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ecenzowany dzi! Evidence 
Mk IV to kolumna trójdro"na  
z koncentrycznym przetwor-

nikiem !rednio-wysokotonowym i ba-
sowcem o !rednicy 20 cm. Wszystkie 
g#o!niki dostarcza Seas, który po ko-
masacji du$skich wytwórców i prze-
niesieniu cz%!ci ich produkcji na Daleki 
Wschód wyrós# na cenionego produ-
centa z pierwszej ligi. G#o!nik niskoto-
nowy umieszczono na bocznej !ciance, 
co obecnie mo"e nie jest niczym nad-
zwyczajnym, ale w ko$cu Gradienty 
nie s& now& konstrukcj&. Cech& cha-
rakterystyczn& Evidence s& specy'czne 
kana#y po bokach obudowy. Pionowe 
naci%cia maj& za zadanie ukierunkowa( 
rozchodzenie si% !rednich tonów w celu 
uzyskania optymalnego wzorca rozpro-
szenia sygna#u akustycznego. Czego! 
takiego nie widuje si% raczej u konku-
rencji i jest to jeden z akcentów, które 
czyni& te kolumny unikalnymi. 

Evidence Mk IV z pozoru wygl&daj& 
bardzo prosto – czarne s#upki zwie$-
czone p#yt& z polerowanej sklejki. Brzmi 
skromnie, prawda? Jednak efekt okazu-
je si% wi%kszy, ni" wskazuje tych par% 
prostych s#ów. Z ty#u kolumny widnieje 
wn%ka na gniazda, umieszczone w stylu 
staroangielskim, czyli dwie pary w jed-
nym rz%dzie. Musia#em si% nafatygowa( 
przy pod#&czaniu. Terminale s& dobrej 
jako!ci i przyjmuj& oba rodzaje wtyków. 
Wetkn&#em w nie banany, ale wide#-
ki chyba by#oby #atwiej. Ca#a kolumna 
poza zwie$czeniem i coko#em zosta#a 
pokryta czarn& tkanin&, któr& podobno 
mo"na zdj&(. Spod tej materii nic nie 
wida( i w efekcie zestawy maj& aparycj% 
neutralnych ciemnych s#upków, co u#a-
twia lokowanie ich w salonie. 

Górny i dolny element wyst%puje  
w ró"nych wariantach kolorystycznych; 

u mnie by#o to jasne drewno. Mo"na te" 
wybra( kolor tkaniny, co zwi%ksza licz-
b% dost%pnych kombinacji. To z pewno-
!ci& pozwala #atwiej dopasowa( zestawy 
do ró"nych wn%trz. WAF czego! takiego 
na pewno te" jest wysoki, ale pomija-
j&c zadowolenie partnerek "yciowych, 
m%"czy)ni te" czasem maj& potrzeby 
estetyczne. Gradienty zaspokajaj& je  
w dobrym stylu.

Kolumny wyposa"ono te" w gad"et 
do regulacji niskich tonów. Jest to zwo-
ra umieszczona na zewn&trz obudowy 
(obok gniazd g#o!nikowych), zmienia-
j&ca ustawienia zwrotnicy, któr& mo"na 
w razie potrzeby przelutowa(. Do mnie 
kolumny tra'#y w ustawieniu „wi%cej 
basu” i przy nim pozosta#em, bo w po-
mieszczeniu 25 m* taka ilo!( niskich 
tonów okaza#a si% w#a!ciwa.

Evidence Mk IV to zgrabne i este-
tyczne kolumny z pomys#em. Ich kon-
strukcja jest nastawiona na uzyskanie 
jak najlepszej stereofonii, co oczywi!cie 
budzi ciekawo!(, jak wypadn& pozosta-
#e aspekty brzmienia.
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ierwsze wra"enie po przepi%ciu 
systemu z ARM-ów to odczu-
cie lekkiego wycofania wyso-

kich tonów i poszerzenia przestrzeni; 
takiego, za przeproszeniem, „ambien-
ce”. Nie wiem, jak to okre!li( po polsku, 
ale rozumiem to jako skrzy"owanie 
przestrzenno!ci z obecno!ci& naszego 
s#ynnego audio'lskiego powietrza.

