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sieniq. Zabudow ania majq konstrukcję zrębowq z da 
cham i dwuspadowymi krytymi gontem. Ściany sq o tyn
kowane i pomalowane. Rezerwat obe jm uje  cały obszar 
wsi, która jest dziś jedynq na Słowacji, w której nie 
w prowadzono nowego budownictw a.

2 d i a r (pow ia t Poprad). Wieś ta powstała na prawie 
wołoskim  w poczqtku XVII w. Jej mieszkańcy zajm owali 
się rolnictwem , pasterstwem i wyrębem drewna. 2<Jiar 
ma luźnq, łańcuchowg zabudowę. Zagrody sq zam knię
te ze wszystkich czterech stron. Pierwotny plan domu

jest tró jdzie lny, asymetryczny (sień-izba-kom ora), przy 
czym do sieni można się dostać z wnętrza zagrody. 
D rugi typ domów upowszechnił się na poczqtku XX w .; 
jest to dom z trzema pomieszczeniami (izba-sień-kom o- 
ra), z sieniq dostępnq od frontu .Domy o ścianach 
zrębowych budowano z połowizn, budynki gospodarskie 
wznoszono z cieńszych bali. Dachy dwu- i czterospa
dowe kryte sq gontem.
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RESERVES OF FOLK ARCHITECTURE IN SLOVAKIA

From a viewpoint of the theory of monuments protection the 
preservation of historic complexes in form of reserves seems 
most suitable. Most of the values of folk building, quality 
of architecture as well as its urbanistic value are preserved 
and the entire historic environment is then protected.
Natural and cultural diversity of Slovakia’s landscape has 
found its expression in a big number of different forms of 
folk architecture, which developed most rapidly at the end 
of the 19th and early 20th centuries. The first major cam
paign for the protection of folk architecture in Slovakia was 
the reconstruction of the village of Ćićmany after fire in 
1921 with its characteristic chipped houses covered with 
sophisticated geometric ornaments. Ćićmany was the first 
village to be recognized as a reserve in 1977.
There are nine reserves of folk architecture in Slovakia: 
Brhlovce and Velke Levare in west Slovakian district, Ćićma
ny, Podbiel’, Sebechleby, Spania Dolina and Vlkolinec in 
Central Slovakia, Żdiar and Osturna in east Slovakian d i
strict.
In Brhlovce the protection is extended to a complex of 
housing and farming quarters hewn in a steep rock slope, 
In soft porous tuff of volcanic origin. In the village of Vel
ke Levare protection covers the so-called "Habansky ma
nor", i.e. a group of clay houses erected around a square 
market place and making an independent entity.

Rooms in the attick under high roofs were used for drying 
earthenware pots, which was the main job of anababtists. 
A group of cellars and wine houses, situated at the out
skirts of Sebechleby, were also recognized as a reserve. The 
cellars were hollowed in the bed rock and over them one- 
or two-room plastered stone houses were put up. Hip roofs, 
protruding on one part and supported with wooden pillars, 
make additional semi-open quarters. Spania Dolina, situated 
on an uneven site, has houses with high underpinning brick
work and "wooden storage rooms” . There are more living-in 
than farming quarters in there as the main job of villagers 
was mining.
Vlkolinec is a village arranged as a densely built-up street 
with elongated crofts. The reserve covers the entire village, 
which is the only village in Slovakia with no modern build
ings. Żdiar has a "loose chain" construction and the crofts 
are encircled from all four sides. Chipped houses are built 
from the halves and ridge and hip roofs are covered with 
shingle. A similar kind of buildings is found in Osturna. 
Various criterions have been taken into account when choo
sing complexes to be recognized as reserves. First and fo
remost these were ethnographic elements and also present 
technical condition of the buildings and possibilities to use 
them for touristic purposes.

