
Niewielu jest wytwórców sprzętu 
audio w Finlandii. Ja, przyznam 
szczerze, prócz Gradienta kojarzę 

jeszcze tylko – a może przede wszystkim – 
Geneleca. W przeciwieństwie do tej dużej, 
co by nie mówić, firmy przedsiębiorstwo 
Gradient Labs Oy z siedzibą w Porvoo, 
48-tysięcznym mieście położonym 50 km 
na wschód od Helsinek, w pobliżu fiordów 
Zatoki Fińskiej, czyli de facto Bałtyku – to 
przysłowiowa pchełka. A żeby oddać 
sprawiedliwość faktycznemu stanowi 
rzeczy – niewielkie rodzinne przedsiębior-
stwo prowadzone przez niejakiego Atte 
Salmiego. 
Gradient ma skrajnie nietypową ofertę, 
która z handlowego punktu widzenia 
jest też skrajnie „trudna”. Tworzy ją 
pięć zestawów głośnikowych (nie licząc 
subwoofera), wśród których żaden nie jest 
podobny do innego. Tak na dobrą sprawę, 
każdy z modeli stanowi niejako odrębny 
byt – odmienną propozycję. Nie ma tutaj 
żadnych „serii” ani „linii”. Atte projektuje 
jedną kolumnę, zamyka temat, bierze się 
za następną, zaczynając od czystej kartki 
papieru. Co najwyżej wykorzystuje te 
same lub zmodyfikowane komponenty, 
jak na przykład koncentryczny głośnik 
opracowany wspólnie z Seasem. Poza tym 
podobieństwa między modelami dotyczą 
jeszcze jednej cechy: za wyjątkiem modelu 
Helsinki, głośniki są schowane za maskow-
nicami, ukryte przez oczyma ciekawskich, 
którzy mogli by zechcieć „wyobrażać” sobie 
brzmienie tego czy innego modelu kolumn. 

W swoich kolumnach Gradient stosuje 
dość niekonwencjonalne rozwiązania, jak 
otwarta odgroda, wspomniany głośnik 
koncentryczny, nietypowe kształty 
(Helsinki) – wszystko w ramach reali-
zacji idei kontrolowanej kierunkowości 
(dyspersji) – Controlled Directivity. Atte 
Salmi jest bowiem zdania, że zestawy 
głośnikowe powinny być zaprojektowane 
w taki sposób, by wchodziły w możliwie 
najsłabszą interakcję z pomieszczeniem.  
Są projektowane nie w myślą o au-
diofilskich piwnicach, lecz o zwykłych 
przestrzeniach mieszkalnych. Stąd też 
w konstrukcji tych kolumn pojawia się 
pomysł na dipolową sekcję basową. 

BUDOWA
Revolution, obecnie w czwartej odsłonie, 
są najlepszymi kolumnami w ofercie 
Gradienta, co zważywszy na cenę 23 tys. 
zł za parę i fińskie (czy w ogóle: euro-
pejskie) realia, jest kwotą zdecydowanie 
niewygórowaną. Z drugiej jednak strony, 
gdy patrzymy na te zestawy, ich – w su-
mie niemałej jednak – ceny za bardzo 
nie widać. Zamiast pięknego forniru czy 
lakieru o wysokim połysku otrzymujemy 
naciągniętą ze wszystkich stron tkaninę 
(pomysł znany głównie z niektórych 
konstrukcji amerykańskich: Vandersteen, 
Definitive Technology, Golden Ear), czyli 
wykończenie nieporównywalnie tańsze, 
które w dodatku zezwala na znacznie 
mniej pieczołowite wykonanie samej 
obudowy. Tej, w przypadku testowanego 
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Nie dane mi było poznać go osobiście, lecz sądząc na 
podstawie tego, co i jak robi, nie może być inaczej: 
Atte Salmi (Gradient Labs) zdecydowanie nie jest 
typem przedsiębiorcy-audiofila, który daży do tego, 
by możliwie łatwo i przyjemnie pomnażać majątek. 
Świadczy o tym produkowany od lat model Revolution, 
wizytówka firmy, do której to słowo – w tradycyjnym 
jego rozumieniu – kompletnie nie pasuje. 

