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W poszukiwaniu „genius loci” roztoczańskiego brzmienia – warsztaty budowy suki biłgorajskiej

Celem projektu była budowa suki biłgorajskiej według rekonstrukcji autorstwa Zbigniewa Butryna, założyciela Pracowni 
Instrumentów Ludowych w Janowie Lubelskim. W oparciu o wieloletnie badania pana Butryna, mające na celu odtworze-
nie tego archaicznego i endemicznego instrumentu związanego z regionem janowskim chcieliśmy podjąć się realizacji suki 
biłgorajskiej w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”. 
Ideą przewodnią naszego projektu jest hasło „in situ”, które najlepiej oddaje charakter podjętych, długofalowych działań. 
Zależy nam na podkreśleniu przynależności suki biłgorajskiej do regionu janowskiego i czerpaniu z bogatej tradycji 
muzycznej Roztocza. Projekt pod patronatem Instytutu Muzyki i Tańca był swoistym laboratorium rekonstrukcji:

a) instrumentu - było dla nas ważne, by materiały przeznaczone do budowy instrumentu pochodziły z regionu 
janowskiego. Podczas budowy instrumentu korzystaliśmy z tradycyjnych narzędzi i technik. Forma instrumentu została 
zaprojektowana w oparciu o materiały naukowe poświęcone suce biłgorajskiej oraz na podstawie doświadczeń pana 
Butryna związanych z wieloletnimi działaniami badawczymi nad rekonstrukcją suki biłgorajskiej.   
                                                                             
b) brzmienia – mamy tu na myśli poszukiwania i próbę rekonstrukcji dźwięku charakterystycznego dla suki biłgoraj-
skiej oraz wykorzystanie instrumentu do wykonywania tradycyjnego repertuaru regionu Roztocza, którego jest on nieod-
łącznym składnikiem.

Wykonanie instrumentu w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” umożliwiło uczennicy i 
uczestniczce projektu – Annie Łapińskiej czynne praktykowanie tradycyjnej muzyki Roztocza Zachodniego poprzez 
rozpoczęcie nauki gry na suce biłgorajskiej, bazującej na przekazie mistrz - uczeń. Poprzez projekt „Mistrz Tradycji 2019 
- 2020” pan Zbigniew Butryn realizuje autorski program nauki gry na instrumencie metodą intuicyjną (ze słuchu) dedyko-
waną osobom bez wcześniejszego kontaktu z instrumentem i doświadczenia muzycznego (do których zalicza się uczenni-
ca). Udział w programie SMBIL dał uczennicy szansę rozpoczęcia edukacji muzycznej, skoncentrowanej na lokalnej prak-
tyce wykonawczej, kultywowania miejscowych zwyczajów oraz zgłębiania muzycznego repertuaru regionu, z którego 
uczennica się wywodzi.

ZBIGNIEW BUTRYN
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Przez kolejne lata dzięki swojemu uporowi, samozaparciu i miłości do muzyki, metodą prób i błędów starałem się odtworzyć ten instrument. Pier-
wszy egzemplarz suki biłgorajskiej zaprezentowałem podczas widowiska obrzędowego „Wigilia”, zorganizowanego przez Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, w grudniu 1993 r. W roku 1994 otrzymałem nagrodę specjalną za rekonstrukcję suki na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu, w tym samym roku wystąpiłem również na koncercie „Pieśń ojczystej ziemi. Idą kolędnicy” w Filharmonii Narodowej. 
Przez następne lata jako lutnik - amator doskonaliłem swój warsztat. Kolejnym instrumentem, który zrekonstruowałem były skrzypice płockie (fidel 
płocka). Później przyszedł czas na basy trzystrunne, mazanki oraz oktawki, gęśle. Wszystkie wspomniane tu instrumenty są dłubane z jednego 
kawałka drewna. Na bazie swoich kilkunastoletnich doświadczeń stworzyłem Pracownię Instrumentów Ludowych w Janowie Lubelskim. Zbudowa-
łem ich dotychczas kilkadziesiąt. Oprócz wymienionych powyżej instrumentów smyczkowych, wykonuję również bębenki jednostronne z brzęka-
dłami, tzw. „sitkowe” oraz większe, dwustronne barabany. Należy nadmienić, iż wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy instrumentów tworzę 
sam, łącznie z obręczami, okuciami i brzękadełkami do bębnów, czy kołkami do instrumentów strunowych.  Sam robię również smyczki. Wykorzy-
stuje przy tym tradycyjne techniki i narzędzia, takie jak np. falownica do formowania łubów. Wykonane przeze mnie instrumenty znajdują się m.in. 
w zbiorach Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz Fundacji Kresy 2000 Domu 
Służebnego Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu. Prezentowane były na różnych wystawach w Polsce jak i za granicą m.in. w Bangkoku. Na instru-
mentach z mojej pracowni grają także muzycy nurtu folkowego (m.in. Kapela Drewutnia, Kapela ze Wsi Warszawa, Orkiestra św. Mikołaja) i zespoły 
folklorystyczne (ZTL UMCS w Lublinie, ZPiT Uniwersytetu Gdańskiego).

ZBIGNIEW BUTRYN

Wytwórca instrumentów, basista, skrzy-
pek i suczysta, popularyzator i pedagog, 
twórca Szkoły Suki Biłgorajskiej. Usły-
szawszy o suce od red. Mariana Domań-
skiego pierwszy, prototypowy egzem-
plarz tego instrumentu zbudował 
w 1993 na podstawie obrazka na zna- 
czku pocztowym. Jako jedyny podjął się 
zadania rekonstrukcji gry na suce biłgo-
rajskiej z perspektywy właściwej niegdy-
siejszym użytkownikom tego instrumen-
tu, czyli z perspektywy muzykantów 
wiejskich i wędrownych. Rekonstrukcję 
tę potraktował jako proces - dzieło 
swojego życia. Zbudował wiele egzem-
plarzy instrumentu, nieustannie je popra-
wiając i udoskonalając. Jako lutnik - 
amator wykonał w sumie kilkadziesiąt 
instrumentów - suk, basów, bębnów, 
skrzypiec ludowych. Przez wiele lat grał 
w Kapeli Dudków ze Zdziłowic na 
basach.

BIO
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ANNA ŁAPIŃSKA
Głównym obszarem moich działań jest przestrzeń. Fascynuje mnie nadawanie rzeczom innych znaczeń. Proces projektowy opieram na świado-
mym operowaniu symbolami i zestawianiu ich w różnych konfiguracjach, dzięki czemu powstaje nowa rzeczywistość - świat wykreowany z napięć 
pomiędzy formą, kolorem, światłem i upływającym czasem. Scenografią zajmuję się najczęściej i jest ona dla mnie jednym ze środków służących 
interpretacji dzieła. Organizuje ona przestrzeń, określa ją, stanowi konstrukcję dla wykreowanego świata. Współtworzy nową rzeczywistość. 
W miejscu tym przenikają się wzajemnie i tworzą nową jakość elementy zaczerpnięte z teraźniejszości i przeszłości, faktyczne wspomnienia 
z przeczuciem wydarzeń, które mogą jeszcze zaistnieć. 
Muzyka tradycyjna polskiej wsi jest dla mnie kopalnią inspiracji. Szczególnie jest mi bliska kultura muzyczna regionu Roztocza, którą mam okazję 
poznawać poprzez spotkania z jej twórcami - Zbigniewem Butrynem, Janiną Pydo, śpiewaczkami z Kocudzy, innymi muzykantami, śpiewakami 
i tancerzami oraz poprzez aktywne uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach muzycznych. Od 2018 r. jestem uczestniczką taborów i okolicznościo-
wych potańcówek na terenie Lubelszczyzny. Swoje zainteresowania na polu muzyki tradycyjnej traktuję jako powrót do zaniechanych zwyczajów 
i tradycji - źródła inspiracji i wiedzy. Mam tu na myśli przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje, bogactwo korzeni, których niestety zostało 
pozbawione moje pokolenie.

