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ŁY Moje gitary...
David Jacques

Dr David Jacques – gitarzysta i lutnista. Studiował grę na gitarze klasycznej w Cégep de Sa-
inte-Foy, Université Laval i Conservatoire de Musique de Québec. Jego dyskografia składa 
się z  ponad 50 płyt. Obecnie jest wykładowcą gitary w  Uniwersytecie Lavla w  Quebecu 
w Kanadzie. Jego pasją są dawne gitary oraz ich repertuar.

Zawsze lubiłem zbierać stare rzeczy. Kiedy byłem 
młodszy, zbierałem monety kanadyjskie, potem karty 
sportowe, skały i  skamieniałości itp. Czułem, że trzy-
mam w rękach trochę historii. Prawdę mówiąc, to wła-
śnie doprowadziło mnie do studiowania muzyki 
dawnej. Zgłębiając ten temat, nauczysz się rozumieć, 
co  na pędzało ewolucję muzyki i  naszego instrumentu, 
a ewolucja ta jest fascynująca! Przez 20 lat studiowałem 

i ko chałem tę starą muzykę, grając ją na nowoczesnych 
reprodukcjach wczesnych instrumentów. Nigdy nie ma-
rzyłem o  tym, że  będę mógł pracować z  oryginalnymi 
XVII-wiecznymi instrumentami. Z powodów, których nie 
rozumiem, gitarzyści rzadko grają na instrumentach 
starszych niż 20 lub 30 lat. Mówi się, że po tym czasie 
gitara staje się „martwa”. Teraz wiem, że aby pokochać 
stare gitary, trzeba po prostu odłożyć na bok nowocze-
sne standardy i na nowo nauczyć się słuchać. Dwa lata 
temu postanowiłem kupić gitarę z  1829 roku! Odżyła 
moja pasja do kolekcjonowania zabytków. Potem doko-

nałem ważnego zakupu: gitary zrobionej przez Alexan-
dre’a  Voboama około 1665 roku (przez 15 lat grałem 
na kopii jednej z  jego gitar!). Następnie pojawił się 
przede mną cały łańcuch możliwości. Zacząłem marzyć 
o  wielkim, całkowicie szalonym i  nieprawdopodobnym 
projekcie koncertowym: zaprezentowaniu na scenie ko-
lekcji gitar wykonanych przez twórców, którzy odcisnęli 
swoje piętno na historii oraz wykonaniu repertuaru wy-

branego do  przedstawienia każdego in-
strumentu. Tego udało mi się dokonać 
dwa lata później. Mój najnowszy projekt, 
14 Guitars Stories, jest po prostu wyjątko-
wy. To wynik  szalonego marzenia zapalo-
nego muzyka-przedsiębiorcy-kolekcjonera.

Nie chodzi o  to, by mieć tak wiele gitar 
– muszę powiedzieć, że moja kolekcja jest 
kształtowana przede wszystkim przez ten 
projekt. Może się to wydawać sprzeczne, 
ale nie jestem przywiązany do przedmio-
tów. Najbardziej interesuje mnie w tych gi-
tarach to, co reprezentują historycznie. 
To spra wia, że marzę i bezpośrednio wpły-
wa na moją kreatywność. Na razie koncen-
truję się na gitarach sprzed 1900 roku. 
Oczywiście są znakomici lutnicy XX wieku; 
mój Daniel Friederich z  1972 roku 
to  prawdziwa perła! Ale wolę starsze in-
strumenty.

Gitary opowiadają różne historie, 
na  przykład o  różnych ich właścicielach, 
którzy się zmieniali. Na przykład Antonio 
de Torres stworzył gitarę z  numerem 
SE109 dla niani swoich dzieci i  dał jej ją 
w  1887 roku. Pozostała w  rodzinie tej ko-
biety przez dziesięciolecia, aż zostałem jej 
właścicielem. Istnieją opowieści o  lutnikach 

i okolicznościach, w których żyli. Rozważmy na przykład 
historię mojego Prachta z  1776 roku. Chociaż mógł 
podpisać swoje nazwisko z  pięknym rozmachem, 
Pracht był prawdopodobnie analfabetą. Udał się do 
drukarni w  Lyonie, by zamówić etykiety do umieszcza-
nia ich we wnętrzu swoich instrumentów. Poprosił, aby 
opisali go jako „fabriquant de guitar” – twórcę gitar. Je-
go akcent był jednak taki, że drukarz rozumiał go tylko 
fonetycznie i  robił naklejki identyfikujące Prachta jako 
“fabriquant d'équitards” – bez pytania o znaczenie tego 
bezsensownego terminu. Lutnik nie zdawał sobie spra-

Gennaro Fabricatore, Neapol, 1817
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wy z błędu, więc gitara do dziś nosi tę etykietę. 
Wreszcie instrumenty opowiadają historie o muzy-

ce. Kiedy na przy kład wykonujesz muzykę Fernando So-
ra na gitarze Lacôte z  1835 roku, wiedząc, że kom -
pozytor grał na  tych samych instrumentach lutniczych, 
wyobrażasz sobie różnego rodzaju historie, a te obrazy 
kształtują twoją kreatywność.

Aby poczuć ducha mojego projektu, zapraszam 
do  obejrzenia koncertu online, dostępnego na YouTu-
be: Guitar Collection. W tym filmie gram na 25 historycz-
nych gitarach: Voboam, Torres, Lacôte, Stauffer, 
Panormo, Pagés, Arias, Friederich itp.

Od dłuższego czasu postępuję według tej samej ru-
tyny. Codziennie spędzam 30-40 minut na czytaniu re-
pertuaru z archiwum muzycznego. Nigdy nie wiem, 
co znajdę. Odkrywam kompozytorów i muzykę, o której 
istnieniu większość ludzi nic nie wie. Niemal każdego 
dnia znajduję przynajmniej jeden utwór, który mnie za-
chwyca i chciałbym go nagrać. Co więcej, dość systema-
tycznie rejestruję swoje znaleziska i udostępniam 
je na moim kanale YouTube. Tak więc, biorąc pod uwa-
gę kontekst ciągłego odkrywania, nie mogę powiedzieć, 

że  istnieje „kultowy” utwór, który chciałbym nagrać lub 
zagrać. Lubię ciągle zmieniać repertuar i odkurzać za-
pomniane strony. Jestem trochę muzycznym archeolo-
giem!

Pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Polsce. To było 
w 2004 roku w Żorach. Mój program stanowiły wtedy 
głównie utwory J. S. Bacha, które wykonywałem na gita-
rze barokowej (kopia Stradivariusa). Po tych wszystkich 
latach nadal jestem w pełni zaangażowany we wczesny 
świat gitar, dzieląc się swoją pasją na scenie, w wideore-
jestracjach, na płytach i poprzez publikacje partytur. Du-
żo inwestuję też w renowacje gitar z początku XIX lub 
XVIII wieku i później je sprzedaję. To prawdziwa pasja, 
która  z pewnością potrwa aż do przejścia na emeryturę 
(jeśli to kiedykolwiek nastąpi...). Alexandre Voboam, Paryż, ca 1665

Joaquin Pagés, Kadyks, 1820


