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Instrumenty muzyczne zajmują niewątpliwie istotne miejsce w polskiej kulturze ludowej. Jednak początki badań nad nimi są późniejsze niż te poświęcone repertuarowi wokalnemu czy też instrumentalnemu, i przypadają na koniec
XIX wieku1. Jeszcze w dziełach etnograficznych Oskara Kolberga informacje
o instrumentach ludowych nie mają charakteru systematycznego; nie są opisywane odrębnie, choć ich trwałe miejsce w obrzędach i zwyczajach ludowych
jest poświadczone pokaźną liczbą wzmianek2. Także ci, którzy opisywali instrumenty, skupiali się głównie na ich parametrach technicznych, sposobie wyrobu,
materiale, z jakiego zostały zbudowane, czasem też uwzględniano sposób wydobycia dźwięku lub sposób gry. Mimo bezsprzecznej wartości publikacji takich
etnografów, jak Zygmunt Gloger, Adolf Chybiński czy Łucjan Kamieński, należy
zauważyć, że sposób postrzegania instrumentu był tu wysoce wyselekcjonowany,
1
J. Karłowicz, Narzędzia ludowe na wystawie muzycznej w Warszawie, na wiosnę 1888, „Wisła” 1988, t. 2, s. 431-435.
2
Zob. P. Dahlig, Instrumentarium muzyczne w dziełach etnograficznych Oskara Kolberga,
„Muzyka” 1988, nr 3, s. 71-98.
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dystansujący się bowiem od opisów współoddziaływania z innymi przejawami
kultury ludowej.
Znaczący etap prac badawczych pojawił się na początku XX wieku wraz z narodzinami etnomuzykologii europejskiej3, kiedy to stworzono mocne teoretyczne
podstawy dyscypliny. Dopiero jednak etnomuzykologia równolegle rozwijająca
się na gruncie amerykańskim poszerzyła horyzonty naukowe całej dyscypliny
poprzez uwzględnienie w całościowym badaniu kultury muzycznej perspektywy
antropologicznej. Amerykańscy uczeni, jak Bruno Nettl, Alan P. Merriam, John
Blacking, w swych badaniach zwrócili uwagę na związki muzyki z kulturą i językiem oraz na złożoną, wieloaspektową relację pomiędzy człowiekiem i muzyką4.
Na gruncie etnomuzykologii polskiej problematyka ta pojawia się w różnym natężeniu w publikacjach Ludwika Bielawskiego, Piotr Dahliga i J. Katarzyny Dadak-Kozickiej.5 Teoria stref czasowych, wypracowana i ogłoszona przez Bielawskiego w 1976 roku, ukazała wielowymiarowość życia człowieka i jego muzyki,
a co za tym idzie – potrzebę zachowania odpowiedniej perspektywy badawczej.
Prace badawcze Dahliga poświęcone są tradycyjnym sytuacjom muzykowania
i analizują proces komponowania w środowisku muzyków ludowych. Szczególne znaczenie w literaturze etnomuzykologicznej zajmuje praca Dadak-Kozickiej,
porządkująca dotychczasowe badania w różnym stopniu związane z antropologiczną koncepcją muzyki ludowej. Według autorki w centrum antropologii muzyki i kultury powinien stać człowiek, który tworzy i odtwarza muzykę, i który
nie może być traktowany przez badacza jako „uśredniony reprezentant kultury”.
Indywidualne świadectwa pozwalają lepiej zrozumieć opisywane zjawiska, jak
też trafniej wyciągać ogólne wnioski6.
Miejsce i znaczenie instrumentu muzycznego w kulturze oraz relacje z człowiekiem najlepiej oddaje proponowany przez Bielawskiego nowy (bo poszerzony w stosunku do poziomów temporalności Juliusa Thomasa Frasera7) układ
3
Za moment właściwego rozwoju etnomuzykologii przyjmuje się założenie w 1900 r. Archiwum Fonograficznego w Berlinie, z grupą niemieckich przedstawicieli muzykologii porównawczej, jak Carl Stumpf, Erich von Hornbostel, Curt Sachs, Robert Lachmann; por. B. Linette, Etnomuzykologia, [w:] Słownik etnologiczny terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa – Poznań
1987, s. 102-105.
4
Zob. B. Nettl, Music in primitive culture, Cambridge 1956; P. Merriam, The Antropology of
Music, Evaston 1964; J. Blacking, How Musical is Man?, Seattle 1973.
5
Zob.: L. Bielawski, Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej, Kraków
1976; P. Dahlig, Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, red. M. Stokowska, Warszawa 1987;
eadem, Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa
1993; J. K. Dadak-Kozicka, Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki, Warszawa 1996.
6
Ibid., s. 272.
7
J. T. Fraser, Time as Conflict – A Scientific and Humanistic Study, Basel – Stuttgart 1978.
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poziomów organologii. Jest on o tyle uzasadniony, że umożliwia wyjście poza
tradycyjną systematykę instrumentów muzycznych, która opiera się na porządku historycznym lub historyczno-geograficznym bądź przyjmuje inne, wymierne
kryteria porządkowania8. Za szczególnie ważne dla opisywanego zagadnienia
uznać należy dwa poziomy organologii (u Bielawskiego – VII i VIII9). Na poziomie siódmym instrument muzyczny widziany jest z perspektywy czasowej,
którą tworzy ludzkie życie, to jednostkowe, jak i społeczne. Instrument związany
jest z cyklem życia człowieka i może istnieć w „płytkiej’ historii poświadczonej
pamięcią żywych pokoleń. Czasowość strefy życia widoczna jest w obrzędach
rodzinnych, w ramach których funkcjonują instrumenty. Zmienność upływającego czasu ma odniesienie w przemianach dokonujących się w określonym (dla
jednostki, społeczności czy lokalizacji) instrumentarium. Drugi z interesujących
nas poziomów (VIII według podziału Bielawskiego) dotyczy przeszłości konkretnych kultur i roli w nich różnych instrumentów. Ujęcie to pozwala widzieć
przeszłość muzyki i instrumentów z wewnętrznej perspektywy danej kultury10.
***
Realizowane na Lubelszczyźnie badania terenowe, dokumentujące dane o instrumentach muzycznych funkcjonujących w kulturze ludowej, ujawniły fascy8
Przykładem badania instrumentarium muzycznego z perspektywy historycznej jest publikacja
W. Kamińskiego, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. Zarys problematyki rozwojowej,
Kraków 1971; Za klasyczną i chętnie stosowaną uznaje się klasyfikację Hornbostla-Sachsa opublikowaną w 1914 roku w „Zeitschrift für Etnologie”, w której głównym kryterium przyporządkowania stanowi źródło dźwięku i sposób jego pobudzenia. Twórcy systematyki prezentują instrumenty
w czterech zasadniczych grupach (idiofony, membranofony, chordofony, aerofony) z zastosowaniem systemu oznaczeń numerycznych. Ta bezsprzecznie wartościowa systematyka nie jest jednak
doskonała i nie uwzględnia jednostkowych cech stylistyczno-morfologicznych poszczególnych
egzemplarzy często wynikających z różnic etnicznych lub ewolucyjnych. W publikacji Polskie
ludowe instrumenty muzyczne. Katalog zbiorów, wydanej w 2001 przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Teresa Lewińska podaje kryteria przyjętej dla prezentowanych zbiorów
klasyfikacji. Punktem wyjścia była dla autorki omawiana przez nas systematyka, która została zmodyfikowana dla potrzeb kolekcji. Za Stanisławem Olędzkim przyjęto więc umieszczenie fisharmonii, akordeonu i harmonii w grupie idiofonów dętych języczkowych (nie zaś w grupie aerofonów
wolnych – jak podaje systematyka Hornbostla-Sachsa). Do prezentacji aerofonów zastosowano
systematykę wypracowaną przez A. Kopoczka [w:] Ludowe instrumenty muzyczne polskiego obszaru karpackiego. Instrumenty dęte, Rzeszów 1996.
9
L. Bielawski, Opis i interpretacja instrumentu muzycznego, [w:] Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej. Materiały z sesji instrumentologicznej Zaborów k. Warszawy 27-28 listopada 1987, red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Warszawa – Łódź 1990.
10
Por. ibid., s. 18-19.
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nujące zjawisko, jakim jest zbieranie, przechowywanie lub też budowanie instrumentów muzycznych przez muzyków ludowych11. Okazało się bowiem, że instrument muzyczny może być traktowany przez posiadacza w sposób szczególny,
także wtedy, gdy nie spełnia już swej pierwotnej roli, tj. nie służy do grania. Chęć
posiadania – ewentualnie budowania lub rekonstruowania – instrumentu nie zawsze podyktowana jest konkretnym zapotrzebowaniem, a zainteresowanie zbieractwem może się spełniać w osobach o odmiennych profilach. Zamieszczone
przez nas prezentacje muzyków ludowych uwzględniają szereg czynników, które
mogły mieć wpływ na zapoczątkowanie, realizowanie i kontynuowanie zainteresowań instrumentami muzycznymi. Są to: okoliczności wzrastania i zetknięcia
się z kulturą muzyczną, środowisko rodzinne, lokalne, edukacja powszechna i indywidualna (u muzykantów należących do rodziny bądź kręgu rodziny), udział
w życiu muzycznym lokalnej społeczności, w przeglądach i imprezach folklorystycznych, indywidualne formy muzykowania.
Przedstawiamy sylwetki trzech muzyków ludowych pochodzących z Lubelszczyzny (z mikroregionów: tomaszowskiego, janowskiego i Powiśla Lubelskiego)
oraz zgromadzone przez nich zbiory instrumentów. Postać Antoniego Bednarza
wiąże się ściśle z historią słynnej Kapeli Bednarzy, którą współtworzył, a jego
postawa jest wyrazem głębokiego szacunku dla tradycyjnych form muzykowania
ludowego. Drugi zbieracz – Marian Pomorski – wiąże swoje zamiłowanie do muzykowania z równie słynną Kapelą Wojciechowską, choć jego obecność w zespole jest dopiero kilkuletnia i stanowi powrót do rodzinnych tradycji muzykowania,
przerwanych na czas emigracji zarobkowej. Trzeci muzyk – Zbigniew Butryn –
związany jest z Kapelą Dudków ze Zdziłowic, jakkolwiek jego pasja muzykowania
i konstruowania instrumentów muzycznych nie wywodzi się z tradycji rodzinnych.
Znamienny jest natomiast fakt aktywnego zainteresowania tą formą kultury muzycznej u synów Zbigniewa Butryna, w szczególności Krzysztofa Butryna.

