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radient jest w Polsce mark! nieco 
zapomnian!. Cho" o#cjalnie by$  
u nas reprezentowany, jego pro-

dukty tylko sporadycznie pojawia$y si% na 
wystawach. Przez kilka ostatnich lat nie 
by$o ich wida" wcale. Teraz #&ska manu-
faktura wraca do naszego kraju, co jest 
okazj! do prze'wietlenia jej przesz$o'ci, 
jak równie( aktualnego katalogu.

Mimo (e ka(dy producent sprz%tu hi- 
-# stara si% nas przekona" o wyj!tkowo'ci 
swoich konstrukcji, wielu wypisuje do-
k$adnie to samo, nierzadko pos$uguj!c si% 
utartymi sloganami. Na stronie Gradien-
ta wystarczy natomiast sp%dzi" dziesi%" 
sekund, aby si% zorientowa", (e nie jest 
to kolejna #rma produkuj!ca zwyczajne 

kolumny i dorabiaj!ca do nich #lozo#%. 
Zdj%cia s! tak intryguj!ce, (e ka(dy au-
dio#l b%dzie si% chcia$ dowiedzie", jak to 
jest zrobione. Aby doj'" do najnowszych 
rozwi!za&, musimy si% jednak najpierw 
cofn!" w czasie.

3RF]ÈWNL
We wczesnych latach 80. #&ski in(ynier 

Jorma Salmi, pracuj!cy wówczas w labo-
ratoriach #rmy Lohja Corporation Elec-
tronics, wpad$ na pomys$ konstruowania 
w$asnych kolumn. Mia$ ju( na koncie 
kilka ca$kiem zaawansowanych modeli, 
ale uwa(a$, (e wszystkie mia$y jeden pod-
stawowy problem. W komorach bezecho-
wych, otoczone mikrofonami, spisywa$y 

si% bez zarzutu, ale po wstawieniu ich do 
normalnego pokoju czar pryska$, a d)wi%k 
stawa$ si% nienaturalny, co zreszt! równie( 
potwierdza$y pomiary. Jorma uzna$, (e  
w warunkach laboratoryjnych mo(na bu-
dowa" kolumny technicznie idealne, tyle 
(e ma to tyle samo sensu co projektowa-
nie laptopa, który b%dzie dzia$a$ tylko 
na Placu 'w. Piotra. Stwierdzi$, (e punk-
tem wyj'cia powinna by" symulacja wa-
runków panuj!cych w typowym salonie  
i budowanie g$o'ników tak, aby w$a'nie 
w takim pomieszczeniu otrzyma" zdrowe 
brzmienie.

Trzeba w tym miejscu nadmieni", (e 
teorie o interakcji kolumn z pomieszcze-
niem nie by$y wówczas jedynie czysto teo-

Gradient  
– powrót legendy  

z kraju  
¥ZLÚWHJR�0LNRïDMD�� 
.ROXPQ\�SLÚNQH� 

niczym  
symfonie Sibeliusa,  

szybsze  
od Kimi Raikkonena  
��Z������ğñVNLH�

Wizjonerzy  
]�SöïQRF\ 

7RPDV]�.DUDVLñVNL

14-21  Prez Gradient nowa.indd   14 3/30/12   2:32:04 PM



Prezentacja *UDGLHQW

15+Lľ)L�L�0X]\ND�����

retycznym wymys$em Salmiego. W roku 
1982 wyg$osi$ on na ten temat wyk$ad na 
konwencji Audio Engineering Society. 
W swojej prezentacji skupi$ si% nie tylko 
na #zycznych aspektach zjawiska, ale te( 
omówi$ metody redukcji wp$ywu po-
mieszczenia na jako'" d)wi%ku systemu 
hi-#. Jego pogl!dy najwyra)niej podziela$ 
Jouko Alanko, recenzent specjalizuj!cy si% 
w testowaniu urz!dze& z najwy(szej pó$ki. 
To w$a'nie on pomóg$ Salmiemu w za$o-
(eniu #rmy, która mia$a si% zaj!" opraco-
waniem kolumn graj!cych poprawnie nie 
tylko w wyg$uszonych studiach.

