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Carvin
Pożegnanie legendy
W branży producentów aparatury nagłaśniającej „od zawsze” istniała grupa dużych koncernów o zasięgu
światowym oraz wiele firm mniejszych, działających często głównie na rynkach lokalnych, choć gdy mówimy
np. o USA, to określenie „lokalny” ma jednak nieco inny wydźwięk, niż np. użycie go w odniesieniu do Polski.
Jedną z takich firm był amerykański Carvin.
Szkoda, że w tym przypadku muszę użyć
czasu przeszłego, bo ten istniejący od 1946
roku producent w październiku 2017 roku
zakończył swoją działalność, co zasmuciło wielu ludzi związanych z branżą, a mnie
w sposób szczególny, gdyż to właśnie Carvinowi zawdzięczam w dużym stopniu to, że
zainteresowałem się poważnie sprzętem
estradowym, i że działam w tej branży już
od 3 dekad.
Ponieważ historia firmy jest ogólnie dostępna
w internecie, nie będę tutaj kopiował tych materiałów, tylko skupię się na moich „osobistych”
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z nią związkach i podzielę z Czytelnikami kilkoma refleksjami na temat zmian, które w ostatnich latach obserwujemy w branży.
Fakty są takie, że wiele znanych i uznanych
firm, które przez lata kształtowały rynek pro-audio, albo znika z niego w ogóle, albo – co
ma chyba miejsce częściej – przejmowana jest
przez różne korporacje, co nie zawsze wychodzi im na zdrowie, a czasem powoduje, że
z dawnej renomy pozostaje już tylko logo.
Jednak jeśli mówimy w tym kontekście
o Carvinie, to sądzę, że przez kilkadziesiąt lat
swojej działalności raczej nie mieli powodów do

wstydu, a niektóre ich produkty na trwałe zapisały się w historii techniki związanej z branżą
muzyczną. No, ale o tym nieco później, a teraz
wracam już do początków mojej „przygody”
z firmą, której charakterystyczne logo pierwszy raz wpadło mi w oko 40 lat temu.

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ
w roku 1978, gdy pracowałem w Centrali
Kolportażu Prasy i Książki Ruch na Towarowej w Warszawie, gdzie trafiała do rozdziału
prasa z całego świata, również taka, której
w kioskach nie można było wówczas kupić,

40 lat temu otrzymałem pierwszy prospekt
amerykańskiej firmy Carvin.
np. sprowadzana na indywidualnie zamówienia prenumeratorów. Jednym z takich tytułów
był specjalistyczny miesięcznik dla gitarzystów
o nazwie Guitar Player, a ponieważ w tamtych
czasach wydawało mi się, że zostanę gitarzystą, to z dużym zainteresowaniem wertowałem ten „cudem” zdobyty numer i moją
uwagę zwróciła również reklama firmy Carvin,
zamieszczona na łamach tego pisma. Producent informował w anonsie, że na życzenie
wysyła bezpłatny katalog, pomyślałem więc
sobie, że co mi szkodzi napisać i poprosić
o przysłanie go za „żelazną kurtynę”, choć
nadziei wielkich na odpowiedź nie miałem.
Głównie dlatego, że Carvin w tamtych czasach działał wyłącznie na rynku amerykańskim, więc wysyłanie katalogu reklamowego do miejsca tak egzotycznego, jak Polska,
z punktu widzenia firmy nie miało wielkiego

