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Dyskurs o ewolucji
podlaskiego budownictwa ludowego
1. Wstęp
W Polsce w latach siedemdziesiątych przyśpieszyły przemiany w budownictwie, przerywając ciągłość rozwoju tradycyjnych form architektonicznych i budowlanych, uwaŜanych dotąd za charakterystyczne dla polskiego krajobrazu. W rezultacie nastąpiło oderwanie i uniezaleŜnienie od
estetycznego dorobku pokoleń, przejawiające się w dominacji form skrajnie uproszczonych, zunifikowanych, najczęściej niskobudŜetowych oraz w
nagłym wprowadzeniu i upowszechnieniu zupełnie nowych materiałów
i technik wykonawczych.
Procesy te wielokrotnie opisywano, wysnuwając wnioski o rosnącej
potrzebie odnowy przestrzeni architektonicznej. Większość rozwaŜań
o degradacji i rewitalizacji przestrzeni stanowiła reakcję na skutki przemian w ostatnich dekadach. Tymczasem problemy kontynuacji i ciągłości,
tradycji i awangardy, nawiązania i oderwania, regresu i postępu są w Polsce znacznie bardziej złoŜone, jako Ŝe biorąc za przykład wieś podlaską
widzimy cykliczne powtarzanie się skokowych zmian w tej przestrzeni,
zaburzających ciągłość ewolucyjnego rozwoju1. Owa zaburzona ciągłość

1

Np. Kazimierz Mokłowski pisał w 1903 roku: "Mowa wiązanych bierwion (...) rozjaśniłaby
wiele zagadkowych brzmień i nazw, związanych z dziejami cywilizacyi polskiej. (...) W
składzie, układach i nazwach zagrody nie ma nic takiego, coby nie było wynikiem lat
licznych rozwoju, nie mieściło w sobie stęŜałych wiekowo warstw kulturalnych będących
niegdyś koniecznymi warunkami Ŝycia w Polsce (...). Dla historyi sztuki i budownictwa
ojczystego, zwłaszcza dla zrozumienia niektórych form naszego ostrołuku i stylu odrodze-
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rozwoju nasuwa wątpliwości i skłania do refleksji na temat wartości kulturowych tkwiących w lokalnej przestrzeni, a takŜe na temat moŜliwości
odnowy.

2. Opinie
Tłem artykułu będą spotykane od początku XIX wieku potoczne opinie
na temat znaczenia polskiego budownictwa ludowego jako pamiątki przeszłości, w której, jak twierdzono, miały odbić się tradycje, umiejętności
i historia ludu, a nawet cały rozwój kultury i państwowości polskiej2. W
XIX
i na początku XX wieku w zachowanych zabytkach ludowego budownictwa
chciano wręcz widzieć piastowskie korzenie narodu3. Rzekomy styl narodowy kojarzono z architekturą chłopską4, a motorem skojarzeń bywał
podziw dla ludu, w którego kulturze uparcie upatrywano świadectwa
przeszłości. Ignacy Witkiewicz pisał „Myśmy znaleźli górala w przepysznej
nia, znajomość chaty chłopskiej w rozwojowem pojęciu jest wprost nieodzowną" [21,
s.4].
2
Syntezę idei, Ŝe w polskim ludowym budownictwie tkwiła esencja zamierzchłej prapolskiej kultury, przedstawia w następujący sposób David Crowley : "Energiczne propagowanie rodzimego stylu zakopiańskiego przez Witkiewicza opierało się na załoŜeniu, iŜ w tym
odosobnionym regionie niegdyś – przed zaborami i jeszcze o wiele wcześniej – formy te
egzystowały w starodawnych krainach nad Wisłą. Tatrzański styl drewnianego budownictwa
i sztuki stosowanej był Ŝywą skamieliną, która zachowała odcisk polskiej kultury. (...)
[M.Brensztein] pisał w roku 1903 (...): 'Styl ten, znany jako wywodzący się z Zakopanego,
powszechny był niegdyś w całej Polsce'." [7, s.210]
3
Ryszard Wincenty Berwiński pisał w 1844 roku w wierszu “Mysia WieŜa”: “Patrzaj – ta stara
pochylona strzecha. * Kto wie, czy nie jest tam Piasta przybytek? * Gardzi nią duma a omija
zbytek”. Natomiast Wyspiański ironizował w “Weselu”: „A bo chłop i ma coś z Piasta * coś
z tych królów Piastów – wiele! (...) * bardzo wiele, wiele z Piasta, * chłop potęgą jest i basta”.
4
KsiąŜę Zygmunt Czartoryski pisał w 1896 roku: "Naszemu krajowi właściwym był niegdyś
oryginalny styl budownictwa, przynajmniej wiejskiego, wyrobiony wiekami, zastosowany
do środków i materiałów budowlanych miejscowych, odpowiadający klimatowi krajowemu,
potrzebom i zwyczajom mieszkańców. Niestety, wobec teraźniejszych prądów niwelacyjnych
i skutkiem nowoczesnych stosunków kosmopolitycznych jak zaciera się wszelka oryginalność
i odrębność, tak i styl swojski budownictwa wiejskiego w kraju naszym coraz więcej zanika.
W niektórych okolicach (...) styl swojski w budownictwie zupelnie juŜ zaginął (...). Wraz z
upadkiem stylu krajowego zaciera się cecha kraju zewnętrzna rodzima, swojska. Styl budownictwa zachodni wyciska na kraju piętno obce, cudzoziemskie, kosmopolityczne" [8,
s.1].
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i ozdobnej chacie, otoczonego artyzmem, który przezierał się z kaŜdego
sprzętu, kaŜdego szczegółu pospolitego uŜytku. Jego chałupa była skarbnicą kultury dawnej, przechowywanej przez ten lud”5. W tradycyjnej,
zakorzenionej w przeszłości kulturze ludowej widziano takŜe źródło inspiracji prowadzących ku rozwojowi narodowej kultury w przyszłych dziesięcioleciach – np. w 1854 roku, po budowie kolonii letniskowej w Brwinowie, Bolesław Podczaszyński postulował, by pierwowzorów i pomysłów
nowej polskiej architektury szukać „w chatach i innych zabudowaniach
włościan naszych”.
Przekonanie o ciągłości rozwoju, autentyczności i dawnej, zamierzchłej genezie polskiego budownictwa ludowego skutkowało takŜe aprecjacją wszelkich starych rozwiązań materiałowych, starych form architektonicznych i starych budowli. Dlatego przed 170 laty publicysta wydawanej
w Lesznie gazety “Przyjaciel Ludu” głosił: “jakiŜby blichtr świeŜo wapienny zastąpił ów dziwny obraz rozmaitych zielonych i rudych porostów
okrywających gnące się strzechy; jakŜeŜ chętniej oko rozpoznaje na jednym dachu róŜnoletnie naprawy strzępiałej słomy i trzciny aniŜeli spojrzy
na wyświeŜone, jednostajne pokrycie dachówki (...). Czy to więc basztę
pradziadów, czy ojca lepiankę, równą otocz je czcią” [23]. Współwystępujący z mitem trwałości i jednolitości kultury ludowej zachwyt “szarymi
ulicami”, “kupami szarych kamieni pokrytych szarym dachem”, “rozmaitymi zielonymi i rudymi porostami okrywającymi gnące się strzechy”,
“strzępiałą słomą i trzciną”, “łamanymi i płaskimi dachami” wyrastał ponad epokę i miejsce, emanował takŜe z innych listów i esejów, wspomnień i marzeń, wcześniejszych i późniejszych nowel i legend. WciąŜ moŜemy odnaleźć ów zachwyt u architektów, malarzy i dyletantów w róŜnych epokach i kulturach. Zresztą pozytywna estetyczna percepcja formy
wynikała nie tyle z postrzegania fizycznych kształtów i proporcji, ile z
uruchomienia wyobraźni kojarzącej zmurszałe krzywizny z bogactwem
zaprzeszłych
wydarzeń.
Stare
budowle,
zdobienia
i przedmioty kojarzono z mnóstwem wydarzeń z bliŜszej i dalszej prze5

