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Śląską kulturę ludową cechuje stosunkowo duże bogactwo form. 
Uwarunkowało je w poważnej mierze specyficzne położenie geogra
ficzne i morfologiczne ukształtowanie tegoż regionu, wyraźne zróżni
cowanie jego stref gospodarczych oraz złożoność procesów historycz
nych i osadniczych, których ostatnim przejawem jest przesunięcie po 
ostatniej wojnie południowego odcinka naszej zachodniej granicy do 
Nysy Łużyckiej oraz repatriacja na powyższy teren ludności z dawnych 
wschodnich obszarów Polski. Wyszczególnione powyżej momenty sta
wiają etnografa w trakcie jego badań w obliczu wyjątkowych trudności 
zarówno przy rekonstrukcji procesu przemian, jakim ulegała w ciągu 
wieków kultura wsi śląskiej, jak również i wtedy, gdy usiłuje on usta
lić pochodzenie (w sensie geograficznym i etnicznym) je j poszczegól
nych elementów czy też poznać mechanizm je j ogólnych przemian. 
Wzmiankowane trudności zwiększa dodatkowo konieczność dokonywa
nia wyjątkowo ostrożnej, szczegółowej, na szerokim tle porównawczym 
bazującej analizy, uwzględniającej w możliwie szerokim zakresie wy
niki badań historycznych, archeologicznych, językoznawczych czy na
wet antropologicznych.

Poważną rolę w dziedzinie prac badawczych nad kulturą ludową 
interesującego nas regionu (szczególnie dawną — tradycyjną) powinny 
odegrać badania nad przestrzenną lokalizacją je j elementów składo
wych. Ich wyniki dostarczą bowiem, zwłaszcza przy równoczesnym 
uwzględnieniu osiągnięć dyscyplin pokrewnych, szeregu cennych da
nych odnośnie do genezy tychże elementów, dynamiki procesu kultu
rowych przemian (w skali przestrzennej i chronologicznej), roli wpły
wów kulturowych terenów sąsiednich, znaczenia w tym zakresie ru-



ęhów osadniczych itp. Prace badawcze powyższego typu, tzn. etno- 
geograficzne, rozszerzą też niewątpliwie w poważnym stopniu i możli
wości stawiania hipotez roboczych oraz wytyczą niejednokrotnie 
zupełnie nowe drogi badawczych poczynań.

Już zupełnie pobieżna analiza mapy fizycznej Polski uwidacznia 
ścisły związek Śląska z pozostałymi obszarami naszego kraju tak pod 
względem morfologicznym, jak i hydrograficznym. Związek ten zaważył 
też w pewnym stopniu na etniczno-kulturowej oraz historycznej łącz
ności Śląska z Polską, uzewnętrzniając się oczywiście i w zakresie 
jego kultury ludowej. Kultura ta wykazuje jednak i pewne zróżnico
wanie, będące następstwem oddziaływania wspomnianych już po
przednio regionalnych właściwości geograficznych, ekonomicznych, 
jak również i pewnej odmienności czy też złożoności dokonujących 
się tutaj w ciągu wieków procesów historycznych, kulturowych, osa
dniczych.

Śląsk ze względu na swoje położenie geograficzne stanowi obszar 
wybitnie przejściowy. Rozciąga się on bowiem wzdłuż dwu prastarych 
szlaków migracyjnych: szlaku biegnącego od Bramy GórnołużycHei 
wzdłuż krawędzi wału sudeckiego w kierunku południowo-wschodnim 
oraz szlaku przechodzącego przez Bramę Morawską w kierunku pół
nocnym. Tymi to naturalnymi traktami przenikały na Śląsk zamiesz
kany od dawna przez autochtoniczną ludność polską obce elementy 
etniczne i wpływy polityczne, a mianowicie od zachodu niemieckie, od 
południa czy też południowego wschodu czeskie, morawskie i słowac
kie. Wyjątkowo poważnie zaciążył na strukturze etniczno-kulturowej 
Śląska jedynie napór niemczyzny, która w obrębie jego zachodnich 
i południowych połaci stłumiła w poważnym stopniu żywioł polski, 
rozluźniając równocześnie naturalne więzy spajające te ziemie z Polską 
i je j kulturą.

Prowadzone w ostatnich latach przez pracowników1 oraz współpra
cowników Zakładu Etnografii Polski Uniwersytetu. Wrocławskiego ba
dania terenowe wykazały m. in., że w zakresie przestrzennego kształ
towania się niektórych zjawisk etnograficznych na Śląsku poważną 
rolę odegrały nieurodzajne, w przewadze silnie zalesione jego pery
ferie 1. Fakt ten skłonił mię do zainteresowania się wyszczególnionym 
tutaj zagadnieniem, przy czym w pierwszym etapie mych prac ba
dawczych skierowałem uwagę na leśną strefę rozciągającą się wzdłuż 
zachodniej rubieży Dolnego Śląska, a mianowicie na tzw. Bory Dolno
śląskie. Je j specyficzna struktura geograficzno-ekonomiczna oraz osad- 1

1 W badaniach tych, prowadzonych- w latach 1952, brali udział: mgr H. Bittne
równa, mgr B. Garyga, mgr L. Itman, mgr S. Łysik oraz autor pracy.



nicza nasunęła mi bowiem przypuszczenie, że dla pewnych zjawisk 
etnograficznych, rozprzestrzeniających się zwłaszcza z zachodu na 
wschód, jak również i w kierunku odwrotnym, strefa ta podobnie jak 
olbrzymi kompleks leśny północno-wschodniej Słowiańszczyzny będzie 
tworzyła dosyć poważną zaporę kształtującą na terenie Śląska w jakiś 
charakterystyczny sposób ich zasięgi. Etnografom wiadomo bowiem,, 
że naturalne przeszkody w postaci łańcuchów górskich, rozległych la
sów, obszarów bagnistych, pustyń oddziaływają w mniejszym lub 
większym stopniu hamująco na przestrzenny rozwój procesów kultu
rowych, spełniając funkcję naturalnych, mniej lub bardziej szczelnych 
tam, przez które przenikają „strugi kulturowe" w większości wypad

k ó w  tylko w miejscach, gdzie przeszkody te uległy złagodzeniu, a więc 
gdzie istnieją otwarte „śluzy” w postaci przełęczy, rozrzedzenia szaty 
leśnej, smug urodzajnych gleb itp. Przewidywania te, jak to wykażę 
w poniższej pracy, okazały się słuszne.

Wspomniana powyżej strefa obejmuje z geograficznego punktu wi
dzenia zachodnią część Niżu Śląskiego (mapa 1). Od strony południo
wej zamyka ją wał Sudetów, zmieniający tutaj właśnie kierunek z pół
nocno-zachodniego na południowo-zachodni. U jego podnóża rozpościera 
się po linię Zgorzelec—Bolesławiec—Chojnów przysudecki, prawie 
bezleśny pas lessowy, biegnący dalej w kierunku wschodnim. Pas ten 
tworzy na wyszczególnionym tutaj odcinku tzw. Bramę Górnołużycką. 
Na północ od niego ciągnie się już zwartym zasięgiem największy na 
terenie Niżu Śląskiego kompleks leśny, zwany Borami Dolnośląskimi, 
dochodzący na północ do słabo zarysowujących się w terenie pagór
ków morenowych rozsianych wzdłuż linii Mużaków—Żary—Żagań. 
Jest to owa puszcza, którą jako silva liminaris wspomina dokument 
Dagome judex  z X w. Wzdłuż północnej krawędzi Borów Dolnośląskich 
biegnie tzw. Brama Dolnołużycka, w obrębie której daje się zaobserwo
wać wyraźne przerzedzenie szaty leśnej, ustępującej przed polami 
uprawnymi. Na północ od niej występują aż po Odrę mniej zwarte, 
choć nadal jeszcze imponujące swą rozległością kompleksy leśne, 
ciągnące się przede wszystkim wzdłuż lewego oraz prawego brzegu 
Bobru. Sieć rzeczną omawianego tutaj rejonu, wzdłuż której skupiło 
się bardzo rzadkie osadnictwo, tworzą z większych rzek: Nysa Łużycka, 
Bóbr oraz jego lewoboczny dopływ Kwisa. Kierunek biegu tych rzek 
jest wybitnie południkowy. Morfologię omawianego terenu kształto
wały w zasadzie utwory dyluwialne. Tylko w południowo-zachodniej 
części tej krainy odegrały w tym zakresie pewną rolę i starsze utwory 
głębszego podłoża. W krajobrazie Borów Dolnośląskich uderzają dwa 
podstawowe elementy składowe: doliny rzek, nieraz stosunkowo głę
bokie, o wyraźnie zarysowanych zboczach, i kilkanaście do kilkadzie



siąt metrów wyżej wzniesione międzyrzecza. Pierwsze zalegają łąki 
niekiedy zatorfione i małe parcele rolne, drugie — bezludne połacie 
lasów. Płaskie obszary międzyrzeczne urozmaicają zarówno wzgórza 
moren czołowych, występujące przede wszystkim w północnej części 
krajobrazu w okolicy Mużakowa, Żar, Żagania, nad dolną Szprewą, 
jak również i wydmy zajmujące wielkie przestrzenie w obrębie środ
kowej części omawianej tutaj strefy (od Nysy Łużyckiej aż do okolic 
Przemkowa).

Osadnictwo zarówno w obrębie Borów Dolnośląskich, jak i kom
pleksów leśnych rozciągających się na północ od Bramy Dolnołużyckiej 
(Niskiego Traktu) było zawsze rzadkie. Miejscowa ludność żyła przez 
długi czas w dość silnym odosobnieniu od sąsiednich regionów (śląskie
go, łużyckiego, lubuskiego). Nieliczne obszary mało urodzajnych pól 
piaszczystych położonych poza obrębem den dolinnych, jak również 
i pola uprawne oraz łqki leżące na dnach dolin umożliwiały je j do 
pewnego stopnia uprawę roli i hodowlę bydła. Do najpowszechniej
szych kultur należała uprawa żyta, owsa i konopi, a w nowszych cza
sach również i ziemniaków. Pewne uzupełnienie podstaw egzystencji 
mieszkańców tej leśnej strefy stanowiło zbieractwo, a pierwotnie rów
nież smolarstwo, bartnictwo i hutnictwo oparte na eksploatacji rudy 
bagiennej. Przez szereg wieków (przynajmniej od okresu wczesnośred
niowiecznego) zamieszkiwała powyższy obszar ludność polska oraz łu
życka. Proces je j germanizacji przebiegał stosunkowo powoli, czego 
najlepszym dowodem jest fakt przetrwania tutaj elementu polskiego 
do XVIII w. oraz łużyckiego do 1946 r .2 Ludność łużycka mieszkała 
po stronie polskiej jeszcze w r. 1945 w kilku wsiach w rejonie Muża
kowa nad Nysą Łużycką.

Wysiłki zmierzające do związania tego terytorium z pozostałymi 
(sąsiednimi) rejonami podjęli jeszcze w okresie średniowiecznym

2 Charakterystykę geograficzno-ekonomiczną terenu oparłem na następującej lite
raturze: J. C z y ż e w s k i ,  Krajobraz Niżu Śląskiego (Oblicze Ziem Odzyskanych, 
Dolny Śląsk, t. I, Wrocław—Warszawa 1948, s. 102— 110); J . D y 1 i k, Geografia Ziem 
Odzyskanych  (w zarysie), Waszawa—Toruń 1946, s. 83, 113, 115, 190, ryc. 53 na s. 303; 
W. G e i s 1 e r, Wirtschafts- und verkehrsgeographischer Atlas von Schlesien, Breslau 
1932; B. K r y g o w s k i ,  M orfologia dorzecza Odry (Monografia Odry. Studium zbio
rowe pod redakcją A. Gródka, M. Kiełczewskiej, Zaleskiej i A. Zierhoffera, Poznań 
1948, s. 94 n., ryc. 8 na s. 95, s. 103—105, ryc. 9 na s. .104); J. M ło  d z i e j  o w s k i ,  
Charakterystyka hydrograficzna dorzecza Odry i je j  ochrona (Monografia Odry, s. 103, 
105); W. S t y ś, Rolnictwo na Dolnym Śląsku (Oblicze Ziem Odzyskanych, Dolny 
Śląsk, t. I, s. 247—255, ryc. 69 na s. 253); A. W o d z i c z k o ,  J.  U r b a ń s k i ,  Z. C z u 
b i  ń s k i, Przyroda żywa doliny Odry i je j  ochrona (Monografia Odry, s. 311—312, 
314); F. A. Z i m m e r m a n n ,  Bey träge zur Beschreibung von Schlesien, t. VII, Brieg 
1787, s. 7— 15.



Mapa 1. Zasięg szaty leśnej na zachodnim obszarze Dolnego Śląska 
(wg Ravensteins Grosse Rad- u. Autokarte).



książęta piastowscy, a szczególnie książę Przemko, który w r. 1274 
odziedziczył północny pas Borów Dolnośląskich od okolic Żagania po 
Ścinawę. Związał on mianowicie nadodrzańską Ścinawę najkrótszym 
połączeniem przez Lubin i Przemkowo z położoną w głębi puszczy 
Szprotawą. Poważniejsze udostępnienie obszaru Borów Dolnośląskich, 
jak również kompleksów leśnych rozciągających się na północ od nich 
nastąpiło jednakże dopiero w połowie XIX stulecia, kiedy zostały one 
poprzecinane liniami kolejowymi oraz szosami. Fakt powyższy pocią
gnął za sobą ekonomiczne uaktywnienie kraju. W procesie tym po
ważną rolę odegrały istniejące tutaj bogactwa naturalne w postaci 
drewna, węgla brunatnego oraz złóż wyjątkowo wartościowych pias
ków, umożliwiające rozwój nowoczesnego przemysłu. Industrializacja 
nie objęła jednak w równomiernym stopniu całego interesującego nas 
terenu. Większe ośrodki produkcji przemysłowej skoncentrowały się 
bowiem przede wszystkim w Bramie Dolnołużyckiej. Fakt powyższy 
w silnym stopniu zaważył na kierunku i postępie procesu niwelacji 
kultury ludowej tego rejonu. Proces ten wywołał bowiem znacznie 
mniejsze przeobrażenia w obrębie leśnych osiedli, położonych z dala 
od ośrodków przemysłowych, dzięki czemu w osiedlach tych przetrwały 
do ostatnich czasów wcale ciekawe elementy dawnej kultury wiejskiej.

