HI-END Zespo³y g³oœnikowe 16000-17000 z³

Firmie ESA nie mo¿na odmówiæ odwagi.
Obudowa Credo 3 ma kszta³t brawurowy.
Jednoczeœnie efekt ten uzyskano bardzo
prost¹ figur¹ geometryczn¹.
Konfiguracja g³oœników jest standardowa
– dwie “osiemnastki” i wysokotonowy
wskazuj¹ na uk³ad dwuipó³dro¿ny.
Natomiast typy zastosowanych
przetworników ponownie zaœwiadczaj¹,
¿e spotykamy konstrukcjê wyj¹tkow¹.

ty wzglêdem g³oœnika œredniotonowego – ale jego centrum akustyczne, le¿¹ce w pobli¿u cewki,
w³aœnie w takiej sytuacji, lokuje siê w podobnej
odleg³oœci od miejsca ods³uchu. Podobny cel postawili sobie konstruktorzy Donna Prima, ale realizowali go innym sposobem – “uskokami” na
przedniej œciance. Ka¿de rozwi¹zanie tego problemu ma jednak swoje plusy i minusy. “Uskoki”,
je¿eli maj¹ byæ efektywne, powinny byæ du¿e,
a jak du¿e, to z du¿ymi wyprofilowaniami, a wiêc

ESA CREDO 3

Straszenie trapezem

P

atrz¹c z boku widzimy trapez, którego
dolna podstawa jest dwa razy d³u¿sza od
górnej. Ca³kowita g³êbokoœæ Credo 3 to
ponad 60-cm, co wraz z wysokoœci¹ “tylko” 100cm, okreœla niezwyk³e proporcje, jak dla kolumny wolnostoj¹cej. Projektant musia³ chyba zdawaæ sobie sprawê z obiekcji, jakie wywo³a –
przede wszystkim na skutek nadzwyczajnej
g³êbokoœci, która wystraszy niejednego. Musia³ w takim razie mieæ mocne powody dla
takiej formy, a tak¿e przekonanie, ¿e bezkompromisowe i oryginalne kszta³ty Credo
3 znajd¹ uznanie przynajmniej u niektórych... Ju¿ z powodu samego wygl¹du,
Credo 3, podobnie zreszt¹ jak Donna Prima, nie jest propozycj¹ dla wszystkich.
Popatrzmy jeszcze na trapez Credo 3.
Nie jest on symetryczny – przednia
œcianka zosta³ pochylona dwa razy
bardziej ni¿ tylna. Front, ustawiony
pod k¹tem ok. 15O (wzglêdem pionu) powoduje, ¿e wobec s³uchacza
zajmuj¹cego normaln¹ pozycjê,
g³oœnik wysokotonowy jest cofniê-
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powoduj¹cymi zawsze niekorzystne odsuwanie
od siebie g³oœników przetwarzaj¹cych œrednie
i wysokie czêstotliwoœci. Niewykonanie wyprofilowañ spowodowa³oby z kolei odbicia fal od ostrych krawêdzi i trudne do opanowania zaburzenia charakterystyki przetwarzania (podobne do
tych, jakie widzimy przy pomiarach z maskownic¹). Tak czy inaczej, uskoki komplikuj¹ te¿ konstrukcjê, a ponadto musz¹ zostaæ uwzglêdnione
w koncepcji wzorniczej. Dlatego czêœciej spotyka siê rozwi¹zanie prostsze - pochylenie. Odpowiednio du¿ym pochyleniem mo¿na niemal dowolnie wyregulowaæ odleg³oœæ centrów akustycznych od miejsca ods³uchowego, ale tym razem kosztem charakterystyki w zakresie najwy¿szych czêstotliwoœci – im bardziej pochylimy
przedni¹ œciankê, tym bardziej schodzimy z osi
g³ównej g³oœnika wysokotonowego, na której
skupiane jest ciœnienie w tym zakresie. K¹t 15o
to jeszcze niewiele, a jak¹ spowodowa³ stratê,
zobaczymy w pomiarach.

