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zisiaj takich okazji ju! nie ma. Nie 
kupicie za 1500 z" bardzo dobrze 
graj#cego wzmacniacza w klasie A 

ani za 2000 z" monitorów, na których mo!-
na s"ucha$ wokali i poczu$ si% jak na kon-
cercie. Po prostu, klienci byli wtedy inni.  
I to nie „nasi”, ale ci z Londynu i Edynburga. 
Mieli szans% pozna$ jako&$. Zupe"nie inn#, 
ni! wyznacza supermarketowa &rednia  
(a te! by"a wy!sza. We wczesnych latach 90. 
wyznacza"y j# stereofoniczne klocki Tech-
nicsa, a Sony kompletnie nie przypomina-
"o swojego dzisiejszego wizerunku. Obie 
wspomniane 'rmy plus Pionier czy JVC 
walczy"y ze specjalistycznymi wytwórniami. 
Dzisiaj produkuj# miniwie!e za 300 z" oraz 
systemy do kina domowego z g"o&niczkami 
wielko&ci pi%cioz"otówki i cz%sto chi(skie 
no-name’y potra'# zaproponowa$ wi%cej, 
bo do jako&ci d)wi%ku przywi#zuj# wi%k-
sz# wag%), a jednocze&nie nie czuli si% zo-
bowi#zani p"aci$ za wzmacniacz tyle co za 
samochód, bo ka!dy uwa!a" to za nonsens. 
Wtedy w"a&nie powstawa"y takie produkty,  
jak wzmacniacz Musical Fi- 
delity A1 czy monitory Ro-
gers LS2/a2. Wspomniane sa-
mograje kosztowa"y (badaj#c 
si"% nabywcz# portfela i walut) 
tyle, co dzisiaj 32-calowy tele-
wizor i by"y w zasi%gu wielu 
odbiorców. Dobry sprz%t mie-
li ludzie, którzy orientowali si%  
w temacie (by"o ich niewielu), 
a nie kupuj#cy hiszpa(skie 
&liwki po 3 z"/sztuka i skar-
petki po 49 z"/para. 

W&ród monitorów królem 
w Polsce by" wówczas Epos. 
Wprawdzie potrzebowa" 
wzmacniacza, jak si% patrzy, 
ale wszystkim, którzy go po-
s"uchali, opada"y szcz%ki.

Robin Marshall za"o!y" 
'rm% w 1983 roku. Pro- 
dukowa"a tylko monitory  
(o ile pami%tam, dwa mode-
le) z nie'ltrowanymi g"o&- 
nikami nisko-&redniotono- 
wymi, a kopu"ki mia"y kon-
densator przyczepiony na 
druciku. Gra"y w sposób 
otwarty, czystym i mi%kkim 
d)wi%kiem, odró!niaj#cym 
si% ju! w pierwszej sekundzie 
od konkurencji typu Altus 
albo Technics. W 1999 
mark% przej#" Michael 
Creek. M#dra decyzja, bo 
kolumny pasowa"y do 
jego wzmacniaczy, jak 

musztarda do kie"basy, zarówno pod wzgl%-
dem brzmienia, jak i ceny.

Epos przez lata w zasadzie niewiele si% 
zmienia", cho$ powsta"y po drodze pod"o-
gówki i *agowy model za ponad 20000 z" 
(nie wiem, po co; mo!e jak pos"ucham, to 
zmieni% zdanie). Ostatnie dokonania 'rmy 
znam i ceni%, ale na rynek niedawno wkro-
czy"a najta(sza seria. Sk"ada si% z dwóch mo-
nitorów (Epic 1 – 1490 z" i Epic 2 – 2250 z")  
oraz, opisywanych dzi&, wolnostoj#cych 
„pi#tek”. Ceny przypominaj# stare, dobre 
Eposy, a pikanterii premierze dodaje fakt, !e 
podobno Epiki s# powrotem do )róde" i wy-
korzystuj# rozwi#zania z dawnych czasów.

