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Kultura materialna Lubelszczyzny
w badaniach wspolczesnych kontynuatorow
Oskara Kolberga
Badania nad kultury tradycyjn^ spolecznosci wiejskich na terenie wojewodztwa
lubelskiego prowadzone byly od konca X IX wieku z rozn^ czfstotliwosci^. Jedne zagadnienia s^ dopracowane, inne czekaj^ na uzupelnienie. Moim zamiarem jest przedstawienie krotkiej historii badan zwi^zanych z kultury m aterial^ oraz osi^gnifc etnografow pracuj^cych na Lubelszczyznie i zwi^zanych z ni^, a takze ukazanie stanu prac
nad poszczegolnymi dzialami kultury materialnej regionu lubelskiego1.
Kultura materialna obejmuje wszystkie wytwory r^k ludzkich oraz sposoby wytwarzania. S3 to zarowno przedmioty niezbfdne czlowiekowi do zycia, jak i zwi^zane ze
sztuk^. Kazimierz Moszynski w I tomie Kultury ludowej Slowian, poswifconym kulturze materialnej, zauwaza, ze nie mozna postrzegac tych wytworow jedynie jako rzeczy:
[...] mozna [je] poniek^d uwazac za zmaterializowany obraz pewnych idei. Kazdy taki wytwor
jest jak gdyby skrzepl^ mysl^ ludzk^, ktorej przy formowaniu sif przyswiecal wyrazny cel, w niej
wlasnie zamknifty. Kazdy posiada scisle okreslone, jasne, dla wszystkich widoczne ksztalty. Nie
rozplywa sif on w mglach fantazji jak powiesciowy w^tek. Nie wyslizguje sif na wszystkie strony
przy ujmowaniu przez badawcz^ mysl. Granice jego s^ jasne i ostre. Sledz^c i porownuj^c ze
sob^ roznorakie fazy poszczegolnych wytworow kultury materialnej, zwykle dosc latwo odnajdujemy cel i powod odmiany. St^d praca nad wytworami tej kategorii wdzifczniejsza, zas wyniki
badan pewniejsze. Rozwoj kultury ludzkiej odslania sif tu przed nami od strony najjasniejszej,
najdostfpniejszej. Tu znajdujemy klucze, ktore pomagaj^ otwierac inne, mniej dostfpne nam
dzialy. Dlatego badania nad caloksztaltem kultury powinno sif bezwarunkowo rozpoczynac od
zglfbienia kultury materialnej2.

W wojewodztwie lubelskim gromadzeniem i opisywaniem wytworow materialnych pocz^tkowo zajmowali sif, podobnie jak Oskar Kolberg, pasjonaci, regionalisci,
ludoznawcy. Widzieli potrzebf zbierania informacji oraz gromadzenia eksponatow
zwi^zanych z kultury tradycyjn^, ktora juz na przelomie X IX i X X wieku podlegala
1
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Region nie jest tu rozumiany w kategoriach etnograficznych, a szerzej, jako obszar kulturowy obejmuj^cy swym zasifgiem obecne wojewodztwo lubelskie.
K. Moszynski, Kultura ludowa Slowian, t. 1, Warszawa 1967, s. 23.
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znacz^cym przemianom. Jeszcze pod koniec X IX stulecia ukazaly si§ dwie monogra
fie dotycz^ce Lubelszczyzny: Zygmunta Wasilewskiego o miejscowosci Jagodne3 i ks.
Adolfa Pleszczynskiego o bojarach mifdzyrzeckich4.
Milosnicy kultury ludowej mozliwosc pokazania swoich kolekcji i podzielenia si§
pozyskanymi materialami mieli po raz pierwszy podczas organizowanej w 1901 roku
w Lublinie II Wystawy Rolniczo-Przemyslowej, na ktorej w jednym z pawilonow pokazane zostaly zbiory etnograficzne. Wystawa powstala z inicjatywy Hieronima Lopacinskiego oraz osob z nim wspolpracuj^cych: Karoliny Smolencowny, Kazimiery
Skrzynskiej, Stanislawa D^browskiego, Zofii Staniszewskiej, Heleny Mroziewicz, Zofii
Kowerskiej, Wladyslawa Kozmiana, Jana Brandta, Ludwika S. Licinskiego5, Michala
Maci^ga, Erazma Majewskiego, Blazeja Szewca. Po wystawie przygotowano K s i g pam iqtkow q Wystawy Lubelskiej, w ktorej Lopacinski zamiescil obszerne sprawozdanie
o dziale etnograficznym. Nadeslane na wystawy opracowania oraz artykuly, przygotowane przez osoby zaangazowane przy jej tworzeniu, opublikowane zostaly w „Wisle”
pod r e d a k j E. Majewskiego, w specjalnym trzecim zeszycie poswi^conym w calosci
guberni lubelskiej. Odnajdujemy tam istotne informacje z zakresu kultury ludowej konca X IX wieku. Eksponaty zgromadzone na Wystawy Rolniczo-Przemyslow^ oraz kolejn^, dotycz^c^ sztuki ludowej i starozytnosci, zostaly przekazane do dwoch muzeow: lubelskiego i nal^czowskiego. Najcenniejsza byla kolekcja Jana Brandta, ktory zgromadzil
eksponaty z trzech powiatow: bilgorajskiego, janowskiego i zamojskiego. Byly to przede
wszystkim zbiory strojow bilgorajsko-tarnogrodzkich (zon sitarzy), a takze rekwizytow
obrz^dowych i narz^dzi rybackich, ktore do dzisiaj znajduj^ si§ w Muzeum Lubelskim.
W tym samym okresie Waclaw Lasocki i Bronislaw Malewski tworzyli Muzeum Ziemi
Lubelskiej w Nal^czowie z wydzielonym dzialem etnograficznym.
W okresie mifdzywojennym badania z zakresu kultury materialnej prowadzone
byly przez Janusza Swiezego, artystf malarza, ktory zainteresowal si§ pisankami, rzezb^ ludow^ i ubiorem, a takze teatrem ludowym. Sztuk^ ludow^ regionu zajmowal si§
rowniez w latach 1926-1929 Stanislaw D^browski - rezyser i rysownik, ktory opisal
stroje, a takze pisanki (ilustracje przygotowal J. Swiezy). Interesowal si§ on rowniez
widowiskami obrz^dowymi. W okresie powojennym badania prowadzili takze inni
regionalisci: Michal Pfkalski opisal kapliczki i krzyze w Urz^dowie6, Jan Stelmaszczyk zajmowal si§ strojami, ceramik^, kapliczkami i krzyzami oraz budownictwem
poludniowej cz^sci regionu; wykonane szkice i zgromadzone fotografie przekazal do
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, ktore po wojnie do 1952 roku mialo siedzibf
w Lublinie. Wanda Sliwina prowadzila badania na terenie powiatu lubartowskiego7.
Henryk Dobrowolski pisal o garncarzach z Firleja8, do Muzeum Lubelskiego przeka3
4
5
6
7
8

