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WPROWADZENIE

Kraina Otwartych Okiennic obejmuje obszar trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹,
unikatowych pod wzglêdem architektonicznym wsi. Tworz¹ j¹ Trzeœcianka,
Soce i Puch³y, po³o¿one w pó³nocno-wschodniej czêœci Podlasia, w województwie podlaskim, w administracyjnych granicach powiatu hajnowskiego, na
terenie gminy Narew, w odleg³oœci oko³o 30 km od Bia³egostoku. Przez jedn¹
z wsi – Trzeœciankê – biegnie g³ówna trasa relacji Bia³ystok–Bia³owie¿a.
Wsie Krainy Otwartych Okiennic s¹ malowniczo usytuowane w dolinach
b¹dŸ w bliskim s¹siedztwie rzek. Puch³y le¿¹ w dolinie Narwi, Trzeœcianka w jej
s¹siedztwie, natomiast Soce przedziela Rudnia. S³abej jakoœci ziemia sprawi³a,
¿e obszar ten pokrywaj¹ lasy: iglaste, rzadziej mieszane, sporadycznie liœciaste,
a na mokrad³ach za wsi¹ Puch³y rozci¹gaj¹ siê kilkuhektarowe olsy – siedlisko
ptactwa b³otnego. Znaczne zalesienie dodatkowo podnosi atrakcyjnoœæ terenu.
Od stuleci wsie te zamieszkiwa³a ludnoœæ narodowoœci etnicznie niepolskiej, pos³uguj¹ca siê wschodnios³owiañsk¹, archaiczn¹ gwar¹, zbli¿on¹ do
urzêdowego jêzyka Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.

58

Irena Matus

Trzeœcianka i Soce to dawne wsie królewskie, natomiast w okresie rozbiorów, do czasu przeprowadzenia w drugiej po³owie XIX wieku reformy
uw³aszczeniowej – pañstwowe. Wyró¿nia je charakterystyczna zabudowa doœæ
regularnie obudowanych ulicówek. Wsie królewskie Krainy Otwartych Okiennic rozplanowanie przestrzenne uzyska³y w wyniku szesnastowiecznej reformy
agrarnej – pomiary w³ócznej. Trzeœcianka jest typow¹ ulicówk¹, natomiast Soce
to rzadko spotykana wieœ o równolegle usytuowanych dwóch ulicach. Puch³y
pozostawa³y wsi¹ prywatn¹ o podobnym uk³adzie urbanistycznym, ale ju¿ bez
tak regularnej zabudowy szeregowej.
Specyfik¹ tych wsi jest ludowe zdobnictwo domów mieszkalnych, wykonane technik¹ rzezan¹. Wyró¿nia je bogata snycerka w formie okiennic, a¿urowych nadokienników, rzadziej podokienników, wiatrownic (wiatranek), naro¿ników os³aniaj¹cych wêg³a, a tak¿e dekoracyjne zdobienia elewacji i szczytów.
Tego typu unikatowa ornamentyka, nawi¹zuj¹ca do zdobnictwa stosowanego
w rosyjskim budownictwie ludowym, nie wystêpuje w innych regionach Polski.
Nie jest jednak typowym naœladownictwem, wypracowano w³asny, rozpoznawalny i unikatowy styl. Takie zdobnictwo pojawi³o siê tu dopiero w latach
30. okresu miêdzywojennego i by³o kontynuowane w latach powojennych.
ZA£O¯ENIA PROJEKTU KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC

Kraina Otwartych Okiennic jest przedsiêwziêciem etnograficzno-turystycznym, realizowanym w trzech wsiach pó³nocno-wschodniego Podlasia. Ma ono
na celu ochronê i rozreklamowanie atrakcyjnego obszaru w zakresie szeroko
pojêtego dziedzictwa, zarówno w wymiarze kultury materialnej, jak i duchowej.
Natomiast mieszkañcom tych wsi stwarza szansê rozwoju ekonomicznego
i kulturowego (Ryc. 1).
Kraina Otwartych Okiennic jako projekt etnograficzno-turystyczny zainicjowana zosta³a przez Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Zadaniem tego przedsiêwziêcia jest zachowanie krajobrazu kulturowego doliny
Narwi oraz osad po³o¿onych w s¹siedztwie Puszczy Bia³owieskiej. Motywacj¹
by³ zachwyt zachodnich przyrodników drewnian¹, wiejsk¹ zabudow¹ tego
regionu. Pomyœlano wtedy o ochronie architektury krajobrazu i drewnianego
budownictwa. Kraina Otwartych Okiennic to fragment wiêkszego projektu,
jakim jest Podlaski Szlak Bociani. Zak³ada on miêdzy innymi ocalenie dawnego
budownictwa drewnianego z ca³ym bogactwem zdobnictwa, a tak¿e tradycji
i obrzêdów wsi pogranicza. Akcja odnawiania domów, a zw³aszcza zachowanie
dawnego zdobnictwa, mo¿liwa by³a tylko przy zaanga¿owaniu mieszkañców
tych wsi. W ramach tego projektu w 2001 r. we wsi Soce odnowiono ozdobne
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okiennice, okna i naro¿niki. Wykonane zosta³y równie¿ drobne naprawy stolarskie i dekoracyjne tabliczki z numerami domów. DoraŸna, spontaniczna akcja
przekszta³ci³a siê w d³ugofalowy projekt maj¹cy na celu zarówno renowacjê
domów, jak i zachowanie miejscowych tradycji i obrzêdów. W ramach tego
dzia³ania postawiono tak¿e nowe, drewniane krzy¿e (http:// kraina-otwartych-okiennic.wepark.pl/www.2.html).
RYS HISTORYCZNY KRAINY OTWARTYCH OKIENNIC

