
Dla Magdaleny i Jacka Tesławskich z Osa-
dy Krajeńskiej jest to już dziewiętnasty Fe-
styn Archeologiczny w Biskupinie. Pierwot-
nie produkowali bębny dla zespołów muzycz-
nych, grających reagge i rocka. Swoje pierw-
sze kroki w odtwórstwie historycznym za-
częli stawiać właśnie tutaj. W trakcie naszej 
rozmowy pan Jacek na drewnianą obręcz na-
ciąga skórę: tak zaczyna powstawać nowy in-
strument.

Do produkcji bębnów wykorzystywana jest 
skóra surowa, niegarbowana. Pozyskana skóra 
(w tym przypadku ze zwierząt takich, jak kozy, 
sarny czy cielęta), musi być odpowiednio wy-
czyszczona. Zarówno od spodniej strony, aby 
pozostałości tkanek czy tłuszczu nie wpłynęły 
na dźwięk, jak i na wierzchu - włosie powinno 
zostać usunięte. Jak instruuje pan Jacek, proces 
ten w garbarstwie nazywa się „mizdrowaniem“. 
Skóra przygotowana do naciągnięcia na obręcz 
musi być elastyczna, dlatego smaruje się ją ole-
jami, żeby ją zmiękczyć. 

- Na tę obręcz, o średnicy 45 cm, pójdzie 
ok. 15 metrów rzemienia - mówi Jacek Tesław-
ski, przewlekając rzemień przez przygotowane 

wcześniej otwory. - Skóra musi być odpowied-
nio naciągnięta. 

Korpusy bębna mogą być wykonane z róż-
nych gatunków drewna. Mój rozmówca wy-
mienia wierzbę, osikę i topolę, a także jesion 
i dąb. Poza takimi czynnikami jak rodzaj skó-
ry na membranie czy jej grubość, to właśnie ga-
tunek drewna ma istotne znaczenie dla brzmie-
nia instrumentu.

- Najlepszą akustykę z rodzimych gatun-
ków ma klon, jawor - mówi - ale topola też 
ma bardzo dobre osiągi. Wykorzystujemy 
całe pnie drzew o dużych średnicach. Drąży-
my je za pomocą dłut, kiedy drewno jest jesz-
cze mokre, a energia uwalniająca się po oko-
rowaniu nie zdąży się uwolnić. Dzięki temu 
późniejsza obręcz nie pęka.

Choć w średniowieczu wszystkie przed-
mioty były wykonywane przez rzemieślni-
ków dość prostymi narzędziami, oczywiście 
bez użycia prądu, to ich mistrzowskie wyko-
nanie często zachwyca do dziś. Na stanowisku 
Magdaleny i Jacka Tesławskich w osadzie pia-
stowskiej, można poza bębnami zaopatrzyć się 
także w drewniane dzieże do wyrabiania cia-

sta chlebowego, różnej wielkości misy i łyż-
ki. Część z nich została wykonana tradycyjny-
mi metodami, z pomocą ciosła, zostawiającego 
charakterystyczne wyżłobienia.

AgnieszkA zAwiszA

Drewno i skóra, czyli...

Jak dawniej wykonywano bębny
Bębny - począwszy od neolitu - są znane w każdej kulturze. Towarzyszą człowiekowi przy różnorakich 
rytuałach, nadając obrzędom uroczysty charakter, niekiedy nawet magiczny. stosowało się je (i nadal stosu-
je) w armiach: z jednej strony bicie w bębny wzmacniało morale żołnierzy (słuchaj jeno pono nasi biją  
w tarabany!), pełniąc ważną funkcję psychologiczną, z drugiej strony jego rytm wyznaczał tempo marszu, 
bywał też wykorzystywany do nadawania sygnałów i komunikatów.

Takim pseudonimem artystycznym posługuje się właściciel bujnego zarostu 
na stanowisku kowala w wiosce piastowskiej. Uczestnik festynów słowiańskich 
i dla wikingów, a od co najmniej 15 lat również w Biskupinie. Ten przedstawi-
ciel jednej z ciekawszych profesji wioski piastowskiej nie ukrywa satysfakcji. 
Wszakże praktycznie każdy inny zawód nie może się obejść bez pomocy kowala.

Wiele narzędzi używanych na co dzień ma swój początek w pracowni Tat-
ki. Zastaliśmy go w trakcie wykonywania wiertła łyżeczkowego wykonywa-
nego na „zamówienie“ snycerza. Wczesnośredniowieczne piły, krzesiwa, igły, 
groty, chochle - to tylko niektóre narzędzia codziennego użytku, które moż-
na zobaczyć na stoisku kowala.

A skąd materiał na te wszystkie przedmioty? Jak mówi gospodarz kowal-
skiego stanowiska, dawniej wytapiano żelazo z rudy darniowej. Proces ten od-
bywał się w piecach zwanych dymarkami. Te de facto również można zobaczyć 
co roku na biskupińskim festynie. Wytopione żelazo miało formę sztabek lub 
kęsów, które rzemieślnik skuwał do odpowiednich rozmiarów, a potem przy 
pomocy ognia i młota formował z nich odpowiednie kształty.

Czasem istniała konieczność wytworzenia żelaza o większej twardości. 
W tym celu stosowano zabieg nawęglania, czyli traktowania wyprodukowa-
nych z żelaza narzędzi pyłem węglowym w odpowiedniej temperaturze. Fi-
nalny materiał (np. noże lub narzędzia skrawające) cechował się większą wy-
trzymałością, a efekt tej ciężkiej pracy można obejrzeć 100 metrów na północ 
od głównego budynku muzeum.

MAcieJ UrBAnowski

Nie ma jak u... Taty

(Nie)Statystyczny Kowal(ski)
Tam, gdzie zapach palonego drewna, powiew z potężne-
go miecha i dźwięk młota uderzającego o rozgrzany do 
czerwoności metal - to królestwo Tatki kowala.

Magdalena i Jacek Tesławscy podczas prac nad nowym 
bębnem                 fot. Agnieszka Zawisza

Wykonanie wiertła łyżeczkowego wyma-
ga nie tylko precyzji, ale i krzepy przy na-
pędzaniu miecha fot. Maciej Urbanowski


