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ak si! z"o#y"o, #e delegacja naszej 
redakcji mia"a przyjemno$% odwie-
dzi% Audio Physica w przeddzie& 

fety. Zobaczyli$my, #e chocia# niemieccy 
pracownicy maj' sporo czasu na kaw! 
oraz dowcipne pogaduszki, to w"a$nie 
skr!caj' nowe cudo. Seria jubileuszo-
wych wersji popularnych modeli zacz!"a 
si! od Tempo 25. Za nimi posz"y ta&sze 
skrzynki: Scorpio i Sitara. Do linii 25 
do"'czy"y ostatnio Virgo. Wydaje si!, #e 
w"a$nie im (rma zawdzi!cza najwi!cej. 

Wprowadzone w 1990 roku kolumny 
zdoby"y uznanie i wkrótce doczeka"y si! 
wersji II. Do dzisiaj s' synonimem jako-
$ci i prze"omowego podej$cia za"o#yciela 
Audio Physica, Joachima Gerharda, do 
konstrukcji pod"ogówek. Wkrótce te# 
obros"y legend', a ich obecni posiada-
cze uznaj' si! za szcz!$ciarzy. Na rynku 
wtórnym nie"atwo kupi% $wie#y egzem-
plarz, a jak si! ju# taki tra(, to nie liczcie, 
#e b!dzie tanio.

Kolejne wersje – III i V (czwartej nie by- 
"o, poniewa# AP sporo sprzedaje w Azji,  
a tam czwórka jest uznawana za pecho-
w') – trudno ju# uzna% za bezpo$rednie 
nast!pczynie Virgo Classic. Po pierwsze 
dlatego, #e ich skrzynki uros"y do roz-
miarów dro#szych Avanti; po drugie –  
z powodu ceny. Mimo in)acji i wzrostu 
poziomu #ycia w Europie to ju# wy#sza 
pó"ka. Jak dla mnie spadkobierc' legen-
dy s' Tempo VI, równie# ze wzgl!du na 
charakter d*wi!ku.

W stosunku do podstawowych wersji 
wszystkie „dwudziestki pi'tki” zosta"y 
delikatnie poprawione. Dotyczy to nie 
tylko dost!pno$ci luksusowych wyko&-
cze&, ale g"ównie zastosowania lepszych 
i bardziej restrykcyjnie dobieranych 
komponentów. W przypadku Tempo 25 
by"a to tylko wymiana tweetera na naj-
nowsze opracowanie (rmy. W Virgo 25  
zmiany posz"y dalej. W porównaniu  
z wersj' podstawow' obudowa jest wy#-
sza o ponad 5 cm i p"ytsza o 1 cm. Jest 
to wi!c nowa konstrukcja, której przygo-
towanie nie by"o prostym tuningiem, ale 
wymaga"o nak"adów (nansowych. 

Kszta"t skrzynek pozosta" taki sam. 
Odchylono je do ty"u pod k'tem 7 stopni, 
aby uzyska% wyrównanie czasu dotarcia 
do uszu s"uchacza sygna"u z g"o$ników 
wysokoi $redniotonowego. Jak wiado-
mo, pr!dko$% fali d*wi!kowej zale#y od 
jej cz!stotliwo$ci. Im jest wy#sza, tym 
propagacja szybsza. Obudowy pracuj'  
w uk"adzie bas-re)eks. W zgodzie z pa-
nuj'c' w$ród projektantów mod', wyloty 
tuneli skierowano do do"u i promieniuj' 

one w pod"og!. U"atwia to ustawianie, 
bo g"o$niki s' mniej czu"e na, chocia#by, 
zagracenie pokoju, ale z drugiej strony 
– istotne staje si!, czy stan' na mi!kkim 
dywanie, czy na parkiecie. Rodzaj pod-
"o#a wp"ywa na charakter d*wi!ku. Sam 
rozwi'za"em ten problem, zamawiaj'c  
u kamieniarza granitowe p"yty, na których 
stawiam wszystkie pod"ogówki uzbrojone  
w ostre szpilki i nie boj! si! o drewnian' 
pod"og!. Inna sprawa, #e na takim po-
stumencie 90 % bas-re)eksów dmucha-
j'cych w dó" gra dok"adniej i czytelniej. 
Polecam. Koszt nie powinien przekro-
czy% 500 z".