Antoni Bednarz
Antoni Bednarz12 urodził się 12 stycznia 1929 roku w Nowej Wsi koło Tomaszowa Lubelskiego. Jego ojciec, Józef (ur. w 1896 r.), miał sześciu braci. Jeden
11
Badania nad muzycznym folklorem Lubelszczyzny prowadzone są od lat siedemdziesiątych
w Instytucie Muzyki UMCS (uprzednio Instytut Wychowania Artystycznego, kierunek – Wychowanie Muzyczne) pod kierunkiem dr. Zenona Kotera, a od 2001 roku także z udziałem dr Agaty
Kusto.
12
Biogram sporządzony na podstawie wywiadu przeprowadzonego 23 czerwca 2009 w domu
Antoniego Bednarza w Tomaszowie Lubelskim oraz [za:] B. Zapalski, Kapela ludowa Bednarzy
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z nich, Ignacy Bednarz, mając 7-8 lat skonstruował dla siebie pierwsze skrzypce
z deski i strun z drutu telefonicznego. To spowodowało, że matka zdecydowała
się kupić mu „prawdziwe” skrzypce. Odkupiła stary instrument od niejakiego
Bielendy i na tym instrumencie Ignacy Bednarz grywał po I wojnie światowej.
W latach 1925-1930 w Nowej Wsi istniało aż 6 kapel o zróżnicowanym składzie.
Antoni Bednarz podaje, że w jednym ze składów grało około ośmiu osób, m.in.
Józef Baryła z Werehań na barytonie, Józef Tys na klarnecie, a jego syn na basie;
na skrzypcach grał Ignacy Bednarz, a na flecie Franciszek Niedzielski. Jeżdżono wówczas „na Ukrainę”, co oznaczało tereny położone na wschód od Nowej
Wsi, ale mieszczące się jeszcze w polskich granicach. Grywano też w mniejszych składach. Antoni Bednarz podaje 4-osobowy skład muzykujący w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Pierwsze skrzypce realizował Ignacy Bednarz, a sekundował mu Antoni Bal (starszy od ojca Antoniego Bednarza). W tym składzie
grano jeszcze na flecie fabrycznym i na bębnie zrobionym przez ojca Antoniego
Bednarza – Józefa. Mówiono, że Ignacy Bednarz gra: „jakby miał diabła”. Wówczas już stryj Ignac, jak mówi o nim Antoni Bednarz, pełnił funkcję organisty
w tamtejszej parafii Podhorce, a muzykowanie w ramach kapeli ograniczało się
do uroczystości i zabaw rodzinnych.
Początkowo Antoni Bednarz „chodził” tylko z bębnem. Tuż po II wojnie światowej w składzie kapeli prócz niego był jeszcze skrzypek, Jasiek Typek z Przewłoki. Po kilku latach dołączył do nich m. in. Antoni Zajma z Chorążanki, a kapela
liczyła zmiennie 3-4 osoby. Kolejny ważny etap muzykowania w życiu Antoniego
Bednarza nastąpił w momencie zakupu fletu fabrycznego na 6 klapek. Został on
nabyty po Franciszku Niedzielskim od jego matki. Pan Antoni zaczął grać na tym
instrumencie za sprawą innego flecisty, Bolesława Depko, stolarza z Nowej Wsi,
który przez wiele lat muzykował z Ignacym Bednarzem. Za drobne prace kowalskie, jak choćby zrobienie młynka, Depko uczył Antoniego Bednarza gry na tym
instrumencie. Początkowo pan Antoni grał podczas zabaw z Władysławem Kurczabą, skrzypkiem z sąsiedztwa; bębnił wówczas Antoni Bal i brat Antoniego Bednarza, Stanisław z Rogóźna, który uczył się bębnienia od tego poprzedniego. Kapela w takim składzie muzykowała po okolicznych wioskach do lat pięćdziesiątych
XX wieku, kiedy to Antoni Bednarz się ożenił. Po ożenku zajął się budowaniem
własnej kuźni, do której ojciec przekazał mu część własnych narzędzi. Kontynuacja muzykowania nastąpiła po kilkunastoletniej przerwie za sprawą stryja Ignaca.
Antoni wspomina, jak w tym czasie stryj przychodził do jego domu po niedzielnym
organistowaniu i wspominał o eliminacjach do I Festiwalu w Kazimierzu planowaz Nowej Wsi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach, Kielce 1978, maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem Tadeusza Machla.
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nych na rok 1967 w Tomaszowie Lubelskim. Wówczas zrodził się pomysł wspólnego muzykowania, a Antoni podjął się organizacji transportu. Po przyjeździe do
Tomaszowa stryj Ignacy, usłyszawszy grającą tam Kapelę Kimaków z Woli Gródeckiej, bez namysłu wziął skrzypce i przyłączył się do muzykowania. Wybitny,
improwizacyjny sposób muzykowania z nieznanymi wcześniej muzykami stanowił ogromne zaskoczenie dla redaktora Mariana Domańskiego13. Ignacy Bednarz
dostał zaproszenie na festiwal do Kazimierza, jednak ze względu na obowiązki
organisty nie wziął w nim udziału. Po jakimś czasie ponownie dostał zaproszenie
na eliminacje w Zamościu. Ignacy i Antoni nie zabrali wówczas własnego bębna,
tylko pożyczyli bębenek od niejakiego Dudki z Antoniówki. Redaktor Domański znów ponowił zaproszenie na festiwal i zobowiązał Antoniego do przyjazdu.
Występ w Kazimierzu miał miejsce w 1975 roku. Bednarze wystąpili w strojach
wypożyczonych przez Dom Kultury. Obserwacja innych kapel grających w Kazimierzu w pięknych strojach i licznych składach bardzo ich zniechęciła. Wsparcie
okazali im nauczyciele Irena i Adolf Korzeniowscy z Łubczy, którzy od wielu lat
obserwowali scenę festiwalową i doceniali wartość granej przez Bednarzy muzyki.
Zdobycie głównej nagrody było dla kapeli wielkim zaskoczeniem i zaowocowało
rozpoczęciem regularnych koncertów.
Kapela zaczęła funkcjonować w większym składzie, który ulegał licznym zmianom. Tworzyli ją zwykle członkowie rodziny, m.in.: Ignacy Bednarz – skrzypce I,
Stanisław Kamiński – skrzypce II, Antoni Bednarz – flet, Bolesław Depko – flet,
Mieczysław Bielecki – kontrabas, Żelisław Bednarz – bębenek, Bolesław Bednarz
– akordeon, Krystyna Bednarz – śpiew, Emilia Gołąb – śpiew, Maria Sobańska
– śpiew. Jak wspomina Antoni Bednarz, stryj Ignacy muzykował z kapelą, choć
przedkładał nad to granie indywidualne. Antoni pełnił w kapeli główną funkcję
organizacyjną, w jego domu odbywały się próby, tam też przechowywano stroje, instrumenty, zeszyty nutowe z odręcznie zapisywanym repertuarem. Grywano
w różnych okolicznościach, uświetniając uroczystości kościelne, pogrzeby, dożynki, imprezy w Domu Kultury. Duże znaczenie dla kształtowania obrazu muzycznej
kultury regionu tomaszowskiego miała z pewnością orkiestra dęta, której kapelmistrzem był Tadeusz Harbuz. Z jej szeregów dobierano do składu Kapeli Bednarzy
instrumenty dęte blaszane, aby wzbogacić i uatrakcyjnić brzmienie. Zbiory kantyczek oraz partycje na poszczególne głosy orkiestry zapisywane były ręką Ignacego Bednarza, Pawła Herdy i innych [il. 1]. Cały ciężar przez lata utrzymywanej
13
Marian Domański, wybitny znawca folkloru Lubelszczyzny, związany z Redakcją Muzyki
Ludowej Polskiego Radia, prowadził cykl programowy „Z malowanej skrzyni”; razem z Barbarą
