
ugdeny LS21 wygl!daj! znakomi-
cie. Po pierwsze, maj! klasyczny 
kszta"t i wyko#czenie kojarz!ce 

si$ ze star! Angli!. Po drugie natomiast,  
w ogóle nie podje%d%aj! chi#szczyzn!.  
A w dobie, gdy nawet sprz$t za dziesi!t-
ki tysi$cy bywa produkowany daleko od  
Europy, takie rzeczy zas"uguj! na wyró%-
nienie. 

Sugdeny to z pozoru do&' typowa kon-
strukcja dwudro%na, tyle %e z g"o&nikiem 
wysokotonowym (ekranowany Morel 
MDT30-S) umieszczonym poni%ej ni-
sko-&redniotonowego. Mid-bas, zgodnie 
z informacj! znajduj!c! si$ na tweeterze, 
jest w"asn! konstrukcj! (rmy, jednak po-
nad wszelk! w!tpliwo&' to g"o&nik jedynie 
uswojszczony („customized”). Wed"ug 



wszelkich oznak równie% oparty na kon-
strukcji morelowskiej. I tu znów robi si$ 
interesuj!co, bo kolumn zbudowanych  
w oparciu o same Morele nie ma zbyt 
du%o, prawdopodobnie ze wzgl$du na 
cen$ przetworników. Wi$kszo&' produ-
centów nie inwestuje tylu &rodków w g"o&- 
niki, je&li mo%e uzyska' ca"kiem dobre 
rezultaty z np. dwa razy ta#szymi. Dzia"a 
tu prawo malej!cych zysków i s!dz$, %e 
nabywcy Sugdenów mog! si$ czu' do-
pieszczeni przez producenta, który uzna", 
%e mimo wszystko warto wyda' troch$ 
wi$cej pieni$dzy.

Napisa"em, %e LS21 s! typowe z pozoru. 
Bli%sza inspekcja ujawnia bowiem obec-
no&' szczeliny pomi$dzy coko"em a reszt! 
obudowy. Taka szczelina mo%e stanowi' 
port dla uk"adu bas-re)eksu (najcz$stsza 
sytuacja) albo wylot powietrza dla trzecie-
go g"o&nika (wówczas Sugden by"by kon-
strukcj! mo%e nawet trójdro%n!). Jednak 
sytuacja jest jeszcze inna: LS21 to kolumny 
z obudow! 'wier'falow!, czyli labiryntem 
i to w"a&nie ten labirynt ma wylot powy%ej 
coko"u skrzyni. Obudowy 'wier'falowe 
odci!%aj! g"ówny g"o&nik w zakresie to-
nów niskich, a przy tym nie musz! by' tak 
wielkie, jak pe"ne linie transmisyjne. St!d 
skromne rozmiary LS21.

Konstrukcja labiryntowa i wygl!d 
upodobniaj! Sugdeny do dawnych wy-
sokich modeli Castle Acoustic z czasów, 
gdy ta produkowa"a jeszcze na Wyspach. 
To by"y pi$kne skrzynie i cz$&' brytyj-
skich (rm zamawia"a obudowy w stolarni 
Castle’a. LS21 wygl!daj!, jakby powsta"y  
w zak"adzie Castle Acoustic w latach 90., 
co jest wielkim komplementem. Ciep"o mi 
si$ robi w &rodku, gdy na nie patrz$.

Co do reszty konstrukcji, zwrotnica zbu-
dowana m.in. z cewek powietrznych i kon-
densatorów Mundorfa znalaz"a miejsce  
w masywnym cokole (rozwi!zanie oddzie-
laj!ce cz$&ciowo (ltr od drga# obudowy). 
Pod nim zainstalowano porz!dne regulo-
wane kolce, za& zaciski z ty"u to jedne ze 
szczytowych klejnotów WBT. Skromnie  
i elegancko jak na królewskim dworze. 
Wyko#czenie obudów to przyjemny, saty-
nowy mat. Standardowe okleiny to czere-
&nia, orzech i klon. Inne rodzaje s! dost$p-
ne na zamówienie.

Nie mia"em problemów z pod"!cze-
niem wide"ek moich srebrnych kabli do 
wielkich zacisków. Nie by"o równie% pro-
blemów z ampli(kacj! – dystrybutor de-
klaruje bardzo dobr! wspó"prac$ LS21 ze 
wzmacniaczami lampowymi (i oczywi-
&cie z tranzystorowymi wzmacniaczami  
w klasie A), ale w ko#cu mój wzmac-
niacz to prawie lampa, cho' oddaje dobre  
300 W. Wiem z do&wiadczenia, %e g"o&- 
niki, o których si$ mówi, %e dobrze graj!  
z lamp!, z Jazzem zwykle wypadaj! spek-
takularnie. Nic zatem nie sta"o na prze-
szkodzie, aby rozpocz!' ods"uchy.

