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Agnieszka Ławicka-Dłużniewska
Muzeum Narodowe w Lublinie

Ze skrzyni malowanej... 
O początkach i tworzeniu kolekcji strojów ludowych Lubelszczyzny w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Lublinie* 

From a painted chest... 
About the beginnings and creation of the collection of folk costumes from the Lublin region  

of the National Museum in Lublin

Początki kolekcji

Pierwszym obiektem w księdze inwentarzowej 
zbiorów etnograficznych1 Muzeum Narodowego 
w Lublinie jest rózga weselna. To dawny rekwizyt 
obrzędu weselnego o znaczeniu symbolicznym. 
Zanim trafiła do zbiorów muzealnych, razem 
z  innymi przykładami ludowej plastyki obrzędo-
wej, w  dniach 22–30 czerwca 1901 roku była 
prezentowana na Wystawie Rolniczo-Przemysło-
wej w Lublinie2. Wystawa Lubelska, jak ją rów-
nież nazywano, stanowiła interesujący przegląd 
osiągnięć Lubelszczyzny w niemalże wszystkich 
dziedzinach ówczesnej produkcji rolniczej i prze-
mysłowej. Dla lubelskich ziemian miała wymiar 
prestiżowy – dla wielu z nich uczyniła doskona-
łą okazję do przedstawienia swojego dorobku 
w  dziedzinie wzorowej gospodarki rolno-prze-
mysłowej oraz kolekcjonowanych przedmiotów. 
Obok płodów rolnych, zwierząt hodowlanych czy 
maszyn rolniczych zaprezentowano także zabyt-
ki etnograficzne z powiatów ówczesnej guberni 
lubelskiej: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, ja-

* Tekst na podstawie wystąpienia podczas konferen-
cji „Z terenu do muzealnego magazynu. Metodologiczne 
wyzwania w badaniach odzieży tradycyjnej”, zorganizo-
wanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział 
w Lublinie, Sekcję Stroju Ludowego przy Zarządzie Głów-
nym PTL oraz Muzeum Narodowe w Lublinie, 20 listopa-
da 2020 roku.

1 Mowa o księdze inwentarzowej zbiorów etnograficz-
nych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lub-
linie. Opracowanie nie uwzględnia zabytków z później 
powstałych oddziałów zamiejscowych: Muzeum Regio-
nalnego w Łęcznej (obecnie nieistniejącego) i Muzeum 
Regionalnego w Kraśniku.

2 Wystawa rolniczo-przemysłowa w Lublinie w roku 
1901, „Gazeta Rolnicza”, Warszawa 1901, R. XLI, nr 5 
z 20 stycznia (2 lutego), s. 79; Księga pamiątkowa wystaw 
lubelskich w 1901 r., Warszawa 1902; A. Przegaliński, Wo-
kół Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lub-
lin 2010, sec. F, vol. 65, nr 2, s. 7–25; tenże, Z dziejów wy-
staw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wysta-
wa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie, Lublin 2012. 

nowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, 
lubelskiego, zamojskiego i nowoaleksandryjskie-
go, czyli puławskiego. W jednym z pięćdziesięciu 
pawilonów wystawienniczych pokazywano: stroje 
ludowe, modele wiejskich zabudowań, plastykę 
obrzędową i fotografie tak zwanych typów ludo-
wych3. Należały one do włościan lub wchodziły 
w skład kolekcji właścicieli lokalnych majątków 
ziemskich.

Kilkanaście dni wcześniej, 4 czerwca, otworzo-
no Wystawę Przedmiotów Sztuki i Starożytności, 
gdzie też eksponowano różnorodne obiekty zbie-
rane przez osoby pasjonujące się historią i kulturą 
Lubelszczyzny. W oba wydarzenia był mocno za-
angażowany Hieronim Łopaciński (1860–1906), 
nauczyciel łaciny i greki w lubelskim gimnazjum 
rządowym i bibliofil4. Większe znaczenie dla etno-
grafii lubelskiej miała Wystawa Rolniczo-Przemy-

3 H. Łopaciński, Oddział etnograficzny lubelskiej Wy-
stawy Rolniczo-Przemysłowej 1901 r., [w:] Księga pamiątko-
wa wystaw lubelskich w 1901 r., Warszawa 1902, s. 78–85.

4 W 1899 roku Łopaciński ogłosił w miejscowej prasie 
artykuł dotyczący projektowanej Wystawy Sztuki i Staro-
żytności w Lublinie oraz konieczności założenia muzeum. 
Apelował w nim do społeczeństwa o gromadzenie zabyt-
ków. Zob. H. Zwolakiewicz, Zasługi H. Łopacińskiego na 
polu etnografii, [w:] Hieronim Łopaciński i Biblioteka Jego 
Imienia w Lublinie 1907–1957, red. F. Araszkiewicz, Lublin 
1957, s. 23–37; J. Optołowicz, Etnografia w muzeach wo-
jewództwa lubelskiego, „Prace i Materiały Etnograficzne”, 
Wrocław 1961, t. 18, Lubelskie, cz. 1, s. 440; W. Szwar-
cówna, Zasługi Hieronima Łopacińskiego dla Lublina, „Bi-
bliotekarz Lubelski”, Lublin 1967, R. XII, nr 1–2 (44–45), 
s. 12–23; J. Optołowicz, Stan badań w zakresie etnografii 
i nauk pomocniczych dotyczących Lubelszczyzny, „Studia 
i  Materiały Lubelskie”, Lublin 1973, t. 7, s. 105–106; 
G. Jakimińska, Wkład Hieronima Łopacińskiego w przygo-
towanie wystaw: Przedmiotów Sztuki i Starożytności i Rolni-
czo-Przemysłowej w 1901 roku oraz w organizację Muzeum 
Lubelskiego, [w:] Hieronim Łopaciński epoka, ludzie, region, 
red. Z. Bieleń, Lublin 2006, s. 95–96; A. Uljasz, Hieronim 
Łopaciński – bibliofil, bibliograf i biblioteka, [w:] Hieronim 
Łopaciński: epoka, ludzie, region, red. Z. Bieleń, Lublin 
2006, s. 101–116; tenże, Hieronim Łopaciński 1860–1906. 
Człowiek, dzieło, pamięć, Lublin 2006, s. 55–57.
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słowa5. Podczas prac przygotowawczych do niej 
Łopaciński wraz z etnografem Zygmuntem Glo-
gerem6 oraz przyrodnikiem Erazmem Majewskim7 
opracowali kwestionariusz ludoznawczy. Ze szcze-
gółowym wyjaśnieniem zagadnień rozesłano go 
do wielu osób8 oraz zamieszczono w czasopismach 
„Wisła”9 i „Gazeta Lubelska”10. Ankieta posłuży-
ła do zebrania wartościowych eksponatów i ma-
teriału opisowego, a tym samym do przygotowa-
nia części wystawowej działu etnograficznego na 
Wystawie Lubelskiej. „Wydając program oddziału 
ludoznawczego – relacjonował Łopaciński rok 
później – pragnęliśmy zebrać na wystawę okazy 
typów ludowych z różnych okolic gubernji (cie-
kawszej od innych pod względem etnograficznym, 
gdyż mającej ludność dwóch szczepów) lub odpo-
wiednie fotografie, rysunki i manekiny; chcieli-
śmy, aby wystawa nasza pouczyła zwiedzających ją 
o tem, jak lud wiejski mieszka, jak się żywi, jak się 
ubiera [...], jaką wytworzył sobie ornamentację”11. 

5 „Lublin ma to szczęście, że w murach jego żyje 
[...] prof. Hieronim Łopaciński. Głowę i rękę uczonego 
znać w dziale wystawy «naukowym», znać ją też bardzo 
na innej wystawie ulokowanej na drugim końcu miasta, 
w  gmachach po-dominikańskich, na wystawie starożyt-
ności [...]. Jakaż to kopalnia dla badaczy! Ile pracy, ile 
ślęczenia systematycznego włożyć musieli twórcy tego 
oddziału!”. Zob. W. Trąmpczyński, W Lublinie (z cyklu 
„Chwila Bieżąca”), „Biesiada Literacka”, Warszawa 1901, 
t. 52, nr 27 z 5 lipca (22 czerwca), s. 15. 

6 Zygmunt Gloger (1845–1910) – historyk, archeo-
log, krajoznawca, autor Encyklopedii staropolskiej ilustro-
wanej, wydanej w latach 1900–1903, oraz opracowań 
etnograficznych, między innymi Pieśni ludu i Rok polski 
w życiu, tradycji i pieśni. Zob. Gloger Zygmunt, [w:] Nowa 
encyklopedia powszechna PWN, red. nacz. B. Petrozolin-
-Skowrońska, t. 2, D–H, Warszawa, 1995, s. 543. 

7 Erazm Majewski (1858–1922) – archeolog, biolog, 
socjolog, filozof, ekonomista, etnograf i powieściopisarz, 
twórca podwalin archeologii w Polsce oraz pionier w dzie-
dzinie ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach 
polskich. Zob. M. Krajewska, Erazm Majewski (1858–
1922), https://mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/ 
05/msr_5_krajewska_varia.pdf [dostęp: 26.07.2021].

8 Kwestionariusz, w liczbie 1000 sztuk, rozesłano 
w listopadzie 1900 roku. Zob. I. Iskrzycka, Hieronim Ło-
paciński i jego zasługi na polu muzealnictwa, [w:] W kręgu 
Hieronima Łopacińskiego, Lublin 1977, s. 80.

9 H. Łopaciński, Program działu naukowego Wystawy 
Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie (wespół z Stanisławem 
Bokiewiczem), „Wisła”, Warszawa 1901, t. 15, s. 126–130.

10 Tenże, Wystawa Lubelska w r. 1901, „Gazeta Lubel-
ska”, Lublin 1901, R. XXVI, nr 45 z 13 (26) lutego, s. 2–3. 

11 Tenże, Dział etnograficzny na Wystawie Rolno-Prze-
mysłowej w Lublinie w roku 1901, „Wisła”, Warszawa 1902, 
t. 16, s. 336.

W trakcie wystawy nie zabrakło też w prasie bieżą-
cych relacji i doniesień o bogactwie ekspozycji12.

