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                           1.Maria Pomianowska ze studentką Aleksandrą Kauf 2015 r.  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                                                             Wstęp 

      Oddaje do państwa rąk pierwszy w historii podręcznik do nauki gry na suce biłgorajskiej i fideli 
płockiej.   
Moim marzeniem jest, aby odtworzone staropolskie fidele kolanowe,  stały się w naszym kraju popularnymi 1

instrumentami narodowymi. Chociaż wyszły z użycia około 100 lat temu, już w XVI wieku opisane zostały 
przez niemieckiego teoretyka muzyki Martina Agricolę, jako typowe polskie skrzypce. Na ich estradową 
rekonstrukcję składa się wieloletnia praca naukowo-badawcza Ewy Dahlig-Turek, lutnika Andrzeja 
Kuczkowskiego, artysty ludowego Zbigniewa Butryna oraz moje doświadczenia i praktyczne eksperymenty. 
Zrekonstruowane fidele przeszły przez ostatnie 25 lat drogę od instrumentu ludowego do profesjonalnego. 
W 2010 roku stworzyłam w Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym, pierwszą w 
historii Polski specjalność zwaną fidele kolanowe. Studenci uczą się od podstaw gry na suce biłgorajskiej, 
suce mieleckiej, basowej oraz fideli płockiej. Podczas 5 lat studiów zapoznają się również z podstawami gry 
na gadułce , sarangi, morin khuur,  er-hu  i kobyz . Po zaliczeniu 3 lat studiów I stopnia otrzymują tytuł 2 3 4 5 6

licencjata, a po kolejnych 2 latach studiów II stopnia tytułu magistra.  
   Gry na suce biłgorajskiej w ludowym stylu można nauczyć się pod kierunkiem Zbigniewa i Krzysztofa 
Butrynów w stworzonej przez nich Szkole Suki Biłgorajskiej, która ma swoją siedzibę w miejscowości 
Szklarnia koło Janowa Lubelskiego. 
     Odtworzone staropolskie fidele kolanowe od 25 lat podbijają serca słuchaczy na całym świecie. 
    

 Wśród gamy polskich instrumentów ludowych chordofony ( instrumenty strunowe) kolanowe wyróżniają się jako ciekawostka, 1
która nie przetrwała do naszych czasów, a istniała jeszcze w XIX wieku. Sama nazwa została wymyślona przez Ewę Dahlig-Turek 
w 2000 roku w odniesieniu do tradycyjnych instrumentów smyczkowych, granych w pozycji pionowej, w których instrument 
opiera się na kolanie wykonawcy lub wisi na pasku na ramieniu grającego.

 Gadułka (Bułgaria) to lira smyczkowa o pudle rezonansowym w kształcie przeciętej na pół gruszki. Żłobi się ją z jednego 2
klocka drewna. Instrument posiada 3 metalowe struny główne i 10 rezonujących. Gra się na gadułce techniką mieszaną: 
przyciskowo-paznokciową.  

 Sarangi (Indie) to fidel, której drewniany korpus wykonany jest z jednego klocka drewna i pokryty membraną z koziej skóry. 3
Instrument wyposażony jest w 3 jelitowe struny na których gra się smyczkiem i 37 metalowych rezonatorów strojonych w 
zależności od skali używanej w utworze. Struny skraca się odpychając paznokciem w bok.  

 Morin-khuur (Mongolia) zbudowany jest z drewnianego pudło rezonansowego trapezoidalnych kształtów, które przebija szyjka 4
bez podstrunnicy, zakończona rzeźbioną główką w kształcie konia. Dwie struny wykonane z końskiego włosia skraca się przez 
odepchnięcie paznokciem w bok.  

 Er-hu- (Chiny) to instrument wykonany z sześciobocznego klocka drewna pokrytego jednostronnie strony wężową skórą. 5
Ściany korpusu przebija na wylot szyjka w formie pręta bez podstrunnicy. Dwie metalowe struny naciska się opuszkami palców. 
Włosie smyczka przechodzi między strunami. Jedna ze strun pocierana jest od dołu a druga od góry. 

 Kobyz to pochodząca z Azji Centralnej fidel, uważana za najstarszy instrument smyczkowy świata. Kobyz bardzo popularny jest 6
w Kazachstanie. Ma dwie struny z włosia końskiego. Pudło rezonansowe stanowi drewniana komora częściowo pokrytą kozią 
skórą. Tradycyjnie kobyzy używano były przez szamanów. Ich dźwięk traktowano jako uzdrawiający. Według legend kobyz i jego 
muzyka mogą wypędzić złe duchy, choroby i śmierć.  
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  Od lat jestem proszona o napisanie podręcznika do gry na zrekonstruowanych staropolskich fidelach 
kolanowych. Co ciekawe wielu zainteresowanych praktyką wykonawczą suki biłgorajskiej czy fideli płockiej 
to nie tylko mieszkańcy Polski, ale też innych krajów europejskich a nawet Azji i Ameryki Północnej. 
    Stworzenie pierwszego podręcznika związanego z instrumentami wymarłymi i wskrzeszonymi na bazie 
skąpych informacji historycznych, było jak każda pionierska praca dużym wyzwaniem.  
Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęłam proces tworzenia techniki gry. Zarówno dla lewej jak i prawej ręki. 
Tu pojawiło się wiele zagadnień. Od początku było dla mnie jasne, że nie jestem ani ja ani nikt inny w stanie 
z całą precyzją odtworzyć pełnego obrazu autentycznej praktyki wykonawczej dla suki biłgorajskiej czy też 
fideli płockiej. Gdy mamy do czynienia z instrumentem związanym z muzyką profesjonalną, dysponujemy 
większą ilością materiałów źródłowych. W przypadku instrumentów ludowych wiedza na ich temat jest 
szczątkowa. 
  Na samym początku procesu odtwarzania zapomnianej tradycji nasunęło mi zasadnicze pytanie: na ile, 
przy niezwykle skromnym materiale źródłowym, proces ten ma być rekonstrukcją, a na ile wymaga 
podejścia twórczego. Czy mając nawet bardzo precyzyjne informacje na temat praktyki wykonawczej 
sprzed ponad stu lat, realizując dokładnie wszelkie założenia dotyczące techniki gry, zgodnie z wytycznymi 
sprzed kilku wieków, można uzyskać to samo brzmienie? A może powstanie karykatura i to w złym guście, 
która udowodni, że być może lepiej, że takie instrumenty wyszły z użycia? Co zatem było motywem 
przewodnim mojego przystąpienia do procesu odtwarzania brzmienia suki biłgorajskiej i fideli płockiej? 
Było to założenie, aby bazując na jak najbardziej szczegółowych, na ile to możliwe informacjach, 
zrekonstruować praktykę wykonawczą, ale przy założeniu ciągłości rozwoju instrumentów. Co by było, 
gdyby instrumenty tego typu nie zaginęły, ale podobnie jak fidele kolanowe Indii, Bałkanów Mongolii czy 
Kazachstanu rozwijały się, wzbogacając praktykę wykonawczą i repertuar o nowe elementy, dostosowane 
do kolejnej epoki historycznej? Cały proces rekonstrukcji praktyki wykonawczej miał być po części 
odtwórczy, a po części tworzyć nową technikę gry, styl i repertuar. 
  Podstawowy materiał muzyczny zawarty w podręczniku to tradycyjne utwory polskie. Można również 
poznać i nauczyć się gry melodii pochodzących z innych krajów europejskich, a także z  Azji, Afryki i obu 
Ameryk. Utwory zapisane na kartach podręcznika to owoc moich wieloletnich wędrówek po świecie i 
poznawania muzyki innych narodów. Spisywałam je i chowałam do szuflady. Bardzo ważną częścią 
repertuaru są moje autorskie utwory i tzw. wprawki rozwijające biegłość palców. Ogniskuje się w nich 
kilkadziesiąt lat doświadczeń w grze na wiolonczeli oraz fidelach kolanowych świata. To również rezultat 25 
lat mojej pracy związanej z  tworzeniem techniki gry dla zapomnianych instrumentów.  
Pamietajmy, że w muzyce ludowej czy etnicznej nie da się wszystkiego zapisać. Najważniejsze jest aby 
uczniowe słuchali jak grają mistrzowie, uczyli się od nich i budowali z czasem swój własny styl i język 
muzycznej ekspresji. 
  Dźwięku odtworzonych instrumentów można posłuchać na moim kanale YouTube oraz 30 płytach CD. 
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                                                              I. Teoria   
                                                      I.1. Rys historyczny 

    Polska to obszar monokultury smyczkowej. Skrzypce wszechobecne są w muzyce wszystkich regionów 
kraju i stanowią bazę wszelkich rodzajów kapel. Zanim zaczęto w Polsce grać na skrzypcach, przez wieki 
szczególnie rozpowszechnione były fidele kolanowe, nie zachowane do naszych czasów, ale występujące 
jeszcze w XIX wieku. Trzymano je pionowo opierając na kolanie lub zawieszano na ramieniu przy pomocy 
rzemienia lub sznurka. O popularności pozycji kolanowej na ziemiach polskich świadczą zapiski 
niemieckiego teoretyka muzyki Martina Agricoli  w jego dziele z 1545 roku.  7

    Jako charakterystyczne dla kultury polskiej opisuje Agricola trzymanie instrumentu w pozycji pionowej 
oraz grę tzw. techniką paznokciową. I właśnie ta technika, odmienna od zachodnio-europejskie była  
powodem dla którego Agricola zainteresował się polskimi skrzypcami. Niestety fidele kolanowe nie dotrwały 
do naszych czasów. Trzeba je było zrekonstruować. Pierwszym instrumentem, który udało mi się odtworzyć 
wraz z Ewą Dahlig-Turek oraz lutnikiem Andrzejem Kuczkowskim była suka biłgorajska. 

                                                 I. 1.1. Suka biłgorajska 
   
    Do dzisiaj nie zachował się żaden oryginał instrumentu a jego odtworzenie dokonało się tylko dzięki 
rycinom i artykułom z końca XIX wieku oraz badaniom terenowym wykonanym po II Wojnie Światowej. 
W roku 1888 w Warszawie odbyła się wystawa instrumentów muzycznych. Na niej zaprezentowany został 
ostatni grający egzemplarz suki biłgorajskiej. Instrument wzbudził zainteresowanie, które zaowocowało 
artykułami autorstwa Jana Karłowicza wraz z ilustracjami wykonanymi przez Tadeusza Dowgirda w 1888  
roku oraz akwarelą namalowaną przez Wojciecha Gersona w1895 roku.  

                                                 2. Wojciech Gerson akwarela 1895 rok 

 Martin Agricola Musica instrumentalis deudsch , Wittenberg, Leipzig 1896 str.2107
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   Egzemplarz suki znajdujący się na wystawie pochodził z okolic Biłgoraja i najprawdopodobniej była ona 
już wówczas, tj. u schyłku XIX wieku, instrumentem zanikłym. Akwarela Wojciecha Gersona znajduje się 
obecnie w zbiorach  Muzeum Narodowego w Warszawie. Stała się ona podstawowym źródłem informacji, 
przydatnym w procesie odtworzenia instrumentu, zarówno od strony lutniczej jak i praktyki wykonawczej. 
Akwarela przedstawia sukę biłgorajską nabytą przez Józefa Pawłowskiego we wsi Kocudza w 1888 roku na 
której jako ostatni grał Józef Góra, mający wówczas 50 lat. Widzimy instrument od przodu i w pozycji 
bocznej. Jest tu narysowany podstawek oraz dekoracyjną rozetę. Skala umieszczona obok wizerunku 
instrumentu ułatwia odczytanie wymiarów suki. Na akwareli widać postać grającego (pozycja stojąca z 
instrumentem zawieszonym na rzemieniu). Jest też wizerunek łukowatego smyczka. W prawym dolnym 
rogu ryciny znajdują się zapiski na temat instrumentu: jego nazwa, gdzie został nabyty, przez kogo i kto grał 
na nim ostatni.  
  Jeśli chodzi o badania terenowe prowadzone po II Wojnie Światowej to w 1950 roku Jadwiga i Marian 
Sobiescy, zdobyli pewne informacje na temat suki, bezpośrednio od mieszkańców wsi Kocudza koło 
Biłgoraja czyli z miejsca skąd ten instrument pochodził. Opowiadali oni, że instrument podobny był do 
skrzypiec, ale miał szeroką szyjkę i podstrunnicę. Był żłobiony z jednego klocka drewna. 

 

       3. Maria Pomianowska z suką biłgorajską (fot. Andrzej Łojko)      4. Estradowa suka biłgorajska 
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                                                           I.1.2. Fidel płocka 

W 1985 r. podczas prac wykopaliskowych prowadzonych (w ramach planów badawczych Katedry 
Archeologii Pradziejowej i Wczesnochrześcijańskiej UW) na płockiej starówce znaleziono dobrze 
zachowany instrument strunowy. Pochodzenie warstwy zawierającej instrument określono na połowę XVI 
wieku. Jest to jedyny zachowany egzemplarz XVI-wiecznego ludowego instrumentu smyczkowego. Ewa 
Dahlig-Turek, która była obecna przy wykopaniu instrumentu stwierdza, że został on znaleziony mimo 
licznych pęknięć w stanie prawie kompletnym. Przy instrumencie znajdował się połamany podstawek, 
fragment rzemienia, szczątki kołków i mała płytka w środku pudła rezonansowego.  

Początkowo wykopalisko nazwano chordofon płocki. W 1996 roku z aprobatą Ewy Dahlig-Turek 
zmieniałam nazwę instrumentu na fidel płocka. 

 

          !  

5. Wykopany chordofon płocki ( fot.Michał Dąbski) 
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6. Pierwsza estradowa fidel płocka               7. Maria Pomianowska z fidelą płocką (fot.Andrzej Łojko) 

                                    I.1.3. Suka mielecka i basowa 

W 2010 roku doszło do materiałów rzucających światło na problem fideli kolanowych na ziemiach 
polskich jeszcze jedno bardzo istotne źródło o którego istnieniu polscy instrumentolodzy do niedawna nie 
wiedzieli, odkryte przez Ewę Dahlig-Turek.  

W zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego znajduje się akwarela autorstwa Stanisława 
Putiatyckiego z 1840 roku, przedstawiająca „włościanina ze skrzypcami z okolic Mielca”. Akwarela została 
wykonana bardzo starannie, co umożliwiło wnikliwą analizę. Usytuowanie instrumentu podczas gry 
pionowo na nodze siedzącego muzyka,  wskazuje na fidel kolanową a szeroka szyjka sugeruje zastosowanie 
techniki paznokciowej. Cechy konstrukcyjne pozwalają uznać instrument za hybrydę powszechnie już 
wówczas znanych skrzypiec i będących w zaniku form kolanowych. Główka ma kształt ślimaka, podstawek 
posiada dwie krótkie nóżki oparte o wierzchnią dekę. Cztery struny zamocowane są na osadzonych 
odspodnio kołkach.  