Z. Wasilewski, Jagodne (wies powiatu lukowskiego, gminie Dqbie). Zarys etnograficzny, Biblioteka
„Wisly”, IV, Warszawa 1889.
A. Pleszczynski, Bojarzy migdzyrzeccy. Studium etnograficzne, Biblioteka „Wisly”, Warszawa 1993.
Zob.: H. Zwolakiewicz, Stan badan etnograficznych nad Lubelszczyznq, Lublin 1948, s. 12.
M. Pfkalski, Krzyze i kapliczki przydrozne Urzgdowa, „Z Bliska i z Daleka”, nr 9, Lwow 1938.
W. J. Sliwina, Lud lubartowski, „Lud” 1930, t. 29.
H. Dobrowolski, Garncarze w Firleju w powiecie lubartowskim, „Sprawozdanie z Czynnosci i Posiedzen PAU”, t. XLIX, nr 2, Krakow 1948.
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zal kilka swi^tköw i naczynia ceramiczne z powiatöw lubelskiego i lubartowskiego.
W 1932 roku Adam Fischer przygotowal do druku pierwsze systematyczne opracowanie dotycz^ce etnografii Lubelszczyzny9. W tym okresie nie prowadzono szeroko
zakrojonych, odgörnie planowanych badan. Autorzy opracowan podejmowali tematy
zgodne ze swoimi zainteresowaniami101.
Zmiany w badaniach etnograficznych nast^pily po II wojnie swiatowej. Starano sif
kontynuowac podjfte w^tki tematyczne i podejmowano nowe, zgodnie z opracowanymi metodami badan terenowych, by udokumentowac bardzo szybko zmieniaj^c^
sif kulturf wsi. W 1946 roku powstala pierwsza katedra etnografii na Uniwersytecie
Marii Curie-Sklodowskiej, ktörej kierownikiem byl prof. Jözef Gajek. Katedrf chciano
utworzyc juz wczesniej, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1919 roku; mial j^
organizowac Franciszek Gawelek. Pracy nie rozpoczfto z powodu jego przedwczesnej
smierci. W 1944 roku wyklady na KUL-u rozpocz^l Jözef Gajek. Dwa lata pözniej obj^l katedrf na UMCS, ktöra istniala do 1951 roku. Badania prof. Gajka zaowocowaly
opracowaniem Lubelszczyzna w swietle badan etnograficznych11, byl tez redaktorem
tomu XV III czfsci 1 „Prac i Materialöw Etnograficznych”, poswifconego w calosci Lubelszczyznie, wydanego w 1961 roku. Powolal takze lubelski oddzial Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W tym okresie prowadzone byly na tym terenie badania do
„Polskiego Atlasu Etnograficznego”, ktörym sif zajmowal. Pod kierunkiem profesora
studia ukonczyl mifdzy innymi Janusz Optolowicz, pracownik Muzeum Lubelskiego
od 1952 roku, ktöry pomagal w organizacji innych muzeöw regionalnych. Byl takze
sekretarzem redakcji czasopisma „Studia i Materialy Lubelskie”, wydawanego od 1962
roku przez Muzeum Lubelskie. W pocz^tkowych okresie wydawana byla takze seria
„Etnografia” Studia etnologiczne w Lublinie ukonczyla w tym okresie Zofia Malewska,
ktöra przez krötki czas takze pracowala w Muzeum Lubelskim, mifdzy inymi opisala
gorsety z terenu Bilgoraja i Tarnogrodu, ktöre pözniej uwzglfdnila w artykule o gorsetach w Polsce12. Studentem profesora Jözefa Gajka byl röwniez Henryk Zwolakiewicz,
autor Stanu badan etnograficznych nad Lubelszczyzny (do 1947 roku)13.
Katedrf etnografii reaktywowano w 1957 roku. Jej kierownikiem zostal profesor
Roman Reinfuss, ktöry badania na terenie Lubelszczyzny rozpocz^l w 1951 roku, w ramach realizacji zadan dla Pracowni Badan Sztuki Ludowej w Panstwowym Instytucie
Sztuki (przeksztalcony pözniej w Panstwowy Instytut Sztuki PAN). Byly to badania
szeroko zakrojone, nie tylko odnosz^ce sif do sztuki ludowej, ale takze wielu wytworöw kultury materialnej. Roman Reinfuss zaangazowany byl takze w tworzenie i projektowanie Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Stowarzyszenia Twörcöw Ludowych (1968
rok). Przez dlugi czas byl czlonkiem Rady w Radzie Naukowej tych instytucji. Badania
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A. Fischer, Zarys etnograficzny wojewödztwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza
woj. lubelskiego, Lublin 1931.
D. Powilanska-Mazur, Stan badan etnograficznych w regionie lubelskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe
Lubelszczyzny. Kultura ludowa, pod red. A. Gaudy, Lublin 2001, s. 10.
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na terenie wojewodztwa lubelskiego pod kierunkiem profesora Reinfussa14 prowadzili
studenci etnografii oraz pracuj^ce na uczelni Maigorzata Matusek i Krystyna Marczak.
Czfsc z pozyskanych wowczas materiaiow terenowych znajduje sif obecnie w Archiwum Zakiadu Kultury Polskiej UMCS, pozostaie po likwidacji Pracowni Badan Sztuki
Ludowej Instytutu Sztuki PAN przekazano Muzeum Etnograficznemu w Krakowie.
Do 1967 roku lubelsk^ etnografif ukonczyio trzynascie osob, szesc osob uzyskaio tytui doktora. Czfsc prac magisterskich poswifcona zostaia zagadnieniom kultury
materialnej i przygotowane byiy na podstawie materiaiow zebranych w naszym regionie; na przykiad Sabina Dados napisaia pracf „Garncarstwo ludowe w Baranowie
pow. Puiawy”, Alfred Gauda opisai ziemianki magazynowe i mieszkalne na terenie
wojewodztwa lubelskiego, Barbara Mirosiaw pisaia o sprzfcie uzywanym do uprawy
zboz od poiowy X IX do lat 60. X X wieku, Anna Wysocka napisaia pracf na temat:
„Orka i jej przemiany na wsi lubelskiej od poiowy X IX w. do czasow wspoiczesnych”.
Prace doktorskie zwi^zane z kultury m aterial^ obronili: Maigorzata Matusek („Tkactwo ludowe wojewodztwa lubelskiego od poiowy X IX wieku”), Ewa Frys-Pietraszkowa
(„Osrodek garncarski w L^zku Ordynackim i jego wyroby na tle ceramiki malowanej
w Polsce”), Jan Gorak („Wojsiawice - miasteczko rolnicze Ziemi Cheimskiej”) i Kry
styna Marczak („Rozwoj urz^dzenia i zdobnictwa wnftrz mieszkalnych na wsi woje
wodztwa lubelskiego od poiowy X IX wieku”). Kilku studentow profesora pozostaio na
Lubelszczyznie i prowadziio indywidualne badania, pracuj^c w roznych instytucjach,
mifdzy innymi: Sabina Dados, Danuta Powiianska, Alfred Gauda, Celestyn Wrfbiak
w Muzeum Lubelskim, a dr K. Marczak po likwidacji katedry pracowaia w Instytucie
Archeologii UMCS.
Ogromny dorobek badawczy pozostawii po sobie dr Jan Gorak, ktory zacz^i pracf
w Muzeum Lubelskim (w latach 1962-1966). Byi rowniez zaiozycielem oraz pierwszym dyrektorem Muzeum Wsi Lubelskiej (1969 rok). Prowadzii zakrojone na szerok^ skalf badania na terenie caiego wojewodztwa dotycz^ce architektury drewnianej
wsi i miasteczek oraz rzemiosi tradycyjnych. Byi wybitnym znawc^ budownictwa. Za
osi^gnifcia naukowe oraz wkiad w dokumentowanie kultury ludowej Lubelszczyzny
otrzymai w 2004 roku nagrodf im. Oskara Kolberga - jedno z bardziej cenionych wyroznien, jakie przyznaje Ministerstwo Kultury i Sztuki. Po jego smierci w 2005 roku
zona, Janina Petera-Gorak, przekazaia dokumentacjf dotycz^c^ architektury Muzeum
Wsi Lubelskiej. Janina Petera-Gorak takze prowadziia badania z zakresu kultury materialnej i duchowej naszego regionu. Opracowane przez ni^ wywiady s^ przechowywane w archiwum Muzeum Lubelskiego, gdzie pracowaia diugi czas, oraz w Muzeum
Wsi Lubelskiej; na ich podstawie przygotowaia wiele publikacji.
Na terenie wojewodztwa dziaia kilka muzeow gromadz^cych liczne zabytki etnograficzne i prowadz^cych badania terenowe, takze z zakresu kultury materialnej.
W Lublinie s^ to Muzeum Lubelskie i Muzeum Wsi Lubelskiej. W Muzeum Lubelskim
zbiory gromadzone byiy jeszcze przed II wojn^ swiatow^. Opiekowali sif nimi: Ma
rian Trzebinski, Janusz Swiezy, Ludwik Grajewski, Ksawery Piwocki i Maria Zywirska.
14

