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becna oferta obejmuje jedne  
i drugie. Do wyboru mamy trzy 
gramofony z wysokiej pó!ki (20-80  

tys. z!), dedykowane im ramiona i przed-
wzmacniacze. Po drugiej stronie znajdzie-
my odtwarzacze CD, wzmacniacze i tunery  
w okolicach 4000 z! za klocek. Najpopular-
niejsza cz"#$ katalogu to obecnie #rednia pó!-
ka, czyli Caspian. Jest tam niemal wszystko: 
CD, wzmacniacze zintegrowane i dzielone  
w cenach #rednio 8000 z! za element. Cz"#$ 
serii, okre#lana jako Caspian Platinum, sta-
nowi obecnie pokaz mo%liwo#ci Roksana. Na 
razie dedykowanego &ród!a nie przewidzia-
no. S' za to kolumny pod!ogowe w zbli%onej 
ceniei opisywany wzmacniacz dzielony.

Budowa
Roksan pozostaje wierny swojemu wzor-

nictwu. Od lat urz'dzenia s' do siebie 
podobne. Maj' charakterystyczne zaokr'-
glone kraw"dzie, a p!yty czo!owe cechu-
je minimalizm i funkcjonalno#$. Ponad  
10 lat temu posiada!em wzmacniacz i CD 
tej (rmy i widz", %e w kwestii obs!ugi nic 
si" nie zmieni!o. Pozostaje intuicyjna dzi"ki 
stosowaniu sprawdzonych rozwi'za). Na 
szcz"#cie pogo) za nowoczesno#ci' omi-
n"!a brytyjskiego producenta. Urz'dzenia 
s' proste i przez to pi"kne. Harmoni" za-
burzaj' jedynie napisy na górnych p!ytach: 
litery jak wo!y, cho$ nie tak odpustowe, jak 
na monoblokach MBL-a.

Przedwzmacniacz
Uwag" przyci'ga p!yta frontowa zro- 

biona z plastra szlifowanego aluminium. Do 
wyboru mamy wersj" srebrn' albo czarn'. 
Grubo#$ 1 cm wskazuje, %e nie oszcz"dza-
no na surowcach. Jako#$ wyko)czenia te% 
dowodzi, %e mamy do czynienia z dro-
gimi klockami. Nie znajdziemy 
tu jednak fajerwerków, tylko so-
lidn', dok!adn' robot". P!at me-
talu mocuj' do stalowej skrzynki 
cztery masywne #ruby. W cen-
trum wida$ p!aski wy#wietlacz, 
który pokazuje, z jakiego &ród!a 
korzystamy. Wybieramy je ga!k' 
z lewej strony, b"d'c' zwie)cze-
niem prze!'cznika Alpsa. Od tej 
samej (rmy pochodzi poten-
cjometr g!o#no#ci, nap"dzany 
silniczkiem. Same pokr"t!a wy-
toczono z aluminium, ale nie s' 
zbyt wygodne. Mog!yby bardziej 
wystawa$, bo !apiemy je niemal  
za sam brzeg, a zaokr'glenia nie 
u!atwiaj' %ycia.

Za to pod!'czenia s' bardzo wygodne. 
Wszystkie gniazda poz!ocono i rozstawio-

no wystarczaj'co szeroko, %eby#my si" nie 
obawiali sztywnych przewodów z solidny-
mi wtykami. Do dyspozycji mamy jedynie 
wej#cia liniowe. Roksan zbyt wysoko ceni 
swoje preampy phono, aby montowa$ je 
wewn'trz wzmacniaczy. Je%eli kto# zdecy-
duje si" na gramofon tej (rmy, wytrzyma 
dodatkowy wydatek.

Wej#cia podzielono na symetryczne  
i niesymetryczne. Line 1 i CD wyst"puj'  
w standardach XLR/RCA – tryb wybiera-
my prze!'cznikiem. Niezbalansowane to: 
Tuner, Video, Line 2 i pe!na p"tla magne-
tofonowa z ods!uchem po ta#mie, urucha-
mianym przyciskiem z przodu.

Wyj#cia to dwie pary gniazd w obu stan-
dardach. Je%eli zechcecie zastosowa$ bi-
amping, nie b"dzie przeszkód – wystarczy 
kupi$ dwie ko)cówki. Pod!'czenie jest pro-
ste jak sznurek w kieszeni.