Specyficzny uk³ad zabudowy, oryginalne zdobnictwo domów mieszkalnych
i obiektów sakralnych oraz bogate dziedzictwo kulturowe wsi Krainy Otwartych
Okiennic – na to wszystko z³o¿y³a siê burzliwa historia tego obszaru. Prze³omowe wydarzenia historyczne, a zw³aszcza reformy agrarne wywar³y wp³yw na
za³o¿enia urbanistyczne i pozostawi³y wyraŸne œlady w architekturze krajobrazu.
Podlasie nigdy nie stanowi³o monolitu kulturowego, taki obraz rysuje siê
ju¿ pocz¹wszy od wczesnego œredniowiecza. W okresie póŸniejszym mo¿na tu
tak¿e wyodrêbniæ kilka obszarów oddzia³ywania dawnego osadnictwa. Tereny
z osadnictwem mazowieckim zasadniczo ró¿ni¹ siê od tych, które zdominowa³y
wp³ywy plemion wschodnios³owiañskich. Bliskie s¹siedztwo i pokojowe egzystowanie obok siebie ró¿nych kultur i ich wzajemne przenikanie odcisnê³o
wyraŸne piêtno na kszta³tuj¹cym siê tu przez stulecia dziedzictwie materialnym
i duchowym. Wp³yw na specyfikê kulturow¹ tego regionu wywar³y uwarunkowania historyczne, a zw³aszcza religijne. To w³aœnie tutaj spotyka³y siê
cywilizacje ³aciñskiego Zachodu i ortodoksyjnego Wschodu.
Od czasów œredniowiecza œciera³y siê tu wp³ywy ludnoœci ruskiej, mazowieckiej i ba³tyckiej (jaæwieskiej i litewskiej) (Wiœniewski 1980).
W XVI wieku obszar ten nale¿a³ do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Najstarsze wzmianki historyczne dotycz¹ce tych wsi datowane s¹ tak¿e na wiek
XVI. W 1524 r. królowa Bona przejê³a ogromne dobra królewskie w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim. Na Podlasiu by³y jeszcze tereny z rozproszonym osadnictwem, skupione przede wszystkim w ziemi bielskiej. Na polecenie królowej
rozpoczêto kontrolowanie nadañ i granic w³oœci; przeprowadzono reformê roln¹
zwan¹ pomiar¹ w³óczn¹. Polega³a ona na skomasowaniu rozproszonego osadnictwa w zwarte wsie ulicówki, o œciœle okreœlonych granicach i przejœciu
w metodzie uprawy od dwupolówki do trójpolówki. Reforma agrarna objê³a
tak¿e wsie królewskie Trzeœciankê i Soce. Znik³a ostatecznie przestarza³a
dwupolówka, ustêpuj¹c miejsca nowoczesnej wówczas trójpolówce. Ale przede
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wszystkim na stulecia ukszta³towa³ siê obraz wsi tego obszaru (Wiœniewski
1980).
Przemarsze wojsk szwedzkich, rosyjskich, saskich i polskich, pal¹c i rabuj¹c, zniszczy³y wiele wsi. Jeszcze gorsze by³y przywleczone przez nie choroby:
cholera, d¿uma (Wiœniewski 1980).
Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej tereny te dosta³y siê Prusom. Rz¹dy
pruskie trwa³y do 1807 r. Na mocy traktatu w Tyl¿y obszar ten, zwany obwodem
bia³ostockim, przeszed³ w posiadanie Rosji, w granicach której pozostawa³ do
czasu pierwszej wojny œwiatowej.
W 1812 r. przetoczy³a siê têdy nawa³a wojsk napoleoñskich, przynosz¹c
nastêpne zniszczenia materialne i straty demograficzne.
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem, jakie odcisnê³o piêtno na historii tych
wsi, by³o zniesienie poddañstwa w 1861 r., a nastêpnie reforma uw³aszczeniowa.
To wtedy rody ch³opskie otrzyma³y na w³asnoœæ nadzia³y ziemi, których
wielkoœæ zachowa³a siê niejednokrotnie do dziœ (Szumski 1984).
Nawiedzaj¹ce wsie Krainy Otwartych Okiennic epidemie i pomory, zw³aszcza te dziewiêtnastowieczne, pozostawi³y widoczne œlady zarówno w miejscowej toponimii, jak i w architekturze krajobrazu, ale przede wszystkim informacja o tym przetrwa³a w tradycji ustnej.
Wydarzeniem, które tragicznie doœwiadczy³o mieszkañców tych wsi (podobny los spotka³ wiêkszoœæ ludnoœci Podlasia), by³o bie¿eñstwo – ewakuacja
w sierpniu 1915 roku w g³¹b Rosji. Przynios³a ona obok zniszczeñ materialnych
i strat demograficznych ogrom cierpieñ i poniewierkê. G³ód, dzia³ania zbrojne,
szalej¹ce epidemie chorób zakaŸnych, podró¿ – zbiera³y œmiertelne ¿niwo wœród
tu³aczy. Uciekinierzy po latach poniewierki wracali, zdeklasowani do stanu
¿ebraczego. Zastali zgliszcza i zdzicza³¹ ziemiê. Boleœnie odczuwali brak dachu
nad g³ow¹, zaprzêgu. Poczynaj¹c od wczesnej wiosny, ziele by³o podstawowym
po¿ywieniem, schronieniem zaœ ziemianki, sza³asy, a jedyn¹ szans¹ na prze¿ycie
okaza³o siê pójœcie na ¿ebry (Matus 1994).
Lata 20. okresu miêdzywojennego to czas walki o przetrwanie i mozolnego
dŸwigania gospodarstw z ruiny. W latach 30. dopiero powstawa³a sta³a zabudowa, wtedy to pojawi³o siê tu zdobnictwo, które w pe³ni rozkwit³o po drugiej
wojnie œwiatowej.
Ostatni¹ z reform agrarnych by³a komasacja, przeprowadzona najwczeœniej
w okresie miêdzywojennym w Socach, a po drugiej wojnie œwiatowej w Trzeœciance i w Puch³ach.
Hermetyczne dotychczas wsie zaczê³y powoli otwieraæ siê na œwiat, aby po
drugiej wojnie œwiatowej poddaæ siê procesowi unifikacji i globalizacji.
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Wróæmy jednak do przesz³oœci tych wsi. Najstarsze Ÿród³a pisane odnosz¹
siê do Trzeœcianki. Za³o¿ona zosta³a pod nazw¹ Troœcianica, co oznacza w miejscowej gwarze rzekê poroœniêt¹ trzcin¹. Trzeœcianka to dawna wieœ królewska
(Kondratiuk 1974). Wczeœniej by³ tu tylko „Dwór Trostianskij” za³o¿ony
miêdzy 1494 a 1504 r., obok którego osiedlono ch³opów. Oko³o 1560 r. dwór
rozparcelowano (Wiœniewski 1980). W XVI wieku, jak wynika z lustracji, wieœ
nale¿a³a do wójtostwa trosczianiczkiego (Topolski, Wiœniewski 1959).
Szesnastowieczne lustracje potwierdzaj¹ istnienie miejscowoœci Soce,
obecnie drugiej co do wielkoœci w Krainie Otwartych Okiennic. Wieœ ta nale¿a³a
do wójtostwa Troœcianickiego (Topolski, Wiœniewski 1959). To nietypowa wieœ
jeœli chodzi o uk³ad przestrzenny i zabudowê. Tworz¹ j¹ dwie równoleg³e
wzglêdem siebie ulice. W tradycji ludowej mia³y one swoje nazwy. Wy¿ej
po³o¿ona to Suchlany, natomiast ta w dole to Mokrany.
Puch³y to najmniejsza wieœ w Krainie Otwartych Okiennic. Jej nazwê
legenda wywodzi od opuchlizny, w gwarze ludowej opuchli, natomiast wed³ug
znawców onomastyki Puch³y to nazwa rodowa, pochodzi od nazwy osobowej
Puch³o. Pierwsze wzmianki historyczne dotycz¹ce istnienia wsi i parafii w Puch³ach pochodz¹ z XVI wieku. W XVI-wiecznych lustracjach zawarta jest informacja, z której wynika, ¿e istnia³a tutaj osada Puch³y (Topolski, Wiœniewski
1959). ¯ycie tej wsi nierozerwalnie ³¹czy siê z cerkwi¹ i parafi¹ Opieki Matki
Bo¿ej. Kolejne informacje pochodz¹ z Ksiêgi Metrykalnej z lat 1751–1767
s¹siedniej parafii rybo³owskiej, w której jest mowa o wybudowaniu nowej
cerkwi (Mironowicz 1991–1992).
SPECYFIKA WIEJSKIEJ ZABUDOWY W KRAINIE
OTWARTYCH OKIENNIC

