
STUDIA LEDNICKIE V 
Poznań — Lednica 1998

ANTONI PELCZYK
M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy
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„Chato polskiego chłopa  
zasypana śniegiem! 
kiedy nad tobą cichą  
nocne wiatry wyją,
Podobnaś do mogiły, 
kto zgadnie, ie  żyją 
w tobie ludzie... ”

(Kornel Ujejski)

W  1995 roku M uzeum  Pierwszych Piastów na Lednicy przejęło i translokowało 
do W ielkopolskiego Parku Etnograficznego w D ziekanow icach dziewiętnastowieczny 
budynek mieszkalny z Zielonej Wsi, gm. Rawicz, woj. leszczyńskie. Pozyskany obiekt, 
wytypowany do przeniesienia ju ż  w 1980 roku, jes t reprezentatywnym  przykładem 
tradycyjnego (rodzimego) budow nictw a m ieszkalnego występującego, jeszcze do n ie
dawna, dość powszechnie, w niektórych wsiach leżących na pograniczu wielkopol- 
sko-śląskim, na południe od Rawicza.

W ykreślony przez te wsie obszar (ryc. 1) i zam knięty mniej więcej po linię: Z ielona 
W ieś —  Słupia Kapitulna —  Ostrobudki —  Sworowo —  Łąkta —  W ydawy, określa 
się m ianem C hazów 1. Chazy to rejon zasiedlony przez potom ków biednej ludności 
z północnośląskiej, m azurzącej2 grupy etnograficznej Leśniaków , która nie wcześniej 
niż w drugiej połowie XVI wieku, choć na pewno przed rokiem  1580, została osadzona 
w W ielkopolsce południowej po obu stronach rzeki Starej Orli, w widłach rzek: Dą-

1 Po raz  pierwszy granice tego  regionu w yznaczył O skar K olberg (1876, s. 1 5 4 -  155) w 1876 roku, 
lokalizując C hazaków  w e wsiach: Z ielona W ieś, W idaw y (W ydaw y), Stwolno, Zawady, U goda, Kubeczki, 
N iedźw iadki, Sworow o, Sowy. W  św ietle współczesnych, system atycznych badań lingw istycznych pro
w adzonych w latach 1 9 6 0 -  1962 przez dialektologa H. N ow aka (1970, s. 13) do wsi tych zalicza się: 
Zieloną W ieś, W ydawy, Stwolno, Zawady, Ugodę, Łąktę, Kubeczki, N iedźw iadki, Sworowo, Drogi, Pod- 
borowo, Golejew ko, Chojno, O strobudki, O stoje, Szkaradow o, Słupię Kapitulną, Golejewo.

2 M azurzenie Chazaków potw ierdzają nie tylko zebrane przez dialektologów teksty gw arow e (Nowak 
H. 1967; 1970), ale także inskrypcje na belkach stropow ych np.: na jednej z belek stropowych w chałupie 
A . O lszaka (Zawady 6) znajdujem y napis „1870 D. ł  Cervca"



ф  -  WSIE CHAZACKIE - wg H. Nowaka (1970)
Q 4-  WSIE CHAZACKIE - wg O. Kolberga (1876)

®  -  WSIE Z LUDNOŚCIĄ WYMIESZANĄ - wg H. Nowaka (1970) 

A -  WSIE NIECHAZACKIE 
□  -  MIASTA I MIASTECZKA

Ryc. 1. Zasięg Chazów. M apa wykreślona według: H. Now ak (1970): O. Kolberg (1876).
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brocznia i Orla (por.: Sobisiak W. 1967, s. 94; Bystroń J. 1947, s.28; Kolberg O. 
1876, s. 1 5 4 -  155; Nowak H. 1970, s.221; Fischer A. 1926, s. 1 3 -1 4 ) .

Zasiedlone i zagospodarowane przez Leśniaków, nazwanych później C hazakam f, 
tereny to łąki (kały) i karczunki les'ne o m ałourodzajnych, jałow ych glebach (piaski 
jałow e i wydmowe) nadających się głównie pod uprawę żyta, owsa i jęczm ienia. Z 
biegiem  czasu, te w łaśnie niekorzystne warunki edaficzne ziemi miały istotny wpływ 
na zamożność m ieszkańców Chazów4, którzy do 1939 roku zm uszeni byli „dorabiać” 
na m ajątku Czarneckich, a w czasach współczesnych —  przy wyrębie w okolicznych 
lasach5.

