sposób siebie rozweseliæ. Wzi¹wszy topór, 
obciosali drzewo, wy¿³obili œrodek, 
przybili deseczkê na wierzchu i niechc¹co 
wysz³a taka muzyka, nazwana kanklës. 
Pewien cz³owiek zacz¹³ wieczorami graæ 
na tych kanklës. Nieoczekiwanie przycho-
dzi œmieræ i s³ucha pod oknem, kto tak 
rzewnie gra. Myœli tak, myœli owak: œci¹æ, 
czy nie œci¹æ tego cz³owieka, ale ze 
wzglêdu na kanklës zlitowa³a siê i nie 
œciê³a. Od tego czasu rozprzestrzeni³y siê 
kanklës”. Wierzenie, ¿e kanklës maj¹ 
moc oddalania œmierci spotykamy 
równie¿ wœród Estoñczyków i Setów, 
którzy uwa¿ali, ¿e je¿eli przy umieraj¹-
cym bêdzie gra³o siê na kanklës, œmieræ 
nie zabierze go, a¿ nie ucichnie brzmienie 
instrumentu.

Na to, ¿e kanklës by³y zwi¹zane 
ze œmierci¹ wskazuj¹ równie¿ teksty 
s³owne pieœni i bajki. Przyk³adem tego 
mo¿e byæ pieœñ ¿niwna, znana na 
SuwalszczyŸnie. Znajdujemy w niej 

motyw drzewa kosmicznego, którego oœ 
wertykalna podzielona jest na trzy czêœci: 

Šalia kelio vieškelëlio
Žalias jovarëlis
(Przy drodze, goœciñcu.
Zielony jaworeczek.)

Jovarëlio pašaknëlës’
Skambanèios kanklelës
(U korzeni jaworeczka
Brzmi¹ce kanklelës
[Zdrobnienie od kanklës])

Jovarëlio vidurëlyj
Gaudžianèios bitelës.
(W œrodku jaworeczka
brzêcz¹ce pszczó³eczki.)

Jovarëlio viršûnëlëj
Sakalëlio lizdas.
(U wierzcho³ka jaworeczka
Gniazdo sokó³ka.)

Jak mo¿emy zaobserwowaæ na 
tym przyk³adzie, kanklës znajduj¹ siê 
tutaj u korzeni jaworu, w podziemnej 
sferze wyznaczonej przez drzewo 
kosmiczne, czyli w sferze ³¹czonej w 
ludowej wizji œwiata ze œmierci¹.

Kanklës mia³y równie¿ swój œci-
s³y „regulamin” dotycz¹cy czasu i miej-
sca grania. Granie na tym instrumencie 
by³o szczególnym rodzajem medytacji. 
Móg³ na nim graæ wy³¹cznie mê¿czyzna, 
gdy¿ tradycyjnie kobiety nie gra³y na 
Litwie na ¿adnych instrumentach. Grano 
wieczorem, w domu, tylko dla siebie, gdy 
dooko³a panowa³a zupe³na cisza. Na 
pó³nocnej Auksztocie do pierwszej wojny 
œwiatowej w ten sposób grano na piêcio-
strunowych kanklës wy³¹cznie archai-
czne sekundowe sutartinës. Na nim grano 
równie¿ na pogrzebach.

W ludowej wizji œwiata kojarzono 
ró¿ne instrumenty z ró¿nymi sferami Ko-
smosu lub istotami mitycznymi. Znajduje 
to odzwierciedlenie w jego genezie, 
wp³ywie muzyki na nim wykonywanej. 
Etiologizm by³ g³ówn¹ cecha widzenia 
przesz³oœci w kulturach typu ludowego. 
Mitologiczny obraz œwiata jest zawsze 
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opowieœci¹ o jego pocz¹tku, powstaniu. 
Mit redukuj¹c istoty rzeczy do genezy, 
objaœnia tym samym ich struktury i sens. 
Znajomoœæ genezy daje klucz do 
korzystania ze œwiata, ¿ycia, w³aœciwego 
pos³ugiwania przedmiotami.

Ca³kowicie przypadkowo zmie-
szane dŸwiêki to po prostu ha³as, który 
kompletnie nic nam nie mówi. Natomiast 
dŸwiêki uporz¹dkowane w jakiœ wzór 
zawsze przekazuj¹ nam pewnego rodzaju 
wiadomoœæ. Rozpoznajemy wiêc 
szczekanie psa, skrzeczenie sowy czy te¿ 
warczenie przeje¿d¿aj¹cego motocykla. 
Wszystkie te dŸwiêki uporz¹dkowane s¹ 
wed³ug pewnych wzorów, choæ w inny 
sposób ni¿ jêzyk mówiony: nie generuje 
ich bowiem nasz w³asny podœwiadomy 
proces myœlowy. Ale jest jeszcze jeden 
rodzaj uwzorowania dŸwiêków — 
muzyka — który nie jest ani mow¹, w 
zwyk³ym tego s³owa znaczeniu, ani te¿ 
ha³asem przekazuj¹cym nam komunikaty 
o œwiecie zewnêtrznym. Dla Lévi-            
-Straussa jest to coœ w rodzaju sprawdzia-
nu. Muzyka jest pochodzenia ludzkiego, 
nie zwierzêcego; jest czêœci¹ kultury, nie 
natury; ale jednoczeœnie nie jest ona 