Konstrukcja wymusi"a zastosowanie 
specjalnych podstawek. U Audio Phy-
sica s' to zawsze dwie stalowe szyny 
mocowane w poprzek dolnej $cianki.  

W gwinty na ich ko&cach wkr!camy kol-
ce, a wierzch nakrywamy sp"aszczonymi 
walcami z aluminium. Rozwi'zanie jest 
skuteczne i sprawdza si! zarówno z tani-
mi Sitarami, jak i ogromnymi Cardeasa-
mi. „Nó#ki” maj' te# t"umi% niepo#'da-
ne wibracje, wykorzystuj'c spr!#ysto$% 
metalowych sztab i jednocze$nie antyre-
zonansowe w"a$ciwo$ci nak"adek.

Przetworników na froncie nie przykr!-
cono bezpo$rednio do MDF-u, jak do-
tychczas, ale do aluminiowej p"yty, takiej 
samej jak w Cardeasach. Podobno za-
pewnia to lepsz' rozdzielczo$% d*wi!ku.

G"o$niki zaprojektowa" Manfred Die-
stertich. Mia"em przyjemno$% z nim 
rozmawia% i zrobi" na mnie wra#enie 
wizjonera. Bardzo wierzy we w"asne 
opracowania i stale szuka nowych. Jego 
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projekty s' dosy% nowatorskie, w wyniku 
czego pono% wspó"pracy odmówili mu 
du&scy dostawcy, dla których wynalazki 
Manfreda okaza"y si! zbyt skompliko- 
wane. Ich realizacja wymaga"aby prze-
stawienia linii produkcyjnych i inwesty-
cji w nowe formy. Z kolei dla odbiorcy 
znaczy"o to podwy#szenie kosztów. Dla-
tego jedn' z najbardziej spektakularnych 
decyzji AP ostatnich lat by"o zawar-
cie umowy z fabryk' w Chinach, która 
wykonuje polecenia bez protestów. Czy 
by"o to dobre posuni!cie? Nie jestem 
autorytetem w tej dziedzinie, wi!c mog! 
tylko wyrazi% swoj' subiektywn' opini!. 
Moim zdaniem najnowsza kopu"ka Die-

sterticha ust!puje w przyjemno$ci s"u-
chania starszym. Ma mnóstwo zalet, jak 
aksamitno$% brzmienia, brak wyostrze&  
i s"yszalnych zniekszta"ce&. Brzmi ina-
czej, mo#e faktycznie szlachetniej, ale jak 
dla mnie Vifa jest „normalniejsza” i pre-
zentuje po prostu zdrow' gór!. Dlatego 
nie zdecydowa"em si! na wymian! moich 
Tempo VI na wersj! jubileuszow'. Jak 
wie$% niesie, opinie klientów i w"a$cicieli 
sklepów s' w tej kwestii podzielone, wi!c 
pozostaje zaufa% w"asnemu gustowi.

W przypadku Tempo to proste, ale  
w obu wersjach Virgo do dyspozycji 
mamy ju# tylko nowy tweeter. W 25 jest 
staranniej selekcjonowany i zawiera po-
no% kilka ulepsze&.

W czasie wizyty pope"ni"em drobne 
faux pas, usi"uj'c przekona% Diesterti-
cha, #e starszy g"o$nik jest ciekawszy, 
podobnie jak wspó"osiowiec z Calder 
przekazuje wi!cej szczegó"ów ni# zestaw 
przetworników w Cardeasach. Manfred 
wzi'" to chyba do siebie i wida% by"o, #e 

ta opinia le#y mu na w'trobie. W ko&-
cu skwitowa": nowy tweeter jest lepszy  
i ma wi!ksze mo#liwo$ci. Starszy mo#e 
ci si! bardziej podoba%, ale w tym zawar-
"em wiele rozwi'za&, które sprawiaj', #e 
to po prostu doskonalszy przetwornik. 
Nowocze$niejszy, lepiej wypadaj'cy na 
pomiarach. 

