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ajm!odsza, a zarazem naj- 
mniejsza konstrukcja Gra-
dienta wpisuje si" w t" este-

tyk". Fi#skie minimonitorki ciesz$ oko 
zgrabn$ form$, %wietnym wykonaniem 
i spasowaniem elementów. Jeszcze bar-
dziej uciesz$ tych, którzy nie przepada-
j$ za zbytnim eksponowaniem sprz"tu 
w domu. Gradienty s$ na tyle ma!e, &e 
po odpowiednim dobraniu kolorów 
okleiny i maskownicy mog$ si" ca!ko-
wicie stopi' z otoczeniem.

Patrz$c z przodu, mo&emy wyró&ni' 
trzy elementy: lakierowan$ obudow" 
z grubego MDF-u, przytwierdzon$ na 
sta!e, okr$g!$ maskownic" o rozmia-
rach niewiele wi"kszych od samego 
g!o%nika oraz dwie pokryte naturaln$ 
oklein$ p!yty ze sklejki, b"d$ce – za-
le&nie od ustawienia kolumny – jej 
boczkami b$d( spodem i gór$. Ka&dy 
z tych elementów mo&emy zamówi' 
w niemal dowolnym kolorze. Je%li nie 
odpowiadaj$ nam liczne zestawienia 
katalogowe, istnieje mo&liwo%' wyko-



nania kolumny w kolorystyce na spe-
cjalne &yczenie. 

Cho' „pi$tki” plasuj$ si" najni&ej  
w katalogu, z wy&ej pozycjonowanymi 
zestawami !$czy je, wyprodukowa-
ny przez Seasa, koncentryczny g!o%- 
nik %rednio-wysokotonowy (w!ók-
no szklane i aluminium), który gra  
w wolnostoj$cych modelach Eviden-
ce i Revolution. Dzi"ki zastosowaniu 
wspó!osiowego przetwornika otrzy-
mujemy niemal idealnie punktowe 
(ród!o d(wi"ku, jak i mo&liwo%' do-
wolnego ustawienia kolumny – na 
d!u&szym b$d( krótszym boku. Mimo 
&e producent dopuszcza ustawienie 
„pi$tek” na pó!ce b$d( szafce, osobi-
%cie odradza!bym takie rozwi$zanie. 
Szkoda marnowa' potencja! dopiesz-
czonych konstrukcyjnie i estetycznie 
zestawów i warto zadba' o solidne 
stendy.

Najwi"ksz$ ciekawostk" kryje tylna 
%cianka, której niemal ca!$ powierzch-
ni" zaj"!a – znów produkowana przez 
Seasa na wy!$czne zamówienie Gra-
dienta – owalna membrana bierna. 
Cho' w porównaniu z konstrukcjami 
otwartymi zalety takiego rozwi$zania 
s$ ogólnie znane (brak szumów turbu-

lencyjnych i podbarwie#), membrany 
pasywne nie s$ zbyt cz"sto stosowane 
ze wzgl"du na wysoki koszt ich pro-
dukcji. Widocznie konstruktor Gra-
dienta ksi"gowych si" nie boi, dzi"ki 
czemu my otrzymujemy dwudro&ny 
uk!ad, który – przynajmniej w teo-
rii – powinien !$czy' zalety obudowy 
zamkni"tej oraz kolumny typu bas-re-
)eks.

Z ty!u znajdziemy jeszcze poz!aca-
ne terminale g!o%nikowe, które nie s$ 
mo&e nadzwyczaj wyra*nowane, za to 
oferuj$ u&ytkownikowi wygodny do-
st"p i mo&liwo%' podpi"cia zarówno 
wide!ek czy bananów, jak i go!ych ka-

bli. Razem z kolumienkami otrzymu-
jemy te& instrukcj" obs!ugi, z której 
mo&na si" mi"dzy innymi dowiedzie', 
jakie odleg!o%ci monitorów od %cian 
zaleca producent, b$d( jakie powinno 
by' ich ustawienie wzgl"dem s!ucha-
cza. Niezale&nie od tych wskaza# war-
to poeksperymentowa', zw!aszcza &e 
g!o%niki s$ lekkie i ich przestawianie, 
nawet razem z podstawkami, nie grozi 
urazem kr"gos!upa.

