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Hi-end kolumny

Zimowe 
pielgrzymowanie

Geithain ME 800K

Na Audio Show 2009 
byliÊmy Êwiadkami wielu 
ciekawych prezentacji. 
Na mnie najwi´ksze 
wra˝enie wywar!y studyjne 
monitory ME 800K 
niemieckiej firmy Geithain. 
Masywne skrzynie, 
ustawione w rogach 
hotelowego pokoju, 
najzwyczajniej w Êwiecie 
nie mia!y prawa zagraç, 
a zabrzmia!y tak, 
˝e zgromadzonym 
s!uchaczom 
pospada!y kapcie.

Mariusz Zwoliƒski

Z amiast si´ ugotowaç w niewielkim
pomieszczeniu, pot´˝ne g!oÊniki
zagra!y dêwi´kiem namacalnym 

i realistycznym, niczym wysokiej klasy au-
diofilskie monitory. W dodatku dyspono-
wa!y ogromnym potencja!em dynamicz-
nym, a brzmienie pozostawa!o wolne od
zniekszta!ceƒ i choçby Êladu kompresji.
CoÊ takiego na d!ugo zapada w pami´ç.

Gdy tylko si´ dowiedzia!em, ˝e istnieje
mo˝liwoÊç pos!uchania ME 800K w opty-
malnych warunkach, nie waha!em si´ 
nawet sekundy. W dodatku mia!o to byç 
w ich naturalnym Êrodowisku.

Studio nagraniowe „Radioaktywni”, 
w którym czeka!y „osiemsetki”, le˝y w Bla-
chowni pod Cz´stochowà. Mo˝na tam 
dojechaç w miar´ szybko „Gierkówkà” 
albo, nieco wolniej, pociàgiem. Niestety,
mieliÊmy najsro˝szà zim´ XXI wieku.
Gwa!towna Ênie˝yca, która w poczàtkach
stycznia przetoczy!a si´ nad Polskà, kom-

pletnie sparali˝owa!a ruch drogowy. Jako
˝e nie by!em a˝ tak zdesperowany, by 
przedzieraç si´ samochodem przez zawieje
i zamiecie, wybra!em pociàg.

Pomin´ chaos informacyjny panujàcy na
Dworcu Centralnym, bo wydaje si´ on nie-
rozerwalnie zwiàzany z PKP, ale dos!ow-
nie w kilkadziesiàt minut po tym, jak dotar-
!em na miejsce, wstrzymano ruch kolejowy
w okolicach Cz´stochowy.

Miasto przywita!o mnie marznàcym
deszczem, który tylko w opisie brzmi nie-
winnie. Zbierajàcy si´ na drzewach lód !a-
ma! ga!´zie, pod którymi dziwnym zrzà-
dzeniem losu przebiega!y linie wysokiego
napi´cia. Kiedy tu˝ po pó!nocy jedna z nich
odci´!a dop!yw pràdu do studia, kolumny
by!y ju˝, na szcz´Êcie, przetestowane i obfo-
tografowane. Gdy pisz´ te s!owa (jest po!o-
wa stycznia) okolice Cz´stochowy nadal
spowija ch!ód i ciemnoÊç. Widaç, Królowa
Âniegu zdrowo si´ w tym roku na mnie
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wkurzy!a. Tylko dlaczego mÊci si´ na nie-
winnej ludnoÊci Jury Krakowsko-Cz´sto-
chowskiej?

Zanim przejd´ do opisu kolumn, winien
jestem Paƒstwu garÊç informacji na temat
producenta. No bo czy to normalne, by
prawie nikt w Polsce nie s!ysza! o firmie 
z 50-letnim sta˝em, która dos!ownie tu˝ 
za miedzà produkuje najwy˝szej klasy
sprz´t grajàcy?

5 maja 1960 Joachim Kiesler wraz z dwo-
ma zegarmistrzami za!o˝y! w miasteczku
Geithain nieopodal Lipska ma!à spó!dziel-
ni´ us!ugowo-produkcyjnà pod nazwà
PGH (Produktionsgenossenschaft) „Fern-
sehen, Rundfunk, Uhren” (Telewizory, 
Radia, Zegarki). Obaj zegarmistrze nie na-
rzekali na brak zaj´ç, ale Herr Kiesler, pe!-
niàcy funkcj´ serwisanta RTV, nudzi! si´
Êmiertelnie. W kilkutysi´cznym, prowin-
cjonalnym NRD-owskim miasteczku w po-
czàtkach lat 60. radioodbiorniki psu!y si´ 

z cz´stotliwoÊcià zapewniajàcà jako takie
utrzymanie, natomiast telewizory by!y do-
brem bardzo, ale to bardzo luksusowym.
˚eby nie umrzeç z nudów, Kiesler zajà! 
si´ projektowaniem nieskomplikowanych
urzàdzeƒ elektronicznych i na prze!omie
1966/67 zaczà! produkowaç proste tranzy-
storowe wzmacniacze mikrofonowe, które
okaza!y si´ strza!em w dziesiàtk´.

