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„Wydała mi się wówczas młoda, bardzo piękna,
smukła i dystyngowana. Stała na tle srebrzysto rdzawej makaty z pękiem długich, niebieskich
ostróżek, układając je w czarnym, glinianym dzbanie.
Uderzył mnie kolor jej oczu – także ostróżkowy, a potem ich niezwykły wyraz, pełen uniesienia i zachwytu” – tak Eleonorę Plutyńską zapamiętała Krystyna
Kondratiukowa2. Poznały się w Pińsku, w 1936
roku, podczas przygotowań do Jarmarku Poleskiego,
słynnej dorocznej wystawy lokalnego rzemiosła.
Eleonora skończyła wówczas pięćdziesiąt lat. „Było
to zachwycenie tym, co ją otaczało, co umiłowała
ponad wszystko i czemu poświęciła później cał e
pracowite długie życie – oczarowanie ludową sztuką
tkacką w jej jej naturalnym, nieskażonym pięknie.
Emanował z niej zapał twórczy, wiara w celowość
pracy. Entuzjazmowała się każdą udaną tkaniną, bez
względu na to, spod czyjej ręki ten efekt wychodził.
I tym zapałem, tą wiarą potrafiła natychmiast zarazić innych, nawet oponentów”.
Jej powierzchowność i sposób bycia zwracały uwagę
już na studiach. „Trochę od nas starsza, wyróżniała
się szczególnie na tle środowiska studenckiego” –
pisała Wanda Telakowska3. „Uderzała jej wytworność
gestu i słowa, cechowała ją ogólna kultura, obycie
i ten nieuchwytny wyraz człowieka, który zna już
świat i wielu ludzi. Ubierała się także inaczej niż
młode »malarki«. Lubiła samodziały, płótna, szaty
wygodne, proste, nosiła bursztyny, także korale. (…)
Jej widok nasuwał skojarzenia z czymś pradawnym,
bardzo szlachetnym, niemal prasłowiańskim. Była
piękna nie tylko w latach swojej młodości, ale i do
ostatnich chwil swego długiego życia. Mówiła głosem cichym, nieskazitelną polszczyzną”.
Była starsza od koleżanek z roku. Gdy w 1923 roku
podjęła studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych
miała już 37 lat. Wcześniej uczyła się malarstwa
w Krakowie, na Wydziale Artystycznym Wyższych

Portret Eleonory Plutyńskiej malowany temperą przez siostrę
Wandę Szczepanowską około 1928 roku, ze zbiorów Piotra
Szczepanowskiego

Nie można imitować rezultatu.
Można uchwycić i nauczyć się
dróg postępowania1
3

w Wiedniu, gimnazjum skończyła we Lwowie.
Była córką Heleny z Wolskich oraz Stanisława
Szczepanowskiego, inżyniera, ekonomisty, pisarza społecznika i pioniera przemysłu naftowego
w Galicji. Ojciec, właściciel licznych kopalni ropy naftowej, a jednocześnie współzałożyciel Towarzystwa
Szkoły Ludowej, był autorem wielu publikacji, między innymi o tak wymownych tytułach jak: „Nafta
i praca – złoto i błoto”, „Nędza Galicji w cyfrach
i program energicznego rozwoju gospodarstwa
krajowego”, „O polskich tradycyach w wychowaniu”,
czy „Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych”.
Przemysłowiec, a jednocześnie społecznik nazywany był „trzeźwym entuzjastą” i „romantykiem
pozytywizmu”. Stanisław Brzozowski dedykował mu
„Filozofię romantyzmu polskiego”. Poglądy ojca i jego
społeczna aktywność miały wielki wpływ na przyszłą
działalność Plutyńskiej.

Flora Szczepanowska i Eleonora ze Szczepanowskich Plutyńska
w domu ciotki Maryli Wolskiej we Lwowie, w 1909 roku,
fot. E. Trzemeski. Fotografia ze zbiorów Grażyny Jackowskiej

Kursów dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego. Wraz
z mężem Antonim Plutyńskim odbyła wiele podróży
zagranicznych; zwiedziła Belgię, Francję, Holandię,
Anglię, Włochy. Około 1910 roku zapisała się
w Paryżu do pracowni malarstwa Olgi Boznańskiej
przy Académie de la Grande Chaumière. Studia we
Francji przerwał jej wybuch pierwszej wojny świato
wej. Wraz z mężem wróciła do kraju, gdzie Antoni
Plutyński zgłosił się do Legionów Polskich.
„Wielka dama polskiego tkactwa”, bo tak z czasem
zaczęto ją tytułować, urodziła się w 1886 roku
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„Jeżdżąc po świecie, zwiedzając muzea (…)
Plutyńska nie szukała efektownych nowinek, ani
cudzych elementów do przetwarzania” – zauważyła
Telakowska4. „Pasjonował ją problem autentyczności w sztuce, problem rodzimości plastycznego
wyrazu dzieł różnych narodów. Dzięki temu nie
przywiozła do kraju kosmopolitycznych naleciałości.
Przeciwnie, stykając się z kulturowym dorobkiem
wielu narodów, doceniała sprawę rodzimości własnej kultury. Po powrocie do kraju patrzyła – czujnym okiem – jakby na nowo oceniając jej wielorakie
przejawy, zwłaszcza bogactwo naszej sztuki ludowej. Szczególnie interesowało ją tkactwo”.
Stało się ono przedmiotem jej specjalizacji na studiach. Dążyła do komponowania tkaniny bezpośrednio na krośnie, rezygnując z projektów rozrysowanych na papierze. Starannie dobierała do swych
tkanin wiejską wełnę, najchętniej z owiec górskich,
ręcznie gręplowaną i ręcznie przędzoną, odbiegającą od monotonnie równej przędzy fabrycznej. Nie
stosowała przemysłowych barwników. Poszukiwała
barwników roślinnych, używała bzu, rezedy, żarnowca, kory olchowej, żyta, cebuli. Razem ze swoją
siostrą, Wandą Szczepanowską, chemikiem, ale też
artystką – malarką i tkaczką, pracowała nad zrekonstruowaniem starych przepisów barwienia naturalnego, uzyskując subtelne, szlachetne i zaskakująco