Po przyst&pieniu do systematyczne-
go s#uchania zauwa"y#em, "e kolumny 
te maj& bardzo dobrze zestrojon& cz%!( 
basow&. Gradient, s#ynny z projekto-
wania subwooferów dla Quada, to spe-
cjalista od dobrego basu. Po przej!ciu  
z moich 26 cm nie odczu#em specjal-
nego niedosytu ilo!ciowego, a i jako!( 
robi#a wra"enie. Pod wzgl%dem roz-
ci&gni%cia, dynamiki i zró"nicowania 
basu Evidence to !wietne kolumny do 
!rednich pomieszcze$, tak powiedzmy 
od 20 m* w gór%; mo"e nawet od 17. 
Nic nie buczy, nic si% nie wlecze. Zej-
!cie w dó# to nie spacer z Dantem, ale 
jest przyzwoite, a uderzenie porz&dne.  
W kategorii „!rednia kolumna do !red-
nich pokojów” – pi&tka, i to z plusem.

W trakcie badania nagra$ wokalnych 
stwierdzi#em, "e !rednica jest mocn& 
stron& '$skich zestawów. Barwa, nasy-
cenie i wra"enie dojrza#o!ci g#osu by#o 
równie dobre, jak w moich Avconach. 
S#uchaj&c, nie wiedzia#em jeszcze, "e 
podobnie jak Avcon Gradient wykorzy-
stuje g#o!niki Seasa. Teraz ju" wiem, "e 
to poniek&d 'rmowe brzmienie mnie 
urzek#o. Przyda#oby si% mo"e troch% 
wi%cej ciep#a w g#osie Cata Stevensa, ale 
to ju" pretensja do Norwegów, którzy 
przestali produkowa( membrany z po-
limeru XP. W ka"dym razie artykulacja  
i energia by#y bardzo w porz&dku.

Wysokie tony s& w nagraniach obec-
ne, natomiast nie odgrywaj& pierwszo-
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planowej roli. Odnios#em wra"enie, "e 
zaplanowano je jako uzupe#nienie pre-
zentacji, a nie jako ozdob%. To dosy( 
konserwatywne podej!cie, d)wi%k tych 
kolumn w ogóle jest konserwatywny 
w dobrym znaczeniu tego s#owa. Taka 
koncepcja si% sprawdza, o ile producent 
nie przesadzi. Tutaj przesady nie ma, 
d)wi%k jest zrównowa"ony i z klas&.

Interesuj&c& cech&, tak&, od której 
zacz&#by szanuj&cy si% recenzent, jest 
stereofonia. Konstrukcja Gradientów 
sprzyja wyczynom w tym zakresie i to 
si% daje odczu(. S#ucham jakiego! !pie-
wu; wszystko jest jak u ludzi, lokalizacja 
bez zarzutu, szeroko!( i g#%bia w normie, 
a tu nagle co! si% odzywa metr w bok od 
kolumny. Zaskakuj&ce do!wiadczenie. 
Na nagraniach nie nastawionych na 
efekty przestrzenne stereofonia jest po 
prostu dobra. D)wi%k trzyma si% z dala 
od g#o!ników. Zarówno g#%boko!(, jak  
i wysoko!( sceny s& na naprawd% do-
brym poziomie. Bez zarzutów. Nato-
miast je!li tra' si% nagranie specjalnie 
robione pod k&tem wra"e$ stereofo-
nicznych, na jaw wychodz& efekty, które 
trudno wykaza( na innych ze-
stawach. Dobr& cech& 
Evidence Mk IV jest 
te" znaczna odporno!( 
przestrzeni na ustawie-
nie kolumn wzgl%dem 
s#uchacza. Stawia#em 
je prosto, stawia#em do-
gi%te – tak i tak lokali-
zacja by#a w porz&dku. 
Scena nie sp#aszcza si% 
zbytnio, je!li s#uchacz 
stoi z boku. To !wiet-
ne kolumny do salonu. 
Mo"e ich s#ucha( grupa 
ludzi i ci z boków nie 
b%d& specjalnie stratni.

Gradienty Evidence 
Mk IV to nie tylko do-
bre kolumny, ale w ogóle 
dobry produkt. Wzornic-
two, d)wi%k i ergonomia. 
By#em pod wra"eniem. To 
kolejne '$skie zestawy po 
Amphionach, które mi si% 
podobaj&. Gdybym teraz 
spotka# jakiego! Fina, to 
bym mu pogratulowa#.

Alek Rachwald

tutem Gradientów jest unieza-
le"nienie brzmienia od warun-
ków akustycznych pomieszcze-

nia. Ta niewra"liwo!( sprawia, "e powinny 
si% sprawdzi( w miejscach trudnych i nie-
typowych. Odnosi si% wra"enie, "e zagraj& 
wsz%dzie. Poza tym ich d)wi%k jest na-
prawd% przyjemny.

