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    W lutrm 1992 roku Teatr Królews-
ki w Trokach urządził pierwszy festi-
wal litewskiej komedii „Kanapė” (lit. 
„Konopia”), po którym postanowiono 
organizować go w Trokach co dwa 
lata. Pierwszy reżyser i założyciel 
teatru, Vytautas Mikalauskas, wspo-
mina, że w porównaniu z dość szybko 
wymyśloną nazwą teatru — „Królews-
ki” — wymyślić nazwę teatru zespoło-
wi teatralnemu szło ciężej. Propozycji 
było niemało, ale „Konopia” przypaso-

WYDARZENIE: Festiwal teatrów 
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wała i została. Według świętej pamię-
ci litewskiej aktorki, pierwszej w kraju 
profesjonalnej reżyser, matki chrzest-
nej festiwalu, teatr — to najprawdzi-
wszy narkotyk, którego raz spróbow-
awszy, zostaje się w jego sidłach na 
całe życie.
     Pierwsza „Konopia” trwała dwa dni. 
Podczas festiwalu Teatr Królewski w 
Trokach wystawił dwa przedstawie-
nia: „Nierozwiązalny węzeł” Petrasa 
Pundzevičiusa „Petliukasa” i „Šalapu-
tris” Jonasa Gurauskasa. Po dwóch 
latach festiwal stał się międzynaro-
dowym — poza litewskimi zespołami 
z różnych miast, wystąpiły też teatry 
z Polski, Estonii i Łotwy. Po widowis-
kowym otwarciu festiwalu na zamku 

ODURZAJĄCA „KONOPIA” W 
TROKACH
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w Trokach, na scenie pałacu kultury 
odbyła się premiera Teatru Królews-
kiego — „Žaldokynė” Borisasa Dau-
guvietisa. Gazeta „Galvė” kulminację 
otwarcia festiwalu opisała następują-
co: „Przedstawienie zakończyło się 
już po drugiej w nocy, ale ten teatral-
ny maraton wytrzymali wszyscy. A 
najzasłużeńsza legenda litewskiego 
teatru Kazimiera Kymantaitė ws-
koczyła z krzesła i krzyknęła do sali: 
»Troki — to kultura! To kultura!«.”
    Troki niosą kulturę i obecnie. Codzi-
ennie, gdy dni przechodzą w tygodnie, 
a tygodnie w miesiące. Do sali pała-
cu kultury w Trokach w czasie festi-
walu „Kanapė” (i nie tylko) gromadzą 
się mieszczanie i goście, by napełnić 
serca i dusze dobrymi wrażeniami. 
Okrzyki zachwytu i oczarowania, 
owacje towarzyszą każdemu przedst-

awieniu. Czy może być doskonalsza 
obustronnie wymiana dla twórcy, ak-
tora, widza?
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Tradycyjna muzyka ludowa — to 
jeden z najbogatszych jej gatunków, 
mieszczący w sobie niewyczerpalne 
skarby historii. Słuchając jej, możemy 
podróżować drogami historii i wspom-
nień. Co roku na jesień Troki zapraszają 
wszystkich miłośników muzyki ludowej 
na już tradycyjne, nastrojowe święto 
kapel „Przy jeziorku”. 

Korzenie święta sięgają roku 
1997, kiedy wcielono w życie pomysł, 
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żeby zorganizować jedno duże świę-
to i przedstawić muzykę z różnych 
regionów Litwy — Auksztoty, Su-
walszczyzny, Żmudzi, Pomorza i Dz-
ukii. Co roku w wydarzeniu biorą udział 
istniejące od dziesięcioleci zespoły, 
które sławią muzykę swoich stron na 
litewskich i zagranicznych konkursach 
i festiwalach, dlatego i występy bywają 
bardzo swoiste, odzwierciedlające lo-
kalne strony i dialekty. Miejsce święta 
w Trokach się zmienia, co roku zmienia 
się też wybrany jego kształt.