R. Reinfuss, Z badan nad ludowq kulturq Lubelszczyzny (zagadnienia ogolne), „Z Zagadnien Kultury
Ludowej” 1978, t. 1.
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Po wojnie w Dziale Etnografii pracowali mifdzy innymi: Eugenia Dziewulska, Irena
Iskrzycka i Janusz Optoiowicz (byi takze zaiozycielem muzeum w Krasnymstawie),
Janina Petera, Teresa Karwicka, Alfred Gauda, Celestyn Wrfbiak, Danuta Powiianska,
Sabina Dados, Elzbieta Kfpa. Obecnie kierownikiem jest Agnieszka Lawicka; w Dziale
pracujy ponadto Bozena Giowacz (wczesniej pracowaia Krajowym Domu Tworczosci
Ludowej) i Ludwika Biaia. Z inicjatywy Danuty Powiianskiej i Elzbiety Kfpy opracowana zostaia Bibliografia etnografii Lubelszczyzny 1945-1981, wydano takze kilka
katalogow wystaw, w ktorych opisane sy rozne dziaiy kultury ludowej Lubelszczyzny.
W 1968 roku powoiano Muzeum Wsi Lubelskiej, ktorego dyrektorami po Janie
Goraku byli: Ryszard Krolikowski, Mieczysiaw Kurzytkowski, Mieczysiaw Kseniak,
a wieloletnim kierownikiem Dziaiu Naukowego - Maria Meksuiowa (jako etnografowie pracowali tam takze: Halina Solecka, Alfred Gauda, Jozefa Stefanski, Mariola Tymochowicz). Obecnie prowadzi je Mirosiaw Korbut. Zgromadzono tam bogaty dokumentacjf dotyczycy architektury wiejskiej, maiomiasteczkowej, wyposazenia wnftrz
i zagrody oraz rzemiosi. Od 1978 roku skansen publikowai czasopismo etnograficzne
„Z Zagadnien Kultury Ludowej”.
Gromadzeniem materiaiow z zakresu kultury ludowej zajmowaia sif takze Pracownia Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej dziaiaj^ca do 1992 roku przy Pracowni Konserwacji Zabytkow. Pracowali tam Jozef Stefanski, Kazimierz Siowik i Michai
Trzewik. W tym samym roku powstai Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony Srodowiska Kulturowego, gdzie badania nad architektury wsi i maiy architektury sakralny
prowadziia Janina Petera-Gorak.
W wojewodztwie powstaio kilka muzeow regionalnych i okrfgowych, maie skanseny oraz kilkanascie izb regionalnych, zakiadanych przy szkoiach czy przez licznie
dziaiajyce Towarzystwa Regionalne. W Muzeum Poiudniowego Podlasia w Biaiej Podlaskiej pracowali Celestyn Wrfbiak, Alicja Mironiuk, obecnie Dziai Etnografii pro
wadzi Agnieszka Minksztyn. Wydano tu dwie publikacje dotyczyce kultury ludowej
poiudniowego Podlasia, we wspoipracy z Janiny Petery15. We Wiodawie w 1983 roku
powoiano Muzeum Pojezierza Lfczynsko-Wiodawskiego, gdzie wystawy etnograficzne przygotowywali i badania prowadzili Marek Bem oraz Maigorzata Podlewska-Bem (obecnie pracujyca w Muzeum w Cheimie). Wydawano czasopismo „Zeszyty
Muzealne”, w ktorym publikowane byiy mifdzy innymi materiaiy z zakresu etnografii.
W cheimskim muzeum Dziai Etnografii prowadzi obecnie Bozena Dobosz, pracujy
tam takze Maigorzata Podlewska-Bem i Ilona Sawicka. Do konca lat dziewifcdziesiytych X X wieku w Naifczowie dziaiaio Muzeum Ruchu Spoidzielczego, gdzie takze
byiy eksponaty etnograficzne, ktorych gromadzeniem zajmowaia sif Janina Babinicz-Witucka. W puiawskim Muzeum Regionalnym PTTK zabytki pozyskiwaia Halina
Solecka, do likwidacji placowki organizowaia tez wystawy etnograficzne. W Lukowie
dyrektorem muzeum byi etnograf Longin Kowalczyk, ktory przez wiele lat opiekowai
sif tworcami z pobliskiego osrodka rzezbiarskiego. W Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, zaiozonym przez Tadeusza Seweryna, od wielu lat pracuje Barbara
15

A. Mironiuk, J. Petera, C. Wrfbiak, Kultura ludowa poiudniowego Podlasia, Biaia Podlaska 1990.
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Nazarewicz, ktöra jest redaktorem czasopisma „Janowskie Korzenie”. Niemal kazdy
numer zawiera artykuly z zakresu etnografii. W krasnostawskim muzeum pracuje
obecnie etnolog Mateusz Soroka, a w Muzeum Zamojskich w Zamosciu pracowal Je
rzy Stankiewicz. W pozostalych muzeach - w Bilgoraju, Krasniku, Lfcznej, Lubartowie, Janowcu, Wojciechowie, Tomaszowie Lubelskim - rowniez byly pozyskiwane
eksponaty etnograficzne.
W Lublinie d o k u m en ta j i zbieraniem eksponatow zwi^zanych z polsk^ twörczosci^
ludow^ zajmowal sif nadto utworzony w 1995 roku Krajowy Dom Twörczosci Ludowej,
powstaly przy Stowarzyszeniu Twörcöw Ludowych. Instytucja ta wydawala najpierw
pölrocznik „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Twörcöw Ludowych”, a od 1986 roku
kwartalnik „Twörczosc Ludowa” Wieloletnim dyrektorem KDTL byl Alfred Gauda, ktöry w badaniach etnograficznych zajmowal sif: architektur^ wiejsk^, rybolöwstwem i rzemioslem ludowym. Byl redaktorem trzech waznych monografii etnograficznych, prezentuj^cych mifdzy innymi kulturf m aterial^ Lubelszczyzny: Ginqce zawody mi^dzy
Wislq a Bugiem (1995 rok), Wspotczesna twörczosc ludowa m ifdzy Wislq a Bugiem (1999
rok) i Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa (2001 rok).
Pierwsza z wymienionych ksi^zek powstala w ramach programu ochrony gin^cych
zabytköw i umiejftnosci rfkodzielniczych w Polsce, wspieranego przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki, w latach 1994-1995. Do wspölpracy zaproszeni zostali etnografowie
pracuj^cy na terenie calego wojewödztwa: Michal Trzewik, Sabina Dados, Celestyn
Wrfbiak, Marek Bem, Janina Petera-Görak, Jan Görak, Jözef Stefanski, Kazimierz Slowik, Danuta Powilanska-Mazur, Elzbieta Kfpa oraz Lucja Kondratowicz i Grzegorz
Miliszkiewicz. Czfsc z nich byla wspölautorami dwöch pozostalych publikacji.
W 2010 roku na UMCS, przy Instytucie Kulturoznawstwa, jako kierunek ponownie
powstala etnologia (I stopien). W 2013 roku studia ukonczyli pierwsi absolwenci. Powstalo kilka prac licencjackich przygotowanych pod kierunkiem Marioli Tymochowicz
z kultury materialnej. Sylwia Stachyra opisala wyposazenie wnftrza chalup wiejskich
w gminie Bychawa, Aneta Szczepanik przedstawila wyniki inwentaryzacji malej architektury sakralnej we wsi Kocudza, Magdalena Chmielik zebrala dane do rekonstrukcji
stroju ludowego z gminy Wilkolaz, a Katarzyna Sowinska przygotowala monografif
rodziny Kolodziejöw - plecionkarzy zamieszkalych w powiecie lubartowskim.
Badania kultury materialnej wojewödztwa lubelskiego prowadzone s^ nadal. Pozy
skiwane s^ informacje zaröwno o obiektach powstalych dawniej, jak i nowych, ktöre
nawi^zuj^ do tradycyjnych form, na przyklad o architekturze drewnianej oraz kapliczkach i krzyzach. Wiele z tych obiektöw zachowalo sif, czfsc podczas renowacji jest
przerobionych, co sprawia, ze zmieniaj^ pierwotn^ formf. Oba zagadnienia s^ dobrze
opracowane, gdyz badania prowadzone byly stosunkowo wczesnie.
Pierwsze materialy o architekturze drewnianej pozyskiwano na pocz^tku X X wieku i odnosily sif glöwnie do subregionöw czy poszczegölnych wsi. Zofia Kowerska
pisala o chalupach16 i spichlerzach17 w powiecie lubelskim. Z inicjatywy Jana Brandta
powstaly modele chalup z powiatöw bilgorajskiego, zamojskiego i janowskiego - pre16
17

Z. W Kowerska, Chata w Woli Gatyziowskiej, w pow. lubelskim, „Wisla” 1892, t. IV, s. 428-429.
Taz, Spichlerz w Kraczewicach, „Wisla” 1903, t. XVII, s. 625-627.
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zentowane na Wystawie w 1901 roku. Wanda Sliwina18 opisala chalupy w powiecie
lubartowskim, a Michal Macing19 - z okolic Turobina. Zofia Staniszewska pisala o wsi
Grodek Nadbuzanski w powiecie hrubieszowskim oraz Studzianki (opisal tez budownictwo). Blazej Szewc przedstawil wies Wiel^cza (scharakteryzowal takze architektury
drewnian^). Na terenie powiatu zamojskiego badania prowadzil Kazimierz Moszynski20, ktory pod pseudonimem R. Ruski w czasopismie „Ziemia” zaprezentowal budownictwo drewniane z tego terenu.
W latach powojennych badania byly kontynuowane, pocz^tkowo na mniejszym
obszarze. Na przyklad w powiecie pulawskim dokumentacjy wykonal Tadeusz Delimat21, a w lubelskim i lukowskim Janusz Optolowicz22. Michal Pykalski opisal bilgorajskie budownictwo23 oraz dom w Urzydowie24. Ewa Sadowska25 opublikowala material
dotycz^cy architektury drewnianej poludniowo-wschodniej czysci wojewodztwa. Bu
downictwo podcieniowe na Lubelszczyznie opracowal Roman Reinfuss26. Alfred Gauda27 inwentaryzowal ziemianki mieszkalne i piwnice, chalupy kurne opisala Krystyna
Marczak28, a okolnik w Urzydowie Elzbieta Kypa29. Calosciowe studium architektury
drewnianej w wojewodztwie lubelskim z X IX i pierwszej polowy X X wieku przygotowala Zofia Staszczak30. O XVIII-wiecznych chalupach pisal Ryszard Krolikowski31. Jan
Gorak po wieloletnich badaniach w publikacji Regionalne form y architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnien osadniczych wyodrybnil na Lubelszczyznie cztery
charakterystyczne formy chalup i dwie budynkow sakralnych. Wyroznil chalupy typu
podlaskiego (polnocna Lubelszczyzna) z trzema odmianami - chalupy z podcieniem
naroznym frontowym (reprezentacyjnym), z podcieniem naroznym w czysci gospodarczej oraz z wnyk^ w czysci gospodarczej - oraz lubelsko-nadwislanskiego, urzydowskiego i bilgorajskiego32. Sposrod kosciolow drewnianych wyroznil typ krasnicki,
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

