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.Co „·to.·, je t ·'elitaryz~? 
\ ·' 

W 
sierpniu, pośród. kanikularnej pu--

11· • stki jedynie teatr w telewizji da-
wał jakąś strawę. Prezentowane 

1 ,f ilmy są coraz gorsze, a w drugim progra
!ililie1 ktoty miał . być tym ,,eli ta rnym", trud

·!l'liejszym, eksperyme nta lnym„, wręcz skan
daliczne. Pamiętam owe dyskusje przed u

. r frchomieniem drugiego kanału, · czegóż się 
,1,,p;o , .nim (° nie spodziewa po, jakież tam nie 
~atlały obietnice. A potem przyszła, 

1

jak 
ZfWykle, rzeczywistość obnażając caly bez-

!
iar bezmyślności. P ozycje programowe 

rugiego kanału nie są żadnymi eli tarny
r i pozycjami. No bo cóż tu jest właściwie 
t m elitaryzmem, przed którym od lat 
E rzeżemy prostego widza jak przed prąt-
1 ami groźnych suchot, izolu jemy . jak przed 
'.fYfilisem, powołując się przy tym na naj
pardziej konserwatywne poglądy na sztukę 
czy rozrywkę, i przed którym bronimy 

'd ziewiczości ludu (tego w M3 i z tele
wizorem) na wet wóyvczas, gdy nie chro- . 

· nimy go przed dużo groźniejszymi depra
wacjami w każdej innej, nie artystycznej 
dziedzinie życia . Czy są nim wdzięczne, 
~rościutkie, uczące kultury i dobrego sma
ku, popularne w pełnym tego słowa zna
czeni u mikroscen ki Mirosława Żulawskie*o z cyklu »Opowieści mojej żony" ? Czy 
są nim nieporównane w kl imacie wzory 

·v1um oru i dobrego smaku, „Divertimenta", 
Óeremiego f-l rzybory ? Czy są elitaryzmem 
d enne, kretyńsfrie filmidła t rzeciego sortu, 
k tóre widocznie redaktorzy wstydzą się 
prezentować w programie pierwszym, a 

1 k t óre trzeba gdzieś upchną·ć, skoro się je , 
·.kupiło, częściowo . - n iestety - od za
przyj aźnionych sąsiadów? Czy są wreszcie 
.elitaryzmem powszechne, podstaw.owe kur
sy języków obcych, któr~ powinny obo
wiązywać wszystkich w sz:lrnle? Więc w y
ksztalcenie elem entarne .to elit a ryzm? I 
jak si ę to. ma do tezy, iż wszystko, co 
bardziej wartośc i owe artystycznie, zasłu
guje n a najszersze upowsze.chnienie (właś
nie środkami masowego przekazu). 

A j eśl i miał to by ć program nie elitar- · 
ny, ale po prostu edukacy jny, to powinna 
była się tam znaleźć przynajmniej połowa 

tych .wszt tkich „Pńypominamy, radz;my", macie ws,p9mnień lud '
1
d zwyczajnych, ja!< 

tych pT~ukcyjnych wykładów z zakresu to każda sprzątaczka 7-Y woźna w każdej 
źle funkc i onujących p.rzedsiębiorstw, któ- ~hwili do tego wraca jako przeraźliwego 
rymi za ęczają bezradnych laików tele- apogeum swego życia. Wmawia się na.n 
wizyjni. r ~porterzy prog..ramu pierwszego. nieraz, . że tworzymy hitstorię. JeśU dzieje 
Jakaż to zresztą edukacja-, .skoro a ni rriy się · coś· ważnegb w c~ągu naszego byto-
- widzo ie, aąi reporter nie wiemy na wania, uczestrnczymy ,'V, tym raczej po-
ogól, co i ę . w danej fabryce prod uku je, średnio. Nie ma się w1 ie co -dziwić. Osta-
ja~, z czt=> ,o, i tylko dowiadujemy się, Ze . tecznie niec,zęsto się darzą w "'szarym 
coś' tam 'irganizacyjnie nie kla pu je. Czy życiu przeciętnych . lud j , ażeby doświad
może w ię by ć popularne to, co jest d la . czyli a pokalipsy . świa omość tego .ma si ę 
większości( niezrozumiałe? instynk townie. Toteż · s t zrozumiałe, że 