Dwa lata póêniej wypuÊci! nieco wi´k-
szy i mocniejszy model i do!àczy! do niego 
szeÊciokana!owy przedwzmacniacz estra-
dowy. Naturalnà konsekwencjà by!o 
opracowanie estradowego wzmacniacza 
mocy, który pojawi! si´ w sprzeda˝y rok
póêniej. Choç katalog PGH „Fernsehen,
Rundfunk, Uhren” mieÊci! si´ na dwóch
stronach papieru A4, to wzbudzi! zaintere-
sowanie licznych teatrów, kin i domów
kultury. Produkcja urzàdzeƒ estradowych
doÊç dobrze ustawi!a spó!dzielni´ finan-
sowo. Wynaj´to wi´c dodatkowe pomiesz-
czenia, zatrudniono nowych pracowni-
ków i... nie, nie, robota wcale nie ruszy!a 
z kopyta.

W 1970 roku zaprezentowano szero-
kiemu gronu odbiorców elektronowe orga-
ny imitujàce instrumenty piszcza!kowe, 
z dwiema klawiaturami, peda!ami i 37 reje-
strami. Konstrukcja do tego stopnia wiernie
imitowa!a organy koÊcielne, ˝e rozp´ta!a
Êrodowiskowà dyskusj´ na temat wy˝szoÊci
(lub nie) instrumentu elektronicznego nad
piszcza!kowym. Sukces organów przeszed!
najÊmielsze oczekiwania i wkrótce do Geit-
hain zacz´li zje˝d˝aç odbiorcy z Niemiec,
W´gier i Czechos!owacji. Instrumenty Joa-

chima Kieslera gra!y w koÊcio!ach, teatrach,
urz´dach stanu cywilnego, salach koncerto-
wych i uÊwietnia!y akademie w NRD, orga-
nizowane w Pa!acu Republiki.

Niestety, sukces zawodowy i finansowy
uÊpi! rewolucyjnà czujnoÊç Joachima Kies-
lera, o której w doÊç bezceremonialny 
sposób przypomnia!o mu komunistyczne
paƒstwo. W 1972 roku spó!dzielnia PGH
„Fernsehen, Rundfunk, Uhren” zatrudnia!a
ju˝ 30 osób, odnosi!a sukcesy w kraju i za
granicà oraz by!a prawdziwym ropiejà-
cym wrzodem na zdrowej tkance socjali-
stycznej enerdowskiej gospodarki. W ra-
mach przymusowej terapii firma zosta!a
wyw!aszczona i upaƒstwowiona, po czym
przemianowana na VEB (Volkseigener 
Betrieb – zak!ad uspo!eczniony) Musikelec-
tronic Geithain. Poza nazwà oraz formà
prawnà z pozoru niewiele si´ zmieni!o. 
Zachowano profil produkcji, a nawet za-
rzàd, ale Joa-chim Kiesler, b´dàcy wcià˝ 

szefem MEG, dosta! z tego powodu mocno
po kieszeni. Natomiast dla firmy nasta!y
miodowe lata.

Jako ˝e socjalistyczna gospodarka kiero-
wa!a si´ ró˝nymi dziwnymi zasadami, wÊród
których zysk by! przejawem zgni!ego bur˝u-
azyjnego myÊlenia, Joachim Kiesler móg! si´
zajàç elektronikà estradowà, nie troszczàc si´
przy tym o fundusze. Do 1980 roku zak!ady
w Geithain wyprodukowa!y kilka modeli
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Realizacja idei 
punktowego êród!a dêwi´ku. 

Ten bandyta odpowiada 
za wybuchy paniki 
w oÊrodkach 
sejsmologicznych. 

Studyjna 
tablica rozdzielcza. 