High-end 
zrobiony inaczej
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modelu Revolution, nie mamy w dodatku 
zbyt wiele, ponieważ dolna część kolumn, 
stanowiąca moduł niskotonowy, jest otwarta. 
Jej przekrój poziomy ma kształt trójkąta 
i w praktyce wygląda to tak, że front kolumn… 
nie jest dobrze określony. Inaczej mówiąc, 
nie jest powiedziane, że przód jest tam, gdzie 
zamontowano dwa duże woofery Peerlessa, 
każdy o średnicy płyty winylowej, czyli 12 cali. 
Oczywiście, ustawienie kolumn z wooferami 
grającymi na wprost należy traktować jako 
domyślne. Bardzo duży rozmiar głośników 
basowych w niedużej kolumnie może szoko-
wać, jednak trzeba pamiętać, że to dipol, a to 
oznacza, że efektywność promieniowania basu 
jest znacznie mniejsza niż w przypadku bas-
-refleksu czy nawet obudowy zamkniętej. 
Na moduł basowy nakładany jest moduł 
średnio-wysokotonowy o kształcie ściętej 
u góry piramidy (też o podstawie trójkąta, 
rzec jasna), który zawiera wspomniany wyżej 

koncentryczny przetwornik Seasa z żółtą 
membraną średniotonową wykonaną z włókien 
szklanych i aluminiowym tweeterem pośrodku. 
Obudowa tego głośnika jest – jak się wydaje 
na podstawie oględzin krawędzi – wykonana 
ze sklejki. Co najciekawsze jednak, nie jest ona 
zamknięta, lecz częściowo otwarta – na obu 
bocznych ściankach znajdują się (wyczuwalne 
pod palcami) szczeliny, przez które przedostaje 
się fala dźwiękowa promieniowana przez tył 
głośnika.Zakres promieniowanych w ten spo-
sób dźwięków ogranicza się do samych śred-
nich rejestrów, co jest pochodną konstrukcji 
głośnika koncentrycznego (tweeter nie ma jak 
promieniować do tyłu). Argument, jaki przyta-
cza konstruktor, za takim rozwiązaniem brzmi: 
„kardioidalna charakterystyka promieniowania”. 
Kardioidalna, czyli taka, która zdecydowanie 
preferuje obszar przed i za głośnikiem niż moc-
no na boki. To realizuje wspomniany postulat 
zawężania charakterystyk promieniowania. 
Obydwa moduły łączy krótki kabel wychodzący 
ze spodu sekcji średnio-wysokotonowej za-
kończony dwustykowym wtykiem w obudowie 
standardowego XLR-a, który należy włożyć 
w trójstykowe gniazdo XLR w górnej ściance 
modułu basowego. W tym momencie powstaje 
wątpliwość: jak włożyć wtyk (możliwości są 
dwie). Ale spokojnie: wtyk ma drobną wypust-
kę, która wskazuje jego właściwą orientację 
w gnieździe wyposażonym w opowiednie 
wyżłobienie. Nim to jednak zrobimy, należy 
wkręcić trzy długie ostro zakończone wkręty 
w górną ściankę sekcji niskotonowej. To jednak 
nie koniec, bo trzeba jeszcze wkręcić stopki 
w podstawę kolumn, następnie położyć ją 
płasko na podłodze, uwzględniając planowaną 
orientację głośników (trzeba się przyjrzeć, 
gdzie jest logo – tam przód) i podłączyć kable 
głośnikowe. Tak, tak: inaczej się nie da, bo ter-
minale są w podstawie, a dostęp do nich gdy 

W tym rzucie najlepiej widać 
trójkątny przekrój poziomy 
kolumn, który jednak nie defniuje 
obudowy, lecz jej ogólny zarys. 
Jak pokazuje zdjęcie na dole tej 
strony, dolny moduł to w istocie 
przednia ścianka plus ażurowy 
szkielet. Stąd też producent 
określa sekcję basową mianem 
dipolowej. 