Najbardziej cenna i najpełniejsza wśród pre-
zentowanych eksponatów była kolekcja Jana 
Brandta (1860–1911), ziemianina ze Smorynia 
w powiecie biłgorajskim13. Mimo że na pierwszej 
czerwcowej wystawie z zakresu kultury ludowej 
znalazło się trzydzieści brokatowych gorsetów 
mieszczek biłgorajskich i tarnogrodzkich z jego 
zbiorów14, to tak naprawdę dopiero prezentacja 
na drugiej wystawie zaświadczyła o wielkości i bo-
gactwie kolekcji: 

Najpiękniejszy i najzupełniejszy zbiór przedmiotów 
etnograficznych, zgromadzonych w obrębie 3  po-
wiatów, a mianowicie Zamojskiego, Janowskiego 
i Biłgorajskiego, należał na wystawie do p. Jana 
Brandta ze Smorynia. P. Brandt postarał się nie 
tylko o okazy dzisiejsze, ale nadto umiał odszukać 
pochowane po skrzyniach ubiory dawne, które no-
szono przed laty kilkudziesięciu, a nawet stu i wię-
cej; widzieliśmy więc w jego wielkich szafach około 
30 jedwabnych, szytych srebrem i złotem gorsetów, 
które nosiły mieszczanki w Biłgoraju i Tarnogrodzie 
w XVIII wieku; żupany, spódnice, burki, fartuchy, 
chustki, noszone przez włościanki i mieszczanki 
w pierwszej połowie XIX stulecia i obecnie; oka-
zy obuwia np. buty tzw. tyszowiaki, w Tyszowcach 
zrobione, buty wywrotki itp., niezmiernie ciekawe 
pasy skórzane i wełniane, 40 kilka ubiorów głów 

12 Wystawa w Lublinie, „Gazeta Przemysłowo-Rze-
mieślnicza”, Warszawa 1901, R. XVIII, nr 32, z 23 lipca 
(10 sierpnia) 1901 roku, s. 268.

13 Ten regionalista i ludoznawca przez wiele lat zajmo-
wał się kolekcjonerstwem, myślał także o powołaniu mu-
zeum regionalnego. Gromadził zabytki kultury chłopskiej 
i mieszczańskiej z terenów powiatów sąsiadujących z jego 
majątkiem: biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego. 
Zbierał materiały etnograficzne do późniejszych opraco-
wań. Pod pseudonimem Ziemianin opublikował w piśmie 
„Wisła” dwa artykuły: o drobnym przemyśle ludowym 
i o  ludności z okolic Smorynia. Zob. J. Brandt, Przemysł 
drobny w powiecie biłgorajskim, „Wisła”, Warszawa 1902, 
t. 16, s. 323–329; tenże, Lud z okolic Smorynia w  pow. 
Biłgorajskim, „Wisła”, Warszawa 1903, t. 17, s. 511–512. 
Szerzej na temat Brandta pisali: H. Zwolakiewicz, Etno-
grafowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelsz-
czyzny, „Studia i Materiały Lubelskie”, Lublin 1962, Et-
nografia, t. 1, s. 12–13; D. Powiłańska-Mazur, Jan Brandt 
(1861–1911). Ziemianin, regionalista, działacz polityczny 
i  społeczny, „Twórczość Ludowa”, Lublin 2005, nr 1–4, 
s. 104–105; taż, Jan Brandt, [w:] Etnografowie i ludoznaw-
cy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, red. A. Spiss, 
Z. Szromba-Rysowa, Wrocław–Kraków 2010, s. 18–20.

14 W katalogu do wystawy grupa gorsetów została za-
pisana pod nr. 1095. Zob. Katalog wystawy przedmiotów 
sztuki i starożytności w gmachu po-dominikańskim w Lublinie 
w czerwcu i lipcu 1901 roku na korzyść Domu Zarobkowego, 
Lublin 1901, s. 77.
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Stroje żon kupców sitarskich z okolic Tarnogrodu, fot. Piotr Maciuk, 2013 rok, zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie

kobiecych, przeszło 20 czapek włościańskich, rózgi 
weselne, kańczugi i bęben, na weselu używane [...], 
sukmany i parcianki, kożuchy, kapciuchy itd., róż-
ne ozdoby ubioru15.

Mimo ogromnej ilości zebranych przedmiotów 
na stosunkowo niewielkiej przestrzeni pawilonu 
wystawienniczego dział ludoznawczy cieszył się 
znacznym zainteresowaniem. „Z wzorów sztuki 
ludowej, jak pisanki, hafty, wyszywania i desenie 
na tkaninach i kożuchach, zdejmowano rysun-
ki”16. Oprócz strojów kolekcjonowanych przez 
Brandta zaprezentowano „zbiór okazów odzieży 
ludowej, głównie z powiatów: Lubelskiego – dzię-
ki p. Władysławowi Koźmianowi, z Lubartowskie-
go – wskutek starań p. Heleny Morozewiczowej 
i ks. Antoniego Chotyńskiego”17. Sami kolek-

15 H. Łopaciński, Dział etnograficzny na Wystawie Rol-
no-Przemysłowej..., s. 338–339; Księga pamiątkowa wystaw 
lubelskich w 1901 r., Warszawa 1902, s. 82–83.

16 H. Łopaciński, Dział etnograficzny na Wystawie Rol-
no-Przemysłowej..., s. 342.

17 Tenże, Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni 
lubelskiej (z materiałów nadesłanych na Wystawę rolniczo-
-przemysłową w Lublinie w r. 1901), „Wisła”, Warszawa 
1902, t. 16, s. 346.

cjonerzy, wystawcy oraz autorzy wypełnionych 
kwestionariuszy zostali specjalnie uhonorowani: 
listami pochwalnymi, podziękowaniami, nagroda-
mi pieniężnymi czy dyplomami18. Brandt otrzymał 
podziękowanie „za usiłowanie w celu podźwignię-
cia drobnego przemysłu ludowego i dostarczenie 
okazów tegoż przemysłu na wystawę” oraz dyplom 
uznania „za zgromadzenie bardzo znacznej ilości 
ubiorów ludowych i przedmiotów etnograficz-
nych nie tylko współczesnych, lecz i z epok daw-
niej szych”19. Po zakończeniu wystawy ziemianin, 

18 A. Przegaliński, Wokół Wystawy Rolniczo-Przemy-
słowej w Lublinie w roku 1901, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin 2010, sec F, vol. 65, 
nr 2, s. 18–19; Lista odznaczeń przyznanych na Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901, doda-
tek bezpłatny do „Gazety Rolniczej”, Warszawa, nr 39 
z 15 (28) września 1901 roku, s. 14–16; Lista odznaczeń 
przyznanych na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie 
w roku 1901, dodatek do Księgi pamiątkowej wystaw lubel-
skich w 1901 r., Warszawa 1902, s. 13–16.

19 Lista odznaczeń przyznanych na Wystawie Rolniczo-
-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901, dodatek bezpłatny 
do „Gazety Rolniczej”, Warszawa, nr 39 z 15 (28) września 
1901 roku, s. 14; Lista odznaczeń przyznanych na Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901, dodatek do 
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tak jak i inni namówieni przez Łopacińskiego, 
postanowił, iż część swego zbioru przekaże na po-
czet projektowanego muzeum20. Pomysł ten Ło-
paciński opisał po obu wystawach czerwcowych 
w artykule Słówko o potrzebie zakładania muzeów 
i bibliotek miejscowych i prowincjonalnych. Zawarł 
w nim credo działacza społecznego i regionalisty, 
który chciałby ocalić zabytki dawnej kultury od 
zniszczenia i uczynić je narzędziem kształcenia 
społeczeństwa:

O potrzebie i korzyści zakładania muzeów – pi-
sał – dziś nie ma już kogo przekonywać [...]. Gdy 
coraz szersze warstwy społeczne odczuwają obo-
wiązek kształcenia się i nabywania coraz głębszej 
oświaty, gdy coraz większe postępy czyni metoda 
poglądowa, gdy z jednej strony coraz więcej rośnie 
liczba pomocy naukowych, a z drugiej coraz więcej 
niszczeją zabytki dawnej kultury i sztuki, zdaje się 
rzeczą naturalną, aby coraz więcej muzeów powsta-
wało, aby wszędzie, gdzie tylko się da, zakładano 
choćby niewielkie zbiory naukowe i artystyczne. 
Bardzo ich u nas jednak mało istnieje [...]. W mu-
zeach prowincjonalnych lub miejscowych powin-
no być wszystko, co by dało pojęcie o tym właśnie 
miejscu, o tej prowincji, w której muzeum się znaj-
duje, a więc poczynając od tworów przyrody aż do 
wytworów ducha ludzkiego wszystko znaleźć się 
w muzeum powinno [...]. Szczególnie zaś pragnęli-
byśmy, aby rzucona podczas wystawy rolniczo-prze-
mysłowej w r. 1901 myśl o założeniu w Lublinie 
muzeum przy towarzystwie rolniczym jak najprę-
dzej w czyn się zamieniła, tym bardziej że spory 
już zbiór przedmiotów pouczających z obu wystaw 
r. 1901 oczekuje tylko chwili otwarcia muzeum i że 
wiele osób oświadcza się z chęcią ofiarowania lub 
złożenia w depozycie przyszłemu muzeum prowin-
cjonalnemu w Lublinie swych zbiorów z dziedziny 
nauk przyrodniczych, archeologii, numizmatyki, 
ludoznawstwa21. 

Znaczna ilość wystawianych w 1901 roku oka-
zów i obiektów została zakupiona z myślą o przy-
szłej kolekcji muzealnej22. Muzeum powołano pięć 

Księgi pamiątkowej wystaw lubelskich w 1901 r., Warszawa 
1902, s. 14.

20 Zbiory Specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Papiery po 
Hieronimie Łopacińskim z lat 1900–1906, sygn. 559: dary 
Jana Brandta ze Smorynia z Wystawy 1901 roku: nieda-
towana odręczna notatka H. Łopacińskiego na liście od 
J. Brandta. 

21 H. Łopaciński, Słówko o potrzebie zakładania muze-
ów i bibliotek miejscowych i prowincjonalnych, „Kalendarz 
Księgarni Religijnej”, Warszawa 1906, s. 106–111 (prze-
druk: „Bibliotekarz Lubelski”, Lublin 1967, R. XII, nr 1–2 
(44–45), s. 24–29.