Krasińską rozpoczął dokumentację muzyki ludowej podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą; był także jurorem tegoż festiwalu, współautorem koncertu „Bosa
Nóżka” dla dzieci.
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korespondencji, organizowania prób, wyjazdów i sprawowania pieczy nad przygotowaniami do koncertów spoczywał na Antonim Bednarzu. Podczas X OFKiŚL
w Kazimierzu Bednarz otrzymał dyplom, który był wyrazem uznania jego zasług
w podtrzymywaniu rodzinnej tradycji.
Po śmierci Ignacego Bednarza w roku 1982 grę na skrzypcach przejął Mieczysław Bielecki (grający wcześniej na kontrabasie). Po pewnym czasie Antoni Bednarz
sam zaczął grać na skrzypcach, do czego skłoniły go trudności w kontynuowaniu gry
na flecie. Silna potrzeba wykonywania „własnego” repertuaru podtrzymywała artystę
w żmudnej nauce, rozpoczętej przecież dopiero w wieku siedemdziesięciu kilku lat.
Praca ta zaowocowała założeniem kapeli, która funkcjonuje do dzisiaj. W jej składzie
grają: Antoni Bednarz – skrzypce, Bolesław Bednarz – akordeon, Stanisław Bednarz – bęben, Stanisław Harbuz – trąbka, Grzegorz Barbuda – klarnet, Henryk Top
– kontrabas, a śpiewają – Józefa Kuks z córką. Jak w przeszłości, tak i obecnie kapela
muzykuje w zmiennym składzie i czasie uzależnionym od stanu zdrowia muzyków.
Antoni Bednarz strzeże poprawności w zachowaniu tradycyjnego stylu muzykowania, żywo interesuje się zmianami, jakie zachodzą we współczesnej muzyce ludowej,
chętnie też przekazuje zainteresowanym bogatą wiedzę na temat repertuaru i sposobu
jego funkcjonowania w dawnej obrzędowości.
Własnoręczne budowanie niektórych instrumentów, jak też wielu części wymiennych, było wśród muzyków praktyką bardzo powszechną. Wyrób instrumentów wymagał znajomości konkretnego fachu i dostępu do odpowiednich narzędzi. Początki wyrobu fletów sięgają okresu dzieciństwa Antoniego Bednarza
i wiążą się z faktem posiadania przez jego ojca dobrze prosperującej kuźni. Dzięki zrobionemu przez Józefa Bednarza wiertłu korytkowemu, które umożliwiało
bezpieczne drążenie drewna, zaczęto wyrabiać flety. Jak wspomina Antoni, jego
ojciec sam także grywał na tak wykonanym instrumencie. Proces wyrobu fletów opierał się na metodzie prób i błędów; należało wykonać kilka egzemplarzy,
z których czasami tylko jeden spełniał podstawowe wymogi gry. Miejsce wiercenia otworów oceniano „na ucho”, więc instrumenty różniły się między sobą
pod względem skali. Antoni Bednarz wyrabiał także samodzielnie bębny, m.in.
dla niejakiego Tora z Rogóźna, Józefa Tysa, dla kapeli z miejscowości położonej
za Werehaniami. Instrumenty wykonywał zarówno na potrzeby własne, jak i na
specjalne zamówienia. W roku 1975, podczas OFKiŚL w Kazimierzu, Marian
Domański zainteresował się bębnem, na którym grał Antoni, i chciał go odkupić
dla powstającego wówczas Muzeum Wsi Lubelskiej. Antoni zaoferował wykonanie nowego instrumentu dla redaktora i zaprosił go do Nowej Wsi. Marian
Domański, prócz bębna, zakupił wówczas: flet drewniany, 4 fujarki z bzu oraz
skrzypce ręcznie wykonane i przechowywane u Bednarzy, do których na prośbę
redaktora muzycy dorobili smyk z morwy.
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Obecnie Antoni Bednarz pieczołowicie przechowuje wszystkie instrumenty,
jakie zostały po wspólnym muzykowaniu Kapeli Bednarzy, nabywa i odkupuje te, których właściciele już nie żyją, stara się naprawiać i rekonstruować, aby
mogły być w dalszym ciągu wykorzystywane. Znaczna część instrumentów jest
ciągle używana dzięki aktywnej postawie głównego kontynuatora wielopokoleniowej tradycji muzykowania.
Zbiór instrumentów
A. Instrumenty fabryczne, dziedziczone bądź zakupione:
1. Flety poprzeczne (3 egzemplarze tego samego typu), drewniane flety
Boehmowskie o konicznym przekroju piszczałki (często spotykane w składach kapel na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym i po II wojnie
światowej); 2 egzemplarze z główką z kości słoniowej, 1 egzemplarz z główką metalową [il. 2].
2. Klarnety (3 egzemplarze), ten sam typ w stroju B, odkupione w latach 2002-2003, poprzednimi właścicielami byli: Józef Tys (ur. 1895/96?, zamieszkały
w Werehanie), niejaki Kowal (ur. 1910?, zamieszkany w Majdanie Górnym),
niejaki Mandziuk (ur. 1908?, zamieszkały w miejscowości Rogóźno); wyremontowane przez Antoniego Bednarza [il. 3].
3. Trąbka z wentylami cylindrycznymi (obrotowymi), strój C, poprzednim właścicielem był Józef Karwan, grający z Ignacym Bednarzem [il. 4].
4. Trąbka z wentylami tłokowymi, strój B [il. 5].
5. Baryton, strój C, forma owalna; napis: „EGID GLASS Misik – Instr. – Fabrikation KOMOTAU (BOHMEN)”; prawdopodobnie pierwotnym właścicielem
był Józef Baryła (grający z Ignacym Bednarzem) [il. 6].
6. Bas, strój F, forma owalna; pierwotnym właścicielem był Paweł Bednarz
(ur. 1929) [il. 6].
B. Instrumenty robione ręcznie:
1. Flet z otworem wlotowym, zadęcie krawędziowe; długość 58 cm; drewno lipowe lub topolowe; warga, 6 otworów palcowych, skala d1 – a2 [il. 7, na fotografii pierwszy od dołu].
2. Flet podłużny (blokowy), długość 33 cm; drewno dzikiego bzu; warga,
7 otworów palcowych, 1 otwór przedęciowy spodni; skala d1 – a2 [il. 7, na
fotografii drugi od dołu].
3. Flet z otworem wlotowym, zadęcie krawędziowe; długość 5 cm; drewno gruszy,1 obręcz metalowa u wlotu; warga, 6 otworów palcowych; skala d1 – a2
[il. 7, na fotografii trzeci od dołu].
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4. Flet z otworem wlotowym, zadęcie krawędziowe; długość 41 cm; drewno
bambusowe, 3 obręcze z nici; warga, 6 otworów palcowych [il. 7, na fotografii
czwarty od dołu].
5. Flet z otworem wlotowym z wycięciem (wlot uszkodzony), zadęcie krawędziowe; długość 34 cm; drewno dzikiego bzu; 6 otworów palcowych, skala
d1 – a2 [il. 7, na fotografii piąty od dołu].
6. Flet z otworem wlotowym z wycięciem, zadęcie krawędziowe; długość 42 cm;
drewno jesionowe, 2 obręcze metalowe u wlotu i wylotu; 7 otworów palcowych,
1 otwór przedęciowy spodni; skala d1 – c2 [il. 7, na fotografii szósty od dołu].
7. Bęben duży; średnica 56 cm, szerokość obręczy 32 cm, średnica talerza 29
cm; skóra cielęca, klucz druciany; instrument wykonany na prezentację festiwalową w Kazimierzu w 1975 roku [il. 8].
8. Bębenek jednostronny z pałką; średnica 41 cm, szerokość łuba 8 cm; skóra
z sarny; instrument kilkuletni [il. 9].

