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oszukuj!c kabla "!cz!cego przed-
wzmacniacz z ko#cówk! mocy, 

tra$" na $rm%, której produkty w pe"-
ni spe"nia"y jego oczekiwania, lecz by"y 
poza zasi%giem mo&liwo'ci $nansowych. 
Nie maj!c innego wyj'cia, Denney za-
projektowa" w"asne kable i przy okazji ze 
zdziwieniem zauwa&y", &e te same prze-
wody zupe"nie inaczej zachowywa"y si% 
w po"!czeniach ze sprz%tem tranzystoro-
wym i lampowym. Id!c dalej, odkry", &e 
przewody z tego samego materia"u, ale  
o ró&nych d"ugo'ciach i splotach prezen-
tuj! odmienny typ brzmienia. Efektem 
tych eksperymentów by" pomys" produ-
kowania kabli przeznaczonych do ró&nych 
typów urz!dze#.

Po kilku latach pracy na etacie, w sierp-
niu 1992 roku, Denney poszed" na swoje 
i w Newport Beach w Kalifornii otworzy" 

niewielki sklep, oferuj!cy specjalistyczne 
okablowanie. Pech chcia", &e 'wie&o upie-
czony przedsi%biorca wpad" w sam 'rodek 
recesji, wi%c pocz!tki nie by"y us"ane ró-
&ami. Po trzech latach pomieszkiwania 
w $rmie wpad"y mu wi%ksze pieni!dze  
i móg" si% wreszcie przenie'( do normal-
nego domu.

Obecnie Synergistic Research zajmuje 
spory obszar na przedmie'ciach kalifor-
nijskiego miasta Irvine. Produkcja od-
bywa si% na miejscu, a wszystkie modele 
kabli s! wykonywane r%cznie przez zespó" 
wykwali$kowanych pracowników. Ude-
rzaj!c! cech! produktów Synergistica s! 
wysokie ceny, nawet jak na ameryka#skie 
warunki, lecz produkcja niektórych mo-
deli zajmuje nawet kilka dni.

Po sukcesie serii Tesla, wykorzystuj!cej 
aktywne ekranowanie, Denney postano-
wi" rozwin!( zastosowane w niej pomys"y 
i opracowa( najlepszy na 'wiecie przewód 

g"o'nikowy. Oczywi'cie cel ten przy'wie-
ca niemal wszystkim producentom, ale 
najcz%'ciej ko#czy si% na bu#czucznych 
deklaracjach.

Prace nad projektem Galileo rozpo-
cz%"y si% w 2009 roku. Punktem wyj'cia 
by"o opracowanie kabli, które przekazy-
wa"yby czysty sygna" muzyczny zawarty 
na p"ytach. Mówi!c „sygna"” Ted nie ma 
na my'li sinusoidy widocznej na oscylo-
skopie, b%d!cej sum! drga# elektronów  
w badanym przewodzie, zak"ócanych 
przez czynniki zewn%trzne. Ide% Gali-
leo porównuje on do obserwacji gwiazd. 
Gdyby ustawi( na podwórku pod domem 
bardzo drogi teleskop, bez problemu do-
strze&emy kratery na Ksi%&ycu, a w sprzy-
jaj!cych warunkach – mo&e nawet satelity 
kr!&!ce wokó" innych planet Uk"adu S"o-
necznego. Zobaczymy odleg"e galaktyki,  

a przy du&ym szcz%'ciu – wchodz!ce  
w ich sk"ad pojedyncze gwiazdy, ale nie 
b%dzie ju& mowy o planetach kr!&!cych 
wokó" nich. Czy to znaczy, &e ich tam 
nie ma? Wystrzelenie teleskopu Hub-
ble’a ods"oni"o przed ludzko'ci! niewi-
doczne szczegó"y kosmosu, maskowane 
przez ziemsk! atmosfer%. Okaza"o si%, &e 
Wszech'wiat roi si% od uk"adów s"onecz-
nych podobnych do naszego, na których 
te& mo&e by( &ycie. System Galileo, na-
zwany na cze'( jednego z najwi%kszych 
astronomów w historii ludzko'ci, mia" by( 
takim muzycznym teleskopem Hubble’a  
i ods"ania( przez s"uchaczem nieznane do 
tej pory obszary muzyki.

