
Z przyjemnością kontynuuję serię tekstów, które prezentują naszym czytelnikom postaci

polskich lutników gitarowych. Tym razem odwiedziłem w Bielsku-Białej pana Aleksandra

Benedykta. Oto, co opowiedział mi o sobie i swojej pasji .

Aleksander Benedykt – lutnik z Bielska-Białej

Zaczął robić gitary, bo. . . nie mógł jej sobie kupić. To, co

było w sklepach, nie spełniało jego oczekiwań – popra-

wiał fabryczne gitary, których

dźwięk po przeróbkach i tak był

kiepski . Początkowo fascynowały

go gitary elektryczne. Dlatego

pierwszymi instrumentami, jakie

zbudował, były kopie takich gitar

jak Yamaha SG 2000, Gibson Les

Paul czy Fender Stratocaster.

Później budował gitary akustycz-

ne ze stalowymi strunami. Szybko

jednak doszedł do wniosku, że

najbardziej imponuje mu szla-

chetny i zmysłowy dźwięk gitary klasycznej . Był jeszcze

wtedy uczniem szkoły średniej .

W latach osiemdziesiątych trudno było kupić dobry

instrument. Jedyne gitary, które prezentowały jakikol-

wiek poziom, to enerdowskie Musimy i Resonaty. Cen-

trala Handlu Przemysłu Muzycznego (sic! ) instrumenty

te zakupywała i rozprowadzała po sieci swoich sklepów,

których było w Polsce ki lkadziesiąt. Aby je zdobyć, na-

leżało się zapisać i czekać w kolejce. Pomagało w tym

oficjalne pismo, że jest się uczniem szkoły muzycznej .

Czas oczekiwania wynosił nawet rok. To wtedy pan

Aleksander postanowił zrobić dla siebie gitarę klasyczną

– potrzeba stała się przyczyną zajęcia się lutnictwem.

Szlachetny i subtelny dźwięk stanowił dla niego wielką

tajemnicę, którą chciał zawsze posiąść: „. . .bo przecież

gitara klasyczna jest królową gitar. . .”.

W Bielsku-Białej mieszkał i pracował lutnik Alfred

Kopoczek, który budował również gitary klasyczne. Po-

nieważ rynek w tych trudnych czasach był bardzo

chłonny, wszystko, co wyprodukował, sprzedawał od

razu wspomnianej Central i Handlu Przemysłu Muzycz-

nego. Pan Aleksander zatrudnił się u niego i pracował

przez rok. Miał dzięki temu okazję poznać podstawowe

technologie budowy gitar. Ponieważ pan Kopoczek był

starszą i schorowaną osobą, wynajął swoją pracownię

panu Benedyktowi, który kontynuował produkcję pod

szyldem firmy ACORD. Lecz budowa gitar poprzez ma-

nufakturę nie spełniała jego oczekiwań. Gitary robiło się

ze sklejki , miały grube płyty rezonansowe i brzmiały

niezadowalająco, dlatego zajął się wyłącznie budową

autorskich gitar lutniczych. Zaczął eksperymentować,

wypracowywać własną technologię, badał jej wpływ na

projekcję i barwę dźwięku. Do budowy używał polskiego

drewna – na szyjki i korpusy jawor, a na płyty rezonan-

sowe świerk.

Dziś już mało kto pamięta, że w czasach komuny

polski przemysł lutniczy miał swój tartak lutniczy

w Jordanowie! Drewno dla

niego było pozyskiwane

z lasów Istebnej i z okol ic

Babiej Góry (w Istebnej rosły

najwyższe świerki na świecie

– ki lka jeszcze rośnie; teraz

są już pomnikami przyrody).

Świerk istebniański ma

świetne walory akustyczne

i był wykorzystywany do

budowy gitar, skrzypiec, al-

tówek, mandol in w Dolno-

śląskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych Defil oraz do

budowy elementów pianin w fabryce Calisia oraz Legnica.

N iestety drzewostan odpowiedni dla instrumentów zo-

stał kompletnie wytrzebiony. Na przełomie lat 80- i 90-

tych tartak sprzedano i wszystko upadło. Dziś polscy

lutnicy korzystają z rodzimego drewna tylko do budowy

instrumentów smyczkowych. Nie ma już praktycznie
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Widoczne dwadodatkowe otworyrezonansowe fot. A. Benedykt



polskiego świerku nadającego się na wysokiej klasy gi-

tary. Dobre drewno na gitary kupujemy za granicą

– głównie pal isander indyjski , heban, mahoń, świerk

i cedr. Aleksander Benedykt swoje lutnicze powołanie

łączy z miłością do pięknej beskidzkiej przyrody, która

otacza go od dzieciństwa. Potrafi bez końca opowiadać

o drewnie: jakie nadaje się na gitarę,

jak je należy ściąć, które fragmenty

pnia są odpowiednie, jak sezonować

i jak należy go osłuchać.