W sie chazackie zostały założone na prawie niem ieckim  i przybrały charakter zwartej 
ulicówki łub owalnicy, który mimo dynam icznego procesu m odernizacji tychże wsi 
zachował się do dnia dzisiejszego. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zagrody 
chazackie tworzyły zwarty układ w zdłuż ulicy lub wrzecionowatego placu, zachowując 
w dużym stopniu ślady swojego pierwotnego, tradycyjnego rozplanowania. Zazwyczaj 
zakładano je  na planie wydłużonego prostokąta o powierzchni, rzadko przekraczającej, 
450 m2.

Tradycyjna, XIX-w ieczna zagroda chazacka była zagrodą dw ubudynkow ą składa
jącą  się z wolno stojącego budynku m ieszkalnego i budynku gospodarczego obejm u
jącego pod wspólnym  dachem stodołę i chlew lub budynku m ieszkalnego połączonego 
wspólnym dachem z pom ieszczeniem  gospodarczym  (stodołą lub chlewem ) wolno 
stojącego budynku gospodarczego (ryc. 2)6. W tym drugim wariancie, popularniejsze 
było w ystępowanie budynku m ieszkalnego ze stodołą pod wspólnym  dachem  i wolno 
stojącym chlewem. W śród zachowanych zagród można też spotkać zagrodę jednobu- 
dynkową, składającą z jednego wydłużonego budynku, w którym  pod wspólnym  da
chem kolejno m ieszczą się; część mieszkalna, pom ieszczenia dla zw ierząt (chlew) 
oraz stodoła z klepiskiem  (ryc. 3b). Ten typ zagrody, ju ż  reliktowy, jes t form ą starszą, 
w znoszoną w XVIII wieku, co potwierdzają też inskrypcje na belkach stropowych.

W tradycyjnej zagrodzie chazackiej najważniejsze miejsce zajm owała wolno stojąca 
chałupa, która w absolutnej w iększości przypadków usytuowana była szczytem  do 
drogi (ryc. 2ab), rzadziej zaś ścianą wzdłużną i to wyłącznie tylną (ryc. 2c). W tym 
miejscu należy podkreślić, że przy usytuowaniu szczytowym —  chałupę cofano od 
1,5 m do 5,0 m w głąb podwórza, przy wzdłużnym  zaś —  stawiano ją  bezpośrednio

3 Próby w yjaśnienia genezy etnonim u Chazak podejm owali się m.in.: O. K olberg (1876, s. 155); J. 
Burchardt (1969); H. Now ak (1970).

4 Sytuację tę  pogorszyły także  niew ielkie (na tym  obszarze) nadziały ziem i z uw łaszczenia (przeprow a
dzonego tu w latach 40-tych XIX w.) —  kiedy to np.: w Zielonej W si całkow icie brak było nadziałów  
km iecych, pow stałe zaś gospodarstwa półkm iece otrzym ały po 32 m orgi ziemi a ćw ierćkm iece po 15 morgów 
(zob. Sobisiak W. 1967, s.248).

5 Inform acja pozyskana przez autora w terenie od Anny M usielak (* 1914 r.) i B ogdana Kośm idra 
(* 1904 r.) w Zielonej W si, Heleny Lorek (* 1912 r.) w U godzie, S tanisław a Dudy (* 1935 r.) i Bogdana 
Pruchnika (* 1909 r.) w W ydaw ach. W  spraw ie własności ziem skiej por.: W . Sobisiak ( 1967, s. 101 -  
102, 238 i n.).