Ma#e sk#ady akustyczne oraz wo-
kale – zarówno m%skie, jak  
i kobiece – brzmi& organicz-
nie i #atwo przyswajalnie. 
+agodne, pe#ne przestrzeni  
i powietrza, opatrzone bo-
gactwem detali sprawdz& 
si% w #agodzeniu obyczajów  
i wieczornym relaksie.

„Carissima” Bogdana Ho-
#owni by#a pe#na czaru. For-
tepian brzmia# d)wi%cznie  
i krystalicznie. Wyra)nie da#y 
si% s#ysze( uderzenia m#otecz-
ków w struny, ale nie ujawni#a 
si% nadmierna analityczno!(. 
Muzyka p#yn%#a swobodnie  
i do!( naturalnie. 

Podobnie by#o z p#yt& „Sen”, 
gdzie fortepianowi Ho#ow-
ni towarzyszy delikatny wo-
kal Magdaleny Go#%biowskiej  
i kontrabas Bronis#awa Suchan-
ka. Lekko ocieplona !rednica 
nie straci#a precyzji; by#a g%sta 
i lekko kremowa, ale niewymu-
szona. Gdzieniegdzie odzywa#o 
si% mocniejsze szarpniecie basu, 
który nie zdradza# tendencji do 
przeci&gania wybrzmie$, ale 
stanowi# uzupe#nienie ca#o!ci.

Niskie tony mo"na uzna( za 
mocn& stron% '$skich g#o!ników. 

S& wywa"one, dobrze odmierzone  



i zwarte. „By#a! serca biciem” z p#yty 
Kuby Badacha „Tribute to Andrzej Za-
ucha” z pulsuj&cym w rytm uderze$ ser-

ca basem potwierdzi#o poprzednie ob-
serwacje. Niskich tonów by#o, ile trzeba. 
Zapewni#y wokalowi stabilny podk#ad. 
Sybilanty nie przeszkadza#y, a artykulacja 
nie budzi#a zastrze"e$. Takiego repertu-
aru mo"na s#ucha( przez ca#y dzie$, nie 
odczuwaj&c zm%czenia d)wi%kiem.

Dream ,eater „Metropolis Part 2: 
Scenes From A Memory” wyrwa#o si%  
z g#o!ników z charakterystycznym dri-
ve’em. Zmiany tempa, szybka perkusja 

czy misterne gitarowe ri-y pozostawa#y 
czytelne. Bas by# punktualny, o zwartej 
strukturze, wolny od dudnienia. Nic si% 

nie wlok#o po pokoju i odnosi#o si% wra"e-
nie, "e dla '$skich kolumn nie stanowi on 
problemu. +atwo mo"na by#o rozró"ni( 
instrumenty i ich lokalizacj% na scenie.

S#ycha( by#o zmieniaj&ce si% w cza-
sie schematy rytmiczne i harmoniczne 
oraz wykonawcz& wirtuozeri%, ale heavy 
metalowego i hard rockowego pazura, 
który wyrywa z butów, nie da#o si% od-
czu(. Dla zwolenników ci%"kiego grania 
Evidence mog& si% okaza( zbyt subtel-

ne. Brakuje im tego czadu granicz&cego 
z ob#%dem. Mamy raczej do czynienia 
z naprawd% dobrym, ale jednak ma#o 
spontanicznym brzmieniem; dok#ad-
nym i szczegó#owym.

À propos szczegó#owo!ci – do jej ba-
dania nie ma nic lepszego ni" popl&ta-
ne niczym sie( paj&ka po LSD nagrania 
Pink Floyd. Wielowarstwowe utwory  
z „,e Echos” nie sprawi#y Gradientom 
problemu. Z przyjemno!ci& wys#ucha-
#am p#yty do ko$ca.

Gradient Evidence to propozycja 
dla tych, których interesuje co! wi%cej 
ni" tylko s#uchanie muzyki. To kolum-
ny, które oddaj& faktur% d)wi%ku, jego 
chropowato!( lub g#adko!(, wypuk#o-
!ci. A wszystko to odbywa si% elegancko 
i organicznie, dzi%ki czemu tworzy si% 
wra"enie uczestnictwa w muzycznym 
przedstawieniu.

Wszystkich mi#o!ników analizy na-
gra$ Gradienty usatysfakcjonuj&. Dla 
hardkorowców mog& si% okaza( za ma#o 
drapie"ne.

Aleksandra Chili$ska

Inne testy produktów Gradient:
Kolumny Gradient Evidence II – 
„MHF 1/2003”


