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RE LI GIJ NOŚĆ KA SZU BÓW 
W SZTU CE LU DO WEJ

Ka ro li na Ser kow ska

C zło wiek oprócz po sia da nia przed mio tów nie zbęd nych do ży cia, od czu wa po trze -
bę do zna wa nia wra żeń du cho wych i es te tycz nych. Tak jak te raz, tak i daw niej

szu ka no miejsc re li gij ne go kul tu oraz lu bia no ota czać się ład ny mi wy ro ba mi, to też
za czę to je wy twa rzać. 

W ten spo sób na ro dzi ła się sztu ka lu do wa, dzię ki któ rej ar ty ści ama to rzy bez
wy kształ ce nia pla stycz ne go za czę li wy ra żać swo je twór cze in spi ra cje.

War to w tym miej scu prze ana li zo wać ter min „sztu ka lu do wa”. Alek san der Jac -
kow ski uwa ża, że brak warsz ta tu pro wa dzić mo że do po szu ki wa nia no wych roz wią -
zań. Wła śnie w tym miej scu łą czy się ge niusz ar ty sty z ory gi nal no ścią lu do we go
twór cy1. Ar ty sta two rzy świa do mie, zaś twór ca na wet nie przy pusz cza, że jest od kryw -
cą2. Nie po sia da on wie dzy po trzeb nej do wy ra że nia sie bie za po mo cą sztu ki, ale ma
ku te mu zdol no ści, któ re wy pły wa ją z je go wnę trza. Lu do wość ozna czać w tym
przy pad ku mo że, że dzie ło wy ko ny wa ne jest z my ślą o od bior cy chłop skim, bądź
też, że da ny wy twór od zna cza się for mą cha rak te ry stycz ną dla sty lu lu do we go. Prze -
ja wem wy mie nio nych zja wisk by ło by więc ma lar stwo prze zna czo ne dla lu du, a tak -
że ma lar stwo współ cze sne kie ro wa ne do je go miej skich od bior ców3. Z tak ro zu mia -
ne go po ję cia lu do wo ści moż na wy snuć wnio sek, że jest ona po nad cza so wa, in ny
sta je się je dy nie jej cel i prze zna cze nie. Wan da Szkul mow ska za uwa ża, że wraz
z prze obra że nia mi obiek tyw nych wa run ków ży cia spo łecz no ści chłop skiej, zmia -
nom ule gać za czę ła ca ła kul tu ra lu do wa, zaś sztu ka lu do wa prze sta ła peł nić już swo -
ją do tych cza so wą ro lę. O ile w du żym uprosz cze niu moż na po wie dzieć za Jó ze fem
Gra bow skim, że przez ca łe wie ki two rzo na by ła „przez lud i dla lu du”, za spo ka ja -
ła po trze by es te tycz ne spo łecz no ści wiej skiej oraz wy ra ża ła jej po glą dy i eks pre sję
twór czą – o ty le póź niej, gdy zmie ni ło się pod ło że, z któ re go w spo sób na tu ral ny wy -
ra sta ła, zmie nił się tak że jej cha rak ter i funk cja4. Rę ko dzie ło lu do we nie by ło już
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two rzo ne wy łącz nie dla wła sne go, wiej skie go oto cze nia, lecz tak że dla osób miesz -
ka ją cych w mia stach, za ma wia ją cych dzie ła do mu ze ów, ko lek cjo ne rów, na jar mar -
ki, kon kur sy, kier ma sze, fe sty ny, czy li tak że na sprze daż.

Sztu ka lu do wa obej mo wa ła za rów no ar ty stycz ną, jak i użyt ko wą część lu do wej
kul tu ry ma te rial nej. Za wie ra ła się w dwóch płasz czy znach, czy li w sztu ce przed sta -
wia ją cej i zdob nic twie5. Sztu ka przed sta wia ją ca od wo ły wa ła się do re li gij no ści, gdzie
po ka zy wa ne by ły głów nie wi ze run ki Bo ga, Mat ki Bo skiej oraz świę tych pa tro nów.
Sztu ka przed sta wia ją ca zaj mu je w pol skiej tra dy cji lu do wej waż ne miej sce ze wzglę -
du na war to ści ar ty stycz ne, a czę sto przede wszyst kim na za war te w niej tre ści. Dzie -
ła daw nej sztu ki lu do wej (…) peł ni ły głów nie funk cje kul to we, by ły ro dza jem po śred -
nic twa mię dzy czło wie kiem a Bo giem, Mat ką Bo ską, świę ty mi pa tro na mi6. Sztu ka
zdob ni cza mia ła na to miast do star czać wra żeń es te tycz nych.

