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W 1995 roku 
w szwedzkim 
miasteczku Alingsås 
niejaki 
Mike Bladelius 
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Bladelius Design 
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Bladolicy 
Bladelius Syn 
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Wiking

Karier! zaczyna" w 1990 roku 
w kalifornijskiej # rmie Treshold, 
u boku samego Nelsona Passa. 

Od 1992 roku, po odej$ciu Passa, przez 
dwa lata pe"ni" funkcj! g"ównego projek-
tanta, lecz po kolejnych zmianach perso-
nalnych postanowi" pój$% na swoje. Przez 
rok, jako wolny strzelec, wspó"pracowa" 
z kilkoma renomowanymi wytwórniami, 
a& dojrza" do za"o&enia w"asnej fabryczki 
z prawdziwego zdarzenia.

Bladelius Design Group AB ma sie-
dzib! w niewielkim, 20-tysi!cznym mia-
steczku zagubionym w$ród lasów i jezior 
Västra Götaland. Wszystkie urz'dzenia 
projektuje si! i wykonuje na miejscu, co 
pozwala kontrolowa% jako$% na ka&dym 
etapie produkcji.

Wszystkie nazwy, które Bladelius na-
daje swoim urz'dzeniom, pochodz' 
z mitologii skandynawskiej. W$ród pan-
teonu z Alingsås znajdziemy boga ( ora 
i jego m"ot Mjolner. Jest tam mityczny 

potwór Grendel oraz jego pogromca 
Beowulf. P"e% pi!kn' reprezentuj' nato-
miast boginie Freja i… Syn. Tak, to nie 
pomy"ka, zreszt' Kopernik te& by"a ko-
biet'.

Budowa
Skandynawskie wzornictwo kojarzone 

jest zazwyczaj z prostot' oraz czysto$ci' 
form. Te zasady odnajdziemy we wszyst-
kich urz'dzeniach Mike’a. 

Front odtwarzacza jest pozbawiony 
ozdób. Nawet nazwa # rmy, by mniej 
rzuca"a si! w oczy, zosta"a wypalona 
laserem.

Na panelu czo"owym, wykonanym 
z 10-mm plastra szczotkowanego alu-
minium, umieszczono cztery przyciski. 
Skrajny lewy wprowadza urz'dzenie 
w tryb u$pienia; pozosta"e obs"uguj' 
nap!d. Centralnie ulokowan' szczelin! 
transportu zas"oni!to w'sk' aluminiow' 
maskownic', a jedynym ciemniejszym 
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elementem przedniej $cianki jest spory 
wy$wietlacz. Nie uda"o si! go wyelimi-
nowa% z uwagi na funkcj! CD-textu.

W$ród wyj$% w oczy najbardziej rzu-
caj' si! XLR-y i to one s' faworyzowane 
w # rmowych zestawieniach. Dla u&yt-
kowników nie dysponuj'cych wzmac-
niaczami zbalansowanymi pozostawiono 
dwa wyj$cia RCA. Uzupe"nia je optyczne 
i koaksjalne z"'cze cyfrowe, a kolekcj! 
gniazd zamyka solidna trójbolcowa sie-
ciówka. Nad ni' znalaz" si! g"ówny wy-
"'cznik sieciowy. 

Bladelius Syn to bardzo du&y i ci!&ki 
odtwarzacz. Cho% jego wysoko$% i sze-
roko$% wpisuj' si! jeszcze w $redni' hi-
endow', to g"!boko$% mo&e dostarczy% 
niez"ej zagwozdki wszystkim amatorom 
upychania sprz!tu w meblo$ciankach.

Niedawno zachwyca"em si! po-
kryw' Rotela RCX-1500, wykonan' 
z 1,5-mm stalowej blachy i wa&'c' po-
nad 1,7 kg. Przy Bladeliusie to piku$. 

