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ZESZYT IV.

OBJAŚNIENIA TABLIC
I WSKAZÓWKI POUCZAJĄCE.

TABLICA 25.

Podcień, jaki tu widzimy, stanowi odmianę rozwiązań, już na ta
blicach poprzednich umieszczonych. Może być to podcień płytki albo

głęboki, stosownie do potrzeby. Najważniejszym szczegółem to samo

mieczowanie o tyle różne, że miecz równoramienny w połowie swej dłu
gości łączy się z mieczem »promienistym«, — W Zakopanem na

budowlach starszych zachował się sposób taki i dlatego słusznie możemy
nazywać go zakopańskim. Z czasem przy wiązaniu zatraciło się
zacięcie polskie na »ogon jaskółczy« i dlatego na szczególe u dołu tablicy
uprzytomniamy zeskład ciesielski oparty zasadniczo na wpuszczaniu mie
czów nie za pomocą czopów, lecz przez nakładki od zewnątrz szersze

a od wnętrza węższe. — Gdzie w osi głównej schodzą się w jednym
punkcie miecze promieniste razem ze słupem, tam słup jest zacięty na

ogon jaskółczy od wnętrza podcienia, a miecze obydwa schodzą się od

zewnątrz.
Mieczowania zakopańskie na tablicy tej wyobrażone mogą się od

mieniać coraz bogaciej, jeżeli linje mieczów równoramiennych nie będą
proste — lecz przejdą w linje gięte, faliste, ćwierćkoliste, jak to tablice po
przednie okazywały.

TABLICA 26 i 27.

Dla lepszego zrozumienia istoty podcieni polskich musimy wtrącić
kilka uwag, jakie się odnoszą do przekrojów, czyli do wnętrza. Chodzi
w tym względzie o dwie właściwości: jedną, która dotyczy samej te
chniki t. j. wiązania ciesielskiego w znaczeniu czysto konstrukcyjnem,
tudzież drugą, która stanowi samo piękno architektoniczne, oparte na

zespole technicznym.
Wszystkie przekroje, zamieszczone na tablicy 26 i 27 razem, ozna

czają główne sposoby założenia słupów dla dźwigania dachów.

Omówimy naprzód rysunki większe, które widzimy u góry na tych
dwóch tablicach.
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Przedstawiają one obydwa podcienia t. zw. głębokie z przyłapem,
a to wedle rzutu poziomego, uwidocznionego na tabl, 7 i 8. Do ściany
domostwa w jednym i drugim przypadku przylegają słupy bezpośrednio,
aby wzmocnić ściany dla dźwigania strychu i dachu. Od słupa przyła-
powego biegnie rozpora poprzeczna, która wiąże słup przyłapowy ze

słupem podcienia. Dla tern lepszego i mocniejszego zespolenia ciesiołki

widzimy w przekroju na tabl. 26 dwa miecze równoramienne, które się
gają od słupów przez rozporę poprzeczną aż do oczepu, przeznaczonego
dla dźwigania belek pułapowych. — Na przekroju z tabl. 27 nie widzimy
tych mieczowań, za to występuje tu miecz stromy od słupa podcienio
wego, przez rozporę do słupka wiszącego, do wieszara okapowego. —

Zwrócić bowiem musimy uwagę, że w obydwóch przekrojach są wysu
nięte po za słupy podcieniowe naprzód tak rozpory jak i belki oczepowe,
co wytwarza możność nadwieszenia okapu mniej więcej o 74 lub 0 V5

całej głębokości podcienia. Końce oczepu i rozpory chwytają znowu na

ogon jaskółczy słupki małe wiszące, tak zwane wie szary. Na prze
kroju z tabl. 26 miecz stromy biegnie od słupka tylko do rozpory nie
do słupa. — W rysunkach obydwóch widać zaznaczone dalej przekroje
rozpór wzdłużnych, idących równolegle do okapu, lecz nieco wyżej od