Sztu ka lu do wa za chwy ca swo ją pro sto tą i ory gi nal no ścią. Na Ka szu bach re pre -
zen to wa na jest przez wie le dzie dzin. Wy mie nić moż na tu ma lar stwo na szkle i drze -
wo ry ty lu do we, rzeź bę w drew nie, re kwi zy ty ob rzę do we, lu do we in stru men ty mu -
zycz ne, tkac two, strój ka szub ski, haft, ma lar skie de ko ra cje me bli, ce ra mi kę lu do wą,
bursz ty niar stwo lu do we, ple cion kar stwo, wy ro by z ro gu, lu do we ko wal stwo ar ty -
stycz ne, za baw ki7.

Jed ną z dzie dzin sztu ki lu do wej Ka szu bów, któ ra łą czy ła się z ich re li gij no ścią
był haft, po cząt ko wo wy ko rzy sty wa ny tyl ko do zdo bie nia stro jów. Ba da cze (…) po -
da ją, że w dzie więt na sto wiecz nym stro ju Ka szu bów je dy nym ele men tem ha fto wa nym
był od święt ny cze pek ko bie cy zwa ny „złot ni cą”8. Do pie ro póź niej miał na stą pić zwy -
czaj de ko ro wa nia ko lo ro wy mi nić mi po zo sta łych czę ści gar de ro by. Do mnie my wa
się, iż czep ce wy ko ny wa ne by ły w klasz to rach nor ber ta nek w Żu ko wie i be ne dyk -
ty nek w Żar now cu. Świad czyć o tym mo gą do wo dy na to, że dla dziew cząt by ła tam
pro wa dzo na na uka szy cia, a więc pew nie tak że wy szy wa nia. Po nad to wzo ry wy szy -
te na czep kach przy po mi na ją te, któ re znaj du ją się na pa ra men tach li tur gicz nych. I to
wła śnie w tym za kre sie haft wią zał się z re li gią Ka szu bów naj sil niej. Bo wiem z re -
gu ły wy ko ny wa ny był na po trze by świec kie i za wie rał zwy kle mo ty wy kwia to we,
ale znaj do wał też swo je miej sce w ko ścio łach i ka pli cach, zdo biąc oł tarz, na kry cia
na kie lich czy sza ty li tur gicz ne, bądź też fla gi.

Ha ftem zaj mo wa ły się za rów no sio stry za kon ne, jak i mat ki, któ re z ko lei uczy -
ły go swo ich dzie ci. Ko bie ty prze ka zy wa ły na wet po cie chom wła sne, od ry so wa ne
wzo ry. Jed nak wy da rze nia II woj ny świa to wej spo wo do wa ły za ha mo wa nie roz wo -
ju tej dzie dzi ny. Daw niej wy twa rza ne by ły rów nież ma ka ty ścien ne, któ re wie sza ne
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nad łóż kiem z wy szy tym wi ze run kiem Anio ła Stró ża, chro nić mia ły do mow ni ków
przed nie szczę ściem. Szcze gól ny ro dzaj twór czo ści haf ciar skiej upra wia ła Zo fia For -
me la (1936–1991), któ ra (…) wy ko ny wa ła ob ra zy re li gij ne, a w tle umiesz cza ła mo -
ty wy kwia to we9.