Jak to w (yciu bywa, powiedzie" jest 
$atwo, znacznie trudniej zrobi". Salmi 
postanowi$ zerwa" z tradycyjnymi tech-
nikami i zast!pi" je pomys$ami, które 
nawet dzi' wygl!daj! oryginalnie. Razem  
z Andersem Wecktströmem – przyjacielem, 
którego zatrudni$ w laboratorium – opu-
blikowa$ nawet tekst o tym, (e konwencjo-
nalne metody konstruowania kolumn ani 
znacz!co nie zmieni$y si% od lat 50., ani te( 
nie nast!pi$ wielki post%p w jako'ci d)wi%-
ku. Panowie uznali, (e trzeba si% wyrwa" ze 
stereotypowego my'lenia i poszuka" roz-
wi!za&, które wyprowadz! dobry d)wi%k  
z wy$o(onych g!bkami komór pomiaro-
wych do prawdziwego 'wiata.

Decyzja o za$o(eniu #rmy zapad$a  
w 1984 roku i tak narodzi$ si% Gradient. 

Pocz!tki dzia$alno'ci by$y wyj!tkowo 
skromne. Finowie nie wystartowali z ka-
talogiem podzielonym na kilka serii ani 
nawet kilkoma modelami przeznaczonymi 
do ró(nych pomieszcze&. Zbudowali tyl-
ko jeden zestaw o nazwie 1.0. Je(eli chcieli 
stworzy" kolumny, które nie przypomina-

$y (adnych innych – z pewno'ci! im si%  
to uda$o. Pierwsze Gradienty wygl!da$y  
jak ma$e stoliki z dmuchaj!cymi w dó$ 
20-cm wooferami, na 
których u$o(ono luzem 
30-cm g$o'niki 'rednio-
tonowe, a szczyt ozdo-
biono panelami wyposa-
(onymi w cztery kopu$ki 
wysokotonowe. G$o'ni-
ki, cz%'ciowo pozbawio-
ne klasycznych obudów, 
zachowywa$y si% troch% 
jak panele elektrosta-
tyczne – gra$y za-

równo do przodu, jak i do ty$u. Okaza$o si% 
jednak, (e po wstawieniu ich do kilku typo-
wych pokoi d)wi%k by$ bardziej naturalny 
ni( w przypadku klasycznych skrzynek.

Kiedy pierwszy zestaw by$ jeszcze na 
etapie ostatnich poprawek i dopiero nie-
'mia$o my'lano o wprowadzeniu go do 
produkcji, za$o(yciele #rmy postanowili 
rzuci" si% na g$%bok! wod% i wys$a" go 
do recenzji w #&skim magazynie specja-
listycznym. Gradienty 1.0 zosta$y wysta-
wione przeciwko tak uznanym konstruk-
cjom, jak B&W 801 czy Quad ESL 63. 
Test wypad$ pozytywnie, jednak nawet 
nie to by$o najwi%kszym sukcesem m$o-

dziutkiej #rmy. Otó( autor by$ blisko 
zwi!zany z #&skim uniwersytetem 
muzycznym – Akademi! Sibeliusa. 
Wiedzia$ wi%c, (e uczelnia poszukuje 
sprz%tu do nag$o'nienia sal wyk$ado-
wych. Wie'" o nietypowych zestawach 
z miasteczka Porvoo roznios$a si% 

szybko i kolumny tra#$y 
tam, gdzie trzeba. Akade-
mia wyrazi$a zaintereso-
wanie nie tylko modelem 
1.0, ale tak(e zestawami, 
które mog$yby nag$o'ni" 
wi%ksze aule. Prace na-
bra$y tempa, a na uczel-
ni wyl!dowa$o w ko&cu 
kilka par Gradientów 1.0 
i 1.1 oraz wi%kszych 2.0  
i 2.1. Zamówienie by$o tak 
du(e, (e 'wie(o upieczeni 
przedsi%biorcy mieli co 
robi" przez rok i zyskali 

fundusze na kolejne projekty.