Tu cytuję za Kingą Palus: Zakopane oczami architekta, [w:] "Z śycia Politechniki Śląskiej"
nr 4 (styczeń 2004), http://biuletyn.polsl.pl/0401/architekt.aspx. Pojmowanie wsi jako
ostoi narodowej, polskiej odrębności zrodziło się wcześniej, bo w romantyzmie, i utrwaliło
się
w licznych dziełach i symbolach narodowej kultury, takich jak np. wóz Drzymały.
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szłości, dzięki którym nabierały pozytywnego wymiaru estetycznego. Dlatego w 1838 roku, znacznie wcześniej zanim do Polski dotarły poglądy
Ruskina
i pół wieku przed Williamam Morrisem, tenŜe korespondent “Przyjaciela
Ludu” głosił: “Budynki takowe (...) wydają się jak najśliczniéj obok naszych
spółczesnych budowli, jest w nich bowiem jakiś szczególny starunek, jakieś
Ŝycie osobne, jakaś myśl udzielna. (...) Był tam próg, z którego się pijało
strzemienne; była belka, pod którą Szweda zabito; sąŜnisty piec, w którym
się kiedyś zaczaili złodzieje; komora, w któréj pokutowało; alkowa, gdzie
odmawiano pacierze; czeladnica, w któréj dziwne zmyślano gadki” [22].
Warto przy tym pamiętać, Ŝe oba mity (primo: trwałości i jednolitości
kultury ludowej; secundo: pietyzm wobec historii utrwalonej w ruinach,
rdzy i próchnie) sprzyjały XIX-wiecznym i późniejszym badaniom naukowym, a w pewnym stopniu takŜe działaniom konserwatorskim6.
Niemniej na tle tych opinii warto zauwaŜyć głosy krytyczne, podwaŜające ślepą fascynację ludowością i ganiące pietyzm wobec staroci. W
1908 roku Zygmunt Balicki architekturze krajów zachodnich przeciwstawiał polskie budownictwo drewniane, które uwaŜał za nietrwałe i dlatego
pozbawione cech rodzimych, narodowych7. Wysnuwał nawet postulat likwidacji architektury drewnianej!8 W tymŜe roku Ignacy T. Baranowski
wskazał na inne czynniki przeciwdziałające rozwojowi autonomicznej
kultury
ludowej
6

“Rzućmy okiem na wioski: jakŜeŜ piękne były te chaty przed stuleciem a nawet i półwiekiem stawiane: kaŜda węŜszym bokiem zwrócona do gościńca, z małą wystawką pod
dachem; na trzech słupach strojnie przyrządzonych spoczywał szczyt domu przewieszony
(...) Dzisiaj w kaŜdej wiosce chaty wiejskie szerokim bokiem do ulicy stawione, pozbawione wystawek, są tylko taniem schronieniem robotników. (...) śyczyłbym, aby znalazł się
jeden pomiędzy nimi, coby zechciał zbierać widoki i rysy tych budowli, znikających
nam coraz więcej sprzed oczu” – pisano w "Przyjacielu Ludu" [28].
7
“We Włoszech, Francyi, Anglii, Belgii, Szwajcaryi, w Niemczech zachodnich a nawet
wschodnich z kaŜdego kawałka zamieszkałej ziemi bije w oczy wraŜenie, Ŝe ludność tamtejsza całą swą kulturą wrosła w grunt rodzimy i jest z nim powiązana tysiącznemi nićmi
trwałego związku. (...) Ten fakt zamieszkania jest wyciosany w kamieniu i utrwalony w
murze” [2, s.44].
8
“Dwa są skutki (...) utrwalenia się budownictwa drewnianego: poŜary jako niedobór
materialny i brak architektury rodzimej jako niedobór duchowy w kulturze narodu. (...)
Dziwne rozmiłowanie w materiale nietrwałym, palnym i nie nadającym się do budowli
większych, sprawiło, Ŝe obecnie z popiołów niemal odgrzebywać musimy szczątki stylu
rodzimego”
[2, s. 49, 51]
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w dawnej Polsce, takie jak całkowite uzaleŜnienie warstw chłopskich od
jurysdykcji szlacheckiej9.

3. Nieciągłość dziedzictwa w przeszłości Podlasia
Z perspektywy czasu, uwzględniając róŜne postawy wobec XIX- i XXwiecznych sporów oraz wyniki badań, naleŜy krytycznie ustosunkować się
do twierdzeń o wartości architektury ludowej jako nośnika dawnych tradycji budowlanych. Na przykładzie Podlasia moŜna określić wiele momentów
dziejowych, w których ciągłość rozwoju przestrzeni została zaburzona albo
przerwana: (a) pomiarę włóczną po 1557 r.; (b) zniszczenia wojenne z lat
1658-1666 (najazd moskiewski, potop szwedzki); (c) osiemnastowieczną
działalność Antoniego Tyzenhauza; (d) przemiany ekonomiczne w poł. XIX
w.10;
(e) uwłaszczenie chłopów w 1964 r.; (f); przemiany pouwłaszczeniowe;
(g) emigracja zarobkowa; (h) przymusowa emigracja z lat 1915-1922, tzw.
bieŜeństwo; (i) komasacja oraz przemiany ekonomiczne w okresie międzywojennym; (j) powojenną reformę rolną; (k) całokształt późniejszych przemian powojennych (dokończenie prac komasacyjnych, elektryfikacja wsi,
przemiany w budownictwie – m.in. typizacja); (l) przerwanie ciągłości rozwoju architektury i tradycyjnego rzemiosła budowlanego w okresie współczesnym, (ł) najnowsze zjawiska w wiejskiej architekturze i budownictwie:
m.in. ‘liberalizm architektoniczny’, brak umiaru, wiedzy i wyczucia w projektowaniu, tandeta budowlana a nawet niektóre procesy demograficzne
9

