
 

Agnieszka GACZKOWSKA   

  

ARCHITEKTURA PRZYSŁUPOWA W POLSCE  

 ZNACZENIE ANALIZY JEJ MIGRACJI DLA WYJAŚNIENIA 
GENEZY KONSTRUKCJI 

  
Artykuł jest próbą zlokalizowania polskich przykładów domów przysłupowych występują-

cych na terenie całej Polski, nie tylko w ich największym skupisku czyli polskiej części daw-
nych Górnych Łużyc (obecnie południowo-zachodnia część Dolnego Śląska). Niektóre cechy 
charakterystyczne dla tej konstrukcji uległy znacznej modyfikacji podczas migracji. Bardziej 
wnikliwe prześledzenie owych zmian może w znacznym stopniu przyczynić się do wyjaśnienia 
okoliczności powstania tej konstrukcji i genezy cech charakteryzujących ich pierwotny wygląd. 

  
Konstrukcja przysłupowa, umgebinde, architektura drewniana 

  

1. ARCHITEKTURA PRZYSŁUPOWA – CHARAKTERYSTYKA 
KONSTRUKCJI, OBSZAR WYSTĘPOWANIA 

  
1.1. Cechy charakterystyczne konstrukcji. 

  
Niemiecki termin Umgebinde jest najcze ̨ściej spotykana ̨ nazwa ̨ dla konstruk-

cji przysłupowej. Jest to spowodowane etymologia ̨ słowa, która w pełni oddaje 
jego znaczenie. Niemieckie słowo Gebinde oznacza róz ̇norodność form konstruk-
cyjnych opieraja ̨cych sie ̨ o róz ̇norodność poła ̨czeń ciesielskich. Cze ̨ść -um wska-
zuje na strukture ̨ „wokół” czegoś – w jednoznaczny sposób odwołuja ̨c sie ̨ do spe-
cyficznej formy słupów konstrukcyjnych otaczaja ̨cych izbe ̨ zre ̨bowa ̨ [1]. Do pod-
stawowych elementów typowego domu przysłupowego należa ̨: izba murowana, 
izba zre ̨bowa oraz konstrukcja przysłupowa podtrzymuja ̨ca struktury znajduja ̨ce 
sie ̨ ponad parterem. 
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Rys. 1.1. Typowe cechy architektury przysłupowej; kolejno: izba zrębowa, izba mu-
rowana, konstrukcja przysłupowa, zestawienie poszczególnych elementów w całość[3] 

 

1.2. Obszar występowania 
 

Konstrukcja przysłupowa dzięki oszczędności budulca i możliwości elastycz-
nego dostosowywania się do potrzeb odbiorców pod względem wielkości (szeroko- 
i wąskoprzęsłowe, krótko- i długomieczowe konstrukcje dawały możliwość prak-
tycznie dowolnego regulowania gabarytów obiektu) i ceny ( w zależności od po-
trzeb stosowanie tańszych lub droższych rodzajów drewna, lokalnej gliny, kamieni 
itd.) bardzo szybko rozpowszechniła się na terenie Górnych Łużyc. 

 
Rys. 1.2. Obszar występowania konstrukcji przysłupowej [3] 

Izba ZrÍ bowa CzÍ úc Murowana Konstrukcja Przys≥upowa Dom Przys≥upowy

 
Izba zrębowa                       Część murowana               Konstrukcja Przysłupowa              Dom Przysłupowy 



Architektura Przysłupowa w Polsce.  
Znaczenie analizy jej migracji dla wyjaśnienia genezy konstrukcji. 

3 

 
Przykłady tej unikalnej konstrukcji odnajdujemy dziś zarówno po czeskiej, 

jak i polskiej i niemieckiej stronie granicy rozdzielającej dawne Górne Łużyce. 
Różnią się one między sobą.  

