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Architektura sudecka



Stare chaty sudeckie ( budy ) - drewniane i 
murowano - drewniane, o konstrukcji 
zrębowej i przysłupowej z XIX wieku. Spotkać 
je można w Białej Dolinie, w Marysinie.



  

Chata sudecka – Szklarska 
Poręba



  



  



  

Mur pruski jest 
charakterystycznym elementem 

konstrukcji budowli 
na Dolnym Śląsku

http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/klaser1/opty/016.jpg


  

Typowe budownictwo 
dolnośląskie

Chata o konstrukcji
 przysłupowej

Chata o konstrukcji szkieletowej



  

Obszar zamieszkiwany
 przez Łużyczan



  

Strój łużycki roboczy

        Strój serbołużycki w okresie wczesnego 
średniowiecza nie odróżniał się od strojów 
słowiańskich sąsiadujących z Łużycami. Moda była 
uniwersalna . Podstawowym elementem stroju 
kobiecego i męskiego była lniana lub wełniana 
koszula. Sam termin koszula jest slawizacją 
łacińskiego słowa casula. Kobieca zwana giezłem 
przepasana była paskiem lub krajką. Na nią 
zakładana była suknia właściwa, lniana bądź 
wełniana, często również fartuszek. 



  

Mężczyźni odziani byli w koszulę i gacie. Golenie owijali 
onucami, te zaś jeszcze często krajkami. Na wierzch zakładano 
płaszcze wiązane zapinką na lewym ramieniu. Zimą często 
płaszcze podszywano futrem, były to tzw. sztuby. Buty szyto ze 
skóry najczęściej cielęcej. Noszono również chętnie biżuterię. 
Kobiety na przepaskach bądź diademach nosiły różnego rodzaje 
kabłączki skroniowe. Na uszach zausznice, lub kolczyki. Szyje 
ozdabiano naszyjnikami ze szklanych paciorków, bursztynów i 
filigranowych kuleczek. Na fartuszkach, sukniach i płaszczach 
przypięte były fibule (zapinki). Mężczyźni z biżuterii nosili 
gąbiczki zwane też guzkami zdobiące strój wierzchni, jak także 
zapinki i często bardzo bogato zdobione okucia pasów.



  

Strój łużycki wyjściowy

    Kolejna kategoria - strój wyjściowy był też 
strojem o znaczeniu reprezentatywnym, dlatego 
też był bogaty i kolorowy. Dolną cześć stroju 
stanowiły trzy warstwy. Pierwsza to długa, 
wełniana spódnica w kolorach różu, czerwieni, 
zieleni bądź niebieskiego. Na nią zakładana była 
druga spódnica wierzchnia - niebieska, zielona 
bądź szara. Na to dodatkowo wkładano 
fartuszek krótszy zwany niemieckim, lub serbski 
- dłuższy. 



  

Górną cześć garderoby stanowiły jeden lub 
dwa kaftany. Pierwszy był kolorowy z krótkim 
rękawkiem drugi był jednobarwny. Nakrycie 
głowy było bardzo starannie wykonane. Włosy 
podzielone na pasma z przedziałkiem z przodu, 
łączyły się z tyłu. Przytrzymywała je czarna "
hawbicka" wykończona szeroką, długą wstęgą. 
Była ona starannie związana w kokardę zaś jej 
końce swobodnie zwisały do bioder. Gdy było 
zimno narzucały na to wełnianą chustę lub szal. 



  

Strój łużycki



  

Strój weselny

 Równie piękny i szykowny był na Łużycach 
Górnych strój weselny. Składał się on z długiej, 
zielonej spódnicy pod spód i czarnej, uszytej z 
cienkiego sukna, na wierzch. Szeroki 
jedwabny fartuch przepasany był jedwabną 
wstęgą, związaną w kokardę, której końce 
luźno spływały do dołu. 



  

Na kaftan z mocno watowanymi rękawami 
narzucano białą chustkę, której końce 
uchwycone były w pasie i z tyłu związane. Na 
to nakładano ozdobne wstążki i drobne, 
szklane koraliki. Ma głowie panna młoda miała 
czarny, jedwabny czepiec zwieńczony 
panieńskim wiankiem, wykonanym z zielonego 
drutu, koralików, mirtu i błyskotek. Z tyłu 
zamocowane były dwie wąskie zielone 
wstążki, spływające niemal do samego dołu.