W czasie święta zebranych cieszy 
nie tylko muzyka, jest to też uczta 
dla oczu. Ludowe obiory przybyłych 
muzykantów pozwalają stworzyć jeszc-
ze jaskrawszy i wyjątkowszy obraz 
reprezentowanej krainy. Każdy występ 

PIEŚNIĄ I TAŃCEM PRZEZ LITWĘ
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cechuje różnorodność i barwność, pow-
stające przy użyciu różnych środków 
stylistycznych.

Piosenka i taniec łączą młodych z 
dojrzalszymi wiekowo. To wspaniały 
sposób na budowę wspólnoty, łączenie 
tak różnych i wciąż tak podobnych re-
gionów Litwy. Tradycyjne święto kapel 
„Przy jeziorku” jest doskonałą możli-

wości, by samym przybliżyć się do kul-
tury różnych regionów, poznać ją roz-
poznać, a ciesząc się, dbać ją i chronić 
— a to wszystko w rytm nie nudzącej 
się, pieszczącej serca muzyki.
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    Ile wszystkiego składa się na litews-
kie pieśni i tańce ludowe i jaki jest w 
nich wyjątkowy i oryginalny charakter! 
Sztuka ludowa jest ściśle związana 
z otaczającym nas środowiskiem – 
równymi polami, lasami, strumykami i 
jeziorami Litwy. Jest również związana 
z ciężką pracą, którą ułatwiły ludowe 
pieśni i tańce. Twórczość ludowa 
jest podszyta głębokim uczuciem, st-
worzona przez nieznanych autorów, 
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którzy całym sercem kochają to, co 
litewskie.
    Aby nie tylko zachować, ale także 
pielęgnować tożsamość narodową 
i kulturową kraju, Troki co roku 
zapraszają mieszkańców i goś-
ci na republikański festiwal tańców 
ludowych seniorów „Klumpynė”. 
Festiwal stał się coroczną tradyc-
ją dekadę temu — w 2010 roku. Au-
torem i pomysłodawcą imprezy jest 
grupa taneczna „Lendvarė” i jej lider 
Rimutė Blikertienė. Małymi krokami 
konkursy te rozszerzyły się wymiarów 
festiwalu międzynarodowego, do 
którego dołączyli goście z sąsiednich 
krajów bałtyckich i Polski. Każdego 
roku wszystkie zgromadzone zespoły 

ZAWODY TANECZNE I CHODAK 
PODRÓŻNY
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aktywnie walczą o tradycyjną, prze-
kazywaną z roku na rok festiwalową 
nagrodę — Chodaka, stworzonego 
specjalnie na to wydarzenie przez 
rzemieślnika ludowego Petrasa Pran-
skevičiusa. Po pobycie w kraju zwy-
cięzcy Chodak co roku wraca do swo-
jej ojczyzny — Trok, a po zawodach 
znów wyrusza do nowego domu.
     Festiwal każdego razu rozpoczynają 
przeszłoroczni laureaci. Po występach 
przychodzi czas, aby kompetentna 
komisja festiwalowa wyłoniła nowego 
zwycięzcę konkursu, który może być 
dumny z możliwości sprowadzenia 
głównej nagrody do swojego kraju. 
Głównym celem wydarzenia jest zgro-
madzenie ludzi o podobnych zaintere-
sowaniach i poglądach, którym nieo-
bojętna jest sztuka ludowa, których 
połączyła trwała miłość do tańca i chęć 
dzielenia się nią z innymi. Celem jest 
rozwijanie tolerancji nie tylko naro-
dowej, ale także międzykulturowej, 
której celem jest poznanie, zrozumie-

nie i zainteresowanie kulturą ludową 
różnych narodów. Tańce ludowe są 
wspaniałym środkiem wyrażania sie-
bie i komunikacji, kształtującym naro-
dową samoświadomość i aktywnie 
przyciągającym rzesze zespołów arty-
stycznych i miłośników sztuki. Albow-
iem los narodu nie jest determinowa-
ny przez reguły czy ustawy, ale przez 
jego własny charakter i pielęgnowanie 
korzeni.