Alek Rachwald

estawy Sugdena na pocz!tku te-
stu (w"a&ciwie w momencie wyj-
mowania kartonów) wzbudzi"y 

moje mieszane uczucia. Z jednej strony 
pi$kne angielskie kolumny, co wszyscy 
kochamy i czego nam nigdy dosy'; z dru-
giej jednak, niewielki g"o&nik nisko-&red-
niotonowy nie daj!cy nadziei na wielk! 
dynamik$ czy popisowy bas. Czy zatem  
Sugdeny mia"yby by' kolejnymi kolumna-
mi gabinetowymi, w których najbardziej 
licz! si$ kultura brzmienia i klasyczny  
wygl!d?

LS21 faktycznie nadaj! si$ do gabine-
tu, najlepiej po"!czonego z bibliotek!. Ale 
oprócz tego, co wida', rozwin$"y te% ca"y 
wachlarz ukrytych zalet. „More than meet 
the eyes” mówi! w takich razach Anglicy. 

Obudowa cwier'falowa znacz!co 
zwi$ksza osi!gi w zakresie basu, lokuj!c 
je bli%ej du%ych kolumn. Wylot tunelu na 
dolnej &ciance powinien w pewnym stop-
niu uniezale%nia' brzmienie od oddzia"y-
wania &cian pokoju ods"uchowego, co u"a-
twia ustawienie mebla w pomieszczeniu. 
Ja jednak umy&lnie postawi"em skrzynie 
na twardych du%ych p"ytach, aby ilo&'  
niskich tonów zwi$kszy'. Wyszed"em  
z za"o%enia, %e przy tak ma"ej obudowie 
subtelna pomoc nie zaszkodzi. Na tych 
p"ytach Sugdeny sta"y przez ca"y okres 
testu i nie mia"em zastrze%e# do ich basu. 
Przy tak ma"ej skrzynce? W"a&nie tak.

Dobre niskie tony i dynamik$ LS21 
ujawni"y od razu p"yty ze zelektry(ko-
wanym jazzem (Davis „Tutu”, „We want 
Miles”), a tak%e du%e sk"ady symfoniczne 
(„Straszny dwór” EMI). W %adnej sytuacji 
nie by"o ponadnaturalnego podmuchu, 
specy(cznego superkopa, który zapew-
niaj! niektóre „podrasowane” obudowy 
bas-re)eks. Z drugiej strony, by" to taki 
przypadek, w którym nie odczuwa si$ 
subiektywnie braku dynamiki przy s"u-

chaniu z jednego 16-cm „woofera”. Bas 
tych kolumn przypomina mi d*wi$k 
moich dawnych zestawów VA Beethoven 
z dwoma 17-cm niskotonowcami. Ma 
spor! mas$, dobr!, ale nie przerysowan! 
dynamik$, jest te% barwny i stosunkowo 
mi$kki. Sugdeny to ten rodzaj kolumn,  
w których skomplikowana konstrukcja 
obudowy si$ sprawdza, nie s"u%!c popi-
som w pompowaniu wybranego podza-
kresu, lecz dobremu efektowi ogólnemu. 
Sukces.

G"o&nik wysokotonowy to produkt Mo-
rela, technologicznie zbli%ony do Dynau-
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dio. Odk!d Du#czycy uznali, %e nie b$d! 
zasila' potencjalnych konkurentów, Morel 
odniós" spory sukces. Nie bez powodu. 
Tweeter w Sugdenach sprawuje si$ bardzo 
dobrze. D*wi$k kolumn jest g"adki, ale 
nasycony szczegó"ami. Nie s"ycha' domi-
nacji którego& z podzakresów. Wysokie 
tony s! obecne, ale bez agresji. To nie s! 
zestawy kliniczne, s! natomiast przejrzy-
ste. Brzmienie LS21 to nie analiza mo-
czu, tylko czyste okno otwieraj!ce si$ na 
niekiedy pi$kny krajobraz. Godne uwagi 
osi!gni$cie. 

O klasie przetwornika i o w"a&ciwej za-
warto&ci wysokich tonów &wiadczy tak%e 
ponadprzeci$tna stereofonia tych zesta-
wów. Z mojego pokoju kolumny znika"y 
ca"kowicie, a *ród"a pozorne by"y rozlo-
kowane na scenie zaczynaj!cej si$ metr od 
lewej kolumny i ko#cz!cej odpowiednio 
daleko po prawej stronie. Scena zaczyna"a 
si$ równo z lini! g"o&ników i sz"a przyzwo-
icie w g"!b, chocia% mo%e bez cudownych 
manifestacji. Nie mówi$ o p"ytach, w któ-
rych nakombinowano z przestrzeni! (jak 
„Amused to Death” Watersa). W tym 
przypadku efekty by"y prawid"owo odjaz-
dowe. Psy szczeka"y w s!siedniej gminie,  
a telewizor gra" u s!siadów (ciekawe, co 

oni na to?). Kolumny Sugdena nie ograni-
czaj! stereofonii nagra# i wyci!gaj! o niej 
bardzo du%o informacji. Pi!tka.

