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Pięknie brzmiący, niezawodny instrument, który niemal „sam gra” – to marzenie każdego profesjonalnego muzyka, ucznia czy amatora. Nieraz wiele by oni dali, aby ten wymarzony instrument zdobyć. Jeśli ostatecznie zdecydują się na odpowiedni model oraz
markę i dokonają szczęśliwego zakupu, na tym sprawa się nie kończy.
Aby marzenie się spełniło, nie wystarczy kupno instrumentu czy pojawienie się jakiejś dobrej wróżki, która różdżką wyczaruje ten najwłaściwszy. Pomijając już, że
nawet dobre wróżki bywają wymagające (dowiedli tego
choćby bracia Grimm czy ich kolega po fachu, Andersen),
wymagające są przede wszystkim same zmaterializowane
„marzenia”. Dotyczy to każdego instrumentu, każdej marki, począwszy od fortepianu z jego skomplikowanym mechanizmem, aż po flet prosty – zawsze potrzebna jest zarówno odpowiednia pielęgnacja, jak i przestrzeganie pewnych zasad użytkowania, aby nie okazało się nagle, że nie
wiadomo, jak i kiedy czar opadł z naszego „samograja”.
Na pewien szczególny przypadek takich wymagań, godnych prawdziwej księżniczki (tej od ziarnka grochu), zwrócił uwagę właściciel polskiej firmy produkującej i dystrybuującej gitary, Grzegorz Kisielewski:

strunnicy [fot. 3]. Dotychczas najczęściej te problemy starano się doraźnie naprawić, podwyższając siodełko mostka,
co skutkowało z kolei jego nienaturalną wysokością. Natomiast ostre, wystające brzegi progów spiłowywano. Proszę
sobie jednak wyobrazić, że wszystkie te nieszczęścia mają
jedną i tę samą przyczynę – nadmierne wysuszenie”.

Oddychający instrument

„Kiedy zacząłem handlować gitarami, pojawił się problem. Były to powtarzające się reklamacje. I chociaż w naszej ofercie znajdują się różne rodzaje i marki gitar – Taylor,
Farra, Garrison, T. Burton – problem zgłaszany przez klientów był zawsze podobny. Chodziło zazwyczaj o wygięcie
gryfu, najczęściej wybrzuszenie powstałe w okolicy 14 progu [fot. 1 i 2], które powodowało nadmierne zbliżenie strun
do progów i w efekcie ich nieprzyjemne brzęczenie podczas
gry w wysokich rejestrach. Dodatkową przyczyną reklamacji było także wystawanie ostrych krawędzi progów z pod-

Okazuje się, że wpływ wilgotności powietrza i temperatury w przypadku gitary bywa wciąż ignorowany czy
niedoceniany. Niewiele osób uświadamia sobie chyba,
że zwykłe ogrzewanie pomieszczeń może spowodować
spadek wilgotności powietrza do poziomu, który stanowi
poważne zagrożenie dla gitar akustycznych. A przecież
problem wysychania drewna znany jest nie od dziś.
Każda gitara żyje, a drewno, z którego jest zrobiona, oddycha, nawet jeśli jest polakierowane. Dotyczy to
w równym stopniu każdego rodzaju gitar – i tych najtańszych, produkowanych ze sklejki, w których tylko gryf jest
drewniany, i nieco droższych, w których płyta wierzchnia jest także wykonana z litego drewna, i najdroższych,
w których ponadto drewniane są boki i spodnia płyta.
Gdy drewno oddycha powietrzem zbyt suchym, a także nadmiernie wilgotnym, co w naszych warunkach klimatycznych wprawdzie nie występuje, ale na przykład
w tropiku już tak, ulega często zniekształceniu. Rozumie
to z pewnością nawet laik. Wystarczy, że musiał kiedykolwiek chodzić po skrzypiącej i rozłażącej się podłodze.

Fot. 1: Prosta linia gryfu gitary odpowiednio nawilżonej.

Fot. 2: Krzywa linia gryfu wysuszonej gitary.

Gitara na ziarnku grochu
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Wraz ze zmianą wilgotności zmienia się po prostu objętość drewna. W przypadku precyzyjnej konstrukcji instrumentu muzycznego nawet niewielkie zmiany objętości drewnianych elementów mogą zaburzyć pierwotną
harmonię jego kształtów. Wystarczy już jeden, dwa mili-

Zapobieganie wysuszeniu
A można temu w bardzo prosty sposób zapobiec.
Przede wszystkim należy przechowywać gitarę w odpowiednio szczelnym futerale, co uchroni ją od wpływu czynników atmosferycznych czy gorącego, wysuszonego powietrza w ogrzewanych centralnie mieszkaniach czy sklepach. To powinno w wielu przypadkach wystarczyć. Jednak należy również zadbać o zapewnienie pomieszczeniu,
w którym przez dłuższy czas gitara się znajduje, odpowiedniego nawilżenia i temperatury. Wystarczą tu metody domowe, typu nawilżacz z wodą powieszony na kaloryferze
w okresie grzewczym czy mokry ręcznik. Na rynku są też
dostępne specjalne urządzenia do nawilżania powietrza.
Niektórzy świadomi problemu muzycy zawodowi, gitarzyści czy skrzypkowie mają często specjalne pokoje, w których przechowują swoje instrumenty.