sensu. No, ale mimo wszystko mój pierwszy
list do Ameryki został napisany, przetłumaczony przez kolegę z podwórka i po naklejeniu odpowiednich znaczków pocztą lotniczą
odleciał do Kalifornii.
Minął miesiąc z okładem, gdy w mojej
skrzynce pocztowej pojawiła się duża koperta
formatu A4, a w niej piękny, kolorowy, 60-stronicowy prospekt Carvin Equipment Catalog,
który zachowałem do dziś i traktuję go trochę
jak relikwię. Muszę w tym momencie zaznaczyć, że wszystkie zdjęcia w tym artykule to
właśnie skany materiałów z prospektów Carvina sprzed lat, więc ich jakość może być nie
najlepsza, bo w swoim czasie były dość intensywnie „eksploatowane”.
W środku katalogu można było zobaczyć
takie „cudeńka”, jakie pokazuję na kilku fotografiach, i choć wiele z nich dziś wygląda już
archaicznie, to z pewnością nie dotyczy to
gitar, będących jednym ze sztandarowych produktów firmy, która zaczynała swoją działalność od produkcji przetworników gitarowych, nawijanych na początku za pomocą
starej maszyny do szycia, o czym można przeczytać w internecie. Większość podzespołów
gitarowych, takich jak korpusy, gryfy, przystawki etc., Carvin wytwarzał samodzielnie
we własnej fabryce, i warto dodać, że kilka
lat temu z firmy wydzieliła się właśnie ta jej
część, która zajmowała się gitarami i nadal je
produkuje pod nazwą Kiesel Guitars, a jej prezesem jest jeden z synów założyciela Carvina, Lovella Kiesela, który zmarł w roku 2009.
Z kolei wiceprezesem jest wnuk założyciela,
bo Carvin był klasycznym przykładem firmy
„rodzinnej”, której zarządzanie przechodziło
z pokolenia na pokolenie.
W kopercie, oprócz prospektu, znajdował
się dość obszerny list i wizytówka pana Neala
Taylora, który był jego autorem.

Otrzymane materiały tak mnie „nakręciły”,
że jeszcze w tym roku – korzystając z faktu,
że na terenie firmy, w której pracowałem znajdowała się również stolarnia – „wystrugałem”
w niej swoją pierwszą w życiu kolumnę głośnikową, którą można obejrzeć na mojej stronie firmowej w zakładce „historia”. Historia tej
paczki też jest ciekawa, bo jeszcze na początku
tego wieku ktoś mi mówił, że widział ją grającą
w warszawskim klubie Karuzela, co oznacza,
że musiała być używana przez około ćwierć
wieku. Oczywiście nie wiem, czy z oryginalnymi głośnikami, ale ponieważ nie wytwarzałem jeszcze wtedy własnych przetworników,
to nie jest to dla mnie aż tak bardzo istotne.
Wracając zaś do pana Taylora, ciekawostką
może być fakt, że jeszcze stosunkowo nie tak
dawno, czyli w czasach bliższych współczesności, gdy Carvin próbował oferować swoje
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produkty również na rynku europejskim, ze
zdumieniem przeczytałem w relacji z jakichś
targów, że ten człowiek nadal pracuje na tym
samym stanowisku w firmie, choć wówczas
minęło już około 30 lat od momentu, gdy usłyszałem o nim po raz pierwszy. Po tym naszym
pierwszym kontakcie przez około 10 lat prowadziłem z panem Taylorem w miarę regularną korespondencję, gromadziłem prospekty,
które dostawałem na każde życzenie, a w nich
pojawiały coraz to nowe wyroby, bo Carvin
z biegiem lat wciąż rozszerzał swoją ofertę
w zakresie aparatury estradowej, a w gronie
użytkowników sprzętu gitarowego pojawiali
się najwięksi ówcześni herosi gitary, jak Frank
Zappa i jego „uczeń” Steve Vai, Allan Haldsworth, Jaco Pastorius, Scot Thunes – basista
znany choćby ze współpracy ze wspomnianym Frankiem Zappą – oraz cała rzesza muzyków i zespołów popularnych głównie na rynku
amerykańskim.
Podkreślam, że ta korespondencja i wysyłki prospektów miały miejsce przez tyle lat,
choć w tym okresie niczego u nich nie kupiłem. Ale w końcu, bodaj w 1989 roku, namówiłem pewnego kolegę basistę na sprowadzanie, przy moim pośrednictwie, głowy basowej
i głośników 15-calowych firmowanych przez
Carvina, choć dziś sądzę, że były to produkty
Eminence, bo nic mi nie wiadomo na temat
produkowania przez firmę własnych przetworników. Jeśli chodzi o głośniki, to jako ciekawostkę zamieszczam fragment prospektu
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Carvina, w którym wymieniono trzy firmy, których głośniki stosowano w sprzęcie gitarowym
tej firmy, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na
opis przetwornika firmy Celestion.
Jak widzimy, umieszczona jest przy nim
adnotacja, że moc 70 W to moc „British”,
która odpowiada ok. 120 W mocy definiowanej wg. norm amerykańskich. Warto zdawać
sobie sprawę, kupując dziś produkty firm głośnikowych z USA, a szczególnie jednej, która
„tłucze” te przetworniki w ilościach bardzo
hurtowych, że oni nadal podają na swoich
wyrobach tę moc „amerykańską”, i głośnik
1.000W tego producenta nie ma więcej niż
600 W wg. norm, które stosuje np. moja firma,
żeby nie szukać innych przykładów. Pisałem
zresztą o tym w moich artykułach o głośnikach, więc nie będę po raz kolejny drążył tego
tematu, a teraz wrócę do zamówionej przez
kolegę głowy basowej o oznaczeniu

