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Teoria  
i muzyka
Chario Academy Sonnet
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hario to nazwa zespo!u muzycz-
nego, który w latach 60. za!o"yli 
dwaj szkolni przyjaciele z Medio-

lanu: Carlo Gino Vicenzetto i Mario Marcel-
lo Murace. Chario jest zbitk# sylab z obu 
imion (Carlo by! przez znajomych nazywa-
ny z angielska – Charlie). Wspólne upodo-
bania muzyczne oraz do$wiadczenie zawo-
dowe jednego z przyjació! (Mario pracowa! 
jako telewizyjny re"yser d%wi&ku w La Scali) 
zaowocowa!o stworzeniem prototypu w!as- 
nych zestawów g!o$nikowych. Gdy si& oka-
za!o, "e niepor&czny w ustawieniu – bo sk!a-
daj#cy si& z trzech kolumn – produkt gra! 
naprawd& nie%le, Charlie i Mario zdecydo-
wali si& za!o"y' (rm&. 

By! rok 1975. Po tym, jak kolejne projek-
ty, tym razem ju" konwencjonalne kolumny 
stereo, zyska!y uznanie na lokalnym rynku, 
skromna (rma zosta!a w 1981 roku przej&ta 
przez grup& inwestorów i zmieni!a siedzib& 
na wi&ksz#, w Vimercate, niedaleko Medio-
lanu. Szefem pionu in"ynierskiego pozostaje 
do dzisiaj Mario Marcello Murace.

Oferta Chario jest rozbudowana. Pe!ny 
katalog sk!ada si& z pi&ciu serii: Piccolo, 
Syntar, Syntar R, Constellation oraz )ago-
wej Academy. Linia Academy ma d!ug# 
tradycj&. Jej pierwsza ods!ona przypad!a 
na pocz#tek lat 90. Na prze!omie wieków 
modele zosta!y odnowione jako Acade-
my Millenium. W po!owie ubieg!ej de-
kady seri& zmodernizowano jeszcze raz –  

i w trzeciej wersji pozostaje w katalogu do 
dzisiaj. Producent mówi o niej Academy „S”, 
ale dopisku tego nie znalaz!em ani na pude!-
ku, ani na samej kolumnie. 

Lini& tworz# dwa modele pod!ogówek 
(Sovran i Serendipity), recenzowane dzi$ 
monitory Sonnet oraz dwa modele g!o$ni-
ków centralnych (Sapphire i Solitaire). 

Budowa
Obudowa Sonnetów to po!#czenie luksu-

su i dyskrecji. Na ten pierwszy sk!adaj# si& 
$cianki boczne, górna i dolna – wykonane 
z klepek drewna orzechowego. Kraw&dzie 

skrzynek s# mocno zaokr#glone. O dys-
krecji natomiast $wiadczy brak $wiec#cych 
powierzchni, zb&dnych ozdób, stonowana 
kolorystyka i matowy lakier. *cianki przed-
ni# oraz tyln# wykonano z HDF-u pokryte-
go ciemnogra(towym lakierem, imituj#cym  
w dotyku aksamit. Chario robi# bardzo 
dobre wra"enie wizualne – jako stolarskie 
dzie!o dla prawdziwych koneserów.

Sonnety to monitory do$' poka%ne  
i masywne. Jednak ustawienie ich na dedy-
kowanych stendach (wyko+czonych tym 

samym lakierem co fronty obudów) dodaje 
im powabu i lekko$ci. Podstawki to, nieste-
ty, dodatkowy wydatek – blisko 3000 z! – ale 
dla przysz!ych nabywców powinien to by' 
zakup obowi#zkowy. Nie tylko ze wzgl&dów 
estetycznych, ale tak"e konstrukcyjnych  
i brzmieniowych. Jako "e ods!uch zostawia-
my na koniec, warto w tym miejscu po$wi&-
ci' kilka s!ów w!a$nie konstrukcji.

