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SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ 

 – RODZINNA INICJATYWA EDUKACJYJNA TRADYCJI REGIONALNEJ 

 

Streszczenie 

Szkoła Suki Biłgorajskiej w Janowie Lubelskim wyrosła 

z amatorskich zainteresowań ojca i syna – Zbigniewa i Krzysztofa 

Butrynów – regionalną kulturą tradycyjną. Suka – instrument, który 

na naszych ziemiach zaginął,  została odtworzony między innymi 

przez Zbigniewa Butryna. Ojciec i syn uczą budowy tego i innych 

instrumentów ludowych oraz gry na nich muzyki regionu, 

z którego pochodzą.  

 

Edukacja w zakresie tradycji regionalnej w Polsce jest nikła, mimo 

że w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

na przykład,  według wymagań szczegółowych treści nauczania plastyki, 

„uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym 

i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska” 

(MEN, 2008). W średnich szkołach muzycznych ponownie wprowadzany 

program przedmiotu: „folklor muzyczny w Polsce” ma charakter pilotażowy. 

Materiały pomocnicze do nauczania tego przedmiotu dla nauczycieli szkół 

i ognisk artystycznych wydane przez Centrum Edukacji Artystycznej 

(Sobieska, 2006), w Bibliotece Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

w Lublinie otworzyłem jako pierwszy czytelnik w 2011 roku – piątym 

od wydania.  

Niedostatek edukacji regionalnej w szkolnictwie, próbują 

kompensować oddolne inicjatywy, wyrastające z osobistych pasji. Tak 

powstał na przykład Dom Tańca w Warszawie, czy – założona przez skrzypka 

Bartosza Niedźwieckiego – Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej. Jan Bernad 

http://www.domtanca.art.pl/
http://www.msml.waw.pl/msml.html


 

 

– założyciel Fundacji „Muzyka Kresów” w Lublinie i Międzynarodowej 

Szkoły Muzyki Tradycyjnej – wśród młodzieży uczy też swoje córki. 

Muzyczna aktywność rodziców nie może zostać nie zauważaną w domu, 

w rodzinie – udziela się dzieciom.  

Edukacja pierwotnie miała miejsce głównie w rodzinie i opierała się 

na naturalnych potrzebach dziecka: więzi z rodzicem i naśladowania go. 

Rodzinna edukacja przetrwała w przekazie: języka ojczystego i komunikacji 

niewerbalnej w podstawowych zachowaniach społecznych, podstaw higieny, 

odżywiania (czasem tylko świątecznych potraw), najprostszych modlitw. 

Współcześnie edukacja - w przeważającej mierze - przejęta jest przez 

zewnętrzne, państwowe lub biznesowe instytucje. Mało popularna, choć 

możliwa w Polsce, jest edukacja domowa. Program podstawowej edukacji, 

pierwotnie tworzony, wybierany przez rodzinę lub osobiście, obecnie jest 

wymyślany przez innych i realizowany jako socjalistyczny przymus szkolny. 

Socjalizm, przez mechanizmy ekonomiczne, bywa weryfikowany negatywnie 

w gospodarce, ale w szeroko rozumianej kulturze: polityce, sztuce, edukacji 

a nawet nauce (np. kontynuacje Szkoły Frankfurckiej) neomarksizm rozwija 

się. Konsekwencją tego jest możliwość zarządzania nawet kulturą, 

świadomością, tożsamością przez państwowe oraz ponadnarodowe 

bezosobowe systemy, media. Ma miejsce postęp destrukcyjny marksizmu 

kulturowego, będącego ideologią Unii Europejskiej (Michalkiewicz, 2012) – 

współczesny kulturkampf. Może być to m.in. skutkiem i przyczyną destrukcji 

rodzin i przekształcania edukacji w kontaktach osobowych na bezosobowe 

relacje zadaniowe. Ma to wpływ na kształtowanie osobowości, tożsamości 

rodzinnej, narodowej, kulturowej.  