Akwarela Putiatyckiego stanowi dowód, że owe reliktowe formy chordofonów w połowie XIX 
wieku nadal funkcjonowały w ludowej praktyce muzycznej. Dla odróżnienia od suki biłgorajskiej nowe 
odkrycie nazwałyśmy z Ewą Dahlig-Turek suka mielecka. 
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            8.Włościanin ze skrzypcami z okolic Mielca                               9.Suka mielecka 

                                                  10. Suka basowa i suka biłgorajska 

W 2005 roku na moje zamówienie Andrzej Kuczkowski wykonał sukę basową. Jest to instrument 
eksperymentalny. Posiada strój wiolonczelowy. Dwie dolne struny skraca się techniką przyciskową a dwie 
dolne techniką paznokciową. 
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 I.2. Rozmiary zrekonstruowanych instrumentów 

Zamawiając kopie instrumentów: w 1994 roku suki biłgorajskiej a w 1995 roku fideli płockiej, 
zdecydowałam się na zastosowanie w obu instrumentach menzury  analogicznej do tej, którą posiada 8

klasyczne sarangi, czyli 37 cm. Było to związane z moimi doświadczeniami w grze na  fidelach kolanowych 
Indii oraz Bałkanów. Lata praktykowania gry na instrumentach w różnych rozmiarach, doprowadziły mnie 
do wniosku, że menzura licząca ok. 37 cm a co za tym idzie większe od skrzypiec wymiary fideli 
kolanowych są najlepsze z uwagi na wygodę palcowania oraz zadawalające efekty brzmieniowe. 

                                                 
                                                I.3. Co wiemy o technice gry  

       Jeśli chodzi o praktykę wykonawczą związana z fidelą płocką, informacje na ten temat poza 
wzmiankami z XVI wieku autorstwa Martina Agricoli są bardzo skąpe. W przypadku suki biłgorajskiej 
mamy dodatkowo zapiski Jana Karłowicza, ryciny Tadeusza Dowgirda i akwarelę Wojciecha Gersona. 
Dysponujemy też ciekawymi zapiskami, które sporządziła w 1950 roku Jadwiga Sobieska. Podczas badań 
terenowych powołując się na informacje pozyskane od Marcina Gilasa i Adama Korczaka, mieszkańców wsi 
Kocudza koło Biłgoraja, zanotowała ona w protokole  badań: 9

„Grano wolno, po jednej nucie, nie akordami, stawiając palce z boku struny, dotykając jej paznokciem, 
najchętniej w pozycji siedzącej”.                                                                               

                                                   
                                                  II.Praktyka wykonawcza 
                                                          II.1. Postawa  

Grając zarówno na suce biłgorajskiej jak i fideli płockiej siedzimy na krześle dostosowanym do 
wzrostu instrumentalisty, tak by stopy swobodnie mogły opierać się całą powierzchnią o ziemię. Stopa 
prawej nogi jest lekko cofnięta tak, aby noga była lekko ugięta. Prawa dolna część pudła rezonansowego 
opiera się o wewnętrzną powierzchnię uda tak, aby punktem oparcia było miejsce oddalone od kolana o ok. 
1/3 długości uda. Lewa stopa jest wysunięta do przodu (połowa długości stopy). Instrument dolną lewą 
krawędzią pudła rezonansowego opiera się o wewnętrzną stronę lewego uda w 1/4 jego długości 
(bliżej kolana). Oś instrumentu odchylona jest od grającego o ok. 45 º. Grając na suce biłgorajskiej główka 
instrumentu powinna znajdować się na poziomie brody grającego. Szczyt główki fideli płockiej znajduje się 
w połowie lewego policzka. Trzecim punktem oparcia instrumentu jest okolica lewego obojczyka. Miejscem 
styku instrumentu z grającym są kołki instrumentu. 

 Termin ten w przypadku chordofonów oznacza czynną długość drgającej struny czyli odległość od prożka górnego do 8
podstawka.

 Protokół znajduje się w Archiwum Fonograficznym Instytutu Sztuki ISPAN.9
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                                   II.2. Ułożenie palców lewej ręki 

Palce lewej ręki są lekko ugięte. Używamy czterech palców do skracania strun. Kciuk znajduje się 
pod kątem 90º w stosunku do reszty palców. W momentach gry na najwyższej strunie, szczególnie przy 
wykonywaniu bardzo długiej nuty lub wibracji palcem wskazującym i środkowym, kciuk przekładamy pod 
szyjką instrumentu. Generalnie unika się mocnego ściskania szyjki wewnętrzną stroną kciuka, gdyż 
powoduje to usztywnienie dłoni. 

                                                      !  

                                            11.Ułożenie lewej dłoni podczas gry na  suce biłgorajskiej 

                                                             !  

                                                     12.Ułożenie dłoni podczas gry  na fideli płockiej 
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                                                  II.3. Technika gry prawą ręką  

             %  

                                             13.Smyczek suki biłgorajskiej i fideli płockiej 

Do suki biłgorajskiej oraz fideli płockiej Andrzej Kuczkowski wykonał smyczek długości 74 cm z 
drewna bukowego z archaicznym mechanizmem naciągania strun, czyli systemem nacięć na pręcie. 
Prymitywna żabka  w formie klocka posiada otwór, przez który przechodzi jelitowa krótka struna. Jest ona 10

złączona w taki sposób by tworzyć pętelkę, którą wkłada się w rowki wycięte na drzewcu. Przekładając 
pętelkę w kolejne rowki naciąga się stopniowo luzujące  włosie smyczka.                                              

                   

 !  

                                14. Żabka    

                                                                                                                  15. Rowki 

Smyczek ma bardzo delikatnie zarysowany łuk pręta nawiązujący do dawnych egzemplarzy. Włosie 
smaruje się ciemną, wiolonczelową kalafonią.  Zbigniew Butryn używa smyczków z gałązki z 11

przyczepionym po obu stronach włosiem. Smyczek trzymany jest dłonią skierowaną wierzchem w dół.      

 Żabka zwana inaczej karafułka to dolna część smyczka służąca jako jego uchwyt i do napinania włosia.10

 Kalafonia pochodzi z przetworzonej żywicy z drzew iglastych. Jej podstawową funkcją jest pomoc w wydobyciu jak 11
najlepszego dźwięku z instrumentu, głównie poprzez zwiększenie przyczepności włosia smyczka do strun.
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Palec wskazujący, środkowy oraz kciuk ułożone są na drewnianym pręcie. Kciuk skierowany jest  do 
góry i znajduje się od strony muzyka. Palce wskazujący i środkowy położone są na drzewcu i lekko ugięte. 

           Dla palca serdecznego i małego istnieją nastepujące warianty ułożenia: 

• palec serdeczny znajduje się od wewnętrznej strony żabki w ten sposób że pierwszy człon palca 
oparty jest na łukowato wyrzeźbionej części żabki 

• palec mały leży na wewnętrznej stronie włosia smyczka, gdy potrzebna jest delikatna zmiana jego 
naprężenia poprzez nacisk opuszkiem palca w dół. Może też znajdować się od zewnętrznej krawędzi 
pasma włosia, głównie w momentach gdy potrzebna jest delikatna zmiana płaszczyzny smyczka w 
stosunku do płaszczyzny struny. Kiedy rozpoczynamy grę przesuwając smyczek „od żabki” palce; 
wskazujący, środkowy, serdeczny i mały a nawet kciuk są prawie wyprostowane. 

                            16. Ułożenie prawej dłoni podczas gry na suce biłgorajskiej 

                      !                !  

                                              17. i 18. Ułożenie palców prawej dłoni na smyczku 
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Podczas przesuwania smyczka po strunie pozycja kciuka zmienia się o prawie 90 º. Palce uginają się, 
a żabka początkowo nie dotykająca dolnej części dłoni „wjeżdża” na krawędź dłoni znajdującą się pomiędzy 
palcem wskazującym a kciukiem. Nadgarstki winny być bardzo luźne i elastyczne, szczególnie podczas 
„zmiany smyczka” czyli zmiany kierunku jego przesuwania. Łokieć prawej ręki znajduje się blisko ciała 
grającego artysty. Podczas prowadzenia smyczka w kierunku od żabki do główki, łokieć rozprostowuje się. 
W procesie „zmian smyczka” czynnie uczestniczy przegub dłoni i palce, które zmieniają kierunek 
prowadzenia smyczka i jednocześnie jego nacisk na struny. W przypadku pracy nad kontrolą smyczkowania 
w utworach ważne jest oczywiście miejsce prowadzenia smyczka, szybkość pociągnięcia i nacisk związany 
bezpośrednio z dynamiką. Granie na fideli płockiej czy suce biłgorajskiej dźwięków bardzo cichych 
osiągamy poprzez przyłożenie smyczka na strunie w odległości ok. 8 cm od podstawka i delikatny jego 
nacisk na strunę. „Szkliste”, jakby falsetowe można także uzyskać grając blisko podstawka, małym 
naciskiem smyczka. Zmiany nacisku smyczka na struny, czyli jego obciążenie lub odciążenie uzyskać 
można przez pociągnięcie smyczka w dół dłonią i ruchem przedramienia. Ważne jest świadome ćwiczenie i 
kontrolowanie równomiernego pociągnięcia. Grając przy żabce i główce musimy nieco wyrównać nacisk na 
smyczek. Miejsce prowadzenia smyczka zmienia się również w zależności od struny, po której prowadzimy 
smyczek – czy jest to najwyższa czy najniższa struna chordofonu. Rozpoczynając grę dźwięku na grubszej 
strunie, należy położyć smyczek dalej od podstawka, niż grając na wyższych. Z kolei nacisk smyczka na 
grubszej strunie musi być niewiele większy niż na cieńszej (by uzyskać taką samą dynamikę). Jak ważne 
jest miejsce przyłożenia i jego wpływ na dynamikę i barwę dźwięku możemy się przekonać grając całą 
długością smyczka w odległości 3 cm od podstawka a potem zmieniając szybkość pociągnięcia smyczka. 
Ruch smyczkiem bliżej podstawka musi być wolniejszy, a dalej od niego szybszy, aby uzyskać w efekcie 
taką samą dynamikę. 

Każdy nacisk smyczkiem na struny ma swoje określone skutki w jakości dźwięku instrumentu i 
może być zrealizowany tylko w określonej odległości od podstawka, przy odpowiedniej szybkości 
prowadzenia smyczka. W kształtowaniu dźwięku na fideli i suce zasadniczą sprawą jest umiejętność 
określania odległości przyłożenia smyczka od podstawka w stosunku do szybkości jego przesuwu oraz 
nacisku na struny.  

Można spostrzec, że wiedza na temat techniki smyczkowania związana z odległością smyczka od 
podstawka i szybkością przesuwu po strunach w wielu kulturach jest podobna. Podczas opracowywania 
sposobu smyczkowania na historycznych fidelach kolanowych  ważnym punktem odniesienia była praktyka 
wykonawcza związana z wiolonczelą oraz – z uwagi na podobny sposób trzymania smyczka – z sarangi. 
Jednak w przypadku trzymania „nachwytem” jak na wiolonczeli i dość sprężystym smyczku wygiętym w 
stronę włosia regulacja napięcia pasma włosia dokonywana jest w zasadzie tylko poprzez różny nacisk 
z góry prawą ręką na smyczek. W przypadku trzymania odwrotnego nie jest tak łatwo kontrolować nacisk 
smyczka na struny. Udział palców prawej ręki (środkowy, serdeczny, mały) w regulacji napięcia włosia 
poprzez nacisk z góry pasma włosia lub jego odpuszczenie w przypadku smyczkowania na fideli i suce jest 
dość istotny. Smyczek stosowany w grze na tych instrumentach jest prosty w budowie, zbliżony do 
smyczków sprzed XVII w. Jeśli chodzi o artykulację to podobnie jak w przypadku innych chordofonów 
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smyczkowych gra się na suce i fideli techniką legato  i  portato . Dźwięk wydobywa się i kształtuje za 12 13

pomocą techniki arco . Bardzo rzadko gra się techniką pizzicato . Tremolo bardzo dobrze brzmi na suce i 14 15

fideli, można zatem często wykorzystywać ten efekt dla wzbogacenia ekspresji w utworach. Tremolo  16

powinno się grać w drugiej połowie smyczka od środka do główki, aby uzyskać ładny dźwięk. Na fideli 
płockiej bardzo ładnie brzmią też arpeggia . Dotyczy to zarówno gry solowej jak i   akompaniującej. 17

           

                      II.4.  Zastosowanie instrumentów 

Suka biłgorajska oraz fidel płocka doskonale sprawdzają się w grze solowej, w której najpełniej 
można pokazać walory techniczno – brzmieniowe instrumentu oraz w grze akompaniującej. Bardzo istotną 
rolę w grze na obu instrumentach odgrywa improwizacja melodyczna. W podręczniku oprócz ćwiczeń i 
utworów do gry na obu instrumentach umieszczone zostaną informacje na temat podstawowych sposobów 
akompaniowania do śpiewu ( jednoczesna gra i śpiew). 

Nauka gry na odtworzonych staropolskich fidelach kolanowych rozpoczyna się od gry na suce biłgorajskiej. 
Po opanowaniu w stopniu podstawowym techniki gry na tym instrumencie, możemy rozpocząć naukę gry na 
fideli płockiej. Osoba rozpoczynająca naukę powinna znać w stopniu podstawowym zapis nutowy. 
Wskazany jest też kontakt z nauczycielem „na żywo” lub on-line co najmniej raz w miesiącu.  Podręcznik 
zawiera wskazówki dotyczące ustawienia prawej i lewej ręki, ćwiczenia usprawniające palce lewej ręki, 
polskie, europejskie, azjatyckie oraz afrykańskie utwory tradycyjne a także moje kompozycje. Należy 
pamiętać, że technika gry służy  najważniejszemu elementowi związanemu z wykonywaniem muzyki, czyli 
wyrażaniu emocji płynących prosto z serca. 

