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- Nie, chociat •Il podejrzenia, 
te to z powodu pani premier 
$uchocldej, ale ja naprawdę za· 
ezęłam pracę nad tą 1Ztuką je-
1zcze w 1tycpliu, kiedy o kobie
cie-premierze nie było mowy, a 
Fredrze te! przecie! nie chodzi
ło o rządy kobiece. On, jak wia· 
domo. chciał pokazać głupotę 
rzącfaąeych w małym miitstecz
ku, rządy kobiet, w tamtym 
czasie tak absurdalne, uznał wi
da6 za najlepszy sposób„. 

- Cz11 rięgamv Po Fredrę, 
b1/ mótotd O MIZl/Ch pf'Oble
mach1 
- Fredro jest potrzebny Pol-

1Ce jak powietrze, piękny język, 
wspaniałe postacie 1 oddające 
charakter Polaków - warchol
stwo, głupota„. Lub11t Fredrę 1 
chętnie go reżyseruję. 

- Bo tei współczesne; do
brtj komedił nie ma. 
- To prawda. U nas nie wy

kształciła się trady!!ja komedio
wa. Fredro, Bałucki, Mrożek 1 
właściwie na tym koniec. Come
die Francaise jest teatrem ogól
nie szanowanym, a komedia ja
ko gatunek cieszy się u Francu
zów najwyższym uznaniem. ' No, 
ale wiadomo, że Francuzi są 
niepoważni. Nam śmiech nie 
przystoi. 

- Ale zarazem ostatnie 30 
lat przyniosło f'OZkwit polskie· 
go kabaretu, który stał się na
szą specjalno§cią; pamięta Pa
ni to okre§lenie: „najweselszy 
barak w naszym obozie"? 

- Tak, ale teraz, mówiąc 
między nami, mnie śmiać się jut 
nie chce. W czasach komuszych 
nie identyfikowaliśmy się z tym 
państwem, byli „oni" i „my", i 
sytuacja była jasna. Nie mając 
na nic wpływu, mogliśmy się 
śmiać, kpić, próbując przy tym 
oszukać cenzurę. Smiech t 0 by
ła mocna broń. A teraz? Nie ma 
„wielkiego brata", rządzimy się 
sami 1 to, c0 z tego wynika, jest 
dla mnie dramatyczne. Obecnie 
robię kabaret ze strachu, ze zde
nerwowania, z rozpaczliwej nie
zgody na małość i głupatę na
szych wczorajszych bohaterów. 

- Dlatego tyle w ft.im wąt
ków publicystycznych? 

DZIENNIK POl.Sl'ł 

Terapia kabaretowa 

Zderzenie czołowe 
- Kto• mi jut powiedział, te 

moje kabarety 1ą coraz bardziej 
1mutną publicystyką. Ale tu· już 
naprawdę nie można tartować. 
Ja przynajmniej nie mam na
stroju do !artów. Mnie nie •mie
szy kretyn, wchodzący na try
buni: sejmową i zgłaszający 
wniosek, od kt6reg0 wło1 się je
ty na głowie. Albo inny, który 
w telewizji przekonuje, :te jes
teśmy „w łapach humanistów" 
l że należy ,,zwalczać tolerancjo
nizm"~ Nie potrafię tego lekce
ważyć l nie uspokajają mnie 
głosy, że to margines; jeteli ta
kie postawy dostaną odpowied
nią pożywkę, t 0 jest to zaraza 
nieprawdopodobna. A ja naj
bardziej na ~wiecie boję się fa
natyzmu - wiemy z historii, do 
czego prowadzi. 

- Aż tak źle, myślę, nie jest. 
Ten Sejm potrafi również do
starczać powodów . do jmie
chu„. 

- O, tak. Wie pan, jak wY
gladała próba generalna nowej 
aparatury d0 głosowania w Sej
mie? Prowadzący próbę marsza
łek Sejmu tłumaczył, że po le
wej stronie jest znak „mi11.us" 
do głosowania na „nie", po pra
wej „plus" - na „tak", a w śro
dku jest - jak powiedział 
szczelina, d0 której wkłada się 
kartę identyfikacyjną. Na to 
wstał jeden z posłów mówiąc, 
że wyraz „szczelina" razi jego 
uczucia estetyczne. Ktoś inny 
zaproponował więc, żeby to się 
nazywało „szpara", co z kolei 
innym posłom ile się kojarzyło. 
Ostatecznie zgodzono się na dziu
rę. Dyskusja trwała godzinami. 

- Jest ,...; tak §miesznie, że 
trudno W)l )rać z rzeczywistoś
cią - jak przekornie mówi 
Pietrzak? 

- że kabaret przegrywa? Mo
że„. ale styk mentalności społe
czeństwa wychowanego w socja
lizmie ze swoiś.cie pojętym ka
pitalizmem, który usiłujemy 
wprowadzić, to dla 1atyryka o-
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gromne pole do popisu. Z t7M, 
że nie jest to wesołe. 