Szef sprzeda˝y Olaf August 
ma powody 

do zadowolenia. 
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wzmacniaczy, przedwzmacniaczy i mikse-
rów. I wtedy na najwy˝szych szczeblach 
partyjno-paƒstwowych zapad!a decyzja 
o powierzeniu im produkcji g!oÊników 
samochodowych. Brygada badawczo-roz-
wojowa w VEB Musikelectronic Geithain
opracowa!a zespó! g!oÊnikowy o symbolu
Uni 10, z koncentrycznie u!o˝onymi prze-
twornikami, zamkni´tymi w kulistej obudo-
wie (k!aniajà si´ kule Cabasse’a – kto by!
pierwszy, jajko czy kura?). Je˝eli pomys! 
z organami by! sukcesem, to jak nazwaç 
produkcj´ g!oÊników, których sprzedano
ponad 9 milionów?

Skoro powiedzia!o si´ „a”, to czas na po-
zosta!e litery alfabetu. Pod „b” figuruje 

prototypowy monitor BR 25 z 1984 roku.
Po wys!aniu zapytaƒ ofertowych do po-
tencjalnych odbiorców okaza!o si´, ˝e 
zak!ad w Geithain pad! ofiarà w!asnego
sukcesu. W 1985 roku zarzàd zdecydo-
wa! o odstàpieniu wyników badaƒ oraz
produkcji kolumn zak!adom VEB Statron
w Furstenwalde. Nowego nabywc´ kosz-
towa!o to oczy z g!owy, ale êle na tym nie
wyszed!, bo w sumie sprzedano 750 tysi´cy
par kolumn, z czego po!ow´ do RFN. A de-
wiz gospodarka potrzebowa!a bardziej ni˝
kania d˝d˝u.

Te dwa produkty – g!oÊniki samochodo-
we i monitory – uzmys!owi!y Kieslerowi,
gdzie stojà konfitury. Skoncentrowa! si´ na
kolumnach profesjonalnych – estradowych
i do studia. Jeszcze w 1985 roku wypuÊci!
pierwsze zestawy RL 900, które wkrótce
sta!y si´ obowiàzkowym wyposa˝eniem
niemieckich oÊrodków telewizyjnych, roz-
g!oÊni radiowych, studiów nagraniowych 
i oper. Charakterystycznà cechà ich budo-
wy, która sta!a si´ znakiem rozpoznawczym
Geithainów, by!o usytuowanie g!oÊników
Êrednio- i wysokotonowych koncentrycz-
nie w stosunku do woofera.

Zburzenie Muru Berliƒskiego Joachim
Kiesler przyjà! ze spokojem zawodowca.
Sprywatyzowa! w!asny zak!ad, zmieni! 
mu nazw´ na Musikelectronic Geithain
GmbH i przystàpi! do podboju Europy 
Zachodniej.

Obecnie siedziba firmy mieÊci si´ w sa-
mym centrum 6-tysi´cznego miasteczka.
Choç Musikelectronic Geithain GmbH jest
samowystarczalna, nie ma tu dymiàcych
kominów ani ha!d odpadów. Wszystkie
elementy niezb´dne do produkcji, z g!oÊni-
kami w!àcznie, wytwarza si´ na miejscu.
Unika si´ dzi´ki temu problemów z termi-
nowoÊcià dostaw, powtarzalnoÊcià partii 
i wreszcie ich jakoÊcià.

DziÊ niemiecka manufaktura dostarcza
monitory do najbardziej wymagajàcych
studiów nagraniowych i sal koncertowych
na Êwiecie. W katalogu MEG znajdziemy
kilkanaÊcie modeli, ale nale˝y traktowaç je
raczej jako próbk´ mo˝liwoÊci firmy. Herr
Kiesler gotów jest bowiem zrobiç dos!ow-
nie wszystko, o ile b´dzie wystarczajàco
skomplikowane i wyda z siebie dêwi´ki. 
W dodatku ka˝de zamówienie, nawet z ka-
talogu, traktuje indywidualnie, a zespó!
specjalistów podczas ka˝dej instalacji do-
straja pomieszczenie oraz kolumny tak, by
spe!niç wszystkie wymagania przysz!ego
u˝ytkownika.

Obok zestawów profesjonalnych w ME
Geithain produkowane sà amatorskie ko-
lumny aktywne i pasywne, w których wy-
korzystuje si´ doÊwiadczenia zdobyte 
w segmencie pro. Testowane dziÊ aktywne
monitory ME 800K to swoisty pomost, 
!àczàcy dzia! profesjonalny z amatorskim.
Z jednej strony b´dà nieocenionym narz´-

dziem pracy w studiu nagraniowym; z dru-
giej – doskonale si´ odnajdà w warunkach
domowych, w niekoniecznie sprzyjajàcej
akustyce.