"Jeszcze w roku 1501 ruchliwej szlachcie ziemi Bielskiej na Podlasiu udało się wykołatać
u króla Aleksandra zatwierdzenie uchwały, której mocą skazywano na wysoką karę 100
kóp groszy dziedzica, ofiarującego swym chłopom warunki lŜejsze od uświęconych miejscowym zwyczajem. (...) KsięŜna Jabłonowska, właścicielka dóbr Siemiatycze i Kock, stara
się juŜ zupełnie świadomie uregulować Ŝycie swych poddanych, (...) mają więc Kocczanie
i Siemiatyczanie wyznaczoną godzinę wstawania, mają nawet przepisany ubiór” [3, s.395 i
403].
10
Przemiany wynikały ze stopniowych zmian metod gospodarowania, sytuacji geopolitycznej
i in. Nina Grygoruk ilustruje zmiany przykładem wsi Kuraszewo: „ludność Ŝyła wówczas bardzo biednie, w ziemiankach z jednym małym okienkiem. Dopiero około 1850 r. zaczęto budować domy na powierzchni ziemi” [12]. Nie wiemy, czy Ŝycie w ziemiankach to wyjątkowy
przypadek wywołany zniszczeniami sprzed dwustu lat (1658-1666) z których chłopstwo
otrząsnęło się najpóźniej. W kaŜdym razie cezura 1850 r. często pojawiała się w XIXwiecznej prasie krajoznawczej („Kłosy”, „Ziemia”) w odniesieniu do przemian na polskiej
wsi.
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skutkujące dekapitalizacją tkanki budowlanej i deprecjacją przestrzeni. W
dalszej części przedstawiono niektóre spośród wymienionych przykładów
przerwania ciągłości rozwoju architektury ludowej na obszarze Podlasia.
Pomiara włóczna po 1557 r. Przyjmuje się, Ŝe pomiara włóczna całkowicie zmieniła krajobraz osadniczy ziem północno-wschodniej Polski
w II połowie XVI wieku. Stanisław Kutrzeba wskazał na szeroki zakres reformy włócznej11, obejmujący zmianę jednostki nadziału gruntów połączoną z komasacją i przekształceniem rozkładu pól, zmianę sposobu gospodarowania i upowszechnienie trójpolówki, przygotowanie wsi do załoŜenia folwarków i całkowite przekształcenie systemu osadniczego12.
Zniszczenia wojenne z lat 1658-1666. Najazd moskiewski, potop
szwedzki i towarzyszące tym wydarzeniom klęski naturalne (m.in. głód
i epidemie) spowodowały wyludnienie znacznych połaci kraju, zniszczenie
zabudowań, a nieraz nawet całych miast i wsi oraz upadek gospodarki.
Szereg źródeł późniejszych (zwłaszcza XVIII-wiecznych oraz z początku
XIX wieku) wskazuje na znaczne zuboŜenie wsi w okresie następującym po
zniszczeniach wojennych. Nawet po upływie stulecia wiele wsi nie podźwignęło się do uprzedniego stanu. W odniesieniu do Podlasia mamy wzmiankę
w “Przyjacielu Ludu” z 1846 roku: “Mała chałupka niska, z dwóch izb składająca się, otóŜ pomieszkanie Podlasianina; okna są bardzo małe, skladające się z kawałków szyb a najczęściej zastępuje je deska, którą wewnątrz przybijają. Rzadko kiedy znajdzie się komin” [24].
Przełom w okresie Oświecenia nie wpłynął tak drastycznie na kształt
i kulturę polskiej wsi jak wcześniejsze, wymienione wyŜej zjawiska i
okresy, niemniej jest wart zauwaŜenia. To właśnie u schyłku epoki Hugo
Kołłątaj opublikował postulat "podjęcia badań naukowych nad kulturą
ludową (...) dla zostawienia potomności rzetelnego świadectwa w jakim
stanie były obyczaje naszego ludu przy ostatecznej naszych rzeczy zmianie"13. Sformułowanie 'ostateczna zmiana' wskazuje na dokonane wówczas
11

TenŜe sformułował opinię, iŜ “gdyby szukać w państwach europejskich innych przykładów tego rodzaju akcji, która by na tak szeroką skalę przekształcałą gospodarkę rolną,
trzeba by sięgnąć do Karola Wielkiego” [17, s.62].
12
“W miejsce osad niewielkich tworzyli większe, łącząc według swego uznania razem
mniejsze osady w jedną nową wieś. Osadników mogli swobodnie przenosić z miejsca na
miejsce; przenosili teŜ i ich budynki, dotąd bezładnie porozrzucane, skupiali je obok siebie wzdłuŜ ulicy, najchętniej tak, Ŝeby domy stały tylko z jednej strony ulicy. (...) Chatę
budował włościanin w jednym z trzech pól, które stanowiły jego włókę – wbrew polskiemu
zwyczajowi” [17, s.66].
13
Tu cytuję za Miriam Wiśniewską [29, s.17].
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i nadal zachodzące przemiany kulturowe na wsi, summa sumarum drastyczne i nieodwracalne. Wprawdzie moŜna by mniemać, Ŝe w mniejszym
moŜe stopniu te zmiany dotyczyły wiejskiego budownictwa (w systemie
pańszczyźnianym kreowanego odgórnie), tu jednak warto dostrzec wpływ
licznych publikacji rozpowszechnionych wśród wyŜszych warstw ziemiaństwa: Piotr Aigner, Piotr Świtkowski i inni teŜ niewątpliwie wnieśli swój
wkład w przeobraŜanie się wsi i zanik niektórych dawnych tradycji budowlanych, w popularyzację rozwiązań opisywanych w napisanych i wydanych przez nich ksiąŜkach.
Działalność Antoniego Tyzenhauza. Osiemnastowieczna reforma podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego Antoniego Tyzenhauza w ówczesnej Litwie (zatem równieŜ na Grodzieńszczyźnie i Podlasiu) miała na celu uporządkowanie gospodarki regionu i zwielokrotnienie
przychodów do skarbu. Wiązała się z przedsięwzięciami budowlanymi oraz
modyfikacją lokalnego prawa i zasad funkcjonowania dóbr królewskich.
W pewnym stopniu wpłynęła na przekształcenie oblicza wsi, np. w okolicach Grodna, Krynek i Łosośny (gdzie powstało 50 duŜych manufaktur).
Naturalne przekształcenia wsi drobnoszlacheckich na Podlasiu.
Wsie drobnoszlacheckie przewaŜały w południowej i zachodniej części
Podlasia. Były tam inne uwarunkowania a rozwój przebiegał według odmiennych zasad niŜ w przypadku wsi chłopskich, tym niemniej w ciągu
kilku stuleci doprowadził do drastycznego przeobraŜenie krajobrazu osadniczego. Wśród róŜnych zmian, które dokonały się na obszarach o przewadze osadnictwa drobnoszlacheckiego, naleŜy szczególnie uwypuklić
“rozproszkowanie”14 pól, które dokonało się wskutek ciągłych działów
rodzinnych i pociągnęło za sobą powstanie tzw. zawikłanej szachownicy
gruntów. Warto zwrócić uwagę na rozmiary tejŜe szachownicy, miejscami
wręcz karykaturalne, jak o tym pisze Bohdan Zaborski15 i Władysław Bie-

