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budowa basów dłubanych
rekonstrukcja basów Bełczyńskiego z Kujaw

instrumentu ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

mistrz — ZbigniEw buTryn
uczeń — KaTarZyna rosiK

projekt i opis procesu rekonstrukcji instrumentu — KaTarZyna rosiK
dokumentacja fotograficzna — MaTEusZ borny

oraz agniEsZKa „guTEK” ZEgiEr, KaTarZyna rosiK, MarTa DoMachowsKa

Projekt zrealizowany w 2016 roku w ramach V edycji programu 
„sZKoła MisTrZów buDowy insTruMEnTów LuDowych” 

prowadzonego przez instytut Muzyki i Tańca.

instrument powstał we współpracy 
z Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
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Twórcy insTrumenTu
Zbigniew Butryn
misTrz

ur. 1952
ur. i zam. Janów Lubelski  
wytwórca instrumentów, basista, skrzypek 
i suczysta, popularyzator i pedagog, 
twórca szkoły suki biłgorajskiej

na początku lat 90-tych za namową redaktora  
Polskiego radia Mariana Domańskiego rozpo-
czął poszukiwania informacji na temat suki bił-
gorajskiej, by później podjąć się rekonstrukcji 
tego unikatowego instrumentu smyczkowego. 
Prototypowy egzemplarz zbudował w 1993 roku 
na podstawie obrazka na znaczku pocztowym. 
Jako lutnik-amator przez kolejne lata doskonalił  
swój warsztat. spod jego ręki wyszło wiele eg-
zemplarzy suki biłgorajskiej, a także kilkadziesiąt 
innych instrumentów, m.in. fidel płocka, mazanki, 
oktawki, gęśle (wszystkie wymienione dłubane  
z jednego kawałka drewna), a także basy, skrzypce  
oraz bębenki jednostronne z brzękadełkami i ba-
rabany. Jak sam podkreśla, wszystkie elementy in-
strumentów tworzy samodzielnie wykorzystując  
przy tym tradycyjne techniki i narzędzia, takie 
jak np. falownica do formowania łubów. Prowadzi  
Pracownię instrumentów Ludowych w Janowie 
Lubelskim. 

wykonane przez niego instrumenty znajdują się 
m.in. w zbiorach Muzeum Ludowych instrumen-
tów Muzycznych w szydłowcu, Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w warszawie, Muzeum 
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüffe-
rowej w Toruniu oraz Fundacji Kresy 2000 Domu 
służebnego Polskiej sztuce słowa Muzyki i ob-
razu. Prezentowane były na różnych wystawach 

w Polsce i za granicą. na wytworach z jego pra-
cowni grają muzykanci wiejscy i ich uczniowie, 
muzycy nurtu folkowego oraz zespoły folklory-
styczne.

Muzyka ludowa oraz rekonstrukcja i budowa tra-
dycyjnych instrumentów muzycznych są najwię-
kszą życiową pasją Zbigniewa butryna. Przez 
wiele lat grał w Kapeli Dudków ze Zdziłowic na 
basach. Jako jedyny podjął się zadania rekon-
strukcji gry na suce biłgorajskiej z perspektywy 
właściwej niegdysiejszym użytkownikom tego 
instrumentu, czyli z perspektywy muzykantów 
wiejskich i wędrownych. rekonstrukcję tę po-
traktował jako proces — dzieło swojego życia. 
wraz z synem Krzysztofem od roku 2007 pro-
wadzi szkołę suki biłgorajskiej, w ramach której  
uczy adeptów gry na instrumentach, organizuje 
spotkania ze śpiewakami i muzykantami z regionu  
roztocza Zachodniego. bierze udział w spotka-
niach w szkołach i przedszkolach, podczas których 
prezentuje instrumenty oraz muzykę swojego  
regionu. Działalność edukacyjną prowadzi także 
poza miejscem zamieszkania, w ramach festiwali  
muzyki tradycyjnej, Festiwalu „rozstajne Drogi”, 
letnich Taborów Domu Tańca, „Pograjek” Zg sTL 
w Lublinie, czy klubu festiwalowego „Tyndyryndy”  
przy ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków  
Ludowych w Kazimierzu. 
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Twórcy insTrumenTu
Katarzyna Rosik
uczennica

ur. 1981, sieradz
zam. Toruń  
snycerz, projektant graficzny, uczennica 
wiejskich muzykantów, śpiewaków i tancerzy, 
popularyzatorka polskiej muzyki tradycyjnej