Chwilowo poprzestanę na tym zupełnie ogólnikowym opisie geo
graficznym. Do pewnych szczegółów powrócę jeszcze przy syntetycz
nej analizie zasięgów etnograficznych, przebiegających przez wspo
mnianą tutaj strefę.

Niegdyś, tzn. jeszcze we wczesnym średniowieczu, strefa ta w związ
ku z je j specyfiką geograficzną i ekonomiczną (lesistością terenu, 
nieurodzajnością gleb) rozgraniczała dwa kompleksy osadnicze, a mia
nowicie łużycki i śląski (polski), hamując równocześnie w silnym sto
pniu przenikanie tegoż osadnictwa w je j obręb. Nieco później powstaje 
tutaj strefa osadnicza o mieszanym (łużycko-polskim) charakterze, 
w obrębie której koncentrowały się niewątpliwie i granice zasięgów 
różnych zjawisk etnograficznych, typowych dla łużyckiego i śląskiego 
(polskiego) zespołu kulturowego. Kształtowała też ona przez dłuższy 
okres czasu zasięg języka polskiego i łużyckiego, przebieg granicy 
politycznej (polsko-niemieckiej) oraz granice podziału administracji 
świeckiej i kościelnej. Powyższa rubież etnograficzna nie istnieje już 
dzisiaj. Zniszczył ją bowiem prawie doszczętnie późniejszy, kilka wie
ków trwający proces germanizacyjny, niwelujący pierwotny polsko-łu- 
życki substrát etniczno-kulturowy.

Mimo jednak dalszych przemian ekonomicznych, osadniczych i kultu
rowych, jakie tutaj zaszły, mimo wytrzebienia dosyć dużych połaci 
lasu, strefa ta kształtowała nadal, choć w słabszym już stopniu, dyna



mikę procesów kulturowych. Działała ona mianowicie hamująco na 
rozszerzanie się granic zasięgów niektórych bardziej postępowych 
elementów kulturowych, jak również i na zanik występujących jeszcze 
w je j obrębie elementów prymitywniejszych. W obu tych wypadkach 
chodzi już jednak przeważnie o wytwory kulturowe obejmujące swym 
zasięgiem rozleglejsze obszary Europy środkowej czy też i zachodniej, 
jak również nieraz i tereny wschodnioeuropejskie. W konsekwencji 
wyżej wspomnianego kulturowego oddziaływania interesującej nas 
strefy (omówię je  szczegółowiej w dalszej części pracy) nastąpiła 
w niej pewna koncentracja granic zasięgów różnych zjawisk etnogra
ficznych, podobnie jak w mazursko-wołyńskiej rubieży antropo-geogra- 
»ficznej. Koncentracja ta występuje na pograniczu śląsko-łużyckim 
w obrębie nieco szerszej strefy terytorialnej, przy równocześnie mniej
szej kierunkowej zgodności przebiegu tychże granic, natomiast ma- 
zursko-wołyńską rubież tworzy pęk linii granicznych skoncentrowa
nych na stosunkowo wąskim pasie terytorialnym.

Przebieg zasięgów etnograficznych w strefie śląsko-łużyckiego po
granicza przedstawiony na mapach 2, 4, 6, 7 wytyczyłem na podstawie: 
a) analizy map N iem ieckiego atlasu etnograficznego3; b) opublikowa
nego materiału etnograficznego; c) badań terenowych przeprowadzo
nych przez Zakład Etnografii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego 
w r. 1352.

Na mapach powyższych uwzględniłem zasięgi pewnych wytworów 
reprezentujących kulturę materialną, duchową, a niezależnie od tego 
również i izoglosy, tzn. linie zasięgów nazw związanych z niektórymi 
zjawiskami kulturowymi. Mapy te przedstawiają w przewadze sytuację 
z okresu międzywojennego.

Badania terenowe Zakładu Etnografii Polski o charakterze penetra- 
cyjnym (r. 1952) miały na celu kontrolę danych materiałowych przekaza
nych nam przez literaturę niemiecką (szczególnie odnośnie do zasięgu 
chaty przysłupowej), ustalenie zasięgu małych, przyściennych komin
ków oświetleniowych oraz śparogów, jak również ogólne zorientowa
nie się w charakterze i poziomie rozwojowym kultury ludowej tegoż 
rejonu mniej więcej do 1945 r.

Przechodząc obecnie do kolejnego omówienia poszczególnych za
sięgów, pozwolę sobie nadmienić, że ich przebieg przedstawiony gra
ficznie na mapach 2, 4, 6 i 7 odzwierciedla w przewadze stan rzeczy po
przedzający akcję wysiedleńczą ludności niemieckiej, przeprowadzoną 
w pierwszych latach powojennych. Proces ten pociągnął bowiem za

3 H. H a r m i a n z ,  E. R ö h r ,  Atlas der deutschen Volkskunde, Berlin—Leipzig 
1936—1938.



obą poważne zmiany kulturowe w obrębie śląsko-łużyckiej rubieży 
©przedniemu stanowi kulturowemu należy poświęcić jednakże baczne] 
wagę, gdyż dostateczna jego znajomość pozwala, jak mi się-wydaje, 
rozumieć pewne zjawiska etnograficzne występujące na dalszym ob- 
zarze Śląska, a w niektórych wypadkach i na pozostałych ziemiach 
olskich.
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yc. 1. Śląska chata przysłupowa (wg F. Schrollera). Konstrukcja przysłupowa wi
doczna przy zrębowych ścianach dolnych kondygnacji.

Do najciekawszych zasięgów należy niewątpliwie zasięg chaty 
► tzw. ścianie przysłupowej. Chodzi tutaj o ścianę zrębową, wzdłuż 
:tórej stoją, przylegając do niej, pionowe słupy dźwigające za pośred- 
lictwem leżących na nich ciesi i belek ciężar dachu, zaś przy budyn
iach piętrowych (np. na Dolnym Śląsku) również i częściowo ciężar 
cian górnej kondygnacji (przeważnie ryglowych), wysuniętych nieco 
lo przodu poza lico ścian przyziemia (ryc. 1, 2). W mych rozważa- 
liach nad zasięgiem powyższego typu chaty nie biorę pod uwagę 
>biektów o ścianach pseudoprzysłupowych, tzn. takich, do których po- 
lobna konstrukcja została dobudowana później w związku z uszkodze- 
liem ścian, nie mogących już dać pewnego oparcia spoczywającemu 
ia nich dachowi. Odcinek północno-wschodniej granicy zasięgu chaty



rzysłupowej wytycza linia 1 (mapy 2, 7). Granica ta wkracza na inte- 
ssujący nas teren z północnego zachodu (w rejonie Gubina) i biegnie 
r kierunku południowym między Nysą Łużycką a Bobrem, mniej wię- 
ej do Bramy Dolnołużyckiej. Koło Żagania zmienia dotychczasowy 
ierunek z południowego na południowo-wschodni i zamyka od półno- 
y, w przybliżeniu wzdłuż linii Legnica—Świdnica—Nysa—Prudnik,

łyc. 2. Szczegół konstrukcji przysłupowej wg L. Itmana (okolice Żar, woj. Zielona Góra)

jrzysudecki obszar występowania wspomnianego wyżej typu chaty4 
L powyższej strefy (przy sudeckiej) chaty przy słupowe wkraczają wy
raźnym zakolem w rejonie Jabłońca, Liberca i Czeskiej Lipy na terec 
północnych Czech. Sporadycznie występują również na Morawach

4 H. F r a n k e ,  Ostgermanische Holzbaukultur und ihre Bedeutung lür das 
ieutsche Siedlungswerk, Breslau 1936. W pracy tej autor uwzględnia bogaty ma- 
:eriał porównawczy, pochodzący z południowo-zachodniej części Dolnego Śląska 
i-f, R i c h t e r ,  Formen und Entstehung des Umgebindes (Schlesische Blätter, 1941 z. 2 
:yc. 14 na s. 72). Do ustalenia zasięgu chaty przysłupowej w rejonie Podsudecia oraz 
łf strefie śląsko-łużyckiego pogranicza przyczyniły się również badania terenowe 
prowadzone przez Zakład Etnografii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego.



i w Słow acji5. Właściwym obszarem ich wyjątkowi silnego rozpo
wszechnienia jest jednak Górna Saksonia, gdzie są szczególnie typowe 
dla budownictwa łużyckiego6. Poza wyszczególnionymi powyżej obsza
rami chatę przysłupową znamy, jeśli chodzi o tereny polskie, z Mało
polski zachodniej, Mazur i Warmii7. Do szczegółowej interpretacji je j 
zasięgu (również i poza strefą śląsko-łużyckiego pogranicza) powrócę 
jeszcze w dalszej części mej pracy.

Linia 2 (mapy 2, 7) wyznacza odcinek wschodniej granicy jednego 
z wyspowych zasięgów (zasięgu łużycko-śląskiego) kominków niszo
wych, tzn. małych kominków ściennych w postaci nisz zaopatrzonych 
w przewód dymny, służących w pierwszym rzędzie do oświetlania izby 
przy pomocy palącego się w nich łuczywa. Kominki te są wbudowane 
w ścianę mniej więcej na wysokości 1 m. Genetycznie wywodzi się 
powyższe urządzenie niewątpliwie z kominka do gotowania, obejmują
cego swym zasięgiem kraje romańskie, bałkańskie, tureckie (zarówno 
w Europie, jak i Azji), Kaukaz, Słowiańszczyznę zachodnią, a na na
szym terenie sięgającego mniej więcej po Bug 8. Kominki do oświetle
nia występują w przewadze w granicach europejskiego zasięgu komin
ków do gotowania. Poza jego obrębem są czy też były w użyciu, gdy 
chodzi o nasze najbliższe sąsiedztwo, w Puszczy Białowieskiej, w obrę

5 R i c h t e r, op. cii.; B. S c h i e r ,  Hauslandschaften und Kulturbewegungen im 
östlichen M itteleuropa (Beiträge zur sudeten-deutschen Volkskunde, t. XXI, Reichen
berg 1932, s. 127— 128, mapa 3); K. M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, t. I, 
Kraków 1929, s. 498.

6 Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und seinen Grenzgebieten, wyd. Verband 
Deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine, Dresden 1906 (patrz tablice przedsta
wiające obiekty budownictwa Spreewaldu, Górnych Łużyc); A. Č e r n ý ,  Zagroda 
łużycka (Wisła, 1889, s. 342—353, ryc. 10 na s. 351, ryc. 11 na s. 352); O. G r ü n e r ,  
Haus und Hof im sächsischen Dorfe (Sächsische Volkskunde — prąca zbiorowa pod 
red. R. Wuttke — Dresden 1900, s. 386, 389, ryc. 168 na s. 389, ryc. 204 na s. 427); 
R. M i e 1 k e, Das märkißche Bauernhaus. Die Provinz Brandenburg in Wort und Bild, 
Berlin 1900, s. 31, <ryc. 9 na s. 29; R i c h t e r ,  op. cit., s. 70, mapa 14 na s. 72; 
F. T e t z n e r ,  Die Slawen in Deutschland (Beiträge zur Volkskunde der Preussen, 
Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer und Sorben, 
Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen, Braunschweig 1902, ryc. 120).

7 E. S u k e r t o w a ,  Mazurzy w Prusach W schodnich  (Biblioteczka Geograficzna 
„Orbis", S. III, t. X, Kraków 1927, s. 68, ryc. 10 na s. 69); Architektura polska do 
połow y XIX w ieku  (Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszaw
skiej, t. IX, Warszawa 1952, tab. 16).

8 G. B a n  c a l a r i ,  Forschungen und Studien über das Haus. Gegensätze des 
„oberdeutschen" Typus und der ländlicher Häuser Frankreichs (Mitteilungen d. An
thropologischen Gesellschaft in Wien, 1897, XXVII, N.F. XVII, s. 196, 198—200); 
O. K o l b e r g  (Lud, 1875, IX, s. 91—92); R. M i e 1 k e, Die ethnographische Stellung 
der ostdeutschen Haustypen (Zeitschrift f. Ethnologie, 1912, XLIV, s. 380, ryc. 23 na 
s. 381); M o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 516—517.



bie dawnej guberni grodzieńskiej, na terenie Wołynia, a nieco dalej 
w kierunku wschodnim w niektórych okolicach dawnej guberni czerni- 
howskiej. Muszę jednak w tym miejscu nadmienić, że w dwu ostatnio 
wyszczególnionych rejonach były one wbudowane w piece kuchenne, 
czym przypominały niektóre kominki norweskie 9. Na zachód od wyty
czonej na podstawie naszych badań terenowych granicy ich zasięgu 
występują one na obszarze Łużyc, gdzie służą również do gotowania 
strawy w porze letniej. Noszą tam nazwy: „pjecak” (szczególnie na 
Dolnych Łużycach), ,,wuheń" (Łużyce Górne), w pogranicznych zaś 
wsiach między Górnymi a Dolnymi Łużycami — „swěčnik” (od ,,swě- 
ćić" =  świecić) 10 11. Poza obszarem Łużyc kominki powyższego typu są 
używane np. w Bawarii (tzw. „kentls", ,,kentleins"), Karyntii („liena"), 
wschodnich Alpach („liechn"), Górnej Krainie (,(leva'‘) i w Norwegii 
(„lyrmur”) n. D. Zelenin, wspominając o ich występowaniu w Puszczy 
Białowieskiej oraz w dawnej guberni grodzieńskiej, doszukiwał się 
w nich zapożyczenia niemieckiego 12. Odnośnie do terenu Alp oraz Sło
wenii wykazał ich niemieckie pochodzenie V. Geramb w oparciu o da
ne językowe 13.

