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fot. ARCHIWUM AUTORKI

Nie ma tu nic szczególnego,
¯adnych tu dziwów œwiata:
Fundament z skalnych od³amów,
Z p³azów œwierkowych chata.
(Jan Kasprowicz, „Ksiêga ubogich”)

ZAKOPIAÑSKI STYL

Dom drewnem
malowany
T

ê mi³oœæ do drewna wyj¹tkowo
daje siê odczuæ na Podhalu,
gdzie kamieñ zapewnia³ stabilnoœæ budowli i poczucie bezpieczeñstwa jej mieszkañcom, a drewno dawa³o ciep³o i przytulnoœæ. Tanie to by³y
materia³y i ogólnie dostêpne, szczególnie drewno, a to dlatego, ¿e wielopokoleniowa tradycja – wywodz¹ca siê
jeszcze z czasów Rzeczypospolitej
i królewszczyzny – nadawa³a góralom
prawo korzystania z tatrzañskich lasów. Do budowy domów wybierano
drzewa wysokie i proste, o pniach grubych i mocnych, jakich w Tatrach nie
brak. Pocz¹tkowo by³y to jod³y, z czasem œwierki, a zdarza³o siê, ¿e niektóre elementy, najczêœciej zdobnicze,
wykonywano z modrzewia. Dobrze widziane by³y jasne œciany, które nadawa³y domowi schludny wygl¹d, dlatego z czasem góralskie domy budowano
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ju¿ tylko ze œwierka, gdy¿ podatna na
dzia³ania atmosferyczne jod³a, ciemnia³a zbyt szybko. GaŸdziny w s³ynnym Chocho³owie, do dziœ podtrzymuj¹ tradycjê mycia cha³up, ¿eby zachowa³y jasny, ¿ywy kolor œwie¿ego
drewna.

DOMY GÓRALSKIE
nie by³y podpiwniczone i nic w tym
dziwnego, bo gliniasto-kamieniste
pod³o¿e, omywane czêsto przez cieki
wodne, nie gwarantowa³o stabilnoœci
konstrukcji. Fundamenty nie by³y ca³e kamienne – tworzy³y je wkopane
w naro¿nikach kamienie zwane peckami. Œciany robiono z przepo³owionych
bali, czyli p³azów, wi¹zanych w naro¿nikach metod¹ na wêgie³. Mech, którego zadaniem by³o uszczelnienie
szpar, z czasem zast¹piono skrêconymi
w warkocz wiórami, zwanymi we³-