Kwestie mikrodynamiki i subtelno&ci  
w oddaniu drga# powietrza 'wiczy"em na 
bachowskich nagraniach Tona Koopmana 
dla wytwórni Erato, nast$pnie za& na p"y-
tach L’Arpeggiaty i na Cafe Zimmermann. 
Sugdeny dobrze oddawa"y ró%nice mi$dzy 
tymi interpretacjami (i rejestracjami). O ile  
nagranie Koopmana by"o raczej masyw-
ne, z d*wi$kami troch$ sklejonymi, przy-
legaj!cymi bli%ej do siebie nawzajem, to 
na tym tle nagranie Cafe Zimmermann  
z koncertami klawesynowymi by"o bar-
dziej przejrzyste i p"ynne, przy zachowa- 
niu odpowiedniej dynamiki niskich to-
nów. Te kolumny – mimo kulturalnego 
brzmienia – dobrze ró%nicuj! nawet kul-
turalne nagrania.

Potem ju% g"ównie s"ucha"em dla przy-
jemno&ci, przez dwa tygodnie przepusz-
czaj!c przez odtwarzacz wi$kszo&' p"yt, 
które zwykle mam pod r$k!. LS21 dobrze 
wypada"y z akustyk! (wokalistyka, w tym 
kobieca, jazz od big-bandów po kame-
ralne sk"ady), ale zaskakuj!co ciekawie 
sprawdzi"y si$ te% z dynamiczn! muzyk! 
rozrywkow!. Nie mia"em problemów  

z niskimi tonami (mój 
pokój jest odporny 
na rezonanse, a pod-
"oga w wi$kszo&ci 
zmniejsza odbicia), 
i rozmaite wyczy-
ny odbiera"em jako 
trzymane w ryzach, 
a jednocze&nie dyna-
miczne i wci!gaj!ce. 
Te zestawy, mimo 
ogólnej kultury, za-
ch$caj! do s"uchania. 
W oddaniu dynamiki 
koncertowej nie prze-
bij! 30-cm membran, 
ale daj! na tyle dobr! 
imitacj$, %e s"ucha si$ 
ich z przyjemno&ci!.

Sugdeny wpaso-
wuj! si$ w &redniej 
wielko&ci pokój, jak- 

by sta"y tam od zawsze. Z powodzeniem 
móg"bym %y' z takim sprz$tem. Uniwer-
salne, mi"e brzmieniowo, dynamiczne i "a-
twe do ustawienia. W dodatku nie kosztu-
j! oczu z g"owy i podobno dobrze pracuj! 
z lamp!.

Sugden zrobi" bardzo udane kolumny, 
co odnotowuj$ z satysfakcj! estetyczn!.

Alek Rachwald

olumny Sugdena to kolejny pro-
dukt potwierdzaj!cy na wskro& 
angielski rodowód marki. To jak 

z lokajem z pa"acu Buckingham – niena-
ganne maniery, idealna skrojona liberia  
i bezlitosna dok"adno&' bez krztyny sza-
le#stwa.

Nie jest to zarzut, a jedynie stwierdzenie 
faktu. LS21 to kolejny sugdenowki d%en-
telmen goszcz!cy pod moim dachem.

Wykonanie, jak zawsze, precyzyjne  
i ascetyczne. Prosta drewniana forma, 
przetworniki i brak maskownic, co uznaj$ 
za plus, bo i tak ostatecznie l!duj! gdzie& 
w k!cie.

Teoretycznie nie s! to kolumny z gatun-
ku niekompatybilnych. Na dobr! spraw$, 
mo%na je wysterowa' niemal wszystkim, 
nie wy"!czaj!c biegaj!cego w ko"owrotku 
chomika. Jednak zamiast posi"kowa' si$ 
biednym gryzoniem, warto przygotowa' 
mocniejszy wzmacniacz, bo Sugdeny na-
prawd$ to lubi!, a elektronika tej marki do 
najs"abszych nie nale%y.

Najpierw pokusi"am si$ o maria% LS21 
z tranzystorowym Strussem R-150, co 
okaza"o si$ ciekaw! kon(guracj!. Wa%ne, 
%e recenzowane kolumny s! do&' transpa-
rentne i, podobnie jak Struss, pozbawione 
specy(cznego charakteru.



