Tomasz Szczęsny

Budowa dawnej łodzi wiślanej

Jest to opowieść o łodzi, ważnej części wiślanego krajobrazu, narzędzia pracy rybaków
i przewoźników. Pomyślałem, że warto udokumentować wyjątkowość tradycyjnego szkutnictwa
wiślanego oraz kanon obowiązujący od wieków budowniczych drewnianych łodzi. Zdaję sobie
sprawę że pokolenia które rozumiały rzekę, poprzez bycie w swoisty sposób jej częścią, dawno już
odeszły. Pragnę tu więc podzielić się pewną wiedzą, która była mi przekazana i którą czasami udaje
mi się wykorzystać. Opisana tu praca nie wyczerpuje całego zagadnienia. Niemniej pokazuję
specyfikę traktowania drewna w sposób inny, niż ten który jest nam znany powszechnie.

Łowienie ryb, ilustracja z elementarza Jana Amosa Komenskiego pt. Orbis sensualium pictus (Świat malowany rzeczy
widocznych pod zmysły podpadających), 1667; Biblioteka Kórnicka PAN

Zainteresowanie swoje ograniczyłem do łodzi budowanymi przez rybaków Piotra Tołodzieckiego
i Witolda Marksa. Oczywiście te charakterystyczne łodzie budowała od pokoleń cała plejada
nieszawskich rybaków. Uważam jednak łodzie budowane przez nich za najlepiej trzymające kanon
tradycyjnego szkutnictwa nieszawskiego. Łodyżki Budowane przez Marksa znane mi były wcześniej,
z racji wykonywania ich remontów i napraw. Mogłem poznać metody i sposoby ich budowy . Łódź
Tołodzieckiego zobaczyłem w muzeum Etnograficznym im. Mari Znamierowskiej-Prufferowej.
Dzięki uprzejmości kustosza działu rybołówstwa i zajęć wodnych Artura Trapszyca, dokonałem
pomiarów i dokumentacji fotograficznej eksponatu.

Nieszawa lata 30. XX w. łódź P. Tołodzieckiego (fot archiwum)

Łodzie z Nieszawy wyróżniają się na całej Wiśle, z racji swojego kształtu i sposobu ich budowy.
Część dziobowa tych łodzi jest zadzierana najwyżej bo aż 60 cm. od poziomu dna (obła). W innych
miejscach na Wiśle wzniosy są 40- i 50-centymetrowe. Tak samo jest z tyłkiem/lustrem czyli rufą
zadzieranym 35 cm. W okolicy zycemela (ławka masztowa) szerokość między krawędziami burt
dochodzi do 155 cm. Co przy stosunkowo wąskim dnie (60 cm) czyni tę łódź bardzo pękatą. Profil
boczny tych łodzi ze względu na wzniosy dziobu i rufy, oraz lekkiemu wygięciu dna
do dołu 3-6 cm. w środkowej części, tworzy ciekawy łukowaty rozpoznawalny z daleka kształt.
W takich łodziach montowano sporo, bo aż 7–8 wręg z naturalnie wyrosłych na drzewie krzywulców.
Ilość wręg podyktowana była tym, że poszycie trójpasmowe, było robione z bardzo cienkich
i szerokich desek sosnowych które miały grubość 18–20 mm.
Budowa
Budowa łodzi zaczyna się już od gromadzenia materiałów. Najtrudniej jest zdobyć odpowiednie
konary/krzywulce które po przetarciu w plastry będą służył za materiał na wręgi. Ta część zajęła
najwięcej czasu bo aż półtora roku. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości kwarków przetarto mi to
wszystko w tartaku, do grubości 40 mm–45mm. Drewno na wręgi najlepsze jest z dębu odpowiedniej
jabłoni, najlepsze są konary z gładka korą, akacji, dzikiej gruszy, morwy, głogu. Czyli to co jest
odpowiednio twarde sprężyste i nie gnijące.
Od razu pojawia się pytanie czym jest szkutnictwo tradycyjne? Czym się różni od klasycznego, które
inaczej traktującego drewno. Szkutnictwo klasyczne łączy drewno niemal ze wszystkimi dostępnymi
nam współcześnie materiałami. Choć efekt pracy w obu przypadkach jest podobny,
to sposób dochodzenia do produktu finalnego jest różny. Pewnie bym o tym wszystkim nie wiedział,
ale zdarzało mi się rozmawiać z wieloma osobami na ten temat, zwłaszcza z tymi, którzy parali się
tego typu ,,wiedzą tajemną” od pokoleń . Jedna wypowiedź wydaje mi się ciekawa. Kiedy zapytałem
o drewno dlaczego ma być mokre? Odpowiedź była taka: drewno na łódź rośnie jako mokre,
obrabiane jest na mokro, a potem w wodzie żyje mokro. Ta wypowiedź prostego człowieka który
wiedział o drewnie na pewno sporo, daje odpowiedź czym jest tradycyjne szkutnictwo. Według mnie
jest to umiejętność pracy w mokrym drewnie przy jednoczesnym wykorzystaniu jego naturalnych
cech, słowem takie anty-stolarstwo. Budując łodzie wielokrotnie się o tym przekonałem że drewno
sezonowane w klasycznym tego słowa znaczeniu, stwarza poważne kłopoty, a nawet uniemożliwia
prace szkutnicze. W Nieszawie suche drewno moczono czasami Wiśle. Deski przed wysychaniem
i pękaniem chroniła plandeka. Czasami trzeba było pod nią wlać kilka kubłów wody.