trwałe tony. Zgrzebna przędza z owczej wełny, posiadająca odrobinę tłuszczu, o zróżnicowanej grubości, szorstka przyjmowała barwniki nierównomiernie,
tak, że w jednym motku były ciemniejsze i jaśniejsze
odcienie. Zmienne tony wełny dawały w tkaninie
złudzenie mieniącej się materii, porównywanej przez
artystkę do blasku drogich kamieni. Jak zapisała po
latach w swoim życiorysie, eksperymenty te stanowiły „bunt przeciw oschłości i specyficznej tępocie
tkactwa współczesnego. Porównania ze sztuką
huculską, ze starymi kilimami Polski i Ukrainy, z poważną Sztuką Wschodu. Zaciekłe szukanie tajemnicy
zaginionego piękna”.5
„Buntowała się przeciw projektowaniu w dali od
warsztatu, na kartonach, z których obce ręce odtwarzały cudzą kompozycję” – wspominała Telakowska6.
„Pierwsze próby Plutyńskiej projektowania tkaniny
wprost na warsztacie, bez pomocy jakichkolwiek rysunków technicznych, stały się sensacją środowiska
studentów warszawskiej Akademii. Nikt jednak z patrzących wówczas na niewielką tkaninę, skomponowaną i utkaną własnoręcznie przez Plutyńską, nie
zdawał sobie sprawy, że dokonała się rzecz niemała.
Zaprojektowana została bowiem nowa droga rozwoju tkactwa artystycznego w Polsce, droga, która
doprowadziła nasze tkactwo artystyczne w latach
sześćdziesiątych do światowych sukcesów”.
Pierwszymi pracami tkackimi Plutyńskiej były
kilimy. Jeden z nich, zatytułowany „Ludziki” prezentowany był w słynnym Pawilonie Polskim na
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej
w Paryżu w 1925 roku. Rok po spektakularnym
sukcesie polskiej ekspozycji w warszawskiej SSP
zawiązała się Spółdzielnia Artystów Plastyków
„ŁAD”, skupiająca wybitnych projektantów.
Plutyńska wraz z mężem została członkiem pierwszej Rady Nadzorczej „ŁAD-u”, występując jako
reprezentantka studentów. Wyniki jej doświadczeń
nad barwieniem naturalnym i technicznymi możliwościami tkactwa przyczyniły się do kształtowania
stylu tkanin, zwanych „ładowskimi”. Uczestniczyła
we wszystkich wystawach „Ładu”, między innymi w Wystawie Tkanin Europy Północnej
i Wschodniej w Paryżu i w Wystawie Sztuki
Polskiej w Brukseli w 1927 roku, w Warszawie

Flora i Eleonora Szczepanowskie około 1900 roku. Fotografia ze
zbiorów Grażyny Jackowskiej

w lokalu firmy „Z. Szczerbiński i S-ka” w 1928 roku,
w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
w 1929 roku, w 1933 roku w Moskwie, w 1936
roku na wystawie X-lecia „Ładu” w Instytucie
Propagandy Sztuki w Warszawie, a w 1939 roku
w Sztokholmie oraz na Wystawie Światowej
(World’s Fair) w Nowym Jorku.
Wspominała: „Należałam do grupy pierwszych
organizatorów, pracowałam w tkalni i farbiarni
i w Radzie Nadzorczej »Ładu«. Była to życiowa
próba umiejętności wyniesionych ze Szkoły – próby
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***
Po studiach z inicjatywy Zakładu Etnologii
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
i Wileńskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu
Ludowego Plutyńska podjęła opiekę nad tkactwem ludowym na Polesiu, Wileńszczyźnie
i Grodzieńszczyźnie. Przemierzała kolejne wsie,
poszukując starych technik tkackich i współpracując z tkaczkami wiejskimi nad ich odtworzeniem. Propagowała ich twórczość i ułatwiała zbyt
tkanin między innymi poprzez Bazary Popierania
Przemysłu Ludowego.
Eleonora Plutyńska (po środku) z przyjaciółmi na Kozińcu
u rodziny Pawlikowskich, 1924 rok. Zdjęcie ze Zbiorów
Specjalnych Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

Eleonora Plutyńska (siedzi z przodu), na lewo od niej Zofia
Szczepanowska, Flora Szczepanowska najbardziej z prawej, lata
20. XX wieku. Zdjęcie ze Zbiorów Specjalnych Instytutu Sztuki
PAN w Warszawie

użycia i wyzyskania możliwości i efektów technicznych w pracy twórczej – kompozycyjne odkrycia –
i wynalazki na tem polu”.7
Naturalne barwienie i dobór odpowiedniej przędzy stały się zasadą obowiązującą i przestrzeganą w „Ładzie”, podobnie jak głoszone przez nią
przesłanie: „Nie można imitować rezultatu. Można
uchwycić i nauczyć się dróg postępowania”.

