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becnie manufaktura Barlet-
ty mie!ci si" w niepozornym 
budynku na przedmie!ciach 

Kladna, malowniczego miasteczka od-
dalonego 25 km od stolicy Czech. Okre-
!lenie „manufaktura” jest w pe#ni uza-
sadnione, bowiem razem z za#o$ycielem 
pracuje tam „a$” osiem osób.  Wszystkie 
kolumny Xaviana powstaj% tak, jakby 
okolic" omin"#a rewolucja przemys#o-
wa, a narz"dzia u$ywane do ich budowy 
s% w zasi"gu ka$dego majsterkowicza 
paraj%cego si" zbijaniem karmników 
dla ptaków. Nawet najta&sze modele 
wytwarza si" r"cznie, a poj"cie „ta!ma 
produkcyjna” wydaje si" kompletnie 
abstrakcyjne.

Obecnie w katalogu Xaviana mo$na 
znale'( kilkana!cie modeli monitorów  
i pod#ogówek, zgrupowanych w czterech 
seriach. Niema#o, je!li wzi%( pod uwag" 
moce przerobowe ekipy z Kladna. Poten-
cjalnych nabywców nie odstrasza nawet 
fakt, $e nieraz musz% czeka( na wyma-
rzone g#o!niki kilka tygodni.

Xaviany XN Piccola mia#y premie-
r" na Audio Show 2011. Zwabiony ich 
pi"knym wygl%dem oraz przemi#ym to-
warzystwem Barletty sp"dzi#em z nimi 
kilka kwadransów. Jak wiadomo, wy-
stawa s#u$y g#ównie do ogl%dania, tote$ 
wpisa#em si" na list" oczekuj%cych i pod 
koniec grudnia tra)#a do mnie ta sama 
para, która gra#a w Sobieskim.

Budowa
Przez kilkana!cie lat dzia#alno!ci Ro-

berto Barletta zd%$y# ju$ przyzwyczai( 
nas do perfekcyjnego wykonania swo-
ich produktów, a mimo to ka$dorazowy 
kontakt z kolumnami Xaviana jest nie-
codziennym prze$yciem. Z odleg#o!ci 
kilku kroków obudowy sprawiaj% wra$e-
nie wyciosanych z litych bloków drewna. 
Przybli$enie nosa do spoin nic nie daje, 
skrzynie s% bowiem sklejone i wyko&-
czone z precyzj% godn% szwajcarskiego 
zegarmistrza. Barletta opracowa# spe-
cjalny sposób #%czenia kraw"dzi, trwa#y  
i odporny na odkszta#cenia, którego pro-
)l doprowadzi do histerii niejednego fa-
chowca od struga i d#uta.

Cz#owiek odpowiedzialny za okleja-
nie obudów fornirem móg#by prowadzi( 
mistrzowskie warsztaty dla najlepszych 
stolarzy w tej cz"!ci Drogi Mlecznej. Nie 
sposób dostrzec miejsc #%czenia, a )nal-
ne poci%gni"cie kilkoma warstwami la-
kieru i zachowanie wyczuwalnej faktury 
drewna !wiadczy o wyj%tkowym kunsz-
cie wykonawcy.

Obudowy XN Piccola sklejono z 22-mm  
p#yt MDF o podwy$szonej twardo!ci. Do 
wyt#umienia wn"trza u$yto trzech sub-
stancji: najpierw do wszystkich !cianek 
przyklejono maty bitumiczne, do nich 
1,5-cm p#aty sprasowanej we#ny, a pozo-
sta#% woln% przestrze& wy#o$ono arku-
szami g"stej g%bki. Wylot aluminiowego 
tunelu bas-re*eksu skierowano do ty#u, 
za! kilkana!cie centymetrów pod nim 
umieszczono przegrod" ograniczaj%c% 
pojemno!( komory akustycznej. Stano-

wi ona tak$e dodatkowe wzmocnienie. 
W dno kolumn powinno si" wkr"ci( 
do#%czone w komplecie kolce i cho( ich 
rozstaw jest mniejszy ni$ obrys obudów, 
Piccole s% odporne na podmuchy biega-
j%cych przedszkolaków.

