
rze z wygodą i dodatkowo uniemożliwia pełnewykorzysta-
nie wszystkich atutów produktu. Lutnicza gitara klasyczna
ma tę przewagę nad instrumentem produkowanym seryj-
nie, żemoże być niczymgarnitur od krawca „uszyta namia-
rę”. Pierwszym elementem, w którym mogę wprowadzić
kilka znaczących udogodnień jest podstrunnica. Na przy-
gotowanej wcześniej hebanowej formatce, nacinamprecy-
zyjnie kanały progowe. Wycinam z niej charakterystyczny
dla podstrunnicy kształt z uwzględnieniem dwudziestego
progu i przyklejam ją do szyjki gryfu.
Stronę basową podstrunnicy opra-
cowuję tak, aby lekko opadała w kie-
runku otworu rezonansowego. Po-
zwala to na zachowanie stałej wyso-
kości strun nad płytą rezonansową
i poprawia komfort gry prawej ręki.
Następnie wybieram tak zwany neck
relief, niewielkie wgłębienie wzdłuż
podstrunnicy, które zwiększa prze-
strzeń między strunami a progami.
Pozwala to na zachowanie niskiej ak-
cji i swobodę wibrowania strun bez
efektu brzęczenia. Ostatnią korektą
jest radius, czyli krzywizna podstrun-
nicy w poprzek gryfu – zaczerpnięty
z konstrukcji gitar akustycznych zo-
stał wprowadzony w gitarach kla-
sycznych w latach osiemdziesiątych XX wieku przez japoń-
skiego lutnika Masaki Sakurai. Obecnie to rozwiązanie jest
coraz częściej stosowane przez lutników na całym świecie.
Ta prawie niezauważalna wypukłość, pasuje idealnie do
naturalnej krzywizny palców i sprawia, że gra akordami
barre w dowolnym miejscu gryfu jest łatwiejsza oraz nie
wymaga zaangażowania tak dużej siły.

Po opracowaniu podstrunnicymogę przystąpić do prac
nad szyjką gryfu. To kolejny, bardzo istotny element, który
ma ogromny, jeśli nie największy wpływ na komfort gry dla
lewej ręki. Profil i grubość gryfu jest kwestią bardzo indy-
widualną. To co dla jednego jest akceptowalne i wygodne,
dla drugiej osoby może być przyczyną dyskomfortu i do-

prowadzić do kontuzji. Najczęściej
stosowane są dwa profile: D lub C.
W dużym uproszczeniu ten pierwszy
posiada wypłaszczenie wzdłuż osi
szyjki, natomiast profil C jest subtel-
nie zaokrąglony. Jakiś czas temu na
prośbę klienta wykonałem korektę
szyjki w zbudowanej kilka lat wcze-
śniej gitarze. Zastosowałem asyme-
trię kształtu, to znaczy po stronie ba-
sowej utrzymałem istniejący profil D,
natomiast po stronie wiolinowej wy-
prowadziłem łagodne C. Okazało się
to strzałem w dziesiątkę i od tamtej
pory, jeżeli muzyk nie wnosi wła-
snych uwag, stosuję to rozwiązanie
jako standardowe.

Niemogę pominąć jeszcze jednej
innowacji w konstrukcji gryfu, a mianowicie dodatkowego
wyniesienia podstrunnicy ponadpłytę rezonansową. Popu-
laryzatorem tego rozwiązania był zmarły w 2008 roku ame-
rykański lutnik ThomasHumphrey. To on jako pierwszy za-
stosował jew swoimmodelu „Millennium”, a inspiracjąmo-
gły być instrumenty smyczkowe. W moich gitarach do wy-
niesienia podstrunnicy stosuję dodatkowy klin, montowa-
ny od 12. proguw kierunku otworu rezonansowego. Dzięki
takiemu rozwiązaniu niemuszę rezygnować z tradycyjnego

