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W latach 80. studiowa!em elektronik" 
w Turynie. Wtedy moj# pasj# by!o pro-
jektowanie wzmacniaczy mocy. Pierwsze 
zestawy g!o$nikowe zbudowa!em w wieku 
czternastu lat. By!y to przyjemne, dwudro%-
ne monitory z klasycznymi angielskimi 
przetwornikami. W 1989 roku zatrudni! 

mnie w!oski dystrybutor Audaxa i Peer-
lessa. Dzi"ki temu mog!em zdoby& do-
$wiadczenie nie tylko ze wzmacniaczami, 
ale te% g!o$nikami, zwrotnicami i profesjo-
nalnymi zestawami o wysokiej mocy.
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Kiedy w Turynie pozna!em moj# %on", 
postanowi!em przeprowadzi& si" do Pragi 

i ca!kowicie zmieni& swoje %ycie. Pierwsze 
miesi#ce w Czechach sp"dzi!em na nauce 
j"zyka i poznawaniu nowej kultury, zupe!-
nie innego otoczenia. Na pocz#tku by!o 
to dla mnie trudne, bo nie mog!em si" 
z nikim porozumie&, nawet po angielsku. 
W 1995 zacz#!em si" ju% powoli odnajdy-
wa&. Rozgl#da!em si" za odpowiednimi 
miejscami, materia!ami i lud'mi, z którymi 
móg!bym stworzy& zgran# ekip". Chcia!em 
ju% wzi#& sprawy w swoje r"ce; zrobi& co$ 
samodzielnie. Stwierdzi!em, %e ( rma nasta-
wiona na wytwarzanie wysokiej jako$ci ko-
lumn w stosunkowo ma!ych seriach musi 
mie& w!asny warsztat. Nie chcia!em zleca& 
podwykonawstwa zewn"trznym ( rmom, 
bo wtedy nie mia!bym kontroli nad wszyst-
kimi etapami produkcji, a gdyby nie uda!o 
si" znale'& dobrych dostawców, by!bym 
ca!kowicie ograniczony.
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Rzeczywi$cie, w mojej ojczy'nie sztuka 
obróbki drewna ma bardzo g!"bokie ko-
rzenie. Drewno zawsze mnie fascynowa!o. 
To jeden z niewielu materia!ów, które maj# 
dusz". Daje poczucie przyjemnego ciep!a. 
W odró%nieniu od przedmiotów z metalu 
czy kamienia, r"cznie wykonane drewnia-
ne meble emanuj# %yciem. Mimo techno-
logicznego post"pu obudowy Xavianów 
s# wci#% wykonywane tradycyjnymi me-
todami. Powoli, starannie, bez ci$nienia. 
Proces jest czasoch!onny i nie pozwala 
na wytwarzanie du%ych ilo$ci obudów, ale 
od pocz#tku stawia!em nie na ilo$&, lecz 
jako$&. 
Przed po!o%eniem forniru obudowy musz# 
by& idealnie g!adkie, a ich r"czne docieranie 
zajmuje wiele godzin, co oczywi$cie prze-
k!ada si" na ostateczn# cen" kolumn. Nie 
zamierzam jednak z tego powodu pozwa-
la& pracownikom, by wyka)czali kolumny 
byle jak. Wspó!pracujemy z jednym z naj-
lepszych producentów fornirów w Europie, 
wi"c same materia!y sporo kosztuj#. Nie-
umiej"tne czy pospieszne nak!adanie tych 
oklein by!oby grzechem. A czescy stolarze 
wiedz#, co robi#.
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Pierwszym modelem by!y dwudro%ne mo-
nitory XN225. Ma!e zestawy w obudowie 
zamkni"tej, z przetwornikami Peerlessa 
i Audaxa, stanowi!y kontynuacj" projektu, 
który opracowa!em jeszcze we W!oszech. 
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Czeski rynek zareagowa! na t" nowo$& en-
tuzjastycznie. Wprowadzi!em troch" $wie-
%ego powietrza w kraju, gdzie liczy!y si" 
tylko najwi"ksze marki. Ma!e czeskie (rmy 
jako$ nigdy nie mia!y wystarczaj#cej si!y 
przebicia. 
W 1997 roku Xavian mia! ju% 10 pracow-
ników, a siedziba (rmy znajdowa!a si"  
w centrum Pragi. Trzy lata pó'niej prze-
prowadzili$my si" 30 kilometrów dalej, do 
Kladna. Dysponujemy hal# o powierzchni 
500 m2, z czego wi"kszo$& zajmuj# stano-
wiska stolarskie. Jest te% osobne stanowi-
sko lakiernicze, monta%owe, testowe i po-
kój ods!uchowy. Biuro znajduje si" obok 
stanowiska ko)cowej kontroli jako$ci.  
W przysz!o$ci chcia!bym przenie$& fabryk" 

