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Rozmyślania

Czy Witkacy
wstąpiłby
do partii?

Jeszcze niespełna dwa miesiące i wszy-
scy rzucimy się w wir przedświątecznych
zakupów. Ale większość sklepów już teraz
oferuje bogaty asortyment różnych produk-
tów – od odzieży i artykułów gospodarstwa
domowego, aż po książki, kasety i płyty.

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Wybór jest naprawdę imponujący, awchodząc do sklepu można dostać przysło-wiowego oczopląsu. Z jednym jest tylkoproblem. Nie na wszystko można sobie po-zwolić, bo choć od przystąpienia Polski doUnii Europejskiej nie mięło aż tak wieleczasu, to z cenami już dawno te starą Europęprześcignęliśmy. O ile nie denerwuję się takbardzo, gdy nie stać mnie na zakup kolejnejlodówki czy pralki firm Mastercook, Bosch,Amica, kolejnego garnituru od Pierre’a Car-dina, choć drugi raz w ciągu roku nie zmie-niam samochodu, to bardzo złości mnie fakt,że stojąc przy pełnych półkach księgarskichzastanawiam się: kupić tę książkę, czy odło-żyć ją z powrotem na półkę. A przecież czy-tanie książek jest moją podstawową powin-nością i warsztatem pracy, jak, powiedzmy,dla sprzątaczki odkurzacz, wiadro, szczotki,szmaty, środki czystości itp.Jak więc mam dobrze wykonywać swojąpracę? Ktoś powie, że mogę skorzystać zbiblioteki. Otóż nic bardziej mylnego. Biblio-teki w dobie gospodarki kapitalistycznej niemają po prostu pieniędzy na zakup książek, ate książki, które kupują, absolutnie nie nada-ją się do wykonywania jakiejkolwiek pracy –chyba, że pracą można nazwać popołudnio-wy wypoczynek przy lekturze romansów iniezwykle ostatnio modnych kryminałów.Książki są w Polsce za drogie. Dotyczy to

również płyt kompaktowych. Ich bardzowysokie ceny blokują dostęp, zwłaszczamłodym ludziom, do kultury masowej. Prostewyliczenia sugerują, że krociowe zyski zgar-niają przy tym wydawnictwa i firmy fonogra-ficzne. Piractwo jest wprawdzie nielegalne, isłusznie, ale w rozumieniu rynkowym ucho-dzi za „zdrowy” sposób upowszechnianiakultury. Niektórzy mówią, że jest to jednakmyślenie powierzchowne i schematyczne.Może i tak jest, wcale nie przeczę. Nie popie-ram również piractwa, ale z drugiej stronychyba nie jest normalne, kiedy w kraju o 60-procentowym wtórnym analfabetyzmieprzeciętna powieść współczesna lub płytakompaktowa kosztuje w granicach 50-60złotych. Kogo na to stać? Bo mówię tu o 80%Polaków, a nie o tych, którzy w domach za-miast książek, mają na półkach skórzanegrzbiety ksiażkopodobne. Wiem, że wypro-dukowanie płyty, opłacenie muzyków, stu-diów, promocja, to ogromne nakłady finan-sowe. Skoro jednak firmy fonograficznenarzekają, że są okradane, to może pewnąprzeciwwagą dla piractwa byłoby zmniejsze-nie o połowę ceny swoich produktów. Gdy-bym musiał zapłacić za płytę 20, a nie 60złotych, to na pewno nie kupiłbym pirackiej.A zamiast jednej czy dwóch płyt miesięczniemiałbym ich cztery czy pięć. Sadzę, że byłobyto z pożytkiem i dla mnie, i dla wykonawców,i dla firm fonograficznych. Nikt nikogo nieokradałby.

Rys. Sławomir ŁuczyńskiGorzej jest natomiast na rynku księgar-skim. Piractwo książkowe nie jest tak bardzorozpowszechnione, gdyż naród i tak małoczyta, a ta zdrowa część społeczeństwa, którachciałaby czytać, nie może, bo jej na to niestać. W sytuacji, kiedy życie zalewane jestprzez elektroniczne środki masowego prze-kazu, stosowanie takiej polityki jest tylkoprzysłowiowym gwoździem do trumny i takzdegenerowanego społeczeństwa. Zaczynamsię zastanawiać nad tym, czy komuś czasaminie zależy na tym, żeby społeczeństwo czyta-ło jak najmniej.Kultura i sztuka były zresztą zawsze kuląu nogi wszystkich systemów, więc trudnodziwić się, że jest coraz gorzej. A pytanie o to,czy w najbliższym czasie coś zmieni się nalepsze jest tak samo retoryczne, jak to, czyWitkacy wstąpiłby w swoim czasie do partiirobotniczej, gdyby przedwcześnie nie zakoń-czył swojego życia i przeżył wojnę? To drugiepytanie jest jednak bardziej prawdopodobne,bo być może Witkacy uznałby ten fakt, jakojeden z ważnych elementów swojego nie-konwencjonalnego życia. Międzywojennabohema artystyczna znana była z tego typu

poczynań, więc wyobrażenie sobie Witkace-go, jako działacza partyjnego, który na kolej-nym zebraniu, objaśnia swoim współtowa-rzyszom znaczenie dramatu „Wariat i zakon-nica” jest czymś zupełnie normalnym. Zresz-tą jeżeli ktoś ma szerokie horyzonty może iwyobrazić sobie to, że po nowym rokuwchodzi do księgarni i widzi oprawione wskórę powieści współczesnej literaturypolskiej i obcej po np. 5 złotych lub niepirac-kie płyty kompaktowe po 20 złotych.

Rys. Sławomir ŁuczyńskiWszystko to może się stać za sprawą na-szej wyobraźni, co chcielibyśmy dostać odŚwiętego Mikołaja pod choinkę. Ja chciałbymdostać od naszych nowo wybranych polity-ków i parlamentarzystów ustawę, która razna zawsze załatwiłaby wszystkie sprawykultury, żeby nie była ona kartą przetargowądo wystawienia inkrustowanej polichromiijakiegokolwiek przymusu bądź udawania, żeprzecież nie jest aż tak źle.A tak na marginesie, książki rzeczywiściemają być nawet po 5 złotych – tak mówiłWitkacy – w 1924 roku.
■

Andrzej Dębkowski
List do OjcaOjcze,Dobrze, że tego nie widzisz.Dużo nienawiści.Nasze głowy – pełne pustki.Nasze ręce – brudne i chude.Nasze serca – milczący upadek.Śniło mi się, że tam gdzie jesteś,Wiatr budzi w ludziachNiewidzialną potęgę,A Twój dzwonZieje strugą ciepłych oddechów.Pytasz czy zmieniło się odkąd ostatni raz domnie mówiłeś?Tak.Tłumy odwołują się do wyrwanej ciszy,Cała ufność to cios zmąconej powagi,A poniżenie staje pod każdym oknemI nie chce zawisnąć na krzyżu.Pozwól, że przerwę na chwilę.Zgasła świeca, muszę ją zapalić –Ale za rok przyjdę znowu.