14

“Dzielenie osad szlacheckich w drodze sukcesji odbywa się w ten sposób, Ŝe kaŜdy kawałek (zagon, lecha itd.) rozdzielony bywa pomiędzy wszystkich sukcesorów wzdłuŜ; gdy
jednak dział juŜ jest tak wąski, Ŝe dalej dzielić niepodobna, np. zagon 4- lub 6-skibowy,
nie wstrzymuje to jednak od podziału (...) Z podobnego sposobu postępowania wytworzyły
się drobne bardzo działki, prawie rozproszkowane” (Łuniewski T.: Drobna szlachta: przyczynek do poglądu na stan ekonomiczny i potrzeby małej własności ziemskiej w Królestwie Polskim, Warszawa 1892; tu cytuję za Marią Biernacką [5, s.110]).
15
“We wsi Łapy Kołpaki istnieje gospodarz, jeden z wielu Łapińskich, który swe kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo rozrzucone miał aŜ w 1221 parcelach, nie tylko w swojej wsi,
ale
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gajło16. Autorzy ci podają, Ŝe spotykano gospodarstwa rozczłonkowane na
1200 parcel, z których niektóre, mając długość nawet do 7 km, były wąskie na metr albo półtora, a przy tym miały esowaty, fantazyjnie wygięty
kształt.
Oczywiście
w późniejszych czasach owo skrajne rozproszkowanie gruntów będzie
sprzyjać drastycznym przeobraŜeniom krajobrazu osadniczego podczas
akcji scaleniowo-parcelacyjnych.
Przemiany ekonomiczne w połowie XIX w. Przemiany wynikały ze
stopniowych zmian metod gospodarowania, sytuacji geopolitycznej i in.
Nina Grygoruk ilustruje zmiany przykładem wsi Kuraszewo: „ludność Ŝyła
wówczas bardzo biednie, w ziemiankach z jednym małym okienkiem. Dopiero około 1850 r. zaczęto budować domy na powierzchni ziemi” [12].
Nie wiemy, czy Ŝycie w ziemiankach to wyjątkowy przypadek wywołany
zniszczeniami sprzed dwustu lat (1658-1666) z których chłopstwo otrząsnęło się najpóźniej. W kaŜdym razie cezura 1850 r. często pojawiała się
w XIX-wiecznej prasie krajoznawczej („Kłosy”, „Ziemia”) w odniesieniu
do przemian na polskiej wsi.
Uwłaszczenie chłopów w 1964 r. Na Podlasiu drastyczne przeobraŜenia wsi dokonały się m.in. jako skutek uwłaszczenia chłopów w 1864 r.
Nie były jedynie czczym wymysłem humanistów zaraŜonych chłopomanią,
jak świadczy o tym następujący wyjątek z Glogera: „Pamiętamy [Złotorię]
dobrze przed uwłaszczeniem włościan w r.1864, gdy składała się z pięćdziesięciu chat jednoizbowych, starych, bo przewaŜnie z XVIII wieku pochodzących, przez dwór za czasów pańszczyzny chłopom złotoryjskim
zbudowanych. JakieŜ więc było nasze zdziwienie, gdy przed laty kilku
pragnąc mieć fotografię typowych chat tutejszych, pojechałem do Złotoryi (...) i znalazłem tam nie 50 lecz około 80 domów kmiecych, ale w tej
liczbie juŜ tylko dwa, jak się chłopi wyraŜali, 'pańszczyźniane' (...).
Czterdzieści lat (...) wystarczyło uwłaszczonym włościanom do przebudowania prawie całej wsi na domy dwuizbowe typu drobnoszlacheckiego”
[11, s. 146].

i w pozostałych 11 innych Łapach. W Łapach pospolite były gospodarstwa złoŜone z 600-800
parcel. (...) Widzieliśmy pod Mławą najwęŜsze parcele po ok. 1 m szerokości” [31, s.75].
16
"Długość pól dochodziła do kilku, a niejednokrotnie i do 7 km (w niektórych wsiach okolic Dąbrowy). Szerokość pól gospodarstw o powierzchni 1/4 uczastka (a te były liczne)
wynosiła od 2-4 m. Szachownica na terenie powiatów zachodnich była jeszcze większa”
[4, s.540].
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Zygmunt Gloger wspomina takŜe o innym znanym mu z autopsji przerwaniu ciągłości naturalnego rozwoju wsi: „Innego rodzaju ewolucję budowlaną wiejską widzieliśmy we wsi JeŜewo-Nowe pod Tykocinem. Tu,
gdy Jan Gloger w r.1859 zniósł pańszczyznę i oczynszował włościan, pobudował im całą wioskę dla bezpieczeństwa ogniowego murowaną. Włościanie jednak nie mogli przywyknąć do mieszkań murowanych i oswoić
z przezwiskiem 'kamieniczników', które im sąsiedzi nadawali. JakoŜ gdy
zostali w r.1864 w domach murowanych uwłaszczeni, w ciągu lat kilku,
prawie wszystkie zburzyli i postawili sobie domy drewniane, 'polskie', zacinane na węgieł, tylko nie jednoizbowe, jakie za czasów pańszczyzny
posiadali, ale podwójnie większe, dwuizbowe” [11, s. 146].
Najwyraźniej zatem po uwłaszczeniu miewały miejsce mniej lub bardziej drastyczne a często wręcz lawinowe przemiany przestrzennoarchitektoniczne dawnych pańszczyźnianych wsi.
Przemiany pouwłaszczeniowe. Z powyŜszych cytatów moŜna by
wnioskować, Ŝe przełom uwłaszczeniowy był wyjątkiem na tle spokojnego
rozwoju ludowych tradycji, ale przeczą temu fakty: otóŜ później wieś
zmieniała się jeszcze szybciej! Przed stu laty Stanisław Kozicki tak podsumował błyskawiczne, wielotorowe przemiany społeczno-gospodarcze,
jakie dokonały się w okresie pouwłaszczeniowym: „Ten okres kilkunastoletni jest wprost czasem przełomowym dla naszego ludu wiejskiego" [15,
s. 388]. Prognozował wówczas dalsze przyśpieszenie zmian17, których motorem było – jak się miało później okazać – m.in. błyskawiczne wchłanianie zewnętrznych wzorców i wszczepianie ich w chłopskie budownictwo.
Owo zjawisko potwierdzają takŜe inni pisarze z tamtego okresu,
m.in. w 1903 roku Kazimierz Mokłowski: "Stare zamiłowanie do drzewa
zaginęło, a nawet tam, gdzie ono mocą przyzwyczajenia jeszcze jest na
starem miejscu, usiłuje się barwę jego i kształt zabić gliną lub wapnem.
(...)
RównieŜ
i połoŜenie chałupy poczyna ulegać zmianie. Zamiast sterczeć węŜszem
czołem do ulicy i chować się poza opłotki i bramę ozdobną, obraca się do
17

