Biała Podlaska - are related to more modern fabrics. Their
name comes from the "twist" on reel of two threads at
the same time that after dyeing were used as warp and
weft. These are multi-loom fabrics with uniform colour
planes, sometimes decorated with simple white trail line
or multi-colored grille motif. About 1980s in the Łuków
district carpets in two colours with uneven knobby effect
were woven; in those the thread "is rippled" and hence
their name "in knots". Here geometric motifs are usually
arranged in stripes.
Among fabrics found in the Lublin region there are also
those woven in double weave multi-loom, linen or linen-wool with geometric motifs (checkers, windows, squares,
stars, overlapping circles), plants (especially roses) or animals (usually birds such as pigeons, turkeys). The patterns were usually formed of two colors, such as white
with blue, black with green, maroon with black, and brick
red with white. They were used as bed coverings, curtains,
and the like.
Least likely to come across were double-warp carpets,
two-colour, double-sided, with geometric, plant, animal
and sometimes anthropomorphic ornamentation. They
were woven only in the area of Łuków and Biała Podlaska. This technique was brought here from northern Europe by way of the Suwałki and Białystok regions.
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TKACTWO LUBELSZCZYZNY
WEAVING IN THE LUBLIN REGION

BIAŁA PODLASKA

1

2

4b

2b

2a

6

3

4a

ŁUKÓW

7

8

1

2

2a

1

2b

2a

9

4c
3

4a

4b

8

2b

5

3

6

4a

4b

7

8

9

9

RADZYŃ PODLASKI

1

2

3

8

1

2

2a

3

4a

4b

RYKI

4c

8

9

PARCZEW

1

2

2b

3

4a

WŁODAWA

1

2

3

8

9

1

2

2a

2b

3

4

4a

4b

8

LUBARTÓW

PUŁAWY

4b
1
1
1

2

3

8

8

9

10

ŁĘCZNA

9

LUBLIN

8

4c

8

1

OPOLE LUBELSKIE

8

ŚWIDNIK

1

2

4

8

9 10

CHEŁM

1

8

10
KRASNYSTAW

1

8
KRAŚNIK

Tkaniny/ Fabrics:
1. płótno /home-spun linen
2. pasiak /stripes
a. krakowski /Kraków style
b. łowicki /Łowicz style
3. kraciak /checkers
4. przetykana /woven in double weave
a. plecionka /plecionka
b. „w prądki”/‘prądki’
c. perebory/perebory
5. „kręcona”/‘kręcona’
6. „w pućki”/‘w pućki’
7. dwuosnowowa /double warp
8. szmaciak /szmaciak
9. krajka /woolen patterned ribbon
10. drukowana /printed
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(regional names
for these kinds of textiles)
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Ludowe tkactwo Lubelszczyzny posiada bogate tradycje, a tkaniny charakteryzują się różnorodnością splotów,
kolorów i wzorów. Spotyka się wśród nich: pasiaki, kraciaki, tkaniny przetykane, dywany tzw. perskie o wzorach geometrycznych, dywany dwuosnowowe czy tkaniny z haftem tkackim, zwane pereborami.
Pasiaki należą do najstarszych tkanin dekoracyjnych.
Wykonywano je różnymi splotami, od jednostronnego,
do płóciennego zbitego (rypsowego) i przetykanego. Te
o splocie rządkowym jednostronnym dwu-, trzykolorowe w zestawieniach czerni, czerwieni, bieli, fioletu, niebieskiego przeznaczano na ubrania oraz na nakrycia, np.
łóżek. Pasiaki o splocie rypsowym były m.in. czarno-zielone, biało-granatowe, biało-brązowe. W okresie międzywojennym (m.in. we wsiach powiatu włodawskiego i bialskiego) tkano wełniane pasiaki na spódnice, tzw. burki.
Z czasem zwiększała się także ilość kolorów w tych tkaninach. Szersze, ciemniejsze, około 7-10-centymetrowe
pasy zaczęto oddzielać wąskimi jasnymi (w kolorze białym, żółtym lub różowym). Na południu regionu pasiaki
powoli zanikały, a np. w powiecie hrubieszowskim zaczęto stosować jaśniejsze zestawy kolorystyczne - żółto-zielono-czerwone.
Tkaczki z powiatów bialskiego, włodawskiego, łukowskiego, radzyńskiego i puławskiego wykonywały dla
siebie i na zamówienia pasiaste szmaciaki (rzadko jednobarwne); na lnianej osnowie wątek stanowiły paski z pociętych szmat. Szmaciaki wykorzystywano przede wszystkim jako chodniki.
Drugą tradycyjną tkaniną był kraciak. Wzór kraty uzyskiwano przez skrzyżowanie pasiastej osnowy z takim
samym wątkiem w splocie płóciennym lub rządkowym.
Kraciaki wykorzystywano jako tkaniny nakryciowe, pościelowe i ubraniowe. Pościelowe były zazwyczaj dwu-,
trzykolorowe, o wielkości krat 5 x 5 cm, ubraniowe zaś
(np. na spódnice, tzw. kratówki) były dwubarwne (czarno-białe, czarno-granatowe), o mniejszej kracie. Najbarwniejsze były kraciaki nakryciowe utkane m.in. z nici żółtych, czarnych, białych, bordowych lub zielonych, białych, czerwonych, fioletowych, czarnych.
Pod koniec lat 60. XX w. na terenie środkowej i północnej Lubelszczyzny pojawiły się barwne dywany o wzorach geometrycznych lub geometryczno-roślinnych, tka-