W mniejszy lub większy sposób konstrukcje zmieniały się przez pryzmat lo-
kalnych trendów w architekturze. Po niemieckiej stronie, domy są okazalsze, bo-
gatsze, mają większe gabaryty, często wyposażone są w bogaty detal lub okładziny 
z łupka bitumicznego. Po czeskiej stronie natomiast większa jest rola izby zrębo-
wej – masywna struktura wyraźnie dominuje nad ryglową, domy są niższe, o bar-
dziej przysadzistych proporcjach.[3] 

 

1.3. Największe skupiska architektury przysłupowej na terenie Polski 
 

W Polsce największe skupisko domów przysłupowych to obszar części Dol-
nego Śląska. Miejscowością o największym nagromadzeniu zachowanych obiek-
tów przysłupowych jest Bogatynia [13]. 

 

Bogatynia
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Rys. 1.3. Lokalizacja największego skupiska konstrukcji przysłupowej w Polsce [3] 

 
 

2. ARCHITEKTURA PRZYSŁUPOWA – NIETYPOWE 
LOKALIZACJE NA TERENIE POLSKI 

 
2.1. Przykłady domów historycznych. 

 
Przykłady obiektów przysłupowych występujących na terenie Polski poza ob-

szarem ich najbardziej intensywnego występowania ilustruje poniższa mapa. Ba-
danie występowania obiektów przeprowadzone zostały na podstawie kwerendy 
zasobów wszystkich polskich muzeów etnograficznych i muzeów wsi [4]. Jak 
można wnioskować na podstawie mapy, ten typ konstrukcji pojawiał się w strefie 
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sąsiadującej z rejonem najintensywniejszego występowania konstrukcji. Zapewne 
przyczyną takiej dystrybucji są przenoszące się z miejsca na miejsce grupy cieśli 
spełniający obowiązek wędrówek rzemieślniczych, poszukujących zarobku oraz 
indywidualnych kontaktów. 
 

 
 

Rys. 2.1. Występowanie przykładów konstrukcji przysłupowej w Polsce [4] 
 

Większość z obiektów występujących w powyższych lokalizacjach to przykłady 
domów przeniesionych do skansenów z innych, pobliskich lokalizacji. Jedynie w 
Muzeum Wsi w Markowej eksponowane są przykłady lokalnej historycznej archi-
tektury z tej miejscowości. 

W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie można podziwiać prze-
niesiony z Goleszowa k. Cieszyna (ul. Wolności 46) duży dom przysłupowy (o 
powierzchni 104 m 2, kubaturze: 420 m3 ). Kamienny fundament na rzucie prosto-
kąta podtrzymuje zrębowe ściany. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe są usytuowa-
ne centralnie. Cały obiekt przekryty jest dwuspadowym dachem z naczółkami.  

 

  
Rys. 2.2.1 Fotografie domu z Goleszowa przeniesionego do skansenu w Chorzowie [8], [9]. 
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Kolejnymi przykładami obiektów przysłupowych znajdujących się obecne w 
zmienionej lokalizacji są chałupy z Potrzebowa z 1675 roku oraz z Marcinowa z 
XVIII wieku. Zostały one przeniesione do Muzeum Etnograficznego w Zielonej 
Górze z siedzibą w Ochli. Fotografie tych obiektów znajdują się poniżej. 

 

  
  

Rys. 2.2.2 Fotografie domów z Potrzebowa i Marcinowa przeniesionych do skansenu w 
Ochli [10] 

 
 

Przykłady architektury przysłupowej możemy również odnaleźć w Muzeum 
Wsi Opolskiej [11]. Znajdziemy tam dwa przykłady chałup przysłupowych.  

Pierwsza „pochodzi z końca XVIII wieku i składa się z części mieszkalnej zbu-
dowanej w konstrukcji zrębowej ze ścianą przysłupową w szczycie oraz części 
gospodarczej w konstrukcji ryglowej. Budynek jest szerokofrontowy, dwutraktowy 
z przelotową sienią. Dach dwuspadowy pokryty jest słomą. Wewnątrz po prawej 
stronie sieni znajduje się izba i komora, po lewej dwa pomieszczenia gospodarcze. 
Do tych pomieszczeń przystaje dobudowana później stodoła.” [11].  

