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  DETALE
PRODUKT 
Gradient Evidence 
Mk IV
RODZAJ  
Kolumny podłogowe
CENA  
13.900 zł (para)
WAGA  
22 kg (szt.)
WYMIARY 
(SxWxG)  
210x1000x300 mm
NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY 

• Pasmo przenosze-
nia: 45–20.000Hz 
+/-2dB, 29Hz -6dB

•  Impedancja: 4Ω
• Skuteczność: 

86dB/2,83V/1m
• Rekomendowana 

moc wzmacniacza: 
50–250W

• Regulacja basu: 
w zakresie 3dB

• Punkty podziału 
zwrotnicy: 200Hz 
i 2.800Hz

DYSTRYBUCJA 
Moje Audio 
www.mojeaudio.pl

Fińska natura 
Choć fińskiej firmie Gradient niedługo „stuknie” 30 lat, to w Polsce jest ona niemal zupełnie 
nieznana. Teraz za sprawą nowego polskiego dystrybutora wszystko ma ulec zmianie

N
aszą przygodę z produktami 
tej firmy rozpoczynamy od 
modelu podstawowego 
kolumn Evidence w naj-

nowszej wersji MkIV. Historia Gradienta 
zaczyna się w czasach, gdy firma ta 
nie miała jeszcze w ofercie produktów 
komercyjnych, a podjęła się realizacji 
zamówienia fińskiej Akademii Sibeliusa. 
Już pierwsze oferowane klientom kolum-
ny dowodziły, że hasło „Gradient” będzie 
kojarzyć się z nietuzinkowymi konstruk-
cjami. I faktycznie, żadnej kolumny tego 
producenta nie można określić mianem 
„typowej”. Odgrody czy zastosowanie 
przetworników bez żadnej obudowy 
to rozwiązania charakterystyczne dla 
Gradienta. Patrząc na współczesną ofertę 
firmy, uwagę zwracają przede wszystkim 
kolumny o wdzięcznej nazwie Helsinki 
1.5. To jedne z najoryginalniej wygląda-
jących kolumn, z jakimi się kiedykolwiek 
spotkałem. Próbując to ująć obrazowo, 
powiedziałbym, że to dość gruba deska 
ustawiona (na podstawie zapewniającej 
stabilność) brzegiem w stronę słuchacza. 
W jej dolnej części zainstalowano spory 
dipolowy bas – siłą rzeczy skierowany 
w bok. W górnej umieszczono przetwor-
niki średnio- i wysokotonowy, obydwa 
zamontowane w czymś w rodzaju dysków 
przymocowanych pod różnymi kątami na 
wspomnianym już brzegu „deski” skiero-
wanym w stronę słuchacza. Wszystko po 
to, by uzyskać odpowiedni, kardioidalny 
wzór dyspersji fal dźwiękowych, co ma 
w dużym stopniu uniezależnić kolumny 
od akustyki konkretnego pokoju. 

Skrzynia, ale nietypowa
Testowany model – Evidence MkIV – nie 
wygląda aż tak oryginalnie, ale głównie 
dlatego, że całą powierzchnię kolumny 
pokrywa materiał/maskownica, więc de 
facto nie widać tego, jak kolumna jest 
zbudowana. Mamy podstawę ze sklejki 
z wkręcanymi nóżkami (w testowanej 
wersji producent oferuje wyłącznie nóżki, 
a kolców, dołączanych do starszych wersji, 
już nie), na górze jest także płyta ze 
sklejki (w takim samym kolorze i tej samej 
wielkości co podstawa – do wyboru 
są trzy wersje kolorystyczne), a przód, 
boki i większa część tyłu ukrywają 
się pod wspomnianym materiałem/
maskownicą (do wyboru cztery kolory). 
Jedynie niewielka część tyłu kolumny jest 
odkryta – to niewielki panel z gniazdami 