Zespo³y g³oœnikowe za 8000 z³ HI-FI

Front Credo jest jeszcze bardziej
masywny ni¿ Donny - ma gruboœæ 6-cm
na ca³ej wysokoœci, a ca³a kolumna masê
ponad 50kg.
Trzeba przyznaæ, ¿e koncepcja Credo 3 jest
bardzo spójna – wyrównanie centrów jest nie
tylko przeprowadzone do koñca, ale i logicznie
zwi¹zanie z rodzajem zastosowanych filtrów.
Mo¿na siê ju¿ domyœlaæ, ¿e s¹ to filtry pierwszego rzêdu. A firma ESA wcale nie nale¿y do klubu
ich upartych promotorów. Wrêcz przeciwnie,
jest to pierwsza konstrukcja ESA tego typu. Mo¿e nast¹pi³a zmiana sposobu myœlenia i s³yszenia?
Chyba nie, poniewa¿ kolejne konstrukcje, które
powsta³y ju¿ po Credo 3, wcale nie maj¹ filtrów
tego typu. Mo¿e wiêc Credo 3 by³o eksperymentem nieudanym? Na wyrok przyjdzie czas, ale
wyjaœnienie producenta wydaje siê wiarygodne
i jednak zgodne z jego dotychczasow¹ filozofi¹.
Ka¿dego rodzaju filtry maj¹ swoje zalety i wady.
Filtry pierwszego rzêdu nie s¹ ³atwe, wymagaj¹
odpowiednich g³oœników i dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych dla skorygowania charakterystyk fazowych, ostatecznie zawsze pozostaj¹
problemy z charakterystykami kierunkowymi w
p³aszczyŸnie pionowej... w sumie, w wiêkszoœci
sytuacji, bilans jest raczej niekorzystny. W przypadku Credo 3 pokus¹ by³y jednak nowe g³oœniki
nisko-œredniotonowe Scan-Speaka, z daleko siêgaj¹cymi charakterystykami przetwarzania, bardzo po¿¹danymi przy filtrach 1. rzêdu. Jak sobie
konstruktorzy poradzili z zawsze nie³atw¹ przy

zastosowaniu tego rodzaju filtrów, integracj¹
miêdzy g³oœnikami i wyrównaniem charakterystyki w zakresie czêstotliwoœci podzia³u, nie
mo¿na przes¹dzaæ bez pomocy systemu pomiarowego i oczywiœcie ods³uchu.
Obydwie cewki w zwrotnicy (wiêksza - dla
dolnego g³oœnika 18-cm, pracuj¹cego jako niskotonowy, mniejsza – dla górnego, nisko-œredniotonowego) s¹ powietrzne, ale to nie wszystko –
zosta³y nawiniête nie drutem, lecz szerok¹ miedzian¹ taœm¹. Tego rodzaju cewki charakteryzuj¹
siê najmniejszymi rezonansami w³asnymi (wystêpuj¹cymi zw³aszcza w zakresie œrednich tonów).
Cewka dla niskotonowego jest naprawdê potê¿na – ma œrednicê 10cm, wysokoœæ 5 cm i masê
ok. 2-3kg (wiêksz¹ od masy samego g³oœnika, te¿
przecie¿ nie u³omka). Wszystkie kondensatory
to polipropyleny. Okablowanie wykonano plecionym Kimberem 4VS. Nie jest to jeszcze przewód z najwy¿szej pó³ki, ale z wy¿szej ni¿ ta, na
któr¹ zwykle siêgaj¹ producenci zespo³ów g³oœnikowych, nawet tych najdro¿szych. Potem niektórzy wydaj¹ maj¹tek na kable zewnêtrzne,
a w œrodku superkolumny bida piszczy. Terminal
przy³¹czeniowy sk³ada siê z dwóch par trzpieni
WBT, które mog¹ byæ po³¹czone zworami wykonanymi z krótkich przewodów.
Na tylnej œciance znajduj¹ siê dwa du¿e otwory bas-refleks – wyprowadzone z dwóch komór, odrêbnych dla ka¿dego z g³oœników 18-cm.
Tunele s¹ d³ugie (ponad 20-cm), wyprofilowane
przy wylocie, maj¹ du¿¹ œrednicê (7-cm – jak na
obs³ugê g³oœnika 18-cm, bardzo komfortowo).