PRO BASS II
której wygląd można zobaczyć na fotografii
na sąsiedniej stronie
Przesyłka dotarła pocztą lotniczą i okazało się, że koszt transportu przewyższył cenę
towaru, a dodatkowo jeszcze chyba trzeba
było zapłacić cło. Umówiliśmy się z kumplem, że za ten sprzęt rozliczy się z mną swoim
„Maluchem”, i stałem się wówczas szczęśliwym
posiadaczem Fiata 126p, którym potem jeździłem kilka lat. Kolega zaś był być może jedynym
wówczas posiadaczem takiego wzmacniacza

W kopercie oprócz prospektu znajdował się
dość obszerny list i wizytówka pana Neala
Taylora, który był jego autorem.
w Polsce, i choć sprzedał go potem basiście
kapeli Hetman, to wspomina go bardzo ciepło i mówi, że był to jeden z lepszych wzmacniaczy, na jakich grał. A przy tej okazji znów
pojawia się wątek klubu Karuzela, z którego
ta głowa została skradziona. Tak więc co najmniej jeden taki wzmacniacz w Polsce został
zapewne potem kupiony od złodzieja, chyba,
że ów delektuje się jego posiadaniem do dziś.
Innym użytkownikiem sprzętu tej firmy jest
najbardziej znany polski wykonawca muzyki
country, czyli

MICHAŁ „LONSTAR”
ŁUSZCZYŃSKI
Tak się składa, że mój kolega jest basistą w jego zespole, i gdy powiedziałem mu,
że piszę artykuł o Carvinie, to właśnie mnie
o tym poinformował, dodając, że osobiście
przeprowadził ostatnio mały przegląd tego
lampowego combo. Mimo że wzmacniacz ma
około ćwierć wieku, to jedyne, czego wymagał, to było przesmarowanie kilku trzeszczących potencjometrów, a poza tym cały środek
wyglądał jak nowy, w tym żadnych uszkodzeń ani śladów przegrzania nie wykazywały
podstawki lamp, a wszystkie luty na płytkach
były w stanie idealnym. Serwisując czasem
współczesne produkty gitarowe, również tych
w swoim czasie bardzo znanych firm, mam niestety często do czynienia z sytuacją, że wiele
elementów można wyjmować z płytek bez
użycia lutownicy, bo taki skutek ma używanie
cyny bezołowiowej i przeniesienie produkcji
na daleki wschód.
A skoro już pojawił się temat „piecyka” Lonstara, to pomyślałem sobie, że nie od rzeczy
będzie odwiedzić go osobiście i „przepytać”
na temat Carvina. Oczywiście tematów było
wiele, bo Michał jest na tyle ciekawą postacią, że rozmowa wyłącznie o jednym wzmacniaczu byłaby nieco dziwaczna, choćby dlatego, że posiada on również kilkanaście gitar

