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Trecentosessanta
Xavian XN 360

W 1996 roku 
w czeskiej Pradze 
powsta!a 
niewielka manufaktura, 
wytwarzajàca 
kolumny g!oÊnikowe 
pod intrygujàcà markà 
Xavian. 
Jej za!o˝yciel – Roberto Barletta 
– jest stuprocentowym W!ochem, 
a przeprowadzk´ na pó!noc 
zawdzi´cza swej czeskiej ˝onie.

Mariusz Zwoliƒski

Hi-end kolumny

Trecentosessanta
Xavian XN 360
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C hoç przez czternaÊcie lat kata-
log Xaviana rozrós! si´ do blis-
ko dwudziestu modeli kolumn 

i subwooferów, eksportowanych do kil-
kunastu krajów Êwiata, firma zachowa!a
status niewielkiego warsztatu rzemieÊlni-
czego i nie ma nic wspólnego z masowà
produkcjà. W manufakturze Barletty ko-
lumny sà wytwarzane, a nie produkowa-
ne. Ró˝nica z pozoru niewielka, ale bar-
dzo istotna.

W Xavianie nie istnieje coÊ takiego jak
taÊma produkcyjna, a najbardziej za-
awansowane narz´dzia s!u˝àce do budo-
wy kolumn mo˝na kupiç w sklepie dla
majsterkowiczów. Wraz z za!o˝ycielem
pracuje tu raptem kilka osób, wi´kszoÊç
od poczàtków dzia!alnoÊci firmy. Ten
sam cz!owiek wykonuje ka˝dà kolumn´
r´cznie, od poczàtku do koƒca. Rodzi si´
dzi´ki temu specyficzna wi´ê po-
mi´dzy twórcà a przedmiotem.
Majàc w pami´ci ogromne fabryki 
w Chinach, wypluwajàce ze swych
trzewi tysiàce zestawów dziennie,
mo˝na powàtpiewaç w ekono-
miczny sens takiego przedsi´wzi´-
cia, ale czternaÊcie lat aktywnoÊci
Xaviana pokaza!o, ˝e r´czna ro-
bota wcià˝ jest w cenie. Wbrew 
pozorom te archaiczne metody sà
wspierane nowoczesnà aparaturà
pomiarowà, s!u˝àcà do projekto-
wania oraz kontroli jakoÊci goto-
wych zestawów.

Do budowy kolumn wykorzys-
tuje si´ komponenty najwy˝szej 
jakoÊci. We wszystkich modelach,
bez wzgl´du na cen´, uznanie budzi
dba!oÊç o szczegó!y. Przyk!adem
niech b´dà skórzane przywieszki 
w charakterze tabliczek znamio-
nowych, stosowane nawet w najtaƒ-
szych monitorach. Kolejna kwestia
to pakowanie. Kolumny, które do-
tar!y do redakcji, spoczywa!y w wy-
myÊlnych gàbkowych profilach,
chroniàcych je od wstrzàsów sku-
teczniej ni˝ powszechnie stosowany
styropian.

Budowa
Recenzowane pod!ogówki XN 360

to najdro˝szy model Xaviana. Poza 
nimi w sk!ad serii XN wchodzà trzy
monitory oraz g!oÊnik centralny.

Po wyj´ciu z kr´pujàcych gàbek 
i ustawieniu w pe!nym Êwietle ko-
lumny robià doskona!e wra˝enie.
Na temat stolarki Xaviana krà˝à
legendy, ale czym innym jest
polegaç na opinii postronnych
osób, a czym innym zobaczyç 
jà na w!asne oczy. Z odleg!oÊci 
kilku metrów „TrzystaszeÊçdziesiàtki”

wyglàdajà jak wyci´te z jednego bloku
drewna, a i z bliska pró˝no szukaç wyraê-
nych po!àczeƒ. Do wykoƒczenia u˝yto
wiÊniowego forniru, ale na ch´tnych 
czeka kilka innych gatunków drewna
oraz lakier fortepianowy. Nazw´ firmy
wykonano z metalowego odlewu i przy-
klejono do dolnej cz´Êci frontów i ma-
skownic. Natomiast na bocznych Êcian-
kach Barletta umieÊci! stylizowany napis
„Trecentosessanta” wzorowany na logo
Pininfariny, zaznaczajàcy w!oskie konek-
sje konstrukcji.

Przednie Êcianki, podobnie jak w po-
zosta!ych modelach serii XN, od-
chylono do ty!u, poprawiajàc w ten spo-
sób czasowà zgodnoÊç g!oÊników. Z kolei
Êci´te kraw´dzie redukujà fale sto-
jàce. Zapewne w celu utrudnienia ˝ycia

fachowcowi od nak!adania forniru
wzbogacono je seksownymi wygi´ciami 
w okolicy tweeterów. Upora! si´ z nimi
bez problemu.