BIO

Artystka plastyk, tkaczka, malarka, 
absolwentka wydziału Scenografii na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(2010-2016). Laureatka przeglądu 
Coming Out (2016). Zajmuje się proje- 
ktowaniem kostiumów oraz scenografii 
filmowej i teatralnej. Zdobywała 
doświadczenie zawodowe jako 
kostiumografka i scenografka współpra-
cując z teatrami w Białymstoku, Krako-
wie, Radomiu, Rzeszowie, Świnoujściu, 
Tarnowie i Warszawie oraz współtwo-
rząc filmy krótkometrażowe ze studen-
tami PWSFTviT w Łodzi. Ostatnio 
zajmuje się działaniami w obszarze 
sztuki animacji poklatkowej oraz instala-
cją artystyczną. 



SUKA BIŁGORAJSKA (KOCUDZKA)
„Staropolski smyczkowy instrument muzyczny z grupy chordofonów ludowych, budową przypominający skrzypce.”I Ponieważ do czasów współ-
czesnych nie zachował się żaden egzemplarz instrumentu nasza wiedza o nim opiera się głównie na analizie rozwoju formy skrzypiec przez bada-
czy naukowych, a więc analizie porównawczej innych chordofonów kolanowych - poprzedników skrzypiec. Istotnych informacji o suce dostarcza-
ją XIX - wieczne ilustracje wykonane przez artystów - Wojciecha Gersona i Tadeusza Dowgirda, drzeworyt z księgi Haura oraz opisy instrumentu 
autorstwa Karłowicza, Polińskiego, czy Ciechomskiego. 
 „O charakterystycznych dla Polski „polskich skrzypcach” pisali również muzykolodzy z zagranicy. Polskie skrzypce wspomniał niemiecki 
kompozytor oraz nauczyciel muzyki Martin Agricola w dziele „Musica instrumentalis” wydanym w Wittenberdze w 1528 roku oraz w „Syntagma 
Musicum” z 1619 roku niemiecki teoretyk muzyki oraz kompozytor Michael Praetorius.
 Stosunkowo najdłużej w użyciu pozostawała suka, która jako instrument ludowy funkcjonowała jeszcze w XIX wieku. O jej pochodzeniu, 
stopniu rozpowszechnienia nie ma żadnych pewnych danych. Prawdopodobnie na instrumencie tym grano w okolicach Biłgoraja oraz Janowa 
Lubelskiego. Jedyny opisany egzemplarz suki pochodził ze wsi Bielaki k/Kocudzy, które od roku 1831 stanowią część Zdzisławic. Raczej była 
instrumentem uniwersalnym co do repertuaru, chociaż ze względu np. na brzmienie szczególnie dobrze współgra ze śpiewem, zapewne więc 
towarzyszyła wykonywaniu pieśni, w tym tzw. "pieśni dziadowskich". Możliwe również, że wchodziła w skład kapel.”II

7W. Gerson, akwarela,1895 r. Drzeworyt z księgi Haura 1693 r. 

T. Dowgird, 1888 r.

I-II)  źródło - Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Suka_bi%C5%82gorajska, (dostęp 31.10.2020r.)



„W latach 90. XX w pracowali nad rekonstrukcją suki niezależnie od siebie w dwóch ośrodkach: Zbigniew Butryn – lutnik i muzyk ludowy z okolic 
Biłgoraja oraz muzyk Maria Pomianowska z Warszawy. W 2007 roku Zbigniew Butryn wraz ze swoim synem Krzysztofem (który przejął od ojca 
umiejętność gry) założyli Szkołę Suki Biłgorajskiej, w ramach której odbywają się m.in. regularne warsztaty gry, spotkania i prezentacje poświęco-
ne muzyce tradycyjnej regionu Roztocza Zachodniego.”I Należy nadmienić, że pierwsza próba rekonstrukcji suki w opracowaniu Zbigniewa Butry-
na bazowała jedynie na rysunku ze znaczka z serii „Instrumenty polskie” z 1985r. „Maria Pomianowska zainteresowała się instrumentem oraz 
zamówiła jego rekonstrukcję u lutnika Andrzeja Kuczkowskiego na początku lat 90-tych. Będąc uznanym muzykiem, grającym na orientalnym 
instrumencie sarangi, z którego dźwięk wydobywa się techniką paznokciową, a trzyma w pozycji kolanowej, szybko stała się specjalistką gry na 
suce. W późniejszym czasie podjęła się prób odnalezienia instrumentów pokrewnych (suka mielecka, fidel płocka) oraz ich rekonstrukcji.”II „Z tych 
dwu odmiennych dróg wprowadzenia fideli kolanowych do praktyki muzycznej, żadna nie jest bardziej uprawniona od drugiej. Żadna nie jest też 
rekonstrukcją w większym stopniu niż druga – w obu przypadkach mamy do czynienia z tworzeniem de facto nowych tradycji, jakkolwiek w zupeł-
nie odmiennych stylach, kontekstach, z innym przeznaczeniem i dla innego odbiorcy.”III

BUDOWA

„Deka spodnia i deka górna, składające się na  pudło rezonansowe instrumentu są żłobione z jednego kawałka drewna. Do budowy instrumentu 
wykorzystuje się najczęściej drzewa owocowe (śliwa, grusza, czereśnia), orzech włoski, jawor i drewno sosnowe. 
Suka ma kształt zbliżony do skrzypiec i posiada od 4 do 7 (egzemplarze powiększone na użytek estradowy) strun. Struny zamocowane są na 
kołkach osadzonych odspodnio w główce. Przechodzą dalej przez prożek górny, podstawek do strunociągu. 
Instrument charakteryzuje się krótką i szeroką szyjką, ozdobną rozetą wyciętą w podstrunnicy i podstawkiem - duszą. Wycięta w podstrunnicy 
rozeta miała zapewne znaczenie czysto dekoracyjne, albowiem trudno przypuszczać, aby kryła okrągły otwór rezonansowy typu lutniowego (ten 
bowiem musiałby być wycięty w płycie instrumentu, a nie w podstrunnicy). Otwory rezonansowe suki reprezentują typ zbliżony do skrzypcowych 
efów, ale bez poprzecznych nacięć (w lutnictwie ludowym otwory o tym kształcie nazywa się „esami”). Wydaje się, że lewy otwór poszerzony 
został o dodatkowe prostokątne wycięcie, przez które lewa nóżka podstawka przechodzi do spodu korpusu, pełniąc funkcję duszy.
 Jakość drewna i grubość podstawka mają zasadnicze znaczenie dla brzmienia instrumentu. Podstawek zbyt cienki daje dźwięk pozbawiony 
głębi, podstawek zbyt gruby – dźwięk „głuchy”. Zadaniem duszy - tego niewielkiego kołeczka jest przenoszenie drgań z płyty wierzchniej na 
spodnią. Drewno, z którego jest wykonana dusza, powinno być stare i wysuszone, o drobnych słojach. Ważne jest ustawienie duszy w maksymal-
nie dobrym dla jakości dźwięku miejscu w pudle rezonansowym, ponieważ linie węzłowe drgań korpusu przebiegają przez punkty, w których 
dusza styka się z obiema płytami.
 Typowo skrzypcowe wcięcie - talia oraz analiza widoku z boku ukazuje wiolinizację instrumentu: płyta wysklepiona jest w przekroju tak 
poprzecznym jak i podłużnym, a szyjka ma wyraźnie wyodrębnioną piętkę. Spód instrumentu jest zupełnie płaski. Stąd nasuwa się wniosek, iż 
suka jest formą przejściową pomiędzy chordofonem kolanowym, a skrzypcami.”IV

