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POWRÓT DO TOŻSAMOŚCI. ZMIANY STOSUNKU 

MIESZKAŃCÓW DO ARCHITEKTURY PRZYSŁUPOWEJ  

NA TERENIE POLSKICH ŁUŻYC 

 
Problemy oceny wartości artystycznej, ochrony i konserwacji oraz użytkowania dzie-

dzictwa kulturowego są aktualne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczególnego znacze-

nia nabierają na pograniczach krajów. Jednym z takich zagadnień jest rewitalizacja starych 

przysłupowych domów drewnianych zachowanych na terenie polskiej części tzw. Umge-

bindelandu (polsko-niemiecko-czeskiego pogranicza). Ta specyficzna architektura przez 

wiele lat była zaniedbywana, co jest łączone z brakiem utożsamiania się nowych mieszkań-

ców tych terenów z obcą dla nich architekturą. Dwie najważniejsze przyczyny tej sytuacji 

to wymuszone powojenne przemieszczenia ludności oraz fakt, że konstrukcja przysłupowa 

często jest połączeniem zachodniej konstrukcji ryglowej i wschodniej zrębowej, więc dla 

przybyszów zawsze był w niej „pierwiastek obcy”. Obecnie w najbardziej wysuniętym na 

południowy zachód zakątku Polski zmienia się stosunek miejscowej ludności do tych za-

bytków.  

 
Słowa kluczowe: architektura przysłupowa, renowacja, tożsamość lokalna. 

 
1. KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA 

 
Termin Umgebinde jest najczęściej spotykaną niemiecką nazwą dla konstrukcji 

przysłupowej. Etymologia w pełni oddaje jego znaczenie. Niemieckie Gebinde ozna-

cza „różnorodność form konstrukcyjnych opierających się o różnorodność połączeń 

ciesielskich” [3]. Część -um wskazuje na strukturę „wokół” czegoś – w jednoznacz-

ny sposób odwołując się do specyficznej formy słupów konstrukcyjnych otaczają-

cych izbę zrębową [3]. Na poniższym rysunku zilustrowano podstawowe części ty-
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powego domu przysłupowego: izba murowana, izba zrębowa oraz konstrukcja przy-

słupowa podtrzymująca struktury znajdujące się ponad parterem. 

 
Rys.1. Struktura typowego domu przysłupowego [3] 

 

Istnieje wiele teorii wyjaśniających powstanie tej specyficznej konstrukcji. Nie-

zależnie od tego, która z nich jest właściwa, pierwsze wzmianki o domach przysłu-

powych pojawiły się już w 1580 roku we Frydlandzie (Czechy) i 1599 roku w Tu-

ryngii (Niemcy) [2]. Następne domy pojawiały się na terenie Górnych Łużyc i były 

wznoszone od XVI wieku aż po XIX wiek [3], co czyni je niemalże automatycznie 

obiektami zabytkowymi1. 

 
2. ZMIANY STOSUNKU DO ARCHITEKTURY 

PRZYSŁUPOWEJ W REGIONIE I ICH SKUTKI 

  
Pomimo położenia geograficznego2, które pozwala sądzić, iż architektura przy-

słupowa jest swego rodzaju kompromisem między wschodnimi i zachodnimi nur-

tami w architekturze, przez długie lata była ona formą obcą, przez co niechcianą. 

Burzliwa historia pogranicza spowodowała, że mieszkańcy tego terenu byli najczę-

ściej przedstawicielami ludności napływowej, która nie utożsamiała się z zastanym 

typem budownictwa. Dla migrujących z zachodu izba zrębowa nosiła znamiona 

architektury wschodniej, natomiast zachodni „rygiel” był nie do przyjęcia dla osób 

ze wschodnim rodowodem. Dodatkowo panujące powszechne przekonanie o wyż-

szości architektury murowanej nad drewnianą [3] dopełniało całości. 

