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Wytwórczość rękodzielnicza: Jej miejsce  
w tradycyjnej społeczności wiejskiej

Władyslaw baranowski

Warunki społeczno-gospodarcze panujące na polskiej wsi powodowały, że bardzo 
długo tradycyjne gospodarstwo chłopskie cechowała wyraźna tendencja do samo-
wystarczalności. Dotyczyło to także zaspokajania własnych potrzeb na wyroby ręko-
dzielnicze. W ciągu stuleci zakres samowystarczalności zmieniał się, w miarę pod-
noszenia się poziomu gospodarstwa wiejskiego i coraz większego jego powiązania 
z rynkiem. Już w średniowieczu wieś korzystała z usług wyspecjalizowanych wiej-
skich, czy też miejskich rzemieślników. Kontakty te zmniejszały się w okresach re-
gresu gospodarczego, jak np. po zniszczeniach wojennych z połowy XVII i począt-
ków XVIII w. Okres pouwłaszczeniowy na polskiej wsi, a więc upowszechnienie się 
form gospodarki kapitalistycznej, z drugiej zaś strony zjawisko zwiększającej się do-
stępności produktów przemysłowych, musiały zmienić dotychczasowe relacje w za-
kresie produkcji i nabywania wyrobów rękodzielniczych. Szereg rękodzieł nie wy-
trzymując konkurencji wyrobów przemysłowych zaczęło zanikać, inne próbowały 
przetrwać kierując się ku nowemu odbiorcy, jeszcze inne modernizując swój warsz-
tat wiązały się już z technologicznie nowa generacją wyrobów, docierających już 
w tym czasie na wieś. Ta sytuacja rzutowała także na zmniejszanie się roli samoza-
opatrzenia w potrzebne w gospodarstwie wyroby rękodzielnicze. Oczywiście zjawi-
sko to przebiegało nierównomiernie na terenie całego kraju. Wpływ na nie miał sze-
reg procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych, których tu w tym miejscu 
nie ma możliwości czasowych rozwijać.

Dokonując analizy, roli jaką pełniły rękodzieła na tradycyjnej wsi, można ten 
problem przedstawić w wielu płaszczyznach. Koncentrując się np. na tzw. stronie 
technicznej, gdzie podstawą naszych rozważań będzie pokazanie ewolucji procesu 
produkcyjnego i warsztatu, a także wyrobu finalnego i jego zbytu. Ale pozycję i rolę 
wytwórczości rękodzielniczej, możemy pokazać także w systemie tradycyjnej spo-
łeczności wiejskiej. W tym zaś przypadku zwrócić należy uwagę na takie zjawiska 
jak, jej rolę ekonomiczną w systemie samozaopatrzenia wsi, czy też na pozycję ręko-
dzielników w społeczności wiejskiej.

W literaturze poświęconej wytwórczości rękodzielniczej spotykamy się z trzema 
określeniami, bardzo często podawanymi zamiennie: są to rzemiosło, wytwóczość 
domowa (przemysł domowy) i chałupnictwo. Nie jest rzeczą możliwą rozpatrywanie 
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tych trzech form produkcji na jednej płaszczyźnie, ponieważ różne jest ich miejsce 
i rola jaka pełnią jaką pełnią w środowisku. Wszystkie one w procesie produkcji wy-
korzystują podobne techniki, nie różni je też zasadnicze wyposażenie warsztatu. Za-
sadnicza różnica polega na organizacji produkcji i sposobie zbytu gotowego produktu.

W tej dziedzinie rzemiosło cechuje się największą samodzielnością zawodową. 
Pracuje na własne ryzyko, na zamówienie konsumenta bądź na wolna sprzedaż. Wy-
konywanie zawodu jest dla rzemieślnika podstawowym źródłem dochodu.