do jeszcze wi"kszego lokum, ale nie intere-
suje mnie rozbudowywanie (rmy w ekspre-
sowym tempie. Obecnie Xavian zatrudnia  
8 osób. To nie tylko $wietni rzemie$lnicy, 
ale i arty$ci.
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Nie. Primissima i Gran Colonna powsta-
j# w tej samej fabryce i w taki sam sposób 
jak dro%sze konstrukcje. Wprowadzaj#c je, 
chcia!em oczywi$cie dotrze& do klientów, 
którzy nie mog# sobie pozwoli& na high-en-
dowe zestawy. Musia!o si" to jednak odby& 
bez drastycznego obni%ania jako$ci. Zdecy-
dowanie nie chcia!em ingerowa& w stolark". 
Zamiast tego postanowi!em rozejrze& si" za 
ta)szymi przetwornikami. W serii Suona 
wykorzystujemy niemieckie Etony. Wytwa-
rzamy je w wi"kszych seriach, a to przek!a-
da si" na ni%sze ceny.

Modele z pierwszej serii Suona 
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Po prostu uda!o nam si" osi#gn#& jeszcze 
lepsze brzmienie i chcieli$my jak najszyb-
ciej zaprezentowa& nowe kolumny klien-
tom. Nie b"d" uprawia! dziwnej polityki  

i zatrzymywa! modeli w katalogu tylko po 
to, %eby pokaza& $wiatu, jacy jeste$my kon-
sekwentni. Je%eli udaje nam si" udoskonali& 
nasze produkty, bezzw!ocznie wprowadza-
my nowe wersje do sprzeda%y.
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Nie wyznaj" jakiej$ szczególnej (lozo-
(i d'wi"ku, natomiast motto $wiadcz#ce  
o moim podej$ciu mog!oby brzmie&: La 

vita in musica! Staram si" nada& kolum-
nom dusz", która sprawia, %e s!uchanie 
staje si" prze%yciem, a nie ma!o wa%nym 
dodatkiem do codziennych obowi#zków. 
Moim celem jest tworzenie czego$ wi"cej 
ni% elementów, które traktuje si" jak wy-
posa%enie domu – drukark" czy kuchen-
k" mikrofalow#. Xaviany maj# by& czym$ 
pi"knym. Dzie!ami sztuki, na których 
mo%na po!o%y& r"k", poczu& ilo$& pracy  
i serce w!o%one w ich wykonanie. Zobaczy& 
na skórzanym pasku numer seryjny, który 
nie sk!ada si" z dziesi"ciu, tylko trzech cyfr. 
Te wra%enia s# dla mnie najwa%niejsze. Jed-
nak im jestem starszy, tym bardziej u$wia-
damiam sobie, %e (rma nie potrzebuje w!a-
snej (lozo(i brzmienia. Nie chc" stawia& 
wszystkiego na jedn# kart". To nie jedna 
wybitna cecha, lecz jednoczesne dopraco-
wanie wszystkich aspektów prezentacji czy-
ni sprz"t wyj#tkowym.
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Wszystko zaczyna si" od wizji, któr# na-
st"pnie musz" prze!o%y& na co$ bardziej 
rzeczywistego. Zazwyczaj jest to kompu-
terowy projekt, w którym wst"pnie okre-
$lam stopie) skomplikowania zwrotnicy  
i oczekiwane parametry kolumn, ca!y czas 
trzymaj#c si" obranego kursu. Nie zawsze 
udaje mi si" pozostawi& za!o%on# na po-
cz#tku cen", ale je$li odchy!ka nie jest du%a, 
nie przejmuj" si". Czasami zdarza si", %e ze-
stawy, które wydawa!y si" dobrze zaprojek-
towane i znakomicie wypada!y w symula-
cji, nie chc# gra& w naszym pomieszczeniu 
ods!uchowym. Niektóre przetworniki po 
prostu nie brzmi# tak dobrze, jak teoretycz-
nie powinny. Wtedy mody(kuj" oryginalny 
projekt albo od razu wyrzucam wszystko do 
kosza. Czy jest to stracony czas? Nie. Aby 
stworzy& pi"knie brzmi#ce kolumny, warto 
po$wi"ci& te wszystkie godziny. Pomiary s# 
w tym procesie pomocne, ale to s!uch jest 
ostatecznym s"dzi#.
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Wspó!pracujemy g!ównie ze Scan-Spea- 
kiem. Mamy te% dobry kontakt z dzia!em 
badawczo-rozwojowym tej (rmy, a wiele 
spo$ród dostarczanych przez ni# przetwor-
ników powstaje zgodnie z naszymi specy(-
kacjami. Jako$& skandynawskich produktów 
jest pierwszorz"dna. Mimo to poddajemy te-
stom ka%dy g!o$nik przed zamontowaniem 
go w obudowie. Wszyscy s# tylko lud'mi, 
wi"c bierzemy pod uwag" nie tylko wady 
produkcyjne, ale te% uszkodzenia mog#ce 
powsta& w transporcie i wady wynikaj#ce ze 
zmian temperatury. Udana wspó!praca ze 
Scan-Speakiem nie oznacza, %e zaprzesta!em 
poszukiwa). Od dwóch lat $ledz" sytuacj" na 
rynku w!oskim i jestem pozytywnie zasko-
czony jako$ci# niektórych modeli przezna-
czonych na rynek profesjonalny. W!asnych 
g!o$ników nie zamierzam wprowadza&. Xa-
vian produkuje kolumny, a nie drivery, cew-
ki czy kondensatory. S# od tego specjali$ci, 
a my nie b"dziemy wykonywa& pracy, któr# 
codziennie zajmuje si" wielu doskona!ych 
in%ynierów i udawa&, %e wychodzi nam to 
lepiej. Skromno$& jest cnot#.