22 Tenże, Oddział etnograficzny lubelskiej Wystawy 
Rolniczo-Przemysłowej 1901 r., [w:] Księga pamiątkowa 

lat później; jego uroczyste otwarcie miało miejsce 
12 grudnia 1906 roku23. Wkrótce kolekcja została 
wzbogacona o zabytki z zakresu kultury ludowej 
gromadzone przez członków Towarzystw: Higie-
nicznego, Krajoznawczego i Rolniczego, a w 1921 
roku – po Wystawie Sztuki i Starożytności24 – oka-
zy z Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie25, 
zgromadzone przez Wacława Lasockiego, lekarza 
zdrojowego i zesłańca syberyjskiego26. Były wśród 
nich stroje oraz zbiór fotografii ubiorów i tak zwa-
nych typów ludowych27.

wystaw lubelskich w 1901 r., Warszawa 1902, s. 82; J. Kot 
[wł. W.  Ziółkowski], Muzeum Lubelskie. „Ognisko Na-
uczycielskie”, Lublin 1933, R. V, nr 3–4 (43–44), s. 115. 
Część lubelska zapoczątkowała zbiory etnograficzne i ko-
lekcję stroju ludowego w Muzeum Lubelskim, obecnym 
Muzeum Narodowym w Lublinie. Podobny zestaw zebra-
nych przez Brandta ubiorów trafił zapisem do Muzeum 
Narodowego w Krakowie w lipcu 1928 roku. Zob. Gorsety 
biłgorajskie w Krakowie, „Region Lubelski”, Lublin 1929, 
R. II, nr 2, s. 143. 

23 Była to pierwsza placówka muzealna w Lublinie, 
a zarazem pierwsze muzeum regionalne na terenie Króle-
stwa Polskiego. Zob. Kronika miesięczna, „Biblioteka War-
szawska”, Warszawa 1907, t. 1, s. 394–396. 

24 Wystawa powtarzała ideę wystawy z 1901 roku, 
gdyż „nadeszła konieczność dokonania przeglądu zabyt-
ków sztuki, ocalałych po przejściu nawały wojennej”. Zob. 
Katalog wystawy sztuki i starożytności w Lublinie, Lublin 
1921, s. 1.

25 J. Kot, Muzeum..., s. 117; I. Iskrzycka, Z dziejów To-
warzystwa pod nazwą „Muzeum Lubelskie”, „Studia i Mate-
riały Lubelskie”, Lublin 1981, t. 8, s. 24–25. 

26 Wacław Lasocki (1838–1921) – lekarz, społecznik, 
pamiętnikarz i bibliofil, uczestnik powstania styczniowe-
go, współtwórca Muzeum w Nałęczowie. Zob. K. Zalech, 
Z pocztu ludzi Nałęczowa – Wacław Lasocki, https://www.
naleczow.com.pl/historia/ogolna/1108-waclaw-lasocki.
html [dostęp: 26.07.2021]. 

27 Przekazane do zbiorów muzealnych fotografie wy-
konali uznani XIX-wieczni fotograficy z pracowni lubel-
skich (Wanda Chicińska-Płaczkowska, Wiktoria Siero-
cińska, Aleksander Stepanoff, Stanisław Zawadzki, Józef 
Wasilewski), warszawskich (Karol Beyer, Julian Kostka 
i  Ludwik Mulert, Jan Mieczkowski, Walerian Twardzic-
ki) i krakowskich (Ignacy Krieger) oraz działających na 
Podolu (Michał Greim, Józef Kordysz). Dokumentalista-
mi życia społecznego w powiecie janowskim, lubelskim 
i puławskim na przełomie XIX i XX wieku byli pasjona-
ci regionaliści, niekiedy znani z imienia i nazwiska (Jan 
Brandt, Leon Hempel, ks. Stanisław Warszawski, ks. Ka-
rol Dębiński) i artyści (Konstanty Kietlicz-Rayski). Zob. 
A. Ławicka, Fotografia etnograficzna z lat 1860–1969 
w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie, [w:] Wieś lubel-
ska w fotografiach końca XIX–1. połowy XX wieku, Zamość 
2017, s. 101–140. Fotografie te stały się głównym bohate-
rem wystawy w 2014 roku, Roku Oskara Kolberga, z oka-
zji 200. rocznicy urodzin etnografa. Zob. taż, Wystawa „za 
Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie”, „Studia i Materia-
ły Lubelskie”, Lublin 2015, t. 18, s. 247–262.

https://www.naleczow.com.pl/historia/ogolna/1108-waclaw-lasocki.html
https://www.naleczow.com.pl/historia/ogolna/1108-waclaw-lasocki.html
https://www.naleczow.com.pl/historia/ogolna/1108-waclaw-lasocki.html
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Typy ludowe, jako rodzaj fotografii, powstały 
w XIX wieku w wyniku wspólnych poszukiwań 
pierwszych ludoznawców i folklorystów oraz pio-
nierów fotografii, stając się zarazem ważnym wy-
znacznikiem kształtujących się wówczas w Europie 
Środkowo-Wschodniej tożsamości regionalnych 
i  narodowych. Tematyka zdjęć ludoznawczych 
zawierała się w kilku kategoriach: typy antropo-
logiczne, ubiory ludowe, sceny z pracy, sceny ob-
rzędowe, budynki, wnętrza, przedmioty. Nacisk 
był położony głównie na zbieranie materiału foto-
graficznego o dużej przydatności naukowej; często 
redukowano kwestie wartości artystycznej. Jed-
nak patrząc na fotogramy profesjonalistów, można 
zauważyć skłonność do inscenizacji, aranżacji, czy 
wręcz reżyserii, w których typy ludowe oscylują 
między przedstawieniami portretowymi w natu-
rze a żywymi obrazami inscenizowanymi w atelier. 
Nieco inne były kadry rejestrowane przez regiona-
listów, fotografów amatorów, jednak mimo niedo-
statków warsztatowo-sprzętowych ich najprostsza 
fotografia stawała się interesującym dokumen-
tem. Zarówno pierwsze, jak i drugie przykłady fo-
tografii są dziś cennym materiałem poznawczym.

Badacze

Na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej, oprócz 
artefaktów i fotografii, udostępniono zebrany na 
podstawie kwestionariusza Łopacińskiego mate-
riał opisowy dotyczący obrzędów, strojów, pieśni 
i  podań ludowych, leków, przesądów i zabobo-
nów28. Zapisy te były sukcesywnie ogłaszane na 
łamach „Wisły”, większość już w kolejnym, 1902 
roku29. Chociaż badacz zbierał materiały i pisał 
szereg artykułów, między innymi z zakresu gwar, 
topo- i onomastyki, wiedzy ludu, literatury lu-

28 H. Łopaciński, Dział etnograficzny na Wystawie Rol-
no-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901, „Wisła”, Warsza-
wa 1902, t. 16, s. 335–336.

29 Teksty i wzmianki o strojach ludowych znalazły się 
w trzecim zeszycie 16. tomu „Wisły” z 1902 roku, w ar-
tykułach: W. Koźmian, Kilka słów o mieszkańcach parafii 
Krzczonów w pow. Lubelskim, s. 304–313; H. Łopaciński, 
Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni lubelskiej..., 
s. 346–356; W. Olechnowicz, Kilka słów o typie polskim, 
a  lubelskim w szczególności, s. 295–297; R. Świdziński, 
Przyczynki ludoznawcze z gminy Skierbieszów w powiecie 
zamojskim, s. 298–304. W przedmowie do tego zeszytu 
Erazm Majewski, redaktor czasopisma, napisał: „Lwią 
część zasługi w zgromadzeniu tego, co tutaj znajdą czy-
telnicy, oddać należy profesorowi Hieronimowi Łopa-
cińskiemu w Lublinie. Jego niezmordowanej gorliwości 
w zbieraniu materiałów oraz zachęcaniu innych do pracy 
na polu ludoznawczym zawdzięczamy możność wydania 
tego zeszytu”.

dowej, obrzędów i zwyczajów, budownictwa czy 
ubiorów, sam nie wydał większej pracy o Lubelsz-
czyźnie30. Potrafił jednak zachęcić do badań i pub-
likacji monografii szereg innych osób. Oprócz 
Brandta warto by wymienić: Helenę Morozewicz 
(1863–1943), Zofię Antoninę Kowerską (1871–
1946), Karolinę Smoleńcównę (1864–1953), 
Kazimierę Skrzyńską (1846–?), Zofię Staniszew-
ską  (?), Stanisławę Dąbrowską (?), Władysława 
Koźmiana (1859–1929), ks. Adolfa Pleszczyńskie-
go (1841–1925), Michała Maciąga (1862–1923), 
Błażeja Szewca (1852–1916)31 oraz malarza Kon-
stantego Kietlicza-Rayskiego (1868–1924)32. 

Początek XX wieku był znamienny dla życia 
kulturalnego i muzealnictwa lubelskiego, w tym 
dla zbiorów etnograficznych oraz wiedzy o nich. 
Jednak historia badań nad strojem ludowym Lu-
belszczyzny sięga połowy XIX wieku. Pierwsze 
wiadomości na ten temat zebrała Klementyna 
z Tańskich Hoffmanowa (1798–1845)33 w trakcie 
pobytu w Rybczewicach w powiecie krasnostaw-
skim34. Badania na szerszą skalę, także przy po-
mocy lokalnych korespondentów, prowadził w re-
gionie lubelskim Oskar Kolberg (1814–1890)35. 
Miały one miejsce w latach 1848, 1849, 1859, 
1869 i 187036 i zaowocowały dwutomowymi mo-
nografiami: Lubelskie37 i Chełmskie38, w których 
osobne rozdziały poświęcono opisowi ubiorów 
uzupełnionymi ilustracjami. Po I wojnie światowej 
zainteresowanie „naukowymi wypadami w teren” 
nie osłabło; na podstawie zebranego materiału 
powstawały publikacje o charakterze monogra-

30 J. Starnawski, Bibliografia Hieronima Łopacińskiego, 
[w:] Hieronim Łopaciński i Biblioteka Jego Imienia w Lublinie 
1907–1957, red. F. Araszkiewicz, Lublin 1957, s. 89–126.

31 H. Zwolakiewicz, Etnografowie i regionaliści w bada-
niach..., s. 7–75.

32 Tamże, s. 26–27; C. W. Domański, Kietlicz-Rayski 
Konstanty, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, 
red. T. Radzik, J. Skarbek, A. A. Witusik, Lublin 1993, 
s. 228–230. 