Natomiast druga chałupa „wybudowana została na przełomie XVIII/XIX w. w 
konstrukcji mieszanej: przy starszej części, przy szczycie, występuje konstrukcja 
przysłupowa, przenosząca ciężar dachu nad częścią mieszkalną wykonaną ze ścian 
zrębowych (świerkowych), a dalsze partie budynku wykonane są w konstrukcji 
słupowo-ryglowej z wypełnieniem szachulcowym. Budynek składa się z izby 
głównej, przelotowej sieni, komory, z pomieszczeń gospodarczych, do których 
można wejść od sieni oraz drugiej sieni, mieszczącej się przy drugiej izbie, usytu-
owanej pośrodku budynku, z osobnym wejściem. W budynku, pod wspólnym dwu-
spadowym dachem znajduje się jeszcze  stodoła z wrotami z obu stron. Dach z 
więźbą dachową o konstrukcji jętkowo-płatwiowej pokryty jest słomą. Wejścia na 
strych, przy pomocy drabiny usytuowane są w sieniach. Na odrzwiach w sieni bu-
dynku wyryta jest data 1798, która może świadczyć o roku budowy części miesz-
kalnej.”[11] 
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Oba obiekty usytuowane są w Muzeum Wsi Opolskiej w bezpośrednim sąsiedz-
twie, co ułatwia ich porównanie. 

    
Rys. 2.2.3 Fotografie Chałup przysłupowych zgromadzonych w Muzeum Wsi Opol-

skiej opisywanych powyżej – kolejno chałupa numer 1 i numer 2. [11] 

 

2.2. Obiekty w pierwotnej lokalizacji. 
 

W Muzeum Wsi w Markowej możemy podziwiać obiekty, które pierwotnie wy-
stępowały w tej właśnie miejscowości. Przykładowo, chałupa eksponowana w 
skansenie w Markowej to szerokofrontowy obiekt z 1874 roku z tej właśnie miej-
scowości. 

 

        
 

Rys. 2.3 Chałupa przysłupowa z Markowej [11]  
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3. TEORIE POWSTANIA KONSTRUKCJI PRZYSŁUPOWEJ 
 

3.1. Teoria 1. 
 

W myśl tej teorii konstrukcja przysłupowa powstała wskutek odpowiedzi na po-
trzeby tkaczy mieszkających na terenie, gdzie konstrukcja początkowo się rozpo-
wszechniała [1]. Jack Breen pogłębia tę teorię zakładając, że użytkownicy domów 
przysłupowych byli najczęściej rolnikami, dla których częściową pracą było tkac-
two (bardzo powszechne), stąd nie cały parter przeznaczony był na warsztat (a w 
konsekwencji budowany w technice przysłupowej), a jedynie jego część [2]. 

Uniezależnienie konstrukcji ściany parteru od pozostałych kondygnacji dzięki 
słupom pozwoliło na uzyskanie konstrukcji, która nie przenosiła drgań wytwarza-
nych przez krosna tkackie. Jedynie w przypadku chałupy z Markowej znajdujemy 
jednoznaczne potwierdzanie tej teorii. Miejscowość była znana z wyrobów tkac-
kich, a w samej chałupie najprawdopodobniej mieścił się warsztat. Ta „migracja” 
konstrukcji może zostać więc uzasadniona funkcją obiektu, a właściwie jego prze-
znaczeniem. Trudnym do określenia wydaje się, czy to tkacz zdecydował się na 
dom o takiej konstrukcji ze względu na swój zawód, czy odwrotnie, to istniejący 
dom poprzez takie a nie inne właściwości konstrukcji „sprawdził się” w tej funkcji, 
przez co był użytkowany przez tkacza. 

Zasadnym wydaje się więc zbadanie historii zawodowej mieszkańców pozosta-
łych domów przysłupowych zgromadzonych w muzeach skansenowskich w Pol-
sce. Analiza struktury zawodowej w miejscowościach, w których powstawały 
obiekty przysłupowe później przeniesione do skansenów może dać jednoznaczną 
odpowiedź na pytanie o związek konstrukcji przysłupowej z zawodem pierwszego 
właściciela domu.  