Jedni producenci zestawów  
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Rozumiem, %e mówi pan o (rmach takich 
jak Harbeth, któr# prywatnie bardzo sza-
nuj". Jestem jednak daleki od stwierdze-
nia, %e obudowy kolumn powinny wpa-
da& w wibracje. Co najwy%ej mog# by&  
w pewnym stopniu celowo os!abione, aby 
poch!on#& jak#$ cz"$& energii g!o$nika. 
Czasami mo%na w ten sposób uzyska& cie-
kawe rezultaty z jednostkami o wysokiej 
dobroci ca!kowitej (Qts). Oczywi$cie nie 
ka%dy zna si" na szczegó!ach technicznych 
i zawsze mo%na zosta& skrytykowanym 
przez mniej zorientowanych klientów. Uni-
kam uk!adów o wysokiej dobroci i stosuj" 
klasyczne obudowy wentylowane lub za-
mkni"te. Wydaje mi si", %e nie wszyscy 
producenci kolumn zdaj# sobie spraw"  
z faktu, jak wa%ne jest ich prawid!owe wy-
t!umienie. W wielu modelach stosujemy 

trzy rodzaje materia!ów t!umi#cych, co 
poprawia prezentacj" $rednicy pasma – 
wokale s# bardziej wyraziste, a prze!om 
$rednich i wysokich tonów staje si" szla-
chetniejszy i mniej agresywny. Ostatnio 
skupi!em si" na czym$ nieco dziwnym,  
a mianowicie na brzmieniu g!o$ników od 
ty!u. Przeanalizowa!em brzmienie wie-
lu uk!adów od drugiej strony membrany 
i mam nadziej", %e uda si" prze!o%y& te ba-
dania na popraw" brzmienia. Mo%e nawet 
powstanie na tej bazie nowy *agowiec.
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Tak, w konstrukcjach takich jak Giulietta 
czy Giulia zasypanie komór balastowych 
daje wyra'nie lepsze brzmienie, poniewa% 
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du%a masa obudów poprawia reprodukcj" 
niskich cz"stotliwo$ci. Piasek jest ideal-
nym materia!em do doci#%ania skrzynek. 
Polecam ten zabieg ka%demu. Gdyby nie 
znacz#ca ró%nica w kosztach opakowa)  
i transportu, nasze kolumny by!yby doci#-
%ane fabrycznie.
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podstawki Classico i ST612  
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Podstawki maj# du%y wp!yw na ostateczny 
rezultat brzmieniowy, a modele, o których 
pan wspomina, istotnie si" ró%ni#. Model  
z drewnian# nog# daje cieplejszy i !agod-
niejszy d'wi"k, a monitory ustawione na 
ST612 Metallico graj# bardziej dynamicz-
nie, czysto i szczegó!owo, ze stabilniejsz# 
scen# stereofoniczn#. Metalowe podstawy 
maj# do$& skomplikowany kszta!t i mo%-
na je wype!ni& piaskiem, co mo%e jeszcze 
odrobin" poprawi& brzmienie, a klientowi 
daje pole do eksperymentów.
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tunele rezonansowe. Czy chodzi  
R�HVWHW\NÚ"