Kominki występujące w obrębie Borów Dolnośląskich reprezentują 
w zasadzie od dosyć dawna „martwe" elementy kulturowe, tzn. nie 
spełniające już ich właściwej funkcji. W większości wypadków zostały 
one zamienione na kuchenne półki lub schowki. Niektóre z nich posia
dają w bocznej lub tylnej ścianie szczelinę, przez którą padało światło 
do sieni. Nasuwa się z kolei pytanie, czy linia 2 wytycza choćby 
w przybliżeniu pierwotny, maksymalny zasięg interesującego nas 
urządzenia na terenie Dolnego Śląska, czy też jeden z kolejnych eta
pów jego zaniku postępującego z bardziej wschodnich obszarów tegoż 
rejonu. Współczesne obserwacje etnograficzne nie dają dostatecznych

9 D. Z e l e n i n ,  Russische (O stslavische) V olkskunde (Grundriss der slavischen 
Philologie und Kulturgeschichte, Berlin—Leipzig 1927, s. 283); S. P o n i a t o w s k i ,  
Etnogiaiia Polski (Wiedza o Polsce, t. III, Warszawa b. d., s. 236, ryc. 135 na s. 238); 
W. L und,  Volkstümliche Feuerstätte, Beleuchtungsmittel und Bautypen im nor
w egischen Bezirke Nordmöre (Wörter und Sachen, 1921, VII, s. 126, ryc. 7, 11 na 
6. 126).

10 C e r n y ,  op. cit., s. 357. ,
11 G. B u s c h a n ,  Illustrierte V ölkerkunde, t. II, Stuttgart 1926, s. 468; J.R. B lin

k e r ,  Das Bauernhaus in der östlichen M ittelsteiermark und in benachbarten Gebieten  
(Mitteilungen d. Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1897, XXVII, N.F. XVII, 
s. 136); V. G e r a m b ,  Die Kulturgeschichte der Rauchstube. Ein Beitrag zur Haus
forschung  (Wörter und Sachen, 1926, IX, s. 64; L u n d ,  op. cit., s. 126, ryc. 7, 11 na 
s. 126); S c h i e r ,  op. cit., s. 237.

12 Z e l e n i n ,  op. cit., s. 283.
13 G e r a m b ,  op. cit., s. 64.



podstaw do należytego rozwiązania wzmiankowanego problemu ze 
względu na daleko już posunięte przeobrażenia, jakim uległo wnętrze 
domu dolnośląskiego. J. Klapper, opierający się niewątpliwie na ja 
kichś starszych, nie znanych mi materiałach i obserwacjach, wspomina
0 tych kominkach, tzn. wbudowanych w ściany izb, służących do 
oświetlania domostwa, a w porze letniej i do gotowania, jako o zja
wisku występującym niegdyś na Śląsku 14. W świetle powyższych da
nych urządzenie to należałoby do zespołu elementów kulturowych ustę
pujących z bardziej wschodnich obszarów Śląska. Nie jestem również 
w stanie nakreślić dalszego przebiegu wschodniej granicy omawianego 
tutaj zasięgu zarówno w kierunku południowym, jak i północnym, gdyż 
nie zostały dotychczas przeprowadzone na sąsiednich terenach odpo
wiednie badania. J. Klapper wspomina też i o kominkach przylegają
cych do ściany izb zaopatrzonych w trzon, na którym paliły się smolne 
szczapy. Przetrwały one do dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o Śląsk, 
w niektórych chatach na Opolszczyźnie. Urządzenia te nie spełniają 
już jednak obecnie swej pierwotnej funkcji. W południowej części 
Dolnego Śląska, a więc na Pogórzu Sudeckim oraz w Sudetach, ko
minki do oświetlania najprawdopodobniej nie występowały; w po
wszechnym użyciu były tam bowiem drewniane świecaki podtrzymu
jące smolne łuczywa 15.

Wzdłuż wschodniej krawędzi Borów Dolnośląskich biegnie zachodnia 
granica stosunkowo zwartego zasięgu wsi łańcuchówki, która w tym 
właśnie rejonie wdziera się od południa wydłużoną zatoką na niżowy 
teren Dolnego Śląska (mapy 2, 3, 7), dochodząc na północy prawie po 
Odręie. Cechą charakterystyczną tego typu wsi jest to, że domy są 
w niej rozmieszczone wzdłuż drogi po obu je j stronach, niezbyt gęsto
1 w równych odstępach, ciągnąc się w jednym kierunku całej długości 
gruntów wsi. Prostopadle do drogi (stanowiącej oś wsi) odchodzą 
równej szerokości pasy gruntów (łany) porozdzielane od siebie polnymi 
drogami. Zabudowania właściciela gruntu stoją przy drodze na począt
ku każdego łanu. W strefie Bramy Dolnołużyckiej wsie powyższego

14 J . K l a p p e r ,  Schlesische Volkskunde auf kulturgeschichtlicher Grundlage. 
Schlesisches Volkstum  (Quellen und Arbeiten d. Schlesischen Geselschaft f. Volks
kunde, Breslau 1925, I, s. 36); H. P a l m,  Haus und Hof in Oberschlesien  (Bau- und 
Kunstforschung im deutschen Osten, t. XI, Danzig 1939, s. 31).

15 M. G ł a d y s z ,  Zagadnienia śląskiej kultury ludowej (Oblicze Ziem Odzyska
nych, t. II, Wrocław—Warszawa 1948, s. 477, ryc. 124c. na s. 464).

la W. B e r n a r d ,  Das W aldhufendorf in Schlesien. Ein Beitrag zur Siedlungs
geographie Schlesiens (Veröffentlichungen d. Schlesichen Gesellschaft f. Erdkunde 
E.V. und des Geographischen Instituts der Universität Breslau, Breslau 1931, z. 12, 
s. 18—19, tab. VIII).



Mapa 2. Granice zasięgów niektórych elementów kultury materialnej: 
l. wschodnia granica chaty przysłupowej (wg Richtera, B. Schiera oraz 
aadań Zakładu Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego); 2. wschodnia gra- 
lica kominka niszowego do oświetlania (wg badań Zakładu Etnografii 
Uniwersytetu Wrocławskiego); 3. zachodnia granica wsi łańcuchówki (wg 
Bernarda, W. Pesslera); 4. wschodnia granica kołyski koszałkowatej wiszącej 
[wg Atlas d. d. Volksk.); 5. wschodnia granica kołyski o biegunach ustawio

nych równolegle do je j osi podłużnej (wg Atlas d. d. Volksk.).



typu wbijają się wyraźnym klinem w rejon Żar i Żagania (mapy 2, 3, 7). 
Właściwa zwarta strefa zasięgu łańcuchówki, z której wybiega w kie
runku północnym wyżej wspomniana zatoka, obejmuje w przybliżeniu 
południowe tereny Górnej Saksonii i biegnie w kierunku południowo- 
-wschodnim lesistą strefą Podsudecia i Podkarpacia, rozprzestrzeniając 
się na terenie Małopolski zachodniej prawie po Wisłę, zaś za Sanem 
wkraczając na Lubelszczyznę17. Na Śląsku poza wyszczególnionym 
powyżej zwartym zasięgiem podsudeckim występują wsie łańcuchówki 
w drobnych zasięgach wyspowych na północ od Odry (wzdłuż północ
nej i północno-wschodniej granicy Śląska) w rejonie Góry, Sycowa, 
Kluczborka, Gliwic (mapa 3 )18. Pozostały obszar łącznie z Borami Dolno
śląskimi zajmuje ulicówka, wielodrożnica, rzadziej owalnica19.

Wieś łańcuchówka, charakterystyczna dla niektórych obszarów 
Francji, przeniknęła do nas poprzez Niemcy między XIII a XV w. za 
pośrednictwem kolonistów niemieckich, zaś na naszym terenie roz
powszechniła się też i przy współudziale wzorujących się na nich osa
dników polskich20 21. Zachodnią krawędź wydłużonej zatoki, jaką wciska 
się łańcuchówka ze strefy podsudeckiej w kierunku północnym prawie 
po Odrę, ukształtowała nieurodzajna zwarta strefa Borów Dolnośląskich, 
mało atrakcyjna dla średniowiecznych kolonistów poszukujących ziemi 
pod uprawę. Jedynie w obrębie Bramy Dolnołużyckiej zdołali oni we
drzeć się głębiej na zachód, przy czym szlak powyższej migracji uwi
daczniają łańcuchówki rozrzucone w okolicy Szprotawy oraz Żagania. 
Marginesowo pozwolę sobie jeszcze nadmienić, że w akcji osadniczej 
rozwijającej się między XIII a XV w. wzdłuż wschodniej krawędzi 
Borów Dolnośląskich uczestniczyli, jak to wykazują dane źródłowe, 
również i osadnicy polscy a .

W uzupełnieniu przytoczonych dotychczas przykładów związanych 
z budownictwem godzi się również uczynić wzmiankę na temat śparo- 
gów, czyli ozdób dachu w postaci skrzyżowanych nad szczytem prze
dłużeń wiatrówek, tzn. desek chroniących poszycie dachu od strony 
szczytowej, które występują tu i ówdzie w rejonie Bramy Dolnołu-

17 W. P e s s 1 e r, Handbuch der deutschen Volkskunde, t. III, Potsdam b.d., tab. Xj 
B. Z a b o r s ki, O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 1926, s. 
63—64 oraz mapa.

18 B e r n a r d ,  op. cit., s. 18— 19, tab. VIII.
19 P e s s 1 e r, op. cit., tab. X; H. S c h i e n g e r ,  Formen ländlicher Siedlungen in 

Schlesien. Beiträge zur M orphologie der schlesischen Kulturlandschaft (Veröffen
tlichungen d. Schlesischen Gesellschaft f. Erdkunde E.V. und des Geographischen 
Instituts der Universität Breslau, Breslau 1930, z. 10, tab. XXIII, XXIV).

20 B e r n a r d ,  op. cit., s. 51—52, 60, 67; Z a b o r s k i ,  op. cif., s. 26, 60, 63—64.
21 B e r n a r d ,  op. cit., s. 60—62.



yckiej. Ta charakterystyczna ozdoba występująca zarówno na budyn- 
ach mieszkalnych, jak i gospodarczych (stodołach) pojawia się tutaj 
/■.bardzo prymitywnej formie. Tworzą ją bowiem nie ozdobione, ster- 
zące ponad szczyt dachu końce skrzyżowanych wiatrówek, przymoco
wanych do krawędzi dachu od strony ścian szczytowych. Nie ustalona 
eszcze dokładnie granica ich współczesnego zasięgu między Nysą Łu-

Mapa 3. Strefa zasięgu wsi łańcuchówki na Dolnym Śląsku 
(wg W. Bernarda, W. Pesslera).

:ycką a Borem zamyka od wschodu wyspowy zasięg śparogów, obej
mujący w przybliżeniu teren Dolnych Łużyc22. Badacz niemiecki R. An- 
Iree przypuszczał, że ozdoby te są na terenie Łużyc pochodzenia 
lolnosaskiego, gdy natomiast A. Černý poddał powyższy pogląd w wąt- 
jliwość podkreślając, że gdyby istotnie chodziło tutaj o wpływy obce, 
o jest rzeczą dziwną, że ślady tych wpływów występują w obrębie

22 Č e r n ý ,  op. cit., s. 354; M i e l k e ,  Das m ärkische Bauernhaus, s. 34, ryc. 1 
La s. 24, ryc. 6 na s. 27, ryc. 8 na s. 28, ryc. 9 na s. 29, ryc. 11 na s. 31, ryc. 14 
ta s. 34; E. M ü l l e r ,  Das Wendentum in der Niederlausitz, Cottbus 1921, s. 104; 
T e t z n e r ,  op. cit., s. 297, ryc. 113, ryc. 9— 18 na s. 298.



wyspy nie połączonej z pozostałą całością, zaś wyspa ta ogranicza się 
jedynie do terytorium dolnołużyckiego23. Jest rzeczą również bardzo 
charakterystyczną, że na obszar górnych Łużyc przeniknęły śparogi 
tylko tak daleko, jak daleko sięga granica wpływu dialektu dolnołu
życkiego 24. Ich występowanie na wschód od Nysy Łużyckiej łączę 
w pierwszym rzedzie z istniejącym tutaj jeszcze nie tak dawno osa
dnictwem łużyckim. Zupełnie tylko marginesowo dodam, że ta cha
rakterystyczna ozdoba występuie w mniejszych czy też większych 
wyspowych zasięgach na pozostałym obszarze Niemiec, w Polsce, kra
jach bałtyckich, na wschodniej Słowiańszczyźnie25. W formowaniu się 
je j nadbałtyckiego zasięgu brały najprawdopodobniej- udział i dolno- 
niemieckie elementy osadnicze.

Ciekawie ukształtowały się granice bardziej zwartego zasięgu dwóch 
typów kołysek, a mianowicie kołyski koszałkowatej zawieszonej u po
wały (linia 4 — mapy 2, 7) oraz biegunowej zaopatrzonej w bieguny 
umocowane równolegle do osi podłużnej kołyski (linia 5 — mapy 2,7). 
Kołyska koszałkowata zawieszona u powały (ryc. 3a) przetrwała, jak 
to wykazuje granica je j zasięgu, niemal do ostatnich czasów w pod
górskiej części Dolnego Śląska oraz na Opolszczyźnie, natomiast w sil
niejszych skupiskach występuje np. na terenie Łużyc, w południowej 
Turyngii, południowo-zachodniej Górnej Saksonii, częściowo Górnej 
Frankonii oraz na przyległych górskich obszarach Czech26 27. Poza wy
szczególnionymi powyżej terenami spotykamy ją tu i ówdzie w wy
jątkowo silnym rozproszeniu na prawie całym terytorium Niemiec ?7. 
Na pozostałym obszarze Polski była niegdyś zapewne też dosyć częstym

23 Č e r n ý ,  op. cit., s. 353, przyp. 2, s. 354.
24 Ibid., s. 354.
25 A. B a c h m a n n, Dach w słowiańskim budownictwie ludowym  (Archiwum 

Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wydz. II, Historyczno-Filozoficzny, t. V, Lwów 
1929, s. 91—93, 97—100, ryc. 24 na s. 100); B ii n k e r, op. cit., s. 118, ryc. 107—109 
na s. 118, ryc. 110 na s. 119, s. 133, ryc. 120 na s. 131, ryc. 122 na s. 134; M i e 1 k e, 
Die ethnographische Stellung der ostdeutschen Haustypen, ryc. 12 na s. 374, ryc. 29 
na s. 383, ryc. 30 na s. 384; t e n ż e ,  Alter und Bedeutung des sächsischen Pierde- 
giebeischm ucks (Zeitschrift f. Ethnologie, 1935, LXVI, s. 247—249, ryc. 1 na s. 248, 
ryc, 2 na s. 249); K. M o s z y ń s k i ,  N iektóre przyczyny zróżnicowania kultury ludo
w ej w Polsce (Lud Słowiański, 1937, IV, z. 1, s. 80 B); T e t z n e r, op. cit., s. 356, ryc.
26 na s. 107, ryc. 27 na s. 108, ryc. 33 na s, 134, ryc. 47, 48 na s. 146, ryc. 64 na 
s. 198, ryc. 157, 158 na s. 357, ryc. 207 na s. 480.