Najwiêkszym walorem Krainy Otwartych Okiennic jest unikatowa pod
wzglêdem architektonicznym drewniana zabudowa. Charakteryzuje j¹ pewna
rytmicznoœæ i usystematyzowanie zagrodowego budownictwa zarówno mieszkalnego, jak i inwentarskiego.
Wsie te to przyk³ad typowych ulicówek przewa¿nie z zabudow¹ szeregow¹,
jeszcze bardziej regularn¹ ni¿ w ulicówce. Zagrody s¹ bliŸniaczo do siebie
podobne, droga zaœ biegnie w linii prostej. Szeregówki powstawa³y na Podlasiu
w wyniku pomiary w³ócznej. Zachowa³ siê tu ciekawy, wystêpuj¹cy tylko
w pasie wschodnim, uk³ad obustronnie obudowanej ulicówki, zaœ sama zabudowa wsi jest zwarta. Najbardziej charakterystycznym przyk³adem jest wieœ
Trzeœcianka, czêœciowo Soce.
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Przez stulecia obowi¹zywa³ podobny uk³ad przestrzenny wsi. Dzia³ki
siedliskowe s¹ tu doœæ w¹skie i wyd³u¿one. Wymusza³o to sytuowanie budynków przewa¿nie w rzêdzie, kalenicowo lub szczytowo wzglêdem ulicy.
Uk³ad ten nadaje korzystne wra¿enie rytmicznoœci pierzei (http://kraina-otwartych-okiennic.webpark.pl).
Domy mieszkalne budowano przy granicy siedliska, ze wzglêdu na oszczêdnoœæ ziemi szczytem do ulicy. Ogromna ciasnota i przeludnienie sprawi³o,
¿e po podzia³ach niektóre podwórka by³y ju¿ tak w¹skie, ¿e zaledwie przeje¿d¿a³a fura. W cha³upach stawianych do pierwszej wojny œwiatowej z regu³y
czêœæ gospodarcz¹ sytuowano od ulicy, a z ty³u mieszkaln¹, natomiast
w póŸniejszych ju¿ odwrotnie.
Ostateczny kszta³t tradycyjnej wsi z widocznymi zmianami w wiejskim
budownictwie zagrodowym przynios³a ostatnia, trzecia z wa¿nych reform
agrarnych – dwudziestowieczna komasacja gruntów. W wyniku prowadzonej
akcji scaleniowej tworzono kolonie. Niektórzy gospodarze decydowali siê pójœæ
na wynos, w wyniku czego nast¹pi³o „rozluŸnienie” ciasnej zabudowy. Skoñczono z wiejskim przymusem podporz¹dkowania siê jednostki ogó³owi zarówno
w kwestii metod gospodarowania, jak i budowania. Jeœli komasacja by³a
przeprowadzana w okresie miêdzywojennym (tak jak w Socach), gospodarze
decydowali siê na kolonie, natomiast w Trzeœciance w latach 60. XX wieku
ju¿ nie.
£atwoœæ dostêpu do drewna, bliskie s¹siedztwo puszcz oraz znaczne zalesienie terenu spowodowa³o, ¿e w przesz³oœci wy³¹cznie siêgano po ten budulec.
Murowane domy i zabudowania inwentarskie w okresie miêdzywojennym
i powojennym stawiano tu sporadycznie, a jeszcze wczeœniej w ogóle. Niew¹tpliwie wp³yw na to mia³a tak¿e sytuacja materialna miejscowej ludnoœci i pewna
tradycja.
Najstarsza wiejska zabudowa pochodzi z okresu miêdzywojennego i powojennego, jeszcze wczeœniejsza zachowa³a siê sporadycznie, g³ównie ze wzglêdu
na zniszczenia wojenne, a zw³aszcza bie¿eñstwo.
Zachowana zabudowa zagrodowa charakteryzuje siê pewnym schematem
i rytmicznoœci¹. Ciasne siedliska wymusi³y zwart¹ zabudowê. W zwi¹zku z tym
budowano domy i pomieszczenia inwentarskie w uk³adzie szczytem do ulicy.
Zachowana zabudowa ma wy³¹cznie w podstawie prostok¹t. W jednej linii
z domem sytuowano budynki inwentarskie, zazwyczaj pod jednym dachem by³o
pomieszczenie dla koni, obora dla krów, owczarnia, oddzielnie sta³ spichlerz,
najdalej zaœ budowano stodo³ê. Zabudowania tworzy³y równy rz¹d o podobnych
zrêbach i dachach.
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Budynki zarówno mieszkalne, jak i inwentarskie usadawiano na du¿ych
kamieniach, przewa¿nie ciosanych. PóŸniej zaczêto je ³¹czyæ z betonem, a¿
ca³kowicie zast¹piono podmurówk¹.
Cha³upy i zabudowania gospodarcze stawiali miejscowi cieœle tradycyjn¹,
przekazywan¹ z pokolenia na pokolenie technik¹. Najstarsze budowano
z szeœciocalowych ciosanych bali sosnowych z wêg³ami na ob³ap.