Odpowiedni materiał na wręgi

Deski do budowy łodzi muszą być odpowiednio przetarte. Zazwyczaj środek pnia (tam jest rdzeń
i najwięcej twardzieli) idzie na dno. Deski o długości 800 cm x 35 cm. grubości 32 mm–35 mm
przetarte są tak, żeby połączone dwie tarcice tworzące dno miały taki sam lustrzany rysunek słoi.
Daje to możliwość równomiernego wyginania i uniemożliwia paczenie się desek w trakcie
przesychania.
Ławy, warsztat, bausztel, heling
Zanim ruszą właściwe prace przy łodzi, musimy mieć odpowiedni warsztat mający trzy równoległe
ławy z grubych kantówek. Pierwsza ława od strony dziobu jest mocno zakotwiona w gruncie.
Spowodowane to jest tym że w czasie podciągania wzniosu dziobowego, działają na pierwszą ławę
potężne siły i zadarta część dziobowa może wyrwać konstrukcję do góry.
Ławy – pierwsza ława i ostatnia są na tym samym poziomie, środkowa względem pierwszej
i trzeciej jest obniżona o 3–6 cm. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskujemy lekko wypukłe dno
i możliwość wybierania wody ze środka łodzi tzw. ,,gratynę” inaczej zęzę. Dno o takim kształcie
(obło) jest mocniejsze, a łódź bardziej ,,pojezdna”. Deski czasami trzeba wyrównać, dotyczy
to głównie krawędzi gdzie będą łączone na tzw. styk. Heblowane są w cęgach na skraju ław. Deska
jest unieruchomiona między dwoma kołkami wciśniętymi w otwory w ławach.

Ławy

Struganie w cęgach – po przygotowaniu tj. wyrównaniu krawędzi przystąpiliśmy do nawiercania
otworów na płaszczyznach styku prawej i lewej deski dna. Następnie zostały tam wbite 4-calowe
gwoździe, w których ucięto łby.

Struganie w cęgach
Najpierw było obło
Dno decyduje o tym jak będzie wyglądała łódź. Przy pomocy łańcuchów i klinów zaczynamy
mozolnie zbijać dno. Pomagamy sobie przy tym pięciokilogramowym młotem.
Prasowanie dna, robimy to do momentu aż szczelina na styku całkiem zniknie.