Naprzód
Trzy lata pó)niej uznano, (e niecodzien-

ne pomys$y mog! nie wystarczy", aby 
Gradient dotar$ do szerszego grona klien-
tów indywidualnych. Kolumny musz! nie 
tylko dobrze gra", ale te( wygl!da". Dlate-
go wzornictwo kolejnego modelu opraco-
wano we wspó$pracy ze znanym #&skim 
projektantem – Jukk! Vaajakallio. Tak 
narodzi$y si% monitory Avanti. Ich obudo-
wy nie mia$y ju( tak szokuj!cych kszta$-
tów jak starsze modele, ale nawet gdyby 
pojawi$y si% na rynku dzisiaj, to i tak zo-
sta$yby uznane za nowoczesne. Wysokie  
i smuk$e zestawy podstawkowe zosta$y za-
projektowane specjalnie dla Kruunuradio 
– mieszcz!cego si% w Helsinkach kultowe-
go sklepu z audio#lskim sprz%tem. Avan-
ti otrzyma$y nawet wyró(nienie Design 
Forum Finland – organizacji promuj!cej 
nowatorskie produkty o wysmakowanym 
wzornictwie.
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Pi%" lat po za$o(eniu #rmy zacz%to po-
wa(nie my'le" o zaprezentowaniu kolumn 
poza granicami kraju. Na g$%bok! wod% 
postanowiono jednak rzuci" najbardziej 
oryginalny i zarazem najlepiej wówczas 
rozpoznawalny model – kolejne wciele-
nie pionierskich Gradientów 1.0. Nowa 
konstrukcja zamiast prostopad$o'cien-
nego subwoofera otrzyma$a eliptyczn! 

skrzyni%, pi%knie wspó$graj!c! z le(!cym 
na niej g$o'nikiem 'redniotonowym. Ten 
ostatni z wygl!du nie ró(ni$ si% znacz!co 
od pierwowzoru, ale by$ wykonany na 
specjalne zamówienie Gradienta. S$upek 
z tweeterami tak(e zaprojektowano od 
nowa. Po raz pierwszy zastosowano me-
talow! obudow%. Kolumny o symbolu 1.3 
wkrótce tra#$y na eksport. Na zaintereso-
wanie klientów i dziennikarzy nie trzeba 
by$o d$ugo czeka". Zestawy otrzyma$y 
wysokie noty w magazynie „*e Absolute 
Sounds” i zosta$y umieszczone na ok$ad-
ce „Stereo Review Buyers’ Guide” w 1992 
roku. Niecodzienne kolumny sta$y si% tak-
(e obiektem zainteresowania ludzi, którzy 
niekoniecznie byli pasjonatami d)wi%ku 
wysokiej jako'ci, ale przyci!gn!$ ich sam 
wygl!d. Model 1.3 wyl!dowa$ w muzeach 
wzornictwa przemys$owego w Helsinkach 
i Tokio. Kolumny na eliptycznych podsta-
wach by$y produkowane w niezmienionej 
formie a( do roku 1997. W tym samym 
czasie Gradient wytwarza$ wi%ksze zesta-

wy o symbolach 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 i 3.0, jed-
nak nie wydosta$y si% one wówczas poza 
rodzimy rynek.

Era Quada
Jednym z wa(niejszych momentów 

w historii #rmy by$ rok 1989, kiedy to 
Gradient zosta$ #&skim dystrybutorem 
Quada. W ofercie znalaz$y si% oczywi'cie 

elektrostaty ESL-63. Jorma Salmi docenia$ 
ich brzmieniowy potencja$, ale widzia$ te( 
ich wady. Zamiast uparcie twierdzi", (e 
ESL-63 to najlepsze g$o'niki na 'wiecie, 
zaradny Fin zdecydowa$ si% je ulepszy". 
Najwi%kszym problemem by$ bas, a w$a-
'ciwie... jego brak. Salmi postanowi$ wi%c 
zbudowa" dipolowy subwoofer, który uzu-
pe$ni$by braki Quadów w najni(szych re-
jestrach. Prototyp zosta$ zaprezentowany 
na wystawie *e Grand Hi-Fi Show w Hel-
sinkach. Pomys$ spodoba$ si% s$uchaczom 
tak bardzo, (e po kilku kosmetycznych 
poprawkach basowy dopalacz wszed$ na 
rynek jako SW-63. Gradientowi nie szcz%-
dzi$a pochwa$ specjalistyczna prasa, ale 
najwi%kszym wyró(nieniem by$a z pew-
no'ci! pe$na aprobata ówczesnego szefa 
Quada – Rossa Walkera. SW-63 by$ wi%c 
sprzedawany przez wszystkich dystrybu-
torów tej marki na 'wiecie (w Finlandii 
oczywi'cie zajmowa$ si% tym Gradient). 
Ten sukces niew!tpliwie pomóg$ #rmie 
promowa" w$asne konstrukcje.

