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erwery, plejery i graj!ce kompute-
ry kusz! duchem nowoczesno"ci. 
Tymczasem ci!gle to bajer dla mi-

#o"ników nowinek technicznych. Bo co  
z tego, skoro nie czu$ zapachu zapowiada-
nej rewolucji? Owszem, mo%na skorzysta$ 
z istniej!cych platform i zaopatrzy$ si& 
w… No w#a"nie, w co? Wielkie koncerny 
ani my"l! o udost&pnieniu plików wyso-
kiej jako"ci. A tak niewiele trzeba, %eby 
nadesz#a prawdziwa fala. Wystarczy#oby 
odgrzeba$ oryginalne, studyjne wersje 
24 bity/48 kHz i wszyscy zauwa%yliby 
nies#ychan! ró%nic&, wynikaj!c! z braku 
konwersji cz&stotliwo"ci próbkowania  
z 48 do 44,1 kHz. Wy%szych tak napraw-
d& nie potrzeba. A je%eli potrzeba, to pod 
warunkiem, %e s! to nagrania zrealizo-
wane w tej technice od pocz!tku do ko'-
ca. Tymczasem wi&kszo"$ to przeróbki, 
uzdatnienia i kolejne, nikomu do niczego 
niepotrzebne remasteringi. Wie"$ niesie, 
%e najwi&ksi gracze na rynku fonogra(cz-
nym nie planuj! nawet iluzorycznego 
si&gni&cia do archiwów, bo nie ma 
dla kogo. Zapotrzebowanie na 
wersje cyfrowe w wysokiej 
jako"ci jest "ladowe. Jak 
si& okazuje, w obec-
nej chwili has#o „co-
dziennie niskie ceny” 
wygrywa z rzetelnym 
podej"ciem do jako"ci 
produktu.

A mo%e jednak jest 
inaczej? Mo%e to poda% 
kszta#tuje rynek, a nie 
potrzeby bardziej wyro-
bionego odbiorcy?

To pytanie pozostaje na razie bez odpo-
wiedzi. Wy#om usi#uj! stworzy$ niszowe 
wytwórnie, cz&sto powi!zane z produkcj! 
sprz&tu graj!cego, jak Linn czy Naim. To 
zrozumia#e, bo chc! zarobi$ podwójnie: 
najpierw na serwerach, pó)niej na katalo-
gu p#ytowym. To gra o spor! stawk&, bo 
ten drugi daje trudne do przewidzenia 
zyski. Có% jednak z tego, je%eli repertuar 
tych labeli jest, nazwijmy to delikatnie: 
specy(czny? Ma#o kogo interesuje klasy-
ka wykonywana przez artystów trzeciego 
sortu (a ju% na pewno nie melomanów), 
a niemieckie country, irlandzki folklor 
i cz&sto %enuj!cy pop to pokarm dla de-
speratów. Prawdziwa muzyka ci!gle tkwi 
w katalogach „majorsów” i dopóki oni nie 
zaczn! szuka$ zysków w jako"ci, dost&p-
no"ci i ni%szej cenie (odpada proces pro-
dukcji no"nika), zamiast straszy$ piratów 
wylobbowanymi paragrafami, to nadal 
wszyscy b&d! siedzie$ we wspomnianych 

okopach. Kolejne serwery b&d! tylko udo-
skonalonym biciem piany. Chyba nikt nie 
przekona klientów, %e nadchodzi nowe, 
bo mog! sobie zgra$ p#yty na dysk au-
dio(lskiego plejera. I tak koncerny zrobi!  
z tej „audio(lsko"ci” taki sam ch#am, jak 
z SACD #adowanego do mini wie% po  
500 z#. A ludzie zamiast skorzysta$ z jako-
"ci, b&d! u%ywa$ empetrójek, bo „szybciej 
si& kr&c!”.