Marian Pomorski
Marian Pomorski14 urodził się 2 stycznia 1944 roku w Motyczu Leśnym, gdzie
ukończył szkołę podstawową. Pochodzi z biednej rodziny chłopskiej. Jego ojciec
był znanym harmonistą, grywał początkowo na „półtonówce”, w której „miechem trzeba było nadrabiać”. Posiadał zespół weselny muzykujący w okolicach
Palikijów i Motycza. Ten okres pamięta dobrze Pomorski, który od 4 klasy szkoły podstawowej chodził z ojcem i bębnił na bębenku dwustronnym15. Z czasem
zaczął muzykować także na potańcówkach i weselach, których klimat i grywany
repertuar na trwałe zapadły w jego pamięci. Częstym towarzyszem tamtejszego
muzykowania był późniejszy teść Mariana Pomorskiego, Stanisław Węgorowski
(1909-1980), grający na bębnie w Kapeli Wojciechowskiej w latach trzydziestych, a także z przerwami po II wojnie światowej16.
Po założeniu rodziny Pomorski zmuszony był szukać pracy. W latach sześćdziesiątych wyjechał na Śląsk do pracy w kopalni „Knurów” w Knurowie, gdzie
wstąpił do Górniczej Orkiestry Dętej, w której grał na trąbce. Tam też nauczył
się czytania nut. Pod koniec lat siedemdziesiątych wrócił na Lubelszczyznę i tym
14
Biogram sporządzony na podstawie wywiadu przeprowadzonego 10 lipca 2009 w domu Mariana Pomorskiego w Wojciechowie oraz [za:] Z podróżniakami przez pokolenia. Monografia Kapeli Wojciechowskiej, red. J. Cymerman, Wojciechów 2009.
15
Marian Pomorski zamiennie stosuje terminy bębenek i bęben, przypisując im taką samą funkcję w kapeli.
16
Z podróżniakami…, s. 85.
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razem podjął pracę w kopalni „Bogdanka”. Pasję muzykowania mógł dalej kontynuować w tamtejszej Orkiestrze Dętej i w Kapeli Podwórkowej „Karbon”. Do
rodzinnych stron powrócił w 2006 roku, osiedlając się w Wojciechowie, gdzie
udziela się zarówno w Orkiestrze Dętej OSP, grając na bębnie, jak i w Kapeli
Wojciechowskiej, w której gra na harmonii trzyrzędowej.
Instrumentarium zgromadzone przez Mariana Pomorskiego [il. 10] odzwierciedla wieloletnie zainteresowanie muzyką orkiestr dętych, w których przez lata muzykował. Znamienny jest w tym kontekście fakt, iż cechą charakterystyczną Kapeli
Wojciechowskiej były zawsze instrumenty dęte, na stałe figurujące w jej składzie.
Zbiór instrumentów
1. Bęben z talerzem, wałek, pałka, nazywany tarabanem (średnica bębna 52 cm,
szerokość bębna 27 cm, średnica talerza 34 cm), skóra cielęca, wyrób nieprofesjonalny. Instrument od ponad 20 lat stanowi własność Mariana Pomorskiego; prawdopodobnie pochodzi od Władysława Maja z miejscowości Motycz
Sporniak, bębnisty Kapeli Wojciechowskiej. Śruby i naciągi aluminiowe do
umocowania skóry z profesjonalnych instrumentów perkusyjnych zastosowane w miejscu starych, znacznie cięższych. Wałek do bębna posiada kilka
warstw filcu różnej twardości, skręconych śrubą, pałka drewniana [il. 11].
2. Harmonia 3-rzędowa, 4-chórowa, 120 basów, wykonana w zakładach Z. Kamionki w Warszawie [il. 11].
3. Harmonia 3-rzędowa, 24 basy, z przełącznikiem dur-moll, wykonana w zakładach Wł. Leonarda w Warszawie [il. 12, na fotografii pierwsza z lewej].
4. Harmonia 3-rzędowa, 24 basy durowe, wykonana w zakładzie Z. Kasprzaka
w Lublinie; instrument odziedziczony po ojcu, prawdopodobnie z 1936 roku
[il. 12, na fotografii druga od lewej]
5. Harmonia 5-rzędowa guzikowa, wyprodukowana w byłym ZSRR; z napisem
orfei [il. 13].
6. Trąbka wentylowa, przywieziona ze Śląska; produkcja polska – Wytwórnia
Instrumentów Dętych; wygrawerowany napis prawdopodobnie: WFIPPD
Polmos de Lina [il. 14].
7. Puzon klapowy B z dużą średnicą czary głosowej (tzw. roztrąb), ustnik produkcji Góreckiego; instrument ocalony ze starych, przeznaczonych do wyrzucenia instrumentów OSP w Wojciechowie. Wcześniej prawdopodobnie pozyskany z wojska, co stanowiło powszechną w środowisku wiejskim praktykę
nabywania instrumentarium muzycznego [il. 14].
8. Tenor B [il. 14].
9. Saksofon tenorowy B [il. 15].

