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W gitarowym niebie
Tomasz Kandulski

Od zawsze mówiło się, że prawdziwa gitara klasyczna powinna pochodzić z Hiszpanii. Choć
instrumentom wywodzącym się z innych krajów nie sposób odmówić ani wartości, ani au-
tentyczności, jest w tym sformułowaniu coś prawdziwego. Dzięki zbiegowi różnych okolicz-
ności mieliśmy okazję przekonać się o tym niedawno na własne oczy i uszy.

Wspólnie z małżonką (polską gitarzystką – Bianką
Szalaty) udaliśmy się w połowie lipca tego roku na połu-
dnie Hiszpanii w dwóch celach: na krótki urlop oraz wziąć
udział w finale programu EuroStrings. O ile odpoczynek
w celu naładowania akumulatorów przed zmaganiami
konkursowymi wydawał się oczywisty, o tyle nasza natu-
ra i gitarowa ciekawość niespodziewanie pokierowały

nas w miejsca inne, niż piaszczyste plaże Costa Blanca.
Dzięki uprzejmości i pomocy kilku znajomych, udało się
nam nawiązać kontakt i odwiedzić skromne studio mło-
dego kolekcjonera w Alicante. Jako ogromny pasjonat
lutnictwa gitarowego i właściciel Guitar House Poznan,
wiedziałem, że takiej okazji nie wolno odpuścić. Poza gro-
madzeniem instrumentów znanych lutników, główną pa-
sją Romána jest odwiedzanie hiszpańskich antykwaria-
tów i wyszukiwanie starych, historycznych, często znisz-
czonych gitar, które następnie samodzielnie odnawia.
Najczęściej są to egzemplarze mocno zużyte, które wła-
ściciele sklepów ze starociami, nie znając ich prawdziwej
wartości czy proweniencji, sprzedają za bezcen. W uzu-
pełnianiu swojej kolekcji nie stroni również od instru-
mentów współczesnych czy kopii. W ten sposób mieli-
śmy sposobność obcować z kilkunastoma instrumenta-
mi, wśród których były te z warsztatów lutników znanych
szerzej takich jak: Antonio Picado, Masaru Kohno, John
Ray, kopiami Antonio Torresa, Luisa Panormo, a także
wieloma gitarami z przełomu wieków, pięknie inkrusto-
wanymi, o oryginalnym wyglądzie i brzmieniu. Wiedza

kolekcjonera, dotycząca głównie lutnictwa hiszpańskie-
go, była ogromna i obejmowała zarówno kwestie kon-
strukcyjne, jak i życiorysy poszczególnych lutników,
co oczywiście pozostawało nie bez znaczenia na ich spo-
sób budowania gitar. Niesamowita osobowość, niesa-
mowite przeżycie!

Każdy, kto choć trochę interesuje się lutnictwem gitaro-
wymwie, żewposzukiwaniu tradycyj-
nego instrumentu miejscem, do któ-
rego trzeba się udać, jest Granada.
To piękne andaluzyjskie miasto, z le-
gendarnym pałacem Alhambra
i ogrodami Generalife, pamiętające
czasy panowania Maurów, już wiele
lat temu stało się kolebką tradycyj-
nej, hiszpańskiej szkoły budowania
gitar. Choć wiele mówi się również
m.in. o szkołach madryckiej czy wa-
lenckiej, to właśnie ta prowincja jest
obecnie mekką lutników. Tak się zło-
żyło, że Bianka za pierwsze miejsce
zdobyte w tym roku w międzynaro-
dowym konkursie w Czarnogórze,
otrzymać ma gitarę legendarnego
lutnika Andrésa Marviego. Mieszka

on od przeszło trzech dekad w okolicy Granady, w górach
Sierra Nevada. Postanowiliśmy, że jeśli tylko będzie
to możliwe, odwiedzimy go, aby przedyskutować kwestię
budowy instrumentu. Kiedy nasz znajomy z Alicante
usłyszał, że wybieramy się w tamten rejon, od razu za-
anonsował nas swojemu serdecznemu przyjacielowi,
również kolekcjonerowi i kazał obiecać, że znajdziemy
czas, by zobaczyć jego kolekcję i wypróbować instrumen-
ty. Nie trzeba było nas długo namawiać. Dwa dni później,
po czterech godzinach spędzonych w samochodzie,
dotarliśmy do pierwszego punktu naszej podróży –
warsztatu Marviego. Położony jest na wysokości blisko
1000 m n.p.m. w małej wiosce Ferreirola, zamieszkałej je-
dynie przez dziesięć osób. Cztery niewielkie pomieszcze-
nia pachniały drewnem, a tuż pod sufitem wisiały nowe
płyty wierzchnie i tylne, przygotowane do mających po-
wstać gitar. Andy okazał się bardzo sympatycznym i cie-
płym człowiekiem. Z uwagą wysłuchał naszych próśb do-
tyczących nowego instrumentu, po czym oprowadził nas
po swoim królestwie. Po przeszło 40 latach budowania,
ogromne doświadczenie skłoniło go do skupienia się
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na budowie wyłącznie trzech modeli: klasycznego, fla-
menco i kopii Torresa. Każda jego gitara brzmi niesamo-
wicie, reaguje na najmniejsze niuanse muzyczne i abso-
lutnie nie ustępuje wolumenowo konstrukcjom typu do-
uble-top czy lattice. Zaskakujące było to, jakim spektrum
brzmieniowym może dysponować instrument klasyczny,
w pełni tego słowa znaczeniu. Jeśli kiedykolwiek będzie-
cie mieli możliwość gry na gitarze Andrésa Marviego –
nie zastanawiajcie się!