26 Atlas d.d. Volksk., 1936, mapa 17; O. A. E r i c h ,  R. B e i 11, W örterbuch der 
deutschen Volkskunde, Leipzig 1936, s. 837; J.K.E. H o s e r, Das Riesengebirge in 
einer statistisch-topographischen u. pittoresken Übersicht, Wien—Baden—Triest 1804, 
s. 108; M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, .t. I, s. 566; M ü l l e r ,  op. cit., s. 106; 
S c h i e r ,  op. cit., s. 343—347, tab. 16.

27 Atlas d.d. Volksk., 1936, mapa 17.



zjawiskiem. Współcześnie występuje na Pomorzu wschodnim, Podlasiu, 
Mazowszu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, zaś poza granicami Polski — 
na rozległych obszarach Słowiańszczyzny wschodniej28. Dla ogólnej 
orientacji dodam, że pokrewne je j odmiany występują na ziemiach 
polskich wyspowo, a mianowicie kołyska półwalcowata w Górach 
Świętokrzyskich, zaś skrzynkowa na Podhalu29. Dalej na wschodzie, 
jeśli chodzi o terytoria słowiańskie, są one znane w postaci kołysek 
płóciennych i opałkowatych z Mało- i Białorusi, Wielkorusi, Ukrainy, 
Karpat Ruskich, na południu z Moraw, Słowacji, Jugosławii, Bułgarii, 
Rumunii, na zachodzie z Niemiec, zaś na północy z krajów bałtyckich 
i Skandynawii30. Przebieg granicy zasięgu kołyski koszałkowatej (wi
szącej), obejmującej od zachodu część Podsudecia, wkraczającej na
stępnie półkolem na teren Opolszczyzny, a więc na nie mniej pod 
względem rozwoju kulturowego konserwatywny region, wskazuje wy
raźnie, że kołyska ta reprezentuje na terenie Śląska, jak i na pozosta
łych obszarach ziem polskich wytwór zanikający pod wpływem roz
powszechniającej się później kołyski biegunowej.

Ciekawy wariant konstrukcyjny tej ostatniej reprezentuje kołyska 
posiadająca bieguny umocowane równolegle do je j osi podłużnej (ryc. 
3b). Je j niedawny zasięg na terenie Śląska wytycza linia 5 — mapy 2, 7. 
Omawiany powyżej typ kołyski występuje w zwartym zasięgu w West
falii, skąd najprawdopodobniej rozprzestrzenił się na teren Nadrenii, 
Hanoweru, Hesji, Frankonii, Dolnej Bawarii, zachodniej oraz południo
wej Górnej Sjaksonii, Brandenburgii, Meklemburgii; nieobcy jest on 
i na gruncie skandynawskim 31. W Polsce kołyska ta była znana również 
na Pomorzu oraz na Mazurach32. Na teren Śląska przedostała się 
prawdopodobnie przez Bramę Górnołużycką. Zasięg omawianego typu 
kołyski przybrał na naszych ziemiach postać zasięgu dwuramiennego,

20 Z. G l o g e r ,  Budownictwo drzewne i w yroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I, 
Warszawa 1907, s. 108—109, ryc. na s. 109; M o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 566, ryc. 
486—488 na s. 566. Dane dotyczące współczesnego zasięgu tego typu kołyski w Polsce 
czerpię również z pracy magisterskiej (w maszynopisie) mgr T. W e s o ł o w s k i e j ,  
Formy ko ły sek  w Europie, opracowanej w Zakładzie Etnografii Ogólnej przy Katedrze 
Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

29 M o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 568; W. M a t l a k o w s k i ,  Zdobienie i sprzęt ludu 
polskiego na Podhalu, Warszawa 1915, tab. XII, ryc. 1.

30 M o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 565—566, ryc. 486—488 na s. 566; S c h i e r ,  op. cit.; 
F. S t a m p a c h ,  H ejćedlo, Studie o rozšířeni primitivní ko lébky  (XII Ročenka Národo
pisného Musea Pilzeňska za rok 1930, mapa).

31 Atlas d.d. Volksk., 1936, mapa 17; E r i c h ,  B e i 11, op. cit., s. 837; L. J o 
h a n s s o n ,  Jämtlands fjällvärld, t. X, Folk—Liv 1946, tab. 4, ryc. a; W. P f l u g ,  
Dic Kinderwiege, ihre Formen und ihre Verbreitung (Archiv, f. Anthropol., 1922, XIX, 
tab. V, ryc. 20a, b).

32 Atlas d.d. Völksk., 1936, mapa 17.



charakterystycznego dla wielu wytworów kulturowych przenikających 
do nas z Zachodu.

Zamykając rejestr przykładów z dziedziny kultury materialnej, po
zwolę sobie jeszcze nadmienić, że w obrębie omawianej tutaj strefy 
badania nasze ustaliły fakt sporadycznej używalności w stosunkowo 
niedalekiej przeszłości radeł rylcowych jako narzędzi orki (ryc. 4b). 
Brak odpowiedniej ilości obserwacji uniemożliwia wytyczenie dokład
niejszej granicy ich niedawnego zasięgu. Prawie analogicznego typu 
radła (ryc. 4a) były używane i w strefie Podsudecia (Kotlina Kłodzka, 
Jeleniogórska, okolice Wałbrzycha). Radła rylcowe reprezentują na
rzędzia, które na terenie Śląska podobnie zresztą jak i na pozostałych 
obszarach Polski czy też w krajach sąsiednich zostały wyparte przez 
pług, zaś jeśli chodzi o późniejsze radła do obradlania ziemniaków — 
przez radła ramowate. Ich przetrwanie do prawie ostatnich czasów na 
Podsudeciu oraz w rejonie Borów Dolnośląskich jest uwarunkowane 
konserwatyzmem kulturowym, wynikającym z ekonomiczno-geogra- 
ficznej specyfiki tych obszarów. Wzmiankowane narzędzie sięga na 
terenie Śląska zamierzchłej przeszłości, reprezentując niewątpliwie 
jeden z elementów słowiańskiego (polskiego) substratu kulturowego.

Z kolei podam trzy przykłady ilustrujące rolę śląsko-łużyckiego 
pogranicza w zakresie kształtowania granic zasięgów niektórych ele
mentów z zakresu kultury duchowej.

Linia 6 (mapy 4, 7) wytycza odcinek wschodniej granicy obszaru 
występowania wierzenia rozpowszechnianego przez dorosłych wśród 
dzieci, według którego noworodki przynosi matkom położna. Wspo
mniany tutaj wątek wierzeniowy jest wyjątkowo silnie rozpowszech
niony w Westfalii, Hesji oraz przyległej Nadrenii, skąd niewątpliwie 
rozprzestrzenił się w słabym jednak stopniu na teren Badenii, Górnej 
i Dolnej Bawarii, Górnej Saksonii oraz Austrii33. Na Śląsku wierzenie 
to występowało dosyć powszechnie na Opolszczyźnie34, przy czym 
należy nadmienić, że było ono niewątpliwie młodszym zjawiskiem 
kulturowym niż szeroko rozpowszechnione na terenie Słowiańszczyzny 
i Niemiec (również i w strefie śląsko-łużyckiego pogranicza) wierzenie 
przypisujące funkcję nosiciela noworodków bocianowi35. To ostatnie 
nie reprezentuje najprawdopodobniej na gruncie słowiańskim czy też 
niemieckim zbyt starego substratu kulturowego36 w przeciwieństwie

33 Ibid., mapa 18.
34 Ibid.
35 Ibid.
30 E. H o f f m a n n - K r a y e r ,  Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 

(Handwörterbücher z. deutschen Volkskunde, Abi. I. Aberglaube, t. VIII, Berlin—Leip
zig 1936/37, s. 502).



%

b
Ryc. 3. a) kołyska koszałkowata wisząca, z Sudetów 
(wg B. Schiera); b) kołyska o biegunach umocowa
nych równolegle do je j osi podłużnej (Skandyna

wia — wg W. Pfliiga).



np. do kultu, jakim się ten ptak cieszy, czy też różnych innych zwią
zanych z nim wierzeń 37. Niemniej jednak wiara przypisująca mu funk
cję nosiciela noworodków sięga przynajmniej średniowiecza, a tym 
samym reprezentuje ona na Śląsku zarówno starszy, polski, jak i póź
niejszy, niemiecki, kompleks wierzeniowy.

Przebiegająca między Kwisą a Bobrem linia 7 (mapy 4, 7) stanowi 
stosunkowo krótki odcinek granicy zamykającej od wschodu teryto-

Ryc. 4. Śląskie radła rylcowe: a) okolice Wałbrzycha,, woj. wrocławskie; b) okolice 
Szprotawy, woj. zielonogórskie (Dział Etnograficzny Muzeum Śląskiego we Wrocławiu).

rium niedawno, jeszcze zwartego zasięgu wierzenia ludówego w lata
jącego ognistego smoka, który zamieszkując strychy i inne zakamarki 
domostwa, przy odpowiednim traktowaniu go przez gospodarza znosi 
mu ponoć nocną porą pieniądze, zboże, nabiał, płótno itd., kradnąc 
to wszystko przeważnie w innych zagrodach (ryc. 5 )38. W niektó

37 J. K l a w e ,  Totemizm a pierwotne zjaw iska religijne w Polsce, Warszawa 1920, 
s. 153—164; t e n ż e ,  Teoria animistyczna w etnologii (Lud, 1923, XXII, s. 13—25); 
M o s z y ń s k i ,  op. cit., t. II, z. 1, s. 561; P o n i a t o w s k i ,  op. cit., s. 293.

30 E r i c h ,  B e i 11, op. cit., s. 131—134, mapa na s. 133; H. S c h i e n g e r ,  Be
ziehungen zwischen Kulturgeographie und deutscher Volkskunde im ostdeutschen  
Raum. Von deutschen Osten (Veröffentlichungen d. Schlesischen Gesellschaft f. Erd
kunde E.V. und des Geographischen Instituts der Uniwersität Breslau, Breslau 1934, 
z. 21, s. 16— 17, ryc. 1 na s. 14).



rych miejscowościach Śląska wierzono, że zboże przynoszone do 
chłopskiej zagrody przez smoka pochodzi z piekła, na co miały wska
zywać widoczne na nim ślady opalenia. Czarny kogucik biegający wo-

Ryc. 5. Motyw wierzeniowy latającego ognistego smoka w twór
czości artystycznej łużyckiego malarza M. Nowaka-Njechorń-

skiego.

kół nagromadzonego zboża powinien być odpędzony lub zabity, gdyż 
on jest właśnie smokiem wypluwającym ziarno. Osoba, która takiego 
smoka otacza opieką, musi swą duszę oddać diabłu39. Wierzenie to

39 K l a p p e r ,  op. cit., s. 223.



jest jednym z bardzo licznych wariantów szeroko rozpowszechnionej 
na terenie Słowiańszczyzny, krajów bałtyckich, Niemiec, a najprawdo
podobniej i Skandynawii wiary w istnienie różnych demonów domo
wych, które również i w postaci iskrzących ptaków, węży, robaków, 
kogutów, krasnoludków przychodzą gospodarzowi z pomocą, mnożąc 
jego bogactwo, bądź też potrafią się i mścić za doznane krzywdy40. 
Przybliżone terytorium zwartego zasięgu wierzenia w latającego ogni
stego smoka przedstawia mapa 5. Obok częściowo słowiańskich nazw 
określających tę mityczną istotę (np. wielko- i białoruska nazwa 
„zmiej", mazowiecka i wschodniopomorska — „lataniec", „latawiec", 
dolnołużycka — „plon", czeska — „zmok", „zrnek") występują bardzo 
liczne nazwy niewątpliwie pochodzenia germańskiego, np. wielkopol
ska — „skrzat", górnośląska — „skrzotek", mazowiecka czy też po
morska — „chobołd", „kłobuk", górnołużycka — „kubołdk", mazur
ska — „kobold". Ostatnio wyszczególnione nawiązują wyraźnie do 
staroniemieckiej nazwy „Kobold"41. K. Moszyński uwzględniając 
wyszczególnione powyżej dane językowe, geograficzne rozmieszcze
nie odnośnych wierzeń oraz ich wyjątkową pospolitość, żywotność 
i dawność nad wschodnim Bałtykiem i w Niemczech, doszedł do 
wniosku, że wiara ludowa w latającego ognistego smoka, „skrzata", 
jest pochodzenia germańskiego, a Słowianom była pierwotnie zapewne 
obca42. Odmienne stanowisko zajął w tej sprawie niemiecki etnograf
H. Schlenger. Stwierdziwszy pokrywanie się zachodniej granicy zasięgu 
powyższego wierzenia z wczesnośredniowieczną granicą osadnictwa slo- 
wiańsko-niemieckiego, wysunął przypuszczenie, że wiara w latającego 
ognistego smoka została przejęta przez kolonistów niemieckich od Sło
wian43. Koncepcja powyższa nie jest pozbawiona cech prawdopodo
bieństwa. Przebieg linii granicznej zwartego zasięgu omawianego wie
rzenia na obszarze Śląska, charakteryzujący nam sytuację sprzed kil
kunastu lat, wskazuje, że było ono w stadium daleko posuniętego za
niku. Przemawia za tym wyraźne cofnięcie się tejże granicy w obrębie 
Bramy Górnołużyckiej na zachód oraz występowanie powyższego wie
rzenia na bardziej konserwatywnych pod względem rozwoju kulturo
wego terenach Podsudecia oraz Opolszczyzny.

Strefą śląsko-łużyckiego pogranicza przebiega też odcinek zachod
niej granicy zasięgu wierzenia, według którego krakanie kruka wieści

40 E r i c h ,  B e i 1 1, op. cit.; K l a p p e r ,  op. cit.-, M o s z y ń s k i ,  op. cii., t. II, 
z. 1, s. 675—679; S c h l e n g e r ,  op. cit.; W.  S c h u l e n b u r g ,  W endisches Volkstum  
in Sage, Brauch und Sitte, Berlin 1882, s. 48—51; Z e l e n i n ,  op. cit., s. 390—391.