Nie mog! mu nie wierzy%, bo sk'din'd 
wiem, #e podchodzi do swojej pracy 
ambicjonalnie, a nowemu „gwizdkowi” 
po$wi!ci" kawa"ek #ycia. Je#eli przyjrze% 
mu si! z bliska, wida% $wie#o$% i orygi-
nalno$% koncepcji.

Tweeter w nowym wydaniu nie jest ko-
pu"k'. To, co zwykli$my uwa#a% za cz!$% 

drgaj'c', jest tylko nak"adk' przeciwpy-
"ow' i ozdob', bo d*wi!k emituje mem-
brana sto#kowa. Konstruktor napraco-
wa" si! nad jej zawieszeniem. Membran! 
rozci'gni!to na plecionce SSC, dzi!ki 
czemu jest akustycznie odizolowana od 
kosza. Ten tak#e nie przylega bezpo$red-
nio do aluminiowej p"yty, ale jest spr!-
#y$cie zamocowany za po$rednictwem 
plastikowych $rub w neoprenowych, 
gwintowanych tulejkach. Sam kosz jest 
podwójny, tak jak w $redniotonowcu. 
Podobnie uk"ad magnetyczny: sk"ada si!  
z wycinka plastikowej rury, wzmocnio-
nego w"óknem szklanym, owini!tym 
aluminiowym drutem w miedzianej ko-
szulce. W ten sposób ograniczono mas! 
cewki, a wi!c tak#e jej bezw"adno$%, 
utrudniaj'c' szybk' odpowied* na im-
puls. Zastosowanie miedzianej kami-
zelki mia"o na celu ochron! przed pr'-
dami wirowymi i stanowi co$ w rodzaju 
likwidacji „hamulca magnetycznego”.  
To zreszt' jedna z najbardziej istotnych 

mody(kacji w stosunku do „zwyk"ej” 
wersji V. 

W centrum metalowej membrany 
$redniotonowca tkwi nieruchomy ko-
rektor fazy, znany z poprzednich wersji 
i modeli takich, jak cho%by Tempo VI. 
Magnesy s' du#e, co najlepiej wida% na 
przyk"adzie duetu basowców, skierowa-
nych na boki. Audio Physic od dawna 
stosuje tak' kon(guracj! i daje ona zna-
komite efekty. Najlepsze, jakie dot'd s"y-
sza"em – w starszych Calderach.

Wytwórc' g"o$ników jest Wavecor. Fir-
ma powsta"a z inicjatywy by"ego g"ów-
nego projektanta Vify – Allana Isaksena. 
Pozostaje kibicowa% jej rozwojowi.

Je#eli chodzi o gniazda, Audio Physic 
od zawsze uwa#a, #e u#ycie pary przewo-
dów wysokiej jako$ci daje wi!cej korzy-
$ci ni# zastosowanie dwóch par gorszych. 
Dlatego konsekwentnie montuje dwa 
zaciski, za to pochodz'ce z najwy#szych 
linii WBT. Je#eli koniecznie chcecie 
skorzysta% z dobrodziejstwa bi-wiringu 
(albo lepiej bi-ampingu), mo#ecie zamó-
wi% specjaln' wersj!. Niemcy s' otwarci 
na indywidualne kaprysy, chocia# tej in-
formacji nie znajdziecie w katalogu.

W zwrotnicy tak#e zasz"y zmiany, pole-
gaj'ce na wyszukaniu jeszcze lepszych ko- 
mponentów. Na uwag! zas"uguj' zw"asz-
cza foliowe kondensatory Clarity Cap.

