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Tradycje kulturowe  
i rękodzieło na Sejneńszczyźnie

Wytwórczość ludowa 
Do gałęzi twórczości ludowej zaliczyć można: stolarstwo (w tym rzeźbienie w drewnie), tkac-
two, plecionkarstwo, garncarstwo, kowalstwo. Do najbardziej rozpowszechnionych surowców 
stosowanych do w wytwórczości ludowej należy drewno. Umiejętność obróbki drewna wciąż 
jeszcze jest szeroko rozpowszechniona wśród gospodarzy. Tutaj tkwią właśnie możliwości 
ożywienia tych gałęzi wytwórczości ludowej. 

Stolarstwo 
Lokalna dokumentacja etnograficzna zawiera bardzo obszerny katalog mebli, które mogą 
posłużyć za wzór stolarzom wykonującym repliki tradycyjnych sprzętów. Wyposażenie tra-
dycyjnej izby wiejskiej było bardzo skromne. Zasadnicze sprzęty – stół na krzyżakach lub na 
czterech nóżkach oraz łóżko lub skrzynia – miały swoje określone miejsca w izbie. Do spania 
prócz łóżek używano także „szlabanów”, które w dzień służyły jako ławy z oparciem, na wie-
czór zaś rozsuwano je do spania.

Tkactwo 
Tkactwo z dawien dawna było najbardziej rozwiniętą dziedziną wytwórczości i sztuki ludowej 
na Suwalszczyźnie. W czasach działalności na Suwalszczyźnie Antoniego Tyzenhauza były 
czynione nawet próby rozbudowania manufaktur tkackich, jednak bez skutku. Po wojnie, kie-
dy zdezaktualizował się tradycyjny model samowystarczalnej gospodarki wiejskiej, tkactwem 
przestano zajmować się powszechnie i zajęcie to stało się właściwe tkaczkom zawodowym. 
Obecnie istnieją dwa główne ośrodki tkackie o własnej odrębnej tradycji kulturowej: Puńsk 
oraz Lipsk nad Biebrzą. W obydwu tych ośrodkach można oprzeć się na doświadczeniu ist-
niejących środowiskach twórczych i działających tkaczek ludowych. Jednym z podstawowych 
miejscowych surowców tkackich był len. Powolna, żmudna obróbka lnu i związana z nim wy-
twórczość została po II wojnie światowej zastąpiona przez tkaniny fabryczne. Obecnie tylko 
nieliczne tkaczki wysiewają niewielkie zagony lnu na własne potrzeby. Drugim popularnym 
miejscowym surowcem tkackim jest wełna. Przed wojną przeważnie w każdym gospodar-
stwie wiejskim hodowano po kilka sztuk owiec ras pospolitych, dających wełnę niezbyt wy-
sokiej jakości, za to odpornych na choroby i bardzo wytrzymałych na trudne warunki paszo-
we. Przędzę lnianą i wełnianą prano a następnie farbowano. Część pozostawiano w kolorze 
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naturalnym, białawoszarym i brunatnym (wełna). Od czasu międzywojennego farbowano 
używając również barwników chemicznych; w dalszej przeszłości znano jedynie naturalne 
sposoby barwienia, dające tylko kilka kolorów, np. farbowanie w korze brzozowej (uzyskując 
kolor szary), w korze dębowej lub olchowej, tzw. dębienie (kolor czarny), w rudawinie, czyli 
wodzie z bagien zawierającej rudę (kolor ciemnobrązowy). Barwniki chemiczne pozwoliły 
na uzyskanie większego zróżnicowania kolorów, jednak w ludowym tkactwie regionu duża 
różnorodność barw nie rozpowszechniła się.