Budowa
Najwa!niejsza wydaje si% prosta zwrotni-

ca, ale nie jest to powrót do pierwowzoru  
z lat 80. Zastosowano 'ltry 2. rz%du. Dla 
wooferów przewidziano cewki rdzeniowe; 
dla kopu"ki – powietrzn#. Wszystkie opor-
niki s# metalizowane, a kondensatory – po-
lipropylenowe.

Je!eli chodzi o przetworniki, to Epos po 
raz pierwszy zdecydowa" si% zastosowa$ 
mi%kk# kopu"k%. Ma ona nisk# cz%stotli-
wo&$ rezonansow#, wysok# skuteczno&$  
i umieszczono j# w niewielkiej tubie wy-
k"adniczej. Magnes jest neodymowy i ekra-
nowany.

G"o&nik nisko-&redniotonowy przypo-
mina ten ze s"ynnych „czternastek”. Ma 
polipropylenow# membran%, zawieszon# 
na mi%kkim resorze i sto!kowat# nak"adk% 
przeciwpy"ow#. Ca"o&$ podobno tworzy 
jednolit# struktur%. Gi%tk#, ale dobrze wy-
t"umion# i nie ulegaj#c# odkszta"ceniom 
w trakcie odtwarzania sygna"ów o du!ej 
amplitudzie. Konstrukcja jest dwudro!na, 
wi%c oba woofery pracuj# w tym samym 
zakresie cz%stotliwo&ci i w fazie. Membrany 
maj# &rednic% 176 mm. Kana" bas-re*eksu 
wyprowadzono z ty"u, tu! nad podwójnymi 
z"oconymi gniazdami, zalanymi przezro-
czystym plastikiem.

Obudowy wspieraj# si% na masywnych 
podstawach, w które wkr%camy po cztery 

ostre kolce o regulowanej wysoko&ci. 
Warto si% zaopatrzy$ w me-
talowe podk"adki albo grani-
towe p"yty, !eby nie niszczy$ 
parkietu. 

Same skrzynie na tle kon-
kurencji nie wyró!niaj# si% 
niczym nadzwyczajnym. Pro- 
ducent oczywi&cie zapew-
nia, !e stolarka przewy!sza 
wszystko w naszej galaktyce, 
co cen# do Epiców 5 si% zbli!a, 
ale b#d)my realistami. 18-mm 
p"yty MDF to !aden cymes,  
a jedynie przyzwoity standard. 
Chi(czycy takie skrzynki zro-
bi# za po"ow% ceny, co wcale 
nie musi o Eposie )le &wiad-
czy$. Tym bardziej, !e spad-
kobiercy Marshalla nie oferuj# 
wcale naturalnych oklein, tylko 
winylow# foli% w dwóch kolo-
rach: czere&niowym i czarnym. 
Takie rzeczy jak stolarka Mo-
nitor Audio RX6 w cenie oko-
"o 4000 z" zdarzaj# si% rzadko  
i w moim odczuciu podw"adni 
Michaela Creeka niepotrzebnie 
u!ywaj# argumentu „wybitnej 
stolarki”. Tym bardziej, !e ko-
lumny s# du!e, ci%!kie i prezen-
tuj# si% solidnie nawet w obszer-
nym wn%trzu.

Deska frontowa  
i maskownica  
to wymienne elementy.
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I tutaj dochodzimy do sedna „powrotu do 
korzeni”. Wzornictwo i „ci%!kie” proporcje 
faktycznie przypominaj# konstrukcje z lat 
80.. Kiedy spojrzymy na fronty Epiców, sko-
jarzenie z „czternastkami” wydaje si% traf-
ne. Kolumny wygl#daj# oldskulowo, a efekt 
pot%guje oryginalne rozwi#zanie, które wi-
dz% po raz pierwszy. Na froncie nie zauwa-
!ycie !adnych &rubek ani mocowa( g"o&ni-