Górny moduł łączy się z dolnym za 
pomocą kabla oprawionego  
w męski wtyk XLR. Wysokie kolce 
trafiają w miękkie podkładki 
górnego modułu, co zapewnia 
częściową izolację sekcji średnio-
wysokotowej od wibracji modułu 
basowego.  

Z boku widać ażurowość modułu 
niskotonowego oraz zarysy dwóch 
potężnych 12-calowych wooferów, które 
mocno „szarpią" całymi kolumnami  
w trakcie głośnego słuchania. 
To skutek niewielkiej masy kolumn  
w zestawieniu z dużymi membranami. 

Z czysto elektrycznego punktu widzenia, Revolution 
MkIV nie są trudnym obciążeniem dla wzmacniacza. 
Określenie ich jako kolumn znamionowo 6-omowych 
jest poprawne. Minimum modułu impedancji wynosi 
4,5 Ω  i występuje przy niskich 40 Hz. Przy 30 Hz 
umiarkowana wartość modułu impedancji (10 Ω ) 
spotyka się z dużym kątem fazy elektrycznej (-54 
stopnie), czego słabsze wzmacniacze nie polubią, 
ale też nie jest to powód do obaw. Plus jest taki, 
że zmienność impedancji jest mniejsza niż w wielu 
tradycyjnych kolumnach. 

Impedancja i faza elektryczna
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kolumna stoi – żaden. Dodatkowym utrudnie-
niem jest to, że odstęp terminali od podłogi jest 
bardzo niewielki, co skazuje dłuższe końcówki 
bananowe na niebyt lub.. uszkodzenie wskutek 

nadmiernego zagięcia. Gdy już jednak uporamy 
się z podłączeniem kabli głośnikowych w tak 
sposób, by właściwie je wyprowadzić (i nie 
doszło do zwarcia przy terminalach, co też nie 
jest wykluczone), możemy postawić do pionu 
moduł niskotonowy i dopiero na samym końcu 
ustawić na nim sekcję średnio-wysokotonową. 
Brzmi to dosyć dziwnie – to fakt, ale z punktu 
widzenia normalnego użytkownika, który kupu-
je kolumny raz na na jakiś czas, by cieszyć się 
odtwarzaną muzyką, zachodu z tym wszystkim 
jest tak naprawdę mniej niż z instalacją telewi-
zora na ścianie. Z drugiej jednak strony, ktoś, 
kto lubi eksperymentować, przestawiać kolum-
ny, ma ich więcej niż jedną parę, rozwiązanie 
przyjęte przez producenta jest trochę trudne 
do zaakceptowania. 

BRZMIENIE
Nie przesądzajmy jednak tego przedwcześnie, 
bo najważniejszy jest przecież sam dźwięk, 
a w tej materii Gradienty są pod pewnymi 
względami wyjątkowe. Od razu słychać, że 
w tej koncepcji nie chodziło o bezpardonową 
walkę ze zniekształceniami – jak to na przykład 
ma miejsce w przypadku recenzowanych 
w tym numerze KEF-ów Reference 1 czy Focali 
Sopry No1. Inaczej mówiąc, brzmienie nie jest 
z gatunku wybitnie wypolerowanych, gładkich, 
czyściuteńkich jak łza – do tego stopnia, że 
zaczynamy się zastanawiać, czy w tymi prze-
klętymi zniekształceniami przypadkiem gdzieś 
nie uleciały także składowe harmoniczne. 
Revolution nie mają tego problemu: w dźwięku 
słychać pewne, nazwałbym to, mikroprzy-
brudzenia – ten brak absolutnej gładkości 
i spokoju, które są udziałem współczesnych 
bardzo wyrafinowanych kolumn high-tech. 
To są rzeczy, które słychać i w tańszych od 
Gradientów kolumnach i które z reguły nam nie 
przeszkadzają, a z których istnienia często nie 
zdajemy sobie sprawy – dopóki nie posłuchamy 

Stopki zamiast kolców. W podstawie znajdują się 
też zaciski głośnikowe (podwójne). 