6

Sama tak opisała ten okres: „Kiedy ukończyłam
Akademię, los szczęśliwy sprawił, że powierzono
mi opiekę nad tkactwem ludowym wschodnich
województw Polski. Dążyłam do wsi, bo dusiłam
się w atmosferze papierowego projektowania na
kratkowanym papierze. (…) Zadaniem moim było
rozsądzać i czuwać, rozdzielać złe i dobre, wygrzebywać z zapomnienia ginące stare umiejętności.
Miałam pod swoją opieką sześć wschodnich województw. Najważniejszy był Stradecz koło Brześcia
nad Bugiem. Tam znalazłam nienaruszone, pradawne tkactwo, sztukę wysokiej klasy: peretyki i perebory Polesia. Stare kobiety posiadały tę umiejętność
– ale z powodu braku odpowiednich barwników
i materiałów była to sztuka ginąca. Przywróciłam
ją do życia z powrotem. Na miejsce kupnej bawełny wprowadziłam ich własny, piękny len poleski
– który znowu Wanda Szczepanowska ubarwiła
wedle odcieni starych tkanin i haftów (malinowe,
jarzębinowe, kasztanowe i czarne)”.8
Najsłynniejsza praca Plutyńskiej, praca jej życia, jak sama mówiła, zaczęła się równolegle
pracą nad pereborami poleskimi. Wędrując po
Grodzieńszczyźnie natrafiła na ślad tkaniny dwuosnowowej – prawie zapomnianej, starej techniki.
Odnalazła ją w przechowywanych w skrzyniach
lub na strychach tak zwanych dywanach wyprawowych. Motywem dekoracyjnym i jednocześnie
symbolicznym był najczęściej orszak, lub para
nowożeńców wraz z wniesionym do małżeństwa
dobytkiem, całość zdobił motyw winorośli i drobne elementy na przykład gwiazdki, czy romby

Eleonora Plutyńska przy
warsztacie tkackim na
korytarzu Szkoły Sztuk
Pięknych w Warszawie, na
Powiślu, około 1927/1928
roku, fot. Stefan Plater.
Zdjęcie ze zbiorów Grażyny
Jackowskiej
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Kilim „Kwadraty”. Eleonora Plutyńska, ok. 1925 (projekt)
i ok. 1928 (wykonanie). Ze zbiorów Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi

Kilim „Ludziki”. Eleonora Plutyńska, 1926. Ze zbiorów
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

potrzebne dla połączenia dwóch warstw tkaniny.
Plutyńska pierwszy raz zetknęła się z podobnymi
wyrobami jeszcze na studiach, gdy w 1928 roku
profesor Józef Czajkowski przyniósł na Akademię
tkaninę kupioną na targu w Knyszynie. „Oczy
nasze przywykłe do wełny barwionej roślinnie
raziła surowość koloru” – wspominała9. „Niemniej
mimo złego barwienia tkanina posiadała wdzięk
niezrównany. Przejrzysty, śliczny rysunek drzewka zachwycił nas. (…) Cała zbiorowa mądrość
fachowa pracowni nie była w stanie odcyfrować

tej techniki, rozplątać jej tajemnicy. Po mylnych śladach wypatrywaliśmy podskarbiego
Tyzenhauza i jakiś skomplikowanych żakardów,
nie przypuszczając, że tkaniny te były robione na
zwykłym czteropodnóżkowym i czteronicienicowym warsztacie, jaki znajduje się w każdej chałupie okolic Sokółki i Białegostoku”. Anna Demska
pisała: „Wyprawy te porównywała do poszukiwania kwiatu paproci, do misji mającej na celu
znalezienie przyczyny zaniku dawnych wzorów,
zatracania tych cech, które czyniły z niej »sztukę
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Tkanina nicielnicowa „Trójkąty”. Eleonora Plutyńska, 1933. Ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Kilim sygnowany »EP« i »Ład« „Ludziki”. Eleonora Plutyńska,
1929. Ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

starych przekazów przeszłości«”10. Piękno podwój- Był rok 1934, gdy rozpoczęła pracę z tkaczami
nych „dywanów” grodzieńskich, a przede wszystznającymi tę technikę z Janowa koło Sokółki i sąkim ich skomplikowana technika, dająca niezwykłe siednich wsi: Wasilówki, Kuplisk, Jesionowej Doliny.
możliwości komponowania wzorów zafascynoLokalni twórcy nie tworzyli już jednak własnych
wała Eleonorę do tego stopnia, że zapragnęła
kompozycji, lecz naśladowali wzory tkanin przeposługiwać się nią we własnej twórczości. Tym
mysłowych. Plutyńska zaproponowała inną drogę.
samym wybrała dla siebie jedną z najstarszych
„Posłużył mi postulat pracy twórczej »z głowy«. To
i najtrudniejszych z napotkanych w Polsce technik był mój najmądrzejszy wynalazek. Mimo oporów
tkackich.
rezultat był natychmiastowy. Przypatrywałam
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według własnego pomysłu, świeże. Czasem były
one bardzo odległe od tematów typowych dla
sztuki ludowej. Pod wpływem ryciny azjatyckiego
tygrysa, którą pokazała mu Plutyńska powstały
„Zwierza”, na wpół fantastyczne stworzenia z długimi pazurami – jeden z najbardziej znanych dziś motywów tkaniny dwuosnowowej. Dziennikarz – Jerzy
Maciejewski – w artykule „U tkaczki sokólskiej”12
przytoczył rozmowę Plutyńskiej z Jaroszewiczem
w trakcie pracy nad tym wzorem: „Powtórzyłam
nieśmiało: »Na mój rozum trzeba zwierza zaczynać
od nóg«. Milczał. Więc ja znowu swoje. »Nie od nóg.
Od pazurów!« – powiedział z naciskiem”.
Tkaniny podwójne są często dwubarwne, co wynika
z techniki użycia dwóch osnów. Plutyńska, podczas
barwienia nadawała jednak tym dwum kolorom
tak zróżnicowane odcienie, że tworzyły wspaniałą
gamę kolorystyczną. Komponowała bezpośrednio
na krośnie tworząc proste, przejrzyste, symetryczne wzory. Ulubionymi motywami były „drzewo
życia”, stylizowane „zwierza”, często otoczone bordiurą, a także proste wzory, z powtarzalnych figur
geometrycznych, niespotykane wcześniej w tradycyjnej ornamentyce podwójnych tkanin. Na sukcesy
nie czekała długo, w 1938 roku za zestaw tkanin
dwuosnowowych zdobyła wraz ze swym zespołem
Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuk
i Rzemiosł w Berlinie. Tę wspaniale rozwijającą się
działalność przerwał wybuch wojny.
***
Tkanina dwuosnowowa „Ludziki”. Eleonora Plutyńska, 1934. Ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