Prac% nad najlepszym kablem g"o'niko-
wym rozpocz%to od wyodr%bnienia czy-

stych pierwiastków srebra, z"ota, platyny, 
rodu i miedzi oraz zbadania ich wp"ywu 
na brzmienie. Pó)niej eksperymentowano 
ze stopami metali, prowadz!c równocze-
'nie prace nad udoskonaleniem aktywne-
go ekranowania. Kolejnym etapem by"o 
opracowanie systemu aktywnych $ltrów, 
które oczyszcza"yby sygna" wej'ciowy  
i wyj'ciowy z nalecia"o'ci, jakie czyhaj! 
na# we wspó"czesnym 'wiecie. Zdziwi-
liby'cie si%, ile ich mo&e by(: kable zasi-
laj!ce w"asnego systemu hi-$, pracuj!ce 
za 'cian! urz!dzenia elektryczne, sieci 
Wi-Fi, fale radiowe i telewizyjne, telefony 
komórkowe itd. Niestety, kable zachowu-
j! si% niczym anteny wy"apuj!ce wszelkie 
'mieci maj!ce destruktywny wp"yw na 
d)wi%k. Jedne mniejszy, inne wi%kszy, ale 
zawsze b%d! powodowa( zmiany w su-
biektywnym odbiorze muzyki.

Efektem nieprzespanych nocy i tysi%cy 
dolarów wydanych na badania by" jedyny 
w swoim rodzaju system okablowania.  
W jego sk"ad wchodz! aktywne $ltry 
wej'ciowe, cztery osobne z"ote i srebrne 
&y"y przewodz!ce, umieszczone w spe-
cjalnych prowadnicach, wykluczaj!cych 
kontakt z pod"o&em, aktywne $ltry wyj-
'ciowe i wreszcie krótkie odcinki kabli 
zako#czone wide"kami lub wtyczkami 
bananowymi. Przy okazji opracowano 
analogiczny system s"u&!cy do "!cze-
nia )róde" d)wi%ku ze wzmacniaczami, 
wyposa&ony w gniazda RCA lub XLR. 
Cho( za Galileo stoj! dziesi!tki, je'li nie 
setki pomiarów, Ted Denney twierdzi, &e  
o ostatecznym doborze &y" przewo- 
dz!cych pomi%dzy $ltrami (wi%cej sre-
bra lub z"ota) powinny decydowa( su-
biektywne wra&enia z ods"uchów. I co 
na to powiedz! niewolnicy tabelek i wy- 
kresów?

7DN�VLÚ�SDNXMH�]DEDZNL� 
GOD�GXĝ\FK�FKïRSFöZ�

34-41 SR Galileo.indd   35 7/4/11   2:33:29 PM



Test akcesoria

36 +Lľ)L�L�0X]\ND�������

Produkcja jednego systemu Galileo 
zajmuje 10 dni. Nie dziwi wi%c fakt, &e za 
zestaw g"o'nikowy trzeba zap"aci( 40000 
dolarów, a za model przeznaczony do po-
"!cze# )ród"a ze wzmacniaczem – 25000 
dolarów. W przypadku wzmacniaczy 
dzielonych kwot% t% nale&y podwoi(, co 
sprawia, &e na kompletny zestaw mog! so-
bie pozwoli( na*owi szejkowie i rosyjscy 
oligarchowie. Dla normalnych zjadaczy 
chleba, ry&u, frytek lub kuskusu (nie-
potrzebne skre'li() Denney opracowa" 
wersj% oszcz%dno'ciow!, sk"adaj!c! si%  
z aktywnych $ltrów wyj'ciowych oraz 
krótkich odcinków przewodów prowa-
dz!cych do odbiornika.

Budowa 
Do recenzji tra$" kompletny, trzycz%-

'ciowy zestaw $ltrów Galileo Universal. 
Jedna para s"u&y do po"!czenia )ród"a  
z przedwzmacniaczem, druga powinna 

wyl!dowa( pomi%dzy preampem a ko#-
cówk! mocy, trzecia natomiast oczyszcza 
sygna" p"yn!cy do kolumn. Krótkie od-
cinki przewodów pomi%dzy $ltrami a od-
biornikami sygna"ów zosta"y wykonane ze 
srebrzonej miedzi oraz poddane proceso-
wi Quantum Tunneling, polegaj!cemu na 
przepuszczeniu przez nie pr!du o napi%ciu 
miliona woltów i zmieniaj!cemu struktu-
r% metalu na poziomie molekularnym. 
Dodatkowy system ekranowania redukuje 
przenikanie elektronicznych 'mieci z po-
wrotem do oczyszczonego sygna"u. 