6 W ystępow anie stodoły pod wspólnym  dachem  z chałupą lub chlew em  było typow e dla Ś ląska i 
M ałopolski. N a pozostałym  obszarze Polski form ę tę uważano za nietypową. Por. M . Pokropek (1976, 
s. 76). Form a ta w ystępow ała głównie w gospodarstw ach m ałych, zagrodniczych i chałupniczych (B. Do- 
Iżycka, 1994, s. 277).
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Ryc. 2. Schem aty dwubudynkowej zagrody.
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Ryc. 3. Plany dom ów z częścią gospodarczą pod w spólnym  dachem: 
a) Z ielona W ieś 14 (XVIII w.), stan sprzed 1975 r.; b) W ydawy 10 (XV III w.), stan sprzed 1975 r.; 
I —  izba; S —  sień; KU- kuchnia; К  —  kom ora; SK  —  sąsiek; KL —  klepisko; CH —  chlew.

przy drodze. W  usytuowaniu chałupy względem stron św iata dom inuje celowe i pra
ktyczne wykorzystanie przestrzeni dla jak  najlepszego przechw ycenia naświetlenia sło
necznego, stąd budynki mieszkalne zazwyczaj były zwrócone ścianą frontową w kie
runku południowym  lub wschodnim. W olno stojący budynek gospodarczy stawiano 
powszechnie szczytem  do drogi, bardzo rzadko zaś kalenicą, przy czym  w tym ostatnim  
przypadku stał on bezpośrednio przy drodze lub w głębi podwórza (ryc. 2). W sytuo
waniu budynku gospodarczego charakterystyczne jest to, że szczytowe usytuowanie 
w ystępowało tylko wtedy —  gdy za jego  tylną ścianą w zdłużną znajdowało się pole 
(skrajne zagrody we wsi) lub ogród, kalenicowe zaś —  gdy w zagrodzie było bardzo 
małe podwórze lub niekorzystne ukształtow anie terenu. Analizując plan sytuacyjny w 
zagrodzie, można stwierdzić, że oba obiekty, w zdecydowanej większości, sytuowane 
byty —  względem siebie —  frontalnie (kalenicowo) w odległości około 8 metrów. 
Tę dwubudynkową zagrodę, bardzo często, dopełniały: żuraw —  usytuowany we fron
towym rogu podwórza przed chałupą lub na przeciw niej oraz ogródki i drzewa. Catą 
zagrodę otaczały drewniane płoty. I tak, od strony frontowej, przestrzeń zamykał chara-
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Ryc. 4. Plany dom ów dwuizbowych wolno stojących: a) Zawady 27 (1873 r.), stan z 1980 r.; b) Z ielona 
W ieś 52 (XIX w.), stan z 1980 r.; Zawady 6 (1870 r.), stan z 1980 r.
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kterystyczny dla tego regionu bardzo wysoki (1,30 -  2,0 m) parkan z desek układanych 
poziomo na styk i przybitych do pionowych, w kopanych w ziem ię, słupów. Z pozo
stałych zaś stron —  płoty były sztachetowe, wysokości 1,0 -  1,20 m. Do wnętrza 
zagrody prowadziły: furta i bram a wjazdowa typu sponow ego, szeroka około 3,5 m 
i wysoka 2,0 m bez szczególnych walorów plastycznych.

W analizie formalnej i kontekstualistycznej, tradycyjnem u budownictwu regionu 
Chazów nie przypisuje się cech indywidualnych (lokalnych) lecz generalizuje się je  
i podporządkowuje kardynalnym  cechom m akroregionu —  charakterystycznym  dla 
W ielkopolski (O. Kolberg 1876, T. W róblewski 1961), a nawet Niżu Polskiego 
(I. Tłoczek, 1980; J. G ajek 1976; M. i W. Pokropkowie, 1995). W  ten sposób pomija 
się kilka cech drugorzędnych, które istotnie wyróżniają to budownictwo w W ielko
polsce7.

Tradycyjna chałupa zam ieszkiwana przez Chazaków, wzniesiona z drewna sosno
wego i gliny, była budynkiem szerokofrontowym , zazwyczaj dwutraktowym  sym etry
cznym  i w zdecydowanej większości wolno stojącym. Zakładano ją  na planie prostoką
ta, którego wymiary, zazw yczaj, wahały się od 9,5 do 12,5 m długości i od 6,0 do 7,0 m 
szerokości. Układ w nętrza obejm ował szeroką sień o wymiarach około 3,5 x  2,0 m, 
w przedłużeniu której znajdował się szeroki komin, zaś po jej bokach dwie izby, za 
którymi lokowano dwie komory (ryc. 4b). N iekiedy między komorami lokowano piw 
nicę. Izby miały kształt prostokątny, przy czym  jedna z nich, zazwyczaj prawa, była 
większa i zbliżona do kwadratu o wymiarach w granicach 4,5 x 4 ,0 x  1,8 m, druga 
zaś m niejsza o wym iarach około 3,0 x  4,0 X 1,8 m. Oczywiście ten typ chałupy był 
typem dom inującym , ale obok niego spotkać m ożna tu było chałupy dwuizbowe z ko
m orą w szczycie (ryc. 4c), ja k  i chałupy z częścią gospodarczą pod wspólnym dachem 
(ryc. 3). Te ostatnie, mimo że należą do obiektów najstarszych —  to ich układ nie 
różni się od, wcześniej opisanej, chałupy wolno stojącej. Różnicą jest tu tylko to, że 
w tym przypadku chałupa stanowi część mieszkalną większego budynku obejm ującego 
pod wspólnym  dachem  także część gospodarczą. Budynek taki, obok swojej złożonej 
funkcji wyróżnia się jeszcze powierzchnią, bowiem  jego wymiary w ahają się od 14 
do 21 m długości i od 4,5 do 6,0 szerokości.