Jest absolwentką Państwowego Liceum sztuk 
Plastycznych w szczecinie (technik snycerz) 
oraz wydziału sztuk Pięknych uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach grafika 
(specjalność Projektowanie graficzne) oraz Edu-
kacja artystyczna. 

od 2008 r. zajmuje się poszukiwaniami w zakresie  
kultury i muzyki tradycyjnej polskiej wsi różnych 
regionów (radomszczyzna, Kujawy, Kurpie, Kielec- 
czyzna, sieradzkie). od mistrzów muzycznego  
rzemiosła uczy się śpiewu, tańca, gry na bębenku  
jednostronnym i basach. szczególnie jej bliska 
jest kultura muzyczna mikroregionu kajockiego, 
którą ma okazję poznawać przez spotkania z jej 
twórcami — Janem gacą, śpiewaczkami z gałek 
rusinowskich, innymi muzykantami, śpiewakami 
i tancerzami — oraz przez aktywne uczestnictwo 
w lokalnych wydarzeniach muzycznych. 

od 2011 roku grała na bębenku jednostronnym 
w Kapeli Katarzynki. obecnie wespół z Martą 
Domachowską tworzy sekcję rytmiczno-wokalną  
sekund hand, towarzysząc skrzypaczce, Kata-
rzynie Zedel.

od 2014 roku z toruńską żeńską grupą śpiewaczą  
MZK Toruń i Ewą grochowską pracuje nad reper-
tuarem pieśni kujawskich.

od 2014 roku prowadzi warsztaty gry na bębenku  
jednostronnym.  w 2016 roku realizowała projekt 
„bębnisto, chodźcie też” w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego.

współtwórczyni portalu MuzykaTradycyjna.PL, 
projektu „wędrowny uniwersytet Tradycji” (sto-
warzyszenie „Tratwa”), współorganizatorka wiej-
skich Klubów Tańca, a od 2013 r. spotkań „serce 
Dzwonu”. w 2014 roku w ramach akademii Kol-
berga współrealizowała Kielecką szkołę Tradycji. 

współpracuje m.in. z Muzeum Etnograficznym 
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 
warszawskim Domem Tańca, olsztyńskim stowa-
rzyszeniem „Tratwa”. członkini Forum Muzyki Tra-
dycyjnej i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etno-
graficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
w Toruniu, a do 2014 — grupy n obrotów.

Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficz-
nym, introligatorstwem, rękodziełem. Pracę gra-
ficzną łączy często z działalnością promocyjną, 
organizacyjną i edukacyjną wokół muzyki trady-
cyjnej. 
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basy bełczyńskiego
basy dłubane trzystrunowe znajdują się w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w To-
runiu, które weszło w ich posiadanie w 1976 r. opis zawarty 
na karcie muzealnej został sporządzony na podstawie relacji  
osób przekazujących instrument do muzeum, otrzymane 
informacje nie są w pełni wiarygodne, jednak są jedynymi 
jakie posiadamy.

basy zostały wykonane prawdopodobnie ok. 1890 roku przez 
bełczyńskiego (imię nieznane) z wólki (gm. aleksandrów 
Kujawski), który grał na nich podczas wesel i potańcówek.  
ostatnio były używane w latach 30. XX w. Jego dzieło jest 
jednym z nielicznych zachowanych instrumentów tego typu 
z terenu Kujaw. 

basy są niekompletne — brakuje strun, podstawka, naciągu, 
oryginalnego prożka i jednego z kołków. nie zachował się 
również smyczek.

w pewnym momencie swojego basy żywota pomalowano  
farbą olejną, co utrudnia stwierdzenie z jakiego drewna  
zostały zbudowane. Prawdopodobnie dolna część basów 
wykonana została z topoli, a górna z sosny. Podstrunnica nie 
jest bardzo twardym drewnem, ale nie można ocenić z jakim. 
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basy bełczyńskiego

Obie deki pudła rezonansowego są dosyć mocno 
wybrzuszone. nie ma pewności, czy tak zostały 
wyrzeźbione, czy drewno z upływem lat tak się 
odkształciło — można tak wnioskować po tym, że 
w miejscach, gdzie w płycie dolnej boczne ścianki  
są grube pozostały prostopadłe, a tam gdzie są 
cienkie — wyglądają jak ściągnięte do środka.  