W nowszych budynkach bale (dyle) ju¿ ciêto rêczn¹ pi³¹ poprzeczn¹ do
kantu. Mia³y one gruboœæ piêciu cali, sporadycznie czterech (wtedy dawano
o cal grubsze podwaliny). Wêg³y ³¹czono na tzw. jaskó³czy ogon. Zr¹b domów
wzmacniano konstrukcj¹ sumikowo-³¹tkowa œcian wewnêtrznych. Polega³a ona
na wk³adaniu w pionowe ³¹tki belek poziomych – sumików. W technice ³¹czenia
bali stosowano metodê na tyble, okr¹g³e ko³ki ze smolnej sosny b¹dŸ dêbu
spaja³y dwa s¹siednie bale, miêdzy które w specjalne wycinane kana³y
zapychano materia³ izolacyjny. Do uszczelniania drewnianych budynków wykorzystywano naturalne materia³y, przewa¿nie lniane paku³y, b¹dŸ ze wzglêdów
ekonomicznych mech. Dawa³y one dobr¹ izolacjê termiczn¹ i by³y trwa³e.
Star¹ metodê praktykowano niekiedy ze wzglêdu na oszczêdnoœæ surowca
przy stawianiu zabudowañ inwentarskich. Budowano je z ciêtych przez œrodek
pó³okr¹glaków, tak aby strona g³adka by³a wewn¹trz, nierówna zaœ na zewn¹trz.
W zachowanej zabudowie wystêpuj¹ wy³¹cznie dachy dwuspadowe, s¹ one
pó³tora razy wy¿sze od zrêbu. Czterospadowych praktycznie nie spotykamy.
Ca³a konstrukcja dachowa wspiera³a siê na belkach, których wystaj¹ce zakoñczenia podokapowe ozdobnie zaciosywano. Jako pokrycie dachowe stosowano
tzw. kuliki s³omy, mocno wi¹zane i odpowiednio uk³adane. S³omiane strzechy
by³y lekkie, ekonomiczne, ³atwe w wykonaniu i dawa³y stosunkowo dobr¹
izolacjê. Mia³y jednak jeden mankament – ³atwopalnoœæ, co w po³¹czeniu ze
zwart¹ zabudow¹ powodowa³o, ¿e gdy wybucha³ po¿ar, p³onê³a ca³a wieœ.
Obecnie s³omiane pokrycia praktycznie tu ju¿ nie wystêpuj¹ (Ryc. 2).
Po drugiej wojnie œwiatowej s³omiane dachy zaczê³a stopniowo wypieraæ
szara, cementowa dachówka produkowana przez miejscowych majstrów, rzadziej stosowano ocynkowan¹ blachê. W latach 70. XX wieku pojawi³ siê eternit.
Stara, czerwona dachówka, zarówno tradycyjna, jak i karpiówka wystêpowa³a
sporadycznie. Obecnie przy zmianie pokrycia dachowego stosuje siê blachodachówki, najczêœciej w odcieniach czerwieni, br¹zu i ceg³y.
Wnêtrze tradycyjnej cha³upy w Krainie Otwartych Okiennic wyró¿nia³o siê
pewn¹ specyfik¹. Domy budowane w okresie miêdzywojennym by³y dwuizbowe, welika chata (pokój) i wankijr (sypialnia), kuchnia, sieñ i komora u zamo¿niejszych gospodarzy, a pokój z kuchni¹ u rodzin ubo¿szych. Praktykowano
³¹czenie czêœci mieszkalnej i gospodarczej celem oszczêdnoœci budulca i ciep³a.
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W domu wa¿n¹ rolê pe³ni³ pokaŸnych rozmiarów piec. S³u¿y³ on do
gotowania strawy, wypieku chleba i do spania. Podstawowe wyposa¿enie
cha³upy stanowi³y: sto³y, ³awy, potem drewniane ³ó¿ka i najwa¿niejsze –
malowane b¹dŸ zdobione mazerunkiem skrzynie posa¿ne tzw. sunduki (szafy
pojawi³y siê tu dopiero po drugiej wojnie œwiatowej). Kufry czêsto dekorowano
metalowymi, kowalskiej roboty okuciami.
W domu najwa¿niejsze miejsce zajmowa³ pokut’ – przestrzeñ œwiêta w izbie. By³ to k¹t, gdzie sta³ stó³, u góry wisia³y ikony dekorowane wyszywanymi
rêcznikami. Tam przechowywano œwiêtoœci, wa¿ne papiery, pieni¹dze, poœwiêcone palmy. To miejsce z racji powagi uwa¿ano za nietykalne i bezpieczne.
By³a to bardzo wa¿na sakralna przestrzeñ w wiejskiej chacie, miejsce uprzywilejowane. Tam k³adziono nowo narodzone dziecko, tam siada³a w dniu œlubu
m³oda para i tam na ³awie k³adziono wyprawianego w ostatni¹ drogê nieboszczyka. Tam w wigiliê Bo¿ego Narodzenia ustawiano snopek. I tam – wierzono – zjawia³y siê dusze zmar³ych przodków w czasie obrzêdowych pominków. Na stole pod ikonami le¿a³ zawiniêty w lniany samodzia³, niekiedy rêcznik,
razowy bochen chleba (Matus 2006).
ZDOBNICTWO W KRAINIE OTWARTYCH OKIENNIC