Stalowa, pozbawiona kolców podstawa 
stendów ma kszta!t litery „V”. Pojedynczy 
(aluminiowy) trzon jest wygi&ty w !uk, 
a stalow# gór& pokrywa warstwa g#bki  
– aby unikn#' zarysowania przykr&canej 
dwiema $rubami obudowy. Jedna sztuka 
wa"y 13 kg. Powy"sze elementy o niczym 
jeszcze nie decyduj#. Najwa"niejsze jest od-
chylenie górnej platformy o kilka stopni do 
ty!u oraz zaskakuj#ca wysoko$' stendów – a" 
75 cm. T& wysoko$' troch& wyja$nia zdj&cie 
maskownic z samych monitorów. Okazuje 
si& bowiem, "e kopu!ka znajduje si& poni"ej 
przetwornika $rednio-niskotonowego. Roz-
wi#zanie jest jednak wci#" zastanawiaj#ce. 
Przecie" zwykle, nawet zawsze, odchylenie 
kolumny cofa kopu!k& wzgl&dem miejsca 
ods!uchowego, a nie, tak jak tutaj, przybli"a.

Producent prezentuje bardzo rozbu-
dowane wyja$nienia dotycz#ce koncepcji 
takiej budowy. Nie wiem, czy zrozumie-
nie wszystkiego jest w ogóle mo"liwe, ale 
przynajmniej spróbujmy. Najlepiej b&dzie 
chyba zacz#' od ko+ca, czyli od budowy 

kopu!ki. To w!asna konstrukcja Chario – 
T32 Silverso,. Tekstylna membrana, po-
kryta cieniutk# warstw# aluminium, ma 
$rednic& 32 mm – o wiele wi&ksz# ni" naj-
cz&$ciej spotykane przetworniki 25-mm.  
Zwi&kszenie $rednicy oznacza szersze pa-
smo przenoszenia. Rzeczywi$cie, punkt 
podzia!u cz&stotliwo$ci ustalono na nie-
spotykanie niskim poziomie 1180 Hz – co 
w efekcie „przelewa” na g!o$nik wysokoto-
nowy znaczn# cz&$' $rednich tonów. Cho' 
fakt ten mo"e cz&$ciowo usprawiedliwia' 
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Na tabliczce nazwiska:  

projektanta, artysty stolarza  
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Od spodu: woofer z nietypowym 

magnesem oraz ponadwymiarowa 
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Rozbudowana zwrotnica  
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wysuni&cie kopu!ki do przodu, to wci#" nie 
wiemy, jaki jest w tym wszystkim cel. 

Mario Murace sugeruje, "e g!ówny kie-
runek jego badaniom nada!a tzw. Duplex 
-eory. Mówi ona, "e cz!owiek lokalizuje 
d%wi&k o cz&stotliwo$ci poni"ej 700 Hz na 
podstawie ró"nicy czasu, w jakim dociera 
on do prawego i lewego ucha (ITD: Inter- 
-aural Time Delay), natomiast powy"ej  
1400 Hz – na podstawie ró"nicy nat&"e- 
nia (IAD: Inter-aural Amplitude Di.eren-
ce). Problem wyst&puje w przedziale 700– 
–1400 Hz – w którym sposób lokalizacji jest 
niewyja$niony. Wiadomo jedynie, "e tam 
w!a$nie nast&puje „przej$cie” od IAD do 
ITD. W zestawach g!o$nikowych praktycz-
nie zawsze zakres ten pokrywa przetwornik 
$redniotonowy lub nisko-$redniotonowy, 
nigdy za$ posiadaj#ca zupe!nie inn# cha-
rakterystyk& kierunkow# kopu!ka. Wed!ug 
za!o"enia Mario Murace przypisanie cz&$ci 
„spornych” cz&stotliwo$ci tweeterowi ma si& 
przyczyni' do lepszej lokalizacji d%wi&ków 

$rednicy i stworzenia dzi&ki temu brzmie-
nia plastycznego w ca!ym zakresie. To od-
wa"ne za!o"enie, gdy" w praktyce oznacza, 
"e punkt „szycia” cz&stotliwo$ci pomi&dzy 
dwoma g!o$nikami b&dzie maskowany sa-
mym „szyciem”. Mario Murace chce w taki 
okr&"ny sposób stworzy' iluzj& pracy jed-
nego pe!nozakresowego przetwornika, dla 
którego muzyka by!aby muzyk#, a nie sum# 
góry, $rednicy i do!u. Wed!ug niego ludzkie 
ucho nie jest bowiem aparatem pomiaro-
wym wychwytuj#cym wszystkie nierówno-
mierno$ci pasma przenoszenia, lecz przede 
wszystkim narz#dem lokalizacji d%wi&ków.

