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Wstęp
Trudno zastanawiać i się nad twórczo-
ścią kobiecą bez odniesienia do metafory 
tkaniny jako tekstu historii oraz do figury 
tkaczki, stanowiącej wyobrażenie kobiety 
artystki. We wszystkich opowieściach 
o greckich prządkach: Penelopie, Filomeli, 
Ariadnie czy Arachne chodzi o głęboką 
analogię między czynnością przędzenia 
a kobiecą narracją, językiem i historią. 

Tkackiej pracy i artystycznym umiejętno-
ścią kilku pokoleń kobiet obecnie słusznie 
przypisuje się miano kulturowego dziedzictwa 
Podlasia. Etnografowie zajmujący się kulturą 
materialną w ramach wiejskiej wytwórczości, 
zazwyczaj badali i przypatrywali się tech-
nicznym aspektom powstawania tkaniny, nie 
zaś słuchaniem historii tkaczek. W naszych 
działaniach staraliśmy się zmienić powyż-
szą optykę. Rozmawiając z właścicielkami 
i twórczyniami tkanin staraliśmy się powier-
niczkami i powiernikami przekazanych historii. 

Tkanina może być analizowana jako przy-
kład materialności, która oddziałuje na ludzi 
na poziomie innym niż tylko nośnik znaczeń, 
na poziomie doświadczania jego fizyczno-
ści. Dla tego wraz z rozmówczyniami przy-
glądaliśmy się tkaninom, tak jak patrzy się 
na wytwory kultury material nej w nurcie 
antropologii rzeczy, przypisując im zarówno 
funkcję nośnika wartości – przedmiotu, jak 
i podmiotu – współtwórcy rzeczywistości. 

Tim Dant pisał, że przedmioty same w sobie 
nie mogą opowiadać własnej biografii; 
trzeba im ją ułożyć. Owo układanie historii 
przedmiotów opiera się zawsze na ludzkiej 
pamięci. Przedmioty często są jej materialnym 
wyrazem. Przywołują wspólną pamięć grupy, 
ale przede wszystkim prywatne historie. 

W lokalnym wymiarze istotne dla danej 
społeczności przedmioty pełnią funkcję 
upamiętniania pewnych zdarzeń czy uczuć. 
Ludzie nadają rzeczom codziennego użytku 
wartości, które nabierają znaczenia symbo-
licznego. Przedmioty te, zatrzymują czas, 
powstrzymują od zapomnienia, materializują 
to, co niematerialne mają uchwycić maksy-
malne znaczenie w kilku dostępnych znakach. 
Refleksje nad tkaninami, które przedstawiały 
nasze rozmówczynie, były wynikiem impulsu, 
do dzielenia się własnymi doświadczeniami, 
ale przede wszystkim, skłaniały do konstru-
owania wypowiedzi w oparciu o pamięć. 

W ramach IV edycji projektu Historie 
utkane z nici – stare rękodzieło dla przy-
szłości przedstawiamy zbiór ponad stu 
tkanin z terenu hajnowskiego i bielskiego. 
Większość z nich to rzeczy przechowywane 
z pietyzmem, rodzinne pamiątki. Dziękujemy 
wszystkim właścicielkom za użyczenie tkanin 
i przedstawienie związanych z nimi historii.

Patryk Pawlaczyk
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Historie utkane z nici
„Bywa, że najpiękniejsze historie opowiedziane 
zostają dopiero po latach. Podobnie bywa z rze-
czami – są wokół nas, od zawsze, ale nabierają 
wartości dopiero z czasem. Wietrząc wiejskie 
szafy i kufry, otwieramy skarbce skrywające 
stare tkaniny. Każda z nich, to dzieło rąk ludz-
kich. To także historia – kobiety, rodziny, wsi. 
Otula ją opowieść – o wojnie, miłości, zwykłym 
życiu, którą warto ochronić przed zapomnie-
niem. Każda tkanina ma wartość emocjonalną 
i rodzinną, a wiele z nich także muzealną…”