Aby zwi´kszyç stabilnoÊç obudów, 
posadowiono je na grubych coko!ach,
znacznie wystajàcych poza ich obrysy.
Pe!nià one jeszcze jednà funkcj´. Skrzy-
nie od coko!ów oddzielajà 15-mm
sworznie, tworzàc w ten sposób szczeli-
n´. Umo˝liwia ona swobodny przep!yw
powietrza wydmuchiwanego przez tunel
bas-refleksu w dnie skrzynek. A dlaczego
znalaz! si´ akurat w tym miejscu? Zda-
niem Roberta Barletty nic tak nie szpeci
kolumn, jak ziejàcy na froncie otwór 
basowy. We wszystkich pozosta!ych mo-
delach Xaviana wylot bas-refleksu wylà-
dowa! z ty!u, dlaczego wi´c XN 360 sà

Hi-end kolumny

Pi´kno 
w czystej formie. 
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wyjàtkiem? Przy tunelach skierowanych
do ty!u konieczne jest znaczne oddalenie
kolumn od tylnych Êcian pomieszczenia,
co w przypadku monitorów oraz smu-
k!ych pod!ogówek z taƒszych serii nie
stanowi problemu. Topowe XN 360 sà
jednak na tyle g!´bokie, ˝e ich konstruk-
tor nie mia! z!udzeƒ co do przestrzega-
nia przez u˝ytkowników stosownych od-
leg!oÊci. Dlatego - ˝eby wyeliminowaç
ewentualne podbarwienia niskich tonów
- skierowa! tunel do do!u. Umieszczenie
pod nim coko!u gwarantuje zaÊ takie 

same parametry niskich tonów bez
wzgl´du na to, czy kolumny stanà na dy-
wanie, go!ym parkiecie czy kamiennej
pod!odze. Od pod!o˝a i tak izolujà je 
stalowe kolce.

Skrzynie wykonano z p!yt MDF o gru-
boÊci 22 mm, klejonych na pióro-wpust 
i dodatkowo wzmocnionych wewn´t-
rznà kratownicà. Wszystkie Êcianki od
wewnàtrz zosta!y wyklejone p!ytami 
bitumicznymi oraz watolinà, a do wyt-
!umienia komór akustycznych u˝yto
sztucznej we!ny oraz gàbki. Wyjàtkiem
jest dolna obj´toÊç - z tunelem bas re-
fleksu - którà wy!o˝ono du˝ymi p!atami
gàbkowych dyfuzorów naje˝onych pira-
midkami. 

Zastosowane w XN 360 przetworniki
to prawdziwa g!oÊnikowa ekstraklasa 
– wszystkie pochodzà od Scan-Speaka 
i to bynajmniej nie z bud˝etowych serii.
Najwy˝sze tony przetwarza 38-mm pier-
Êcieƒ z wydajnym p!askim magnesem
neodymowym. Wraz z nim w zamkni´tej
komorze pracuje 12-cm Êredniotonowy
Revelator z papierowà membranà i cha-
rakterystycznymi powlekanymi naci´cia-
mi. Pod nimi znalaz!y si´ dwa 18-cm 
niskotonowe Revelatory, tak˝e z poci´ty-
mi membranami. Wszystkie magnesy 
sà ekranowane, a kosze wpuszczone 
w wyfrezowane wg!´bienia i przymoco-
wane do frontów Êrubami wkr´canymi 
w nagwintowane tuleje. Wszystkie te˝,
poza Êredniotonowymi, dodatkowo
przyklejono. Okablowanie wewn´trzne
poprowadzono grubymi przewodami
szwedzkiej Supry.

Zwrotnica to filtr pierwszego rz´du.
Zamontowano jà na du˝ej p!ytce druko-
wanej z szerokimi Êcie˝kami. XN 360 
sà konstrukcjà trójdro˝nà, a cz´stotliwo-
Êci podzia!u ustalono na 350 i 3500 Hz.

W poszukiwaniu terminali g!oÊni-
kowych Barletta si´gnà! na najwy˝szà 
audiofilskà pó!k´. W ni˝szych modelach

dobrze sprawdzajà si´ z!ocone, mosi´˝-
ne trzpienie sygnowane przez Xaviana,
ale w przypadku okr´tów flagowych 
Roberto wykosztowa! si´ na podwój-
ne zaciski WBT 0730 z serii Signature
Platinium.