Instrumenty muzyczne w prywatnych zbiorach muzyków ludowych ...

117

Zbigniew Butryn
Zbigniew Butryn17 urodził się w 31 października 1952 roku w Janowie Lubelskim, jako jeden z siedmiorga dzieci Heleny, z zawodu krawcowej, i Czesława,
trudniącego się ślusarstwem i kowalstwem. Zbigniew Butryn od najmłodszych
lat pomagał ojcu w warsztacie ślusarskim, stąd też po szkole podstawowej podjął naukę w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Janowie Lubelskim, gdzie zdobył
tytuł zawodowego ślusarza mechanika. Dzięki uczęszczaniu na kursy szkoleniowe otrzymał dyplom mistrza mechaniki pojazdowej, a w 1973 roku podjął pracę
w Nadleśnictwie Janów Lubelski na stanowisku mechanika sprzętu leśnego. Od
roku 1989 zaczął pełnić także funkcję strażnika przyrody w Zarządzie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, gdzie jego zadaniem stała się opieka nad końmi biłgorajskimi. W rodzinie Zbigniewa Butryna nie było żadnych tradycji muzycznych,
choć mieszkający po sąsiedzku kuzyn (prawdopodobnie Jaśko Fiut), zajmujący
się zawodowo szewstwem, w wolnych chwilach grywał na skrzypcach dla siebie
i swoich znajomych. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie muzycznej wrażliwości
Zbigniewa miało zarówno kultywowanie zwyczajów ludowych w regionie (muzyk
wspominał kolędników grających na skrzypcach, akordeonie i basetli trzystrunowej), jak również – co interesujące – dzięki zaangażowaniu pedagogów w lekcje
muzyki. W efekcie Zbigniew Butryn niezwykle chętnie śpiewał w chórze szkolnym, a po zajęciach, wraz z kolegami, oddawał się pasji konstruowania własnych
prymitywnych instrumentów muzycznych. Chłopcy robili gwizdki z obrabianych
scyzorykiem gałęzi, a na wiosnę rzeźbili fujarki z młodej lipy lub wierzby.
Będąc nastolatkiem, Zbigniew Butryn przeżył zafascynowanie muzyką rockową, której słuchał przez radio. Własnoręcznie skonstruował nawet gitarę basową,
której brzmienie bardzo go pociągało. Zainteresowanie to zaowocowało działalnością artystyczną, polegającą na występowaniu z prowadzonym przez siebie zespołem muzycznym, w którego kierowaniu bardzo pomocny okazał się także kolega
Marek Szpyt, absolwent średniej szkoły muzycznej w Rzeszowie. Działalność zespołu zakończyła się w roku 1981. Po trzyletniej przerwie Zbigniew Butryn przyłączył się do kapeli Zespołu Tańca i Pieśni „Janowiacy” przy Janowskim Domu
Kultury. Wiązało się to z koniecznością zmiany instrumentu z gitary basowej na
kontrabas, a co za tym idzie – poznania techniki posługiwania się smyczkiem. Kapela „Janowiacy” grała wówczas w składzie: Bronisław Dudka – skrzypce prym,
Tadeusz Dutka i Jan Leszczyński – skrzypce sekund, Stanisław Łagut – klarnet,