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” pro-
wadzi od 2016 roku działanie roboczo nazwane 
Historie utkane z nici – stare rękodzieło dla 
przyszłości. Polega ono na opowiadaniu historii 
utkanej̨ tysiącami nici przez pokolenia miesz-
kańców Podlasia. Zapisane są w makatkach, 
lnianych ręcznikach zdobiących ikony, tkanych 

chodnikach, wzorzystych kapach. Stanowią 
o barwności tego regionu. Niektóre z nich 
w symboliczny sposób oddają losy ich twórczyń, 
tkaczek z podhajnowskich wsi. 
Podczas projektu odwiedzamy prywatne domy, 
które chcą nas ugościć. Wietrzymy szafy, 
rejestrujemy lokalne rękodzieło, któremu nie 
nadawano wielkiej rangi, bo kapy i obrusy, 
to tylko rzeczy użytkowe, ale my w nich dostrze-
gamy unikatowość i piękno. Rozmawiamy też 
z ich właścicielami, a najciekawsze historie 
zapisujemy. Integrujemy młodych ze starszymi, 
twórców z odbiorcami. Uczymy się od siebie 
nawzajem podczas warsztatów. Organizujemy 
wystawy. Chcemy ocalać stare rzemiosło, 
po to by móc nadal z niego czerpać. 

Zapraszamy do współpracy! 

Po lewej i następne dwie strony – tkaniny czteronicielnicowe, 
narzuty na łóżko, tkane na warsztacie domowym. 
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Stare rzemiosło dla przyszłości 
Często bywa, że historie wybrzmiewają 
po czasie. Potrzebują odpowiedniej chwili, 
by ktoś je opowiedział, przekazał dalej. 
Miewają różne formy: rozmowy, monologu, 
szeptania, nieśmiałości przetykanej 
śmiechem, wielu chwil zadumy w trakcie 
opowieści. Widać wtedy jak emocjonalny 
ładunek ma nie tylko słowo, ale także tkanina, 
która bywa pretekstem do początku opo-
wieści, do wrócenia pamięcią wstecz.
Wietrzenie szaf czyli spotkania z kobietami 
w ich  domach lub w świetlicach wiejskich, 
niespiesznie zachęcają do rozmowy. Każde 
spojrzenie na tkaninę to moment zamyślenia, ale 
też moment oczekiwania – czy rozmowa potoczy 
się wartko, czy historia zostanie wypowiedziana. 
Oglądając tkaniny można usłyszeć wiele historii, 
zobaczyć wiele emocji – od uśmiechów do łez, 
czasem westchnień za minionym czasem.

Historie sprzed 50 i więcej lat opowiadane 
przez seniorki wspominające dziewczęce 
czasy, gdy tkały tkaniny gotując się do zamąż-
pójścia – dziś nabierają innego znaczenia, gdy 
wzrok pada na spracowane dłonie. Inaczej 
patrzymy na dom, gdy wyobrazimy sobie jak 
wyglądał pokój cały zawieszony tkaninami, 
które młoda żona wnosiła jako posag. I nie 
żona była najważniejsza, ale właśnie jej tkaniny, 
które nowym sąsiadkom mówiły o zaradności 
i posażności młodej. Te same kobiety mają 
skryte opowieści mężatek, szeptane lub prze-
śmiane podczas spotykań wspólnego tkania – 
jedna czytała wzór, a druga liczyła i tkała. 
Powracają też wątki podróży – gdy tkanina 
powstawała na wygnaniu lub była zabie-
rana w podróż jako łącznik z domem. 