rozpory poprzecznej. Do wieszarów przytwierdzone lasznie.— po-
dłużki — czyli cienkie beleczki poziome są przeznaczone dla przybija
nia do nich deseczek pionowych, stanowiących przyozdobienie okapu.
Deski mogą albo wprost bezpośrednio przylegać do boków wieszarów,
albo mogą być jeszcze oddalone od nich za pomocą wystających la-

szni, co tłumaczy rysunek z tabl. 26.
Pod okapem tak daleko wysuniętym mógł się swobodnie obracać

ruch kupujących; każdy przechodzień był wtedy zabezpieczonym czy to

przeciw słońcu, czy to przeciw opadom.
Cztery przekroje pomniejsze, po dwa na każdej tablicy zestawione,

służą głównie dla uzmysłowienia, jak rozwijały się wiązania ciesielskie na

podstawie dachów podcieniowych. — Są tu zasadnicze cztery rozwiązania:
1. Dach domostwa ma przyczółek do ulicy zwrócony równo z pio

nem słupa przyłapowego, dach zaś podcienia przylega osobno i sięga od

płatwicy podokapowej do przyczółka. Dotyczy ten układ przekroju na

tablicy 26 umieszczonego od dołu po lewej — gdzie mamy podcień płytki,
pułapowy.

2. Dach domostwa od przodu, (t. zn. od ulicy lub rynku) ma przy
czółek z przystrzeszkiem, jaki kończy się pazdurem w tym punkcie, gdzie
linja prostopadła od ściany przecina się z kalenicą. Przyczółek jest tylko
cokolwiek cofnięty względem słupa podcieniowego, a do okapu przysto
sowany jest tu okap mały zwany wierzchem. To odnosi się do

przekroju o podcieniu głębokim na tabl. 26 u dołu, po prawej.
3. Dach domostwa przeciąga się aż do szczytu założonego ponad

słupami podcienia, skutkiem czego wypada podcień piętrowy jako ganek
osobny, Przekrój taki, jaki mamy na tablicy 27 u dołu po prawej, jest
w związku n. p. z widokiem na tablicy 28 lub tabl. 29 załączonym.
Tutaj wiązanie ciesielskie staje się samoistnie podstawą dla architektoniki
bardzo ozdobnej.

4. Dach domostwa kończy się przyczółkiem, który występuje mniej
więcej koło słupa podcieniowego. W przyczółku tym mieści się pogłę
bienie przestrzeni co stanowi ganek piętrowy. Od okapu ganku cofa się
przystrzeszek i sięga aż do kalenicy. Nad okapem podcienia dol
nego mieści się znowu »wierzch«. — Przekrój taki na tablicy 27 uwi
doczniony u dołu po lewej, jest w związku z widokiem u góry na tabl.
30 podanym.
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TABLICA 28.

Tutaj uderzają nas dodatkowe przekroje, zasługujące na objaśnienie.
Przekrój u dołu po lewej okazuje nam podcień dolny w połączeniu

z podcieniem piętrowym. Słupy podcienia płytkiego są połączone z ocze-

pem i z płatwicą za pomocą mieczów stromych, przechodzących w »o s t r ó-
ł ę kę«. Od strony ściany stoi wolno słup t. zw, przyzbowy, albowiem

jest od lica bierwion oddalony mniej więcej o grubość słupa. Nad okapem
podcienia gankowego wznosi się wierzch do szczytu przylegający.

Przekrój od dołu po prawej oznacza założenie o tyle ciekawsze, iż obej
muje podcień dolny, głęboki z trójnałęczem poziomem, przy słupach przy-
zbowych, zaś na piątrze wyobraża nam ganek otwarty nietylko z przodu,
lecz i po bokach, o ile dach na to zezwala. W tym przypadku wiązanie
dachowe podstawowo wychodzi od okapu podcienia dolnego i stanowi

połać, biegnącą aż do kalenicy. Z kalenicą domostwa całego łączy się
kalenica daszku osobnego, który nakrywa oddzielnie sam podcień gan
kowy. Rozwiązanie owo odnosi się do architektoniki bardzo wdzięcznej,
jak to uprzytomnia obraz na tabl. 33.