TECHNIKA GRY

„Instrument trzymany jest na kolanie w pozycji pionowej, oparty o ramię grającego. Gra się techniką paznokciową, tzn. struny są skracane nie 
przez nacisk z góry, lecz poprzez boczny dotyk paznokciem. Technikę tę jako charakterystyczną dla polskich instrumentów opisał w XVI wieku 
niemiecki teoretyk Martin Agricola. Paznokciowa technika gry zachowała się i jest znana w praktyce wykonawczej krajów azjatyckich – w grze na 
sarangi w Indiach i Nepalu oraz sarindzie w Bengalu.”V

8
I-II oraz V) - źródło - Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Suka_bi%C5%82gorajska, (dostęp 31.10.2020r.) 
III-IV) - Teka Lubelska Tom 4, „Polskie fidele kolanowe (Re)Konstrukcja”, pod red. Ewy Dahlig - Turek i Marii Pomianowskiej, Warszawa, Collegium Artium, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, 2014, ISBN 978-83-941022-0-3 
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Projekt instrumentu został zrealizowany przez mistrza - Zbigniewa Butryna i uczennicę - Annę 
Łapińską w ramach IX edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”. Warsztaty 
odbyły się w Szkole Suki Biłgorajskiej w Szklarni w dniach 15 maja - 31 października 2020 r. i były 
współfinansowane w ramach programu Pracowni Muzyki Tradycyjnej - Instytutu Muzyki i Tańca. 
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SPOTKANIE PIERWSZE - 26.05.2020r. 

Szkoła Suki Biłgorajskiej i Pracownia Instrumentów Ludowych Zbigniewa Butryna znajduje się w nieprzypadkowym miejscu. Oddalona około 7 
km od Janowa Lubelskiego Szklarnia jest niezwykle urokliwą przestrzenią, w której zatrzymał się czas. Większość zabudowań stanowią stare, 
drewniane chaty i ogrodzenia w klimacie dawnej epoki, w której każdy gospodarz był samowystarczalny i dysponował szeroką paletą talentów 
oraz rzemiosł: od ciesielki po bartnictwo.
Jadąc od Janowa Lubelskiego, do Szklarni kieruje nas tablica informacyjna z nazwą „Szkoła suki biłgorajskiej”. Zaraz pod spodem znajduje się drugi 
drogowskaz informujący, że zbliżamy się właśnie do Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” i ostoi konika biłgorajskiego. Pan Zbigniew podkre-
śla, że to tu splatają się wszystkie pierwiastki, które ukształtowały charakter muzyki roztoczańskiej: fauna, flora, lokalne wierzenia i tradycje, 
zapach ziemi. Widać, że kochają tu rośliny, co mnie ogromnie cieszy. Jestem już zmęczona widokiem redukowanych bezmyślnie koron drzew 
w miastach, na placach i parkach, czy sezonową wycinką przy drogach i traktach. Należy przecież pamiętać, że jest to surowiec na instrumenty, 
narzędzia, naczynia, domy, ale też przyjaciel i towarzysz ludzi - świadek upływającego czasu.
Klimat budują niemi strażnicy spokoju ludzkiej egzystencji: drewniane lokalne świątki - u Butrynów św. Franciszek i Chrystus Frasobliwy, który 
zamieszkał w dziupli drzewa. Autorem rzeźb jest brat pana Zbigniewa.
Jestem zachwycona od pierwszej chwili - zapachami, roślinnością i… ciszą. W Szklarni mieści się Szkoła Suki Biłgorajskiej, warsztat i kolekcja 
instrumentów ludowych. Mistrz z dumą prezentuje stare mazanki, które uległy zmiażdżeniu i zostały przez niego „uleczone”. W kącie wsparty 
o ścianę, stoi ponad stuletni kontrabas. Wrażliwy obserwator dostrzeże zdjęcia z muzykami, plakaty po minionych festiwalach, stare wycinanki 
ludowe zawieszone przy suficie. Wiele osób i działań przewinęło się przez to miejsce, które wciąż przyciąga utalentowany założyciel. W takim 
otoczeniu i atmosferze dostałam szansę realizacji stypendium SMBIL pod patronatem IMIT w Warszawie.
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Do dzieła! (Narodziny suki)