czêœci¹ systemu wymiany w takim sensie, 
w jakim jest jêzyk mówiony jest 
systemem wymiany; „znaczenia” muzyki 
nie sposób sprowadziæ do ¿adnego 
modelu czy diagramu w ten sposób, w 
jaki mo¿na to zrobiæ ze „znaczeniem” 
systemu pokrewieñstwa czy zbioru 
mitów. Pisze on:
„poniewa¿ muzyka jest jêzykiem, za po-
moc¹ którego wytwarzane s¹ przekazy, 
poniewa¿ przekazy te mog¹ byæ rozumia-
ne przez wielu, ale wysy³ane jedynie przez 
niewielu, i poniewa¿ ona jedynie spoœród 
wszystkich innych jêzyków ³¹czy w sobie 
przeciwstawne cechy, bêd¹c jednoczeœnie 
zrozumia³a i nieprzet³umaczalna — 
wszystko to razem czyni twórcê muzyki 
istot¹ podobn¹ bogom, a sam¹ muzykê 
najwy¿sz¹ tajemnic¹ ludzkiej wiedzy, w 
niej jest klucz do ich rozwoju”.

Semiotycy szko³y tartuskiej zau-
wa¿yli w muzyce wiele cech systemów 
jêzykowych, jednak ich zdaniem nie ma 
ona zwi¹zków semantycznych, z czym 
nie do koñca mo¿na siê zgodziæ. Znacze-
nie muzyki jest innego rodzaju ni¿ jêzyka 
naturalnego, gdy¿ nie jest ona „wtórnym 
systemem modeluj¹cym” w stosunku do 
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jêzyka, dlatego nie jest przet³umaczalna 
na ¿aden inny system. Jej niedookreœlo-
noœæ, niemo¿noœæ zaszeregowania w bi-
narnym porz¹dku zaowocowa³a przypi-
saniem muzyki do sacrum, jej obecnoœci¹   
w obrzêdach.

Ryszard Tomicki pisze: œwiêta 
doroczne spo³ecznoœci ch³opskie trakto-
wa³y jako okresy przejœcia miêdzy ró¿ny-
mi stanami rzeczywistoœci. Dlatego te¿ 
one same, a zw³aszcza wigilie, charakte-
ryzowa³y siê w³aœciwoœciami typowymi 
dla granic przestrzennych. Wówczas 
znacznie czêœciej ni¿ kiedy indziej poja-
wia³y siê istoty demoniczne i czarownice, 
³atwiej by³o nawi¹zaæ z nimi kontakt, 
tworzy³y siê warunki sprzyjaj¹ce wró¿-
bom i potêguj¹ce moc œrodków magi-
cznych oraz skutecznoœæ dzia³añ magi-
cznych, (np. górale wyrabiali wówczas 
czêœci odzie¿y o w³aœciwoœciach ochron-
nych, „wtedy one mia³y walur”). W podo-
bny sposób drzewo do wyrobu kanklës 
wycinano w okresie przejœcia — gdy 
umar³ bliski cz³owiek, ale jeszcze przed 
pochówkiem. DŸwiêki tego instrumentu 
dziêki czasowi, kiedy wyciêto drewno na 
jego budowê, tak samo jak œcis³y zwi¹zek 
dud i skrzypiec z diab³em, mia³y 
ochronne w³aœciwoœci i wzmacnia³y moc 
wyœpiewanych przy jego akompania-
mencie pieœni ¿yczeniowych.

W³aœciwoœci rocznych okre-
sów przejœcia, sprzyjaj¹ce wykonywaniu 
dzia³añ magicznych, wykorzystywane 
by³y intensywnie dla zapewnienia sobie 
po¿¹danego stanu rzeczy. Jak wszystkie 
dzia³ania mia³y bezpoœredni zwi¹zek z 
rozlicznymi zabiegami podejmowanymi 
w czasie ka¿dego œwiêta i w prze³omo-
wych momentach cyklu wegetacyjnego 
oraz hodowlanego, które mia³y na celu 
wywo³aæ p³odnoœæ, urodzaj, zapewniæ 
zdrowie, zabezpieczyæ roœliny, zwierzêta 
i ludzi przed szkodliwymi zjawiskami 
atmosferycznymi, chorobami, czarami     
i demonami albo te¿ zlikwidowaæ skutki 
ich oddzia³ywania. 