Po da je się, że naj star szą, a tak że naj sil niej roz wi nię tą dzie dzi ną sztu ki lu do wej
jest rzeź ba10. Te ma ty ka sa kral na bar dzo dłu go by ła w niej prze wa ża ją ca. Lu do wa
rzeź ba zdo bi ła pół ki za rów no do mostw, jak i świą tyń. Alek san der Bła chow ski wy -
róż nił trzy ro dza je lu do wej rzeź by w drew nie. Są ni mi ko ściel ne krzy że pro ce syj ne
i kru cy fik sy wie sza ne nad wo dą świę co ną w kruch cie obok wej ścia do na wy, krzy że
i ka plicz ki przy do mo we i przy droż ne, „świę te ką ci ki” lub oł ta rzy ki do mo we w izbach
chłop skich oraz szop ki ku kieł ko we11. Po cząt ki lu do wej rzeź by zwią za nej z kul tem
et no graf przy pi su je zwy cza jo wi sta wia nia krzy ży i ka pli czek przy droż nych, któ re zna -
ne by ły już ze śre dnio wie cza. W ta kich „Bo żych Mę kach” umiesz cza ne by ły za zwy -
czaj fi gur ki Chry stu sa, Mat ki Bo skiej oraz świę tych. Upa mięt nia ły one nie jed no -
krot nie istot ne wy da rze nia z ży cia da nej ro dzi ny, a tak że za pew nia ły nad nią opie -
kę. W póź niej szym cza sie lu do wi ar ty ści za czę li rzeź bić tak że fi gur ki ja seł ko we,
któ re in sta lo wa ne by ły na stęp nie w szop kach bo żo na ro dze nio wych.

W tra dy cyj nych, ka szub skich cha tach do tej po ry zo ba czyć moż na wy ko na ne
z drew na, lu do we fi gur ki świę tych i pa tro nów. W ko ścio łach, oprócz fi gu rek Mat ki
Bo żej, Chry stu sa, świę tych czy pła sko rzeźb, przed sta wia ją cych mię dzy in ny mi scen -
ki re li gij ne, znaj du ją się też drew nia ne sta cje Dro gi Krzy żo wej. Daw niej rzeź ba by -
ła na Ka szu bach wy łącz nie ma lo wa na róż no barw ny mi far ba mi, obec nie lu do wi ar -
ty ści tak że ją bej cu ją.

Ma lar stwo na szkle o ty le wy róż nia się spo śród po zo sta łych form sztu ki lu do -
wej, że two rzo ne by ło głów nie z po trze by de ko ro wa nia do mostw, ale za wie ra ło wy -
łącz nie ele men ty sa kral ne. Hi sto ria ma lar stwa na szkle wią że się z roz po wszech nio -
nym w dru giej po ło wie XVII wie ku kul tem ob ra zów oraz miejsc świę tych. W tym
cza sie roz wi jał się rów nież zwy czaj piel grzy mo wa nia, któ ry wy jąt ko wą ro lę ode grał
głów nie na wsiach12. Ma lar stwo na szkle tym róż ni się od in nych tech nik ma lo wa -
nia, że za miast na in ne two rzy wo, olej ne far by na kła da się na szkla ną ta flę. Spo sób
wy ko ny wa nia ob ra zu jest od wrot ny od tra dy cyj nych me tod. Na le ży na kła dać far by
na we wnętrz nej po wierzch ni szy by, za czy na jąc od kon tu rów po sta ci i kwia tów, po -
przez wy peł nia nie ko lo rem, koń cząc na za ma lo wa niu ca łej ta fli szkła ja snym tłem.
Lu do we ob ra zy na szkle cha rak te ry zu ją się pro stą i oszczęd ną kom po zy cją, z wi docz -
ną sy me trią. Obo wiąz ko wo mu sia ła być na nich po stać świę te go w oto cze niu ka szub -
skich kwia tów, któ re, aby uatrak cyj nić ob raz, by ły umow ne, ni gdy na tu ra li stycz ne.
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Ma la rze sta ra li się in dy wi du al nie sty li zo wać kwia ty, uzna wa ne za ozdob ne, jak ró -
ża czy tu li pan, by wzbo ga cić ich de ko ra cyj ne wa lo ry13. Wy gląd ów cze snych ob ra -
zów na szkle uza leż nio ny był od pa nu ją cych wów czas wa run ków. Izby w wiej -
skich cha tach by ły ma łe, nie znacz nie wy po sa żo ne, a tak że ciem ne. Miesz kań cy ozda -
bia li je więc ob ra za mi od zna cza ją cy mi się wy ra zi stą ko lo ry sty ką, a tak że kła dli
du że płasz czy zny ko lo ro wych plam. By li bo wiem świa do mi, że w ciem nym po -