Ten przyd#ugi wst&p oznacza ni mniej, 
ni wi&cej tylko to, %e zapowiadana "mier$ 
odtwarzaczy CD jako" nie nadchodzi. 
Nadal warto je kupowa$, tym bardziej, %e 
producenci zd!%yli je udoskonali$ niemal 
do perfekcji. Nawet bud%etowy (przesta'-
cie my"le$, %e oznacza to cen& 99 z#. To 
droga donik!d, do prawdziwych „jedno-
razówek”. Jeszcze kilkana"cie lat temu za 
bud%etowe urz!dzenia uwa%a#o si& kosz-
tuj!ce oko#o 2000 z#) CD gra dzisiaj ju% 
co najmniej poprawnie, a s! jeszcze takie 
cuda, jak No.512.

Budowa
Solidno"$, perfekcja wykonania i luk-

sus #!cz! si& w No.512 ze skromno"ci! 
stylistyki. Brak tu akcentów zdobniczych,  
a s#owo „design” (jakby nie istnia#o w j&-
zyku polskim „wzornictwo”) wydaje si& 
nie na miejscu. To surowa, prostok!tna 
bry#a, uzbrojona w kontrastuj!ce, srebrne 
przyciski oraz archaiczne czerwone diody 
i taki% wy"wietlacz. Mo%na by#o tu doda$ 
ró%ne esy-*oresy, a tak%e z#ote akcenty 
(koniecznie 24 karaty) i kolorowy telewi-
zorek, ale bardzo si& ciesz&, %e projektant 
pozosta# nieczu#y na „nowoczesne” trendy, 
bo przez to powsta#o urz!dzenie klasyczne  
w formie, a przez to odporne na up#yw cza-
su i zmieniaj!ce si& mody. I chyba, przede 
wszystkim, funkcjonalne. Guziki pracuj! 
pewnie, jak w przys#owiowym produkcie 
z ZSRR – „gniotsa, nie #amiotsa”. Obs#u-
guj! tylko najwa%niejsze komendy. Je-
dyne zbytki to prze#!cznik trybu pracy  
CD/SACD. Wydawa#oby si&, %e zb&dny, bo 

przecie% odtwarzacz sam mo%e pozna$, co 
mu do korytka podano. Ano mo%e, tyle %e 
wówczas uk#ady „sztucznej inteligencji” 
funduj! nam denerwuj!ce czekanie, nie-
raz nawet pó# minuty, a Levinson startuje 
natychmiast. 

Kolejna, teoretycznie zb&dna funkcja, 
to zapomniany ju% chyba przycisk „time”. 
Moim zdaniem potrzebny, bo kiedy s#u-
cham p#yty, której jeszcze nie znam, lubi& 
wiedzie$, ile czasu pozosta#o do ko'ca 
utworu, zw#aszcza jak nudny. Wy"wietlacz 
jest z epoki cukru na kartki – czerwony, 
z wielkimi cyframi. Ale to znowu kwestia 
gustu, bo mi si& w#a"nie taki podoba, a jak 
przestanie, to mo%na go wygasi$. Jedyne,  
z czego "mia#o bym zrezygnowa#, to diody 
sygnalizuj!ce g#ównie funkcje powtarza-
nia (utwór, program, ca#a p#yta). 

Szu*ada wysuwa si& bezszelestnie. Cho-
dzi jak wskazówki szwajcarskiego zegarka. 
Pewnie, precyzyjnie i g#adko. Wida$, %e 
to nie standardowy komputerowy nap&d. 

Zreszt!, wystarczy spojrze$ na roznegli-
%owane zdj&cie –mechanizm jest zrobiony  
z metalowych cz&"ci i wygl!da jak precy-
zyjny instrument, nie kupa plastiku. 

Kolejna rzecz to dwa pot&%ne transfor-
matory toroidalne zamkni&te w ekranu-
j!cych puszkach. Oba kana#y s! zasilane 
osobno; tak samo cz&"$ cyfrowa i analogo-
wa. Ca#a elektronika mie"ci si& na p#ytce 
drukowanej w kszta#cie litery L. Monta%  
i elementy to najwy%sza jako"$. Konwerte-
ry mieszcz! si& pod metalowymi ekrana-
mi. Osobno potraktowano standardy CD  
i SACD. Pierwszy pracuje w rozdzielczo"ci 
24 bitów (chocia% i tak przetwarza sygna# 
16/44,1), drugi w 1 bit/2,884 MHz. +cie%ka 
sygna#u jest symetryczna, wi&c warto si& 
szarpn!$ na kable XLR, o ile wzmacniacz 
ma takie wej"cia. A propos tych ostatnich 
– CD Levinsona nie ma %adnych wej"$. 