W okresie przejœcia ludzie byli 
nara¿eni w specjalny sposób na dzia³anie 
czarów i si³ demonicznych oraz 
przebywaj¹cych w tym czasie dusz, 
podejmowany w stosunku do nich szereg 
zabiegów ochronnych i maj¹cych na celu 
wykorzystaæ ich si³y by zapewniæ 
urodzaj, pomyœlnoœæ. Sytuacjê zagro¿e-
nia likwidowa³o dopiero dokonanie 
odpowiedniego obrzêdu, w naszym przy-
padku kolêdowanie. Jego funkcja, jak 
wszystkich obrzêdów przejœcia, polega³a 
na transformacji stanu sytuacji (okresu) 
przejœciowej, st¹d i wielka liczba i rodza-
jów pieœni wykonanych przy obchodze-
niu domostw przy ró¿nych œwiêtach, st¹d 
jednym z rekwizytów w³óczebnikow by³y 
instrumenty zwi¹zane z podziemn¹ stref¹, 
diab³em i œmierci¹. Ka¿da forma œmierci 
jest tylko stanem bezpoœrednio poprze-
dzaj¹cym narodzenie. Ka¿de 'przejœcie' to 
po³¹czenie aktu œmierci i narodzin, tak jak 
w rytualnej k¹pieli, gdzie zanurzenie 
symbolizuje unicestwienie starej formy, 
wynurzenie zaœ  uzyskanie nowego ¿ycia. 
Zima bêd¹ca w wymiarze kosmicznym 
odpowiednikiem œmierci, dostarcza 
najlepszego przyk³adu — zawsze po niej, 
choæ nie bez pewnych trudnoœci, nastê-
puje odrodzenie przyrody. Zima jest tylko 
stanem przejœciowym, okresem wypo-
czynku, czasowym ukryciem ¿ycia.

U podstaw licznych przyk³a-
dów ³¹czenia ¿ycia ze œmierci¹ w ludowej 
obrzêdowoœci le¿y prawid³owoœæ jeszcze 
ogólniejszej natury. Otó¿ ka¿da zmiana 
powoduje wyzwolenie siê potê¿nej ener-
gii, któr¹ nale¿y ukierunkowaæ. Mo¿e ona 
bowiem skierowaæ siê przeciw ¿yciu albo 
przeciwnie  s³u¿yæ ludziom. Aby owa 
wyzwolona si³a nie spowodowa³a 
spustoszenia wœród ¿ywych, w obecnoœci 
zmar³ego zachowywaæ trzeba du¿¹ 
ostro¿noœæ. Równoczeœnie wykonuje siê 
czynnoœci magiczne maj¹ce na celu 
wykorzystanie jej dla wzmo¿enia 
p³odnoœci.                                              

 •



Wiosenne kolêdowanie z konopielk¹ 
czyli jak w mojej rodzinnej wsi 
Taniewicze na Bia³orusi (kiedyœ to by³a 
Wileñszczyzna) mówi¹ „chodzenie w 
wa³akajwiki na Wielki Dzieñ”, jest dla 
mnie prawdziw¹ przygod¹ pe³n¹ 
wielkiego wzruszenia, któr¹ prze¿ywam 
przez ca³e moje ¿ycie.

Ten piêkny obrzêd to wizytów-
ka mojej ma³ej Ojczyzny. Wa³akajwiki ja 
widzia³am, s³ysza³am i czeka³am na nie  
w dzieciñstwie i m³odoœci. Z nimi podra-
sta³am i wyros³am. Posz³am w œwiat, a 
póŸniej razem ze swymi ziomkami 
zaczê³am radowaæ nim i nauczaæ o tym 
obrzêdzie innych — dzieliæ siê boga-
ctwem przodków, tym bogactwem, które 
pielêgnowa³o wiele pokoleñ.

Prowadzê na Bia³orusi dwa 
zespo³y folklorystyczne o jednym 
imieniu: Matczyna Pieœnia ze wsi 
¯ytomla w rejonie Grodno, gdzie pracujê 
i Matczyna Piosenka dzia³aj¹cy we wsi 
Taniewicze, rejon Szczucin, gdzie siê 
urodzi³am. Jest on zarazem darem ode 
mnie dla wsi, z której pochodzê.

25 lat zajmujê siê miejscowym 
folklorem. Nale¿y dodaæ, ¿e najwiêksz¹ 
popularnoœci¹ w œrodkach masowego 
przekazu na Bia³orusi cieszy siê obrzêd 
wielkanocny. Wielokrotnie program 
przygotowany przez artystów z ¯ytomli 
nagrywa³a telewizja pañstwowa w 
Miñsku i Grodnie oraz stacje radiowe w 
Grodnie. Telewizja bia³ostocka w ci¹gu 
tych 10 lat uczestnictwa w konopielce, 

Zespó³ Matczyna Pieœnia na III Miêdzynarodowych Spotkaniach z Konopielk¹ w  
2004 r.

Z mi³oœci¹ do konopielki

TERESA ADAMOWICZ
kierownik zespo³u Matczyna Pieœnia z Bia³orusi
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robi³a nagrania wa³akajników z Tanie-
wicz i ¯ytomli w domach mieszkañców 
Knyszyna i okolic, Efektem tych nagrañ 
jest wspania³y film o konopielce z 
udzia³em zespo³ów z Polski, Litwy i 
obydwu moich zespo³ów z Bia³orusi. 