Brzegi dolnej płyty zostały ścięte. intencją bu-
downiczego mogło być wycienienie ścianek 
i zwiększenie rezonowanie pudła, albo sprawienie,  
by instrument można było wygodnie trzymać 
podczas grania.

Nie zachował się podstawek, ale na podstawie 
odcisków na płycie górnej można wywnioskować, 
gdzie i jak został umieszczony. 
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basy bełczyńskiego

Dolna płyta basów stanowi pudło rezonansowe 
i ok. 2/3 szyjki. 1/3 wraz z główka jest wykona-
na osobno i doczepiona. nie wiadomo, czy taka 
konstrukcja była początkowym zamierzeniem 
twórcy, czy główka została dosztukowana np. po 
jej zniszczeniu. główka jest doklejona i przybita 
gwoździem do podstunnicy.

Podstrunnica została wykonana z mało twardego 
drewna i nie ma na sobie odcisków strun, czyli 
prawdopodobnie nigdy ich nie dociskano — zgodnie  
z opowieściami i literaturą nie grano na basach 
melodii
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basy bełczyńskiego

brakujące elementy: prożek i jeden z kołków 
zostały wykonane przez pracowników muzeum.

nie wiadomo, czy prożek został zrekonstruowany 
na podstawie oryginalnego, czy powstał w opar-
ciu o wiedzę, że basy występujące na Kujawach 
posiadały trzy struny.

Nie zachował się naciąg do strun, ale na pod-
stawie śladów na drewnie pudła rezonansowego  
(odcisk i gwoździe) oraz nacięć na nodze można  
wnioskować, w jaki sposób był zamontowany. 
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Konsultacje
bardzo ważną osobą, będącą źródłem wiedzy 
dotyczących basów jest skrzypek i trębacz,  
Julian Pawłowski, urodzony w 1922 r., z Lubrańca 
k. brześcia Kujawskiego.

Pan Julian, jako młody chłopak, przed wojną, gry-
wał na skrzypcach na zabawach i po domach 
z basami, które pożyczał od starszego pana 
z wioski. grał na nich ów pan, ale grały też inne 
osoby, które „miały poczucie rytmu”. 

Z opowieści pana Juliana wynika, że w owych 
basach były zamontowane trzy struny flaczane 
(wykonane z jelit). nie skracało się strun — nie 
grano na nich melodii. 

Pan Julian opowiada, że przed wojną, gdy grały  
skrzypce i basy, nie towarzyszył im bęben. Duży 
bęben towarzyszył kapelom z bardziej rozbu-
dowanym instrumentarium (np. z klarnetem  
i harmonią), w których basy już nie grały, ewen-
tualnie zastąpione były przez kontrabas, na któ-
rych wykonywano sekund ze skracaniem strun. 
Po wojnie pan Julian już nie grał z basami i nie 
widział innych kapel w składzie: skrzypce i basy.

Jeżeli chodzi o wygląd basów, pan Julian okre-
ślił, że te basy, które on pamięta były tej samej  
wysokości, co wykonane na podstawie basów 
bełczyńskiego, ale nieco szersze; w kolorze brą-
zowym, podobnie jak skrzypce.