Produkcj! obudów AP te# jaki$ czas 
temu przeniós" do Chin. Jak opowia- 
da" Diestertich, by"o to zwi'zane z fak-
tem, #e du&skim stolarzom poprzew-
raca"o si! w tylnej cz!$ci cia"a. Rynek 
meblowy w Europie rozwin'" si! na tyle, 
#e zabawa w obudowy do g"o$ników sta-
"a si! po prostu nieop"acalna. Za jeden 
stylowy kredens liczyli lepsze zyski ni# 
za ma"' parti! skrzynek do Cardeasów.  
W efekcie tej hossy wywindowali ceny  
i w ogóle niech!tnie przyjmowali zamó-
wienia, w dodatku oci'gaj'c si! z ich re-
alizacj'. Zarz'd w Brilon najzwyczajniej 
si! w tej sytuacji zdenerwowa" i poszuka" 
robocizny tam, gdzie szanuj' zlecenio-
dawc!.

Robota ruszy"a pe"n' par'. Jej efekty 
ogl'dacie mniej wi!cej od roku, a mo#e 
dwóch lat. Czy s' ró#nice? Tak, chocia# 
niewielkie. Same skrzynki s' robione na-
dal perfekcyjnie i do stolarzy nie mo#na 
mie% zastrze#e&. Ju# wykonanie skom-
plikowanej struktury komór w Virgo 25 
wymaga wysokiej kultury technicznej. 
Wewn'trz tkwi' liczne przegrody i o#e-
browania i widzia"em na linii produkcyj-
nej, #e s' wykonane bez zarzutu. Tutaj 
jako$% nie spad"a. Natomiast forniry Au-
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dio Physica kiedy$ wygl'da"y lepiej, bar-
dziej naturalnie, wi!c w kwestii samego 
wyko&czenia pozostaje mie% nadziej!, #e 
aktualnie trwa etap przej$ciowy.

W Virgo akurat naturalnych fornirów 
nie widzia"em. Do redakcji dotar"a para 
w wyko&czeniu czarnym lakierem forte-
pianowym. Zero zastrze#e&. Perfekcyjna 
robota, podejrzewam, #e tak#e w dwóch 
kolejnych wersjach na wysoki po"ysk: 
bia"ej (modna obecnie w Zachodniej 
Europie tak samo, jak bia"e samochody  
z najwy#szej pó"ki. Rolls-Royce podobno 
przygotowa" ostatnio setki litrów bia"ego 
lakieru, bo klienci tak chc') i hebano-
wej (ta mo#e by% ciekawa!). Ale jak si! 
spodziewa% czego$ innego, skoro „high-
gloss” w cenniku to 4000 z" wi!cej ni# 
klon, wi$nia, maho&, orzech czy czarny 
d'b? Musi wygl'da% „lepiej”, chocia# ja 
wol! s"oje naturalnego drewna.

.RQğJXUDFMD

Przyjazne parametry kolumn obiecuj' 
wysok' kompatybilno$%. Poprzednimi 
wcieleniami Audio Physiców bez pro-
blemu sterowa"y lampy o mocy 50 W. 
Ba, z nimi osi'ga"o si! niemal najlep-
sze po"'czenia. Pami!tam, #e Jolida JD 
502B (starsza wersja) zagra"a lepiej ni# 
McIntosh MA6900. Ten jednak nawet 
nie zbli#a si! do jako$ci proponowanej 
przez MA7000, z którego korzysta"em 
w te$cie. Na krótki czas pod"'czy"em te# 
PrimaLun! ProLogue Premium i gra"o 
$wietnie. 89 dB skuteczno$ci daje spore 
pole do popisu. Impedancja 4 omy tro-
ch! studzi entuzjazm, ale mog! zapew-
ni%, #e nawet tani Rotel si! nie zagotuje, 
chocia# i tak nikt go raczej do Virgo 25 
nie pod"'czy. 