- Panł ;ut w.czdnłeJ nic 
dzłelila 1.0 kabarecie rzeczy
włsto'cł na „mv'' - „oni", ale 
kpiła aobte i nasz11ch wad. 
Teraz t„ jest jeszcze bardziej 
widoczne. Czvm się za to pła
ci? 

- Czasarnł niechęcią widzów, 
na szczęście mniejszości, co daje 
mi ostatnio podstawy do opty
mizmu. Zawsze interesował mnie 
człowiek f społeczne reperkusje 
działania władzy, nie sama wła
dza. M:i pan rację, ja nie §mie
je się tylko z władzy, ale i z 
nas, ze społeczeństwa - przecfe:t 
ta władza jest naszą emanacją; 
my§my sobie sami wybrali ta
kiego prezydenta, taki parlament. 
I ten nasz chory egalitaryzm, 
ł.a swoiście pojmowana demo
kracja! 

- „Zawsze byłam napra
wiaczem §wiata. Wtrącalam 
sfę w swoje i nie swoje spra• 
wy wierząc, że moqę coś zmie
nić" - wyznala Pani przed 
łat11. 

- I dalej w t 0 wierzę. Teraz 
tym bardziej jestem przekonana, 
te dopóki można, trzeba tupać i 
nie zgadzać ·się na pewne rze
czy. I należy to robić tak, żeby 
ludzi poruszyć, padr.iałać na emo
cje, zdenerwować, wzruszyć, 
rozśmieszyć. 

- „Urzędnicy Pana B." - tti 
piosenką poruszyla Pani na 
pewno.„ 

- Narobiła straszneg0 szumu, 
dostałam około tysiąca listów, 
różnych - z wymyślaniami też, 
większość jednak była za mną. 
I to jest optymistyczne. Przy od
biorze tej piosenki powstało nie
porozumienie. Nie atakowała ona 
ani Boga, ani religii, ani nie 
obrażała wiary, były tam za
strzeżenia do„. można powie
dzieć, sposobu zarządzania spra- ' 
wami duchowymi. Tak, irytuje 
mnie pazerność ksłęty, obłuda. 

Drażnłll mnie interwencje hie
rarchów w 6rodki przekazu. 

- Jafł Tadwsz Stanłsławskł 
odszedł • Pant kabaretu, do
strzegając w nim elementv 
ant11kleT11kalne„. · 

- Mogf: wyrazić tylko !al z 
tego powodu: cenię Janka f lu
bię, mnie jeg0 poglądy nie prze
szkadzają. Ale jeżeli jemu prze
szkadzają moje i nie chce ze 
mną pracować - nic na to nie 
poradzę. 

- Wspomnteli§my już w te:I 
f'ozmowie cenzurę; gdybym 

l powiedział, że w kabarecie 
wywierala ona też pozytywny 
skutek, zmuszając do finezji... 

- Niech pan tak nie m6wil 
Jeżeli ktoś nie miał poczucia 
formy, to mu cenzura na pewno 
nie pomaitała. Sztuka wymaga 
formy. I dziś na trudne r.zasy 
dla kabaretu narzekają eł, dla 
których jedyną forma było: stać 
na estradzie, mówić do mikrofo
nu teksty czasami bard1.0 mier
ne, przetykane różnymi aluzyj
kami i mrugać do publiczności, 
że mówf się o sprawach waż-· 
nych, zakazanych. Dziś nie ma 
tematów zakaz:mych i nast?ly 
rzeczywiście trudne czasy dla 
„mruqaczy i aluzjonistów" -
stąd u nich tęsknota za cenzurą. 
Ile cenzur::i zrobiła złe"o, prze
konywać chyba pana nie muszę. 
Dziś z tvch zakazów można się 
tylko pośmiać. 

- Wted11 nie byl0 ~miesz
nie.„ 

- Nie. Żart o ruskich pie!o
gach wyłączył mnie na ·kilka 
miesięcy z pracy, cenzor dosfał 
nal!anę, redaktora 0 dpowiedzial
nego przeniesiono na ni~sze sta
nowisko I tyitodniami toczyło się 
j?kieś absurdalne dochodzenie -
„kto się za tymi ruskimi piero
gami kryje" i „kto mnie inspi
rował d0 publiczne110 wustępo
wania przeciwkn sojui1zom". Nikt 
się nie śmiał. Po wielu perype
tiach, z opresji wyciągnął kaba-

ret 1am preze. Szczepański, kt6-
ry przeciął „,ladztwo" krótkim 
stwierdzeniem: „Dajcie im spo
kój, to sq tvlko art11lcł, eł fdiocł 
nie wiedzą, na jakim 'wiecie ży· 
ją". Niezbyt może dla nas po
chlebnie, ale skutecznie - kaba
ret wrócił na ekran, ale tak bar
dzo patrzono ml na ręc.e, że wła· 
ściwie można było robić tylko 
gagi i tłuc różne przedmioty -
każdy ·tekst wywoływał panikę 
i na wszelki wypadek skreśle
nie. Nawet 0 kurtynę, którą Tu
recki, ciągnął w górę, a ta spada
ła w dół, toczyła się zajadła 
walka. Wszystkie wskążniki szły 
w górę, a ta przeklęta w dół! 
Coś w tym musiało być„. 