33 Z. Ciechanowska, Hoffmanowa z Tańskich Klemen-
tyna (1798–1845), „Polski Słownik Biograficzny”, t. 9, 
Wrocław 1961, s. 573–576.

34 H. Zwolakiewicz, Stan badań etnograficznych nad 
Lubelszczyzną, Lublin 1948, s. 9; J. Optołowicz, Stan ba-
dań w zakresie etnografii i nauk pomocniczych..., s. 104.

35 A. Skrukwa, Oskar Kolberg 1814–1890, Poznań 
2014.

36 H. Zwolakiewicz, Stan badań etnograficznych nad 
Lubelszczyzną, Lublin 1948, s. 11.

37 O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka 
i tańce, t. 16, Lubelskie, cz. I, Kraków 1883, s. 33–43.

38 Tenże, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, poda-
nia, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tań-
ce, t. 33, Chełmskie, cz. I, Kraków 1890, s. 43–57.
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ficznym, w których strój mieszkańców był równie 
ważny, jak inne dziedziny ich życia39. Poszczególne 
elementu ubioru również poddawano wnikliwej 
analizie40, a niektórzy oprócz własnych zapisków 
wydawali drukiem uzupełnione badania swoich 
poprzedników41.

Kolejną osobą, która bardzo przyczyniła się 
do powiększenia i opisania kolekcji, był Janusz 
Świeży (1884–1962) – plastyk, pedagog i badacz 
kultury ludowej związany z Lubelszczyzną42. Mimo 
iż z pochodzenia był lwowianinem, większość do-
rosłego życia spędził w Lublinie, któremu – jak po 
latach wyznał w jednym z wywiadów, zawdzięczał 

39 K. Moszyński, Geograficzne zróżnicowanie odzieży 
ludowej w Polsce, „Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Co-
dziennego”, Kraków 1938, s. 68–77; W. Śliwina, F. Tracz, 
Ziemia Lubartowska: szkic monograficzny, ilustrowany, Lu-
bartów 1928; W. Śliwina, Rewia ludowa (z cyklu: Legendy 
i opowiadania lubelskie), „Życie Lubelskie”, Lublin 1948, 
nr 143 (415) z 26 maja, s. 3; nr 144 (416) z 27 maja, s. 3; 
taż, Wesele puławskie, [w:] Legendy i opowiadania lubelskie, 
Lublin 1948, s. 49–54.

40 S. Dąbrowski, Czapka i kapelusz w Lubelskiem, 
„Lud”, Lwów 1929, t. 28, s. 167–185; tenże, Pasy lubelskie, 
Lublin 1929; tenże, Pasy skórzane na Lubelszczyźnie, „Re-
gion Lubelski”, Lublin 1929, R. II, nr 2, s. 63–71; E. Fran-
kowski, Sukmany ludu polskiego, Warszawa 1928; J. Ma-
karuk, Regionalny strój podlaski, „Głos Społeczny”, Biała 
Podlaska 1938, nr 14, s. 2–3, nr 15, s. 2–3, nr 16, s. 2–3.

41 Wanda Śliwina, używająca pseudonimu literac-
kiego Jagienka spod Lublina, opublikowała szkic etno-
graficzny Lud lubartowski, („Lud”, Lwów 1930, t. 29, 
s. 167–185), w którym przedstawiła miejscowe stroje lu-
dowe, tkactwo, garncarstwo, budownictwo, wnętrze chat, 
zwyczaje i pieśni. Opracowała go na podstawie materia-
łów terenowych Heleny Morozewicz, również miłośniczki 
ludowej kultury okolic Lubartowa, zwanej Chłopomanką. 

42 J. Optołowicz, Janusz Świeży. Życie i działalność, 
„Prace i Materiały Etnograficzne”, Wrocław 1961, t. 18, 
Lubelskie, cz. 1, s. 387–389; H. Zwolakiewicz, Etnografo-
wie i regionaliści w badaniach..., s. 61–62; tenże, Profesor 
Janusz Świeży, „Lud”, Lublin 1962, t. 48, s.  578–581; 
M.  Domański, Świeży Janusz, [w:] Słownik biograficzny 
miasta Lublina, t. 1, red. T. Radzik, J. Skarbek, A. A. Wi-
tusik, Lublin 1993, s. 263–265; E.  Fryś-Pietraszkowa, 
Świeży Janusz, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Syl-
wetki, szkice biograficzne, t. 1, red. E. Fryś-Pietraszkowa, 
A.  Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, s. 288–
289; J.  Doroszewski, Świeży Janusz, [w:] Słownik biogra-
ficzny nauczycieli miasta Lublina w latach 1918–1939, Lub-
lin 2007, s. 219–220; W.  Bernatowicz, Lubelski Kolberg 
– Janusz Świeży, wywiad z M. Surmacz, „Gadki z Chatki”, 
Lublin 2013, nr  5 (108), s. 14–15; M. M. Tytko, Świe-
ży Janusz, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 51/3, z. 210, 
Warszawa–Kraków 2017, s. 407–408; M. Surmacz, Janusz 
Świeży (1884–1962). Etnograf z zamiłowania, [w:] Lublin 
w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe mia-
sta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, 
R. Jop, Lublin 2018, s. 541–554.

„rozbudzenie duszy etnografa”43. W 1922 roku 
osiedlił się w Lublinie, a z czasem nawiązał dłu-
goletnią współpracę z Muzeum Lubelskim. Choć 
nigdy nie był jego pracownikiem44, prowadził ba-
dania terenowe nad kulturą ludową Lubelszczy-
zny, pozyskiwał eksponaty, dokumentował nabyte 
muzealia, współorganizował wystawy, ilustrował 
teksty zaprzyjaźnionych etnografów45 oraz publi-
kował własne opracowania46. Szczególnie strój lu-
dowy, z całą gamą wzorów i kolorów, był tematem 
jego zainteresowań. Po latach wspominał: „[...] 
podczas pierwszej wojny zobaczyłem przy kościele 
dwie czy trzy kobiety w strojach krzczonowskich. 
Stroje, a szczególnie ich piękno, prosty i świeży 
artyzm urzekły mnie na zawsze”47. Pracując na-
dal jako pedagog, także na lubelskich uniwersy-
tetach48, prowadził nie tylko lekcje rysunku, ale 
i warsztaty projektowania. W trakcie specjalnych 
wykładów opowiadał o zdobnictwie w sztuce lu-
dowej czy odmianach i ornamentach strojów. 
Współpracował z Kołami Gospodyń i Młodzieży 
Wiejskich, Związkiem Teatrów i Chórów Ludo-
wych w Lublinie49, zespołem „Mazowsze” oraz 

43 Gal [A. L. Gzella], U lubelskiego Kolberga prof. Ja-
nusza Świeżego, „Kurier Lubelski”, Lublin 1957, nr 153–
154 z 8–9 września, s. 3.

44 Roman Reinfuss pisał, iż pełnił „niemal rolę asy-
stenta wolontariusza”. Zob. R. Reinfuss, Zmarł Janusz 
Świeży, „Polska Sztuka Ludowa”, Warszawa 1963, t. 17, 
s. 60–61.

45 Zilustrował opracowanie na temat ornamentów 
występujących na pisankach oraz wykonał rysunki haftów 
i aplikacji z kożuchów huculskich. Zob. T. Seweryn, Ko-
żusznictwo i torebkarstwo w Kosowie, „Przemysł, Rzemio-
sło, Sztuka”, Kraków 1924, nr 2, s. 19–24; S. Dąbrowski, 
Pisanki lubelskie, Lublin 1936.

46 J. Świeży, Ludowy ubiór i haft krzczonowski, Lublin 
1938; tenże, Ubiory ludowe z terenu województwa lubel-
skiego, dodatek do „Teatru Ludowego”, Warszawa 1938, 
R. XXX, nr 6; tenże, Świątkarze biłgorajscy, „Polska Sztuka 
Ludowa”, Warszawa 1947, t. 1, nr 1–2, s. 50–59. 

47 Gal [A. L. Gzella], dz. cyt., s. 3.
48 Na początku lat 50. XX wieku (1952/1953) Janusz 

Świeży prowadził wykłady o polskiej sztuce ludowej na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1960–1962 
powierzono mu naukę rysunku na Wydziale Etnografii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zob. 
E. Fryś-Pietraszkowa, Świeży Janusz, [w:] Etnografowie 
i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. 
E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A.  Spiss, 
Kraków 2002, s. 288.

49 W 30. latach XX wieku popularnością cieszył się 
spektakl Wesele lubelskie, oparty na motywach ludowych. 
Kostiumy do widowiska, zaprojektowane przez Janusza 
Świeżego, miały na celu propagowanie stroju lubelskiego. 
W 2013 roku w Muzeum Lubelskim zorganizowano wy-
stawę biograficzną „Janusz Świeży (1884–1962). Etnograf 
z zamiłowania”, na której wątkowi spektaklu wyznaczo-
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Orkiestrą Włościańską Namysłowskiego z Zamo-
ścia. Projekty strojów, nie tylko z Lubelszczyzny, 
wykonywał między innymi dla Centrali Przemysłu 
Ludowego i Artystycznego, w której to lubelskiej 
pracowni „Stroje Ludowe” przez pewien czas był 
kierownikiem nadzoru artystycznego. Przy wszyst-
kich tych realizacjach starał się o zachowanie 
autentycznych cech regionalnych oraz walczył 
o wyeliminowanie pseudoludowości. Twierdził, iż 
w strojach ludowych „nie ma [...] nic przypadko-
wego; materiał, linia kroju, ozdoby, kolor, spełnia-
ją swą funkcję i wiążą się w konkretną całość. Od 
czubka głowy aż do stóp wszystko jest tam prze-

no odrębną część. Zob. M. Surmacz, Wystawa biograficz-
na – prezentacja czy kreacja rzeczywistości. Na przykładzie 
wystawy czasowej „Janusz Świeży (1884–1962). Etnograf 
z zamiłowania” zrealizowanej w 2013 roku w Muzeum Lu-
belskim, [w:] Historia sztuki między teorią i praktyką, red. 
B. Skrzydlewska, A. Frejlich, Warszawa 2016, s. 67–85.

myślane [...] i przystosowane do warunków dane-
go regionu”50. 