W. Sliwina, dz. cyt.
M. Macing, Chatupa, „Wisla” 1902, t. XVI, s. 421.
T. Ruski (K. Moszynski), Budownictwo ludowe z okolic Zamoscia, „Ziemia” 1912, nr 18, 19, 20.
T. Delimat, Materiaty do budownictwa ludowego w powiecie putawskim, „Prace i Materialy Etnograficzne” 1947, t. 6, s. 164-186.
J. Optolowicz, Budownictwo wiejskie wpow. lubelskim, „Studia i Materialy Lubelskie” 1967, t. 1, Etnografia, s. 63-103.
M. Pfkalski, Bitgorajskie budownictwo drewniane, „Polska Sztuka Ludowa” 1959, R. 3, nr 3, s. 149-160.
Tenze, Dom w Urzgdowie, „Ochrona Zabytkow” 1954, R. 7, nr 1, s. 47-53.
E. Sadowska, Wybrane przyktady budynkow drewnianych z potudniowo-wschodniego terenu wojewodztwa lubelskiego, „Czasopismo Techniczne” 1975, t. 79/80, z. 1, s. 48-61.
R. Reinfuss, Wiejskie budownictwo podcieniowe na Lubelszczyznie, „Z Zagadnien Kultury Ludowej”
1978, t. 1, s. 52-77.
A. Gauda, Ziemianki mieszkalne w woj. lubelskim, „Studia i Materialy Lubelskie” 1976, t. 7, s. 127-151;
tenze, Piwnice ziemiankowe w woj. lubelskim, „Studia i Materialy Lubelskie” 1971, t. 5, s. 373-427.
K. Marczak, Tradycje chatup kurnych i najprymitywniejszych urzqdzen ogniowych na terenie woj. lubel
skiego, „Studia i Materialy Lubelskie” 1967, t. 2, Etnografia, s. 169-179.
E. Kfpa, Okolniki urzgdowskie, „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1978, t. 1, s. 162.
Z. Staszczak, Budownictwo chtopskie w wojewodztwie lubelskim (wXIX i XX wieku), „Prace i Materialy
Etnograficzne” 1963, t. 24.
R. Krolikowski, Chatupy zXVIII wieku w ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 1982.
J. Gorak, Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnien osadniczych, Zamosc 1994, s. 41; tenze, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), [w:] Dziedzictwo kultu
rowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, pod red. A. Gaudy, Lublin 2001.
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a z cerkwi unickich radzynskie oraz grupf cerkwi trzykopuiowych i jednokopuiowych,
wyst^puj^cych na obrzezach poiudniowo-wschodniej Lubelszczyzny w powiecie hrubieszowskim i tomaszowskim. Opisywai takze budynki charakterystyczne dla tych
miejscowosci33, typy studni34, zinwentaryzowai i opublikowai materiaiy o budynkach
przemysiowych35, sakralnych36, gospodarczych37 oraz uzytecznosci publicznej na wsi38.
Publikowai materiaiy o dworkach drewnianych39. Prowadzii bardzo dokiadn^ dokum e n t a j fotograficzn^ (zostaia przekazana MWL), sporz^dzai takze rysunki i mapy.
Przygotowai pein^ bibliografif architektury drewnianej naszego regionu40. W okresie
pracy w Zamosciu wydai kilka publikacji zwi^zanych z tym subregionem.
O budownictwie wiejskim41 i o drewnianych dworach pisaia takze Janina Petera42,
a uzupeinienie do przygotowanego przez ni^ zestawienia przedstawii Ryszard Brykowski43. Intensywne badania nad budownictwem byiy prowadzone takze w czasie pozyskiwania budynkow do MWL. Powstaiy wowczas peine inwentaryzacje wybranych
obiektow. W ostatnich kilku latach na terenie powiatow radzynskiego44, iukowskiego,
wiodawskiego i janowskiego uproszczon^ inwentaryzacje architektoniczn^ wykonali
studenci kulturoznawstwa i etnologii UMCS pod kierunkiem Marioli Tymochowicz.
Jest to temat aktualny, obecnie ewidencjonowane s^ budynki, ktore powstaiy w pierwszej poiowie X X wieku, niewchodz^ce w zakres wczesniejszych badan. Kiedy powstawaiy, duzo byio jeszcze chaiup XIX -, a nawet XVIII-wiecznych. Tego typu badania,
z ukazaniem zmian, jakie zachodziiy w stosowanych konstrukcjach i rozplanowaniu
wn^trz, s^ teraz spraw^ priorytetow^, bo z kazdym rokiem obiektow ubywa, przez co
wies lubelska zupeinie zmienia swoj charakter.
33

34
35

36

37
38
39
40

41
42

43
44

Tenze, Budownictwo drewniane miasteczka Wojslawice, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1967, t. 2, Etnografia, s. 103-169; tenze, Chalupapodcieniowa z Urzgdowa, „Poznaj swoj Kraj” 1968, R. 12, nr 6, s. 10;
tenze, Holenderskie domy nad Bugiem, „Polska Sztuka Ludowa” 1971, R. 25, z. 1, s. 29-38.
Tenze, Studnie wiejskie na Lubelszczyznie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1988, T. 13.
Tenze, Mlyny wodne na Lubelszczyznie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1997, t. 14; tenze, Wiejski przemysl mlynarski, [w:] Ginqce zawody migdzy Wislq a Bugiem, pod red. A. Gaudy, Lublin 1995; tenze,
Prasy do wyciskania oleju, „Z Badan nad Kultur^ Ludow^” 1981, t. 2.
Tenze, Dawne cerkwie drewniane w wojewodztwie zamojskim, Zamosc 1992; tenze, Typy iformy drew
nianej architektury sakralnej Lubelszczyzny, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1987, t. XXXII,
z. 3-4, s. 237-250.
Tenze, Stodoly, „Tworczosc Ludowa” 1998, nr 4.
Tenze, „Kozy”, czyli wiejskie areszty gminne, „Tworczosc Ludowa” 2000, R. 15, nr 2, s. 16-19.
Tenze, Nieznane dworki Lubelszczyzny, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1986, T. 11; tenze, Przyczynek
do architektury dworow na Lubelszczyznie, [w:] Ziemianstwo na Lubelszczyznie, Koziowka 2003.
Tenze, Materiaiy do budownictwa drewnianego na Lubelszczyznie (ze zrodel XVIII i XIX w.), „Polska
Sztuka Ludowa” 1962, R. 16, z. 1, s. 51-54; tenze, Budownictwo drewniane Lubelszczyzny. Stan badan,
bibliografia, inwentaryzacje, Lublin 1977.
J. Petera, Budownictwo ludowe na Ziemi Lubelskiej, „Kalendarz Lubelski” 1972, s. 79-88.
Taz, Wiejskie dworki drewniane na Lubelszczyznie, „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1978, t. 1, s. 78
159; taz, O wiejskich drewnianych dworach na Lubelszczyznie - polemika, „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1981, t. 4, s. 111-123.
R. Brykowski, O drewnianych dworach na obszarze dawnego wojewodztwa lubelskiego - polemika,
„Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1981, t. 4, s. 77-110.
M. Tymochowicz, Tradycyjna architektura drewniana na obszarzegminy Borki, „Tam na Podlasiu”, t. 2:
Tradycje podlaskiej obrzgdowosci, pod red. J. Adamowskiego, M. Wojcickiej, Lublin-Wola Osowinska
2009.
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Wyposazenie wnftrz wiejskich chaiup rowniez zostaio opracowane dobrze. Na ten
temat pisaia Zofia Staszczak we wspomnianej publikacji o budownictwie chiopskim
wojewodztwa lubelskiego. Zagadnieniem tym zajmowaia sif rowniez Janina Petera45,
Krystyna Marczak46 scharakteryzowaia tradycyjne oswietlenie wnftrz oraz ozdoby
umieszczane w izbie47, a o swi^tecznym wystroju w poinocnej czfsci tego regionu pi
saia Mariola Tymochowicz48. Sprzfty i meble ludowe, ktore zgromadzono w zbiorach
Muzeum Lubelskiego, opisali Alfred Gauda49 i Celestyn Wrfbiak50. O meblach wykonywanych przez Jozefa Gibuif pisaia Ewa Frys-Pietraszkowa51. Lubelskie skrzynie
i meble szerzej omowii Roman Reinfuss w publikacjach52 opisuj^cych te zjawiska w caiym kraju. Bogat^ dokumentacjf na ten temat wykonali takze pracownicy Muzeum
Wsi Lubelskiej, by na ich podstawie przygotowac wnftrza poszczegolnych chaiup dla
ekspozycji w skansenie. Wartosciowe eksponaty odnajdziemy rowniez w innych muzeach regionu.
Kapliczki i krzyze to kolejne zagadnienie, ktorego d o k u m e n ta j zajfto sif jeszcze
w okresie mifdzywojennym. W 1938 roku ukazai sif artykui Michaia Pfkalskiego53
0 obiektach z Urzfdowa. Kolejny, ktory przygotowai Stanisiaw Skib inski54, dotyczyi
powiatu cheimskiego. Szeroko zakrojone badania na terenie caiego wojewodztwa
prowadziia Janina Petera. Na podstawie zebranej dokumentacji ustaliia, jakie formy
1 typy kapliczek powstawaiy na Lubelszczyznie. Podzieliia je na dwie giowne grupy:
drewniane (sposrod nich wyodrfbniia 7 typow55) oraz murowane (12 typow56). Dokumentuj^c od 2001 roku kapliczki, pozwoliiam sobie uzupeinic typologif kapliczek
murowanych o dwie kategorie: blendy i groty57, powstaie w drugiej poiowie X X wieku.
Janina Petera wyodrfbniia takze 4 regionalne odmiany krzyzy przydroznych, wystfpuj^ce w okolicach Lukowa, Biaiej Podlaskiej, oraz krzyze nazwane przez ni^ lubelsko-if45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57