Świadomość tych mechanizmów może być wykorzystywana 

w manipulowaniu tożsamością lub w przywracaniu naturalnej ciągłości 

przekazu kultury tradycyjnej. Konstruktywnie w tym przywracaniu mogą 

oddziaływać też instytucje. Na przykład na Festiwalu Kapel i Śpiewaków 

Ludowych w Kazimierzu w końcu lat siedemdziesiątych XX w. wprowadzono 

– z inicjatywy Mariana Domańskiego – kategorię „duży – mały”, promującą 

http://www.muzykakresow.pl/
http://youtu.be/41S4NDn2d9M


 

 

zespoły młodych ale i złożone z przedstawicieli różnych pokoleń, kapele 

rodzinne czy duety np. babci z wnuczką.  

Wielokrotnie na tym festiwalu nagradzana była kapela Dudków. 

Dudka to instrument muzyczny znany z pastorałek ale i nazwisko skrzypków, 

braci: Bronisława i Tadeusza Dudków ze Zdziłowic, kontynuujących – 

udokumentowaną przez około 150 lat – rodzinną tradycję muzykowania. 

Grać uczył ich ojciec. W kapeli najmłodszym był Zbigniew Butryn, który 

uczył się u Bronisława Dudki (Kapela, 2000). Bronisław przeżywszy 89 lat 

zmarł w 2007 roku a 85 letni Tadeusz w 2010. Kapela współpracowała 

z Janowskim Ośrodkiem Kultury. 

Szkoła Suki Biłgorajskiej w Janowie Lubelskim wyrosła z amatorskich 

zainteresowań ojca i syna – Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów – regionalną 

kulturą tradycyjną.  

Suka biłgorajska, to instrument, który zaginął na naszych ziemiach a 

ostatni jego egzemplarz prezentowany na wystawie instrumentów w 

Warszawie w 1888, znamy tylko z zapisów i rysunków. Karłowicz w 1888 

roku stwierdza, że jest ona instrumentem zupełnie wyszłym z użycia. 

„Według opowiadania szan. właściciela, suka była dawniej w użyciu 

Rusinów w Lubelskiem. Okaz wystawiony nabyty został we wsi Bielakach 

(powiat biłgorajski). Ostatnim muzykiem, umiejącym używać suki, miał być 

wieśniak Józef Jura, we wsi Kocudza (pow. biłgorajski)” (Karłowicz, 1888). 

Ilustracja wykonana piórkiem i akwarelą przez Wojciecha Gersona w 1895 

roku, tego samego egzemplarza instrumentu, zawiera opis: „Suka. instrument 

smyczkowy starożytny polski nabyty w r. 188. we wsi Kocudza w powiecie 

Biłgorajskim (pomiędzy Janowem a Frampolem. Ostatni grał na nim Józef 

Góra wówczas 50-letni. Własność Józefa Pawłowskiego art. mal. w 

Warszawie”. Stęszewski (1975) podaje, że na suce, należącej do wuja, 

urodzonego w 1870 r., grał w młodości Gilas i że kapela biłgorajska 

tradycyjnie składała się z suki i bębenka z brzękadłami a skład ten 

poszerzony o drugi chordofon smyczkowy, dotrwał do czasów współczesnych 

jako dwoje skrzypiec i bębenek.  

http://www.szkola.sukabilgorajska.pl/


 

 

Do poszukiwań tego instrumentu i wieści o nim wśród ludzi 

z okolicznych wiosek zainspirował Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego 

folklorysta redaktor Polskiego Radia, Marian Domański. Zaginiony 

instrument zaczął odtwarzać Zbigniew Butryn w początku lat 90-tych XX 

wieku. Rekonstrukcję tę rozpoczął na podstawie znaczka pocztowego 

o wymiarach około 3x4 cm (Stasik, 1985).  

 

 

Fot. 1. Znaczek pocztowy. Z. Stasik 1985 

 

 

Później dotarł do akwareli Wojciecha Gersona, zawierającej też wymiary 

instrumentu (Dahlig-Turek, 2009a s. 12). Wykorzystał również swoje 

doświadczenie amatora muzyka-lutnika i współpracę z Marią Pomianowską, 

znawcą i wirtuozem instrumentów smyczkowych Euroazji.  

