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BUDOWNICTWO WIEJSKIE DOLINY SANU
NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.
Streszczenie
Obszar doliny Sanu w przeciągu swych dziejów odznaczał się wieloma różnorodnymi zjawiskami i historią wynikającą z kresowego położenia tych ziem, wielokulturowości osadniczej, które
wytworzyły niespotykaną nigdzie indziej kulturę materialną. W artykule w sposób syntetyczny,
aczkolwiek uproszczony przedstawiony został rys historyczny osadnictwa doliny Sanu, skupiając się głównie na budownictwie wiejskim (mieszkalnym), a także częściowo na charakterystyce
budynków inwentarskich oraz infrastrukturze towarzyszącej, typu: piwnice, studnie, ogrodzenia itp. Zwrócono uwagę na główne aspekty budownictwa drewnianego, stosowane materiały
budowlane, rodzaje obróbki tych materiałów. W podsumowaniu zaznaczono, że celem artykułu
nie jest wnikliwe studium badań etnograficzno-architektonicznych, ale przybliżenie i wywołanie
ciekawości u potencjalnego turysty oraz zrozumienie współczesnej przestrzeni osadniczej w odniesieniu do epok poprzednich.
Słowa kluczowe: budownictwo wiejskie, drewniane chałupy, konstrukcja ścian, ganki, piece
gliniane

RURAL ARCHITECTURE IN THE SAN VALLEY
BETWEEN 19TH AND 20TH CENTURY
Summary
The area of the San river during its history presented various historical facts which derive
from the fact that the territory is a borderland and it had multicultural settlers. That all created
a unique material culture. The article presents synthetic historical outline of the settlement in
the San valley. However, it is focused mainly on the rural architecture (habitable). It describes
partly characteristics of farm buildings and additional infrastructure, such as basements, wells,
fences etc. The main attention was drawn to a wooden architecture, building materials and kinds
of material treatment. In the summary it was stated that the aim of the article is not the exact
ethnographic and architectural research but arousing curiosity in a tourist and understanding
the nowadays settlement style in comparison to previous periods.
Keywords: rural architecture, wooden huts, wall construction, porches, clay furmances

1. Wprowadzenie
W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci na całym obszarze Polski gwałtownie zaczęły
znikać dawne budynki wiejskie, zwykle drewniane. Dla jednych z nas były świadectwem
przeszłości, sentymentalnym elementem krajobrazu, a dla innych przeżytkiem i przeja-
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wem zacofania, którego szybko należało się pozbyć. Prawie zupełnie zniknęły wiatraki,
młyny wodne, kuźnie i karczmy. Coraz rzadziej w małych miasteczkach i wsiach spotkać
można drewniany budynek, a jak podają statystyki z 1938 r. dwie trzecie stanowiły
budynki drewniane. Były to budowle różne typologicznie, od mieszkań zaczynając na
obiektach sakralnych różnych wyznań kończąc (kościoły, cerkwie, synagogi). Do tego
dodać należy budownictwo usługowe i przemysłowe. Szpitale, remizy strażackie, kina,
młyny wodne, wiatraki, folusze itp. Drewniane były dwory, zaścianki, chałupy.

2. Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX w.
Przystępując do opracowań nawet fragmentarycznych pod kątem ich przydatności
dla odbiorcy, jakim jest potencjalny turysta, czyli każdy z nas, nie sposób nie sięgnąć do
przeglądu literatury w ujęciu historycznym. Studia i zainteresowanie etnografów budownictwem Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny i Huculszczyzny są w literaturze znane
od dawna. Wiele opisów zawdzięczamy Wincentemu Polowi, dotyczyły one początków
XVIII w. Zainteresowanie kulturą ludową Karpat w dzisiejszym ujęciu datuje się od przełomu XIX i XX w. Na czoło wysuwają się tutaj znaczące ówcześnie ośrodki badawcze, tj.
Lwów, Kraków i Czerniowce. Przodującą rolę w tym zakresie spełniał ośrodek lwowski.
Nadmienić należy, że wiele inspiracji, być może pomysłów architektonicznych czerpał
z tego źródła znany architekt lwowski Jan Sas-Zubrzycki, twórca obiektów sakralnych,
ale również obiektów użyteczności publicznej czy wreszcie prywatnych willi.
Ukraińscy badacze tego tematu byli skupieni we Lwowie wokół Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki. Wśród nich sylwetką najbardziej znaczącą był człowiek
o wszechstronnych zainteresowaniach – Iwan Franko. Po 1956 r. na czoło wśród badaczy
etnograficznych związanych z budownictwem ludowym w obrębie doliny Sanu wysuwa
się postać Stefana Lwa – wnikliwego badacza, który swoją działalność rozpoczął już po
1956 r., a zakończył w 1992 r. Zebrany przez niego materiał dokumentacyjny stanowi
wartość wyjątkową i zasługuje na szerszą publikację. Również sama sylwetka autora
może być przykładem badacza o wszechstronnej wnikliwości. Zebrany przez autora
materiał został opublikowany w dziele Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX
wieku i wydany w Rzeszowie w 2003 r. Jak zaznaczono wyżej, powinien być przybliżony szerszej społeczności, stąd w artykule w znacznej mierze będą odniesienia do
cytowanego wyżej dzieła.

3. Rys historyczny osadnictwa doliny Sanu
Pojęcie doliny Sanu stanowi dość umowne określenie. Źródła Sanu znajdują się
w Bieszczadach u podnóża Przełęczy Użockiej. Rzeka przepływa przez kilka regionów
geograficznych. Główne dopływy to lewobrzeżny Wisłok oraz Wiar, Wisznia, Szkło,
Lubaczówka i Tanew ze strony prawej. Cały ten obszar stanowi swoistą dolinę nie tylko
geograficzną, ale również kulturową. Przyjmując określony jednopunkt odniesienia
w kwestii badań nad budownictwem wiejskim, szybko dochodzimy do wniosku, że
problem jest bardzo złożony. Okazuje się bowiem, że systemy osadnicze miały swoje
uwarunkowania nie tylko geograficzne, ale również etniczne, historyczne (ryc. 1).
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Ryc. 1. Regiony etnograficzne dorzecza Sanu

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.

Na przełomie XIX i XX w. zaczynają pojawiać się pierwsze monografie o budownictwie, o charakterze porównawczym. Obejmują one stosunkowo duże obszary terytorium
europejskiego w odniesieniu do Słowiańszczyzny. Są to prace reprezentujące kierunek
ewolucyjny, jak również kierunek historyczny – reprezentowany w XIX-wiecznej myśli etnologicznej.
Jak wyjaśnia te pojęcia Stefan Lew w książce Budownictwo ludowe dorzecza Sanu
w XIX i XX wieku, przemiana ewolucyjna w budownictwie ludowym dokonywała się
wskutek zmian gospodarki chłopskiej.
Przytoczmy tutaj cytat: Chłop wolny, myśliwy i „zbójnik” rybołówca, bartnik i właściciel
dobytku w bydle, owcach i koniach przerabia się na rolnika. Lasy niszczeją ścięte siekierą kupiecką [umowa o obszarach rolniczych], wytworzył się najczystszy typ budownictwa rolniczego
opartego na naturalnych warunkach przyrodniczych1.
Rozwój budownictwa wiejskiego był również rozpatrywany z pozycji historyków
sztuki. Silny wpływ na wyłonienie kierunku określonego jako historyczny miały prace
Jana Sas Zubrzyckiego. Przytoczyć tu można opracowania pt. Polskie budownictwo
drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwiślańskiego, Kraków 1916 r., wcześniejsze
Cieśla polski, Kraków 1906 r., Cieślictwo polskie – uzupełnienie polskiego budownictwa
drewnianego – Lwów 1930 r. Opracowania te wywarły znaczące piętno na publikacjach

