
Pavel Habáň

Motywy zdobnicze w drewnianej
architekturze ludowej Słowacji : na
przykładzie szczytu dachu
Ochrona Zabytków 41/2 (161), 120-124

1988



KOMUNIKATY, DYSKUSJE

PAVEL HABAŃ
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(NA PRZYKŁADZIE SZCZYTU DACHU)

Drew niana architektura ludowa od wielu lat jest przed
miotem żywego zainteresowania zarówno specjalistów, 
jak  i szerokich rzesz społeczeństwa. Stanowi ona do
kument przeszłości i źródło inspiracji dla współczes
nych artystów. Przyciąga swym pięknem, zachwyca 
umiejętnym wkomponowaniem w krajobraz. 
Różnorodność form artystycznych w architekturze ludo
wej nasuwa pytanie, co skłaniało człowieka żyjącego 
w trudnych warunkach naturalnych do twórczości arty
stycznej. N ie była to jedynie potrzeba artystycznej dzia
łalności. Twórczość była bowiem zawsze niezwykle sil
nie zw iązane z codziennym życiem i pracą człowieka 
i pełniła różnorakie funkcje pozaestetyczne. Między 
innymi jed n ą  z takich pierwotnych funkcji była funkcja 
magiczno-kultowa.
Jeszcze dziś odnajdujem y w zdobnictwie architektury 
ludowej pierwiastki, których obecność miała zapewnić 
„m agiczną ochronę” domowi. W raz z rozwojem świa
domości społecznej zmniejszało się przekonanie o ma
gicznej sile oddziaływania tych elementów. Przetrwały 
jednak zwyczaj i forma, które dziś są źródłem wiedzy 
o kulturze duchowej społeczeństwa w ubiegłym stu
leciu.
W  drugiej połowie XIX w. — w związku ze zmianami 
w strukturze społecznej — dostrzegamy na wsi słowac
kiej dążenie bogatych gospodarzy do podkreślania 
swego statusu społecznego. O dzw ierciedlenie tego 
znajdujem y w całej kulturze m aterialnej, a zatem i w 
architekturze. O kazałość domu świadczyła o pozycji 
jego właściciela. Służyło temu m.in. zdobienie elem en
tów architektonicznych, np. szczytu dachu.
W  końcu XIX i na początku XX w. w architekturze 
drewnianej Słowacji przeważała forma dachu dwuspa
dowego ze szczytem i poddaszem, z jednym lub więcej 
świetlikami umieszczonymi symetrycznie w płaszczyźnie 
szczytu, z półokrągłym daszkiem-kozubkiem, i w zwień
czeniu szczytu. Po środku szczytu znajdow ał się rzeź
biony świetlik służący do wietrzenia poddasza. Formy 
tego otworu były bardzo zróżnicowane (rys. 1). N ie
które przedstawiały starsze, przedchrześcijańskie, znaki 
magiczno-kultowe, w większości różnego typu symbole 
solarne, tj. motywy koła, swastyki, rozety, gwiazdy. Inne 
w iążą się z symboliką chrześcijańską. Są one znacznie 
częściej spotykane niż znaki magiczno-kultowe. Często 
spotykamy je  połączone, np. motyw krzyża i rozety w 
jednym ornam encie. Związki między motywami starszymi 
a chrześcijańskimi pojaw iające się w formach otworów 
świetlikowych utwierdzają nas w przekonaniu, że arty