Wytwórczość domowa zwana także przemysłem domowym, jest zazwyczaj obok 
rolnictwa zajęciem ubocznym, bardzo często wykonywanym na własne potrzeby. 
Często ma określone zasięgi regionalne ze względu na lokalny surowiec i miejscowe 
tradycje produkcyjne.

Chałupnictwo to taka forma produkcji rękodzielniczej, gdzie wytwórca pracuje 
tylko na zamówienie nakładcy. Chałupnik nie jest właścicielem surowca ani towaru, 
który wytwarza, często również nie należą do niego narzędzie używane do pracy, 
nie zna rynków zbytu ani nabywców swych wyrobów. Trzeba tu dodać, że wszystkie 
te trzy formy produkcji w jakimś stopniu mogły być opanowane przez kapitał han-
dlowy, co znacznie utrudniało ustalenie ich miejsca.

Drugim problemem, który nasuwa się przy opracowywaniu wytwórczości ręko-
dzielniczej, jest zaszeregowanie samego wytwórcy do jednej z tych trzech grup. Kry-
terium wyróżnienia rzemieślnika przyjmowane w literaturze etnograficznej często 
opiera się na ocenie środowiska wiejskiego: w jaki sposób jest on określany przez 
to środowisko, czy traktuje go ono jako fachowca, czy też nie? Tak pisała o tym K. 
Zawistowicz-Adamska: „W środowisku wiejskim zawód pojmowany jest jako umie-
jętność wykonywania na podstawie zasobu fachowej wiedzy — określonych czynno-
ści w charakterze zajęcia mniej lub bardziej stałego, będącego źródłem utrzymania 
(głównym lub dodatkowym), za fachowców w określonym zawodzie uważani są ci, 
którzy czerpią dochody z uprawianych rękodzieł czy rzemiosła … powinni oni mieć 
odpowiednie po temu kwalifikacje, lecz decydujący jest właśnie moment pobierania 
wynagrodzenia za wykonaną pracę, z której — w mniemaniu odbiorców — wywią-
zuje się w sposób fachowy. obok tych uznanych fachowców istnieją bowiem miesz-
kańcy wsi, których zakres umiejętności rękodzielniczych jest zdumiewająco rozległy, 
a których mimo to nikt nie uważa za fachowców. Pracują bowiem na potrzeby wła-
snego gospodarstwa, lub co najwyżej — w ramach wyręki sąsiedzkiej“.1 Bezsprzecz-
nie co potwierdzają źródła etnograficzne, praktycznie każdy gospodarz wiejski znal 
podstawowe techniki bednarskie, ciesielskie, stolarskie, wykonywał drobne prace 
rymarskie, szewskie, potrafił wykonać narzędzia drewniane, czy naprawić dom. Po-
nieważ jednak pracował dla siebie, czy dla najbliższych sąsiadów, ani on sam siebie, 
ani nikt z jego środowiska nie uważał go za fachowca. Ten szeroki zakres umiejętno-
ści rękodzielniczych nie we wszystkich dziedzinach wytwórczości wyglądał jedna-
kowo. Są bowiem dziedziny wymagające wyższych umiejętności fachowych, a także 
skomplikowanego warsztatu. Wymienić tu można przede wszystkim takie rękodzieła 
jak: kowalstwo, garncarstwo, kołodziejstwo, a także pewne rodzaje stolarstwa.

1 ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, K. Zawody pozarolnicze w wiejskiej kulturze tradycyjnej, 
Studia Socjologiczne 10, 1963, 3, s. 99.
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Wieś oczywiście zawsze, w różnym co prawda zakresie korzystała z usług rze-
mieślników, dla których ten zawód był podstawowym źródłem utrzymania. Z nie-
którymi z nich jak np. kowalami, były to kontakty codzienne. Z innymi stykano się 
rzadziej, np. w mieści na targu czy jarmarku. Wyższe uznanie jakim cieszyli się rze-
mieślnicy miejscy, powodował, że ze względów prestiżowych właśnie u nich należało 
nabywać niektóre wyroby, jak np. meble. To też powodowało, że cechowe warsztaty 
rzemieślnicze grupowaly się przede wszystkim w ośrodkach miejskich, bądź też osa-
dach pełniących funkcje handlowe.