Budowa
ME 800K nale˝à do kategorii monitorów,

choç ich gabaryty z pewnoÊcià predestynujà
je do miana kolumn pod!ogowych. Jak
zwa!, tak zwa!, w ka˝dym razie mogà pra-
cowaç w pionie i w poziomie. W re˝yserce
Radioaktywnych po!o˝y!y si´ na boku na
specjalnych stendach. ME 800K w studiach
nagraniowych pe!nià rol´ monitorów dale-
kiego pola i ich optymalny zasi´g ra˝enia
wynosi od 3 do 8 metrów. W przeciwieƒ-
stwie do monitorów bliskiego pola, których
zadaniem jest wy!apywanie ka˝dej niedo-
skona!oÊci monta˝u, rola „osiemsetek” po-
lega na ukazaniu nagraƒ w ostatecznej wer-
sji, tak jak je b´dzie odbiera! s!uchacz.

ME 800K sà w pe!ni aktywnà czterodro˝-
nà konstrukcjà zamkni´tà, z czterema
wzmacniaczami zbudowanymi na MOS-
FET-ach. Oba woofery sà nap´dzane przez
dwie koƒcówki o mocy po 500 W ka˝da,
natomiast przetworniki Êrednio- i wysoko-
tonowe „tylko” 250-watowymi (przy 4 !).
Po prostu potwory. 

Nie mniejsze wra˝enie robi ich apetyt 
na energi´. W stanie spoczynku wystarczy
im niewiele ponad 40 W, ale gdy si´ rozbu-
jajà, pobór mocy si´ga 1,5 kW. Rzecz jasna
dla jednej kolumny.

Na temat budowy wewn´trznej wiado-
mo niewiele, a kwestie takie, jak gruboÊç
Êcianek, wielkoÊç komór akustycznych, bu-
dowa wzmacniaczy i wyt!umienie stanowià
s!odkà tajemnic´ Herr Kieslera. Oczywi-
Êcie, jakiÊ niepoprawny malkontent móg!-
by mi zarzuciç brak starannoÊci oraz to, ˝e
mog!em z!apaç za Êrubokr´t i zajrzeç tu 
i ówdzie, ale doÊç niewygodnie d!ubie si´ 
w kolumnach stojàcych na kilkudziesi´cio-
centymetrowych stendach. Kwestia Êcià-
gni´cia ich stamtàd raczej nie wchodzi!a 
w gr´. Po pierwsze, ani ja, ani redakcyjny
fotograf, ani ˝aden z w!aÊcicieli studia nie
trenujemy sumo, a po drugie, ka˝da zmia-
na ich u!o˝enia, a z tym nale˝a!o si´ liczyç,
wiàza!aby si´ z ponownym dostrajaniem
pomieszczenia. Jedynà ciekawostkà na 
temat budowy, jakà uda!o mi si´ wyd´biç
od producenta, jest informacja o systemie
kanalików, które s!u˝à do kontrolowanego
odprowadzania energii na zewnàtrz. Jako
˝e ka˝da, nawet najsztywniejsza obudowa
musi wejÊç w niepo˝àdane wibracje spowo-
dowane ruchem membran, konstruktorzy
ME 800K umieÊcili w Êciankach sieç cien-
kich kanalików, którymi nadmiar powie-
trza wydostaje si´ na zewnàtrz. Nie ma to
nic wspólnego z bas-refleksem, ale dzi´ki
temu zabiegowi energia jest kierowana do
przodu, a kolumny mogà staç dos!ownie
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choç niema!e, wyglàdajà 
przy 800K jak krasnoludki. 
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wsz´dzie, nawet w rogu pokoju. Prezenta-
cja na Audio Show by!a tego dobitnym
przyk!adem. W re˝yserce bezpoÊrednio za
kolumnami znajdowa!o si´ okno, na widok
którego zakwili!a moja audiofilska dusza,
natomiast dla „osiemsetek” nie mia!o to
˝adnego znaczenia. JeÊli zaÊ chodzi o skrzy-
nie ME 800K, to sklejono je z p!yt MDF 
i wykoƒczono naturalnym fornirem wiÊnio-
wym. Inne dost´pne sà na ˝yczenie i produ-
cent nie stawia tu ˝adnych ograniczeƒ.