Wy!'cznik sieciowy przeniesiono do 
ty!u. To oczywista aluzja, %eby go nie u%y-
wa$ zbyt cz"sto. Pobór energii na biegu ja-
!owym wynosi 40 W.

Przedwzmacniacz, podobnie jak ko)-
cówka mocy, opiera si" na czterech nó%-
kach, sk!adaj'cych si" z metalowego walca 
i grubej warstwy gumy w #rodku. Maj' one 
w!a#ciwo#ci t!umi'ce, a wi"c zastosowanie 
dodatkowych akcesoriów nie jest koniecz-
ne. Stalow' pokryw" mocuje osiem #rub – 
cztery z góry i cztery z do!u.

Po jej zdj"ciu widzimy uk!ad, który do 
z!udzenia przypomina wzmacniacz zinte-
growany. Warto wspomnie$, %e jest zba-
lansowany i zbudowany w topologii dual 

mono. Transformatory toroidalne ukryto 
pod metalow' puszk'. Spor' wag" przywi'-
zano do t!umienia drga) traf. Uk!ady ste-
ruj'ce korzystaj' z osobnego zasilacza, tym 
razem widocznego na pierwszy rzut oka. Je-
%eli chodzi o dalsz' cz"#$ zasilania, to uwag" 
zwracaj' cztery kondensatory elektrolitycz-
ne o pojemno#ci 10000 µF ka%dy. Zamonto-
wano je tu% obok radiatora, do którego przy-
kr"cono osiem ma!ych tranzystorów. Ca!o#$ 
elektroniki mie#ci si" na jednej p!ytce. Na 
drugiej znalaz!y si" tylko uk!ady wej#ciowe. 
Gniazda po!'czono ze #cie%kami za pomoc' 
cienkich przewodów solid core.

W preampie brakuje mi tylko gniazda 
s!uchawkowego. Nie ka%dy odtwarzacz je 
ma, a moje osobiste zdanie na temat na-
uszników jest klarowne: ka%dy audio(l  
i meloman powinien mie$ dobre s!uchawki, 
ze sk'pstwa. Tylko w ten sposób mo%emy 
zapewni$ sobie wst"p do high-endowego 
klubu za mniej ni% 2000 z!. A tak wyra(-
nowane urz'dzenie jak Roksam Platinum 
powinno nam da$ mo%liwo#$ skorzystania 
z tej opcji. Tym bardziej, %e (rma nie pro-
ponuje zewn"trznego „kapodastra”.

Na koniec zostawi!em sobie pilot. Bu-
dzi mieszane uczucia. Z jednej strony jest 
solidny jak czo!g. Aluminiowy, elegancki, 
ci"%ki i o#rubowany. Z drugiej: kto wymy-
#li! nadmiernie liczne przyciski wielko#ci 
!ebka od szpilki, na dodatek ostro zako)-
czone? A %eby# tak, projektancie jeden, 
musia! tego u%ywa$ do us….. #mierci, bez 
nadziei na ratunek!

.RñFöZND�PRF\
To kwintesencja prostoty, bo co tu kom-

binowa$? Niby nic, ale jak wskazuj' „osi'g- 
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ni"cia” konkurencji, da si" prost', stereofo-
niczn' ko)cówk" ubra$ jak japo)sk' cho-
ink" i siedem reniferów razem wzi"tych. 
Roksan, na szcz"#cie, nie idzie t' drog'  
i na aluminiowej p!ycie pozostawi! jedynie 
w!'cznik sieciowy i dwie diody. Szkoda 
tylko, %e wyci"cie w bloku jest w"%sze ni% 
w preampie i przez to oba urz'dzenia nie 
wygl'daj' razem jak monolit. Ale podobne 
zastrze%enia mia!em do Spectrala, wi"c – 
jak wida$ – znani projektanci niekoniecz-
nie musz' zna$ poj"cie symetrii. Poza tym 
„dzielonka” wygl'da pi"knie.

