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Grozi nam schamienie. O grarriczanie zasiggu radrowej Dw6jki, ktora
zajmuje sig kultur4 wysokq, to proba zepchnigcia Polski do kulturalnego
zaSciarka - alarmuje wybiffry kompozytorWojciech Kjlar

ProgFam ll Polskiego Radia, ,,na|
wigksza filhannonia Swiata w twoim
domu" - jak sQ sam reklamuje, mu
si odda6 czg56 swoich czgstotliwo
5ci Jedynce, bo zarued radia chce
konkulowa6 z Radiem Zet i RMF FlVl.

- Mnie sig wydaje, ze pr6ba kon-
kurencji z nimi jest z g6ry skaz*
na na niepowodzenie. Kiedy wsia-
dam do tala6wh, slyszg wyl4cntie
muzykg rozrynvkow4, kt6rej potrze-
buj e masowy slu chacz. Taka muryka
jest puszczana w k6lko iwszgdzie.

Jedynym sposobem walki z Radiem
Zet i RMF Flr{ jest stworzenie ich
klonu -jeszcze mniej stowa i jeszcze
wiqcej muzyki. To oczlnviicie ironia,
bo walkg z komercyjnl'rni sucjami
uwaznm zawaJk z wiatrakami.

Po co wigc zatz4d 73/dia podejmu-
je taka pr6be?

- Mnie sig wydaje, 2e do gtosu
dochodz4 polskie kompleksy. Ja sig,
brori Bo2e, nie uwa2am za frlomfa
czy antropologa kuitury', ale mam
wra2enie, ze pokutuje w nas przeko-
nanie, i2 Polska jest krajem niespe-
cjalnie kulruralnym, i2 Polacy nie
potrzebuj4 kultury wysokiej i zado-
walaj4 sig tylko kulturq masowQ.

A tak nie jast?
- Jestem normain)rm, c4,taj4cym

czlowiehem i uwazam, 2e to jednak
eliry wykztalcone na tej lekcewazo-
nej d.i( kulturze wpokiej tworzlty
ftrndament naszego paristwa. Decy-
dowaly o jego autorytecie, jego po-
zycjr, jego potencjale gospodarc4tn.

Elity dds nie s4 w cenie. A moie
tylko lie+lity.

- To jest dyskusja o wartoiciach,
kt6ra moZe i musi sig toczyi do kori-
ca Swiata. Pomysl ograniczenia jedy-
nego radiowego medium, kt6re zaj-
muje s4 kultur4 wysok4, jest pr6b4
zepchnigcia Polski do kulturalnego
za6cianka. Nie m6wig tego w1t4cz-
nie z pozTcji korporagjnych, bo
Dw6jka nadaje muzykg poweLZn4,
ale te2 jako sluchacz tego radia.

I  P R Z E K R O J

I slucham nie rylko muzyh. Slu-
cham slowa, ciekawych dyskusji.

Zatt4d ndia obiecuJe, ie ta mury-
ka i to sfowo zostanq przeniesione
w jakiei6 czg5cl do Jedynki.

- A nie widz4 w g,m sprzecmo-
Sci? W ten spos6b nie bgd4 konlar-
renqjni wobec Radia Zet i RME
wrgcz paeciwnie. Oddadz4 jej swo-
ich dotychczasowych sluchaczy. Ma-
sowy sl uchacz jest pr4z.ittyczajony,
2e gdy otwiera radio, to rozlega sig
nie mu4yka Pendereckiego, ale jakie-
go5 rozrywkowego "ika", i na pew-
no nie przeranci sig naJedynkg.

Jaki bedzie efekt ogYaniczenia za
siegu Dw6jki i likwidacji Radiowego
Centrum Kultury Ludowej?

- To jest straszny cios w kulturg.
Ogomne zubo2enie sluchac4r Prze-
ciez Dw6jka transmitowala glo6ne
na caty Swiat wydarzenia kulturalne.
Konkursy chopinowskie, konkursy

Wieniawskiego. Kto ma to transmi
towai, jak nie my? To buduje nasz
prestz na Swiecie. Kr4zg wok6l sto-
wa, kt6re jest brzydhe, a brzydkich
sl6w nie powinno sig uzywad, ale
stowa najlepiej oddaj4cego kierune(
do kt6rego zmierzamy.