się procesowi powstawania dzieła sztuki, w tym
przypadku tkaniny, w jego naturalnych warunkach.
Później, kiedy już byłam profesorem, starałam się
uczniom moim w Akademii te naturalne warunki
odtworzyć.” – pisała11. Zaprzyjaźniła się z rodziną
Adolfa Jaroszewicza, który stał się najpierw jej
nauczycielem, a potem współpracownikiem. Szybko
przyjął jej rady, zarzucił wzory fabrycznych kap
i na podstawie fragmentów dawnych, grodzieńskich „dywanów” zaczął tworzyć nowe motywy,
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Okupacja niemiecka rozdzieliła Plutyńską z mężem,
który w 1940 roku przedostał się na Węgry, potem
do Francji i Wielkiej Brytanii. Mieszkając razem
ze swą siostrą Wandą Szczepanowską, częściowo
w Warszawie, częściowo w Zalesiu pod Warszawą,
opiekowała się chorą przyjaciółką, malarką Zofią
Baudouin de Courtenay, sporządzała też notatki
dotyczące sztuki i tkactwa. Wojna przerwała jej
twórczość, tkactwo uprawiała wówczas przede
wszystkim zarobkowo. Wzięła jednak udział w październiku 1943 w wystawie Salonu Sztuki „Nike”
prowadzonego w Warszawie przy Marszałkowskiej
przez Karola Tchorka, pokazując tam dywany
„Sokółka”.

Tkanina dwuosnowowa
„Rycerze – Las”. Projekt
Eleonora Plutyńska,
wykonanie syg. „JJ”,
1949. Ze zbiorów
Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi

Po wojnie powróciła do wcześniejszej działalności
artystycznej. W 1945 roku – wkrótce po zakończeniu wojny – nie zważając na niebezpieczeństwo,
zniszczenia i nie funkcjonującą praktycznie komunikację, wyruszyła w okolice Janowa. Udało jej się odszukać część osób, z którymi współpracowała przed
wojną. Zastała Felicję Jaroszewicz, jej mąż jednak
już nie żył. Współpracę z Plutyńską podjęła też ich
synowa Olimpia – zdolna i pracowita, która szybko
stała się poważaną twórczynią ludową. W domu
Jaroszewiczów Plutyńska stworzyła bazę wypadową
i rozpoczęła wędrówkę od wsi do wsi, by ponownie
stworzyć zespół.
„Wróciłam na wieś, zamieszkałam w chałupie,
pracowałyśmy wspólnie z kobietami wiejskimi” –
pisała13. „Było to jakby wzajemne dopełnianie się,
współpraca, wzajemna wymiana, uczenie się od
siebie nawzajem”.

Dojeżdżając z Warszawy do Janowa zmobilizowała
grupę tkaczek, zorganizowała ich pracę, strzegąc
szlachetności surowca i jego barwienia, związków z regionalną tradycją oraz zasady twórczego tkania „z głowy”, bez projektu na papierze.
Podjęte w 1945 roku zadanie było bardzo trudne. Wymagało głębokiego zamiłowania, wręcz
determinacji, by mając możliwość atrakcyjnego
stanowiska w Warszawie i spokojnej własnej
pracy twórczej podjąć w powojennych realiach,
pełną niewygód, pionierską pracę w przygranicznych wioskach. W Warszawie wyszukała
i zjednała dla swej idei życzliwych protektorów,
dzięki czemu mogła podlaskim tkaczkom zapewnić zbyt. Wsparcie otrzymała z Departamentu
Plastyki i Sztuki Ludowej Ministerstwa Kultury
i Sztuki, później Biura Nadzoru i Estetyki Produkcji,
a wreszcie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
i „Cepelii”.

11

Tkanina dwuosnowowa „Janosik”. Eleonora Plutyńska, 1956. Ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Tkanina dwuosnowowa „Zwierza”. Eleonora Plutyńska, 1956. Ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

„Moje zaufanie do skuteczności podejmowanych
przez Eleonorę Plutyńską zadań wynikało nie
tylko z przeświadczenia, iż ta zawsze pełna poezji
i wytworności artystka jest osobą o nieprawdopodobnej sile wewnętrznej i realizacyjnych talentach” – pisała Wanda Telakowska14. „Poza tym obie
darzyłyśmy szczególnym zainteresowaniem zagadnienia pracy zespołowej, w której stapiać się mogą
w jedno różnorodne kwalifikacje i umiejętności
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działających wspólnie osób. (…) We wspólnym
działaniu powstawały tkaniny z zespołu Eleonory
Plutyńskiej. Były jednocześnie bardzo wyrafinowane i naiwne, wytworne i pełne żywiołowości, bliskie prymitywnym konwencjom wypowiadania się.
Pierwsze tkaniny przydźwigane przez Plutyńską
do Wydziału Wytwórczości upewniły mnie, że
warto walczyć o pieniądze dla kontynuowania jej
doświadczeń”.