Pokrywa szwedzkiego urz'dzenia zosta-
"a wygi!ta z blachy o grubo$ci 2,5 mm, 
a od wewn'trz wyklejono j' centymetro-
wym plastrem sprasowanego # lcu. Wa&y 
ponad 4,2 kg! Podstaw! oraz przedni' 
$ciank! wykonano z takiej samej blachy, 
a przykr!cony do niej aluminiowy front 
i gruba p"yta z gniazdami nie stanowi' 
elementu konstrukcyjnego.

Wn!trze odtwarzacza podzielono na 
dwie strefy. W tylnej znalaz"y si! to-
roid szwedzkiego Noratela oraz du&a 
p"ytka z zasilaczem i sekcj' audio. 
Z transformatora toroidalnego wypro-
wadzono osobne odczepy dla czterech 
uk"adów prostowniczych zasilaj'cych 
sekcj! cyfrow', zegar taktuj'cy oraz sek-
cje analogowe lewego i prawego kana"u. 
W przedniej cz!$ci, na dodatkowej stalo-
wej platformie, posadowiono transport 
wraz z modu"em steruj'cym oraz drugi 
zasilacz, impulsowy, dostarczaj'cy im 
energii. Poza wspólnym gniazdem sie-

ciowym oba uk"ady zasilania s' od siebie 
dok"adnie odseparowane.

Wieloformatowy transport Sony mo&e 
odczyta% wszystkie dost!pne w sprzeda-
&y p"yty oprócz Blu-raya. W odtwarzaczu 
Syn jego funkcjonalno$% ograniczono 
wy"'cznie do CD, ale uda"o si! odczyta% 
pliki MP3.

Modu" steruj'cy nap!dem dostar-
czy" Philips, a jego najwa&niejszym 
elementem jest pot!&na ko$% Mediate-
ka MT1389, zawieraj'ca tak&e (zablo-
kowane) kinowe dekodery d)wi!ku 
i obrazu.

Sygna" z p"yt, po wst!pnej # ltracji, naj-
pierw ta# a do uk"adu scalonego Cirrus 
Logic 8416, a nast!pnie do upsamplera 
Burr Brown SRC4192, gdzie zamienia-
ny jest ze standardowej postaci 16 bi-
tów/44,1 kHz na 24/192. Dalej mamy 
przetwornik c/a Burr Brown DSD1792. 
Po jego opuszczeniu analogowy sygna" 
jest dzielony na dwie drogi, zako*czone 
gniazdami RCA i XLR. W wersji niezba-
lansowanej zastosowano uk"ady Burr 
Browna do konwersji I/U i # ltrowania 
(6 x OPA604) oraz w sekcji wzmocnie-
nia (2 x OPA2104). Sygna" zbalansowany 
ma w"asne uk"ady wyj$ciowe, w których 
tak&e wykorzystano scalaki Burr Brow-
na. Wyj$cia s' za"'czane przeka)nikami 
Zettlera.

Pilot zosta" zamówiony u zewn!trzne-
go dostawcy i, mówi'c wprost, jest kiep-
ski. W zamy$le mia" to by% uniwersalny 
sterownik, umo&liwiaj'cy obs"ug! wielu 
urz'dze*, ale w instrukcji nie umiesz-

Bladolicy 
Bladelius Syn 

Wszystkie gniazda 
SRZOHF]RQR�ZDUVWHZNÈ�]ïRWD�
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Browna do konwersji I/U i # ltrowania 
(6 x OPA604) oraz w sekcji wzmocnie-
nia (2 x OPA2104). Sygna" zbalansowany 
ma w"asne uk"ady wyj$ciowe, w których 
tak&e wykorzystano scalaki Burr Brow-
na. Wyj$cia s' za"'czane przeka)nikami 
Zettlera.Wiking
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czono do nich kodów. Nie znalaz"em 
ich tak&e na internetowej stronie produ-
centa sterownika, wi!c ca"a para posz"a  
w gwizdek.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Maj'c na wzgl!dzie ch"odne, skandy-
nawskie wzornictwo odtwa-
rzacza spodziewa"em si! po 
nim ch"odnego brzmienia, 
jednak Bladelius jest &yw' 
ilustracj' powiedzenia „pozo-
ry myl'”.