głośnikowymi. Te ostatnie są dobrej 
jakości, choć nie jest to żaden z modeli 
firmy WBT, acz sposób ich umieszczenia 
pozostawia nieco do życzenia – mogą bo-
wiem pojawić się problemy z instalowa-
niem w nich grubych kabli głośnikowych 
ze sztywnymi końcówkami zakończonymi 
bananami. Nie jest to wielki problem, 
bo pewnie nieczęsto zdarza się, żeby do 
kolumn w tej cenie ktoś chciał podłączać 
jakieś „węże ogrodowe”, ale testowanych 
akurat kabli Cardasa nie udało mi się 
podłączyć (nie chciałem ryzykować duże-
go wygięcia końcówek kabli niebędących 
moją własnością). Używałem więc swoich 
LessLossów – także dość grubych, ale 
zakończonych widełkami, dzięki czemu 
z wpięciem nie było problemu. Trudno 
uznać wygląd tych kolumn za typowy, 
nawet jeśli nie są to jedyne tak wyglą-
dające kolumny na rynku – w swoim 
czasie testowałem Vandersteeny, które 
z zewnątrz wyglądają dość podobnie.

Nie są to kolumny duże – mają 1m 
wysokości, szerokość frontu wynosi 
zaledwie 21cm, a głębokość 30cm. Dzięki 
kilku kolorom sklejki i materiału można 
dobrać kolorystykę, która wpasuje się do 
niemal każdego wnętrza, a ich konstruk-
cja, zmniejszająca wpływ pomieszczenia 
odsłuchowego na dźwięk, pozwala ustawić 
je również w miejscach, gdzie „tradycyjne” 
kolumny stać by nie mogły. Są to konstruk-
cje 4-omowe o skuteczności 86dB, wyma-
gają więc wzmacniacza o mocy minimum 
50W. Zastosowane przetworniki to 20cm 
głośnik niskotonowy z dużym skokiem 
aluminiowej membrany, a średnicę i górę 
pasma obsługuje przetwornik koaksjalny 
z 176mm membraną z włókna szklanego 
oraz 25mm aluminiowa kopułka. Obydwa 
przetworniki pochodzą od norweskiego 
Seasa, acz głośnik koaksjalny powstał 
we współpracy Seasa z Gradientem i jest 
stosowany także w topowym modelu 
Revolution.

Evidence ma dość nietypową obudowę 
– producent używa określenia trybu pracy 
tej obudowy, które można przetłumaczyć 
jako: rezystancja akustyczna. Na bocznej 
ściance znajduje się szereg podłużnych 
pionowych otworów różnej długości, 
przez które widać wyraźnie materiał 
wytłumiający zastosowany w środku obu-
dowy. Zadaniem tychże otworów jest zre-
dukowanie o ok. 20dB promieniowania 
średnich tonów do tyłu, a przez to osią-
gnięcie zamierzonego, kardioidalnego 

wzoru promieniowania. Jak wspomniałem 
wcześniej, przetwornik odtwarzający tony 
średnie i wysokie ma budowę koaksjalną, 
a kopułka wysokotonowa korzysta po pro-
stu z membrany średniotonowej w celu 
ukształtowania pożądanej charaktery-
styki kierunkowej. Zastosowanie takiego 
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SZCZEGÓŁY

przetwornika ułatwia uzyskanie efektu 
punktowego źródła dźwięku, a cała 
konstrukcja sprawia, że kolumna zarówno 
w zakresie średnich, jak i wysokich tonów 
ma kardioidalną charakterystykę promie-
niowania. Głośnik basowy, promieniujący 
dookólnie, umieszczono na bocznej ścian-
ce obudowy wentylowanej bas-reflek-
sem. Usytuowanie przetwornika z boku 
pozwala na ustawienie kolumn z tymże 
głośnikiem skierowanym do wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Ułatwia to zastosowa-
nie Evidence w różnych pomieszczeniach, 
ponieważ można je przysunąć bardzo 
blisko tylnej ściany, natomiast z boku, 
według producenta, wystarczy im nawet 
30cm między wooferem a ścianą/
przeszkodą. Z drugiej strony ilość i cha-
rakter basu można także kształtować, 
ustawiając kolumny zwrócone wooferami 
do siebie lub od siebie. Elementem, który 
dodatkowo pozwala dostosować kolumny 
do konkretnego pomieszczenia i gustu 
słuchacza, jest regulacja ilości basu 
w zakresie 3dB – zmiany dokonuje się za 
pomocą zworki umieszczonej obok termi-
nali głośnikowych. Z całego opisu można 
łatwo wywnioskować, że jedną z najważ-
niejszych dla Gradienta kwestii jest jak 
największe uniezależnienie brzmienia 
kolumn od właściwości akustycznych 