ków. Jednolita p"yta czo"owa wpasowuje si%  
w „ramk%” utworzon# przez &cianki obudo-
wy. Aby j# wypchn#$, trzeba wprowadzi$  
w dziurk% z ty"u do"#czany w komplecie pr%t 
z wygodn# g"ówk# i delikatnie popchn#$. 
Wtedy zdejmujemy g"adk# p"yt% MDF-u, 
okalaj#c# g"o&niki i kryj#c# sekrety monta-
!u. Dooko"a prostok#tnej &cianki wychodz# 
wspomniane ramki i nie by"oby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, !e w pu-
de"kach znajdziemy maskownice, zak"ada-
ne w identyczny sposób. Przypomina mi to 
monitory Harbetha i najlepsze czasy BBC, 
które m"odzie!y kojarz# si% z czarno-bia-
"ym 'lmem dokumentalnym. Uwa!am, !e 
zarówno Harbeth, jak i Spendor powinny 
zma"powa$ to rozwi#zanie albo odkupi$ 
patent od Eposa. Bo standardowa „deska”  
z otworami jest po prostu genialna i po-
zwala kolumnom wygl#da$ elegancko po 
zdj%ciu rozpi%tego na ramce materia"u. +a-
two j# te! wymieni$ na maskownic%. Ka!dy, 
kto wyd"ubywa" z monitorów BBC za&lepki, 
przyzna mi racj%.

Parametry kolumn s# przyjazne wzmac-
niaczom. Tolerancja mocy to 20-200 W,  
a skuteczno&$: 92 dB. Przebieg impedan-
cji, je!eli wierzy$ producentowi, jest wy-
równany. W ka!dym razie Epic 5 powinny 
poprawnie pracowa$ ze starym Creekiem 
4330. A ten jest znany z kapry&no&ci, cho$ 
w swojej cenie nadal prezentuje wyj#tkow# 
jako&$ i kultur% grania.

Brzmienie
Na pocz#tek do szu*ady tra'" album 

„God & Guns” Lynyrd Skynyrd. To ca"kiem 
dobra realizacja z 2009 roku. Mamy tu do 
czynienia z ci%!szym kalibrem rocka, ale 
piosenkom trudno odmówi$ melodyjno-
&ci, chwytliwych motywów, a muzykom 
sprawno&ci i rado&ci grania. Jak na faktur% 
zbudowan# g"ównie na gitarach elektrycz-
nych (wi%kszo&$ akcji dzieje si% w &rodku 
pasma) wypada te! pochwali$ przejrzysto&$ 
rejestracji. Niewykluczone, !e grupa ma  
w swoim dorobku ciekawsze kr#!ki, ale 
ten mo!na poleci$ z czystym sumieniem. 
Gdyby istnia"a jeszcze prawdziwa promocja 
radiowa, ka!da z piosenek mog"aby spo-
kojnie sta$ si% przebojem, a ju! na pewno 
tytu"owa „God & Guns”. 90 % p"yt ma s"abe 

i mocne punkty. Jedna-trzy piosenki ci#gn# 
reszt% i zwykle zmusza nas to do nadu!y-
wania przycisku zmiany &cie!ki na pilocie. 
Tymczasem tutaj poziom okazuje si% zaska-
kuj#co wyrównany, dzi%ki czemu mo!emy 
s"ucha$ od pocz#tku do ko(ca. Jak wida$, 
Lynyrd Skynyrd s# w doskona"ej formie. 
Polecam.

Zacz#"em od przedsionka konkluzji, po-
niewa! w dotychczasowych testach zwykle 
tam znajduje si% „k#cik muzyczny” i poleca-
ny kr#!ek. Zrobi"em to przekornie, bo ka!-
dy mi"o&nik starych Eposów powie, !e taka 

