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Choć firma wielkiego Paula znajduje się na muzycznym fir-
mamencie od ponad dwudziestu lat, wszystko wskazuje, iż  jej 
twórca nie zamierza wykonać choćby małego kroku w tył. Roz-
wój i poszukiwanie nowych rozwiązań stało się dla Paula Reed 
Smitha misją na nadchodzącą dekadę, czego dowody mamy już 
widoczne w postaci znakomitych wzmacniaczy lampowych oraz 
pierwszej serii gitar akustycznych, które zaskoczyły wszystkich 
swoją jakością i brzmieniem, zdobywając uznanie i prestiżową 
nagrodę MIPA Frankfurt 2009. Prestiżowe nagrody zdobyte przez 
firmę PRS można by wymieniać długo, lecz najważniejsze jest 
uznanie muzyków. W przypadku firmy PRS można śmiało powie-
dzieć: produkuje dla najlepszych.

Budowa
Dostarczony do testu egzemplarz znajdował się w firmowym 

futerale, którego solidność gwarantująca bezpieczny transport  
widoczna jest na pierwszy rzut oka.

Muszę przyznać, że dzięki częstemu obcowania z gitarami 
PRS, mając do nich wielką słabość, jestem jednocześnie głęboko 
wyczulony na jakiekolwiek uchybienia i najmniejsze konstrukcyj-
ne niedociągnięcia. Zawsze też biorę pod uwagę cenę instrumen-
tu i sprawdzam wnikliwie poziom jej relacji z oferowaną jakością.  

Gitara posiada konstrukcję set-in. Szyjka gitary została wkle-
jona w korpus na wysokości XXI progu, co praktycznie wyelimi-
nowało jakiekolwiek problemy dotyczące dostępu do górnych 
pozycji instrumentu, poprawiając tym samym komfort gry. Kor-
pus wykonany jest z litego, jednoczęściowego mahoniu. Płytę 
wierzchnią stanowią dwa kawałki wyselekcjonowanego  wzorzy-
stego klonu o charakterystyce Quilt Top 10, dokładnie sklejone 
ze sobą pośrodku. Jednoczęściowy gryf został wykonany również 
z litego drewna mahoniowego, co w chwili obecnej zarezerwowa-
ne jest tylko dla drogich instrumentów. Rozwiązanie takie wzmac-
nia konstrukcję gryfu, czyniąc go odporniejszym na wszelkie kon-
tuzje związane z ewentualnym upadkiem, oraz poszerza rezonans 
i zwiększa długość wybrzmiewania dźwięku. Na palisandrowej 
podstrunnicy o dziesięciocalowym radiusie, precyzyjnie nabito 22 
progi typu Jumbo, każdemu z nich nadając trapezowy przekrój, 
oraz naniesiono markery z masy perłowej w kształcie lecących 
ptaków (projekt 2008), zasadniczo różniących się od ptaków sto-

sowanych w poprzednich modelach serii Custom. Moim zdaniem 
„nowe ptaki” zaprojektowane są bardzo gustownie i estetycznie.

Menzura gitary to klasyczne 25 cali zarezerwowane dla całej 
palety instrumentów tej marki, z wyjątkiem serii 513. Na główce 
znajdują się zamknięte i blokowane od góry, opatentowane przez 
Paula klucze olejowe w układzie 3+3. Na górnej powierzchni 
główki umiejscowiono maskownicę wylotu śruby regulującej stru-
nociąg, wykonaną z tworzywa cordial, a pomiędzy kluczami na 
wierzchu główki umiejscowiono wykonaną za pomocą złotej nici 
kopię ręcznego podpisu „Paul Reed Smith”.