Na temat budowy g!oÊników równie˝
niewiele wiadomo. Najni˝sze tony przetwa-
rza para 15-calowych wooferów. Pierwszy 
z nich, niezas!oni´ty innymi przetwornika-
mi, pracuje w zakresie 25-160 Hz. JeÊli ktoÊ

poczuje niedosyt basu, b´dzie móg! do!o˝yç
modu! Basis 5K, wyposa˝ony w identyczny
g!oÊnik, sterowany aktywnà zwrotnicà
umieszczonà w obudowie ME 800K. Wy-
pe!nia on wtedy cz´stotliwoÊci 25-120 Hz.
Pozosta!e przetworniki pracujà powy˝ej 
160 Hz. Umieszczono je w firmowej kon-
centrycznej konfiguracji, spe!niajàc tym sa-
mym wymogi punktowego êród!a dêwi´ku.
Wy˝szy bas, od 60 do 550 Hz, jest domenà 
drugiej „pi´tnastki”. W jej akustycznym
centrum znajduje si´ modu! Êrednio-wyso-
kotonowy, zaopatrzony we w!asnà komor´.

Ârednie tony sà domenà 16-cm sto˝ka, po-
krywajàcego pasmo od 550 do 2200 Hz.
Umieszczono go na grubym, stalowym ko!-
nierzu, mocowanym do obudowy na wy-
gi´tych ˝elaznych mostkach. W centrum
Êredniotonowca zamontowano trzy calowe
kopu!ki. Ca!oÊç chroni stalowa siatka, ob-
ciàgni´ta tkaninà.

Jako ˝e mamy do czynienia z kolumna-
mi aktywnymi, z ty!u zabrak!o typowych
gniazd g!oÊnikowych. Zamiast nich u˝yto
trzech XLR-ów. Jeden s!u˝y do pod!àcze-
nia bezpoÊrednio do przedwzmacniacza. 
W drugi mo˝na wetknàç kabel prowadzàcy
do modu!u Basis 5K. ME 800K mo˝e te˝
pracowaç jako subwoofer i do tego celu s!u-
˝y trzecie gniazdo. XLR-om towarzyszà
dwa ma!e pokr´t!a do strojenia kolumn.
Nie zabrak!o tak˝e solidnej sieciówki 
z uziemieniem.

Konfiguracja
Ods!uchy odbywa!y si´ w re˝yserce stu-

dia nagraniowego Radioaktywni. Nagrywa-
li w nim m.in. Hanna Banaszak, Maria 

Peszek i Justyna Steczkowska, Andrzej Gra-
bowski, Marek Jackowski, Milo Kurtis, 
Maciej Maleƒczuk, Stanis!aw Sojka oraz 
T. Love, by wymieniç tylko tych najbardziej
znanych. Pokój realizatorów dêwi´ku ma
32 m2 i zosta! profesjonalnie zaadaptowany
akustycznie, m.in. pozbawiono go równo-
leg!ych powierzchni.

Muzyka p!yn´!a z dwóch êróde!. Pierw-
szym by! ten sam system T+A z serii V, któ-
ry gra! na Audio Show, czyli odtwarzacz
SACD D10 MkII oraz lampowy preamp
P10. Drugim – nagrania zrealizowane w sa-
mym studiu, odtwarzane z konsoli Axiom
firmy Solid State Logic. Gdyby nasz!a mnie
ochota, mog!em te˝ skorzystaç z 24-Êlado-
wego Tascama MSR-24.

Wra˝enia ods!uchowe 
ME 800K przewartoÊciowa!y ca!e moje

dotychczasowe doÊwiadczenie ze sprz´tem
grajàcym. Dzi´ki nim, a tak˝e fachowym
komentarzom gospodarzy – Adama Celiƒ-
skiego i Leszka Mitmana – na temat sposo-
bów realizacji s!uchanych p!yt, zwróci!em
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uwag´ na rzeczy, o których do tej pory nie
mia!em poj´cia. 

Wbrew pozorom Geithainy nie s!u˝à do
wy!apywania potkni´ç realizatorów, lecz do
s!uchania muzyki. Przy bardzo dobrych na-
graniach kolumny przenosi!y mnie w inny
Êwiat, natomiast nawet najpi´kniejsza linia
melodyczna, ale nagrana zaledwie popraw-
nie, wywo!ywa!a natychmiastowy odruch
protestu. Do Cz´stochowy wzià!em ze sobà
ponad 50 p!yt – od muzyki powa˝nej po
ostry rock, ale po tym styczniowym week-
endzie trzy czwarte z nich mia!em ochot´
wysypaç na tory kolejowe.

Zgodnie z uÊwi´conà tradycjà sesj´ roz-
poczà!em „Mesjaszem” Haendla w wyko-

naniu Paula McCreesha i Gabrieli Consort
& Players. Do tej pory nagranie to wywo!y-
wa!o u mnie zachwyt bàdê rozczarowanie,
w zale˝noÊci od systemu odtwarzajàcego.
Nigdy jednak obu uczuç naraz. Nigdy bo-
wiem „Mesjasz” nie zabrzmia! tak niejed-
noznacznie.