Z uwagi na specyfikę promieniowania sumaryczny 
pomiar charakterystyki amplitudowej w całym 
paśmie (złożony w pomiarów MLSSA i w polu 
bliskim) nie był możliwy. Dlatego publikujemy 
dwa wykresy: RTA uzyskany w pomieszczeniu 
pomiarowym (którego znaczenie uznajemy 
w tym przypadku za większe) oraz pseudo-
bezechowy, który można kwestionować z uwagi 
na naturę obudowy sekcji średnio-wysokotonowej 
Obydwa pokazują – choć w nieco różnym 
stopniu – osłabienie wyższej średnicy i części 
wysokich tonów, co dobrze koreluje z wrażeniami 
odsłuchowymi. Pomiar RTA wskazuje, mimo 
wszystko, na bardzo dobre wyrównanie zakresu 
średnioto-wysokotonowego: 200 Hz – 20 kHz  
(±2 dB). 

Charakterystyka częstotliwościowa SPL

takich KEF-ów, nie mówiąc już o jakichś Magico. 
Patrząc przez pryzmat wyłącznie tej jednej 
cechy brzmienia, Gradienty z całą pewnością 
nie są głośnikami wybitnymi. Absolutnie nie 
są w tej materii złe, ale do światowej czołówki 
raczej nie należą. 
Przyznam zupełnie szczerze, że mało mnie to 
obchodzi. Tak się składa, że moje kilkunastolet-
nie Zollery też mają podobne niedoskonałości. 
Tu zakłują, tam podbarwią bas, jednak w osta-
tecznym rachunku liczy się całość. Poza tym do 
głosu dochodzą zupełnie inne cechy brzmienia 
– i tu zaczyna się robić ciekawie, tu odkrywamy, 
że Revolution to może nie rewolucja, ale jed-
nak inne spojrzenie na reprodukcję muzyki. 
Bardziej całościowe, a zarazem wyjątkowe 
pod pewnymi względami. 
I tak dochodzimy do basu, czyli tego zakresu  
pasma, który w przypadku zestawów o kon-
strukcji dipolowej budzi największe emocje 
i największe oczekiwania. Oczekujemy, że 
będzie czysto, nie będzie dudniło, że nie 
będzie słuchać obudowy – że cały zakres 
będzie po prostu mniej naznaczony pracą portu 
i obudowy. I tak rzeczywiście jest. Nim jednak 
docenimy te zalety, trzeba się przyzwyczaić 
do tego, że basu jest zwyczajnie mniej niż ze 
zwykłych kolumn, że są fragmenty, utwory, 
kiedy wydaje się, że grają małe monitory. Zdaję 
sobie sprawę, że to może być bardzo uzależ-
nione od ustawienia, pomieszczenia i naszych 
preferencji, jednak nie da się zaprzeczyć, że 
bas jest całościowo dość szczupły - szczególnie 
tam gdzie go zwykle oczekujemy – nieświado-
mie w nadmiarze, czyli w średnim podzakresie. 

DANE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA:  

3-drożna, obudowa otwarta (dipol na basie)

GŁOŚNIKI: 2 x 300-mm niskotonowe Peerless, 

176-mm głośnik koncentryczny Seas

PODZIAŁ PASMA: 200 Hz, 2,8 kHz

IMPEDANCJA *: 6 Ω (min. 5 Ω)

EFEKTYWNOŚĆ *: 87,9 dB (C)/2,83 V/1 m

ZALECANA MOC WZMACNIACZA: 50–120 W

PASMO PRZENOSZENIA: 50 Hz – 20 kHz (± 2 dB) 

dolna granica pasma – 30 Hz przy spadku -6 dB

WYMIARY (WYS. X SZER.  X GŁĘB.): 

1020 x 410 x 260 mm

MASA*: ok. 18 kg

DYSTRYBUTOR Moje Audio, www.mojeaudio.pl 
CENA (ZA parę) 22 000  zł 

Dostępne wykończenia: 
tkanina: czarna, biała, szara, brązowa; 

sklejka: naturalna lub malowana na biało

OCENA

*– wartości zmierzone

Naturalna sklejka to niewąpliwie miły akcent. 
Tak jak naturalne jest brzmienie tych kolumn. 