Podczas licznych wędrówek po Lubelszczyź-
nie51 Świeży przeprowadził sporo badań tereno-
wych i zgromadził bogate zbiory – przeszło tysiąc 
przeźroczy i klisz, kilkadziesiąt brulionów tekstu 
z opisami i rysunkami, fragmenty strojów i tka-

50 J. Świeży, Trochę prawdy o strojach ludowych, „Odro-
dzenie”, Warszawa 1949, R. VI, nr 40 (253), z 2 paździer-
nika, s. 7; tenże, Stroje ludowe i pseudoludowe, „Kultura 
i Życie”, Lublin 1956, R. V, nr 13 (190) z 15 kwietnia, 
dodatek do „Sztandaru Ludu”, s. 2–3.

51 M. Tymochowicz, Janusz Świeży badacz lubelskich 
strojów ludowych – metody pozyskiwania i opracowywania 
materiałów terenowych, [w:] Współczesna problematyka ba-
dań nad strojami ludowymi, „Atlas Polskich Strojów Lu-
dowych”, t. 48 (zeszyt specjalny), red. A. W. Brzezińska, 
A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz, Wrocław 2018, 
s. 221–232.

Fotografie nakryć głowy zebranych przez Janusza Świeżego oraz portrety jego autorstwa,  
lata 30.–50. XX wieku, zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie
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nin oraz duży zbiór starych fotografii ubiorów lu-
dowych52. W czasie II wojny światowej zaginęła 
większość zgromadzonych przez niego przedmio-
tów, fotografii czy szkiców, ale znaczna ich część 
ocalała i posłużyła mu do kolejnych wydanych 
drukiem prac, rozpraw i artykułów53. Zebrany ma-
teriał badawczy wraz z opracowanymi przez niego 
wykrojami poszczególnych elementów oraz orygi-
nalne artefakty dołączyły do zbiorów etnograficz-
nych Muzeum Lubelskiego.

Opracowania

Około 70% eksponatów zgromadzonych na po-
trzeby Muzeum przed 1939 rokiem nie posiadało 
metryk, co było efektem przedwojennego zbierac-
twa. Nie chodziło wówczas o historię przedmiotu, 
jego pochodzenie i funkcję, a najczęściej o sam 
przedmiot. Zbiory te cechowała również przypad-
kowość. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, 
że muzealnictwo opierało się przede wszystkim na 
ofiarności społeczeństwa w postaci darowizn, za-
pisów i depozytów, a Muzeum Lubelskie borykało 
się z trudnościami finansowymi. W okresie oku-
pacji hitlerowskiej zbiory etnograficzne zostały 
częściowo zniszczone. Resztę umieszczono w nie-
odpowiednich pomieszczeniach, co spowodowało 
ich uszkodzenie. Po wojnie przystąpiono do rato-
wania zbiorów, jednak wiele z nich nie nadawa-
ło się do ekspozycji, dlatego w miarę możliwości 
starano się je uzupełniać. Realizując penetracyjne 
badania terenowe połączone z zakupami, próbo-
wano prowadzić systematyczne badania naukowe 
– samodzielnie lub wspólnie z innymi instytucja-
mi kultury – tworzyć dokumentację fotograficzną 
i opracowywać zbiory. Kolejni muzealni etnogra-
fowie kontynuowali rozpoczęte przez Świeżego 
zadania. Każdy z nich interesował się różnorod-
nymi aspektami kultury i sztuki ludowej, które 
udokumentował cennymi publikacjami w czaso-
pismach naukowych, popularnonaukowych lub 
w prasie codziennej. O stroju ludowym pisali: 
Teresa Karwicka, Elżbieta Kępa, Janina Petera, 
Celestyn Wrębiak, Mariola Tymochowicz oraz au-

52 J. Optołowicz, Janusz Świeży..., s. 387–389.
53 J. Świeży, Strój krzczonowski, „Atlas Polskich Stro-

jów Ludowych”, Poznań 1952; tenże, Stroje ludowe Lu-
belszczyzny, Warszawa 1954; tenże, Strój podlaski (nad-
bużański), „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław 
1958; tenże, Ubiory i tkaniny ludowe, Lublin 1960; tenże, 
Ludowe stroje głów kobiecych w województwie lubelskim, 
„Prace i Materiały Etnograficzne”, Wrocław 1961, t. 18, 
Lubelskie, cz. 1, s. 392–416.

torka niniejszego artykułu54. Analizy jego odmian 
występujących na Lubelszczyźnie podejmowali się 
także pracownicy innych placówek muzealnych 

54 T. Karwicka, Zdobnictwo ubiorów i ręczników lnia-
nych północno-wschodniej Lubelszczyzny, „Studia i Mate-
riały Lubelskie”, Etnografia, t. 2, Lublin 1967, s. 7–62; 
E. Kępa, Stroje ludowe Lubelszczyzny, „Poznaj Swój Kraj”, 
Warszawa 1972, R. XVI, nr 5, s. 15–17; J. Petera, Stroje 
ludowe Lubelszczyzny, „Kalendarz Lubelski”, Lublin 1973, 
s. 170–180; E. Kępa, Zdobnictwo strojów ludowych na Lu-
belszczyźnie, Lublin 1984; J. Petera, Co dawniej noszono, 
czyli XIX-wieczna moda zamojskich wieśniaków, „Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny”, Zamość 1984, nr 2, s. 41–47; taż, 
Ludowy strój zamojski na przełomie XIX i XX w., „Studia 
i  Materiały Lubelskie”, Lublin 1987, t.  12, s.  61–108; 
C. Wrębiak, Stroje, [w:] A. Mironiuk, J. Petera, C. Wrę-
biak, Kultura ludowa południowego Podlasia, Biała Podla-
ska 1990, s. 69–75; J. Petera, Dawne ubiory hrubieszowskie, 
„Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, 
Hrubieszów 1992, nr 3/4, s. 5–11; E. Kępa, Ludowy strój 
kobiecy z Powiśla Lubelskiego, „Twórczość Ludowa”, Lub-
lin 1992, nr 1–2, s. 30–35; J. Petera, Ludowy strój hru-
bieszowski, „Twórczość Ludowa”, Lublin 1992, nr  1–2, 
s. 24–29; taż, Stroje ludowe Zamojszczyzny, [w:] Przyczynki 
do etnografii Zamojszczyzny, Zamość 1995, s. 41–45; taż, 
Chełmskie stroje ludowe na przełomie XIX i XX w., „Rocznik 
Chełmski”, Chełm 1996, t. 2, s. 431–439; E. Kępa, Męski 
strój ludowy z Powiśla Lubelskiego, „Twórczość Ludowa”, 
Lublin 1997, nr 4, s. 10–14; tamże 1998, nr 1, s. 16–19; 
M. Tymochowicz, Strój świąteczny mieszkańców Garbowa 
z przełomu XIX i XX w., „Głos Garbowa”, Garbów 2002, 
nr 12, s. 4–7; A. Ławicka, M. Tymochowicz, Strój sitarki 
z Biłgorajskiego, „Spotkanie z Zabytkami”, Warszawa 2005, 
nr 2, s. 33–34; też, Strój sitarki z okolic Tarnogrodu i Biłgo-
raja, „Kwartalnik Tarnogrodzki”, Tarnogród 2005, nr 22, 
s. 8–11; A. Ławicka, Piękno zaklęte w drobiazgu. Elementy 
dekoracyjne w strojach ludowych Lubelszczyzny, [w:] Stroje 
ludowe jako fenomen kulturowy, „Atlas Polskich Strojów 
Ludowych”, t. 39 (zeszyt specjalny), red. A. W. Brzeziń-
ska, M. Tymochowicz, Wrocław 2013, s. 161–166; M. Ty-
mochowicz, Typologiczne zróżnicowanie strojów ludowych 
z obszaru województwa lubelskiego, [w:] Stroje ludowe jako 
fenomen kulturowy, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 
t. 39 (zeszyt specjalny), red. A. W. Brzezińska, M. Tymo-
chowicz, Wrocław 2013, s. 181–190; A. Ławicka, Tra-
dycyjne wzornictwo Lubelszczyzny, [w:] Patterns of Europe 
(Wzory Europy), Lublin 2014, s. 11–53; M. Tymochowicz, 
Strój świąteczny mieszkańców gminy Borki, [w:] Tam na 
Podlasiu, t. 5, Codzienny i świąteczny ubiór ludności Połud-
niowego Podlasia, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola 
Osowińska 2014, s. 81–94; taż, Stroje ludowe od XIX w. do 
czasów współczesnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Ryki 2015, http://www.
lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2016/08/
stroje-ludowe-1.pdf [dostęp: 26.07.2021]; D. Gocół, Bo-
gactwo strojów Lubelszczyzny (wywiad z M. Tymochowicz), 
„Gadki z Chatki”, Lublin 2018, nr 137/4, s. 10–13; taż, 
Odświętny i codzienny strój noszony w okolicach Wojcieszko-
wa, [w:] Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Ada-
mowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018, s. 157–178.

http://www.tnn.pl/panel/teksty/tekst.php?s_keyword=%B6wie&idt=486
http://www.tnn.pl/panel/teksty/tekst.php?s_keyword=%B6wie&idt=486
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i badawczych55. Szerokie opisy znalazły się też 
w wydaniach albumowych poświęconych strojom 
z całej Polski, ich zdobieniom i biżuterii56. Temat 