Oprócz korzystania z usług fachowych rzemieślników potrzeby swe ludność 
wiejska w znacznym stopniu zaspokajała w ramach własnego środowiska. Prawie 
w każdej wsi działali fachowcy, którzy nie posiadając uprawnień, nie będąc pełno-
prawnymi rzemieślnikami, traktując najczęściej zajęcie rękodzielnicze jako uboczne 
obok pracy na roli, wykonywali wiele prac z zakresu różnych rodzajów wytwórczo-
ści. W wielu wypadkach zakres tych czynności był bardzo szeroki obejmował nawet 
kilka dziedzin.2

Jednocześnie w wielu gałęziach wytwórczości można zauważyć znaczną samo-
wystarczalność ludności wiejskiej w zaspokajaniu własnych potrzeb. Jest to wynik 
powszechnych i często wysokich umiejętności obróbki niektórych surowców. Na 
pierwszy plan wysuwają się tu przede wszystkim te rodzaje produkcji rękodzielni-
czej, gdzie surowcem było drewno. Powszechna znajomość obróbki drewna3 skoncen-
trowana była przede wszystkim w miejscowościach obfitujących w las oraz tam, gdzie 
niski poziom produkcji rolnej i brak możliwości pracy zarobkowej, zmuszał daną 
wieś do samozaopatrzenia. W wielu wsiach jeszcze na początku XX w. w każdym 
gospodarstwie wykonywano niezbędne przedmioty drewniane: naczynia klepkowe 
i dłubane, koszyki, narzędzia rolnicze, sprzęty domowe. Każdy gospodarz w razie 
potrzeby był cieślą, bednarzem, traczem, kołodziejem, plecionkarzem a nawet i ko-
walem. Taki stan zachował się dosyć długo, gdyż jak podaje J. Lech, jeszcze w 1950 r. 
w Jasieniu w 63 % gospodarstw w tej wsi, używano naczyń drewnianych wykonanych 
w obrębie własnerj zagrody.4

Innym rękodziełem, którego znajomość na wsi była do nie dawna powszechna, jest 
włókiennictwo. Umiejętność tkania była jednym z podstawowych obowiązków każdej 
kobiety wiejskiej, gdyż w tym zakresie powinna ona była zaspokoić potrzeby własnej 
rodziny. Dopiero możliwość korzystania przez wieś z tkanin fabrycznych, doprowa-
dziła do powolnego zaniku tej gałęzi wytwórczości rękodzielniczej. W regionach 
gdzie do dzisiaj zachował się strój ludowy, można jeszcze i obecnie spotkać tkaczki. 
Dotyczy to np. łowickiego, opoczyńskiego czy też białostockiego, gdzie powstają tka-
niny dekoracyjne. Ta forma tkactwa dzięki zakwalifikowaniu jej do rękodzieł arty-
stycznych ma z pewnością duże szanse na dalsze trwanie.

2 LECH, J. Zakres wytworczości rękodzielniczej w Załęczu Wielkim, Prace i Materiały Mu-
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna 5, 1961, s. 67–68.

3 MOSZYŃSKI, K. Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967, 1, s. 293–294.
4 LECH, J. Umiejętności rękodzielnicze Jasieniaków w zakresie obróbki drewna, Prace 

i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna 2, 1958, 
s. 97–98.
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Stosunek społeczności wiejskiej do przedstawicieli zawodów rękodzielniczych, 
nie był jednolity. Mimo znaczenia jakie w życiu wsi odgrywała wytwórczość ręko-
dzielnicza, sam fakt zajmowania się tego rodzaju działalnością nie cieszył się w opinii 
środowiska uznaniem. Rękodziełem trudnili się najczęściej ludzie, którzy nie posia-
dali ziemi bądź mieli jej mało. Już ten sam fakt określał ich negatywnie w oczach wsi, 
gdzie o pozycji społecznej świadczyła wielkość gospodarstwa. Wśród rękodzieł były 
zawody pod tym względem uprzywilejowane i zawody pośledniejsze.