Wspó$praca z Quadem zacz%$a si%  
w bardzo dobrym momencie. Finlandi% 
dotkn!$ wówczas powa(ny kryzys eko-
nomiczny, który zmusi$ wielu przedsi%-
biorców do zako&czenia dzia$alno'ci.  
Z producentów kolumn zostali tylko dwaj 
– Genelec i w$a'nie Gradient. Finowie nie 
mogli sobie wymarzy" lepszego momen-
tu na zainteresowanie zagranicy swoimi 
pomys$ami. Eksport pozwoli$ #rmie prze-
trwa" ci%(kie czasy i kontynuowa" prace 
nad nowymi modelami. Niewykluczone, 
(e gdyby nie 'mia$y pomys$ z uzupe$nie-
niem elektrostatów Quada subwooferami, 
historia Gradienta w tym momencie by si% 
urwa$a.

2GZDĝQH�SRP\Vï\
Zach%ceni zainteresowaniem zagra-

nicznych mediów i klientów, Finowie po-
stanowili opracowa", jak oznajmiaj! bez 
fa$szywej skromno'ci, kolumny idealne. 
Ich doskona$o'" nie mia$a by" jednak po-
chodn! zastosowania supernowoczesnych 
materia$ów, ale specy#cznej konstrukcji, 
dzi%ki której nowe zestawy powinny si% 
idealnie wpasowa" w dowolny pokój od-
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s$uchowy. W 1993 roku zaprezentowano 
model Revolution. Okaza$ si% tak oryginal-
ny, a zarazem na tyle udany, (e z kilkoma 
kosmetycznymi poprawkami jest wytwa-
rzany do dzi' i cieszy si% popularno'ci!. 
Mo(na nawet powiedzie", (e po nieca$ych 
dwudziestu latach obecno'ci w katalogu, 
Revolution s! najlepiej rozpoznawalnymi 
kolumnami w historii Gradienta.

Wystarczy spojrze" na fotogra#e, by 
sobie u'wiadomi", (e mamy do czynienia  
z produktem nietuzinkowym. Za czarnym 
materia$em, którym obito je ze wszystkich 
stron, pod$ogówki kryj! swoje tajemni-
ce. Na szcz%'cie Finowie ch%tnie opisuj! 
szczegó$y techniczne. 

Revolution sk$adaj! si% z dwóch od-
dzielnych modu$ów. Dolna skrzynka  
w kszta$cie graniastos$upa o trójk!tnej 
podstawie to dipolowy subwoofer. Pracuj! 
w nim dwa 30-cm przetworniki, umiesz-
czone jeden nad drugim. Brak tunelu 
rezonansowego czy linii transmisyjnej 
ma czyni" d)wi%k mniej podbarwionym  
i szybszym. Na pasywne subwoofery na-
k$ada si% nast%pnie modu$y 'rednio-wyso-
kotonowe w formie 'ci%tych ostros$upów. 
Tu z kolei zastosowano g$o'niki wspó$o-
siowe, zaczynaj!ce prac% ju( od 200 Hz. Po 

raz kolejny nie zobaczymy popularnych 
bas-re+eksów. Zamiast nich zdecydowano 
si% na otwory stratne i staranne wyt$umie-
nie skrzynek, dzi%ki czemu stereofonia 
ma przybra" kszta$t kardioidy (czego' po-
mi%dzy sercem a okr%giem). Jorma Salmi 
chcia$ w ten sposób uciec od bol!czek tra-
dycyjnych zestawów – dudni!cego basu, 
nierównego pasma i przestrzeni, której 
kszta$t i rozmiary s! ograniczone wy-
miarami i akustyk! pomieszczenia. Me-
lomanom, którzy s$uchaj! muzyki w nie-
regularnych pokojach, powinna u$atwi" 
(ycie mo(liwo'" obracania obu modu$ów 

wzgl%dem siebie. Revolution daj! u(yt-
kownikowi zdecydowanie wi%ksze pole 
manewru ni( konwencjonalne kolumny.