Bartosz Lubo#

ierwsze pytanie, jakie mi si" 
nasun"!o po wyj"ciu ma-
lutkich Gradientów z pude-

!ek, brzmia!o: „Czy z czego% takiego  
w ogóle b"dzie bas?”. Pytanie o tyle 

uzasadnione, &e egzemplarzom testo-
wym przysz!o gra' w niemal 40-me-
trowym pomieszczeniu, do czego  
z pewno%ci$ nie zosta!y stworzone.  
I tu pierwsze zaskoczenie – niskie tony 
nie tylko si"ga!y zadziwiaj$co g!"boko, 
ale mia!y te& pi"kny rysunek i wype!-
nienie. Niezale&nie od tego, czy gra! 
akurat kontrabas z jelitowymi struna-
mi, czy jazz-rockowa sekcja rytmicz-
na, bas pozostawa! spr"&ysty i kontro-
lowany.

Du&y bas z niepozornych skrzyne-
czek? Tak, ale w granicach rozs$dku. 
Konstruktor nie zamierza! bra' si"  
za bary z prawami *zyki i zamiast 

udowadnia', &e ma!e pude!ka potra*$ 
wydawa' z siebie infrad(wi"ki, posta-
wi! na jako%' tego zakresu, czyli bar-
w", nasycenie i zwinno%'. To, &e przy 
okazji bas zapuszcza si" nisko, jest 
swoistym bonusem.

Kolejn$ niespodziank" sprawi!a dy- 
namika. Z pocz$tku traktowa!em *#-
skie monitory delikatnym „audio-
*lskim plumkaniem”, ale szybko si" 
okaza!o, &e ostro&no%' jest zbyteczna. 
W &ywio!owym repertuarze symfo-
nicznym Gradienty czu!y si" jak ryba 
w wodzie. B!yskawicznie przekazy-
wa!y skoki dynamiki i wype!nia!y 
pomieszczenie g"stym, nasyconym 
brzmieniem. Rozci$gni"cie pasma 
– od najni&szych pomruków kot!ów 
do perkusyjnych przeszkadzajek – 
by!o imponuj$ce! Komplet symfonii 
Beethovena pod dyrekcj$ wspania- 
!ego Gunthera Wanda, po który cz"s- 
to si"gam przy okazji testów, zrobi!  
po raz kolejny wra&enie pot"g$ i ener-
gi$ brzmienia. Mo&na by!o wpraw- 
dzie narzeka' na barw", która momen-
tami zdawa!a si" zbyt ciemna, a smycz-
ki nie tak roz%wietlone jak na bardziej 
zaawansowanych zestawach, jednak  
w ogólnym rozrachunku by!a to wa- 
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da pomijalna, która nie psu!a ogól- 
nego pozytywnego wra&enia.

Przy okazji s!uchania symfoniki 
wysz!o te& na jaw, &e *#skie monitor-
ki niezwykle trudno zmusi' do kom-
presji, a prosz" mi wierzy', s!ucha!em 
ich naprawd" g!o%no. Jednak zanim 
zd$&y!y si" pojawi' pierwsze oznaki 
„sp!aszczenia” d(wi"ku, odzywa!y si" 
g!ównie %ciany pomieszczenia. 

Owszem, niejednokrotnie mo&na 
by!o stwierdzi', &e Gradienty id$ na 
skróty. W przypadku nagra# o z!o&o-
nej fakturze i zró&nicowanych planach 
upraszcza!y nieco obraz d(wi"kowy, 

staraj$c si" przekaza' przede wszyst-
kim najwa&niejsze informacje, na mia-
r" swoich mo&liwo%ci – niekoniecznie 
na si!". Nie by!o jednak mowy o zle- 
waniu si" ze sob$ planów czy masko-
waniu którego% z zakresów.

Jak na rasowe monitory przysta!o, 
Gradienty potra*$ zupe!nie znikn$'  
z pomieszczenia. Przestrze# zawsze 
by!a mocn$ stron$ *#skich konstruk-
cji, cho' je%li marzy nam si" praw-
dziwie trójwymiarowy spektakl, po-
winni%my si"gn$' po kolejn$ pozycj"  
w katalogu, czyli Evidence. „Pi$tki” 
graj$ scen$ roz!o&on$ szeroko na boki 
i do%' umiarkowan$ g!"bi$, z wyra(n$ 
preferencj$ pierwszego planu.

Tu dochodzimy do kluczowej cechy 
ma!ych Gradientów – jest to typ zesta-

wów, które graj$ dosadnie. Co to ozna-
cza? Po pierwsze, w!a%nie uprzywilejo-
wanie pierwszego planu i zasypywanie 
s!uchacza szczegó!ami. +rednica jest 
delikatnie podbita, nie trac$c jednak 
spójno%ci ani neutralno%ci przekazu. 
Niezale&nie od repertuaru, otrzymu-
jemy d(wi"k &ywio!owy, anga&uj$cy 
i wci$gaj$cy – bez niedomówie#. Kto 
oczekuje brzmienia podanego dys-
kretnie i w sposób stonowany, powi-
nien szuka' gdzie indziej.