Ostatnio po niemieckiej i czeskiej stronie Umgebindelandu (czyli na pograniczu 

polsko-niemiecko-czeskim [6]) odnaleziono w architekturze przysłupowej sposób 

na promowanie regionu i konkurencyjność w dobie globalizacji. W Polsce sytuacja 

była o wiele bardziej skomplikowana, ze względu na powojenne uwarunkowania 

                                                 
1 Łużyce to kraina geograficzno-historyczna dziś leżąca w większości na terenie Nie-

miec, jej głównym miastem jest Budziszyn. Wschodnia część Łużyc Górnych (pomiędzy 

Nysą Łużycką a Kwisą), ze Zgorzelcem i Lubaniem wchodzi obecnie w skład Polski. Rejon 

zwany jest również „workiem turoszowskim”. 

2 Obszar, gdzie krzyżowały się wschodnie i zachodnie wpływy kulturowe (na zachodzie 

spotykamy konstrukcję ryglową, a po stronie wschodniej – budownictwo zrębowe) [5].  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgorzelec
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polityczne, lęki ludności napływowej i poczucie tymczasowości spowodowane jej 

uzależnieniem od działalności odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. 

Największym polskim miastem o zagęszczeniu domów przysłupowych jest Bo-

gatynia. Na przykładzie tego miasta łatwo zaobserwować, jak zmiany polityczne 

odcisnęły swoje piętno na architekturze oraz na „stosunku mieszkańców do archi-

tektury państw sąsiednich” [4]. To w pewnym sensie ironiczne, że obecnie ta „ob-

ca” architektura, wcześniej utożsamiana najczęściej z architekturą niemiecką, po-

woli staje się wizytówką nie tylko miasta, ale całego regionu, architekturą „swoją” 

nie „obcą” [5]. 

Aż do lat 90-tych „poziom utożsamiania się z tą architekturą był znikomy  

i prowadził do licznych zaniedbań budowlanych i dopiero w ostatnich latach sytu-

acja ta uległa poprawie” [4]. Jak na ironię, stało się to w dużej mierze za sprawą 

fundacji Umgebindeland3, która powstała na terenie Niemiec, nie Polski. To sku-

teczne renowacje domów przysłupowych inicjowane, a później nagłaśniane przez 

tę organizację posłużyły jako przykład dla mieszkańców polskiej części obszaru. 

Obecnie w omawianym regionie termin Umgebindeland stał się hasłem, wokół 

którego budowane jest w mieszkańcach poczucie lokalnej tożsamości znacznie 

wykraczającej poza granice poszczególnych krajów. Wyznacznikiem przynależno-

ści stała się właśnie tak niegdyś obca architektura przysłupowa. Domy, które jesz-

cze niedawno malowano lub tynkowano, by zatrzeć ślady ich pierwotnej formy, 

teraz są eksponowane, chętnie adaptuje się je dla współczesnych potrzeb mieszka-

niowych.  

Renowacja zabytkowego domu przysłupowego prowadzona przez pana Macieja 

Pilszaka z Bogatyni może posłużyć jako przykład, ile energii, czasu i nakładów 

finansowych kosztuje remont prowadzony przez prywatnego inwestora w sposób 

uwzględniający historyczną tkankę obiektu. Takie zabiegi, jak odtwarzanie ścian 

parterów zniszczonych przez przekute okna wystawowe, docieplanie obiektu bez 

ingerencji w jego strukturę czy choćby odtwarzanie dawnego układu wnętrz i wpi-

sywanie w nie współczesnych funkcji – to wyzwania, które właściciel podejmuje 

konsekwentnie, mimo braku specjalistycznego wykształcenia. Dotarł sam do fa-

chowców, z którymi konsultuje pomysły [8]. 

Kolejnym przykładem rewitalizacji domu przysłupowego (zakończonej  

w czerwcu 2005) jest „Chata Kołodzieja” [9] – zabytkowy dom przysłupowy, który 

został przywrócony do dawnej świetności przez prywatnego inwestora. Pani Elż-

bieta Lech-Gotthardt podjęła wysiłek translokacji tego obiektu z wsi Wygancice 

Żytawskie4 do Zgorzelca. W dom prowadzona jest restauracja, w której obecnie 

                                                 
3 http://www.umgebindeland.de 

4 Wygancice Żytawskie były wsią skazaną w latach 70-tych XX wieku na zagładę  

z powodu postępującej odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego przez kopalnię węgla 

Turów. Domy zostały rozebrane, zachowały się fundamenty, piwnice i ogrodzenia, po 

czym eksploatację złoża wstrzymano. 
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„warto bywać”, a o architekturze przysłupowej „wypada” coś wiedzieć, dlatego 

widoczne na rys. 2 elewacje są rozpoznawalne dla niemal każdego mieszkańca 

okolic Zgorzelca [9]. 