Jako pierwszy, chyba ju& 
z przyzwyczajenia, na tacce 
odtwarzacza wyl'dowa" „Me-
sjasz” Haendla w wykonaniu 
Paula McCreesha i Gabrieli 
Consort & Players. Jedno ze 
sztandarowych dzie" baroku 
powita"o mnie delikatnym, 
g"adkim brzmieniem. Móg"-
bym nawet zaliczy% je do ga-
tunku relaksuj'cych, gdyby 
uwagi nie przykuwa"a scena 
stereofoniczna. Soli$ci stali 
wyra)nie przed instrumen-
tami i chórem, ten ostatni 
za$ znalaz" si! nieco nad ko-
lumnami. Ca"a scena by"a 
odsuni!ta za lini! g"o-
$ników, a pog"os towa-
rzysz'cy wykonawcom 
dawa" realne wyobra&enie 
o rozmiarach pomieszczenia, w którym 
si! znajdowali.

Syn ma jedn' dosy% paskudn' cech!. 
Jest niezwykle wra&liwy na jako$% na-
gra*. Maj'c do dyspozycji bardzo do-
brze zrealizowany materia", roztoczy 

przed s"uchaczem wizj! raju na ziemi, 
ale gdy na tacce umie$cimy kr'&ek na-
grany przeci!tnie, nie ma dla niego lito-
$ci. To, &e pod wzgl!dem przejrzysto$ci 
„Mesjasz” McCreesha nie jest wzorcem, 
wiem nie od dzi$, ale po zmianie kr'&-
ka na „Muzyk! na wodzie” w wyko-

naniu Trevora Pinnocka i (e English 
Concert ró&nica by"a uderzaj'ca. O ile  
w poprzednim nagraniu oczarowa"y 
mnie jedynie rozmiary sceny, to tu po-
mi!dzy muzyków wpuszczono masy po-
wietrza. Instrumenty charakteryzowa"y 
si! bardzo dobr' czytelno$ci' i separacj',  

a ca"e nagranie zabrzmia"o 
o&ywczo. 

Swoistym pomostem 
"'cz'cym muzyk! klasycz-

n' z jazzem jest najnowszy 
projekt Jana Bokszczanina 
„Komeda – Inspirations”. 
Z jednej strony mamy tu 
obiekt sakralny, w którym 
dokonano nagrania, z dru-
giej – muzyk! zakorze-
nion' w jazzie. Akustyka 
ko$cio"a, jego rozmiary  
i lokalizacja wykonawców 
by"y doskonale czytel- 
ne. Organy Bokszczani-
na znalaz"y si! wyra)nie  
z ty"u i nad solistami, 
tak jak mia"o to miejsce 
w rzeczywisto$ci. Pog"os 
saksofonu sprawia" wra-
&enie sztucznie wygene-
rowanego i gdybym nie 

zna" okoliczno$ci na-
grywania p"yty, po-
s'dzi"bym realizatora  

o stosowanie sztuczek 
w stylu Kennetha Gorelicka, znanego 
szerzej jako Kenny G.

Przechodz'c do nast!pnego etapu, 
czyli czystego jazzu, przekona"em si!,  
na co naprawd! sta% maszyn! Mike’a 
Bladeliusa.