Z ty!u tak%e. Wej#cia/wyj#cia podzielo-
no na dwie sekcje, odpowiadaj'ce kana-
!owi lewemu i prawemu. Pierwsze zasi-
lamy pojedynczym czinczem lub XLR-em 
(analogicznie jak w preampie tryb wybiera-
my prze!'cznikiem). Ka%de wyj#cie to dwie 
pary z!oconych zacisków, dla dwóch par 
kolumn (nadmiar szcz"#cia, bo tak napraw-
d" nikt z tej opcji nie korzysta). Przyjmuj' 
wszystkie standardy po!'cze).

Co ciekawe, pi"trowe u!o%enie wej#$/
wyj#$ znajduje odzwierciedlenie w budo-
wie wewn"trznej. Patrz'c od przodu, z pra-
wej strony mamy dwie p!ytki drukowane 
umieszczone pi"trowo, a na nich elektronik" 
odpowiedzialn' za ka%dy kana! stereo osob-
no. Taka topologia daje nadziej" na podob-
ne korzy#ci, jak w przypadku monobloków 
(na przyk!ad separacja mi"dzy kana!ami). 
Tym bardziej, je#li przyjrzymy si" zasilaniu. 
Tak samo, jak w preampie, transformatory 
ukryto pod ekranem. Mieszcz' si" tam a% 
cztery, bo nie do#$, %e ka%dy kana! potrak-
towano osobno, to jeszcze rozdzielono 
uk!ady wyj#ciowe i kontrolne. Jakby 
tego by!o ma!o, osobny toroid zasila 

logik" i reszt" mena%erii, jak cho$by dwie 
diody. Rozbudowanie zasilacza w ko)ców-
ce mocy Roksana jest w pewnym sensie 
niepowtarzalne i bezkompromisowe. A jak 
wskazuje do#wiadczenie, mo%e to mie$ klu-
czowe znaczenie dla brzmienia.

W centrum obudowy tkwi pot"%ny radia-
tor. Ka%dy kana! obs!uguj' dwie pary tran-
zystorów. Podobnie p!ytki przy wyj#ciach.

W ogóle wszystko, co widzicie na roze-
branym zdj"ciu, dubluje si" pod spodem.

Ko)cówka wa%y 30 kg i konsumuje  
w szczycie 1300 W. To imponuj'ca war-

to#$, zw!aszcza je%eli spojrzymy do tabelki  
i znajdziemy informacj", %e przy obci'%eniu  
8 omów wzmacniacz oddaje „jedynie” 130 W.  
Na szcz"#cie, ta warto#$ przy 4 omach si" 
podwaja, a i obci'%enie 2-omowe (420 W) 
Roksanowi niestraszne. Pozwala to oczeki-
wa$ wysokiej wydajno#ci pr'dowej i sporej 
mocy w czystej klasie A.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX
Tak te% jest w istocie. Ko)cówki Roksana 

mo%ecie u%ywa$ w systemie z kolumnami, 
których konstruktor %yczy sobie „mini-

mum 200 W”. Bo waty watom nierów-
ne, a duszy centymetrem nie zmierzysz.  
W ka%dym razie parametr mocy jest nad-
u%ywany przez producentów i je%eli gdzie# 
znajdziecie prawdziw' uczciwo#$, to w!a-
#nie tutaj. Tylko nie wiem, jak na tym tle 
wypadn' 500-watowe konstrukcje z zasila-
czami impulsowymi. Albo lepiej: nie chc" 
wiedzie$.

W ka%dym razie #redniej wielko#ci elek-
trostaty i magnetostaty Roksan poci'gnie. 
Da! te% rad" ma!ym „cebulkom” MBL-a 
(efekty nie mniej zadowalaj'ce ni% ze #rod-
kiem oferty tej (rmy).

W te#cie kombinacja gra!a z systemem: 
Gamut CD 3, Audio Physic Tempo VI, 
okablowanie Harmoniksa. Najprostsze ob-
ci'%enie pod S!o)cem.

