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Dranica, gont i szkudła w literaturze
polskiej w okresie od XVI wieku
do 1. połowy XX wieku1
„Nomenklatura dzisiejszej architektury nie może być ani tak
uporządkowana ani tak poukładana jak jest w chemii na przykład;
bo ta […] potrzebowała nowego języka i otrzymała ten od razu
równie systematyczny jak sama chemia, której posługuje, język zaś
architektury do dawnej alchemii podobny jest dzisiaj”.
Karol Podczaszyński (1790–1860)2

K

rycie dachów drewnem przez wiele stuleci było popularne na terenie
całej Europy, a później również Ameryki Północnej3. Drewniane pokrycia ze względu na dostępność i lekkość materiału oraz łatwość jego obróbki
stosowano powszechnie zarówno w miastach4, jak i na wsiach jeszcze na
przełomie XIX i XX wieku. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nimi
w naszym kraju, po półwieczu zapomnienia. Badaniami naukowymi na temat
dawnych pokryć zajmują się archeolodzy, etnografowie, architekci, budowlańcy i konserwatorzy zabytków. Jednym z problemów, z jakim spotykają się
badacze, jest brak usystematyzowanej terminologii związanej z pokryciami
drewnianymi. Powszechnie wiadomo, że kryto dachy deskami, dranicami,

1
Autorka często odwołuje się do zdigitalizowanych kopii opracowań, dlatego dla ułatwienia czytelnikowi odszukiwania właściwych stron w kopiach informację o nich zapisano w przypisach podwójnie (np. s. 392–393/e203). Druga z podanych liczb, poprzedzona literką e, to
numer strony w kopii elektronicznej. Adresy stron internetowych podano na końcu artykułu
w Bibliografii.
2
K. Podczaszyński, Nomenklatura architektoniczna czyli Słownik powodowany cieśliczych wyrazów, Warszawa 1843, s. 7/e7.
3
S.C. Park, The repair and replacement of historic wooden shingle roofs [w:] Preserving Historic
Architecture. The Official Guidelines U.S. Department of the Interior Skyhorse Publishing, Inc.,
Introd. by Goodmann Wayne, 2013.
4
A. Brückner (współpr. K. Estreicher), Encyklopedia Staropolska, t. 1, Warszawa 1939, s. 122/e62.
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gontami, szkudłami i wiórami. Jednak gdy podejmie się próbę odszukania
definicji poszczególnych rodzajów pokryć i wykorzystanych w nich elementów, nawet jeżeli będziemy ją rozumieć bardzo ogólnie, to napotkamy na
szereg nieścisłości.
Autorka stawia sobie za cel próbę usystematyzowania informacji o dranicach, gontach i szkudłach. Źródła informacji na temat przedmiotu badań
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to wybrane słowniki języka
polskiego, druga to słowniki i poradniki budowlane.
Według Słownika polszczyzny XVI wieku5 „dranica, szkudło, szyndel,
szyndzioł” są synonimami gontu. Wszystkie służyły do pokrywania dachów
i szalowania ścian. Aleksander Brückner (1859–1939) w Słowniku etymologicznym…6 określa gont jednym słowem – dachówka, bez podania szczegółów dotyczących cech geometrycznych (kształt, wielkość) i materiałowych.
Nie podaje też autor żadnego objaśnienia etymologicznego. Z szerzej opracowanego hasła: „szkudła, skudła”7 dowiadujemy się, że szkudła to gont,
czyli dachówka. Etymologię prasłowiańskiej szkudły wywodzi slawista od
„cerkiew. skądeł »skorupa (gliniana)«” oraz „słowień. skądelnik »gliniarz« […];
słowień. szkandela »miska«”. Brak powiązania gontów i szkudeł z drewnem
zaskakuje, ale jeżeli przyjrzymy się niemieckim opracowaniom na temat
gontów, to poza drewnianymi znajdują się tam m.in. gonty kamienne wykonane z różnego rodzaju łupków (Steinschindeln). Charakterystyczne dla tej
literatury8 jest również to, że najczęściej wszystkie podstawowe, drewniane, drobnowymiarowe elementy pokryć dachowych noszą wspólną nazwę
Schindeln (gonty). Przez połączenie dwóch rzeczowników, z których pierwszy charakteryzuje kształt, wielkość lub rodzaj materiału, uściślony zostaje
rodzaj gontu, np. Falzschindel (gont z rowkiem, wpustem) czy Aspenschindel
(gont z drewna osikowego)9.