Cho' *#skie zestawy maj$ w!asny 
charakter, okaza!y si" na tyle uniwer-
salne, &e z równie wielk$ przyjemno-

%ci$ s!ucha!em na nich kameralnego 
jazzu, wielkiej symfoniki, jak i ci"&-
szych gatunków spod znaku funk-
jazzu czy rocka. Jedynie po si"gni"ciu 
po najbardziej wymagaj$cy repertuar, 
który bezlito%nie obna&a niedostat-
ki barwy czy wszelkie odst"pstwa  
od neutralno%ci – kwartetów Beetho-
vena, sonat fortepianowych Proko-
*ewa czy nagra# chórów – mo&na 
by!o wychwyci' delikatn$ nosowo%' 
%rednicy i lekkie zmatowienie d(wi"-
ku, przez co gin$! tak ukochany przez  
audio*lów plankton w postaci pog!osu 
pomieszczenia, szmerów i d(wi"ków 
t!a.

Na koniec uwaga dotycz$ca ampli*-
kacji. Z danych technicznych wynika, 
&e o%mioomowe Gradienty nie powin-

ny stwarza' problemów wzmacnia- 
czowi. Mimo to doradza!bym u&ycie 
mocnego, przejrzystego tranzystora lub 
lampy. Fi#skie kolumienki ubóstwiaj$ 
du&e ilo%ci watów i wtedy rzeczywi-
%cie graj$ na miar" swoich mo&liwo%ci. 
Pod tym wzgl"dem zachowuj$ si" jak  
wysokie monitory Dynaudio lub s!yn-
ne Totemy Model 1, które wprawdzie 
zagraj$ nawet z kilkuwatow$ lamp$, 
ale dopiero mocny wzmacniacz spra-
wi, &e odezw$ si" pe!nym g!osem. 

Bartosz Lubo# 

radienty 5.0 zosta!y skon-
struowane w my%l *#skie-
go przys!owia „lepiej dzie# 

pomy%le', ni& tydzie# bez celu praco-
wa'”. Gradient rzadko proponuje nowe 
modele, a w przypadku tych monitorów 
koncepcja rodzi!a si" blisko pi"' lat. 
Efekt t!umaczy tak d!ugi czas i znajduje 
uzasadnienie w brzmieniu tych niewiel-
kich monitorów.



S$ to najmniejsze kolumny w ka-
talogu Gradienta. Zaskakuj$co ma!e 
nawet w porównaniu z monitorami 
Dynaudio Special 25, które wydaj$ si" 
przy nich naprawd" du&e i masywne. 
5.0 to du&a odmiana po opisywanym 
przeze mnie ostatnio modelu Eviden-
ce MK IV *#skiej *rmy. Jednak pomi-
mo skrajnie ró&nych rozmiarów, cha-
rakter brzmienia pozostaje zbli&ony. 
Teoretycznie nie ma si" czemu dziwi', 
bo wykorzystano taki sam przetwor-
nik %rednio-wysokotonowy, jednak 
nie mam najziele#szego poj"cia, jakim 
cudem uda!o si" tam upchn$' (bo ina-
czej nie da si" tego okre%li') takie bo-
gactwo brzmienia.

Podobnie jak Evidence, „pi$tki” 
maj$ nieprawdopodobny talent do ka-
mu)a&u i potra*$ znikn$' z pomiesz-
czenia, jakby by!y od niego ca!kowicie 
niezale&ne akustycznie. To wa&na ce-
cha, szczególnie w przypadku trud-

nych pomieszcze#, zbytniej blisko%ci 
%cian etc. To wszystko jakby nie mia!o 
dla Gradientów znaczenia – wystarczy 
postawi' je na podstawkach i podpi$' 
kable. Te monitory to ma!e-wielkie za-
skoczenie.

Zupe!nie niepozorne z wygl$du, po-
tra*$ zagra' dosadnie i zamaszy%cie, 
cz"stuj$c s!uchacza niskim i przyjem-
nym basem.

Tak, w!a%nie bas zaskakuje najbar-
dziej! Bierna membrana okaza!a si" 
skutecznym rozwi$zaniem. Dolne re-
jestry uwodz$ g"sto%ci$ i g!"bi$. Jak na 
tak ma!e kolumny bas jest imponuj$cy 
– punktualny i zwarty.