1

S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003, s. 9.
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późniejszych autorów. Dolina Sanu to swoiste pogranicze, gdzie widać ścieranie się
i przenikanie dwóch zasadniczych obszarów kulturowych – polskiego i ukraińskiego.
Stąd też na tym obszarze wytworzył się swoisty konstruktywizm, który w połączeniu
z badaniami etnicznymi stanowił podstawę do opracowań po 1945 r. Przy kartograficznym podziale nikt nie jest w stanie określić, gdzie tak naprawdę zaczyna się jedna
granica architektoniczna, a gdzie druga.
W tym kontekście musimy przytoczyć słowa Wincentego Pola „Prace etnografa
i historyka zejdą się kiedyś ze sobą, objaśnią się nawzajem i utworzą wtedy rzetelną
całość”2.
Badając, opisując, fotografując obiekty architektury miejskiej w czasie współczesnym,
nie wnikając w ich sens historyczny, być może najlepiej sięgnąć do starych sposobów
inżynierskich, tj. datowania obiektu, gdyż tego typu wytworzona dokumentacja może
okazać się najbardziej wiarygodna.

4. Budownictwo wiejskie
Nawiązując do tradycji budowlanych w każdym regionie oraz w wytypowanym czasie historycznym, należy stwierdzić, że głównym tworzywem budowlanym był zawsze
materiał pochodzenia miejscowego. Również obszar doliny Sanu, jak zresztą prawie
całego Pogórza Karpackiego, odznaczał się w tym zakresie jednolitością. Podstawowym
budulcem było drewno, kamień polny stosowany w zasadzie do wykonywania podmurówek domów, rzadziej glina w postaci surowej, niewypalonej cegły. Struktura ta uległa
zmianie dopiero po II wojnie światowej. Przytoczone przez Stefana Lwa statystyki
z 1921 r. wskazują udział procentowy materiałów budowlanych w powiecie przemyskim.
Kształtował się następująco: drewno 95%, mur 3%, glina i inne 2%. Trzeba stwierdzić,
że w owym czasie w 19 powiatach lwowsko-krakowskich udział był podobny i wynosił
97,2% – resztę stanowiły budynki murowane z cegły, rzadziej z kamienia3. Sytuacja
taka panuje właściwie do wybuchu II wojny światowej, gdyż wieś odbudowując się po
zniszczeniach I wojny światowej, nadal stosuje tradycyjne drewno.
Podobnie wygląda sytuacja z materiałami pokryciowymi. Według statystyk [źródło
wspomniane wyżej] w 1921 r. w 19 powiatach lwowsko-krakowskich słoma stanowiła
77%, drewno (gonty 3,6%) oraz materiały ogniotrwałe 19,4% (głównie dachówka i blacha).
Ze statystyk późniejszych wynika, że w 1960 r. udział materiałów ściennych do
wznoszenia domów wynosił odpowiednio 85% drewno i 15% mur. Sytuacja zmienia
się gwałtownie po 1960 r., kiedy to nakazem władz nie wydaje się zgody na wznoszenie
domów drewnianych. Podobnie sytuacja wygląda z materiałami pokryciowymi. Z późniejszych danych (1969 r.) wynika, że w powiecie przemyskim pokrycia słomiane stanowiły
23%, drewno (gont) 3% oraz materiały ogniotrwałe 74%4. Na zmianę struktury pokryć
wpływ miały głównie zalecenia władz zmierzające do wymiany pokryć słomianych na
niepalne (głównie eternit), deklarowaną pomoc finansową w tym zakresie, jak również
zakaz krycia nowych budynków materiałami nieogniotrwałymi.
2
3
4

S. Lew, Budownictwo ludowe…, op. cit., s. 17.
Ibidem, s. 36–38.
Ibidem, s. 38.
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4.1. Ciesielka
Architektura wiejska była ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym, procesami
osadniczymi i społeczno-gospodarczymi. Śledząc historię architektury na ziemiach
środkowego biegu Sanu, możemy stwierdzić, że przeważała zabudowa frontowa,
domy frontem do „gościńca” (ulicy). Często spotkać można było tzw. okólniki, czyli
zagrody czworoboczne.
Tworzywem architektury było drewno, ale także słoma, glina, kamień, wapień.
Powszechne wykorzystanie surowca naturalnego zespalało budynki z otoczeniem. Jej
harmonijność przejawiała się w proporcjach i kolorycie (wieże dzwonnic kościelnych
nigdy nie przewyższały wierzchołków drzew).
W drzewie i budynkach z niego wykonanych drzemała ukryta magia i symbolika.
Nie bez powodu do budowy domu nie używano nigdy drzew porażonych piorunem,
bliźniaczych, bartnych. Nie bez znaczenia pozostawała ogromna ludowa wiedza o drzewie i rzemiośle ciesielskim.
Używano drewna iglastego sosny, jodły, świerku i modrzewia. Często łączono ze
sobą różne gatunki, np. modrzew i jodłę. Drewna liściastego można było używać jedynie do konstrukcji słupowych. Obróbka była ręczna, polegała na ociosywaniu, tarciu,
łupaniu i cięciu. Powszechne były dwa typy ciesiołki: ludowa i cechowa (wykonywana
przez mistrza cechowego). Do często stosowanych zwyczajów ciesielskich zaliczano
znakowanie przez majstra stawianych budynków.
Trzy najczęściej spotykane konstrukcje ścian tzw. zrębowe to:




