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Dożynkowe wieńce jako symbol chłopskiej tradycji 

Słowo „wieniec” od wielu wieków oznaczało przedmiot kolisty, zazwyczaj płaski, który 

konstruowano z surowców roślinnych techniką wicia. Porównaj: wieniec panieński, 

świętojański puszczany na wodę, dożynkowy, pogrzebowy, a także umieszczany na szczycie 

domu po zakończeniu stanu surowego budowy (jako tzw. wiecha).  

Od czasów starożytnych- wieniec laurowy zakładano na głowę zwycięzcom (m. in. w 

starożytnych igrzyskach olimpijskich), poetom, a nawet cesarzom rzymskim.  

Określenie: uwieńczyć człowieka- oznaczało także jego uszanowanie i nagrodzenie, poprzez 

nałożenie mu na głowę symbolicznego wieńca. 

Wianek dziewiczy –oznacza symbol niewinności. Często spotykany w religijnej tradycji 

chrześcijańskiej (głównie powiązany z wizerunkowymi wyobrażeniami Matki Boskiej, 

zakonnic, ale także mężczyzn, którzy zachowali duchowe dziewictwo- np. św. Antoni 

Padewski). 

W polskiej tradycji wiło się także i święciło koliste wianki na święto Wniebowzięcia Matki 

Boskiej (w ludowej tradycji nazywane świętem Matki Boskiej Zielnej). 

Od wielu wieków wieńce dożynkowe wito TYLKO na polu, na znak zakończenia żęcia zboża 

„chlebnego” (w polskich warunkach było to głównie żyto). Przez setki lat, aż do końca wieku 

XIX, pod nazwą dożynki rozumiano WYŁĄCZNIE zakończenie żęcia żyta (nie dotyczyło to 

żęcia innych zbóż, jak np. jęczmienia czy owsa). Żęcie żyta kończono zazwyczaj do 15 

sierpnia- i do tego terminu odbywały się przez wieki tradycyjne dożynki. 

Dotyczyło to zarówno zbioru żyta na polach dziedziców, jak i włościan. 

Tradycja symbolicznego ukazywania zakończenia żęcia zboża „chlebnego” w postaci 

kolistego wieńca lub tzw. wiązanki żniwnej („równianki”) przetrwała przez setki lat w 

niezmienionej formie do czasów, gdy jeszcze żęto zboże kosą (wcześniej także sierpem) i 

podbierano wiążąc snopy powrósłem („pasem”) wykonanym z kilkunastu kłosów. Gdy przed 

ok. 50 laty (także u rolników indywidualnych na Suwalszczyźnie) zbiór zbóż został 

zmechanizowany (kosiarki konne, snopowiązałki, kombajny) -zagubiono pradawną 

symbolikę i wzornictwo wieńca żniwnego – zaczęły pojawiać się wymyślone konstrukcje 

bardzo odległe od niedawnych wzorów, choć uparcie nazywane „wieńcami dożynkowymi”. 

Dotychczasowe dożynkowe wieńce nagłowne (niesione do dworu do dziedzica na głowie 

przez dziewczynę uczestniczącą w żniwach), w których konstrukcji używano niekiedy gałązki 

jarzębiny bądź leszczyny -w ostatnim czterdziestoleciu zmieniły się często w wielkie 

konstrukcje na stelażach plastikowych lub metalowych (bywa, że nawet spawanych); 

realizowanych z użyciem sklejki, ziaren klejonych do styropianu (bywa, że ryżu czy 

kukurydzy), odtwarzających kształt architektury sakralnej, postaci ludzkich czy sprzętów 

spotykanych w chłopskim obejściu. 

Takich wieńców w autentycznej, wielowiekowej chłopskiej tradycji nigdy nie było.  