Kontrabas Pulcyna („Henryk Wars 
Songsbook”) odzywa! si" pe!nym, 
ciep!ym d(wi"kiem, z lekk$ wibracj$ 
struny przy mocniejszym szarpni"ciu. 
Fortepian Bogdana Ho!owni, pe!en 
swoistego czaru, brzmia! d(wi"cznie, 

wype!niony krystalicznymi wybrzmie-
niami. „Pi$tki” szczegó!owo pokaza!y 
p!yt" tego duetu. „By!a% serca biciem” 
(Kuba Badach „Tribute to Andrzej  
Zaucha”) zabrzmia!o wiarygodnie. 
Pulsuj$cy bas by! podany w odpo-
wiedniej ilo%ci, z dobrym timingiem 
i idealnie komponowa! si" z warstw$ 
wokaln$. Mia!am okazj" s!ucha' Kuby 
ostatnio na &ywo i stwierdzam, &e na-
granie wypad!o szalenie naturalnie.

Nie mam poj"cia, jak ci Finowie to 
robi$, jednak najwyra(niej znaj$ si" na 
rzeczy. ,eby by!o jasne – to nie jest bas, 
który wyrywa z butów. Jest natomiast 
akurat uszyty na miar" tych monito-
rów i naprawd" lepiej zestrojony ni& 
w niejednych wi"kszych kolumnach, 
jakich mia!am okazj" s!ucha'.

Aha, warto zauwa&y', &e Gradienty, 
pomimo niewielkich rozmiarów, nie 
s$ wcale !atwe do wysterowania. Nale-
&$ do gatunku zestawów pr$dolubnych 

i potrzebuj$ do%' mocnej elektroniki. 
Znacznie lepiej zagra!y z Octave V70 
ni& ze Strussem R-150. I cho' w obu 
przypadkach by!o bardzo dobrze, to 
jednak przy mocniejszym wzmacnia-
czu s!yszalnie poprawi!a si" szybko%', 
dynamika, a tak&e kontrola niskich 
tonów.

W kwestii %rednich i wysokich tonów 
zdanie mam podobne, jak przy po-
przednio recenzowanym modelu i bar- 
dzo podobne wra&enia, cho' w ciut 
mniejszej skali.

+rednica jest precyzyjna i przyjem-
nie ocieplona. Wyra(na artykulacja, 
koj$cy brak sybilantów, kremowa g"-
sto%' i lekkie przybli&enie – wszystko 
to powoduje, &e muzyki mo&na s!u-
cha' d!ugo i czerpa' z tego du&$ przy-
jemno%'.

W mocniejszym repertuarze (Dream  
-eater „Metropolis Part 2: Scenes 

From A Memory”, Tape O Negative 
– „Bloody Kisses”) monitory radzi!y 
sobie nie najgorzej – pokaza!y pioru#-
sko szybk$ perkusj", zmienne tempo  
i drive; prawie wszystko, co jest ko-
nieczne do ci"&szego rockowego gra-
nia. No w!a%nie, prawie... bo – podob-
nie jak w Evidence – zabrak!o „pazura”; 
tego, co w ostrzejszym brzmieniu klu-
czowe. Mocniejszej iskry, porywu, sza-
le#stwa i braku hamulców.

Dla amatorów takiego grania Gra-
dienty b"d$ zbyt delikatne, za grzecz-
ne, zbyt subtelne. Precyzyjne, pe!ne 
wra&e#, ale za ma!o szalone.

5.0 zaskakuj$ potencja!em i jako%- 
ci$ serwowanego d(wi"ku. To kolum-
ny do %rednich pomieszcze#, muzy-
kalne, szczegó!owe, o wywa&onym 
brzmieniu. Ich test pokaza!, &e mo&- 
na stworzy' g!o%nik na dobrym po-
ziomie za naprawd" przyzwoite pie-
ni$dze.

Parafrazuj$c mistrza Barej", Fino-
wie bez fa!szywej skromno%ci mogliby 
stwierdzi': „Wiesz, co robi ten g!o%nik? 
On odpowiada &ywotnym potrzebom 
ca!ego spo!ecze#stwa. To jest g!o-
%nik na skal" naszych mo&liwo%ci. Ty 
wiesz, co my robimy tym g!o%nikiem?  
My otwieramy oczy niedowiarkom. 
Patrzcie – mówimy – to nasze, przez 
nas wykonane i to nie jest nasze ostat-
nie s!owo”. I nikt nie ma prawa si" 
przyczepi'.

Aleksandra Chili#ska

Inne testy produktów Gradient:
Kolumny Gradient Evidence II – 
„MHF 1/2003”
Kolumny Gradient Evidence Mk IV – 
„MHF 4/2012”