.RñFöZND�]�JöU\�
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Najbardziej nie lubi", jak sprz"t kombi-

nuje. Rozumiem, %e ka%da (rma stara si" 
wypracowa$ w!asny model brzmienia, tyle 
%e w wielu przypadkach mamy do czynie-
nia po prostu z dziwactwem i nieprawi-
d!owo#ciami. Przypomina mi to sytuacj",  
w której producent lornetki t!umaczy!by 
fakt, %e wszystko widzimy na czerwono 
„ociepleniem obrazu”. A tak w ogóle to 
przecie% sposób, w jaki ka%dy widzi #wiat, 
jest kwesti' subiektywn'. Dlatego „riposty” 
dystrybutorów w stylu: „to jest dla ludzi  

o wyrobionym gu#cie, os!uchanych i otrza-
skanych ze sprz"tem” przyjmuj" ze spoko-
jem, ale w duchu sobie my#l": „poszed!by# 
raz w %yciu, ch!opie, do (lharmonii, po-
s!ucha! skrzypiec i fortepianu, to mo%e by# 
przesta! wreszcie opowiada$ klientom ko-
copa!y”. Oczywi#cie, to nie do Pana.

Ten przyd!ugi wst"p ma na celu uzmys!o-
wi$ Czytelnikom, %e nie ka%dy przymiotnik 
w opisie brzmienia ma znaczenie rozumia-
ne powszechnie. Je%eli recenzent napisze, 
%e „Roksan brzmi wspaniale”, powinna si" 
Wam zapali$ czerwona lampka. A nu% te-
stuj'cy pobie%nie zapozna! si" z urz'dze-
niem i oszo!omi!a go jaka# cecha, której nie 
potra(! ubra$ w s!owa? Efekt tra(a w jego 
gust, ale wcale nie musi w wasz. Zwykle 
spektakularne pokazanie danego aspektu 
brzmienia odbija si" na innych i prowadzi 

do zak!ócenia równowagi wyst"puj'cej  
w naturze, czyli na koncercie. Natomiast  
z pozoru ch!odne i nie warto#ciuj'ce okre-
#lenia mog' wskaza$ prawdziwe zalety opi-
sywanych klocków. A wszystko to zosta!o 
powiedziane po to, %ebym móg! ze spo-
kojem ducha napisa$: Roksan brzmi nor- 
malnie.

Normalnie, zwyczajnie, a wi"c tak, jak 
tego oczekujemy i tak, jak zwykle s!yszymy 
ulubione nagrania. Kiedy nic nas nie boli, 
nie przeszkadza, zapominamy o sprz"cie  
i oddajemy si" s!uchaniu. Pragmatyk powie: 

czy przypadkiem nie o to chodzi? Odpo-
wied& jest jedna, ale czy szczera?

Je%eli jeste#cie w stanie powiedzie$ pew-
nym g!osem, jak na #lubie, „tak” i nie ko!a-
cz' Wam si" w duchu w'tpliwo#ci, to czeka 
Was szcz"#liwe %ycie w rodzinnym stadle, 
okraszone wieczornymi romansami z mu-
zyk'. Je%eli krta) si" nie zatyka, ale w duchu 
trwa wojna, oznacza to, %e sprz"t jest po-
trzebny „do zada) specjalnych”, czyli g!ów-
nie imponowania znajomym. W skrajnym 
przypadku osobnik nie odczuwa wyrzutów 
sumienia, bo ju% sobie z nimi poradzi!. 
Przynale%no#$ do drugiej grupy mo%na jed-
nak zdiagnozowa$ na podstawie obserwacji 
codziennych zachowa). Si"ganie po p!yty, 
na których „jest dobry bas” bez wzgl"du 
na ich zawarto#$, a omijanie ulubionych 
(klasyka czy najbardziej ortodoksyjny trash 
metal – bez ró%nicy), oznacza schorzenie. 
Przyjrzyjcie si" sobie, póki nie jest za pó&no. 
Alkoholik te% uwa%a, %e pó! litra co wieczór 
to %aden problem.

Za t" „normalno#$” platynowego Rok-
sana polubi!em do razu. Przes!ucha!em na 
nim prawie jedn' trzeci' moich nowych 
p!yt (przez miesi'c przyby!o ich ponad 50) 
i kilka starych. W %adnym wypadku nie 
by!em zachwycony, poruszony ani oszo-
!omiony, jak karp zaproszony na Wigili". 
Nie chcia!o mi si" wyrywa$ w!osów z uszu 
i nosa (z wiekiem coraz wi"cej ich tam ro-
#nie, za to na g!owie mniej. To z kolei przy-
k!ad „równowagi”, która mog!aby w przy-
rodzie zanikn'$ i nikt by za ni' nie t"skni!). 
Nie wczuwa!em si" w g!osy #piewaków, 
ale jako# tak dobrze mi si" s!ucha!o i nie 

odczuwa!em wewn"trznego przymusu 

3UHDPS�]�JöU\�
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powrotu do Maka MA7000. Bo klasa obu 
wzmacniaczy jest porównywalna, a ró%nice 
mo%na tak naprawd" uzna$ za nieistotne.