Wprawdzie scena ulokowa!a si´ doÊç da-
leko za kolumnami, instrumenty mieni!y
si´ barwami, a Êpiewacy wspi´li na wy˝yny
kunsztu wokalnego, ale wÊród pozornych
êróde! dêwi´ku panowa! dziwny ba!agan.
Smyczki w!azi!y na klawesyn, g!osy chóru
zlewa!y si´ z solistami, a nad wszystkim do-
minowa! jakiÊ obcy pog!os, który nie mia!
nic wspólnego z naturalnà akustykà du˝ej
sali koncertowej. W dodatku nagranie stra-
ci!o dynamik´, czego dowodem s!ynne 
„Alleluja” (CD 2 cz. 11). W czasie odtwarza-
nia tego najbardziej znanego fragmentu
„Mesjasza” niebo powinno zwaliç mi si´ 
na g!ow´, a tu kicha. Gdy lekko skonfundo-
wany zmieni!em p!yt´ na innà rejestracj´
Haendla (Dixit Dominus, Anne Sofie von

Otter, Drottningholm Baroque Ensamble),
wraz ze zmianà krà˝ka ca!kowitej metamor-
fozie uleg!a tak˝e scena. Instrumenty wy-
skoczy!y przed g!oÊniki, palce muzyków
nieomal fizycznie plàsa!y po strunach, ale
nagranie by!o prawie pozbawione basu. 
I masz babo placek! Milczàcy do tej pory 
gospodarze, przys!uchujàcy si´ muzyce,
zdradzili powód takiego stanu rzeczy. Otó˝
w przypadku „Mesjasza” nagranie zrealizo-
wano prawdopodobnie przy pomocy pary
wysoko umieszczonych mikrofonów usta-
wionych w pewnym oddaleniu od wyko-
nawców. Na dobrym sprz´cie ta odleg!oÊç
by!a doskonale czytelna. Plusem tej metody
jest mo˝liwoÊç ukazania ca!ej przestrzeni 

sali koncertowej (w tym przypadku londyƒ-
skiego koÊcio!a Wszystkich Âwi´tych), pe!-
nej skali instrumentów, ludzkich g!osów 
i ich naturalnej barwy; minusem natomiast
– niemo˝noÊç precyzyjnego definiowania
êróde! pozornych. Drugie nagranie, choç je-
go rejestracja równie˝ odby!a si´ w koÊciele
(Adolfa Fredericka w Sztokholmie), wyko-
nano technikà wielomikrofonowà, gdzie 
w bliskiej odleg!oÊci przed ka˝dym z wy-
konawców lub grupà instrumentów usta-
wiono osobny mikrofon. Taka realizacja
charakteryzuje si´ niezwyk!à czytelnoÊcià
detali, szerokà panoramà stereofonicznà,
ale niezbyt g!´bokà scenà oraz brakiem naj-
ni˝szych cz´stotliwoÊci. Mo˝na je oczywi-
Êcie podrasowaç, ale b´dzie to s!yszalne.
Rzecz jasna, od obu regu! zdarzajà si´ wyjàt-
ki, jednak b´dà one rezultatem talentu 
i „chciejstwa” realizatorów dêwi´ku. Uprze-
dzajàc fakty, dodam, ˝e to nie jedyne nie-
spodzianki, jakie mnie tego dnia spotka!y.

Uzbrojony w Êwie˝o nabytà wiedz´ zu-
pe!nie inaczej spojrza!em na stosik p!yt i za-

cz´!a si´ bezlitosna selekcja. „Koncerty
Brandenburskie” J. S. Bacha (Cafe Zimmer-
mann) – bliskie pole, zagrane z biglem i ma-
tematycznà dok!adnoÊcià, ale pozbawione
swego rodzaju uniesienia i muzykalnoÊci.
„Requiem” Mozarta pod Jordi Savallem –
tak˝e bliskie pole, ca!kiem przyjemne mu-
zykowanie, jednak bez wywo!ywania g´siej
skórki, która pojawia!a si´, gdy s!ucha!em
go na kolumnach Vandersteena czy T+A.
Itd., itd., a˝ w koƒcu trafi!em na „Planety”
Gustawa Holsta w wykonaniu Filharmoni-
ków Berliƒskich pod dyrekcjà Herberta von
Karajana. Nagranie zrealizowa! w 1981 roku
Michel Glotz, a wydane zosta!o przez Deu-
tsche Grammophon w serii Karajan Gold.
Przy pierwszych dêwi´kach „Marsa” zamar-
!em z d!ugopisem zawieszonym nad note-
sem, bo tak krystalicznie czystego i jedno-
czeÊnie na!adowanego energià brzmienia
tego dnia jeszcze nie s!ysza!em. Teraz dopie-
ro „osiemsetki” pokaza!y, co potrafià. Gdy