Terminal
przy³¹czeniowy
Credo tworz¹
dwie pary
trzpieni WBT.
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Charakterystyka impedancji (rys. 1) Credo
ma bardzo ma³o cech szczególnych; w zakresie
niskich czêstotliwoœci widaæ dwa (relatywnie niskie) szczyty w³aœciwe dla obudowy bas-refleks,
w zakresie œrednich czêstotliwoœci jedno wysokie maksimum, którego zbocza s¹ jednak doœæ
³agodne – objaw zastosowania niezbyt skomplikowanych filtrów. Taki kszta³t charakterystyki
nie ujawnia nawet, ¿e mamy do czynienia z uk³adem dwuipó³dro¿nym – równie dobrze pasowa³by do dwudro¿nego. Charakterystyka impedancji
osi¹ga najni¿szy poziom przy 30Hz i w zakresie
100-150Hz – o wartoœci 3,5Ω, jest to wiêc konstrukcja o impedancji znamionowej 4Ω.
Efektywnoœæ wynosi 87dB – k³opotu nie ma,
ale to jednak niezbyt wiele, jak na wielkoœæ i impedancjê Credo 3.
rys. 2. Credo 3, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.
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rys. 1. Credo 3, charakterystyka modułu impedancji.
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Charakterystyka przetwarzania w ca³ym pasmie (rys. 2) ujawnia bardzo równe prowadzenie
zakresu œrednio-wysokotonowego i lekkie os³abienie okolic 200Hz.
Pracê Ÿróde³ niskich czêstotliwoœci ilustruj¹
rys. 3a i 3b. Na rys. 3a widaæ charakterystyki
“elementarne” – z poszczególnych g³oœników
i otworów. Obydwa podsystemy zosta³y dostrojone do tej samej czêstotliwoœci rezonansowej –
30Hz. Charakterystyki promieniowania otworów maj¹ ³agodne grzbiety, ale przy 500Hz pojawiaj¹ siê wyraŸne rezonanse paso¿ytnicze – powstaj¹ce w d³ugich bas-refleksowych tunelach.
W takiej sytuacji s³usznie wyprowadzono je do
ty³u, aby by³y jak najmniej s³yszalne. Dolna 18tka jest filtrowana wczeœniej, ale ³agodnie,
ró¿nica poziomów pomiêdzy obydwoma g³oœnikami osi¹ga 6dB dopiero powy¿ej 500Hz.
Rys. 3b to zestaw charakterystyk “wypadkowych” – dla poszczególnych podsystemów (g³oœnik/otwór) i ostateczna dla ca³ego zespo³u. Spadek –6dB wzglêdem poziomu przy 100Hz pojawia siê przy ok. 35Hz.
Rys. 4 daje kilka powodów do zadowolenia.
Pokazuje doskonale przeprowadzon¹ integracjê
miêdzy sekcj¹ nisko-œredniotonow¹ a g³oœnikiem
wysokotonowym – co jest szczególnie trudne
przy zastosowaniu filtrów 1. rzêdu. Zakres od
500Hz zosta³ opanowany z dok³adnoœci¹ +/- 1,5dB
zarówno na osi g³ównej, jak i pod k¹tami 15O
i 30O stopni, co jest osi¹gniêciem nie byle jakim.
Oczywiœcie, im wiêkszy k¹t, tym ni¿sze ciœnienie

rys. 3a. Credo 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości, promieniowanie z poszczególnych głośników
i otworów.

rys. 4. Credo 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O w płaszczyźnie
poziomej.

w zakresie wysokich tonów, ale istotna ró¿nica
dotyczy tylko samego skraju pasma – powy¿ej
15kHz. Jest wrêcz intryguj¹ce, jakim sposobem
uzyskano takie rezultaty w dziedzinie charakterystyk kierunkowych za pomoc¹ g³oœników
o standardowych w tym wzglêdzie (tak by siê
wydawa³o...) mo¿liwoœciach. Przednia œcianka
Credo te¿ nie jest specjalnie w¹ska.
Rys. 5 ujawnia sposób filtrowania poszczególnych g³oœników. Zgodnie z interpretacj¹, ¿e
przeciêcie charakterystyk wyznacza akustyczn¹
czêstotliwoœæ podzia³u, przypada ona w Credo 3
przy 2kHz – bardzo nisko, zw³aszcza jak na filtry
1. rzêdu, ale wysokotonowy “9900” ma du¿e
szanse poradziæ sobie z takim obci¹¿eniem.
Nachylenie jego zbocza od 2kHz w dó³ wynosi
ok. 10dB – przynajmniej akustycznie nie jest to

rys. 3b. Credo 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, wypadkowe obydwu sekcji i sumaryczna.