Genialnie proste
Fot. 3: Wystające progi

metry różnicy, żeby doszło do wypaczeń. Ta nieznaczna
różnica może być dla gitary równie przykra, jak ów niedostrzegalny (spod stosu pierzyn) groszek w przypadku
wspomnianej księżniczki. Przy większym wysuszeniu może zdarzyć się najgorsze – może dojść do pęknięcia płyty
wierzchniej gitary.
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Co robić, aby muzyk czy sprzedawca nie dopuszczał do
zaniedbania tego aspektu? Odpowiedź jest prosta. Przede
wszystkim informować. Tak robią producenci najlepszych
marek, w trosce o dobrą kondycję swoich instrumentów.
Taylor na przykład, ostrzegając przed skutkami nadmiernego wysuszenia czy zbytniego nawilgocenia gitary, podaje
dopuszczalny zakres wahań temperatury i wilgotności po-
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które mierzy i poziom wilgotności, i temperaturę. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się przed podstawową, niemechaniczną przyczyną powstawania uszkodzeń i wypaczeń,
a nawet pęknięć pudła gitary – nieodpowiednim nawilgoceniem.
Co jednak, jeśli do uszkodzeń już doszło? Tutaj też firma
Taylor ma swoje sposoby. Pierwszą potrzebą jest wówczas
przywrócenie drewnu gitary odpowiedniej wilgotności. Do
tego przydaje się specjalny nawilżacz o nazwie Dampit. Jest
on wprawdzie, podobnie jak higrometr, niedostępny na
polskim rynku, ale w tym przypadku wystarczy choćby wilgotna gąbka w naczyniu czy worku z dziurkami, przez które woda będzie mogła parować, położona obok lub włożona do pudła gitary. Trzeba jednak pamiętać o wyciśnięciu
nadmiaru wody z nawilżacza czy gąbki, tak aby z niej nie
kapała. Musi też oczywiście upłynąć kilka dni, co najmniej
trzy, aby gitara wchłonęła wilgoć z gąbki, a efekty stały się
widoczne. Czyż to nie genialnie proste?
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Wdzięczność gitary

Fot. 4: Higrometr na tabliczce informacyjnej projektu Grzegorza
Kisielewskiego.

wietrza, optymalny dla prawidłowego funkcjonowania instrumentu i zachowania go w dobrej kondycji. Odniesieniem są tutaj warunki wyjściowe, panujące przy produkcji
gitar, a więc średnia temperatura 24 stopnie Celsjusza i wilgotność powietrza rzędu 47%.
Drugim krokiem jest pomiar wilgotności powietrza. Taylor zaleca do tego celu urządzenie o nazwie higrometr,

Polski producent, Grzegorz Kisielewski, postanowił
jednak zaradzić problemowi już na etapie sprzedaży:
– „Informowanie sprzedawców jest szczególnie ważne.
Zanim od producenta instrument trafi do właściciela,
może przez jakiś czas leżeć na półce w magazynie czy
w sklepie, niekiedy nawet w oknie wystawowym, dodatkowo narażony na działanie promieni słonecznych.
Aby wyeliminować problem na tym poziomie, kupiłem
parę mierników wilgotności powietrza (higrometrów),
i zaprojektowałem specjalną tabliczkę z przyczepionym
do niej tymże higrometrem oraz z wygrawerowaną
informacją, podającą zakres parametrów, jakie powinny być spełnione, aby nie doszło do utraty wilgotności
przez gitarę, a także ostrzegającą przed skutkami nadmiernego wysuszenia [fot. 4]. Tabliczki te rozdam sprzedawcom, z którymi współpracuję, aby mogli oni dostosować swoje pomieszczenia do wymogów, których spełnienie zapewni optymalne warunki pozwalające zachować gitary w stanie niezmienionym aż do momentu
sprzedaży”.
Oczywiście wszystko po to, aby zapobiec dalszym reklamacjom instrumentów z powodu rzekomych wad,
których faktyczną przyczyną była jedynie niedostateczna
wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym przechowywano gitarę.
Kolejnym etapem edukowania na temat wpływu wilgotności powietrza na gitarę jest informacja, jaką powinien otrzymać od sprzedawcy kupujący, aby już później sam mógł odpowiednio zadbać o instrument. Wtedy odpowiedzialność za dobry stan instrumentu spoczywać będzie także na muzyku, a nie tylko na osobach pośredniczących między nim a producentem, przynajmniej
jeśli chodzi o opisane tu uszkodzenia.
Można powiedzieć wówczas, że jak sobie, a właściwie
gitarze, muzyk pościele, tak mu się ona „oddźwięczy”. n
Fot. Własność Kisielewski S. C.
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