ne splotem rypsowym. Motywy zdobnicze wypełniały
całą powierzchnię lub były obramowane kilkunastocentymetrowym pasem bordiury w jednym kolorze (tzw.
dywany perskie). Do późniejszych tkanin występujących głównie w okolicach Białej Podlaskiej należą barwne wełniane dywany, zwane kręconymi. Ich nazwa powstała od skręcania na kołowrotku jednocześnie dwóch
nici, które po ufarbowaniu przeznaczano na osnowę i wątek. Są to tkaniny kilkunicielnicowe, o jednolitych kolorowych płaszczyznach, zdobione niekiedy prostym szlakiem z linii białych lub motywem wielobarwnej kraty.
Pod koniec lat 70. XX w. w powiecie łukowskim zaczęto
tkać dwukolorowe dywany o supełkowej strukturze,
w których nić wątku na całej długości wzoru „marszczyła się”; stąd ich nazwa: „w pućki” czy „w supełki”. Tu
motywy geometryczne przeważnie ułożone są pasowo.
Do tkanin występujących na Lubelszczyźnie należą
także tkane splotem przetykanym wielonicielnicowe,
lniane lub lniano-wełniane, o wzorach geometrycznych
(szachownice, okna, kwadraty, gwiazdy, przenikające się
koła), roślinnych (przede wszystkim róże) lub zwierzęcych (najczęściej ptaki, np. gołębie, indyki). Zestawy tworzyły zwykle dwa kolory, np. biały z niebieskim, czarny
z zielonym, bordowy z czarnym, ceglasty z białym. Wykorzystywano je jako nakrycia na łóżka, zasłony itp.
Perebory, czyli zdobnictwo wykonane na warsztacie tkackim, a przypominające haft ręczny, były rodzajem tkaniny przetykanej, charakterystycznej dla
północno-wschodnich powiatów Lubelszczyzny
(włodawskiego, wschodniej części parczewskiego
i północnej części chełmskiego). Wykonywano je na
białych lnianych tkaninach przeznaczonych na zapaski, koszule, nakrycia głowy, a także na obrusach
i ręcznikach.
Najrzadziej spotykane były dywany dwuosnowowe,
dwukolorowe, dwustronne, we wzory geometryczne,
z motywami roślinnymi, zwierzęcymi, niekiedy antropomorficznymi. Wykonywano je jedynie w okolicach Łukowa i Białej Podlaskiej. Technika ta dotarła z północy
Europy, przez Suwalszczyznę i Białostocczyznę.

Folk weaving of Lublin region has a rich tradition, and
fabrics are characterized by a wide range of styles of weaves, colours and designs including stripes, checkers, interwoven fabrics, so called Persian carpets with geometric
patterns, double warp carpets and fabrics woven in combination with embroidery, called "Perebory".
Stripes are among the oldest decorative fabrics. They
were made with different weaves, from plain to canvas
dense (repp) and interwoven. The plain two-sided row
tricolor - in combinations of black, red and white, purple,
blue - was used for clothes and covers, such as bedspreads. Repp weave stripes could be black and green, white
and navy blue, white and brown. In the interwar period
(in the villages of the Włodawa and Bialsk districts) wool
stripes were woven for skirts, so called burqa. The number of colours in stripes increased. Wider, about 7-10-centimeter bands got separated with the narrow bright ones
(white, yellow or pink). In the south of the region stripes
were slowly disappearing and in the Hrubieszów district
weavers began using brighter sets of color - yellow, green
and red.
Weavers from Bialsk, Włodawa, Łuków, Radzyń and
Puławy districts made striped narrow rag carpets for their
own use and on order used primarily as runners (szmaciaki, rarely in one colour); on linen warp the weft was of
rags cut into strips.
Another traditional fabric was checker. The criss-crossed pattern was obtained by crossing striped warp with
the same weft in plain or row weave. Checkers were used
as cover fabrics, in bedding and clothing. For bedding
they were usually two, three-color grid size 5 x 5 cm, and
for clothing (such as the so-called checker skirts) were
two-tone (black and white, black and blue), with smaller
checks. The most colorful were cover checkers woven
with yellow, black, white, maroon or green, white, red,
purple, black threads.
At the end of the 1960s in the central and northern Lublin region there appeared colourful carpets of geometric
patterns, or geometric and plant, woven in repp weave.
Ornamental motifs filled the entire surface, or were framed with some dozen centimeter in width pure colour
edging (the so-called Persian carpets). Colourful wool
carpets called curly - mostly occurring in the vicinity of