Fenomenem wielow¹tkowym i trudnym w ocenie by³o pojawienie siê tu
w okresie miêdzywojennym, kiedy po zniszczeniach wojennych zabudowywano
siedliska od podstaw, tradycji zdobniczych. Wczeœniejsze wystêpowa³y sporadycznie i w odmiennej formie.
Wsie Krainy Otwartych Okiennic wyró¿nia misterna ornamentyka zdobieñ
zewnêtrznych domostw. Szukaj¹c genezy i motywów powstania tego zdobnictwa, nale¿y przeanalizowaæ pewne czynniki, które mog³y mieæ wp³yw na to
zjawisko. Po pierwsze, pojawienie siê nowych narzêdzi stolarskich typu pi³y
o w¹skim brzeszczocie, zwanej laubzed¹, œwidra, strugów. Po drugie, nie bez
znaczenia pozostawa³a tak¿e ornamentyka sakralna cerkwi i kaplic oraz zdobienie budynków kolejowych wznoszonych przez rosyjskich rzemieœlników
przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹. Po trzecie, ewakuacja miejscowej ludnoœci
w sierpniu 1915 r. w g³¹b Rosji i kontakt tam z bogatym zdobnictwem ludowym
w rosyjskich wsiach i miasteczkach, zw³aszcza w guberniach le¿¹cych wzd³u¿
Uralu, pozostawi³ tak¿e pewien œlad (Gawe³ 2007). Wreszcie nale¿a³oby zwróciæ jeszcze uwagê na pewien lokalny aspekt. W s¹siaduj¹cym z Trzeœciank¹
i Socami uroczysku Stawek funkcjonowa³a przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹
szko³a nauczycielska z kursem rolnictwa i rzemios³a (Matus 2000).
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Domy przewa¿nie by³y szalowane, a nastêpnie ozdabiano je okiennicami,
nadokiennikami, podokiennikami, deskami okapowymi, wiatrankami (wiatrownicami). Wêg³a z obu stron zakrywano ozdobnymi, wyrzynanymi deskami nie
tylko dla estetyki, ale tak¿e dla celów praktycznych. Wa¿ne to by³o zw³aszcza
w przypadku szalowania budynku (Ryc. 3).
W zdobieniu, zw³aszcza wiatranek i wêg³ów, obserwujemy elementy pogañskiej jeszcze symboliki, podobnie jak w dekoracyjnym zdobnictwie rêcznika,
pytanie tylko, na ile wiedza ta zachowa³a siê w œwiadomoœci ówczesnych
majstrów, a na ile to ju¿ tylko inwencja twórcza autorów.
Wystêpuje ogromna ró¿norodnoœæ motywów zdobniczych. Wiatranki os³aniaj¹ce szczyt i okapy maj¹ tu regularnie powtarzaj¹ce siê detale: g³ównie
wzorów geometrycznych: kó³, kwadratów, rombów, owali oraz serc i zêbów,
niekiedy pojawiaj¹ siê tak¿e znaki wziête z talii kart (Ryc. 4).
Uroku cha³upom dodawa³y charakterystycznie dekorowane fil¹gowe okiennice, które obok znaczenia estetycznego pe³ni³y tak¿e rolê praktyczn¹. Zamykane podczas upa³ów sprawia³y, ¿e wnêtrza domów nie nagrzewa³y siê tak mocno.
Wszystkie one mia³y bardzo zbli¿one wzory. Okiennice zdobione by³y w geometrycznym uk³adzie, dwa wyd³u¿one równoleg³e wzglêdem siebie prostok¹ty
w centrum i dwa prostopad³e, mniejsze i krótsze zamykaj¹ce okiennicê u góry
i u do³u. Uzupe³nieniem dekoracji okna, maj¹cego w tradycji ludowej wa¿n¹
symbolikê, by³y finezyjne nadokienniki i o wiele skromniejsze podokienniki.
W tych detalach zdobniczych najczêœciej stosowano motywy roœlinne (fitomorficzne) – giête ga³¹zki z liœæmi. Czêsto pojawiaj¹ siê bogato zdobione
nadokienniki, przypominaj¹ce kszta³tem a¿urowe koronki z wplecionymi motywem zoomorficznym (Gawe³ 2007).
G³ównie w celu praktycznym domy by³y szalowane sosnowymi deskami,
w uk³adach poziomym, pionowym b¹dŸ ³¹czonym – od fundamentu na wysokoœæ okien pionowo, a wy¿ej poziomo. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje technika
szalowania szczytów. P³aszczyzny ich wype³niano deseczkami szalowania w doœæ ró¿norodnych uk³adach, bito je pod ró¿nymi k¹tami. Szalówkê na szczytach
uk³adano nie tylko pionowo i poziomo, ale tak¿e ukoœnie, promieniœcie, w jode³kê (Gawe³ 2007), niekiedy w romby (Ryc. 5).
Oryginalne zdobnictwo stosowano w dekoracji wiatrownic os³aniaj¹cych
szczyty. Polega³o ono na wycinaniu tego samego elementu zdobniczego wzd³u¿
ca³ej dolnej krawêdzi. Przewa¿nie powielano motyw trójk¹ta, serca czy prostok¹tnych zêbów.
Czêsto bogat¹, a¿urow¹ ornamentyk¹ zdobiono doœwietlaj¹ce strych szczytowe jedno b¹dŸ dwa okienka.
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Elegancji budynkom mieszkalnym dodawa³y ganki, w starszych cha³upach
przewa¿nie tylko czêœciowo obudowane, choæ to nie by³o regu³¹, póŸniejsze ju¿
czêsto szklono. Sytuowano je nie centralnie, ale z pewnym przesuniêciem do
ty³u (z przodu by³ pokój, a z ganka wchodzi³o siê do sieni, na prawo znajdowa³a
siê komora) (Ryc. 6).
Charakterystycznym elementem wsi Krainy Otwartych Okiennic jest tak¿e
tradycyjna kolorystyka, barwa niebieska od bardzo popularnego b³êkitu a¿ po
granat z kontrastem bieli, rzadziej soczystej zieleni. W kolorze tym malowano
nie tylko detale ozdobne na zewn¹trz, ale tak¿e ca³e domy, cerkwie, kaplice
i kapliczki, a nawet krzy¿e (Ryc. 7).
Owa barwa dawa³a nie tylko pewne doznania estetyczno-wzrokowe, nastraja³a optymistycznie, rozœwietla³a smutn¹ ch³opsk¹ rzeczywistoœæ, ale tak¿e
mia³a pewn¹ wymowê i symbolikê. Kolor niebieski to kolor nieba tak symbolicznego w prawos³awnej tradycji chrzeœcijañskiej, a wiêc uprzywilejowana
barwa boskoœci (Matus 2007). Niestety w ostatnim czasie zarzucona prawie
ca³kowicie na korzyœæ odcieni br¹zów i bieli (Ryc. 8).
Zachowa³y siê tu jeszcze tradycyjne sztachetowe p³oty, nie wystêpuj¹
natomiast oryginalne plecione z œwierkowych ga³êzi balasy.
Atmosferê dawnej wsi tworz¹ rosn¹ce w obejœciach stare drzewa: lipy,
klony oraz krzewy ozdobne – bzy, jaœminy. Malowniczoœci pejza¿owi dodaj¹,
zw³aszcza w porze kwitnienia i owocowania, przydomowe sady, z tradycyjnymi
odmianami jab³oni, grusz, œliw, wiœni, które wypar³y dawniej rosn¹ce tu dziczki.
W niektórych obejœciach pielêgnowane s¹ tradycyjne przydomowe ogródki,
w których króluj¹ jak dawniej floksy, ostró¿ki, zimowe georginie, peonie.
ARCHITEKTURA SAKRALNA W KRAINIE OTWARTYCH OKIENNIC