Carvin

i każda ma swoją historię, a wiedza artysty
na temat instrumentów też jest imponująca.
Jednak ograniczone ramy artykułu pozwalają mi zamieścić wyłącznie tę część rozmowy,
która dotyczy „meritum”. Na początek spytałem więc, jak długo posiada Carvina i jak trafił w jego ręce.
Oto co usłyszałem:
„Mam ten wzmacniacz tak dawno, że
dokładnej daty nawet nie pamiętam. Myślę,
że co najmniej 20 lat, a może nawet 22. Nie
jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce. Prawdopodobnie przywiózł go z Londynu
przyjaciel mojego ówczesnego gitarzysty solowego z zespołu, pan Andrzej Kropiwnicki, do
zaprezentowania kilku muzykom, i z tego, co
się orientuję, ponad wszelką wątpliwość przez
pewien krótki czas grał na nim pan Dariusz
Kozakiewicz, od wielu lat gitarzysta Perfectu,
i jeszcze ktoś, ale tego dokładnie nie śledziłem.
Ja kupiłem go dlatego, że w miarę jak rosły
potrzeby koncertowe i zacząłem grać coraz
więcej dużych imprez, mój ówczesny Polytone i nieco większy, 40-watowy Fender, były
trochę za ciche, natomiast ten wzmacniacz
od razu zwrócił moją uwagę potęgą brzmienia. Kiedy go stawiałem na scenie, to mogłem
z powodzeniem konkurować z dowolnym
wolumem innych muzyków, a poza tym czułem się dobrze, gdy miałem za plecami takiego „pomocnika”, takie wsparcie. Ja, co prawda,
nie gram głośno, moja muzyka nie jest głośna
z natury, co nie znaczy, że tej fali akustycznej,
tego powietrza nie trzeba popchnąć, bo trzeba, i właśnie Carvin daje mi tego przysłowiowego „kopa”. Zwłaszcza że ja z reguły nie gram
na żadnych przesterach, a on bardzo ładnie
zachowuje się na czystej barwie, działa pięknem czystego brzmienia, no i pięknem melodii,

Głowa basowa Carvina Pro Bass II.

Fragment prospektu Carvina, w którym wymieniono trzy firmy, których głośniki stosowano
w sprzęcie gitarowym tej firmy, w tym opis przetwornika firmy Celestion.
które gram, czy też staram się grać. Jego minusem jest duża waga, ale jest to wzmacniacz
lampowy, więc z jednej strony daje tę czystość
i potęgę brzmienia, a z drugiej strony to ciepło i dźwięk nie jest taki sterylny, niemiły dla
ucha i przeraźliwy”.
Zabierasz go na wszystkie koncerty, czy
tylko wówczas, gdy wiesz, że będzie niezbędny? Pytam o to, czy na mniejszych imprezach
radzisz sobie przy pomocy innego sprzętu, czy
raczej jest to obecnie twój wiodący i jedyny
wzmacniacz.
Ja nigdy nie byłem „techniczny” w tym sensie, że nie jestem fascynatem jakiejś wyszukanej techniki. Raczej koncentruję się na pisaniu
piosenek, na wokalistyce, natomiast Carvina bardzo lubię zabierać na duże imprezy,
wtedy, kiedy trzeba stanąć naprzeciw tysiąca czy – jak mi się już raz zdarzyło – 70 tysięcy ludzi, i gdy wtedy mam go za plecami,
to czuję się pewnie, że nie zginę. Mam też
nadal tego 40-watowego Fendera, na którym
lubię grać imprezy klubowe, gdzie nie trzeba, a czasem wręcz nie należy, grać głośno.
Natomiast na Carvinie grałem już na wielu
dużych festiwalach – w Szwajcarii, Francji, na
Litwie, która od 20 lat organizuje największy
festiwal country w tej części globu, gdzie też
gromadzi się kilkunastotysięczna publiczność.