W korpusie, w kremowych ramkach osadzono dwa humbuc-
kery o symbolu Dragon II, o podwójnych,  rozłączanych cewkach, 
zamknięte w chromowanych, ekranujących obudowach. Prze-
tworniki Dragon to standard zarezerwowany wyłącznie dla serii 
Custom 22. Działają one na wspólnym torze regulacyjnym – vo-
lume i tone, wraz z obrotowym pięciopozycyjnym przełącznikiem 
trybu pracy pickupów umieszczonym powyżej potencjometrów. 
Przełącznik ten konfiguruje pracę poszczególnych cewek prze-
tworników od układu pełnych humbuckerów poprzez współpracę 
pojedynczych cewek, zarówno szeregową, jak i równoległą. Roz-
wiązanie takie, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości ich 
rozłączania, oferuje ogromną paletę brzmień. Warto wspomnieć, 
że tak działający przełącznik to również patent autorstwa Paula, 
niespotykany w konstrukcjach innych producentów. Gałki poten-
cjometrów wykonano z przezroczystego tworzywa kolorystycznie 
dopasowanego do barwy wierzchu gitary. W spodniej części kor-
pusu wykonano frezy pod układ elektroniczny oraz zamocowanie 
sprężyn działającego dwustronnie mostka tremolo. Otwory zama-
skowano estetycznie płytkami dostępowymi wykonanymi z czar-
nego tworzywa cordial. Osprzęt jest niklowany i dotyczy to całego 
hardware’u w tym szerszych, bardziej bezpiecznych zaczepów do 
paska, kluczy, jak również ruchomego firmowego mostka (PRS 
Tremolo System). Mostek posiada opcję indywidualnej regulacji 
menzury poszczególnych strun. Jego konstrukcja znakomicie 
sprawdza się podczas stosowania szerokiej gamy współbrzmień 
wynikających z podciągania strun, czyli tzw. bendingu oraz pedal 
steel effect, co z pewnością docenią gitarzyści hołdujący stylo-
wi country. Wykończenie instrumentu to transparentny lakier 
podkreślający wszystkie walory pięknego klonowego topu utrzy-
manego w kolorystyce ciemnego bursztynu. Tył korpusu oraz 
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 Gitara PRS Cu-
stom 22 to oryginalny 

i niepowtarzalny instru-
ment. Ta gitara rzuca 

wyzwanie muzykowi jak 
piękna i mądra kobieta.
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Szyjka gitary została 
wklejona w korpus 
na wysokości 
XXI progu, co 
praktycznie eliminuje 
jakiekolwiek 
problemy 
z dostępem do 
górnych pozycji 
instrumentu, 
poprawiając tym 
samym komfort gry.

Umiarkowana waga, 
dopracowany pod każdym 
względem przekrój gryfu 
(wide thin), szybki, choć 
nie wyścigowy radius 
podstrunnicy, wyważenie, 
nieograniczony dostęp do 
wysokich pozycji gryfu oraz 
perfekcyjna akcja strun 
to zdecydowane atuty tej 
konstrukcji.

Przetworniki nie 
należą do silnie 
brzmiących, dzięki 
czemu w brzmieniu 
uwypuklona zostaje 
konstrukcja samej 
gitary, a więc 
rodzaj i gatunek 
zastosowanego 
drewna.

szyjkę pomalowano bardzo głębokim i ciemnym odcieniem 
bordo, który w mocniejszym świetle dyskretnie ukazuje rzeź-
bę słojów drewna. Całość gitary pokryta jest  solidną warstwą 
bezbarwnego poliuretanowego lakieru utwardzanego ultrafio-
letem, doskonale zabezpieczającą powierzchnię instrumentu 
nawet przed mocnymi urazami mechanicznymi.