                                                                 III. Suka biłgorajska  
                                                             III.1. Budowa  

         Suka biłgorajska składa się z:  

• pudła rezonansowego 

• szyjki z podstrunnicą 

• główki 

 Legato to kilka nut zagranych podczas jednego pociągnięcia smyczka.12

 Portato to artykulacja polegająca na oddzielnym, wyraźnym, lecz nie ostrym wykonywaniu kolejnych dźwięków.13

 Arco to gra smyczkiem.14

 Pizzicato to zarywanie strun palcami.15

 Tremolo to szybkie powtarzaniu dźwięku przy zmiennych, drżących naprzemiennych ruchach smyczka.16

 Arpeggio to gra akordowa polegająca na zamaszystych ruchach smyczkiem po wszystkich strunach instrumentu.17
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Suka biłgorajska wykonana przez Andrzeja Kuczkowskiego jest pierwszą kopią tego instrumentu 
wykonaną dla celów estradowych. Pudło rezonansowe wykonane zostało z drewna czereśniowego 
(instrument można robić z różnych rodzajów drewna pozyskanego z drzew liściastych). Korpus (A) 
wyrzeźbiony został wraz z szyjką (B), główką (D), guzikiem oraz haczykiem wieńczącym główkę 
instrumentu z jednego kawałka drewna. Głębokość pudła ma 4,5 cm. Jego tył jest całkowicie płaski inaczej 
niż w przypadku współczesnych skrzypiec czy wiolonczel. Wierzchnia deka wykonana została z drewna 
świerkowego, jest wysklepiona i posiada wycięte efy, podobne do tych, które znajdują się w skrzypcach. 
Pudło rezonansowe na dole kończy się guzikiem (E) o który zaczepiona jest jelitowa gruba struna 
przytrzymująca drewniany strunociąg (F). Szyjka jest szeroka z uwagi na rozstawienie strun umożliwiające 
stawianie palców między nimi. Rozszerza się w dół. Do szyjki dolepiona jest podstrunnica (C), w której 
znajduje się rozeta (G). Ten rodzaj ornamentu jest szeroko stosowany na całym świecie. Pomiędzy szyjką a 
główką znajduje się prożek (H) na którym opierają się cztery struny instrumentu. Główka jest nieco 
spłaszczona i kończy się haczykiem służącym prawdopodobnie do zawieszania instrumentu na rzemieniu 
podczas gry na stojąco. Kołki zamocowane są od spodu główki. Struny napręża się poprzez przekręcanie 
kołków za pomocą specjalnego klucza. 

            

         !                                          

                    19. Suka biłgorajska                                                     20. Podstawek 

Podstawek ma dwie nóżki nierównej długości. Jedna -krótka- od strony grającego, opiera się o 
wierzchnią dekę, a druga -długa- przechodzi przez otwór rezonansowy i opiera się o wewnętrzna stronę 
spodu korpusu instrumentu. Pełni ona rolę „praduszy”, przenosząc drgania ze struny na pudło rezonansowe. 
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                                                             III.2. Strój 
            
                               Instrument stroimy : ( od najwyższej struny) E, A, D, G. 

                                                                    . !  
                                                               21. Strój suki biłgorajskiej 
        
       Przeznaczeniem instrumentu jest gra w zespole z powierzonymi mu partiami akompaniującymi i 
solowymi. Początkowo stosowałam w grze na suce biłgorajskiej strój altówkowy. Podyktowane to zostało 
rozmiarami instrumentu. Po dwóch latach  okazało się, że suka biłgorajska sprawdza się doskonale w grze 
solowej a to sprowokowało zastosowanie w nim stroju o wyższym rejestrze.  
      Z perspektywy czasu wydaje się, że chordofon ten brzmi bardzo dobrze zarówno w rejestrze 
altówkowym jak i skrzypcowym. Aktualnie posiadam instrumenty strojone w obu rejestrach. Po zmianie 
stroju na wyższy poważnym problemem stały się struny. Po kilku eksperymentach związanych z użyciem 
strun jelitowych zdecydowałam się na zastosowanie strun metalowych, które okazały się lepiej brzmieć z 
resztą zespołu  i były trwalsze. Z uwagi na dużą menzurę suki biłgorajskiej nie mogły zostać zastosowane 18

tu struny skrzypcowe, ponieważ były za krótkie. Natomiast struny altówkowe choć odpowiednie co do 
rozmiarów, nie posiadały najwyższej struny E. Po roku eksperymentów zauważyłam, że najlepszą barwę 
udaje się osiągnąć grając na średniej grubości strunie E od gitary folkowej. Do dzisiaj stosowany jest 
następujący zestaw strun: G, D, A struny altówkowe i  E struna od gitary folkowej. 
              

                                     III.3. Preferowane tonacje utworów 

       Na suce biłgorajskiej można praktycznie grać w każdej tonacji, ponieważ jej konstrukcja pozwala na 
stosowanie szerokiego wachlarza tonalnego. Najlepiej brzmiące tonacje z uwagi na technikę gry oraz sposób 
strojenia to: G dur, D dur, A dur, a moll, d moll, e moll, h moll.                         

                                     III.4. Technika gry - lewa ręka 

      Grając na suce palce lewej ręki są lekko ugięte. Strunę skraca się poprzez odepchnięcie jej w bok płytką 
paznokcia palca wskazującego, środkowego i serdecznego. Czwarty palec używany jest także, ale miejsce 
styku struny z palcem znajduje się powyżej płytki paznokcia, jeszcze przed pierwszym stawem. Wynika to z 
dużej różnicy długości pomiędzy czwartym (małym) palcem a resztą palców lewej ręki. Stosowanie 
czwartego palca najbardziej potrzebne jest w grze szybkich melodycznych przebiegów oraz ornamentów.   

 Obecnie mam w swoich zbiorach grający egzemplarz suki biłgorajskiej o takich samych wymiarach jak te na akwareli 18
W.Gersona. Na instrumencie tym zastosowałam struny jelitowe. Dźwięk jest cichszy, delikatniejszy i posiada charakterystyczną 
dla instrumentów dawnych barwę. Niestety nie sprawdza się w grze muzyki ludowej gdyż struny podczas gry dynamicznych 
oberków często pękają.
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  W utworach lirycznych można stosować grę trzecim palcem w momencie, w którym w szybkich 
„gamowych” przebiegach stosowany byłby czwarty palec. Podczas gry na suce biłgorajskiej, palce lewej 
ręki odpychając strunę w bok, opierając się o podstrunnicę. Dłoń jest lekko zaokrąglona. Skracanie strun jest 
składową dwóch podstawowych ruchów, odpychania w bok i bardzo delikatnego odginania struny od dołu 
do góry.  

                           

                                    ! ! ! !  

                                                22. Palce opierają się o podstrunnicę suki biłgorajskiej 

Nie jest łatwo osiągnąć efekt gry wirtuozowskiej podczas stosowania techniki paznokciowej. 
Największym jej ograniczeniem jest „skakanie” palcami pomiędzy strunami. Na początku procesu 
rekonstrukcji techniki gry na suce, zdarzało się, że w szybkich przebiegach melodycznych, palec źle trafiał i 
nabijał się na cienką strunę w miejscu styku paznokcia i opuszka. Było to bolesne doświadczenie, 
motywujące do opracowania specjalnych ćwiczeń usprawniających proces wyczuwania odległości między 
strunami. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że bez względu na kulturę chordofony stosujące skracanie strun 
paznokciami wypracowały przez wieki pewne specyficzne rodzaje technik wykonawczych związanych z – 
można by rzec - „wąskim zakresem przekształcania motywów melodycznych”. Istnieje bardzo duża ilość 
wariantów ułożenia palców w „wąskim zakresie” dla osiągnięcie efektu, aby brzmiało wirtuozowsko a nie 
było ponad możliwości wykonawcze. Po dodaniu do tego pełnej gamy ornamentów i wibracji, obraz 
praktyki wykonawczej suki biłgorajskiej wygląda zadowalająco. Wspomnieć jeszcze należy, że technika 
glissando  jak i  flażolety  stosowane w grze na suce biłgorajskiej oszczędnie, brzmią dobrze. 19 20

Wibrację osiąga się przez delikatne kołysanie palcem, dłonią, nadgarstkiem i ramieniem. Wibracja, 
stosowana w grze na suce biłgorajskiej jest w istocie syntezą wiolonczelowej i praktykowanej na gadułce 

 Glissando to oznaczenie „płynnego” przejścia od jednego dźwięku do drugiego, po kolei poprzez wszystkie możliwe do 19
zagrania na danym instrumencie  dźwięki leżące między nimi. Na suce efekt ten uzyskuje się poprzez przesunięcie palcem po 
strunie na podstrunnicy podczas wydobywania dźwięku.

 Flażolet to sposób wydobywania dźwięku polegający na tym, że jedna składowa harmoniczna dominuje nad 20
innymi, w szczególności nad tonem podstawowym. Flażolety proste wydobywa się delikatnie dotykając struny w 
odpowiednim miejscu.
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oraz sarangi. Pięknie prezentują się w grze na suce ornamenty; szczególnie delikatne ozdobniki, obiegniki  21

i tryle . 22

 

 23. Maria Pomianowska z chińskimi studentami na Uniwersytecie w Quanzhou w Chinach 2019 r.  

 Obiegnik-rodzaj ozdobnika polegającego na wykonaniu w krótkich wartościach rytmicznych linii melodycznej złożonej z: 21
dźwięku ozdabianego, dźwięku o sekundę wyższego, ponownie dźwięku ozdabianego, dźwięku o sekundę niżej i powrotu na 
dźwięk ozdabiany.

 Tryl-rodzaj ozdobnika który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy małej lub 22
wielkiej w zależności od znaków chromatycznych przy kluczu lub przy nucie.
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              III.5. Wprowadzenie do techniki gry lewą i prawą ręką  

                                                 Ćwiczenia 

                                                Prawa ręka 

III.5.1. Prowadzenie smyczka 

Gramy smyczkiem na pustych strunach czyli bez ich skracania. W ćwiczeniach uczestniczy tylko 
prawa ręka. Bardzo ważne jest aby jej nie usztywniać. Co 10 minut należy smyczek odłożyć na 30 sekund i 
luźno zwiesić rękę w dół.  

  Pierwsze ćwiczenie na pustych strunach to  nauka gry krótkich nut na dół i w górę.  
Rozpoczynamy od gry ćwierćnutami w taktach na 4/4 . W każdym z nich znajdują się 4 ćwierćnuty.  
Gdy rozpoczynamy prowadzenie smyczka po strunie od żabki,  mówi się, że gramy „w dół`” i przy nucie 
znajduje się taki symbol. 

  Gdy rozpoczynamy prowadzenie smyczka po strunie od główki smyczka to mówi się, że gramy „w górę” i 
przy nucie znajduje się taki symbol. 

  Należy grać na pojedynczych strunach bez „zaczepiania” o struny sąsiednie. 
Naukę gry prawą ręką rozpoczyna się od gry ćwierćnut w taktach na 4/4 czyli w takich w których znajdują 
się cztery ćwierćnuty. Rozpoczynamy od pustej struny D. 
Podczas gry liczymy do czterech w każdym takcie i podczas gry i podczas pauz. 
W ćwiczeniach nr. 1-5  każda nuta zagrana jest połową długości smyczka) 

            III.5.2.Ćwierćnuty w taktach na 4/4 
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III.5.3.Ćwierćnuty w taktach na 3/4 

  
III.5.4 Ćwierćnuty w taktach na 5/4 

 III.5.5 Ćwierćnuty w metrum mieszanym 

           
III.5.6 Półnuta  
  Liczymy do czterech w każdym takcie. W jednej półnucie znajdują się dwie ćwierćnuty. 

III.5.7. Półnuta z kropką  
  Półnutę z kropką gramy całą długością smyczka, półnuty i ćwierćnuty połową. ( liczmy do trzech) 
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III.5.8. Cała nuta 
  Całą nutę gramy całą długością smyczka, półnuty i ćwierćnuty połową. ( liczymy do czterech) 

  Wszystkie ćwiczenia powtarzamy w tym samym układzie kolejno na pustej strunie A, G i E. 
  W następnych ćwiczeniach użyte zostaną nowe znaki przy nutach: 
  C  =  całym smyczkiem ( gra pełną długością smyczka) 
  P  = połową długości smyczka  
  Ż  =  przy żabce ( ok 1/3 długości smyczka przy żabce) 
  K  =  koniec smyczka ( ok. 1/3 długości smyczka przy główce) 
  Śr = środkiem smyczka 
  GP = górna połowa smyczka 
   DP = dolna połowa smyczka 

III.5.9. Zmiany strun osobno 

  Przechodzimy smyczkiem ze struny na strunę. Jedno przesunięcie smyczka przypada na 1 nutę. 
Zmiana prędkości smyczka ( gdy gramy ćwierćnutę całą długością smyczka prędkość przesuwu jest większa 
niż gdy gramy półnutę z kropką). 
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III.5.10. Legato 
  Legato to technika  gry w której kolejne dźwięki są grane płynnie, bez najmniejszych przerw między nimi..  

W grze na suce biłgorajskiej możemy to osiągnąć grając 2 lub więcej nut podczas jednego przesunięcia 

smyczkiem po strunie. 

Przechodzimy smyczkiem ze struny na strunę. Od drugiej linijki rozpoczynamy ćwiczenie legato. Jedno 
przesunięcie smyczka przypada na 2 nuty. (gramy po dwie legato) 
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III.5.11. Struny podwójne  
  Gramy jednocześnie przesuwając smyczkiem po dwóch strunach. Osobnym smyczkiem. 

III.5.12. Struny podwójne  
  Osobnym smyczkiem.  

III.5.13. Legato i osobno  
  Ćwiczymy grę na podwójnych strunach po dwie legato na przemian z grą osobnym smyczkiem. 

                                                        
                                                                  Lewa ręka   
III.5.14. Ułożenie palców na strunach  
  Niektórzy uczniowie mają na początku problemy z koordynacją 4 palca. Jest on najsłabszy. 
Ćwiczenia na ruchomość 4 palca należy wykonywać w różnym tempie od wolnego do coraz szybszego, 
osobnym smyczkiem, wolno i z dbałością o jakość dźwięku. 
  Można ćwiczyć w ten sposób na każdej strunie. Aby wytrenować niezależność 4 palca lewej ręki można 
wykonywać nastepujące ćwiczenie: 
Zaokrągloną dłoń kładziemy na blacie stołu, dotykając powierzchni opuszkami palców. Podnosimy i 
opuszczamy 4 palec lewej ręki podczas gdy inne palce mocno przywierają opuszkami do blatu stołu. 
Ćwiczenie należy powtarzać kilka razy dziennie po ok. 1 minucie. 
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  Struna D 

III.5.15. Lewa ręka   
  Ułożenie palców na strunach.  
  Struna A 

III.5.16. Lewa ręka.  
  Ułożenie palców na strunach. 
  Struna E 
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III.5.17. Lewa ręka  
  Ułożenie palców na strunach. 
  Struna G 

III.5.18. Gama D-dur (1 oktawa) 

III.5.19. Trójdźwięki 
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III.5.20. Wprawki usprawniające ruchomość palców 

III.5.21. Wprawki na bazie gamy D-dur 
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III.5.22. Melodia ludowa z Mazowsza Hola hola duszo moja 

III.5.23. Tercje łamane oraz ćwiczenie przekładania palca nad pustą struną 
  W takcie czwartym gramy 4 palcem na strunie D a 1 palcem na strunie A. 