Jakby tego by$o ma$o, w 1999 roku w ka-
talogu pojawi$a si% „aktywna” wersja tych 
zestawów. Nie chodzi$o jednak o zamon-
towanie wewn!trz wzmacniaczy. Pomys$ 
polega$ na nie tylko #zycznym, ale tak(e 
elektrycznym odseparowaniu od siebie 
sekcji basowych i 'rednio-wysokotono-
wych. Istniej!c! zwrotnic% uproszczono 
do absolutnego minimum i do$!czono do 
kompletu zewn%trzny #ltr przypomina-
j!cy kondycjoner. W tym momencie Re-
volution przesta$y by" $atwe w obs$udze. 
Aby je poprawnie pod$!czy", trzeba si% 
bowiem zaopatrzy" w przedwzmacniacz 
i dwie stereofoniczne ko&cówki mocy. 
Wysi$ek w$o(ony w kon#guracj% syste-
mu mo(e si% jednak op$aci". Nagrod! jest 
mo(liwo'" zaawansowanej regulacji na-
t%(enia i charakteru niskich tonów dzi%ki 
prze$!cznikom i pokr%t$om w zwrotnicy. 
Je'li s! Pa&stwo ciekawi, jak to wszystko 
dzia$a, odsy$am do recenzji Revolution 
Active („HFiM 3/12”).

,QZD]MD�NLQD

W latach ‘90. nast!pi$ wysyp zestawów 
kina domowego. Plastikowe kombajny 
z pi%cioma g$o'nikami i subwooferem 
wypiera$y ze sklepowych pó$ek systemy 5HYROXWLRQ��F]\OL�PRGXïRZD�NRQVWUXNFMD��
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stereo. Mog$oby si% wydawa", (e z Gra-
dientem mia$o to niewiele wspólnego, ale 
rynkowy trend znalaz$ odzwierciedlenie 
równie( w katalogu #&skiej wytwórni. Po-
jawi$y si% g$o'niki efektowe przeznaczone 
do monta(u na 'cianie (SR-4), g$o'nik 
centralny z otworami stratnymi (CC-1) 
oraz kolejny surround, b%d!cy konstruk-
cj! dipolow! (DS-1). Jak przyj%li je klien-
ci – nie wiadomo. Wiadomo natomiast, 
(e SR-4 uzyska$ certy#kat THX-u i zosta$ 
wykorzystany do nag$o'nienia kilku sal 
kinowych w Finlandii i Szwecji. Podobno 
do dzi' mo(na go zobaczy" w akcji w kilku 
wi%kszych kinach w Helsinkach.

&RĂ�GOD�ķGRPNRZLF]öZĵ
Na tym przelotny romans Gradienta  

z systemami wielokana$owymi mia$ si% za-
ko&czy". Postanowiono wróci" do stereo. 
Szefowie #rmy musieli zda" sobie spraw% 
z tego, (e budowanie kolumn skompliko-
wanych, dziwacznych i wymagaj!cych od 
u(ytkownika czego' wi%cej ni( pod$!cze-
nia dwóch kabli, przekszta$ci$oby #rm%  
z dynamicznie rozwijaj!cego si% przedsi%-
biorstwa w ciekawostk% przyrodnicz!. Za 
cel obrano wi%c zupe$nie nowy gatunek 
klientów – ludzi urz!dzaj!cych wn%trza 

swoich, jeszcze pachn!cych farb!, nowo-
czesnych apartamentów. Kluczem do suk-
cesu mia$o by" wkomponowanie istnie-
j!cych rozwi!za& w bardziej przyst%pne  
i mi$e dla oczu opakowania. 