P"yta „Traveling Miles” Cassandry 
Wilson jest znana z wy$mienitej, cho% 
nieco ch"odnej realizacji. W tym przy-
padku zasady te potwierdzi"y si! tylko 
cz!$ciowo. Do tej pory, s"uchaj'c muzyki 
klasycznej, mia"em do czynienia z nagra-
niami zarejestrowanymi w du&ych obiek-
tach sakralnych i odtwarzacz Baldeliusa 
stara" si! jak najwierniej imitowa% ich 
akustyk!. Teraz wreszcie wszed"em do 
studia nagraniowego, co poci'gn!"o za 
sob' diametraln' zmian! w budowie 
panoramy d)wi!kowej. Pó"kolista scena 
zaczyna"a si! ciut przed lini' g"o$ników 
i si!ga"a wirtualnie kilka metrów za nie. 
Cassandra zaj!"a miejsce przed kolum-
nami, a towarzysz'cy jej muzycy roz-
stawili si! swobodnie za ni'. Nikt sobie 
nie przeszkadza", nikt nie w"azi" na plecy 
ani nie szturcha" "okciem. Przy okazji 
tego nagrania po raz pierwszy odezwa-
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"a si! gor'ca dusza Bladeliusa. Ch"odna 
i zdystansowana zazwyczaj wokalistka 
zaprezentowa"a si! z zupe"nie niezna-
nej strony. Energetyczne, pe"ne wigoru 
i pulsuj'ce g"!bokim basem brzmie- 
nie wype"ni"o pokój. Cho% p"yt! nagra- 
no z u&yciem instrumentów akustycz-
nych, jej energia mog"aby o$wietli%  
spore miasto.

Gdy przysz"a kolej na wst!p Benny 
Watersa w legendarnym sztokholm-
skim klubie Stampen („Live at the 
Pawnshop”, Opus 3), wraz z fotelem 
przenios"em si! nad zatok! Saltsjön. 
Fantastyczny timing i atmosfe-
ra wyst!pu na &ywo udzieli"a si! 
nawet postronnym s"uchaczom, 
którzy przyszli upomnie% mnie, 
&e za g"o$no s"ucham. W rezul-
tacie test ko*czy"em w licz-
niejszym gronie.

O wyj'tkowej stereofonii 
Bladelius nie zapomnia" 
tak&e przy okazji p"yt 
rockowych. Kr'&ek „Up” 
Petera Gabriela zna-
ny jest w audio#lskim 
$wiatku ze znakomitej 

realizacji i szwedzki odtwarzacz pod-
trzyma" t! opini!. Jednak w przypadku 
nagrania dawnego lidera Genesis zabra-
k"o magnetyzmu, który przyku" mnie do 
fotela w „Traveling Miles”. Podobnie by"o 
z „(e Wall” Pink Floydów. Od pierw-

szych d)wi!ków Blade-
lius budowa" bardzo 
efektown' scen!. Jej 
najbardziej spektaku-

larnym elementem by" 
helikopter, który w „(e 

Happiest Days of Our  

Lives” przelecia" mi dok"adnie 
nad g"ow'. I cho% lubi! muzy-

k! Watersa i spó"ki, to jako$ nie 
mog"em w pe"ni zaanga&owa% si! 

w s"uchanie.
Przejrza"em jeszcze kilka ulu-

bionych p"yt rockowych i na 
&adnej nie mog"em odnale)% tej 

atmosfery wyj'tkowo$ci, która towa-
rzyszy"a mi przy s"uchaniu klasyki i jaz-

zu. Id'c tym tropem, si!gn'"em po kr'&ek  
„Suite española” Isaaca Albéniza i... eu-

reka! Mia"em przed sob' zupe"nie inny 
sprz!t. Energia i witalno$% bi"y z ka&dego 
d)wi!ku, za$ mikrodynamika oraz budo-
wa sceny zredukowa"y dystans dziel'cy 
s"uchacza od wykonawców. 

.RQNOX]MD�

Nie wierzcie w to, &e Skandynawowie 
s' pozbawieni temperamentu. 

Bladelius Syn 
'\VWU\EXFMD��� Aspro Audio 
&HQD��� �����]ï�

Dane techniczne:
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� 24 bity/192 kHz 
2GWZDU]DQH�IRUPDW\��� CD-R(W), mp3 
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d. 
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,005%
'\QDPLND��� b.d. 
6\JQDï�V]XP��� b.d. 
:\MĂFLD�DQDORJRZH��� 2 x RCA, XLR 
:\MĂFLD�F\IURZH��� koaksjalne, optyczne 
:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� brak 
:\PLDU\��Z�V�J���� 10,5/43,3/43,7 cm 
0DVD��� 13 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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