Plecionkarstwo 
Plecionkarstwo jest na Suwalszczyźnie tak powszechną dziedziną wytwórczości, że mało kto 
trudnił się tym zawodowo; wielu gospodarzy wyrabia kosze własnoręcznie, w zależności od 
zapotrzebowania, na własny użytek. W wielu wsiach pod Sejnami – w Gibach, Zelwie, Ga-
wieniańcach, plecionkarstwem trudniły się zarówno kobiety jak i mężczyźni. Powszechność 
tej umiejętności wynikała z ciągłego i szerokiego zapotrzebowania na kosze i różnego rodzaju 
zasobniki w każdym gospodarstwie. Surowcem do wyrobu koszy jest przede wszystkim wi-
klina. Ponadto używane są korzenie sosny czy świerku i grubsze, nieokorowane (uważano 
je za bardziej wytrzymałe) gałęzie jałowca lub leszczyny. Kosze plecione z wikliny mają dna 
okrągłe lub owalne, te z korzeni raczej okrągłe. Grubsze korzenie rozszczepiano na części 
i czyszczono aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Koszyki te były trwalsze, a poprzez sze-
roką i płaską powierzchnię prętów także szczelniejsze, dzięki czemu służyły do przenoszenia 
drobniejszych produktów. Uważane były za “weselsze” – miały bielszy odcień, były gładkie, 
surowiec nadawał się do zdobienia kosza prostym pasowym ornamentem. Prócz koszyków 
i innych naczyń zasobowych, z błonek sosnowych wykonywano też różnorodne przedmioty 
i sprzęty codziennego użytku. Powszechnie wyrabiane były np. torby pasterskie (kobiałki), 
kapelusze, łapcie (głównie używane przez staroobrzędowców), a nawet kołyski dla małych 
dzieci. Warto wspomnieć o oryginalnej budowie plecionej torby pasterskiej. Była ona splecio-
na z dwóch spłaszczonych prostokątnych toreb, z których jedna, przewleczona przez sznurek, 
pełniła rolę przykrywki dla drugiej.

Kowalstwo
Skromna reprezentacja rzemiosła już w XIX w. związana była z brakiem zapotrzebowania na 
wyroby z ręcznie kutego żelaza, w związku z pojawieniem się narzędzi i sprzętów produkcji 
fabrycznej;. Rola kowala wiejskiego często ograniczała się do napraw sprzętu istniejącego oraz 
do napraw ślusarskich. Mimo to kowalstwo wiejskie rozwijało się aż do drugiej wojny świato-
wej, kiedy to tradycyjne wyroby zostały zastąpione fabrycznymi, których niska cen ostatecznie 
położyła kres tej gałęzi rzemiosła. Najbardziej interesującymi formami ze względu na walory 
estetyczne i użytkowe są wyroby związane z wyposażeniem wnętrz i meblarstwem. Ozdobne 
okucia mebli (kufry, skrzynie, kredensy), zawiasy oraz niezliczona ilość drobnych elemen-
tów, jak haki, skoble, części zamków, klamki, kraty – każdy z tych przedmiotów cechowała 
dążność do łączenia funkcji użytkowej z estetyczną.  Zachowana jest bardzo duża ilość takich 
elementów. Najbardziej reprezentacyjne były zawiasy w budynkach mieszkalnych, u drzwi, 
wrót czy bram, zakończone rozcięciem w trzy zadziory w formie lilii (czasem mogły być wy-
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winięte na zewnątrz) lub też sklepane w formę liścia lub grotu. Przy oknach, okiennicach, 
występowały krótkie zawiasy “esowate”. Najbardziej wartościową formą ludowego rzemiosła 
kowalskiego jest wyrób krzyży. Olbrzymie bogactwo form ręcznie kutych krzyży na Suwalsz-
czyźnie zawdzięcza się przede wszystkim istotnej roli religii, niemniej należy tez wspomnieć 
o szczególnie utalentowanych, litewskiego pochodzenia lub litewskich wpływów przedstawi-
cielach rzemiosła. Początkowo małe żelazne krzyże nabijano na ramiona istniejących krzyży 
drewnianych. Pod koniec XIX w. zaczęto wyrabiać większe krzyże, osadzane na kamiennych 
postumentach.

