
„Skrzypce same w sobie są
wielką tajemnicą, podobnie jak
człowiek. Jeżeli te dwa
nieodgadnione światy zejdą się
ze sobą, to coś dobrego może
z tego wyniknąć, ale nie musi”
– mawiał mistrz Franciszek
Marduła, nazywany cesarzem
polskiego lutnictwa.
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Bo
choć skrzypce to tylko tro-
chę drewna w odpowiednim
kształcie, cztery struny
i smyczek, to możliwości ma-
ją ogromne. Pod palcami do-

brych muzyków potrafią wyrazić niemal
wszystko: zadumę w chaconnach Bacha, ra-
dość w sonatach Mozarta, melancholię
Mendelssohna, a także porywczość i tempe-
rament w kaprysach Paganiniego. W utwo-
rach impresjonistów dźwięki skrzypiec bę-
dą brzmiały ulotnie i nieuchwytnie, w mu-
zyce współczesnej zaskoczą chropowatością
i gwałtownością.

Przez wieki wokół skrzypiec narosło
wiele legend. Instrument ten traktuje się
do dziś jak żywy organizm. Zawdzięcza to
zapewne nie tylko swojej indywidualności
– bo nigdzie na świecie nie ma dwóch iden-
tycznych egzemplarzy – lecz przede wszyst-
kim duszy, bez której skrzypce stają się je-
dynie bezużytecznym kawałkiem drewna.
– Skrzypce to drewniani meteopaci. Reagu-
ją na zmiany pogody, wilgotność. Są chime-
ryczne jak dzieci – mówi Stanisław Król, lut-
nik z Zakopanego.

Sokół odleciał
W Polsce działa około stu lutników i pra-

wie wszyscy pochodzą z Podhala. – Bez mi-
strza Franciszka Marduły, jego walki
o szkolnictwo lutnicze nie byłoby nas aż tylu
– wspomina Stanisław Król. – Jesteśmy w ża-
łobie, bo twórca polskiego lutnictwa Franci-
szek Marduła zmarł. Miał 98 lat i do końca
robił skrzypce. Był człowiekiem niezwykłym,
działał m.in. w Towarzystwie „Sokół”, był
olimpijczykiem, nauczycielem niemal
wszystkich polskich lutników, twórcą szkol-
nictwa lutniczego. Pochowaliśmy go w grud-
niu, na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.
Jego pogrzeb był manifestacją. Siedemdzie-
sięciu grających muzyków w strojach góral-
skich przygrywało mu w ostatniej drodze.
Nasz sokół odleciał – dodaje.

Franciszek Marduła uczył wielkiego sza-
cunku do pracy, zamiłowania do drewna.
Mawiał: „w drewnie pracują ludzie szlachet-
ni, ale nie na tyle, aby nie mogli poprzez
swoją pracę tego drewna jeszcze uszlachet-
nić”. – Każde spotkanie z nim, mimo że wi-
dywaliśmy się dzień po dniu, było uroczy-
stością. Był kreatywny, otwarty, serdeczny,
skromny. To nic, że dzieliła nas różnica wie-
ku, blisko 45 lat. Jego zawsze interesowało,
co robi młodszy lutnik – podkreśla Stani-
sław Król.

Urodzony w 1909 roku w Poroninie
Franciszek Marduła był piątym z dwana-
ściorga dzieci. „A że urodziłem się słabo-
wity, nikt nie przypuszczał, abym miał
długo żyć. Postanowili więc jak najszyb-
ciej mnie ochrzcić. Chrzestnym ojcem zo-
stał zamieszkały wówczas u nas wielki po-
eta Jan Kasprowicz. – Będzie najtward-
szym chłopcem w rodzinie – powiedział
wtedy o mnie. I to się sprawdziło...”
– wspominał w licznych publikacjach
Franciszek Marduła.

Stolarstwa uczył się w pracowni swojego
ojca, Józefa Marduły. Tam właśnie przycho-
dził Andrzej Bednarz, lutnik samouk z By-
strego, który przez kilka lat w USA praco-
wał w lutniczej manufakturze, wrócił
na Podhale i prowadził kursy wieczorowe
z lutnictwa. „Jak zobaczyłem lutnika
przy pracy, to coś mnie tak w dołku ścisnę-
ło” – miał powiedzieć Franciszek Marduła
wiele lat później.