A jeśli kanał drugi miał być po prostu gadają 0 tym powstan u, gadają w .każ-

~ 
· de j chwili uniesienia, i będą ,gadać do 

bard . . zie.j ' .. yspec.jaliz.owany. i n.a . \\.1yższym śmierci. Miron BiaJos 2wski, poeta niby 
p oziomie, 0 czemu Jego na,JwazmeJsze po- „herm etyczny", ·a tak udowy i plebeJ'ski 
zycje, dzi n niki - powtarzają DTV z ' 
pierwszego p rogramu? Czyżby popularne w i sto~ie jak żaden z o , ych powojennych 
'komentarz panów „z jedynki" były na j- chłopskich synków wy~ ·yg9wanyc;h na po-
wyższym ułapem informacji tudzież pu- lonistycznych sem inaria :h, O\\:'YCh BryUów 
blicystyki naszym kraju, którego to pu- norwidujących , produce ·1tów li terackiej ce-

.łapu nie d, . się przewyższyć? Uważam, że pelii - otóż Bialosze\ ki również gadał-
. ów drugi l anał nie jest ani elitarny, ani 0 tym powsta niu, gada i nie wiedział, że 
trudnieJszy 1

1 
a ni ek.sperymentalny, a ni to gadanie to jedyny s osób, ażeby o nim 

opowiedzieć. I tak nap · a l swoją . zdupiie-
konsekw en &pie edukacyjny, a le jest po wającą książkę. Książk i ta ,w,śród niewol-
prost u ś lietnikiem programowy m II ników pa triotycznej lit .1rgh ' budziła ostrą. 
kategorii. jeśli jest · w nim coś dobre-
go, to prz ażn le -w tym samym czasie, niecpęć . i zgorszenie. · alde to ·tak, bez 
kiedy i na I jest coś, co chciałoby się żadnej wzniosłości? Ta ·ie zwykłe, niebo-
widzieć. haterskie ple-ple? A p zeciez il e przez to 

udało się powiedz i eć, i przekazać z kli-
Wróćmy; edna.k do spraw artystycznycfl matu realności (?). Lidi a Zamkow odważyła 

i pozytywn ·eh zja wisk. A więc, jak j uż się wziąć tę tak adr fmatyczną materię 
wspomniale n - tea tr i literatura. Lid ia przed kam ery i poprz . znako1nitą, sku-
Zamkow, k bieta odważna, dala nam in- pianą kreację Leszka ·erdegena trzymać 
scenizację „ :>amiętnil\'.a z Powstan ia War- nas w n apięciu, wstrz mąć nami dla u-
szawskiego" ' Mirona Bia łoszewskiego. W świadom ienia nam, czy l była powstańcza 
ciągu tych la t mogliśmy się przekmrnć , codzienność, koniec świ· .ta lu dzi i materii, 1 

jak bardzo p owszechnym (nie w statys- przy czy m w mało któr ·m tekście teatral-
tycznym sen 'ie), jak naprawdę „ludowym" nym zdarza się w tak m nimalnym stopniu 
(w · najglęb ~ym znaczeniu tego słowa) grać czy odwoływać się 

1 
do skojarzeń po- 1 

przeżyciem l doświadczeniem bylo dla zascenicznych. Okazało się, i ż nawet · ten · 
warszawian ·;Powstanie. Jak dla wszyst- tekst, na tyle odległy o 1 tradycyj nego po-
kich ·w tym ni eście (a może kraju?), nie~ jęcia dramatycznośd, stc nowić może wspa-
zależnie od szczebla społecznego, środo- nialy scenari usz. Za czy a m się na powrót 
wiska, ,wiek i kondycji, było to doświad- przelconywać do możli · ości Lidii Zam.7 . 
czenie osta .eczności, zrównują.ce jak kow.„ .A więc moje ,wez vania ku telew · , "i, 
śmierć, najw ększy, niewyczerpa lny temat ażeby, .wreszcie przestała ignorować n ską . 
-ich wspomni ~ń. Pisa łem kiędyś felieton współczesną prozę artystyczną, n były · 
pod tym tyt :em, o tym największym te- zwykłą demagogią. 