III.5.24. Gama G-dur ( 1 oktawa) 

III.5.25. Trójdźwięki  

!28



III.5.25. Wprawki na bazie gamy G-dur 
  Ćwiczenia usprawniające palce.  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III.5.27. Tercje łamane oraz ćwiczenie przekładania palca nad pustą struną 

III.5.28. Gama A-dur ( 1 oktawa) 

III.5.29. Tercje łamane 

III.5.30. Wprawki 
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III.5.31. Trójdźwięki 

III.5.32. Wprawki na rozwinięcie ruchomości palców 

III.5.33. Gama G dur (2 oktawy) 
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III.5.34. Ćwiczenia na użycie smyczka w zależności od długości nuty 
  Długie nuty należy grać używając większej ilości smyczka niż grając nuty o mniejszej wartości. 
Cały schemat powtarzamy w dół na kolejnym stopniu gamy G-dur. 

III.5.35. Mistrzowska wprawka 
  To ćwiczenie jest przydatne na każdym etapie kształcenia się w sprawności gry. Na kolejnym etapie 
edukacji wprawka jest wzbogacana nowymi elementami usprawniającymi technikę gry lewą oraz prawą 
ręką. Gramy 1/3 długości smyczka w środkowej jego części. 
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III.5.36. Melodia ludowa z Mazowsza Na judzkich dolinach 
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III.5.37.Melodia ludowa z Mazowsza Stoi lipeńka 

III.5.38. Maria Pomianowska Etiuda na sukę I  

III.5.39 Melodia ludowa z łowickiego Czerwone jagody spadają do wody 
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III.5.40. Udoskonalenie  techniki legato 
 W tej technice gry na suce biłgorajskiej ważna jest koordynacja ruchów prawej ręki prowadzącej smyczek z 
ruchami palców lewej ręki, zmieniającymi wysokości dźwięków. Istotną sprawą jest, aby nie przyspieszać 
przesuwania smyczka podczas dotykania płytką paznokcia, palców lewej ręki, struny w celu jej 
odepchnięcia 
Ćwiczenia poniżej są oparte są na metrum 4/4. Należy powtórzyć je rozpoczynając od pustej struny G oraz 
struny A. Nuty pod łukiem łączymy. Jeśli zanotowane są pod łukiem 2 nuty, gramy je na jednym smyczku 
czyli podczas pojedynczego pociągnięcia smyczka po strunie. Jeśli są 4 nuty pod łukiem, gramy je również 
na jednym smyczku itp. Pierwsze ćwiczenia należy wykonywać całym smyczkiem a następne środkową 
częścią smyczka. 
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III.5.41. Legato nierównomiernym smyczkiem 

III.5.42. Legato zamienne  
  Należy grać po dwie legato a następnie te same takty po cztery legato. 
Używamy całego smyczka a następnie te same ćwiczenia gramy dolną połową smyczka a później górną 
połową smyczka. 
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III.5.43 Dzielenie smyczka w zależności od długości nut pod łukiem  
  Gdy gramy legato półnutę i ćwierćnutę staramy się tak podzielić smyczek, aby na półnutę zużyć 2/3 
długości smyczka a na ćwierćnutę 1/3 długości smyczka. 
 

III.5.44.  Dzielenie smyczka w zależności od długości nut pod łukiem kolejny krok  
   
  Gdy gramy legato półnutę i dwie ćwierćnuty, staramy się tak podzielić smyczek, aby na półnutę zużyć 1/2  
długości smyczka i na dwie ćwierćnuty 1/2 długości smyczka. Na początku ćwiczymy osobno półnutę i 
dwie ćwierćnuty legato. Następnie półnutę i ćwierćnuty gramy pod jednym łukiem. 
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III.5.45. Melodia ludowa z łowickiego A dobrze jechać wozem 

III.5.46. Melodia ludowa z Podhala Tyle sie uciese co sobie zaśpiwom 

III.5.47. Melodia ludowa z krakowskiego A żeby mi grali 
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III.5.48 Wprawki na usprawnienie palców lewej ręki 
  Gramy środkiem smyczka, osobno. Schemat powtarza się na strunie D,A i G. 

  Na strunie D 

  Na strunie A 
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  Na strunie G 

III.5.49. Ćwiczenia usprawniające koordynacje prawej i lewej ręki  
  Pierwsze ćwiczenia gramy osobnym smyczkiem a następnie legato. 
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III.5.50. Grecka melodia ludowa Taniec 

III.5.51. Przechodzenie smyczkiem z jednej struny na drugą 
   
  Z niższej na wyższą. Należy ćwiczyć precyzję ruchów, aby nie zaczepiać o sąsiadujące struny podczas 
przekładania smyczka ponad strunami. 
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III.5.52. Przechodzenie smyczkiem z jednej struny na drugą 
  Z wyższej na niższą. 

III.5.53. Irlandzka melodia ludowa 
  Można grać w tempie wolnym i szybkim. 
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III.5.54. Ćwiczenia usprawniające palce lewej reki oraz koordynację obu rąk 
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III.5.55. Doskonalenie techniki legato  
  Ćwiczenia należy grać po dwie ćwierćnuty legato, po trzy oraz mieszane (po cztery i po dwie). Grając 
całym smyczkiem należy zwrócić uwagę na prędkość prowadzenia smyczka. Gdy mamy dwie ćwierćnuty 
pod łukiem i gramy w ten sposób cały utwór, prędkość przesuwania smyczka jest cały czas taka sama. Ta 
sama sytuacja występuje, gdy gramy część utworu po trzy ćwierćnuty legato. W momencie gdy w jednym 
takcie pojawiają się dwie niesymetrycznie rozstawione pod łukami ćwierćnuty ( po 4 legato i po 2 legato), 
należy przesuwać smyczek w grze 4 ćwierćnut legato, dwa razy wolniej, niż w przypadku dwóch ćwierćnut 
pod łukiem.  
 Legato po dwie nuty. 
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III.5.56. Legato po trzy oraz legato mieszane 

III.5.57. Doskonalenie dwudźwięków 
  Prowadzenie smyczka na dwóch strunach równocześnie. 
Wszystkie poniższe ćwiczenia gramy używając całej długości smyczka. 
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III.5.58. Dwudźwięki z użyciem palców lewej ręki 

III.5.59. Ćwiczenia na uzyskanie sprawnej gry dwudźwięków ( prawa i lewa ręka) 
a. 
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b. 

c. 

III.5.60. Interwał kwarty 
  W grze techniką paznokciową zmiana struny szczególnie, gdy odbywa się to bez pośrednictwa pustej 
struny, jest umiejętnością, którą trzeba trenować, aby osiągnąć płynność przechodzenia palcami lewej ręki z 
przestrzeni pomiędzy różnym strunami.. 
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III.5.61. Interwał kwinty 

III.5.62. Ćwiczenia przekładania palców pomiędzy strunami podczas gry interwałów kwinty 

III.5.63. Mongolska melodia ludowa Galop 
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III.5.64. Maria Pomianowska Etiuda II 

III.5.65. Maria Pomianowska Melodia 

III.5.66. Tajwańska melodia ludowa 
 

III.5.67. Gama G-dur (2 oktawy) 
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III.5.68. Tercje łamane w gamie G-dur 

  
III.5.69. Ćwiczenia usprawniające palce lewej ręki oparte na trójdźwiękach w gamie G-dur 
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III.5.70. Gama G-dur z zastosowaniem techniki legato 

III.5.71. Tercje łamane techniką legato 
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III.5.72. Pasaże   23

 Pasaż to zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie.23

!52



III.5.73. Nierównomierny smyczek  
  W ćwiczeniach stosujemy inną prędkość prowadzenia smyczka. 
Każdą nutę gramy całym smyczkiem. Większe wartości rytmiczne gramy przesuwając smyczek wolniej. 
Mniejsze wartości rytmiczne gramy przesuwając smyczek szybciej pamiętając, aby nacisk smyczka na 
strunę w tej sytuacji był mniejszy. Umożliwia to uniknięcie efektu „zgrzytu”.  

a. 

b. 
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c. 

 
d. 

III.5.74.  Maria Pomianowska Suwany 

III.5.75. Interwał seksty 

  Należy ćwiczyć rozpoczynając grę bardzo wolno i stopniowo zwiększając tempo ćwiczeń. 
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III.5.76. Maria Pomianowska Etiuda III (na 2 suki biłgorajskie) 

III.5.77. Ósemki 
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 Jak widać powyżej w każdej ćwierćnucie znajdują się 2 ósemki, w półnucie 4 a w całej nucie 8. 
W półnucie z kropką mamy 6 ósemek. 

III.5.78.  Ćwiczenia ósemek 
a. 

b. 

c. 
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III.5.79. Ćwiczenia usprawniające palce 
  Ćwiczenie należy powtarzać codziennie. Gramy osobnym smyczkiem, potem po dwie legato, po trzy 
legato i po pięć legato. 
a. 

!57



b. 

   

  Tego rodzaju technicznych ćwiczeń nauczył mnie indyjski mistrz gry na sarangi Pandit Ram Narayan. 
Nauczyciel powtarzał, że dzięki codziennej praktyce tej wprawki, mogę osiągnąć biegłość w grze techniką 
paznokciową. Umiejętności zdobyte poprzez taki rodzaj treningu są również bardzo przydatne w 
melodycznej improwizacji. 
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c. 

III.5.80. Cała nuta 
  Podczas gry długich nut należy prowadzić smyczek przy podstawku, szukając mocnego dźwięku. 
Smyczek przesuwamy bardzo wolno. 
Podczas gry szybkich nut (osobnym smyczkiem) należy oddalić smyczek od podstawka, przesuwając go 
szybszym ruchem. 
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III.5.81. Polska melodia ludowa Matulu moja 

III.5.82. Japońska melodia tradycyjna Sakura 

III.5.83.  Maria Pomianowska Etiuda IV 
 W utworze należy zwrócić uwagę na ilość ósemek w ćwierćnucie oraz w ćwierćnucie z kropką. 
Tempo umiarkowane. 
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III.5.84. Polska melodia ludowa Polka 

!61



 

III.5.85. Doskonalenie dwudźwięków  
  Dwudźwięki stanowią bardzo istotny element gry na suce biłgorajskiej. 
W repertuarze muzyki dawnej czy klasycznej uczymy się gry na każdej strunie osobno. W przypadku 
repertuaru ludowego (muzyka polska, europejska i pozaeuropejska) często zalecane jest stosowanie 
dwudźwięków. Są to tzw. dwudźwięki proste czyli w większości oparte o jedną pustą strunę podczas, gdy 
melodia grana jest na drugiej strunie. W grze dwudźwięków, aby brzmiały dobrze, trzeba wyważyć ilość 
włosia smyczka, użytego podczas pocierania dwóch strun jednocześnie. Należy dążyć do użycia 
równomiernie po połowie włosia na każdą strunę. 
Ćwiczenia dwudźwięków prostych kształcą dodatkowo dokładność intonacyjną (dostrajamy melodię do 
pustej struny). 
a. 
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b. 

c. 
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III.5.86. Polska melodia ludowa Polka 
   Utwór (pod numerem III.5.84.) w wersji z dwudźwiękami. 

III.5.87. Anonim włoski XIVw. La rota 
  Grać dynamicznie w żwawym tempie. 
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III.5.88. Rytm punktowany  24

   Poniżej różne rodzaje zapisu rytmu punktowanego. 
 

 Rytm punktowany to to sekwencja dźwięków, z których co drugi jest wydłużony. W nutach zapisuje się to  za pomocą kropki 24
(punktu) przy nucie.
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III.5.89. Ćwiczenia w rytmie punktowanym  
   Poniższe wprawki można grać: najpierw całym, osobnym smyczkiem a potem całym smyczkiem legato.  

III.5.90. Rytm punktowany w wyznaczonych częściach smyczka 

III.5.91. Maria Pomianowska Etiuda V 

III.5.92. Akordy łamane na pustych strunach 
  Aby zagrać akord złożony z trzech dźwięków 
dolny dwudźwięk gramy krócej a górny dłużej: 

Można to zapisać w przybliżeniu w ten sposób: 
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III.5.93. Polska melodia ludowa Oberek Trzpilów 

   Tanecznie i żwawo. 
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III.5.94. Koreańska melodia tradycyjna Arirang 

III.5.95. Bułgarska melodia ludowa Marko sako 
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III.5.96. Tuwińska melodia tradycyjna Kongurei 
 

III.5.97. Chińska melodia tradycyjna Molihua 
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III.5.98. Polska melodia ludowa Mazurek 

III.5.99. Synkopy  
   Synkopa to zjawisko rytmiczne polegające na przedłużeniu wartości rytmicznej znajdującej się na słabej 
części taktu. 
a. 
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b. 

c. 

d. 

e. 
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III.5.100. Ćwiczenia usprawniające palce oparte o synkopy 

III.5.101. Ćwiczenia na podział smyczka 
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III.5.102. Maria Pomianowska Etiuda VI 
 Należy ćwiczyć w wolnym tempie. Po uzyskaniu biegłości palców można tempo wykonywania utworu 
przyspieszyć. 
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III.5.103. Szesnastki 
   Jak widać poniżej na jedną ósemkę przypadają 2 szesnastki. 

III.5.104. Ćwiczenia na gamie G-dur szesnastkami 
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III.5.105. Rytm punktowany z szesnastkami 

III.5.106. Maria Pomianowska W dawnym stylu 
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III.5.107. Polska melodia ludowa Mazurek  
  Utwór na sukę biłgorajską i bas ludowy.  

III.5.108. Maria Pomianowska Etiuda VI 
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III.5.109.  Maria Pomianowska Na indyjską nutę 
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III.5.110. Wprawki usprawniające palce 
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III.5.111. Maria Pomianowska Etiuda VII 
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Utwór należy ćwiczyć po jednej linijce, wolno z dbałością o jakość dźwięku.  

