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Słup kapliczny Św. Jana Nepomu-
cena, stojący u styku ulic Karaimskiej 
i Witoldowej, na środku byłego placu 
targowego, obecnie Ratuszowego — 
pamięta wiek XVII, kiedy był używany 
jako słup ogłoszeniowy. Obecnych ksz-
tałtów słup kapliczny nabrał dopiero na 
początku XIX wieku, kiedy na szczycie 
kolumny umieszczono rzeźbę świętego 
Jana Nepomucena. Święty chroni przed 
nieszczęściami w wodzie, jest patro-

WYDARZENIE: targ ratuszowy
DATA: 31 maja — 2 czerwca 
(W trakcie święta „Lato w 
Trokach”)
MIEJSCE WYDARZENIA: 
Wyspa Karaimska i ulica 
Karaimska

nem rybaków. Na Litwie często jest 
spotykany w kapliczkach nad zbiornika-
mi wodnymi. 

Obecnie słup kapliczny świętego 
Jana Nepomucena podkreśla i przypo-
mina nam historyczne centrum Trok, 
gdzie odbywały się wielkie jarmarki, 
targi, obchodzono święta. Źródła histo-
ryczne wspominają, że przy tym wów-
czas targowym placu mieszkali ludzie 
różnych narodowości, możliwie — że 
byli to handlarze, dla których położe-
nie działek przy rynku miało znaczenie 
komercyjne. Na początku XVI wieku, 
kiedy Troki utraciły znaczenie polity-
czne, w mieście rozpoczęła się stag-
nacja gospodarcza i kulturalna. Odtąd 
Troki były kolejnym miastem, w którym 

GŁOŚNY KIERMASZ NA RATUSZU 
W TROKACH



4

handel i rzemiosło zaspokajały zasad-
niczo skromne miejscowe potrzeby. Co 
prawda, kiedy pod koniec wieku po-
prawiła się sytuacja Karaimów, a zgod-
nie z II Statutem Litewskim Troki stały 
się centrum województwa, odrodził się 
handel i rzemiosła.

Co toku w czasie święta „Lato w 
Trokach” odbywa się targ ratuszowy, 
przyciągający rzemieślników z całej 
Litwy, których handel i demonstrac-
ja fachu ciągnie się ulicą Karaimską. 
Podstawowym celem wydarzenia jest 
przyciąganie twórców i tworzących 
rzemieślników, sprzedaż ich produk-
tów. Na miejsce wydarzenia nie są 
wpuszczani inni handlarze, sprzedają-
cy produkcję z importu, nie spełniającą 
wymogów organizatorów. Ważne jest, 
żeby sprzedawane były wyroby rze-
mieślnicze, nie produkowane masowo: 
żywność, ludowe instrumenty muzy-
czne i inne produkty materialnego dz-
iedzictwa etnicznego, wyprodukowane 
z tradycyjnych surowców, pracą rąk i 
innymi starymi lub analogicznymi tech-

nikami.
Zachowuje się i pielęgnuje trady-

cje swego kraju, byśmy co roku mogli 
się nimi zachwycać, popadając w wir 
święta i ciesząc się wypróbowanymi 
przez czas smakami. Powtarza się je, 
bo przeżywając przeszłość w teraźnie-
jszości, odkrywamy tradycje — i nawet 
siebie — na nowo.
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Styk lata i jesieni — Zielną — dz-
ukowie nazywają także Kapuścianą. 
Właśnie wówczas kapusty przestają 
kręcić głowami za słońcem, zwiastując 
zbliżającą się jesień. Od dawna bano 
się, żeby robactwo nie napadło i nie 
zjadło kapusty. Zapasy żywności zimą 
dla każdego oznaczały pewne i spoko-
jne jutro, dlatego kobiety gładziły główki 
kapusty, żeby zwrócić uwagę boskich sił. 

WYDARZENIE: Kiermasz Kapuściany 
na wyspie Kapuścianej
DATA: 15 sierpnia
MIEJSCE WYDARZENIA: 
Wyspa Karaimska (Kapuściana)

Myślano, że w ten sposób zapewni się 
żywność na zimę i będzie można spoko-
jnie doczekać się wiosny.

Na Litwie były różne wydarzenia han-
dlowe, które różnie się nazywały: targi, 
kiermasze, jarmarki, bazary. Kiermasz — 
to handel, towarzyszący jakiemuś świętu 
kościelnemu, odpustom. Słowo pocho-
dzi od niemieckiego „Kirche messe” 
(tłum. „kościelny handel”). Od dawna 
kiermasze były możliwością sprzedania 
najobfitszych plonów z sadów i ogrodów, 
nabycia tych, których zimą może zabrak-
nąć. Poza tym, kiermasz Kapuściany za-
wsze był świetną możliwością spotkania 
się, podzielenia wiadomościami, radoś-
ciami i troskami.

Kiermasz Kapuściany w Trokach, 
towarzyszący odpustom Matki Boskiej 

GDY KAPUSTA PRZESTAJE KRĘCIĆ 
GŁÓWKĄ, CZAS NA KIERMASZ
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Zielnej, co roku odbywa się na wyspie 
między miastem i zamkiem, którą 
mieszkańcy i nazywają „Kapuścianą”, 
ponieważ tam Karaimi hodowali ka-
pustę. W czasie kiermaszu nie brakuje 
rozrywek. Głośny targ rzemieślników 
ściąga rzecze chcących nabyć produkty 
niewyrabiane masowo, żywność, poczę-
stować się gospodarskim kapuśniak-
iem. Na kiermaszu jest także wystawa 
rzemiosła — rzeźbi się w drewnie, robi 
się ziołowe herbaty, demonstruje się 

produkcję woskowych świec, robi się na 
drutach, produkuje się wyroby skórzane 
i tak dalej. Dźwięczna muzyka roztacza 
się po całych Trokach i przyciąga, zach-
ęca włączyć się w wir tańców, pieśni 
i dobrego nastroju. W święcie pulsuje 
duch wspólnoty, szczególnie ważny dla 
pielęgnowania i przekazywania starych 
tradycji, zapewniając im ciągłość.