„na obłap” (przykład A, B),
„na rybi ogon” (na jaskółczy ogon) (przykład D),
„na zamki” (przykład C, E, G). (ryc. 2).
Ryc. 2. Konstrukcje ścian

D (łączenie na rybi ogon)
Źródło: Zbiory własne autora

A (łączenie na obłap)
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4.2. Budynki – sztuka mieszkania
Rozwarstwienie społeczne, jakie występowało na wsi polskiej, uwidaczniało się w budowie zagród dwu- lub jednobudynkowych. Różne rodzaje zagród wiejskich, typowych
dla obszaru Pogórza Karpackiego, w tym również Dynowskiego, przedstawiają ryciny
4 i 5. Zagrody zawsze musiały być dostosowane do warunków geograficznych, miały
one również wpływ na kształt i rozmiar siedlisk, widać to szczególnie we wsiach nadrzecznych.
Najstarszym układem pomieszczeń był tzw. układ trójwewnętrzny tzn.: sień,
izba i komora. Występował on zarówno w domach wąsko- i szerokofrontowych. Gdy
pomieszczenia zajmowały całą szerokość budynku, określa się je jako jednotraktowe.
Domy dwutraktowe to takie, w których wzdłużne ścianki dzielące dom na dwie części
przebiegały przez środek (ryc. 3).
Ryc. 3. Schemat chałupy dwutraktowej

Źródło: Zbiory własne autora

Odmiennie na Podkarpaciu. Tutaj dostawiano komory za izbami do ścian wzdłużnych, powiększając tym samym szerokość budynku i rozpiętość dachu.
Konstrukcje dachowe najczęściej spotykane na terenie, o którym mowa w artykule,
to konstrukcje krokwiowe – inne występujące na terenie Polski to slegowe (Podhale)
i sochowe (Wielkopolska).
W konstrukcjach krokwiowych przez rozmaite ustawianie i skracanie krokwi można
było uzyskać kilka kształtów dachów, m.in. najpopularniejsze cztero- i dwuspadowe.
Krokwie poszywano słomą, tworząc schodkowe uskoki. Różnorodnie formowano kalenice, czyli grzbiet dachu. Rzadko spotykano na Podkarpaciu pokrycia gontowe (fot. 1).

258

Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX w.

Schodkowe poszywane słomą

Poszywane słomą zakończone gontem

Widok od wewnętrznej strony
Fot. 1. Pokrycia dachowe słomiane
Źródło: fot. J. Kubit

Ryc. 4. Zagrody jednobudynkowe w zabudowie zwartej, Nowosiółki Dydyńskie, pow. Przemyśl

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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Ryc. 5. Przykłady budownictwa drewnianego z terenu Pogórza Dynowskiego: u góry od lewej:
podgórska ziemianka, obok zachodniołemkowski sypaniec nakryty stropem ślegowym i odsłonięty
dachem, poniżej dwuizbowa kurna chata z komórką i obórką

Źródło: I. Toczek, Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN, Warszawa 1985.

Okna i drzwi często zdobiono, najczęstszym modelem drzwi były tzw. drzwi szalowane. Na przełomie XVIII i XIX w. bardzo modnym zabiegiem stało się szalowanie
ścian. Szalunek polegał na obijaniu całego zrębu, od podwaliny do opaski. Układ desek
był pionowy.
Najpóźniejszym zjawiskiem architektonicznym są dostawiane do chałup ganki
(zapewne zapożyczone od dworów szlacheckich). „Tymczasem na folwarku nie uszło
baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości” pisał A. Mickiewicz.