Jako *ród"o wykorzysta"em mojego 
ulubionego Gamuta CD 3, a okablowa-
nie zmienia"em kilka razy. Nie mog"em 
si! zdecydowa%, czy wol! Harmoniksa, 
czy Fadela. Ten pierwszy wydaje si! jed-
nak w"a$ciwszy, g"ównie ze wzgl!du na 
estetyk! tweetera Diesterticha.
:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
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Jedne z pierwszych Virgo V dotar"y do 
mnie ponad rok temu. Nie podoba"y mi 
si! specjalnie, g"ównie ze wzgl!du na spe-
cy(czn' g!sto$% d*wi!ku, jego nadmier-
n' mi!kko$%, misiowato$% i brak (nezji. 
Wybiera"em wówczas pomi!dzy nimi  
a Tempo VI. Po jednym dniu namys"u 
pozostawi"em w domu te drugie. Po-
dobny pojedynek przeprowadzi"em po-
mi!dzy „szóstkami” i Tempo 25 i znowu 

pozosta"em przy swoich. Nie polecam 
jednak traktowa% tej opinii jako warto-
$ciuj'cej, a jedynie wskazuj'cej na mój 
gust.

Teraz przysz"o mi doda% do tego star-
cia jubileuszowe Virgo. Bezpo$rednie 
porównanie obu Virgo nie pozostawia 
z"udze&. 25 s' lepsze o dwie klasy; oba 
wcielenia dzieli Wielki Kanion. Przy-
znam, #e to dosy% dziwne, bo mody(ka-
cje nie s' a# tak g"!bokie i nie spodziewa-
"em si! tak jednoznacznych obserwacji. 
Przyrost jako$ci dokonuje si! w ka#dym 
aspekcie. Najbardziej spektakularny –  
w przestrzeni, czytelno$ci d*wi!ku, jego 
precyzji i spójno$ci. Ró#nica jest tak 
du#a, #e ta&szych „pi'tek” po prostu 

nie chce si! s"ucha%. Je#eli kto$ wybiera  
Virgo dla siebie, radz! od razu przygo-
towa% si! na wi!kszy wydatek. Podsta-
wow' wersj! uwa#am zreszt' za niezbyt 
udan'. Zamiast niej lepiej kupi% Tem- 
po VI, dobry kabel i worek p"yt.

Porównanie z Tempo VI tak#e wypa-
da na korzy$% Virgo 25, ale ju# nie tak 
mia#d#'co. Ka#dy aspekt brzmienia jest 
o w"osek lepszy. Oprócz jednego, który 
dla mnie akurat jest bardzo wa#ny – 
wysokich tonów. W Virgo s' po prostu 
inne. Tempo gra tak, jak si! przyzwycza-
i"em. Jasn', zdecydowan' i mo#e niezbyt 
wyra(nowan' (w tym porównaniu, bo  
w swoim segmencie cenowym – wy-
bitn'!) gór', ale nadzwyczaj „zdrow'”, 
oczywist' i nieprzek"aman'. Wiem, #e 
tweeter to jeszcze #aden smako"yk, ale  
w tej aplikacji wyci'gni!to z niego 
wszystko, tak jakby pomara&cz! potrak-
towa% walcem drogowym. Pasmo wyso-
kich tonów jest równe i przezroczyste, 
jak na dobrych ods"uchach studyjnych. 

A #e czasem co$ cyknie? Niespecjalnie 
mnie to obchodzi. I tak coraz cz!$ciej 
widz!, #e zale#y to g"ównie od elektro-
niki, a do moich Tempo pod"'czy"em ju# 
ponad 100 wzmacniaczy. Z kombina-
cjami Spectrala czy MBL-a mo#na tylko 
cmoka% z podziwem.

Nowy tweeter Diesterticha nie cyknie, 
chyba #e pod"'czycie do Virgo stare-
go Technicsa (albo nowego Luxmana). 
Jego cech' jest prawdziwie rewelacyjna 
aksamitno$%. Mo#na powiedzie% nawet, 
#e góra tych kolumn jest s"odka, chocia# 
nie jak ociekaj'ca cukrem bak"awa, tyl-
ko doskonale zharmonizowana pralinka 
z Belgii. W wybrzmieniach czuje si! lek-
ko$% i zwiewno$% alikwotów; nasycenie 

pog"osem i emocjami. Nie jest to jednak 
cukierek serwowany przez lamp!; raczej 
oddech membrany elektrostatycznej. To 
chyba najbardziej trafna analogia, bo 
s"uchaj'c promienników Martina Lo-
gana i Audiostatica wpadam dok"adnie  
w te same zachwyty i mam… te same za-
strze#enia.