Wi!&e si% z tym pewna niedogodno'(. 
Gdyby w miejscu krótkich odcinków ka-
bli za $ltrem stosowa( d"ugie przewody, 
ca"a idea oczyszczenia sygna"u wzi%"aby 
w "eb. Natomiast kilkudziesi%ciocenty-

metrowe kabelki mog! sprawi( k"opoty  
w trakcie instalacji. W przypadku "!czó-
wek, gdzie poszczególne elementy syste-
mu stoj! blisko siebie, nie powinno by( 
problemu z ustawieniem $ltrów, jednak 
przy kolumnach mog! si% pojawi( trud-
no'ci. Pod"!czaj!c kable do pod"ogówek 
z nisko umieszczonymi gniazdami, $ltry 
Galileo stawia"em na niewielkich kamien-
nych p"ytach, ale w przypadku monitorów 
musia"em do tego celu skorzysta( z dodat-
kowej pary podstawek u&ywanych w cza-
sie testów kina domowego.

Filtry maj! kszta"t p"askich prostopa-
d"o'ciennych pude"ek z czarnego akrylu. 
Obudowy s! nitowane, wi%c ich zawar-
to'( pozostaje s"odk! tajemnic! $rmy. 
Podejrzewam te&, &e w obawie przed 
w'cibskimi na'ladowcami zawarto'( pu-
szek zosta"a zalana &ywic!, a oznaczenia 
na poszczególnych elementach usuni%te 
po zamontowaniu. Filtry wpinane po-

mi%dzy )ród"a a wzmacniacze wyst%puj! 
w wersjach zbalansowanych i RCA. Poza 
rodzajem wtyków ró&ni! si% zawarto'ci! 
oraz pracoch"onno'ci!, co przek"ada si% 
na ceny (szczegó"y w tabelce).

Od strony wej'ciowej znajduje si% gniaz-
do przeznaczone dla "!czówki oraz ma"a 
dziurka, w któr! nale&y wetkn!( wtyczk% 
zasilacza aktywuj!cego $ltr. O tym, czy 
urz!dzenie jest pod pr!dem, informuje 
ma"a niebieska dioda. Od strony wyj'cia 
znajdziemy krótki przewód zako#czony 
wtyczk! RCA/XLR prowadz!cy do od-
biornika. To wszystko.

Galileo przeznaczone do kabli g"o'ni-
kowych s! bardziej skomplikowane. Od 
strony wej'cia ulokowano w nich gniazd-
ko zasilacza oraz jedn! par% z"oconych 

terminali przyjmuj!cych wide"ki i bana-
ny. Na wyj'ciu natomiast wida( a& sze'( 
dziurek. Filtry umo&liwiaj! pod"!czenie 
kabli do jednej pary gniazd, bi-wiring 
oraz tri-wiring. Ted Denney wyra)nie 
zaleca stosowanie podwójnego okablowa-
nia wyj'ciowego w przypadku posiadania 
odpowiednich gniazd w kolumnach, cho( 
dodatkowa para kilkudziesi%ciocentyme-
trowych przewodów wi!&e si% z wydat-
kiem 900 z"otych. Du&o to, czy ma"o –  
o tym za chwil%. 

W dnach obudów $ltrów znalaz"em 
miejsce na wkr%cenie ostrych sto&ków 
izoluj!cych od pod"o&a, co w 'wietle idei 
towarzysz!cej powstawaniu systemu Gali-
leo wydaje si% oczywiste.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
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G"o'nikowe Galileo trzyma"em nieprzy-
zwoicie d"ugo. S"ucha"em ich z zestawami 
bud&etowymi, 'redniej klasy i hi-endem, 
a poni&sze wra&enia s! podsumowaniem 
kilkutygodniowych testów. Im d"u&ej na 
nich gra"em, tym ci%&sz! toczy"em wal-
k% wewn%trzn!, by ju& u mnie zosta"y. 
Niestety, z przyczyn, o których na ko#-
cu, odda"em je dystrybutorowi, cho( na 
odchodnym us"ysza"em „We’ll be back”.  
I wcale nie zabrzmia"o to z"owieszczo. Po-
cz!tki jednak nie zapowiada"y si% ró&owo.