Rzemiosło i wytwórczość ludowa
W tradycyjnym modelu samowystarczalnej gospodarki wiejskiej wiele przedmiotów codzien-
nego użytku wytwarzano we własnym zakresie. Bardzo powszechne były tu umiejętności 
związane z obróbką drewna - ciesiółki, wyrobu narzędzi gospodarczych, sprzętów domowych, 
dłubanych naczyń zasobowych itp. Do popularnych zajęć należało też plecionkarstwo i wikli-
niarstwo, czyli wyplatanie różnego rodzaju koszy ze słomy, wikliny i korzeni. Ponadto istniały 
wyspecjalizowane warsztaty produkujące np. wyroby bednarskie i gonciarskie. Od kilku lat 
obserwuje się wzrost zainteresowania wyrobami tzw. ekologicznymi, w tym również gontami 
i wiórami. Bardzo powszechnym zajęciem z pogranicza wytwórczości i sztuki ludowej było 
tkactwo nastawione przede wszystkim na zaspokojenie własnych potrzeb. Wyrobem różnego 
rodzaju tkanin użytkowych i dekoracyjnych z lnu, wełny i bawełny zajmowało się wiele kobiet 
w każdej wsi jeszcze od lat 60. XX wieku. Z tkactwem wiąże się zagadnienie stroju ludowego. 
Proces zaniku stroju ludowego na terenie Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej rozpoczął 
się pod koniec XIX wieku i trwał do okresu międzywojennego. Najwcześniej zaprzestano 
nosić strój ludowy w okolicach Augustowa i Suwałk, najdłużej zachował się wśród ludności 
litewskiej w okolicach Puńska oraz ludności białoruskiej we wsiach zabiebrzańskich. Dzisiaj 
trudno stwierdzić, jakie były przyczyny tego zjawiska. Jest to tym bardziej zastanawiające, że 
wszędzie, gdzie tkactwo było rozwinięte w tym okresie, tj. na przełomie XIX i XX wieku (rów-
nież i na Suwalszczyźnie), nastąpił bujny rozkwit stroju ludowego, który był wyznacznikiem 
przynależności etnicznej, społecznej, zawodowej i terytorialnej.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe
Tradycyjne zwyczaje i obrzędy ludowe na terenie Suwalszczyzny zanikły zupełnie lub zatraci-
ły swój pierwotny sens i funkcję po II wojnie światowej. Proces zaniku był dość długotrwały 
i przebiegał z różnym nasileniem w zależności od terenu i stopnia przywiązania do trady-
cji. Niektóre zjawiska traciły swoją powszechność już w okresie międzywojennym, inne były 
spotykane jeszcze w latach 60 - tych i 70 - tych XX wieku, ale w ograniczonym zakresie. Ich 
miejsce zajmowały nowe wzory napływające z zewnątrz. Do głównych przyczyn powodują-
cych zmianę zachowań należały niewątpliwie przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące 
w okresie powojennym (m.in. przekształcanie się chłopskiej gospodarki samowystarczalnej 
w gospodarkę towarową i związany z tym nowy podział pracy, czas wolny itd.) oraz stale 
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rosnące oddziaływanie mediów prowadzące do przejmowania miejskich wzorców i tym sa-
mym do unifikacji kulturowej. Przeprowadzone w latach 60. i 70. XX wieku etnograficzne 
badania terenowe w powiatach sejneńskim, suwalskim i augustowskim pozwoliły stwierdzić 
niewielkie zróżnicowanie Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej pod względem występowa-
nia w przeszłości tradycyjnych zwyczajów dorocznych, rodzinnych, gospodarczych na wsi. 
Pewne różnice zaznaczyły się jedynie w nazewnictwie lub stopniu ich żywotności. Inne gru-
py wyznaniowe, które miały zasadniczy wpływ na formowanie się krajobrazu kulturowego 
głownie większych ośrodków – np. Żydzi, zniknęli całkowicie. A wcześniej miało to miejsce 
z wyznawcami prawosławia, którzy rekrutowali się głównie spośród urzędników rosyjskich.

Tradycyjna architektura i wytwórczość ludowa omawianego regionu stanowi przykład szero-
kiej, lecz samorodnej twórczości powstałej na miejscu, z własnych, lokalnych potrzeb gospo-
darskich. Suwalszczyzna była i jest regionem peryferyjnym, pozostającym z dala od silnych 
wpływów i rozwoju rynku, a co za tym idzie, wzrost zapotrzebowania na coraz to nowe, lepsze 
i liczniejsze sprzęty i technologie. Skromne, w porównaniu do regionu kurpiowskiego czy 
podhalańskiego, zdobnictwo sprzętów czy narzędzi jest wynikiem, jak się zdaje, właśnie bra-
ku zapotrzebowania z zewnątrz. Tym bardziej, zatem należy chronić i cenić to, co rodzime, 
gdyż opisane tu dzieła wytwórczości ludowej w zasadzie zawdzięczamy wyłącznie sobie.