Tkanina dwuosnowowa „Trójkąty”. Eleonora Plutyńska, 1960. Ze
zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Tkanina dwuosnowowa „Abrakadabra”. Eleonora Plutyńska, 1962.
Ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

W styczniu 1946 roku, nie rezygnując z wyjazdów
na wieś Plutyńska, podjęła pracę w Warszawskiej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1956 roku
otrzymała nominację na profesora nadzwyczajnego na kierunku tkackim. Kierując Katedrą Tkactwa
Ręcznego przy Wydziale Malarstwa sprawowała
nadal opiekę nad wiejskimi tkaczkami.

artystycznej, przygotowane też były do podjęcia
pracy z tkaczkami wiejskimi.

Metodę nauczania wyprowadziła ze swych doś
wiadczeń przedwojennych. Jej studentki od początku były wdrażane do komponowania tkaniny bezpośrednio na krośnie. Niezależnie od własnej pracy

Plutyńska wypowiadając się na temat tkanin
podwójnych swoich studentów pisała: „Jeżeli się
wydaje, że są podobne do tamtych (sokólskich), nie
jest to wynikiem naśladownictwa, ale podobnych
dróg i metod postępowania. Przyjmują wiejską
technikę, głęboki pietyzm dla materiału, właściwy
stosunek kompozycji do tworzywa, ażeby z tego
dziedzictwa wyprowadzić twórcze dalsze ciągi.
I tak przepaść, jaka była pomiędzy sztuką ludu,
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a sztuką artystów kształconych zamyka się. Znaleźli wszystko Jej życzliwej sylwetki witającej serdeczwspólny język porozumienia. Zaczyna się współpra- nie gościa – studentkę. Kurs barwienia roślinnego
ca. Nie naśladowanie zewnętrznych form i gotow ASP zorganizowany i prowadzony w Jej pracowni
wych motywów, ale wzajemna wymiana i przenika- – to urocze przeżycie, kolorowe i prawie czarnonie najgłębszych treści”.15
księskie. Sztuka pełna poezji i tradycja prawie już
zapomniana, które Ona wprowadziła w życie współPracowała na uczelni do 1962 roku, na emeryturę
czesne poprzez swoje uczennice”.
przeszła mając 76 lat. Łagodna i spokojna, obdarzona była wyjątkowymi zdolnościami pedagogicznymi.
***
Należała do tych artystów, którzy dzieląc się doś
wiadczeniem i pasją nie narzucają własnego stylu,
Surowe piękno tkanin Eleonory, ich prosta, logiczna
wywierają za to trwały wpływ na poziom twórczokompozycja i doskonałość techniczna przyniosły
ści swojego otoczenia.
jej liczne nagrody na międzynarodowych wystawach w Paryżu, Mediolanie, Berlinie i Warszawie.
Wychowankami Plutyńskiej były między innymi
Plutyńska pozostała skromna, nie zabiegała o oso
Barbara Falkowska, Jolanta Owidzka, Magdalena
biste sukcesy. Uczestniczyła we wszystkich poważAbakanowicz, Krystyna Wojtyna-Drouet, Maria
niejszych ekspozycjach tkaniny polskiej w kraju i za
Chojnacka-Gontarska, Barbara Latocha, Hanna
granicą, zawsze jednak pokazując własne prace
Czajkowska, Alicja Francman. Część z nich pozostarazem z tkaninami swoich studentek lub tkaczek
wiła wspomnienia z czasów studenckich.
wiejskich, ułatwiając tym samym start swoim wychowankom. W Genewie słynna francuska projektantka
Maria Chojnacka pisała: „Niezapomniane były korek- Charlotte Perriand – współpracująca z Fernandem
ty prof. Eleonory Plutyńskiej. Tkactwa uczyła mnie
Légerem i Le Corbusierem – oświadczyła, że droga
od podstaw: od najprostszych splotów tkackich.
poszukiwań zapoczątkowana przez Plutynską zapewPamiętam jak prof. Plutyńska siedziała przy mnie
ni polskim tkaninom światowy sukces. I miała rację.
i pokazywała jak należy przekładać nitki w kilimie. Pamiętam jak pokazywała książki z pięknymi
Za całokształt swej działalności artystycznej
tkaninami, stare tkaniny i próbki tkanin. Mówiła co
i wychowawczej Eleonora Plutyńska odznaczona
w nich jest dobrego, a co złego. Niezmordowanie
została dwukrotnie Krzyżem Kawalerskim Orderu
wpajała zasady barwienia roślinnego, kompozycji,
Polonia Restituta, w 1928 i 1955 roku, Złotym
tajniki techniki tkackiej. Profesor opowiadała przy
Krzyżem Zasługi oraz wyróżniona Nagrodą Ministra
tym bardzo ciekawie i tak dokładnie, i do tego
Kultury i Sztuki.
tak przystępnym językiem, że zrozumiały był dla
każdego. Bardzo szczegółowo przekazywała to co
Zmarła 23 marca 1969 roku w Warszawie, spoczęła
sama zdobyła, to jest olbrzymią wiedzę o tkaninie.
na cmentarzu w Wilanowie. Obecna na pogrzebie
(…) Z jaką szczerą radością przyjmowała sukcesy
Krystyna Kondratiukowa zapisała fragment rozmoswoich uczniów i uczennic. Nie zapomnę nigdy
wy z Aleksandrą Radulską, jedną janowskich tkaJej wielkiej troskliwości, dobroci, serdeczności, Jej
czek: „Pani Plutyńska – powiedziała ona – dała nam
dewizy życiowej: »pracować, bo tylko to po nas zożycie. I nie tylko to, że zarobek z tkania był. Ona
stanie, dbać o zdrowie, bo ono jest podstawą pracy, powtarzała zawsze, że jak człowiek pokocha swoją
żyć uczciwie!«”.16
pracę, to i praca będzie piękna i życie stanie się
piękniejsze. I myśmy zobaczyły to inne, ciekawsze
„Nie zapomnę nigdy jej pokoju w Akademii, pełneżycie i już bez tkania trudno byłoby pozostać. Ono
go prostoty, biurka ze stosem pięknych albumów
i nam, i innym potrzebne. Cepelia bierze, a przedtkanin, fotografii, skrzyni z piękną wełną, lnem,
tem nas nikt nie znał. Pewno, były smutki różne, jak
w kolorach bajecznych, uzyskiwanych z barwników to w życiu, ale odkąd pani Plutyńska z nami tkać
roślinnych” – wspominała Lidia Buczek17. „A nade
zaczęła, jakoś lżej stało”18.
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E. Plutyńska, „O kilimach”, Kursy Korespondencyjne
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Rzemiosł
w Warszawie, 1931, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
K. Kondratiukowa, Eleonora Plutyńska i jej idee, Łódź
1974. Krystyna Kondratiukowa była wieloletnią dyrektorką Muzeum Historii Włókiennictwa (dziś Centralne
Muzeum Włókiennictwa) w Łodzi, gdzie w 1970 roku
zorganizowała wystawę „Profesor Eleonora Plutyńska
i jej krąg”
W. Telakowska, „Wspomienia o Eleonorze Plutyńskiej”
– materiały dokumentacyjne dla Wytwórni Filmów
Oświatowych. Wanda Telakowska była współtwórczynią Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
w Warszawie i jego dyrektorką artystyczną od 1950
do 1968 roku
j.w.
E. Plutyńska, „Życiorys”, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
W. Telakowska, „Wspomienia o Eleonorze Plutyńskiej”
– materiały dokumentacyjne dla Wytwórni Filmów
Oświatowych
E. Plutyńska, „Życiorys”, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
j.w.
E. Plutyńska, „O starych podwójnych tkaninach
Sokółki, Augustowa i Białegostoku i o podwójnych
tkaninach współczesnych”, w: Tkanina polska pod red.
K. Piwockiego, Warszawa 1959, s. 60
A. Demska, „»ŁAD« a tradycja tkactwa ludowego – działalność Eleonory Plutyńskiej” w: Spółdzielnia Artystów
ŁAD 1929–1996, red. A. Frąckiewicz, Warszawa 1998,
s. 253
E. Plutyńska, „Życiorys”, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
„Wieś”, nr 27, 1955
E. Plutyńska, „Życiorys”, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
W. Telakowska, „Wspomienia o Eleonorze Plutyńskiej”,
materiały dokumentacyjne dla Wytwórni Filmów
Oświatowych.
E. Plutyńska, „Życiorys”, mpis, Zbiory Specjalne IS PAN
„Przegląd artystyczny”, nr 6, 1970
j.w.
K. Kondratiukowa, Eleonora Plutyńska i jej idee, Łódź,
1974