hukn´!o fortissimo, autentycznie si´ oba-
wia!em, czy ciÊnienie akustyczne nie wysa-
dzi okien w studiu. Z kolei piano by!o ci-
chutkie, subtelne i zwiewne, jednak mimo
wszystko s!ychaç by!o ka˝dy szmer, szelest
partytury i ocieranie ubraƒ wykonawców.
Realizacja „Planet” okaza!a si´ fenomenalna
i ledwie muÊni´ta r´kà re˝ysera dêwi´ku.
Gdy po apokaliptycznym finale „Marsa”
wybrzmiewa!o echo, us!ysza!em nawet ga-
powatego wiolonczelist´, który spóêni! si´ 
z kwintà. Herr Karajan musia! to przeoczyç,
bo gdyby wy!apa! swym arystokratycznym
uchem ciche „buuu”, to by bez s!owa wino-
wajc´ zastrzeli!. To w!aÊnie koronny do-
wód, ˝e przed ME 800K nic si´ nie ukryje.

Nie myÊlcie jednak, ˝e hiperanalityczne
podejÊcie psuje przyjemnoÊç s!uchania mu-
zyki. W stosunku do niechlujnych realizacji
kolumny by!y bezlitosne, ale gdy w odtwa-

Hi-end kolumny

ME 800K na wystawie 
w Monachium. 

Zespó! wzmacniaczy w jednym 
z monitorów studyjnych. 
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rzaczu làdowa!y p!yty audiofilskie, zaczy-
na!y si´ czary. 

Pierwszà „magicznà” p!ytà by!a „Spirit 
& The Blues” Erica Bibba wydana przez
Opus 3. Do nagrania wykorzystano poje-
dynczy stereofoniczny mikrofon lampowy
AKG C-24, wokó! którego ustawili si´ mu-
zycy. Nagranie zarejestrowano na tzw. set-
k´, czyli bez ci´ç i miksów. Jak któryÊ coÊ
sknoci!, wszystko powtarzano jeszcze raz.
No i ja „trzyma!em” ten mikrofon. Dok!ad-
nie widzia!em wszystkie pozycje wykonaw-
ców, nawet to, jak przenosili ci´˝ar z jednej
nogi na drugà. A ju˝ prawdziwe mistrzo-
stwo Êwiata by!o wtedy, gdy Eric Bibb skoƒ-
czy! Êpiewaç zwrotk´, zrobi! krok w ty! i je-
go miejsce zajà! harmonijkarz. Nast´pnie
on ustàpi! miejsca soliÊcie, czego nie
omieszka!em zauwa˝yç. Natomiast gdy
odezwa! si´ chórek, wyraênie sta! dobry
metr za instrumentalistami. I jak tu nie na-
zwaç tego czarami?

Kolejnym niezwyk!ym prze˝yciem by!o
odtworzenie „Kind of Blue”. Choç od pa-
mi´tnej sesji min´!o ju˝ 51 lat, nagranie 
zabrzmia!o tak, jakby wczoraj zesz!o ze sto-
!u mikserskiego. Wprawdzie cichy szum,
s!yszalny pomi´dzy utworami, móg! wywo-
!aç pewne obawy, ale gdy odezwa!a si´ tràb-
ka Davisa, przesta! mieç jakiekolwiek zna-
czenie. Wszystkie instrumenty zabrzmia!y
zadziwiajàco czysto i wyraênie. Ich pozycja
na scenie zosta!a zdefiniowana z chirur-
gicznà precyzjà. Nieco archaiczny sposób
miksowania z perkusjà po prawej stronie, 
a basem po lewej dodawa! tylko nagraniom
wiarygodnoÊci. Co tu du˝o gadaç, oni tam
po prostu byli – ˝ywi i prawdziwi. Choç we
wszystkich zestawieniach nagraƒ jazzowych
„Kind of Blue” okrzykni´to p!ytà wszech-
czasów, to ja skromnie doda!bym „równie˝
pod wzgl´dem realizacji”. 