Na obszarze Krainy Otwartych Okiennic znajduj¹ siê dwie cerkwie parafialne – w Trzeœciance z pocz¹tku drugiej po³owy XIX wieku pod wezwaniem
œw. Micha³a Archanio³a i w Puch³ach – Opieki Matki Bo¿ej z pocz¹tku XX
wieku, kaplica na cmentarzu w Trzeœciance z pocz¹tku XIX wieku oraz ludowe
kapliczki obok Soc i Trzeœcianki (Ryc. 9).
Styl budowli sakralnych poka¿ê na przyk³adzie zespo³u cerkiewnego
w Puch³ach. W jego obrêbie roœnie wiekowy starodrzew: klony, wi¹zy i lipy
(zw³aszcza jedna imponuj¹cych rozmiarów, a jak wierz¹ miejscowi, jest ona
odrostem drzewa, na którym objawi³a siê przed wiekami ikona Matki Bo¿ej).
W sk³ad kompleksu wchodzi cerkiew, grobowiec, zabytkowe ogrodzenie
i krzy¿e intencyjne. Cerkiew w Puch³ach to jedno z bardziej znanych z kultu
maryjnego sanktuariów prawos³awnych w Polsce. S³yn¹ca daleko ³askami ikona

Ryc.1. Tablica informacyjna przy drodze do wsi Soce
Information board by the road to Soce village