Popularność „Chaty Kołodzieja” po krótkim czasie zaczęła się przekładać na 

różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Budowa nawiązującego do form łużyckich 

kościoła parafialnego w Zgorzelcu oraz stworzenie w parafii Centrum Kultury 

Łużyckiej [4] są tylko nielicznymi przykładami.  

 

 
Rys. 2. Elewacje „Chaty Kołodzieja” 

 

Powstawanie organizacji mających na celu ratowanie obiektów od zniszczenia 

jest przykładem, jak bardzo społeczność lokalna potrafi łączyć wspólne wysiłki. 

Bogatyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego5 (BSRR) w Bogatyni podej-

muje takie przedsięwzięcia, jak organizacja dnia otwartych domów przysłupowych 

i kampania na rzecz ratowania zabudowy przysłupowej całych ulic w Bogatyni [8]. 

Świadczy to o wielkiej dojrzałości członków organizacji, ponieważ ochroną obej-

muje się nie tylko poszczególne domy, ale również układy urbanistyczne, tworzące 

niepowtarzalną całość. BSRR zostało założone przez ludzi zawodowo niezwiąza-

nych z architekturą, urbanistyką czy ochroną zabytków [5] i jest jednym z wielu 

przykładów tego typu organizacji. Stowarzyszenie Promocji Wschodnich Łużyc, 

Fundacja Kultury Ekologicznej Dwór Czarne, muzeum w Sulikowie [7] – przykła-

dy można by mnożyć. Jednak ważniejsze wydaje się zrozumieć specyficzny me-

chanizm powodujący stopniowe utożsamianie się mieszkańców Umgebindelandu z 

jego zabytkową architekturą. 

Zmiana postawy mieszkańców i właścicieli już nastąpiła, ważnym zadaniem 

pozostaje zdyskontować ją dla dobra dziedzictwa. 

Podczas pracy nad sporządzaniem kompleksowej dokumentacji obiektu przy-

słupowego pierwszym krokiem jest zazwyczaj zasięganie informacji w Ośrodkach 

Badań i Dokumentacji Zabytków. Jednak wieloletnie zaniedbania powodują, że 

każde działanie w tej dziedzinie musi zaczynać się od podstaw. 

                                                 
5 http://www.bsrr.eu 
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W przypadku obiektu mieszkalnego przy ulicy Górnowiejskiej 6 w Zgorzelcu 

dopiero samodzielna inwentaryzacja pomiarowa oraz opracowanie tekstowe spo-

rządzone na podstawwie rozsianych informacji stworzyły podstawy dokumentacji. 

Inwentaryzacja tego XIX-wiecznego obiektu unaoczniła wiele kwestii wymagają-

cych dalszych badań, jak np. wyjaśnienie, dlaczego typową izbę zrębową zastąpio-

no konstrukcją ryglową (prawdopodobne wtórne użycie materiału budowlanego) 

oraz rozszyfrowanie nietypowego systemu znaków ciesielskich na belkach kon-

strukcyjnych. Omówienie podobnych tematów można znaleźć albo wyłącznie  

w niemieckiej wersji językowej, albo w formie rozproszonych maszynopisów  

i prac naukowych w językach niemieckim, czeskim i polskim.  

 
Rys. 3. Elewacje domu przysłupowego przy ul. Górnowiejskiej 6 w Zgorzelcu  

 

Większość obiektów przysłupowych powinna mieć swoje Karty Ewidencyjne  

i tzw. Białe Karty, których opracowanie jest w opisanej sytuacji bardzo czaso-

chłonne. Jest to jednak konieczne, podobnie jak wykonanie dokumentacji w wersji 

zdigitalizowanej. Praca w lokalnych archiwach państwowych, bibliotekach, wśród 

mieszkańców jest konieczna dla uzyskania pełnego obrazu przekształceń. Tłuma-

czenie literatury obcojęzycznej i publikacja prac naukowych to jedyna metoda 

zdobywania nowych informacji, która może doprowadzić do zabezpieczenia do-

robku łużyckiej architektury przysłupowej w Polsce.  