“Dzięki zmienionym warunkom bytu jak coraz łatwiejszej komunikacyi, wzmaganiu się
przemysłu fabrycznego, coraz tłumniejszej czasowej emigracyi do Ameryki i na zarobki
sezonowe, lud polski wchodzi w coraz częstsze stosunki ze światem zewnętrznym. Rwą się
więc te więzy społeczne, które stanowiły jedyny łącznik po wsiach naszych, rozluźniają się
węzły rodzinne, ginie obyczaj patryarchalny, maleje wpływ duchowieństwa (...) śyjemy
w okresie kształtowania się nowego typu Ŝycia na wsi naszej a (...) przeobraŜenie wsi
postępować będzie coraz szybciej” [15, s. 388, 389, 391-392].
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niej szeroką połacią, zdobi w ganek na wzór domków podmiejskich i tak
zatraca powoli swoje wiejskie pochodzenie. Wyprawą naśladuje gipsaturę
współczesnych kamienic miejskich w nieskończenie ordynarny sposób
i w ten sposób w oczach naszych ginie wyraz dawnej i pięknej kultury
budowlanej" [21, s. 333].
Emigracja zarobkowa. W 1934 roku Wincenty Krzysztofik pisał o wsiach
powiatu sokólskiego (między Białymstokiem a Grodnem): „śadna z dziedzin Ŝycia wiejskiego nie przeszła (...) tak widocznej ewolucji od czasów
zniesienia pańszczyzny, jak dziedzina budownictwa. Bezpowrotnie zginęły
z powierzchni ziemi opisywane przez Bobrowskiego niskie kurne chaty
o jednej izbie, bez podłogi i z małemi, drzazgami załoŜonemi okienkami;
ich miejsce zajęły widne, duŜe, złoŜone z kilku izb domy” [16, s. 176].
TamŜe czytamy: „Szczególnie ostatni dziesiątek lat ubiegłego stulecia i
czasy do wybuchu wojny światowej były okresem szybkiego rozwoju gospodarczego wsi. W tym czasie rozpoczęła się emigracja zarobkowa do
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, więc dopływ gotówki od zewnątrz mocno wpłynął na rozwój gospodarki (...) pobudowano najwięcej
nowych domów, usuwając ostatnie zabytki minionych czasów” [16, s. 79].
Komasacja w okresie pouwłaszczeniowym. Rok później Michał Marczak pisał, wprawdzie nie o Podlasiu a o Polesiu: „...wiele miejscowości
zmieniało i zmienia swój poprzedni wygląd. Na zmianę tę wpływają dość
częste poŜary jak równieŜ przeprowadzane komasacje gruntów. Nowoczesna wieś poleska pozostaje wprawdzie nadal drewniana, ale za to ma z
reguły chaty co najmniej dwuizbowe a izby dwu- lub więcej okienne, o
oknach duŜych, nierzadko zdobnych w firanki własnej roboty. Obecnie nie
ma bodaj wioski, w której by reemigrant z Ameryki nie wzniósł ładnej,
obszernej i higienicznej chaty. Natomiast komasacja rozbija dotychczas
skupioną wieś poleską na rozrzucone gospodarstwa, chutory” [18, s. 31].
Na Podlasiu komasację przeprowadzono znacznie później, ale np. na obszarze pobliskiej Suwalszczyzny XIX-wieczna komasacja i re-parcelacja
całkowicie przekształciły oblicze wsi.
Przymusowa emigracja z lat 1915-1922, tzw. bieŜeństwo. W latach
1915-1922 na zwartym obszarze wsi zaludnionych przez ludność wyznania
prawosławnego, etnicznie rusińskich18 (pd.-wsch. Białostocczyzny) nastą18

Nazwy uŜywam za Zygmuntem Glogerem: „Z wyjątkiem kilku wiosek tak zwanych dawniej
budników pochodzenia czysto mazowieckiego, ludność kilkunastu siół innych znajdujących
się w obrębie puszczy Białowieskiej jest rusińską. Nie nazwaliśmy tu jej białoruską ani czarnoruską, małoruską ani czerwonoruską, najprzód dla tego, Ŝe ludność puszczy Ŝadnej z po-
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piło całkowite przerwanie ciągłości rozwoju kulturowego, wywołane
przymusową emigracją wojenną do Rosji, a takŜe zniszczenie niemal
wszystkich ‘prawosławnych’ wsi i odbudowa wg obcych wzorców. OtóŜ w
roku 1915 wycofujący się przed wojskami niemieckimi kozacy przymuszali
ludność do ucieczki w głąb Rosji. Plotka o okrucieństwie Niemców i przymus kozacki spowodowały wyludnienie obszarów zamieszkanych przez
ludność prawosławną. Mieszkańców dowoŜono do stacji węzłowych m.in.
w Mińsku, Bobrujsku, Baranowiczach i Szkłowie, po czym przesiedlano do
róŜnych miast i wsi zarówno w europejskiej, jak teŜ w azjatyckiej części
Rosji19. Tam, na rozległych i róŜnorodnych etnicznie i kulturowo obszarach uciekinierzy zetknęli się z niezwykle bogatym zdobnictwem drewnianym. Powracający repatrianci przywieźli bagaŜ doświadczeń, wzorców i
nabytych umiejętności (m.in. ciesielskich) a poznane przez nich techniki i
wzorce pochodziły z róŜnych źródeł kulturowych – białoruskich, ukraińskich,
rosyjskich
i ugrofińskich oraz z róŜnych obszarów geograficznych.
Emigracja z lat 1915-1922 była teŜ punktem zwrotnym w samoświadomości i światopoglądzie ludności [19], o czym świadczą wspomnienia
mieszkańców wsi, publikowane regularnie w lokalnej, białostockiej prasie
białoruskojęzycznej. Po bieŜeństwie przestały być aktualne spostrzeŜenia
F.S. Dmochowskiego, Ŝe “[chłop rusiński] nowo przybyłych do wsi nienawidzi, zawłokami20 czyli włóczęgami ich zowie i długo takie szyderstwo
znosić muszą. KaŜda nowość u prostego ludu idzie w pogardę. (...) NajwyŜszych nazw przymiotnikowych nie zna i okrelając siebie nie uŜywa ich nigdy. (...) Lud
ten zresztą na przestrzeni dawnej Rzeczypospolitej jest dziś płodem całkowicie pomieszanej
krwi: lechickiej, litewskiej, dawnych Krywiczan, Drehowiczan, Drewlan, Dulebów itp.” [10,
s.12].
19
Zob. Biežanstva 1915 goda. [red. Luba Vital’], Pragramnaja rada Tydnëvika „Niva”,
Belastok 2000; Sosna G., Fionik D.: Pasynki i okolice. Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Bielsk Podlaski – Ryboły – Białystok 2001; Sosna G., Fionik D.: Parafia Ryboły. Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Bielsk Podlaski – Ryboły – Białystok 1999.
20
O sile owego przesądu, kształtującego ongiś konserwatywny światopogląd i mentalność
wiejskich społeczeństw wschodniego Podlasia, niech świadczy to, Ŝe jeszcze w chwili
pisania tego artykułu, w 2007 roku, we wsi Husaki w gm. Bielsk Podlaski (jak teŜ we
wsiach okolicznych) podobne w brzmieniu a to samo znaczące słowo zawołocz było w
powszechnym uŜyciu dokładnie w ten sam sposób jak opisuje to Dmochowski. Nietrudno
teŜ we wzmiance Dmochowskiego domyślić się genezy innej, powszechnej wschodniosłowiańskiej obelgi (swołocz). Wszystko to razem jest solidnym argumentem na korzyść tezy
o zachowawczości podlaskiej, wiejskiej kultury (więc takŜe sztuki budowlanej). Niemniej
wydaje się, Ŝe przewaŜają kontrargumenty przedstawione w artykule.