muzyka do nich 
nie pasuje. Na 
monitorach 

Marshalla ze z"o-
tego okresu 'rmy 

s"ucha"o si% woka-
li, akustycznego 
jazzu, fortepianu  

solo i kwartetów smyczkowych. Najle-
piej si% na nich prezentowa"y, g"ównie ze 
wzgl%du na wyeksponowany pierwszy plan 
i podkre&lon#, ocieplon# &rednic%. Posta-
nowi"em jednak rozpocz#$ od tego ekspe-
rymentu, poniewa! kolumny maj# okaza"e 
gabaryty i wypada oczekiwa$ adekwatnych 
mo!liwo&ci. I tu nie czeka nas zaskoczenie. 
W m%skim graniu Epiki czuj# si% dobrze. 
Bez problemu radz# sobie ze specy'czn# 
faktur# i wysokimi poziomami g"o&no&ci, 
ale robi# to z kultur# i muzykalnie, jak 
na Eposa przysta"o. W tym materiale nie 
zauwa!y"em specjalnego ocieplenia (no, 
mo!e troch%), za to mi"# niespodziank% 
sprawi"a mi przejrzysto&$ w ca"ym pa&mie  
i d)wi%czno&$ góry.

Na „Unwrite ,at Song” uwag% zwraca- 
j# perliste d)wi%ki gitary – nie przesadzaj#- 
ce z ostro&ci#, a jednocze&nie czytelne  
i d)wi%czne jak kryszta"ki. Podobnie for-
tepian – w wy!szej cz%&ci pasma pokazuje 
po"#czenie czysto&ci z mi%kko&ci# i nie-
wymuszon# kultur#. Bez dwóch zda( – 
Eposowi uda" si% tweeter na tyle, !e mo!e 
rywalizowa$ z dro!szymi konstrukcjami. 
D)wi%k jest przy tym wyrównany i nie 
czuje si% ekspozycji podzakresów.
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W "agodniejszym repertuarze zauwa-
!amy ju! brytyjski rodowód kolumn  
i ostro!ne odniesienia do tradycji. Dzi%ki 
lekkiemu ociepleniu &rednicy i ekspozy-
cji pierwszego planu muzyka si% do nas 
przybli!a. Tak, jakby&my zrobili krok do 
przodu i zaj%li krzese"ko w pierwszych rz%-
dach widowni. Podobnie robi"y monitory 
Eposa, ale tutaj dzieje si% to w mniejszym 
stopniu. Konstruktorzy postawili najwy-
ra)niej na uniwersalno&$ i naturalno&$ 
d)wi%ku. W swojej cenie Epic 5 pokazuj# 
godn# podkre&lenia neutralno&$ wobec re-
alizacji. Smyczkom w kategoriach absolut-
nych mo!e przyda"oby si% wi%cej lekko&ci 
i no&no&ci, ale kiedy przypomnimy sobie, 
!e kolumny kosztuj# 3600 z", trudno mie$ 
zastrze!enia. Podobnie z basem. Na pew-
no nie sposób go nazwa$ wyczynowym, 
bo jest nastawiony raczej na kontrol% ni! 
na g"%bokie pomruki, ale w symfonice go 
nie brakuje. Znajdziecie w podobnej cenie 
kolumny bardziej przekonuj#ce w partiach 
kontrabasów, b%bna wielkiego czy kot"ów, 
za to tutaj mamy bardzo dobr# integracj% 
niskich tonów ze &rednic#.

Dynamika i przestrze( w muzyce sym-
fonicznej zas"uguj# na czwórk% z plusem 

(czasami nawet na pi#tk% z minusem), ale 
g"ówne atrakcje pod"ogówek le!# gdzie in-
dziej – w spójno&ci pasma, kulturze i emo-

cjach. Tych na pewno nie powinno Wam 
zabrakn#$ w czasie s"uchania muzyki for-
tepianowej. A wokale? 

Konkluzja
W nich czuje si% powiew estetyki starych 

Eposów. I to jest dodatek, który wyró!nia 
te kolumny na tle konkurencji. Gdyby nie 
on, mieliby&my do czynienia tylko z uda-
nymi zestawami za uczciw# cen%. A tak 
mamy co& wi%cej.

Epos Epic 5
'\VWU\EXFMD��� Audio System
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Dane techniczne:
/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/3

6NXWHF]QRĂÊ��� 92 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 45 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD��
PRF�Z]P���� 20 – 200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 91,5/21/32 cm

0DVD��� 20 kg
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