  

Symbolika kolorów w stroju



        Niewątpliwie na całych Łużycach barwami 
najczęstszymi są kolory podstawowe jak czerwień, 
biel, czerń, niebieski, czy zielony. Kolory te miały 
charakter symboliczny. Młodość i radość to 
czerwień. Żywotność i energiczność to kolor 
zielony. Biel już od czasów pradawnych oznaczała 
żałobę. Czerń podobnie jak dzisiaj jest kolorem 
uroczystym. Chcąc zachować powagę i elegancję 
ubieramy się na czarno. 



  

        Ludność zamieszkująca te tereny to w 
większości katolicy, natomiast dawni 
mieszkańcy tych ziem byli protestantami. 
Trzeba więc było przystosować istniejące 
kościoły ewangelickie dla potrzeb różnych 
wyznań. Każda grupa ludnościowa 
posługiwała się też właściwą dla niej gwarą , 
której pewnych cech w zasadzie nie utraciła do 
dziś mimo dziesiątków lat przebywania z 
ludnością z innych obszarów językowych. 



  

Na nowe miejsca zamieszkania poszczególne 
grupy przywoziły te elementy własnej kultury, 
które były używane w ich rodzinnych stronach 
np. sprzęt gospodarstwa domowego ( garnki 
gliniane, żeliwne, dzbanki, miski, dzieże...), 
narzędzia do pracy na roli
 ( sierpy, osełki, kosy, cepy...), ubrania ludowe, 
tkaniny, narzuty, meble a nawet warsztaty 
tkackie.



  

Strój ludowy bardzo szybko wyszedł z 
codziennego i świątecznego użytku. Był on 
znakiem rozpoznawczym określającym 
pochodzenie, w tak zróżnicowanej 
społeczności nie chciano podkreślać swojej 
przynależności regionalnej, by nie narażać się 
na wyśmiewanie. Elementy strojów ludowych 
były przechowywane na pamiątkę lub do 
ubrania po śmierci.



  

Nowi przybysze na ogół zgodnie żyli i mieszkali z 
poprzednimi mieszkańcami tych ziem. Od nich też 
uczyli się posługiwania się zastanymi tu, a nieznanymi 
narzędziami, a także stosowania właściwych dla tych 
ziem zabiegów agrotechnicznych. Duże 
gospodarstwa dzieliły między siebie 2-3 rodziny. 
Wspólnie zasiedlali dom i dzielili obejście. 



  

Jedni z przybyszów podchodzili do zastanych dóbr 
bezkrytycznie, inny krytykowali, że np. murowane 
domy są zimne i niezdrowe, za duże. W domach 
występowały często fabryczne meble tapicerowane 
lub meble drewniane malowane z I poł. XIX w. 
Osadnicy często wynosili je na strych. 
Przemeblowywali pomieszczenia (np. rozłączali 
łóżka w sypialni, stół ze środka pokoju przesuwali pod 
okno, często przebudowywano pomieszczenia lub 
zmieniano ich przeznaczenie. Niekiedy 
dobudowywano piec wielofunkcyjny.



  

Nowoprzybyła ludność szybko zaadoptowała się do 
nowych warunków gospodarczych, dłużej 
utrzymywała dawne wierzenia, zwyczaje, obrzędy w 
rejonach zamieszkanych przez jednolite etnicznie 
grupy w danej wsi. Ale to też nie stanowiło reguły, 
Następowała stopniowa integracja poszczególnych 
grup przesiedleńczych. Młodzież tworzyła nową 
rzeczywistość, współczesne zwyczaje.



  

Zwyczaje weselne

Obrzędy i zwyczaje rodzinne skupiające się 
wokół najważniejszych momentów w życiu 
człowieka, jak zawarcie związku małżeńskiego 
(zwyczaje weselne), narodziny dziecka 
(zwyczaje narodzinowe) i śmierć członka rodziny 
(zwyczaje pogrzebowe) stanowią ważny dział 
współczesnej kultury ludowej naszego regionu.