pomieszczenia, w którym będą grały. 
Niewielu producentów dba o tę kwestię, 
tworząc kolumny, które bardzo dobrze 
grają w „idealnym” ustawieniu, w przy-
stosowanym akustycznie pomieszczeniu, 
ale jeśli użytkownik nie potrafi takowego 
zapewnić, klasa ich brzmienia znacząco 
spada. W przypadku Gradienta osoba, 
która posłucha tych kolumn w salonie 
audio, może oczekiwać, że ich brzmie-
nie nie ulegnie drastycznym zmianom 
w ich pomieszczeniu (choć oczywiście 
zależy ono w pewnym stopniu również od 
sprzętu towarzyszącego). Zważywszy na 
to, jak często osoby poszukujące kolumn 
zachwycają się konkretnymi modelami 
w sklepie, a potem są rozczarowane ich 
brzmieniem we własnym domu, wydaje 
się, że podejście Gradienta jest bardzo 
rozsądne.

Wilk w owczej skórze
To właśnie przyszło mi do głowy po 
rozpoczęciu odsłuchów. Pierwsze 
wrażenie, przy muzyce akustycznej 
i wokalnej, to dość łagodny, momentami 
delikatny wręcz przekaz z piękną barwą, 
mnóstwem powietrza, sporą ilością 
detali, ale jakby bez większego „pazura”. 
Oczywiście trudno się spodziewać 
ostrego brzmienia po Evie Cassidy 

występującej z gitarą, ale już w przy-
padku duetu Rodgrigo y Gabriela z ich 
akustycznych gitar wydobywa się zazwy-
czaj mnóstwo ognia. Tu wspomnianego 
„ognia” było jakby nieco mniej, czy też 
nie strzelał aż tak wysokim płomieniem, 
trzymając się już tej strażackiej nomen-
klatury, przez co granie rewelacyjnej 
dwójki Meksykanów było nieco mniej... 
heavy metalowe (takie są właśnie 
korzenie muzyków). Nie była to kwestia 
całkowitej zmiany charakteru muzyki, ale 
raczej brzmiało to tak, jakby zapomnieli 
przed koncertem wypić espresso, przez 
co brakowało im odrobiny energii. 
Wystarczyło jednakże zmienić rodzaj 
muzyki na bardziej rock&rolowe granie 
AC/DC, by okazało się, że spod tej 
delikatności, gładkości może wychynąć 
drapieżny, ostry wiking (OK – wikingo-
wie z Finlandią może wiele wspólnego 
nie mają, ale rozumiecie Państwo, o co 
mi chodzi – wielki, zarośnięty, potrafi 
przyłożyć...). Oczywiście w przypadku 
australijskiej kapeli głośność także 
poszła zdecydowanie w górę i chyba to 
był klucz do „sukcesu” w tym wypadku. 
Skuteczność Gradientów jest dość niska, 
są to także kolumny 4-omowe, więc nie 
stanowią najłatwiejszego obciążenia dla 
wzmacniacza. Jednakże po podkręceniu 
głośności gitara Angusa Younga była 
szybka, drapieżna, tryskała dynamiką, 
perkusja „dawała czadu”, a chropowaty 
głos Briana Johnsona brzmiał tak, jak 
do tego przywykłem. Nieco zaprzeczało 
to wcześniejszym wrażeniom, ale po 
ponownym odsłuchu meksykańskiego 
duetu, z głośnością ustawioną nieco 
wyżej niż poprzednio, już na brak owego 
„ognia” nie narzekałem. Jest w tym 
pewna logika – utworów wokalnych, 
jazzu etc. słuchamy zazwyczaj ciszej i nie 
ma w nich aż takich pokładów dynamiki. 
A gdy przychodzi do rockowych czy 
jeszcze cięższych szaleństw, odkręcamy 
potencjometr nieco bardziej, a wtedy 
spod owczej skóry wychodzi fiński wilk 
i także nie ma powodów do narzekań.