Dranice
Kazimierz Moszyński (1887–1959) pisał, że Słowianie kryli swoje domy
„wielkimi dranicami (dartymi deskami) na jeden szar, to jest jeden rząd”10.
Sięgały one od kalenicy do okapu. Pod okapem mocowali deskę okapową,
5
Słownik polszczyzny XVI wieku (wersja online), Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia
Słownika Polszczyzny XVI wieku, hasło: gont.
6
A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 150/e168.
7
Tamże, s. 550/e568.
8
Na przykład w L.F. Wolfram, Vollständiges Lehrbuch der gesammten Baukunst: - Bd. 3, Lehre von
den Hochgebäuden; Fünfte Abtheilung, Lehre von den Dachbedeckungen […], Strasburg 1845, s. 4/e8.
9
Tamże. Autor pisze, że gont osikowy występował na Śląsku, s. 5/e9.
10
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kultura materjalna, Kraków 1929, s. 484.
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która zabezpieczała dranice przed zsunięciem się. Pisał również, że tam,
gdzie było dużo drewna, Słowianie stosowali krótsze dranice układane
„w 2 lub więcej szarów”11.
W literaturze znajdujemy kilka nazw „deski dartej t.j. szczapanej z kłody”12, obok najbardziej rozpowszechnionej dranicy zanotowano nazwę dranycza13, dran i drenica oraz branica14, drań i dranka15. Odnotowano również
określenia:
•
drany i draczki16, jako nazwy narzędzia ciesielskiego do robienia drania;
•
draniciarz17, jako nazwę zawodu osoby, która wytwarza dranice.
Przytoczono tu kilka fragmentów tekstów pochodzących z okresu między połową XVI a początkiem XX wieku.
Bernardyn Bartłomiej z Bydgoszczy (ok. 1480–1548) w rękopisie swojego Słownika… podaje łacińskie hasło „tegula”, któremu odpowiada polska
„dranycza”, utożsamiona z „gonthem”18.
Anzelm Gostomski (1508–1588), pisząc o wiosennych obowiązkach
„Urzędnika we dworze”, informuje, że: „Rzemieſlniká do budowánia dránic/
drzewá/ tárćić/ gontow/ [...] iednáć ma Vrzędnik”19. Autor ten odróżnia
dranice od gontów, chociaż ani ich nie opisuje, ani nie definiuje. Zaleca też
pokrywanie dachów wiosną, a gromadzenie drewna późną jesienią „o św.
Marcinie”20, przy tym kładzie nacisk na to, żeby gonty liczyć i brakować przy
odbiorze (pobieraniu czynszu gontowego).
Michał Abraham Trotz (ok. 1689–1769) pisze, że dranica to „deska darta, szczepana”21. Podaje on też tłumaczenie dranicy na język niemiecki jako
„Bret”, chociaż w publikacjach niemieckojęzycznych jest również określenie
Tamże.
Słownik polszczyzny XVI wieku (wersja online)…, hasło: gont.
13
Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy datowany na rok 1532, a opracowany
w XIX wieku przez B. Erzepkiego (1852–1932) i opublikowany w: „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1898, t. 24, s. 104/e110.
14
Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława
Niedźwiedzkiego, z. 1, Warszawa 1898, s. 551/e562.
15
Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1–2, Warszawa 1907,
s. 245/e250.
16
Tamże.
17
Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Jana Karłowicza..., s. 551/e562.
18
Wszystkie pojęcia w zdaniu (zaznaczone cudzysłowami) pochodzą ze Słownika łacińsko-polskiego Bartłomieja z Bydgoszczy..., s. 104/e110. Tegula (łac.) to cienka, płaska płytka z uniesionymi krawędziami bocznymi używana w starożytnej Grecji i Rzymie do krycia dachów. Układano je w rzędach na styk, który przykrywany był kapturem (łac. imbex). Tegule w rzędach położonych wyżej nakładały się na rzędy położone niżej. Wykonywano je z wypalonej gliny, także
z marmuru, brązu, a w Rzymie również z drewna.
19
A. Gostomski, Oekonomia abo gospodarstwo ziemianskie, dla porządnego sprawowania
ludźiom politycznym dziwnie pożyteczne, Kraków 1644, s. 174/e77.
20
Tamże, s. 159/e62.
21
M.A. Trotz, Nowy Dykcyonarz To Iest Mownik Polsko-Niemiecko-Francuski […], Leipzig (Lipsk)
1764, s. 270/e164.
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strukturze oraz zastosowaniu
rok*