Budowa basów
Rekonstrukcja basów Bełczyńskiego była dużym 
wyzwaniem. instrument, mimo, że wykonany 
bardzo solidnie, posiada znamiona spontanicz-
nej twórczości, którą najtrudniej odtworzyć. ich 
wygląd wynika ze specyfiki użytych materiałów, 
dostępnych narzędzi, użytkowości instrumentu 
oraz fantazji twórcy. Precyzyjne odtworzenie in-
strumentu jest niezwykle trudne, zwłaszcza, gdy 
przy konstruowaniu nowego instrumentu posłu-
gujemy się tylko dokumentacją fotograficzną 
oryginału. w zderzeniu z osobowością budowni-
czych podemujących się rekonstrukcji oraz z wy-
korzystaniem współczesnych narzędzi, powstaje  
instrument zachowujący ogólny wygląd i proporcje  
oryginału, ale naznaczony cechami wynikającymi  
z metod pracy i rozumienia materiałów przez 
jego twórców. 

Rekonstrukcja basów jest też pracą detektywi-
styczną, która domaga się podajmowania decyzji 
na podstawie śladów, nie zawsze mogąc stwier-
dzić na pewno, czy tak pierwotnie poszczególne 
elementy. nie wiadomo, czy obecny kształt ba-
sów jest taki, jak początkowy, czy też podlegał 
zmianom wynikającym ze zniszczeń (np. główka),  
wygody użytkowania (ociosane boki pudła rezo-
nansowego), czy wypaczeń drewna (wypukłość 
płyt po obu stronach pudła rezonansowego).  
Ponadto basy są niekompletne. brakuje strun, 
strunociągu. Prożek jest dosztukowany przez 
pracowników Muzeum.

basy — rekonsTrukcja i źródła

Celem budowy basów przede wszystkim jest ich 
użytkowanie — gra muzyki tradycyjnej. Dlatego 
pewne decyzje o ostatecznym kształcie instru-
mentu były podejmowane pod tym kątem. na 
przykład przy wyborze strun kierowaliśmy się 
kwestiami praktycznymi. Dlatego założone zo-
stały struny fabryczne wiolonczelowe. struny  
jelitowe są trudno dostępne, stosunkowo drogie,  
ale przede wszystkim źle reagują na zmiany 
temperaturowe i wilgotności powietrza, szybko  
się rozstrajając. nie mniej w przyszłości zostanie  
podjęta próba zastosowanie takich właśnie 
strun, żeby sprawdzić różnice brzmieniowe 
i współgranie z innymi instrumentami.

Źródła
Jednym z nielicznych źródeł dających wyobra-
żenie o tym, jak na Kujawach grano na basach, 
są nagrania Kazimierza Andrzejczaka, grającego 
u boku skrzypka, stanisława wronkowskiego 
(z archiwum instytutu sztuki Pan). Pan andrzej-
czak, gra na kontrabasie, ale w sposób rytmiczny,  
nie skracając strun. w nagraniach słynnej kapeli 
Szelążków, która ma już powiększony skład 
o klarnet, Tadeusz Kuczyński sekunduje skraca-
jąc struny. 
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budowa basów
Prace
Prace przy budowie basów były wykonywane  
równolegle i na zasadzie od ogółu do szczegółu.

1. wykonanie/„wydłubanie” dolnej części basów
(pudła rezonansowego)

2. wyrzeźbienie szyjki i główki basów
3. wykonanie płyty górnej basów i wycięcie 

efów
4. wykonanie podstrunnicy, strunociągu, mostka 

i kołków
5. Klejenie poszczególnych części basów
6. wykonanie smyczka — wykonanie drzewca, 

dobór i przygotowanie włosia, montaż
7. ustawienie duszy
8. Montaż luźnych części instrumentu i strun 

oraz kalibrowanie 

Elementy i materiały
wobec trudności określenia z jakiego drewna  
zostały wykonane basy bełczyńskiego, przy do-
borze materiałów do nowego instrumentu były 
brane właściwości drewna oraz dostępność.