Breen kontynuuje wątek struktury zawodowej jako czynnika determinującego 
narodziny domów przysłupowych. Zastosowanie różnych konstrukcji jest jego 
zdaniem odzwierciedleniem istoty pogranicza wschodnich i zachodnich trendów 
nie tylko architektonicznych, ale i zawodowych [2]. Konsekwentnie wschodnie 
chaty zrębowe wykorzystywane były głównie przez tkaczy i innych rzemieślników 
pracujących po wschodniej, bardziej zalesionej części regionu Łużyc. Natomiast na 
zachód od tego terenu, gdzie dominował rolniczy tryb życia, nie było potrzeby 
tłumienia hałasu warsztatów, stosowana była lekka konstrukcja ryglowa. W wyni-
ku przenikania obyczajów, w tym budowlanych, wycinania lasów przez ludność 
napływającą z zachodu, migracji rzemieślników ze wschodu na zachód – tryb życia 
rodzin często łączących rolnictwo z działalnością rzemieślniczą wymógł pogodze-
nie dogodnych typów budownictwa „pod jednym dachem”. Można przypuszczać, 
że w związku z różnicą ciężaru obu konstrukcji (rys. 1.1) tempo osiadania było 
różne. Pod naporem masywnego dachu pojawiła się potrzeba podpierania go przez 
pionowe belki dostawiane bezpośrednio do ścian.  
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Idąc dalej w tym kierunku, można przypuszczać, że izba murowana pojawiła się 
jako logiczna równowaga dla masywnej izby zrębowej, co umożliwiło „wyrówna-
nie” tempa osiadania obu części domów. To w konsekwencji pozwoliło na dalsze 
zwiększanie gabarytów domu – stawianie najpierw ścianki kolankowej, a później 
całych kondygnacji w lekkiej konstrukcji ryglowej nad parterem.  

 
3.2. Teoria 2. 

 
Kolejna teoria tłumaczy powstanie konstrukcji przysłupowej faktem, iż Górne 

Łużyce leżą na pograniczu wschodnich i zachodnich trendów architektonicznych. 
Zachodnia konstrukcja ryglowa w połączeniu ze wschodnią izbą zrębową zaowo-
cowały specyficznym połączeniem, które wymagało dużej zręczności konstrukcyj-
nej. Udane połączenie zachęcało do dalszych eksperymentów i doskonalenia kon-
strukcji. W myśl tej teorii łatwo można wyjaśnić fakt tak dużego zróżnicowania 
terytorialnego konstrukcji przysłupowej. Im bardziej na wschód, tym więcej poja-
wia się elementów związanych ze wschodnimi trendami architektonicznymi (izba 
zrębowa, masywne elementy drewniane, specyficzny detal) i odwrotnie. Po za-
chodniej stronie granicy spotykamy większe, bardziej okazałe domy i przewagę 
lżejszej konstrukcji ryglowej. W myśl takiej zasady, przytoczone powyżej przykła-
dy przysłupów na terenie Polski wpisują się w ten trend. Posiadają bardziej przysa-
dziste proporcje niż obiekty przysłupowe skupione w południowo-zachodniej czę-
ści Polski (pozostałe przysłupy znajdujące się na terenie Górnych Łużyc w obrębie 
Niemiec). Obiekty te najczęściej składają się wyłącznie z izby zrębowej i słupów 
podtrzymujących dach – brak w nich izby murowanej, a co ważniejsze „zachod-
niego” rygla.  

Jak widać, wpływ lokalnej architektury na powstanie i dalsze kształtowanie 
się przysłupów jest bardzo silny. Im bardziej na zachód, tym bardziej domy przy-
słupowe „dopasowywały” się do dużych, zachodnich zachowując przewagę rygla.  