Niby nic ciekawego,
niby tylko podmurówka
z kamienia
i œciany z drewna,
ale jednak coœ jest na
rzeczy, ¿e jako budulec
domów od wieków
w³aœnie drewno i kamieñ
przypad³y ludziom
do serca.
KATARZYNA LEWAÑSKA-TTUKAJ
Od redakcji
Zastanawialiœmy siê, czy ten artyku³ mo¿e
zainteresowaæ Czytelników BD, wszak nie
zamierzamy propagowaæ stylu zakopiañskiego na przyk³ad na Mazowszu. A mo¿e jednak... Jakieœ elementy tego stylu mog¹ pobudziæ wyobraŸniê, która podsunie w³asne pomys³y. A poza tym, ³atwiej nam bêdzie zrozumieæ, co „gra w duszy” górali, którzy przecie¿ s¹ najwy¿ej cenionymi budowniczymi
domów w wielu miejscach Polski.
niank¹. Domy stawiano tak, by mia³y
wyjœcie na po³udnie, z lekkim odchyleniem na wschód. Przed z³oœliwymi
wiatrami i utrat¹ ciep³a domostwo zabezpiecza³y ma³e okna i drzwi. Spadziste (¿eby nie zalega³ na nich œnieg)
dachy góralskich cha³up kryto gontem, ale zdarza³a siê te¿ kombinacja
s³omy i desek, choæ by³y to konstrukcje s³abe i nie spe³nia³y swojego zadania w zderzeniu z niedogodnoœciami
pogodowymi.
Naznaczone surowoœci¹ kamienia
i drewna piêkno tych domostw okaza³o siê niezwyk³ym bodŸcem dla inspiracji architektów, którzy wraz z fal¹
cyganerii krakowskiej, zaczêli na
prze³omie XIX i XX wieku przybywaæ
do Zakopanego. Odkrycie przez
dr. Tytusa Cha³ubiñskiego „cudownych” w³aœciwoœci leczniczych tego
miasta rozpoczê³o now¹ kartê w archi-
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tektonicznej kronice Zakopanego. Jak
grzyby pod deszczu – wzorowane na
domostwach bogatych górali, ryzowane w serca, gwiazdy i motywy roœlinne
– zaczê³y powstawaæ drewniane wille.
W 1886 roku przyjecha³ tu tak¿e, nêkany gruŸlic¹, Stanis³aw Witkiewicz,
malarz, architekt, pisarz, teoretyk
sztuki, póŸniejszy twórca stylu opartego na ludowym wzornictwie góralskim, nazwanego stylem zakopiañskim. Zapieraj¹cy dech w piersiach
dom na Koziñcu – „Willa pod
Jedlami” – zaprojektowany przez niego dla rodziny Pawlikowskich, jest typowym przyk³adem tego stylu. Monumentalna, kamienna podmurówka posadowionego na stoku domu, osi¹ga
miejscami wysokoœæ 4 metrów, co nadaje budowli niezwykle majestatyczny
charakter. Ciemne drewno przechodzi
tu w kamieñ tak, jak niebo niespodziewanie przeistacza siê w strome
turnie i wydaje siê, ¿e inaczej byæ ju¿
nie mo¿e, bo jeœli tatrzañska przyroda
stworzy³a tak¹ kompozycjê, to cz³owiek mo¿e j¹ tylko powielaæ.
Z zewn¹trz trudno doliczyæ siê kondygnacji, bo wychodz¹ce na wszystkie
strony œwiata okna myl¹ wzrok, œci¹gaj¹c go ku oryginalnym elementom
zdobi¹cym kalenic i dachów. Do domu
prowadzi wiele drzwi – s¹ mniej paradne, s³u¿bowe, a¿ po bogato wykoñ-

Ciemne, zaniedbane domy, opuszczone przez uchodz¹cych „za chlebem do Hameryki” górali, strasz¹ce powybijanymi szybami i zaniedbanym otoczeniem, gdzieœ w szparach miêdzy p³azami, chowaj¹ okruchy dawnych
wspomnieñ. Ktoœ stare gonty zamieni³ na eternit lub blachê...

czone, które prosto spod bramy lub
krêtymi schodach ukrytymi za rzeŸbion¹ balustrad¹ werandy – wiod¹ do
tajemniczego wnêtrza., Liczna i porozrzucana po ca³ym œwiecie rodzina
Pawlikowskich mieszka tu do dziœ.
Na ka¿dym kroku widaæ dba³oœæ
mieszkañców o wizerunek „Willi pod
Jedlami”, nawet drewniane drzwi, które wygl¹daj¹ na nieu¿ywane, maj¹ œlady niedawnego remontu. Magdalena

Dzie³o sztuki Stanis³awa Witkiewicza, dwór w stylu zakopiañskim dla rodziny Pawlikowskich. Przyk³ad
szacunku i uwielbienia dla góralszczyzny. Jode³, którym domostwo zawdziêcza sw¹ nazwê dawno ju¿ nie
ma, ale od czego wyobraŸnia...

Samozwaniec tak pisa³a o domu na
Koziñcu, w którym zamieszka³a jej
siostra, poetka Maria Pawlikowska, synowa Jana Gwalberta seniora, dla którego ów dom powsta³: „Przez wielkie
okna widaæ Tatry o zaœnie¿onych
szczytach. Jest te¿ ciê¿ka kotara, jakiœ
stary kilim w fioletowych tonach. Weneckich œwieczników nie ma, s¹ za to
Willa „pod Jedlami” s³ynie z bogatej ornamentyki,
w której dominuj¹ elementy roœlinne. S.I. Witkiewicz nie tylko zachwyci³ siê architektur¹ góralsk¹,
ale tak¿e sztuk¹ i zdobnictwem, co widaæ w tym
domu na ka¿dym kroku.
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drewniane”. Jak wynika ze wspomnieñ
samej Marii, dom rodzinny jej mê¿a
jawi siê jako ponure dworzyszcze, pe³ne dziwnych, pobudzaj¹cych wyobraŸniê odg³osów: „Po korytarzach s³ysza³a poetka jakieœ kroki, które podchodzi³y pod drzwi i milk³y. Nad drewnianym pu³apem coœ ³omota³o dziwnie
– nietoperz... kot?... Drzwi otwiera³y
siê same i z trzaskiem zamyka³y (...)
Nie by³o chwili, aby coœ cz³owieka nie
przestraszy³o, nie zaniepokoi³o”.
(„Maria i Magdalena”, M. Samozwaniec, Kraków 1956)