41 E r i c h, B e i 1 1, op. cit., mapa na s. 133; M o s z y ń s k  i, op. cit., s. 676—677.
42 M o s z y ń s k i ,  op. cit., s. 678.
43 S c h l e n g e r ,  op. cit., s. 16— 17.



Mapa 4. Granice zasięgów niektórych elementów kultury duchowej: 6. wschodnie 
granica wierzenia w położną — nosiciela noworodków (wg Atlas d. d. Volksk.) 
7. wschodnia granica strefy zwartego zasięgu wierzenia w latającego ognistegc 
smoka (wg H. Schlengera); 8. zachodnia granica wierzenia w kruka, wieszczą

cego krakaniem nieszczęście (wg Atlas d. d. Volksk.).



śmierć ludzką (linia 8 — mapy 4, 7). Kruk podobnie zresztą jak np. 
gawron, kawka, puchacz należą od zamierzchłej przeszłości do pta
ków zapowiadających swym głosem śmierć lub nieszczęście; równo
cześnie są one uważane za ptaki niebezpieczne, związane ze światem 
zmarłych czy wręcz na niektórych terenach za ptaka boga śmierci. 
Obok tego w mniemaniu niektórych ludów pod postacią kruka ukry
wają się duchy lasu, czarownice, domowe koboldy, źli ludzie, duchy 
ludzkie itd.44 Tylko sporadycznie występuje kruk w wierzeniach jako 
herold dobrych wieści (np. w Nadrenii, Szwajcarii, Albanii) czy też 
np. jako nosiciel noworodków (Czechy)45. W starożytności był zwiastu
nem złych wieści, zwłaszcza wojennych. Współczesny zasięg oma
wianego wierzenia (kruk wieszczący nieszczęście) obejmuje obok te
renów słowiańskich również i niektóre obszary germańskie. Nieobce 
jest też ono na kontynencie afrykańskim i azjatyckim46. Zachodnia 
granica jego zasięgu przecinająca interesującą nas rubież wygina się 
za Odrą w kierunku północno-zachodnim, zamykając od południa te
rytorium występowania tegoż wierzenia na obszarze północnych, 
a częściowo i środkowych Niemiec, zaś z drugiej strony za Nysą 
Łużycką skręca na zachód, zamykając od północy południowonie- 
miecki obszar jego wyjątkowo silnego rozpowszechnienia (Górne Łu- 
życe, Frankonia, Bawaria)47 *. Na terenie Śląska wierzenie to reprezentuje 
w pierwszym rzędzie stary słowiański (polski) substrát mitologiczny, 
a tylko w pewnym stopniu i późniejszy, na tym terenie niemiecki.

Pozostałe jeszcze do omówienia granice zasięgów oznaczone ko
lejną numeracją od 9 do 12 (mapy 6, 7| reprezentują izoglosy wyty
czające rozprzestrzenianie się nazw określających niektóre zjawiska 
kulturowe. Daleko już posunięty przed 1945 r. proces germanizacji 
zachodnich obszarów Dolnego Śląska uniemożliwia posłużenie się dla 
ilustracji omawianych w pracy zagadnień polskim materiałem języko
wym. Podane poniżej przykłady reprezentują słownictwo niemieckie, 
a ściślej nie istniejący już dzisiaj na tym terenie w związku z jego 
repolonizacją „dialekt śląski” (niemiecki). Izoglosy 9, 10, 11 (mapy 
6, 7) zamykają tereny występowania nazw określających święto 
żniwne, przy czym izoglosa 9 wytycza zachodnią granicę nazwy 
„Erntekirmes”' 4B, natomiast linia 10 nazwy „Erntefest” 49. Obie nazwy

44 H o f f m a n n - K r a y e r ,  op. cif., s. 434, 444—447; M o s z y ń s k i ,  op. cif.. 
s. 556—557; P o n i a t o w s k i ,  op. cif., s. 293.

45 H o f f m a n n - K r a y e r ,  op. cif., s. 447, 454—455.
46 Ibid., s. 444—̂ 445.
47 Atlas d.d. Volksk., 1938, mapa 109.
40 Ibid., mapa 75; S c h l e n g e r ,  op. cif., s. 20, ryc. 1 na s. 14.
49 Atlas d.d. Volksk., 1938, mapa 75.



Mapa 5. Strefa zwartego zasięgu wierzenia w latającego ognistego smoka (wg 
H. Schlengera). Mapa nie uwzględnia Polski w je j granicach sprzed II wojny

światowej.



występowały wyłącznie na terenie Dolnego Śląska, przy czym pierwsza 
stanowi wariant szeroko rozpowszechnionej na terenie Niemiec środ
kowych nazwy ,.Kirmes”; północny zasięg tej ostatniej zamyka linia 
przecinająca Łabę w rejonie Wirtembergii i biegnąca dalej w kierunku 
północno-wschodnim, mniej więcej po Odrę, którą osiąga w okolicy 
Frankfurtu 50.

Izoglosa 11 zamyka od zachodu zasięg nazwy „Neujahrheiligabend", 
określającej ostatni dzień starego roku. Występowała ona wyłącznie 
na terenie Dolnego Śląska obok szeroko i poza Śląskiem rozpowszech
nionej nazwy „Silwesterabend" 51.

Izoglosa 12 (mapy 6, 7) wytycza zachodnią granicę zasięgu roz
powszechnionej dawniej na Dolnym Śląsku nazwy „Radeber", ozna
czającej taczki używane przy różnych czynnościach gospodarskich. 
Na zachód od powyższej linii występuje nazwa „Karre" 52.

Uwagami powyższymi kończę przegląd oraz analizę ukształtowania 
granic zasięgów różnych zjawisk kulturowych przecinających leśną 
strefę śląsko-łużyckiego pogranicza. Z poczynionych w tym zakresie 
uwag wynika, że jedne spośród wyżej wspomnianych granic wytyczają 
w przybliżeniu maksymalny stan ekspansji terytorialnej pewnych ele
mentów kulturowych (mapy 2, 7 — granica zasięgu 1), inne natomiast 
jeden z etapów ich zaniku, w trakcie którego elementy te przejęły, że 
się tak wyrażę, „pozycję defensywną" wobec naporu nowych, często 
bardziej pod względem formalnym czy też konstrukcyjnym rozwinię
tych ich odpowiedników (mapa 2 — granice zasięgów 2, 4, mapa 7 — 
granice zasięgów 2. 4). W jednym wreszcie wypadku linia graniczna 
zamyka od wschodu terytorium zwartego zasięgu zjawiska etnogra
ficznego (wiary w latającego ognistego smoka), poza którym występuje 
ono już tylko w bardzo silnym rozproszeniu (mapa 4 — granica zasię
gu 7, mapa 7 — granica zasięgu 7). Pozwolę sobie tutaj również nad
mienić, że niektóre elementy kulturowe, których wschodnia granica 
zasięgu przecina śląsko-łużycką rubież leśną, formują na przyległym 
obszarze Górnej Saksonii czy też Łużyc tylko jeden z ich wyspowych 
zasięgów, gdy natomiast pozostałe są rozrzucone po różnych obszarach 
Europy. Fakt powyższy nie odstręczył mię jednak od przeprowadzenia 
poprzez rubież odcinka granicy zasięgu, zamykającej od wschodu ten 
śląsko-łużycki zasięg wyspowy, w wypadku gdy kierunek przebiegu 
tejże granicy strefa powyższa kształtuje w wyraźny sposób (mapy 2, 
7 — granica zasięgu 2; podobny zasięg posiadają śparogi).

50 S c h l e n g e r ,  op. cit.
51 Atlas d.d. Volksk., 1938, mapa 53.
52 T. S i e b s ,  W.  J u n g a n d r e a s ,  Schlesisches Wörterbuch, Breslau 1935,

1 Lief., s. 31—34, 2 Lief., 1936, mapa na s. 145—146.



Mapa 6. Zasięg izoglos: 9. zachodnia granica nazwy „Emtekirmes" (wg Atlas
i .d .  V olksk .); 10. zachodnia granica nazwy „Erntefest“; 11. zachodnia granica 
nazwy „Neujahrheiligabend"; 12. zachodnia granica nazwy „Radeber" oraz 

wschodnia granica nazwy „Karre" (wg T. Siebsa, W. Jungandreasa).



Z kolei nasuwa się pytanie, czym wytłumaczyć sobie to dla etno
grafa ciekawe zjawisko koncentracji granic zasięgów w obrębie intere
sującej nas strefy. Otóż niewątpliwie jego przyczyn należy się doszu
kiwać w pierwszym rzędzie w oddziaływaniu czynników geograficzno- 
-ekonomicznych, które w podobny sposób kształtują jeszcze dzisiaj 
analogiczne zjawisko, np. w obrębie odkrytej przez K. Moszyńskiego 
antropo-geograficznej rubieży mazursko-wołyńskiej (wschodniej rubieży 
etnograficznej)53. Skupiający naszą uwagę teren śląsko-łużycMego po
granicza należy do najbardziej nieurodzainych obszarów Śląska ze 
względu na przeważające na nim gleby gliniasto-piaszczyste, miejscami 
podmokłe czy nawet zatorfione. Mała wartość gospodarcza powyższego 
obszaru powodowała jego słabe zaludnienie oraz utrzymywanie się 
niskiej stopy życiowej i stosunkowo prymitywnej kultury jego miesz
kańców. W tych warunkach szybkość rozprzestrzeniania się różnych 
elementów kulturowych uległa zahamowaniu, co w konsekwencji po
wodowało, że granice ich zasięgów tutaj właśnie się niejako dopedzały. 
Nie jest jednak rzeczą wykluczoną, że pewną w tym zakresie rolę 
odgrywały i momenty natury historycznej, jak np. przebieg granicy 
politycznej czy też dynamika i kierunek zachodzących tutaj procesów 
osadniczych.

Wedhig danych statystycznych z r. 1929, zawartych w atlasie 
Geislera54, średnia gęstość zaludnienia w obrębie Borów Dolnośląskich 
wynosiła 26—50 ocób na km2, gdy tymczasem w strefie smugi lessowej, 
biegnącej Bramą Górnołużycką, a więc wzdłuż ich południowej kra
wędzi, jak również przylegającej do niej strefy Pod^udecia 101—125 
osób na km2. Silniejsze zasiedlenie występowało również w obrębie 
Bramy Dolnołużyckiei; w rejonie Żagania wynosiło ono np. około 
76— 100 o^ób na km2. Atlas Geislera, uwzględniający S’ąsk w grani
cach administracyjnych, nie zawiera danych statystycznych odnośnie 
do zachodniej części obecnego pow. żagańskiego, całego pow. ża- 
rowskiego i gubińskiego. Można jednak przyjąć, że w obrębie za
chodniego odcinka Bramy Dolnołużyckiej sytuacja przedstawiała się 
podobnie. Jeśli chodzi o dalsze tereny północne, to z wyjątkiem rolni- 
czo-leśnego obszaru w rejonie Gubina średnia gęstość zaludnienia wy
rażała się najprawdopodobniej cyfrą nie wyższą jak 26—50 osób, a to 
ze względu na stosunkowo duży kompleks leśny rozciągający się w dol
nym biegu rzeki Bobru. Zestawienie powyższych danych statystycznych

53 K. M o s z y ń s k i ,  Lud polski w dorzeczu W isły (Ziemia, 1927, XII, z. 11, 
s. 168); t e n ż e ,  N iektóre przyczyny zróżnicowania..., s. 110B — 116B.

54 G e i s 1 e r, W irtschaits- und verkehrsgeographischer Atlas von Schlesien, ma
pa 10.



z analogicznymi pochodzącymi z przyległych i dalszych terenów Śląska, 
gdzie gęstość zaludnienia wyrażała się w liczbach o£ 76 do 250 osób 
na km2, a nawet i wyższych, wskazuje wyraźnie na je j gwałtowny 
spadek w obrębie omawianej tutaj zachodniośląskiej strefy leśnej. 
Niewątpliwie podobnie musi się przedstawiać sytuacja i na zachód od 
Nysy Łużyckiej, a więc już na terenie Łużyc, skąd brak mi jednak 
odpowiedniego materiału statystycznego.

Obok charakterystycznej koncentracji zasięgów etnograficznych 
miedzy Nysą Łużycką a Bobrem występuje drugie nie mniej ciekawe 
zjawisko w postaci ich wyginania się w reionie Bramy Górnołużyckiej 
oraz klinowatego wnikania w Bramę Dolnołużycką. Fakty te wskazują 
wyraźnie, że w tych właśnie miejscach rozprzestrzenianie się wytwo
rów kulturowych było ułatwione silniejszym stopniem zaludnienia oraz 
lepszymi warunkami bytowymi ludności. Jeśli chodzi o Bramę Górno- 
łużycka, to godzi się nadmienić, że jej „przelotowość" kulturową wspie
rała w poważnym stopniu przylegająca do niej od południa strefa su
decka. Mimo jałowych gleb oraz stosunkowo ostrego klimatu stanowiła 
ona jeszcze nie tak dawno jeden ze względnie gęsto zaludnionych 
obszarów Śląska. Skupienie osadnictwa wyrażało się tutaj w cyfrach 
60—80 osób na km2 i było spowodowane rozwijającym się na tym te
renie chałupniczym przemysłem tkackim. Tkacze płóciennicy, którzy 
skupili się nad brzegami bystrych potoków i na dobrze nasłonecznio
nych stokach górskich, a wiec wszędzie tam, gdzie obfitość wody 
i słońca wyjątkowo dobrze sprzyjała procesowi bielenia płótna, rekru
towali się w poważnym odsetku z ludności napływającej z nizinnych 
części Śląska, jak również i z terenów sąsiednich (np. Górnej Saksonii, 
Czech)55.

Analiza przebiegu granic zasięgów poszczególnych elementów kul
turowych, ograniczona do prześledzenia tegoż zjawiska wyłącznie 
w obrębie śląsko-łużyckiej strefy leśnej, nie zawsze daje dostateczne 
podstawy do ustalenia kierunku rozprzestrzeniania czy też zaniku 
tychże elementów z terenów sąsiednich. Zachodziły tutaj bowiem nie
raz wcale skomplikowane pod względem przestrzennym i chronolo
gicznym procesy, wynikające w pierwszym rzędzie z możliwości prze
dostawania się w obręb Borów Dolnośląskich niektórych wytworów 
kulturowych (zwłaszcza zachodnioeuropejskiego pochodzenia) również 
od strony wschodniej po ich uprzednim przeniknięciu na teren Śląska 
przez Bramę Górno- ewentualnie Dolnołużycką, a nieraz i Bramę Lu
buską. Procesy te deformowały najprawdopodobniej w niektórych

55 T. Ł a d o g ó r s k i ,  Ludność Śląska i je j struktura społeczna w drugiej poło
wie XVIII w ieku  (Przegląd Zachodni, 1950, z. 7/8, s. 37—38 oraz mapa).



wypadkach pierwotne, bardziej z naturalnymi warunkami zgodne zasię
gi etnograficzne, utrudniając obecnie niejednokrotnie w poważnym 
stopniu ich należytą interpretację.