J. Petera, Wngtrze chalupy wiejskiej, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny....
K. Marczak, Oswietlenie wngtrza chalupy wiejskiej na Lubelszczyznie od polowy XIX wieku, „Studia
i Materiaiy Lubelskie” 1973, t. 5, s. 469-476; taz, Jak oswietlano chaty wiejskie, „Kalendarz Lubelski”
1972, s. 88-90.
K. Marczak, Pajqki - tradycyjne ozdoby powaly chaty wiejskiej, „Kalendarz Lubelski” 1970, R. 13.
M. Tymochowicz, Wystroj podlaskiej izby swiqtecznej, „Tam na Podlasiu”, t. 2, s. 151-156; taz, Elementy religijne w wystroju wnptrza mieszkalnego, „Tam na Podlasiu”, t. 3: Wierzenia i religijnosc, pod red.
J. Adamowskiego, M. Wojcickiej, Wola Osowinska 2011, s. 59-64.
A. Gauda, Sprzgty ludowe Lubelszczyzny, Lublin 1972.
C. Wrfbiak, Meble ludowe w zbiorach Muzeum Okrggowego w Lublinie, „Studia i Materiaiy Lubelskie”
1972, t. 6, s. 263-295.
E. Frys-Pietraszkowa, Meble Jozefa Gibuly, „Polska Sztuka Ludowa” 1961, R. XIII, nr 2, s. 97-100.
R. Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954; tenze, Meblarstwo ludowe w Polsce, Warsza
wa 1977.
M. Pfkalski, Kapliczki i krzyze przydrozne w Urzgdowie, „Z Bliska i z Daleka” 1938, nr 9.
S. Skibinski, Kapliczki i swiqtki powiatu chelmskiego w swietle badan archiwalnych, „Polska Sztuka
Ludowa” 1967, R. 21, z. 4, s. 223-241.
J. Petera, Kapliczki drewniane na Lubelszczyznie, „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1981, t. 2-3, s. 63-106.
J. Petera-Gorak, Kapliczki i krzyze przydrozne, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny..., s. 21-28.
M. Tymochowicz, Wspolczesne formy kapliczek i krzyzy przydroznych (na przykladzie wojewodztwa
lubelskiego), [w:] Krzyze i kapliczki przydrozne jako znaki spolecznej, kulturowej i religijnej pamigci,
pod red. J. Adamowskiego, M. Wojcickiej, Lublin 2011.
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czynskimi i biigorajsko-janowskimi58. Zachowane krzyze z insygniami M fki Panskiej
opisaia Agnieszka Lawicka59, a o rzezbach umieszczanych w kapliczkach pisali Henryk
Zwolakiewicz60, Janina Petera, Danuta Powiianska-Mazur61 i Mariola Tymochowicz62.
W ostatnich latach badania nad mai^ architektur^ sakraln^ s^ kontynuowane, a ich
efektem s^ artykuiy63 i wydawnictwa albumowe64 dokumentuj^ce stare i nowe kapliczki oraz krzyze. Niestety niektorzy autorzy tych opracowan ograniczyli sif do przedstawienia fotografii i podpisania miejsca pochodzenia obiektow, nie dokumentuj^c ich
historii. Pozyskiwanie takich informacji na temat najstarszych obiektow jest obecnie
bardzo trudne, gdyz mieszkancy nie pamiftaj^, dlaczego i kto postawii je w danym
miejscu. Bogat^ ikonografif tego typu obiektow posiada Muzeum Lubelskie Dziai Etnografii oraz Archiwum Zakiadu Kultury Polskiej UMCS.
Dobrze opracowane jest rowniez tradycyjne rzemioslo ludowe, mifdzy innymi
dzifki wspomnianym badaniom, prowadzonym przez R. Reinfussa, i pozniejszym,
w ramach projektu „Gin^ce zawody”. Opublikowano wiele artykuiow na temat garncarstwa ludowego, zarowno o osrodkach65, garncarzach66, jak i dotycz^ce calego wo-

58
59
60
61

J. Petera-Gorak, Kapliczki i krzyze przydrozne, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny...
A. Lawicka Krzyze drewniane z insygniami M$ki Panskiej na Lubelszczyznie, „Tworczosc Ludowa”
2000, R. 15, nr 4 , s. 7-10.
H. Zwolakiewicz, Figury przydrozne w okolicach Lgcznej, „Ziemia” 1928, R. XIII, s. 337-339.
D. Powiianska-Mazur, Ludowa rzezba drewniana z kapliczek przydroznych w regionie lubelskim, [w:]
Swigci przydrozni. Patroni przyuliczni, pod red. B. Wierzbickiej, Warszawa 2000, s. 267-281; taz, Pa