stycznie opracowany symbol zachował tu swą funkcję  
ochrony domu. Zapew nić miał ochronę przed przeni
knięciem złych mocy. Symbolikę chrześcijańską wyrażają  
różnego rodzaju krzyże, często łączone z motywami 
koła, serca, koniczyny, schematycznie przedstawionymi 
formami kielichów i monstrancji. Świetliki często przy
pom inają kształtem okna kościelne z różnych epok. 
W  XIX w. pojaw iają się elementy świeckie: w ornam en
tach występują owoce, butelki, gęśle, a także proste 
formy geometryczne.
Formę artystyczną miał też pazdur, drobny elem ent sta
nowiący nieodłączną część półokrągłego daszku-kozub- 
ka wieńczącego szczyt. Jego pochodzenie nie zostało 
wyjaśnione. Przypisywano temu elementowi — podobnie  
jak  innym — charakter magiczny. Pazdury były bogato  
profilowane (rys. 2). Niekiedy nabijano je  gwoździami. 
Panowało przekonanie, że przedmioty szpiczaste unie
możliwiają dostęp złym mocom. Pazdur utrzymał się w 
konstrukcji szczytu nawet wówczas, gdy przestał pełnić 
funkcje magiczne.
W  większości drewnianych budynków spotykamy się do 
dzisiaj z kozubkiem w zwieńczeniu szczytu, który sku
tecznie chronił przed wpływami wiatru. Jego odeskowa
nie od dołu było często zdobione symbolicznymi zna
kami lub inicjałam i w łaściciela domu.
Przy budowie szczytu niezwykle istotną rolę odgrywał 
sposób ułożenia desek. Najczęściej było ono proste 
pionowe. Początkowo rzadziej, a potem coraz częściej 
deski układano ukośnie. Szpary zabijano listwami, tak 
by zabezpieczały poddasze przed deszczem. W prow a
dzenie listew w iązało  się z nowymi propozycjami arty
stycznymi. Całości obrazu dopełniały ozdobnie wycina
ne deski, które obramowywały szczyt. Ten ornam ent 
mógł mieć najróżniejsze formy (rys. 3), szczególnie cie
kawe w dobie dekoratywizmu końca XIX i początku 
XX w.
Wysokość szczytu i poddasza, sposób ułożenia desek 
i listew na szczycie, formy rzeźbiarskie zdobień — wszy
stko to stworzyło odm ienne typy konstrukcji szczytów w 
różnych regionach Słowacji. Zwraca uwagę przenikanie 
się różnych form, pewien eklektyzm, wynikający z kon
taktów między regionam i. W zorce przenosili rzemieślni
cy, cieśle zwłaszcza z Orawy i Liptowa. Tak na przy
kład na Kisuciach, ja k  i na sąsiedniej Wołoszczyźnie, 
znajdujem y wysokie szczyty z małym poddaszem, w w ięk
szości bez kozubka i pazdura, z pionowo ułożonych de
sek, z listwami dzielącymi szczyt na liczne małe regu
larne płaszczyzny. Poprzez pionowe i poziome układanie
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1. N a jba rdz ie j  typowe formy świetl ików

1. The most typ ica l forms of lanterns

2. Pazdury zdobiące szczyty

2. Elements decorat ing the gables

121



4, Forma szczytu na jbardz ie j popu larna  w okolicy Kysńc (gm ina Lutiśe, pow ia t  Żlina)

4. Gable 's form most popu la r  in the environs of Kysûc (commune of Lutiśe, Żlina district)

listew na brzegach szczytu powstaje bardzo charakte
rystyczny rysunek często uzupełniany półkoliście wycię
tymi deseczkami (fot. 4). Takq formę szczytu spotykamy 
jedynie na O raw ie i w Liptowie. Charakterystyczną ce
chą szczytu orawskiego jest niewielki trójkąt szczytu 
z pionowo lub ukośnie nabitych desek, przechodzący 
stopniowo w wysokie poddasze z kozubkiem i pazdu
rem w zwieńczeniu. Bardzo często szczyt zdobiony jest 
motywem solarnym z listew ułożonych w formie w achla
rza (rys. 5). Motyw słońca na szczycie odnajdujem y czę
sto także w północnym Turcu i w Liptowie. Przy ukoś

nym odeskowaniu szczytu jest ono podkreślane listwo- 
waniem. Forma szczytu orawskiego pojawia się też na 
sąsiednim Liptowie aż do okolic Rożemberka. W  n ie
których wsiach orawskich takich jak  Hruśtin, Babin, 
Kruśetnica znajdujem y unikatową formę szczytu łam a
nego, składającego się z dwu samodzielnych płaszczyzn. 
Dolną zdobi łukowy gzyms, który wraz z pionowymi li
stwami tworzy ślepe arkady. Część górna odeskowana  
jest pionowo lub ukośnie. O b ie  płaszczyzny wraz z m a
łym poddaszem i kozubkiem w górze dzielą szczyt aż na 
pięć pasów (rys. 6 ).
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5. Forma szczytu orawskiego z charakterystycznym w ach la 
rze^  z listew (gm ina  M a la t inó ,  pow ia t  Dolny Kubin)

5. Form of Orava's gab le  with a character is t ic  gore of 
l istels (commune of M a la t inó ,  Dolnÿ Kubin  district)

7. Szczyt z okolic  Spiszą (Relov-Hâgy, pow ia t  Poprad)

7. The gab le  in the environs of Spisz (Relov-Hagy, Poprad  
district)
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6. Orawski szczyt podwó jn ie  ła m a 
ny (gm ina Hrustan, pow ia t  Dolny  
Kubin)