G!ówny konstruktor Chario ma w!asn# 
koncepcj& tego, jak powinien wygl#da' 
punkt podzia!u. Zazwyczaj producenci d#"# 
do tego, aby na wykresie !#czenie cz&stotli-
wo$ci przetworników by!o niewidoczne. 
Mario Murace natomiast dostarcza wykres, 
na którym nie ukrywa istnienia ma!ego, ale 
wyra%nego do!ka w tym punkcie. Jego zni-
welowanie nie powinno by' takie trudne 

– woofer gra przecie" z ogromnym niewy-
korzystanym zapasem i jego !agodniejsze 
(ltrowanie za!atwi!oby spraw&. Okazuje si& 
jednak, "e dla realizacji (rmowej (lozo(i 
istotniejsze jest, aby krzywe cz&stotliwo$ci 
obu przetworników poza u"ytecznym za-
kresem opada!y w sposób wzgl&dem siebie 
lustrzany. Sam d%wi&k ma si& wtedy sta' 
bardziej plastyczny i namacalny, a skoro 
przyrz#dy pomiarowe wykazuj# jaki$ pro-
blem – tym gorzej dla przyrz#dów. 

Chario tworzy w ten sposób d%wi&k z ide# 
przewodni#, nie udaj#c, "e goni za u!ud# 
idealnego pasma przenoszenia i iluzj# ideal-
nej neutralno$ci.

Skomplikowane? Ale" do wyja$nienia, 
dlaczego przy odchylonej $ciance kopu!ka 
znajduje si& pod wooferem, nawet si& nie 
zbli"yli$my. Aby wszystko zrozumie', nale-
"y jeszcze tylko przej$' przez „trzy hipotezy 
percepcji”, cz&stotliwo$' Schroedera, efekt 
Haasa, wykresy pomiaru przesuni&cia fa-
zowego dla ró"nych k#tów... Przyznam, "e 
mimo najszczerszych ch&ci podda!em si&. 
Firma Chario zyska!a w ten sposób mój 
szacunek – za to, "e zam&czy!a mnie nad-
miarem informacji; zwykle kr&c& przecie" 
nosem na ich brak.

Trudno powiedzie', na ile wszystkie te 
kwestie zainteresuj# zwyk!ego audio(la. 
Mnie zaimponowa! profesjonalizm w obja-
$nianiu przysz!emu klientowi naukowych 
podstaw zastosowanych rozwi#za+. Ze s!ów 
Mario Murace przebija nie tylko kompeten-
cja, ale i pasja. Wida' j# szczególnie w tych 
passusach, gdzie porównuje on produk-
cj& kolumn do wytwarzania instrumentu 
muzycznego. To zupe!nie inne procesy, ale  
w ka"dym projektant dokonuje wielu wybo-
rów, tworz#cych w efekcie okre$lon# kon-
cepcj& brzmienia.

Na koniec kilka s!ów o przetworniku 
$rednio-niskotonowym. To tak"e oryginal-
na konstrukcja Chario, z dwoma rzadko 
spotykanymi rozwi#zaniami. Po pierwsze, 
uk!ad magnetyczny tworzy dziewi&' kr#"-
ków umieszczonych na obwodzie podstawy 
kosza. Po drugie, membrana (wykonana 
z Rohacellu i o 17 cm $rednicy) ma kszta!t 
pe!nego odwróconego sto"ka – bez $ci&tego 
wierzcho!ka, jak to ma miejsce w znakomi-
tej wi&kszo$ci przetworników, gdzie wyci&-
cie jest maskowane nak!adk# przeciwpy!o-
w# lub wype!niane korektorem fazy.

Dla porz#dku odnotujmy jeszcze po-
dwójne terminale WBT, bas-re)eks o nie-
typowym sp!aszczonym kszta!cie oraz 
znakomite komponenty w rozbudowanej 
(jak na konstrukcj& dwudro"n#) zwrotnicy 
– polipropylenowe kondensatory Soundcap, 
oporniki Mil i cewki powietrzne.