W wypadkach wątpliwych znaczne, jak mi się wydaje, usługi może 
oddać w tym zakresie dokładniejsze prześledzenie dalszego przebiegu 
granic zasięgów poza obrębem śląsko-łużyckiego pogranicza. Niektóre 
z tych granic biegną zrazu wzdłuż Podsudecia, wyginają się następnie 
w kierunku północnym czy też północno-wschodnim i zataczają wy
raźne zakole, przeważnie w obrębie Opolszczyzny, włączając tym sa
mym powyższy rejon prawie w całości czy też w poważnej jego części 
w strefę bardziej pod względem kulturowego rozwoju zacofanego obsza
ru podgórskiego. Kulturowe zacofanie Opolszczyzny wynikało zarówno 
z mniejszej wartości gospodarczej niektórych je j okolic (szczególnie 
północnych — lesistych), jak również i wrogiej akcji władz niemiec
kich wobec zamieszkującej ją w- przewadze ludności polskiej, odsu
wanej konsekwentnie poza nawias normalnego życia gospodarczego 
i kulturalnego. Oddziaływaniem tych dwóch zasadniczych czynników 
należy w poważnym stopniu tłumaczyć zjawisko przetrwania w tym 
rejonie do ostatnich niemal czasów starych elementów polskiej kultury 
ludowej oraz nieznacznej ilości przejętych przez miejscową ludność 
polską wytworów kultury niemieckiej. Te ostatnie zaczęły przenikać, 
zwłaszcza na teren prawobrzeżnej Opolszczyzny, właściwie dopiero 
w XVIII w. (począwszy od okresu kolonizacji fryderycjańskiej) za 
pośrednictwem osadników pochodzących przeważnie z Niemiec za
chodnich oraz Górnej Saksonii56. Do zespołu wyżej wspomnianych 
elementów kulturowych zachodnioniemieckiego pochodzenia należy 
kołyska o biegunach ustawionych równolegle do je j osi podłużnej oraz 
wierzenie przypisujące położnej funkcję nosiciela noworodków.

Charakterystyczny przebieg granic rozprzestrzenienia niektórych 
wytworów kulturowych poza obrębem śląsko-łużyckiej' rubieży wska
zuje wcale wyraźnie, że wytwory te zanikają na środkowych obsza
rach Śląska, utrzymując się tylko na jego bardziej pod względem 
gospodarczym i kulturowym zacofanych terenach. Środkowy, nizinny 
obszar Śląska, szczególnie prawie cała południowa część równiny 
dolnośląskiej, stanowił bowiem od dawna ze względu na jego dobre 
warunki glebowe oraz klimatyczne rejon najwyższej intensywności 
uprawy i największych osiągnięć gospodarczych. Teren ten wchłaniał 
też dlatego bardzo szybko wszelkie innowacje kulturowe, które dopiero 5

5S H. S c h i e n g e r ,  Friederizianische Siedlungen rechts der Oder bis 1800 auf 
Grund der Aufnahme von Hammer und M assenbach  (Beihefte zum Geschichtlichen 
Atlas von Schlesien, Breslau 1933, z. 1, s. 105 n.).



później przenikały na pozostałe sąsiednie obszary, nie wyłączając Pod- 
sudecia oraz lesistej strefy śląsko-łużyckiego pogranicza. Godny uwagi 
jest również przebieg granic zasięgów etnograficznych poza strefą 
śląsko-łużyckiej rubieży i z tego względu, że uwypukla on poważną 
w dziedzinie kształtowania zjawisk etnograficznych rolę nie tylko 
wzmiankowanego już poprzednio Podsudecia i Opolszczyzny, ale rów
nież i Bramy Morawskiej (od południowego wschodu) oraz w pewnym 
przynajmniej stopniu zabagnionej i zalesionej doliny Baryczy a częś
ciowo i Obry. Wymienione rzeki tworzą naturalną granicę dwu wy
raźnie zarysowujących się rejonów osadniczych, a mianowicie rdzen
nego wielkopolskiego oraz śląskiego. Tędy też przypuszczalnie przebie- 

" gała dawniejsza plemienna rubież graniczna57.
Pozwolę sobie w tym miejscu nadmienić, że przy interpretacji za

sięgów etnograficznych pokrywających się terytorialnie z Pogórzem 
Sudeckim nie zawsze musimy mieć do czynienia z zasięgami ustępują
cymi. W niektórych bowiem wypadkach mogą one w mniejszym lub 
większym stopniu odzwierciedlać ich pierwotną konfigurację uwarun
kowaną kierunkiem ekspansji średniowiecznej i późniejszej kolonizacji 
niemieckiej, prącej na-teren Śląska przede wszystkim z obszarów Nie
miec środkowych, a częściowo i zachodnich58. Najstarsze ruchy kolo- 
nizacyjne na terenie Dolnego Śląska (XIII—XV w.) objęły bowiem 
peryferie zwartego osadnictwa polskiego, tzn. w pierwszym rzędzie 
Pogórze Sudeckie, przeistaczając je powoli w bazę wypadową niem
czyzny na pozostałe obszary Śląska 59.

Wśród wyszczególnionych w pracy elementów kulturowych, któ
rych granice zasięgów przebiegały czy też jeszcze nadal przebiegają

57 Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Pogranicze plem ienne śląsko-w ielkopolskie i problem  
kształtowania się państwa Polan (Przegląd Zachodni, 1952, z. 5/6, s. 286).

50 H. A u b i n, Schlesische Siedlungsgeschichte beiderseits der Sudeten (Schle
sisches Jahrbuch f. deutsche Kulturarbeit im gesamt schlesischen Raume, 1935/36, 
VIII, s. 14—22); W. D z i e w u l s k i ,  Przemiany etniczne ziemi kłodzkiej (Przegląd 
Zachodni, 1950, z. 1/2, s. 27—28); H. P o h 1 e n d t, Die Landeshuter Passlandschaiten. 
Beiträge zur Landeskunde der westlichen Mittelsudeten unter besonderer Berücksichti
gung der dörflichen Siedlungs- und Hauslandschaft, Breslau 1938, s. 43, 65; W. J u n g 
a n d r e a s ,  Zur G eschichte der schlesischen Mundart im Mittelalter (Deutschkundli- 
che Arbeiten, B. Schlesische Reihe, Breslau 1937, III, s. 495—501); t e n ż e ,  Beiträge 
zur Erforschung der Besiedlung Schlesiens und zur Entwicklungsgeschichte der 
schlesischen Mundart, Wort und Brauch (Volkskundliche Arbeiten namens der 
schlesischen Gesellschaft f. Volkskunde, Breslau 1928, z. 17, s. 28—31, 111).

59 Z. K a c z m a r c z y k ,  Rozprzestrzenienie narodowości polskiej nad Odrą i Bał
tykiem  w późnym feudalizmie (Przegląd Zachodni 1953, z. 1/3, s. 15—16, mapa na 
s. 24—25); R. K ö t z s c h k e ,  W.  E b e r t ,  G eschichte der ostdeutschen Kolonisation, 
Leipzig 1937, s. 83; W. V o lz, Schlesien und der deutsche Raum (Vom deutschen 
Osten, Breslau 1934, z. 21, s. 216).



przez strefę śląsko-łużyckiego pogranicza, występują i elementy pocho
dzenia niemieckiego. Zjawisko to jest oczywiście zupełnie zrozumiałe; 
nawarstwiły się one znacznie później na stary polsko-łużycki substrát 
kulturowy, który został skutkiem tego w znacznym stopniu zniszczony. 
Ustaliłem też, że niektóre z tych elementów są pochodzenia górno- 
saskiego i zachodnioniemieckiego, a częściowo również i południowo- 
niemieckiego. Przenikały one na teren Śląska w poważnej mierze za 
pośrednictwem ruchów osadniczych poprzez Bramę Górnołużycką. 
Marginesowo tylko nadmienię, że stwierdzenia powyższe, oparte na 
wynikach badań etnograficznych, są w zasadzie zgodne z wynikami 
prac badawczych W. Jungandreasa, poświeconych procesom tworzenia 
się niemieckiego dialektu na Śląsku. Badania te wykazały bowiem do
minującą w tym zakresie rolę elementów górnosaskich, a częściowo 
również turyngijskich, wschodniofrankońskich, bawarskich, austriackich 
oraz dolnoniemieckicheo.

W poczynionych dotychczas uwagach starałem się wykazać po
ważną w zakresie kształtowania zasięgów etnograficznych role strefy 
Borów Dolnośląskich i przylegających do nich od północy dalszych 
kompleksów leśnych. Uwzględnienie wyników badań wykopaliskowych 
umożliwia w pewnym stopniu uwypuklenie oddziaływania powyższej 
strefy również i na kształtowanie się pewnych zjawisk archeologicz
nych. Ilustruje je  mapa 8. Naniesione na nią granice zasięgów przed
stawiają kolejno: 1. rozprzestrzenienie neolitycznej kultury ceramiki 
wstęgowej rytej; 2. południowo-zachodni zasięg kultury grobów skrzyn
kowych; 3. południowo-zachodnią granicę występowania kultury gro
bów jamowych w drugim wieku naszej ery; 4. zachodni zasięg śląskich 
grodów obronnych, a więc tym samym i przybliżoną granicę zwartego 
na tym obszarze osadnictwa polskiego (tzn. Bobrzan, Dziadoszan)* 81. 
Podobny przebieg miały niewątpliwie granice zasięgów niektórych zja
wisk kulturowych wzdłuż zachodniej krawędzi śląsko-łużyckiego kom
pleksu leśnego. Granicę stosunkowo zwartego osadnictwa łużyckiego 
w okresie wczesnego średniowiecza wyznacza najprawdopodobniej 
linia grodów rozsianych wzdłuż Nysy Łużyckiej (linia 5).

Zestawienie map 2, 4, 7 z mapą 8 pozwala uchwycić pewne różnice 
zarysowujące się w przebiegu granic wytyczających rozprzestrzenienie 
poszczególnych zjawisk etnograficznych oraz archeologicznych. Pierw
sze z nich, krzyżując się wzajemnie, przecinają strefę leśną i wytyczają 
zasięgi pewnych zjawisk kulturowych, które przenikały w ten rejon

00 J u n g a n d r e a s ,  op. cit., s. 495—505, 512—528, 532.
81 Zasiągi archeologiczne wytyczone przez R. J a m k ę ,  Śląsk w zaraniu dziejów  

w św ietle w ykopalisk  (Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II, ryc. 9 na s. 33, ryc. 16 na 
s. 51, ryc. 21 na s. 58, ryc. 25 na s. 64).



niewątpliwie dzięki istniejącemu już w jego obrębie od okresu wczesno
średniowiecznego substratowi osadniczemu, gdy natomiast analogiczne 
linie rubieży archeologicznej przebiegają mniej więcej wzdłuż wschod
niej krawędzi lasów (od strony Śląska) zgodnie z zasięgiem dawniej
szego osadnictwa (przed okresem wczesnośredniowiecznym). Można 
przypuszczać, że podobna sytuacja, jeśli chodzi o zasięgi pewnych zja-

Mapa 8. Granice zasięgów kultur archeologicznych (na podstawie danych R. Jamki): 
1. południowo-zachodnia granica zasięgu kultury ceramiki wstęgowej rytej; 2. po
łudniowo-zachodnia granica kultury grobów skrzynkowych; 3. południowo-zachodnia 
granica kultury grobów jamowych (II w. n. e.); 4. zachodnia granica wczesnośrednio
wiecznych grobów śląskich (polskich); 5. wschodnia granica wczesnośredniowiecz

nych grobów łużyckich.

wisk archeologicznych, zachodziła wzdłuż zachodniej krawędzi Borów 
Dolnośląskich (od strony Łużyc). Najprawdopodobniej więc rubież 
archeologiczna była dwustrefowa, tzn. granice rozprzestrzenienia róż
nych elementów kulturowych kształtowane zasięgiem pierwotnego 
osadnictwa opierały się w przybliżeniu o zachodnią oraz wschodnią 
krawędź interesującego nas kompleksu leśnego. Późniejsze przenikanie 
w jego obręb osadnictwa polskiego oraz łużyckiego (począwszy od



okresu wczesnośredniowiecznego) musiało zmienić powyższą sytuację
0 tyle, że wraz z osadnictwem tym przedostawały się tutaj różne wy
twory kulturowe, których zasięgi wytyczały linie graniczne przebiega
jące przez powyższy obszar, podobnie jak to wyobrażają mapy 2, 4, 7. 
Jest rzeczą bardzo prawdopodobna, że jeszcze w XVI w. przeważały 
tutaj elementy łużyckiej oraz polskiej kultury ludowej. Dla uzupełnie
nia powyższych uwag godzi się ponownie nadmienić, że kraina Borów 
Dolnośląskich kształtowała przez długi okres czasu polsko-łużycką gra
nicę językową, polsko-niemiecką granicę polityczną oraz granicę admi
nistracji kościelnej, w tym wypadku granicę diecezji wrocławskiej
1 miśnieńskiej.