Agata Rychcik-Skibińska
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Tkaniny przetykane – perebory, 
tkaniny wielonicielnicowe
Ludowe tkactwo na terenach Podlasia środ-
kowego należy do najciekawszych w Polsce.
Wykorzystywanie wielokolorowych nici w osno-
wie i wątku, przy jednoczesnym zastosowaniu 
splotów wielonicielnicowych i przebieranych, 
pozwoliło stworzyć nadzwyczaj ozdobne tka-
niny o trzech wyróżniających się odmianach: 
radziuszek, sejpaków i dywanów dwuosnowo-
wych. Biorąc pod uwagę wzory występujące 
na dywanach przetykanych, możemy podzielić 
je na 4 grupy: o jednym lub dwóch układach 
przetykanych, o czterech układach przety-
kanych, dywany tkane w prątki i perebory. 
Tkaniny te stały się najbardziej dekoracyjnym 
wyrobem centralnego Podlasia. Chcąc uzyskać 
taka tkaninę trzeba było umiejętnie posługiwać 
się kilkoma nicielnicami, a dodatkowo tworzyć 
nowy ziew za pomocą przebierania – przetykania 
osnowy oddzielnymi listwami, iglicami, a także 
palcami. Tkaniny te zwane czasem dywanami, 
służyły do upiększania wnętrza, służyły jako 
nakrycia na łóżka, wieszano je na ścianach, pod-
niszczone, układano na wozach. Najstarszymi 
tkaninami przetykanymi były dwukolorowe tzw. 
radziuszki. Pierwotnie wykonywano je jedynie 
z lnu, później z dodatkiem wełny. Na wsiach 
centralnego Podlasia były znane jako pere-
bory. Do ich produkcji używano przynajmniej 
czterech nicielnic. Wzornictwo tych tkanin 
było bardzo bogate, mimo, że składało się 

z kilkunastu prostych figur: kwadratów, pro-
stokątów, rąbów, linii zygzakowatych, jodełki. 
Wiele z tych ornamentów posiadało odniesienia 
do symboliki słońca, gwiazd, księżyca, a także 
pojęć abstrakcyjnych: przemijanie, życie, miłość. 

Przed drugą wojną światową i zaraz po niej 
rozprzestrzeniły się dywany przebierane, 
o motywach floralno – zoomorficznych połą-
czone z motywami geometrycznymi stoso-
wanymi w starszych tkaninach o wzorach 

abstrakcyjnych. Wzory geometryczne były 
najbardziej cenione wśród odbiorców miejskich. 
Józef Jodkowski pisał następująco o podlaskim 
przemyśle ludowym w1925 r. Prawdziwą plagą 
stają się wzory secesyjne, które na wsi trzy-
mają się dotychczas. Z czym trzeba stoczyć 
bezwzględną walkę. Samoistna i rodzima 
twórczość zanika, ustępując miejsca tande-
cie, obniżając wartość ludowych wyrobów. 
Motywy te pojawiły się w międzywojniu, a obec-
nie uważane są za klasykę wzornictwa regionu, 
mowa tu o: kwiatach, łodygach z liśćmi, różach, 
tulipanach, winorośli, peoni, klonie, stylizowa-
nych ptakach, (zwłaszcza gołębiach i pawiach).
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Przechowywanie tkanin
Pokaźna kolekcja tkanin w domu świadczyła nie-
gdyś o statusie właścicieli, była wyznacznikiem 
gospodarności i zaradności. Przeświadczenie o 
prestiżowych właściwościach wyrobów tkackich 
miało wpływ na to, że pieczołowicie o nie dbano. 
Tkaniny przechowywano niegdyś w kufrach. 
Obecnie właścicielki tkanin przechowują je 
zazwyczaj w szafach i wewnątrz rozkładanych 
wersalek. Istnieje wiele zabiegów przedłużają-
cych dobrostan tkanin. Na szczególną uwagę 
zasługuje ochrona przed molami i roztoczami. 

W tym celu praktykuje się wystawianie tkanin 
w okresie zimowym, na oddziaływanie minu-
sowych temperatur. Kapy rozwiesza się na 
płotach lub sznurach do suszenia i poddaje 
odziaływaniu mrozu. Oprócz kulek naftalino-
wych nadal używa się nadal bagna – rośliny, 
której olejki lotne mają toksyczne właściwości 
dla owadów. Inną metodą jest przekładanie 
tkanin gazetami, właściwości tuszu drukar-
skiego zniechęcają owady do żerowania.

Dwie następne strony – perebory, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.



16



17



18

Powyżej i następna strona – perebora, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.
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Następna strona – perebora, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.
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Kapa na łóżko
Historycznym zastosowaniem ozdobnych 
tkanin wełnianych było często pokazowe 
zaścielanie łóżka. Na tkaninach układano 
paradnie poduszki, układając je tak by ekspo-
nować zdobienia hafciarskie. Bardzo często 
haftowane poduszki, podobnie jak wełniane 
tkaniny nie pełniły funkcji praktycznych, miały 
przede wszystkim cieszyć oko. Obecnie tkaniny 
leżące niegdyś paradnie (zazwyczaj płasko) 
na łóżkach, wykorzystuje się jako narzuty 
na wersalki. Zabieg ten paradoksalnie ukazuje 
w całości ornamentykę kompozycji tkackiej.

