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Grozinam schamienie.OgrarriczaniezasigguradrowejDw6jki,ktora
zajmujesig kultur4wysokq,to proba zepchnigciaPolskido kulturalnego
zaSciarka- alarmujewybiffrykompozytorWojciechKjlar
ProgFamll PolskiegoRadia, ,,na|
wigkszafilhannoniaSwiata w twoim
domu"- jak sQ sam reklamuje,mu
si odda6 czg56 swoich czgstotliwo
5ci Jedynce, bo zarued radia chce
konkulowa6z RadiemZet i RMFFlVl.
- Mnie sig wydaje, ze pr6ba konkurencji z nimi jest z g6ry skaz*
na na niepowodzenie. Kiedy wsiadam do tala6wh, slyszgwyl4cntie
muzykg rozrynvkow4,kt6rej potrzebuj e masowyslu chacz.Takamuryka
jest puszczanaw k6lko iwszgdzie.
Jedynym sposobemwalki z Radiem
Zet i RMF Flr{ jest stworzenie ich
klonu -jeszczemniejstowai jeszcze
wiqcejmuzyki.To oczlnviicieironia,
bo walkg z komercyjnl'rnisucjami
uwaznmzawaJk z wiatrakami.
Po co wigc zatz4d73/diapodejmuje taka pr6be?
- Mnie sig wydaje, 2e do gtosu
dochodz4polskie kompleksy.Ja sig,
brori Bo2e,nie uwa2am za frlomfa
czy antropologa kuitury', ale mam
wra2enie,ze pokutuje w nas przekonanie, i2 Polskajest krajem niespecjalnie kulruralnym, i2 Polacynie
potrzebuj4 kultury wysokiej i zadowalaj4sig tylko kulturq masowQ.
A tak nie jast?
- Jestemnormain)rm,c4,taj4cym
czlowiehem i uwazam,2e to jednak
eliry wykztalcone na tej lekcewazonej d.i( kulturze wpokiej tworzlty
ftrndamentnaszegoparistwa.Decydowaly o jego autorytecie,jego pozycjr,jego potencjalegospodarc4tn.
Elity dds nie s4 w cenie. A moie
tylko lie+lity.
- To jest dyskusjao wartoiciach,
kt6ra moZei musi sig toczyi do korica Swiata.Pomyslograniczeniajedynego radiowegomedium, kt6re zajmuje s4 kultur4 wysok4,jest pr6b4
zepchnigciaPolski do kulturalnego
za6cianka.Nie m6wig tego w1t4cznie z pozTcji korporagjnych, bo
Dw6jka nadaje muzykg poweLZn4,
ale te2 jako sluchacz tego radia.
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I slucham nie rylko muzyh. Sluchamslowa,ciekawychdyskusji.
Zatt4d ndia obiecuJe,ie ta muryka i to sfowo zostanq przeniesione
w jakiei6 czg5cldo Jedynki.
- A nie widz4 w g,m sprzecmoSci?W ten spos6b nie bgd4 konlarrenqjni wobec Radia Zet i RME
wrgczpaeciwnie. Oddadz4jej swoich dotychczasowychsluchaczy.Masowy sluchacz jest pr4z.ittyczajony,
2e gdy otwiera radio, to rozlegasig
alejakienie mu4ykaPendereckiego,
go5rozrywkowego"ika", i na pewno nie przerancisig naJedynkg.
Jaki bedzieefekt ogYaniczenia
za
siegu Dw6jki i likwidacji Radiowego
CentrumKultury Ludowej?
- To jest strasznycios w kulturg.
Ogomne zubo2eniesluchac4r Przeciez Dw6jka transmitowala glo6ne
na caty Swiatwydarzeniakulturalne.
Konkursy chopinowskie, konkursy

Wieniawskiego.Kto ma to transmi
towai, jak nie my? To buduje nasz
prestz na Swiecie.Kr4zgwok6l stowa, kt6re jest brzydhe, a brzydkich
sl6w nie powinno sig uzywad, ale
stowanajlepiejoddaj4cegokierune(
do kt6rego zmierzamy.
Jakle to slowo?
- Schamienie.Zmierzamyw kierunku powszechnego
schamienia.
Wfadzeradia tlumacz4,ie Dw6jka
bedzie dcstepna z satelity i w sie
ciach kaHowych.
- A ilu stuchaczybgdziej4 odbierad? Nie znam sig na liczbach, ale
wygl4dana to, 2eanacmie mniej. Ile
os6b chodzi do filharmonii? 20 tysigcy?Mo2etrochgwigcej,resztajest
skazanana takie Srodkiprzekazuj ak
radiowa Dw6jka. To dla nich jedyna mo2liwo5d kontaktu z mu4,k4,
teatrem,literatur4, z nowymi pr4damr w sztuce.

A moie po prostu popkultura wygrywa z wysoka kultur4, bo taki jest
znak naszychczas6w?
- Nie mo2na sig z tym godzid.
Ci4glepowolujemy sig na amerykanizacjgkultury alejednak tam dziej4 sig rzeczy fantastyczne,niezale2nie od powszechnej macdonaldyzacji. Ale to, co sig terazu nas &ieje, to macdonaldpacja totalna.
Na czele radia stoi Krrysztof Cza
bafski, czlowiek wyksztalcony.
- I jestem zaskocmnyq{n, co robi. Walka o Dw6jlq toczy sig od lat,
wracafalami i nagletaki cztowiekzadajejej kofrcowycios.
Krzysztof Czabafski postepuie
bardzopolltyczniew wielu sprawach.
- fugumenty polityczne nljak sig
tu m44 do rzeczywisto5ci.Jedrym
z najwspanialszychutwor6w mu4,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 syrnfonianie bfa grana.
Muryka w sluibie polffi?
- Powo\wano sig czgstona slowa
Schumannao Chopinie,ie. nruz)fuan
armatyukltewkwiatach. Aleja mG
wig: jakie um armaql Muzyk6w siq
nie bano. Nawet w tamtych czasach
nie moma nas bfo Aapa( za rgliq,
bo nie postugiwaliSmysig slowem.
Terazmonta oczywi5ciegtosii hasla,
2e trzebazlustrowaCkompo4tor6q
bo im sig za komuny zadobuepv
wodzilo. Ich nie cenzurowano,a to
podejrzane.No, ale jak mo2na cenzurowai murykg? Nawet muzyki religrjnej nie tgpiono przecie2.Przew*
ial argument- to takie ladne.
Je.stpan rozczirowany decyziami
prezesaradia?
- Cale Srodowiskojest rozczarowane i zaskoczone.
Mam wra2enie,
2e gdyby do radia przyszedl kto5
z Samoobrony,bloby lqi.j
Dlaczegopan tak uwaia?
- Chcutby przeciezudowodnii,
ie nie jest takim prosukiem, za jakiego sig go uwa2a.
.z
Czylicala nadzielaw Leppeze.
- (fuiech) Thk nam to wysdo.
Brak dostgpu do kulrury grozi wysy- d
chaniem h6del - ro6nie nam pokolenie ludzi niewra2liwychna kulturg
P
i wano5ci,kt6re ona ze sob4niesie. o
I co z tego wyniknie?
n
- Pusqnia. Niszczenie Dw6jh,
?
do czego zmielza obecnyzau4d, ra- o
dia, jest niszczeniempolskiej kultu, t
ry. Nadziejaw nowych pokoleniach, ao
kt6re zacrynaj4pozytywnie snoboI i
wai sie na kulture.
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