1. Dolna płyta: 
— pudło rezonansowe, szyjka i główka 
— olcha

2. Górna płyta:
— płyta zamykająca pudło rezonansowe z efami 
— sosna (leżakowana ponad 10 lat, otrzymana 
od pana bronisława rawskiego)

3. Podstrunnica:
— mahoń (leżakowana ponad 20 lat)

4. Prożek:
— mahoń  

5. Kołki:
— mahoń

6. Naciąg:
— mahoń 
— mosiężny drut
— mikrostriki

7. Noga:
— mahoń

8. Struny:
— a, D, g  
— wiolonczelowe 4/4

9. Smyczek: 
— drzewiec — mahoń   
— końskie włosie 
— kołeczki do umocowania włosia

Narzędzia
Przy budowie basów korzystano z dostępnych 
narzędzi:
1. współczesnych maszyn mechanicznych
2. narzędzi do obróbki ręcznej, tj. dłuta, raszple, 

piły — starych i nowych
3. narzędzi autorstwa pana butryna, np. narzę-

dzia do wypracowywania otworów kołkowych,  
drutu do ustawiania duszy

4. Papiery ścierne
5. Kleju do drewna

Impregnacja i kolor
nie wiadomo jak były zabezpieczone i jaki kolor 
miały początkowo basy bełczyńskiego. Pokryte 
farbą olejną zostały prawdopodobnie w później-
szym czasie. 

Pan Zbigniew butryn swoje instrumenty pokrywa  
pokostem, co impregnuje drewno i przyciemnia 
jego naturalny kolor. nie barwi dodatkowo swoich  
instrumentów.

obecnie zbudowane basy pozostają bezbarwne 
i czekają na koncepcję dot. impregnacji i koloru.
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płyTa dolna 1

sKaLa 1:5
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płyTa dolna 2

mb

Prace:
— wybór spodu i wierzchu dolnej płyty
— znalezienie osi instrumentu według układu 

słojów
— naniesienie rysunku w celu wycięcia kształtu 

instrumentu
— z grubsza ociosanie belki za pomocą piły łańcu- 

chowej
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płyTa dolna 3

Prace:
— wycięcie kształtu instrumentu na pile taśmowej
—  mechaniczne wyszlifowanie brzegów

niniejszej obróbki dokonał henryk Machulak,  
pracownik Zespołu szkół Technicznych w Janowie  
Lubelskim 
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płyTa dolna 4
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pudło rezonansowe 1

sKaLa 1:4
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pudło rezonansowe 2

Przez około dwa miesiące w płycie dolnej stop-
niowo nawiercane były kolejne otwory. celem 
tych prac było powolne odprężanie i odsuszanie 
drewna, co miało zapobiec ewentualnemu jego 
pękaniu lub odkształcenia się.
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pudło rezonansowe 3

Prace:
— drążenie wnętrza pudła rezonansowego do 

wyliczonej głębokości (dno ok. 2 cm)
— wyrównanie dna pudła
—  wyrównanie brzegów wnętrza pudła
—  dalsze drążenie środka dna (ok. 1,2 cm)
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pudło rezonansowe 4
Prace:
— drążenie i wyrównanie dna i ścianek wewnętrz-

nych pudła rezonansowego za pomocą dłuta
— szlifowanie nierówności papierem ściernym — 

ręcznie i za pomocą szlifierki 
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pudło rezonansowe 5

Prace:
— obrysowanie zewnętrznego konturu basów 

z tyłu pudła rezonansowego
— ścięcie boków i wyokrąglenie tyłu pudła 
— [nie zarejestrowane na zdjęciach]



19

pudło rezonansowe 6

Prace:
— przyklejenie wręgów — dębowych, cienkich de-

seczek, które mają zapobiec odkształcaniu 
się dna pudła rezonansowego; na środkowej 
będzie ustawiona dusza, która zyskuje w ten 
sposób solidną podporę

— uroczyste umieszczenie wklejki z informacjami 
o twórcach i projekcie
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wzmocnienie 
Zwiększenie wytrzymałości dolnej płyty.

Prace:
— nawiercenie w trzech miejscach otworów
—  umieszczenie w nich kołków z udziałem kleju
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płyTa górna 1

grubość płyty — 25 mm sKaLa 1:4
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płyTa górna 2

Prace:
— wyrównanie płyty do pożądanej grubości
— wyznaczenie osi płyty
— rozrysowanie kształtu basów i marginesu  

dookoła niego
— wycięcie kształtu basów z dodatkowym mar-

ginesem za pomocą piły taśmowej
—  nadmiar materiału (margines) zostanie ścięty 

po sklejeniu płyty dolnej i górnej
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płyTa górna 3

Drążenie wewnętrznej strony płyty górnej.