3URVWRWD��VROLGQRĂÊ 
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Nie mo%na go u%ywa$ jako przetworni-
ka, tylko po staremu – wk#adaj!c p#yt& 
do szu*ady. ML najwyra)niej uzna#, %e 
to kompletne )ród#o, a jak kogo" nie sta$ 
na oryginalny album, to brzydko mówi!c: 
niech si& buja. I to kolejna sprawa, z której 
si& ciesz&, jak "winia z cebuli. Chcesz mie$ 
najwy%sz! jako"$, to nie wsypuj do profe-
sjonalnego ekspresu kawy Astra. Czasem 
klienta trzeba wychowa$.

Je%eli chodzi o moje wra%enia, to 
wn&trze No.512 przypomina otwar-
t! mask& Ferrari. Poezja. Chocia%, na 
szcz&"cie, nie po w#osku.

Wyj"cia s! za to analogowe i cyfro-
we (zawsze kto" mo%e zechcie$ so-
bie skopiowa$ p#yt& w numerycznej 
wersji, na przyk#ad do samochodu). 
Oczywi"cie – w standardach RCA 
i XLR, a gniazda to znowu jako"$ 
przez wielkie „J”.

Nie inaczej wygl!da pilot. Ci&%ki, 
metalowy i wielki jak diabli. Mo%na 
si& nim spokojnie obroni$, jakby si& 
kto" targn!# na nasze mienie albo 
%ycie. Innymi s#owy – „wypasiony”, 
chocia% dla mnie troch& zbyt skom-
plikowany.

.RQğJXUDFMD
,ebym móg# sobie pos#ucha$ 

„jak nale%y” i doceni$ klas& kom-
ponentów, No.512 dotar# do mnie 
w towarzystwie (rmowego pre-
ampu i monobloków oraz ko-
lumn Revela, pochodz!cych z tej 
samej grupy. Mimo %e ca#a reszta 

by#a dro%sza, odtwarzacz pokaza#, %e jest 
najmocniejszym punktem „dostawy”. Po-
wiedzia#bym nawet, %e jest supernow! na 
niebosk#onie Harmana. Pewnie dlatego 
sprawdzi# si& tak%e z moimi AP Tempo VI 
i Makiem MA7000, pokazuj!c potencja# 
tych elementów. Bo, jak mawiaj! do"wiad-
czeni brodaci audio(le, )ród#o powinno 
by$ mo%liwie najlepsze, a reszta i tak b&-
dzie pasowa$. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Co tu du%o mówi$, maj! racj&. Ma#o 

prawdopodobne, %eby Levinson pogryz# 
si& z jakim" systemem, bo jego d)wi&k jest 
kwintesencj! prawid#owo"ci i poprawno-
"ci, a jednocze"nie nie pozostawia z#u-
dze', co do wielkiej klasy. „Poprawno"$” 
skojarzy si& wielu osobom z nudnym, 
bezosobowym graniem. Co do drugiego, 
cz&"ciowo zgoda, bo urz!dzenie wnosi 

niewiele w#asnego do odtwarzanej mu-
zyki. Trudno natomiast sobie wyobrazi$, 
aby komukolwiek znudzi#o si& pi&kno  
w czystej postaci, a w#a"nie ono jest tre-
"ci! dobrze nagranych p#yt o wybitnych 
walorach artystycznych. Takich powinno 
si& s#ucha$ na No.512, bo na inne szkoda 
zachodu i %ycia.