miesz cze niu do kład ne kon tu ry twa rzy czy de ta le bę dą sła bo wi docz ne. Two rzy li więc
uprosz czo ne za ry sy syl we tek, za zna cza jąc du że kon tra sty. Obec nie, oglą da jąc w peł -
nym świe tle naj star sze ob ra zy, ma się wra że nie, że lu do wa ko lo ry sty ka by ła „bar ba -
rzyń sko ja skra wa”14. W ce lu roz ja śnie nia chat, uży wa ne by ło w ka szub skich lu do -
wych ob ra zach na szkle wy łącz nie ja sne tło. Ob ra zy wie sza no po tem na prze ciw ko
drzwi, aby po ich otwar ciu, pro mie nie sło necz ne od bi ja ły się na szy bie i jesz cze bar -
dziej roz ja śnia ły po miesz cze nie.

Z lu do wym ma lar stwem na szkle ści śle wią że się ko lej ny ele ment sztu ki lu do wej,
ja kim jest drze wo ryt nic two. Ka szu bi bo wiem czę sto za miast wy ma lo wa nej po sta ci,
w cen tral nym miej scu ob ra zu umiesz cza li pod kle jo ny drze wo ryt. Wy ko na nie go po -
le ga ło na re pro du ko wa niu ry sun ku za po mo cą drew nia nej de ski, na któ rą naj pierw
na no si ło się owy ry su nek, wy ci na ło się go spe cjal ny mi na rzę dzia mi, a na stęp nie far -
bą dru kar ską od bi ja ło na pa pie rze. Na wy ja śnie nie przy czy ny pod kle ja nia pod szy bę
drze wo ry tu są dwa twier dze nia. Pierw sze przed sta wia Izy dor Gul gow ski, któ ry twier -
dził, że ka szub scy ar ty ści rzad ko sa mo dziel nie ma lo wa li świę tych z po wo du bra ku od -
po wied nich umie jęt no ści. Dru gie sta no wi sko re pre zen tu je Bo że na Stel ma chow ska,
we dług któ rej przy czy na le ży w bo go boj no ści Ka szu bów. Uwa ża ła bo wiem, że „nie -
zwy kła re li gij ność” Ka szu bów na ka zy wa ła po sił ko wa nia się wy łącz nie go to wy mi ob -
raz ka mi de wo cyj ny mi z klasz to rów, po nie waż „czło wiek grzesz ny nie był go dzien wy -
ko ny wa nia ob li cza świę tych”15. Są dzo no bo wiem, że ta kie wy dru ko wa ne w mie ście
i po świę co ne ob raz ki ma ją więk szą war tość od sa mo dziel nie wy ko na nych ry sun ków.

Miesz kań cy ka szub skich chat wie sza li po kil ka dzie siąt ma lo wa nych na szkle ob -
ra zów, by ły one więc bar dzo po żą da ne, bo po pierw sze po sia da nie szkla nych ob ra -
zów by ło bar dzo mod ne, a po dru gie świad czy ło to o za moż no ści, ale rów nież re li -
gij no ści go spo da rzy. Dom mógł być bied ny, ni cze go w nim nie by ło god ne go uwa gi
(…), ale wi ze ru nek świę ty, choć by naj skrom niej szy wi siał na ścia nie. Chro nił od złe -
go, zwra ca no się doń z proś ba mi, łą czył w mo dli twie z Bo giem i świę ty mi, za któ rych
wsta wien nic twem zwra ca no się ku Naj wyż sze mu16. W póź niej szym cza sie na szkle
za czę to rów nież ma lo wać scen ki ro dza jo we czy ele men ty cha rak te ry zu ją ce ten
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13 A. Bła chow ski, Ma lar stwo na szkle. Tra dy cje i współ cze sność pol skiej sztu ki lu do wej, tom I,
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re gion, ta kie jak cha ty ka szub skie czy kra jo bra zy, jed nak nie ma to związ ku z lu do -
wą tra dy cją Ka szu bów.