K. Podczaszyński27

J. Heurich28

T. Żebrawski

Z. Gloger30

29

materiał/
struktura

zastosowanie

–

„…ze szczepkiego
drzewa, darta
[…], niegładka”

–

–

sosna

–

dł.

szer.

gr.

2½’
76,2 cm

8”
20,3 cm

3'
91,4 cm

6”
15,2 cm

–

–

–

sosna i dębina

na szopy
i małe
budowle
gospodarskie

4–5’
122–152,5
cm

6–10”
15,2–25,4
cm

–

–

–

Objaśnienia: *data opublikowania; **przy rowku, którego głębokość wynosi 1” = 2,54 cm.
Miary31: ’ = stopa = 30,5 cm; ” = cal = 2,54 cm.

Gonty
Kazimierz Moszyński określa nazwę gontu jako zagadkową. Ocenia, że
gont był stosowany do krycia dachów przez Słowian zachodnich i wschodnich później niż dranice. Uważa, że gont dotarł do nich za pośrednictwem
K. Podczaszyński, Nomenklatura…, s. 73–74/e73–74.
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli..., s. 176.
29
T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa / przez Teofila
Żebrawskiego. Kraków 1883, s. 59.
30
Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 247/e 252.
31
W artykule przyjęto za J. Heurichem, Przewodnik dla cieśli… (tabele na końcu książki),
że cal jest równy 25,4 mm. T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych..., s. 34, posługuje się
„calem wiedeńskim technicznym”, który równy jest 26,364 mm, co w przypadku omawianej
tematyki nie ma znaczenia. K. Podczaszyński opublikował swój podręcznik Nomenklatura…
w czasie, gdy przyjęte zostały miary „nowo-polskie” (1818–1849) (patrz cytowane niżej tabele u Heuricha), gdzie cal równy był 24 mm. Ponieważ stopa i łokieć były wielokrotnościami
cala, to różnica między łokciem u Heuricha a łokciem „nowo-polskim” wynosiła ok. 3 cm.
W artykule po zacytowaniu miary oryginalnej zamieniono ją na centymetry z zaokrągleniem
do pierwszego miejsca po przecinku.
27

G.A. Breymann, Allgemeine Bau-Constructions-Lehre, mit besonderer Beziehung auf das
Hochbauwesen: ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum Selbstunterrichte / von G.A. Breymann; fortgesetzt & beendet von H. Lang Theil 2. Constructionen in Holz / von G. A. Breymann, Stuttgart 1851,
s. 179/e191.
23
S.B. Linde, Słownik języka polskiego, tom 1- / przez Samuela Bogumiła Linde, Warszawa
1807, s. 521/e614.
24
L.F. Wolfram, Vollständiges Lehrbuch der gesammten Baukunst..., s. 4/e8 (opis) i rys. 11 i 13,
tabela 1/e87.
25
Heurich J., Przewodnik dla cieśli obejmujący cały zakres ciesielstwa, z 299 drzeworytami w tekście, podług najlepszych dzieł obcych z zastosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych / ułożył
Jan Heurich, w serii: „Biblioteka Rzemieślnika Polskiego”, Warszawa 1871, rozdz. 5, dodatkowy:
O ocenianiu robót ciesielskich, s. 235–278.
26
Deski układano również poziomo, na zakładkę na dachach niewielkich budynków.
22