U góry tablicy 28 mamy podcień trzysłupowy z ganeczkiem
przyczółkowym. Mieczowania posiadają linje podwójnie przegięte —

wklęsło-wypukłe. Śwarogi przechodzą w sochy lub w rogi, jakie były
często w ciesiołce naszej stosowane. Brama służyła niegdyś za wjazd do

zajazdu — dziś może być zastąpioną drzwiami do sieni prowadzącemi.
Tu odnosi się przekrój poprzeczny z tabl. 27 po prawej.

TABLICA 29.

U góry dom małomiasteczkowy wielce znamienny dla architektury
polskiej przez to, że u dołu ma podcień pięciosłupowy, zaś u góry
ganek podcieniowy trzysłupowy. Domy takie były najliczniej budo
wane w Piotrkowie Trybunalskim, w Łowiczu, w Lublinie, Warszawie,
w Wiśniczu Starym i t. d. Podcień może być albo płytki albo głęboki,
wedle wzorów, jakie mamy przedstawione u dołu na widokach bocznych.
Ściana szczytowa domostwa ma w tym przypadku dwa okapy poziome,
to znaczy dwa »wierzchy«.

Na dole tablicy podcień płytki z boku po lewej ma ganek osło
niony bokami, podcień zaś głęboki ma ganek częściowo po bokach

otwarty.

TABLICA 30.

Widok u góry przedstawia odmianę rozwoju, jaki dopiero co omó
wiliśmy odnośnie do tabl. 29. Powtarzają się tu znowu słupy w liczbie

pięć na dole, a słupy ganeczku w liczbie trzech. Gdy tam mieczowania

były wklęsłe, tu przeciwnie przybierają kształt linji wypukłych, ćwierć-
kolistych w sposób, który uwidoczniliśmy już na tablicy 15 u dołu,
lub który mieści się także na tabl. 31. Podobnie odznacza się tutaj linja
mieczowania, należąca do ganku, nie taka wklęsła jak na tabl. 29, lecz

prawie wypukła a urozmaicona wykrojami. Powstają one przez wycinanie
desek poziomo do mieczów i słupów przybitych, zatem osłaniających
wiązania właściwe. Wykrojenia owe są uzasadnione wedle sposobu, który
podaliśmy jeszcze na tabl. 3 od dołu. Gdy zresztą na tabl. 29 po nad

gankiem rozwijał się wierzch okapowy i szczytnica z pazdurem, tu

zamiast tejże wprowadzony jest »przystrzeszek« o okapie prosto
linijnym. Domy podobne były licznie dochowane w Lubelskim (n. p.
w Goraju) i na Podolu (n. p. w Żwańcu) i t. d.

Dołem tablicy omawianej widzimy szczegół bardzo ważny, odno
szący się do drzwi tak zwanej roboty ciesielskiej, w odróżnię-
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niu od drzwi roboty stolarskiej. — Składają się one przedewszystkiem
z ramy, do półkola odźwirka (futryny) dostosowanej, który obejmuje
pięć pasów—1 a s z n i—pionowych, skrzyżowanych poziomo pasami — la s z-

n i am i—poziomemi. Powstają tak same kwadraty małe, zapełnione w głębi
deskami. Do boków kwadratów przystosowane są koła o śmidze, z wy
pustkami.

Patrząc na całość zauważyć musimy, że jak w podcieniu powyż
szym widzimy pięć słupów jako pięć węzłów, tak i na drzwiach owych
uderza nas pięć pasów pionowych — pięć la szni — jako pięć węzłów.

TABLICA 31.

W Polsce spichlerze były koniecznością dla przechowywania nadmiaru
zboża, w jakie okolice nasze obfitowały zawsze i wszędzie. Spichrze stawiano

prawie wyłącznie z drzewa, dlatego sztuka ciesielska zdobywała się przy
budowlach tego rodzaju na bogactwo, które było znakiem widomym za
możności i dostatku wspaniałego. Często bardzo dwór sam nie posiadał
takiego przepychu, jaki rozwijał się dookoła lamusa, świrona lub skarbca.