CO ZOSTA£O
z dawnego Zakopanego, nad którym
unosi³ siê duch miêdzywojnia, przesi¹kniêty poezj¹, mi³oœci¹ i spirytyzmem? Ciemne, zaniedbane domy,
opuszczone przez uchodz¹cych „za
chlebem, do Hameryki” górali, strasz¹ce powybijanymi szybami i zaniedbanym otoczeniem, które gdzieœ
w szparach miêdzy p³azami, chowaj¹
okruchy dawnych wspomnieñ.
W tych, w których litoœciwie ktoœ
mieszka, stare gonty zamieniono na
eternit lub blachê, wstawiono plastikowe okna zamiast drewnianych, a paleniska kuchenne zast¹piono kuchenkami gazowymi.
„Sobczakówka” – typowe dla dawnego budownictwa góralskiego, ozdobnie deskowane, masywne
drzwi z charakterystycznymi, ozdobnymi zastrza³ami, tzw. psami. Dziœ mieœci siê tu HARCERSKIE
MUZEUM IM. OLGI I ANDRZEJA MA£KOWSKICH

Studnia na podwórzu willi „Pod Jedlami”, równie¿
wed³ug projektu Stanis³awa Witkiewicza, przywodzi
na myœl ma³y pa³acyk dla wody. Drewniany ko³owrót, spadziste zadaszenie, ornamentyka, dekoracja ¿ywcem wyjêta z bajki „U z³otego Ÿród³a”.

Zakopiañski styl, zwi¹zany œciœle ze
swoim twórc¹ i propagatorem, zacz¹³
zanikaæ jeszcze za ¿ycia Witkiewicza,
a jego póŸniejsi naœladowcy balansowali niebezpiecznie na krawêdzi kiczu
i sztuki. Jeszcze pod koniec XX wieku
na Podhalu przybywa³o mêcz¹cych
oczy koszmarków, które nieudolnie
³¹czy³y w sobie nowoczesnoœæ
z tradycj¹.

Tradycja wraca do góralskich domów. Kamienne
palenisko œwietnie oddaje atmosferê dawnych góralskich cha³up, mimo, ¿e znajduje siê na parterze
wspó³czesnego domu z lat 80-ttych XX w. Ozdob¹
tego zak¹tka s¹ elementy dawnych strojów góralskich i przedmioty u¿ytku codziennego; cep, chom¹to, ferula – mieszad³o do mleka, niezbêdne podczas wyrobu oscypków i cyrpoki, czyli drewniane
kubki do odmierzania masy serowej.

TERAZ JEST SZANSA,
¿e sytuacja siê zmieni. W³adze regionu
postanowi³y bowiem walczyæ z architektonicznymi bublami, które coraz bardziej
zalewaj¹ podtatrzañskie miasta i wsie –
zosta³a ustanowiona, przyznawana co dwa
lata, Nagroda Województwa Ma³opolskiego im. Stanis³awa Witkiewicza, za twórcze