Ściany chałup wznoszono na fundam encie z luźno ułożonych kam ieni polnych, 
w konstrukcji szkieletowej składającej się z pionowych słupów zaczopowanych górą 
w oczepie, dołem  zaś w podwalinie oraz usztywniających je  belek —  montowanych 
poziom o (rygle) i ukośnie (zastrzały) (ryc. 5). Powstałe w tej konstrukcji wolne pola 
(fachy) wypełniano pionowymi drążkami, oblepiając je  grubą warstw ą gliny zmieszanej 
z sieczką (ściana szachulcowa). Elewacja wzdłużna posiadała trzy pasy fachów w po
ziomie i zazwyczaj osiem  w pionie, szczytowa zaś trzy w poziom ie i od trzech do 
pięciu w pionie. Omawiając konstrukcję i elewacje ścian —  należy zwrócić uwagę 
na to, że ściany wzdłużne, na wysokości izb, przebite są belkami stropowymi —  co

7 W śród badaczy W ielkopolski, którzy zwrócili uw agę na to, że wsie chazackie tw orzą sw oisty mi
kroregion architektoniczny był m .in.: T. W róblewski (1960, s. 126) —  piszący „domy (we wsiach chazackich 
—  A. P.) stojąc szczytami do drogi różnią się od zabudowy wsi innych, że w (...) ścianach od ulicy 
na ogól nie posiadają okien” . W  tym przypadku wskazanie odrębnej cechy nie jes t tak ważne, jak  użycie 
pojęcia m ikroregionu architektonicznego d la obszaru Chazów  (tamże).
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Ryc. 5. Elewacja frontowa domu, Z ielona W ieś 52.

związane jest z obniżeniem  stropu (od 0,4 do 0,7 m) nad tymi pomieszczeniami (ryc. 
6). Niejednokrotnie, belki stropowe przebijając ścianę miały wystające, po za jej lico, 
końce (ostatki) dochodzące do 30 cm długości. Przebicie ściany szachulcowej belkami 
stropowymi oraz obniżenie stropu nad izbami są tymi cechami drugorzędnymi, które 
szczególnie indywidualizują budownictwo Chazaków. W znoszenie ścian chałupy cha- 
zackiej jest bezpośrednio powiązane z konstrukcją obniżonego stropu, którego zasad
niczą częścią są belki stropowe, na których spoczywa powała. Konsekwencją tej kon
strukcji jest zaś to, że odkryte belki stropowe nad izbami, przebijając (w fachach) 
ściany wzdłużne chałupy, złożone są:
—  bezpośrednio na belce drugiego pasa rygli (ryc. 7a),
—  na podłożonych klockach odpowiednio wczopowanych w drugi pas rygli (ryc. 7b),
—  jednocześnie na zacięciu w pionowych słupach szkieletu i na belkach drugiego 

pasa rygli (ryc. 7c).
Takie ułożenie belek stropowych nad izbami przy jednoczesnym  zaczopowaniu, 