MARIA USAKOVA

OSTURNA -  REZERWAT ZABYTKOWEGO BUDOWNICTWA LUDOWEGO NA SŁOWACJI

Jednym z dziewięciu rezerwatów arch itektury ludowej 
na Słowacji, o którym pragniemy w ięcej powiedzieć, 
jest góralska wieś Osturńa. Położona na styku pasma 
Wysokich Tatr i Spiskiej M agury w części pó łnocne j 
graniczy z Polskq. O ryg ina lna  arch itektura ludowa i 
zachowany charakter struktury osadniczej zadecydowały 
o tym, że 3 X 1979 r., w myśl rozporzqdzenia Rzqdu 
SRS nr 315, Osturńa została uznana za rezerwat a r
chitektury ludowej. Wyznaczone zostało jednocześnie 
pasmo ochronne.

Osturńa jest najbardzie j rozległq i największg wsiq ma- 
gurskq. Ma 9 km długości, leży w Spiskiej M agurze 
w do lin ie  potoku osturniańskiego, w odległości 20 km 
na południow y zachód od Spiskiej Starej Wsi. A dm i
n istracyjn ie należy do pow iatu Poprad w w ojew ódz
tw ie wschodniosłowackim . Wieś została założona przez 
pasterzy ukraińskich, którzy os ied lili się tu w XVI w. 
w czasie kolonizacji wołoskiej.
Pierwszy dokum ent pisany na tem at te j miejscowości 
pochodzi z 1593 r. P ierwotnie należała ona do feuda-
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1. W idok  ogólny zabudowy środkowej 
części wsi

1. A genera l view of the build ings in the 
middle  pa rt  of the v il lage

łów z Niedzicy, Horvath-Palocsay, następnie z Topor
ca, a także do innych rodów. W  1787 r. wieś liczyła 
200 domów i 1339 mieszkańców. W  1828 r. stały tu 
252 domy, a liczba mieszkańców wynosiła 1809. Dziś 
jest 236 domostw i około 1100 mieszkańców. Dawniej 
tutejsza ludność zajm owała się g łów n ie  pasterstwem, 
a z czasem także pracą na roli i w lesie.
C harakter rolniczy i pasterski wieś zachowała po dzień 
dzisiejszy. Podstawową sferą dzia łań pozostaje gospo
darka ro lna w oparciu o gospodarstwa prywatne. W 
1970 r. użytki rolne zajmowały pow ierzchnię 646 ha, 
gdzie g łów n ie  hodowano jęczm ień, owies i ziem niaki. 
Dostatek paszy stwarza dogodne w arunki d la hodowli 
zw ierząt domowych i trzody. W  przeszłości hodowano 
tu g łów nie owce. Później rozw inęła się także hodowla 
trzody chlewnej. W  ramach socjalistycznej kolektyw iza
cji ro ln ic tw a rozpatrywane jest przekształcenie wsi 
Osturńa w samowystarczalne gospodarstwo spó łdz ie l
cze ukierunkowane na hodowlę owiec.
Poza roln ictwem  i hodowlą zwierząt, mieszkańcy te j wsi 
zajm owali się też innymi pracam i. W yrab ia li np. narzę
dzia rolnicze z drewna, a w XIX w. także sukno. W y
szywanie, tkan ie  płótna, wyrób szmacianych dyw an i

ków, szycie kierpców -  to zajęcia, które mieszkańcy wsi 
wykonywali aż do połowy XX w. W okresie pow ojen
nym coraz częściej mieszkańcy wsi podejm owali pracę 
w Spiskiej Nowej Wsi — Spiskiej Hanuszowce i w Kież
marku.
W ie lo le tn ia  ekonomiczna i kulturowa izo lacja zama- 
gurskich wsi spowodowała, że zachował się tu reg io 
nalny charakter sztuki, obyczajów, a także w a rch itek
turze.
Z punktu w idzenia układu osadniczego domy we wsi 
Osturńa tworzą łańcuchową zabudowę, c iągnącą się 
do liną wzdłuż potoku osturn iańskiego. Pojedyncze za
grody położone są najczęściej po jedne j stronie drogi, 
w różnej od siebie odległości. G runty jednego gospo
darstwa ciągną się d ług im  pasem po obu stronach 
od środka doliny, gdzie przy drodze przebiegającej 
wzdłuż potoku usytuowane są zabudowania. Pasma 
gruntów  ciągnące się przez do linę  od jednego grze
bienia pagórków do drug iego dzielą cały obszar wsi 
na swoiste pasy. Taki pas gruntu nosi nazwę zóru- 
bok.
Pierwotna szerokość dzia łki wynosiła 110-130 m. Na 
skutek podziałów  majątkowych działki u legały zmniej-
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3. Zespól zagród zamkniętych