Charakterystyka częstotliwościowa RTF
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Charakterystyki w pionie

Charakterystyki w poziomie

W poziomie koncentryczny głośnik Seasa radzi 
sobie bardzo dobrze – nawet lepiej niż na osi 
akustycznej, gdzie występuje głębokie wycięcie 
okolic 15 kHz wskutek interferencji (możliwe, że 
natury dyfrakacyjnej). W pionie powyżej 10 kHz 
pojawiają się duże anomalie, szczególnie przy 
kącie 10 stopni powyżej osi. 

Prawdą jest, że znakomita większość 
kolumn tę część pasma podbija, czyniąc 
brzmienie potężniejszym, a my – audiofile 
– z biegiem czasu do tego stanu rzeczy się 
przyzwyczajamy, akceptując go jako coś zu-
pełnie normalnego. Gradienty oduczają nas 
tego, pokazując bas w zupełnie inny sposób: 
akcentując jego kontury i rzeczywiste 
barwy. Dodać trzeba, że schodzą naprawdę 
nisko, budząc zdumienie: jak to możliwe, że 
na albumie „Ark” Brendana Perry’ego bas 
jest tak nieziemski, w dodatku obdarzony 
konturami, podczas gdy wiele kawałków 
muzyki pop lub rock brzmi tak „cienko”? 
Otóż to: właśnie tutaj Gradienty odkrywają 
prawdę, uczą nas nowego spojrzenia na 
reprodukcję niskich tonów, pokazując, że 
energia to tylko część istoty niskich tonów. 
Jest też i inna zaleta Gradientów, do której 
nawiązałem już wcześniej: barwy. Jak wspo-
mniałem, nie są chirurgicznie czyste. Jednak 
co z tego, skoro skrzypce Bałdycha miały 
dokładnie to, czego brakowało mi ze wszyst-
kich testowanych w tym wydaniu moni-
torów high-end: autentyczności, odrobiny 
niezborności, zróżnicowanych tekstur i od-
cieni. Gradienty pokazały ten instrument i tę 
grę jako coś pięknego, coś co wymyka się 
opisom hasłowym w rodzaju: niski poziom 

podkolorowań, neutralność itp. Zdaję sobie 
sprawę, że to brzmienie idealne częstotliwościo-
wo (amplitudowo) nie jest: słyszałem bowiem, 
że sopranów jest całościowo nieco mniej niż być 
powinno. To rodzaj wycofania, które zamiast ak-
centować analityczność, niejako pobudza barwy, 
czyniąc je bardziej „naturalnymi”. 
W rzeczy samej, Gradienty nie są wyjątkowo 
rozdzielcze, wyjątkowo dokładne. Pod tymi 
względami ustępują czołówce. Nie są też 
szczególnie dynamiczne. Raz, że trudno je 
pobudzić do życia – potrzebują sporo watów 
– dwa, że nawet gdy grają głośno, nie starają 
się zaskakiwać nagłymi erupcjami decybeli. Ich 
brzmienie jest na swój sposób spokojne, stoso-
wane. A jednocześnie żywe w barwach, całkiem 
kwieciste i naturalne. Wokale i instrumenty 
akustyczne, choć – znów to przypomnę – nie są 
idealnie czyste, klarowne – to mają w sobie dużo 
ciała i tej zwyczajnej „obecności", której tak 
bardzo przecież oczekujemy od sprzętu klasy 
high-end. 

NASZYM ZDANIEM
Cóż mogę dodać? Chyba wszystko zostało 
powiedziane – poza jednym: dostępna jest także 
aktywna wersja tych kolumn. Spodziewam 
się, że może być dużo lepsza. Posłuchajcie na 
własne ryzyko. ■