rys. 5. Credo 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, oddzielnie sekcje nisko−średniotonowa
i wysokotonowa.

zbocze 1. rzêdu, ale bli¿sze do 2. rzêdu. Charakterystyka nisko-œredniotonowego zaczyna opadaæ od 1,5kHz, ale a¿ do 6kHz ma œrednie nachylenie 6dB/okt. Najwa¿niejszy w tym wszystkim
jest jednak rezultat – czyli charakterystyka ca³ego zespo³u. Biegnie ona najwy¿ej (6dB powy¿ej
przeciêcia – co wskazuje na pe³n¹ zgodnoœæ fazow¹ obydwu sekcji) i pokazuje, jak umiejêtnie zosta³y wzajemnie skompensowane nierównomiernoœci charakterystyk poszczególnych g³oœników
w bardzo szerokim zakresie ich wspó³pracy.

Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność [dB]*
Moc znamionowa [W]**
Wymiary (WxSxG) [cm]
* wartości zmierzone, ** wg danych producenta
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Za³o¿yciel
rodu Revelatorów –
wysokotonowy “9900”,
czyli referencyjna
jedwabna kopu³ka 28mm, której specjalny du¿y
front pracuje na rzecz
charakterystyk kierunkowych
dopasowanych do wspó³pracy
z g³oœnikami nisko-œredniotonowymi
o typowej œrednicy 18-cm.
18-centymetrowe Revelatory maj¹ kosze
“aerodynamiczne”, aby fala od tylnej strony
membrany przechodzi³a do obudowy z jak najmniejszymi zaburzeniami. Membrana jest celulozowa, z naciêciami rêcznie powlekanymi z obydwu stron. Nak³adka przeciwpy³owa jest wypuk³a i ma œrednicê dopasowan¹ do œrednicy cewki
(38-mm) – w³aœnie w celu rozszerzenia pasma
przetwarzania i utrzymania dobrych charakterystyki kierunkowych. Uk³ad magnetyczny typu
Symmetric Drive ma œrednicê 112-mm i napêdza
d³ug¹ cewkê, nawiniêt¹ na karkasie z w³ókna
szklanego. Bardzo niska czêstotliwoœæ rezonansowa (ok. 26Hz) i dobroæ na poziomie 0,35,
wraz z du¿¹ dopuszczaln¹ amplitud¹, daje mo¿liwoœæ efektywnego stosowania g³oœnika zarówno
w obudowie zamkniêtej, jak i bas-refleks, ale
w tym drugim przypadku potrzebna jest du¿a
objêtoœæ. I st¹d w³aœnie ostatecznie taka g³êbokoœæ Credo 3 – przy standardowej wysokoœci
1 metra, szerokoœci 20 cm, wraz z pochyleniem
frontu, dla wymaganej objêtoœci netto 50 litrów
“wysz³a” g³êbokoœæ 60 cm. Chocia¿ wyjœæ jednak
nie musia³a... mo¿na by³o tyln¹ œcianê ustawiæ
pionowo, albo równolegle do przedniej. ESA wykorzysta³a jednak z premedytacj¹ du¿e pochylenie przedniej œcianki, aby dodaj¹c “przeciwnie
skierowane” pochylenie tylnej, jak najbardziej
odejœæ od ich równoleg³oœci, wiadomo w jakim
celu - poskromienia fal stoj¹cych. A poniewa¿
dosz³a do tego jeszcze ustawiona pod odpowiednim k¹tem przegroda wewnêtrzna, dziel¹ca obudowê Credo 3 na dwie (identycznej objêtoœci)
komory, wiêc tym razem fale stoj¹ce maj¹ szansê
wzbudzaæ siê tylko miêdzy œcianami bocznymi.
Poniewa¿ jednak jest to dystans niewielki, doty-

