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MAGAZYN SWIĄTECZNY 

W Teatrze „Komedia" w 10. Zatem b·olo 1trsorooło ka-

w . l . b ł baret._ 
arszawie wca e nM! yo - Motna i tak powiedzieć. 

:ło śmiechu tej zimy. U- Jutem zdenerwowana. Jedy
dział najmłodszych ~v nym rozwiązaniem, by dzieoi 
spektaklach dla dzieci naJ- nie marz.ły, b'lło ograniczenie 

ściej kończył się gryp" spektakli dla nich. Szkoda, 
czę ~· bo barwne wldowi3ko słow
dorośli s~ bardziej zahar- no-muzyczne „Przygody po
~wanl, więc opuszczali dr6tnlka Pipsa oraz jego 

~ury tylko dzwoniąc 

- T.ra.tlla pani na moment 
isajbard1iej dla nu przykry. 
Od miesięcy walczymy o ns
praw, kaloryterów. Chcemy 
pnynajmniej sakupi4 na wi
downi4 piec akumulacyjny, 
ale tu wymagane jeat r.ezw<:
lenie„. wład1 miutal Najtru
dniejaZll 11>raw" w teatrze -
oka2JUJ• 1i4 - jut l>okonanle 
barier administracy}nych i 
technicznych. 

- Sytuacja Jakby wyjęt" z 
Jedneso kabareciku Olrl Li..łi.
ak1ej, a t, r6tnłell, te tam 
lotono kaloryfery po sewnęt•
nej .tronie budynku teatraln'-

pnyjacl6ł papugi Trefery i 
pia ltlipu" Stefana Friedma
na, naldy do udanych i za
wai.e widownia jest zapełnio
na. Oczywiście ja mogę zam
knąć cały teatr, ale przecież 
1 tego nikomu nic nie przyj
dzie, ani Warszawie, ani ak
torom. Jeśli aktorzy zostaną 
tylko na tzw. gołej pensji, 
będzie to po prostu ro7J1'acz 
w kratkę. 

- Plotka nłe&le, te chce Pa
ni wył,cZJtie aama zarzą,dza6 
teatrem. ~i mob Pani nie ufa 
swoim _Airacownikom admini

m? 

klem nl.eufnołol do ludzi. Nie 
znoa?Ał tylko tnr. 1yatemu 
pollki•j praC7, HTli nl--
łatwianla apraw od ~ld, pry
watnej gadaniny l>rze1 tele
fon, medytowania o tym1 jak 
to aifl nie da nic voblc. U
wa:tam, te wszy•tko m~na 
załatwić, nawet w kryzysie. 
Wiele rzeczy muu,,. więe aa-

1fff, 

ma dop11.n.owa4, wiele aa.ma 
załatwi6. 

- Plotka teł nepOH, to jeał 
Pani jako dyrektor l rdyser 
surowa I apody~yct1na dla 
swoich aJdor6w, ńlo &JIOUl!łe& 
1przeclwu. Nlekt6rsy woleli na
wet o4ejś6 11 łer.tr11 nli • Pa
ni' w1p6łpraoowa6. To prawdaT 

- Tak. Niektórzy ode.uli 
sami, z niektórymi routałam 
się ja. To ~esztą naturalne. 
Aktor szuka dyrektora, któ
ry go akceptuje i wykorzy
stuje, a dyrektor też chce 
mieć zespół odpowiadający 
jego założeniom artystycznym 
i gustom. Mój zespół to w 

· większośd młodzi aktorzy -
sprawni r>uchowo ·i śpiewają

------- cy. Lubią teatr muzyczny i 
prawie w każdym prr.e~ta
wieniu się śpiewa. Aktor nie 
umiejący śpiewać ma tym 
samym mniejsze· tr.an&e na 
sukces, dlatego niektórzy o
deszli. 