55 P. Greniuk, Druki ludowe na płótnie w południowej 
Lubelszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa”, Warszawa 1949, 
nr 9/10, s. 268–285; Z. Ligęza, O strojach ludowych re-
gionu lubartowskiego, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 
Lubartów 1956, s. 18–21; B. Kaznowska-Jarecka, Strój 
biłgorajsko-tarnogrodzki, Wrocław 1958; Z. Ligęza, O stro-
jach ludowych regionu lubartowskiego, „Lubartów i Ziemia 
Lubartowska”, Lubartów 1958, s. 18–21; tenże, O stro-
jach ludowych regionu lubartowskiego, „Lubartów i Ziemia 
Lubartowska”, Lubartów 1959, s. 46–47; J. Czerepińska, 
A.  Czerepiński, XVIII-wieczny ludowy strój biłgorajski na 
obrazach wotywnych z Puszczy Solskiej, „Polska Sztuka Lu-
dowa”, Warszawa 1961, R. XV, nr 2, s. 84–93; W. Sułkow-
ski, Strój łukowski, „Polska Sztuka Ludowa”, Warszawa 
1968, R. XXII, nr 4, s. 181–198; M. Kowalski, J. Maka-
ruk, Stroje ludowe Międzyrzecczyzny na tle strojów połud-
niowego Podlasia, „Rocznik Międzyrzecki”, Międzyrzec 
Podlaski 1977, t. 9, s. 24–43; R. Kamiński, Tradycyjny haft 
ludowy w woj. zamojskim, Tomaszów Lubelski–Zamość 
1988; H.  Solecka, Elementy dekoracyjne w strojach ludo-
wych na Lubelszczyźnie, „Głos Garbowa”, Garbów 2004, 
nr 7/8, s. 10–11; R. Horbaczewski, Tu Szewce. Opowieści 
tyszowieckie, Lublin–Tyszowce 2009; E. Osińska-Piskorz, 
Stroje ludowe, [w:] Sztuka ludowa Zamojszczyzny (katalog 
wystawy), Zamość 1990; E. Piskorz-Branekova, Tradycyj-
ny haft ludowy w stroju zamojskim, Lublin–Zamość 2009; 
taż, Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, 
Zamość 2011; R. Bartnik, Ubiór ludowy okolic Powiśla 
Lubelskiego – oryginał i wyobrażenie w grafice i malarstwie 
polskim, [w:] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, „Atlas 
Polskich Strojów Ludowych”, t. 39 (zeszyt specjalny), 
red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław 2013, 
s.  167–181; E. Piskorz-Branekova, Czy strój noszony 
w okolicach Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego możemy 
nazwać hrubieszowsko-tomaszowskim? Problem z termino-
logią, [w:] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, „Atlas 
Polskich Strojów Ludowych”, t. 39 (zeszyt specjalny), 
red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław 2013, 
s.  151–160; taż, Strój zamojski, „Atlas Polskich Strojów 
Ludowych”, Wrocław 2013; taż, Tradycyjne stroje i zdobie-
nia biłgorajskie, Zamość 2013.

56 T. Seweryn, Strój ludowy w Polsce, „Wieś”, Łódź 
1947, nr 24, s. 4–5; J. Manugiewicz, Polskie stroje ludo-
we, „Wiedza i Życie”, Warszawa 1951, nr 11, s. 930–950; 
Z.  Czasznicka, Zdobione gorsety ludowe, „Polska Sztuka 
Ludowa”, Warszawa 1953, nr 3, s. 159–164; R. Reinfuss, 
Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953; K. Piet-
kiewicz (wprowadzenie), Haft i zdobienie stroju ludowego, 
Warszawa 1955; J. Przeworska, Ubiory ludowe, Warszawa 
1954; J. Manugiewicz, Polskie stroje ludowe, Łódź 1955; 
Z.  Malewska, Gorset w ludowym stroju polskim, „Prace 
i Materiały Etnograficzne”, Wrocław 1961, t. 18, Lubel-
skie, cz. 1, s. 360–384; A. Błachowski, Haft ludowy (ka-
talog wystawy), Toruń 1979; A. Skrukwa, Ikonografia 
etnograficzna w zbiorach Oskara Kolberga, „Lud”, Poznań 
1993, t. 76, s. 47–58; M. Imiołek, Zdobnictwo i elementy 
biżuterii w stroju ludowym wybranych regionów Polski połud-

ten jest nadal podejmowany w kontekście współ-
czesnej problematyki57.

Zabytki

Wszystkie te opracowania nie mogłyby po-
wstać bez eksponatów zgromadzonych i pieczoło-
wicie przechowywanych w muzealnych magazy-
nach. Skrzynie i szafy od pierwszych darów z 1901 
roku zapełniły się do dziś tysiącami obiektów. 
W 1938 roku odzież ludowa w kolekcji Muzeum 
Lubelskiego liczyła 571 sztuk (z 1927 zgromadzo-
nych do tego czasu eksponatów etnograficznych), 
w 1954 roku – 541 (z 2780), by w roku 1958 – 

niowej i wschodniej, Kielce 1994; B Bazielich, S. Gadom-
ski, Strój ludowy w Polsce, Warszawa 1995; T. Karwicka, 
Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995; J. Turska, Polski 
haft ludowy, Warszawa 1997; A. Błachowski, Hafty – pol-
skie szycie. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, 
Lublin–Toruń 2004; E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty 
i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005; taż, 
Polskie stroje ludowe, t. 1–3, Warszawa 2006–2007; taż, Bi-
żuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008.

57 M. Tymochowicz, Tradycyjny strój krzczonowski i jego 
współczesne realizacje, „Twórczość Ludowa”, Lublin 2001, 
nr 4, s. 1–9; taż, O przyczynach odrębności w dwóch typach 
świątecznych strojów biłgorajskich, [w:] Nad Tanwią i Ładą. 
Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj 
2006, s. 63–69; taż, Problem pograniczności kulturowej na 
przykładzie strojów świątecznych z obszaru Roztocza lubel-
skiego, [w:] Roztocze. Historia i kultura, t. 1, Roztocze i jego 
mieszkańcy, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski–Lubaczów 
2012, s. 149–158; taż, Strój ludowy czy kostium sceniczny – 
ubiory zespołów folklorystycznych na terenie województwa 
lubelskiego, [w:] Słoweńska tajemnica muzyczna w kontek-
ście kultury europejskiej (Словянська музиче мистецтво 
в контексті Европейсъкої кулътури), Winnica 2013, 
t. V, s. 58–61; taż, Stan badań nad strojami ludowymi Lu-
belszczyzny od Kolberga do czasów współczesnych, „Lub-
lin. Kultura i Społeczeństwo”, Lublin 2014, R. X, nr 6, 
s. 72–74; A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, 
Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wy-
zwań współczesności, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, 
t. 44 (zeszyt specjalny), Wrocław 2015; M. Tymochowicz, 
Polskie szycie – kulturowa rola haftu, „Kultura Enter” 2016, 
nr 73, http://kulturaenter.pl/article/retradycja-ludowe-
-szycie-kulturowa-rola-haftu/ [dostęp: 26.07.2021]; taż, 
Próba rekonstrukcji stroju mieszkańców wsi z okolic Janowa 
Lubelskiego i Kraśnika z końca XIX i  początku XX wieku, 
„Korzenie Janowskie”, Janów Lubelski 2016, nr 26, s. 58–
64; taż, Perebory – próby nowego zastosowania tradycyjne-
go ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku, 
„Twórczość Ludowa”, Lublin 2018, nr 3–4, s. 23–26; taż, 
Współczesne funkcje stroju ludowego, [w:] (Re)konstruowane 
stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, 
red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymo-
chowicz, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 49 (zeszyt 
specjalny), Wrocław 2020, s. 7–20.

http://kulturaenter.pl/article/retradycja-ludowe-szycie-kulturowa-rola-haftu/
http://kulturaenter.pl/article/retradycja-ludowe-szycie-kulturowa-rola-haftu/
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podwoić prawie tę liczbę do 1002 (z 6449)58, tak 
jak i kolejny raz w roku 1971 – 2034 (z 12 670)59. 
Lata 60.–80. XX wieku to czas najliczniejszych 
darów i zakupów.

Obecnie skolekcjonowane w Muzeum Naro-
dowym w Lublinie elementy codziennych i od-
świętnych ubiorów ludowych pochodzą z prawie 
wszystkich typów strojów występujących na Lu-
belszczyźnie60, których nazwy utworzono od miast 
powiatowych, krain geograficznych czy miejsco-
wości, wokół których występowały. W poszcze-
gólnych strojach widoczne są wpływy ościennych 
obszarów etnograficznych: małopolskiego, mazo-
wieckiego, oraz z sąsiednich terenów o mieszanej 
kulturze polsko-ruskiej: z Podola, Wołynia czy 
Polesia. W północnej i zachodniej części regio-
nu stroje wykazywały powiązanie z Mazowszem 
i sąsiednim Podlasiem Zachodnim (lubartow-
ski, puławski, łukowski). Na pozostałym terenie 
z osadnictwem polskim nawiązywały zaś do ubio-
rów małopolskich (krzczonowski, biłgorajski, żon 
sitarzy tarnogrodzkich, zamojski). Wschodnia 
część Lubelszczyzny, zamieszkiwana przez lud-
ność pochodzenia ruskiego, też nie była jednoli-
ta – stroje na północnym-wschodzie (podlaskie 
w odmianie nadbużańskiej i włodawskiej) miały 
wiele wspólnych cech ze strojami noszonymi na 
Polesiu, natomiast w części południowej (toma-

58 J. Optołowicz, Etnografia w muzeach..., s. 443–444; 
tenże, Dział Etnografii, „Studia i Materiały Lubelskie”, 
Lublin 1969, t. 4, s. 199–205; tenże, Historia, stan i cha-
rakterystyka zbiorów etnograficznych w Muzeum Okręgo-
wym w Lublinie, „Studia i  Materiały Lubelskie”, Lublin 
1972, t. 6, s. 239–262.

59 Tenże, Historia, stan i charakterystyka zbiorów etno-
graficznych..., s. 260–261.

60 Według projektu „Stroje ludowe Lubelszczyzny. 
Badania i popularyzacja” dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury: „Stroje lubelskie 
można podzielić na dwie grupy – północną i południo-
wą, wytyczając umowną granicę biegnącą równoleżniko-
wo od zachodu poniżej Opola Lubelskiego do rzeki Bug 
na wschodzie. Północną część obszaru, określanego dziś 
mianem Lubelszczyzny, zasiedlali Podlasiacy oraz Mazu-
rzy, południową Małopolanie. Do grupy północnej należy 
zaliczyć ubiory: rycki, łukowski, nadbużański, radzyński, 
włodawski, lubartowski, Powiśla Lubelskiego, gdzie mię-
dzy innymi kobiety nosiły ubrania wykonane z tkanin 
pasiastych. Natomiast w grupie południowej występowały 
stroje: kraśnicko-janowski, krzczonowski, biłgorajsko-
-tarnogrodzki, chełmski, zamojski, krasnostawski, hru-
bieszowsko-tomaszowski, z okolic Lublina (z elementami 
ubioru miejskiego) i tzw. sitarski z Biłgoraja i Tarnogrodu, 
gdzie dominowały materiały lniane; od końca XIX wieku 
w niektórych typach zaczęto stosować materiały produk-
cji fabrycznej”. Zob. https://www.mnwl.pl/KULTURA_
LUDOWA_I_TRADYCYJNA_2019-1-945-147.html 
[dostęp: 26.07.2021].

szowsko-hrubieszowski), szczególnie w hafcie, 
wyraźne były wpływy Wołynia. Zróżnicowanie wy-
nikało również z warunków ekonomicznych. Ce-
chą wspólną było wykorzystanie w przeważającej 
części regionu materiałów samodziałowych: tka-
nego na krosnach płótna i innych tkanin odzie-
żowych oraz folowanego sukna. Rodzaje biżuterii 
– naszyjniki z korala naturalnego czy dmuchane 
paciorki zwane dętkami – także występowały we 
wszystkich typach.