Działania rozpoczynamy od obejrzenia mini kolekcji suk wykonanych przez pana Butryna. Ilość starych szablonów do konstrukcji tego instrumen-
tu z różnych lat, zawierających odręczne notatki z datą wprowadzonej korekty pokazuje, że proces rekonstrukcji instrumentu ciągle trwa. Mistrz 
nadal eksperymentuje i poszukuje nowych ulepszeń. Honorowe miejsce na ścianie zajmuje reprodukcja akwareli Gersona przedstawiająca sukę 
biłgorajską w ujęciu z przodu oraz w widoku bocznym z uwzględnieniem podstawowych wymiarów, opisem i wizerunkiem grającego na tym 
instrumencie muzykanta. 
Rozmawiamy o początkach lutniczej profesji pana Butryna. Jako dziecko bardzo lubił majsterkowanie i… geometrię. Dużo eksperymentował 
i uczył się rzemiosła na własną rękę. Cenne wskazówki otrzymał od swojego dziadka, który był cieślą. Na początku powstawały hybrydy 
z części ze starych instrumentów. Analizując budowę instrumentów stopniowo uczył się warsztatu lutnika. Do muzyki tradycyjnej dotarł okrężną 
drogą - od big beatu. Był fanem tej muzyki i konstruował gitary. Równolegle rozpoczął współpracę z Kapelą Dudków ze Zdziłowic.
Motorem do działania i żywą inspiracją do podjęcia się budowy suki był dla Butryna Marian Domański. Mistrz do tej pory wspomina go jako czło-
wieka wielkiej kultury i muzyka - perfekcjonistę. Początkowo były to działania po omacku i wymagały wielkiej determinacji. Butryn nie miał dostę-
pu do archiwów. Gromadził szkice sporządzone na podstawie rozmów z ludźmi, w których pojawiały się wzmianki o suce. Pomocna była również 
intuicja. Gdy pytam go o rodzaje drewna typowe dla konstrukcji tego instrumentu wspomina, że ku eksperymentom z drewnem orzechowym 
pchnął go fragment regionalnej przyśpiewki, w której  jest mowa o orzechu doskonałym do budowy skrzypek. Na reprodukcję gersonowskiej 
akwareli oraz opis instrumentu autorstwa Jana Karłowicza z 1888 roku natrafił wiele lat później. Stało się to już po roku 1993 kiedy to po szeregu 
prób i błędów Butryn zrekonstruował z powodzeniem sukę na podstawie rysunku ze znaczka z serii „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” 
z 1985 roku.
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Na terenie Lubelszczyzny instrumenty tradycyjne wykonywano z dostępnych, regionalnych gatunków drzew: orzecha włoskiego, czereśni, 
jaworu, sosny lub innych drzew owocowych. Mistrz pokazuje mi sukę wykonaną z lokalnej odmiany gruszy tzw. „gorajanki”. Ma piękny regularny 
i mięsisty układ słojów o miodowym kolorycie. Egzemplarz ten pozbawiony skaz typowych dla drewna jest tak doskonały w swojej formie, że 
wygląda jakby został odlany z tworzywa sztucznego (!). Bardziej regionalnego i doskonałego surowca nie da się wytypować.
Górna deka naszego egzemplarza powstanie z sezonowanego drewna sosnowego, natomiast spodnia deka zostanie wykonana z drewna czere-
śniowego. Im starsze drzewo czereśniowe, tym bardziej intensywnie czerwony ma ono koloryt. Przed wyborem kawałka, z którego wytniemy obie 
płyty staramy się znaleźć miejsce bez sęków, pęknięć i szarych skaz powstałych podczas leżakowania drewna tzw. „zasinień”. Pan Zbigniew tłuma-
czy, że najlepsza warstwa, z której powstają instrumenty jest tą trzecią, licząc od środka pnia. Opracowane na podstawie proporcji suki z akwareli 
Gersona szablony z kształtem górnej i dolnej płyty przykładamy do deski i rozpoczynamy trasowanie, polegające na wyznaczeniu ogólnego kształ-
tu poszczególnych elementów instrumentu. Przy wyborze miejsca, do którego przyłożymy szablon ważny jest również kierunek i rysunek słojów, 
które przy tradycyjnym wykończeniu instrumentu (bez dodatkowego zabarwiania) pełnią rolę ozdobnego ornamentu. Każde drzewo ma swój 
niepowtarzalny rysunek słojów, co czyni instrument z niego powstały unikatowym. Pionowy układ słojów biegnących wzdłuż pnia wyznacza 
środek symetrii dla naszego szablonu. Poprzeczny układ słojów determinuje zaś wybór lica instrumentu. Żłobienie zewnętrznej powierzchni suki 
(fasady górnej i dolnej płyty) powinno przebiegać w kontrze do kierunku naturalnego układu słoja, czyli tak jakbyśmy rozpoczynali żłobienie od 
środka pnia. Skrawanie kolejnych warstw drewna, metodą zgrubnej obróbki odsłania i uwypukla rysunek słojów zwiększając wizualną atrakcyj-
ność instrumentu.
Od krawędzi ogólnego zarysu górnej deki wyznaczamy około półcentymetrowy margines tzw. „zapasu”. Będzie to płaska krawędź styku z deką 
spodnią. Gdyby pominąć ten etap ubytek powstały w procesie obróbki zgrubnej mógłby powstać zbyt duży i deki nie zetknęłyby się. Przy pomocy 
stołowej płyty tarczowej wycinamy ogólny zarys instrumentu. Dokładniejszy kontur docinamy na stołowej pile taśmowej. Boki płyt szlifujemy 
papierem ściernym do uzyskania w miarę równomiernej płaszczyzny. Podpisujemy górną i dolną płaszczyznę obu dek.
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„W latach 90. XX w pracowali nad rekonstrukcją suki niezależnie od siebie w dwóch ośrodkach: Zbigniew Butryn – lutnik i muzyk ludowy z okolic 
Biłgoraja oraz muzyk Maria Pomianowska z Warszawy. W 2007 roku Zbigniew Butryn wraz ze swoim synem Krzysztofem (który przejął od ojca 
umiejętność gry) założyli Szkołę Suki Biłgorajskiej, w ramach której odbywają się m.in. regularne warsztaty gry, spotkania i prezentacje poświęco-
ne muzyce tradycyjnej regionu Roztocza Zachodniego.”I Należy nadmienić, że pierwsza próba rekonstrukcji suki w opracowaniu Zbigniewa Butry-
na bazowała jedynie na rysunku ze znaczka z serii „Instrumenty polskie” z 1985r. „Maria Pomianowska zainteresowała się instrumentem oraz 
zamówiła jego rekonstrukcję u lutnika Andrzeja Kuczkowskiego na początku lat 90-tych. Będąc uznanym muzykiem, grającym na orientalnym 
instrumencie sarangi, z którego dźwięk wydobywa się techniką paznokciową, a trzyma w pozycji kolanowej, szybko stała się specjalistką gry na 
suce. W późniejszym czasie podjęła się prób odnalezienia instrumentów pokrewnych (suka mielecka, fidel płocka) oraz ich rekonstrukcji.”II „Z tych 
dwu odmiennych dróg wprowadzenia fideli kolanowych do praktyki muzycznej, żadna nie jest bardziej uprawniona od drugiej. Żadna nie jest też 
rekonstrukcją w większym stopniu niż druga – w obu przypadkach mamy do czynienia z tworzeniem de facto nowych tradycji, jakkolwiek w zupeł-
nie odmiennych stylach, kontekstach, z innym przeznaczeniem i dla innego odbiorcy.”III

BUDOWA

„Deka spodnia i deka górna, składające się na  pudło rezonansowe instrumentu są żłobione z jednego kawałka drewna. Do budowy instrumentu 
wykorzystuje się najczęściej drzewa owocowe (śliwa, grusza, czereśnia), orzech włoski, jawor i drewno sosnowe. 
Suka ma kształt zbliżony do skrzypiec i posiada od 4 do 7 (egzemplarze powiększone na użytek estradowy) strun. Struny zamocowane są na 
kołkach osadzonych odspodnio w główce. Przechodzą dalej przez prożek górny, podstawek do strunociągu. 
Instrument charakteryzuje się krótką i szeroką szyjką, ozdobną rozetą wyciętą w podstrunnicy i podstawkiem - duszą. Wycięta w podstrunnicy 
rozeta miała zapewne znaczenie czysto dekoracyjne, albowiem trudno przypuszczać, aby kryła okrągły otwór rezonansowy typu lutniowego (ten 
bowiem musiałby być wycięty w płycie instrumentu, a nie w podstrunnicy). Otwory rezonansowe suki reprezentują typ zbliżony do skrzypcowych 
efów, ale bez poprzecznych nacięć (w lutnictwie ludowym otwory o tym kształcie nazywa się „esami”). Wydaje się, że lewy otwór poszerzony 
został o dodatkowe prostokątne wycięcie, przez które lewa nóżka podstawka przechodzi do spodu korpusu, pełniąc funkcję duszy.
 Jakość drewna i grubość podstawka mają zasadnicze znaczenie dla brzmienia instrumentu. Podstawek zbyt cienki daje dźwięk pozbawiony 
głębi, podstawek zbyt gruby – dźwięk „głuchy”. Zadaniem duszy - tego niewielkiego kołeczka jest przenoszenie drgań z płyty wierzchniej na 
spodnią. Drewno, z którego jest wykonana dusza, powinno być stare i wysuszone, o drobnych słojach. Ważne jest ustawienie duszy w maksymal-
nie dobrym dla jakości dźwięku miejscu w pudle rezonansowym, ponieważ linie węzłowe drgań korpusu przebiegają przez punkty, w których 
dusza styka się z obiema płytami.
 Typowo skrzypcowe wcięcie - talia oraz analiza widoku z boku ukazuje wiolinizację instrumentu: płyta wysklepiona jest w przekroju tak 
poprzecznym jak i podłużnym, a szyjka ma wyraźnie wyodrębnioną piętkę. Spód instrumentu jest zupełnie płaski. Stąd nasuwa się wniosek, iż 
suka jest formą przejściową pomiędzy chordofonem kolanowym, a skrzypcami.”IV

TECHNIKA GRY

„Instrument trzymany jest na kolanie w pozycji pionowej, oparty o ramię grającego. Gra się techniką paznokciową, tzn. struny są skracane nie 
przez nacisk z góry, lecz poprzez boczny dotyk paznokciem. Technikę tę jako charakterystyczną dla polskich instrumentów opisał w XVI wieku 
niemiecki teoretyk Martin Agricola. Paznokciowa technika gry zachowała się i jest znana w praktyce wykonawczej krajów azjatyckich – w grze na 
sarangi w Indiach i Nepalu oraz sarindzie w Bengalu.”V

I-II oraz V) - źródło - Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Suka_bi%C5%82gorajska, (dostęp 31.10.2020r.) 
III-IV) - Teka Lubelska Tom 4, „Polskie fidele kolanowe (Re)Konstrukcja”, pod red. Ewy Dahlig - Turek i Marii Pomianowskiej, Warszawa, Collegium Artium, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, 2014, ISBN 978-83-941022-0-3 
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 SPOTKANIE DRUGIE - 01.06.2020r.