!80



III.5.112. Maria Pomianowska Step 
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III.5.113. Wprawka 
  Ćwiczenie na koordynację palców lewej ręki. Należy ćwiczyć wolno, stopniowo zwiększając tempo gry. 

III.5.114. Pół-pozycja 
  Na suce biłgorajskiej stosuję się grę w tzw pół-pozycji. 
Zmiany o pół tonu w dół wykonuje się zazwyczaj poprzez przesunięcie całej dłoni w stronę główki 
instrumentu. 
  Ćwiczenia umieszczone poniżej pokazują zmianę z tzw. I pozycji do tzw. pół-pozycji. Przesuwamy dłoń w 
górę lub w dół, zachowując skupiony układ palców. Unikamy szerokiego układu (podobnego do 
wiolonczelowego). Zmiana pozycji powinna być bardzo sprawna, wykonywana luźną dłonią, bez 
usztywniania palców i przegubu ręki. 
Zmiany do pół- pozycji oraz powrót do I pozycji dla ułatwienia dla osób początkujących, są zaznaczone w 
tym podręczniku specjalnym znakiem, który widać poniżej:  

 

  W pierwszym takcie ćwiczenia (powyżej), gramy 4, 2 i 1 palcem w I pozycji. Następnie przesuwamy 1 
palec o pół tonu niżej do pół-pozycji. W drugim takcie pozostajemy w i dlatego dźwięk c gramy 3 palcem, a 
nie  jak to miało miejsce w pierwszym takcie 2 palcem. Pod koniec taktu drugiego przesuwamy dłoń do I 
pozycji grając dźwięk d 4 palcem. W ostatnim takcie dźwięk c gramy najpierw 2 palcem (I pozycja) a 
następnie przesuwamy dłoń do pół-pozycji i pozostajemy w tym układzie, a zatem dźwięk c gramy pod 
koniec ostatniego taktu 3 palcem. 

!82



 Na podobnej zasadzie oparte jest następne ćwiczenie. W drugim takcie gramy dźwięk fis 3 palcem a po 
przesunięciu dłoni do pół-pozycji ostatnia nuta w takcie (fis) jest zagrana 4 palcem. Na początku taktu 
trzeciego powracamy do I pozycji poprzez przesunięcie 4 palca z dźwięk fis na dźwięk g. 

  W kolejnym ćwiczeniu stosujemy to samo palcowanie co w poprzednim. 

III.5.115. Tercje łamane i pół-pozycja  

  Gama d-moll 

  Gama B-dur 
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III.5.116. Polska melodia ludowa Rozleciały mi sie, siwe gołębisie.. 
   Grać w średnim tempie. 

III.5.117. Polska melodia ludowa Jurgowska dziedzina 
    Grać średnią prędkością. 

III.5.118. Palcowanie w pół-pozycji 
    
   Grając w pół-pozycji możemy stosować różne rodzaje palcowania. W grze na suce biłgorajskiej szukamy 
takiego ułożenia palców aby pozwoliło ono zachować układ skupiony. Zmiana do pół-pozycji jak i powrót 
do I pozycji odbywa się poprzez przesunięcie dłoni w górę lub w dół. Unikamy wyciągania palca, czyli 
sytuacji w której dłoń ustawiona jest w I pozycji a 1 palec wyciągnięty w stronę główki instrumentu. 
  Gdy przy kluczu wiolinowym znajdują się dwa bemole, oznacza to, że zarówno dźwięk es (1 palcem na 
strunie D) jak i dźwięk b (1 palcem na strunie A) ustawione są w pół-pozycji. Co za tym idzie, gramy je 
przesuwając dłoń w górę. Możemy zastosować 2 rodzaje palcowania. 
W pierwszym przykładzie gramy 1 palcem w pół-pozycji a następnie przesuwamy całą dłoń o pół tonu 
wyżej, w stronę podstawka instrumentu. Przy tym układzie wracamy na dźwięk c do I pozycji. 

1. 

2. 
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   W drugim przykładzie  gramy dźwięk b 1 palcem w pół-pozycji i pozostajemy w niej grając kolejny 
dźwięk c palcem 3. Dopiero na dźwięk d, który gramy 4 palcem powracamy do I pozycji poprzez 
przesunięcie całej dłoni o pół tonu w stronę podstawka. 
Podobną sytuację obrazuje poniższy przykład. 
 

III.5.119. Polska melodia ludowa Cegoześ mnie, Kachno, nie zawołała 
   Grając utwór należy liczyć ósemkami. Uwaga na zmiany metrum. Długość trwania ósemki jest taka sama 
w taktach na 2/4 jak i w taktach na 3/8. 
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III.5.120. Polska melodia ludowa Oj lulajże mi, lulaj… 
   Oprócz zmian z I pozycji do pół-pozycji i na odwrót, należy zwrócić uwagę na zmiany metrum w taktach. 
Grając melodię należy liczyć ósemkami. Długość trwania ósemki bez względu na zmiany metrum jest taka 
sama we wszystkich taktach. 

III.5.121. Dynamika 
  Jeśli w nutach znajduje się taki znak : 

Oznacza to, że należy grać cicho, piano=cicho 

Jeśli w nutach znajduje się taki znak: 

Oznacza to, że należy grać głośno, forte=głośno 

Jeśli w nutach znajduje się taki znak: 
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Oznacza to, że należy grać średnią głośnością, mezzoforte=średnio głośno 

Jeśli w nutach znajduje się takie oznaczenie: 
 

To informacja ,że należy zwiększać głośność gry 

Jeśli w nutach znajduje się takie oznaczenie: 

To informacja, że należy zmniejszać głośność 

III.5.122. Maria Pomianowska Wind 
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III.5.123. Triole 

  Jeżeli podzielimy całą nutę na dwie części, otrzymujemy dwie półnuty. Jeśli podzielimy ją na cztery części, 
otrzymamy cztery ćwierćnuty.  
Ćwierćnutę możemy podzielić na dwie części. Otrzymujemy w ten sposób 2 równe ósemki. 
Możemy jednak podzielić ćwierćnutę na 3 równe części. W ten sposób powstaje triola. 
Grając triole osobnym smyczkiem, należy akcentować pierwszą nutę z grupy i starać się, aby wszystkie trzy 
dźwięki były równe pod względem długości trwania. 
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Możemy w podobny sposób podzielić półnutę na 3 równe części oraz całą nutę na 3 równe części. 
 

III.5.124. Gama G-dur triolami 

III.5.125. Gama F-dur triolami 
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III.5.126. Gama B-dur triolami 

III.5.127. M.Pomianowska Etiuda VIII 

   Poniższy przykład obrazuje użycie 2 różnych palców w grze tego samego dźwięku przy zmianie pozycji. 
W drugim takcie gramy 1 palcem dźwięk es w pół-pozycji. Aby zmiana do I pozycji była jak najbardziej 
łagodna i niesłyszalna najlepszym rozwiązaniem jest (jak pokazane w 3 takcie sekwencji) na ostatniej nucie 
f w trioli podmienić 3 palec na 2. W ten sposób powracamy do I pozycji i możemy w skupionym układzie 
palców zagrać dźwięk g 4 palcem.  
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III.5.128. Maria Pomianowska Taniec z triolami 

III.5.129. Pozycje podwyższone 

   Na suce biłgorajskiej stosuję się grę w tzw. pozycjach podwyższonych. 
Zmiany pozycji o pół tonu wyżej wykonuje się zazwyczaj poprzez przesunięcie całej dłoni w stronę 
podstawka instrumentu. 
Ćwiczenia poniżej pokazują zmianę z tzw. I pozycji do tzw. pozycji podwyższonej. Zmiany polegają na 
przesunięciu dłoni w górę lub w dół, zachowując skupiony układ palców. Zmiana pozycji powinna być 
bardzo sprawna, luźną dłonią, bez usztywniania palców i przegubu ręki. 
Zmiany do pozycji podwyższonej oraz powrót do I pozycji są zaznaczone w tym podręczniku specjalnym 
znakiem jaki widać poniżej. 
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  Gamę A-dur przez jedną oktawę rozpoczynamy 1 palcem na strunie G w I pozycji. Możemy stosować 2 
rodzaje palcowania. W pierwszym przykładzie, pozostając w I pozycji gramy dźwięk h 3 palcem. Potem 
przesuwamy całą dłoń o pół tonu wyżej (w stronę podstawka), aby znaleźć się w podwyższonej pozycji, 
grając dźwięk cis 4 palcem. 

  Dużo wygodniejsza i sprawdzające się w szybkich tempach jest zmiana do pozycji podwyższonej za 
pomocą nieco innego układu palców. Obrazuje to poniższy przykład. Dźwięk a na strunie G gramy 1 palcem 
w I pozycji. Następnie przesuwamy całą dłoń o pół tonu w górę w stronę podstawka aby 2 palcem zagrać 
dźwięk h. Pozostając w pozycji podwyższonej gramy 4 palcem dźwięk cis. Tak samo wygląda palcowanie 
gdy rozpoczynamy 1 palcem od dźwięku e na strunie D. 

III.5.130 Gama A-dur przez 2 oktawy 

III.5.131. Gama A-dur triolami szesnastkowymi 
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III.5.132. Kwartole 
  Możemy w taktach na 3/8 lub 3/4 grupować nuty w tzw. kwartole. Takie rytmiczne grupy często spotyka 
się w polskiej muzyce ludowej (tańce trójdzielne: np. kujawiak lub oberek) 

  Maria Pomianowska  Oberkowe inspiracje 

III.5.133. Wprawki na biegłość palców 
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                            III.6. Melodie melodie ludowe z różnych stron świata, 
                                       etiudy i kompozycje na sukę biłgorajską 
  W melodiach tradycyjnych przedstawionych w dalszej części podręcznika a pochodzących z różnych 
kultur muzycznych świata,  pojawiają się wszystkie przedstawione do tej pory zagadnienia techniczno-
muzyczne związane z grą na suce biłgorajskiej.  

III.6.1. Portugalska melodia ludowa O Passarihno 

III.6.2. Portugalska melodia tradycyjna  O meu amor…… 
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III.6.3. Hiszpańska melodia ludowa 

III.6.4. Kanadyjska melodia tradycyjna E roulant ma boule 
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III.6.5. Włoska melodia tradycyjna Quatro cavai che trottano 

III.6.6. Afro-amerykański spiritual The story of Norah 
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III.6.7. Walijska melodia tradycyjna  

III.6.8. Niemiecka melodia tradycyjna Wohlauf, ihr wandersleut 
 

III.6.9. Angielska ballada morska Henry Martin 
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III.6.10. Brazylijska melodia tradycyjna Embolada 

III.6.11.Rosyjska melodia ludowa Kalinka 
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III.6.12. Polska melodia ludowa Polka z Opoczna 
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III.6.13. M.Pomianowska Etiuda IX 
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III.6.14 Japońska melodia z Okinawy  Shima uta 

III.6.15 Irańska melodia tradycyjna Marjange 
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III.6.16. Senegalska melodia tradycyjna Milyamba 
Utwór na dwie suki biłgorajskie. 

III.6.17. Tuwińska melodia tradycyjna Kongorei 

III.6.18. Maria Pomianowska Etiuda X 
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III.6.19. Melodie ludowe oparte o rytmy nieparzyste złożone 
  Najprostszym rytmem nieparzystym jest rytm na 3/4 lub 3/8. 
Możemy akcentować nuty na różne części taktu. 
Akcent zapisujemy takim znakiem. 

W Wielu krajach Europy Południowej oraz w Azji (poza Dalekim Wschodem)  bardzo popularne są 
rytmy nieparzyste złożone. W jednym takcie znajduje się 5, 7, 9, albo 11 podstawowych wartości 
rytmicznych. Są one grupowane w specyficzny sposób. Każda grupa podczas gry jest akcentowana. 
Rytm na 5/8 zawiera w takcie 5 ósemek. 
Można go akcentować w taki sposób 
1.                                                                                        2.    

1.Pierwsza grupa to 2 ósemki a druga 3 ósemki. 
2.Pierwsza grupa to 3 ósemki a druga 2 ósemki. 

Rytm na 7/8 bardzo rozpowszechniony jest na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie czy też w Indiach. 
Najczęściej grupuje się go następująco. 
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  Im bardziej złożony rytm tym ciekawsze pomysły na umiejscowienie akcentów. 

III.6.20.Grecka melodia ludowa Vangelijo 

III.6.21. Grecka melodia ludowa Militsa 

III.6.22. Grecka melodia ludowa Jerakina 
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III.6.23. Grecka melodia ludowa Samjotissa 
Na dwie suki biłgorajskie. 

III.6.24.Turecka melodia tradycyjna Hop tiri 
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III.6.25. Turecka melodia tradycyjna Tamzara 

III.6.26. Turecka melodia ludowa Bitlisin Daglari 

III.6.27. Turecka melodia ludowa Yoruk Ali 

!108



III.6.28. Maria Pomianowska Indie 

III.6.29. Polska melodia ludowa Oj lila gąski na gałązki 

III.6.30. Polska melodia ludowa Frasuje się moja mama, frasuje 
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III.6.31 Polska melodia ludowa Polka z Sieradza 
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III.6.32. Polska melodia ludowa Kujawiak 

III.6.33. Polska melodia ludowa Oj śmiejo sie, śmiejo… 
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III.6.34. Polska melodia ludowa Polonez od Krzeszowic 
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III.6.35. Polska melodia ludowa Oberek i ober śpiewany  
  Na sukę biłgorajską i bas ludowy. 
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III.6.36.Polska melodia ludowa Kujawiaki od Mogilna  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III.6.37. Polska melodia ludowa Oberek wilanowski 

 

III.6.38. Maria Pomianowska Kujawiak 
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III.6.39. Maria Pomianowska Wind 
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III.6.40. Nowe określenia dynamiczne 
 

          bardzo głośno 
 

     nagle cicho                                          
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 III.6.40 Dwudźwięki złożone                                            
  W większości utworów na suce biłgorajskiej stosuje się tzw. dwudźwięki proste czyli oparte o pustą strunę. 
Bardzo rzadko występują w grze na suce biłgorajskiej dwudźwięki złożone tzn. odpycha się paznokciem w 
bok 2 struny naraz używając na każdej strunie innego palca. W technice paznokciowej takie dwudźwięki są 
dużo trudniejsze do osiągnięcia niż podczas gry tzw. techniką przyciskową. 
Poniższy przykład pokazuje dwudźwięki złożone, które potem zostaną wykorzystane w etiudzie XI. 