My$l!, #e porównanie do elektrostatu 
usatysfakcjonowa"oby Manfreda naresz-
cie i ca"kowicie, bo trudno o wi!kszy 
komplement. Góra jest intryguj'ca, ale 
nie zawsze. Najwi!cej zale#y od realiza-
cji p"yty, a kiedy spe"nimy ten warunek, 
pojawia si! drugi – charakterystyka cz!-
stotliwo$ciowa. Wszystkie „audio(lskie 
dzwonki” na Virgo 25 brzmi' krystalicz-
nie czysto i d*wi!cznie, ale zwyk"e towa-
rzyszenie werbla i talerzy nosi na sobie 
nie tyle nalot st"umienia, co wycofania 
fragmentu pasma. Na ucho gdzie$ w oko-
licy 8-10 kHz. Czyli w zakresie „dolnej 
góry”, odbieranej przez audio(lów jako 
najbardziej dokuczliwa. Tego „ha"asu”  
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w nagraniach nie ma, chocia# mi go naj-
bardziej brakuje.

Czysto$% i d*wi!czno$% wysokich to-
nów id' w parze z wycofaniem zakresu, 
który na normalnych realizacjach sta-
nowi co$ w rodzaju „sekcji rytmicznej”. 
Powiecie, #e to subiektywna opinia? 
Ale# oczywi$cie. Dlatego zach!cam do 
s"uchania samemu, a opisane wra#enia 
niech pozostan' wskazówk' dla osób, 
które maj' podobne oczekiwania. Je#eli 
kto$ woli aksamitn' "agodno$% wysokich 
tonów i nie przeszkadza mu delikatny 
„kocyk”, wybierze jubileuszowe Tempo, 
a jeszcze lepiej Virgo i na pewno nie po-
pe"ni b"!du.
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Skoro wysokie tony mamy z g"owy, do 
opisu pozostaje ca"a reszta. Pozbywszy 
si! "y#ki dziegciu, mog! Was teraz wyk'-
pa% w miodzie.

Najwa#niejsz' cech' kolumn jest to, 
#e oddychaj' muzyk'. Pe"n' piersi', cza-
sem nawet "apczywie, jak po"awiacz pere" 
wynurzaj'cy si! z wody. Ale nawet wtedy  
w sposób naturalny, niewymuszony, daj'-
cy poczucie komfortu. A powietrze $wie-
#e, jak o poranku w górach… Wystarczy 
jeden g"!boki "yk i mózg dotleniony.

T! rado$% grania wyra#a cho%by spek-
takularna przestrzenno$%. Na „Pyra-
mid” Alan Parsons Project prze#y"em 
zaskoczenie, chocia# moja stabilno$% 
emocjonalna ostatnio wydatnie wzros"a, 
wraz z wag'. Tempo VI bardzo dobrze 
sobie radz' z przekazaniem informacji 
o rozmiarach studia (a raczej wygene-
rowanych przez producenta) i nie maj' 
problemu ze znikni!ciem z pokoju. Vir-
go id' dalej. Tam, gdzie patrzymy, robi'c 
sobie z d"oni daszek nad oczami. Pierw-
sze sekundy albumu to doskona"y mate-
ria" do prywatnych ol$nie&. Po zmianie 
kolumn od razu ma si! wra#enie, jakby 
p!k" niewidzialny balon, wyznaczaj'-
cy granice penetracji fal d*wi!kowych. 
Muzyka „eksploduje”, wype"niaj'c wolne 
dotychczas zakamarki pokoju, jak rozla-
na kawa szpary mi!dzy deskami parkie-
tu. W przypadku jeszcze lepszych nagra& 
(ECM, Decca) rozmiary sceny staj' si! 
wr!cz spektakularne. I to nie tylko na tle 
dokona& konkurencji, ale samego Audio 
Physica. Na razie nie mia"em mo#liwo-
$ci porównania Tempo 25 z )agowym 
Cardeasem, ale to jest na pewno poziom 
przerastaj'cy dro#sze Avanti V. W roz-
budowanych sk"adach symfonicznych 
mo#na si! poczu% jak w sali koncerto-
wej. W jazzowych produkcjach Eiche-

ra s"ycha% za to wygenerowane hektary 
przestrzeni, sprawiaj'ce wra#enie, jakby 
nagranie odbywa"o si! na wolnym po-
wietrzu.