Evidence bardzo udanie pokazują 
otoczenie akustyczne muzyków, stąd zna-
komicie wypadały nagrania koncertowe 
– „Live” AC/DC nie pozwalało spokojnie 
usiedzieć w miejscu, choć żeby aż tak 
bardzo nie lukrować fińskim kolumnom, 
muszę wspomnieć o kwestii basu. Otóż 
różni się on znacznie od tego, co można 
usłyszeć z większości wentylowanych 
bas-refleksem obudów. Pomijam już samą 
kwestię „dudnienia” BR (tu nieistniejącą), 
ale dla mnie bardzo ważny był sposób 
prezentacji niskich tonów. Bas był szybki, 
zwarty, niepodbarwiony – żadnego dud-
nienia, ciągnięcia się, żadnej słyszalnej 
interakcji z pomieszczeniem. Oczywiście 
jest to stosunkowo niewielka podłogów-
ka, z 20cm wooferem niskotonowym, 
więc nie ma tu aż tak niskiego zejścia (do 

1 Drewniane wykończenie 
góry i dołu kolumny 2 „Maskownica” wokół 

niemal całej kolumny

4 Gniazda głośnikowe 5 Zworka do regulacji ilości 
basu

3 Panel z gniazdami 
głośnikowymi

Historia rodzin-
nej firmy Gradient 
jest dość specyficzna. 
Zaczęła działalność 
od realizacji zamówie-
nia w 1984 r. na rzecz 
Akademii Sibeliusa, 
zanim zaczęła komer-
cyjną produkcję 
kolumn. Dopiero 
potem na rynku 
pojawił się pierw-
szy model nazwany 
po prostu Gradient 
1.0, a później udo-
skonalone wersje 1.1 
i 1.2. Wszystkie miały 
bardzo oryginalny 
wygląd – spora skrzy-
nia na dole, na niej 
duży głośnik bez żad-
nej obudowy, usta-
wiony pod kątem, 
plus listwa z głośni-
kami wysokotonowy-
mi. W 1989 r. firma po 
raz pierwszy w swo-
jej historii zaczęła eks-
portować swoje pro-
dukty – model 1.3, 
w którym prostopa-
dłościenną skrzy-
nię z basem zastąpio-
no owalną, acz resz-
ta konstrukcji (przy-
najmniej z wyglądu) 
pozostała taka sama. 
Sporą sławę przy-
niosły fińskiej firmie 
dipolowe subwoofery 
stworzone we współ-
pracy z firmą Quad do 
pracy wraz z legen-
darnymi kolumnami 
elektrostatycznymi tej 
firmy, a w szczególno-
ści z modelami ESL-
57 oraz ESL-63. W dzi-
siejszej ofercie nadal 
topową kolumną jest 
model Revolution (po 
wielu ulepszeniach), 
który pierwotnie 
powstał już w 1993 
r. Ciekawostką, 
o której warto wie-
dzieć, było stworze-
nie w 2002 r. kolumn 
Bravo we współpra-
cy z japońską korpora-
cją Combak (Reimyo, 
Harmonix), sprzeda-
wanych przez tę ostat-
nią firmę do dziś.