Wysokie stendy  
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Ods!uch Sonnetów zosta! przeprowadzo-
ny w dwóch systemach. Pierwszy sk!ada! si& 
z odtwarzacza Naim 5X (z Flatcapem 2X), 
przedwzmacniacza lampowego BAT VK3iX 
SE i tranzystorowej ko+cówki mocy Conrad-
Johnson MF 2250. W drugiej ods!onie dzie-
lony wzmacniacz zast#pi!a integra Audio 
Research VSi75. Okablowanie to Acrolink 
(!#czówki 6N D 5050II i 7N A 2400III oraz 
g!o$nikowy 6N-S3000), natomiast sieciówki 
– PAL i Neel. Impedancja znamionowa Son-
netów to 4 omy i z zamieszczonego przez 
producenta wykresu wynika, "e poni"ej tego 
poziomu nie spada prawie w ogóle. Przy de-
klarowanej skuteczno$ci 90 dB kolumny nie 
powinny stanowi' trudnego obci#"enia dla 
"adnego klasowego wzmacniacza.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Ods!uch Sonnetów rozpocz#!em bez 
zaznajomienia si& z materia!ami informa-
cyjnymi. Dopiero po kilku dniach, z za-
awansowanymi ju" notatkami, zacz#!em si& 
wczytywa' w przytoczone wy"ej koncepcje. 
I by!em zdumiony tym, jak bardzo dekla-
rowana (lozo(a brzmienia pokrywa si&  
z rzeczywistym efektem. Kilka zda+ z moje-
go brudnopisu by!o niemal kopi# sformu!o-
wa+ producenta.

Po pierwsze, d%wi&k jest p!ynny. Zakresy 
wirtuozersko ze sob# wspó!graj#, tworz#c 
sko+czon# ca!o$'. Kolumny przetwarzaj# 
ca!e pasmo w sposób kompletny – pocz#t-
kowo mo"na wr&cz odnie$' wra"enie, "e 
konstruktor chcia! ka"dy fragment pasma 
wyeksponowa'. Ale od razu przychodzi re-
)eksja, "e jest odwrotnie. Nie odnajdziemy 
tu efekciarstwa, jakby intencj# by!o w!a$nie 
unikni&cie faworyzowania jakiegokolwiek 
podzakresu. Jakby naprawd& d%wi&k do-
chodzi! z jednego, pe!nozakresowego prze-
twornika.

Po drugie, Sonnety tworz# bardzo su-
gestywn# scen&. Z!udzenie materializacji 
d%wi&ków jest tym bardziej godne uznania, 
"e nie wynika ono z hiperdok!adnej lokali-
zacji. Instrumenty zajmuj# swoje okre$lone 
miejsca, ale wskazane batut# dyrygenta,  
a nie skalpelem chirurga. Ka"dy d%wi&k staje 
si& prawdziwy i wiarygodny. 

Stereofonia Sonnetów ma ponadto kilka 
cech szczególnych. Nieco rozmyty jest tzw. 
sweet spot. Ale za to zmieniaj#c k#t dogi&cia, 
mo"emy osi#gn#' zadziwiaj#ce rezultaty. Te 
kolumny nie maj# jednego optymalnego 
ustawienia. W ka"dym zagraj# tak samo su-
gestywnie. Z tym, "e zale"nie od w!asnych 
preferencji, mo"emy albo sobie scen& roz-
szerzy' na boki, albo rozbudowa' plany 
g!&bi. Mo"na te" wybra' z!oty $rodek. Prze-

strzenna elastyczno$' to niezaprzeczalny 
walor )agowych monitorów Chario.