Zapał inwestora próbującego za wszelką cenę zamieszkać w historycznym do-

mu przysłupowym przeradza się z czasem w swego rodzaju fanatyzm. Wyraża się 

on w dążeniu do odtwarzania nieistniejących obiektów w nowoczesnej tkance mia-

steczek lub wręcz odbudowa całych kompleksów na podobieństwo skansenów. 

Istniały już plany stworzenia w Zgorzelcu ulicy nowych domów przysłupowych  

i propozycje wiernego odtworzenia całej wsi Wygancice na podstawie fotografii 

[9]. Jedynie rozwijanie ogólnej wrażliwości architektonicznej odbiorców prze-

strzeni jest w stanie skutecznie zapobiec tworzeniu „przysłupowych Disneylan-

dów” dla turystów. Upowszechniona wśród mieszkańców regionu wiedza o zna-

czeniu autentyzmu w architekturze pozwoli na zachowanie fenomenu architektury 

przysłupowej w oryginalnej formie. 
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Nie wszystkie obiekty przysłupowe można zachować, przenosząc je do skanse-

nów lub rewitalizując [5]. Wiele z nich można ocalić dzięki szczegółowej doku-

mentacji, która będzie istniała nawet po zniszczeniu obiektu.  

 

3. WNIOSKI 

Ze zjawiskiem szybko postępującego utożsamiania się mieszkańców polskiej 

części Umgebindelandu z architekturą przysłupową wiąże się jeszcze wiele nieja-

snych kwestii. Przykładowo – badania socjologiczne mogłyby ustalić, czy wzrost 

utożsamienia z architekturą przysłupową wynika z zasiedzenia dawnych przesie-

dleńców i zmian zachodzących z pokolenia na pokolenie, czy jest to rezultat końca 

wielkiego przemysłu w „worku turoszowskim” i trendu eko-architektury, w której 

wykorzystuje się zdrowe materiały budowlane – przede wszystkim drewno. Bez 

wątpienia można jednak stwierdzić, że utożsamianie się z architekturą przysłupową 

po polskiej stronie Umgebindelandu jest bardzo duże i wymaga reakcji ze strony 

architektów i urbanistów. 

Na konferencji w Nara (Japonia) w 1994 roku przedstawiono postulat równego 

znaczenia autentyzmu materii i formy – w myśl tego powinno się dążyć do odtwo-

rzenia całych zabytkowych układów urbanistycznych we współczesnych formach 

będących interpretacją historycznej wiedzy, a nie muzealnym odtwarzaniem prze-

szłości []. 

W rozstrzygnięcie tych niejasnych kwestii powinni zaangażować się nie tylko 

architekci i urbaniści. Dialog powinien być interdyscyplinarny, należy przede 

wszystkim uwzględnić prywatnych inwestorów mających chęci i środki finansowe, 

które są głównym motorem lub hamulcem każdej inwestycji mającej na celu rato-

wanie zabytków architektury.  
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RETURN TO LOCAL IDENTITY. 

CHANGE OF THE ATTITUDE TOWARDS THE UMGEBINDE CONSTRUCTION 

IN POLAND 

 
Summary  

  
The problem of conservation of the architectural heritage is a burning issue both in Pol-

and as well as abroad. One of such problems is also the revitalization of old wooden struc-

tures preserved on the Polish part of the so-called Umgebindeland (Polish-German-Czech 

borderland). This specific structure had been neglected for many years. This phenomenon is 

oftentimes connected with the fact that specific mixed society inhabiting this area did not 

identify with such architecture (One of the common theories for origin of umgebinde con-

struction claims it to be the result of the clash of the western timber framing construction 

and eastern massive construction; therefore for both peoples in this region – those having 

Western and Eastern origins – the construction introduced some alien elements preventing 

them from identifying with it.). The work illustrates the paradox of contemporary populari-

ty of umgebinde houses – though once a symbol of alien architecture – now they have be-

come the visit-card of the region.  