WARTO 
WIEDZIEĆ

1

2
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RECENZJA GRADIENT EVIDENCE MK IV  
KOLUMNY PODŁOGOWE

72  HI-FI CHOICE  |  HOME CINEMA

Gradient Evidence.indd   72 4/30/12   5:47 PM



PLUSY: Naturalny, równy, 
spójny, niemęczący 
dźwięk, znikoma interakcja 
z pomieszczeniem pozwala 
uniknąć podbarwień

MINUSY: Terminale głośnikowe 
mogą w ekstremalnych 
sytuacjach sprawić kłopot 

OGÓŁEM: Znakomite kolumny 
dla miłośników muzyki – 
naturalny dźwięk, którego 
można słuchać godzinami bez 
zmęczenia

WERDYKT
JAKOŚĆ DŹWIĘKU

JAKOŚĆ/CENA

JAKOŚĆ WYKONANIA

WYSTEROWANIE

OCENA OGÓLNA

45Hz przy -2dB, do 29Hz przy spadku 
-6dB) i aż takiej, fizycznie odczuwalnej 
potęgi, jak przy dużych kolumnach z wiel-
kimi wooferami. Nie ma tu też owych, 
wspomaganych zazwyczaj bas-refleksem, 
niskich pomruków, które pozornie dodają 
potęgi basowi. Pytanie więc, czego od 
kolumn oczekujemy. Ja jestem zwolenni-
kiem takiego właśnie czystego, szybkiego, 
zwartego, sprężystego basu, nawet 
jeśli brakuje mu najniższego zejścia czy 
owego wrażenia fizycznej potęgi. Ale 
jestem w stanie zrozumieć również tych 
(to zależy również w pewnym stopniu od 
preferowanej muzyki), którzy bez najniż-
szego (zazwyczaj elektronicznego) basu 
masującego wątrobę obyć się nie mogą. 
Muszę po prostu stwierdzić, że to nie są 
kolumny dla nich. Dla mnie jednakowoż 
i wspomniane AC/DC, i czarna płyta 
Metalliki brzmiały naprawdę dobrze 
– z odpowiednim drive’em, dynamiką, 
dobrze trzymanym rytmem nie pozwalały 
słuchać takiej muzyki obojętnie. 

Także bardzo specyficzne nagranie 
„Antiphone Blues”, w którym Arne 
Domnerusowi grającemu na saksofonie 
towarzyszą organy, a nagrania doko-
nano w dużym kościele, skupiało moją 
uwagę od pierwszej do ostatniej minuty. 
Dźwięk saksofonu był pełny, nieco ciepły, 
namacalny, z odpowiednią porcją chro-
powatości, a grające w tle organy miały 
wystarczająco dużo energii i grały wystar-
czająco nisko, żeby tworzyć cały klimat 
nagrania. Oczywiście do tego dochodziła 
niezwykła akustyka wielkiego kościoła, 
znakomicie pokazana przez Gradienty. 
To kolejna z bardzo mocnych stron tych 
kolumn – przestrzenny, precyzyjny, deta-
liczny (choć bez przesady), otwarty dźwięk 
tworzący znakomitą iluzję uczestnictwa 
w danym wydarzeniu muzycznym. Takie 
nagranie, jak „Antiphone Blues” bez całej 
otoczki akustycznej brzmi zdecydowanie 
„martwo” i dopiero gdy kolumny, jak 
Evidence, potrafią pokazać pogłos, odbi-
cia wędrujące po ścianach, prezentacja 
staje się pełna, żywa.

Zaskakująco dźwięcznie brzmiał np. 
ksylofon z „Jazz at the Pawnshop”, albo 
talerze perkusji na płycie Tria Krzysztofa 
Herdzina – wysokie dźwięki miały 
zarówno sporą porcję energii, blasku, jak 
i naturalnej gładkości, „rozświetlając”, 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
każdy utwór. O ile samych wysokich 
tonów Evidence nie określiłbym może 
mianem „mistrzostwa świata”, o tyle 
bardzo mocną stroną testowanych 
kolumn jest spójność brzmienia całego 
pasma, którego pełnoprawnym, dosko-
nale spasowanym elementem są również 
i wspomniane tony wysokie. Dzięki swojej 
konstrukcji Evidence mają zalety kolumn 
z jednym pełnopasmowym głośnikiem – 
zupełnie nie słychać punktów podziału 
pracy między przetwornikami, nie ma 