Granicę językową polsko-łużycką wytyczył znany językoznawca 
łużycki E. Muka wzdłuż Kwisy i Bobru na podstawie materiału topono- 
mastycznego, uwzględniając w nim występowanie nosówek i przy
miotnika „polski", jeśli chodzi o polski teren językowy, zaś przymiotni
ka „wendisch” po stronie łużyckiej62. Późniejsze badania S. Kozie- 
rowskiego wykazały jednak, że przymiotnik „wendisch” może oznaczać 
również i wieś polską (np. Sagor Polonicale — r. 1310— W endisch So
gar, Smorchowittz Polonicalis — r. 1225 — Windisch M orchwitz)63. 
Wynika więc z tego, że wytyczona przez E. Mukę linearna granica 
językowa nie jest dokładna. Należy raczej przyjąć, że polskie elementy 
osadnicze przekraczały w kierunku zachodnim Bóbr i Kwisę, dochodząc 
aż po Nysę Łużycką. W świetle powyższych danych istniałaby w oma
wianym rejonie dosyć szeroka strefa kontaktów (wymieszania) obu 
języków, utrzymująca się najprawdopodobniej do XVI w .64 Je j ślad 
stanowią przypuszczalnie dwa mieszane, polsko-łużyckie, dialekty, 
jeden z okolic Gubina, a drugi Żar. K. Nitsch próbuje wyjaśnić ich 
istnienie zmieszaniem się w tej strefie byłych plemion polskich i łu
życkich, „które jeszcze zbyt słaby mając indywidualizm językowy, by 
utworzyć pod tym względem dwie odrębne społeczności, wniosły do 
wspólnej mowy swoje odrębne, nie przeszkadzające sobie, bo do innych 
brzmień i kombinacji odnoszących się właściwości" 65. Przebieg wyżej

•2 E. M u k a ,  Die Grenzen des sorbischen Sprachgebiets in alter Zeit (Archiv f. 
Slavische Philologie, 1904, XXVI, s. 544—548).

63 Cytuję za Z. S u l o w s k i m ,  Najstarsza granica zachodnia Polski (Przegląd 
Zachodni, 1952, z. 3/4, s. 434—435, oraz przypis 182 na s. 435).

64 R. A n d r e e ,  Das Sprachgebiet der lausitzer W enden vom 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart (odbitka z „Mitteilungen des Vereins f. Geschichte der Deutschen in 
Böhmen", Prag 1873, XI, z. 5—6, s. 6—9 i mapa); K a c z m a r c z y k ,  op. cit., mapa 
na s. 24—25.

65 K. N i t s c h ,  Stosunki pokrew ieństwa języków  lechickich, odbitka z „Materia
łów i Prac Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie", 1903, III, s. 9—10, 
13—14, 20.



wymienionej strefy językowej uwarunkowały oczywiście geograficzno- 
-ekonomiczne właściwości terenu. Daleko idące zmiany w zakresie pa
nujących w jego obrębie stosunków językowych następują dopiero 
w następnych stuleciach (mapa 9), a to na skutek stale narastającego 
naporu niemczyzny. Na zachód od Nysy Łużyckiej została przesunięta 
granica zasięgu języka łużyckiego, zaś stosunkowo daleko na wschód, 
bo aż w rejon Opolszczyzny, języka polskiego 66. Jak wykazały bada
nia lingwistyczne, strefa Borów Dolnośląskich kształtowała również 
zjawiska fonetyczne i leksykalne późniejszego, niemieckiego, dialektu 
na Śląsku. Zasięg zjawisk leksykalnych uwzględniają mapy 6, 7 (izo- 
glosy 9— 12). Mniej więcej wzdłuż Bobru i Kwisy biegła granica rozdzie- 

* łająca poddialekt „łużycki" od poddialektu „górskiego" oraz „nizin
nego" 67.

Dokładne wytyczenie przebiegającej tędy w okresie wczesnego 
średniowiecza granicy politycznej polsko-niemieckiej jest trudne z po
wodu braku odpowiednich danych źródłowych. Niektórzy historycy 
prowadzą ją wzdłuż Nysy Łużyckiej, inni wzdłuż Bobru i Kwisy czy też 
pomiędzy obu tymi rzekami68. W najnowszych pracach Kaczmarczyka, 
Pieradzkiej, Sułowskiego spotykamy się coraz częściej z wnioskami 
niewątpliwie słusznymi, że trudno w tym lesistym, z małymi wyjątkami 
prawie że nie zamieszkanym wtedy terenie wytyczyć granicę linearną; 
granicę tworzył bowiem pas bezludny, w którym dopiero później, 
w związku z przenikaniem w tę strefę leśną osadnictwa, zaczęła zary
sowywać się granica o charakterze bardziej wyraźnym, choć o dosyć 
skomplikowanym przebiegu69. Jest jednak rzeczą pewną, że biegła ona 
gdzieś między Nysą, Bobrem i Kwisą, a nieco później, tzn. od XII w., 
mniej więcej wzdłuż Bobru i Kwisy70. Od XIV w. przebiegała tędy 
zachodnia granica Śląska. Wzdłuż Kwisy i Bobru usytuowała się rów
nież najstarsza, znana nam jednak dokładnie dopiero z XIII w., granica

66 A n d r e e ,  op. cit., s. 12—19 i mapa; S. B ą k ,  D ialekty śląskie  (Oblicze Ziem 
Odzyskanych, t. II, s. 285—286, ryc. 82 na s. 312—313); S. R o s p o n d, Polskość 
Śląska w św ietle języka  (Oblicze Ziem Odzyskanych, t, II, s. 280—282); J . W ą s o 
wi c z ,  Stosunki językow e na Śląsku w św ietle nauki n iem ieckiej (Oblicze Ziem Od
zyskanych, t. II, s. 374—392).

87 J u n g a n d r e a s ,  op. cit., s. 526.
88 Np. G. Droysen, C. Nanke, Natanson-Leski, L. Niederle, F.W. Putzger, W. Sem

kowicz, Z. Wojciechowski. Dokładne zestawienie odnośnej literatury podaje Z. S u- 
ł o w s k i ,  op. cit., przyp. 33, 34 na s. 352.

69 Z. K a c z m a r c z y k ,  Czynniki geograficzne w rozwoju dziejowym Polski 
(Roczniki Historyczne, 1947, XVI, s. 23—26); K. P i e r a d z k a ,  Historyczny rozwój 
zachodniej granicy Dolnego Śląska do początków  czasów nowożytnych  (Przegląd Za
chodni, 1948, z. 7/8, s. 40—47, 70—71); S u ł o w s k i ,  op. cit., s. 352, 446.

70 S u ł o w s k i ,  op. cit., s. 378. Szczegółowo omawia dzieje tej granicy P i e 
r a d z k a ,  op. cit., s. 40—47.



kościelna między diecezją miśnieńską a wrocławską71. Wspomniana 
powyżej zgodność przebiegu średniowiecznej granicy politycznej ze 
współczesną granicą organizacji terytorialnej Kościoła jest oczywiście 
zrozumiała. Zjawisko to kształtowała bowiem struktura etniczna terenu, 
będąca wypadkową zachodzących tutaj procesów osadniczych (mapa 10).

Analiza zasięgu niektórych wytworów kulturowych może w wielu 
wypadkach, zwłaszcza gdy bazuje ona i na wynikach dyscyplin po
krewnych (np. językoznawstwa, archeologii, historii), rzucić wcale 
ciekawe światło na bądź to sporne, bądź też jeszcze niezupełnie wy
jaśnione zagadnienia. Dla przykładu zwróćmy uwagę na zasięg chaty 
przy słupowej uwzględniony na mapach 2, 7 (linia 1). Analiza geogra
ficzna zasięgu chaty o ścianie zrębowo-przysłupowej na Śląsku wyka
zuje wyraźnie, że zasięg ten tworzy właściwie klinowate wydłużenie 
je j rozległego terenu występowania, obejmującego w przybliżeniu 
Górną Saksonię, część południowej Brandenburgii i wschodnią Tu
ryngię (mapa 11)72. Za łużyckim pochodzeniem śląskiej chaty przysłu- 
powej przemawia też fakt je j szerokiego rozpowszechnienia w rejonie 
Bramy Górnołużyckiej oraz przyległego do niej od południa Podsudecia, 
a więc na obszarze sąsiadującym bezpośrednio z Górnymi Łużycami. 
W obrębie Bramy Górnołużyckiej konstrukcja ta była jeszcze nie tak 
dawno zjawiskiem powszechnym, przy czym również i pewne je j ele
menty, jak np. charakterystyczne dla budownictwa górnołużyckiego 
łuki nadokienne, tzn. stoły, zdobiące ścianę frontową, a nieraz i boczną 
budynku, występują w analogicznej czy też zbliżonej formie przede 
wszystkim w zachodniej części Dolnego Śląska 73.

Pomijam tutaj intrygujący licznych badaczy problem genezy chaty 
przysłupowej. Nawiasem dodam tylko, że wyjątkowo częste je j wystę
powanie w budownictwie łużyckim skłoniło niektórych badaczy nie
mieckich do uznania powyższej konstrukcji za słowiańską, ściślej łu
życką lub przynajmniej rozpowszechnioną i do dnia dzisiejszego prze
trwałą na terenie Łużyc przede wszystkim dzięki ludności łużyckiej, 
silnie związanej z dawną tradycją 74. Poglądy te są najprawdopodobniej 
bliskie prawcły, zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę fakt, że granice 
współczesnego zasięgu tej konstrukcji zakreślają w przybliżeniu pierwo
tny obszar łużyckiego osadnictwa. Nasuwa się jednak pytanie, jakie 
czynniki mogły uformować głęboki klin, którym konstrukcja przysłu-

71 W.  S e m k o w i c z ,  Historyczno-geograUczne podstawy Śląska (Historia Śląska
od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. I, Kraków 1933, s. 32—33 oraz mapa 
po s. 70). , ;

72 R i c h t e r ,  op. cif., ryc. 14 na s. 72.
73 F r a n k e ,  op. cif., ryc. 46 na s. 45, ryc. 50 na s. 47.
74 M i e 1 k e, op. cif., s. 31.



VIapa 9. Zasięg języka polskiego, niemieckiego oraz łużyckiego na Dolnym 
Śląsku w XV—XVI w. (wg R. Andreego i Z. Kaczmarczyka): 1. wschodnia gra- 
lica języka łużyckiego około 1550 r.; 2. zachodnia granica języka polskiego oraz 

wschodnia języka niemieckiego około 1500 r.



powa wkracza na teren południowego Śląska, leżący przecież w znacz
nej swej części poza obrębem pierwotnego, łużyckiego osadnictwa. Nie 
wydaje mi się, aby jego istnienie można było wytłumaczyć konserwa
tywnym charakterem kultury ludowej Pogórza Sudeckiego, a tym 
samym dopatrywać się w konstrukcji przysłupowej konstrukcji ustę
pującej, np. z pozostałych terenów Dolnego Śląska. Nie widzę bowiem 
konkretnych przyczyn, dla których konstrukcja ta, zasadniczo ściśle 
związana ze ścianą zrębową, miałaby szybciej zanikać, a więc i wyco
fywać się w kierunku południowym, niż ściana zrębowa występująca 
jeszcze dzisiaj na pozostałych terenach Niżu Śląskiego.

Nie jest chyba rzeczą przypadku, że na pozostałym, środkowym 
i północnym, obszarze Dolnego Śląska czy też na lesistych terenach 
prawobrzeżnej Opolszczyzny, z wyjątkiem jednego znanego mi wy
padku, ściana przysłupowa nie występuję. Nie jest chyba również 
przypadkowy fakt, że na terenach Małopolski zachodniej chata przy
słupowa nie występuję na terenach podgórskich, lecz właśnie na ni
zinnych. Gdyby konstrukcja przysłupowa była konstrukcją ustępującą 
chociażby z północnych terenów Śląska na południowe, to fakt ten 
uzewnętrzniłby się chyba, jak przypuszczam, jakimś wyraźniejszym 
wygięciem granicy je j zasięgu w kierunku zachodnim, zwłaszcza w re
jonie Bramy Górnołużyckiej. Tymczasem również i tego zjawiska tutaj 
nie obserwujemy fmapy 2, 7). Wypływa stad wniosek, że raczej jakieś 
zupełnie inne czynniki ukształtowały zasięg chaty przysłupowej w jego 
zasadniczym zarysie na terenie Śląska jak również, o czym wspomnę 
nieco d^lej, i w Małopolsce zachodniej oraz na Mazurach.

Zasadniczą rolę w tym zakresie odegrały, jak sądzę, migracje osad
nicze. Przypuszczam, że na obszarze położonym między Nysą Łużycką 
a Bobrem chatę przysłupową rozpowszechnili najprawdopodobniej już 
w okresie wczesnośredniowiecznym osadnicy łużyccy. Nieco później 
niepoślednią rolę mogli odegrać w tym zakresie i koloniści niemieccy. 
Tym ostatnim próbuję przypisać poważną rolę w formowaniu zasięgu 
chaty przysłupowej na terenie Pogórza Słudeckiego, Małopolski zachod
niej oraz Mazur. Niemcy zapoznali się z nią prawdopodobnie już 
w okresie wczesnego średniowiecza, a więc w czasie zbrojnej akcji 
kolonizacyjnej prowadzonej przez nich na terenie Łużyc. Najprawdo
podobniej więc chata przysłupowa zaczęła rozpowszechniać się wzdłuż 
Podsudecia (na wschód od Bobru) począwszy od XIII w. w związku 
z kolonizacją niemiecką, w której, jak wykazują dane historyczne, 
współuczestniczył i pewien odsetek ludności łużyckiej75.

75 D z i e w u l s k i ,  op. c it , s. 28, przyp. 53 na s. 28; J . P e ł c z y n  a, Problem  
łużycki na Śląsku w poł. XIX w. (Sobótka, 1946, s. 82—83).



víapa 10. Najstarsza granica polityczna i kościelna Śląska w średniowieczu (wg 
W. Semkowicza): 1. granica polityczna; 2. granica kościelna.



Wśród osadzających się na powyższym obszarze w przewadze kolo
nistów niemieckich poważną grupę, jak zdają się na to wskazywać 
źródła historyczne, a częściowo i dane toponomastyczne, stanowili 
mieszkańcy Saksonii i Turyngii, napływający jeszcze na omawiany 
obszar i w XVIII w. w związku z silnym tutaj rozwojem chałupniczego 
tkactwa76. Przebieg i kierunki procesu germanizacyjnego na Dolnym 
Śląsku zazębiały się więc nie tylko o istniejącą już sieć miast nie
mieckich, lecz również i o wyżej wspomnianą strefę, która w poważ
nym stopniu była zasiedlana przez chłopstwo niemieckie. Tereny roz
ciągające się u podnóża Sudetów zaczęły też już u schyłku XV w. 
przeistaczać się w strefę o przewadze elementu niemieckiego nad pol
skim, gdy natomiast pozostała część Śląska była zamieszkiwana nadal 
przez ludność polską, stawiającą zaciekły opór niemczyźnie rozprze
strzeniającej się powoli z osiedli miejskich77. Dzięki zbadanym czy 
też ogłoszonym materiałom archiwalnym śmiało można przypuszczać, 
że jeszcze na początku XVI w. zwarta strefa niemczyzny biegła pół
nocną granicą Pogórza Sudeckiego, a więc w przybliżeniu tak jak to 
przedstawia mapa 9. Był to więc długi klin przechodzący przez Bramę 
Górnołużycką, a sięgający w kierunku południowo-wschodnim mniej 
więcej po Prudnik, Głubczyce, Karniów. Tylko na zachód od Kłodzka 
i w rejonie Dusznik utrzymywała się jeszcze wtedy w oparciu o gra
nicę czeską silna wyspa ludności polskiej, zniemczona dopiero w po
łowie XVII w .78 Jest rzeczą niezmiernie interesującą, że podsudecki 
zasięg chaty przysłupowej (mapa 11) pokrywa się w wielkim przybli
żeniu z zasięgiem procesu germanizacji Dolnego Śląska, zachodzącego 
między XIII a XVI w.