Na przyk!ad mój ulubiony Alan Parsons 
Project. Wszystkie pere!ki z najlepszego 
okresu grupy, czyli „I Robot”, „Ammonia 
Avenue” i „Pyramid” zagra!y tak, jak si" 
spodziewa!em. Poprawnie, ale ostro. Nie-
stety, wyeksponowano w nich sycz'c', ja-
skraw' perkusj". Nie mo%na powiedzie$, 
%e Parsons jest z!ym producentem i d&wi"-
kowcem (ka%demu takie s!owa powinny 
stan'$ w gardle jak !y%eczka cynamonu 
– spróbujcie zje#$ na sucho), ale tak si" 
wtedy nagrywa!o. Na Roksanie góra jest 
o w!os !agodniejsza. Czy oznacza to, %e 
Mak j' uwydatnia albo Platinum wy-
cofuje? Kwestia gustu. W ka%dym 
razie APP na Roksanie brzmi przy-
ja&niej. Ró%nica jest tak ma!a, %e 
dostrze%ecie j' tylko w bezpo-
#rednim porównaniu, a i to nie 
zawsze i niekoniecznie. Jest jednak 
mocno zaznaczona i przejrzysta.

Brytyjski wzmacniacz stara si" by$ obiek-
tywny i dok!adny, wi"c takie cechy jak szcze-
gó!owo#$ nabieraj' priorytetowego znacze-
nia. Odbywa si" to jednak bez ekspozycji. 

Chocia%, je%eli mia!bym ustawi$ balans na 
skali temperatury i barwy, wypada!oby po-
wiedzie$, %e skala przesuwa si" delikatnie 
na stron" obiektywnego ch!odu i jasnych 
kolorów brzmienia. Mimo to w %adnym 
instrumencie nie s!ycha$ odst"pstwa od na-

turalno#ci. Jak nietrudno zgadn'$, 
w zakresie basu zachowa-

no konsekwencj". Jest szybki  
i czytelny, co nie przeszkadza 

mu czasem pokaza$ pot"gi.
Za to przestrze) jest ju% mniej 

spektakularna ni% w MA7000. 
Je%eli porównacie brytyjsk' „dzie-

lonk"” ze Spectralem albo lamp', te% 
zauwa%ycie, %e w dalszych planach nie 

ma takiej swobody i rozmachu. Ale to 
nie wynika z braku laku albo umiej"tno-

#ci konstruktorów, bo postawiono tu bar-
dziej na ekspozycj" pierwszego planu. Taka 
koncepcja zmienia priorytety, ale te% niesie 
warto#$ dodan' – wi"kszy ci"%ar, nasycenie 
i mi"sisto#$ brzmienia, skoncentrowan'… 
W!a#nie. Wypada powiedzie$, %e nie skon-

centrowan' na %adnym zakresie pasma, 
bo #rednica nie wychodzi naprzód. Ale te% 
góra i bas znaj' swoje miejsce. Ca!y zakres 
przenoszonych cz"stotliwo#ci stoi równiut-
ko, jak Kompania Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego, gdzie do czubków buciorów 
mo%na przy!o%y$ linijk". I chyba dlatego  
z Roksanem stosunek mo%e by$ równie sa-
tysfakcjonuj'cy, jak d!ugotrwa!y.

Nie spodziewajcie si" zachwytów nad 
skrajami pasma, poniewa% s'… normalne. 
Czyli jednostkom zara%onym ogórkow' 
bakteri' audio(lizmu nie dostarcz' unie-
sie) i s!uchania na haju, za to melomanom 
dadz' nieporównywalnie wi"ksz' warto#$  
i harmoni".