W katalogu pojawi$y si% dwa modele  
w formie wysokich prostopad$o'cianów  
z czarnymi lub drewnianymi podstawami. 
Bardziej zaawansowany konstrukcyjnie 
model Evidence by$ – podobnie jak Re-
volution – wyko&czony czarnym materia-
$em. Za nim kry$ si% wspó$osiowy 'red-
nio-wysokotonowiec dostarczony przez 
Seasa oraz umieszczony na bocznej 'cian-
ce 20-cm woofer z celulozow! membran!. 
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Mimo (e jednolita obudowa nie pozwa-
la$a u(ytkownikowi na d$u(sze ekspery-
menty z ustawieniem, pozostawiono ma$e 
pole manewru w postaci zworek, które  
w trzech krokach umo(liwia$y dostosowa-
nie nat%(enia niskich tonów. Ustawienie  
w pomieszczeniu u$atwia$a obudowa g$o'- 
nika 'rednio-wysokotonowego z otwora-
mi stratnymi – rozwi!zanie (ywcem prze-
niesione z Revolution.

Drug! konstrukcj! bazuj!c! na tym po-
my'le by$y smuk$e pod$ogówki Intro, zapre-
zentowane w 1996 roku. Finowie pozostali 
wierni wspó$osiowemu przetwornikowi, 
buduj!cemu przestrze& w kszta$cie kar-
dioidy, jednak w zakresie basu zastosowali 
co' zupe$nie nowego – g$o'nik w obudowie  
bas-re+eks, zaopatrzonej we w$asn! pu$ap-
k% basow! w postaci rezonatora Helmholt-
za. Pozwoli$ on si% upora" z problemem 
zniekszta$ce& generowanych przez tunel 
rezonansowy.

&]DV�QD�PRQLWRU\
Pod koniec XX wieku Gradient chcia$ 

wróci" do tematu kina domowego, wpro-
wadzaj!c na rynek ciekawe monitory 
Prelude. Zastosowano w nich oczywi'cie 
koaksjalny przetwornik, wykonany na za-
mówienie przez Seasa. Niewielkie zestawy 
z maskownicami w formie #ku'nych me-
talowych celowników okaza$y si%, nomen 
omen, strza$em w dziesi!tk%. Wydaje si% 
jednak, (e to nie inwazja kina domowe-
go by$a odpowiedzialna za rosn!ce wy-
niki sprzeda(y; przynajmniej nie tylko. 
Sam przetwornik 'rednio-wysokotono-
wy by$ do tego momentu dost%pny tylko  
w du(ych i drogich modelach Gradienta. 
Wprowadzenie go do monitorów w rela-
tywnie niskiej cenie przybli(y$o mark% 
mniej zamo(nym klientom. 

Potencja$ drzemi!cy w modelu Prelude 
dostrzeg$ te( szef Combak Corporation – 
w$a'ciciela marek Reimyo i Harmonix. Ja-
po&czycy wprowadzili do projektu w$asne 
mody#kacje i tak w 2002 roku narodzi$ si% 
monitor Bravo. Mo(na go by$o pos$ucha" 
m.in. na ubieg$orocznym Audio Show  
w Warszawie, gdzie pracowa$ z dedyko-
wanymi modu$ami basowymi i pe$nym 
systemem Reimyo. 

2GORW
Jak wida", raz opracowane rozwi!za-

nia wykorzystywano w wielu modelach  
w po$!czeniu z innymi, cz%sto równie eks-
centrycznymi pomys$ami na odtwarzanie 
niskich tonów. Je(eli jednak my'licie, (e 

na wspó$osiowym g$o'niku Seasa i di- 
polowych subwooferach Finom sko&czy-
$y si% pomys$y, jeste'cie w b$%dzie. Musia-
$o wprawdzie min!" kilka kolejnych lat, 
aby przysz$y im do g$owy zupe$nie 'wie- 
(e rozwi!zania, ale nie by$ to stracony 
czas. 