Ostatni element budowy XN 360 to
maskownice. Wykonano je z grubych
dech i oczywiÊcie na czas s!uchania nale-
˝y je zdjàç. Za to chronià g!oÊniki przed
wÊcibskimi dzieçmi jak ˝adne inne.

Topowe Xaviany kosztujà s!ono, ale 
w zamian za ci´˝ko zarobionà krwawic´
otrzymujemy prawdziwe dzie!a sztuki. 
I jeszcze jedno: okres oczekiwania na XN
360 wynosi kilka tygodni. Poka˝cie mi
drugà firm´ w bran˝y hi-fi, która wysta-
wia cierpliwoÊç swoich klientów na po-
dobnà prób´.

Konfiguracja 
Patrzàc na tabel´ z danymi Xavianów,

mo˝na oczekiwaç du˝ej tolerancji dla
sprz´tu towarzyszàcego. SkutecznoÊç na
poziomie 90 dB przywodzi na myÊl
wzmacniacze lampowe, a sugerowana
moc piecyków w zakresie 80-250 W
obejmuje wi´kszoÊç oferty dost´p-
nej w sklepach. Nic bardziej b!´dnego. 
XN 360 okazujà si´ bardzo wra˝liwe 
na klas´ towarzyszàcej elektroniki i nie
ma co si´ bawiç w pó!Êrodki. Testo-
wana para pracowa!a z dwoma zestawa-
mi stereo: taƒszy w przybli˝eniu koszto-
wa! równowartoÊç kolumn (odtwarzacz 
i wzmacniacz T+A SACD 1260 R/PA
1260 R) i w tym przypadku kolumny
ukaza!y ca!y jego potencja!. A powinno
byç odwrotnie. Dlatego skomple-
towa!em drugi system, którego wartoÊç
przekroczy!a 100 tysi´cy z!otych. Sk!a-
da!y si´ naƒ lampowy odtwarzacz T+A 
D 10 i preamp tej samej firmy o symbo-
lu P 10 oraz wzmacniacz mocy McIntosh
MC 402. Ca!oÊç po!àczy!y kable Nordo-
sta (SPM), zaÊ pràd pop!ynà! sieciówka-
mi Ansae. Opis wra˝eƒ ods!uchowych
dotyczy w!aÊnie tej konfiguracji.

System gra! w pomieszczeniu o po-
wierzchni 20 m2. Choç konstruktor wy-
raênie tego nie sugerowa!, kolumny sta-
n´!y w oddaleniu oko!o metra od tylnej 
i bocznych Êcian.

Wra˝enia ods!uchowe 
W przypadku tak dopieszczonych ko-

lumn grzechem by!oby zaczàç test od
ostrego !ojenia. OczywiÊcie sprawdz´ je 
i z takim materia!em, ale na poczàtek 
zaaplikowa!em odtwarzaczowi orato-
rium Haendla. Ponoç pierwsze wra˝enie
bywa decydujàce, a w tym przypadku by-
!o elektryzujàce. Tak, to w!aÊciwe s!owo.
Scena przybra!a kszta!t pó!kola i si´ga!a
g!´boko za lini´ kolumn. Chór wylàdo-

Hi-end kolumny

Wysokotonowy pierÊcieƒ
si´ga 40 kHz.

Takie maskownice 
pokona tylko dzi´cio!. 
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wa! wyraênie z ty!u i nad instrumentami,
zaÊ wokaliÊci wystàpili kilka kroków 
do przodu. Nad ca!oÊcià wyczuwalne by-
!o wysokie sklepienie londyƒskiego 
KoÊcio!a Wszystkich Âwi´tych. Sama
muzyka zabrzmia!a dostojnie, koturno-
wo, jak na oratorium przysta!o, a g!osy,
zw!aszcza ˝eƒskie, wznios!y si´ na wy˝y-
ny kunsztu wokalnego. Ale to by!a do-
piero przygrywka. 

W porównaniu z dwoma nast´pnymi
nagraniami tego samego kompozytora -
„Muzykà na wodzie” prowadzonà przez
Trevora Pinnocka oraz „Dixit Dominus”
z Anne Sofie von Otter - „Mesjasz” pod
McCreeshem spad! do poziomu empe-
trójki. CzystoÊç i witalnoÊç brzmienia,
bijàce z tych realizacji, bez wàtpienia ko-
jarzy!y si´ z wyst´pem na ˝ywo. WyÊmie-
nita lokalizacja êróde! pozornych oraz
barwa instrumentów, bardzo bliska rze-
czywistej, sprawia!y, ˝e nawet nie musia-
!em wysilaç wyobraêni, by „zobaczyç”
przed sobà wykonawców. 