wymiary

autor

1843

Jak wynika z zamieszczonego w źródle rysunku (fig. 210, s. 179), przybijana była
tylko co czwarta dranica. Niestety, cytowany rysunek jest mały i nieczytelny.
Dalej Heurich podaje również informacje o rodzaju i ilości materiału (dranice, gwoździe i łaty), zużyciu materiału dla pokrycia powierzchni dla 10 stóp
kwadratowych, tj. około 0,93 m kw., oraz czasochłonności i kosztach krycia25.
W literaturze technicznej z końca XIX wieku pojawia się podział na krycie długimi deskami i krótszymi dranicami. W tym okresie bardzo rozwinęły
się uprzemysłowione metody obróbki drewna, dlatego deski były przede
wszystkim tarte (cięte), a nie łupane. Wykorzystywano je do krycia dachów,
ale sposoby krycia deskami, w tym również balami, różniły się od krycia dranicami. Deski układano w szarach (w rzędach)26 na styk lub w odstępach,
najczęściej w dwóch warstwach. Dranice układano na zakładkę. Łupano
je „na klin” lub „na płask” (il. 1a). Te ostatnie czasem zwężano dwustronnie
z jednego z dłuższych boków.
W wymienionych wyżej opracowaniach nie podano grubości dranic.

Tabela 1. Zestawienie wymiarów dranic i informacji o wykorzystywanym drewnie,

1871

„Lander”22. Samuel Bogusław Linde (1771–1847) pisze, że „dran” lub „dranica” to „deska darta, szczepana […]. Do pokrycia dachów bywaią sosnowe”23.
Występujące w Prusach Południowych krycie dranicami zostało ocenione w połowie XIX wieku przez Ludwiga Fiedricha Wolframa (ok. 1800 r.
– 2. poł. XIX w.)24 jako najgorszy sposób krycia dachów drewnem.
W dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych publikacjach technicznych
znajdujemy informacje o wymiarach dranic, ale i te nie są podawane systematycznie. Przede wszystkim brakuje informacji o ich grubości (tab. 1).
Najwięcej informacji o sposobach krycia dranicami znajdujemy w Poradniku… Jana Heuricha (1834–1887). Opisuje on dwa sposoby krycia:
•
„w łotoki, to jest przez osadzanie końców dranic w wyżłobione żerdzi, które do krokwi przez osadzone dranice, drewnianymi kołkami się przybijają”;
•
„zwyczajny, zależy na przytwierdzeniu dranic na wierzchu tychże położonemi łatami, które gwoździami do spodnich łat się przybijają”.
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28

K. Moszyński, Kultura ludowa…, s. 485.
33
Krotka nauka budownicza Dworów, Pałacow, Zamkow podług Nieba y zwyczaiu Polskiego,
Kraków 1659.
34
Tamże, w rozdziale: O materyey budynkow, s. 1 (kolejna, nienumerowana)/e12.
35
Tamże, w rozdziale: O materyey budynkow, s. 3 (kolejna, nienumerowana)/e14.
36
Słownik polszczyzny XVI wieku (wersja online)…, hasło: gont.
37
Tamże. Szyndzioł (gont) zachował się w dialekcie śląskim, czytaj K. Bielenin-Lenczowska,
Gwara śląska, Śląsk południowy, Kultura materialna [w:] H. Karaś, Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, także szendzielorz (zawód) i Szyndzielorz (nazwisko).
38
Przykład pierwszy w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
t. 3, pod red. B. Chlebowskiego, F. Sulimierskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1880–1902,
s. 723/e723 (w opisie ogrodzenia zamku w Kałuszu); chyba jest to jednak błąd ortograficzny,
gdyż w innych miejscach, nawet na tej samej stronie, autorzy podają typową pisownię; przykład
drugi w: J. Sas-Zubrzycki, Cieślictwo polskie: uzupełnienie „Polskiego budownictwa drewnianego”
z rysunkami / Jan Sas Zubrzycki, Lwów 1930, m.in. s. 156 (w opisie chałupy w Istebnej).
39
S. Bąk, M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 10, Wrocław 1956,
s. 364/e378. Autorzy powołują się na lustrację z XVI w.
40
Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, t. 2, s. 47/e 252.
41
Słownik polszczyzny XVI wieku (wersja online)…, hasło: guntownik.
42
A. Brückner (współpr. K. Estreicher), Encyklopedia Staropolska..., s. 122.
43
Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Jana Karłowicza..., s. 871/ e882.
44
Tamże, s. 873/e884.
45
S. Bąk, M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, Słownik polszczyzny…, t. 7, s. 541/e563.
32