Ale wróæmy do Knyszyna. 
Konopielka to nie tylko niezwyk³e wystê-
py na wspania³ej scenie Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury przed jurorami i widza-
mi, nie tylko spotkania z gospodyni¹ tej 
imprezy; pani¹ Jadwig¹ Konopko i urze-
kaj¹cymi prowadz¹cymi; nie tylko 
wystawy twórców ludowych, ale osobi-
œcie dla mnie jeszcze wiele spraw towa-
rzysz¹cych wyjazdowi moich zespo³ów  
z Bia³orusi.

Wa³akajniki (tzn. kolêdnicy) z 
Taniewicz i ¯ytomli ju¿ od 10 lat poko-
nuj¹ bariery polityczno-biurokratyczne 
by dojœæ do Knyszyna. 

Wyjazd na konopielkê to dla 
mnie zawsze bardzo ciê¿ka praca 
organizacyjna przez 2-3 miesi¹ce z uwagi 
na to, ¿e uczestniczy w nim oko³o 60 osób 
z dwóch rejonów. Na przygotowanie 
obrzêdu w dwóch jêzykach: polskim i 
bia³oruskim zawsze — niestety — 
brakuje czasu. Próby odbywamy czêsto 
na dworcu kolejowym, w poci¹gu, 
autobusie. Moje zespo³y z rejonu 
grodzieñskie-go i szczuciñskiego dzieli 
odleg³oœæ 70 kilometrów, która utrudnia 
przygotowania. W ilu gabinetach w³adzy 
nie by³am. ¯eby zorganizowaæ wyjazdy. 
Ile za ten czas zrobi³am paszportów, ile 
dosta³am wiz, ile pokona³am kilometrów, 
ile odby³am rozmów telefonicznych z 
Polsk¹ i na Bia³orusi, ile przygód mia³am 
z za³atwieniem formalnoœci z transpor-
tem  tylko Pan Bóg wie. I to wszystko 
czyni³am bardzo czêsto spo³ecznie.

Natomiast, kiedy przyje¿d¿a-
³am do Knyszyna, zawsze jestem jakby 
poza czasem, nigdy nie orientujê siê, 
która jest godzina (o to dba³a Jagoda 
Konopko). Tak ze mn¹ jest tylko w 
Knyszynie! I chocia¿ w Knyszynie bywa 

jak na wulkanie: wystêpy… kolêdowa-
nie… przyjêcia… to kiedy wracam na 
Bia³oruœ zawsze œpiewam — nastrój mam 
na tyle œwi¹teczny, ¿e wydaje mi siê, ¿e 
jestem na niebie z anio³ami. Wracam 
zawsze w stroju ludowym, tak przekra-
czam granicê. Artyœci moi tak¿e wracaj¹ 
zadowoleni. Jedynie czego zawsze ¿a³ujê, 
to tego, ¿e nigdy nie udaje siê pos³uchaæ 
do koñca zespo³ów z Podlasia.

Po raz pierwszy trafi³am na 
konopielkê w 2002 roku z „Matczyn¹ 
piosenk¹” z Taniewicz. To by³o II 
Miêdzynarodowe Spotkanie. Od tamtej 
pory wiem co znaczy byæ gwiazd¹ 
spotkania! (od skromnoœci stroniê). A kto 
jest temu winien? Oczywiœcie mê¿czy-
Ÿni! Wielce szanowny burmistrz Kny-
szyna — pan Andrzej Matyszewski, 
nastêpnie — do niedawna jego zastêpca 
pan Robert Sidorski, potem pan Andrzej 
Dyrda³ — dyrektor Wojewódzkiego 
Oœrodka Animacji Kultury w Bia³ymsto-
ku, panowie Józef Œródkowski, Zygmunt 
Ciesielski, Józef Zyœk...

Konopielka wielkanocna dla 
gospodarzy, paniczów i panienek a po 
naszemu „wino-zielono” ma wielki 
magiczny sens. W okresie wielkanocnym 
— mam pewnoœæ — Pan Bóg wys³uchuje 
ludzi w szczególny sposób. Wraz ze swy-
mi artystami pozna³am podczas wiosen-
nego kolêdowania na ziemi knyszyñskiej 
du¿o wspania³ych ludzi. Wspominam ich, 
pamiêtam ich domy i dziêkujê za dary. 
Niech Pan Bóg, szanowni gospodarze, 
b³ogos³awi Wam zawsze i we wszystkim.

Trzeba powiedzieæ o wzrusza-
j¹cych kolêdowaniach w domu parafial-
nym knyszyñskich ksiê¿y. Z wielk¹ sym-
pati¹ wspominam ksiêdza Grzegorza. 
Szczêœæ Bo¿e Tobie Czcigodny Kap³anie! 
Obecnie w Knyszynie s³u¿y Bogu i 
ludziom grodzieñski ksi¹dz Andrzej 
Sadowski. I chocia¿ pochodzi z Polski, 
ale wszystko jedno, nasz, grodzieñski, bo 
dla Ziemi Grodzieñskiej zrobi³ wiele i 
pozostawi³ swoj¹ duszê w sercach 
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naszych ludzi. A teraz to samo robi w 
Knyszynie. Niech Pan Bóg wynagrodzi 
Was, ksiê¿e Andrzeju i da si³y zwyciê¿yæ 
wszystko, zawsze i wszêdzie.