Jakle to slowo?
- Schamienie. Zmierzamy w kie-

runku powszechnego schamienia.
Wfadze radia tlumacz4, ie Dw6jka

bedzie dcstepna z satelity i w sie
ciach kaHowych.

- A ilu stuchaczy bgdzie j4 odbie-
rad? Nie znam sig na liczbach, ale
wygl4da na to, 2e anacmie mniej. Ile
os6b chodzi do filharmonii? 20 ty-
sigcy? Mo2e trochg wigcej, reszta jest
skazana na takie Srodki przekazu j ak
radiowa Dw6jka. To dla nich jedy-
na mo2liwo5d kontaktu z mu4,k4,
teatrem, literatur4, z nowymi pr4da-
mr w sztuce.

A moie po prostu popkultura wy-
grywa z wysoka kultur4, bo taki jest
znak naszych czas6w?

- Nie mo2na sig z tym godzid.
Ci4gle powolujemy sig na ameryka-
nizacjg kultury alejednak tam dzie-
j4 sig rzeczy fantastyczne, niezale2-
nie od powszechnej macdonaldy-
zacji. Ale to, co sig teraz u nas &ie-
je, to macdonaldpacja totalna.

Na czele radia stoi Krrysztof Cza
bafski, czlowiek wyksztalcony.

- I jestem zaskocmny q{n, co ro-
bi. Walka o Dw6jlq toczy sig od lat,
wraca falami i nagle taki cztowiekza-
dajejej kofrcowy cios.

Krzysztof Czabafski postepuie
bardzo polltycznie w wielu sprawach.

- fugumenty polityczne nljak sig
tu m44 do rzeczywisto5ci. Jedrym
z najwspanialszych utwor6w mu-

4,cznych )X wieku jest V symfonia
Szostakowicza, powstala rzekomo
-jeSli wierzyd pamigmikom autora
- na czef Stalina. Ale nie ma dzi6
s€zonu rv wielkich filharmoniach,
aby ta syrnfonia nie bfa grana.

Muryka w sluibie polffi?
- Powo\wano sig czgsto na slowa

Schumanna o Chopinie, ie. nruz)fua n
armatyukltewkwiatach. Ale ja mG
wig: jakie um armaql Muzyk6w siq
nie bano. Nawet w tamtych czasach
nie moma nas bfo Aapa( za rgliq,
bo nie postugiwaliSmy sig slowem.
Teraz monta oczywi5cie gtosii hasla,
2e trzeba zlustrowaC kompo4tor6q
bo im sig za komuny zadobuepv
wodzilo. Ich nie cenzurowano, a to
podejrzane. No, ale jak mo2na cen-
zurowai murykg? Nawet muzyki re-
ligrjnej nie tgpiono przecie2. Przew*
ial argument - to takie ladne.

Je.st pan rozczirowany decyziami
prezesa radia?

- Cale Srodowisko jest rozczaro-
wane i zaskoczone. Mam wra2enie,
2e gdyby do radia przyszedl kto5
z Samoobrony, bloby lqi.j

Dlaczego pan tak uwaia?
- Chcutby przeciez udowodnii,

ie nie jest takim prosukiem, za ja-
kiego sig go uwa2a.

Czyli cala nadziela w Leppeze.
- (fuiech) Thk nam to wysdo.

Brak dostgpu do kulrury grozi wysy-
chaniem h6del - ro6nie nam poko-
lenie ludzi niewra2liwych na kulturg
i wano5ci, kt6re ona ze sob4 niesie.

I co z tego wyniknie?
- Pusqnia. Niszczenie Dw6jh,

do czego zmielza obecny zau4d, ra-
dia, jest niszczeniem polskiej kultu,

ry. Nadzieja w nowych pokoleniach,
kt6re zacrynaj4 pozytywnie snobo-
wai sie na kulture. I
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