Tu$ nad pod#og% znajduj% si" poje- 
dyncze gniazda przyjmuj%ce dowolne 
ko&cówki kabli g#o!nikowych. Iden-
tyczne, tyle $e z#ocone, mam w swoich 
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XN125 i po kilkunastu latach pod#%-
czania do nich najró$niejszych drutów 
mog" powiedzie(, $e spisuj% si" bardzo 
dobrze.

Jedynym, co wzbudza moje mieszane 
uczucia, s% maskownice. To, $e zakrywa-
j% ca#y front, nie jest z#ym pomys#em, ale 
umieszczenie zwyk#ych, czarnych gniazd 
na bolce mocuj%ce odebra#em niemal 
jak afront. Znacznie lepszym pomys#em  
by#oby schowanie pod oklein% ma#ych 
magnesów, tak jak to robi kilka innych 
)rm. Na szcz"!cie Piccole mo$na zamó-
wi( bez maskownic.

Wyj%tkow% klas" czeskich kolumn 
docenili nie tylko klienci, ale te$ Scan-
Speak. Wprawdzie od zarania Xavian 
korzysta# z przetworników z Videbæk, 
a niektóre by#y nawet mody)kowane na 
jego potrzeby, jednak po raz pierwszy 
w#a!nie w Piccolach znalaz#y si" nisko-
!redniotonowce wykonane od pocz%t- 

ku do ko&ca wed#ug specy)kacji Barlet-
ty. Dedykowana Xavianowi konstrukcja 
bazuje na 18-cm modelu 18W/8545. 
Ma aluminiowy korektor fazy oraz ce-
lulozow% membran" wzmacnian% w#ók- 
nem w"glowym – st%d charakterystycz-
ne „blizny”. Pasmo powy$ej 2,6 kHz 
powierzono drugiemu Scan-Speakowi – 
pier!cieciowemu tweeterowi o !rednicy 
16 mm. Sygna# dla niego jest )ltrowany 
przez cewk" powietrzn%, kondensator 
polipropylenowy oraz dwa oporniki ce-
ramiczne. W obwodzie nisko-!rednio-
tonowym zastosowano po dwa konden-

satory, oporniki ceramiczne oraz par" 
cewek o niskiej rezystencji, nawini"tych 
na rdzenie ze sproszkowanego metalu. 
Wszystkie po#%czenia poprowadzono 
kablami z miedzi OFC, a do lutowania 
u$yto cyny z domieszk% srebra.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
W nowych pod#ogówkach Xaviana za-

chwyci#a mnie stereofonia. Po w#%czeniu 
pierwszej p#yty kolumny wyparowa#y  
z pomieszczenia. Szeroka, obszerna 
scena zaczyna#a si" na linii g#o!ników 
i si"ga#a hen, pod rusk% granic". Jej ze-

wn"trzne ko&ce, wychodz%ce dobry metr 
na boki, by#y lekko dogi"te do !rodka,  
a ca#o!( przybra#a kszta#t zbli$ony do gru-
bego rogala. Nawet w nagrywanym tech-
nik% dalekiego pola „Mesjaszu” Händla 
pod dyrekcj% Paula McCreesha separacja 
wykonawców pozostawa#a bez zarzutu. 
To by#y pierwsze spostrze$enia, bowiem  
w miar" rozwoju akcji dos#ownie zanu-
rzy#em si" w muzyce. 

Piccole to bardzo muzykalne kolumny. 
S#uchanie nawet znanych p#yt sprawia#o 
mi niezwyk#% przyjemno!(, jak podja- 
danie w dzieci&stwie ulubionego dese-

ru, którego niepowtarzalny smak cho-
dzi# pó'niej za mn% przez lata. Gdybym 
mia# podj%( decyzj" o kupnie najnow-
szych kolumn Barletty tylko na podsta-
wie przes#uchania tego jednego albumu, 
pewnie by#aby pozytywna, a czeka#y 
mnie jeszcze inne atrakcje.