bezpośrednio na oczepie, pozostałych belek (nad ścianami szczytowymi oraz działo
wymi między sienią a izbami) —  tworzy strop dwupoziomowy o różnicy poziomów 
od 0,4 do 0,7 m. Zatem  wchodząc na strych, nad sienią i za kominem mamy powalę
—  wyżej, zaś nad izbami i komorami —  niżej. Powałę nad izbami, zazwyczaj, tworzy 
warstwa desek —  heblowanych, zaś nad pozostałymi pomieszczeniami —  dartych 
lub żerdzi owiniętych słomą i oblepionych gliną. Szczególną uwagę zwraca tu kon
strukcja pułapu nad izbami. Otóż, wykonana jest ona z desek heblowanych układanych 
na belkach stropowych tzw. metodą nakładkową. M etoda ta polega na układaniu dwóch 
warstw desek w takich odstępach —  by odstępy w warstwie pierwszej byiy przykryte
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Ryc. 6. Przekrój wzdłużny domu, Z ielona W ieś 52, stan z 1996 r.

deskam i z warstwy drugiej. Charakterystyczne jest tu także to, że pierw sza warstwa 
desek w puszczona jest w belki stropowe, druga zaś układana na ich powierzchni —  
co elim inuje szczelinę, która powstałaby gdyby dolną warstwę desek układano na 
powierzchni belek stropowych —  górną zaś, na warstwie spodniej. Na ułożoną powałę 
w ylewano grubą warstw ę glinianej polepy, która zabezpieczała wnętrze chałupy przed 
zimnem i szybkim, w razie pożaru, rozprzestrzenianiem  się ognia.

Bryły chałup przykryte są w yłącznie dachem dwuspadowym , krokwiowo-stolco- 
wym. Poszczególne więzary składające się z dwóch krokwi —  dołem  opartych za
cięciem  na oczepie, górą połączonych na nakładkę —  podparte są, w 2/3 długości, 
równolegle ustawionymi do siebie ścianami stolcowymi (stolec podwójny). Ścianę 
stolcow ą tworzy drewniana rama zbita z: pionowych słupów opartych na belkach stro
powych, poziomej belki (płatwi) —  podpierającej kozły oraz mieczy —  będących 
elem entem  stężającym konstrukcję stolca.

Tradycyjnym  pokryciem  dachu była słom a „przyszyw ana” do łat w formie regu
larnych snopeczków. W spółcześnie, od lat 70-tych XX w., częściej występuje ju ż  dach 
kryty dachów ką co jest konsekwencją przestrzegania przepisów  p. pożarowych przy 
tak specyficznie zwartej zabudowie wsi.

Szczyty dachu szalowano na nakładkę lub na styk —  pionowo układanym i deskam i 
—  pozostawiając odkryte końce płatwi. Zazwyczaj w jednym  ze szczytów znajdowało 
się wejście na strych.

W  tradycyjnym budownictwie m ieszkalnym  ilość otworów okiennych w budynku 
uzależniona była od ilości pom ieszczeń i ich funkcji. Zazwyczaj w chałupie znajdowały 
się trzy okna, osadzone w fachach  ściany frontowej, z których jedno m ieściło się 
w izbie małej (kuchnia), dwa zaś w izbie dużej (izba paradna). Bardzo często, w sy-
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Ryc. 7. Sposoby osadzania belek stropowych nad izbami.
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tuacji kiedy chałupa stała kalenicowo i bezpośrednio przy drodze a za kominem, między 
izbami, m ieściła się kuchnia —  w ścianie tylnej (w tej od strony drogi) —  osadzano 
czwarte okno. W pozostałych przypadkach, co znajduje analogię w budownictwie na 
Śląsku Dolnym (J. H. Herold 1963, s. 98), w ścianie tylnej pozostawiano niewielkie 
(ok. 0,25 X  0,25 m) otwory, które początkowo zatykano deseczką, a później wlepioną 
w otw ór szybą. D la regionu Chazów charakterystyczny jest brak okien w ścianach 
szczytowych mimo, że chałupy stoją tu w większości przypadków szczytem do drogi 
(por. T. W róblewski, 1961, s. 1 2 6 -  128). Starsze okna, spotykane bardzo rzadko, są 
oknami jednodzielnym i, ruchom ym i, prostokątnymi, sześciokwaterowym i o równych 
kwaterach —  młodsze zaś są oknami dwudzielnymi, czterokwaterowym i o kwaterach 
nierównych. W śród nich, zasadniczo, spotykamy dwa typy: okna krosnowe i skrzyn
kowe.