Tkanina dwuosnowowa „Niebieskie drzewka”. Eleonora
Plutyńska, 1964. Ze zbiorów Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi
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Eleonora Plutyńska we wspomnieniach
janowskich tkaczek
Z opowiadań słyszałam, że Eleonora Plutyńska
pierwszy raz trafiła do nas przed II wojną
światową. We współpracy z tkaczem, Adolfem
Jaroszewiczem wprowadziła wtedy te wzory,
kurki, dziki, te zwierza. Widziałam jej zdjęcia
u Jaroszewiczów na podwórku. To była taka osoba,
która się wszystkim bardzo interesowała. Wróciła
po wojnie i wtedy współpracowała już z różnymi
tkaczkami. Alicja Kochanowska
Moja ciocia Felicja Jaroszewicz bywała
w Warszawie i one chyba tam się poznały. Na
początku pani Plutyńska, razem z moim wujkiem
Jaroszewiczem, jeździła po jarmarkach i szukała dywanów. Wtedy modne były jeszcze inne wzory, tak
zwane wzory kapowe. Przy nich były różne ptaszki
i kwiatki. I od tego się zaczęło. U Jaroszewiczów był
duży dom. Trzy pokoje były. Pani Eleonora przyjeżdżała na parę tygodni, może na miesiąc. Do kościoła co tydzień chodziła, ale kontakty utrzymywała
głównie z tkaczkami. Regina Masełbas
Pani profesor Eleonora odróżniała się od nas.
Chodziła w takim długim płaszczu lub kożuchu
przewiązanym krajką. Była wysoką, przesympatyczna panią. Pamiętam ją z kościoła. Rzucała się
w oczy. Potrafiła zwrócić na siebie uwagę, nawet
dzieci. Teresa Pryzmont
Ubierała się tak, jakby wszystko było samodziałowe, z wełny. Ponczo nosiła. Ludzie niektórzy odbierali ją jako dziwaczkę, ale ona była inteligentna,
uczona. Profesor. Ja ją zapamiętałam bardzo dobrze.
Regina Masełbas
Pamiętam jeszcze jak byłam mała, to pani
Eleonora przyjeżdżała do Wasilówki, do państwa
Jaroszewiczów. Ja mieszkałam w Nowokolnie, trzy
kilometry dalej. Eleonora Plutyńska przychodziła
do jednej tkaczki z naszej wsi. Spacerkiem sobie
szła. Zawsze była ubrana w taki nietypowy dla nas
strój, w dużym brązowym kapeluszu, w brązowej
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jesionce i w takiej długiej spódnicy, aż do ziemi.
Dzieci mówiły, że Baba Jaga przyjechała. Jak wracała z Nowokolnego, to zawsze niosła za sobą bukiet
polnych kwiatów. Ludgarda Sieńko
Współpracowała między innymi ze Scholastyką
Krupowicz. Jej synowa, Fila, opowiadała, że jak leżała z synkiem w połogu, pani Eleonora przychodząc
z wizytą do teściowej przyniosła dla niej bukiecik
polnych kwiatów. Alicja Kochanowska
Babcia opowiadała, że pani Eleonora była bardzo
dystyngowana. Szanowała ich, nie dawała odczuć,
że jest różnica między wiejskimi tkaczki, a panią
z uniwersytetu. Była bardzo ładna i bardzo życzliwa. Karolina Radulska
Pani profesor Eleonora Plutyńska krążyła tu
po Wasilówce, Janowie, Marchelówce. Najwięcej
współpracowała z Jaroszewiczami, Majewską,
Radulską i Reginą Masełbas. Teresa Pryzmont
Podobno nauczyła się tkać tkaninę dwuosnowową będąc tutaj. Stała przy tkaczach, przy krosnach
i patrzyła jak tkają. Później podpowiadała, co mogą
wytkać, ale nie dawała im wzorów, tylko zachęcała
do własnej twórczości. To odróżnia wzory powstałe
we współpracy pani Eleonory z naszymi tkaczami od
wzorów z innych części Polski. Karolina Radulska
Rodzice wysłali mnie na nauki do Białegostoku,
żebym została nauczycielką, ale miasto mi nie
pasowało. Wróciłam i nauczyłam się tkania od
cioci Radulskiej, która mieszkała po drugiej stronie
ulicy. Potem do mojej ciotki Jaroszewiczowej przyjechała pani profesor Plutyńska. Kiedyś i osnowa
i wątek były przędzony mechanicznie. Ona chciała,
żeby przynajmniej wątek nie był przędzony, tylko
kręcony ręcznie tak grubo, nierówno, żeby potem
wypukłości były. Uczyła nas też łączenia kolorów.
Jak osnowa zielona, to wątkiem tkało się czarnym, a jak zielonym, to biała osnowa. Jak miałam