Na pocz!tek napisz& to, co powinno si& 
znale)$ w konkluzji: ML No.512 to jedno 
z najlepszych )róde#, z jakimi mia#em do 
czynienia, bez wzgl&du na cen&. Najch&t-
niej pozostawi#bym je w swoim systemie 
i stosowa# jako punkt odniesienia, bo  
nie ma s#abych stron. Jest te% na tyle 
neutralne, %e za wszelkie odst&pstwa 
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móg#bym wini$ pozosta#e komponen-
ty, a jednocze"nie ma potencja#, który 
by ich nie ograniczy#. Idea#? Ch&tnie 
bym napisa#, %e tak, ale zawsze powin-
no si& pozostawi$ zapas. Bo jak wybrn& 
z sytuacji, w której producent jeszcze 
co" poprawi i kolejna wersja oka%e si&  
o w#osek lepsza? W tej chwili wydaje mi 
si& to ma#o prawdopodobne, ale %ycie 
recenzenta uczy pokory i ostro%no"ci  
w szafowaniu s#owem „naj”. W ka%dym 
razie przyjmijcie moj! szczer! deklaracj&: 
to wspania#e urz!dzenie, które podnosi 
prost! czynno"$ odtwarzania cyfrowych 
plików do rangi prawdziwej sztuki.

Teraz, kiedy ju% mi ul%y#o, mog& si& po-
stara$ napisa$… jak gra Levinson. Pierw-
sze, co rzuca si& w uszy, to szczegó#owo"$. 
Urz!dzenie przekazuje ka%dy detal niemal 
z namaszczeniem, ale czyni to te% jakby 
od niechcenia. Bez potrzeby podkre"lania 
wysokich tonów, ekspozycji pierwszego 
planu, bez si#owania si& z oporn! mate-
ri!. Mamy do czynienia z nadu%ywanym 
porównaniem, w którym zdejmujemy  
z kolumn koc, a muzyka wybucha mro-
wiem drobnych zdarze', które pomagaj!  
w ostrym rysowaniu ca#o"ci. Wspania-

le jest s#ysze$ tak du%o i nie ba$ si&, %e  
w ko'cu z uszu pop#ynie krew.

Najwi&cej si& dzieje w "rednicy, ale to 
nie zas#uga kompaktu, tylko muzyki sa-
mej w sobie. Je%eli Levinson eksponu-
je ten zakres i go ociepla (bo na pewno 
nie studzi), to robi to z gracj! i elegancj! 
godn! solistki baletu oraz oszcz&dno"ci! 
aptekarza. Ale co" w tym musi by$, sko-
ro g#os Cata Stevensa jest tak realistyczny  
i namacalny. Lepiej by#o tylko w systemie 
TAD, którego s#ucha#em kilka dni temu, 
ale No.512 z reszt! klocków z tego te-
stu to przy nim taniocha. Jednak chórki  
w tle pokazuj!, %e nie ma to nic wspólne-
go z naturaln! dominacj! pierwszego pla-
nu. S! w tyle, wi&c powinny by$ potrakto- 
wane po macoszemu, tymczasem g#os 
ka%dego z muzyków studyjnych jest rów-
nie czytelny, jak g#ównego bohatera. Po 
raz kolejny widz&, %e czasem kupiona 
przypadkiem p#yta mo%e si& okaza$ pe-
re#k! kolekcji. Tak, jak sk#adanka „Re-
member Cat Stevens” (Universal 1999), 
wyci!gni&ta z kosza na wyprzeda%y. Cena 
jak za torb& "liwek, a „Morning Has  
Broken” brzmi tak, %e #ezka si& w oku  
kr&ci.

Kolejna atrakcja to dynamika. Levinson 
nie pompuje hektolitrów decybeli i kilo-
ton watów, ale w jego d)wi&ku s#ycha$ po-
walaj!c! energi&. Eksplozje transjentów, 
przyspieszenie jak w nurkuj!cym my"liw-
cu i nag#e ci&cie skalpela, po którym nie 
ma ju% nic. Zastanawia#em si&, na czym 
polega ten fenomen, bo przecie% nie s#u-
cha#em tak g#o"no, %eby d)wi&ki mog#y 
w nadmiarze dotrze$ do moich s!siadów. 
Rozwi!zanie tego dylematu jest dziecinnie 
proste i znajduje si& w encyklopedycznej 
de(nicji dynamiki. To stosunek sygna#ów 
najcichszych do najg#o"niejszych. A wi&c 

3R�FR�NRPX�WH�GLRG\"�$OH�VNRUR�
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nie w sile ryku le%y sztuka, tylko w jego 
dono"no"ci i skalowaniu. Pewnie dlatego 
wyjce i %aby produkuj! si& wieczorem, 
kiedy konkurencja k#adzie si& spa$ i nie 
robi szumu. Levinson jest równie sprytny 
i pokazuje nam d)wi&ki otoczone absolut-
n! cisz!.