Same gabaryty nie stanowi' jednak 
g"ównej atrakcji (panie potwierdz'); 
nawet perfekcyjn' lokalizacj! *róde" 
przyjmujemy jako co$ naturalnego. Naj-

wa#niejsza wydaje si! spójno$% planów. 
Oczywi$cie, rozró#niamy pierwszy i dal-
sze; potra(my wskaza% granice pomi!-
dzy grupami instrumentów. Jednak nie 
odbywa si! to na zasadzie narysowania 
mapy politycznej, ale daje ogl'd ca"ego 
teatru wydarze&. Virgo nie pozostawiaj' 
pustych miejsc, obszarów niezagospo-
darowanych. Przypomina mi to ró#nic! 
pomi!dzy rysunkiem a obrazem. Pierw-
szy to kreski na kartce, drugi – obiekty 
namalowane na tle, spod którego nigdzie 

nie wystaje go"e p"ótno. W Virgo 25 
przestrze& jest wype"niona d*wi!kiem  
i wcale nie musi to oznacza% zamazania 
konturów. Przeciwnie, kolumny cechuje 
przejrzysto$% w pe"nym pa$mie. 

Najlepiej s"ycha% to w symfonice. Czy-
telno$% d*wi!ku cz!sto "'czy si! z ostro-
$ci'. Nie znajdziecie jednak #adnych 

sygna"ów, które zak"óc' spokój. Selek-
tywno$% "'czy si! z kremow', aksamitn' 
i chcia"oby si! powiedzie% – „romantycz-
n'” (chocia# bardziej pasuje mi tu okres 
impresjonizmu w sztuce) barw'. Ta na 
szcz!$cie nie odchodzi od neutralno$ci. 
Mo#e doszukacie si! odrobiny ocieple-
nia, jednak zale#y to g"ównie od zawar-
to$ci szu)ady odtwarzacza. W klasyce 
instrumenty brzmi' perfekcyjnie, ze 
wskazaniem na akustyk! du#ej sali i – co 
za tym idzie – specy(czn', wype"nion' 
powietrzem no$no$% i lekko$%. Tak samo 
z "agodniejszym jazzem. Dla niego Virgo 
stanowi szczyt kompatybilno$ci z gu-
stami odbiorców. Jest wyra*nie, czysto,  
a jednocze$nie mi"o i s"ycha%, #e ko-
lumny maj' potencja". To rzadkie po"'-
czenie, którego mo#emy szuka% jedynie  
w high-endowych obszarach. Bo zwykle 
musimy si! zdecydowa%: albo kultura, 
albo szale&stwa m"odo$ci. Tutaj mamy 
jedno i drugie. Dopiero w mocnym roc-
ku przyda"oby si! wi!cej agresji i nie-
obliczalno$ci, a czasami energii.

Podobnie jak w przypadku przestrze-
ni, spójno$% dotyczy tak#e pasma. Bas, 
góra i $rednica nie s' podzielone, tak 
jakby kolumny nie mia"y zwrotnicy, 
albo zosta"y wyposa#one w g"o$nik sze-
rokopasmowy. Je#eli natomiast chodzi  
o barw!, to na pewno nie mo#na jej za-
rzuci% osuszenia ani ch"odu. Jest nasyco-
na, g!sta jak dobry sos gulaszowy, ciep"a 
i… Tutaj przychodzi mi na my$l dosy% 
g"upawe okre$lenie, z którego zwykle si! 
na$miewam – powa#na. To nic nie zna-
czy, ale odniós"bym si! do pewnej „doj-
rza"o$ci”, czyli po"'czenia oszcz!dno$ci 
w dozowaniu spektakularnych efektów  
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z ca"y czas odczuwalnym zapasem decy-
beli i herców. Bo niby Virgo dynamik' 
nie osza"amiaj', ale ich d*wi!k jest du#y 
i t! skal! odbieramy ko&cówkami ner-
wów nawet przy cichym s"uchaniu.