Do uprzywilejowanych należeli kowale, pomimo, iż nie można ich było zaliczyć 
do bogatszych mieszkańców wsi. Ważna rola gospodarcza jaką pełnili oraz pewien 
dystans przed nimi, wynikający z ich obcowania z ogniem, żywiołem mającym duże 
znaczenie w praktykach magicznych, były przyczyną ich wyraźnego autorytetu. 
Świadczyć o ty mogą słowa piosenki ludowej z woj. piotrkowskiego: „Porodziła świnia 
sewca, a kobeła remorza, Pan Bóg stworzył kowolcyka a diabeł kominiorza”5. Ręko-
dziełem posiadającym także wysoki prestiż społeczny było ciesielstwo. Pod względem 
ekonomicznym uważane za bardzo intratne finansowo, ponadto wymagało wysokich 
kwalifikacji zawodowych. Cieśle, którzy uzyskali prestiż jako rzemieślnicy uczest-
niczyli w organizacjach wiejskich, byli zapraszani do domów gospodarzy itd. Np. 
podjęcie nauki tego zawodu przez syna gospodarza nie było oceniane negatywnie. 
Uznaniem w społeczności cieszyli się także stolarze, zajmujący się produkcją mebli.

W przeciwieństwie do nich inne rękodzieła, zajmujące się obróbką drewna (ple-
cionkarstwo, drobne przedmioty), zaliczały się do zajęć najniżej ocenianych i w pew-
nym sensie pogardzanych, ponieważ wymagały niewielkich kwalifikacji, a ich wy-
konanie przynosiło mały dochód. Poświęcali się im najczęściej ludzie nie posiadający 
ziemi, starzy bądź ułomni. W świadomości otoczenia np. plecionkarstwo, nigdy nie 
zyskało rangi zawodu, koszykarz określany był ironicznie „jako ten co plecie ko-
szyki”.

Niezbyt wysoką rangę w społeczności wiejskiej zajmowało także garncarstwo, 
mimo, iż wymagało ono posiadania kwalifikacji zawodowych i specjalistycznego 
warsztatu.. Przyczyną tego była przede wszystkim jego niska dochodowość oraz 
ciężka, monotonna i brudna praca. Sytuacja ta zmieniła się w pewnym sensie w ostat-
nich latach, kiedy to garncarstwo stało się jednym z rękodzieł artystycznych. Udział 
nielicznych już garncarzy w konkursach i w wystawach, zainteresowanie, jakie wy-
wołują ich wyroby w środowisku miejskim, przyczyniły się do innej ich oceny we 
własnej społeczności, tym bardziej, że w związku z tym zmieniła się ranga ich za-
wodu — ze zwykłych rzemieślników stali się twórcami. Taka sam sytuacja odnosi się 
współcześnie do nielicznych już tkaczek ludowych.

W nowych warunkach społeczno-gospodarczych, w jakich znalazła się współ-
czesna wieś, musiała ulec zmianie rola i miejsce rzemiosła i wytwórczości domowej. 
Wiele specjalności zniknęło już bezpowrotnie, inne chylą się ku upadkowi istniejąc 
jako relikty przeszłości. W jeszcze innych przypadkach wyparte przez produkcję 
przemysłową, przechodzą z pozycji produkcyjnych, w kierunku usług, zmieniając 
całkowicie przy tym organizacje i metody pracy.

5 DEKOWSKI, J. P. Rzemieślnicy w pieśni ludowej województwa łódzkiego, Prace i materiały 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna 14, 1970, s. 138.