przesunięć czasowych czy fazowych, 
a jednocześnie unikają słabości takich 
kolumn, czyli nieco wycofanej prezentacji 
skrajów pasma. Tu przekaz jest jedno-
rodny od samej góry do samego dołu 
pasma – oczywiście, jak już wspomina-
łem, kolumny nie schodzą bardzo nisko, 
a i na górze najlepsze kopułki stosowane 
w dużo droższych konstrukcjach potrafią 
pokazać jeszcze więcej detali z jeszcze 

lepszą precyzją, ale słuchając Evidence, 
nie ma się wrażenia jakichkolwiek braków 
w żadnej części pasma. Ot, równe, spójne, 
bardzo naturalne i muzykalne granie. 
Niby nic specjalnego, żadnych efektów 
natychmiast „łapiących za uszy”, ale gdy 
tylko posłuchać ich trochę dłużej, zaczyna 
się coraz wyraźniej zauważać, jak wiele 
innych kolumn np. podbarwia bas (za-
zwyczaj w interakcji z pomieszczeniem), 
albo podkreśla jakąś część pasma. Tu 
tego nie ma – kolumny potrafią zniknąć 

z pomieszczenia niczym monitory, zosta-
wiając słuchacza sam na sam z muzyką 
i emocjami w niej zawartymi. Ten sposób 
prezentacji nie pozwala pozostać obo-
jętnym – często zdarza mi się pracować 
przy muzyce, a w czasie gdy Gradienty 
gościły u mnie, było to właściwie 
niemożliwe, bo trudno było skupić się na 
czymkolwiek innym poza nią.

Podsumowanie
Nie twierdzę oczywiście, że to dźwięk 
idealny, że to koniec wszelakich poszu-
kiwań, ale w tej cenie niewiele kolumn 
brzmi tak naturalnie, w tak niewymu-
szony sposób, pozwalając bez zmęczenia 
słuchać muzyki przez wiele godzin bez 
przerwy. Właściwie to nie tyle słuchać 
muzyki, co ją przeżywać, brać udział 
w koncertach, czy wczuwać się w atmos-
ferę studia. Trudno nawet analizować 
ich brzmienie – muzyka płynie do nas 
gdzieś z przestrzeni między kolumnami, 
podana może w odrobinę łagodny, ale 
jakże przyjemny dla ucha, wciągający, 
angażujący emocjonalnie sposób. 
Przyjemny nie dzięki zabiegom polega-
jącym np. na podkreśleniu zakresu, na 
które nasze uszy są najbardziej wrażliwe 
(średnicy), czy zaokrągleniu góry pasma, 
by nie było ostrych dźwięków. Tu jest to 
kwestia właśnie naturalności, spójności 
przekazu, takiego sposobu pokazania 
muzyki, żeby słuchacz w ogóle nie 
zastanawiał się, czy jest ona dobrze 
odtworzona, ale by po prostu zapomi-
nał, że to tylko reprodukcja. Przecież 
koncerty na żywo też są lepiej i gorzej 
realizowane, więc nie da się wyznaczyć 
jednego standardu „brzmienia na 
żywo”. Albo dane brzmienie akceptu-
jemy (odbieramy jako naturalne), albo 
nie. W przypadku Gradientów Evidence 
podejrzewam, że większość osób, która 
miała, czy będzie miała ich okazję po-
słuchać, stwierdzi, że grają co najmniej 
„fajnie”, że mogliby z takim dźwiękiem 
żyć. Ja mogę powiedzieć dokładnie to 
samo i z niecierpliwością oczekuję na 
możliwość posłuchania wyższych modeli 
tej marki. Marek Dyba

„W tej cenie niewiele kolumn brzmi tak 
naturalnie, w tak niewymuszony sposób, 
pozwalając bez zmęczenia słuchać 
muzyki przez wiele godzin bez przerwy”
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