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rzez d!u"szy czas katalog sk!ada! si# 
tylko z dwóch purystycznych moni-

torów. Ich charakterystycznym rozwi$za-
niem by!a zwrotnica zredukowana do mi-
nimum, czyli jednego opornika wisz$cego 
na przewodzie prowadz$cym do g!o%nika 
wysokotonowego. Przetwornik nisko-%red- 
niotonowy pozostawa! nie &ltrowany, co 
mia!o czyni' brzmienie „akustycznym” 
(jak mawiali ówcze%ni audio&le). 

W latach 90. monitory Eposa by!y  
w Polsce hitem i wyrazem dobrego smaku 
posiadacza. Faktycznie, by!o w nich co%  
wyj$tkowego, co ju" na pierwszy rzut ucha 
odró"nia!o je od konkurencji. Niewyklu-
czone, "e Epos odegra! kluczow$ rol# w po-
strzeganiu „brytyjskiej szko!y d(wi#ku”. 

W 1999 roku &rm# wykupi! specjalista 
od wzmacniaczy – Mike Creek. Urz$dzenia 
obu marek prezentowa!y podobn$ &lozo&# 
i operowa!y w tym samym segmencie ceno-
wym. Od tej chwili rozwój &rmy wyra(nie 
przyspieszy!. Dzi% katalog jest podzielony 
na cztery serie: ELS, Epic, Elan i Encore.

Budowa
Elany pojawi!y si# kilka miesi#cy temu, 

zast#puj$c seri# M i wype!niaj$c przestrze) 
mi#dzy ta)szymi Epicami a topowym 
modelem Encore 50. Od razu wida', "e 
zaprojektowano je do pracy w systemach 
stereo, bo do wyboru mamy dwa monito-
ry i dwie konstrukcje pod!ogowe. Ró"nice 
sprowadzaj$ si# w zasadzie do rozmiarów 
g!o%ników nisko-%redniotonowych i skrzy-
nek, dzi#ki czemu klientowi pozostaje tyl-
ko dobra' model dopasowany do wielko%ci 
pokoju. Ceny s$ w miar# przyst#pne – od 
2500 do 6300 z! za par#. Otrzymujemy za 
nie typowo audio&lski produkt, rozumiany 
po staremu – tylko dwie wersje wyko)-
czenia (za to naturaln$ oklein$), "adnych 
ekstrawagancji wzorniczych, ozdóbek ani 
luksusowych akcentów. S$ to surowo wy-
gl$daj$ce skrzynki o klasycznych propor-
cjach, a przez to ponadczasowe i odporne 
na zmieniaj$ce si# mody.

G!o%niki tkwi$ w desce z wyci#tymi 
otworami, z zaokr$glonymi kantami, przez 
co nie wida' %rubek. Ten sposób monta"u 
przypomina legendarne monitory z lat 90. 
i, jak wida', podobna estetyka ani troch# 
si# nie zestarza!a. Skrzynie opieraj$ si# na 
postumentach, w które wkr#cono kolce. 
Warto wi#c si# zaopatrzy' w specjalne pod-
k!adki (w ostateczno%ci mog$ to by' mone-
ty), aby nie podziurawi' parkietu. Jedynym 
zbytkiem w tej surowej formie s$ bardzo 
dobre podwójne gniazda. 

Tunel bas-re*eksu wyprowadzono do 
ty!u. W komplecie dostajemy zatyczki  

z g$bki, którymi mo"emy ograniczy' ilo%' 
basu. U mnie od razu wyl$dowa!y na pó!-
ce, ale w ma!ych pokojach, gdzie nie da si# 
odsun$' skrzynek przynajmniej 60 cm od 
tylnej %ciany, mog$ si# okaza' pomocne.

Zwrotnica to, po staremu, prosta kon-
strukcja w rodzaju cewka plus kondensator. 
Dzieli pasmo przy 800 Hz i 3.2 kHz. Bas  
i %rednic# reprodukuj$ dwa nowe g!o%niki 
o %rednicy 18,7 cm. Ich membrany wyko-
nano z polipropylenu i uzbrojono w na-
k!adki przeciwpy!owe w kszta!cie pocisku. 
Dolny g!o%nik ma za zadanie reprodukcj#  
i wzmocnienie samego basu, ale nie ró"ni 

si# od górnego. Ma taki sam aluminiowy 
kosz, wentylowan$ cewk# i spory magnes. 
Tweeter to mi#kka kopu!ka o %rednicy  
2,5 cm.

Kolumny s$ !atwym obci$"eniem dla 
wzmacniaczy. Wprawdzie impedancja zna-
mionowa wynosi 4 omy, ale skuteczno%' 
jest zdecydowanie wysoka – 93 dB. Dlate-
go producent okre%la minimaln$ moc na 
zaledwie 10 W. Konia z rz#dem temu, kto 
znajdzie tak s!abowity wzmacniacz tranzy-
storowy.