się. Sporo kobiet się tego uczyło. Jeszcze jak ja
byłam młoda, to ciotki mnie wysyłały: Idź, Reginka,
nazbieraj liści, czy kory i ufarbujemy.
Jak robiłam na dużym warsztacie, profesor stała
nade mną wysoko, na krześle i mówiła gdzie, co
wybrać. Częściowo ona mi dyktowała, a częściowo ja coś tam wymyślałam. Czasami miała jakieś
wzory, które mi dawała do odetkania, ale zachęcała
nas też do samodzielnego myślenia i tworzenia
z głowy. Przychodziła do mnie na parę godzin, czasami na pół dnia. Porozmawiała, coś tam zjadła, ale
przeważnie zajmowała się tkaniem, jakieś wzorki
wybierała. Teściowa też tkaczką była, to nie raz
dwa krosna stały w pokoju i przy lampach naftowych jeszcze pracowałyśmy. Regina Masełbas

Od lewej: Regina Jurkowska, Aurelia Majewska, Eleonora Plutyńska,
Aleksandra Radulska, Olimpia Jaroszewicz, Janów, fot. Irena
Jarosińska. Fotografia ze Zbiorów Specjalnych Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie

szesnaście lat pani Plutyńska dała mi swoją przędzę, żebym wytkała taką małą makatkę. Ta przędza
była barwiona indygo. Palce i wszystko się barwiły
od tego na niebiesko. Później tę makatkę wystawiła
na Zlocie Młodzieży w pięćdziesiątym piątym roku
i zajęłam II miejsce! Regina Masełbas
Na skutek jej obecności zaczęto barwić naturalnymi barwnikami. Zachęcała do powrotu farbowania
korą brzozy, osiki, dębu. Karolina Radulska

Pani Plutyńska siadała przy tkaczce, mówiła jak to
tak trzeba robić i powstał jakiś wzór. Dzisiaj jakby
te wzorki wytkać, to one by były trochę dziwowate.
Teraz jest i kot i żubr, a Eleonora Plutyńska inne
zwierzęta proponowała, takie bardziej do słonia
podobne. Ludgarda Sieńko
Wszystko się zaczęło od tego zwierza słynnego
i drzewa. Mnie to tak opowiadano, że Eleonora
Plutyńska przyjechała do pana Jaroszewicza, żeby
wspólnie pracować i jak już założyli niteczki na
krosno i mieli zacząć tkać, to ona się zapytała:
A co my będziemy tkać na tym dywanie? A on na
to: Będziemy tkać las, bo my tu blisko lasu mieszkamy. A co jeszcze będziemy tkać? – zapytała pani
Eleonora. – Zwierza w lesie. – A od czego będziemy
zaczynać? – Od pazurów. I dlatego te nasze zwierza
są z pazurami. Teresa Pryzmont

Ucząc barwienia naturalnymi barwnikami współpracowała ramię w ramię z tkaczami i tkaczkami.
Teresa Pryzmont

Jak słyszałam, że pani Eleonora usiadła z panem
Jaroszewiczem do krosna i pokazała mu zdjęcie tygrysa. Potem schowała zdjęcie i zapytała od czego
zacznie tkać to zwierze, które przed chwila widział.
On jej powiedział: Jak to od czego? Od pazurów. No
i ten zwierz to jest jego wyobrażenie tego tygrysa.
Karolina Radulska

Wełnę farbowałyśmy w wielkich kotłach, latem
na podwórku, zimą w kuchni. W takich parnikach,
w jakich się ziemniaki dla świnek parowało. Pod
spodem można było podłożyć ogień i gotowało

Wcześniej były takie wzory kapowe wytykane po
prostu w róże, albo inne kwiaty. Plutyńska zaczęła
wprowadzać drzewka, zwierzaki różnej odmiany,
no i te róże zaczęły powoli znikać. Cepelia już nie