Podobnie „dojrzale” zachowuje si! bas.  
Teoretycznie w popisach Marcusa Mille-
ra nie ma a# takiej m"odzie&czej werwy, 
jak pokazuj' to AP, ale kiedy w „Ósmej” 
Szostakowicza wchodz' kontrabasy, 
czu% pot!g!, któr' zapewne wyobra#a" 
sobie kompozytor, dodaj'c za chwil! solo 
b!bna wielkiego. Podobnie z"owieszczo 
i „podziemnie” w Allegretto (II cz!$%) 
brzmi partia kontrafagotu. Zaraz po niej 
nast!puje spektakl narastania napi!cia za 
pomoc' polifonicznych dialogów grup 
instrumentalnych, gdzie stosowane s' 
tak szalone zestawienia kolorystyczne, #e 
przed oczami przesuwaj' si! setki obra-
zów. Zazdroszcz! ludziom, którzy widz' 
muzyk! kolorami. Zapewne w III cz!-
$ci t"em jest po#ar. Tam te# znajdziecie 
próbki dynamiki. Chocia# mo#e lepiej 
nie szukajcie, bo nast!pne Audio Show 
up"ynie w tempie Allegro non troppo. 
Ale lepsze to, ni# „haummma” z albumu 
Chrisa Jonesa.

Przy okazji opisu sprz!tu, który uznaj! 
za bardzo dobry, lubi! poleci% te# równie 
udan' p"yt!. W zasadzie ju# to zrobi"em, 
ale tym razem mam co$ jeszcze: nie b!-
dzie "atwo (czytaj: tanio). Jako pozycj! 
obowi'zkow' wpiszcie sobie do kajetu 
11-p"ytowy box symfonii Szostakowicza 
pod Haitinkiem, z ró#nymi orkiestrami 
(Decca, rok wydania 2006, szczegó"y:  
google – decca – katalog – Szostako-
wicz). Wykonanie genialne, jako$% na-
grania równie#. Je#eli jeszcze nie lubicie 
symfoniki, ale trawicie muzyk! (lmow', 
to rozpoczniecie podró#, po której ju# 
nigdy nie b!dziecie tacy sami. Pos"u-
chajcie koniecznie, a zapiszecie si! do 
fan klubu kompozytora, którego jestem 
samozwa&czym prezesem i zamierzam 
pobiera% sk"adki. Je#eli mo#ecie, to na 
Virgo 25 – by% mo#e za"o#ycie nast!pny. 
Oba pasuj' do siebie jak ser do dro#-
d#ówki i musztarda do kie"basy z ogni-
ska. Tak zwana synergia.
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Kultura, przestrze&, czytelno$%, ciep"o, 
pot!ga, lekko$%, elegancja, naturalno$%, 
swoboda, $wie#o$%, dojrza"o$%, komfort. 

Móg"bym wymienia% dalej, przez ca"' 
stron!. Tylko szkoda energii, je#eli mo#-
na j' po$wi!ci% na s"uchanie. 

Zamykam plik Worda XP i otwieram 
szu)ad! CD (taki rym…). Zaraz w niej 
wyl'duje DWTK z Gouldem, a po nim 
rozprawi! si! z Richterem; zas"u#y" so-
bie. Wybaczcie, #e nic o tym nie napisz!, 
ale ten czas przeznaczam wy"'cznie dla 
siebie. Teraz pan Maciej ma relaks.

Audio Physic Virgo 25
'\VWU\EXFMD��� Audio System
&HQD��� �������]ï��KLJK�JORVV���
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Dane techniczne:
/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3/4
6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB
,PSHGDQFMD��� 4 omy
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 30 Hz – 40 kHz
5HN��PRF�Z]P���� 30 – 200 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 105/23/40 cm
0DVD��� 30 kg
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%U]PLHQLH��� hi-end
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