Taka wzornicza gigantomania i zatracenie sensu i proporcji -na dużą skalę zaczęła się od 

emitowanych przez telewizję transmisji z organizowanych w latach powojennych tzw. 
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dożynek centralnych na warszawskim Stadionie X- lecia, podczas których I sekretarz KC 

PZPR (Władysław Gomułka czy Edward Gierek) odbierał uroczyście „chleb upieczony z 

tegorocznych zbiorów”, a za plecami rolników ów chleb przekazujących -stał kilkumetrowej 

wysokości, ważący niekiedy kilkaset kg tzw. wieniec centralny.       

Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdziwą wielowiekową symboliką niewielkich 

wieńców dożynkowych, wykonywanych tylko z kłosów zboża „chlebnego”, z dopuszczalnym 

dodatkiem lokalnych polnych kwiatów, gałązki  jarzębiny, leszczyny czy dzikiego chmielu. 

Wieńca niesionego na głowie (przez dziewczynę) jako najważniejszy symbol całorocznej 

chłopskiej pracy. 
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Sam wieniec dożynkowy jest symbolem chleba, dlatego nigdy podczas dawnych dożynek nie 

przynoszono w wieńcu bochenka chleba (przecież dopiero co zebrane kłosy trzeba wymłócić 

i zmielić w żarnach czy młynie, a potem upiec z tej mąki chleb na zakwasie).   

Dożynki są niejako „świętem zawodowym rolników” (jak np. „Barbórka” u górników). 

W interesie samych rolników powinien nastąpić (w zakresie symboliki dożynkowej) powrót do 

rozumienia dawnych symboli zbioru zbóż, które (jeśli były udane) miały gwarantować, że do 

przyszłorocznych żniw nie zbraknie w rodzinie chleba (co w latach nieurodzaju i głodu często 

się zdarzało).     

Od ponad 10 lat na Suwalszczyźnie udaje się stopniowo przywracać te dawne wzory 

wieńców dożynkowych i równianek w większości gmin powiatu suwalskiego, korzystając m. 

in. z dwukrotnie wydanych w znacznych nakładach (w latach 2005 i 2015) broszur „Dożeli 

żytko do odłogu, czyli zwyczaje i obrzędy żniwne na Suwalszczyźnie”, w których w sposób 

popularny objaśniono żniwną symbolikę i wzory wieńców i równianek, a także przytaczano 

teksty ludowych pieśni, które od 200 lat śpiewano na Suwalszczyźnie.  

Oskar Kolberg, zbierając także w naszych okolicach ludowe tradycje (w 1858r) przytacza m. 

in. pieśni żniwne śpiewaczek z Korklin, Wychodnego, Zielonego Kamedulskiego, 

Trzciannego czy Okuniowca. 

Na dożynkach powiatowych, niezmiennie odbywających się w Dowspudzie k. Raczek, od 

kilkunastu lat konkurs na wieńce dożynkowe i wiązanki żniwne odbywa się w trzech 

kategoriach: wieniec tradycyjny (wg wzorów sprzed 1939r), tradycyjna wiązanka żniwna 

(równianka) i wieniec dowolny (choć i  w tej kategorii istotna jest dawna symbolika). O ile w 

pierwszych latach w konkursie powiatowym ilościowo dominowały wieńce dowolne 

(stanowiły ponad 70% dostarczonych prac), o tyle po 10 latach, dzięki popularyzacji wiedzy o 

dawnej symbolice dożynkowej, w 2014 roku dostarczono z gmin powiatu suwalskiego: 6 

wieńców dożynkowych tradycyjnych (wg wzorów sprzed 1939r), 10 równianek i 4 wieńce 

współczesne.  

Niestety (przez lata) nie było pośród przywożonych prac -wieńców i równianek z sołectw 

suwalskiej gminy.  

Jurorzy w protokole z konkursu wieńców w Przebrodzie 2016  postulowali, aby w 2017 roku 

poszerzono kategorie konkursowe o równianki oraz tzw. wieńce współczesne. Umożliwi to 

osobom i grupom twórców z poszczególnych sołectw wybranie takiej kategorii, w której 

chcieliby pokazać swoje pomysły i przemyślenia w zakresie dożynkowych wieńców i 

równianek.   

                               

 

               

 