Z zachwytem wspominam 
ró¿ne imprezy konopielkowe. Wspomi-
nam prezentacjê konopielkowej p³yty, 
swój referat, komplementy jurorów, 
wyjazd do Kalinówki Koœcielnej i stary 
lamus. Piêkne zdjêcia, które pokaza³ mi 
Zygmunt Ciesielski, fotografie z ¯ytolmi 
umieszczone na ok³adce „Goñca Kny-
szyñskiego”.

Pamiêtam polskie zespo³y 
ludowe z Wilna i Wileñszczyzny, którym 
patronuje szef dzia³u kultury Rejonu 
Wileñskiego p. Edmund Szot. Pamiêtam 
zespo³y z Podlasia. Wspominam rok 
2004, kiedy to po raz pierwszy 
przywioz³am na wystêpy do Knyszyna 
dzieci Bia³orusinów. A po wystêpie, na 
huœtawce w parku spotkali takie same 
maluchy z Knyszyna. Rozmawiali — 
ka¿de w swoim jêzyku — i dogadywali 
siê. Ciekawie o czym rozmawiali? Trochê 
póŸniej, jedna moja dziewczynka Alesia 
Rozmys³a napisa³a artyku³ do „Kultury” 
czo³owej gazety pisz¹cej o kulturze i 
wychodz¹cej w Miñsku. Gazeta na 
swoich ³amach umieœci³a jej wra¿enia o 
konopielce w Knyszynie.

Cztery lata temu postanowiono 
stworzyæ zespó³ dzieciêcy poprzez 
oddzielenie grupy od doros³ych z zespo³u 
„Matusina pieœnia”. Dosta³am polecenie 
organizacji nowego zespo³u folklorysty-
cznego pod nazw¹ Wasiloczki (Chabry).   
I tak siê sta³o jak zaplanowa³a dyrektor 
szko³y p. Walentyna ¯uk, która równie¿ 
œpiewa w naszym zespole. W marcu 2010 
roku m³odzi artyœci zwyciê¿yli w 
Grodnie na obwodowym etapie republi-
kañskiego konkursu obrzêdów folklory-
stycznych „Wies³awy Tanok” (Korowód) 
w inscenizacji Wialikdzeñ” czyli „Cho-
dzenie w wa³akajniki na Wielkanoc”. 
Konkurs by³ organizowany przez 

Ministerstwo Oœwiaty Republiki Bia³oru-
skiej. Moi artyœci w nagrodê zakwalifiko-
wali siê na szczebel centralny oraz 
uczestniczyli w 3-tygodniowym pobycie 
w najlepszym obozie m³odzie¿owym 
Bia³orusi „Zubrionok”. W finale 
republikañskim pokonali 15 zespo³ów z 
ca³ego kraju m.in. z Miñska, Homla czy 
Stolina pokazuj¹c obrzêd wielkanocny. 
W maju 2011 roku zobaczycie pañstwo w 
Knyszynie najlepsze zespo³y folklorysty-
czne z Bia³orusi. I do tego przyczyni³a siê 
konopielka.

Czêsto wspominam wystêpy, 
kolêdowanie, piêkne koszyki wielkano-
cne z darami, niezwyk³e noclegi w Kry-
pnie, Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocie-
szenia, wspominam i podziwiam Jagodê 
zastanawiaj¹c siê jednoczeœnie; jak ona 
temu wszystkiemu daje radê. Niesamo-
wita kobieta!

Wspominam sobotê 2 kwietnia 
2005 roku. Telewizja z Bia³egostoku 
nagrywa³a film o konopielce z udzia³em 
wszystkich zespo³ów uczestnicz¹cych w 
spotkaniu. Podczas kolacji burmistrz 
Andrzej Matyszewski powiedzia³, ¿e 
zmar³ Jan Pawe³ II. Czêsto ten moment 
wspominam, bêd¹cy jednoczeœnie 
zakoñczeniem spotkania. W Polsce i w 
œwiecie katolickim zaczê³a siê ¿a³oba. Na 
drugi dzieñ modliliœmy siê w koœciele, a 
nastêpnie ogl¹daliœmy przedstawienie 
„Dzieje Polski”, w którym wykorzystano 
teksty napisane przez zmar³ego Papie¿a.

I jeszcze pamiêtam 10 kwietnia 
2010 roku, kiedy wszystko by³o 
przygotowane w ¯ytomli do wyjazdu na 
konopielkê; za dwie godziny mieliœmy 
wyruszyæ w drogê. Raptem telewizja 
poinformowa³a, ¿e w Rosji pod 
Smoleñskiem zdarzy³a siê katastrofa 
polskiego samolotu prezydenckiego. 
P³akali wszyscy moi artyœci.