Zanim zacz!"em s"ucha( na powa&nie, 
zafundowa"em puszkom kilkudniowe wy-
grzewanie. Pods"uchuj!c jednym uchem 
efektów ich wpi%cia w system, dziwi"em 
si%, co ludzie w nich widz!. W ko#cu 
którego' pi%knego dnia naszykowa"em 
stert% p"yt, zaj!"em miejsce pomi%dzy ko-
lumnami i przyst!pi"em do testowania. 
Oczywi'cie z $ltrami pomi%dzy wzmac-
niaczem a kolumnami, bo przecie& znam 
swój system na pami%(. Pierwsze wra&e-
nie zapisane w notatniku brzmia"o „sza"u 
nie ma”. Scena by"a nieco obszerniejsza 
ni& bez $ltrów, wysokie tony bardziej de-
taliczne, a bas schodzi" znacznie ni&ej, ni& 
zapami%ta"em sprzed pod"!czenia Galileo. 
Ale czy ta zmiana by"a warta kilkunastu 
tysi%cy? Odpi!"em zatem $ltry, ponownie 
pu'ci"em s"uchane fragmenty p"yt i… do-
s"ownie przysiad"em z wra&enia. Ró&nica 
by"a szokuj!ca, dodam, &e na niekorzy'(. 
To, co do tej pory wydawa"o mi si% przy-
zwoitym brzmieniem, sprawia"o wra&enia 
p"askiego i jazgotliwego. Scena w porów-
naniu z t! z Galileo zosta"a zgnieciona  
w imadle, wyci'ni%to z niej ca"e powie-
trze i wi%kszo'( oznak &ycia. Brzmienie, 
które jeszcze tydzie# temu by"o satysfak-
cjonuj!ce, po odpi%ciu czarnych skrzynek 
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Synergistic Research okaza"o si% nie do 
przyj%cia.

Po takim do'wiadczeniu zrobi"em so-
bie 24-godzinn! przerw%, zresetowa"em 
pami%( i nazajutrz zacz!"em wszystko od 
nowa, ale ju& we w"a'ciwej kolejno'ci. 

Odtwarzaj!c wybrane fragmenty p"yt 
najpierw robi"em to z od"!czonymi $ltra-
mi, a nast%pnie powtarza"em z puszka-
mi Galileo. W trakcie ods"uchu kr!&ków 
stricte audio$lskich poprawa dotyczy"a 
ka&dego aspektu brzmienia. Scena by"a 
zdecydowanie obszerniejsza, lokalizacja 
)róde" pozornych bardziej precyzyjna,  
a wszystkie d)wi%ki d"u&ej wybrzmiewa"y, 
nie wspominaj!c o tym, &e by"o ich wi%cej. 
W nagraniach muzyki klasycznej mo&na 
by"o mówi( nie o grupach instrumentów, 
lecz o poszczególnych muzykach. Sale 
koncertowe zyska"y dodatkowe metry 
wszerz i w g"!b, a w czasie recitali organo-
wych pog"os odbijaj!cy si% od sklepienia 
dawa" realne wyobra&enie o rozmiarach 
ko'cio"a. Z kolei w nagraniach jazzowych 
muzycy sprawiali wra&enie, jakby grali na 
dok"adniej nastrojonych instrumentach. 
Nie w tym rzecz, &e bez $ltrów fa"szowa-
li, ale rozgardiasz, jaki panowa" na scenie, 
przypomina" rz%polenie adeptów ogniska 
muzycznego. Ted Denney Trzeci mia" ca"-
kowit! racj%: efekt teleskopu Hubble’a si% 
potwierdzi".