– oznacza u naszych cieśli łatać dach gontowy, to jest częściowo gonty
spróchniałe nowemi zastępować”46;
nazwa dachu gontowy lub gontem kryty;
powiązania z innymi słowami, z których najpopularniejsze to „gont sosnowy”47.

•
•

Tabela 2. Zestawienie wymiarów gontów, informacji o wykorzystywanym drewnie,
strukturze oraz zastosowaniu
wymiary
gr.

materiał/
struktura

zastosowanie

2½’
76 cm

8”
20,3 cm

–

sosna i jodła

–

2’
60 cm

3–4”
7,6–10,2
cm

¾”
1,9 cm
**

kolor czerwony,
niepopękane,
proste i „nie
sękate”

–

T. Żebrawski50

24”
61cm
21”
53,3 cm

3–4½”
7,6-1,4 cm
2 ½ –3”
6,5–7,6 cm

jodła lub świerk

–

Z. Gloger51

24–30”
61–76,2
cm

3–6”
7,6–15,2
cm

–

–

rok*

szer.

1843

dł.

autor

K. Podczaszyński48

1871

„Słowiańszczyzny bałkańskiej”, która zapożyczyła go od sąsiadujących
z nią Niemców32.
Anonimowy autor siedemnastowiecznej Krótkiej nauki budowniczej… 33
doradza przyszłemu inwestorowi, żeby po wybraniu miejsca na budowę gromadził „materyją/ Ale rzeczesz / jaką? Odpowiadam/ jeśli podłuk zwyczaju
Polskie/ drzewo”34. Wymienia jednak gont tylko raz, w kontekście konieczności zgromadzenia tego materiału przed rozpoczęciem budowy35. Z lektury
dzieła wynika, że autor był zwolennikiem krycia budynków dachówką ceramiczną ze względów bezpieczeństwa pożarowego.
Nazwę „cienkiej deseczki służącej do pokrywania dachu lub do szalowania”36 zapisywano na wiele sposobów: gont, gonta, gonth, gońt, gunt, gunta,
gonth, ſzindzioł37, ale także: gąt, gąta38 oraz kliniec – „klepka do pokrywania
dachów, gont”39. Niektórzy autorzy podają, że gont ma z jednej strony rowek,
który Zygmunt Gloger nazywa „pazą, czyli nutem” na grubszym kancie40.
Z gontem i jego wytwarzaniem związane są (poza przymiotnikami):
•
nazwy zawodów rzemieślników, którzy wykonywali gonty, gontarz, guntownik41, ale wytwarzali go również mazurscy budnicy42 i śląscy szyndzielorze;
•
nazwa warsztatu, w którym wyrabia się gonty – gonciarnia43;
•
nazwa specjalnych gwoździ – gontali, używanych w kryciu gontami;
•
nazwa nieobrobionej deseczki do wytwarzania gontów – gontek44;
•
nazwy czynności związanych z kryciem dachów: zbijać gont, gontami pobijać45, oraz ich utrzymaniem w dobrym stanie technicznym: „mamczyć
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J. Heurich

49

–
–

–

Objaśnienia: *data opublikowania; **przy rowku, którego głębokość wynosi 1” = 2,54 cm.
Miary52: ’ = stopa = 30,5 cm; ” = cal = 2,54 cm.