Następna strona – tkanina wełniana o wzorze przetykanym.
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Po lewej i następna strona – perebora, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.
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Poprzednia strona – tkanina czteronicielnicowa, narzuta 
na łóżko, tkana na warsztacie domowym.
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Makaty
Pierwotna forma makatek haftowanych 
wywodzi się z drukowanych na płótnie makat, 
wyrabianych przez prowincjonalnych wytwór-
ców – domorosłych rzemieślników, rozprowa-
dzane za pomocą domokrążców lub handlarzy 
jarmarcznych. Trafiły one na wieś w okresie 
międzywojennym, a szczyt ich popularności 
przypada na lata po II wojnie światowej. Makaty 
drukowane, traktowane były przez kobiety 
wiejskie jako półprodukt. Za pomocą kordonka, 
haftowano kontury, a niekiedy wypełniano 
większe pola, co dawało efekt kolorowego 
obrazka. Tak wyhaftowane makaty zdobiły 

Poprzednia strona i po lewej – tkanina wełniana   
o splocie płóciennym, ręczny haft atłaskowy.

kuchnie lub pokoje. Makatki eksponowano 
szczególnie w dwóch miejscach: kąt łazienny 
w kuchni oraz ściana w okolicach pieca lub 
łóżek. Makaty wyróżniały się brakiem proporcji 
i perspektywy. W przeszłości w wielu domach 
można było spotkać podobne wytwory samo-
rodnej twórczości hafciarskiej. Przez etnografów 
badających tkaninę ludową, prawie całkowi-
cie pominięte zostały makaty haftowane na 
samodziale lnianym lub wełnianych tkaninach 
fabrycznych. Wywodziły się z odpustowego 
asortymentu, który kupowany był dla przyjem-
ności i miał cieszyć oko. Makaty te zazwyczaj 

w formie prostokątów, kwadratów, rąbów 
wieszano w kuchni lub nad łóżkiem. Posiadały 
one często motywy kwiatowe w formie bukie-
tów osadzonych w koszach, lub ptaków – gołębi, 
łabędzi. Motywy z makat podlaskich, szczególnie 
z lat 50/60 XX wieku bezpośrednio nawią-
zują do haftów znanych z ręczników. W ich 
produkcji używano często haftu kładzionego, 
przyszywając stębnówką bawełniane wstążki, 
z których zmyślnie formowano płatki kwiatów. 
Do tworzenia ornamentów używano również 
aplikacji z gotowych, pasmanteryjnych taśm 
używanych w zdobieniu strojów ludowych. 
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Po lewej – paradnie eksponowane poduszki  
z ręcznym haftem atłaskowym.
Następna strona – tkanina o splocie rządkowym, 
haftowana ręcznie haftem atłaskowym.
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Poprzednia strona i po prawej – tkaniny wełniane o splocie 
płóciennym, zdobione haftem atłaskowym i aplikacją.