Ist nie ją tak że dzie dzi ny lu do we go rę ko dzie ła, w któ rych do strzec moż na po je -
dyn cze ele men ty re li gij ne go kul tu, bądź ta kie, któ re z re li gią w pew nym stop niu by -
ły zwią za ne. W ce ra mi ce lu do wej wy stę po wa ły głów nie przed mio ty co dzien ne go
użyt ku. Z re li gij nym kul tem wią za ło się na to miast wy twa rza nie nie wiel kich krzy -
ży ków i kro piel ni czek in sta lo wa nych przy wej ściu do do mu. Przed sta wia ne by ły
czę sto z wi ze run kiem anio ła i zdo bio ne mo ty wem ser ca z na pi sem „IHS”. Naj star -
sze kro piel nicz ki ma ją pro we nien cję nie lu do wą i wy twa rza ne by ły w wy twór niach
przy klasz tor nych, głów nie w Kar tu zach, po tem za czę li je pro du ko wać garn ca rze lu -
do wi17. In nym prze ja wem ka szub skiej sztu ki jest lu do we ko wal stwo ar ty stycz ne,
w któ rym przed mio ty zwią za ne z kul tem re pre zen tu ją przede wszyst kim róż ne go
ro dza ju krzy że, szcze gól nie na grob ne. Jak po da je Je rzy Ku niew ski, wie le ko wal -
skich krzy ży wień czy ko ścio ły i ka pli ce18. I mi mo że na cmen ta rzach nie za cho wa ło
się sta rych, ku tych krzy ży zbyt wie le, to tra dy cja ich wy ko ny wa nia na Ka szu bach
jest dłu ga19. Rów nież kwia ty z bi bu ły by ły zna czą ce w za kre sie re li gij ne go kul tu,
po nie waż bar dzo czę sto zdo bi ły one do mo we oł ta rzy ki, bę dą ce naj bar dziej ude ko -
ro wa nym miej scem w cha cie, po świę co nym Bo gu. 

Ze sztu ką lu do wą wią żą się rów nież wszel kie go ro dza ju re kwi zy ty ob rzę do we.
W okre sach świą tecz nych np. w Bo że Na ro dze nie, nie bra ko wa ło drew nia nych do -
dat ków, w któ re za opa trze ni by li prze bie rań cy od wie dza ją cy wiej skie cha ty, zwa ni
Gwiż dża mi lub Gwiazd ka mi. Z ko lei naj waż niej szym re kwi zy tem gru py ko lęd ni czej,
zwa nej „Trzej Kró lo wie”, jest gwiaz da, któ ra sym bo li zu je gwiaz dę wio dą cą mę dr -
ców do Be tle jem20. Ko lęd ni cy od wie dza li do my za zwy czaj w pierw szych dniach
No we go Ro ku, na to miast w zu peł nie in nym cza sie, pod ko niec la ta, lud ka szub ski
spo ty kał się na do rocz nym świę cie do żyn ko wym, dzię ku jąc Bo gu za ukoń cze nie
żniw i prac po lo wych. Na tę oka zję szy ko wa li do żyn ko we wień ce oraz wią zan ki
zbo żo we. Wień ce mia ły kształt ko ła, po któ re go ob wo dzie ukła da ło się zbo że, zio -
ła, mak, jabł ka i zie lo ne wit ki, sym bo li zu ją ce cią głość we ge ta cyj ną. Uro czy sto ści
do żyn ko we (…), z za ba wą dla służ by i ro bot ni ków pra cu ją cych przy żni wach, or ga -
ni zo wa li daw niej wła ści cie le ma jąt ków i „gbu rzy” ka szub scy. (…) Za koń cze nie żniw
u za moż niej szych go spo da rzy łą czy ło się daw niej z wią za niem ostat nie go sno pa, zwa -
ne go „bęk sem”, „bę kar tem” lub „bi bą”21. Wie niec ten świę co ny był pod czas Wnie -
bo wstą pie nia Ma ryi Pan ny, to jest 15 sierp nia, po tem znaj do wa no dla nie go od po wied -
nie miej sce do za wie sze nia w do mu. Nie za moż ni chło pi ple tli ma ły wie niec al bo

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 265

17 A. Kwa śniew ska, Ce ra mi ka lu do wa, [w:] idem, s. 184.
18 J. Ku niew ski, Przed mio ty zwią za ne z kul tem, [w:] ibi dem, s. 218.
19 Ibi dem.
20 K. Sza ła śna, Re kwi zy ty ob rzę do we, [w:] ibi dem, s. 7.
21 Ibi dem, s. 79–80.
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bu kie cik z ostat nich zżę tych na po lu kło sów. Na to miast na okta wę Bo że go Cia ła
przy no si ło się do po świę ce nia ma łe wian ki ple cio ne z won nych ziół. 