Tradycyjne urządzenia dym owo-ogniowe składały się z szerokiego kom ina loko
wanego w sieni, z otw artego lub zam kniętego płytą paleniska w kuchni, pieca grzew 
czego w izbie oraz pieca chlebowego we wnętrz komina. Zachow ane kominy wzno
szono do wysokości kalenicy z pecy, a dalej —  nad kalenicą z cegły palonej. Podstaw a 
ich wychodziła z poziomu fundamentów i opierała się na ziemi lub w murach. W ewnątrz 
kom ina budowano z gliny piec chlebowy. Piece te, zazwyczaj o sklepieniu kopulastym, 
um ieszczano na dość wysokim, glinianym  cokole dochodzącym  do 0,6 m wysokości. 
Dostęp do otworu wsadowego pieca, po otwarciu drzwi zawieszonych na ścianie ko
minowej, zapewniony byl bezpośrednio z sieni chałupy (ryc. 6).

Czy więc, w racając do tematu niniejszego opracowania, możemy mówić o specyfice 
budownictwa m ieszkalnego regionu Chazów, a jeśli tak, to w jakim  sensie?

Niewątpliw ie Chazy są obszarem  peryferyjnym  położonym  na pograniczu śląsko- 
wielkopolskim. Są obszarem zasiedlonym przez grupę etnograficzną odrębną od rdzen
nych grup wielkopolskich, co szczególnie ujawnia się przy analizie cech językow ych 
systemu gwarowego. Takie wsie jak: Stwolno, Zawady, Ugoda, Z ielona Wieś, W ydawy 
i Łąkta tworzą swoisty, zwarty obszar m azurzenia w W ielkopolsce południowej. Jeśli 
jednak, mówimy o specyfice budownictwa wsi chazackiej, to o tej specyfice, możemy 
mówić w sensie względnym  —  poniew aż na tym terenie, nie w ystępują takie formy 
domów, które w swoich podstawowych cechach architektonicznych (rozplanowanie, 
materiał, konstrukcja, usytuowanie) różniłyby się od form  spotykanych na terenie W iel
kopolski. Potwierdza to powszechnie występujący tu dom szerokofrontowy, wolno 
stojący (rzadziej z częścią gospodarczą pod jednym  dachem), sym etryczny o rzucie 
przyziem ia zbliżonym  do łagodnego prostokąta, z sienią pośrodku, izbami i komorami 
po bokach. Dom —  konstrukcji szkieletowej (ściana szachulcowa), przykryty dachem 
dwuspadowym i usytuowany zazwyczaj szczytem  do drogi. Zatem, w zasadniczych 
cechach architektonicznych, jest to forma typowa dla strefy W ielkopolski zachodniej.

A nalizując jednak cechy drugorzędne tegoż budownictwa —  odkrywam y specy
ficzne rozwiązania konstrukcyjne, które stanow ią o pewnej odrębności architektoni
cznej, pokrywającej się obszarowo z odrębnością lingwistyczną Chazów. Odrębność 
tę, w pew nym  stopniu indywidualizującą, podkreślającą charakter architektoniczny 
Chazów, określają:

• obniżenie stropu nad izbami,
• osadzenie końców belek stropowych nad izbą w ścianie budynku a nie na oczepie,
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• przebicie ścian wzdłużnych budynku belkami stropowymi,
• brak okien w ścianach szczytowych —  mimo szczytowego usytuowania domu 

względem drogi,
• niewielka bryła budynku o minimalnym zróżnicowaniu kubaturowym i zwartym 

zasięgu jednorodności formy.
Łącząc zaś, te cechy z powszechnymi na tym obszarze:
• zagrodą dwubudynkową o niewielkiej powierzchni,
• bardzo wysokim ogrodzeniem  (parkanem) od strony drogi,
• domem ze stodołą pod jednym  dachem,
• dwuspadowym dachem konstrukcji krokwiowo-jętkowej ze stolcem,
• szczególnie zwartą zabudową wsi o układzie ulicowym,
otrzymujemy obraz regionu, który swoimi lokalnymi cechami oraz peryferyjnym 

położeniem szczególnie wpisywał się w krajobraz kulturowy W ielkopolski.
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EIGEN ART DES TR ADITION ELLEN W OH NU NGSBAU S IN DER REGION CHAZY 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Chazy ist ein Peripheriegebiet an der Grenze von Schlesien und Großpolen, unweit von Rawicz. Es ist 
m it der nordschlesischen ethnographischen Gruppe besiedelt, die sich von den Kem gruppen Großpolens un
terscheidet, was besonders bei der Analyse der Spracheigenschaften des D ialektsystems zum  Vorschein 
kommt.