Wrażenia  z  gry
Do instrumentu zastosowano firmowy zestaw strun w roz-

miarze 10-46. Gitara w kontakcie manualnym dostarcza bardzo 
komfortowych doznań. Ergonomia gitary, w tym sam kształt 
korpusu (double cut) sprawiają, że podczas gry znakomicie 
„leży” w dłoniach. Umiarkowana waga, dopracowany pod 
każdym względem przekrój gryfu (wide thin), wystarczająco 
szybki, choć nie wyścigowy, radius podstrunnicy, wyważenie, 
nieograniczony dostęp do wysokich pozycji gryfu, perfekcyjna 
akcja strun to zdecydowane atuty tej konstrukcji, decydujące 
o wspaniałych doznaniach podczas gry. Gitara bez podłącza-
nia, „na sucho” jest głośna. Dzięki mocowaniu ruchomego 
mostka za pomocą sześciu śrub bezpośrednio wkręconych 
w korpus, bardzo wyraźnie rezonuje. Ten fenderowski patent 
zdecydowanie poprawia przenoszenie akcji strun na korpus. 
Do sprawdzenia walorów brzmieniowych użyłem lampowego 
comba Rivera Fandango 100. Proporcje emitowanego dźwię-
ku, długie, czyste wybrzmiewanie w pełnej skali gitary, ciepły, 
nieco nosowy ton humbuckerów, jedyny w swoim rodzaju – to 
właściwie klasyka spod znaku PRS-a. Przejrzysta konstrukcja 
nie wprowadza żadnego zamętu podczas operowania instru-
mentem, jest prosto oraz skutecznie. Pomimo iż nie jesteśmy 
w stanie wykrzesać z modelu Custom 22  tzw. „true single coil 
sound”, czyli czysto brzmiącego, „szklankowego” singla, nie 
mam wątpliwości, że oferowane brzmienie jest jedyne w swo-
im rodzaju. Przetworniki nie należą do silnie brzmiących, dzię-
ki czemu w brzmieniu uwypuklona zostaje konstrukcja samej 
gitary, a więc rodzaj i gatunek zastosowanego drewna. Po 
prostu słychać niepowtarzalne ciepło wylewające się z głośni-
ków. Dzięki klonowemu wierzchowi nie brakuje również gór-
nego pasma, które nie jest jazgotliwe, a więc zdecydowanie 
przyjemniejsze dla ucha. Również obecność szerokiej gamy 
składowych harmonicznych związana jest z klonowym to-
pem zastosowanym w płycie wierzchniej instrumentu. Lekka 
mahoniowa konstrukcja gitary powoduje, że jej skuteczność 
w środku pasma jest powalająca. Działanie potencjometrów 
Volume i Tone jest przemyślane konstrukcyjnie, dzięki czemu 
zmieniając ustawienia nie tracimy na dynamice brzmienia ani 

na wykreowanej barwie. To też wyróżnia tę gitarę spośród 
innych, drogich marek. Zmartwię nieco amatorów cięższych 
brzmień – potężnego i klarownego dołu na tym konkretnym 
modelu nie uzyskamy, przestery są tutaj śpiewne i rasowe. 
Choć na pocieszenie metalowej braci dodam, iż warto odro-
binę poeksperymentować nad doborem odpowiednich prze-
tworników gwarantujących mocniejsze doznania, gdyż wyso-
ka jakość instrumentu jest bezdyskusyjna, co daje wyjątkowy 
bodziec do tego rodzaju poszukiwań.

Reasumując, gitara PRS Custom 22 to oryginalny i niepo-
wtarzalny instrument. Bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, 
iż warto zasmakować w prawdziwości legendarnej już jakości 
gitar PRS, nawet jeśli w konsekwencji odczujemy poważne 
uszczuplenie zasobów finansowych. 

Podsumowanie
Testowany egzemplarz to doskonały instrument, jedyny 

w swoim rodzaju, śmiało konkurujący z najdroższymi propozy-
cjami innych firm. Jakość tej gitary może być poddana weryfi-
kacji jedynie z powodów indywidualnych gustów i preferencji 
potencjalnych jej użytkowników... a te przecież bywają różne. 
Choć nie sposób przecenić fizyczną wartość instrumentu, 
nie wolno zapomnieć o indywidualnej sztuce kreowania wła-
ściwego tonu za pomocą wprawnych dłoni i ukształtowanej 
muzykalności. Z pewnością w rękach zdolnego muzyka ten 
instrument to przecudowna bestia. Radzę zatem skierować 
swoje kroki do dobrego sklepu muzycznego, aby przekonać 
się o wszystkich subtelnościach na własne uszy, używając 
w tym celu własnych palców oraz umiejętności wydobycia 
indywidualnego, własnego charakteru brzmienia. I tu jeszcze 
jeden plus dla Custom 22. Gitara poddaje się łagodnie artyku-
lacji i technice, odzwierciedlając czytelnie intencje i charakter 
grającego, nie dominując nad nim własnym brzmieniem. Ta 
gitara rzuca wyzwanie muzykowi jak piękna i mądra kobieta, 
ale jeśli muzyk jest wystarczająco dojrzały, to z pewnością 
ją pokocha.
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