Prasowanie

Ten sposób łączenia desek za krawędź styku umożliwia pracę w mokrym drewnie. Wysychanie
powoduje kurczenie się całej powierzchni zbitych desek, ale szczelina jeśli nawet się pojawi, nie
przekroczy 1,5 mm.
Łączniki – przybijamy co 65 cm. Będą one stabilizować konstrukcję i nie pozwolą powiększyć się
szczelinie. Robimy to w takich miejsca w których nie będzie wręgów. Następnie strugamy wszystkie
naddatki i ukosy w dnie dla ,,zymbrotów”/,,brony” tj. pierwszego pasma burty, które będzie przybite
do obła.

Mamy obło (dno)

Kiedy już mamy wszystko zbite, mocujemy całość na 10 centymetrowych dystansach tak, żeby
bezpośrednio dno nie leżało na ławach. Dajemy drewniane podkładki i przewiercamy otwory na pręty
w dnie i ławie. Mocno skręcamy całość, to wszystko powtarzamy na rufie.
Wznios ,,podjazd” dna w dziobie 60 cm to praca ciężka, niebezpieczna i wymagająca cierpliwości.
Robiłem to przy pomocy kantówek które kolejno były wbijane pod ukosem między podłożem
a dnem. Następnie były prostowane przy pomocy młota. Robi się to powoli i z przerwami, przy czym
nasłuchuje się drewna. Deski przykryte kocem polewa się wcześniej wodą. Ja miałem materiał mokry,
więc cały proces trwał ok. 20 minut. Często bywa tak że trzeba to robić przez kilka godzin, a nawet
dni.
Obciążenie podginanie dna – po przybiciu do dna kantówki która utrzymuje wznios ,,podjazd”,
obciążamy to miejsce kamieniami tak żeby powstał łuk, oczywiście polewamy wodą i zostawiamy
na kilka godzin. Jeśli łuk jest zbyt mały dodajemy ciężaru.
Szycie – zbijanie struganych ,,pasów” zaczynamy od środka kadłuba. Nawiercamy otwory i
wbijamy 3–4 calowe gwoździe kwadratowe. Posiłkujemy się linami i bloczkami. Następnie
układamy pasy.
Ściąganie desek linką w celu naprężenia i nadania kształtu lustru (rufa)
Ściąganie i przybijanie drugiego pasa poszycia na specjalne gwoździe hufnale. Gwoździe są płaskie
i miękkie, co jest bardzo ważne przy formowaniu i naprężaniu skrzynki/kadłuba. W czasie napięć
nie powodują pękania drewna. Można też stosować gwoździe 3-calowe okrągłe uprzednio
odpuszczone i na kowadle odpowiednio spłaszczone.

Drugi pas
Jak widać na fotografii rufa łodzi jest już przybita do
dolnego pasa.
Hufnale – po obróbce
Gwoździe wbija się na zewnątrz tak żeby
przechodziły płasko między słojami. wewnątrz są
zginane i ponownie wbijane.
Przybita deska rufy do pierwszego pasa. Do dna jest
przymocowana 4-calowymi gwoździami, które
przechodzą ukosem, przez dębową deskę lustra i wychodzą na spodzie dnia, gdzie ponownie są
zaginane i wbijane .
Zbita skrzynka dostaje trzeci pas tzw. klamburtę lub obszewkę. Klamburta to 10 cm x 35 mm
kantówka z wyciętym 2 x 2 cm. pół-felcem, który nachodzi na ostatni szeroki pas poszycia.
Mocowana gwoździami miękkimi, wbijanymi pod ukosem, tak żeby część gwoździa przechodziła
przez klamburtę a część prze drugi pas. Dzięki czemu dwa elementy łączone są niemal na
krawędziami styku, a szpara na pół-felcu nie powiększa się w czasie wysychania drewna.
Naprężanie skrzynki – pogląd na temat przyczyn nadawania takiego kształtu łodziom, że ich część
najszersza jest przesunięta ku przodowi: ...pierwszy na świecie kto budował łodzie, patrzył
na kaczkę, która jest szersza z przodu. – Henryk Gurdziński szkutnik ze wsi Murzynowo nad zalewem
Włocławskim
Aby łódź miała odpowiednio miękki i pękaty kształt jednocześnie była mocna i sztywna. Trzeba
ją rozpychać, tak długo aż wypadną wszystkie podpory podpierające wzniosy dziobu i rufy. Czynność
ta jest bardzo trudna, wymaga skupienia i cierpliwości. Przesąd mówi, że tego typu prace muszą być
robione w ciszy. Nie wolno przy tym krzyczeć, przeklinać i zanadto się śpieszyć. Obrabiane drewno
nie lubi zgiełku i osób krzykliwych.

