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Wycinanki
stały się najbardziej charakterystycznymi ozdobami wnętrz izb wiejskich na przełomie
XIX i XX w. Ozdoby te uznano za wytwór wyłącznie polskiej sztuki ludowej, ponieważ
wycinanka w takiej postaci i o takiej funkcji nigdzie poza Polską nie występowała. Ale nie we
wszystkich regionach Polski wycinanka jest znana. Nie ma jej w północno-zachodniej Polsce:
na Mazurach, Warmii, Pomorzu, w Wielkopolsce; nie znajdziemy jej też na Śląsku czy
Podhalu. Pozostaje zatem obszar środkowej i wschodniej Polski, na którym właśnie
wycinanka rozwinęła się najbujniej, stwarzając w stosunkowo krótkim czasie kilka
charakterystycznych odmian regionalnych. Co najmniej dwa fakty są tu dość istotne.
Wycinanka nie rozwinęła się na terenach byłego zaboru pruskiego, a częściowo i w Galicji,
natomiast stała się bardzo popularna głównie w granicach byłego Królestwa Polskiego.

Dla tego właśnie obszaru znamienny był inny niż w północno-zachodniej
Polsce zestaw sprzętów i mebli, o znacznie uboższych formach i zdobnictwie. Na
Śląsku, Pomorzu czy na Mazurach już na przełomie XVIII i XIX w. znane były
malowane szafy i kredensy, podczas gdy w Polsce środkowej jedynym sprzętem
malowanym były wówczas tylko skrzynie. Brakowało też obrazów malowanych na
szkle, obrazów olejnych, drzeworytów i oleodruków — o treściach religijnych
i patriotycznych — występujących w takim zmasowaniu, jak np.
w izbach śląskich czy podhalańskich. Jacek Olędzki, pisząc o sztuce Kurpi, wyraził
pogląd, że „wycinanka papierowa rozwiązała wiele dawniejszych niedostatków
w urządzeniu i dekoracji mieszkań” i że była „umiejętnością powszechną i dostępną
najuboższym i w tym zawierała się przyczyna przelotnego czasu jej trwania”.
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Wycinanka jako ozdoba izby wiejskiej znana jest z drugiej połowy XIX w.,
przypuszcza się jednak, że rodowód jej jest nieco wcześniejszy i może sięgać
pierwszych lat ubiegłego stulecia. Wówczas mogła być wycinanką jednobarwną —
białą. Rozwój wycinankarstwa związany jest z rozpowszechnieniem się na wsi
kolorowych glansowanych papierów, a to nastąpiło właśnie w drugiej połowie XIX w.
Wycinanki naklejano na belki pułapowe i na ściany izb, grupując je wokół świętych
obrazów i okien. Izby przystrajano wycinankami dwa razy do roku: na Boże
Narodzenie i na Wielkanoc, a czasem także w innej porze, uświetniając uroczystości
rodzinne (np. wesele) lub parafialne (odpusty). Wycinankarstwem zajmowały się
przeważnie kobiety, chociaż zdarzało się, że umiejętność tę wykazywali także
mężczyźni.
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Wycinanka w okresie swego największego rozkwitu, trwającego niespełna pół
wieku, zdołała przeobrazić się z prostych, grubo ciętych form o niezbyt
zróżnicowanym rysunku — w formy o wyjątkowym bogactwie ornamentacyjnym
i zróżnicowaniu tematycznym. Formami pierwotnymi są koła, czyli gwiazdki, drzewka
i tzw. lalki, o identycznym rysunku, ustawione w rytmiczny szereg. Do niedawna tę
najbardziej archaiczną formę zachowywały wycinanki z okolic Warszawy
(grupa kołbielsko-garwolińska). Wycinanki owe zbudowane były według dwóch zasad
symetrii: pionowej i ośrodkowej. Dopiero w późniejszych wycinankach obrazkowych
odstępowano od tej zasady w wycinaniu poszczególnych elementów zdobniczych,
zachowując jednak symetryczność w ich zestawianiu i komponowaniu w większe
całości.