Rekonstrukcji do celów muzealnych suki i podobnego instrumentu 

(„fideli płockiej”) dokonał także Andrzej Kuczkowski we współpracy 

z etnomuzykologiem Ewą Dahlig-Turek, na zamówienie Marii 

Pomianowskiej.. „Fidel płocką” (pochodzącą prawdopodobnie z XVI w., 

obecnie w Muzeum Mazowieckim w Płocku) znaleziono na dnie zasypanej 

studni podczas badań archeologicznych w Płocku w 1985 roku. Dokonano 

także rekonstrukcji podobnych „skrzypic” z okolic Mielca na podstawie 

akwareli Stanisława Putiatyckiego z 1840 roku (Dahlig-Turek, 2009b).  

Instrumenty te zalicza się do grupy fideli „kolanowych” (siedząc 

trzyma się pionowo opierając na udach), „paznokciowych” (struny skraca się 

dotykając z boku paznokciami). Taką techniką grano na instrumentach 

podobnej budowy także  w Rosji na zanikłym w XIX w. gudoku a do dziś gra 

się w Bułgarii (gadułka), w krajach byłej Jugosławii (lijerica), Grecji 

http://joystamps.com/pl/stamp/1349
http://joystamps.com/pl/stamp/1349
http://ethnomuseum.website.pl/picture_381.dyn/Chopin_maly.pdf
http://ethnomuseum.website.pl/picture_381.dyn/Chopin_maly.pdf


 

 

i Kalabrii (lira), Turcji (kemencze), a także w kulturach Azjatyckich 

(np. indyjskie sarangi) (Dahlig-Turek, 2009a). Ewa Dahlig (2001) nie 

wyklucza, że instrument ten przywędrował do nas z migracjami ludności 

z opanowanych przez Turków Bałkanów a Kocudza mogła być w przeszłości 

wioską turecką.  

Maria Pomianowska odtworzyła na tych zrekonstruowanych 

instrumentach – zapomnianą w Polsce – technikę gry paznokciowej 

(Pomianowska, 2009). Od października 2010 r. prowadzi na Wydziale 

Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie autorski kierunek 

studiów: „Fidele kolanowe”. Jest to początek tworzenia wydziału muzyki 

etnicznej.  

 

 

 

Fot. 2. Maria Pomianowska gra na fideli kolanowej. W. Frąckiewicz 2003 

http://ethnomuseum.website.pl/picture_381.dyn/Chopin_maly.pdf
http://ethnomuseum.website.pl/picture_381.dyn/Chopin_maly.pdf


 

 

Maria Pomianowska jest także autorką projektu "Chopin bez granic. 

Edukacja przez muzykę", w którym w 2010 (Roku Fryderyka Chopina) brało 

udział kilkadziesiąt dzieci m.in. z Wenezueli, Rosji, Burkina Faso, 

Kazachstanu, Polski. Celem była pomoc dzieciom najbiedniejszym poprzez 

edukację muzyczną. Dzieci pracowały między innymi nad wspólnym 

wykonaniem utworów Fryderyka Chopina na instrumentach typowych dla 

swojego kraju. Organizacją zajmowała się Fundacja Kultura i Sztuka ponad 

Granicami pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz jego 

małżonki Marii Kaczyńskiej. 

Do tej pory powstało wiele suk biłgorajskich, wykonanych przez 

Zbigniewa Butryna. Od niego w sposób naturalny, chcąc naśladować ojca, 

nauczył się grać na skrzypcach a później na suce jego syn, Krzysztof. W 2008 

roku obaj założyli i nadal prowadzą Szkołę Suki Biłgorajskiej. Uczą budować 

nie tylko suki. W pracowni powstają bębenki, barabany, basy, skrzypice, 

oktawki, mazanki, gęśle, … .  

 

Fot. 3. Instrumenty Butrynów, Janów Lubelski. W. Frąckiewicz 2010 



 

 

Pod okiem Zbigniewa Butryna każdy może prostymi narzędziami 

samodzielnie wykonać instrument, zaczynając od, na przykład: moczenia 

skóry w wapnie na bębenek, czy rysunku suki na desce. 