17
Biogram sporządzony na podstawie wywiadu z 3 lipca 2009 w warsztacie Zbigniewa Butryna
w Janowie Lubelskim oraz [za:] B. Kaproń, Suka biłgorajska i jej rekonstruktor, praca magisterska
napisana pod kierunkiem dr. Zenona Kotera, Lublin 2004.
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Marek Szpyt – akordeon i Zbigniew Butryn – kontrabas. Po jej rozpadzie Zbigniew
Butryn, Jan Leszczyński i Marek Szpyt zaczęli muzykować z rodzinną Kapelą Dudów, której członkowie udzielali się zarówno w kapeli „Janowiacy”, jak też kontynuowali przeszło 120-letnią tradycję muzykowania rodzinnego.
Działalność muzyczna Zbigniewa Butryna z początku lat osiemdziesiątych XX
wieku miała istotne znaczenie dla poznania tradycyjnego muzykowania ludowego.
To wówczas poznał on repertuar i sposób gry przekazywany pieczołowicie od kilku
pokoleń. Grywano wówczas podróżniaki, różne odmiany oberków, krowiarze i melodie typowe dla obszaru Ordynacji Zamojskiej. W tym też czasie wśród muzyków
zaczęła kształtować się potrzeba powrotu do dawnego instrumentarium. Niewątpliwe transformacja ta dokonywała się pod wpływem zaleceń kazimierskiego festiwalu, w którym udział stanowił dla zespołu znaczną nobilitację. W przypadku Zbigniewa Butryna znaczenie miał także fakt kontaktu z muzykami grającymi na dawnych instrumentach ludowych (jak Julia Wojtan, grająca na bębenku sitkowym) lub
możliwość dotarcia do nieużywanych już dawnych instrumentów ludowych (jak
bas trzystrunowy, znaleziony u niejakiego Kałdusia w miejscowości Wierzchowiska koło Janowa Lubelskiego)18. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Butryn powołał do życia młodzieżowy zespół folkowy „Młodzi Janowiacy”, działający przy Janowskim Domu Kultury, w którym prócz założyciela grali: młodszy
brat Marek, synowie Krzysztof i Andrzej oraz sąsiad Maciej Drzymała.
Artysta do dzisiaj gra w Kapeli Dudków, prowadzi także warsztaty wyrobu
instrumentów, głównie bębenków i suk, w których uczestniczą młodzi ludzie
z całej Polski i z zagranicy. Zaadoptowana na warsztat stara drewniana chata,
stojąca przy jednej z ulic Janowa Lubelskiego, jest miejscem, gdzie Zbigniew
Butryn wytwarza i przechowuje instrumenty, a także spotyka się z miłośnikami
instrumentarium ludowego i przekazuje im swoją wiedzę.
Zbiór instrumentów19
A. Instrumenty pozyskane, wykonane fabrycznie lub przez innych budowniczych. Ze względu na stopień zniszczenia zwykle kwalifikują się do gruntownego remontu:
18
Z relacji Zbigniewa Butryna, który pamiętał tylko potoczne brzmienie nazwiska właściciela instrumentu. Prawdopodobnie tenże właściciel kupił instrument od niejakiego Kochańskiego
w okolicach Wierzchowisk i Batorza, a samym budowniczym basów w latach dwudziestych XX
wieku miał być ojciec Henryka Wiechnika – pierwszego nauczyciela muzyki Zbigniewa Butryna.
19
Ze względu na ciągłe pozyskiwanie kolejnych starych instrumentów służących za wzór, jak
też sprzedawanie egzemplarzy zbudowanych własnoręcznie, zaprezentowany zbiór ma charakter
otwarty i oddaje stan na dzień przeprowadzenia badań terenowych, tj 3 lipca 2009 roku.
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1. Bębenek sitkowy jednostronny, średnica 37 cm, szerokość łuba 6 cm, zwany
przez Zbigniewa Butryna tamburynowym; wykonawca nieznany, brakuje skóry i blaszek [il. 16].
2. Bęben fabryczny, tzw. kombajn, wzbogacony o drewniany piórnik i dzwonek
cynkowy, służący pierwotnie do zbierania żywicy w lesie [il. 17].
3. Bas trzystrunowy ze smykiem, zbudowany około 1918 roku prawdopodobnie
przez niejakiego Wiechnika20, pierwotnie posiadał struny jelitowe [il. 18].
4. Mazanki, trzystrunowy chordofon żłobiony, długość całkowita 49 cm, wykonany przez budowniczego instrumentów wielkopolskich Tomasza Śliwę ze
Zbąszynia [il. 19].
5. Banjo i mandolina, instrumenty obcego pochodzenia, wzbogacające zbiory
i stanowiące inspirację w poszukiwaniu nowych rozwiązań konstruktorskich
[il. 20, na fotografii z prawej].
B. Instrumenty wykonane własnoręcznie. Ze względu na szczególne zainteresowanie tradycją lokalną artysta zwykle podejmuje się budowy instrumentów występujących na terenie Lubelszczyzny. Najczęściej są to bębenki, bębny i instrumenty
strunowe wykonywane z jednego kawałka drewna (dłubane). W roku 1993 Zbigniew
Butryn zaprezentował pierwszy egzemplarz suki (wykorzystujący dekę dolną i boczki ze skrzypiec), który był wynikiem dwuletniego czasu poszukiwania informacji
na temat zaginionego instrumentu z okolic Kocudzy, opisywanego przez Jana Karłowicza w 1888 roku w czasopiśmie „Wisła”, jak też wspominanego przez Jadwigę
i Mariana Sobieskich w publikacji Polski folklor muzyczny21. Uzyskane informacje
nie były pełne, co spowodowało żmudną drogę poszukiwań właściwych rozwiązań