czy wiêc fal relatywnie krótkich, które ³atwiej
wyt³umiaæ. Ale i w temacie wyt³umienia ESA postawi³a na rozwi¹zanie rzadko spotykane – do
wszystkich œcianek przyszyto ok. 1,5-cm gruboœci filc.
Œcianki boczne, dolna, tylna, a tak¿e wszystkie wewnêtrzne wzmocnienia (poza przegrod¹
ukoœn¹ – dwa poziome i dwa pionowe wieñce)
wykonano z p³yty mdf 25mm. Tylna œciana ma
gruboœæ 3 cm, a front a¿ 6 cm. Ale w tej sytuacji
nie zapomniano, aby w otworze g³oœnika niskoœredniotonowego wykonaæ sfazowanie (pod k¹tem 45O). Obudowa Credo 3 wraz z ca³¹ jej zawartoœci¹ wywo³uje masê, któr¹ trudno bezpiecznie przemieszczaæ jednej osobie – grubo
ponad 50kg (producent nie podaje tej wartoœci,
my w systemie pomiarowym jeszcze wagi nie zainstalowaliœmy, ale Credo 3 s¹ znacznie ciê¿sze
od Donna Prima, przy której w katalogu widnieje
powa¿ne 43kg).
Dochodzi jeszcze cokó³ o gruboœci 3 cm,
o kszta³cie równie¿ nietypowym – oœmiok¹ta.
Wraz z nim ciê¿ka bry³a optycznie odrywa siê od
pod³ogi i nabiera dynamiki.
Front i ty³ wykonano podobn¹ technik¹ – pokryto stalowo-szarym lakierem. Wszystkie pozosta³e œcianki oklejono naturalnym fornirem – wybór gatunku i koloru pozostaje do ustalenia
z producentem.
Konstrukcyjnie perfekcyjny uk³ad dwuipó³dro¿ny. Wzorniczo bardzo odwa¿ny, ale przez to
niebezpieczny. Wygl¹da tak, jakby ktoœ go zaprojektowa³ i wykona³ na swoje potrzeby, a nie na
sprzeda¿...
A.K.
18-cm nisko-œredniotonowy Revelator
z charakterystyczn¹ nacinan¹ membran¹ –
ale tym razem powlekan¹ tylko w samych
naciêciach.
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olumny ESA Credo ods³uchiwane by³y
bezpoœrednio po konstrukcjach Acoustique Quality. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy,
pojawi¹ siê wiêc porównania.
Podobnie jak wra¿enia wzrokowe, tak
i dŸwiêk obydwu konstrukcji mocno siê ró¿ni.
Credo s¹ precyzyjniejsze, bardziej analityczne,
a przede wszystkim lepiej zrównowa¿one tonalnie. ¯aden z zakresów nie wyskakuje przed
“szereg”, nie stara siê przyci¹gn¹æ do siebie uwagi. W przypadku p³yty Rollinsa, gdzie AQ zaprasza³y do niezwyk³ego œwiata, Credo pokazywa³y,
¿e jest to œwiat w pewnej mierze wykreowany
przez Donny, a nie przez muzyków. Credo sprowadzi³y wszystko na ziemiê, ale w zamian dawa³y
wyraŸniejszy rysunek instrumentów i dobrze pokazywa³y zale¿noœci dynamiczne. Ju¿ od pierwszych minut utworu Depeche Mode s³ychaæ by³o
równie¿, ¿e chocia¿ bas AQ by³ miêsisty i dynamiczny, to Credo równie¿ potrafi¹ zejœæ bardzo
nisko.
Wyj¹tkow¹ klasê w kreœleniu sceny dŸwiêkowej i pokazywaniu subtelnoœci dynamiki pokaza³y
Credo przy p³ycie z madryga³ami Monteverdiego.
Bez trudu mo¿na by³o œledziæ tekst (oczywiœcie,
nie znaj¹c w³oskiego, z ksi¹¿eczk¹), artykulacjê
poszczególnych wykonawców i ich umiejscowienie w przestrzeni. Szczególnie dobrze spisa³y siê
w przypadku, bêd¹cego dla mnie g³ównym utworem testowym z tej p³yty, Perchè t’en fuggi, o Fillide?, gdzie cztery g³osy, ustawione w pó³okrêgu
zabrzmia³y jak jeden organizm, z bardzo dobr¹
artykulacj¹ i dykcj¹. Na szczególne uznanie zas³u¿y³o prowadzenie basu, który nie doœæ, ¿e
dobrze wype³niony, nie gubi³ siê w wybrzmieniach.
Ale... nie zawsze neutralna charakterystyka
gwarantuje bezwzglêdne pierwszeñstwo. Wszystko co wczeœniej napisa³em jest prawd¹, mo¿e
nie “œwiêt¹”... Mamy jednak w tym przypadku do
czynienia ze szczególnym zestawieniem dwóch
“szkó³” jazdy, z których ka¿da, tak mi siê przynajmniej wydaje, zosta³a wybrana œwiadomie
i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹. Na tle Donny, Credo wydaj¹ siê graæ nieco sucho i beznamiêtnie. W przypadku Rollinsa daje to nieco wy¿szy