Naprężanie skrzynki

Sztaba: Sztabka - Dziobnica – sztabka to kawał klocka dębowego, który może być zupełnie poziomo
ustawiony, a my robimy tak że jego „nosek" jest podniesiony do góry, co znów powoduje, że łódka
zgrabniej wygląda. Jak będzie płaski, to ona nigdy nie będzie miała fasonu. – W. Tołodziecki, rybak
z Nieszawy.

Sztabka: koncepcja rysunek, zgodnie z kanonem
wiślanym
Wymiary i proporcje sztabki wzięte z łodzi
Tołodzieckiego zbudowanej w Nieszawie w 1936 r.
Sztaba to rodzaj dziobnicy który wchodzi w kadłub na tzw. jaskółczy ogon jednocześnie mocno łączy
wszystkie deski w jednym punkcie. Element ten nadaje łodzi odpowiedni wygląd.

Gotowa, nasmołowana sztabka

Po zbiciu wszystkich elementów poszycia – czas na wręgi.
Wręgi – zadaniem ożebrowania jest utrzymanie kształtu i odpowiedniej sztywności kadłuba.
W łodzi tego typu żebra wręg umieszczone są co 75-80 cm z poprawką na sęki. W miejscach gdzie
się znajduje sęk i oś twardzieli nie powinno się wbijać gwoździa.
Każda wręga przed przybiciem musi być dokładnie spasowana. Żeby osiągnąć idealne płaszczyzny
styku, każdy element trzeba wielokrotnie obrabiać i ponownie przymierzać.
Wręgi przybijamy do każdego pasa w 2-3 miejscach, omijając przy tym środek twardzieli.
Jednocześnie zbijamy z sobą zakłady wręg. Po przybiciu wszystkich żeber wybijamy belki
naprężające poprzecznie kadłub. W czasie tej czynność uwolnione od napięcia burty zaciskają się
raptownie na wręgach. Daje się przy tym słyszeć charakterystyczny dźwięk, i drżenie. Konstrukcja
w ten sposób uległa silnemu zespoleniu.