Wybieramy drewno na kolejne elementy instrumentu. Podstrunnica oraz strunociąg powstaną z drewna orzechowego. Podczas trasowania tych 
części zwracamy uwagę na rysunek słojów. Ustawiamy szablony tak, by ich kierunek i kolorystyka zostały zachowane w układzie docelowym pod-
strunnicy i strunociągu po złożeniu instrumentu. Podziały słojów występujące w drewnie orzechowym charakteryzują się pięknymi i zróżnicowa-
nymi przejściami kolorystycznymi od kremowego, poprzez szarości, po różne odcienie brązu. Rozeta będzie kontrastować z podstrunnicą i zosta-
nie wykonana z dębu czarnego. Prożek górny i dolny zrobimy z hebanu, a smyczek z gałązki mirabelki. Podstawek z duszą powstanie z drewna 
jaworowego, a kołki strojeniowe z drewna bukowego. Pan Zbigniew opowiada mi o gatunkach drewna, typowych do budowy instrumentów ludo-
wych i specjalistycznych technikach zabarwiania drewna. Prezentuje również swoją kolekcję narzędzi stolarskich, które krewny (od strony mamy 
pana Zbigniewa) pracujący w fabryce Forda w Detroit przesyłał do niego w paczkach. W czasach PRL-u takie narzędzia z USA stanowiły prawdzi-
wą gratkę. Jedną spośród pereł kolekcji jest stara piła z pięknie rzeźbioną drewnianą rączką i metalową plakietką nadgryzioną zębem czasu 
z grawerem „USA original”. Drugi koniec to główka ze starych skrzypiec. Okazuje się, że pan Butryn potrafi grać również na pile.
Kontynuujemy obróbkę spodniej deki. Na stronie, od której będziemy żłobić (z napisem „góra”) rysujemy równolegle do konturu około półcenty-
metrowy margines. Będzie to grubość boków spodniej deki. Przy nóżce zostawiamy ok 1.5 cm zapasu na tzw. „namiastkę”, czyli pieniek dolny, 
który występuje we wszystkich instrumentach strunowych. Rozpoczynamy trasowanie boków deki spodniej, szyjki i główki. 

PODSTRUNNICA
TRASOWANIE I WYCINANIE OGÓLNEGO KSZTAŁTU
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Za pomocą frezu czołowego dokonujemy pierwszych nawierceń w spodniej dece u podstawy szyjki. Końcówka frezu wyznacza nam grubość 
denka (ok. 0,5cm). Nawiercenia znajdują się u podstawy szyjki i mają za zadanie przerwać powiązania w strukturze słojów pomiędzy pudłem rezo-
nansowym, a szyjką. Robimy tak, by zapobiec ewentualnym, przypadkowym pęknięciom biegnącym wraz z kierunkiem słoja, które mogą powstać 
podczas obróbki zgrubnej. Nasze działania zawsze dopasowujemy do kierunku słoja i skrawamy „z włosem” zamiast „pod włos”.
Na zewnętrznej stronie spodniej deki rysujemy w odległości co około 1,5 cm równoległe do siebie linie na powierzchni szyjki. Linie nacinamy 
ręczną piłką na głębokość linii, która wyznacza nam powierzchnię instrumentu. Oczywiście pamiętamy o pozostawieniu kilku milimetrów na 
zapas. 
Proces dłubania rozpoczynamy od najmniejszej określonej do tej pory powierzchni, czyli szyjki. Dłutem drążymy środek szyjki i rzeźbimy główkę. 
Wykonane wcześniej nacięcia miały za zadanie przerwanie struktury słoi i ułatwienie obróbki dłutem wnętrza szyjki i główki. Następnie przystę-
pujemy do nawiercenia otworów „po obwodzie” pudła rezonansowego. Powstałe pole dzielimy na 3 za pomocą nawierceń frezem czołowym. 
Dokonujemy kolejnych nawierceń w powstałych „polach”. Pozbywamy się za pomocą dłuta wyodrębnionej w ten sposób masy drzewnej. Efektem 
finalnym jest wyżłobione denko. Kontynuujemy trasowanie górnej deki. Od spodu wyznaczamy obszar dna deki o gruszkowym kształcie. 
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SPOTKANIE TRZECIE - 08.06.2020r.

Nasza rozeta powstanie z kawałku drewna dębu czarnego pochodzącego z Ukrainy. Będziemy ją potem wklejać w podstrunnicę. Rozmawiamy 
o symbolice rozety i przykładach jej występowania w naszym regionie. Pan Zbigniew opowiada o swoich obserwacjach podczas podróży zagra-
-nicznych i tych po Polsce. W sztuce sakralnej Francji, Słowacji, ale również w sztuce ludowej, np. na Ukrainie pojawia się podobny motyw zdobni-
czy. W regionie janowskim przykłady występowania rozety w architekturze wiejskiej odnajdziemy m.in. w Kocudzy i Godziszowie. Dochodzimy do 
wniosku, że może to być detal zaczerpnięty ze sztuki ludowej kultur wschodnioeuropejskich.

PRZYKŁADY WYSTĘPOWANIA ROZETY:
1. belkowanie w kamienicy ormiańskiej w Zamościu

2. kapliczka św. Cecylii w Kocudzy
3. budynek gospodarczy w Godziszowie



Przy pomocy dłuta skrawamy z boczków spodniej deki nierówności i krawędzie powstałe podczas obróbki frezem. Wyrównujemy powierzchnię 
boczków i denka za pomocą szlifierki. Na koniec szlifujemy papierem ściernym pozostałe na strukturze drewna ślady po działaniu narzędziami. 
Pracujemy ze szczególną ostrożnością w tzw. miejscu „serdecznym”, czyli tam gdzie podstawek będzie wchodził w kontakt z górną i dolną deką. 
Finalnie musi to być gładka i równa powierzchnia.
Kontynuujemy obrubkę zgrubną podstrunnicy i strunociągu. Należy tu wspomnieć o konstrukcyjnych różnicach pomiędzy strunociągiem w suce, 
a tym występującym w skrzypcach i innych instrumentach smyczkowych. Moją uwagę przykuwa spłaszczona końcówka strunociągu, w której 
będą zamontowane mikrostroiki. W starym egzemplarzu strunociągu ze skrzypiec, który pokazuje mi pan Zbigniew zakończenie jest wypukłe 
i jego profil stanowi odzwierciedlenie wypukłego grzbietu podstawka. Paznokciowa technika gry na suce determinuje płaskie zakończenie struno-
ciągu. Gdyby strunociąg i podstawek były mocno wypukłe (jak, np. w skrzypcach) boczny nacisk na strunę podczas grania powodowałby destabili-
zację podstawka i jego przesuwanie. Płaskie zakończenie strunociągu i mocowanie jego zaczepu (folgi) na dolnym prożku skutkuje większą stabil-
nością położenia strun. Zestawienie tak wyprofilowanego strunociągu z półpłaskim  podstawkiem przyczynia się do solidniejszego naprężenia 
strun skrajnych, które jednocześnie stabilizują podstawek. Zakończenie strunociągu nie pokrywa się z końcówką nóżki suki żeby nie obciążać 
całego mechanizmu naciągu strun podczas pionowego jej ustawienia. Płaski profil strunociągu i półpłaski podstawek mają wpływ również na war-
stwę melodyczną. Smyczek podczas gry „zahacza” o sąsiednie struny co skutkuje pięknym burdonowym brzmieniem, charakterystycznym dla tego 
instrumentu.
Rozpoczynamy żłobienie wnętrza górnej deki przy pomocy dłuta. Zewnętrzne lico zostaje wstępnie ociosane tasakiem. Otrzymuję pierwsze 
„zadanie domowe”: okorowanie i szlifowanie gałązki mirabelki, z której powstanie smyczek, rzeźbienie strunociągu i trasowanie rozety.
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PODSTRUNNICA
TRASOWANIE I OBRÓBKA ZGRUBNA
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STRUNOCIĄG
TRASOWANIE I OBRÓBKA ZGRUBNA
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DEKA GÓRNA
OBRÓBKA ZGRUBNA