Fakt powyższy zdaje się również przemawiać za słusznością wysu
niętego przed chwilą przypuszczenia, że w zakresie ukształtowania się 
na Dolnym Śląsku zasięgu chaty przysłupowej decydującą rolę odegrał 
średniowieczny niemiecki element osadniczy. Wysuwając powyższe 
przypuszczenie, nie wykluczam jednak możliwości późniejszych, wtór
nych przerzutów chaty przysłupowej i poza obręb wspomnianej sto
sunkowo zwartej strefy je j występowania za pośrednictwem bardziej 
lokalnych migracji osadniczych, zatrudniania przy pracach budowla
nych obcych cieśli itd. Nie twierdzę również, że wszędzie tam, gdzie 
osadnictwo górnosaskie istniało, omawiany typ chaty musiał się przy
jąć czy też przetrwać do czasów współczesnych. Np. na terenie Podsu- 
decia, gdzie w przeciwieństwie do urodzajnych obszarów niżowych

76 P o h 1 e n d t, op. cif., s. 65.
77 K a c z m a r c z y k ,  op. cif., s. 11.
7n Ibid., s. 15, mapa na s. 24—25.



Śląska osadnictwo polskie było w średniowieczu rzadkie, zaś napływ 
kolonistów niemieckich stosunkowo silny, kultura tych ostatnich dzia
łała niewątpliwie rozkładowo na pierwotny polski substrát, narzucając 
mu swoje wzory. Przeciwnie natomiast musiała kształtować się pod tym 
względem sytuacja w strefie zwartego osadnictwa polskiego. Być może, 
że tym właśnie należy tłumaczyć ciekawe zjawisko braku chat przysłu-

Mapa 11. Strefa zasięgu chaty przysłupowej (wg H. Richtera, B. Schiera).

powych w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie, jak to już wspomniałem poprzednio, 
element polski opierał się germanizacji do połowy XVII w.

Na terenie Małopolski zachodniej chata przysłupowa występuje 
w dwóch dosyć wyraźnie zarysowujących się wyspowych skupieniach. 
Jedno z nich znajduje się w okolicy Łańcuta, Przeworska (np. miejsco
wości: Łańcut, Przeworsk, Gać, Markowa, Pruchnik, Sietesz, Wolica- 
-Ostrów, Wysoka)79, drugie w rejonie Krakowa—Krzeszowic (okolice

79 G. H i l d e b r a n d t ,  Dorfuntersuchungen in dem alten deutsch-ukrainischen  
Grenzbereich von Landshut (Beiträge zur Siedlungsgeographie des Generalgouver
nements, Schriftenreihe des Instituts f. Deutsche Ostarbeit Krakau, Sektion Landes
kunde, t. I, Krakau 1943, s. 113, 119, ryc. 6, s. 132, 134, ryc. 9, 24, 26, 28; F. K o t u l a ,  
Słupowe chałupy w Rzeszowskiem  (Ochrona Zabytków, 1953, VI, nr 4, s. 211). Cennych 
danych odnośnie do terytorialnego rozmieszczenia chat przysłupowych w powyższym



Rudawy: Zalas, Kleszczów, B utów) e0. Czy w związku z powyższym fak
tem można wysunąć przypuszczenie, że i w tym wypadku przy formo
waniu się tych dwóch wyspowych zasięgów odegrały jakąś rolę ele
menty kolonizacyjne? Jeśli chodzi o rejon Łańcuta i Przeworska, nie 
stoi temu nic na przeszkodzie, gdyż, jak wykazała analiza częściowo 
w niemieckim języku prowadzonej starej księgi ławniczej wsi Krze
mienicy koło Łańcuta, osadnicy niemieccy napływający w te okolice 
w XIV i XV w. pochodzili przeważnie ze Śląska z rejonu Nysy (ze wsi 
położonych nad rzeką Osobłogą), a więc z terenu, który leży dzisiaj, 
a najprawdopodobniej mieścił się już i w okresie średniowiecza, w obrę
bie zasięgu chaty przysłupowej. Nie jest zresztą rzeczą wykluczoną, 
że wśród osadników tych byli również i koloniści pochodzenia łu
życkiego 80 81 82 83.

W tym miejscu nadmienię marginesowo, że w jednej z ksiąg sądo
wych miasta Łańcuta istnieje wzmianka pochodząca z pierwszej poło
wy XVII w. o drewnianej chacie posiadającej przy ścianach pionowe 
słupy, które w związku z renowacją tegoż obiektu zostały zastąpione 
nowymi. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że wspomniana chata, 
wybudowana przynajmniej w XVI w., posiadała ściany przysłupowe fl2. 
Odnośnie do wyspy krakowsko-krzeszowickiej brak mi danych histo
rycznych, które by wykazywały istnienie w je j obrębie elementów 
osadniczych z Niemiec czy też ze Śląska. Trzeci wyspowy zasięg oma
wianego typu chaty zarysowuje się w północnej Polsce, a mianowicie 
na Mazurach03. Przypuszczam, że w formowaniu się i tego zasięgu 
niepoślednią rolę mogli odegrać koloniści niemieccy. Jak bowiem wy
kazały badania, dialekt tych, w przewadze niemieckich, osadników, 
którzy napłynęli tutaj u schyłku średniowiecza, reprezentuje stary dia
lekt śląski z okolic Nysy, a więc ten sam, jakim posługiwali się 
średniowieczni koloniści z okolic Łańcuta i Przeworska84. W świetle

rejonie dostarczył mi również dyrektor Muzeum w Przemyślu mgr Krzysztof Wolski. 
O sporadycznych wypadkach zastosowania w Polsce konstrukcji przysłupowej por. 
M, K. P i e c h o  t k o w i e ,  Bożnice drewniane, Warszawa 1957, s. 43, ryc. 180, 181, 192.

80 M o s z y ń s k i ,  Kultura ludowa Słowian, t. I, s. 498, ryc. 447 na s. 498. Dane 
dotyczące rozmieszczenia chaty przysłupowej w okolicy Krzeszowic pochodzą z ma
teriałów udostępnionych mi uprzejmie przez prof. dra Romana Reinfussa.

81 H i l d e b r a n d t ,  op. cit., s. 167— 168.
82 Informację powyższą zawdzięczam dyrektorowi Muzeum w Rzeszowie, doc. 

F. Kotuli.
83 Architektura polska do połow y XIX wieku, tab. 16; P e s s l e r ,  op. cit., ryc. 

374 na s. 268; S u k e r t o w a ,  op. cit., s. 68, ryc. 10 na s. 69.
84 W. V o 1 z, Schlesien und der deutsche Raum (Vom deutschen Osten, Breslau 

1934, z. 21, s. 315); A. K n ö t e 1, Schlesiens Anteil an der Besiedelung des Ordens
landes. Preussen und die Vorfahren des Nikolaus Kopernikus, Rübezahl (Schlesische



więc przytoczonych powyżej danych, tzn. etno-geograficznych, języ
kowych oraz historycznych, wydaje mi się, że wysuwana koncepcja 
przypisująca kolonizacji niemieckiej główną rolę w zakresie rozprze
strzenienia na terenie Polski chaty przysłupowej (najprawdopodobniej 
łużyckiego pochodzenia) posiada wiele cech prawdopodobieństwa85.

Kończąc moje wywody pragnę jeszcze nadmienić, że z wytyczonych 
w strefie śląsko-łużyckiego pogranicza zasięgów przetrwały nieliczne, 
reprezentujące niektóre wytwory kultury materialnej (chata przysłu- 
powa, kominek do oświetlania, śparogi, wieś łańcuchówka). Inne, zwią
zane z kulturą duchową czy też zjawiskami językowymi, zniknęły na 
skutek dokonanych tutaj po ostatniej wojnie przesunięć osadniczych 
(Wysiedlenie, repatriacja). Wraz z napływającymi repatriantami prze
niknęły na interesujący nas teren, podobnie zresztą jak i na pozostałe 
obszary Ziem Odzyskanych, nowe elementy kulturowe. W konsekwen
cji powyższego faktu ukształtował się na zachodnich i północnych po
łaciach Polski osobliwy pod względem struktury kulturowej obszar 
mieszany. Nasza współczesna zachodnia granica polityczna stanowi 
równocześnie i wyraźną granicę zachodniego, zwartego zasięgu osad
nictwa polskiego, a tym samym i szeregu wytworów typowych dla 
polskich grup regionalnych (szczególnie wschodnich), które w trakcie 
akcji repatriacyjnej dotarły do tej granicy. Wzdłuż powyższej granicy 
uformowała się więc po kilku wiekach nowa rubież etnograficzna 
(polsko-niemiecka) o charakterze linearnym, której przebieg pokrywa 
się z przebiegiem granicy politycznej. Na obszarze śląsko-łużyckiego 
pogranicza stanowi więc ona rezultat dynamiki procesu osiedleńczego. 
Zachodzące tutaj, podobnie jak i na pozostałych obszarach Ziem Od
zyskanych, przemiany kulturowe przebiegają w ramach procesu przy
stosowywania się napływowego elementu osadniczego do nowych, 
odmiennych warunków środowiskowych. Proces ten jest kształtowany 
w znacznym stopniu asymilacyjnym oddziaływaniem zastanego podłoża 
kulturowego oraz wzajemnym oddziaływaniem na siebie różnych grup 
regionalnych. Jego omówienie wykracza już jednak poza tematyczne 
ramy niniejszego opracowania.

Provinzialblätter, 1874, LXXVIII, N.F. XIII, s. 7— 12). Ciąg dalszy wyżej wspomnia
nego artykułu pod analogicznym tytułem w „Schlesische Chronik. Beiblatt zu dem 
Schlesischen Provinzialblättern", 1874, s. 56—60. B. v. W., Das Verhältnis der Schlesier 
zum Ordensstaate Preussen (Schlesische Chronik. Beiblatt zu den Schlesischen Pro- 
vinzialblättem 1875, s. 261—271); Der grosse Brockhaus, t. IV, Leipzig 1929, mapa 32 
po s. 584.

85 S c h i e r ,  op. cit., wysuwa również przypuszczenie, że na obszarze słowiańskim 
chatą przysłupową rozprzestrzeniły wpływy niemieckie. Hipotezy tej jednak niczym 
nie motywuje. Najstarsze znane mi dane historyczne (źródłowe) o chacie przysłupo
wej sięgają XVI w. ( S c h i e r ,  op. cit., przypis 32 na s. 127).



Wyniki przedstawionej pracy ujmuję poniżej w kolejnych punktach.
1. W leśnej strefie śląsko-łużyckiego pogranicza skupiły się granice 

zasięgów różnych elementów kultury ludowej.
2. Granice te wytyczają: a) maksymalny zasięg ekspansji teryto

rialnej niektórych spośród tychże elementów bądź też ich zwarty za
sięg, poza którym występują one już tylko w bardzo silnym rozpro
szeniu; b) jeden z etapów ich zaniku wywołanego náporem nowych 
bardziej pod względem formalnym czy też konstrukcyjnym rozwinię
tych ich odpowiedników.

3. Koncentracja granic zasięgów poszczególnych elementów kultu
rowych w obrębie śląsko-łużyckiej rubieży wynika w pierwszym rzę
dzie z oddziaływania geograficzno-ekonomicznej specyfiki terenu. Po
wodowała ona jego słabe zaludnienie, utrzymywanie się niskiej stopy 
życiowej, a tym samym i stosunkowo prymitywnej kultury u zamiesz
kującej go ludności. W dalszej konsenkwencji czynniki te działały ha
mująco na szybkość rozprzestrzeniania i zanik różnych zjawisk kultu
rowych, których zasięgi w tej właśnie strefie się niejako „dopędzały". 
Pewną w tym zakresie rolę odegrały przypuszczalnie i momenty natury 
historycznej (np. przebieg granic politycznych i administracyjnych, kie
runek i dynamika procesów osadniczych).

4. Dalszy przebieg granic zasięgów poza obrębem ślasko-łużyckiego 
pogranicza wykazuje w zakresie ich kształtowania poważną rolę Sude
tów i przyległego Pogórza Sudeckiego, zabagnionej doliny Baryczy, 
leśnego kompleksu prawobrzeżnej Opolszczyzny oraz Bramy Moraw
skiej.

5. Analiza geograficzna zasięgu chaty przysłupowej na Śląsku, uzu
pełniona danymi historycznymi oraz wynikami badań językoznawczych, 
upoważnia do wysunięcia przypuszczenia, że zasięg powyższy podobnie 
jak i wyspowe zasięgi wspomnianej chaty w Małopolsce zachodniej 
oraz na Mazurach ukształtowała w zasadniczym zarysie kolonizacja 
niemiecka.

6. Wzdłuż wschodniej krawędzi leśnej strefy śląsko-łużyckiego po
granicza zarysowuje się pewna koncentracja zasięgów różnych kultur 
archeologicznych rozwijających się na ziemiach polskich, a częściowo 
i sąsiednich do okresu wczesnośredniowiecznego. Zasięgi te na zachod
nim obszarze Dolnego Śląska pokrywają się w przybliżeniu z zachodnią 
granicą pierwotnego zwartego osadnictwa po wschodniej stronie Borów 
Dolnośląskich.

7. Wzdłuż obecnej zachodniej granicy politycznej polsko-niemiec
kiej biegnie nowa rubież etnograficzna, stanowiąca rezultat dynamiki 
powojennego procesu osiedleńczego (repatriacji).