Odkrywanie smaczków
w znanych nagraniach
sprawia!o mi sporo frajdy.
Np. w „Smells Like Teen
Spirit” z p!yty „Time” tria
Mo˝d˝er/Danielsson/Fre-
sco wyraênie s!ysza!em nu-
cenie pod nosem jednego 
z muzyków, które normal-
nie pa!´ta si´ daleko w tle.
Tak na marginesie: realiza-
tor zdecydowanie przesa-
dzi! z kontrabasem, który
przybra! tu rozmiary loko-
motywy. 

A propos kontrabasu: 
w kupce skazanej na bani-
cj´ znalaz!o si´ wiele p!yt
pochodzàcych z „audiofil-
skich” wytwórni. Specjal-
nie u˝ywam cudzys!owu,
bo np. nagrania Antonio
Forcione wydane przez
Naima sprawia!y wra˝enie
podrasowanych jakimÊ
muzycznym photosho-
pem. Nieco lepiej wy-
pad!y wydania Te-
larca, ale ju˝ praw-
dziwym kuriozum
okaza!y si´ p!yty
Stockfischa. Na pew-
no zastanawialiÊcie si´,
skàd ta popularnoÊç austriackiej wytwór-
ni na wszelkich wystawach sprz´tu grajà-
cego, z ostatnim Audio Show w!àcznie?
Ano stàd, ˝e wszystkie co do sztuki p!yty
Stockfisha brzmià tak, jakby mia!y w!àczo-
ny jakiÊ wewn´trzny loudness: jest mocno
pokreÊlona górka, uwypuklony wy˝szy bas 
i dodanych kilka decybeli dynamiki. Do-
k!adnie tak brzmia!y wszystkie nagrania 
Sary K, Chrisa Jonesa i innych solistów z tej
stajni, a nawet jazzowego tria, grajàcego
standardy Gershwina. Po prostu wszech-
obecna „haaaaauuummma”. No có˝, z ta-
kim materia!em nawet Technics z Altusami
zagra prawie jak Krell, ale po pi´tnastu 
minutach tych atrakcji r´ka sama zaczyna
szukaç pilota.

Zauwa˝y!em zresztà, ˝e mia˝d˝àca wi´k-
szoÊç obecnie wydawanych p!yt jest ska˝ona
stockfischowà manierà. Prawdopodobnie
powstajà z myÊlà o odtwarzaniu na mini-
wie˝ach z g!oÊniczkami wielkoÊci kapsli 
i majàcych doÊç mgliste poj´cie o pe!nym
paÊmie, bo inaczej tego wyt!umaczyç nie
potrafi´. OczywiÊcie tak˝e i tu sà chlubne
wyjàtki. Do wyÊmienicie zrealizowanych
p!yt zaliczy!bym nagrania Madonny (!) 
i Massive Attack, krà˝ek „Up” Petera Gabie-
la (ale on ma w!asne studio nagraniowe 
z najwi´kszymi profesjonalnymi ATC, wi´c
s!yszy wszystko), album „Dzieci Sancheza”
Chucka Mangione, no i oczywiÊcie nie-

Êmiertelne „Amused to Death” Watersa.
Zresztà, zarówno nagrania Madonny, jak 
i Watersa zrealizowano w technice QSound,
dzi´ki której mo˝liwe jest tworzenie wirtu-
alnej trójwymiarowej sceny z kilku niezale˝-
nych êróde! dêwi´ku.

No tak, mia!o nie byç o p!ytach, tylko 
o muzyce, ale co ja poradz´ na to, ˝e 
ME 800K postawi!y mój Êwiat na g!owie?

Konkluzja
Geithainy ME 800K sà najlepszymi ko-

lumnami, jakie s!ysza!em. Kropka.

Hi-end kolumny

Geithain ME 800K
Dystrybucja: Dynamics Hi-End
Cena: 180000 z!

Dane techniczne

Typ: monitor aktywny
System: zamkni´ty
Ustawienie: podstawka/pod!oga
Liczba dróg/g!oÊników: 4/6
Pasmo przen.: 25 Hz - 20 kHz
Maks. SPL: 120-126 dB
G!oÊniki: 2 x 40 cm bas, 

16 cm Êrednica, 
3 x 25 mm góra 

Moc wzmacniaczy: 2 x 500 W bas, 
250 W Êrednica, 
250 W góra

Ekranowanie: opcjonalne
Wymiary (w/s/g): 111,1/49,5/43,6 cm
Masa: 88 kg/szt.

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end

Znak rozpoznawczy
wszystkich kolumn 
Joachima Kieslera. 

Studyjne standy 
rzadko spe!niajà 
ostre rygory 
audiofilskiej 
koszernoÊci. 
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