I to równie¿ jest konopielka… 
Dzieje Polski i knyszyñska Wielkanoc na 
konopielkê!!!                                         •
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Oko³o 40 lat temu, w latach 1970. 
jeszcze jako dziecko dobrze pamiê-
tam, kiedy w pierwszy dzieñ Œwi¹t 
Wielkanocnych, kilku mê¿czyzn z 
koszem, pod oknem mojego domu 
œpiewa³o jakieœ piosenki. Teraz 
wiem, ¿e by³y to konopielki. Wów-
czas moja mama nak³ada³a do ich 
kosza jajka, kie³basê i jak¹œ butelkê 
(pewnie by³a to flaszka wódki).

Kiedy opuœci³am rodzinny 
dom na wsi, nie spotka³am siê wiêcej 
z tym obyczajem. W 2008 roku 
sta³am siê cz³onkiem zespo³u 
ludowego, który w okresie Wielkiego 
Postu przygotowywa³ pieœni na 
spotkania wiosennego kolêdowania z 
konopielk¹. Bardzo mnie to zaintere-
sowa³o i od razu nasunê³o siê pytanie 
— dlaczego ta tradycja nie jest kulty-
wowana przez m³odzie¿ naszego 
regionu?

W 2009 roku zosta³am kiero-
wnikiem innego zespo³u, zespo³u 
pieœni Wrzosy. Zaanga¿owa³am siê w 
miarê moich mo¿liwoœci w utrzymy-
wanie tradycji wielkanocnych i na 
kolejne VIII Miêdzynarodowe 
Spotkanie Wiosennego Kolêdowania 

z Konopielk¹ przygotowa³am siê       
z zespo³em do kolêdowania pod 
oknami gospodarstw przydzielonych 
przez organizatorów spotkania. To 
by³o niesamowite. Grupy, na ludowo 
ubranych zespo³ów, kr¹¿y³y po 
ulicach Knyszyna z g³oœnym 
œpiewem radosnych konopielek, 
szukaj¹c swoich gospodarstw. 

Tego dnia by³o piêknie. 
Œwieci³o s³oñce. Z ró¿nych stron 
dobiega³y g³osy cudownego grania i 
œpiewania. Miejscowi mieszkañcy 
powychodzili do p³otów przygl¹da-
j¹c siê œpiewaj¹cym grupom, jakby 
chcieli, aby do nich równie¿ zajœæ      
i poœpiewaæ. Ca³ej mojej grupie 
Wrzosy tak spodoba³o siê to 
œpiewanie, ¿e trafiliœmy pod okno 
niewyznaczonego gospodarstwa. Co 
siê okaza³o? Mieszkanka Knyszyna 
by³a przygotowana na takie odwie-
dziny. Do naszego koszyka po-
wêdrowa³o w³oczebne. Podziê-
kowa³a nam, ¿e nie przeszliœmy 
obojêtnie obok jej domu, ¿e ta pieœñ 
¿yczeniowa by³a w³aœnie tylko dla 
niej. By³o nam bardzo mi³o z tego 
powodu.

Wspomnienia  
wielkanocne
EULALIA SEBUNIA
Kierownik zespo³u pieœni Wrzosy
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Dzia³aj¹cy przy Monieckim Oœrodku Kultury zespó³ Wrzosy. VIII Miêdzynarodowe 
Spotkania z Konopielk¹ w 2009 r. 

Wróci³y wspomnienia z 
dzieciñstwa. Tylko teraz to by³o na 
odwrót. To ja z grup¹ œpiewaków z 
koszem na w³oczebne, wêdrowa³am 
pod okna i œpiewa³am weso³e 
konopielki. Jest to piêkny obyczaj, 
który powinien byæ kontynuowany 
przez wszystkich, lubi¹cych dobr¹ 
zabawê i stare tradycje. W dobie 
komputerów i telefonów komórko-
wych wydawa³oby siê to trudne do 
wykonania, ale wystarczy trochê 
dobrej chêci i oderwania siê od 
elektroniki. Kochana m³odzie¿y! 
Porzuæcie siedzenie przy kompute-
rach na gadu-gadu, w ten piêkny czas 
od³ó¿cie swoje telefony komórkowe i 
inne urz¹dzenia elektroniczne! 
Spotkajcie siê ze sob¹ na ¿ywo, 
porozmawiajcie, zorganizujcie siê, 
nauczcie siê chocia¿ dwóch konopie-
lek i w pierwszy dzieñ Wielkanocy 
udajcie siê pod okna domów, w 
których s¹ m³ode panny na wydaniu. 

Z³ó¿cie ¿yczenia gospodarzowi, 
panience. Nie odejdziecie z pustym 
koszem. Za wo³oczebne zorganizuje-
cie pyszn¹ zabawê z potañcówk¹. 
Podtrzymujcie tê tradycjê, bo to czas 
radoœci i wesela ze Zmartwychwsta-
nia Pañskiego. Panie gospodarzu i Ty 
panienko, je¿eli w Wielkanoc us³y-
szycie radosne œpiewanie na Waszym 
podwórku to znak, ¿e wróci³a trady-
cja wiosennego kolêdowania z kono-
pielk¹ i razem wszyscy siê radujcie.