Wręgi gotowe

Następnie wygładzam i smołuję drewno wręgów, głównie po to aby nie wysychało zbyt raptownie.
Po tym wszystkim, czas na ławki. Ławka główna tam gdzie będzie maszt nazywa się zycemel,
pozostałe to siadanki. W zycemelu będzie okrągły otwór w który wsuwa się maszt. W trzeciej parze
wręgów na ich części dennej tzw. blatach, widać wciśnięte listewki w otwór który nazywa się
fachowo szpur. To w tym otworze będzie osadzona pięta masztu . Cała konstrukcja umożliwia szybkie
stawianie i wyjmowanie 6,5m. masztu.
Po usunięciu naddatków strugami zacząłem dychtowanie – uszczelnianie łodzi. Skręciłem luźne
sznury z targanu lnianego, które wbiłem dychtajzą w nadziegciowane naty-szczeliny. Następnie
zalałem to wszystko mieszanką rozgrzanego paku smoły z 15 proc. dodatkiem lepiku. Jeśli nie można
dostać smoły, to do lepiku dodajemy trochę towotu lub oleju tak by po wyschnięciu był elastyczny.
Następny etap budowy to zymbroty. Zazwyczaj w łodziach wiślanych zymbrot jest częścią
pierwszego pasa poszycia. Jest to biegnący wzdłuż krawędzi dna pasek części deski, który wystaje
poniżej dna tworząc charakterystyczne sanki łodzi. Ta część ma kilka zadań, po pierwsze chroni dno
przed wycieraniem o piasek i kamienie, po drugie zmniejsza dryf łodzi i daje lekki opór boczny, co
jest korzystne przy jeździe na żaglu, po trzecie łódź nie zbacza z kursu w czasie pracy
z silnikiem.
Na załączonym zdjęciu przybijam listwy które
pełnią rolę zymbrotów, jednoczesność chronią
szparunek przed wyrywaniem. Ten sposób
rozwiązywania tej kwestii, podyktowany jest
kilkoma względami. Jak widać, pochylenie
pierwszego pasa względem dna jest zbyt duże aby
wyciągnąć z niego zymbrot, poza tym deski są
zbyt cienkie. Takie rozwiązanie konstrukcyjne
stosowano tylko w Nieszawie.

Wyściółka

Słownik dawnych nazw elementów łodzi
Obło – dno łodzi
Szperlocha – otwór w wrędze umożliwiający przepływ wody
Szanekiel – wypolerowana listwa dębowa mocowana na krawędzi burt chroniąca przed zniszczeniem
sieć w czasie wciągania jej na łódź . Na berlinkach szandekiel to listwa dociskającą rozbieralne
zadaszenie ładowni (ferderkę)
Szpur – otwór w wręgach służący do zapierania pięty masztu
Zycemel – ławka z przodu łodzi gdzie osadza się maszt
Zembrot/zymbrot – pierwszy pas poszycia lodzi który zaczyna się kilka centymetrów poniżej dna,
tworzący charakterystyczne sanki lodzi
Siwek/szmata – żagiel
Klamburta/obszewka – trzeci pas łodzi nachodzący na drugi pas w kształcie pół-felca
Anterżagiel – kołki zatykane na specjalnych dulkach z tyłu łodzi służące do mocowania lin żagla
i zapierania wiosła pychowego
Siadanka – ławka
Sztabka – dębowy wyprofilowany klocek tworzący na dziobie zwieńczenie łodzi
Tyłek/lustro – rufa
Klucze – dulki metalowe
Pojezdka – wiosło
Pojezda-pych – wiosło pychowe
Zojdy – tylna cześć pokładu łodzi (dawniej mówiono podczas wyciągania sieci idź na zojdy)
Podjazd/szarsztyk/załamek – wznios dziobu i rufy
Brona – pierwszy pas poszycia
Dyla/średnica – drugi pas poszycia
Łodyga/odyga/łodyżka – duża łódź budowana nad Wisłą środkową i dolną od okolic Warszawy do
samej Nieszawy. Zwana też czasami przez rybaków jako ,,lódź główna” przy połowach
współpracowano z czółnem nastawnym głównie to był lejtak. Od Płocka do Nieszawy tego typu
konstrukcje zyskały cechy które wyróżniały je na całej Wiśle. Odmianą łodygi był tzw. ,,wygon” łódź
do połowu jesiotra która mogła pomieścić nawet 30 osób. Inna nazwa która kilkakrotnie mi się kilka
razy przewinęła to ,,szczupakówka” ze względu na kształt i ,,pojezdność”.
Podziękowania
Pragnę podziękować wszystkim osobom które, w mniejszym lub większym stopniu uczestniczyły w
pracach pomagając przy budowie łodzi, oraz tym wszystkim którzy udzielali mi wsparcia
duchowego.