No i oczywiście koncerty w Polsce, czyli Mrągowo, Żory, Wolsztyn i wszelkie tego typu plenerowe imprezy, gdzie po prostu trzeba mieć
narzędzie pracy, które podoła tej przestrzeni
i tej liczbie słuchaczy.
A czy była kiedyś sytuacja, że Carvin się
popsuł, że zawiódł?
Nie, nigdy się nie popsuł, co dla mnie, człowieka antytechnicznego, jest bezcenne, ponieważ ja sam nie umiałbym tego naprawić. Mój
serdeczny przyjaciel, a zarazem muzyk grający już od kilkunastu lat ze mną w zespole
i w różnych konfiguracjach zespołowych, pan
Miron Łączyński, jest wybitnym specjalistą nie
tylko od spraw czysto muzycznych, ale również technicznych, i nie tak dawno wziął Carvina na przegląd, ale nie były to żadne prace
naprawcze, ani prace „customizowane”, żeby
coś tam udoskonalić, tylko drobiazgi w rodzaju konserwacji potencjometrów czy podokręcania jakichś śrubek. Ten wzmacniacz po tylu
latach naprawdę ciężkiej „orki” ani razu się
nie popsuł i cały czas trzyma parametry, na
których mi zależy. Ma moc, czystość, potęgę
brzmienia i wszystko to, czego oczekuję od
profesjonalnego sprzętu. Jest to w tej chwili
mój podstawowy wzmacniacz, również z tego
powodu, że obecnie w zespole nie ma już drugiego gitarzysty i ja sam gram wszystkie partie
gitarowe, więc wykorzystuję głównie gitary
elektryczne, a Carvin współpracuje z każdą
z nich doskonale.
Ponieważ jednak Lonstar posiada zarówno
gitary typowo elektryczne, jak i akustyczne,
spytałem go jeszcze, jak radzi sobie z nagłaśnianiem tych drugich, bo jego wzmacniacz
nie jest przecież urządzeniem „uniwersalnym”
w sensie możliwości współpracy z każdym
instrumentem, choć takie wyroby oczywiście
istnieją na rynku i Carvin również oferował taki
model w swoim czasie.
Odpowiedział, że jeśli wykorzystuje gitary
akustyczne, to korzysta ze sprzętu dostarczonego przez firmy nagłośnieniowe, i choć wie,
że są na rynku wzmacniacze „do wszystkiego”
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Lonstar i Miron z Carvinem na pierwszym
planie.
i czasem nawet na nich grywał, to jednak środki finansowe przeznacza na inne potrzeby,
jak choćby na nagrania płyt czy na pobyty
w Nashwille, gdzie był już bodaj 8 razy i gdzie
również nagrał płytę w jednym z tamtejszych studiów, jako jedyny wykonawca z Polski. Warto dodać, że z tego samego studia

korzystało wiele gwiazd światowego formatu, jak choćby Paul McCartney, Eric Clapton,
Elton John, Sting i wielu innych, a producentami płyty byli dwukrotni laureaci nagrody
Grammy.
Potem rozmowa zeszła już na nieco inne
tematy, m.in. na kwestie szeroko rozumianej
„kariery”, której mój rozmówca w swoim mniemaniu nie zrobił, no ale to temat na zupełnie oddzielny artykuł, który być może kiedyś
powstanie, o ile uda mi się połączyć kwestie
techniczne z innymi zagadnieniami w taki sposób, żeby było to interesujące dla czytelników
specjalistycznego pisma, jakim jest Live Sound
& Installation. A teraz chciałbym jeszcze tylko
podziękować Lonstarowi, że zechciał poświęcić mi kilka godzin swojego cennego czasu,
a Mirkowi Łączyńskiemu za to, że współuczestniczył w tym spotkaniu i wtrącał od
siebie od czasu do czasu swoje cenne uwagi,
bo jest on nie tylko doskonałym muzykiem
z ogromnym stażem estradowym i studyjnym,
ale – o czym wspominał już Michał – ma dużą
„świadomość techniczną”, co nie jest zbyt częstym zjawiskiem u muzyków, a niektórzy z nich
prezentują w tym zakresie zadziwiający wręcz
poziom dyletanctwa, co czasem stwarza spore
problemy na scenie i w studio również.
Dodam jeszcze, że w swoim czasie też byłem
posiadaczem combo Carvina o oznaczeniu