Prace:
— rozrysowanie kształtu 
—  drążenie płyty za pomocą dłut
— wyrównywanie za pomocą szlifierki i ręcznie 

papierem ściernym
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płyTa górna 4

Kształtowanie zewnętrznej strony płyty górnej.

Prace:
— narysowanie docelowej grubości brzegu płyty 
—  kształtowanie płyty za pomocą tasaka i dłut
— wyrównywanie za pomocą szlifierki i ręcznie 

papierem ściernym
— ostatnie szlifowanie już na sklejonym instru-

mencie
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płyTa górna 5 — otwoRy REZoNaNsowE, Efy

Prace:
— rozrysowanie efów na płycie
—  nawiercenie otworów na okrągłych zakończe-

niach efów.
— wycięcie efów za pomocą precyzyjnej piły me-

chanicznej
—  ręczna obróbka za pomocą ostrych dłut
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belka basowa

sKaLa 1:4

Prace:
— wyznaczenie rozmiarów belki i miejsca umoco-

wania od wewnętrzej strony płyty
—  przycięcie drewna i nadanie kształtu belce
— wpasowanie belki do wnętrza płyty górnej 
—  przyklejenie belki
—  [nie zarejestrowane na zdjęciach]
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łączenie płyT 
Prace:
— naniesienie kleju na krawędzie obu płyt
— przyciśnięcie ze sobą obu płyt przy pomocy 

zwornic
— po wyschnięciu zeszlifowanie wystających 

poza obręb pudła rezonansowego krawędzi 
płyty górnej

— [nie zarejestrowane na zdjęciach]
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szyjka

Prace:
— rozrysowanie kształtu szyjki i główki
—  ręczne usunięcie nadmiaru drewna — nacięcie 

przy pomocy piły i odłupanie dłutem
— modelowanie kształtu szyjki za pomocą dłut 

i raszpli
— końcowa obróbka szyjki za pomocą precyzyj-

nych dłut i papieru ściernego nastąpiła już na 
sklejonym instrumencie (po połączeniu z górną  
płytą i podstrunnicą)
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główka 1

sKaLa 1:1

a

g

D
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główka 2

sKaLa 1:1
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główka 3
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główka 4 — otwoRy KołKowE

obróbka główki postępuje stopniowo — od ogółu  
do szczegółu. Jednocześnie pracuje się na zewnę- 
trznym kształtem główki i nad komorą kołkową. 
w międzyczasie nawiercono otwory kołkowe.

Prace:
— zaznaczenie miejsc otworów
— nawiercenie otworów mniejszym wiertłem jed-

nocześnie z dwóch stron główki (na przestrzał)
— nawiercenie większym wiertłem otworów ze 

strony, z której ma wejść lekko-stożkowy kołek
— dopracowywanie otworów za pomocą narzędzia  

skonstruowanego przez pana butryna
—  spasowywanie otworów do kołków
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główka 5 — KomoRa KołKowa

wykonanie komory kołkowej wymaga ostrych 
i precyzyjnych narzędzi ze względu na ograni-
czony dostęp do dna i zakamarków komory, 
utrudniający manewrowanie narzędziami. Drąże-
nie komory zostało wykonane przy pomocy dłut, 
nożyków i mini-wiertarki z różnymi końcówkami 
wiercącymi i szlifującymi.
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kołki 1

struna a struna g struna D

sKaLa 1:1
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kołki 2
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podsTrunnica 1

sKaLa 1:3
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podsTrunnica 2
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prożek

sKaLa 1:1
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sTrunociąg 1 

sKaLa 1:1
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sTrunociąg 2

Prace:
— wycięcie konturu naciągu 
— wyrzeźbienie kształtu naciągu
— nawiercenie otworów na mikrostroiki
— nawiercenie otworów na mosiężny drut
— przewleczenie mosiężnego drutu i wykonanie 

na nim pętli do zahaczenia na nodze od basów
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próg

sKaLa 1:1
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noga

Prace:
— noga została wytoczona na tokarce
— została zamocowana w basach lekko pod kątem sKaLa 1:1
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podsTawek

sKaLa 1:1

orginalny podstawek w basach bełczyńskiego  
nie zachował się. nowy powstał według kon-
cepcji pana butryna. Kształt jest bardzo prosty 
i dodatkowo posiada dwa otworki, przez które 
przewleczony jest sznurek wiązany do naciągu 
w celu uniknięcia przewracanie się podstawka. 