Dopasowanie nie następowało w hermetycznym środowisku. W grę wchodzi-
ły również (oprócz wspomnianych w poprzednim rozdziale) czynniki legislacyjne. 
„Przez ponad 120 lat zaborów krajobraz architektoniczny kształtowały nie tylko 
lokalne tradycje, nowe prądy stylowe, ale również wzory oraz przepisy obowiązu-
jące w państwach zaborczych. Te ostatnie odgrywały coraz większą rolę w związ-
ku z umacnianiem się administracji centralnych i rozwojem ustawodawstwa bu-
dowlanego, wychodzącego poza sprawy miast, uwzględniającego – oprócz kwestii 
przeciwpożarowych – problemy sanitarne, bezpieczeństwo i wygodę użytkowni-
ków, a także obejmującego zagadnienia planowania przestrzennego i sprawy este-
tyki budowli. Wiele przepisów bezpośrednio lub pośrednio dotyczyło drewna. Jego 
stosowanie starano się ograniczyć, przede wszystkim w pokryciach dachowych, z 
czasem i w ścianach (np. w zaborze pruskim od 1799 roku obowiązywał zakaz 
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stosowania konstrukcji zrębowej). Eliminacji drewnianego budulca służyły odpo-
wiednie zakazy i nakazy oraz polityka podatkowa i ubezpieczeniowa, polegająca 
na zmniejszaniu stawek opłat dla inwestorów stosujących materiały ogniotrwałe.” 
[6]. 

Przepis zakazujący konstrukcji zrębowej stanowiłby bardzo uzasadnione, jed-
nak zupełnie inne niż wspomniane w teorii 1 wytłumaczenie stosowania izby mu-
rowanej w domach przysłupowych. 

 
3.3. Teoria 3. 

 
Jak pisze Marian Pokropek w książce Budownictwo Ludowe w Polsce: „Kon-

strukcje przysłupowe występują na Dolnym Śląsku oraz we wsiach w okolicach 
Łańcuta, Przemyśla i Przeworska i sporadycznie w Krakowskiem”. W związku z 
faktem, że dotychczas nie zostały one przeanalizowane, podjęcie takowych kroków 
może stać się przełomowe w kontynuacji badań nad genezą powstania konstrukcji 
przysłupowej. Na stronie 90 ww. źródła czytamy: „Do systemu węgłowego i łąt-
kowego nawiązuje konstrukcja przysłupowa, polegająca na tym, że ściany budo-
wano na węgieł, a do tych ścian dostawiano od zewnętrznej strony słupy, na któ-
rych opierano dach. Geneza tej konstrukcji nie jest dostatecznie wyjaśniona. Nie-
którzy badacze próbują wyprowadzić ją z konstrukcji plecionych. Ściany plecione 
ze względu na małą wytrzymałość musiały mieć słupy do podtrzymywania dachu; 
być może ściany te z czasem przekształciły się pod wpływem konstrukcji węgło-
wej w ściany drewniane łączone węgłami, zachowując jednak narożne słupy. Jest 
tym bardziej prawdopodobne, że konstrukcja przysłupowa występuje na tych tere-
nach, na których w formie reliktowej zachowała się konstrukcja pleciona. Kon-
strukcja przysłupowa, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w stodołach, 
stosowana jest na terenach Śląska, Małopolski i Rzeszowszczyzny. 

Weryfikacja powyższego założenia może wnieść do badań zupełnie nową, 
trzecią teorię wyjaśniającą powstanie „umgebinde”, zwłaszcza, że „Konstrukcja 
ścian plecionych była znana na ziemiach polskich w najstarszym budownictwie, 
ale znaczenie jej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci znacznie zmalało” [5]. 