3. A group of enclosed crofts

4. Zagroda zamknię ta z trzech stron

4. A croft encirc led on three sides

szeniu, tak że dziś mieszkańcy wsi nie sq w stanie 
określić pierwotnych g ran ic  „za ru b ku ” . Zan ika ły  też 
wolne przestrzenie pomiędzy domami i z p ie rw otne j 
zabudowy łańcuchow ej powstała gęsta zabudowa u li
czna, co szczególnie w idoczne jest w centrum  wsi. W  
górnej  i do lne j części wsi zachowały się do dziś e le 
menty zabudowy łańcuchow ej. W  obręb ie  wsi powstały 
trzy centra, z których największe znaczenie ma cen
trum ze szkołę podstawową, przedszkolem i budynkam i 
adm inistracyjnym i.
Od struktury osadniczej wsi zależy rozmieszczenie i 
charakter zabudowy poszczególnych gospodarstw . Pod
stawowa jednostka budow lana — zagroda, zachowała 
się w kilku formach. Najstarszą jest zagroda o tw arta  
dwustronna, z której stopniowo powstawały zagrody 
otw arte tró js tronne i zabudow ania zam knięte lub  o tw ar
te z czterech stron. We fron tow ej części zagrody stoi 
dom ustawiony kalenicą rów nolegle do d rog i. Za nim 
zna jduje  się małe podwórze, tzw. obora, zabudowane 
budynkami gospodarskim i. W  ty lne j części zagrody -  
równolegle do domu — zna jdu je  się stodoła, a po bo
kach pozostałe, mniejsze zabudow ania -  chlewy, ow 
czarnie, w iaty d la wozów, szopy.

Podział przestrzenny domu osturn iańskiego jes t charak
terystyczny dla wsi góra lskie j z regionu Spiszą w są
siedztwie gran icy z Polską. Jeśli przyjmiemy, że oś sy
metryczną podziału stanowi wejściowa sień, to dla wsi 
Osturńa charakterystyczny jest dom o następującym  
układzie: sień (nie opalana), z której wchodzi się do 
izby, obok izby zna jdu je  się komora. Do domu wchodzi 
się drzw iam i umieszczonymi asymetrycznie w szczyto
wej jego  ścianie. W  najstarszych domach na uwagę 
zasługują drzwi wejściowe z nadprożem w kształcie po
łowy łuku, ozdobionym drewnianym i gwoźdźmi. Spoty
kamy tu także tzw. domy polskie, które nie są tu je d 
nak charakterystyczne. M ają  symetryczny p lan : izba- 
-sień-komora. Budowane były przez polskich majstrów 
po II w o jn ie  św iatowej.
Podstawowym materia łem  budowlanym jest drewno. 
Domy zbudowane są na niskich kamiennych podm u
rówkach. Ściany mają konstrukcję zrębową z belek c io 
sanych obustronnie . W ewnątrz domy są tynkowane i 
malowane. Dachy półszczytowe o różnych proporcjach 
za łam ania szczytu (1 /4—3/4 wysokości). Dachy p ierw ot
nie pokrywane były gontem. S topniowo ten m ateria ł 
zastępowano etern item  lub blachą. W  starszych do-
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5. Ogólny widok zagrody

5. A  genera l view of the croft

6. Plany domów  we wsi O stu rńa : A -  
izba, В -  sień, С — komora, D  -  kuch
nia

6. Plans o f  houses in O stu rńa : A  — a 
room, В -  a vestibule, С — a recepta
cle, D — a kitchen

7. Szczytowa strona domu z przedzie lo
ną sienią

7. A gab le  side of the house with a p a *  
t i t ioned vest ibule
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8. Dom o trzech pomieszczeniach asy
metrycznie rozmieszczonych