 

 

Fot. 4. Szablon suki Zbigniewa Butryna. W. Frąckiewicz 2008 

 

 

Fot. 5. Zbigniew Butryn wykreśla sukę na desce. W. Frąckiewicz 2008 



 

 

 

Fot. 6. Wycinanie suki z deski. Kadr z filmu. W. Frąckiewicz 2008 

 

 

Fot. 7. Zbigniew Butryn uczy grać na suce, Szklarnia. Kadr z filmu. W. Frąckiewicz 2011 

 

http://youtu.be/BoreWZa69fs
http://youtu.be/FjQBblK7xWU


 

 

Nauka gry odbywa się ze słuchu (film: Frąckiewicz, 2011b). Zbigniew 

Butryn nauczył grać na suce kilkudziesięciu uczniów. W Szkole można 

nauczyć się grać typowe dla tego regionu melodie i rytmy: podróżniaka, 

krowiarza, polki, oberka (film: Frąckiewicz, 2008, 3’12”- 3’30”).  

Tradycyjna kapela biłgorajsko-janowska składała się często z dwojga 

skrzypiec i bębenka zwanego "sitkiem", dlatego też koniecznym elementem 

zajęć jest ćwiczenie na "sitku" rytmów i akcentów charakterystycznych 

dla Roztocza Zachodniego. Można też uczyć się na skrzypcach i basach.  

 

 

Fot. 8. W Szkole Suki Biłgorajskiej: Krzysztof Butryn (skrzypce), Zbigniew Butryn 

(kontrabas), Stanisław Głaz (skrzypce), Janów Lubelski. W. Frąckiewicz 2008 

 

Szkoła współpracuje z lokalnymi wiejskimi skrzypkami: Stanisławem 

Głazem z Dzwoli, Bronisławem Bidą z Gródek oraz śpiewakami: 

Stanisławem Fijałkowskim (1928 - 2012) z Chrzanowa i Janiną Chmiel 

z Wólki Ratajskiej – też tancerką (Butryn, 2011). W Szkole organizowane są 

również warsztaty tańców regionalnych.  

http://youtu.be/FjQBblK7xWU
http://youtu.be/BoreWZa69fs?t=3m12s
http://www.sukabilgorajska.pl/index.htm


 

 

Swoją siedzibę Szkoła ma w Janowie Lubelskim, w blisko stuletniej 

chałupie nieżyjącego już muzykanta – Władysława Bieńki.  

 

 

Fot. 8. Władysław Bieniek z saksofonem w swoim domu. Ze zbiorów domowych W. Bieńki 

 

 

Fot. 9. Szkoła Suki Biłgorajskiej – dom W. Bieńki, Janów Lubelski. W. Frąckiewicz 2008 



 

 

 

Fot. 10. Św. Franciszek dłuta brata Z. Butryna przed domem po W. Bieńce. 

W. Frąckiewicz 2010 

 

Dom po Władysławie Bieńce, dzięki Butrynom, staje się ośrodkiem 

kontynuacji i odtwarzania kultury regionalnej, nie tylko muzycznej. 

Przed budynkiem stanęła w 2010 roku rzeźba w drewnie św. Franciszka, 

dłuta brata Zbigniewa Butryna.  

Tu odbywają się także przygotowania do kolędowań. 

Z przedstawieniem „Herodów” i śpiewem mniej znanych, regionalnych kolęd 

grupa młodzieży jeździła, chodziła po okolicznych wioskach, odwiedzając 

prywatne domy (film: Frąckiewicz, 2011a). Próbowano zbierać zapomniane 

pieśni i wspólnie z gospodarzami śpiewano powszechnie znane kolędy. 