Widzimy oto jeden z mnogich przykładów, może nie najbogatszy,
ale za to pełen niezwykłości: Dwa skrzydła boczne zawracają się ku

przodowi i tworzą ramiona; pomiędzy niemi założono podcienia piętrowe,
tak na dole jak i na I. piętrze o pięciu słupach, W przyziemiu mieczo
wania pochyłe przypominają te, jakie są załączone natabl. 5-tej lub 11-tej.
Nad gankiem mieczowania ukryte przechodzą w linję wypukłe się zwi
sającą na podobieństwo koronki.

Poniżej tablica zawiera kilka odmian dla mieczów, które mogą być
zastosowane do tego przykładu.

TABLICA 32.

Założenia podcieniowe wzbogacały się najrozmaiciej nawet po mia
steczkach zapadłych, ubożuchnych, czego dowodem wystawa domu z Uście-
czka nad Dniestrem. Słupy górne nie wpadają wszystkie w słupy dolne,
narożne bowiem są nadwieszone i wpadają w oś pomiędzy mieczami dol
nymi. Dom taki jest wyobrażony na tabl. 381-ej tomu IV. »Skarbu Architek
tury w Polsce«. Można sobie wyobrazić, jak malowniczo przedstawiały się
ulice i rynki miasteczek naszych przy rozwiązaniu architektury podobnej.
Cieśla polski nie silił się na sztuczności nadzwyczajne, ale wychodził
w zasadzie z podcienia, a tak różnorodność założenia powodowała ma-

lowniczość obrazu.
Gdzie zaś podcienia takie były niemożliwe lub niepotrzebne, tam

ręka budownika wiejskiego wprowadzała podcienia najmniejsze, jako
ganeczki dwusłupowe, przed drzwiami wchodowemi dostawione.

Załączamy na razie dwa przykłady ganeczków polskich, najskromniej
szych. Są to przystawki tak małe, że tu nie zachodzi potrzeba nawet

stosowania mieczów. Oczep osłoniony jest deską wyciętą raz dwoma
łękami wklęsłymi, drugi raz dwoma łękami wypukłymi, na dół opadają
cymi. Deski do krokiewek przytwierdzone mogą u szczytu krzyżować
się wzajemnie, dla wytworzenia śwarogów lub śparogów, o których
już wspominaliśmy.

O gankach, ganeczkach pomówimy później nieco obszerniej odnośnie
do dalszych obrazków coraz bogatszych.



ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 25.

Domek w sposobie zakopańskim zbu
dowany o podcieniu trzysłupowym pod szczy
tem, który mieści dwa okienka do piąterka
należące. Pod pazdurem »o strzesze k«

mały z okapem w półkolu.

__
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Sposób wykreślania mieczowania t. zw.

zakopańskiego, jakie powyżej jest za
stosowane, a którego używają dziś jeszcze
górale. Zacięcie na ogon jaskółczy bywa

ze szkodą naszą zatracane.

Polega ono na wprowadzeniu miecza równo
ramiennego, do którego wpada i z którym
przecina się miecz zwany promienistym,
idący z kąta pod oczepem a słupem. Zacięcia

wszystkie na >o g o n jaskółczy*.
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ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 26.

Przekrój poprzeczny podcienia głębokiego z »przyłapem«, tudzież z okapem silnie nadwieszonym
od strony rynku, (Zakliczyn nad Dunajcem).

Przekrój poprzeczny podcienia płytkiego,
z »przyłapem« tu widocznym. Okap pojedyńczy i szczytnica.

Przekrój poprzeczny podcienia głębokiego,
bez »przyłapu«. Okap podwójny i przystrzeszek.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 27.

Przekrój poprzeczny przez podcień płytki,
z ganeczkiem na piętrze.

Przekrój poprzeczny przez podcień głęboki,
z gankiem piętrowym.
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ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 28.