Nie, o jako$& d'wi"ku. Tunele bas-re*eksu 
wykonujemy z masywnych aluminiowych 
rur o grubo$ci 4-5 mm, co gwarantuje 
znakomit# sztywno$& i zapobiega modu-
lowaniu niskich tonów, jak to ma miejsce  
w przypadku tanich, plastikowych tuneli. 
Nasze bas-re*eksy s# mocowane do obu-
dów na wcisk i jednocze$nie klejone, co 
czyni je niemal%e integralnymi elementa-
mi konstrukcji. W ten sposób uzyskujemy 
pewno$&, %e tunele nie wpadn# w niepo%#-
dane wibracje ani nie odczepi# si" od obu-
dowy.
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Moje do$wiadczenia z obudowami za-
mkni"tymi si"gaj# roku 1996. Pod!ogowe 
Giulie, monitory XN270, subwoofery i kil-
ka innych konstrukcji to uk!ady zamkni"-
te. Nie potra(" stwierdzi&, która szko!a jest 
lepsza. Obie maj# wady i zalety, a ostatecz-
ny werdykt powinien zale%e& od ods!u-
chu konkretnego modelu. Inna sprawa, %e 
obudowy wentylowane mo%na dowolnie 
stroi&, wi"c wszystko zale%y od zamierzenia  

i talentu konstruktora. We'my trójdro%ne 
pod!ogówki Preludio – maj# ob(cie wy-
t!umione obudowy i dwa tunele nastrojone 
tak nisko, %e ledwie uzupe!niaj# najni%sze 
cz"stotliwo$ci i nie wprowadzaj# podbi-
cia. Nie mo%na te% wierzy&, %e kolumny  
w obudowie zamkni"tej zawsze b"d# 
brzmia!y czysto i bez nienaturalnych efek-
tów. To nieprawda. Linie transmisyjne  
i odgrody to ciekawe pomys!y, ale w naszych 
warunkach nie ma szans na wdro%enie tych 
rozwi#za) do produkcji.
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System z dwoma wooferami pozwala 
brzmieniowo „powi"kszy&” subwoofer bez 
zmiany jego (zycznych gabarytów. We-
wn"trzny g!o$nik w pewien sposób odci#%a 
ten zewn"trzny, wi"c otrzymujemy efekt 
dwukrotnie wi"kszej masy i powierzchni 
drgaj#cej. Wzmacniacze dostarcza (rma 
zajmuj#ca si" wy!#cznie tego typu uk!a-
dami. Modu!y zamawiane przez nas maj# 
wi"ksze kondensatory w zasilaczu, mody-
(kowane (ltry i sprecyzowane przez nas 
cz"stotliwo$ci odci"cia.

-DNLH�GRNïDGQLH�OLF]E\�PD�SDQ� 
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Bardzo nie masowe. W Europie sprzedaje-
my najwi"cej kolumn w Czechach i w Pol-
sce, a pojedynczy transport to mniej wi"cej 
kilkana$cie, najwy%ej kilkadziesi#t paczek. 
Oczywi$cie mamy te% dystrybutorów w in-
nych krajach. Mniej wi"cej 75 % ca!ej pro-
dukcji tra(a na eksport.

3ODQ\�QD�SU]\V]ïRĂÊ"

Obecnie prowadzimy prace nad trzema no-
wo$ciami. Zamierzamy zmieni& lini" sub-
wooferów – nada& ich brzmieniu wi"ksz# 
zwarto$& i dynamik". B"dziemy tak%e roz-
wija& seri" Orchestra, w której ju% nied!ugo 
powinno si" pojawi& kilka nowych kon-
strukcji. Oprócz tego ma!a niespodzianka 
– pierwszy i jedyny kabel g!o$nikowy o na-
zwie Mondiale. Wi"cej chyba nie powinie-
nem zdradza&.

']LÚNXMÚ�]D�Z\ZLDG�L�ĝ\F]Ú�ZLHOX�

sukcesów.
Ja równie% dzi"kuj" za po$wi"cony czas  
i pozdrawiam wszystkich czytelników.
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