
Lekcja muzyki dla klas 6 (wszystkie) 

 

Muzyka ludowa w regionie Lubelszczyzny. 

 

Tak, jak w całej Polsce, tak i na Lubelszczyźnie najpopularniejszym instrumentem wchodzącym w 

skład kapel, były skrzypce. Starsze od nich dudy, choć występowały dawniej i na tym terenie, 

zachowały swoją żywotność w Wielkopolsce i na Żywiecczyźnie. Skrzypce stały się ulubionym 

instrumentem muzykantów zamieszkujących Lubelszczyznę najpewniej z powodu swojej poręczności, 

gdyż nie sprawiały wielkiego ciężaru przy kolędowaniu czy w drodze orszaku weselnego do kościoła. 

Skrzypce w takiej postaci, w jakiej dziś używają ich muzykanci są najczęściej skrzypcami fabrycznymi, 

nieróżniącymi się wiele od tych używanych przez profesjonalnych muzyków. Jednak pierwowzór 

ludowych skrzypiec sięga znacznie głębiej w przeszłość. Prototypem instrumentów strunowych mógł 

być łuk muzyczny – jedna struna naciągnięta na wygięty kijek zakończony czymś, co pełniło rolę 

rezonatora - najczęściej był to pęcherz zwierzęcy. Strunę tę szarpano lub pocierano pierwszym 

smyczkiem z końskiego włosia. Instrument ten, a może raczej narzędzie, dało podstawę do prób 

udoskonalenia, by wzbogacić jego użyteczność muzyczną. Zanim jednak zaczęto wykorzystywać 

skrzypce, formą pośrednią były instrumenty dłubane w jednym kawałku drewna. Na Lubelszczyźnie, a 

konkretnie w okolicach Biłgoraja, były to oktawki. Posiadały owalny korpus, bez wyraźnych boków, 

bez wcięć w talii instrumentu. Wyposażone były w cztery struny. Z racji małych rozmiarów 

najprawdopodobniej cechował je wysoki strój. Mogły być używane do końca XIX w. do gry i 

zdobywania pierwszych muzycznych szlifów przez młodych muzykantów. Kiedy powszechnie zaczęto 

wykorzystywać skrzypce, oktawki zostały całkowicie zapomniane. Można pokusić się o hipotezę, że 

kapela ludowa nie mogła istnieć bez skrzypiec. To one odpowiedzialne były za prowadzenie melodii. Z 

czasem zyskały dominującą pozycję wśród ludowych instrumentów na terenie całej Polski. 

 

Struny do instrumentów (bądź też strony w gwarze okolic Janowa Lubelskiego) wykonywano 

samodzielnie z suszonych i skręcanych jelit baranich. Gra na skrzypcach (ponoć w gwarze określano je 

psami) ludowych muzykantów jest wyjątkowa ze względu na niezwykle bogatą ornamentykę. 

Charakterystyczne jest zagarnianie smyczkiem sąsiednich strun w akcentowanym momencie. Jednak 

nie ma ogólnej zasady, czy reguły, która byłaby odpowiednia dla opisania gry poszczególnych 

skrzypków. Wśród wiejskich muzykantów bardzo silne jest dążenie do wypracowania sobie swoistej, 

oryginalnej artykulacji. Każdy z nich wprowadza niepowtarzalne ozdobniki, które decydują o pięknie 

wykonania melodii. Obecnie muzykanci grają na instrumentach fabrycznych lub pochodzących od 

ludowych lutników, ale wykonywanych dokładnie na podobieństwo skrzypiec profesjonalnych. 

 

Proszę abyście zapoznali się z przesłanym materiałem a jako pracę wymienili jakie jeszcze 

instrumenty charakterystyczne występują w tym regionie naszego kraju i przesłali mi ich nazwy na 

maila. 

 

 