129

Jarosław Szewczyk

wyŜszą sławą u niego być najdawniejszym wsi mieszkańcem” [9, s. 43,
44]. Odrzucenie ksenofobicznego konserwatyzmu otworzyło drogę do zaakceptowania nowych, wcześniej nieznanych rozwiązań materiałowobudowlanych, zdobień i wzorów ornamentacyjnych. Anonimowy publicysta lokalnej “Gazety CzyŜowskiej” wspomina o towarzyszących bieŜeństwu przemianach w sferze techniki: “Pierwsze maszyny pojawiły się po
powrocie z Rosji z tzw. bieŜeństwa”21. Ponadto repatrianci powracali do
spalonych wsi. Konieczność odbudowy domostw oraz zmiany światopoglądowe były kolejnymi katalizatorami drastycznych przemian przestrzeni
wiejskiej na badanym obszarze.
Komasacja oraz przemiany ekonomiczne w okresie międzywojennym. Zjawiska te skutkowały stopniowymi przekształceniami krajobrazu
osadniczego, powstawaniem zabudowy kolonijnej i zmianami form lokalnej architektury. Była to więc kontynuacja procesów zapoczątkowanych
wcześniej, tyle Ŝe w okresie międzywojennym na Podlasiu znacznie wzrosła skala zjawiska. Poza tym na badanym obszarze zwraca wówczas uwagę nagły rozkwit zdobnictwa, niespotykane bogactwo ornamentyki, wybujałość form, fantazja twórcza i gwałtowność rozwoju mody zdobniczej.
Powojenna reforma rolna oraz całokształt późniejszych przemian
powojennych (dokończenie prac komasacyjnych, elektryfikacja wsi,
przemiany w budownictwie – m.in. typizacja) zmieniły charakter zabudowy, ornamentacji i uŜytkowania przestrzeni w sposób skrajny, ale nie
pierwszy
i prawdopodobnie nie po raz ostatni. Są to zmieny dobrze znane, często
opisywane w literaturze przedmiotu i dlatego nie będą dokładnie omawiane w niniejszym artykule.
W okresie współczesnym występuje kilka zagroŜeń: m.in. ‘liberalizm
architektoniczny’, brak umiaru, wiedzy i wyczucia w projektowaniu, moda na tandetę oraz wyludnianie wsi ze zjawiskami towarzyszącymi takimi
jak dekapitalizacja tkanki budowlanej i deprecjacja przestrzeni.

4. Dyskusja
21

(jak) Folklor i obrzędowość wsi Podrzeczany. Cz.III: Charakterystyka historycznoetnograficzna i kultura materialna wsi Podrzeczany. “Gazeta CzyŜowska” nr 11-12, 1999
s.8.
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PowyŜszym argumentom zdają się przeczyć liczne świadectwa dawnych autorów piszących o polskim chłopskim konserwatyzmie (pojmowanym pozytywnie lub negatywnie), wyraŜającym się wielorako: w przywiązaniu do ziemi (wóz Drzymały), szacunku dla wlasnych korzeni i antenatów (tu znów warto przypomnieć wzmiankowaną wyŜej a cytowaną przez
Dmochowskiego obelgę) i obawie przed jakimikolwiek zmianami. Zwłaszcza ta ostatnia cecha jest dobrze poświadczona w literaturze, choć co
prawda na ogół nie z badanego terenu. Najczęściej chyba wyśmiewanym
przykładem owego konserwatyzmu względem tradycji budowlanych było
przywiązanie do chat tzw. kurnych, tj. pozbawionych komina, w których
chłopska rodzina spędzała większą część swego Ŝycia w kłębach dymu
z paleniska. Oto np. Zygmunt Gloger opisuje siłę owego przywiązania nawet w mieszkaniach względnie nieźle sytuowanej litewsko-tatarskiej
szlachty i "rolniczych mieszczan" w uzdrowiskowej miejscowości Birsztany
na Litwie, gdzie gospodarze wydzielali bielone, przyozdobione wysokiej
jakości meblami mieszkania dla letników, obok zatrzymując dla siebie
czarną izbę bez komina, okopconą dymem22.
Wzmianka utrwalona przez Glogera nie była bynajmniej wyjątkiem,
bo począwszy od XIX-wiecznych literatów i ludofilów aŜ po Edwarda Redlińskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku, liczni pisarze wzmiankowali, podziwiali, ironizowali lub Ŝartowali z konserwatyzmu chłopskich
mas i jednostek. Skoro zaś ów konserwatyzm występował, powinien był
sprzyjać zachowaniu tradycji, w tym takŜe budowlanych.
22