tron powodzian, tonqcych, spowiednikow i mostow: o rzezbach s'w. Jana Nepomucena w regionie lubel
skim, „Tworczosc Ludowa” 2004, R. 19, nr 4, s. 16-18; taz, Kapliczki s'w. Mikolaja na Lubelszczyznie,
62
63
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„Tworczosc Ludowa” 2005, R. 20, nr 1/4, s. 65-67.
M. Tymochowicz, Patroni kapliczek przydroznych z obszaru Lubelszczyzny, „Prace Komisji Krajobrazu
Kulturowego” 2013, nr 21: Obiekty religijne w krajobrazie, s. 141-150.
W. Bednarz, Historia przydroznej kapliczki w Motyczu, „Tworczosc Ludowa” 2000, R. 15, nr 3, s. 50
51; M. Zasada, Kapliczki i krzyze przydrozne, „Gios Garbowa” 2002, nr 11, s. 10-11; T. Zieniewicz,
W krajobrazie Krzywowolki, „Nadbuzanskie Siawatycze” 2004, R. 5, s. 64-70; J. Pawlak-Paluszek, Ka
pliczki i krzyze w gminie Jastkow jako „swiadkowie zdarzen”; J. Jodiowska, Pograniczna kapliczka pw.
Zasnigcia Najswigtszej Maryi Panny w Korczminie - czyli o granicy, ktora lqczy; A. Kosciuk, Krzyze
i kapliczki Lukowa i okolic jako swiadkowie lokalnych wydarzen; J. Zftar, Swiat swiqtkow i wspomnien kapliczki swiadkami dziejow ziemi chelmskiej, [w:] Krzyze i kapliczki przydrozne jako znaki spolecznej,
kulturowej i religijnej pamigci, pod red. J. Adamowskiego, M. Wojcickiej, Lublin 2011.
J. Lukaszewicz, Drogowskazy wiary: kapliczki i krzyze ziemi janowskiej, Sandomierz 2002; M. Koscinski, Przydrozne pomniki wiary: Krasnobrod i okolice, Lublin 2001; J. Hac, Pigkno krzyzy i kapliczek
przydroznych Nafyczowa i okolic, D^browa Gornicza 2009; P. Kondraciuk, A. Urbanski, Kapliczki,
figury i krzyze przydrozne w pejzazu pogranicza, „Akapit”, Lublin-Zamosc 2008.
Z. Ciesla-Reinfussowa, Siwaki w Bialej Podlaskiej, „Polska Sztuka Ludowa” 1954, R. 8, z. 5, s. 273
295; H. Dobrowolski, Garncarstwo w Firleju w pow. lubartowskim, „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejftnosci” 1948, t. 49, s. 105-109; M. Trzewik, Z historii garncarstwa w Pawlowie, „Biuletyn
Informacyjny STL” 1986, nr 31, s. 13-16; A. Gauda, Garncarskie toczenie w Urzgdowie, „Tworczosc
Ludowa” 2000, R. 15, nr 1, s. 54; Osrodek garncarski w Baranowie, oprac. H. Solecka, J. Chabora, Puiawy 2000; H. Solecka, Osrodek garncarski w Baranowie, „Puiawski Przegl^d Powiatowy” 2006, nr 2,
s. 25-26; Z. Latos, Garncarstwo i inne rodzaje rzemiosl oraz handel w Urzgdowie od XVI do XX wieku,
Krasnik 2010.
J. Optoiowicz, Jakub Czeczelewski 1907-1963, „Polska Sztuka Ludowa” 1965, R. 19, z. 2, s. 127 i in.
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jewodztwa67. Röwnie duzo materiaiöw zbierano na temat tkactwa68, plecionkarstwa69
i kowalstwa70. Pozostaie rzemiosia zostaiy przedstawione w publikacjach: Ginqce zawody mi^dzy Wislq a Bugiem oraz W spölczesna twörczosc ludowa mipdzy Wislq i Bugiem. O kamieniarstwie pisai Krzysztof Wolski71, a o rzemiosiach zwi^zanych z obröbk^ drewna Wiadysiaw Jez-Jarecki72 i Celestyn Wr^biak73. Powstaiy osobne publikacje
dotycz^ce sitarstwa biigorajskiego74, smolarni75, olejarni76, miynöw i wiatraköw77. Po
badaniach prowadzonych w ramach dokumentowania gin^cych zawodöw w Muzeum
Wsi Lubelskiej od 1994 roku we wrzesniu organizowane s^ spotkania, podczas ktörych
przez twörcöw z caiego wojewödztwa prezentowane s^ tradycyjne rzemiosia. Utworzone zostaiy takze szlaki turystyczne gin^cych zawodöw.
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T. Dalimat, Garncarstwo ludowe w wojewödztwie lubelskim, „Prace i Materiaiy Etnograficzne” 1961,
t. 18, cz. 1, s. 21-109; E. Frys, Garncarstwo ludowe Lubelszczyzny, „Polska Sztuka Ludowa” 1957, t. 11,
nr 1, s. 37-41; T. Karwicka J. Optoiowicz, Garncarstwo poludniowo-wschodniej Lubelszczyzny, Lublin
1957; E. Kfpa, Garncarstwo ludowe Lubelszczyzny, „Twörczosc Ludowa” 1995, R. 10, nr 1, s. 18-23.
M. Matusek, Ludowe tkactwo Lubelszczyzny, Lublin 1963; A. Gauda, Tkaniny ludowe Lubelszczyzny,
Lublin 1972; A. Gauda, Seweryna Swider, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Twörcöw Ludowych” 1972, nr 3, s. 16; T. Karwicka, Zdobnictwo tkackie ubioröw i rgcznikdw w pölnocno-wschodniej
Lubelszczyznie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1967, t. 2: Etnografia, s. 7-62; M. Maigorzata, Ludowe
„dywany”przetykane na Lubelszczyznie, „Polska Sztuka Ludowa” 1961, R. 15, nr 3, s. 145-152; M. Ma
tusek, Techniki tkania dywanöwprzetykanych we wsi Ogniwo (pow. Eukow), „Polska Sztuka Ludowa”
1963, R. 17, nr 1, s. 43-53; J. Ignaciuk, Tkactwo ludowe na Podlasiu, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”
2008, nr 1, s. 81-85.
K. Basista, J. Petera, Ludowe plecionkarstwo Lubelszczyzny, katalog wystawy, Lublin 1966; A. Gauda,
Kolekcja plecionkarstwa w zbiorach Muzeum Okrggowego w Lublinie, „Studia i Materiaiy Lubelskie”
1972, t. 6, s. 291-337; tenze, Ludowe plecionkarstwo, „Twörczosc Ludowa” 1988, nr 1, s. 37; tenze,
Rogozynowe kosze, „Twörczosc Ludowa” 1995, nr 4, s. 18-19.
J. Optoiowicz, Ludowe kowalstwo artystyczne pow. Krasnostaw, Lublin 1968; tenze, Ludowe kowalstwo
artystyczne, Lublin 1970; I. Kaminski, Stygnqce kowadlo, „Kamena” 1970, nr 22; A. Gauda, Ludowe
krzyze zelazne na Lubelszczyznie, „Twörczosc Ludowa” 1990, nr 2, s. 31.
K. Wolski, Z badan nad kamieniarstwem ludowym na Roztoczu, „Roczniki Muzeum Etnograficznego
w Krakowie” 1966, t. 1, s. 113-127.
W. Jez-Jarecki, Drewno w kulturze mieszkancow dorzecza Tanwi, „Zeszyty Panstwowego Muzeum Et
nograficznego w Warszawie” 1963/1964, t. 4/5, s. 84-97; tenze, Prymitywne sposoby i techniki obrobki drewna sosnowego w polskiej kulturze ludowej, „Zeszyty Panstwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie” 1969/1970, t. 10/11, cz. 1, s. 31-70.
C. Wrfbiak, Narzgdzia i wyroby bednarskie zbiorach Muzeum Okrggowego w Lublinie, „Studia i Ma
teriaiy Lubelskie” 1976, t. 7, s. 155-184; tenze, Wyrob köl w Puchaczowie pow. Lublin, „Studia i Mate
riaiy Lubelskie” 1971, t. 5, s. 422-468; tenze, Wyroby dlubane i toczone oraz narzgdzia do ich wyrobu
w zbiorach Dzialu Etnografii Muzeum Okrggowego w Lublinie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1982,
t. 9, s. 137-166.
M. Pfkalski, O sitarstwie i sitarzach bilgorajskich, „Prace i Materiaiy Etnograficzne” 1961, t. 28, cz. 1;
J. Jastrzfbski, Sitarstwo bilgorajskie, „Prace i Materiaiy Etnograficzne” 1961, t. 28, cz. 1.
C. Wrfbiak, Smolarnie wpoludniowej Lubelszczyznie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1972, t. 6, s. 339
372.
J. Görak, Prasy do wyciskania oleju, „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1981, t. 2-3, s. 9-49.
Tenze, Mlyny wodne na Lubelszczyznie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1997, t. 14; tenze, Wiejski przemysl mlynarski, [w:] Ginqce zawody migdzy Wislq i Bugiem, Lublin 1995; M. Tymochowicz, Mlyny
i wiatraki na poludniowym Podlasiu, „Tam na Podlasiu”, t. 4: Pozywienie - czyli o czyms dla ciala
i ducha, pod red. J. Adamowskiego, M. Wöjcickiej, Wola Osowinska 2013.
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Na temat narz^dzi, sprz^tow rolniczych i prac gospodarczych, poza wymienion^
prac^ magistersk^, nie powstaio zadne opracowanie szczegöiowe. Dzifki badaniom
Zygmunta Ciesielskiego78, Alfreda Gaudy79 i Krystyny Marczak80 dobrze opisane jest
tradycyjne ryboiöwstwo na Pojezierzu L^czynsko-Wiodawskim. O narz^dziach iowieckich pisai tylko Alfred Gauda81. Powstaiy cztery publikacje o transporcie wodnym
wykorzystywanym do przeprawiania ludzi i zwierz^t oraz w ryboiöwstwie82.
Zagadnienia dotycz^ce tradycyjnego pozywienia, zaj^c, narz^dzi i sprz^töw zwi^zanych z jego przygotowaniem takze nie s^ wystarczaj^co opracowane. W latach
mifdzywojennych o zbozu i chlebie pisali Aleksander Oleszczuk83 i Biazej Szewc84.
W ostatnim okresie temat ten omawiaiy Danuta Powiianska-Mazur85, Halina Solecka86
i Mariola Tymochowicz87. Wydano takze kilka publikacji o zasifgu lokalnym (gminnym czy powiatowym), w ktörych zebrane s^ jedynie przepisy na potrawy tradycyjne88. Zagadnienie to wymaga dodatkowych badan.
Znacznie lepiej opracowane s^ materiaiy dotycz^ce ubioröw mieszkancöw wsi.
Jak dowiadujemy si§ z opracowania Oskara Kolberga czy artykuiu Leona Kunickiego,
pierwsze badania dotycz^ce strojöw ludowych prowadzone byiy w drugiej poiowie
X IX wieku89. Na pocz^tku minionego stulecia o strojach z guberni lubelskiej pisali
Biazej Szewc90 i Hieronim Lopacinski91. Badania nad strojami w subregionie biigorajskim prowadzii Kazimierz Moszynski i wzmiankowai o nich w ksi^zce Kultura ludowa
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Z. Ciesielski, Ryboiöwstwo na Pojezierzu Wiodawsko-Lgczynskim, „Prace i Materiaiy Etnograficzne”
1961, t. 18, cz. 1, s. 9-28.
A. Gauda, Ryboiöwstwo ludowe na Lubelszczyznie, „Kalendarz Lubelski” 1976, s. 108-114; tenze, Tra
dycyjne ryboiöwstwo na Pojezierzu Lgczynsko-Wiodawskim, Lublin 1992.
K. Marczak, Kleszcze - nieznane narzgdzie rybackie, „Studia i Materiaiy Lubelskie” 1962, t. 1: Etnografia, s. 157-159.
A. Gauda, Narzgdzia iowieckie w zbiorach Muzeum Okrggowego w Lublinie, „Studia i Materiaiy Lubel
skie” 1985, t. 10, s. 181-215.
J. Litwin, Wspöiczesne szkutnictwo ludowe nad Bugiem, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
1983, nr 2/83; A. Gauda, Diubanki, „Wfdkarz Polski” 1994, nr 7; tenze, Szkutnictwo ludowe, [w:]
Ginqce zawody migdzy Wisiq i Bugiem, Lublin 1995; M. Tymochowicz, Wislane iodzie z okolic Sandomierza, „Twörczosc Ludowa” 2002, nr 3, s. 34-36.
A. Oleszczuk, Zboze i chleb w obrzgdach i zwyczajach na Podlasiu, „Gios Powiatu Radzynskiego”
1937/1938, nr 6, 9, 10, nr 11-20.
B. Szewc, Nieco o pozywieniu ludu wiejskiego, „Wisia” 1902, t. XVI, s. 357.
D. Powiianska-Mazur, Tradycyjne pozywienie ludowe w regionie lubelskim, [w:] Kultura w krggu wartosci, pod red. L. Dyczewskiego, Lublin 2001, s. 250-252.
Smaki Ziemi Puiawskiej - turystyczne, przyrodnicze, kulinarne, red. D. Szlendak, H. Soleckiej, A. Wenerskiego, K. Adamowskiej, Puiawy 2009.
M. Tymochowicz, Rola pozywienia w zyciu codziennym mieszkancöw wsi lubelskich, [w:] Muzea skansenowskie we wspöiczesnej edukacji historycznej, pod red. M. Ausza i in., Lublin 2011; Pozywienie
codzienne mieszkancöw poiudniowego Podlasia, „Tam na Podlasiu”, t. 4.
Smaki ziemi puiawskiej turystyczne, przyrodnicze i kulinarne, oprac. etnograficzne H. Solecka, Puiawy
2009.
L. Kunicki, Ubiory wioscian z okolic Podlasia Nad-Buznego, „Tygodnik Ilustrowany” 1862, R. 4, t. 6,
nr 150, s. 56.
B. Szewc, Kilka wiadomosci o odziezy ludowej w gub. lubelskiej, „Wisia” 1902, t. XVI, s. 350-355.
H. Lopacinski, Kilka wiadomosci o odziezy ludowej w guberni lubelskiej z materiaiöw nadesianych na
wystawg rolniczo-przemysiowq w Lublinie w r. 1901, „Wisia” 1912, t. 16, s. 346-356.
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Slowian92. O poszczegolnych elementach odziezy pisai takze Stanisiaw D^browski93.
Po II wojnie swiatowej mieszkancy wsi przestali nosic tradycyjne stroje swi^teczne,
ale nadal je przechowywali. Czfsc z nich jeszcze w latach 50., 60. zostaia pozyskana
do muzeow. Najwifksz^ kolekcjf zgromadziio Muzeum Lubelskie. Inne muzea takze
maj^ ciekawe zbiory, zwi^zane ze swoim subregionem. Opisy roznych typow strojow
z terenu Lubelszczyzny wykonane byiy przez Janusza Swiezego94, pozniej Janinf Peterf95, a w ostatnich latach Mariolf Tymochowicz96. Dzifki ustaleniom obu autorek przygotowana zostaia mapa zasifgow wystfpowania wszystkich typow strojow ludowych
Lubelszczyzny (zamieszczona w artykule Marioli Tymochowicz). Niektore z lubelskich strojow ludowych opisane zostaiy tez w publikacjach o zasifgu ogolnopolskim,
przygotowanych mifdzy innymi przez: Teresf Karwick^, Barbarf Bazielich i Elzbietf
Piskorz-Branekov^97.
O zdobnictwie strojow lubelskich pisaiy Elzbieta Kfpa98, Halina Solecka99
i Agnieszka Lawicka100, a o nakryciach giow kobiecych Janusz Swiezy101. Opracowane
s^ takze poszczegolne stroje z roznych czfsci wojewodztwa102, w tym cztery w ramach
„Atlasu Polskich Strojow Ludowych”: krzczonowski103, podlaski104, biigorajsko-tarnogrodzki105, w zesziym roku zamojski106. Poszczegolne typy strojow doczekaiy sif takze
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100
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102
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K. Moszynski, dz. cyt., s. 432, 441.
S. D^browski, Czapka i kapelusz w Lubelskiem, Lwow, 1930; tenze, Pasy lubelskie, Lublin 1929.
J. Swiezy, Stroje ludowe Lubelszczyzny, Warszawa 1954; tenze, Ubiory i tkaniny ludowe, Lublin 1960.
J. Petera, Stroje ludowe Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski” 1973, s. 170-180.
M. Tymochowicz, Typologiczne zröznicowanie strojow ludowych z obszaru wojewodztwa lubelskiego,
[w:] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. nauk. A. W. Brzezinska, M. Tymochowicz, Wrociaw
2013.
T. Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce, Wrociaw 1995; B. Bazielich, S. Gadomski, Stroj ludowy w Polsce,
Warszawa 1995; E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, t. 1, 2, 3, Warszawa 2005, 2007.
E. Kfpa, Zdobnictwo strojow ludowych na Lubelszczyznie, Lublin 1984.
H. Solecka, Elementy dekoracyjne w strojach ludowych na Lubelszczyznie, „Gios Garbowa” 2004,
nr 7/8, s. 10-11.
A. Lawicka, Pigkno zaklpte w drobiazgu: elementy dekoracyjne w strojach ludowych Lubelszczyzny, [w:]
Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. nauk. A. W. Brzezinska, M. Tymochowicz, Wrociaw 2013.
J. Swiezy, Ludowe stroje glow kobiecych w wojewodztwie lubelskim, „Prace i Materiaiy Etnograficzne”
1961, cz. 1, s. 392-416.
J. Makaruk, Regionalny stroj podlaski, „Gios Spoieczny” 1938, nr 14, s. 2-3, nr 15, nr 16, s. 2-3; J. Makaruk, Stroje ludowe Migdzyrzecczyzny na tle strojow Poludniowego Podlasia, „Rocznik Mifdzyrzecki”
1977, t. 9, s. 24-43; C. Wrfbiak, Stroje, [w:] Kultura ludowa poludniowego Podlasia, Biaia Podlaska
1990; M. Kowalski, E. Osinska-Piskosz, Stroj regionalne od Sanu po Bug, „Poznaj swoj Kraj” 1986,
nr 2, s. 18-19; M. Bem, Wiejskie zespoly spiewacze. Ich rola i znaczenie w kulturze wspolczesnej wsi
wojewodztwa chelmskiego, Wiodawa 1998; A. Duda, Ludowy stroj podlaski, „Gazeta Losicka” 2004,
nr 6, s. 24; M. Tymochowicz, Problem pogranicznosci kulturowej na przykladzie strojow swiqtecznych
z obszaru Roztocza lubelskiego, [w:] Roztocze. Historia i kultura, t. 1: Roztocze i jego mieszkancy, pod
red. W Lysiaka, Tomaszow Lubelski, Lubaczow 2012, s. 149-158.
J. Swiezy, Stroj krzczonowski, „Atlas Polskich Strojow Ludowych” (dalej: APSL), cz. V, z. 7, Poznan
1952.
Tenze, Stroj podlaski (nadbuzanski), APSL, cz. IV, z. 5, Wrociaw 1958.
B. Kaznowska-Jarecka, Stroj bilgorajsko-tarnogrodzki, APSL, cz. V, z. 8, Wrociaw 1958, s. 8.
E. Piskorz-Branekova, Stroj zamojski, APSL, cz. V, t. 40, z. 17, Wrociaw 2013.
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osobnych publikacji: krzczonowski opracowali Janusz Swiezy107 oraz Mariola Tymochowicz108, bilgorajski, zon sitarzy - Agnieszka tawicka109 i Mariola Tymochowicz110,
zamojski oraz hrubieszowski i tomaszowski opisaly Janina Petera111 i Elzbieta Piskorz-Branekova112, chelmski takze scharakteryzowala Janina Petera113, stroje z powisla
lubelskiego - Elzbieta Kçpa114 i Renata Bartnik115, lubartowski - Zdzislaw Ligfza116,
lukowski - Waclaw Sulkowski117, a swi^teczny ubior mieszkancow Garbowa opracowala Mariola Tymochowicz118. Nad strojami krasnicko-janowskim, krasnostawskim
i ryckim s^ prowadzone badania, ktore nie doczekaly sif publikacji.
W ostatnich kilkudziesifciu latach powstaly rowniez artykuly ukazuj^ce obraz kultury tradycyjnej na terenie wojewodztwa lubelskiego lub jego poszczegolnych czçsci.
Jest to, oprocz wspomnianej juz publikacji Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, artykul Romana Reinfussa119, stanowi^cy formf podsumowania kilkuletnich badan,
i Marioli Tymochowicz120, ukazuj^cy zroznicowanie kulturowe. Dobrze opracowane
107 J. Swiezy, Ludowy ubior i haft krzczonowski, „Pamiftnik Lubelski” 1938, t. 3, s. 372-388.
108 M. Tymochowicz, Tradycyjny stroj krzczonowski i jego wspolczesne realizacje, „Tworczosc Ludowa”
2001, nr 4, s. 1-9.
109 A. tawicka, M. Tymochowicz, Stroj sitarski z Biigorajskiego, „Spotkanie z Zabytkami” 2005, nr 2,
s. 33-34; A. tawicka, M. Tymochowicz, Stroj sitarki z okolic Tarnogrodu i Bilgoraja, „Kwartalnik Tarnogrodzki” 2005, nr 22, s. 8-11.
110 M. Tymochowicz, O przyczynach odrçbnosci w dwoch typach swiqtecznych strojow bilgorajskich, [w:]
Nad Tanwiq i Ladq. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Bilgorajskiej, Bilgoraj 2006, s. 63-69.
111 J. Petera, Co dawniej noszono, czyli XIX-wieczna moda zamojskich wiesniakow, „Zamojski Kwartalnik
Kulturalny” 1984, nr 2, s. 41-47; taz, Ludowy stroj zamojski na przelomie XIX i XX w., „Studia i Materialy Lubelskie” 1987, t. 12, s. 61-108; taz, Stroje ludowe Zamojszczyzny, [w:] Przyczynki do etnografii
Zamojszczyzny, Zamosc 1995, s. 41-45; E. Piskorz-Branekova, Tradycyjny haft ludowy w stroju zamojskim, Lublin-Zamosc 2009.
112 J. Petera, Ludowy stroj hrubieszowski, „Tworczosc Ludowa” 1992, nr 1-2, s. 24-29; E. Piskorz-Braneko
va, Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, Zamosc 2011; taz, Czy stroj noszony w oko-