Aleksander Benedykt twierdzi , że

wszyscy lutnicy gitarowi w Polsce są

samoukami. Niestety, w Polsce nie

ma szkoły, która kształciłaby lutni-

ków pod kątem budowy gitar. Spe-

cjal izacja lutnicza w Zespole Szkół

Plastycznych im. Antoniego Kenara

w Zakopanem oraz kierunek lutnic-

twa artystycznego w Akademii Muzycznej im. I . J . Pade-

rewskiego w Poznaniu orientują się przede wszystkim

na budowę instrumentów smyczkowych. Dawniej nie

było publ ikacj i lutniczych, internetu, po prostu nie było

się od kogo uczyć. Z jednej strony wielka szkoda tych

straconych na eksperymenty lat, lecz z drugiej czas eks-

perymentu ma też swoje zalety, gdyż doświadczenia ta-

kie wzbogacają każdego lutnika, opracowuje się wtedy

własne, niekonwencjonalne rozwiązania. Dla pana Be-

nedykta siłą napędową jest właśnie eksperyment – ma-

my wiele wariantów real izacj i poszczególnych

elementów w konstrukcj i gitary, a wszystko ma wpływ

na brzmienie, więc lutnictwo to niekończąca się przygo-

da z drewnem i dźwiękiem.

Budowę gitar traktuje jako pasję. Rocznie wykonuje

od 6 do 8 gitar, a cały proces budowania gitar wykonuje

samodzielnie. W swoich gitarach zwraca uwagę na szla-

chetność brzmienia i ich koloryt barwowy. Zbudował ki l-

ka sandwichów, ale obecnie

buduje gitary wyłącznie z l itego

drewna – w oparciu o tradycyjną

konstrukcję modyfikowaną

własnymi pomysłami. Opraco-

wał autorską technologię po-

dwójnego dna, dzięki czemu

dźwięk – szczególnie strun ba-

sowych – jest czytelny i selek-

tywny. Podczas pracy nad

instrumentami zwraca ogromną

uwagę na prawidłowe zbalan-

sowanie brzmienia, by dźwięki we wszystkich rejestrach

brzmiały wyrównanie pod względem dynamicznym i ko-

lorystycznym. Swoje eksperymenty konsultuje z gitarzy-

stami, aby w ten sposób wyznaczać sobie dalszy

kierunek rozwoju. Zawsze stara się, by potencjalny kl ient

miał do wyboru ki lka gitar. A ponieważ szkoda mu czasu

na budowę dwóch takich samych, każdy z prezentowa-

nych instrumentów ma inne cechy. Bardzo cenne są dla

niego opinie gitarzystów. I chociaż często są bardzo

rozbieżne (wszak każdy ma inne upodobania i inaczej

słyszy), to dają pewien pogląd na jego kunszt lutniczy.

Warto przypomnieć, że podczas XIV Śląskiej Jesieni Gita-

rowej w 201 2 roku Aleksander Benedykt ufundował gi-

tarę dla laureata pierwszej nagrody konkursu

gitarowego. Otrzymał ją wtedy

Florian Larousse z Francj i . Dziś

– oprócz Polaków – wielu zagra-

nicznych gitarzystów gra na jego

instrumentach. Są szczególnie

popularne na Słowacj i .

W tym roku żona pana Alek-

sandra wraz z synem opracowal i

i wdrożyl i do real izacj i technologię

produkcj i profesjonalnych fute-

rałów gitarowych. Futerały te są

drewniane, obszywane ekoskórą,

dzięki czemu zachowują się tak samo jak gitary

– absorbują i oddają wilgoć w sposób naturalny, co

chroni instrumenty od szokowych zmian wilgotnościo-

wych i temperaturowych. Swego czasu pan Benedykt

prezentował na polskich uczelniach muzycznych odczyt

na temat konserwacj i gitar. Podkreśla, że najważniejszą

rzeczą jest utrzymywanie prawidłowej wilgotności

w otoczeniu gitary. Jego zdaniem powinna wynosić po-

między 50 a 65%. Największymi „wrogami” gitary są zi-

mowe ogrzewanie oraz mróz. To one powodują

olbrzymie skoki wilgotności : mróz „ściąga” wilgoć z po-

wietrza i przez to je wysusza. Należy uważać szczegól-

nie na hiszpańskie instrumenty. One nie lubią naszego

kl imatu i często pękają, jeśl i nie dba się o nie należycie.

Dziś buduje się coraz del ikatniejsze gitary, gdyż rynek

wymusza na lutnikach pogoń za coraz doskonalszym

brzmieniem. Przekłada się to przede wszystkim na co-

raz bardziej cieńsze płyty rezonansowe.

Oprócz gitar klasycznych

Aleksander Benedykt intere-

suje się także instrumentami

dawnymi. Zbudował ki lka gitar

romantycznych, które są ko-

piami instrumentów francu-

skiego lutnika René Lacote.

Zbudował też ki lka gitar we-

dług swojego pomysłu. Nazy-

wa je „hybrydami” (połączenie

współczesnej i dawnej tech-

nologi i ) – to coś pomiędzy gi-

tarą romantyczną a klasyczną. Są one sztucznie

postarzone i wyglądają jak instrumenty z dawnej epoki .

Wszystkich zainteresowanych nowymi instrumenta-

mi pan Benedykt zaprasza do swojej pracowni

w Bielsku-Białej . Szczegółowe informacje można uzy-

skać pisząc na email benalex@wp.pl .

FranciszekWieczorek
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