Pisze o tym Gloger: „Gospodarz wprowadził nas do domu drewnianego, niebielonego
i pod strzechą, ale porządnego. Dom ten dzielił się na dwie połowy róŜne od siebie, jak
dzień z nocą. Dniem było mieszkanie schludne, z dwóch pokoi złoŜone, wybielone, ze
świeŜo umytą, niemalowaną podłogą, oczekujące przybycia gości kąpielowych. Okna były
tu duŜe, meble jesionowe, zwierciadło nad kanapą, łóŜka wygodne. Do nocy była podobną
lewa strona domu, złoŜona z wielkiej, kurnej izby, z małemi okienkami i ciemnej za nią
komory.
Na środku tej izby gorzało na trzonie kamiennym ognisko napełniające izbę dymem, który
przez otwór w powale dostawał się pod strzechę a stamtąd wychodził na dwór dziurą
w szczycie pod stropem. (...) Wszystkie domy rolniczych mieszczan zbudowane były na
sposób wyŜej opisany tj. w połowie kurne, a w połowie dla gości urządzone. Dwie te
połowy przedziela obszerna sień, jak u Rybińskiego w StraŜyszkach, zwykle bez powały.
Rodzina gospodarza przez cały rok mieszka w izbie kurnej, oświetlonej przez dwa lub trzy
czteroszybkowe małe okienka, napełnionej w górze dymem, pod którym kręcą się schyleni
zwykle ludzie. (...) Nawet zamoŜny mieszczanin uparcie mieszka w dymnej izbie,
gdzie, jak powiada Aleksandrowicz, dostatek trzymał się ojców jego, a dym nie dopuszczał
zarazy
i morowego powietrza. Tradycya takich mieszkań jest odwieczna” [13, s. 64-66].
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Niemniej w czasach bardziej nam współczesnych (tj. od początku XX
wieku), a przy tym zwłaszcza na Podlasiu, mentalność mieszkańców raczej sprzyjała zerwaniu ciągłości tradycji budowlanych, aniŜeli ich kontynuacji. Owo zagroŜenie dotyczyło zresztą wszelkich dawnych tradycji, o
czym przed wojną pisał Wincenty Krzysztofik: „Jednym z rysów charakteru miejscowej ludności [Białostocczyzny], rzucającym się łatwo w oczy,
jest brak przywiązania do (...) własnej tradycji, pewna łatwość wyzbywania się własnych cech i przyjmowania wszystkiego ze strony oraz nieprzywiązywania wagi do wszystkiego co swoje. (...) Jeśli chodzi o mowę, wystarczy, Ŝeby ktoś parę lat pobył w Ameryce — juŜ po powrocie w rozmowę co drugie słowo będzie wtrącał angielskie, lub francuskie, jeśli był we
Francji. Za czasów rosyjskich wystarczyło gdy kto pobył w wojsku lat parę
— juŜ po powrocie rozmawiał tylko po rosyjsku, udając całkiem serio, Ŝe
miejscowej mowy nie rozumie. (...) ToteŜ w ciepłe wieczory letnie moŜna
słyszeć
z daleka z róŜnych stron śpiewane grupami jakieś rosyjskie 'zaunyłyje',
dumki znad Donu czy Wołgi lub Ŝołnierskie pieśni zasłyszane w wojsku”
[16, s. 79]. Problem braku szacunku dla dziedzictwa, wynikający z białostockich antywiejskich kompleksów był zresztą znacznie starszy, zauwaŜony i opisywany m.in. w 1887 roku przez Edwarda Chłopickiego, który
tak opisywał wraŜenia z podróŜy po Białostocczyźnie: „O godzinie trzeciej
po południu, gdy i konie pocztowe czekały juŜ na nas, i otrzymane w fotograficznym zakładzie p. Bromirskiego z Warszawy widoki Białegostoku
powiększyły nasze rysunkowe zbiory, rojącą się ludem fabrycznym ulicą
odjechaliśmy śpiesznie z głównego niegdyś siedliska krajowego Ŝywiołu,
dziś głównego na litewskiem Podlasiu rozsadnika kultury niemieckiej.
(...)
Po wyjeździe z Białegostoku przez jakiś czas okalały nam trakt pocztowy
gmachy fabryczne, schludne fabrykantów niemieckich domy i wille,
ogródki owocowe i kwiatowe, opięte w suszące się siecie i więcierze sadzawki, młyny wodne i wiatraki. Gdy znikać zaczął świat kolonizacyjny i
dawna
rusińsko-mazowiecka kultura ukazała się jawniej, ze smutkiem dostrzegliśmy wśród ludu podlaskiego wpływy sąsiadującego z nami germanizmu.
W stroju Podlasiaków: marynarki, surduty, kratkowane kuse spodnie i kaszkiety z daszkami, zastąpiły stare sukmany, płócienne letniki pasy czarne
i rogatywki; w ubraniu Podlasianek – burnusy, suknie z falbanami i buciki
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na korkach usunęły sine, fałdowane z tyłu, o metalowych guzikach kapoty, zgrabne sznurówki i korale na szyi” [8, s. 148,149].

5. Współczesna nieciągłość rozwoju
podlaskiej architektury ludowej
Czy obecna sytuacja róŜni się od wyŜej opisanej sprzed niemal półtora
wieku? Muzykę, programy telewizyjne i twórczość filmową mamy głównie
z obcego przeszczepu, podobnie architekturę, a więc i krajobraz jest coraz
mniej ‘rodzimy’; na kaŜdym kroku widać wpływy ‘katalogów domków amerykańskich’ podobnie jak powszechność ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł ze zbrojonego betonu [30] i bezkrytyczną akceptację sidingu. Ostatnie
badania terenowe wskazały teŜ na lokalną uniwersalność zastosowań blachy cynkowej, co moŜe być przeszczepem z południowej Ukrainy, gdzie
blachą obija się domy i cerkwie, kaplice i karoserie samochodów, przyczepy motocykli i ekskluzywne rezydencje. Ostatnimi laty narzekaliśmy na
drastyczność zmian pejzaŜu wsi (betonowe ‘kostki’, anteny satelitarne ponad
strzechami)
i miasta (‘betongród’23), a oto białostocką wieś zasiloną unijną gotówką
znów zalewa lawina inwestycji — teraz z masowym zastosowaniem pianek,
plastików, styropianów, blach, malowanych betonów i gipsowych sztukaterii, drewnianych krasnali ogrodowych i wszelakiej tandety.
Dziś, podobnie jak dawniej, na wsi zwycięŜa pęd ku negowaniu kontekstu, odrzucaniu korzeni, kontestacji prawdy. W ten sposób odrzuca się
własną toŜsamość. Podobnie dzieje się w mieście. W Białymstoku zwycięŜa białostocka wersja manhattanizmu – zachwyt wysokimi (w skali Białegostoku oczywiście, tj. mającymi powyŜej 5 kondygnacji) budynkami tylko dlatego, Ŝe są wysokie, błyszczą w słońcu i stoją blisko siebie. Słowo
“wieś” jest tu obelgą. Większość dzisiejszych mieszkańców napłynęła
z okolicznych miasteczek i wsi, tu zaś wielu wypiera się korzeni, wstydząc
się 'białoruskości' i 'ukraińskości', ukrywając kompleksy pod maską patriotyzmu. Pietyzm dla wiejskiej tradycji jest obcy mieszkańcom, których
stosunek do dziedzictwa ilustrują poniŜsze urywki z dyskusji na forach