Cena rodzi oczekiwania, wi"c spiesz" 
zdusi$ w zarodku pow'tpiewanie w mo%li-
wo#ci brytyjskiego wzmacniacza. Bas scho-
dzi g!"boko i „huammma” z albumu Chri-
sa Jonesa z pewno#ci' poruszy szklanki  
w kredensie. Podobnie dynamika. Wystar-
czy, by si" poczu$ jak na koncercie Deep 
Purple w katowickim Spodku (ca!kiem 
nie&le go nag!o#nili, brawo). Podobnie mu-
zykalno#$. Ta le%y nie w „lampowym k!am-
stwie” (w tym miejscu nie oceniam lamp,  
a jedynie stereotyp; wiele wzmacniaczy lam-

3LORW��0RĝH�L�VROLGQ\���
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powych brzmi poprawniej od tranzystora), 
tylko pojawia si" „przy okazji”, o ile ta zo-
sta!a z!apana przez realizatora. Mamy tu 
do czynienia z prawdziw', niewymuszon' 
kultur' i umiarkowaniem. Nie na zasadzie 
oszcz"dnego dozowania wra%e), ale przy-
pominaj'c' prac" dobrego kucharza. *atwo 
przesoli$ potraw", doda$ za du%o chili albo 
szafranu (tego ostatniego akurat sobie nie 
wyobra%am, ale to ju% ze wzgl"du na subtel-
no#$ przyprawy. Polecam do zwyk!ych ma-
karonowych zapiekanek – dziej' si" cuda). 
Najwi"ksza sztuka to zachowa$ balans. 
Wtedy mo%emy zje#$ du%o, a potrawa jest 
równie smaczna na pocz'tku, jak i ko)cu, 
cho$by ci"%ko by!o wstawa$ od sto!u.

Na Roksanie muzyka smakuje i mam do-
br' wiadomo#$: nie utyjecie od niej. Cho-
cia% Presley i Pavarotti mieliby pewnie inne 
zdanie.

Poniewa% wzmacniacz jest #wietny, wy-
pada, wzorem poprzednich testów, poleci$ 
równie #wietn' p!yt". Nie musicie kupowa$ 
ich razem, tym bardziej, %e pewnie nie wyj-
dzie taniej. Ale je%eli nie lubicie muzyki kla-
sycznej, w dodatku fortepianowej, to mo%e 
album Deutsche Grammophon co# w tej 
sprawie zmieni? Warto spróbowa$. Tym 
razem repertuar rzadko nagrywany, cho$ 
popularny: „Obrazki z wystawy” Musorg-
skiego („Pictures at an Exhibition” nr kat. 
437 667-2). Jak wspania!a i natchniona to 
muzyka, nie musz" klarowa$. W przypad-
ku kompozytorów rosyjskich z tego okresu 
mamy do czynienia z instrumentacj' efek-
town' i przerastaj'c' eksperymenty holly-
woodzkich „taperów” o trzy klasy. Ale tym 
razem przyjdzie pos!ucha$ transkrypcji na 

fortepian. W tej postaci utwór jest nies!ycha-
nie trudny. Stawia wyzwania podobne jak  
w „Islameju” Ba!akiriewa, którego „dotyka 
si"” dopiero po wykonaniu wszystkich kon-
certów Rachmaninowa i Brahmsa. Proble-
my techniczne, karko!omne jak poczwór-
ny aksel, to skromny pocz'tek. Dopiero na 
ich bazie buduje si" barw". Ta jest sednem 
sprawy. Fortepian ma brzmie$ jak orkiestra.  
W jednej chwili trzeba budowa$ kilka skraj-
nie ró%nych planów. S!ysza!em kilka wyko-
na), ale to jest jednym z najlepszych, o ile 
nie… Nie posuwajmy si" do skrajnych opi-
nii, bo nie wypada ani w stosunku do Roksa-
na, ani Ivo Pogorelicha – bohatera akapitu.

Znany jest z szale)stw i z tego, %e wy-
chodzi! na deski FN w swetrze, ale tutaj 
gra normalnie, nie jak „Scherza” Chopina. 
Oczywi#cie, s' emocje na granicy egzaltacji, 
ale to nie Pogorelich za nie odpowiada, tyl-
ko Musorgski. Obaj zmieniaj' si" jak para 
kameleonów. S' kompatybilni jak gniazdo 
w #cianie z wtyczk' %elazka. Ka%da cz"#$ 
cyklu to inna planeta i obszar percepcji. Na 
koniec najlepsze – pot"ga „Wielkiej Bramy 
Kijowskiej”, jak si" okazuje, nie potrzebuje 
setki muzyków. Wystarczy a% nadto jeden, 
za to genialny. Po tej, opanowanej, ale mimo 
wszystko histerii nie powinno nast'pi$ ju% 
nic; najwy%ej kawa i ciastko. Chyba tylko 
„Islamej” Ba!akiriewa nadaje si" na konty-
nuacj". Pogorelich wybra! inaczej.