Nast´pny na tapet´ poszed! Jordi 
Savall, wykonujàcy wraz z kataloƒ-
skim zespo!em „Requiem” genialnego
Wolfanga Amadeusza na zabytkowych 
instrumentach. Kolumny natychmiast
dopasowa!y si´ nastrojem do ˝a!ob-
nej tonacji utworu. W g!osach wokali-
stów wychwyci!em nawet lampowà 
s!odycz, choç mo˝e by!a to tylko suges-
tia wynikajàca z zapatrzenia si´ na duet
T+A. W ka˝dym razie ciarki w´drujà-
ce po kr´gos!upie by!y jak najbardziej 
realne. 

Ostatnià p!ytà, która stanowi!a swo-
iste podsumowanie setu z muzykà 
powa˝nà, by! sampler „Tutti” wydany
przez Reference Recording. Scena przy-
bra!a rozmiary pok!adu lotniskowca, 
na którym zmieÊci!aby si´ nie jedna, 
a kilka orkiestr. Mikrodynamika by!a
bez zarzutu, natomiast trzeba uwa˝aç,
by nie s!uchaç tego krà˝ka za g!oÊno.
Gdy hukn´!o tytu!owe orkiestrowe tutti,
o ma!o nie spad!em z krzes!a i w tym
momencie przypomnia!y mi si´ wra-

˝enia towarzyszàce ods!uchom nie-
mieckich Geithainów ME 800 K. Pod
wzgl´dem dynamiki makro Xaviany 
reprezentowa!y podobnà klas´, co, 
bioràc po uwag´ cen´ monitorów stu-
dyjnych, Barletta mo˝e potraktowaç 
jako komplement roku. 

No i wreszcie pojawi! si´ bas. Masyw-
ny, dynamiczny i pe!en wigoru, bar-
dziej kojarzy! si´ z majestatycznà muzykà 

filmowà ni˝ dystyngowanym pitole-
niem na smykach. W
muzyce powa˝nej XN
360 egzamin zda!y celu-
jàco, zobaczmy zatem,
jak poradzà sobie z inny-
mi gatunkami.

Jako nast´pny odwiedzi! mà
pieczar´ niejaki Eric Bibb, na-
grywajàcy swe mniej lub bardziej skocz-
ne kawa!ki dla wytwórni Opus 3. P!yty tu
wydawane s!ynà w audiofilskim Êwiatku
naturalnoÊcià brzmienia i genialnà sce-
nà. Nie inaczej by!o i tym razem. Krà˝ek
„Spirit & the Blues” zosta! zagrany tak,
˝e nie sposób by!o usiedzieç w miejscu.
Jak jest zbudowana scena na tej p!ycie,
zobaczy!em w czasie testu Geithainów, 
a Xavianom uda!o si´ pokazaç na niej
bardzo du˝o. Rzecz jasna zabrak!o wielu
ekscytujàcych smaczków, które utkwi!y
mi w pami´ci, jednak budowa planów,
barwa instrumentów i timing zbli˝a!y si´
do prawdziwego grania na ˝ywo.

Przeciwieƒstwem nagraƒ z Opusa 
sà p!yty wydawane przez Stockfisch 
Records. W ich przypadku wystarczy 
minuta, by nawet postronny s!uchacz 
zorientowa! si´, ˝e dêwi´k austriackich
krà˝ków jest najwyraêniej „robiony”.
Brzmienie wszystkich instrumentów
zdawa!o si´ wzmocnione odpowied-
nikiem glutaminianu sodu, co Xaviany 

natychmiast wychwyci!y. Po kilkunastu
minutach z Sarà K. czy Chrisem Jone-
sem odtworzenie normalnej p!yty by!o
jak !yk ch!odnej wody po koktajlu czeko-
ladowym. Kontrast by! tym wi´kszy, ˝e 
jako nast´pny wylàdowa! w odtwarzaczu
album „Kind of Blue” Davisa. Tràbka
by!a nieskazitelnie czysta, lÊniàca, a na-
granie zabrzmia!o tak, jakby zosta!o 
zarejestrowane wczoraj, a nie pó! wieku
temu. W dodatku s!yszalny w tle szum
sprawia! wra˝enie stylizowanej patyny, 
a nie wady wynikajàcej z up!ywu czasu.
Za ka˝dym razem, gdy tego s!ucham, 
odnosz´ wra˝enie, ˝e za konsoletà 
siedzia! kosmita, a nie cz!owiek z krwi 
i koÊci. 

