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N ie ma g∏oÊnika centralnego 
i subwoofera? Nie mo˝na zbu-
dowaç systemu 5.1? SpecjaliÊci

od marketingu uznajà to za b∏àd strate-
giczny, ale ja odczuwam ulg´. Byç mo˝e
ktoÊ wreszcie zrozumia∏, ˝e kino domowe
za 2999 z∏ jest równie nieustawne 
w mieszkaniu, co nieefektywne. Coraz
wi´cej ludzi idzie po rozum do g∏owy i na
rynku daje si´ zauwa˝yç „umiarkowany
powrót do stereo”. Nie mam nic prze-

ciwko systemom au-
dio/wideo, ale mam
ÊwiadomoÊç, ˝e pi´ç
maluchów nie dorów-
na jednemu mercede-
sowi, jak by ta druga
marka nie spsia∏a.

Budowa
Monitorki sà ∏adne.

Pod∏ogówki podobno

nie. Spotka∏em si´ z opiniami, ˝e sà wr´cz 
toporne. Ale przez lata nauczy∏em si´ pa-
trzeç na drewniane skrzynki inaczej. 
Wykr´cam g∏oÊniki, bior´ zwrotnic´ pod
lup´, patrz´ na spojenia i pukam w skrzy-
nie. Byç mo˝e Xaviany nie zabijajà wyglà-
dem, ale nie zgodz´ si´, ˝e sà êle zrobione,
jak napisano na naszym forum.

Skrzynki wykonano z najporzàdniejsze-
go MDF-u w tej grupie, a przednie Êcianki
sà najgrubsze. W Êrodku nie ma wzmoc-
nieƒ, ale te˝ ich nie potrzeba. Za ca∏e wy-
t∏umienie s∏u˝y pokaêny p∏at gàbki, przy-
klejony do tylnej Êcianki. Obudowy 
wykoƒczono naturalnym fornirem, który
byç mo˝e na pierwszy rzut oka nie wyglà-
da lepiej od okleiny, ale okiem b´dziemy
rzucaç cz´Êciej, zw∏aszcza po zakupie.

Kszta∏ty nie ulegajà modom. To trady-
cyjny prostopad∏oÊcian z ostrymi kanta-
mi; zwyk∏a skrzynka. Prosto z obudowy,
nie z plastikowej wk∏adki, wystaje para
gniazd. W g∏oÊniki Xavian zaopatruje si´
u Duƒczyków. Nisko-Êredniotonowe ma-
jà membrany z papieru, magnesy wielkie
jak talerze i metalowe kosze. Kopu∏k´ wy-
twarza Peerless (tak by∏o w egzemplarzu do-
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starczonym do redakcji), chocia˝ od jakiegoÊ
czasu dost´pne sà Scan-Speaki. Druga mar-
ka jest bardziej presti˝owa, ale efekt taki sam
– g∏oÊniki sà identyczne. Osie przetworni-
ków nisko-Êrednio- i wysokotonowego zbli-
˝ono poprzez na∏o˝enie na siebie ko∏nierzy.
To wynik dà˝enia do punktowego êród∏a
dêwi´ku które oferuje najlepsze wra˝enia
przestrzenne.

Je˝eli lubujecie si´ w historii producen-
tów, to warto wspomnieç, ˝e wszystkie 
kolumny Xaviana wytwarza si´ r´cznie 
w Republice Czeskiej. Dla mnie to reko-
mendacja, bo wiem, ˝e Polacy czy Czesi sà
bardziej wydajnymi i starannymi wykonaw-
cami ni˝ Francuzi czy W∏osi. Po prostu,
jeszcze im si´ w g∏owach nie poprzewraca∏o.
Znajà wartoÊç pracy i czujà sens kultywo-
wania jej etosu. Je˝eli przyjrzycie si´ Gran
Colonnom z bliska, to zrozumiecie, o co mi
chodzi. Roberto przepad∏ z kretesem u na-
szych sàsiadów nie tylko dlatego, ˝e o˝eni∏
si´ z Czeszkà. Chocia˝, jak sobie przypomn´
swoje spacery po Pradze, to jestem sk∏onny
go zrozumieç.

Wra˝enia ods∏uchowe
Wprawdzie na s∏uchaniu muzyki forte-

pianowej zakoƒczy∏em, ale ten opis posta-
nowi∏em rozpoczàç w∏aÊnie od niej. Dlate-
go, ˝e kiedy w∏àczy∏em „Grand Piano”,
przyku∏o mnie do fotela. Od pierwszych se-
kund wiedzia∏em, ˝e w porównaniu z resz-
tà kolumn z tego testu, brzmienie fortepia-
nu na Xavianach to po prostu inna bajka.
Gran Colonnom znacznie bli˝ej do pozio-
mu AP Tempo VI ni˝ do typowych przed-
stawicieli segmentu 2000-4000 z∏.

Dêwi´k si´ otworzy∏, zw∏aszcza w dwóch
aspektach: góry pasma i przestrzeni. Je˝eli
chodzi o t´ pierwszà, nareszcie przesta∏em
s∏yszeç robot´ kopu∏ek, które koniecznie
musia∏y coÊ uwypukliç. Dêwi´k sta∏ si´ 
aksamitny, swobodny i prawdziwy. Przy
braku wyostrzeƒ i ekspozycji pojawi∏o si´
mnóstwo szczegó∏ów. Wiele razy czyta∏em
o „zdj´ciu kotary z g∏oÊnika” i tym 
razem zdarzy∏o si´ w∏aÊnie coÊ takiego. S∏u-
chajàc wielu kolumn, myÊla∏em: „jest OK,
mo˝e troch´ brz´czà wysokie, ale dó∏ jest

jak nale˝y”. A tutaj mog∏em si´ skupiç si´
na muzyce.