Tylny panel combo wyposażony jest bardzo bogato, jak na profesjonalny produkt przystało.
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SX-100 i wspominam je z dużym sentymentem, choć to był tylko „tranzystor”, ale z końcówką na tranzystorach MOS-Fet, których
brzmienie w pewnym stopniu kojarzy się niektórym z lampą, choć oczywiście prawdziwego, lampowego „ciepełka” raczej nic nie jest
w stanie zastąpić.
A teraz już

DALSZY CIĄG MOJEJ „PRZYGODY”
Z CARVINEM
W następnych latach, gdy powoli wchodziłem w branżę i sam zacząłem wytwarzać
dość szeroką gamę sprzętu estradowego,
w tym własne głośniki, mój kontakt z firmą
Carvin ustał i, szczerze mówiąc, nie za bardzo interesowałem się, co tam u nich słychać.
Jednak od początku mojej działalności przyjąłem założenie, którym kierował się również
Carvin, że będę sprzedawał swoje wyroby bez
udziału pośredników, co skutkowało tym, że
nie można było ich kupić w żadnym sklepie,
i ta zasada obowiązuje u mnie do dziś. Niektórzy sugerują, że ze strony Carvina był to
błąd, i że powinni sprzedawać gitary przez
Amazona, co moim zdaniem jest żałosną głupotą i dowodzi jedynie tego, że branża znalazła się w trochę ślepym zaułku, a świat być
może wkrótce zaleją gitary ze sklejki i komba
gitarowe w obudowach z tektury, bo gdy
liczą się tylko zyski, dobry sprzęt wypierany
zostaje przez zły, podobnie jak ma to miejsce z pieniądzem.
Kilkanaście lat temu pojawił się krajowy dystrybutor Carvina, co spowodowało,
że znów sobie przypomniałem o tej firmie.
Ściągnąłem wówczas korektor graficzny
i crossover, i o ile ten drugi sprawował się
bez zarzutu, to korektor miał, jak dla mnie,
nieakceptowalny poziom szumów i byłem
zmuszony go zwrócić. Informuję o tym na

Producent informuje w nadruku, jakie lampy
mocy zostały zastosowane we wzmacniaczu.

wypadek, gdyby ktoś chciał mi zarzucić bezkrytycyzm, spowodowany „młodzieńczymi”
sympatiami. W firmowym prospekcie otrzymanym od osoby, która próbowała wówczas
handlować Carvinem, pojawiły się już wyroby, co do których można było mieć podejrzenia, że są tylko „brandowane” przez firmę,
co w pewnym stopniu potwierdził w rozmowie ów sprzedawca. W związku z powyższym Carvin znów „poszedł w odstawkę” aż
do teraz, czyli do ubiegłego roku, gdy zostałem jednak trochę „porażony” informacją, że
definitywnie zakończyli działalność.
Myślę, że na koniec warto zastanowić się
przez chwilę nad przyczynami, które spowodowały zniknięcie z rynku firmy o tak bogatych tradycjach.
Pomyślałem sobie, że warto poszperać
w sieci, bo było to wydarzenie dość mocno
komentowane na różnych specjalistycznych
forach, również bezpośrednio przez członków rodziny Kiessel, czyli dzieci i wnuków
założyciela firmy. Jedno z takich wystąpień
„na żywo” trwa dobrze ponad godzinę, a pod
wieloma publikacjami ukazały się dziesiątki,
a nawet setki komentarzy, więc materiałów
jest sporo i trochę czasu musiałem poświęcić
na ich „ogarnięcie”.
Jaki obraz wyłania się z tych dostępnych
w internecie materiałów? Przede wszystkim
ogromna większość komentujących wyraża żal z powodu zniknięcia Carvina z rynku,
i wśród licznych komentarzy pojawiają się
również takie, których autorzy starają się

Smutna informacja o zakończeniu,
po 70 latach działalności przez firmę
Carvin Audio.