4.3. Ganki
Typowy ganek miał 4 kolumienki, na których oparty był dwuspadowy daszek. Ganek stanowił osłonę „wschodów” schodów prowadzących do budynku. Mógł być wkoło
obwiedziony tzw. galeryjką (tu na ławeczkach ustawionych naprzeciw siebie można
było swobodnie porozmawiać, obserwując krajobraz) (ryc. 6 i 7).
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Ryc. 6. Ganek, rys. Wiktor Zin

Źródło: https://www.wiktorzin.com (dostęp: 4.04.2013)

Ryc. 7. Chałupa z gankiem

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX I XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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4.4. Barwienie zewnętrznych ścian
Naukowcy nie potrafią określić, od kiedy rozpowszechniło się malowanie zrębów
i ścian. Wiadomo bezsprzecznie, że zabieg ten miał spełniać funkcję ochronną i estetyczną. Używano różnych barwników o pochodzeniu naturalnym, np. wapna i glinek.
Wapno z domieszką ultramaryny dawało kolor „siwy” (niebieski). Glinki barwiły się na
jasnożółto, jasnobrązowo. Odcienie terakoty uzyskiwano z połączenia palonej glinki
z olejem lnianym. Na terenach roponośnych nacierano drewno ropą naftową. W XIX w.
powszechnie wprowadzono chemiczne kleje i farby.

4.5. Wnętrze. Paleniska i piece – sercem domu jest piec
Piece zajmowały czasami nawet 1/3 izby. Składały się z trzonu kuchennego, przykrytego ceglano-glinianą lub kamienno-glinianą kapą, zwężający się ku dymnikowi.
Do trzonu kuchennego przylegał piec chlebowy, który obudowywano tak, by można
było nad nim urządzić posłanie. Do tego miejsca prowadziły schodki. Rozmieszczano
tam zwykle legowisko dla starszych. Stąd wzięło się to powiedzenie, że „na wsiach
nad Sanem to nawet piece gadają”. Dopiero w XIX w. nastała ogromna fala przeróbek
pieców. Trzony kuchenne zastąpiła żeliwna płyta z dwiema lub czterema fajerkami.
Powszechnie znanym było zagadnienie, że inne drzewo służyło do grzania, inne do
pieczenia, a inne do świecenia (ryc. 8).
Ryc. 9. Piec gliniany

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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5. Podsumowanie
Obszar zwany doliną Sanu, piękny pod względem krajobrazu, wielokulturowy, ulega
dynamicznym przemianom. Dynamika zmian dotyczy również budownictwa mieszkalnego. Do niedawna, zaledwie 50 lat wstecz, większość budynków mieszkalnych była
wykonywana z drewna. Warto wspomnieć nie tylko o urodzie i funkcjonalności tych
budowli, jak i o kunszcie rzemiosła ciesielskiego, które ze wznoszeniem drewnianych
budynków łączyło się nierozerwalnie. Dawne wznoszenia budynków mieszkalnych
odbywały się z wykorzystaniem magii, wierzeń ludowych, ale i wiedzy o elementach
krajobrazu, z którym stanowiły spójną całość. Tradycyjna architektura drewniana
zanika. Można wyliczyć kilka przyczyn takiego stanu rzeczy:





naturalne niszczenie drewna i wyparcie go przez materiały bardziej trwałe;
utożsamienie architektury drewnianej ze znakiem biedy czy nawet zacofania;
stosunek lokalnej administracji i użytkowników;
zmiany cywilizacyjne i nastające mody.

Warto zatem ocalić od zapomnienia, to co jeszcze pozostało. Dostrzegać piękno
i kunszt zaklęte w drewnie, nie tylko na Podhalu, gdzie udało się zachować ten naturalny budulec, zarówno w konstrukcji budynków, jak i zdobnictwie. Niepowtarzalna
wartość budownictwa drewnianego na terenie doliny Sanu jest wyjątkowa, ze względu
na wielokulturowy charakter tego regionu, połączenie elementów napływających ze
wschodu i zachodu.
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