Xavianom uda∏o si´ zniknàç w tym na-
graniu. Prezentacja przestrzeni przypomi-
na∏a do z∏udzenia moje Audio Physiki.
Gran Colonny nie zachowujà si´ jak ko-
lumny pod∏ogowe, ale raczej jak dobry mo-
nitor. SpójnoÊç brzmienia fortepianu, za-
kresy, rejestry? Jest instrument, czyli wy˝sza
szko∏a jazdy. I o ile w przypadku poszcze-
gólnych uczestników tego testu mo˝na by-
∏o chwaliç poszczególne aspekty brzmienia,
to tutaj mo˝na zamknàç spraw´ jednym
okreÊleniem: audiofilskie kolumny. 

W jazzowych sk∏adach us∏ysza∏em praw-
dziwy werbel, mi´sisty kontrabas, czystà 
i jednoczeÊnie nie k∏ujàcà w uszy tràbk´,

a wszystkie instrumenty ustawione w kon-
kretnych miejscach na scenie, której roz-
miary mo˝na by∏o wyczuç. Dêwi´k czysty 
i jednoczeÊnie pozwalajàcy na relaks bez
wzgl´du na poziom g∏oÊnoÊci.

Cz´sto przy zbyt du˝ej iloÊci decybeli
przekraczamy granic´ tolerancji naszych
uszu. G∏ównie ze wzgl´du na ha∏asujàcà gó-
r´ lub dudniàcy bas. Tutaj b´dzie po prostu
za g∏oÊno, ale nienaturalnych zjawisk raczej
nie stwierdzimy. OczywiÊcie, wiele zale˝y
od towarzyszàcej elektroniki. Ja mia∏em
szcz´Êcie korzystaç ze Êwietnych wzmacnia-
czy. Trudno sobie wyobraziç, ˝eby ktoÊ
u˝ywa∏ do nap´dzania tych kolumienek
McIntosha MA7000 i okablowania wartego
tyle, co cztery pary Xavianów, ale uwierzcie
mi – czeskie skrzynki potrafi∏y si´ znaleêç 
w tak doborowym towarzystwie. Mam 
te˝ rozsàdniejszà wskazówk´: Êwietnym

partnerem dla Xavianów jest Baltlab Epoca
1 v.3. Do tego stopnia, ˝e poprosi∏em, aby
dystrybutor koniecznie przedstawi∏ Epoc´
Roberto Barletcie. Byç mo˝e zaowocuje 
to obecnoÊcià naszego produktu za grani-
cà? Polskim firmom trzeba pomagaç,
zw∏aszcza jeÊli ich produkt jest wybitny, 
a w tym przypadku nie mam co do tego cie-
nia wàtpliwoÊci.

W po∏àczeniu Epoki z Gran Colonnami
jest coÊ wyjàtkowego. Nie mam zwyczaju
zbyt d∏ugo s∏uchaç bud˝etowych syste-
mów, a tutaj ju˝ druga p∏yta si´ koƒczy. 
Pora wi´c na zmian´ repertuaru. Pos∏u-
chajcie gitary akustycznej i wokali w soulu.
Takiej integracji Êrednicy z górà trzeba szu-
kaç w wy˝szych cenach. B´dziecie te˝ 
zaskoczeni basem. Mo˝e nie jest to ∏adunek
wybuchowy, ale barwa, g∏´bia i kontrola?
Znów nie mam uwag.

Mogà je mieç jedynie osoby, dla których
najwa˝niejsza jest dynamika i energia prze-
stawiajàca Êciany. Xaviany majà swoje roz-
miary i chocia˝ czasem wra˝enia przekra-
czajà nasze oczekiwania, nie starajà si´ nas
oszo∏omiç Êcianà dêwi´ku. Zachowujà w∏a-
Êciwe proporcje i nie pozwalajà, aby muzy-
ka zmieni∏a si´ w ha∏as.

Konkluzja
Mo˝e w∏aÊnie dlatego grajà tak pi´knie.

Test kolumny 2000–4000 z∏ 

Zaciski wystajà wprost 
z obudowy. To u∏atwia 
instalacj´ przewodów.

Przetworniki z wysokiej pó∏ki. 
Uk∏ad 2,5-dro˝ny.

Xavian Gran Colonna
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 3600 z∏

Dane techniczne

Liczba dróg/g∏oÊników: 2,5/3
SkutecznoÊç: 88 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30 - 250 W
Wymiary (w/s/g): 90/18/23,5 cm
Masa: 18 kg

Ocena

NeutralnoÊç: ≤≤≤≤≤
Dynamika: ≤≤≤≤≥
Stereofonia: ≤≤≤≤≤≤
PrzejrzystoÊç: ≤≤≤≤≤≤
MuzykalnoÊç: ≤≤≤≤≤
Bas: ≤≤≤≤≤
Brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≤

Minimalizm 
w czystej postaci.