Każdy z wymienionych w tabeli 2. autorów wnosi dodatkowe informacje:
•
Podczaszyński – informuje, że dłuższe boki gontu nazwane są „ostrzem”
i „tylcem; w tylcu jest rówek”; dodatkowo pisze, że „deszczułka powinna być wyszczypana i wygładzona”;
T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych…, s. 163.
Pochodzące z XVI w. przykłady w: Słownik polszczyzny XVI wieku (wersja online)…, hasło: gont.
48
K. Podczaszyński, Nomenklatura…, s. 73/e73.
49
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli…, s. 175.
50
T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych…, s. 85.
51
Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, t. 2, s. 47/e 252.
52
Patrz przypis 31.
46
47
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•

Żebrawski – zwraca uwagę na to, że ścianki powinny być „proste nie wichrowate”. Podane przez niego dwie wielkości gontów dotyczą gontów
z okolic Krakowa i góralskich (mniejsze).

W przypadku Żebrawskiego interesujące wydało się autorce to, że w rękopisie53 cytowanego słownika autor nie podał informacji o tym, że wymiary
dotyczą gontów krakowskich. Być może zorientował się on, że gonty w różnych
regionach mają różne wymiary i dokonał korekty tekstu skierowanego do druku.
Najwięcej informacji technicznych dotyczących krycia gontem zawarł
w swoim Przewodniku… Heurich. Zwrócił uwagę na znaczenie wysokości
dachu, która „nie wiele może być mniejszą od połowy szerokości budynku”,
oraz jakości gontów: „Sinawe i czerwliwe54 używane być nie mogą”. Zaleca
moczenie suchego gontu przed położeniem, co ma zapobiegać „szczepaniu
się” i paczeniu. Podał on także zalecane odległości między krokwiami (4½
stopy/137, 16 cm) i łatami (16–18 cali, 40,6–45,7 cm), jak i długość zakładek
(6–8 cali, 15,2–20,3 cm) poszczególnych pasów gontu. Oszacował rodzaj
i ilość niezbędnych materiałów, czasochłonność i koszty wykonania krycia.
Żebrawski w rękopisie swojego słownika zawarł szkic przedstawiający przekrój poprzeczny przez dach kryty gontem55. Nie został on jednak
umieszczony w publikacji.
Gont był chwalony, ale dostrzegano również jego wady. Przykład takiej
opinii znajdujemy np. u Gostomskiego:
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też gospodarzowi, żeby przeprowadzał okresowe przeglądy i naprawy dachu
z gontu: „A kiedy deſzcż/ tedy wſzędy opátrzyć/ áby gdźie nie ćiekło: á gonty/ gwoźdźie/ záwſze w dworze mieć/ y gárdlinę”59.
Żebrawski w rękopisie Słownik budowniczego proponuje, aby dach gontowy pokrywać „mazią, jak to się przy kryciu tekturą nadmieniło”60. W Słowniku wyrazów… zalecenie to nie pojawia się; widocznie autor uznał, że takie
rozwiązanie nie poprawi trwałości pokrycia z gontu. Maź to „ciecz żywiczna,
gęsta, używana do smarowania osi u wozu, w połączeniu z gumą daje powłokę ochronną dla drzewa…”61.
Heurich określa trwałość krycia gontami (bez poprawek) na 20 lat62.
Dachy kryte gontem wymagają opracowania szeregu detali, takich
jak naroża wypukłe i wklęsłe. Niektóre dachy kryte gontem dekorowano.
U Glogera przeczytamy, że: „Grzbiety i okapy dachów gontowych lubiono
ozdabiać wyrzynanymi gontami”63.
O nietypowym zastosowaniu gontów w budownictwie informuje nas
urodzony w Mysłowicach Olbrycht Strumieński (1. poł. XVI w. – 1609 r.):
„Też niéktórzy proſtacy ważą Wodę/ tym obyczáiem Zalepi ná kóńcoch góntá álbo wśćiánká woſkiem/ y náléwa wónę fugę góntową wody: á kiedy mu
iuż wodá w ónym gónćie równo ſtánie/ tedy powiáda że iuż dobrze. A tego
nie baczy, ieſli gónt proſty álbo ieſli go równo vſtrugano”64.