konstrukcyjnych. W 1995 roku, po zdobyciu znaczka pocztowego przedstawiającego
sukę biłgorajską i złóbcoki, Zbigniew Butryn rozpoczął budowę tego instrumentu od
podstaw. Z czasem udało się wyeliminować błędy polegające na stosowaniu płaskiej
deki górnej, która była mało wytrzymała, a także na zbyt głębokich wcięciach otworów rezonansowych, przyczyniających się do pękania deki górnej.
Instrumenty, które aktualnie buduje konstruktor odbiegają pod kilkoma
względami od pierwszych egzemplarzy. Przede wszystkim są to instrumenty nieco większe, zwane altowymi lub „altówkowymi”, w odróżnieniu od informacji
o prototypie, który zwany jest suką sopranową. Według Zbigniewa Butryna najkorzystniejsze brzmienie mają instrumenty, których długość całkowita wynosi
około 62 cm22.
Zob. przypis 18.
Kaproń, op. cit., s. 45-67.
22
Według akwareli Wojciecha Gersona (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie) prezentowana suka miała długość całkowitą około 55 cm; zob. E. Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001, s. 64-65.
20
21
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Instrumenty różnią się wielkością, strojem i ilością strun:
1. Suka altowa, 5-strunowa, strój strun: G lub c (burdonowa), g, d1, a1, e2 [il. 21].
2. Suka altowa, 6-strunowa, strój strun: G lub c (burdonowa), g, d (burdonowa),
d1, a1, e2 [il. 22].
3. Suka basowa, 3-strunowa, strój strun: G, d, g; eksperymentalny instrument
basujący [il. 23].
4. Oktawka, chordofon podramieniowy 4-strunowy, długość całkowita 53 cm,
strój strun analogiczny do skrzypiec [il. 24].
5. Do powyższych instrumentów budowniczy używa smyczków własnej produkcji, najczęściej z gałęzi śliwy, do której lnianą nicią przymocowuje włosie.
Naciąg, według ludowej praktyki wykonawczej, regulowany jest ręką grającego [il. 21-24].
Poza instrumentami znanymi Ziemi Janowskiej Zbigniew Butryn podjął się
także rekonstrukcji: mazanek (aktualnie egzemplarz jest w posiadaniu jednej
z kapel folkowych), skrzypic płockich [il. 20 – piąty do ósmego od lewej] i basu
trzystrunowego będącego kopią oryginalnych basów kaliskich [il. 25]. Przy jego
budowaniu również oparł się na rysunku zamieszczonym na znaczku pocztowym.
C. Instrumenty hybrydyczne, wykonane własnoręcznie, ale wykorzystujące
gotowe elementy pochodzących od innych instrumentów, jak:
Gitarofidel, instrument wynikły z połączenia korpusu skrzypiec płockich
i gryfu gitarowego, o stroju strun: E, A, d, g, h, e1 (aktualnie egzemplarz jest
w posiadaniu jednej z kapel folkowych).
Łyżkobasy, prosty chordofon akompaniujący, długość całkowita 53 cm, 2 struny w stroju: d, a; zbudowany na bazie dużej łyżki z lipowego drewna, do której
dorobiono podstawek, strunociąg, próg i kołki.
Zbiór ten jest wynikiem wieloletniego zamiłowania konstruktora do eksperymentowania, a powstające instrumenty cieszą się uznaniem i chętnie są nabywane.
***
Zaprezentowane powyżej sylwetki muzyków-zbieraczy instrumentów muzycznych można uznać za przykłady trzech różnorodnych postaw względem
muzycznej kultury ludowej. Ujawniają one złożoność zjawiska, jakim jest kolekcjonowanie instrumentów muzycznych funkcjonujących w kulturze ludowej.
Wykazanie grupy elementów stałych i różnicujących opisanych artystów może
być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi o motywacje do tego rodzaju zainteresowań i prognozy co do losów kolekcji w przyszłości.
Za wspólne elementy opisanych biogramów możemy przyjąć:
– związek z kulturą ludową regionu;
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– umiejętność gry na kilku instrumentach oraz chęć podejmowania nauki gry na
kolejnych instrumentach;
– przebytą lub kontynuowaną praktykę muzykowania zespołowego;
– popularność we własnym środowisku lub także poza nim.
Czynnikami różniącymi biogramy muzyków są:
– reprezentowanie innego subregionu Lubelszczyzny;
– odmienne okoliczności zetknięcia się z ludową kulturą muzyczną;
– odmienna realizacja podtrzymywania folkloru muzycznego;
– zróżnicowany poziom umiejętności budowania, rekonstruowania lub naprawy instrumentów.
Z powyższego zestawienia wynika, iż najsilniejszym motorem kolekcjonowania instrumentów muzycznych jest wpływ aktywnego muzycznie środowiska. W przypadku trzech omawianych artystów przeważa oddziaływanie kapel
instrumentalnych, które poprzez twórczą postawę, aktywność artystyczną i popularność wśród lokalnej społeczności stworzyły dogodny klimat dla różnorodnych inicjatyw związanych z muzykowaniem ludowym. Przedstawiony materiał
instrumentarium muzycznego przechowywanego w prywatnych zbiorach sugeruje, że kontynuowanie tego rodzaju badań terenowych może w istotny sposób
wzbogacić wiedzę na temat polskiej muzyki ludowej, opartą dotąd zasadniczo na
zbiorach zinstytucjonalizowanych.