W te%cie Eposy wspó!pracowa!y z McIn-
toshem MA7000, ale mo"na do nich bez 
obaw pod!$czy' najta)szego Creeka (aku-
rat wzmacniacze tej &rmy s$ dobrym wy-
borem, bo obie rzeczy stroi si# podobno 

Czy Wam to nie przypomina 
starych, dobrych czasów?
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pod swoim k$tem), a nawet Rotela z naj-
ni"szej pó!ki. B#dzie gra', jak nale"y, a to, 
"e kolumny zas!uguj$ na wi#cej, tylko do-
brze o nich %wiadczy.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Bardzo lubi# sytuacje, kiedy w pierw-

szym zdaniu recenzji mog# napisa': „pro-
sz# Pa)stwa, mam przyjemno%' zaprezen-
towa' Wam %wietne g!o%niki”. Nie musz# 
si# wtedy ju" wysila', aby przekona' czy-
telników, "e maj$ do czynienia z udanym 
produktem. Zamiast tego mog# si# skupi' 
na charakterze brzmienia, który ma tra&' 

ju" tylko w indywidualne preferencje. Cza-
sem suma wszystkich zalet tworzy d(wi#k 
na tyle przekonuj$cy, "e mo"na mówi'  
o jego uniwersalno%ci, bo jak jest naprawd# 

dobrze, to powinno si# wszystkim podo-
ba'. Przeczuwam, "e w!a%nie mam z takim 
przypadkiem do czynienia, a muzyka p!y-
n$ca z brytyjskich (podobno r#cznie wyko-
nanych) skrzynek w pe!ni rekompensuje 
ich przeci#tn$ urod#.

W ostrym rocku (Dream +eater „Black 
Clouds & Silver Linings”) d(wi#k zaska-
kiwa! obszerno%ci$ i szczegó!owo%ci$. To 
tak jak lubi# – przejrzysto%' nie k!óci si# 
z ci#"arem basu ani mo"liwo%ciami dyna-
micznymi. ,cie"ka wokalna zosta!a poda-
na mi#si%cie i wyrazi%cie; ka"de s!owo by!o 
zrozumia!e. G!os mia! jasne, czyste brzmie-

nie, ale nie odczu!em wyostrze). Wygl$da 
na to, "e nowy g!o%nik wysokotonowy spe!-
ni! pok!adane w nim oczekiwania. Uda-
!o si# znale(' punkt, w którym czysto%'  
i szybko%' !$cz$ si# z aksamitn$ g!adko%ci$. 
Przez chwil# pomy%la!em nawet, "e to nie-
mal klasa moich Tempo VI pod wzgl#dem 
lotno%ci i niewymuszonej precyzji. Utwier-
dzi!o mnie w tym solo fortepianu. Kiedy 
us!ysza!em pierwsze d(wi#ki, zerwa!em 
si# z kanapy i pobieg!em (niestety, p!yty 
mam w drugim pokoju, co zdecydowanie 
utrudnia "ycie) po „Grand Piano” Pawlika. 
Tak pi#knie brzmi$cego fortepianu w tym 
przedziale cenowym ju" dawno nie s!ysza-
!em. Mo"e by! to monitor BBC, mo"e co% 
z wybitn$ %rednic$ i równie emocjonuj$-
c$ gór$, nie pami#tam, ale przes!ucha!em 
kilka %cie"ek i da!em szans# Pogorelichowi 
graj$cemu scherza Chopina. I znowu to 
samo – kultura, przejrzysto%' i poczucie, 
"e kolumny ca!y czas maj$ zapas; mog$ za-
gra' jeszcze lepiej. Chocia", za te pieni$dze, 
chyba nie trzeba, bo budowanie dro"szych 
g!o%ników straci!oby sens. 

Ale nie doko)czy!em jeszcze s!ucha-
nia Teatru Snów. Tra&!em prosto tam, 
gdzie sko)czy!em, czyli do piosenki „+e 
Shattered Fortress”. Basowy wokal (chy-
ba przepuszczony przez elektronik#, jak  

u Watersa) uderzy! tak$ namacalno%ci$, "e 
przypomnia!y mi si# wyczyny Spendorów 
SP 1/2 (stara wersja), z dodan$ gór$ z Au-
dio Physica. Szkoda, "e nie mia!em akurat 
wzmacniacza Octave albo chocia" Jolidy 
503, bo efekt móg!by si# okaza' jeszcze 
bardziej spektakularny. Zaraz potem nasz!a 
mnie re*eksja: jak to? S!ucham kolumn za 
ledwie ponad 6000 z! i chcia!bym co% kom-
binowa' z torem? Zmienia' McIntosha 
MA7000, z którym Eposy zapewne nigdy 
si# pod jednym dachem nie spotkaj$? To 
tylko dowodzi ich wyj$tkowo%ci. Czy"by 
wi#c uda!o si# powtórzy' sukces moni-

torów sprzed ponad 20 lat? Wychodzi na 
to, "e tak. W ka"dym razie s$ to zestawy, 
których przy ods!uchach nie mo"ecie po-
min$'.