8. A  house with three rooms d is tr ibuted  
asymetrically

9. Dom o trzech pomieszczeniach asy
metrycznie rozmieszczonych

9. A  house with three rooms d is tr ibuted  
asymetrically

10. Część gospodarcza zagrody zamknię 
te j z czterech stron

10. Farm pa r t  of the croft enclosed on 
four sides
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11. Kamienna p iw n ica  przy drodze

11. A stone ce l la r  by the road

(Fot. 1 -3  — Jozef Usak, 1967; 4, 5, 7
-1 1  -  M ar ia  Usakovà, 1978; -  rys. -  
M ar ia  Usakovà)

mach na belkach stropowych w izbach odczytać moż
na datow an ie . Belki zdobione sq motywem solarnym. 
Stodoły i pozostałe budynki gospodarskie sq zbudow a
ne z tego samego m ateria łu i tq samq technikq, co 
domy m ieszkalne. M ajq dachy dwuspadowe, kryte gon 
tem, szczyty z okapam i. Do stodoły dobudow ana jest 
s ta jn ia  tworzqca z niq jednq całość.
O gó lny charakter wsi nada jq  jeszcze kam ienne p iw n i
ce i spichlerze postaw ione naprzeciwko zagrody, po 
d rug ie j stronie drogi.
Przedmiotem ochrony w rezerwacie Osturńa jest zespół 
84 zagród wpisanych do państwowego rejestru zabyt
ków kultury, a ok. 50 stanowi przedm iot zainteresowań 
służb konserwatorskich. Zachowanie struktury osadn i
czej wsi, poszczególnych zagród oraz wyjqtkowy typ 
domu osturn iańskiego -  stanowiq o unikatowości tejże

wsi na terenie ca łe j S łowacji. Kra jobraz Spiskiej M a
gury jest niezwykle urozmaicony, dzięki b liskiem u sq- 
siedztwu Wysokich Tatr, dorzecza D una jca  i Czerwo
nego Klasztoru. Zachowana drew niana arch itektura we 
wsi Osturńa i zarazem atrakcyjność przyrody sq w a
runkam i sprzyjajqcymi rozwojowi rekreacyjnej funkcji 
wsi.
U znanie wsi Osturńa za rezerwat zabytkowej arch itek
tury ludowej m iało na celu zachowanie wartości kul
turowych w nowych warunkach współczesnego życia 
oraz zapewnienie systematycznej opieki nad zabytkami 
i um iejętnego ich wykorzystania.
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OSTURŃA -  A RESERVE OF HISTORIC FOLK BUILDING IN SLOVAKIA

One of main reserves of folk architecture in Slovakia is a 
mountaineers’ village of Osturńa, the largest village in Spi
ska Magura. Situated in a stream valley it has a loose 
chain construction running along the road over the stream 
for 9 kms. A characteristic feature is the division of land. 
Land belonging to one farm runs — as a long belt — from 
the middle of the valley on two sides upwards. Such a belt 
is locally called as "zarembok t-  zarubok” . The basic con
structional unit, i.e. a croft, has been preserved in few de
velopmental forms ranging from an open croft built-up on 
two sides to an enclosed croft built-up on four sides.
A spatial division of the Osturńan house is typical for a 
mountaineers' house in the Spisza region neighbouring Po
land. Houses with a chipped construction were raised from 
beams chopped on both sides; semi-gable roofs with va

rious proportions of the gable deflection were covered with 
shingle. Barns and farm houses are built in a similar tech
nique and in the same material. Stone granaries and cellars 
raised opposite the croft, on the other side of the road, give 
the village a specific character.
The subject of the protection in the reserve of Osturńa is 
a group of 84 crofts written in a state register of monu
ments. Further 50 crofts are the subject of interest to con
servation services.
The preservation of a settlement structure of the village, of 
individual crofts and an exceptional Osturńan type of the 
house decide of a unique character of the village on the 
territory of Slovakia. Wooden folk architecture of Osturńa 
and attractive landscape of Spiska Magura promote de
velopment of a recreative function of the village.
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