23

Andrzej Kozyrski nazwał tak zabudowę Białegostoku, na łamach „Architektury” w 1989

r.
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internetowych (poprawiono gramatykę i ortografię)24: „Dziś w obiektywie
podano informację, Ŝe ma zostać oŜywiony Rynek Sienny, a ma to polegać
na tym: Na rynku zostaną postawione wiejskie domki pełniące funkcje
sklepów. (...) To jest po prostu skandal, nie widzę powodu, Ŝeby w centrum naszego miasta prezentować wiejski folklor. (...) Przydałyby się jakieś nowoczesne biurowce, a jeśli nie ma chwilowo na nie zapotrzebowania, to przynajmniej jakieś wysokie budynki mieszkalne. (...) A po co mają nawiązywać do historycznego kontekstu? (...) Tam nie ma nic historycznego, tylko stare rozwalające się domki, wiec zamiast budować nowe, powinno sie zburzyć wszystko i na tym miejscu postawić jakieś biurowce. (...) W końcu to jest ścisłe centrum naszego miasta, więc tu nie
ma miejsca na robienie wiejskiego skansenu.(...) Budowanie cepeliady
jest bez sensu. Trzeba patrzeć w przyszłość, a nie wstecz. (...) Oprócz
Lipowej zamknijmy jeszcze ul. Piękną, zamknijmy Bojary, część Skłodowskiej, Warszawskiej itd. i zróbmy jeden wielki skansen. Białystok i tak
jest określany jako Wieś Wojewódzka ale skansen będzie na pewno oryginalnie. (...) W centrum nogi moŜna połamać w dziurawych chodnikach,
brud panuje wszędzie, nie ma pieniędzy na nic, a oni chcą budować...”

6. Wartościowanie dziedzictwa
Na przykładach Podlasia zilustrowano zjawisko znacznie szersze, mianowicie ambiwalentność ocen kultury, niespójność postaw wobec dziedzictwa — częściowo zrozumiałe, bo wynikające z jego nieciągłości i burzliwych dróg rozwoju. Romantyczne przekonanie, Ŝe lud kumuluje narodowe polskie tradycje i objawia je w wytworach swej kultury, m.in. w budownictwie — owo przekonanie niegdyś pociągało, lecz lokalnie przeczą
mu fakty: kulturę wschodniej i południowej Białostocczyzny tworzyli po
miastach śydzi25.a po wsiach ‘Rusini’ (Białorusini, Ukraińcy, ‘tutejsi’26 i
24

Cytaty z http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=21257410&a=21257410 i
www.wrotapodlasia.pl/forum/?id=17&nid=946&ido=946. Cytaty pochodzą z lat 2004-2005.
25
A. Zakrzewski pisał przed ponad wiekiem: „Co do pierwiastków obcoplemiennych napływowych, pierwsze pomiędzy niemi miejsce zajmują śydzi. Zaczęli się osiedlać gęsto na
całym Podlasiu od czasu przywileju wydanego przez Witolda w 1388 r. w Łucku. (...) Liczbę ich ogólną podaje Jaroszewicz 13 077 (...) w 11 miastach; zaś ludność chrześcijańska
tychŜe miast wynosi 5 272” [32, s. 320-321].
26
Nie znalazłem lepszego określenia tej wschodniopodlaskiej grupy etnicznej nad to,
które sami uŜywają. Świadectwem ich kulturowej autonomii moŜe być „Słownik języka wsi
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Rosjanie), w Bohonikach, Kruszynianach i Drahlach Tatarzy, w Proniewiczach i Kotłach Cyganie, w Kletnie (k.Bielska Podlaskiego) i po miasteczkach Niemcy. A jeśli miejscowa kultura jest tak niejednorodnym zlepkiem
treści o róŜnej genezie, nieciągłym w czasie zapisem katastrof dziejowych
i świadectwem dąŜeń do zmiany swego statusu kosztem przywiązania do
tradycji — to tym trudniej ją oceniać, klasyfikować, wartościować. JeŜeli
ocena przestrzeni, historii, kultury jest dyskusyjna, o ileŜ bardziej dąŜenia (często sztuczne) do zachowania, konserwacji, odnowy, wzbogacenia,
sanacji.
Mogłoby się wydawać, Ŝe liczne katastrofy i przemiany dziejowe pozornie tylko komplikują naszą ocenę dziedzictwa; moŜna wszak arbitralnie załoŜyć potrzebę ochrony pomników przeszłości bez wymogu zachowania ciągłości przestrzeni kulturowej. Ale sięgając do autorów piszących
dawniej o Białostocczyźnie, widzimy zaniepokojenie wchłanianiem obcych
wzorców destruktywnie oddziałujących na miejscową kulturę27 i zanikaniem ‘zabytków minionych czasów’ [16, s. 176]. Dziś tym bardziej nie da
się oddzielić wartościowania architektury jako części dziedzictwa od problemów ciągłości tegoŜ dziedzictwa — a owa ciągłość była i nadal jest
efemerydą, a nie faktem.
Skoro tak, to cóŜ dziwnego w formułowanych takŜe dziś skrajnych
a wzajemnie odmiennych sądach, niezrównowaŜonych formach architektonicznych i lekcewaŜeniu tradycji, cóŜ dziwnego we wzajemnym niezrozumieniu środowisk konserwatorskich i architektów?

7. Podsumowanie i wnioski
Obserwowana dynamika skokowych przemian obala zakorzenione od
dwóch wieków w polskiej kulturze mity oparte na fascynacji ludowością
i chłopomaństwie, ale takŜe utrudnia ocenę dziedzictwa, w tym takŜe
ocenę rodzimych i obcych form architektonicznych. Rzetelna ocena staje
się prawie niemoŜliwa – a ma być podstawą programów odnowy. Niedostatek rzetelnej wiedzy historyczno-konserwatorskiej oraz omówione
Chraboły” Mikołaja Wróblewskiego, drukowany obecnie w czasopiśmie „Bielski Gostineć”,
oraz wzmianki w literaturze od pocz. XIX w.
27
"Spotkać w domu szlacheckim dawniejsze meble, choćby z czasów Księstwa Warszawskiego, lub stare sztychy albo choćby listy wojskowych z lat 30, stanowiło dla mnie prawdziwą rzadkość" – skarŜył się w 1899 roku Władysław Matlakowski [20, s. 5].
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utrudnienia w waloryzacji tkanki architektonicznej powodują, Ŝe analizy
rewitalizacji często miewają jedynie wartość hipotetycznych rozwaŜań; w
niektórych wypadkach będą raczej skrótami myślowymi aniŜeli wzorcami
naukowego rozumowania.
PowyŜsza krytyczna dyskusja na temat zaburzonej ciągłości rozwoju
budownictwa ludowego, nie ma w zamierzeniu autora zanegować potrzeb
ochrony lub odnowy wytworów ludowej sztuki budowlanej. Przeciwnie,
ma podkreślić delikatność materii oraz potrzebę działań opartych na dogłębnej znajomości przedmiotu i wraŜliwości na dorobek kultur (takŜe
niepolskich), potrzebę wyjątkowej wnikliwości i znajomości przełomów
dziejowych, których skutkiem jest nasza wspólna kultura.
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