Skoro jesteÊmy przy Davisie, nie mog´
nie wspomnieç o „Traveling Miles” 

Cassandry Wilson. Cz´sto zarzuca si´ te-
mu nagraniu zbytni ch!ód i dystans 
wobec s!uchacza, jednak z Xavianami te-
go nie dostrzeg!em. Wprawdzie XN 360
pokaza!y ciut jaÊniejsze oblicze ni˝ przy
wczeÊniejszych krà˝kach, ale nagranie
nie by!o pozbawione zadumy ani pier-
wiastka intymnoÊci. Kolumny potrafi!y
cyzelowaç wybrzmienia, nie tracàc kon-
troli nad ca!oÊcià. Jedyne zastrze˝enia
mam do zbyt obfitego basu, jednak 
bioràc pod uwag´ wczeÊniejsze dokona-
nia kolumn Barletty, zwali!bym to na 
realizacj´ p!yty. 

Po zmianie repertuaru na stricte roc-
kowy XN 360 zarycza!y jak g!odne lwy.
Strza!y w perkusj´ poprzestawia!y meble,
mi´sisty i krwisty bas Êmia!o zapuszcza!
si´ w strefy zarezerwowane dla subwo-
oferów, ale... No w!aÊnie, wyÊmienita
rozdzielczoÊç, która w audiofilskich 
realizacjach stanowi!a atut Xavianów, 
w nagraniach metalowych okaza!a si´…

Hi-end kolumny

Za Êrednic´ i dó!
pasma odpowiadajà
Revelatory 
Scan-Speaka. 

Szczelina basowa.
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zbyt dobra. Nie chodzi tu bynajmniej 
o stroboskopowe popisy mistrzów wio-
s!a, ale o blachy perkusji, które, cytujàc
niezapomniany duet Fronczewski - Ross,
by!y „za dok!adne”. Poza tym ulotni!y si´
gdzieÊ brud i dzikoÊç nierozerwal-
nie zwiàzane z nagraniami rockowymi, 
a tego mi!oÊnicy gatunku Barletcie nie
wybaczà. Dlatego, wracajàc do êróde!,
si´gnà!em po nieÊmiertelny krà˝ek
„Amused to Death” Rogera Watersa. 
Panie i panowie, dziewcz´ta i ch!opcy,
nie potrzebowa!em specjalnych okula-
rów, by zobaczyç przed sobà muzyczny
spektakl w 3D. Tym jednym zdaniem 
za!atwi´ ca!y poemat na temat szcze-
kania psów, ryczenia byd!a rogatego 
i szczebiotu ptaszków.

Ostatnia p!yta, która wzi´!a udzia! 
w formalnym teÊcie XN 360, jest niek-
westionowanym kamieniem milowym
muzyki rockowej. O „Ciemnej stronie
Ksi´˝yca” napisano dziesiàtki ksià˝ek 
i tysiàce artyku!ów. Pierwszy raz s!ucha-
!em jej kilkadziesiàt lat temu na jakimÊ
drogim sprz´cie, oczywiÊcie z analogu, 
i jeszcze nie uda!o mi si´ powtórzyç tam-
tego wra˝enia. A˝ do teraz. Pomnikowe
dzie!o Pink Floydów s!uchane na Xavia-
nach wywo!a!o podobne emocje, jak

przed laty. „Ciemna strona...” odtwarza-
na z SACD zabrzmia!a zaskakujàco 
analogowo, czarne t!o by!o aksamitne,
przestrzeƒ – iÊcie kosmiczna, a znane 

na pami´ç kawa!ki zagrane tak, ˝e czas
dos!ownie stanà! w miejscu. Po prostu
magia.

Konkluzja
JeÊli za kryterium hi-endu przyjàç dba-

!oÊç o szczegó!y, to XN 360 bez wàt-
pienia zas!ugujà na to miano. Wybit-
na jakoÊç wykonania oraz wyÊmienite
brzmienie stawiajà je w jednym szeregu
ze znacznie dro˝szymi konstrukcjami. By
w pe!ni ukaza!y swoje walory, musicie
zapewniç im odpowiednie towarzystwo.
Nie sugerujcie si´ cenà samych kolumn –
one w tym zestawieniu mogà si´ okazaç
najtaƒsze.

Hi-end kolumny

To nie chrom - to platyna. 

Xavian XN 360 
Dystrybucja: Moje Audio 
Cena: 31960 z! 

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 90 dB 
Impedancja: 4 omy
Pasmo przen.: 25 Hz – 40 kHz 
System: trójdro˝ne, bas refleks 
Rek. moc wzmac.: 80-250 W 
Ekranowanie: tak 
Bi-wiring: tak 
Wymiary (w/s/g): 110,3/19,8/49 cm 
Masa: 38 kg 

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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