Uniwersalno$' nie dotyczy jednak wszyst-
kich aspektów brzmienia. Jak ju" sygnalizo-
wa!em, Sonnety realizuj# okre$lon# koncep-
cj&, co zawsze musi si& wi#za' z pewnymi 
kompromisami. W!oskie monitory tworz# 
obraz muzyczny ze zmi&kczonymi kontura-
mi. Wype!nienie basu i $rednicy nadaje mu-
zyce pierwiastek ocieplenia. Mo"na nawet 
odnie$' wra"enie, "e brzmienie jest lekko 
przyciemnione. Ale to nie do ko+ca prawda. 
Najwy"sze rejestry rzeczywi$cie nie s# tak 
ekspansywne i wy$rubowane, jak w wielu 
innych kolumnach, z tym "e to jest uwaga 
wy!#cznie porównawcza. Kiedy si& s!ucha 
muzyki p!yn#cej z Sonnetów bez "adnych 

odniesie+ do tego, co si& zna z przesz!o$ci, 
to okazuje si&, "e niczego w niej nie brakuje. 
Chario traktuje muzyk& jako ca!o$', a nie 
jako zbiór elementów sk!adowych.

Niskie tony, jak na monitor, s# zaskakuj#-
co rozci#gni&te. Graj# do$' mi&kko, ale "wa-
wo. Ich solidn# mas& pobudza bardzo wyso-
ki wspó!czynnik przytupywania. Wyra%nie 
zaznaczona sekcja rytmiczna zachowuje 
jednak niemal idealn# równowag& pomi&-
dzy po$piechem a pieczo!owito$ci#. „Dobit-
no$'” – to chyba okre$lenie najbardziej do 
niej pasuj#ce. 

*rednic& wype!nia pe!na paleta soczy-
stych barw, które dzi&ki sugestywnej loka-
lizacji rozkwitaj# przed s!uchaczem w spo-

sób niemal magiczny. Po pewnym czasie 
odkrywamy w Sonnetach jeden z ich wi&k-
szych walorów: nie pozwalaj# si& do siebie 
przyzwyczai'; ci#gle zaskakuj#. Z ka"dego 
rodzaju realizacji wydobywaj# co w niej 
oryginalne, charakterystyczne i wyj#tkowe. 
Ka"da p!yta brzmi inaczej. Po sko+czeniu 
jednej od razu mamy ochot& na kolejn#. 
Sonnety $wietnie si& czuj# w ka"dym reper-
tuarze. S# nawet do$' !askawe dla starszych 
nagra+.

Testowane monitory nie wpisuj# si&  
w koncepcj& d%wi&ku ulotnego i napowie-
trzonego. Brzmienie jest g&ste, oleiste (cho' 
jednocze$nie energetyczne) i odwa"nie 
wype!nia pomieszczenie. W po!#czeniu  
z ogromn# scen# daje to $wietny efekt. S!u-
chacz odczuwa pod$wiadom# satysfakcj&, 
"e muzyka otacza go tak dok!adnie.

Na koniec jeszcze dygresja dotycz#ca 
podstawek. Po w!a$ciwym ods!uchu Sonne-
ty stan&!y na moich prywatnych stendach,  
o prawie 20 cm ni"szych, ale za to wa"#-
cych 40 kg/sztuka. No i nic. To by! owszem, 
rozpoznawalny d%wi&k tej samej kolumny, 
mo"na by!o wymieni' z grubsza te same ce-
chy brzmienia, ale od pocz#tku by!o jasne, 
"e to ju" nie to. Brakowa!o jakiego$ trudne-
go do zidenty(kowania elementu, czego$, 
co sprawia, "e d%wi&k jest taki, jak by' powi-
nien. To smutna wiadomo$' dla tych, którzy 
chcieli zaoszcz&dzi'. 

Mówi si&, "e produkty najwy"szej kla-
sy s# pozbawione cech w!asnych. Zgoda,  
z tym "e poj&cie neutralno$ci w akustyce jest 
niezwykle subiektywne, a zamierzenia kon-
struktorów nie zawsze musz# si& pokrywa'  
z wra"eniami s!uchaczy. Sonnety id# w in-
nym kierunku. One tworz# zupe!nie $wia-
domie  i celowo d%wi&k z w!asn# sygnatur#. 
Sygnatur# arcymistrzowsk#.

.RQNOX]MD

Sonnet to fascynuj#cy monitor – zarówno 
w zamy$le, wykonaniu, jak i w brzmieniu. 
Zachwyt ich wygl#dem miesza si& z szacun-
kiem dla projektanta i uznaniem dla brzmie-
nia. Z "alem oddaj& dystrybutorowi.
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