W nagraniach rockowych zmiana w brzmie-
niu by"a i'cie kosmiczna. Niekiedy ró&nice 
okazywa"y si% tak znaczne, &e mo&na by"o 
mówi( o zupe"nie nowej jako'ci. „Amused 
to Death” Watersa ob$tuje w najró&niejsze 
efekty przestrzenne, które $ltry Galileo 
wydoby"y na powierzchni%. Tak przynaj-
mniej mi si% wydawa"o, gdy pos"ucha"em 
tej p"yty z nimi i bez. Bez $ltrów akcja 
muzyczna rozgrywa"a si% przede mn!,  
a od wielkiego dzwonu d)wi%ki dochodzi-
"y zza pleców. Po w"!czeniu puszek znala-
z"em si% niemal w centrum wydarze#, jak 
gdyby stereo zast!pi" zestaw wielokana"o-
wy. Je'li doda( do tego fakt, &e us"ysza"em 
wi%cej d)wi%ków nagranych na p"ycie, to 
nazwanie tej zmiany skokiem jako'cio-
wym w pe"ni oddaje zalety wpi%cia w sys-
tem $ltrów Synergistica. 

Na koniec nale&y si% Wam wyja'nienie, 
dlaczego odda"em Galileo dystrybutoro-
wi. Otó& ustrojstwa te z najwi%kszego ba-
dziewia potra$! wycisn!( sok malinowy. 
Gdybym s"ucha" muzyki tylko dla przy-
jemno'ci, nie waha"bym si% ani sekundy, 
ale w pracy recenzenta, gdzie podstawo-
wym atutem jest bezstronno'(, by"yby 
bezu&yteczne. Dopisa"em je natomiast 
do krótkiej listy zakupów, które zrobi% po 

przej'ciu na emerytur%. Mam nadziej%, &e 
jeszcze b%d! dost%pne.

.RQNOX]MD

Je'li s"uchacie muzyki na zestawie bu-
d&etowym, powiedzmy po 2000 z" za ele-
ment, to 13500 wydane na nowy sprz%t 
mo&e wnie'( wi%cej pozytywnych zmian 
w brzmieniu ni& $ltry Galileo. Je'li jednak 
cieszycie si% brzmieniem zestawu 'redniej 
klasy lub jeste'cie szcz%'liwymi posiada-
czami high-endu, $ltry Galileo powinny 
jak najszybciej znale)( si% w Waszym sys-
temie. Bez nich s"uchanie muzyki jest jak 
ogl!danie gwiazd w centrum wielkiego 
miasta.

Mariusz Zwoli#ski 

)LOWU\�V\JQDïRZH

Dzia"anie Galileo sprawdzi"em w sys-
temie z"o&onym z odtwarzacza Gamut 

CD 3, wzmacniacza dzielonego Roksan 
Caspian Platinum i kolumn Audio Physic 
Tempo VI. Uzupe"nieniem okablowania 
by"y: g"o'nikowy Harmonix (puszkami 
g"o'nikowymi zaj!" si% Mariusz) i sieciów-
ki Neel N14E Gold.
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Wra&enie jest natychmiastowe, a ró&ni-
c% us"yszy nawet osoba, która do tej pory 
s"ucha"a muzyki na miniwie&y albo iPo-
dzie. Tego nie jest w stanie zrobi( &aden 
kabel. Staje si% jasne, &e w d)wi%k ingeruj! 
uk"ady aktywne, a nie kryszta"y superczy-
stej miedzi. Po wpi%ciu puszek odbieramy 
zmian% jako jednoznacznie pozytywn!. 
Zw"aszcza, je&eli s"uchamy rocka w moc-

niejszym wydaniu. Zacz!"em od „Syste-
mic Chaos” Dream +eater (2007) i – co 
tu du&o mówi( – zagra"o dwa razy lepiej. 
Ró&nica jest taka, jakby'cie patrzyli na 
'wiat przez brudne okno i nagle kto' otwo-
rzy" je na o'cie&. Nie tylko wida( lepiej, ale 
dochodz! do Was zapachy, czujecie wiatr 
i s"yszycie, co si% dzieje na zewn!trz. Je&e-
li mia"bym u&y( jakiego' porównania, to 
d)wi%k wydosta" si% z klatki i eksplodowa" 
w pokoju. Dzia"anie puszek jest troch% jak 
w"!czenie „loudnessu”. O ile jednak tam 
zabieg polega" na eksponowaniu skrajów 
pasma, tutaj sprawa idzie dalej.