SPOTKANIE CZWARTE - 15.06.2020r.

Szlifujemy wyżłobione denko deki górnej przy pomocy szlifierki z tarczą lamelkową do drewna. Wyprowadzamy szczególnie równomierną płasz-
czyznę w miejscu, w którym będzie się znajdowała belka basowa.
Trasujemy otwory rezonansowe w kształcie litery „s” na licu górnej deki. Ich forma i proporcje na szablonie zostały opracowane w oparciu o sukę 
przedstawioną na akwareli autorstwa Gersona. Wycinamy „esy” na wyrzynarce. W lewym znajduje się charakterystyczne wycięcie - „ząbek”. Jego 
odległość od końca górnego prożka wynosi 32,8 cm, a więc jest taka sama jak w przypadku menzury skrzypcowej. 
Na spodzie górnej deki i na linii ząbka zostanie przymocowana belka basowa, na której oprze się lewa nóżka podstawka. Będzie ona przenosić 
podczas gry wibracje z podstawka na belkę i na całą górną dekę. Wycinamy listwę ze starego kawałka drewna sosnowego o gęstym, drobnym 
i regularnym rysunku słojów. Z niej powstanie belka basowa. Drewno ze zwartym rysunkiem słojów ma dobrą zdolność do przekazywania drgań. 
Za pomocą metalowego struga kształtujemy belkę. Docelowo ma ona mieć smukłą i zwężającą się formę. Szlifujemy boki belki papierem ścier- 
nym. Ustalamy docelową długość smyczka i przycinamy okorowany i oszlifowany wcześniej kijek przeznaczony na pręt smyczkowy. Na główce 
smyka wykonujemy nacięcie, w którym zamontujemy później włosie. Wyginamy kijek przeciwnie do naturalnego układu na przygotowanej do 
tego celu matrycy i zostawiamy do odprężania.
Na główce suki zaznaczamy miejsca do nawiercenie otworów na kołki strojeniowe.  Kołki są położone prostopadle względem powierzchni główki. 
Ręczną piłką wycinamy w główce wstępny kształt zaczepu na sznurek.
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OKOROWANIE PATYKA DO SMYCZKA

FORMOWANIE DRZEWCA SMYCZKA
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BELKA BASOWA
TRASOWANIE I OBRÓBKA ZGRUBNA
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„ESY”
TRASOWANIE I WYCINANIE



30

KOŁKI STROJENIOWE
TRASOWANIE I WIERCENIE OTWORÓW 
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SPOTKANIE PIĄTE - 22.06.2020r.

Wprowadzamy ostatnie poprawki na spodzie górnej deki. Im bardziej jest ona wypukła i cienka, tym zwiększa się jej sprężystość i zdolność do 
przenoszenia drgań. Wyrównujemy szlifierką obszar, w którym zostanie wklejona belka basowa i rozpoczynamy proces dopasowywania jej do 
powierzchni górnej deki. W tym celu rysujemy na spodzie deki linię przebiegu belki i oznaczamy jej początek i koniec. Opisujemy również końce 
belki literami „P” i „K”. Docelowe umiejscowienie belki basowej przebiega ukośnie względem osi płyty i przechodzi przez nacięcie w lewym otwo-
rze rezonansowym. Na etapie wpasowywania belki staramy się, by jej płaszczyzna w miejscu styku odzwierciedlała wyprofilowanie denka górnej 
deki. Pamiętamy jednak, by pozostawić niewielką szparę na końcach tak, by siła docisku podczas łączenia rozłożyła się równomiernie i nie uszko-
dziła belki. Ostatnie szlify powierzchni denka przed klejeniem wykonujemy za pomocą cykliny. Kleimy belkę do denka przy pomocy kleju do 
drewna. Stabilizujemy klejone elementy ściskami stolarskimi i pozostawiamy na około 10 godzin do wyschnięcia. Otrzymuję kolejną „pracę 
domową”: szlifowanie wnętrza dolnej deki oraz wykonanie projektu „wizytówki” instrumentu, która zostanie wklejona do jego wnętrza.
Wnętrze instrumentu pozostaje w stanie surowym, tzn. nie barwimy go ani nie lakierujemy. Staramy się wygładzić papierem ściernym wszystkie 
nierówności, w których po zadekowaniu może osadzać się kurz i brud. Pan Zbigniew podpowiada, że można pozbyć się osadów i kurzu zgroma-
dzonych wewnątrz instrumentu poprzez wsypanie przez esy do środka ryżu. Ziarenka wychwytują pył oraz zanieczyszczenia.
Na wyrzynarce włosowej do drewna wycinamy ogólny kształt rozety.
Z kawałka dębu czerwonego wycinamy listwę, która posłuży potem jako wzmocnienie spodniej deki. Środek listwy zwanej inaczej „poprzeczką” 
wypada 33 cm od krawędzi górnego prożka. Poprzeczka ma również za zadanie przenoszenie drgań z prawej nóżki podstawka na denko spodniej 
płyty. 

CYKLINOWANIE SPODU GÓRNEJ DEKI 

WKLEJANIE BELKI BASOWEJ



32

WYCINANIE WSTĘPNEGO KSZTAŁTU ROZETY
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POPRZECZKA
TRASOWANIE I WYCINANIE 
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SPOTKANIE SZÓSTE - 29.06.2020r.

Wklejamy poprzeczkę do spodniej deki. Pomiędzy boczkami, a końcami listwy pozostawiamy margines w postaci wolnej przestrzeni. Końce 
poprzeczki nie powinny się stykać z bokami deki, żeby nie przenosić na nie drgań podczas gry. Na czas wiązania kleju dociskamy poprzeczkę do 
deki za pomocą ścisków stolarskich.
Na wyrzynarce włosowej wycinamy otwór na rozetę w podstrunnicy. Wklejamy rozetę i pozostawiamy do wyschnięcia. 
Wysmuklamy końce i brzegi belki basowej przy pomocy dłutka. Belka powinna być najgrubsza bezpośrednio w miejscu, nad którym będzie się 
znajdował podstawek.
Wywiercamy otwory na mikrostroiki i zaczep mocujący w strunociągu. Pan Zbigniew tłumaczy mi jak działa mechanizm mikrostroików. Poleruje-
my spód deki górnej papierem ściernym. Za pomocą noża snycerskiego rzeźbię rozetę.