licach Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego mozemy nazwac hrubieszowsko-tomaszowskim?Problem
z terminologiq, [w:] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. nauk. A. W. Brzezinska, M. Tymochowicz, Wroclaw 2013.
113 J. Petera, Chelmskie stroje ludowe na przelomie XIX i XX w., „Rocznik Chelmski” 1996, t. 2, s. 431-439.
114 E. Kfpa, Ludowy stroj kobiecy z Powisla Lubelskiego, „Tworczosc Ludowa” 1992, nr 1-2, s. 30-35; taz,
Mçski stroj ludowy z Powisla Lubelskiego, cz. 1, „Tworczosc Ludowa” 1997, nr 4, s. 10-14; taz, Mçski
stroj ludowy z Powisla Lubelskiego, cz. 2, „Tworczosc Ludowa” 1998, nr 1, s. 16-19.
115 R. Bartnik, Ubior ludowy okolic Powisla Lubelskiego - oryginal i wyobrazenie w grafice i malarstwie
polskim, [w:] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. nauk. A. W. Brzezinska, M. Tymochowicz,
Wroclaw 2013.
116 Z. Ligfza, O strojach ludowych regionu lubartowskiego, „Lubartow i Ziemia Lubartowska” 1956, s. 18
21; 1958, s. 18-21; 1959, s. 46-47.
117 W. Sulkowski, Stroj lukowski, „Polska Sztuka Ludowa” 1968, nr 4, s. 181-198.
118 M. Tymochowicz, Stroj swiqteczny mieszkancow Garbowa z przelomu XIX i XX w., „Glos Garbowa”
2002, R. XII, nr 12.
119 R. Reinfuss, Z badan nad kulturq Lubelszczyzny (zagadnienia ogolne), „Z Zagadnien Kultury Ludowej” 1978, t. 1, s. 37-51; tenze, Sztuka ludowa na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia (z materialow
obozu naukowego PIS w Kozlowce, pow. Lubartow), „Studia i Materialy Lubelskie”, t. 1: Etnografia,
1962, s. 107-148.
120 M. Tymochowicz, Kulturowa delimitacja obszaru Lubelszczyzny, [w:] Spotkania polsko-ukrainskie: jçzyk - kultura - literatura, pod red. H. Pelcowej, Chelm 2006.
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zostaio Podlasie lubelskie, opisane w cytowanej ksi^zce Kultura ludowa poludniowego
Podlasia czy w serii „Tam na Podlasiu”121, a takze w artykule Jana Adamowskiego122.
Autor ten przygotowai takze charakterystykf subregionow cheimskiego123 i biigorajskiego124, a Jan Gorak i Janina Petera125 - dotycz^c^ Pobuza lubelskiego.
Przedstawiona krotka historia etnografii Lubelszczyzny oraz stan badan, tylko z zakresu kultury materialnej, ukazuje, jak wiele zostaio do tej pory zrobione i ile cennych
informacji oraz eksponatow pozyskano. Cz^sc zagadnien doczekaia si§ dokiadnych
opracowan, mifdzy innymi architektura drewniana, wn^trza, kapliczki, krzyze, rzemiosia i profesje, a takze stroje ludowe. Co do innych materiai terenowy jest zebrany
i przechowywany w lubelskich archiwach - czeka na opracowanie i opublikowanie.
Obecnie, oprocz dziaian dokumentacyjnych, dokonuje si§ zestawien i prowadzi badania nad przemianami, jakie zasziy i nadal zachodz^ nie tylko w sferze kultury mate
rialnej, ale takze duchowej i spoiecznej. Prace zapocz^tkowane przez Oskara Kolberga
i innych regionalistow, a pozniej etnografow i etnologow s^ kontynuowane i ukazuje
dorobek kulturowy wielu pokolen mieszkancow lubelskich wsi.