Surow¹ œcianê w jadalni ozdobiono drewnianymi, surowymi deskami, parzenic¹ i rodzinnymi zdjêciami
gospodarzy. Skóra z dzika i stare trofea myœliwskie œwiadcz¹ o tym, ¿e kiedyœ ka¿dy góral by³ polowacem
(myœliwym)
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Pan Andrzej Haza, którego rodzina mieszka w Olczy od ponad 150 lat, postanowi³ odtworzyæ dawny sza³as góralski. Wykorzysta³ stare p³azy, z na wpó³ spalonej cha³upy na Harendzie, wymurowa³ palenisko, nad którym zawiesi³ wykute przez kowala ruszta i zbi³ surowe ³awy. Atmosfery temu miejscu dodaj¹ zgromadzone przez gospodarza stare przedmioty ustawione na wyszce, czyli stryszku. Dziœ odbywaj¹ siê tu huczne biesiady góralskie, okraszone œpiewem i anegdotami. Gospodarz czêsto
„straszy” goœci: „Tak se myœle, coby kafelków na ziemi nie po³o¿yæ, bo po nogach ci¹gnie i trochê ociepliæ styropianem”, ale nawet zim¹ cepry ostro protestuj¹,
bo wszystko takie prawdziwe, takie góralskie...

zastosowanie tradycji regionalnych w architekturze wspó³czesnej. Przedsiêwziêcie
to ma zwróciæ uwagê architektów i inwestorów na wa¿ny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektury regionalnej oraz kultywowanie tradycji regionalnych w architekturze wspó³czesnej.
Sami górale te¿ baczniej zwracaj¹ uwagê
na to gdzie i jak mieszkaj¹. Turyœci, z³ak-

nieni prawdziwego, góralskiego folkloru
i surowej sztuki podhalañskiej, te¿ przestali zadawalaæ siê tandet¹. Fakt, ¿e góralskie ciupagi sprzedawane na Krupówkach, podobno produkowane s¹ w Chinach, nie upowa¿nia do tego, ¿eby ca³e
Podhale pogr¹¿y³o siê w koszmarze kiczu.
Oprócz wspó³czesnych projektów architektonicznych zwi¹zanych z regionem,

Do domu „Pod Jedlami” prowadzi kilka par drzwi,
od mniej paradnych, s³u¿bowych a¿ po bogato wykoñczone, które wiod¹ do tajemniczego wnêtrza
prosto spod bramy, lub po krêtych schodach ukrytych za rzeŸbion¹ balustrad¹ werandy

Tradycja góralskich domów przenosi siê tak¿e na ..
ma³¹ architekturê. Obok eleganckich domów stawia siê nie mniej eleganckie psie budy, które przypominaj¹ miniaturowe, tradycyjne chaty.
Na zdjêciu: Buæko „gazduje”.

pojawi³y siê te¿ pomys³y na zmianê wizerunku tych domów, które powsta³y pod
koniec XX wieku. Wokó³ balkonów pojawi³y siê stylizowane balustrady, murowane œciany obijane s¹ drewnem, a eternit
powoli ustêpuje miejsca tradycyjnym, lub
zbli¿onym do nich, pokryciom dachowym. Wnêtrza te¿ zaczêto modernizowaæ
zgodnie z dawn¹ tradycj¹ – zimne,
pseudonowoczesne pomieszczenia nabieraj¹ ciep³a i to dos³ownie – za przyczyn¹
ognia. Powstaj¹ bowiem kominki, paleniska, piece kaflowe i kuchnie, przy których
mo¿na siê ogrzaæ i pos³uchaæ góralskich
bajd. A o ile¿ bardziej smakuje herbatka
po góralsku pita w otoczeniu jasnych,
drewnianych œcian, przesi¹kniêtych
dymem z ogniska!
Koniecznoœæ zachowania regionalnych
tradycji architektonicznych jako pierwsi
zauwa¿yli zakopiañscy restauratorzy.
„Czarny Staw”, „Redyko³ka”,
„U Wnuka” – to tylko kilka po³o¿onych
w centrum miejsc, w których mo¿na zaczerpn¹æ góralszczyzny. Zasiad³szy na
szerokich ³awach, mo¿na zjeœæ kwaœnicê
i przy dŸwiêkach góralskiej muzyki zapomnieæ na chwilê o tym, ¿e mamy ju¿
XXI wiek.
Tak niewiele trzeba, ¿eby uszanowaæ tradycje i zachowaæ wyj¹tkowy charakter
podhalañskiej architektury. Jednak te
„trochê skalnych od³amów” i kilka
„œwierkowych p³azów” trzeba wzbogaciæ
o projekt godny historii i Podhala. Q
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