SZLIFOWANIE POPRZECZKI PRZED WKLEJENIEM

WKLEJANIE POPRZECZKI
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ROZETA
DOPASOWYWANIE DO PODSTRUNNICY I WKLEJANIE
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SPOTKANIE SIÓDME - 06.07.2020r.

Za pomocą końcówki frezu stożkowego zamocowanej na specjalnym uchwycie, ręcznie poszerzamy i pogłębiamy otwory w główce na kołki stro-
jeniowe. Szlifujemy resztki kleju pozostałe po montażu listwy poprzecznej w spodniej dece. Papierem ściernym wyrównujemy zagłębienie 
w szyjce. Na spodzie dolnej deki, wewnątrz suki wklejamy zaprojektowaną przeze mnie „wizytówkę” instrumentu z informacjami o roku, miejscu 
oraz okolicznościach jego powstania i wykonawcach. Na wizytówce znajduje się logo w formie rozety z akwareli Gersona oraz grafika przedsta-
wiająca malwy. Rośliny te kojarzą mi się ze Szklarnią, ponieważ jest tu ich mnóstwo. Pan Zbigniew na spodzie górnej deki wpisuje ołówkiem infor-
macje o dacie (6 lipca 2020r.) i okolicznościach deklowania. Zależało mi na tym, żeby to Mistrz opisał instrument swoim charakterem pisma. 
Bardzo podobają mi się instrumenty od ludowych rzemieślników, gdzie odręczne adnotacje pisane zazwyczaj ołówkiem nadają poszczególnemu 
egzemplarzowi niepowtarzalny charakter. Często można też liczyć, że przypomną się anegdoty związane z procesem opisywania instrumentu. I… 
nie zawiodłam się. Przez przypadek poznałam historię o „B” w nazwisku Butryn pisanego z podwójną kreseczką. Tata pana Zbigniewa zapoczątko-
wał taką tradycję twierdząc, że dwie równe kreski to filary, na których stoi przez całe życie silny i zdrowy mężczyzna.
Smarujemy klejem do drewna krawędzie spodów obu dek i złączamy je przy pomocy ścisków stolarskich. Pozostawiamy tą przypominającą meta-
lowego jeża (Używamy bardzo dużo ścisków. „Im więcej, tym lepiej” - cyt. Z.B.)  konstrukcję do wyschnięcia.
Po zdjęciu ścisków montujemy na styku szyjki i górnej deki kolejną listwę poprzeczną mającą na celu wzmocnienie tego obszaru. W skrzypcach 
w tym miejscu znajduje się górny pieniek, który w suce nie występuje. Żeby rozłożyć drgania i dodatkowo zabezpieczyć górną płytę przed pęka-
niem stosujemy taką listwę poprzeczną, wykonaną z tego samego surowca, co poprzeczka wzmacniająca dolną dekę, czyli z dębu czerwonego.
Rozpoczynamy działania związane z konstrukcją smyczka. Do końca specjalnie ukształtowanego wcześniej drzewca przymocowujemy przy 
pomocy kleju i lnianych nici końcówkę włosienia. Pan Zbyszek opowiada mi o właściwościach, jakie powinno mieć włosie dobre do wykonania 
zeń smyczków. Najlepsze jest to pochodzące od ogiera, ponieważ jest mniej zakwaszone. Kwasowy odczyn włosia kobył sprawia, że włosień 
smyka bardzo szybko się wykrusza i zużywa. Umaszczenie konia również ma znaczenie. Do wyrobu smyków stosujemy włosie siwków i koni 
o białej maści.

WYPROFILOWANA BELKA BASOWA PASOWANIE OTWORÓW NA KOŁKI STROJENIOWE
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SPOTKANIE ÓSME - 13.07.2020r.

Przytwierdzamy podstrunnicę z rozetą do szyjki. Najpierw po raz ostatni szlifujemy spód podstrunnicy i dopasowujemy go do płaszczyzny szyjki. 
Część z rozetą ma nie wchodzić w kontakt z górną płytą. Przy położeniu docelowym rozety pomiędzy nią, a licem górnej deki powinna pozostać 
szpara, tak jak na egzemplarzu instrumentu utrwalonym na akwareli Gersona. 
Wyżłobione zagłębienie w szyjce korzystnie wpływa na rozkład napięć, zwłaszcza podczas procesu sklejania szyjki z podstrunnicą. Pan Zbigniew 
tłumaczy, że wyżłobione drewno lepiej przyjmuje nacisk i łagodniej sprężynuje. Tuż przed klejeniem w zagłębieniu szyjki pan Butryn ołówkiem 
wpisuje datę wklejenia podstrunnicy. Smarujemy spodnie krawędzie szyjki i podstrunnicy (w miejscu styku) klejem do drewna i łączymy przy 
pomocy ścisków stolarskich. Pozostawiamy konstrukcję do wyschnięcia.
Moczymy w deszczówce włosień smyka i delikatnie go rozczesujemy. Na matrycy przymocowanej ściskiem stołowym do blatu stołu wyginamy 
pręt smyczka, by uzyskać jego docelowy, łukowaty kształt. Naprężamy mocno włosie, starając się uzyskać maksymalnie płaski kształt pasma. 
Włosy muszą biec równolegle do pręta. Zawiązujemy naciągnięty koniec włosia na drzewcu i przymocowujemy go trwale za pomocą sznurka lnia-
nego, nici i kleju do drewna. Na końcówce włosienia pleciemy warkoczyk. Pan Zbigniew opowiada mi historię pozyskania lnianych nici, które 
zostały wykorzystane w produkcji naszego smyka. Ten uroczy szary kłębek, uwity na drewnianym patyczku przypomina bardziej ptasie gniazdo 
niż motek. Uprzędzona na kołowrotku nić ma nieregularną grubość. Jest bardzo cieniutka i dosłownie „tańczy” w palcach.
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PRODUKCJA SMYCZKA
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Toczymy kołki strojeniowe z drewna bukowego. Przy pomocy tokarki i dłuta uzyskujemy metodą zgrubnej obróbki drewna 5 kołków strojenio-
wych (1 zapasowy) z wcześniej przyciętych do odpowiedniej długości drewnianych walców. Kołek ma stożkowaty, zwężający się ku dołowi profil, 
zakończony płaską końcówką. Z tego samego drewna wycinamy również uchwyt z zagłębieniem w kształcie „V” w końcówce. Przyrząd ten ułatwi 
nam potem proces strojenia instrumentu przy użyciu kołków. Przy jego pomocy łatwiej przekręca się kołki, umieszczając główkę kołka w zagłębie-
niu. Zabieram komplet kołeczków i przyrząd do strojenia do domu, do szlifowania.

KOŁKI STROJENIOWE
TRASOWANIE I TOCZENIE
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Trasujemy podstawek z drewna jaworowego. Uwzględniając naturalny rysunek słojów wybieramy miejsce i kierunek trasowania na kawałku 
drewna przeznaczonym do wykonania podstawka. Słoje w naszym egzemplarzu układają się promieniście na powierzchni podstawka i przebiegają 
wzdłuż jego pionowej osi. Szerokość nóżki prawej wynika z naturalnej szerokości słoja. Szczyt podstawka ma półpłaski profil. Lewa nóżka pod-
stawka jest znacznie cieńsza od prawej. Poprawia to jej zdolność do przenoszenia wibracji.
Dusza suki to tak naprawdę prawa, dłuższa nóżka podstawka - ta, która ma kontakt bezpośredni z górną i spodnią deką. Krótsza lewa nóżka ma 
nacięcie na tzw. ząbek, na którym się opiera o nacięcie w lewym otworze rezonansowym i wisi w powietrzu. Nóżka lewa jest odrobinę krótsza od 
prawej. Zawieszona na krawędzi otworu w górnej dece wibruje podczas gry na instrumencie. Na wyrzynarce włosowej wycinamy ogólny kształt 
podstawka. Nożykiem snycerskim wstępnie rzeźbimy nóżki.