36



37

Poprzednia strona i po prawej – tkanina dwuosnowowa, dywan 
podwójny, wełna na wełnie – osnowa i wątek wełniany. 
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Po lewej, poprzednia 
i następna strona – tkaniny 
czteronicielnicowe, 
narzuty na łóżko, tkane 
na warsztacie domowym. 
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Po lewej i następna strona – tkanina dwuosnowowa, dywan 
podwójny, wełna na wełnie – osnowa i wątek wełniany. 
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Daty
Tkaniny mają czasem wetkane daty.  
Ważne daty, np. zaręczyn, zaślubin, albo 
po prostu daty powstania tkaniny.  
Datowanie miało znaczenie, coś upamiętniało. 
Nie zapominano o tej dacie przez lata. 
Była wdrukowana na stałe, dla przyszłych 
pokoleń także. Dziś czytamy je jak 
informację z ubiegłego wieku, jak zapowiedź 
opowieści, co wtedy się zdarzyło.
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Poprzednie trzy strony – perebory, osnowa wełniana, 
wątek wełniany, tkane na warsztacie domowym.
Po prawej – tkanina czteronicielnicowa, narzuta 
na łóżko, tkana na warsztacie domowym. 
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Poprzednia strona i po prawej – perebory, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkane na warsztacie domowym.
Następne dwie strony – tkanina dwuosnowowa, dywan 
podwójny, wełna na wełnie – osnowa i wątek wełniany. 
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Wzory
Transkulturowy charakter Podlasia centaral-
nego, a w szczególności okolic Hajnówki miał 
i nadal ma wpływ na powstawanie unikalnego 
wzornictwa. Geneza ornamentyki lokalnych 
tkanin jest równie skomplikowana jak historia 
tego regionu. W przypadku tkaniny wieloniciel-
nicowej motyw dekoracyjne oparte są na rytmie 
oraz symetrii i powstają przez zastosowanie 
podobnych elementów różnej wielkości kostek, 
komponowanych w geometryczne wzory. 
Etnografowie rozróżniają wzory dwugrupowe 
lub czterogrupowe, co oznacza dwukrotną lub 

czterokrotną powtarzalność wzoru. Bardziej 
skomplikowaną odmianą tkanin wielonicielni-
cowych są tkaniny przetykane czyli perebory. 
Występujące na nich motywy dekoracyjne mają 
często charakter roślinny, zazwyczaj są to styli-
zowane kwiaty nawiązujące kształtem do peoni, 
lilii, róż. Równie często pojawiają się na nich 
ptaki, szczególnie symetrycznie zestawione 
gołębie lub pawie. Wzory te osiąga się w bardzo 
skomplikowany sposób stosując deski i deseczki 
różnej szerokości, dzięki którym „wybiera się” 
pożądany wzór (stąd lokalna nazwa perebory).

Poprzednia strona – tkanina czteronicielnicowa, 
narzuta na łóżko, tkana na warsztacie domowym. 
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Następna strona – perebora, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.
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Po lewej i następna strona – tkanina wielonicielnicowa, 
narzuta na łózko, tkana na warsztacie domowym.
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Poprzednia strona, po prawej – tkaniny o splocie płóciennym, 
wzory nawiązujące do ornamentów kilimowych.
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Następna strona – tkanina dwuosnowowa, dywan 
podwójny, wełna na wełnie – osnowa i wątek wełniany. 
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Powyżej i następne trzy strony – perebory, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkane na warsztacie domowym.
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Poprzednia i następna strona – perebory, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkane na warsztacie domowym.
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Poprzednia strona i po prawej – tkanina dwuosnowowa, dywan 
podwójny, wełna na wełnie – osnowa i wątek wełniany. 
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Poprzednia strona – perebora, osnowa bawełniana, 
wątek wełniany, tkana na warsztacie domowym.
Po prawej – tkanina czteronicielnicowa, narzuta 
na łóżko, tkana na warsztacie domowym. 
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Powyżej i następna strona – tkanina o splocie płóciennym, 
ozdobiona ręcznie plecionym frędzlowaniem.
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Poprzednia strona i po prawej – tkaniny o splocie płóciennym, 
wzory nawiązujące do ornamentów kilimowych.
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Powyżej i następna strona– tkanina wełniana o wzorze przetykanym..
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Poprzednia strona i powyżej – tkaniny wełniane o splocie płóciennym.  
Następna strona – tkanina wełniana o splocie płóciennym, 
zdobiona techniką przetykania przez deskę.
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Pamiątki 
ślubne
Niespotykanym w innych regionach Polski był 
zwyczaj wykorzystywania tkanin dekoracyj-
nych podczas ceremonii ślubnej. W tradycji 
prawosławnej, sakrament ten odbywa się 
właśnie na „dywanie”. Obecnie wykorzystuje 
się w tym celu fabryczne tkaniny dywanowe. 
Do lat 80. XX wieku żywy był zwyczaj tkania 
specjalnej, paradnej tkaniny, która miała 
uświetnić i stać się pamiątką ceremonii ślubnej.