Pierwsze skrzypce zrobił w 1928 r.,
na wzór rozebranego, gotowego instrumen-
tu. Po latach nazwał je „prymitywną robo-
tą”. Jednak te pierwsze skrzypce przetrwa-
ły do dziś. Instrument znajduje się w Krako-
wie i nadal gra. Skrzypce zrobił także w sta-
lagu w Muhlebergu, gdzie trafił po obronie
Lublina. Wierzch wystrugał ze świerka,
resztę z brzozy. Skleił instrument z dziesię-
ciu części. Za narzędzia posłużyły mu dłuta
z blachy, gwoździ i kawałki szkła. W obozie
jeden z kolegów odegrał na nich polski
hymn. Dziś skrzypce te stanowią cenną pa-
miątkę rodzinną. Na spodniej płycie widnie-
ją napisy „Dla ukochanej żony Stasi”,
„Niech żyje Polska Niepodległa”, „Muhle-
berg 9.3.1940”.

Michał Anioł
Nie wiadomo, kto wynalazł skrzypce.

Niektórzy przypisują to lutnikom włoskim,
inni niemieckim. Jedno jest pewne – pierw-
szy znany instrument pochodzi z lat czter-
dziestych XVI wieku. Zbudowany został
przez Andrea Amatiego, założyciela szkoły
kremońskiej. Dzięki zachowanym przeka-
zom, polscy historycy muzyki twierdzą, że
skrzypce były znane na naszej ziemi na dłu-
go przed datą powstania instrumentu Ama-
tiego. Już w średniowieczu używano ich
w muzyce ludowej. Jednak ich kształt
znacznie różnił się od instrumentu po-
wszechnie nam znanego. Ludowe skrzypce
były wyżłobione z jednego kawałka drewna,
miały kształt owalny bez talii i inne moco-
wanie strun.

Znany nam do dziś model skrzypiec po-
jawił się pod koniec XV wieku i, jak głosi le-
genda, jest dziełem samego Michała Anioła.
Swoją błyskawiczną karierę zawdzięcza
przede wszystkim mocnemu i głośnemu
dźwiękowi – utwory na nich wykonywane
były słyszalne nawet w dużych salach. Jak
każdy instrument, tak i skrzypce miały swo-
ich wielkich budowniczych. Wśród nich
można odnaleźć Gasparo Bertolottiego, całą
dynastię Amatich czy w Polsce słynną kra-
kowską rodzinę lutników – Grobliczów.

Ale arcymistrzem wśród lutników był
Antonio Stradivari. To on właśnie odkrył ta-
jemnicę budowy skrzypiec. I choć przekazał
ją swoim uczniom, już nikt z nich mu nie do-
równał. Skrzypce Stradivariusa łatwo moż-
na rozpoznać. Porażają pięknem – zarówno
dźwiękiem, jak i harmonią bryły. Stały się
dla wielu pokoleń lutników niedoścignio-
nym wzorem, prawdziwym dziełem sztuki.
Lutnicy starali się za wszelką cenę dorów-
nać mistrzowi.

Do dziś blisko trzystuletnie instrumenty
Stadivariusa budzą wiele emocji. Najlepsze
egzemplarze znajdują się w prywatnych ko-
lekcjach bądź w muzeach instrumentów
– głównie w Stanach Zjednoczonych i w Ro-

ment doskonale brzmi – mówi Stanisław
Król, który od kilku miesięcy pracuje
i mieszka w Zakopanem.

Drzewo i drewno
– Stukam, pukam, szukam, czy drewno

się do mnie odezwie. Myślę po nocach, nie
śpię. Lutnictwo to nieuleczalna choroba
– mówi Stanisław Król. – Bo od wyboru
drewnawszystko zależy.W 1990 roku znala-
złem piękne drzewo, jawor na Czantorii. Ile
ja się nawalczyłem z nadleśnictwem, aby mi
je pozwolili wyciąć. Ale udało się.