Szkudły

Deſkámi pobićia ma ſie káżdy ſtrzedz/ bo źimie ták wiele śniegu bywa pod
nimi/ iáko ná dworze: gontámi w mech pobijay/ vydźieſz śniegu / wszakoż
káżdy ubogi strzeż się y gontow, bo te ogień náwiętszy mnożą gdy się
záymą, y gásić się nie dádzą: k tomu wnet się prężą co znáć po owym, gdzie
dách przećiw południowi, że co lát kilká łátáć trzebá56.

Wyżej ceniony był gont łupany57, ale cięty również cieszył się zainteresowaniem.
Gont, potrzebny do budowy i utrzymania obiektów w dobrym stanie
technicznym i estetycznym, można było kupić, ale najczęściej źródłem jego
pozyskania była danina, czynsz nazywany gontowym lub gajowym. Informuje nas o tym Gostomski: „z łanu siewnego każdego dają i odwożą, gdzie
ordynans zajdzie, to jest łupanego sztuk dwie, gontów kop 2”58. Zaleca on
T. Żebrawski, Słownik budowniczy (rękopis – 2. poł. XIX w.), s. 138/e165.
Zaatakowane czerwiem, ale ogólnie również innymi tzw. szkodnikami drewna.
55
T. Żebrawski, Słownik budowniczy..., s. 209/e250.
56
A. Gostomski, Oekonomia…, s. 174/e77.
57
T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych…, s. 85; tenże, Słownik budowniczy…, s. 138/e165.
58
A. Gostomski, Oekonomia…, s. 174/e77. Interesujące przykłady podatku gontowego przedstawił Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, t. 2, s. 47/e436, powołując się na źródła z XVI i XVII w.
53
54

Różnicę między szkudłami i gontami opisał w XVI wieku Ioannis (Jan) Mączyński w Lexicon Latino Polonicum…65: „Scandula, Gonty/ ſzkudłá/ ſzindle/
z niemieckiego wzięte słowo. [...] Rozność yeſt miedzi gonty y ſzkudłámi/
gonty przi yedney ſtronie wydrożone/ ſzkudłá nie drożone/ poſpolicie dębowe bywáyą”, zaś układanie gontów i szkudeł nazywa „spojaniem lub zbijaniem wespołek”66. Pogląd ten podzielają autorzy dziewiętnastowiecznych
Tamże, s. 123/e26.
T. Żebrawski, Słownik budowniczy…, s. 209/e250.
61
Tamże, s. 245/e294 oraz T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych..., s. 165/e87.
62
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli…, s. 175.
63
Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 206/e211. Opis dotyczy gontu na starym dachu
kościoła w Tenczynku. Notatki wykonano w roku 1870.
64
O. Strumieński, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne, Kraków 1573, rozdział o wadze wodnej (strony nienumerowane)/e23-24.
65
I. (J.) Mączyński, Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum, Ioanne Maczynsky Eqvite Polono interprete […], Królewiec 1564, s. 371d/e397. Tekst cytowany za Słownikiem polszczyzny XVI wieku..., hasło: gont.
66
Tamże, s. 17c/e38.
59
60
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słowników i przewodników budowlanych67. Autorzy słowników języka polskiego w większości stawiają znak równości między szkudłą a gontem. Jedynie Adam Kryński i Władysław Niedźwiedzki definiują szkudłę jako gont i dodają, że jest to „deseczka do pobijania dachów z rowkiem z jednego brzegu”68.
Tabela 3. Zestawienie wymiarów szkudeł i informacji o wykorzystywanym drewnie,

autor
K. Podczaszyński69

materiał/
struktura

dł.

szer.

gr.