- Teraz na szczę§cie cenzu-
ry nie ma. „ 
- Nie ma, mogę mówić i pi

sać, co chcę i do czeg0 jestem 
przekonana. Nikt mnie nie kont
roluje, nie muszę tłumaczyć, co 
przez to, czy tamto chciałam po
wiedzieć. Nikt mnie nawet nie 
ostrzega. Ale odpowiadam za 
wszystko sama. Oczywiście nie 
jest t 0 przypadek, że zostałam 
zdjęta z etatu w telewizji (od 
maja jestem współpracowni
kiem), że zdjęty został program 
„Piosenki z Kabaretu Olgi Lipiń
skiej", że nie wolno mi osobiście 
pokazywać się na ekranie. Cen
zury nie ma, ale kierownictwu 
ma prawo nie podobać się moja 
działalność. „Sam tego chciald, 
Grzegorzu Dyndalo" - · mogę 
powiedzieć 0 sobie. Tak jest, zo
stałam skarcona za moją „dzia-· 
łalno§ć artystyczną" i to jest w 
porządku, ale nikt mnie nie po
ucza, jak powinnam myśleć i co 
jest dla mnie dobre. Wolę taką 
sytuację. 

- Ale jest jeszcze publicz
ność, którą też warto by za
pytać o zdanie. Zdjęty przez 
kierownictwo program byl lu
biany i oczekiwany. 

- Mnie te:Ł się zawsze wYda
wało, że najważniejsza jest pub
liczność, te sens naszej działal-
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no•cl na t7M polega. Jeśli !st~ 
niejemy 1ami, dla siebie i waż• 
ne 1ą tylko nasze wewnętrzne 
i z•wnętrzne układy, to napraw• 
dę wszystko jedno, co miga na 
ekranie. Wobec teg0 że podsta
wowe logiczne rozumowanie, it 
kaidy szef powinien szanowa4 
ludzi pracujących na sukces flr· 
my, którą on ·kieruje, bierze w 
łeb, lekceważenie pubVczno4ci 
jest tego konsekwencją. 

- Mówim11 o amutnvch 
1prawach, a przecież ronna• 
wiam11 o kabarecie. 

- Wie pan, ja naprawdę lu
bię się •mtać, lubię najgłupsze 
tarty, z przyjemnością oglądam 
Benny Hilla i. chciałabym robić 
wesoły, pogodny program w we
sołym, zdrowym i bogatym kra• 
ju, bo bardzo lubię nasz kraj -
nigdy nie myślałam o emigracji, 
'ale nie mogę wytrzymać cora,z 
bardziej demokratycznie panoszą
cej się głupoty. 

- Nie nazbyt to proste glu
potą tłumaczyć chamstwo, huc• 
pę, arogancję, ksenofobię? 

- A nie sądzi pan, że to wła
śnie bier:za się z głupoty, z umy
słowego lenistwa, z niechęci do 
otwartości myślenia, do scepty
cyzmu, ze zbyt dobrego samopo
czucia? Tak jesteśmy wspaniali, 
że już nic nie musimy - należy 
nas tylko podziwiać. Nie podzi
wiają? Więc się nimi - tymi 
wszystkimi nie-Polakami pogar
dza. Jesteśmy najlepsi. Nasz au
torytet pracowicie budujemy 
właśnie na pogardzie dla innych. 

- To skąd poczucie 'braku 
wiary, że będzie lepiej, skąd ta 
frustracja? 

- Myślę, że z czołowego zde
rzenia tej naszej wyjątkowości z 
rzeczywistością, z życiem codzien
nym. Jest nam źle, więc ktoś 
musi być temu winien i trzeba 
go koniecznie znaleźć i puścić 
w skarpetkach, ·nie przebierając 
w środkach. Jeśli takie myślenie 
potwierdza się 0krągłą pieczęcią 
państwową - to mnie się jeżą 
włosy i naprawdę zaczynam się 
bać. 

- Stąd nadmiar publicystyki 
w kabarecie? 

- Nie ma pan pojęcia, jrik 
chciałabym 0dejść od tej publi
cystyki i bawić publiczność do 
łez absurdalnymi żartami 
niestety nie wymyślę lepszego 
skeczu od tego ze „szczeliną" w 
Sejmie. Tej konkurencji nie prze
skoczę. 