Kiedy na początku lat 90. pożar strawił
Pałac pod Baranami w Krakowie, hrabia Po-
tocki zgodził się, aby Stanisław Król zabrał
nadpalone stare belki drewniane. Była nie-
dziela, ludzie wracali z sumy z kościoła Ma-
riackiego, a tu dwóch młodych ludzi przez
Rynek taszczyło osmolone bele. Zaintereso-
wała się nimi policja. Młodzi lutnicy tak sko-
łowali policjantów, że ci postanowili im po-
móc i podrzucili radiowozem belki
pod wskazany adres. – Opłacało się. Z tego
materiału zrobiłem kilka dobrych instru-
mentów. A to, co zostało, przerobiłem na bel-
ki, dusze, kloce – mówi Stanisław Król.

Skrzypce zbudowane są z 72 elemen-
tów i kilku gatunków drewna. Górna płyta
na ogół jest zrobiona ze świerku, jodły,
czasem cedru, zaś spód, boki i głowa z ja-
woru, czasem klonu. Drewno leżakuje
w pociętych klocach przynajmniej 6 lat.
Im dłużej, tym lepiej.

Dźwięk skrzypiec zależy nie tylko
od materiału, ale także od sposobu uformo-
wania. Nieraz już pierwsze cięcie drew-
na zadecyduje, czy instrument będzie udany
czy nie. Złe proporcje bryły mogą spowodo-
wać, że nie wyda ani jednego dźwięku.

Podobnie rzecz się ma z legendarną du-
szą skrzypiec – małym okrągłym kołkiem.
Gdyby go nie było, skrzypce byłyby mar-
twe – nie dałoby się nic na nich zagrać.
Dusza w skrzypcach ma zadanie statycz-
ne, gdyż podpiera górną płytę, oraz aku-
styczne, bo wprowadza harmonię drgań
pomiędzy dolną a górną płytę. Godzi har-
monię dźwięków.

– Lutnictwo to jest rozmowa z drewnem.
Jeżeli się człowiek dogada, to coś z tej roz-
mowy będzie – mówi Stanisław Król. – Kiedy
na końcu montuję w skrzypcach duszę – ta-
ki drobny kołeczek, niby nic – zawsze robię
przy niej znak krzyża, dziękując Bogu, że
zrobiłem instrument, że doczekałem kolej-
nych moich skrzypiec.

Pokusa
Pracownia mistrza Marduły, w domu

przy ul. Kościeliskiej 44 w Zakopanem, po-
zostawała zawsze dla wszystkich otwarta.
Już z daleka, z ulicy, było widać jak mistrz
pracuje: lekko zgarbiony nad stołem, w bia-
łym fartuchu. Zawsze można było wpaść,
pogadać, zapytać. Rozmawiał nie przerywa-
jąc pracy nad instrumentem. Kiedyś pod-
czas takiej wymiany zdań z młodymi kleił
kontrabas. Był tak zaaferowany rozmową,
że zapomniał, iż w środku zostawił garnek
z klejem. Gdy się zorientował, ryknął tylko:
„psio krew”.

Franciszek Marduła mawiał: „Nie myśl
nigdy o pieniądzach. Jeżeli będziesz robił
dobre instrumenty, pieniądze same do cie-
bie przyjdą”. Uczył także młodych lutników
prawdy. „Lutnik nie może oszukiwać ani
klienta, ani siebie” – mawiał.

Ale pokusa pieniądza jest wielka. Choć
na Podhalu działają lutnicy artyści, którzy
instrumenty robią sami od początku
do końca, tacy jak m.in. Jacek Krupa, An-
drzej Bednarski, Roman Głogowski, Jan
Bobak, Stanisław Marduła, syn Franciszka,
to są też tacy, którzy w pogoni za zyskiem
produkują skrzypce w manufakturach, sy-
gnując swoim nazwiskiem jako instrumen-
ty lutnicze. Dzięki temu, że zatrudniają
wiele osób, a każda z nich robi inny ele-
ment skrzypiec, skracają czas powstania
instrumentu z dwóch, trzech miesięcy
do kilku tygodni.