Gitarowe ri-y mia!y swój czad, ale kie-
dy wesz!a akustyczna siostra z metalo-
wymi strunami, dos!ownie pojawi!y si# 
!zy w oczach. Takie wysokie tony w tym 
przedziale cenowym to jak 300 koni me-
chanicznych w sedanie za 50 tysi#cy. Kiedy 
doci%niemy peda! gazu, oczy otwieraj$ si# 
szeroko i z ust wyrywa si# s!owo, którego 
wydrukowa' w powa"nym pi%mie nie wy-
pada. Gitarze towarzyszy! elektryczny bas. 
I znowu musia!em si# przebiec po dawno 
nie s!uchane „Mutru” Piotra .aczka (na-
k!ad ju" wyczerpany; kto ma, niech si# cie-
szy) i zabrzmia!a ballada zagrana solo na 
basie. To na pewno poziom wyznaczaj$cy 
pu!ap jako%ci w tej cenie. Niskich cz#stotli-
wo%ci mo"e by' wi#cej, tylko po co? Tu s$ 
i tak odrobin# obszerniejsze, ni" trzeba (bo 
tak lubi$ audio&le), ale znowu mamy kwe-
sti# „wra"liwych po!$cze)” – tym razem 
kontroli z mi#kko%ci$ i energi$. Szybko%ci 
z mi#sisto%ci$ i tempa z romantycznym 
oddechem. Ale zawsze najwa"niejsza by!a 
przejrzysto%', czytelno%' i naturalno%',  
o ile mo"na o niej mówi' w takim mate-
riale.

Dlatego znowu sobie zrobi!em wyciecz-
k#, tym razem po symfonie Szostakowicza 
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(Decca, Haitink). Dopiero tutaj Tempo 
pokaza!y, za co si# p!aci 15 kz!. To ju" nie 
ta swoboda i rozmach, ale my%l#, "e gdy-
by Eposy spotka!y si# w te%cie grupowym 
z konkurencj$ w swojej cenie, ich prze-
strzenno%' (kolumny potra&$ zbudowa' 
du"$ scen#) i rozmach narobi!yby zamie-
szania. To zestawy, które z muzyk$ ope-
row$, symfoniczn$ i &lmow$ radz$ sobie 
jak je" z d"d"ownic$ – wci$gaj$ j$ jednym 
haustem.

Mimo to wypada powiedzie', "e Eposy 
najlepiej si# czuj$ w kameralistyce, ma-
!ych sk!adach. To znaczy – tam pokazuj$ 
prawdziw$ magi#. Ze skomplikowany-
mi fakturami radz$ sobie doskonale, ale  

w prostych dostaj$ przyspieszenia jak sil-
nik od zastrzyku podtlenku azotu. D(wi#k 
dodatkowo si# otwiera i staje si# realistycz-
ny. Ale to przecie" nic nowego – tak by!o  
w legendarnych monitorach Eposa i za to je 
ludzie kochali. Firma najwyra(niej si#gn#!a 
do swoich najlepszych wzorców. Jeszcze raz 
stare wygra!o z nowym. Chocia" kto wie, 
mo"e jest lepiej – nie mam porównania.

W czasie s!uchania mojej ulubionej sk!a-
danki Cata Stevensa dotar!a do mnie pro-
sta jak przepisy podatkowe prawda – Elany 
graj$ jak rasowy monitor. To ta sama bez-
po%rednio%', precyzja lokalizacji pozornych 
(róde! d(wi#ku, czaruj$ca %rednica, okra-
szona aksamitn$ gór$. A bas i dynamika? – 
zapytaj$ osoby, które monitora boj$ si# jak 
diabe! %wi#conej wody. 
Odpowiem krótko – 
te obawy ma tylko 
kto%, kto dobrego 
monitora nie s!y-

sza!. Bo je"eli komu% brakuje do!u w Spen-
dorach SP 2/3, to powinien si# przenie%'  
w okolice wiercenia tuneli metra. Podobno 
Mary%ka i Kry%ka (mam nadziej#, "e nie 
przekr#ci!em) maj$ strasznie ha!asowa'  
i basowa'. Podobno, bo mieszkam w samym 
centrum wydarze) i nic nie s!ysz#. Pewnie 
panie jeszcze %pi$. Trzeba poca!owa'.

.RQNOX]MD
Rewelacyjny g!o%nik.
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Dane techniczne:
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,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 44 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 10 – 200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 91,5/21/32 cm

0DVD��� 19 kg (sztuka)
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