Przypomnia#a mi si& tutaj historyjka  
o angielskim kamerdynerze, trzymaj!cym 
„poziom domu” w rezydencji pewnego 
lorda w Indiach. Pewnego razu w salonie, 
w którym mia#a zosta$ podana herbata, 
pod sto#em znalaz# si& tygrys. Majordo-
mus wszed# do oczekuj!cych i zapyta# 
„czy wielmo%nemu pa'stwu nie b&dzie 
przeszkadza$ strza# z fuzji?”. Nie. Wi&c 
po chwili s#ycha$ huk i po raz kolejny 
dystyngowany starszy pan wchodzi, mó-
wi!c: „prosz& o wybaczenie i chwil& cier-
pliwo"ci, wszelkie "lady tego k#opotliwego 
zaj"cia zostan! usuni&te”. Co za kontrola 
emocji… Zupe#nie jak w przypadku basu 
No.512. S#ycha$ pot&g&, energi& i tempo, 
a jednocze"nie zero „basowej chmury”  
i podkre"lania, %e „ten zakres by# bardzo 
wa%ny dla konstruktorów”. Bo by#o wa%ne 
te% wszystko inne i dopiero na tym tle za-
uwa%amy dobrodziejstwo inwentarza.

Zaczynam rozumie$, na czym polega 
zjawisko heavy metalu. Wi&kszo"$ ludzi 
odbiera go jako niezno"ny ha#as, a fani 
tego gatunku najch&tniej chodz! na kon-
certy. Bo ha#as robi przewa%nie kiepski 
sprz&t i nagrania, a w nim ginie wi&kszo"$ 
atrakcji. Tymczasem na dobrze nag#o"nio-
nym koncercie s#ycha$, ogl&dnie mówi!c, 
co innego. Mamy tu klasyczne b#&dne 
ko#o. Przeciwnicy na koncert nie pójd!, 
bo to, co s#ysz! z radia, ich nie zach&ca, 
a mi#o"nicy my"l!, %e koncert tworzy „at-
mosfera”. Zgoda, tylko wypada zapyta$, 
co si& na ni! sk#ada. Oprócz euforii i wi-
doku idoli, g#ównie d)wi&k. Sytuacja jest 
analogiczna, jak w kinie. Tam wprawdzie 
nie skacze si&, bo by si& popcorn wysypa# 
i mo%na by komu" napisy zas#oni$, ale  
i tak specjali"ci twierdz!, %e za 60 % wra-
%e' odpowiada d)wi&k. Pewnie maj! ra-

cj&, bo (lmy w 3D to nadal wierzcho#ek 
góry lodowej, a w ka%dym szanuj!cym si& 
kinie jest ju% solidne nag#o"nienie.

Je%eli jaki" element systemu sprawi#  
(a w czasie testów ci!gle co" nowego wsta-
wiam w towarzystwo znanych mi kloc-
ków), %e poczu#em si& jak na koncercie, to 
chyba Levinson zrobi# to najdobitniej. 

Ballada „Wither” Dream -eater nigdy 
jeszcze nie zabrzmia#a u mnie z tak! me-
lodyjno"ci!, a jednocze"nie podskórnie 
odczuwan! pot&g!. Niby muzycy sobie 
graj! od niechcenia (to za dobrzy 
muzycy, aby im taki zarzut 
postawi$), a czu$ wyra)-
nie, %e spr&%yna jest tak 
napi&ta, %e jak zaraz nie 
pu"ci, to p&knie.

Wcze"niejsze akapity suge-
ruj!, %e No.512 gra oszcz&dnie. 
Nic bardziej b#&dnego, bo to 
w#a"nie bogactwo jest jego do-
men!. Znajomi audio(le na has#o 
„CD Levinsona” od razu zaznacza-
j!: tempo, pot&ga, dynamika i bas 
jak armata. I maj! racj&. Zreszt!, co 
by kto dobrego nie powiedzia# o tym 
kompakcie, to prawda. I na tym polega 
subtelno"$ przepisu na popisowe danie 
szefa kuchni z trzema gwiazdkami Mi-
chelina. Jeden czuje w nim posmak tru*i, 
inny pikantnych przypraw, kolejny – ich 
wywa%enie. 