Material culture of Lublin region in the research by contemporary
successors of Oskar Kolberg
SUM M ARY
The first comprehensive study showing the culture o f Lublin region was prepared by O. Kolberg.
His publication was an invitation for further study by other enthusiasts, regionalists and folk culture
researchers, who began to collect various items associated with the past of village inhabitants and
to describe their lives. In the post-war years work on the collection o f exhibits and interviews was
continued by ethnographers, employees o f Lublin museums and academics. The achievements of
these people were presented in the first part o f the article, while the second part contains the state of
the research that applies only to the material culture of the region. The material divided between dif
ferent sections allowed to reveal the valuable information that has been gathered in the past several
years, and also studies undertaken that primarily discuss wooden architecture, small-scale sacred
architecture, and crafts. Most o f the folk costumes in our region have been described. Sections related
to agriculture, gatherers, hunters and foodstuffs still await completion. Research must therefore be
continued, but taking into account today’s changes, to show what has changed and what is constant
in this field.

121 J. Adamowski, Tam na Podlasiu. Piesni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, Lublin 1994; Tam na
Podlasiu, t. 2, t. 3, t. 4, t. 5: Codzienny i swiqteczny ubior ludnosci poludniowego Podlasia, pod red.
J. Adamowskiego, M. Wojcickiej, Wola Osowinska 2014.
122 J. Adamowski, Poludniowe Podlasie jako subregion kulturowy, „Tam na Podlasiu”, t. 3.
123 Tenze, Problemy tozsamosci kulturowej subregionu cheimskiego, „W Krfgu Kultury” 2005, nr 3, s. 36-88.
124 Tenze, Proba delimitacji bilgorajskiego subregionu kulturowego, [w:] Nad Tanwiq i Tadq: przyczynki do
historii i kultury Ziemi Bilgorajskiej, Bilgoraj 2006.
125 J. Gorak, J. Petera, Zröznicowanie kultury regionalnej Pobuza, „Euroregion Bug” 1997, t. 9.
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