Sugdeny cechuje równowaga tonalna, 
ale te% pewien porz!dek bez %adnej fry-
wolno&ci, zarówno w górze, jak i w dol-
nych rejestrach. Jednak ca"o&' ani przez 
chwil$ nie staje si$ nudna.

Niewielkie sk"ady jazzowe zosta"y 
przedstawione detalicznie, bo Sugdeny 
s! czujne i bezb"$dnie pokazuj! niuanse, 
stroni!c jednak od nachalno&ci. Przepi$k-
nie zabrzmia"a p"yta Bogdana Ho"owni  
i Wojciecha Pulcyna „Henryk Wars Songs-
book”. Niby tylko dwa instrumenty, ale oba 
oddane wiarygodnie, niemal namacalnie. 
Fortepian Ho"owni jest charakterystyczny 
i jego specy(ka zosta"a znakomicie uchwy-
cona. D*wi$czne, skrz!ce si$ szczegó"ami 
uderzenia m"oteczków o struny, niuanse, 
przemy&lane pauzy. A kontrabas – dok"ad-
nie taki jaki jest na tej p"ycie. Niskie, pe"ne 
i do ko#ca wybrzmiewaj!ce szarpni$cia 
strun, bez dudnienia czy podkolorowania. 
+adny, mi$kki i dobrze podany bas roz-
brzmiewa" przyjemnie w moim pokoju. 
Subtelnie, naturalnie bez sztuczno&ci ani 
przerysowa#.

Ta naturalno&' i, chcia"oby si$ powie-
dzie', uczciwo&' przekazu podkre&li"y 
ogólne bardzo dobre wra%enie o Sugde-
nach. I nie dotyczy to tylko najni%szego 

skraju pasma, a ca"o&ci brzmienia – nie 
ma przesadnego czarowania, d*wi$k jest 
podany tak po prostu, jak zosta" zapisany. 
S"absze nagrania pozostan! s"abszymi,  
a lepsze zabrzmi! lepiej. Sugden nie budu-
je mira%y. Nie próbuje nagi!' rzeczywisto-
&ci udaj!c, %e co& jest bardziej rzeczywiste 
ni% jest. A to cenna cecha, któr! warto 
podkre&li'.

Wokale m$skie czy kobiece, niezale%nie 
od repertuaru, brzmia"y szczegó"owo cho' 
bez nadmiernej analityczno&ci. Ca"o&' 
by"a spójna, bo tak w"a&nie prezentowana 
jest muzyka – g"adko i jedwabi&cie, bez 
wyostrze# w ka%dym z pasm.

Warto wspomnie' równie% o naprawd$ 
dobrej stereofonii. Kolumny znikaj! z po-
mieszczenia, umo%liwiaj!c us"yszenie do-
brego d*wi$ku praktycznie z ka%dej stro-
ny. Test nie&miertelnych nagra# Watersa 
pokaza" wachlarz mo%liwo&ci brytyjskich 
zestawów. Zasup"ane t"a i wielowarstwowe 
plany zosta"y odtworzone z du%! staran-
no&ci!.

Niestety, nie mia"am pod r$k! elektroni-
ki tej samej (rmy, ale szcz$&liwie dyspono-
wa"am wzmacniaczem Leben CS-1000P  
– mocn! jak sto piorunów lamp!. Przesiad-
ka z R150 by"a s"yszalna wyra*nie, co daje 

podstawy, by stwierdzi', %e LS21 jednak  
s! pr!dolubne. Ró%nica nie by"a pora%aj!-
ca, niemniej poprawie uleg"a mikrodyna-
mika, a brzmienie sta"o si$ bardziej %wawe. 
Ze wzgl$du na sw! przejrzysto&' kolum- 
ny od razu pokazuj! charakter wzmacnia-
cza. Je%eli chcemy zachowa' t$ neutral-
no&', to warto je skojarzy' z równie trans-
parentn! elektronik!.

LS21 to zestawy dla wszystkich, którym 
przypad"o do gustu angielskie brzmienie 
– dok"adne, punktualne i lekko )egmo-
wate. Ale tak%e dla tych, którym rozbiór-
ka muzyki na czynniki pierwsze nie jest 
do szcz$&cia potrzebna ani nie oczekuj!  
w swoim domu huraganu Katrina.

Sugdeny to kolumny do spokojnego  
i pe"nego przyswajania muzyki.

Ciut pow&ci!gliwe, pouk"adane, ale  
w %aden sposób nie nudne.

To jak kamerdyner Jeeves z utworów  
P. G. Wodehousa – nietuzinkowy, osobisty 
d%entelmen d%entelmena.

Aleksandra Chili#ska

Inne testy produktów Sugdena:
Wzmacniacz zintegrowany Sugden 
Masterclass IA4 – „MHF 2/2013” 