–

–

–

niedrążone
„pospolicie
dębowe”

½–¾”
1,3–1,9
cm

„z drzewa
twardego, jak
np. z dębu
lub buku”

12–4”
30,5–
35,6
cm

–

zastosowanie

„do pokrywania
dachów na
wieżach i innych
małych
a wysokich
dachów”

1883

J. Heurich70

wymiary

T. Żebrawski71

–

–

–

–

–

1907

1871

1843

rok*

strukturze oraz zastosowaniu

Z. Gloger72

–

–

–

–

–

Objaśnienia: *data opublikowania. Miary73: ” = cal = 2,54 cm.
69 70 71 72 73

67
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli…, s. 176, K. Podczaszyński, Nomenklatura…, s. 73–74/
e73–74, T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych…, s. 291. Z. Gloger Budownictwo drzewne…,
t. 2, s. 47/e436 cytuje Mączyńskiego Lexicon Latino Polonicum…, s. 371d/e397, ale nie podziela
jego poglądu.
68
Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego,
t. 6, Warszawa 1909, s. 627/e643.
69
K. Podczaszyński, Nomenklatura…, s. 73–74/e73–74.
70
J. Heurich, Przewodnik dla cieśli…, s. 176.
71
T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych…, s. 291.
72
Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, nie podaje informacji o wymiarach szkudeł, gdyż utożsamia skudły lub szkudły z gontami, np. s. 201/e206.
73
Patrz przypis 31.
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Oprócz formy szkudła w literaturze przedmiotu występuje również
szkudło, skudła, skuło.
Ze szkudłami i ich wytwarzaniem związane są (poza przymiotnikami):
•
nazwy zawodów rzemieślników, którzy wykonywali szkudły: szkudlarz,
szkudłar74;
•
nazwy gwoździ: szkudlak, szkudła, szkudelniak, używanych w kryciu
szkudłami;
•
popularne, zwłaszcza w Wielkopolsce, nazwisko Szkudelski;
•
powiązania z innymi słowami, z których najpopularniejsze to „szudła
dębowa”.
Kolejny raz u Heuricha znajdujemy najwięcej informacji. Zwraca on
uwagę na to, że szkudły kładzione są najczęściej na szczelnym szalowaniu
z desek i przybijane „z końca dwoma gwoździami”. Ocenia pokrycie ze szkudeł jako odporniejsze na wiatr niż pokrycie z łupków. Twierdzi, że: „pomalowane olejną farbą kilkadziesiąt lat trwać może”.

Podsumowanie
W zgromadzonych i przeanalizowanych źródłach przedstawiono dranice,
gonty i szkudły przede wszystkim jako materiał do krycia dachów. Większość
autorów opisuje te elementy jako łupane, darte lub szczypane. W słownikach
języka polskiego najczęściej utożsamia się gonty ze szkudłami i szyndziołami, uznając dwa ostatnie pojęcia za odmiany regionalne słowa gont. Tylko
w literaturze „budowlanej” znalazły się informacje o wymiarach, sposobach
mocowania oraz konsekwentny podział między gontami i szkudłami, przy
czym podstawowym kryterium podziału jest kształt elementów. Ilustracja 1.
przedstawia, w sposób uproszczony, różnice między omawianymi elementami drewnianych pokryć dachowych. I tak, zawsze:
•
gont jest klinem z rowkiem w jednym z dłuższych boków wykonanym
z drewna iglastego; może być zrobiony z „płaskiej”75 deski, ale wówczas
trzeba jeden z jego boków zaostrzyć;
•
szkudła jest „płaską” deseczką, najczęściej dębową, o zróżnicowanych
wymiarach, może mieć bardzo urozmaicone zakończenie, np. zaokrąglone, w szpic, zestopniowane;
•
dranica może być klinem o małym kącie rozwarcia lub „płaską” deską.
Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Adama Kryńskiego..., s. 627/e643.
Łupane elementy nie są płaskie i nie mają jednakowej grubości, są jedynie łupane „na płasko”, jak to przedstawia ilustracja 1.
74
75
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Zdaniem autorki podział ten jest klarowny i pozwala na jednoznaczne określenie, o jakie elementy pokrycia chodzi.
Przedstawiony w artykule materiał to zaledwie początek badań nad drewnianymi pokryciami dachowymi. Autorka zamierza kontynuować te badania.
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