Ryc. 2. Dekoracyjne, zaciosane, podokapowe zakoñczenia
drewnianych belek na budynku mieszkalnym we wsi Soce
Decorative tips of timbers on the house building in Soce village

Ryc. 3. A¿urowe detale zdobnicze naro¿ników os³aniaj¹cych wêgie³
jednego z domów w Socach
Open-work decorative details of the corners of one of the houses
in Soce village

Ryc. 4. Fil¹gowe okiennice i zdobiony motywem
roœlinno-zoomorficznym nadokiennik, wieœ Soce
Shutters with vegetable and zoomorphic decoration, Soce village
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Ryc. 5. Ozdobnie szalowany szczyt z okienkiem we wsi Soce
Decorative timbered gables with a small window in Soce village

Ryc. 6. Wejœcie obudowane czêœciowo os³oniêtym gankiem we wsi
Soce
An entry with a partly-covered porch in Soce village

wklejka po stronie 66 D

Ryc. 7. Oszklony ganek we wsi Puch³y
A glazed porch in Puch³y village

Ryc. 8. Tradycyjna niebieska barwa – cha³upa w Socach
Traditional blue colour – a cottage in Soce village

wklejka po stronie 66 E

Ryc. 9. Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bo¿ej w Puch³ach
The Orthodox church named Protection of Mother of God in Puch³y village

Ryc. 10. Ludowa kapliczka za wsi¹ Trzeœcianka
The folk shrine out of Trzeœcianka village

Ryc. 11. Krzy¿ w obrêbie wsi Trzeœcianka
The cross inside Trzeœcianka village
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Matki Bo¿ej Opiekuñczej œci¹ga tu licznych pielgrzymów, zw³aszcza w œwiêta
parafialne. Od stuleci znany by³ tu, niewystêpuj¹cy gdzie indziej, kult Matki
Bo¿ej patronki hodowców. St¹d w dniu odpustu – 14 paŸdziernika – z dawien
dawna przyprowadzano tu w formie ofiary ¿ywy inwentarz – krowy, wo³y, owce,
prosiêta, a najd³u¿ej – jeszcze do koñca XX wieku – przynoszono drób. Gospodarze chcieli w ten sposób zapewniæ sobie powodzenie w hodowli (Matus
2000). Cerkiew otacza wzniesione w latach 70. XIX wieku, staraniem ówczesnego proboszcza Grzegorza Sosnowskiego, kamienne ogrodzenie. Mur
prezentuje siê okazale, dobrze harmonizuj¹c z wysokim kamiennym fundamentem œwi¹tyni (Ryc. 10).
Budowê cerkwi rozpoczêto w 1913 roku, przerwa³ j¹ wybuch pierwszej
wojny œwiatowej i ewakuacja. Prace wykoñczeniowe kontynuowano w okresie
miêdzywojennym. Po³o¿ono szalówkê w charakterystycznym uk³adzie pionowo-poziomym, dobudowano boczne ganki. Ozdobiono wykonanymi technik¹
rzezan¹ detalami.
Cerkiew zosta³a wzniesiona w stylu rosyjsko-bizantyjskim zgodnie z kanoniczn¹ koncepcj¹ na planie krzy¿a, ale wymiar i kszta³t cerkiewnego pogostu
uniemo¿liwi³y zachowanie kanonicznego usytuowania absydy w kierunku
wschodnim, usytuowano j¹ na po³udnie. Cerkiew jest dwunawowa, o imponuj¹cych wymiarach. Posiada prezbiterium – o³tarz, dwie nawy i obszerny pritwor
– przedsionek, z którego prowadzi bardzo strome wejœcie na dzwonnicê.
Cerkiew ma charakterystyczny trzypiêtrowy uk³ad okienny, dwa piêtra nawowe
i najwy¿sze w kopule centralnej. Nawa g³ówna jest zwieñczona piêcioma
kopu³ami pokaŸnych rozmiarów, g³ówn¹ i czterema ma³ymi o smuk³ym
kszta³cie po bokach.
Obecna œwi¹tynia w Puch³ach jest trzeci¹ z kolei wzniesion¹ na miejscu
objawienia siê na lipie ikony Matki Bo¿ej i jest jednym z piêkniejszych
obiektów sakralnych doliny górnej Narwi. Przy cerkwi stoj¹ kamienne krzy¿e
z koñca XIX wieku.
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W KRAINIE OTWARTYCH OKIENNIC