SUMMARY
Field studies carried out in the Lublin region, documenting the data on musical instruments functioning in folk culture, revealed a fascinating phenomenon, which involves
collecting, keeping and building musical instruments by folk musicians. When presenting
the musicians, a number of factors were taken into account that could have had an influence on arousing their interest in musical instruments: the circumstances of growing up
and contact with musical culture, family background and the local environment, general
and individual education (received from amateur musicians in the family or connected
with the family circle), participation in the musical life of a local community (inter alia in
folkloristic presentations and events), and individual forms of making music.
The paper presents the profiles of three folk musicians from the Lublin region (from
Tomaszów, Janów and Lubelskie Powiśle microregions) and their collections of musical
instruments. The figure of Antoni Bednarz (born 1929) is closely connected to the history
of the Bednarz Folk Band, which he co-created. Bednarz keeps and preserves with great
care all instruments that are left after the Band’s joint music-making, he acquires and buys
the ones whose owners are already dead, and he tries to repair or reconstruct them so that
they could still be used. Marian Pomorski (born 1944) associates his passion for music-
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making with the Wojciechów (Wojciechowska) Band, although he has been member of
the band for several years only - this is a return to his family tradition of making music
broken for the period of economic emigration. The set of instruments collected by Pomorski reflects his many-year-long interest in the music of brass bands, in which he played
for many years. Zbigniew Butryn (born 1952) is associated with the Dudek Band from
Zdziłowice, although his passion for making music and making musical instruments does
not stem from his family traditions. Butryn still plays with the Dudek Band, he also runs
the instrument-making workshop (mainly small drums and suki [string instruments]), attended by young people from Poland and abroad.
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1. Rękopiśmienne partycje głosowe Kapeli Bednarzów.

2. Flety poprzeczne.
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3. Klarnet.

4. Trąbka z wentylami cylindrowymi.
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5. Trąbka z wentylami tłokowymi,
gra Zenon Koter.
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6. Baryton (z lewej) i bas (z prawej).

7. Flety.
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8. Bęben duży.
9. Bębenek jednostronny z pałką.

10. Marian Pomorski z instrumentami.
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11. Bęben z talerzem, grają: Marian Pomorski (harmonia) i Leszek Iwaniak (bęben).

12. Harmonie 3-rzędowe.
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14. Tenor B (z lewej), trąbka wentylowa
(w środku), puzon klapowy (z prawej).
13. Harmonia 5-rzędowa guzikowa.

15. Saksofon tenorowy B, gra Marian Pomorski.
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16. Bębenek sitkowy jednostronny.

17. Bębenek fabryczny, tzw. kombajn.

19. Mazanki.

18. Bas trzystrunowy
ze smykiem.
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20. Instrumenty Zbigniewa Butryna.

21. Suka altowa 5-strunowa,
gra Zbigniew Butryn.

22. Suka altowa 6-strunowa,
gra Krzysztof Butryn, syn Zbigniewa.
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24. Oktawka.

23. Suka basowa.

25. Bas trzystrunowy.
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