W obecnych czasach ludzie 
nie spotykaj¹ siê tak czêsto jak to 
by³o kiedyœ. Ka¿dy zamkniêty jest w 
swoim ma³ym œwiatku, w czterech 
œcianach. Prawie w ogóle nie 
rozmawiaj¹ ze sob¹ i nie przekazuj¹ 
piêknych tradycji i obyczajów. 
Kultura ta powoli zaczê³a zanikaæ, 
ale dziêki ludziom podobnym pani 
Jadwidze Konopko i zespo³om 
ludowym dawne obyczaje wracaj¹ do 
¿ycia.                                                •
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„Mam nadziejê, ¿e kiedyœ m³odsi 
przejm¹ po nas tê tradycjê” 

IRENA KIZELBACH
Zespó³ Pogodna Jesieñ

Wspomnienia o konopielce kojarzy-
³y mi siê z lat dzieciêcych. Jak w wie-
czór wielkanocny chodzili ch³opcy    
z naszej wsi i œpiewali konopielki pod 
oknami. Dla gospodarza œpiewali ,, A 
czy w domu gospodarz”, a w którym 
domu by³y panienki, to œpiewali 
konopielki.

Przez ca³¹ noc s³ychaæ by³o 
to œpiewanie. Ale z biegiem czasu, to 
wszystko znik³o. I wydawa³o siê, ¿e 
to wszystko tylko we wspomnieniach 
ten zwyczaj pozosta³. Ale okaza³o siê, 
¿e dziêki pani dyrektor Jadwidze Ko-
nopko z Oœrodka Kultury w Knyszy-
nie, wróci³ ten piêkny zwyczaj wio-
sennego kolêdowania z konopielk¹. 

Ju¿ kolejne spotkanie ucze-
stniczê ze swoim zespo³em ,,Pogodna 
Jesieñ” .I ka¿de takie spotkanie, mile 
wspominam. Œpiewamy konopielki 
w oœrodku kultury i w mieœcie pod 
oknami mieszkañców Knyszyna. 

To jest czas spotkañ z 
innymi zespo³ami, które zje¿d¿aj¹ siê 
z naszego powiatu jak i z Litwy i 
Bia³orusi. Po wystêpach wspólnie 
bawimy siê na placu przed oœrodkiem 
kultury.

Ale najwa¿niejsze to jest to, 
¿e ten zwyczaj kolêdowania z 
konopielk¹, nie zagin¹³. Mam 
nadziejê, ¿e kiedyœ m³odsi przejm¹ 
po nas tê tradycjê.                              •

Wspomnienia o Konopielce kojarzy-
³y mi siê z lat dzieciêcych. Jak w wie-
czór wielkanocny chodzili ch³opcy    
z naszej wsi i œpiewali konopielki pod 
oknami. Dla gospodarza œpiewali ,, A 
czy w domu gospodarz”, a w którym 
domu by³y panienki, to œpiewali 
konopielki.

Przez ca³¹ noc s³ychaæ by³o 

Spotkaniom Wiosennego Kolêdowania 
z Konopielk¹ zawsze towarzyszy 
kiermasz sztuki i rêkodzie³a ludowego. 
Powy¿ej — w 2007 r., u do³u — w 2008 r.
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Wspomnienia z konopielek

Wspomnienia zwi¹zane z konopielk¹ 
towarzysz¹ mi od dziecka i moich 
m³odych lat. Pamiêtam jak w Wielka-
noc pierwszego dnia, w wieczór          
i póŸn¹ noc, chodzili ,,wo³okacy”       
i œpiewali pod oknami konopielki       
i pieœni wielkanocne. 

Tam, gdzie by³a panna, 
œpiewana by³a konopielka, a jak nie 
by³o dziewczyny w tym domu, to 
œpiewano dla gospodarza ,,a czy w 
domu pan gospodarz” albo inne 
pieœni wielkanocne. Gospodyni 
otwiera³a okno i dawa³a im za to œpie-
wanie jajka, kie³basê palcówkê, bu³-
kê, czyli po dawniejszemu pieroga. 

Wo³okacze po ca³onocnym 
œpiewaniu schodzili siê do jednego 
domu i urz¹dzali sobie bal z tych 
zarobionych jajek, kie³bas, a i butelek 
gorza³ki nie brakowa³o. Tak koñczy³ 
siê pierwszy dzieñ Wielkanocy. 

Na drugi dzieñ by³ ju¿ 
œmigus dyngus, oj by³o polewanie 
wod¹. A teraz te wspomnienia o¿y³y 
na nowo. Bo ju¿ uczestniczê w 
kolejnym Spotkaniu Wiosennego 
Kolêdowania z Konopielk¹ w 
Knyszynie ze swoim zespo³em 
Pogodna Jesieñ. Bardzo mi siê ten 
zwyczaj podoba i mam nadziejê, ¿e 
dziêki takim spotkaniom zespo³ów 
nie zaginie.                                        •

HONORATA DASZKIEWICZ
Zespó³ Pogodna Jesieñ
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Zespó³ Pogodna Jesieñ z Moniek podczas Spotkañ z Konopielk¹ w 2009 r.
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Niezapomniane 
kolêdowanie
KRYSTYNA NARKIEWICZ
nauczycielka szko³y œredniej 
w Mickunach na WileñszczyŸnie

Co to jest konopielka po raz pier-
wszy dowiedzia³am siê w roku 2004 
od pani dyrektor Knyszyñskiego 
Oœrodka Kultury, Jadwigi Konopko, 
która zaprosi³a nasz zespó³ m³odzie-
¿owy z Mickun na WileñszczyŸnie 
na niezapomniane kolêdowanie 
wielkanocne.