Przestrze'? Nie spodziewajcie si& hek-
tarów sceny i minut pog#osu. Levinson 
stawia na precyzj& i buduje scen& na pa-
pierze milimetrowym. Co nie znaczy, %e 
nie poczujecie klimatów jazzu z pó#nocy 
Europy, gdzie rozmiary sceny s! takim 
samym "rodkiem do celu, jak solo tr!b-
ki. My"l&, %e to wynika z przyzwyczaje' 
potomków Wikingów. Zawsze by#o tam 
ma#o ludzi, za to mnóstwo ziemi. S!siad 
do s!siada nie chodzi# w kapciach, ale 
zaprz&ga# konia do sa'. Pewnie dlatego 
ECM nagrywa tak, a nie inaczej. I aby 
us#ysze$ ten efekt, trzeba sobie kupi$ al-

bumy tej wytwórni, bo na innych rzadko 
to s#ycha$.

3RGVXPRZDQLH
Cz#owiek podobno ró%ni si& od zwierz!t 

tym, %e my"li. Czy to prawda, nie wiem, bo 
nigdy %adnemu psu w g#owie i skórze nie 
siedzia#em. W ka%dym razie, kiedy jad& 
do domu w Zaklikowie i s#ucham w nocy 
szczekania, wiem, %e psy ze sob! rozma-
wiaj!, a nie pi#uj! pyski po pró%nicy. Trze-
ba si& tylko w ten dialog ws#ucha$. Jest  
w nim wi&cej uczu$, rado"ci i cierpienia 

ni% w wielu esejach. Druga sprawa to 
my"lenie abstrakcyjne. Te% odpada, 
bo stwierdzili to na ma#pach uczeni, 
wcale nie radzieccy. Pozostaje wi&c 
wyobra)nia. Czy si& z tym zgodzi$, 
czy nie, te% nie wiem, bo mój kot, 
Marian kiedy "pi, wierzga nogami.

Ale je%eli tak, to Levinson 
No.512 pozbawia nas cz#owie-
cze'stwa. Niczego nie trzeba 
sobie wyobra%a$, bo wszystko 
s#ycha$. Na pisk myszy kot si& 
nabierze. A ja na koncert.

Czy to przypadkiem nie 
jest pigu#ka szcz&"cia?

.RQNOX]MD
Kompakt dla wygod-

nych, droga do muzyki na 
skróty, pój"cie na #atwizn&. To 

diagnoza malkontenta. Z drugiej 
strony, nale%y powiedzie$, %e taka w#a"nie 
by#a muzyka Mozarta. Pi&kna, bo prosta  
i prosta, bo pi&kna.

Jedno i drugie mo%na skrytykowa$, 
ale ju% na"ladowa$ skutecznie si& nie da.  
A do mnie przemówi# w#a"nie g#os z p#y-
ty Rogera Watersa. Wcisn!# mi wprost do 
mózgu proste s#owa: przesta' si& wreszcie 
wym!drza$, pos#uchaj czego" dla siebie. 
Zabrzmia#o to jak g#os Pana, a dotar#o 
tym mocniej, %e pora najwy%sza. Jutro 
przyje%d%a kat z Katowic i utnie t& przy-
jemno"$.

5&$�L�;/5��1LH�VNRU]\VWDÊ� 
]�WHM�GUXJLHM�RSFML�WR�JU]HFK�

6WHURZQLN�VROLGQ\�� 
PHWDORZ\��DOH� 
SU]\FLVNöZ�]D�GXĝR�

0DUN�/HYLQVRQ�
1R�����
&HQ\��� ������]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

)RUPDW\��� CD/SACD

RRG]DM�SU]HWZRUQLND���  24 bity/44,1 kHz + 1 

bit/2,884MHz

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d.

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0005%

6\JQDï�V]XP��� 108dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH��� 2 V RCA/4 V XLR

:\MĂFLH�F\IURZH��� XLR/koaksjalne

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH���-

:\PLDU\��Z�V�J���� 11,6/44,2/44,8 cm

0DVD��� 17 kg