Jako druga do odtwarzacza tra)#a p#y-
ta Zsigmonda Szathmáry’ego „J. S. Bach 
Orgelwerke an der Schnitger-Orgel in 

Zwolle” i ponownie mo$na by#o obser-
wowa( wy!mienit% przestrze&. Bez tru-
du wyobrazi#em sobie wn"trze ko!cio#a,  
w którym wykonano nagranie. Jednak nie 
dla efektów stereofonicznych si"gn%#em 
po ten kr%$ek. Jego g#ównym smaczkiem 
jest przepot"$ny organowy bas, który  
w wydaniu Xavianów mia# odpowiedni% 
moc, g#"boko!( adekwatn% do rozmia-
rów kolumn, a w najni$szych rejestrach 
potra)# zabulgota( jak w!ciek#y dober-
man. Najni$sze tony Piccoli nie by#y 
tak spektakularne, jak w Ascendo C8. 
Ró$nica pomi"dzy basem z niemieckich  
i czeskich kolumn by#a taka, jak pomi"-
dzy Ko!cio#em Mariackim a drewnianym 
wiejskim ko!ció#kiem. W pierwszym 
przypadku by#em oszo#omiony jego po-
t"g%; w drugim – s#ucha#em w skupieniu, 
doceniaj%c barw" i precyzj". 

Wraz z kolejnymi p#ytami l%duj%cy- 
mi w odtwarzaczu przekona#em si", $e 
scena usadowi#a si" za kolumnami na 
sta#e. Zazwyczaj „Koncerty Branden-
burskie” Bacha (Café Zimmermann) 
czy „Dixit Dominus” Händla (Anne So-
fie von Otter) wyra'nie przybli$a#y mu-
zyków w porównaniu z „Mesjaszem”, ale 
w przypadku Piccoli wykonawcy posta-
nowili rozstawi( instrumenty u s%siada. 
Cz"!( czytelników uzna to za odst"p-
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stwo od neutralno!ci; pozostali mog% 
potraktowa( to jako wzgl"dnie nie- 
drogi sposób na powi"kszenie prze-
strzeni mieszkalnej, przynajmniej wir-
tualnie.

Dwukrotnie i w skupieniu przes#ucha-
#em „Traveling Miles” Cassandry Wil-
son, bo cho( wydawa#o mi si", $e znam 
t" p#yt" na pami"(, to Xaviany zaprezen-
towa#y j% zjawiskowo. Niespodziewanie 
scena przybli$y#a si" do mnie o dwa-
trzy kroki, nie trac%c nic z szeroko!ci. 
G#os Cassandry zosta# przekazany pre-
cyzyjnie, ze wszystkimi mla!ni"ciami, 
oddechami i odg#osami towarzysz%cymi 
!piewaniu. Lokalizacja instrumentów 
nie budzi#a w%tpliwo!ci, a plany pozo-
stawa#y czytelne. Ring Radiatory Scan-
Speaka wydobywa#y spomi"dzy bitów 
ciche !wisty towarzysz%ce przesuwaniu 
palców po strunach i roztaczaj%c deli-
katn% aur" wokó# muzyków. Kolumny 
Barletty pozwala#y zogniskowa( uwag" 
na dowolnym instrumencie, wyodr"b-
ni( go z pozosta#ych i !ledzi( jego parti"  
na tle reszty ansamblu bez uszczerb-
ku dla odbioru ca#o!ci. To by#a wielka  
klasa.

W rocku Xaviany równie$ nie straci#y 
rezonu. Co prawda, nie mia#em !mia#o-
!ci s#ucha( na nich Rammsteinu – jako! 
nie pasowa#y mi wizualnie do tanz me-
talu – ale bez problemów radzi#y sobie 
z nagraniami Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Petera Gabriela i Joe Bonamassy. Zreszt%, 
d#ugie solówki tego ostatniego na Picco-
lach zdawa#y si" bardziej dopieszczone, 
ni$ dot%d s%dzi#em.

.RQNOX]MD�
Xaviany XN Piccola bez w%tpienia 

maj% dusz", jak dawne instrumenty w#o-
skich mistrzów czy niektóre legendarne 
samochody. Ich elementy sk#adowe nie 
s% niczym wyj%tkowym, a z#o$one w ca-
#o!( przez jakiego! innego projektanta 
da#yby po prostu niez#e kolumny. Ro-
berto Barletta z ekip% stworzyli jednak 
g#o!niki wyj%tkowe i w#a!nie tym ró$ni% 
si" arty!ci od rzemie!lników.
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Xavian XN Piccola 
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Dane techniczne:

6NXWHF]QRĂÊ��� 85 dB 

,PSHGDQFMD��� 8 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 44 Hz – 30 kHz 

5HN��PRF��Z]P���� 30-120 W 

:\PLDU\��Z�V�J���� 90/19,6/32 cm 

0DVD��� 22 kg 

Ocena:
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