  W pierwszym takcie gramy na strunie A ( dźwięk b) w pół-pozycji palcem 1. Jednocześnie odpychamy na 
strunie D dźwięk f palcem 3. Powstaje dwudźwięk złożony. 

  W drugim takcie przesuwamy 1 palec na strunie A o pół tonu wyżej aby zagrać dźwięk h 
(ponieważ nie ma bemola w nowym takcie). Przechodzimy w ten sposób do pozycji I i w związku z tym na 
dźwięku f podmieniamy 3 palec na 2. 

 

III.6.41. Maria Pomianowska Etiuda XI 
W dłuższych utworach numerowanie taktów ułatwia naukę utworu. 
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III.6.43. Maria Pomianowska Fuga  
  To ostatni utwór w podręczniku, w części złożonej z ćwiczeń przeznaczonych do nauki gry na suce   
biłgorajskiej. 
Jest on zwiastunem Szkoły gry na suce biłgorajskiej dla zaawansowanych. W utworze pojawia się gra w 
wyższych pozycjach. W trzecim takcie dźwięk a na strunie E gra się w I pozycji palcem 4. Ponieważ 
musimy zmienić pozycję, aby zagrać wysoki dźwięk c 4 palcem, dźwięk a gramy 1 palcem. W ostatnim 
takcie cofamy palec 1 o pół tonu niżej aby zagrać dźwięk gis. 
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  Grać w umiarkowanym tempie. 
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24. Maria Pomianowska prezentuje dźwięk fideli płockiej J.W. księżnej Takamado oraz wybitnemu artyście  YoYo Ma 
                                                                      w Tokio w 1998 r. 
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                                             IV. Fidel Płocka 
    

    Rekonstrukcja brzmienia, techniki gry oraz repertuaru dla fideli płockiej, zwanej początkowo 
chordofonem płockim to usuwanie tzw. białych plam w historii staropolskich instrumentów smyczkowych. 
Musieliśmy wraz z Ewa Dahlig-Turek i Andrzejem Kuczkowskim wykonać wiele „pionierskiej” pracy. 
Kilka miesięcy po otrzymaniu od Andrzeja Kuczkowskiego kopii estradowej suki biłgorajskiej, zamówiłam 
u niego kolejny instrument, tym razem wykopaliskowy zwany chordofon płocki. Jeśli chodzi o wiedzę na 
temat suki biłgorajskiej w latach 90-tych, to była ona kilkukrotnie większa niż wiedza na temat chordofonu 
płockiego. 30 lat temu oprócz wąskiego grona naukowców z Ewą Dahlig-Turek na czele, która była 
naocznym świadkiem wydobycia z ziemi oryginału instrumentu, nikt o chordofonie płockim nic nie 
wiedział. Nie było też wielu osób zainteresowanych rekonstrukcją brzmienia odnalezionego instrumentu. To 
był temat nieruszony i nieznana bezludna wyspa. Wszystko trzeba było zbudować prawie od zera.  

                                                               IV.1 Budowa 

Andrzej Kuczkowski wprowadził drobne zmiany konstrukcyjne w stosunku do oryginału, 
umożliwiające współczesne zastosowanie instrumentu w praktyce muzycznej:  

1. Podstawek nie jest płaski, ale lekko wysklepiony. 

2. Zamiast rzemiennej pętli zastosowano bardzo archaiczną formę strunociągu. Jest to drewniana 
deseczka z otworami na struny. 

3. Na styku główki i szyjki znajduje się prożek, który definiuje menzurę instrumentu. 

Konstrukcja kopii używanej aktualnie do gry przeze mnie poza wspomnianymi wyżej zmianami jest 
taka sama jak w przypadku oryginału instrumentu. 

  Całość ma 72 cm długości i 24 cm szerokości w najszerszym punkcie. Głębokość pudła 
rezonansowego (A) to 5 cm. Poza wierzchnią świerkową deką całość rzeźbiona jest z jednego klocka 
drewna olchowego. Tył pudła rezonansowego jest płaski a wierzchnia deka nieco wysklepiona. Posiada ona 
trzy otwory rezonansowe (C), dwa w kształcie litery C i jeden w kształcie trójkąta. Do wewnętrznej strony 
deki przylepiona jest belka służąca do równoważenia nacisku strun. W środku pudła znajduje się długi 
drewniany patyk przebiegający pionowo (odwrotnie niż dusza w wiolonczeli) przez całe pudło rezonansowe 
i szyjkę aż do główki. To element poprawiający dźwięki fideli płockiej. Podstawek (P) ma nóżki nierównej 
długości. Krótka nóżka dociska struny do deki wierzchniej a długa przechodzi przez otwór rezonansowy i 
pełni rolę „praduszy”. 
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                                                          !  

                                                       25. Pierwsza estradowa fidel płocka 

Na dolnym końcu pudła znajduje się prymitywny drewniany guzik (S), rzeźbiony razem z całością 
korpusu. Zaczepiona jest o niego jelitowa gruba struna (W), która przytrzymuje mały drewniany struno ciąg 
(T). Szyjka (B) jest krótka, szeroka i nie posiada podstrunnicy - łączy się z wierzchnia deką. Na granicy 
główki i szyjki znajduje się prożek (D)  na którym leży sześć strun instrumentu. Główka (E) jest płaska w 
formie zbliżonej do prostokątnej deski. Znajduje się w niej sześć kołków osadzonych odspodnio. W górnej 
części główki oraz na samym dole pudła znajdują się drewniane pętelki, przez które można przepleść 
rzemień służący do zawieszania instrumentu podczas gry na stojąco lub podczas chodzenia lub tańczenia. 

                                                       !  

                                   26.Długa nóżka podstawka przechodzi przez otwór rezonansowy 
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                                                  IV.2 Strój 

    Pierwszym problemem w opracowaniu sposobu strojenia instrumentu była kwestia ilości i 
rozmieszczenia strun instrumentu. Było wiele teorii na ten temat. Jedna z nich mówiła, że chordofon płocki 
mógł posiadać trzy pary strun strojone w tzw. chórach czyli po dwie. Na jeden dźwięk stosowano by dwie 
struny w celu zapewnienia jego ciągłości, w przypadku zerwania struny, oraz w celu zwiększenia głośności 
instrumentu. Jednak taki sposób strojenia raczej wykluczał granie techniką paznokciową. Dlaczego? Bo jeśli 
odpychamy w bok 2 struny na raz a wiadomo, że znajdują się one w różnej odległości od paznokcia to nigdy 
nie osiągniemy tej samej wysokości dźwięku. Będzie brzmiało „fałszywie”. Grając techniką przyciskową 
można naraz skrócić idealnie tak samo dwie struny i nie „fałszować”. Kolejna koncepcja mówiła o 
stosowaniu trzech strun zamocowanych w górnych kołkach. Dolne kołeczki miałyby 
być czymś w rodzaju wsporników. Podobne rozwiązania można spotkać w lirach 
bałkańskich, dobrym przykładem jest tu bułgarska gadułka. Ja zdecydowałam się na 
naciągniecie 6 strun samodzielnych, różnej grubości. 

                                

                                                                                                                                        27. Koncepcja 3 strun 

   Pierwsze informacje na temat sposobu strojenia instrumentów smyczkowych pochodzą z pierwszej połowy 
X w. Na przełomie tysiącleci strojono je w większości w interwale kwarty lub kwinty czystej. Podczas 
procesu rekonstrukcji chordofonu płockiego, musiałam na początku opracować w jakich interwałach 
powinny być strojone puste struny. Sposób strojenia instrumentu zaczęłam opracowywać tak, by był 
wygodny do gry i stwarzał szerokie możliwości techniczne. Archaiczna budowa chordofonu płockiego 
nawiązuje do epoki średniowiecza. Powinno to mieć przełożenie na technikę gry oraz barwę dźwięku 
instrumentu. Po licznych eksperymentach ustaliłam, że chordofon płocki bardzo dobrze sprawdza się w grze 
akompaniującej pieśniom i opowieściom, wzbogacając dodatkowo całość wykonania  improwizowanymi 
wstępami, interludiami  i postludiami . W związku z tym sposób strojenia chordofonu płockiego musiał 25 26

korespondować z rejestrem głosu śpiewaka. To szczególnie ważne wtedy, gdy funkcje wokalisty i 
akompaniatora łączą się w jednej osobie. Opracowałam techniki wykonawcze łączące funkcje solowe i 
burdonowe instrumentu. Chodziło o to by grając na pustych strunach, osiągać efekt brzmiącego akordu. 
W ten sposób przez wprowadzenie dodatkowo tylko jednego instrumentu ( bębenek, bas lub flet) całość daje 
wrażenie brzmienia zespołu kameralnego. Sześć strun ustawiłam w odległościach kwint i kwart tak by 
powstało brzmienie jakby kilku instrumentów naraz. Pragnęłam by chordofon znalazł zastosowanie nie tylko 
jako solista czy akompaniator do śpiewu, ale też jako rodzaj małych basów. Strój, który ustaliłam to od góry 
to : E, A, D, A, DD. 

 Improwizowana wstawka muzyczna, grana np. pomiędzy zwrotkami pieśni lub częściami opowieści.25

 Improwizowane zakończenie.26
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  Najniższe struny strojone były przez 15 lat unisono spełniając rolę burdonu. 10 lat temu zamieniłam 
najniższą strunę D na o dwa razy grubszą, aby brzmiała o oktawę niżej. W istotny sposób pogłębiło to 
brzmienie instrumentu. 

  Jak łatwo zauważyć tak strojona fidel płocka posiada trzy różnej grubości struny D: najniższą, średnią i 
najwyższą, dwie struny A : niską  i wysoką oraz jedną strunę E. Wpływa to w zasadniczy sposób na układy 
palców, które różnią się od stosowanych w grze  na suce biłgorajskiej. 

                                                            !  

                                                28. Ułożenie dłoni podczas gry  na fideli płockiej 

  Podobnie jak w przypadku suki biłgorajskiej robiłam wiele eksperymentów ze strunami do chordofonu 
płockiego. Nakładałam struny jelitowe, ale bardzo szybko, pękały podczas dynamicznej gry i nie 
wytrzymywały współczesnego stroju. Używam obecnie podobnie jak na suce biłgorajskiej strun 
altówkowych, najwyższa E to struna od gitary folkowej a najniższa to struna do elektrycznej altówki 
strojonej o oktawę niżej (czyli w rejestrze wiolonczeli). 

  Aby usłyszeć brzmienie instrumentu, który jest pod względem wielkości i konstrukcji wierną kopią 
wykopaliska, zamówiłam taki egzemplarz u artysty lutnika Dominika Główki. Instrument ma jelitowe struny 
domowego wyrobu. Brzmienie jest bardzo ciekawe i różni się od dźwięku fideli płockiej w rozmiarach 
opracowanych przeze mnie i Andrzeja Kuczkowskiego w 1995 roku. ( instrument większy od wykopaliska). 
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                                          IV.3. Preferowane tonacje utworów 

Z uwagi na specyficzny rodzaj techniki wykonawczej oraz strój instrumentu istnieją tonacje, które są 
bardzo wygodne w realizacji utworów muzycznych granych na fideli płockiej oraz takie, które stwarzają 
problemy wykonawcze. Utwory brzmią najlepiej w tonacjach: D dur, d moll i a moll. Można stosować też 
tonacje A dur oraz e moll i h moll.  

                                  IV.4. Technika gry lewą ręką -opis  

Palce lewej ręki są lekko ugięte. Rozstaw strun na fideli płockiej jest nieco inny niż na suce 
biłgorajskiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w technice gry lewą ręką. Struny fideli rozchodzą się 
wachlarzowo od strony podstawka w kierunku główki instrumentu. Rozstaw strun w miejscu powierzchni 
szyjki, w obrębie w którym skraca się struny, jest dużo węższy niż w analogicznym miejscu na suce. Fidel 
nie posiada podstrunnicy, co ogranicza stosowanie pewnych technik gry dość prostych w przypadku suki. Na 
fideli płockiej tak jak i na suce biłgorajskiej struny skraca się poprzez boczny dotyk płytką paznokcia. W 
rezultacie odpycha się struny w bok, paznokciem palca wskazującego, środkowego i serdecznego. Czwarty 
palec używany jest także, ale miejsce styku struny z palcem znajduje się powyżej płytki paznokcia. Miejsce, 
w którym palec wskazujący odpychający strunę fideli styka się ze struną to ta jego część, gdzie paznokieć 
przechodzi w pierwszy człon palca. Dlatego w odpychaniu struny uczestniczy oprócz płytki paznokcia także 
część palca po obu stronach paznokcia. Odległość strun od szyjki fideli podczas gry nawet w pierwszej 
pozycji jest na tyle duża, iż powoduje inny niż na suce sposób odpychania strun w bok podczas ich 
skracania. Ma to wpływ na dźwięk instrumentu i jego cechy charakterystyczne z wibracją włącznie. Podczas 
gry na fideli, aby dobrze kontrolować ruch palców i ich pozycję pomiędzy strunami ręka ułożona jest w 
delikatną piąstkę. Skracanie strun to składowa dwóch podstawowych ruchów, odpychania w bok i bardzo 
delikatnego naciskania z góry.  

              ! ! !  

                        29. Ułożenie palców podczas skracania strun na fideli płockiej. 
                Palce nie opierają się o szyjkę  fideli płockiej. 
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Przez ostatnie lata prowadzenia eksperymentalnych badań związanych z techniką wykonawczą 
opracowałam dla fideli system różnorodnych wariacyjnych technik gry, głównie ograniczających się do 
pierwszej pozycji, czyli tam gdzie wydaje się, że instrument brzmi najlepiej. Gra w wyższych pozycjach jest 
możliwa, ale zazwyczaj praktykuje się ją na najwyższej strunie E. Gra dwudźwięków jest ograniczone w 
większości utworów do skracania pojedynczej struny z jednoczesną grą smyczkiem po jednej lub więcej 
pustych strunach. Z uwagi na stosowanie techniki paznokciowej skracanie kilku strun na raz nie jest możliwe 
w stopniu zadawalającym, tak jak w przypadku instrumentów stosujących technikę przyciskową. W 
ostatnich latach opracowałam nieco bardziej skomplikowane rodzaje dwudźwięków i akordów, które nie 
ograniczają się tylko do dwudźwięków prostych. (pusta struna i skracana).  Wibrację, ornamenty, glissanda i 
flażolety stosuje się w podobny sposób jak na suce biłgorajskiej. 