Najwi%ksza zmiana zachodzi w rozmia-
rach d)wi%ku. Pomijaj!c to, &e w"!czenie 
aktywnego elementu w tor powoduje, &e 
robi si% odrobin% g"o'niej (efekt psycho-
logiczny), s"yszymy, &e dynamika i bas 
dostaj! zastrzyk adrenaliny prosto w ser-
ce. Muzyka nabiera rozp%du, jakby'my 
nagle pu'cili sprz%g"o w ferrari i wyrwali 

do przodu na "eb, na szyj%. Do tej pory le-
cieli'my my'liwcem, wypatruj!c wroga na 
radarze i nagle widzimy go w oddali. Na-
ciskamy wi%c guzik i w"!czamy dopalacze, 
czyli Synergistica. I tym samym dostajemy 
kopa w ty"ek. O takiej sile, &e mo&emy ze-
mrze( z g"odu po drodze.

Efekt jest najdobitniejszy w dziedzinie 
dynamiki i basu. Startuj! z przy'piesze-
niem 4 G. Dó" nie tylko schodzi g"%biej 
i zyskuje moc, ale te& zmienia charakter. 
Ró&nic% mo&na porówna( do tej mi%dzy 
kolumnami pasywnymi i aktywnymi. 
Zmienia si% de$nicja zakresu. Z precy-
zyjnej linii robi si% spr%&yna, a ka&dy 
mocniejszy d)wi%k zaczyna egzystowa( 
osobno, jako skoncentrowana dawka 
energii. Moc i g"%bia wzrastaj!, jakby'my 
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zdecydowanie podkr%cili potencjometr. 
Przyrost wra&e# dynamicznych jest jesz-
cze bardziej spektakularny, bo z efektow-
nego nagrania wyrasta 'ciana d)wi%ku, 
jak na dobrze nag"o'nionym koncercie. 
Po prostu czujemy, &e do systemu dostaje 
si% dodatkowa dawka pr!du, tym razem z 
gniazdka 360 V. Dziej! si% cuda!

Je&eli brakuje Wam w systemach ener-
gii, poszukujecie wra&e# i wykorzystali-
'cie ju& niemal wszystkie mo&liwo'ci, to 
puszki Synergistica mog! by( dla Was od-

kryciem, jak dla Kolumba Ameryka, a dla 
Europy ziemniaki po jego woja&ach.

Pisz!c ten test, mia"em za zadanie na-
kre'li( swoje wra&enia o „cz%'ci interko-
nektowej”. Nie mam poj%cia, ile kosztuj! 
ulepszacze ani na jakiej zasadzie dzia"aj!; 
zaj!" si% tym drugi autor. Ale wiem, &e jaka 
by nie by"a ich cena, s! jej warte. Bo cza-
sem inny wzmacniacz czy kolumny mog! 
wprowadzi( mniejsze zmiany, a ju& na 
pewno nie tak jednoznacznie pozytywne.

D)wi%k staje si% bardziej przezroczysty. 
Szczegó"y wychodz! jak 'limaki po desz-
czu, a muzyka dostaje "adunek 'wie&o'ci 
i realizmu. Na Dream +eater zaczynam 
rozró&nia( poszczególne gitary, które 
przestaj! wchodzi( w parad% wokali'cie  
i perkusji. Wszystko s"ycha( znacznie wy-
ra)niej. Perkusja staje si% d)wi%czniejsza. 
Liczymy szarpni%cia strun gitar, a s"owa 
docieraj! do uszu oczyszczone z szumu. 
Za"o&yli tam jaki' $ltr czy co? W ka&dym 
razie: nie odsiewa on muzyki, bo tej jest  
o 100 % wi%cej.

Po ostrym graniu przysz"a pora na ko- 
lejne albumy: „90125” Yes, „Misplaced 
Childhood” Marillion, a tak&e na Ma-
donn%, Queen, +e Rippingtons, Yellow, 

Yellow Jackets i spokojniejsze granie spod 
znaku Nory Jones i Tori Amos. I znowu 
zmiana jednoznacznie pozytywna. Po-
mijaj!c bas i dynamik%, które rosn! jak 
fabryki w Shenzen, zauwa&ymy te& inn! 
mi%sisto'( i kaloryczno'( brzmienia. W"!-
cza si% wspomniany dopalacz i trudno  
z niego zrezygnowa(.