6. O rava ’s gab le  (k ind of m an 
sard roof) (commune of Hrustân, 
Dolnÿ Kubin district) '■



8. Forma szczytu góralskiego (Sucha Hora, pow ia t  Dolny  
Kubin)

8. Form of a h ighlanders ' gab le  (Sucha Hora, Dolny Kubin  
district)

Podobnie jak to ma miejsce we wsiach liptowskich, 
również w okolicach Rożomberka, Svermova i Vernara, 
spotykamy w zasadzie te same wzory szczytów. Jest to 
stosunkowo niewielki szczyt z wysokim poddaszem, n a j
częściej ukośnie odeskowany, z kozubkiem i pazdurem. 
W  innych miastach Horehroni, takich jak  np. Śumiac, 
H e l’pa, Pohoreló, charakterystyczny jest szczyt wysoki 
z niskim poddaszem. Jego prosto lub ukośnie odesko
w ana płaszczyzna bywa przedzielona poprzeczną listwą 
ozdobioną ornamentem. Forma ta zbliżona jest do spo
tykanych w regionie Turca, wschodniego Liptowa i Spi
szu, gdzie przeważa wysoki szczyt z małym poddaszem, 
z kozubkiem i pazdurem w zwieńczeniu (rys. 7). W  Lip
towie i Turcu szczyt o deskach układanych pionowo 
lub ukośnie, często jest zdobiony listwami i artystycznie 
wycinanymi deskami na obrzeżach.

Cechy szczególne — w porównaniu ze wszystkimi wymie
nionymi formami — posiadają szczyty w domach g óra l
skich w niektórych miastach słowacko-polskiego p o g ra 
nicza na Spiszu (Żdiar, Osturńa) i na O raw ie (Sucha 
Hora, Hladovka, V itanovâ). Już na pierwszy rzut oka 
widoczne jest znacznie bogatsze zdobienie. Najczęściej 
szczyt jest podzielony na dwa poziome pola bogato  
zdobione listwami. W  górnej części szczytu przybite są 
one wachlarzowato. Dolna część — niekiedy oddzielo
na od górnej wąskim daszkiem — podzielona jest li
stwami na ślepe arkady, podkreślone łukowato wycię
tymi bocznymi deskami (rys. 8 ).
W  południowym Liptowie na początku XX w. rozwinęła 
się nowa forma szczytu i jego  dekoracji; stanowi ona

DECORATIVE THEMES IN THE FOLK W O O DEN ARCHITECTURE

W ooden fo lk a rch itectu re  is a docum ent and source of the 
know ledge on the past. It a ttracts w ith its beauty and c a p 
tures w ith a sk illfu l in troduction  into the environm ent.
A big number o f decorative themes have survived in wooden 
fo lk  a rch itecture, inc lud ing  a rch itec ton ic  elements o f roo f’s

9. Nowa forma szczytu z okolic po łudniowego Liptova

9. A new form of the gab le  from the environs of the 
south of Liptova
(wszystkie rysunki i  zdjęcia  -  P. Habóń)

świadectwo dążeń bogatszych obywateli do podkreśle
nia swej pozycji społecznej. Tradycyjny szczyt z pod d a
szem został zastąpiony przez szczyt bez poddasza. Front 
domu chroniony jest przez zdecydowanie wystający 
dach. Nowa dekoracja to przede wszystkim ozdobnie 
wycięte, krzyżujące się belki w górnej partii szczytu, 
wysunięte przed jego płaszczyznę (rys. 9). Zachowany  
został świetlik, a wycinane boczne deski zdobią brzeg 
wysuniętego dachu. Takie rozwiązanie w jego na jc ie 
kawszej formie spotykamy w Liptowie* w okresie m ię
dzywojennym, a jego wpływy można spotkać w konstru
kcjach szczytów sąsiednich regionów. Za wzór tego  
typu rozwiązań posłużyła architektura budynków s a n a 
toryjnych na Słowacji, budowanych wedle wzorów a lp e j
skich. Mamy tu do czynienia z w ielom a aspektami wy
korzystania motywów czy pierwiastków ludowej arch i
tektury alpejskiej. W  tym dążeniu do reprezentacji nie 
zagubiono jednak funkcjonalności i celowości wzo
rów.
Można powiedzieć, że kultura artystyczna w architektu
rze ludowej była podporządkowana zasadom gustu 
zbiorowego danej społeczności. W yrastała z tradycyj
nych, estetycznych norm przenoszonych z pokolenia na 
pokolenie, które zachowały swoją przydatność przy 
transponowaniu wartości i wzorów czerpanych z róż
nych źródeł.

Pavel H abań
Stótny Clstav Pamiatkovej Starotlivosti, Bratis lava  

(Państwowy Urzqd Ochrony Zabytków w Bratysławie)
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IN SLOVAKIA (O N  THE EXAMPLE OF THE ROOF’S GABLE)

gables. The present a rtic le  is devoted to the analysis of 
these themes. The au thor discusses decorative forms which 
are found in wooden arch itecture  of S lovakia, exem plified  
by roof's gables.