Podstawek ustawia się nieco powyżej 1/3 wyso-
kości efów. 

Prace:
— wycięcie i opracowanie kształtu podstawka
—  dostosowanie płaszczyzny styku do łuku płyty  

górnej
— nacięcia na struny wykonane przy montażu 

wszystkich elementów 
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dusza 1

Dusza:
— średnica — 6 mm

Prace:
— oszacowanie wysokości duszy
—  wystruganie i oszlifowanie duszy
— nacięcie rowka na duszy i zawiązanie na duszy, 

przy pomocy którego wiejscy muzykanci usta-
wiali duszę (sznurek często nie był zdejmowany  
po ustawieniu duszy)
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dusza 2

Miejsce duszy znajduje się nieco powyżej 1/3 
efów — na tej wysokości ustawiony zostanie  
również podstawek.

Praca:
ustawianie duszy pan butryn wykonuje przy po-
mocy sztywnego, odpowiednio wygiętego drutu,  
na który nakłuwa duszę. umieszczenie duszy 
w odpowiednim miejscu wymaga umiejętnego  
manipulowania drutem, dopychania drewnia-
ną listewką przez przeciwległy ef i wsparcia  
szczypiec.
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smyczek 1

sKaLa 1:2

sKaLa 1:1
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smyczek 2

Nie znamy oryginalnego wyglądu i specyfiki 
smyczka. niniejszy smyczek został wykonany 
według koncepcji pana butryna.

smyczek wykonany z jednego kawałka drewna 
ma włosie zamocowane na stałe — brak możliwo-
ści regulacji napięcia włosia. bardzo ważne jest, 
by włosie zostało mocno naciągnięte podczas 
mocowania w otworach.

Prace:
— wyczesanie włosia końskiego ogona
—  wycięcie i wyrzeźbienie drzewca
— nawiercenie otworów po dwóch stronach 

drzewca, w których będzie umieszczane wło-
sie; na końcówce smyczka otwór wywiercony 
na wylot

— poszerzenie otworów, wycięcie go w kształt    
 płaską częścią do wewnątrz, tak by włosie 

na niej się rozkładało [nie zarejestrowane na 
zdjęciach]
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smyczek 3

Prace:
— wykonanie szczelin, w których układać się bę-

dzie włosie (jedna ze szczelin widoczna pod 
włosiem na pierwszym zdjęciu) 

— nałożenie kleju do otworu od strony chwytnej 
smyczka, umieszczenie w nim mocno związa-
nego nitką włosia i zaklinowanie drewnianym 
kołkiem

—  ostateczne wyczesanie (na mokro) włosia, 
zawiązanie końcówki i przewleczenie włosia 
przez otwór
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smyczek 4

Prace:
— ułożenie włosia w otworze i naciągnięcie
—  nałożenie kleju do otworu i zaklinowanie na-

piętego włosia drewnianym kołkiem
— nałożenie dodatkowego kleju po dwóch stro-

nach otworu i zawiązanie z jednej strony nitką,  
która dodatkowo klinuje i napina włosie

— wykonanie ozdobnego warkoczyka i ukształ-
towanie go na smyczku

— wtarcie we włosie najpierw kredy (jednorazowo),  
a potem kalafonii
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monTaż
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pierwsze dźwięki
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ZoBaCZ
Facebook/co Kujawy, to Kujawy

www.imit.org.pl [szkoła Mistrzów budowy instrumentów Ludowych] 
www.muzykatradycyjna.pl/programy

www.etnomuzeum.pl

KoNIEC