PODSTAWEK Z DUSZĄ
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SPOTKANIE DZIEWIĄTE - 22.07.2020r.

Olejowanie strunociągu. Pokost to inaczej olej lniany poddany uprzednio obróbce termicznej poprzez kilkakrotne gotowanie. Drewno dzięki 
olejowaniu zostaje zaimpregnowane (zabezpieczone przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi). Oszlifowany element wycieramy suchą 
bawełnianą szmatką, żeby pozbyć się pyłu drzewnego i wszelkich zanieczyszczeń. Następnie przy pomocy bawełnianego tamponu wcieramy 
w drewno pokost. Pomarańczowożółty olej nasyca i wzmacnia naturalny koloryt drewna. Do oleju można dodawać substancje pochodzenia natu-
ralnego (np. żywica), które delikatnie zaingerują w kolor drewna. Pozostawiany olejowany element do wyschnięcia na słońcu. Każda część instru-
mentu powinna zostać pokryta przynajmniej 2 - 3 warstwami pokostu. 
Szlifuję bukowy uchwyt do regulacji położenia kołków strojeniowych. Później jego również pokrywam pokostem.
Gdy większość pokostu wsiąknie przecieram olejowane elementy suchą bawełnianą szmatką. Pan Zbigniew pokazuje mi jak zamocować 
mikrostroiki skrzypcowe w strunociągu. Komplet zawiera 2 mikrostroiki z wąskim i szerokim gwintem odpowiednio do grubości strun: E i A - 
wąskie oraz D i G - szerokie.
Rzeźbimy główkę i szyjkę suki. Nadajemy właściwy kształt zaczepowi na pasek.
Trasujemy i wycinamy prożek dolny i górny z drewna hebanowego. Przy pomocy kleju do drewna mocujemy obydwa elementy do spodniej deki 
(już bez użycia ścisków stolarskich).

POKOST

OLEJOWANIE STRUNOCIĄGU
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SPOTKANIE DZIESIĄTE - 27.07.2020r.

Szlifujemy talię i szyjkę suki oraz kołeczki strojeniowe. Rzeźbimy prożki i przeprowadzamy korektę profilu otworów rezonansowych oraz podstaw-
ka. Nóżki podstawka zostają wysmuklone. Lewa krótsza nóżka czyli ta, która będzie zawieszona w przestrzeni deki ma ostro ściętą końcówkę.
Ustalamy docelową głębokość położenia kołków w główce suki. Wywiercamy otwory w kołeczkach, niezbędne podczas montażu strun. Dawniej 
kołki nie miały stożkowato zakończonej nóżki i wykonywano je z miękkiego drewna. Taki kołeczek szybko się zużywał, ponieważ drewno szybciej 
się wykruszało. Przed przedwczesnym „obrabianiem” się kołeczka na powierzchni styku z główką ma uchronić „kredowanie” (smarowanie kredą 
nóżki przed umieszczeniem w główce). Stożkowaty kształt nóżki ułatwia montaż kołka oraz gwarantuje jego stabilność (kołek sam osadza się 
w główce).
Dziurka na końcówkę struny w kołku znajduje się na dole, ponieważ kierunek nawijania struny przebiega od dołu do góry. Dzięki takiemu położe-
niu struna podczas regulacji długości nie zwija się i mniej niszczy. 
Rozpoczynamy żmudny proces szlifowania wszystkich elementów instrumentu. Po wstępnym szlifowaniu delikatnie zwilżamy drewno i po jego 
wyschnięciu nanosimy ostatnie poprawki.

KREDOWANIE KOŁKÓW STROJENIOWYCH
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SPOTKANIE JEDENASTE - 03.08.2020r.

Zwilżone wodą drewno po wyschnięciu rośnie w górę, jak ciasto. Podziały słojów zamieniają się w naturalny relief, który przypomina zapomniany 
drzewny język Braille’a. Dzięki temu zabiegowi mogę oszlifować powierzchnię jeszcze raz i pozbyć się  przypadkowych wgnieceń powstałych na 
powierzchni obu dek. Końcowa faza szlifowania polega na używaniu papierów ściernych o coraz mniejszej gramaturze. Powierzchnia instrumentu 
staje się aksamitnie gładka. Zdaję sobie sprawę, że decyzja co do momentu, kiedy przestaniemy szlifować zależy już tylko ode mnie. Jest mi 
smutno, że nieuchronnie zbliżamy się do końca. To typowo ludzki żal związany z przemijalnością obiektów i zjawisk, do których człowiek 
nieostrożnie zdążył się przywiązać. Wielokrotnie powracam do szlifowania kołeczków i podstawka starając się pozbyć widocznych już tylko dla 
mnie rys i zgrubień. Ciągle nie jestem w pełni usatysfakcjonowana. Bukowe drewno, z którego zostały wykonane kołki jest białe i przypomina mi 
kość. Tak samo jak mirabelkowy patyk na smyk. To dziwne uczucie kiedy wyobrażam sobie, że poleruję kości instrumentu niczym kości ptaka - 
lekkie i absorbujące ciepło z moich palców, cząstka żywej jeszcze niedawno istoty. Pan Zbigniew w rozmowach ze mną wielokrotnie podkreśla, że 
najważniejsza jest jakość dźwięku, którą uzyska instrument. Forma schodzi na dalszy plan. Jej surowość ma odwoływać się się do  instrumentów 
wykonanych przez rzemieślników ludowych, nie mających dostępu do specjalistycznych narzędzi, które współcześnie ułatwiają nam egzystencję 
i pozwalają na uzyskanie wyszukanych form. Jestem ciekawa dźwięku jaki wyda nowo narodzony instrument na następnym spotkaniu. Wszystko 
wskazuje na to, że w przyszły poniedziałek olejujemy i składamy sukę w całość. Ja tymczasem cierpliwie wykonuję ostatnie szlify.
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SPOTKANIE DWUNASTE - 10.08.2020r.

To już ostatnie nasze spotkanie warsztatowe. Dzisiaj olejujemy i składamy instrument. Przed procesem olejowania przy pomocy odkurzacza 
pozbywamy się pyłku z drewna, który osadził się wewnątrz pudła rezonansowego podczas szlifowania. Następnie pokrywamy sukę 3 warstwami 
pokostu. Czekając aż instrument wyschnie wklejamy żabkę do smyczka. Gdy drewno wchłonie zadowalającą ilość pokostu polerujemy je bardzo 
dokładnie bawełnianą szmatką.
Pan Zbigniew składa instrument i moment, w którym poraz pierwszy suka wydaje dźwięk jest niepowtarzalny. Docelowa jakość jej brzmienia 
ustali się po pewnym czasie, gdyż elementy drewniane muszą się ponaprężać w nowej konfiguracji. Mistrz zabiera instrument do „rozgrywania” 
w domu. Widzimy się za kilka dni i jeszcze w tym miesiącu rozpoczynam naukę gry na instrumencie, który powstawał na moich oczach. Przygoda 
trwa!
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OLEJOWANIE

SUSZENIE
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SMYCZEK
WKLEJANIE ŻABKI
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MONTAŻ INSTRUMENTU
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