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Pilot do .. przyszłości? 
 

Zacznijmy może od definicji słowa pilot. Najprostsza to chyba urządzenie służące do 
sterowania na odległość sprzętem elektronicznym lub maszyną (wzięta prosto z 
Wikipedii).Jego główną cechą, a zarazem wadą jest notoryczna tendencja do 
gubienia się oraz bycie źródłem sporów i walk wśród domowników, zgodnie z utartym 
powiedzeniem 'kto ma pilota ten ma władzę'. Spójrzmy jednak na to udogodnienie na 
przestrzeni dziejów. 
 
 Czasy się zmieniają, technika idzie na przód by sprostać wymaganiom odbiorców, 
tymczasem odbiorcy rozleniwiają się coraz bardziej, do tego stopnia, że sięgnięcie po 
pilota staje się przeszkodą nie do pokonania, w wyniku czego siedzimy bezmyślnie 
gapiąc się na super długie reklamy super świetnych produktów w super niskich 
cenach. Wyobraźmy sobie więc pilot z przyciskiem przewijania. 'Ta, super .Przycisk 
przewijania- innowacyjny wynalazek na miarę XXII w. ' - sarkastyczny komentarz 
który, aż się prosił by go zawrzeć. Uściślijmy teraz, że chodzi o przycisk przewijania 
w przód i to nie taki zwykły, ale taki, który może przewinąć wszystko; talk show z 
Panem Zbyszkiem z Pcimia, który wygrał 18 bilionów(w końcu mówimy tu o 
przyszłości!) w totka, bo później leci taniec z gwiazdami, który też chcemy obejrzeć, a 
potem nie mamy czasu, bo umówiliśmy się z kolegami na partyjkę brydża. Albo 
jesteśmy tak niecierpliwi, że przewijamy cały dzień aby obejrzeć kolejny odcinek 
„Mody na sukces” i dowiedzieć się czy Brook uda się teleportować do Ridża, który 
właśnie zdradza ją ze Stefani, bo ta zażyła eliksir młodości z metaplanety i dlaczego 
Tylor zrobiła oczy jak pięć złoty sprzed denominacji?(to wszystko i jeszcze więcej w 
następnym 34659875612 odcinku „Mody na sukces”). Przejdźmy teraz do bardziej 
skomplikowanego przypadku, jakim są wiadomości, fakty i innej maści dzienniki 
prezentujące informacje na żywo o rzeczach dziejących się stosunkowo na bieżąco. 
To stawia nas przed problemem poruszania się w czasie, z którym borykali się już 
tacy bohaterowie jak Marty McFly, dr Emmett 'Doc' Brown czy Alexander Hartdegen 
dobrze znani fascynatom filmów science-fiction; i chyba zostawimy im tę zagadkę do 
rozwikłania i zajmiemy się dalszymi funkcjami naszego pilota przyszłości. A jeśli juz 
mowa o poruszaniu się w czasie, to czemu by się cofać ? A gdyby tak do naszego 
wspaniałego pilota dodać funkcję przewijania wstecz, tak byśmy mogli obejrzeć 
pierwszy odcinek „Mody na sukces” lub wydanie wiadomości z 4 marca 1990 roku .. 
no łezka w oku się kręci! Mamy więc już pełny zakres manewrów w czasie, czas więc 
na dostosowanie telewizji do naszych potrzeb i aktualnego humoru. Jeśli nie podoba 
nam się zakończenie filmu, wciskamy już dodany przycisk przewijania w tył i wedle 
własnego uznania zmieniamy bieg filmu tak, by jego zakończenie było dla nas 
satysfakcjonujące, no bo ileż można oglądać te szczęśliwe zakończenia? 
Przechodząc do samego wyglądu pilota, to zapewne takie urządzenie przyszłości 
będzie dużo lżejsze niż teraz, a co za tym idzie mniejsze, acz nadal wygodne w 
użyciu. Standardowy model pokryty będzie cieniutką warstwą nano szkła 
zabezpieczającego przez zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi, a 
ładowany będzie ciepłem dłoni..tudzież innej części ciała, w zależności od upodobań 
posiadacza. Na życzenie wyjątkowo restrykcyjnych rodziców wykonywane będą 
piloty działające tylko po naciśnięciu przez użytkownika, którego odcisk palca został 
wcześniej zarejestrowany; będzie można także wprowadzić odpowiednie programy 
pozwalające na ograniczone użycie pilota przez dzieci. 
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Tak oto w moich oczach maluje się przyszłość owego urządzenia. Młodszym pewnie 
nie spodobają się opcje ograniczeń, producentom reklam -przewijanie, a reżyserom -
zmiany fabuły ich dzieła, mimo to myślę, że większość odbiorców chętnie skorzystała 
by z usług, które miał by do zaoferowania pilot XXII w. Nie widzę większych szkód 
jakie mógłby wyrządzić społeczeństwu, jakich sami by sobie nie wyrządzili, w końcu 
jak już wspominałam rozleniwiamy się coraz bardziej i uparcie dążymy do ułatwiania 
sobie życia, czasem nawet kosztem własnego zdrowia. Może czas więc przełączyć 
się na program ‘oszczędzania zdrowia’ - duży czerwony przycisk, który znajdziemy 
na każdym pilocie i tym starym i tym nowym. 
 
  
  
 