Ka¿dy z dwóch 18-cm g³oœników niskoœredniotonowych ma do dyspozycji
w³asn¹ komorê bas-refleks, wentylowan¹ otworem o œrednicy 7 cm.

CREDO 3
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

16000
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Wykonanie i komponenty
Wzorzec dla uk³adów dwuipó³dro¿nych. Doskona³e
przetworniki, masywna i starannie wykoñczona obudowa, pierwszorzêdne komponenty zwrotnicy, itd.
Laboratorium
Doskona³e wyrównanie zakresu œrednio-wysokotonowego, bardzo dobre charakterystyki kierunkowe.
Umiarkowana efektywnoœæ, wzi¹wszy pod uwagê 4omow¹ impedancjê.
Brzmienie
Bez ¿adnych ekscesów, bliskie idea³u neutralnoœci.

i nieznacznie “cieñszy” saksofon – wprawdzie o
rz¹d wielkoœci precyzyjniejszy, jednak ju¿ nie tak
przyjemny. Równie¿ wype³nienie basu w Esach
jest nieco tamowane, na rzecz – jak podejrzewam – jego ni¿szego zejœcia. Nie ma wiêc tej
feerii uderzeñ basówki i wyraŸnego pud³a rezonansowego w kontrabasie, a raczej wychodz¹ na
pierwszy plan takie elementy gry, jak uderzenia
o strunê, jej wybrzmienie i pojêcie o wolumenie
instrumentu. Jak powiadam – tak jest bardziej
neutralnie, bardziej po “audiofilsku”. Jednak to
AQ dawa³y mi ze s³uchania muzyki rockowej
i jazzowej wiêcej uciechy.
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WeŸmy dla przyk³adu p³ytê Dylana. Credo
pokaza³y dok³adnie, jak on œpiewa, przekaza³y
szczegó³y harmonijki i po prostu dostarczy³y
sporo informacji o technice, zarówno gry, jak
i nagrania. W tych samych próbkach Donny zabrzmia³y nie tak dok³adnie, nieco upodabniaj¹c do siebie barwê w kolejnych utworach,
poprzez manipulacjê charakterystyk¹ przetwarzania “dopali³y” g³os piosenkarza, harmonijkê i gitary. I da³o to w efekcie porywaj¹cy, pe³en ¿ycia przekaz. Je¿eli mia³bym daæ
jak¹œ analogiê, to powiedzia³bym, i¿ Esy zagra³y jak bardzo dobry odtwarzacz solid-state, zaœ AQ pod¹¿aj¹ za wzorcem lampowym.
Pierwsze by³y dla mnie zawsze bardziej wiarygodne, ale drugie czêsto ciekawsze.
Credo, mimo ¿e dziel¹ z AQ tê sam¹ znakomit¹ kopu³kê, maj¹ wysokie tony pozbawione
eufonii i ocieplenia, co by³o udzia³em Donny. By³o to wyraŸne za ka¿dym razem, jednak najlepiej
pokaza³a to przywo³ywana p³yta Ottavo Libro...,
gdzie, pe³ni¹cy rolê basso continuo klawesyn, zawsze by³ przez kolumny “zza miedzy” poddawany obróbce, sprawiaj¹cej, i¿ by³ perlisty, mia³
wiêcej “cia³a” i w ogóle przypomina³ instrument
wiêkszy ni¿ w rzeczywistoœci. Tutaj ESA za ka¿dym razem pokazywa³a precyzyjnie, jaka jest jego wielkoœæ i gdzie jest jego miejsce na scenie.
W.P.