                                                  

                                                     IV.5. Nazwa instrumentu  

     Jest jeszcze dość istotna sprawa związana z nazwą instrumentu. Gdy w 1996 roku rozpoczęłam na 
koncertach prezentować pierwszą grająca kopię wykopaliska, jej dźwięk, historię i budowę, nazywałam 
instrument chordofon płocki. Naukowcy twierdzą, że w XVI wieku na tego typu instrumentach, stosowana 
była zamiennie technika gry jak na gitarze (szarpana) jak i gra smyczkiem. Ja zdecydowałam się jednak po 
kilku miesiącach pracy, że chordofon płocki będzie głównie instrumentem smyczkowym. Po koncertach, 
wykładach czy pogadankach publiczność miała często problemy z zapamiętaniem terminu chordofon. W 
pewnym momencie zdecydowałam, że zmieniam nazwę na fidel płocka co z aprobatą Ewy Dahlig-Turek i 
Andrzeja Kuczkowskiego uczyniłam. Nowa nazwa instrumentu błyskawicznie „się przyjęła”. 

                     

                   IV.6. Wprowadzenie do techniki gry prawą i lewą ręką 

     Wiele ćwiczeń, szczególnie tych, które są przeznaczone do treningu prawej ręki (smyczkowanie), a także 
wprawki, gamy, tercje łamane, etiudy i melodie ludowe z różnych zakątków świata, mogą być wykorzystane 
w grze na fideli płockiej z części podręcznika przeznaczonej do nauki gry na suce biłgorajskiej. Różnica 
między instrumentami dotyczy ilości strun i różnego sposobu strojenia każdego z nich. Związane jest to z 
nieco innym palcowaniem. W grze na fideli płockiej stosujemy techniki melodyczno-burdonowe, 
wykorzystujące brzmienie najniższych strun, pełniących rolę burdonu . W podręczniku przedstawię 27

ćwiczenia, wprawki oraz utwory, które rozwijają umiejętność gry na fideli płockiej. Zaprezentuję również 
wybrane utwory, które brzmią najlepiej na tym instrumencie. Bez wątpienia muzyka epoki średniowiecza, 
renesansu oraz muzyka ludowa (szczególnie transowa) to repertuar w którym fidel płocka wypada 
najciekawiej.  

 Burdon to basowa nuta stała, pełniąca rolę prymitywnego akompaniamentu. Stanowi podstawę harmoniczną, trwającą przez 27
większą część utworu, a nawet przez cały utwór. Może występować także jako dwudźwięk (kwinta czysta).
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IV.6.1. Ustawienie palców w gamie D-dur 
   Gdy gramy gamę D -dur na suce biłgorajskiej rozpoczynamy od drugiej pod względem wysokości struny i 
stosujemy następujące palcowanie: 

   Zanim objaśnię jakimi palcami należy grać na fideli płockiej gamę D-dur, przedstawię sposób zapisywania 
ćwiczeń, wprawek czy utworów na ten instrument. Różni się on nieco od zapisu repertuaru przeznaczonego 
do gry przez sukę biłgorajską. 
Ponieważ niskie struny D znajdują się poza notacją w kluczu wiolinowym, wprowadziłam dla nich zapis w 
kluczu basowym. Część zatem skali jest zanotowana w kluczu wiolinowym a część w basowym. 

IV.6.2. Zapis gamy D-dur tylko w kluczu basowym 

IV.6.3. Zapis gamy D-dur tylko w kluczu wiolinowym 

W obu przypadkach ograniczenie się do jednego klucza, pozostawia zapis w pewnych momentach 
nieczytelny. 
W grze na fideli płockiej rozpoczynamy od dwóch niskich strun D. Skrajną, najniżej strojoną 
wykorzystujemy wyłącznie jako burdon (nie skracamy). Na wyższej strunie D rozpoczynamy grę gamy i 
stosujemy nastepujące palcowanie: 
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IV.6.4. Zapis gamy D-dur w systemie mieszanym: wiolinowo-basowym 

Podstawek fideli płockiej jest bardziej płaski niż suki biłgorajskiej. Powoduje to grę na więcej niż jednej 
strunie jednocześnie. Powstają współbrzmienia oparte o strunę, którą skracamy i strunę pustą (wyższą lub 
niższą w stosunku do tej na której gramy melodię).  
To nieustanne brzmienie kilku dźwięków naraz jest cechą charakterystyczną instrumentu.  

IV.6.5. Palcowanie w gamie A-dur 

IV.6.6. Palcowanie w gamie a-moll 
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IV.6.7. Palcowanie w gamie d-moll 

    Zapisy ćwiczeń często są ograniczone do zapisu nut głównych, bez dopisanych współbrzmień pustych 
strun, które wynikaj z natury instrumentu. 
Oczywiście można grać na fideli płockiej tak by nie „zaczepiać” o sąsiednie struny. Taką technikę stosuje się 
od czasu do czasu, gdy chcemy podkreślenia linii melodycznej utworu oraz celem stworzenia kontrastu 
dynamicznego lub  barwowego. 

IV.6.8. Cechy charakterystyczne techniki gry prawą ręką   
  Biegłość operowania smyczkiem jest bardzo ważne w grze na fideli płockiej. Chociaż wszystkie ćwiczenia 
związane ze smyczkowaniem mogą być zaadoptowane z tych przeznaczonych dla suki biłgorajskiej, należy 
pamiętać, że technika portato, częste zatrzymywanie smyczka, pauzy między nutami i frazami powinny być 
stosowane  w grze na fideli płockiej rzadko. 
Jej naturą jest dźwięk ciągły, który można nieco porównać do efektu wydawanego przez smyczek kołowy 
liry korbowej.  W związku z tym wskazane są  ćwiczenia płynnej zmiany smyczka. Oznacza to kontrolę 28

prędkości jego przesuwu po strunie przy zmianie kierunku.  W tych momentach nie należy przyspieszać ani 
zwalniać.  

IV.6.9. Rola akordów 
 Cechą charakterystyczną gry na fideli płockiej jest stosowanie akordów opartych o puste struny. W 
zależności od charakteru utworu stosuje się je często lub rzadko. Można grać akordy „urytmizowane” lub 
ustawione poza rytmem i wykonywane ad libitum.  Ten rodzaj gry, który opracowałam na fidei płocką nie 29

ma odpowiednika wśród innych instrumentów smyczkowych Europy. Jest przeznaczony wyłącznie na ten 
konkretny, zrekonstruowany instrument. Akordy można zapisywać nutami. 
Melodia zapisana poniżej może być zinterpretowana przez sukę biłgorajską i fidel płocką na dwa różne 
sposoby. 

 Lira korbowa to instrument na którym gra się smyczkiem w formie drewnianego koła. Jest ono poruszane korbą i ociera się o 28
struny skracane za pomocą naciskania klawiszy.

 Ad libitum oznacza grę wedle uznania 29
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IV.6.10.  Mateusz Wasselius  Chorea Polonica  

a. interpretacja suki biłgorajskiej 

b.. interpretacja fideli płockiej 
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IV.6.11. Gra akompaniująca 

    Poza grą solową w przypadku fideli płockiej często stosuje się na instrumencie grę akompaniującą.                      
W grze do śpiewu w przypadku, gdy funkcje wokalisty i instrumentalisty są rozdzielne, na chordofonach 
można zagrać praktycznie wszystko. Jeśli zaś łączą się w jednej osobie powstają pewne ograniczenia. 
Generalnie burdon zarówno stały jak i zmienny (opisany poniżej) jest bardzo ważnym wsparciem w 
utrzymaniu dobrej intonacji partii wokalnej. Aby móc śpiewać i grać jednocześnie, opracowałam takie 
techniki wykonawcze, które są wygodne od strony technicznej i atrakcyjnie dla odbiorców. Zmiany 
dźwięków na chordofonie i koncentracja na intonacji w śpiewie, to nie lada wyzwanie. W przypadku 
akompaniowania sobie na fortepianie lub gitarze odpada element intonacji instrumentu, która jest 
zaprogramowana (klawisze, progi). Z tradycji średniowiecznej wiemy o stosowaniu w praktyce 
wykonawczej chordofonów smyczkowych technik związanych z rozbudowaną funkcją akompaniatora. W 
przypadku fideli płockiej i suki biłgorajskiej bardzo dobrze sprawdza się gra improwizowanych wstępów, 
interludiów i postludiów.  

IV.6.12. Techniki burdonowe  
   
 Techniki burdonowe związane są z funkcją akompaniatora dla śpiewu (część z nich może być stosowane też 
do akompaniowania innemu instrumentowi). Ogólnie techniki burdonowe dzielimy na : 

a. Burdon stały 
 

 
  

b. Burdon zmienny stosowany na fideli płockiej. 
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c.Burdon zmienny stosowany na suce biłgorajskiej. 

lub 

c. .Burdon rytmizowany 
a) na fideli płockiej. 

b) na fideli płockiej. 
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c) na fideli płockiej. 

 d)  na suce biłgorajskiej 

IV.6.13. Techniki  melodyczno-akompaniujące 
    Możemy grać i śpiewać traktując obie funkcje równorzędnie. I głos i fidel płocka lub suka biłgorajska jest 
w tym wypadku solistą i akompaniatorem jednocześnie. 

a) linia melodyczna dublująca partię wokalną 
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b) odrębna linia melodyczna  
Jeden głos (z oznaczonymi palcami) gramy a drugi śpiewamy. 

IV.6.14. Zapis utworów 
   Większość utworów zapisanych na fidel płocką notuje się podobnie jak kompozycje przeznaczone na sukę 
biłgorajską. 

Poniżej zapis pełny z nutami burdonowymi i akordami: 
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oraz ten sam utwór w zapisie uproszczonym: 

  Do notowania muzyki przeznaczonej na fidel płocką będę stosować w tym podręczniku, głównie zapis 
uproszczony. Stosowanie akordów jest związane z indywidualnym wyczuciem każdego z grających na fideli 
płockiej. Występuje tu spory margines dowolności. W dynamicznych utworach opartych o wyraziste rytmy 
gra akordowo-burdonowa narzuca się sama. W lirycznych kompozycjach można stosować akordy lub z nich 
zrezygnować. 

IV.6.15. Wprawki usprawniające palce lewej ręki 

IV.6.16. Ćwiczenie sprawności palców 
  Na początku należy ćwiczyć bez „zaczepiania” o struny sąsiednie a następnie grać z pustą struną A i D, 
rozpoczynając każdy takt  akordem złożonym z pustych strun oraz nuty napisanej na pięciolinii. 

IV.6.17. Wprawka z pustą dolna struną A 
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IV.6.18. Wprawka z pustą górną struną A 

IV.6.19. Wprawki  
    
  Poniższe ćwiczenia gramy początkowo starając się by nie zaczepiać pustych strun. 

Następnie powtarzamy ćwiczenie grając z „pustymi” strunami, ale bardzo starannie dbając o to by smyczek 
„nie uciekał” od czasu do czasu na pojedynczą strunę. Cały utwór należy ćwiczyć do momentu w którym 
osiągniemy pięknie brzmiące dwudźwięki. 
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IV.6.20. Wprawki osobnym smyczkiem.  
  Ćwiczenia można grać z pustymi strunami. 
Palcowanie na strunach (od góry) E, A i D jest takie samo jak na suce biłgorajskiej. 
a) 

b) 

c) należy grać osobnym smyczkiem a następnie po dwie legato. 
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d) 

IV.6.21. Poszukiwanie dobrego dźwięku 
Gramy osobno a następnie po dwie legato. 

IV.6.22. Legato ( po dwie), (po cztery) i osobno 
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IV.6.23. Palcowanie na środkowej strunie D oraz niskiej A 

    Poniższe ćwiczenia ukazują różnice w palcowaniu podobnej wprawki. 
Struna D -środkowa. 

 Struna A -dolna. 
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  Ćwiczenie proszę rozpocząć jak poniżej na strunie E powtórzyć na strunie A, następnie na strunie D 
wyższej. Uwaga! Patrzymy na znaki przy kluczu wiolinowym. 

IV.6.24. Wprawki na strunie E i górnej A 
a) 

b) 
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IV.6.25. Wprawka na górnej strunie D 
 

IV.6.26. Wprawki na strunie E  
  Usprawnianie palców lewej ręki na strunie E. 

IV.6.27. Wprawki na strunie E i górnej A  
  Usprawnianie palców lewej ręki na strunie A. 

IV.6.28. Wprawki na górnej strunie D 
  Usprawnianie palców lewej ręki na strunie D. 
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IV.6.29. Wprawki na niskiej strunie A 
  Usprawnianie palców lewej ręki na niskiej strunie A. 
Wprawki gramy naturalnie, czyli ,„zaczepiając” o struny sąsiednie. 

 IV.6.30. Ćwiczenia koordynujące lewą i prawą rękę 

IV.6.31. Wprawki w tonacji A-dur 
    
  Z uwagi na dźwięk gis, który wydobywamy skracając strunę D, musimy uważać na wejście w pozycję 
podwyższoną.   30

 Pozycje podwyższone zostały opisane w części poświęconej suce biłgorajskiej.30
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IV.6.32. Wprawki w tonacji D-dur na niskiej strunie A 

    Należy zwrócić uwagę na możliwość gry dźwięku d na strunie dolnej A 4 palcem. Ten sam dźwięk d 
możemy zagrać jako pusta struna. Gdy gramy 4 palcem można dodatkowo nutę zawibrować. 
 

 IV.6.33. Polska melodia ludowa Rosła ja se rosła….. 

IV.6.34.  Anonim XIIIw. Hac festa die 
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IV.6.35.  Anonim włoski XIV w. Trotto fragmenty 
    
   Fragmenty melodii z XIV wieku na początku należy ćwiczyć osobnym smyczkiem. Po osiągnięciu 
pewności w palcowaniu utworu należy ćwiczyć techniką legato . 31

a) 

 Technika legato oraz ćwiczenia na jej udoskonalenie są opisane w części poświęconej suce biłgorajskiej.31
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b) 

c) 

d) 
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IV.6.36.  Anonim włoski XIV w. Trotto całość 
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IV.6. 37. Pół-pozycja 
    Gdy gramy na strunie D palcem 4 dźwięk g i na strunie A palcem 1 dźwięk b, przesuwamy całą rękę do 
pół-pozycji.  Znak w poniższym przykładzie znajdujący się pomiędzy pierwszą a druga nutą oznacza 32

cofnięcie ręki do pół-pozycji, lub powrót do pierwszej pozycji ( ostatnie dwie nuty). 