Opisywana kolekcja strojów ludowych zawie-
ra: nakrycia głowy (czepki, chusty, wianki, czapki, 
kapelusze)61, koszule, gorsety i kamizelki, kabaty 
i kaftany, fartuchy, spódnice i spodnie, kożuchy, 
płaszcze i sukmany, pasy skórzane i tkane, buty 
różnego rodzaju. W większości składają się one 
na pełne zestawy poszczególnych typów (z kilku 
dostępne są tylko pojedyncze elementy stroju). 
Cenne w zbiorze są nadal elementy garderoby żon 
kupców sitarskich ze wspomnianego daru Jana 
Brandta oraz pozyskane w latach powojennych 
pełne komplety ubioru panny młodej z okolic 
Krzczonowa, nakrycia głów kobiecych związane 
z obrzędem weselnym i korale naturalne z meda-
lem i srebrnymi okuciami.

Większość w kolekcji stanowią stroje kobiece, 
które jako strojniej zdobione były staranniej prze-
chowywane w skrzyniach i przekazywane niekiedy 
następnemu pokoleniu. Mężczyźni swe skromniej 
dekorowane ubiory częściej donaszali podczas 
prac w gospodarstwie, tym samym rzadziej trafiały 
one do muzealnych zasobów. Ilościowo najwięcej 
jest kobiecych nakryć głowy, gorsetów, spódnic 
i  fartuchów. Najmniej – męskich kamizelek, ka-
ftanów, spodni i czapek. W zbiorze znajdują się 
w niewielkiej liczbie ubrania dziecięce: czapeczki, 
bluzki, sukienki. Sekcja Etnografii liczy obecnie 
17 970 sztuk zabytków, w tym stroje i półproduk-
ty do ich wykonania stanowią 14,5% (patrz ta-
bela)62.

61 Kobiece nakrycia głowy pozyskane zostały do zbio-
rów w większości przez Janusza Świeżego. Dopełnienie 
do nich stanowi zbiór portretów kobiet w tych nakry-
ciach jego autorstwa, powstały na potrzeby opracowania: 
J.  Świeży, Ludowe stroje głów kobiecych w województwie 
lubelskim, „Prace i Materiały Etnograficzne”, Wrocław 
1961, t. 18, Lubelskie, cz. 1, s. 392–416.

62 Tabela zawiera tylko stan ilościowy strojów ze zbio-
rów etnograficznych w siedzibie głównej Muzeum Naro-
dowego w Lublinie, bez zbiorów z Oddziałów: Muzeum 
Regionalnego w Łęcznej i Muzeum Regionalnego w Kraś-
niku. Nie ujęto w niej: elementów odzieży dziecięcej, 
kuponów tkanin przeznaczonych na spódnice i fartuchy, 
kołnierzy, mankietów i haftów wszywanych do koszul, 
próbek tkanin i haftów zebranych przez Janusza Świeżego 
oraz kompletów strojów spoza Lubelszczyzny. Obiekty te 
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Wystawy

Do wzrostu liczby eksponatów muzealnych 
przyczyniły się organizowane wystawy, na których 
strój ludowy gościł od zaistnienia Muzeum. Już 
w 1906 roku podczas wystawy inauguracyjnej za-
prezentowano obiekty podarowane w roku 1901. 
Potem, w 1929 roku63, po uporządkowaniu działu 
etnograficznego, zabytki udostępniono publicz-
ności w dwóch salach. W pierwszej zgromadzono 
„warsztaty ludowe: tkacki, garncarski, sitarski, 
zabawki [...], pająki [...], modele chat, wiejskie 
instrumenta, ołtarzyki, gry i zabawy oraz zbiór 
pasów lubelskich [...]. W sali drugiej [...] stroje 
i kostiumy ludowe ściśle z ziemi lubelskiej, męskie 
i żeńskie, zwyczajowe, świąteczne i weselne oraz 
kostiumy mieszczańskie francuskiej i wschodniej 
roboty, oprócz tego obrazy z typami i zwyczajami 
ludowymi”64.

Od pierwszych lat powojennych zakupy pro-
wadzono pod kątem tematów wystawienniczych. 
Zarówno wówczas, jak i w kolejnych latach sta-
rano się tak dobierać tematykę ekspozycji, by 
uzupełnić istniejące kolekcje, a zarazem pokazać 
publiczności nowe działy kultury ludowej.

Pierwszą wystawą muzealną po wojnie była 
zainicjowana w 1946 roku „Sztuka ludowa Lu-
belszczyzny”. Stanowiła ona właściwie pokaz oca-
lałych eksponatów etnograficznych. Zaprezento-
wano między innymi zbiory ofiarowane przez Jana 
Brandta i Wacława Lasockiego65. W roku 1954, 
na 10-lecie Polski Ludowej, zorganizowano kolej-
ną wystawę pod nazwą „Stroje ludowe Lubelsz-
czyzny”, na której „przedstawiona [...] została 
historia ubiorów w Polsce – podkreślono różnice 
klasowe [...] i bogactwo tradycyjnego stroju ludo-
wego [...]. Komplety strojów ludowych ekspono-
wano na manekinach, a fragmenty umieszczono 
obok jako informacje uzupełniające. [...]. Duża 
kolorowa mapa woj. lubelskiego na środku ścia-
ny głównej informowała, ile i jakie stroje ludowe 
występują na Lubelszczyźnie”66. O nadzór nad nią 
został poproszony Janusz Świeży.

liczą 914 sztuk. Razem z ujętymi w tabeli liczba wynosi 
2622.

63 Wystawa z 1906 roku miała miejsce w gmachu przy 
ul. Jezuickiej, z 1929 roku w budynku przy ul. Namiestni-
kowskiej (obecnie G. Narutowicza). 

64 L. Grajewski, Muzeum Lubelskie, „Ziemia”, Warsza-
wa 1930, t. 15, nr 4 z 15 lutego, s. 75; więcej na ten temat 
w: I. Iskrzycka, Z dziejów Towarzystwa..., s. 36. 

65 100 lat Muzeum Lubelskiego 1906–2006. 100 najcie-
kawszych zabytków ze zbiorów własnych, red. G. Jakimiń-
ska, Z. Nasalski, Lublin 2006, s. 41–43.

66 J. Optołowicz, Etnografia w muzeach..., s. 447.

Uroczyste otwarcie Muzeum Lubelskiego 
w nowych pomieszczeniach na Zamku, po prze-
niesieniu z budynku przy ul. Narutowicza, na-
stąpiło w lipcu 1957 roku. W ramach ogólnej 
ekspozycji została przygotowana stała wystawa 
etnograficzna – „Sztuka ludowa Lubelszczyzny”. 
Stroje również znalazły tam swoją przestrzeń 
i od tego czasu często je prezentowano. Dwa lata 
później, na wystawie czasowej „Obrzędy ludowe 
Lubelszczyzny”, grupa postaci przybliżająca ob-
rzęd weselny była ubrana w stroje krzczonowskie. 
Następne wystawy stałe, organizowane w latach 
1969, 1974, 1980, 1991, 2013 i 2020 (aneks nr 1), 
niezmiennie zawierały część z prezentacją strojów 
ludowych charakterystycznych dla regionu lubel-
skiego. Poszczególne odmiany czy zdobienia były 
przybliżane przy okazji licznych wystaw czaso-
wych organizowanych w siedzibie Muzeum, jego 
Oddziałach czy innych placówkach muzealnych 
w kraju i za granicą (aneks nr 2). 

Zabytkowe stroje ludowe Lubelszczyzny nie 
zawsze stanowiły statyczny element ekspozycyjny. 
W 1973 roku odbył się swoisty pokaz w Muzeum. 
Oryginalne stroje z muzealnych magazynów zo-
stały starannie wybrane, przygotowane i zapre-
zentowane szerszej publiczności przez ówczesnych 
pracowników instytucji, ze specjalistycznym ko-
mentarzem etnografów. Sesja fotograficzna w po-

Plakat wystawy „Stroje ludowe Lubelszczyzny” z 1954 roku, 
zbiory Muzeum Narodowego w Lublinie



Wystawa „Obrzędy ludowe na Lubelszczyźnie”,  
fot. Jan Urbanowicz, 1959 rok

Wystawa „Sztuka ludowa Lubelszczyzny”, fot. Jan Urbanowicz, 1963 rok

Sesja fotograficzna w Muzeum Wsi Lubelskiej,  
fot. Jan Urbanowicz, 1980 rok

Wystawa „Piękno zaklęte w drobiazgu... Elementy dekoracyjne w strojach 
ludowych Lubelszczyzny”, fot. Piotr Maciuk, 2006 rok

Wystawa „Janusz Świeży (1884–1962). Etnograf z zamiłowania”,  
fot. Piotr Maciuk, 2013 rok

Autorka w stroju tarnogrodzkim z XVIII wieku, ekspono-
wanym też na Wystawie Sztuki i Starożytności w 1901 roku 
w Lublinie przez Jana Brandta, fot. Piotr Maciuk, 2005 rok
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dobnych strojach, przygotowywana na potrzeby 
publikacji albumowej, miała miejsce w 1980 roku 
w Muzeum Wsi Lubelskiej67. W 2006 roku autorka 
niniejszego tekstu została sfotografowana w stroju 
mieszczki (żony kupca sitarskiego) z  okolic Tar-
nogrodu do jubileuszowej publikacji na 100-lecie 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie68.