W 2007 roku 'wiat$o dzienne ujrza$y 
jedne z najbardziej odjechanych kolumn  

6]HI�&RPEDN�&RUSRUDWLRQ�ļ�.D]XR�.LXFKL� 
ļ�Z�VDOL�RGVïXFKRZHM�*UDGLHQWD�VSUDZG]D��F]\�ķZLÚFHMĵ�]QDF]\�ķOHSLHMĵ�

0RQLWRU\�3UHOXGH�E\ï\�MHGQ\P�]�QDMOHSLHM� 
VSU]HGDMÈF\FK�VLÚ�SURGXNWöZ�Z�KLVWRULL�ğUP\�
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w historii hi-# – Helsinki 1.5. Na zdj%ciach 
te kosmiczne pod$ogówki szokuj! jeszcze 
bardziej ni( pierwsze modele Grandienta. 
Na cienkiej drewnianej ramie, wspartej 
na szklanym cokole, umieszczono trzy 
g$o'niki: 30-cm basowiec o d$ugim sko-
ku, 15-cm przetwornik 'redniotonowy  
z celulozow! membran! i 19-mm alu-
miniow! kopu$k%. Pierwszy wkompono-
wano bezpo'rednio w zaokr!glon! nog%  
i pozostawiono bez obudowy. Mamy wi%c 
do czynienia z dipolem, ale zbudowanym 
na bazie tylko jednego woofera i to za-
montowanego tak, aby przez ca$y czas by$ 
zwrócony bokiem do s$uchacza. Dwa po-
zosta$e g$o'niki umieszczono natomiast 
w obudowach w kszta$cie zaokr!glonych 
dysków. Rozwi!zanie nazwano Controlled 
Directivity. Polega ono na ukierunkowa-
niu fal emitowanych przez membrany tak, 
aby wi%ksz! ich cz%'" skierowa" wprost 
na s$uchacza, unikaj!c odbi" i niekon-
trolowanego rozchodzenia si%. G$o'niki 
rozlokowano pod ró(nymi k!tami, co ma 
poprawi" ich integracj% fazow!. Wcze'niej 
Finowie nie musieli walczy" z tym proble-

mem, poniewa( umieszczenie tweetera  
w centrum membrany 'redniotonowej za-
$atwia$o spraw%.

Jak na rasowe Gradienty przysta$o, Hel-
sinki nie s! kolumnami, które po zakupie 

wystarczy wyj!" z kartonów, pod$!czy" do 
wzmacniacza i w ci!gu pi%ciu minut uzy-
ska" optymalne ustawienie. Nie otrzymu-
jemy tutaj wprawdzie skomplikowanych 
zwrotnic ani nawet zworek do regulacji 
basu, ale zamiast tego mo(emy dostoso-
wa" ilo'" niskich tonów na drodze czysto 
akustycznej – przez przechylanie g$o'ni-
ków. Im bardziej je pochylimy, tym wi%cej 
basu powinni'my otrzyma".

/DXUL��/DXUD���
Najm$odsz! konstrukcj% Gradient za-

prezentowa$ 'wiatu cztery lata temu. Po 
sporawych Helsinkach postanowiono 
wróci" do koncepcji punktowego )ró-
d$a d)wi%ku w ma$ej obudowie. Tak po-

2EXGRZD�L�PRFRZDQLH� 
JïRĂQLND�ĂUHGQLRWRQRZHJR� 
Z�]EOLĝHQLX�
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wsta$y monitory Laura, wykorzystuj!ce 
wspó$osiowe Seasy. Zaokr!glone bocz-
ne 'cianki mia$y redukowa" fale stoj!ce 
w obudowach. Najwyra)niej nie by$y to 
dostatecznie oryginalne pomys$y, dlatego 
17-cm przetwornik w zakresie niskich 
tonów wspomaga$y dwie membrany 
bierne Peerlessa, umieszczone na tylnej 
'ciance. Zamiast klasycznych terminali, 
w Laurach zamontowano profesjonalne 
gniazda speakon. Gradient t$umaczy$ to 
dobrym kontaktem z ko&cówk! kabla, 
szybko'ci! pod$!czenia i wytrzyma$o-
'ci! tego typu gniazd na setki cykli in-
stalacji. Dla u(ytkowników oznacza$o 
to oczywi'cie dodatkowe problemy, po-
niewa( trudno znale)" wzmacniacz do 

u(ytku domowego wyposa(ony w takie 
terminale. Przekonanie Finów o wy(-
szo'ci speakonów nad zwyk$ymi gniaz-
dami by$o jednak na tyle mocne, (e nie 
wycofali si% z tego pomys$u. Co wi%cej, 
okr!g$e dziurki znajdziemy równie(  
w pod$ogowych Helsinkach. Dzi' Lau-
ry nie s! ju( produkowane, ale prace 
nad nowymi monitorami, które maj!  
z nimi wiele wspólnego, s! ju( podobno 
na ostatniej prostej.