IV.6.38. Maria Pomianowska Etiuda na fidel I 

 

 Pół-pozycja i związane z nią ćwiczenia opisane są w części poświęconej suce biłgorajskiej.32
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IV.6.39. Maria Pomianowska Etiuda na fidel II 
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IV.6.40. Piotr z Grudziądza (XV w.) Presulis eminenciam 
  Utwór można grać na 3 fidele płockie. 
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IV.6.41. Pierre Attaignant 1530 r. Tourdion 
 

IV.6.42. Skale pentatoniczne 
  Melodie oparte na skalach pentatonicznych bardzo dobrze brzmią na fideli płockiej. 
Skala : 

IV.6.43. Ćwiczenia na podział nierównomierny smyczka 
   Legata nierównomierne. 
a) 
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b) 

c)  

d) 

Przykład c i d oparty jest o ten sam moduł melodyczny. 
Rozpoczynamy smyczkiem „na dół” czyli od żabki. 
Rozpoczynamy smyczkiem ‚„w górę” czyli od główki. 

IV.6.44. Wprawki na skali pentatonicznej 
a) 

b) 
Wejście w pół-pozycję 
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c) 

IV.6.45. Skale pentatoniczne 
a) 

b) 

IV.6.46. Tercje łamane 
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IV.6.47. Wprawki na koordynację lewej i prawej ręki 
  Rozpoczynamy smyczkiem „w górę”. 

IV.6.48. Maria Pomianowska Desert 

!163



 
IV.6.49. Maria Pomianowska  W dawnym stylu 
   Grać dynamicznie w szybkim tempie. 
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IV.6.50. Polska melodia ludowa  Na dobranoc 
  Uwaga na pół-pozycję.  
a) Wersja z oznaczeniami dla przesunięcia ręki do pół-pozycji i do I pozycji. 
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b) Wersja bez oznaczeń zmiany pozycji 
    Grać w wolnym tempie 
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IV.6.51. Anonim XVI w. Taniec 
  Grać w umiarkowanie szybkim tempie. 

IV.6.52. Polska melodia ludowa Oberek z Radziejowic 
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IV.6.53. Maria Pomianowska Etiuda na fidel III 
      
  Utwór usprawnia palce lewej ręki ( zwiększenie ruchomości 4 palca).  
Przed rozpoczęciem etiudy III polecane jest kilkunastokrotne powtórzenie poniższego schematu. 
( przekładanie palca nad struną) 
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IV.6.54. Polska melodia ludowa Polka 
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IV.6.55. Maria Pomianowska Etiuda na fidel IV 

   Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki przy kluczu wiolinowym. Dźwięk f na strunie E oraz b na 
strunie A gramy w pół-pozycji.  
Poniższy przykład ilustruje sposób palcowania. Rozpoczynamy grę w I pozycji. W drugim takcie dźwięk b 
gramy 1 palcem, który wraz z całą ręką cofamy o pół tonu niżej czyli w stronę główki instrumentu. W ten 
sposób znajdujemy się w pół-pozycji. Grając dźwięk c 3 palcem, pozostajemy w pół-pozycji. (w I pozycji 
dźwięk c gra się 2 palcem). Kolejny przykład obrazuje sytuację w której rozpoczynamy grę na pustej strunie 
D i A. Następnie cofamy rękę do pół-pozycji by zagrać dźwięk b 1 palcem i dźwięk c 3 palcem. Ostatnie 
ósemki to gra dźwięku d na pustej strunie i powrót do I pozycji by zagrać 1 palcem dźwięk e. 
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IV.6.56. Anonim XVII w. Wyrwany 
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IV.6.57. Maria Pomianowska Etiuda na fidel V  
    Proszę zwrócić uwagę na zmiany znaków przy kluczu wiolinowym. 
Cz. I 

  W utworze znajduje się trójdźwięk złożony (nie jest on oparty o puste struny), rzadko stosowany w grze na 
fideli płockiej. Należy go poćwiczyć zanim przejdziemy do części II etiudy. 
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Cz. II 
 

IV.6.58. Maria Pomianowska Forest 

!173



 

!174



 

IV.6.59. Maria Pomianowska Etiuda na fidel VI 
    
    Ćwiczenie na koordynację prawej i lewej ręki oraz  na sprawne przechodzenie ze struny na strunę. 
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IV.6.60. Maria Pomianowska Etiuda liryczna 

   W tym utworze pojawiają się tzw. dwudźwięki złożone czyli takie w których obie struny są skracane (w 
dwudźwiękach tzw. prostych jedna struna jest skracana a druga zawsze pozostaje pusta). 
Poniżej kilka przykładów dwudźwięków złożonych:  
 

Kompozycję należy grać używając cały czas współbrzmień pustych strun. 
Poniżej jak powinien brzmieć początek etiudy lirycznej. 
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   Dla przejrzystości czytania nut został zastosowany zapis uproszczony jak poniżej: 
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IV.6.61. Maria Pomianowska Taniec derwisza 
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IV.6.62. Improwizacja 
Bardzo istotną rolę w grze na suce biłgorajskiej i fideli płockiej odgrywa improwizacja melodyczna. 

Aby dysponować odpowiednim materiałem możliwym do użycia podczas improwizacji, opracowałam wiele 
specyficznych dla danego instrumentu modułów melodycznych, które wzmacniają ekspresję podczas 
wykonywania utworu, są rodzajem popisów wirtuozowskich i w efekcie inspirują do dalszego tworzenia „na 
żywo” i wariacyjnego opracowywania istniejących już modułów. Najprostszym sposobem „rozwijania” 
małego modułu melodycznego jest dodawanie do niego po jednym kolejnym dźwięku ze skali: 

Jeden moduł można teoretycznie przetwarzać na niezliczoną ilość sposobów. Zatem pewien zestaw 
tzw. technik pomaga uporządkować schematy myślenia na temat wariacyjnego opracowywania modułów, co 
wspomaga w efekcie rozwój techniki improwizacji melodycznej. Wszystkie pomysły techniczne 
przedstawione wcześniej prezentując tzw. techniki wąskiego zakresu są bardzo przydatne do rozwijania 
pomysłów improwizacyjnych.  

Zagadnienia improwizacji oraz repertuar dla zaawansowanych to już temat na II część Szkoły gry na 
suce biłgorajskiej i fideli płockiej. 
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                                                  V. Wspomnienie Andrzeja Kuczkowskiego 

    
      30 i 31. Andrzej Kuczkowski wykonuje pierwszą fidel płocką dla celów estradowych ( 1995 r. Warszawa) 

     32. Maria Pomianowska i Andrzej Kuczkowski 1995 r. z pierwszą estradową suką biłgorajską i fidelą płocką. 
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                                                   VI.Kącik lutniczy                       
                                                VI.1. Suka biłgorajska 
Dzięki uprzejmości artysty lutnika Dominika Główki przedstawiam zdjęcia dokumentujące proces tworzenia 
suki biłgorajskiej i fideli płockiej. 
Korpus suki biłgorajskiej żłobi się z jednego kawałka drewna według zaplanowanego szablonu. 
Poniższy instrument wykonany został z drewna czereśniowego. ( leśna odmiana czereśni) 
 

        

                                                 33. Początek procesu lutniczego 

                                                          34. Żłobienie korpusu 
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                                               35. Wyżłobiony korpus i obok podstrunnica 

 

                 

                                              36. Wyrównywanie zewnętrznej części korpusu 
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                 37. Pudło rezonansowe z podstrunnicą                        38. Wierzchnia deka i korpus 

Osobno rzeźbiona jest wierzchnia deka z drewna świerkowego, podstawek z nóżkami nierównej długości z 
jaworu i strunociąg  z drewna mahoniowego. Podstrunnicę wraz z dekoracyjna rozetą wykonana została z  
czereśni. 

                                                              39. i 40. Podstawki  
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                           41. Wycinanie rozety                                     42. Podstrunnica wraz ze strunociągiem 
                                                                           
 

                                                                   43. Rzeźbienie strunociągu 
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   Symbol stanowiący rozetę znajdującą się w podstrunnicy suki biłgorajskiej odnajdziemy we wszystkich 
zakątkach świata. 

                                             
                            44. Pakistan                                                                  45. Tunezja                                               

 

                                                  46. Republika Południowej Afryki 

                                                        
 

!189



                                                                       47. Zakopane                                                                 

                   48. Budynek należący do plebanii w Godziszowie. Nikt nie wie skąd i od kiedy tam jest rozeta. 
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       49. Znaczek pocztowy z którego Zbigniew Butryn zrekonstruował pierwszą swoją sukę biłgorajską. 
                                                                  (fot. Krzysztof Butryn) 

 

                            50.  Kapliczka św. Cecylia, która trzyma sukę biłgorajską w Kocudzy. 
                                                                   (fot. Krzysztof Butryn) 
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                                                         V.2.Fidel płocka 
     Korpus fideli płockiej jest rzeźbiony z jednego kawałka jaworowego drewna. 
Wierzchnia deka wykonywana jest z drewna świerkowego. 
 

                                         51. i 52. Początek procesu wykonania fideli płockiej 
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                                               53. Żłobienie korpusu instrumentu z drewna jaworowego 

                               

                               

                                         54. Wycinanie wierzchniej deki z drewna świerkowego 
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                                                          55. Wycinanie otworów rezonansowych 
                             

                                               

                                                          56. Wycinanie otworów rezonansowych 
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                                            57. Belka od wewnętrznej strony pudła rezonansowe      

                                                          
             58. Dopasowywanie kołków  z drewna bilinga             59. „Odspodnie” mocowanie kołków w główce 
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                60. Klejenie wierzchniej deki z korpusem                     61. Wyrzeźbiony podstawka z jaworu 

                                                    
                                                   62. Ustawianie podstawka na instrumencie 
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                                                                         Zakończenie 

  Eksperymenty związane zarówno z odtwarzaniem jak i tworzeniem na nowo techniki gry na suce 
biłgorajskiej i fideli płockiej, poszukiwania odpowiedniego rodzaju strun, dobór repertuaru oraz 
instrumentarium, które mogłoby tworzyć z odtworzonymi chordofonami nowe wartości brzmieniowe 
w muzyce trwały wiele lat. Dźwięk suki biłgorajskiej i fideli płockiej okazał się na tyle uniwersalny, że 
równie dobrze sprawdzał się we współbrzmieniach z instrumentami historycznymi Europy czy Azji jak i 
tymi które należą do instrumentarium  klasycznego czy etnicznego Polski i całego świata. Fakt, iż twórcza 
rekonstrukcja suki biłgorajskiej i fideli płockiej, ich praktyki wykonawczej i repertuaru poszerzonego o 
melodyczną improwizację w dużym stopniu stała się możliwa dzięki instrumentom z odległych kultur 
muzycznych świata stał się kolejnym dowodem na to, że odległe, czasem izolowane od siebie światy 
kulturowe można i należy rozpatrywać jako pewien ogólniejszy przejaw rozwoju człowieka i muzyki w 
sensie uniwersalnym. 
 Mam nadzieję, że podręcznik Szkoła gry suce biłgorajskiej i fideli płockiej przyczyni się do 
popularyzacji tych niezwykłych staropolskich instrumentów smyczkowych.  
 

                                  63. Maria Pomianowska z uczniem Bartłomiejem Pałygą 2013 r. 
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                                                                 Maria Pomianowska 

Doktor habilitowana sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i 
pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego, 
adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrektor międzynarodowego festiwalu Skrzyżowanie 
Kultur. Od 1984 roku prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych rodem 
z Azji i Europy, podróżując do Indii, Chin, Korei, Japonii i na Bliski Wschód.  Tworzy pierwszy w Polsce 
zespół muzyki indyjskiej Raga Sangit.  

W 1994 r. wspólnie z prof. Ewą Dahlig i lutnikiem Andrzejem Kuczkowskim realizuje z sukcesem 
rekonstrukcję dwóch zaginionych staropolskich instrumentów smyczkowych: suki biłgorajskiej i fideli 
płockiej. W 1995 roku  zakłada Zespół Polski, którego jest kierownikiem artystycznym. Zespół koncertował 
na całym świecie.  

Podczas pięcioletniego pobytu w Japonii (1997-2002) artystka prezentowała w największych salach 
koncertowych polską muzykę ludową i klasyczną. Komponowała dla cesarzowej Japonii Michiko. 
Zrekonstruowane instrumenty oraz mazowieckie pieśni i melodie wielokrotnie prezentowane były na 
dworze cesarskim Japonii. Wspólnie koncertowała z cesarzową matką -J.W. Michiko oraz obecnym 
cesarzem J.W. Naruhito. 

W 2010 zrekonstruowała kolejny instrument sukę mielecką. 

W 2010 roku otworzyła pierwszą w Polsce specjalizację związaną z muzyką ludową „Fidele 
Kolanowe” na Wydziale Instrumentalnym (Katedra wiolonczeli i kontrabasu) w Akademii Muzycznej w 
Krakowie, która przekształca się w katedrę muzyki etnicznej. Są to studia I i II stopnia. Artystka wydała 25  
autorskich płyt, wiele z nich otrzymało polskie oraz międzynarodowe nagrody. Od 30 lat Maria 
Pomianowska koncertuje jako solistka na całym świecie, w najlepszych salach koncertowych. 

Komponowała utwory i koncertowała ze światowej sławy artystami: Yo Yo Mą, Januszem 
Olejniczakiem, Ikuko Endo, Borysem Griebienszczikowem, Anną Marią Jopek, Grażyną Auguścik, Gilem 
Goldsteinem, Gonzalo Rubelcabą, Branfordem Marsalisem, Kayhanem Kalhorem, Hooseinem Alizadeh i 
innymi.  

Od 2011 roku tworzy unikatowe programy, wraz z muzykami arabskimi, pakistańskimi, indyjskimi 
senegalskimi, etiopskimi, irańskimi, koreańskimi, chińskimi, japońskimi, indonezyjskimi czy też 
wietnamskimi w Azji i Afryce, bazujące na muzyce ludowej z Mazowsza. Nawiązała stałą współpracę z 
Normal University w Qanzhou (Chiny) tworząc projekty ze studentami chińskimi. W grudniu 2014 wraz z 
prof. Ewą Dahlig wydała publikację pt „Fidele kolanowe. (Re)konstrukcja”. 

Komponuje muzykę do sztuk teatralnych oraz filmów. 

Ważniejsze odznaczenia i nagrody: „Paszport Chopinowski”, Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Gloria Artis”-brązowy (2010), „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” (2011), 
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP (2011), Nagroda Marszałka Województwa 
Lubelskiego ( 2016), Medal Za zasługi dla miasta Warszawa (2018), Nagroda Norwida w dziedzinie muzyki 
(2018) Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”-srebrny (2019). Nagroda im. 
Witolda Hulewicza ( 2019). 
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