Część bogatej kolekcji gitar Lonstara.
wniknąć nieco głębiej w temat sytuacji
na rynku amerykańskim firm muzycznych
– choćby tych, które kiedyś miały swoje siedziby w Kalifornii (jak właśnie Carvin), a obecnie, głównie z powodu stanowej polityki
podatkowej, przenoszą się do innych stanów.
Carvin też wielokrotnie zmieniał swoje siedziby i na jednym z ostatnich zdjęć dostępnych
w Google Maps, wykonanych w roku 2017,
możemy zobaczyć widok całkiem pustego
parkingu firmowego i na końcu niewielką
tabliczkę z informacją, że przenieśli się pod
inny adres. Tam też dotarłem, i choć „ruch
w interesie” widać i nowe budynki też, to za
kilka miesięcy okazało się, że to był już tylko
„łabędzi śpiew”.
Szkoda, bardzo szkoda.
Myślę sobie, że mogło być również tak,
że Carvin po prostu nie chciał się „sprzedać”
jakiemuś chińczykowi czy producentowi
wiertarek, gdy sytuacja rynkowa spowodowała, że działalność wg. reguł, którymi kierował się założyciel firmy, stawała się coraz
trudniejsza w dobie „globalizacji” i przenoszenia produkcji do krajów taniej siły roboczej.
Wtedy nie można szczycić się napisem „Made
in USA”, choć słyszałem, że są firmy, których
wyroby składane są na dalekim wschodzie,
a potem wracają do Ameryki tylko po to, żeby
właśnie móc wydrukować na opakowaniu ten
napis – choć specjaliści doskonale wiedzą, że
to ściema. Niektórzy z komentujących posty
o końcu Carvina podkreślali, że firma była co
prawda zacna, ale coraz gorzej zarządzana,
a inni zauważali, że brakowało innowacji, i że
przez dekady oferowano w zasadzie te same
produkty, co jednak niekoniecznie musi być
czymś negatywnym, bo z praktyki wiem, że
teoretycznie „lepsze” czasem bywa wrogiem

dobrego, a „nowsze” często jest tylko cieniem przeszłości.
Dożyliśmy jednak czasów, gdy logo legendarnej firmy brytyjskiej, produkującej jedne
z najbardziej znanych wzmacniaczy gitarowych, pojawia się teraz na dalekowschodnich
głośniczkach dołączanych w promocji do telefonów komórkowych, i jeśli to ma być znak
czasów, to cieszę się, że pamiętam doskonale inne, które już oczywiście nie wrócą. Dotyczy to nie tylko techniki, ale również muzyki,
która jednak w przypadku rocka z tą techniką
jest nierozerwalnie związana. No, ale to temat
na zupełnie inną opowieść, albo nawet książkę, którą może napiszę na emeryturze, bo już
niewiele mi do niej zostało, a ochoty na pracę
„fizyczną” coraz mniej. Na szczęście jeszcze
chce mi się czasem o czymś napisać, choć upadek firmy, w której zaczynałem swoją pracę
zawodową, czyli właśnie Ruchu, znanego teraz
jako „Kolporter”, powoduje, że wiele wydawnictw ma problemy finansowe, które dotykają również współpracujących z nimi autorów.
No, ale bądźmy dobrej myśli, bo, jak to mówią,
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było.
I tym optymistycznym akcentem kończę
smutną historię o końcu Carvina, który nie
przebił się na naszym rynku, ale trochę tego
sprzętu po Polsce krąży i raczej nikt go nie złomuje – czego nie można powiedzieć o różnych
nowszych „wynalazkach”, których żywot trwa
często tylko do pierwszej awarii, i która w tych
okolicznościach bywa również ostatnią.

Tuż przed zamknięciem numeru trafiłem w sieci
na informację, że Carvin reaktywuje się pod nowym
kierownictwem, złożonym z wnuków i wnuczki
założyciela. Życzymy powodzenia!
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