
Jako berbeć o wzroście raczej hobbicim, ale za to sięgającej ostatnich pięter Barad-dûr fantazji, 

sprawiłem sobie onegdaj zapis foniczny "Parku Jurajskiego". Film miałem na vhsie z lokalnej 

wypożyczalni kaset video, a że nie uśmiechało mi się rozstawać z nim na kolejny tydzień (bo nie było 

to nasze pierwsze randevu), postanowiłem skopiować go na... kasetę magnetofonową, podpinając 

pod odpowiednie gniazdo telewizora urządzenie rejestrujące w postaci taniego boomboksa. Play, 

record i lecimy! Zarejestrowany w ten sposób materiał dźwiękowy trafił do wściekle żółtego 

walkmana, ten zaś podpiąłem u pasa i tak wyekwipowany ruszyłem na spacer po parku... miejskim, 

choć z tym jurajskim miał kilka cech wspólnych, jak choćby... cóż, głównie drzewa ;) Immersja była to 

niewyobrażalna, w żadnym stopniu nieporównywalna z tą, jaką oferują obecnie najlepsze 

fotorealistyczne gry video. Za "grafikę" wystarczyły moje własne oczy i bujna wówczaswyobraźnia, 

podsycana przez zarejestrowane na kasecie odgłosy dżungli, porykiwania dinozaurów i partyturę 

autorstwa Johna Williamsa. 

Oczyma wyobraźni widziałem przemykający między drzewami cień velociraptora (bynajmniej 

wielkości przerośniętego indyka), T. reksa wyglądałem w każdym poruszonym na wietrze liściu, a 

amfiteatr posłużył za centrum turystyczne, spod którego w turnus po parku odjeżdżał jungle explorer 

(w tej roli – samochód dozorcy obiektu). Wystarczył zapis dźwiękowy filmu, aby poczuć na karku 

oddech gada, dosłownie magia... która niestety z wiekiem stopniowo bladła, choć do Parku 

Jurajskiego nadal raz na jakiś czas wracam, teraz już za sprawą płyt blu-ray. Seanse nadal sprawiają 

mnóstwo frajdy, wszak to dinozaury, a kochają je i młodzi, i ci starsi. Ja dinomaniakiem jestem od 

dzieciaka, ale teraz już nie na pełen etat - czas zajmują dom, praca, rodzina... Dlatego przynajmniej 

kiedy zasiadam przed telewizorem i odpalam pierwszy Park, czy nawet obecnie produkowane filmy z 

Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard, chciałbym poczuć się jak ten pryszczaty gnojek z żarówiastym 

walkmanem u pasa i w słuchawkach na uszach, spacerujący po parku wśród tylko dla niego 

widzialnych olbrzymów. Wówczas wystarczyła fonia - aspekt, na który ze względu na ograniczoną 

przestrzeń mieszkalną (zapraszając gości, za każdym razem sugeruję im wzięcie ze sobą dodatkowych 

metrów kwadratowych powierzchni) nie mam większego wpływu. 

Jednak podczas lektury Waszego testu soundbarów zdałem sobie sprawę, że nie trzeba otaczać się 

armią kolumn, kolumienek i satelit wszelakich - wystarczy soundbar! Do jakiego filmu chciałbym 

przenieść się za pośrednictwem Samsunga Q70R? Chyba już wiecie :) 