Używała łupin z cebuli, owsa, listków brzozy. Jej
mąż z Anglii przysyłał indygo. Alicja Kochanowska
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Ona stała za tkaczką, patrzyła jak wybierała wzory i mówiła: A teraz byśmy to wybrali, a teraz to.
To była wspólna praca. W latach 70. jak tkaczki
wysyłały dywany na konkursy, to już każda sama
z wyobraźni tkała, ale to właśnie pani profesor
nas zainspirowała, żebyśmy tkały to, co nas otacza
w przyrodzie, kwiaty, drzewa, no i te powtarzające się wzory, kwiat dużą głową, czy zwierze. Więc
w konkursach bazowałyśmy na pomysłach pani
Eleonory. Teresa Pryzmont
Ja się nauczyłam tkać w latach 70. od Pani
Reginy Krupowicz, która mieszkała tu w Janowie.
Zaczęłam tkać dla chleba, gdy dzieci były małe.
Był swój grosz i był dom upilnowany. I tak do dziś
robię to samo. Już bez tego nie da się żyć. Nie
z powodów finansowych, tylko ze sobą nie ma co
robić, jak się nie tka. To jest nałóg już w tej chwili.
Ludgarda Sieńko
Profesor Eleonora Plutyńska z Reginą Masełbas, Janów, fot. Irena
Jarosińska. Fotografia ze Zbiorów Specjalnych Instytutu Sztuki
PAN w Warszawie

chciała tych wzorów kapowych brać i wtedy każda
tkaczka zaczęła po swojemu układać te wzory i tak
jest do dzisiaj. Ludgarda Sieńko
Tradycyjne dywany były tkane dla ludzi ze wsi.
W tamtych czasach każda panna młoda powinna mieć dywan w posagu. Dywany pani Eleonory
były tkane z myślą o ludziach z miasta. Karolina
Radulska
Czasem pani Profesor te nasze dywany zamawiała i sprzedawała gdzieś, albo za granice woziła. Na wystawie byłam nie raz i w Warszawie
i w Krakowie i w Toruniu. Regina Masełbas
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Kiedyś to panna mogła być garbata i z jednym
okiem, ale jak miała dywany wychodziła za mąż raz
dwa. Każda matka córce przynajmniej jeden dywan
chciała dać. To było coś, mieć dywany. Teraz to jest
inaczej. Alicja Kochanowska
Dawniej, nasze dywany odbierała Cepelia, nie
musiałyśmy szukać rynku zbytu. To się zmieniło
w latach 90. Wcześniej wersalka i fotele musiały
być nakryte tkaniną. Potem pojawiły się fotele
obite skajem, welurem, a te nasze tkaniny z
 aczęły
odchodzić do lamusa. W latach 70. co druga pani
miała krosno w domu, ale jak się zmieniła modna,
to większość zrezygnowała. W Janowie nas już
tylko dwie tkają i w Wasilówce są dwie panie.
Ale teraz, od lat siedmiu, przyjeżdża do nas Izumi
Fujita, która sprzedaje nasze dywany w Japonii.
To głównie od niej dostajemy dzisiaj zamówienia.
Ludgarda Sieńko

Fundacja OKOLICA powstała w 2017 roku, we wsi Dziecinne. Gromadzi i opracowuje
świadectwa historyczne, działa na rzecz ochrony miejscowych tradycji. Obecnie posiada kolekcję przeszło
700 historycznych fotografii pochodzących z albumów rodzinnych mieszkańców Gminy Boćki oraz ponad
70 nagrań biograficznych przedstawicieli najstarszego pokolenia gminy. Zdjęcia i spisane fragmenty
nagrań prezentowane były w 2018 roku na wystawie plenerowej „Boćki. Album rodzinny”. Fundacja
organizuje również kursy tkactwa oraz wystawy poświęcone tradycyjnej tkaninie.

Magdalena Stopa – historyk
sztuki i dziennikarka. Autorka książek
przygotowanych w oparciu o nagrania
biograficzne, m.in. „Podwaliny.
Drewniane domy Podlasie i ich
mieszkańcy”,„Przed wojną i pałacem”,
trzytomowy cykl „Ostańce. Kamienice
warszawskie i ich mieszkańcy”.
Laureatka Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy (2011), dwukrotna
laureatka Nagrody KLIO (2016, 2017).
Pomysłodawczyni i koordynatorka
projektu „Eleonora Plutyńska.
W poszukiwaniu zaginionych splotów”

Zofia Stopa – etnolog. Prowadziła
badania antropologiczne i zbierała
relacje biograficzne we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
Archiwum Historii Mówionej Domu
Spotkań z Historią i Ośrodka „Karta”,
Muzeum Historii Żydów Polskich.
Prowadzi warsztaty pracy w glinie
i drewnie, co roku organizuje
zielone szkoły o profilu rękodzielniczym. W projekcie „Eleonora
Plutyńska. W poszukiwaniu zaginio
nych splotów” zebrała i opracowała
wspomnienia janowskich tkaczek.

Sławomir Parfianowicz –
historyk sztuki, grafik wydawniczy,
autor książki „Architektura na bank”.
Krajoznawca, miłośnik historycznej
kartografii pn.–wsch. Polski.
Obywatel b. WXLitewskiego in
partibus infidelis. W wolnych
chwilach przywraca do życia stare
krosna tkackie. W projekcie
„Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu
zaginionych splotów” opracował
graficznie wystawę oraz katalog.
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Profesor Eleonora Plutyńska z tkaczkami, od lewej: Scholastyka Krupowicz,
Felicja Jaroszewiczowa, Regina Masełbas, Olimpia Jaroszewicz, fot. Irena Jarosińska.
Zdjęcie ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