Kolekcja dziś

Kolekcję stroju ludowego w zbiorach etnogra-
ficznych Muzeum Narodowego w Lublinie należy 
określić jako spójną. Dotyczy Lubelszczyzny i re-
gionu lubelskiego. Mimo iż pod wpływem tren-
dów lat 70. i 80. XX wieku trafiły do niej elemen-
ty pseudoludowe i stylizowane, to te oryginalne, 
z cechami lokalnych typów stanowią większość.

Po kilkuletniej nieobecności na salach ekspo-
zycyjnych Muzeum, spowodowanych pracami re-
montowymi w Zamku oraz modernizacją wystaw 
stałych, w 2013 roku69 stroje ludowe zostały po-
nownie wyeksponowane. Z malowanych skrzyń 
posagowych, które jak kiedyś, tak i współcześ-
nie służą do ich przechowywania w muzealnych 
w magazynach, przeniesiono je do nowoczesnych 
przeszklonych gablot, aby na nowo swą feerią 

67 Mowa o publikacji Stanisława Gadomskiego, zob. 
S. Gadomski, Strój ludowy w Polsce, Warszawa 1995 (al-
bum z fotografiami), która była dopełnieniem części opi-
sowej autorstwa Barbary Bazielich, zob. B. Bazielich, Strój 
ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1995.

68 100 lat Muzeum Lubelskiego 1906–2006..., s. 223.
69 Stała wystawa etnograficzna wraz z ekspozycją 

strojów podczas projektu remontowego zakończonego 
w 2020 roku została nieznacznie zmodyfikowana.

barw, rozmaitością krojów i misternością zdobień 
przybliżać bogactwo kulturowe regionu. 

Mimo obszernej literatury przedmiotu lubel-
skie stroje ludowe wciąż są obiektem naukowego 
zainteresowania, uzupełniającego dotychczasowe 
opracowania. W 2019 roku realizowano projekt 
„Stroje ludowe Lubelszczyzny. Badania i popu-
laryzacja” dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z  Funduszu Promocji Kultury70. Muzeum 
Lubelskie (obecnie: Muzeum Narodowe w Lub-
linie) i Muzeum Zamojskie w Zamościu podjęły 
się zebrania kompletnych informacji dotyczących 
strojów ludowych, które były noszone na terenie 
województwa lubelskiego do połowy XX wieku. 
Wcześniejsze badania etnograficzne pozwoliły na 
opisanie tylko niektórych typów ubiorów świą-
tecznych, codziennych i obrzędowych. Kwerendy 
przeprowadzone w ramach projektu we wszyst-
kich muzeach etnograficznych w Polsce oraz 
innych posiadających zbiory strojów ludowych 
Lubelszczyzny pozwoliły pozyskać cenne źródła 
archiwalne – wywiady i dokumentację fotogra-
ficzną – oraz ustalić rodzaje eksponatów, jakie się 
jeszcze zachowały. Zebrany materiał posłuży do 
przygotowania poszerzonej publikacji Stroje ludo-
we Lubelszczyzny.

70 http://strojelubelszczyzny.muzeum-zamojskie.pl/ 
[dostęp: 26.07.2021]; https://www.mnwl.pl/KULTURA_
LUDOWA_I_TRADYCYJNA_2019-1-945-147.html 
[dostęp: 26.07.2021].

Pokaz strojów ludowych w Muzeum, fot. Jan Urbanowicz, 1973 rok
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Aneks nr 1
Stałe wystawy etnograficzne w Muzeum 
Lubelskim (dawnym Muzeum Okręgowym, 
obecnym Muzeum Narodowym w Lublinie):
1969 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny”
1974 „Kultura ludowa Lubelszczyzny”
1980 „Kultura materialna i sztuka ludowa Lubelszczyzny”
1991 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny”
2013 „Sztuka ludowa regionu lubelskiego”
2020 „Sztuka ludowa regionu lubelskiego”

Aneks nr 2
Czasowe wystawy etnograficzne w Muzeum 
Lubelskim (dawnym Muzeum Okręgowym, 
obecnym Muzeum Narodowym w Lublinie):
1952 „Przemysł ludowy Lubelszczyzny XIX i XX wieku”
1959 „Współczesna sztuka ludowa Lubelszczyzny”
1963 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny” (Poniatowa)
1963 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny” (Łuków)
1965 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny” (Puławy)
1965 „Sztuka ludowa 4 województw” (Białystok, Kielce, 

Lublin – sale BWA, Rzeszów)
1973 „Sztuka ludowa środkowej Lubelszczyzny”
1984 „Polska – nasz dom”
1984 „Zdobnictwo strojów ludowych”
1987 „Haft i tkanina ludowa Lubelszczyzny”, wystawa po-

konkursowa we współorganizacji ze Stowarzyszeniem 
Twórców Ludowych

1994 „Współczesna sztuka ludowa”, wystawa we współorga-
nizacji ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych

1995 „Ginące zawody”
1998 „Tradycyjne tkactwo i ornamenty na wyrobach płó-

ciennych”, wystawa międzynarodowa we współorga-
nizacji z Muzeum w Debreczynie (Węgry) i Muzeum 
w Oradei (Rumunia)

2001 „W stulecie Wystawy Sztuki i Starożytności” (z prezen-
tacją gorsetów z kolekcji Jana Brandta)

2004 „Sztuka ludowa Lubelszczyzny ze zbiorów Muzeum Lu-
belskiego w Lublinie” (w Muzeum Zachodniokaszub-
skim w Bytowie)

2006 „Z malowanej skrzyni... – Strój krzczonowski” (w od-
dziale Muzeum Regionalne w Łęcznej)

2006 „Piękno zaklęte w drobiazgu. Elementy dekoracyjne 
w strojach ludowych Lubelszczyzny”

2007 „Piękno zaklęte w drobiazgu. Elementy dekoracyjne 
w strojach ludowych Lubelszczyzny” (w oddziale Mu-
zeum Regionalne w Kraśniku)

2007 „Z malowanej skrzyni... – Strój biłgorajsko-tarno-
grodzki” (w oddziale Muzeum Regionalne w Łęcznej)

2009 „Kręć się, kręć wrzeciono... Tkaniny i stroje podlaskie”
2010 „Sitarstwo i stroje biłgorajskie”
2013 „Janusz Świeży (1884–1962). Etnograf z zamiłowania” 

(z prezentacją fotografii i rysunków oraz nakryć głowy 
pozyskanych podczas badań terenowych)

2014 „Za Oskarem Kolbergiem po Lubelszczyźnie” (z pre-
zentacją rózgi – pierwszego eksponatu z księgi inwen-
tarzowej – oraz innych obiektów podarowanych, także 
przez Jana Brandta, w 1901 roku)

2014 „Oj, chmielu, chmielu... – Obrzędowość weselna na 
Lubelszczyźnie” (z prezentacją lalek w strojach krzczo-
nowskich z 1950 roku autorstwa Barbary Koterwas)

2016 „Tańcowała igła z nitką – O ludowym hafcie Lubelsz-
czyzny”
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STRESZCZENIE

Początki kolekcji strojów ludowych Lubelszczy-
zny w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie 
(wcześniej Muzeum Lubelskiego) wiążą się z lubelską 
Wystawą Rolniczo-Przemysłową z 1901 roku. Wów-
czas w  jednym z pawilonów wystawienniczych zapre-
zentowano zabytki etnograficzne z wielu powiatów 
ówczesnej guberni lubelskiej. Wśród udostępnionych 
prywatnych zbiorów wyróżniała się kolekcja należąca 
do Jana Brandta (1860–1911) ze Smorynia w powiecie 
biłgorajskim, którą po zakończeniu wystawy w znacz-
nej części podarowano projektowanemu Muzeum.

W latach 20. XX wieku systematyczne badania et-
nograficzne strojów ludowych rozpoczął Janusz Świeży 
(1884–1962). Zgromadzone przez niego artefakty i fo-
tografie oraz wykonane rysunki i wykroje dołączyły do 
zbiorów, a opracowania i publikacje poszerzyły wiedzę 

na ten temat. Jego naukowe działania kontynuowa-
li etnografowie zarówno związani, jak i niezwiązani 
z Muzeum.

Dzięki materiałom terenowym i kolejnym publi-
kacjom zwiększał się zasób wiadomości o odmianach 
strojów regionu lubelskiego oraz wzrastała liczebność 
eksponatów. Przyczyniły się do tego wystawy, gdyż po-
czątkowo zakupy prowadzono pod kątem ich tematyki. 
Wielobarwny strój ludowy eksponowany był często – 
zarówno na ekspozycjach stałych w siedzibie Muzeum 
na zamku, jak i czasowych, w kraju i poza jego grani-
cami.

Słowa klucze: Wystawa Rolniczo-Przemysłowa z 1901 
roku, Jan Brandt (1861–1911), Janusz Świeży (1884–
1962), stroje ludowe Lubelszczyzny

SUMMARY

The beginnings of the collection of the folk cos-
tumes from the Lublin region of the National Museum 
in Lublin (before the Lublin Museum) are associated 
with the Lublin Agricultural and Industrial Exhibition 
from 1901. One of its pavilions contained ethnograph-
ic objects from many district of contemporary Lublin 
Governorate. Among the presented private sets, one 
could distinguish a collection belonging to Jan Brandt 
(1860–1911) from Smoryń (Biłgoraj district), a large 
part of which was donated to the designed Museum 
after the exhibition was completed.

In the 1920s, systematic ethnographic research 
of folk costumes was started by Janusz Świeży (1884–
1962). Artefacts, photographs, drawings and patterns 
gathered by him were added to the collection, and his 
studies and publications expanded the knowledge on 

the topic. His scientific actions were continued by eth-
nographers both connected with and unrelated to the 
Museum.

Due to field materials and further publications, 
the resources on the varieties of the folk costumes 
from the Lublin region were expanded. The number 
of exhibits also increased, due to exhibitions, as ini-
tially the purchases were organised to accommodate 
their needs. Multi-coloured folk costume was often 
displayed – both during permanent exhibitions at the 
headquarters of the Museum in the Castle, as well as 
temporary ones, in Poland and beyond its borders.

key words: Agricultural and Industrial Exhibition 
from 1901, Jan Brandt (1861–1911), Janusz Świeży 
(1884–1962), folk costumes from the Lublin region
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