W enn wir jedoch über die Eigenart des Bauw esens auf dem Chazy-D orf sprechen, können w ir von dieser 
Eigenart im relativen Sinne sprechen, weil auf diesem  Gebiet solche Hausform en nicht Vorkommen, die sich 
in ihren grundsätzlichen architektonischen Eigenschaften (Auslegung, M aterial, Konstruktion, Lage) von den 
in Großpolen zu treffenden Formen unterscheiden würden. Es bestätigt das dort allgemein vorkomm ende 
Haus m it breiter Front, freistehend (selten mit dem  W irtschaftsteil unter einem  Dach), sym m etrisch, mit 
einem  Erdgeschoßriß, der einem  sanften Rechteck ähnlich ist, m it der F lur in der M itte und den Zimm ern 
und Kam mern auf Seiten. Das Haus in Skelettkonstm ktion (Fachwerkwand), bedeckt mit einem  Giebeldach 
und gerichtet in der Regel mit dem Giebel zum W eg. In ihren grundsätzlichen E igenschaften ist es also eine 
für die Z one des westlichen Großpolens typische Form.

Bei der Analyse der zw eitrangigen Eigenschaften dieses Bauwesens entdecken wir jedoch spezifische 
Konstruktionslösungen, die von einer gewissen architektonischen Besonderheit entscheiden, deren territorialer 
U m fang sich mit der linguistischen Besonderheit deckt. D iese Besonderheit, die dieses Bauwesen in gewissem  
Grade individualisieren und den architektonischen C harakter von Chazy betonen, bestimmen:

• Senkung der Decke über den Zimm ern,
• Setzung der Enden von D eckenbalken über dem Z im m er in der G ebäudew and und nicht im  Rähm,
• Durchstechen der G ebäudelängsw ände mit Deckenbalken,
• keine Fenster in den G iebelw änden —  obwohl d ie Häuser m it der G iebel in der Richtung des W egs 

gestellt sind,
• kleiner H auskörper mit m inim aler K ubaturdifferenzierung und geschlossenem  U m fang der Form 

gleichartigkeit.
W enn wir diese Eigenschaften mit den au f diesem  Gebiet allgemein auftretenden Eigenschaften wie:
• B auernhof bestehend aus zwei G ebäuden m it kleiner Fläche,
• sehr hohe Um zäunung von der W egseite,
• das Haus mit der Scheune unter einem  Dach,
• G iebeldach von Sparren-K ehlbalkenkonstruktion mit Dachstuhl,
• besonders geschlossene Dorfbebauung m it S traßensystem
verbinden, erhalten w ir ein Bild der Region, die sich m it ihren örtlichen Eigenschaften und Peripherielage 

in die kulturelle Landschaft Großpolens besonders eingetragen hat.

ABBILDUNGEN

Abb. 1. Bereich von Chazy. Die nach H. Now ak (1970); O. Kolberg (1876) gezeichnete Karte 
Abb. 2. Schemen eines Bauernhofes bestehend aus zwei Gebäuden
Abb. 3. Pläne von Häusern mit dem W irtschaftsteil unter dem  gem einsam en Dach: a) Zielona W ieś 14 

(18. Jh.), Zustand von vor 1975; b) W ydawy 10 (18. Jh.), Zustand von vor 1975; 1 —  Zimm er; S —  Flur; 
KU —  Küche; К  —  Kammer; SK —  Scheuerfach; KL —  Dreschtenne; CH —  Schweinestall

Abb. 4. Pläne der freistehenden Häuser mit zwei Zimm ern: a) Zawady 27 (1873), Zustand aus 1980; b) 
Z ielona W ieś 52 (19. Jh.), Zustand aus 1980; Zawady 6 (1870), Zustand aus 1980 

Abb. 5. Frontfassade des Hauses, Z ielona W ieś 52 
Abb. 6. Längsschnitt des Hauses, Z ielona W ieś 52, Zustand aus 1996 
Abb. 7. Setzungsart der Deckenbalken über den Zim m ern