Mo%e jeszcze lepiej pasowa!by „Toten-
tanz” Liszta w wersji solo, bez orkiestry 
(jest, karko!omna)? A najlepiej wszystkie 
trzy sztuki w pakiecie. Tym bardziej, %e 
Pogorelich powiedzia!by, %e „wszystko jest 
pod palcami”. Jak nast"pny orzeszek, a ra-
czej skarbek. O nim dalej.

Do Musorgskiego dostajemy bonusik  
w postaci „Valses nobles et sentimentales” 

Ravela. Repertuar nie!atwy do grania, co in-
nego – do s!uchania. Nie narzekajmy – pasu-
je (chocia% lepszy by!by „Gaspard de la Nuit” 
– „Scarbo”! Pogorelich gra! go wielokrotnie; 
znajdzie si" dokumentacja na YouTubie, po-
szukajcie), chocia% monumentalny akord 
Musorgskiego zako)czy!by ca!o#$ wystar-
czaj'co dosadnie. Na winylu mieliby#my 
dwie strony i tak t" p!yt" sugeruj" traktowa$. 

Nagranie jest normalne. Ani wybitne, ani 
imponuj'ce, ale... W po!owie „Obrazków” 
zaczynamy docenia$ jego kultur" i natural-
no#$, a potem jest coraz lepiej. Nic wi"cej 
nie trzeba. Ba! Ka%da ingerencja mog!aby 
je zepsu$. Jak powiedzia! kiedy# w!a#ciciel 
Quada: „je%eli komu# brakuje basu, niech 
sobie we&mie tekturowe pud!o i kopie w nie  
w rytm muzyki”. Dodam, %e je%eli po prze-
czytaniu tej recenzji nie kupicie polecanej 
p!yty, to prosz" nie dzwoni$ do mnie po po-
rad" w kwestii wyboru kolumn, ju% to kabli. 

I to by by!o na ko)cu, co i by by!o na po-
cz'tku, jak mawia! jeden z moich nauczycieli 
w zamierzch!ych czasach.

.RQNOX]MD
Tyle by!o cytatów, %e wypada!oby zako)-

czy$ kolejnym, dosadnym. Tyle %e nie mam 
ochoty poszukiwa$ w pami"ci ani greckich 
(lozofów, ani chi)skich przys!ów (je%eli nie 
masz nic do powiedzenia, zawsze wybawi 
ci" chi)skie przys!owie). Wol" wróci$ do 
„Obrazków z wystawy”, Pogorelicha i Roksa-
na. A Ba!akiriewa, Totentanza solo i Skarbka 
do#piewa$ sobie w g!owie. I nic nie mówi$. 
Pies jak je, to nie szczeka. 

Normalnie…
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Roksan Caspian  
Platinum PR15B/ 
ST1308
'\VWU\EXFMD��� Decibel
&HQ\�
3ODWLQXP�35����%�� ������]ï

3ODWLQXP�67������� ������]ï

Dane techniczne:
Caspian Platinum PR15B: 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 1 Hz – 110 kHz
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0015% (1V)
,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD��� 47 k1
3REöU�PRF\��� 40 W (max)
:HMĂFLD��� 6 x RCA, 2 x XLR
:\MĂFLD��� 2 x RCA, 2 x XLR
5HJXODFMD�EDUZ\��� -
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� 8/43/39 cm
0DVD��� 15 kg

Caspian Platinum ST1308:
0RF��� 130 W/8 1, 260 W/4 1, 
 400 W/2 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 2 Hz – 150 kHz
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,002%
6\JQDï�V]XP��� 116 dB
3REöU�PRF\��� 1300 W (max)
:HMĂFLD��� XLR, RCA
:\PLDU\��Z�V�J���� 19/43/39 cm
0DVD��� 30 kg
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