– Na takie instrumenty też będzie zbyt,
ale klient o sposobie ich powstania powi-
nien wiedzieć, ponieważ w przeciwnym ra-
zie jest to oszustwo – tłumaczy Stanisław
Król. – Bo lutnictwo jest sztuką, a nie fabry-
ką. A zrobienie dobrych skrzypiec jest wiel-
ką sztuką.

sji. Są skatalogowane i ze wszystkich stron
obfotografowane. Czasem najwybitniej-
szym skrzypkom muzeum wypożycza in-
strument. Niekiedy skrzypce Stradivariusa
pojawiają się na aukcjach. Osiągają wtedy
zawrotne ceny, dochodzące nawet do pięciu
milionów dolarów. Ich właścicielami stają
się na ogół bogaci kolekcjonerzy, banki bądź
największe muzea.

Wirus
– Lutnictwo jest jak wirus – mówi Stani-

sław Król. – Mnie ten wirus zaatakował
w 15. roku życia. Franciszek Marduła bywał
w naszym domu na Harendzie. Uczyłem się
wówczas stolarstwa w szkole Kenara, ale
już marzyłem o lutnictwie. Miałem jednak
wiele wątpliwości, dlatego postanowiłem
porozmawiać z mistrzem Mardułą.

Przyszły lutnik powiedział wówczas mi-
strzowi, że bardzo chciałby robić skrzypce,
ale się boi. A na to mistrz: „Jak się boisz, to
nadajesz się do tej pracy. Bo tu trzeba mieć
zawsze wątpliwości”. –W tym zawodzie nie-
zbędna jest pokora. Bo wydaje się, że
wszystko się wie, lecz gdy coś nie wychodzi,
gdy drewno zawodzi, człowiek robi się mały
– tłumaczy Stanisław Król.

Franciszek Marduła powtarzał młod-
szym lutnikom, że „nie można w życiu robić
tylko jednego”. Sam – choć przez całe życie
wykonał 650 instrumentów – zajmował się
ponadto wyrobem mebli, biżuterii, a także
produkcją nart. Jako 94–latek zrobił wnucz-
ce toaletkę, w stylu zakopiańskim, pełną
pięknych ornamentów.

Dlatego i Stanisław Król podjął i ukoń-
czył studia w krakowskiej ASP na wzornic-
twie przemysłowym. Pedagodzy pytali: kim
ty właściwie jesteś, projektantem czy lutni-
kiem? – A ja zawsze odpowiadałem, że jed-
nym i drugim. Na studiach nauczyłem się
precyzji i myślenia abstrakcyjnego. Bo
w lutnictwie trzeba mieć wyobraźnię. Kiedy
nie miałem narzędzi do zrobienia skrzypiec,
to je sobie zaprojektowałem i wykonałem
– mówi Stanisław Król, któremu sam
ks. prof. Józef Tischner, wujek kolegi, przy-
woził dłuta z Wiednia.

Skrzypce, które doszły do finału na Kon-
kursie Lutniczym im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu w 1986 r. Stanisław Król
zrobił w akademiku, niemal na kolanach.
Kolejne, które otrzymały III nagrodę na tym
samym konkursie, ale pięć lat później, wy-
konał już w swojej krakowskiej pracowni,
przy ul. Wielopole.

Pierwsze swoje skrzypce z tzw. wilkiem,
czyli nieczystym jednym dźwiękiem, roz-
trzaskał z pasją o krzesło. Dziś tego żałuje.
– Teraz mam już więcej doświadczenia
i wiem, że takie skrzypce trzeba otworzyć
i wymienić kilka elementów. I bardzo często
okazuje się, że po takich zabiegach instru-

Rozmowa z drewnem

– Stukam,
pukam, szukam,
czy drewno się
do mnie
odezwie. Myślę
po nocach, nie
śpię. Lutnictwo
to nieuleczalna
choroba – mówi
Stanisław Król.

F
O
T
. 
A
N
N
A
K
A
C
Z
M
A
R
Z

www.dziennik.krakow.pl

PIĄTEK, 28 GRUDNIA 2007 

22 PIĄTEK