Dom małomiasteczkowy o podcieniu płytkim i z ganeczkiem piętrowym. Mieczowania wklęsło-wypukłe.
U góry śwarogi w kształcie rogów.

100WO Ą

Przekrój poprzeczny podcienia płytkiego
z przyzbą, o ganeczku na piętrze.

Przekrój poprzeczny podcienia głębokiego
z przyzbą i gankiem na piętrze.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 29.

Dom małomiasteczkowy o pięciu słupach należących do podcienia dolnego i trzech słupach stanowiących
podcień piętrowy.

—i —1111 . ■> ii-
_________

Widok z boku podcienia płytkiego z przyzbą
u dołu i gankiem na górze, z uwidocznieniem dachów.

(Oba te rysunki do tablicy 28).

Widok z boku podcienia głębokiego
o przyzbie i z gankiem piętrowym. Pomiędzy

słupami »tr ó j n ałę cze poziome*.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 30.

Dom pięciosłupowy u podcienia, a trzysłupowy przy ganeczku. Nad słupami podcienia okap wierzchem

zwany. Nad ganeczkiem »przystrz eszek« o okapie prostolinijnym.

Wzór skrzydła drzwiowego, które się składa z pięciu pasów pionowych, jakie się krzyżują z pasami
poziomymi. Pola kwadratowe są otoczone kółkami.
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ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 31.
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Spichlerz dawny z podcieniami piętrowymi, które mają u dołu i u góry po pięć słupów. Dołem mieczowania

wklęsłe, górą mieczowania wypukłe. Budowa ta może posłużyć za wzór dla Szkoły lub Domu Ludowego.

Miecz równoramienny, wycięty
w podwójnąlinję esowatą.

Miecze o linji wypukłej do ćwierćkoła zbliżone.

Wiązanie takie bardzo często dla ozdoby używane.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 32.

/• '• •' (li11I•f11UHI

Dom małomiasteczkowy z podcieniami w dwóch wysokościach. U dołu założenie pięciosłupowe, u góry
trzysłupowe. Domy takie były w Uścieczku nad Dniestrem (Podole) do ostatnich czasów. — Pod pazdurem

szczytniczka i »przy strzeszek«.

Ganeczek polski o dwóch słupach bez mieczów

z deską wyciętą w »dwunałęcze« wklęsłe.
Kształt najskromniejszy.

Ganeczek polski o dwóch słupach z deską od góry
wyciętą w »dwunalęcze« wypukłe, zwisające.

Pazdur z gwoździami nabijanymi.





DLA ODBUDOWY KRAJU!!!

„CIEŚLA POLSKI
JAKO WYDAWNICTWO ZESZYTOWE DOSTARCZA WIELE

WZORÓW I PRZYKŁADÓW

POLSKIEGO

BUDOWNICTWA DREWNIANEGO
DLA SWOBODNEGO STOSOWANIA ICH

=— DO PRACY ROZWOJOWEJ. —=

Każdy powinien dążyć do polepszenia warunków zdrowotnych,
gospodarczych, technicznych i konstrukcyjnych — lecz przy

tem wszystkiem obowiązkiem naszym jest wierne podtrzyz
manie znamion swojskich. — Skromny zasób umieszczonych
rysunków posłuży za wskazówki główne, aby nietylko odżyła
nasza sztuka rodzima, ale i rozwinęła się dalej.

Całość wydawnictwa zmieści się w pięciu zeszytach. Każdy
zeszyt obejmie 8 tablic i 4 strony objaśnień pouczających.

Cena jednego zeszytu 2*20 kor. Przedpłata na pięć zeszytów
z góry uiszczona wynosi 10 kor. Przedpłatę zgłaszać można tylko:

Kraków, Słowackiego 7,
lub Lwów, Nabielaka 29.

Dzieło po wyjściu z druku kosztować będzie w całości 12 kor.

Skład główny w księgarni Gebethnera i Spółki — Kraków i Warszawa.




