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I still cannot get over what activities people en-
joy these days. Spinning, baking bread, making 
pickled foods, soap, candles, calligraphy, home 

brewing, cheese-making, home upholstery, smok-
ing, beekeeping, herb growing, bookbinding, weav-
ing, recording music on unusual media like floppy 
disks and cassettes…

What most of these activities have in common is 
certainly direct contact with the matter – fleece, 
meat, cloth, electronics… When you get a ready-
made product, it is usually sterile and tight-
ly-packed – there is no dust, chips or other remains. 
The object looks like as if it emerged from the void, 
out of a vacuum and suddenly appeared on the 
store shelf; however, our relationship with matter 
is crucial to us. In Girls, Adam Sackler (portrayed 
by Adam Driver) discovers his love for carpentry 
and claims that “wood is honest”. When we take 
up a new craft, we have to learn numerous things 
– we need to find out whether the selected material 
stretches, how it reacts to moisture and how well 
does it handle temperature changes. The properties 
of matter largely determine the form and character-
istics of the final product. If we go against them, it 
should be justified by a deeper thought or artistic 
vision. The embroiderer needs to know what to em-
broider with, how to embroider and what materials 
to use. If they want to go cheaper with their yarns, 
they need to be aware of the consequences of that 
choice.

Locked in our homes, we become reproducers, 
processors, manufacturers. We turn passivity into 
action. At first glance, the fruits of our labour seem 
to be practical and pragmatic – after all, we get 
food, clothing or a purse. However, this is hardly 
the case with embroidery, seeing how it is used for 
decoration. One would be hard-pressed to say that 
we produce or make something by embroidering – 
other than maybe some beauty. The renaissance of 
crafts was not brought about by the pandemic. Even 
before that – despite living our lives to the fullest – 
we left our homes, met our loved ones and friends, 
spent time in cinemas and cafés, but we also en-
gaged in weaving, brewing beer and sewing hand-
bags. As you can see, it’s human nature to want to 
be able to do something, while work, food and a TV 
show are hardly enough for many of us. We are in 
for a life of discovery – there are more and more 
crafts waiting for us to pick up, and we will have to 
once again wonder if we are wasting our time. Nope 
– not at all!

Wciąż nie mogę się nadziwić, za jakie zajęcia 
łapią się dziś ludzie. Przędzenie, pieczenie 
chleba, robienie kiszonek, mydeł, świec, 

ładne pisanie (sic!), warzenie domowego piwa, se-
rowarstwo, chałupnicze tapicerstwo, wędzarnictwo, 
bartnictwo, zielarstwo, introligatorstwo, tkactwo, 
nagrywanie muzyki na nietypowych już nośnikach 
typu dyskietki i kasety czy elektronika DIY...

To, co łączy większość tych czynności, to z pewno-
ścią bezpośredni kontakt z materią. Z runem, mię-
sem, włóknem, podzespołem... Dostając gotowy 
produkt do ręki, jest on szczelnie, wręcz sterylnie 
zapakowany – nie ma na nim brudu, wiórów, od-
padów. Przedmiot jakby wyłonił się z nicości, na-
rodził w próżni, objawił w sklepie. A nasza relacja 
z materią jest kluczowa. Adam Sackler (grany przez 
Adama Drivera) w serialu „Dziewczyny” zaraz po 
tym, jak odkrywa dla siebie stolarstwo, mówi: wood 
is honest [drewno jest szczere]. Zabierając się za rze-
miosło, musimy nauczyć się wielu rzeczy, np. czy 
dane tworzywo się rozciąga, jak reaguje na wilgoć, 
czy dobrze znosi zmiany temperatury. Właściwości 
materii w dużej mierze decydują o formie i cechach 
naszego wyrobu. Jeśli postępujemy wbrew nim, to 
powinno być to uzasadnione głębszą myślą czy ar-
tystyczną wizją. Hafciarz czy hafciarka musi wie-
dzieć czym, jak i na czym haftować. A jeśli chce za-
oszczędzić na mulinie, to musi być świadomy, jakie 
będą tego konsekwencje.

Zamknięci w domach stajemy się odtwórcami, prze-
twórcami, wytwórcami. Zamieniamy bierność na 
czynność. Owoce naszej pracy zdają się na pierwszy 
rzut oka być praktyczne i pragmatyczne – w końcu 
mamy jedzenie, ubranie czy pugilares. Jednak z ha-
ftem sytuacja ma się trochę gorzej, bo służy on do 
ozdabiania, więc trudno jest stwierdzić, że haftując, 
coś wytwarzamy (co najwyżej jakieś piękno). Rene-
sans rzemiosła nie pojawił się wraz z pandemią. Już 
wcześniej – pomimo tego, że żyliśmy pełnią życia 
– wychodziliśmy z domów, spotykaliśmy się z bli-
skimi, spędzaliśmy czas w kinach i kawiarniach, ale 
też tkaliśmy, warzyliśmy piwo czy szyliśmy torebki. 
Jak widać, człowiek już tak ma, że chce coś umieć. 
A praca, jedzenie i serial to dla wielu z nas za mało. 
Czeka nas jeszcze niejedno rzemiosło do odkrycia 
i kolejny raz będziemy zastanawiać się, czy nie 
szkoda nam na to czasu. Nie, nie szkoda.
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HAFTUJEMY!: „ŚCIEGI KRZYŻOWANE”  
– WIDEO-TUTORIAL
LET’S EMBROIDER!: CROSS STITCH  
– TUTORIAL VIDEO
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