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zamiast „od redakcji”

hodzi tu bynajmniej nie o naj-
nowszy model iPhone’a, bo to by 
!wiadczy"o o jego nieposiadaczu 

„mi#kko”. „Nie mam, mo$e kupi#, mo$e 
nie – nie wiem. Poczekam, zobacz#, co  
ludzie mówi%, a jak stary wytrzyma, to do-
trwam do „szóstki” albo i dalej”. Taki „nie-
posiadacz” to cz"owiek rozs%dny, a przy-
najmniej zaj#ty. Chronicznie brakuje mu 
czasu na takie tam, bo za"atwia interesy 
albo go rodzina absorbuje. I przez „niepo-
siadanie” nie deklaruje swojej postawy ani 
&lozo&i $yciowej; tyle tylko, $e nie ma, bo 
nie ma.

Je$eli kto! Wam mówi, $e nie ma telewi-
zora i nie chce mie', wyrzuci" i jego $ycie 
sta"o si# lepsze, to b%d(cie czujni. Tak jak 
kiedy na g"owie m"odzie)ca pojawia si# 
$el, tak gdy z $ycia doros"ego osobnika 
znika telewizor, wiedzcie, $e dzieje si# co! 
z"ego. Bo to nie jest normalne.

Rozumiem, $e wi#kszo!' programów 
produkowanych przez polskie stacje wo"a 
o pomst# do nieba. Kiedy widz# na przy-
k"ad popisy Pana Wojewódzkiego albo 
Pana Lisa, natychmiast prze"%czam. Nie 
ma to zwi%zku z pogl%dami polityczny-
mi. Ci prezenterzy s% po prostu tak s"abi 
i nieinteresuj%cy, $e nie ratuj% ich nawet 
najbardziej „kontrowersyjni” go!cie. Za-
wsze b#dzie nudno i tak samo, bo zazna-
czenie ich „osobowo!ci” b#dzie identycz-
nie wtórne, jak dialogi w &lmie „Baby s%  
jakie! inne”. Je!li kto! ogl%da" „Dzie) !wi-
ra”, to wie, do czego nawi%zuj#. Ale czy  
z tego powodu nale$y odrzuci' ca"% tele-
wizj#?

Mo$na, ale to ju$ b#dzie oznacza', $e 
„nieposiadacz” odrzuca ca"% platform# 
komunikacji. Mo$na te$ zrezygnowa'  
z czasopism lub ksi%$ek, bo przeczyta"o si# 
byle co. Ale w tym wypadku to oznacza, $e 
„nieposiadacz” wcale nie jest oryginalny,  
a jedynie ograniczony intelektualnie, bo 
nie potra&" sobie znale(' dobrych arty-
ku"ów i powie!ci. Ksi%$ek jednak nikt nie 
odrzuci, bo takiej odwagi ju$ nie ma i nie 
jest oryginalny na tyle, $eby zerwa' z lite-
rami. Z TV idzie g"adko, ale czy przypad-
kiem to nie podobna sytuacja?

Jaki! czas temu poszed"em w odwie-
dziny do znajomych, którzy TV odrzucili  
i ich $ycie wznios"o si# na wy$szy poziom 
w drabinie reinkarnacyjnej; s% o jedno 
wcielenie do przodu. Rozmawiali!my 
nawet na ten temat, ale po angielsku si# 
wycofa"em, poniewa$ nie zgadzam si#  
z tez%, $e ekran serwuje wy"%cznie pomy-
je. Walka z wiatrakami te$ mnie ju$ nie 
bawi. W przerwie pytam: mog# na chwi-
l# skorzysta' z komputera? (z tego akurat 
nieposiadacze nie rezygnuj%, podobnie 
jak z komórki). Mog#. Siadam, a tam na 
starcie Pudelek. W ulubionych Onet, O2, 
Facebook, Twitter i Nasza Klasa. No i kilka 
portali z darmowymi &lmami. Czyli co?

Na mój gust, to oznacza, $e ci ludzie 
przesiadaj% si# do mniejszego ekranu  
i karmi% si# jeszcze gorsz% sieczk%, pozo-
stawiaj%c sobie z"udzenie, $e maj% wybór, 
a przez to awansuj%, cho' sami nie wiedz%, 
gdzie. I czuj% si# nowocze!ni.

A ja sobie w"a!nie ogl%dam „Podró$ po 
Rosji” Jonathana Dimbleby’ego w BBC 

(bardzo fajnie zrobione), potem przesko-
cz# na History Channel, bo jest !wietny 
serial o $yciu zwyk"ych ludzi w staro$yt-
nym Rzymie. Na National Geographic 
leci fascynuj%ca seria o wizjonerach w!ród  
pisarzy science-&ction. Obejrz# sobie. No 
i mój ulubiony program o ewolucji owa-
dów, a potem o tajemnicach kosmosu  
i produkcji scyzoryków. Matko jedyna! Te 
programy daj% mi tak wielk% rado!', jak 
kiedy! czytanie ksi%$ek o paleontologii 
i historii sztuki wojennej, a dla m"odego 
cz"owieka mog% by' równie rozwijaj%ce 
jak ksi%$ki. Tak samo rozszerzaj% hory-
zonty i prowadz% do czego!, co kiedy! 
nazywano „oczytaniem”. Teraz „oogl%da-
niem” czy „ogooglowaniem”? Niewa$ne. 
Wa$ne jest to, co cz"owiek wybiera, a nie, 
co deklaruje. Bo je$eli kto! nie pozwala 
dziecku ogl%da' programów typu Histo-
ry Channel, bo zalicza to do „telewizji”, 
to ksi%$ki wybierze w to miejsce równie 
bezwarto!ciowe i niewarte czasu. Taki 
&lm, jak „Wojna polsko-ruska”, powsta" 
podobno na podstawie jakiej! ksi%$ki  
i nawet krytyka si# zachwyci"a. A ja uwa-
$am sobie oryginalnie, $e je$eli dziecko 
ma co! tak $enuj%cego i bezwarto!ciowe-
go poch"ania', to niech lepiej obejrzy se-
rial o prepersach. Mo$e si# przyda wiedza  
o konserwowaniu kukurydzy; tamte !mie-
ci na pewno nie.

A teraz wracam do Kuchni TV, bo za-
raz leci Bourdain. Te$ dobry program. 
Mo$na si# dowiedzie', co jedz% na Jawie, 
a nawet spróbowa' zrobi' co! podobnego 
w domu.

Ca"y ten felieton mia" by' o czym! in-
nym. *e nie trzeba kina domowego, a do-
bry system stereo, pod"%czony do TV, gra 
lepiej. Wiem z do!wiadczenia. A druga 
sprawa, $e w polskiej telewizji uda"o si# 
zrobi' co! na !wiatowym poziomie. Ale 
poniewa$ miejsca ju$ nie ma, przeczytacie 
o tym albo za miesi%c, albo w nagrodach 
roku, w styczniu.

Maciej Stryjecki

Antytelewizyjni 
nieposiadacze
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