Wtedy siêgnê³am do ró¿-
nych Ÿróde³, aby u³o¿yæ program. 
Dowiedzia³am siê, ¿e takie kolêdo-
wanie mia³o miejsce równie¿ na Li-
twie. Kolêdników nazywano tu „ta-
townikami”. Z pocz¹tku lat 60-tych  
zachowa³am w pamiêci grupê 
œpiewaj¹cych mê¿czyzn pod oknami 
naszego domu rodzinnego.

Ale wróæmy wspomnie-
niami do Knyszyna. Rok 2004. Jeste-
œmy przed oœrodkiem kultury, gdzie 
wita nas zawsze uœmiechniêta, ¿y-
czliwa pani Jadwiga, a z postumentu 
nam siê przygl¹da Zygmunt August, 
jakby oczekuj¹c na wiadomoœæ o 
ukochanej Barbarze Radziwi³-
³ównie, która spoczywa w podzie-
miach katedry wileñskiej. Nazajutrz 
sala wype³niona po brzegi. To by³o 
œwiadectwem, ¿e konopielka to 
œwiêto ca³ego miasteczka. Zespo³ów 
by³o wtedy oko³o 15. Do sali 
przybyli w strojach ludowych po 

mszy œwiêtej w koœciele. Podczas 
wystêpów ka¿dy zespó³ wyró¿nia³ 
siê oryginalnoœci¹ programu, 
strojami i scenografi¹. 

Po udanych wystêpach — 
jako wyró¿nieni — pojechaliœmy ko-
lêdowaæ do wioseczek po³o¿onych w 
pobli¿u Knyszyna. Dla nas by³ to 
wielki zaszczyt kolêdowaæ z honoro-
wymi goœæmi imprezy — przedsta-
wicielami w³adz miejscowych, reda-
ktorami, fotoreporterami. Z Warsza-
wy przyjecha³ pan Wojciech Szewko, 
który patronowa³ imprezie. By³o 
wtedy przedwioœnie — zimno, mo-
kro i grz¹sko. Z trudem docieraliœmy 
do gospodarzy i g³osiliœmy o Zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Wszyscy 
czekali na nas. A gdy siê dowiedzieli, 
¿e jesteœmy z Wileñszczyzny, przyj-
mowali nas serdecznie, obdarowy-
wali hojnie.

Dzisiaj ta m³odzie¿ jest ju¿ 
po studiach, ale mile wspomina to 
swoje pierwsze kolêdowanie z kono-
pielk¹ w Knyszynie i ¿yczy organiza-
torom nowych twórczych pomys³ów.
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X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

00 7 maja od godziny 14  Sympozjum popularnonaukowe  „Tradycyjna 
kultura ludowa we wspó³czesnej dzia³alnoœci kulturalnej wsi na 
przyk³adzie tradycji kolêdowania wiosennego”.

Miejsce: Knyszyñski Oœrodek Kultury

Program: 
1. Fenomen kolêdowania wiosennego w kulturze regionu
2. Rola obrzêdu chodzenia z konopielk¹ w ludowej wizji œwiata
3. Animacja czy reanimacja tradycji – funkcja we wspó³czesnym ¿yciu
 kulturalnym regionu
4. Konopielka zabytek przesz³oœci czy tworzywo nowej kultury?
5. Integracyjne funkcje konopielki jako znak to¿samoœci regionu.
W sympozjum wezm¹ udzia³ uczestnicy z Polski, Bia³orusi i Litwy 

00 8 maja od godziny 11 – X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania 
Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹

Miejsce: Knyszyñski Oœrodek Kultury 
00Godzina 11  – Uroczysta msza œwiêta w koœciele parafialnym w Knyszynie     

z udzia³em zespo³ów i kompanii mêskich z Litwy, Bia³orusi i naszego regionu 
00Godzina 12  – Otwarcie X Jubileuszowych Miêdzynarodowych Spotkañ 

Wiosennego Kolêdowania z Konopielk¹ 
30Godzina 12  – KONCERT  GALOWY 
00Godzina 16  – Uliczny performans o legendzie œwiêtego Jerzego i smoka

00Przewidywane zakoñczenie spotkañ o godzinie 20

Spotkaniom towarzyszyæ bêdzie kiermasz sztuki ludowej

Imprezê honorowym patronatem obj¹³ Marsza³ek Województwa 
Podlaskiego

Patroni medialni: Radio Bia³ystok, TVP Bia³ystok, Wrota Podlasia, TVP 24

Zapraszamy i Ciebie! 

–

konopielka



10 lat miêdzynarodowego kolêdowania z konopielk¹

Patronat medialny:
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