W wycinance przeważają motywy geometryczne. Motywy roślinne, które bez
wątpienia tkwią we wzornictwie tzw. drzewek, rózg, leluj, zostały szybko
zgeometryzowane i uabstrakcyjnione. Dużemu uproszczeniu uległy też występujące
w wycinankach figury ptaków (koguty, pawie) i ludzi (lalki). Dwa regiony w Polsce
stworzyły najbogatsze, najbardziej różnorodne wycinanki: kurpiowski i łowicki.
Różnią się one między sobą znacznie tematyką, kolorystyką i techniką. O ile na
Kurpiach przeważa, a nawet dominuje wycinanka jednokolorowa (oczywiście
w barwach różniących się poszczególnych obiektach; wyjątek stanowią wielobarwne
naklejanki kogutów i pawi), o tyle wycinanka łowicka, nazywana często naklejankami,
jest zawsze wielobarwną kompozycją, złożoną z nakładających się na siebie
elementów zdobniczych. Są to kompozycje geometryczne, częściej jednak kwiatowe
i figuralne, tworzące rodzaj narracyjnych obrazków.

Źródło: zbiory prywatne

Do najbardziej typowych wycinanek kurpiowskich należą leluje, zawsze
złożone z podstawy i rozszerzającego się ku górze drzewka, „bukietu”,
„monstrancji”. Czy w tej ostatniej formie, uzupełnionej często symbolami religijnymi,
nie tkwi wyjaśnienie nazwy „leluja”, wywodzącej się od Alleluja”, skoro wycinanki te
najczęściej były wykonywane właśnie w kresie wielkanocnym? Takie przypuszczenie
wyraził J. Olędzki w pracy o sztuce Kurpi. Powszechniej wywodzono formę „leluj”
z motywu „drzewka życia” i form kwiatowych. Godne uwagi jest łączenie
w zdobnictwie ścian wycinanek z naturalnymi gałązkami, np. świerku, występującego
w regionie Opoczna i Rawy Mazowieckiej, co mogło w przeszłości być stosowane
i gdzie indziej.
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Drugim, bardzo rozpowszechnionym rodzajem wycinanek są kółka-gwiazdy,
o wyjątkowo bogatych, nie powtarzających się ornamentach, utworzonych z prostych
cięć w formie grzebieni, ząbków, strzałek, listków, rombików, kresek, trójkątów
i wielu innych. Wycinanka wpisana w koło łub kwadrat czy wielobok nie jest typowa
tylko dla Kurpi. Znana jest też w regionie Opoczna, Rawy Mazowieckiej, Kielc,
Radomia, Lublina, Garwolina i in., ale odmiana kurpiowska jest łatwo rozpoznawalna
przez swą precyzję i kompozycję rysunku, szlachetną i wykwintną. W jednych
regionach, jak np. w Kieleckim czy Radomskiem i Lubelskiem, dominowała
wycinanka okrągła, w innych współwystępowała ona z odmiennymi formami. Tak np.
w Opoczyńskiem znane były tzw. rózgi, kształtowane wzdłuż pionowej osi symetrii,
wyznaczonej przez pogrubioną łodygę, od której symetrycznie odstawały
zgeometryzowane motywy roślinne, upiększone ptaszkami.
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Wycinanki łowickie, sannicko-gąbińskie oraz sieradzkie i wieluńskie były
wielobarwne. Do tradycyjnych form w Łowickiem należą gwiazdy, w rejonie
sannicko-gąbińskim — klapoki, a w Sieradzkiem — mazury z ogonami lub bez.
Klapoki i mazury z ogonami mają dwie taśmy skośnie odstające od koła lub kwadratu.
Naklejane na belki pułapowe, „powiewały” owymi taśmami, wnosząc do wnętrza izby
zupełnie nowy akcent zdobniczy. Wszystkie ostatnio wymienione wycinanki
wykonywano w ten sposób, że poszczególne motywy dekoracyjne były naklejane
jeden na drugi. Do największego spiętrzenia dochodziło w mazurach sieradzkich,
w których zdarzało się, że naklejano sześć - dziesięć wycinanek jedna na drugą, przy
czym każda była nieco mniejsza od poprzedniej i wycięta z papieru o innym kolorze.
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Wycinankami charakterystycznymi dla Łowickiego były kodry, ukształtowane
w formę wzdłużnego prostokąta o motywach geometryczno-kwiatowych
i figuralnych, w układach symetrycznych, lub kodry obrazkowe. Szczególnie te
ostatnie rozwinęły się w swej narracyjności, przedstawiając sceny weselne, obrzędowe,
obyczajowe, ilustrujące różne prace na wsi, będące zobrazowaniem przysłów
i przyśpiewek. Naklejane z obu stron wzdłuż belek pułapowych i na ścianach
tworzyły istną galerię, w której kolor i kształt sąsiadował z niezwykłą pomysłowością,
umiejętnością obserwacji życia i dowcipem.
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