stylu budowy gitar. Podniesienie podstrunnicy ułatwia do-
stęp i poprawia „grywalność” na wysokich pozycjach. Po-
nadto ze względu na dodatkową masę pod podstrunnicą
dźwięki w tym obszarze mają zwykle lepsze wybrzmiewa-
nie, niż w przypadku gitar ze standardową podstrunnicą.
Menzura, gryf, progi, wysokość oraz rozstaw strun – te
i inne elementy mają ogromny wpływ na komfort gry. Do-
brze skonfigurowana gitara może znacząco przyspieszyć
rozwój artystyczny użytkownika, a codzienne ćwiczenia za-
mienićwprzyjemną zabawę. Powinniśmy zawszepamiętać,
że nawet najlepiej brzmiąca, najpiękniejsza i najdroższa gi-
tara jest mało przydatna, jeśli nie da się na niej grać. �

www.szpakowskiguitars.com

Formatowanie podstrunnicy przed przyklejeniem do szyjki gryfu foto: A. Szpakowski

Opracowywanie profilu szyjki gryfu foto: A. Szpakowski

Z lutniczego atelier
Gitara „szyta na miarę”

Arek Szpakowski

Styl gry oraz uwarunkowania fizyczne każdego muzyka są inne, dlatego przed przyjęciem
zamówienia na budowę gitary lutnik wraz z przyszłym właścicielem instrumentu powinni
określić wszystkie założenia konstrukcyjne. Długość menzury i rozstaw strun na siodełku
mają duży wpływu na tak zwaną „grywalność”, ale to nie jedyne elementy, które mogą zna-
cząco poprawić komfort gry na gitarze klasycznej.
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Z poprzedniego artykułu dowiedzieliście się, co skrywa
wnętrze gitary. Po zamknięciu pudła rezonansowegomogę
już wyjąć instrument z formy. Teraz czas popracować nad
detalami, które sprawiają, że gitarę chce się wziąć do ręki
i gra na niej będzie dostarczać pozytywnych emocji.

W lutnictwie gitarowym, pomimohiszpańskich korzeni,
większość nazw i określeń przyjęła
się z języka angielskiego. Nie inaczej
jest w przypadku bindingu i purflingu.
Ten pierwszy to nic innego jak obrze-
że, wykonane z cienkich listewek,
przeważnie z takiego samego gatun-
ku drewna co plecy i boczki. Binding
pełni podwójną rolę; po pierwsze
uszczelnia odkryte i wrażliwe na
zmiany wilgotności krawędzie drew-
na płyty wierzchniej oraz tylnej, po
drugie chroni je przed uszkodzenia-
mi fizycznymi. Przypadkowe uderze-
nie w niezabezpieczoną krawędź gi-
tary może doprowadzić nawet do
pęknięcia płyty rezonansowej. Pur-
fling umieszczony między obrzeżem

a drewnem pudła rezonansowego
pełni rolę czysto dekoracyjną. Naj-
częściej są to paski z kolorowego for-
niru, które niczym rama w obrazie
podkreślają piękno drewna. Zdarza
się, że purfling przyjmuje bardziej
złożoną formę, szczególnie na płycie
rezonansowej, a jegomotywdekora-
cyjny nawiązuje do mozaiki z rozety.
Do przyklejenia obrzeży, we wcze-
śniej wyciętych kanałach, wzdłuż kra-
wędzi gitary, wykorzystuję taśmę sa-
moprzylepną oraz sznurek. Dzięki
nim mogę ciasno i precyzyjnie doci-
snąć wszystkie elementy do siebie.
Staranność wykonania purflingu
i bindingu rzutuje na ostateczny
efekt wizualny i tym samym świad-

czy o warsztacie lutnika.
Wnaszej codzienności dokonujemywielu zakupów, kie-

rując się nie tylkowłasnymgustem, ale również funkcjonal-
nością i ergonomią. Każdy z nas poszukuje produktów do-
pasowanych do siebie. Standaryzacja produkcji zmusza
nas często do pójścia na kompromis, który nie idzie w pa-

Wykorzystanie sznurka do przyklejenia bindingu foto: A. Szpakowski

Połączenie bindingu z purflingiem w gitarze klasycznej foto: A. Szpakowski