Z mniej znanych w 2010 roku przygotowano między innymi: „Tam 

w miasteczku Jeruzalu …”, „Hej! Hej! Lelija, Panna Maryja …”, „Stała nam 

się nowina miła …”, „Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła …”. 

http://youtu.be/KTglobKM15M


 

 

 

 

Fot. 11. i 12. Herody 2010/2011, kadry z filmu. W. Frąckiewicz 

http://youtu.be/KTglobKM15M


 

 

 

 

 

 

 

Fot. 13. Herody 2010/2011, kadr z filmu. W. Frąckiewicz 

 

 

Zajęcia odbywają się także w pobliskiej Szklarni w Lasach Janowskich 

(ostoja konika polskiego, gdzie pracuje Zbigniew Butryn). Tu budowane są 

nie tylko instrumenty muzyczne ale i strachy. Strachy później 

z towarzyszeniem kapeli są rozstawiane po okolicznych polach i łąkach (film: 

Frąckiewicz, 2011b). Stworzona została nowa „tradycja”, by dostać dotację dla 

miejscowych artystów.  

 

http://youtu.be/KTglobKM15M
http://youtu.be/FjQBblK7xWU
http://youtu.be/FjQBblK7xWU


 

 

 

 

Fot. 14. i 15. Strachy ze Szkoły Suki Biłgorajskiej, Szklarnia. W. Frąckiewicz 2011 

 

 



 

 

 

 

 

Fot. 16. Korowód ze strachami na wozie i kapelą, Szklarnia. Kadr z filmu. 

W. Frąckiewicz 2011 

 

 

 

 

Fot. 17. Strach ze Szkoły Suki Biłgorajskiej, Szklarnia Kadr z filmu. W. Frąckiewicz 2011 

 

http://youtu.be/FjQBblK7xWU
http://youtu.be/FjQBblK7xWU


 

 

Szkoła współpracuje z Janowskim Ośrodkiem Kultury a liczne 

wykłady, pokazy, warsztaty ojciec i syn prowadzą też w różnych miejscach 

Polski. Także grają do słuchu i do tańca.  

Krzysztof Butryn, absolwent kulturoznawstwa UMCS, pracuje jako 

specjalista w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

w Lublinie. Jest członkiem lubelskiej Kapeli Braci Dziobaków z Woli 

Destymflandzkiej. Mieszkających w Lublinie „Braci Dziobaków”, łączy 

braterstwo w muzyce, a nie krwi.  

Regionalna kultura tradycyjna obecnie jest owocem pasjonatów, 

żyjących w cywilizacji odległej od realiów dawnej wsi.  Odległość czasu 

i miejsca może być redukowana przez współczesne środki komunikacji 

i dostępność do zarejestrowanych zasobów kultury. Łączyć się to może 

z teatralizacją, odczłowieczeniem kultury przekazywanej w sposób 

bezosobowy. Mimo takich możliwości technicznych, jednak nadal ceni się 

bezpośrednie spotkania z jeszcze żyjącymi ludźmi zanurzonymi - choćby 

w przeszłości - w kulturze tradycyjnej wyrastającej z życia wsi. 

Międzypokoleniowy, osobowy przekaz w rodzinie wydaje się być 

gwarantem trwałości tożsamości kulturowej. Ale musi być to rodzina 

z silnymi więziami. Taka też może pozytywnie promieniować na otoczenie. 

Instytucje, realizując określoną politykę – nie tylko kulturalną – mogą to 

wspierać, albo niszczyć. Można mieć nadzieję, że przedsięwzięcie wyrastające 

z osobistych pasji ojca i syna, przez swój ludzki wymiar będzie działało 

konstruktywnie, choć wpisało się w mechanizm odgórnego sterowania 

inicjatywami oddolnymi. Szkołę Butrynów finansowało Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Państwo przez ministerstwo realizuje 

politykę przez odpowiednie proporcje w finansowym wspieraniu inicjatyw 

interkulturowych, regionalnych, bądź narodowych.  „Projekt” Butrynów nie 

powstał jednak głównie po to, by pozyskiwać fundusze, „bo są pieniądze 

do wzięcia” i myślę, że nie uzależni się od polityki kulturalnej czy innej 

państwowej lub ponadnarodowej. Uzależnienie od zewnętrznego 

finansowania może prowadzić do ubezwłasnowolnienia podmiotów 



 

 

kulturowych oraz do możliwości dowolnego sterowania kulturą, tożsamością,  

świadomością osób. 
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