  

W obrzędach weselnych zachowało się już niewiele 
bogatych niegdyś tradycji: dekorowanie domu 
weselnego, ustawianie ozdobnych bram przed 
wjazdem do zagrody, ubieranie kwiatami i zielenią 
prowadzących do domu drzwi, obrzęd 
błogosławieństwa przez rodziców klęczącej młodej 
pary, powitanie młodych przez rodziców lub kucharki w 
domu po powrocie od ślubu chlebem i solą z 
życzeniami i kieliszkiem wódki, który rozbijają "na 
szczęście", oczepiny, następnego dnia po weselu 
odbywają się poprawiny



  

Narodziny

        Zwyczaje narodzinowe. Na ogół wszystkie skazy 
na ciele dziecka, jak np. tzw. myszka, zajęcza 
warga, zez, są tłumaczone jako następstwa nie 
przestrzegania przez matkę tradycyjnych zakazów. 
Nadal przepowiada się także płeć dziecka na 
podstawie wyglądu i zachowania się ciężarnej.
Do tradycji nawiązuje zwyczaj odwiedzania rodziny, 
w której urodziło się dziecko, przez spokrewnione z 
nią i zaprzyjaźnione kobiety, przynoszące dla niego 
drobne upominki. Do zabezpieczenia dziecka przed 
"urokami" służy zawiązywanie mu na lewej rączce 
czerwonej wstążeczki.



  

Zwyczaje związane z chrztem dziecka stanowią 
przede wszystkim okazję do zacieśniania więzi 
rodzinnych.
Na Dolnym Śląsku przyjęły się i upowszechniły 
nowe, dawniej nieobchodzone zwyczaje rodzinne 
związane z dorastaniem dzieci i młodzieży: należy 
do nich uroczystość I komunii św., zapraszanie 
gości z okazji 18 urodzin dziecka, "pożegnania" 
powołanego do wojska syna oraz wyjazd rodziny i 
znajomych "na przysięgę" do jednostki, w której syn 
odbywa służbę wojskową.



  

Zwyczaje pogrzebowe

        We współczesnych obrzędach pogrzebowych 
nastąpiło zredukowanie całego zespołu tradycyjnych 
praktyk: zgodnie ze zwyczajem wzywa się księdza, 
pali przy zmarłym i wkłada do ręki gromnicę, 
odmawia modlitwy. Symboliczne znaczenie ma 
również zwyczaj zatrzymywania zegara, zasłaniania 
luster, okien, obrazów, nie włączania radia i 
telewizora. Trumnę z ciałem zmarłego "wystawia 
się" w reprezentacyjnym pokoju i dekoruje kwiatami 
oraz umieszcza obok płonące świece.



  

Kontynuowany jest też zwyczaj odwiedzania 
zmarłego przez mieszkańców wsi. W dzień 
indywidualnie, wieczorem zaś zbiorowo "na 
czuwanie" i "na różaniec", podczas którego 
śpiewa się pieśni żałobne i odmawia modlitwy w 
jego intencji.
W dniu pogrzebu przestrzega się przy 
wynoszeniu trumny, aby ciało skierowane było 
nogami do drzwi. 



  

Wierzy się bowiem, że w ten sposób ułatwi 
się duszy opuszczenie domu rodzinnego. W 
tym samym celu, a także na znak pożegnania, 
opuszcza się trzykrotnie trumnę na próg. Po 
wyniesieniu trumny otwiera się okna wierząc, 
że zapobiegnie to ewentualnym powrotom 
duszy zmarłego do domu.



  

Po pogrzebie tradycja nakazuje urządzenie przyjęcia czyli 
"stypy".
Bardzo żywotna jest strona magiczno-wierzeniowa obrzędowości 
pogrzebowej. Stanowi ona konglomerat wierzeń wywodzących 
się z różnych regionów Polski, a także zapożyczonych od innych 
narodowości (np. Ukraińców, Białorusinów, Litwinów), z którymi 
dawniej sąsiadowało wielu obecnych mieszkańców Dolnego 
Śląska. Przesądy o zapowiadających śmierć znakach 
wróżebnych: wyjący ze spuszczoną głową pies) sen o 
brudnej wodzie, pękające lustro. Rozpowszechnione są też 
wierzenia i wyobrażenia dotyczące ukazywania się dusz 
zmarłych ludzi oraz śmierci pod różnymi postaciami, które w 
rozmaitym celu nawiedzają żyjących. 



  

Dziękuję za uwagę

Złotoryja 2006
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