7HUDěQLHMV]RĂÊ
Tak oto dochodzimy do aktualnego ka-

talogu Gradienta. Po takim przegrzeba-
niu historii mo(na si% domy'la", (e znaj-
dziemy w nim przynajmniej kilkana'cie 
oryginalnych konstrukcji. Ale nie. W tej 
chwili #rma oferuje zaledwie sze'" mode-
li, z czego wi%kszo'" zaprojektowano kilka 

lub nawet kilkana'cie lat temu. Naturalnie, 
przez ten czas wprowadzano w nich drob-
ne zmiany. Nie zmienia to jednak faktu, (e 
s! to konstrukcje d$ugowieczne. Gradient 
nie nale(y do #rm, które co pó$ roku wy-
mieniaj! ofert%. Je(eli ju( odb%dzie si% ja-
ka' premiera, mo(emy mie" pewno'", (e 
nowy model pozostanie w katalogu przez 
wiele lat. Do tej pory tylko monitory nie 
cieszy$y si% d$u(szym (yciem. Mo(e nowy 
model na bazie Laury b%dzie mia$ wi%cej 
szcz%'cia?

Obecnie najliczniejsz! grup% w kata-
logu stanowi! kolumny pod$ogowe. We 
wszystkich wykorzystano rozwi!zania 
poprawiaj!ce ich wspó$prac% z pomiesz-
czeniem. Katalog otwieraj! eleganckie 
Evidence Mk IV w cenie 13900 z$ za par%. 
Ekstrawaganckie Helsinki, niezale(nie od 
wyko&czenia, kosztuj! 19900 z$. Revolu-
tion Mk IV w wersji pasywnej wyceniono 
na 23900 z$; w aktywnej – na 33900 z$. 
Ró(nica spora, ale w komplecie dostajemy 
zwrotnic% HE Crossover, która kupowa-
na oddzielnie kosztuje 11900 z$. Ofert% 
uzupe$niaj! dwa subwoofery pasuj!ce nie 
tylko do elektrostatów Quada, ale te( do 
innych kolumn, takich jak cho"by Revo-
lution. Mniejszy SW-S kosztuje 11900 z$,  
a SW-D – 20900 z$.

Finowie przywi!zuj! du(! wag% do tra-
dycji, co wida" nie tylko po d$ugowiecz-
no'ci poszczególnych modeli, ale tak(e 
sposobach ich wykonania. Produkcja 
odbywa si% r%cznie w miasteczku Porvoo  
w Finlandii, a #rm% wci!( prowadzi Jor-
ma Salmi i jego syn, Atte. Dbaj!c o pro-
mocj% marki, ch%tnie prezentuj! kolumny 
na wystawach na ca$ym 'wiecie, $!cz!c je 
z elektronik!, któr! sami lubi! i uwa(aj! 
za szczególnie godn! uwagi (np. Reimyo). 
Mimo wielu sukcesów traktuj! #rm% jak 

rodzinne hobby dostarczaj!ce wszystkim 
wiele frajdy.

(SLORJ
Historia Gradienta pokazuje, (e czasa-

mi warto wyrwa" si% ze schematów. Za-
miast kopiowa" istniej!ce rozwi!zania, 
Finowie konsekwentnie pod!(ali w$asn! 
drog!. Ich pomys$y nie ka(demu przy-
padn! do gustu, ale warto si% z nimi zapo-
zna" chocia(by dla samego do'wiadczenia  
i zaspokojenia ciekawo'ci. Mo(e to w$a'nie 
oryginalne g$o'niki z mro)nej pó$nocy 
wzbudz! w nas (!dz% posiadania? Wielu 
zadowolonych klientów mo(e za'wiad-
czy", (e je'li tak si% stanie, pozostaniemy 
Gradientom wierni tak samo, jak Jorma 
Salmi z kolegami i rodzin! s! wierni swo-
im ekscentrycznym pomys$om.  ■

0RQLWRU\�/DXUD�
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