Zu peł nie in nym, mo że bar dziej świec kim ob rzę dem, jed nak po ja wia ją cym się
w ko ściel nych ła wach, jest zwy czaj za ży wa nia ta ba ki. Ka szu bi wy twa rza li sa mi
ta ba kę oraz zaj mo wa li się ro gar stwem, a wcią ga nie do no sa te go brą zo we go prosz -
ku trak to wa ne by ło nie gdyś ja ko do bry ton, tym bar dziej, je śli czę sto wa ło się nim
go ści. Za ży wa no go na róż ne oka zje: przed spa niem, po wy spa niu, przed pra cą, po
pra cy a na wet w ko ście le22. Księ ża pod czas na bo żeń stwa pro sto z am bo ny roz po czy -
na li ry tu ał wcią ga nia ta ba ki do no sa, po czym ta ba kie rę prze ka zy wa li ko lej nym męż -
czy znom. Du chow ny kon ty nu ował mszę do pie ro gdy ta ba kę za żył ostat ni wier ny. 

Sztu ka lu do wa jest ogrom nym bo gac twem każ dej kul tu ry. Świad czy o po czu ciu
toż sa mo ści twór cy, jak i od bior cy je go dzie ła. Od zwier cie dla poj mo wa nie świa ta
pły ną ce pro sto w ser ca, nie ska żo ne na rzu co ną wi zją rze czy wi sto ści. Wła dy sław Sko -
czy las za uwa żył, że jest ona bar dzo war to ścio wa nie tyl ko dla te go, że jest cie ka wa,
dziw na i in te re su ją ca, ale dla te go, że tkwią w niej nie jed no krot nie te sa me wa lo ry ar -
ty stycz ne, któ re po dzi wia my w dzie łach wiel kich mi strzów23. 

Na prze strze ni lat twór czość lu do wa prze cho dzi pew ne prze obra że nia. Aby mo -
gła prze trwać, nie unik nio ne jest do sto so wy wa nie jej do pa nu ją cych wa run ków da -
ne go cza su. Nie dzi wi za tem fakt two rze nia no wych, pa miąt kar skich re kwi zy tów ka -
szub skich, opar tych na lu do wej tra dy cji, do sto so wy wa nych do po trzeb współ cze sne -
go tu ry sty. Nie na le ży jed nak zbyt nio od tej tra dy cji od cho dzić, a współ cze sny twór -
ca lu do wy nie mo że two rzyć w ode rwa niu od prze szło ści Ka szu bów. Ci, któ rzy o tym
pa mię ta ją, win ni od róż niać dzie ła sztu ki lu do wej od jej współ cze snych in no wa cji.
Waż ne, aby po dej mu ją cy się dzia łal no ści zwią za nej ze sztu ką lu do wą oca li li ją przed
nie bez pie czeń stwem utra ty toż sa mo ści, zej ścia na dro gę ama tor stwa czy ta nie go pa -
miąt kar stwa. Sztu ka lu do wa jest bo wiem dro go cen ną per łą w skarb cu na ro do wej kul -
tu ry i war to ją nie tyl ko po dzi wiać, ale też do brze po znać i umie jęt nie chro nić, aby
mo gła na dal wzra stać w przy ja znym kli ma cie i ubo ga cać tych, któ rzy przyj dą po nas24.
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22 J. Za jąc i E. Zie mer mann, Ta ba ka na Ka szu bach i Ko cie wiu, Stu dio Spar tan, Gdy nia 2006, s. 70.
23 Cyt. za A. Jac kow ski, Ob ra zy lu do we.., idem, s. 5-6.
24 W. Szkul mow ska, Sło wo wstęp ne, [w:] Sztu ka lu do wa Ka szu bów…, idem, s. 9.
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