Dopiero w klasyce czujemy, &e co' jest 
na rzeczy. Przestrzenno'( nagrania nie 
wzrasta, mo&e nawet troch% karleje scena 
w ECM-owskich realizacjach. Symfoni-

ka (moja ulubiona wytwórnia to Decca) 
te& w pierwszej chwili ro'nie, ale po d"u-
gim s"uchaniu dochodzimy do wniosku, 
&e „pompka” troch% ogranicza swobod%  
i lekko'( brzmienia. Tracimy na natural-
no'ci i bezpretensjonalno'ci takich na-
gra#, jak dobre fortepianowe rejestracje 
DG. Nie znaczy to, &e nagle d)wi%k staje 
si% nienaturalny, ale znika gdzie' odrobi-
na zwiewno'ci, najbardziej subtelny szlif.  
A wi%c tak&e maksymalna neutralno'( 
wobec nagrania. Synergistic „kombinuje” 
i to trzeba sobie jasno powiedzie(.

A jak kombinuje? To ju& zale&y od pre-
ferencji i p"ytoteki.

Je&eli 90 % kolekcji stanowi! albumy 
rockowe, popowe i elektryczny jazz, to 
nie ma si% nad czym zastanawia(. Przy-
t"aczaj!ca wi%kszo'( muzyki rozrywkowej 
brzmi z puszkami ciekawiej, a ju& na pew-
no efektowniej. I nie jest to „loudness”, ale 
co', co o&ywi Wasze podej'cie do s"ucha-
nia, odkurzy drog% do ulubionych p"yt. 
W takim przypadku Synergistic jest po 
prostu potrzebny, a zastanawianie si% nad 
zakupem to strata czasu.

Je&eli s"uchacie rozrywki i klasyki w sto- 
sunku 50:50, korzy'( z puszek tak&e  

przewa&a nad purystycznym podej'ciem. 
Warto.

Dopiero gdy jeste'cie ortodoksyjnymi 
mi"o'nikami sonat Beethovena i motetów 
Palestriny, a nie s"yszeli'cie o +e Who, 
szala zaczyna si% przechyla( w stron% sys-
temu bez dopalacza.
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Synergistic to mistrz 'wiata w dziedzi-
nie o&ywiania starych nagra#. Je&eli wasza 
dyskogra$a Genesis potrzebuje maste-
ringu, to lepiej zaufa( Galileo ni& reali-
zatorom w studiu. Zrobi to lepiej, wr%cz 
spektakularnie. Normalne wydanie „Dark 
Side of the Moon” zmieni w 180-gramowy 
winyl. I to jest kwintesencja opisu amery-
ka#skich puszek.

Szlachetnym, wyra$nowanym nagra-
niom kwartetów Brahmsa $ltry „troch%” 
szkodz!, za to japo#skim edycjom Maril-
lion i zwyk"ym, katalogowym wydaniom 
Kate Bush – dodaj! skrzyde". Musicie si% 
po prostu zdecydowa(.

Zw"aszcza, je&eli pod"!czycie drugi 
komplet.

Jak nietrudno si% domy'li(, zmiany id! 
w tym samym kierunku; dostajemy dodat-
kow! dawk% kalorii. Jednak nie do ko#ca, 
bo dynamika i bas nie poprawiaj! si% ju& 
tak spektakularnie (ale jest post%p!). Za-
uwa&amy za to przyrost przejrzysto'ci, 
porz!dku i rozplanowania )róde" w prze-
strzeni. D)wi%k robi si% ci%&szy w basie, 
ale l&ejszy w ogóle (ciekawe). Nagrania 
ulubionych zespo"ów z lat 80. i 90. staj! si% 
niemal audio$lskie, a na to nie ma ceny.

Puszki, niestety, nie nadaj! si% na narz%-
dzie pracy recenzenta, bo za du&o robi! 
dobrego. Zw"aszcza je&eli s"uchacie takiej 
muzyki, jak! sam lubi%.

Dlatego &a"uj%, &e nie mog% ich sobie 
zainstalowa(. Kiedy', jak ju& rzuc% robo-
t% recenzenta, b%d% je mie(, ale jak po-
wiedzia" czarny wojownik z „Gladiatora”: 
„jeszcze nie teraz”.

Dlatego je&eli je zainstalujecie u siebie, 
pozostanie mi tylko pozazdro'ci(. I po-
marzy( o takim basie.

Maciej Stryjecki
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