Po tej wizycie zjechaliśmy w końcu do samej Granady,
by poznać kolejnego miłośnika sztuki lutniczej, młodego
gitarzystę z Brazylii – Marcusa Toscano, mieszkającego
w Hiszpanii od sześciu lat, którego największym marze-
niem jest otworzyć muzeum gitary. Poza skrupulatnym
poszukiwaniem prawdziwych gitarowych okazji, regular-
nie odwiedza warsztaty granadzkich lutników (jest ich
w mieście i okolicach około 50) i testuje ich instrumenty.
Jak sam mówi, zna wszystkich i miał w rękach blisko 600
gitar. Dzięki temu jest w stanie wskazać,
do kogo warto się udać, a kto tak napraw-
dę dysponuje lepszym marketingiem niż
umiejętnościami. Jego kolekcja to tylko lub
aż kilkanaście instrumentów. Wszystkie
jednak, to egzemplarze wyjątkowe i bar-
dzo poszukiwane. I tak oto mieliśmy
pierwszą w życiu możliwość wydobycia kil-
ku dźwięków z gitar legend takich jak Igna-
cio Fleta, Domingo Esteso, Manuel de la
Chica, Marcel Barbero, czy kopii Torresa
stworzonej przez Manuela Bellido. To wręcz
transcendentalne przeżycie – móc zagrać
na instrumentach, które stanowiły nie-
rzadko konstrukcyjne kamienie milowe,
w kolebce hiszpańskiego lutnictwa gitaro-
wego. Każdemu czytelnikowi życzę takiego
doświadczenia.

Dzięki pożytecznej wiedzy naszego
przyjaciela, następnego dnia mogliśmy
poświęcić kilka godzin na tak upragnione wizyty w stu-
diach hiszpańskich lutników. Z racji ograniczonego czasu
wybraliśmy cztery, położone najbliżej siebie. Odwiedzili-
śmy miejsca pracy słynnego Antonia Marín Montero, Joh-
na Raya, José Vigila i rodzinną pracownię Bellido, gdzie
przy pracy zastaliśmy Jesúsa Bellido. W każdym z nich

można było porozmawiać z lutnikami, podziwiać ich
warsztat, poznać filozofię pracy, rodzaje konstrukcji oraz
– jeśli akurat mieli gotowe – wypróbować gitary. Osobi-
ście uważam, że każdy muzyk powinien wiedzieć na czym
gra, jak i z jakich materiałów instrument jest zbudowany,
a także na co zwracać uwagę podczas jego eksploatacji.
Rozmowa z budowniczym gitary często może rozwiać na-
sze wątpliwości, wyjaśnić kwestie wydające się oczywisty-
mi, a przede wszystkim daje okazję do poznania, na czym
ta piękna sztuka polega.

Granadzka szkoła lutnictwa gitarowego pozostaje
bardzo tradycyjna, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Nadal bardzo mocno czerpie z dorobku najważniejszego
po dziś dzień budowniczego gitar – Antonia de Torresa
Jurado. Świadczą o tym nie tylko liczne kopie jego instru-
mentów, oferowane przez tutejszych lutników, ale także
ich podejście do konstrukcji: jak najprościej i z jak najlep-
szych materiałów. Praktycznie nikt nie uznaje strun kar-
bonowych, tylko nylon. Potwierdza to dobitnie trend, któ-
ry widać od pewnego czasu na rynku gitarowym. Coraz
większa grupa koncertujących gitarzystów sięga po in-
strumenty skonstruowane tradycyjnie, szukając kolorów
i barw, spychając wolumen na dalszy plan. Cieszy mnie
to, jako muzyka i pedagoga, i daje nadzieję, że młodsze
pokolenia będą bardziej wrażliwe na piękno brzmienia gi-
tary klasycznej, a nie na wyścigi w jej głośności.

Jeśli ta krótka relacja zainspirowała kogoś do wypró-
bowania gitary w tradycyjnej hiszpańskiej konstrukcji,
bądź przekonała do zainwestowania w takąż, autor ser-
decznie się poleca. Dzięki nowym kontaktom odnalezie-
nie wymarzonego instrumentu stało się zdecydowanie
prostsze.

Serdecznie polecam wszystkim odwiedzić Granadę
choć raz w życiu, nie tylko dla gitar i lutników, ale przede
wszystkim dla samego miasta i atmosfery. Parafrazując
hiszpańskie przysłowie: „Kto nie widział Granady, w ogóle
nic nie widział” – kto nie próbował gitar z Granady, w ogó-
le gitar nie próbował. �
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Autor wraz z Antonio Marín Montero i jego współpracownikami
foto. z archiwum T. Kandulskiego

Autor wraz z Jesusem Bellido foto z archiwum T. Kandulskiego