Jak dalej czytamy, u Pokropka: „Zarówno ściany plecione, jak i wyplatane 
ścianki dostawiane do zrębów wykonywano w ten sposób, że pomiędzy pionowo 
ustawionymi żerdziami przeplatano gałązki wikliny, jałowca i innych drzew nada-
jących się do tego celu, np. brzozy, wierzby, leszczyny. We współczesnym budow-
nictwie wiejskim nie zachowały się domy o ścianach plecionych, ale istnienie ich 
na terenie Polski poświadczają przekazy historyczne i archeologiczne. O ile bu-
dynki gospodarcze mogły mieć ściany tylko plecione, to chałupy o ścianach ple-
cionych musiały być dodatkowo polepiane gliną lub gliną zmieszaną ze słomą, 
plewami, czy igliwiem. Od strony zewnętrznej i wewnętrznej ściany plecione z 
polepą były ponadto bielone rozrobioną glinką”. [5] 
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Późniejszą chronologicznie jest konstrukcja ryglowa. Nawiązuje ona do kon-
strukcji łątkowej, ponieważ na narożnikach i w ścianach posiada pionowe słupy 
stanowiące właściwy szkielet budynku. Dla wzmocnienia pionowych słupów przy-
bijano do nich poziomo i skośnie biegnące beleczki , tzw. rygle lub odkosy. O ile 
przy konstrukcji sumikowo-łątkowej przestrzeń pomiędzy słupami wypełniona 
była poziomo ułożonymi okrąglakami lub ociosanymi bierwionami, to w przypad-
ku konstrukcji szkieletowej, przestrzeń tą wypełniano najczęściej gliną.  

Analiza trzeciej, najczęściej pomijanej przez niemieckich i czeskich autorów 
teorii powstania „umgebinge” nawet, jeżeli całkowicie nie wyjaśni jej genezy, z 
pewnością może rzucić nowe światło na dotychczasowe badania. 

 
4. WNIOSKI 

  
Artykuł stanowi wstępne rozpoznanie zagadnień związanych z badaniem roz-

przestrzeniania się konstrukcji przysłupowej w Polsce. O ile zidentyfikowanie 
przykładów tej architektury w muzeach skansenowskich wniosło nowe informacje 
umacniające niektóre teorie powstania konstrukcji przysłupowej, o tyle dotarcie do 
innych zachowanych przykładów na terenie Polski, możliwie w ich pierwotnych 
lokalizacjach wydaje się kluczowe dla całości obrazu. 

Drugim elementem, który powinien przyczynić się do wyjaśnienia genealogii, 
ewolucji i zasięgu konstrukcji przysłupowych na ziemiach polskich jest zbadanie 
korelacji ich występowania z rzemiosłem tkackim i być może podobnymi mu in-
nymi rzemiosłami.  

Aby w pełni wyjaśnić problem, temat powinien być kontynuowany na terenie 
Niemiec i Czech, jak czytamy w niepublikowanym opracowaniu dr Elżbiety 
Rdzawskiej, udostępnionym przez Autorkę, a dotyczącym architektury przysłupo-
wej: „Zasięg przestrzenny domu przysłupowego ciągnie się długą przerwaną smu-
gą wzdłuż Sudetów, Karpat, od środkowego biegu Łaby po dorzecze Sanu. Na 
zachodzie, duże grupy lub mniejsze enklawy budownictwa przysłupowego noto-
wane są już u podnóża Lasu Czeskiego i Lasu Frankońskiego. Dalej w kierunku na 
wschód konstrukcja przysłupowa uchwytna jest w Saksonii, na Łużycach i u pod-
nóża Rudaw, wyspowo występuje na Morawach między źródłami Łaby i Morawy. 
Po polskiej stronie Sudetów, szczególnie duże skupiska notowane są w okolicach 
Lubania Śl., Kamiennej Góry i Jeleniej Góry. Po dłuższej przerwie przysłup spoty-
kamy znów w okolicy Krakowa”. [14] 

 
 
 
 



Architektura Przysłupowa w Polsce.  
Znaczenie analizy jej migracji dla wyjaśnienia genezy konstrukcji. 
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HALF-TIMBERED (UMGEBINDE) ARCHITECTURE IN POLAND  
THE MEANING OF DISTRIBUTION ANALISYS FOR ITS’ GENESIS  

  
Summary  

  
 The paper attempts at investigating the distribution of umgebinde houses in Po-
land. It focuses on localisations that are not typical and may thus point the constructive 
deviations from the typical half-timbered house. This discussion draws attention to the fact, 
that further investigation of the study may contribute in a meaningful way to the explana-
tion of the umgebinde construction’s Genesis. 