Charakterystycznym elementem architektury krajobrazu Krainy Otwartych
Okiennic s¹ liczne krzy¿e i kilka s³upowych kapliczek.
Krzy¿y na tym terenie spotykamy wiele, szczególnie wa¿ne by³e te intencyjne – krzy¿e stró¿e stawiane na skraju zabudowy, tak aby ogranicza³y j¹ z obu
stron. Panowa³o powszechne przekonanie, ¿e mia³y one chroniæ od pomorów,
wojen, ognia i g³odu. Czêsto obok ich by³y sytuowane krzy¿e pomorowe.
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Krzy¿e wykonywano z drewna, kamienia, kutego ¿elaza. By³y to prace miejscowych majstrów, niekiedy zaœwiadczaj¹ce o ich wysokim kunszcie (Matus 2007).
Szczególnie wynios³e stawiano krzy¿e pomorowe, siêgaj¹ce nawet kilkunastu metrów. Powszechnie bowiem s¹dzono, ¿e im wy¿szy krzy¿, tym skuteczniejsza ofiara. Zgodnie z wyobra¿eniami ludowymi skutecznoœæ ofiary
mog³a zagwarantowaæ tylko wspólna praca ca³ej wsi przy wznoszeniu takiego
krzy¿a, st¹d starano siê go wykonaæ wspólnymi si³ami w ci¹gu jednej nocy
i wkopaæ w ziemiê przed œwitem (Matus 2000) (Ryc. 11).
Przy krzy¿ach na skraju wsi i w jej obrêbie spotyka³a siê miejscowa
spo³ecznoœæ w wa¿nych momentach. Tu œwiêcono paschê w Wielka Sobotê, to tu
odprawiano nabo¿eñstwa intencyjne w czasie obchodów pól, tu w przedkomasacyjnej wsi spêdzano i poœwiêcano stadnie wypasane zwierzêta. Przy krzy¿u
b¹dŸ kapliczce odprawiano krótkie nabo¿eñstwo ¿a³obne podczas pogrzebu, po
którym zmar³ego ¿egna³a ca³a wieœ (Matus 2000).
Kapliczki s¹ pewn¹ jeszcze pozosta³oœci¹ pounijn¹. Ustawiano je w obrêbie
wsi, ale nie tylko. Na tym terenie znajduj¹ siê trzy: stara we wsi Trzeœcianka,
replika odtworzona w Socach i przy granicy gruntów wsi ¯ywkowo i Soce.
Wystêpuj¹ce tu kapliczki maj¹ niepowtarzalny charakter, w miejsce figur
œwiêtych wstawiane by³y ikony (Matus 2007).
Nieod³¹cznym elementem zdobniczym, œciœle ³¹cz¹cym siê z krzy¿em,
pozostawa³y barwne rêczniki, rzadziej fartuszki. Jeszcze do dziœ spotykamy tu
tego typu dekoracje (Matus 2007).
Turysta mo¿e jeszcze zajrzeæ na miejscowe cmentarze, chocia¿ stare nagrobki wystêpuj¹ ju¿ rzadko. W minionych czasach ubogiej ludnoœci ch³opskiej
nie staæ by³o na krzy¿e kamienne. Stawiano drewniane o krótkiej trwa³oœci,
które szybko ulega³y zniszczeniu. Ponadto w tradycji ludowej nie przywi¹zywano a¿ takiej wagi do dbania o groby jak dziœ. W Puch³ach na parafialnym
cmentarzu te najstarsze to zaledwie oko³o stuletnie, ustawione na grobach
rodziny w³aœcicieli maj¹tków Puch³y i ¯ywkowo oraz na mogi³ach duchownych
i ich rodzin. Dziewiêtnastowieczne krzy¿e kamienne na grobach ch³opskich
spotyka siê sporadycznie.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Tradycyjna, drewniana zabudowa i otoczenie ze swoj¹ niepowtarzaln¹
atmosfer¹ sprawiaj¹, ¿e owe wsie wygl¹daj¹ jak z obrazów dawnych pejza¿ystów. Takiej zabudowy nie spotkamy w innych regionach Polski ani tym
bardziej na zachodzie Europy. Wa¿nym zadaniem dzia³ania Krainy Otwartych
Okiennic powinno byæ uœwiadamianie mieszkañcom tych wsi wartoœci wielo-
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wiekowego dorobku, bowiem to przede wszystkim od samych w³aœcicieli
domów zale¿y, w jakim stopniu zostanie zachowane dziedzictwo kulturowe tego
obszaru.
Zasadne by³oby tak¿e objêcie dzia³aniem etnograficzno-turystycznym okolicznych wsi – s¹ to Cie³uszki, Rybo³y, Kaniuki, Wojszki i inne maj¹ce podobny
uk³ad urbanistyczny, drewnian¹ zabudowê i zdobnictwo.
Turystyka, a zw³aszcza agroturystyka mo¿e stanowiæ wa¿ny czynnik rozwoju gospodarczego tej czêœci Podlasia. Natomiast tworzenie przedsiêwziêæ
typu Krainy Otwartych Okiennic stwarza dodatkow¹ szansê, ale przede wszystkim daje dobr¹ reklamê w kraju i za granic¹.
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SUMMARY
The Open Shutters Land is an ethnographic-tourist project realizing in the territory of three
villages in the north-east part of Poland. The shape of two of those villages (Soce and Trzeœcianka)
as royal villages was created during w³óka measurement in the 16th century. However Puch³y was
a private village. The aim of this project is to save wooden, unique, richly ornamented folk building industry. That enterprise came into being in the interwar period and was continued in the
post-war period. Characteristic style of houses’ decoration: geometric decorated shutters, subtle
fretted label moulds, under-windows, boards corners sheltered, wind-protector are typical of that
Land. Decorative shuttered timbered gables were graced. Street village ribbon development was
built mainly gables to the street, whereas other inventory buildings were done in that same line.
Two parish Orthodox churches, wooden, decorated in chisel style in Trzeœcianka and Puch³y villages, a cemetery chapel in Trzeœcianka, two shrines nearby Soce and Trzeœcianka, interesting
plague and intent crosses as well as original pillar shrines are worth seeing. Moreover, the Narew
river, its inflow Rudnia and forests surrounding the villages exalt attraction of that terrain.