Powyżej – tkaniny wełniane zdobione haftem atłaskowym i aplikacją.
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 Poprzednia strona i powyżej – tkaniny o splocie płóciennym, 
wzory nawiązujące do ornamentów kilimowych.

Kilim
Technika kilimowa jest zazwyczaj dwuniciel-
nicowa, w której osnowa jest lniana, a wątek 
wełniany. Odmiana polega na zmianach wąt-
kowych w środku tkaniny w miarę wymagań 
wzoru. Wątek przesuwa się ręcznie przy pomocy 
czółenka. Wzór tworzą nici wątku, układa-
jące się różnokolorowymi płaszczyznami. 
Kilimy swoją popularność zdobyły w okresie 
międzywojennym, a w niektórych wsiach już 
po II wojnie. Dywany – bo tak były zazwyczaj 
nazywane, posiadały ornament w pasy i formy 

romboidalne. Określano je mianem krakowskich 
lub łowickich. Dziś tkaniny te można spotkać 
na cały obszarze Podlasia i Suwalszczyzny. Nie 
ulega wątpliwości, że ten rodzaj tkanin przybył 
z południowych regionów Polski – z lubelskiego, 
gdzie znany był w okresie międzywojennym. 
W te rejony dotarł za sprawą obnośnych han-
dlarzy, którzy sprzedawali, fabryczne tkaniny 
imitujące łowicki samodział. Stąd pochodzi 
nazwa raportu tkaniny – moda łowicka. 
Kilimy służyły jako nakrycie łóżek i tapczanów. 

Bardziej zniszczone trafiały na siedzenia 
wozów i sań, lub okrywały konie, czekające 
na zewnątrz podczas nabożeństw i targów. 
Większość dywanów zalegała kufry i szafy. 
Stanowiły one posag dla dziewcząt. Rzadziej 
były okolicznościowym prezentem. Niechętnie 
sprzedawano je na targach. Kobiety groma-
dziły duże ilości tych tkanin, stanowiły bowiem 
wyznacznik gospodarności i dobrobytu. 



90

Koronki siatkowe (filet)
Tkaninami popularnymi na Podlasiu, znanymi 
również w północnej Polsce na Kujawach, Warmii, 
Kaszubach, były koronki siatkowe. W miastach 
swoją świetność przeżywały w czasach sece-
sji. Bardzo często służyły do zasłaniania okien, 
przyozdabiano nimi półki, ale technikę wykorzy-
stywano również do produkcji ozdobnych kap na 
łóżka. Wykonywano je zazwyczaj na szerokich 
drewnianych ramach. Technika splotu przy-
pominała plecenie sieci rybackich. Używano 
w tym celu bawełnę, len lub przędzę wełnianą. 
Struktura koronki składała się z wiązanych 
drobnych kwadracików, przez które można było 
przewlekać kolorową przędzę. Do nanoszenia 
wzoru na siatkę służył haft płócienny, koszykowy 
i dziergany. Na podlaskich kapach znajdują się 
często zgeometryzowane motywy roślinne, 
często z ornamentem różanych kwiatów. 

Powyżej i następna strona – koronka siatkowa, filet, narzuta na łózko, pleciona na ramie.
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Szmaciaki
Tkaniny te wymagają osobnego omówie-
nia, ze względu na materiał potrzebny do ich 
wykonania. Wątkiem tych tkanin są cięte paski 
pozyskane ze starych ubrań, pończoch, worków, 
nierzadko wzbogacane domieszką plastikowych 
sznurków i folii. Chodniki tkano zwykłym splotem 
płótna o układzie pasowym, tworząc niekiedy 

bardzo efektowne kompozycje barwne. Tkaniną 
podobną do szmaciaków jest pasiak tkany 
na osnowie lnianej, z różnokolorowych nitek weł-
nianych pochodzących ze swetrów i pończoch. 
Pasiaki takie były cieńsze i staranniej wykonane 
od chodników, zszyte z dwóch kawałków służyły 
do nakrywania łóżek w kuchni i okrywania koni.

Powyżej i kolejna strona – szmaciaki, splot płócienny.
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Powyżej i poprzednia strona – szmaciaki, splot płócienny.
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Zrealizowano  w ramach programu stypendialnego  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci
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