A oo do mojej surowości i 
a,POdyktycmości to pn.e.sada. 
Lubię aktorów, potrafifl .z: 
niektórymi pracować całe la
ta. To prawda, . t.e faworyzu
j• tllkich, którily potrafią naj
lepiej &realizować sadania na 
•~ie - po prostu utalento
wanych. Nie jMtem w tym 
odosobniona. Kaidy dyrektor 
czy retyser ~dzie starał się 
zdobyć dobrego aktora, bo 
t.d eh~ mieć aukce.s. \ Niech 
pani nie wierzy w różnł plot-

Ikt o ~ w tutra To 
aztulta joat okrutna, odr1uca 
nlesdolnych i miernych. W 
t.atr.ze nie ma demokracji., a 
aprawiedli'N'Ość polega na 
tym, te główne role mUSZI\ 
grad naJl~l. Nikt w imle 
równo.ki nie obsadz.l złego 
aktora w głównej roll, a nie
porozumienia wynikają cz.ę-

kt6r' ma 1agra6 ·był& mu bli
ska - wted:r mo&fl wymagać 
od niego zagrania roll bardzo 
dobrze. wet~. nP· tak w1pa
niałego a~tora, jakim ~~t 
Zibya:r.ek Zapasiewk1. W pe
wnych rolach sięga na.praw
dę ideału, 1>ewne robi bardzo 
dobrze, ale ja bym się zawa
hała przed obsadzeniem go w 

IOllalfh, ale ty. 
czy i mam nad 
cOlł Jll'ob1'. ~ 
nym kabarecie! 

- Wlałnlel 

widow~ adol 
BJ' wids6W dl 
Olsł LlpidsklejJ 
dnak Pani k-

tCI-
WYWIAD Z OLGĄ LIPIŃ 

ato z. braku krytycyunu w 
stoi;;unku do siebie. Dlaczego 
on a nie ja? Ja przecież je
stem lepszy. Trudne to nie
raz sprawy, trudne rozmo
wy„. Niełatwo pogodzić się z 
tym, te jest .się gorszym. Na 
szczęście w teatrze jest ze
spół, są gwiazdy i drugi plan 
- protagoniści i chór, potrze
bni jedni i drudzy. Czasem 
aktor z drugiego planu trafi 
na rolę, zrobi świetnie epi
zod. jakoś się odnajdzie 1 

„wyskoczy". Reżyser czy dy
rektor musi to zauważyć. 

roli ostro komediowej. Kie- twlercW.ll, łe 
dyś Zbyszek mówił, te chęt- w kabarecie 
nie za~rałby Papkina .. Przy- sawracaniem 
i.nam 1141 szczerze, te me bar-
dzo go widzę w tej roll., choć by Pani nlo 

- Pani to zauwałaT 

na pewno zrobiłby ją bardzo 
dobrze. 

- A sdzie miejsce na ryzy
ko' 

- Alei ja ryzykuję. Kiedy 
wbiłam w telewizji ,,Damy i 
huzary" i rolę Maj0ira zapro
ponowałam Markowi Wa!lcze
wskiemu nastąpiło powszech
ne . zdziwienie. Jak? Skąd? 
Dl'iczego? Tę rolę powinien 
grać np. Wichniarz. urodzony 

- Ocli, tak i cieszę aię tak Major - doradzano mi. Tak, 
samo jak aktor, któremu aie zgoda. Wichniarz to rzecz~
udało. Lubię jak aktor pctra:• wiście ~wietny Major. Mnie 
:U mnie zaskoczyć czymś nie- ciekawiło coś innego. Zo
ba.nalnym w sposobie bycia baczyłam w Marku Walcze
na acenie. To naPrawdę jest wskim to, co chciałam widzieć 
aat}'llfakcja - praca 1 akto- \ <' Majorze - pe~ pasję. 
rem pos:r.ukującym ciekawych C.nclałam, by Major był fluria
środk6w wyra:r.u i dlatego tem 1 Marek zrobił to wv;pa
zawsze bardzo długo za.5tana- 1nialel Jego Majo.r był cieka
wiam aię nad obsadą. Nie wy, nie-banalny, po prostu 1.n
mam zwyczaju tzw. „Łama-

nia" aktora, to 111aczy n~ 
ob.aadz.am go w roli od.leg~ 
od jego wlasnej struktur 
psy~mej. Nie -wymaga 
tego czego - w moim prze 
ko iu - nie zrobi dobrze. 

.ety mi na tym by postać,! 

dawała, ite je 

- Nie rob 
kolegów sait! 
·zbyt wymaog~ 
zapominać, że 
telewizji. Za 
barecie stara! 
stosunki i w ' 
żyjemy. W 
w programi 
był blichtr, r, 
gancki kon:f· 
łaoh. To było 
za kulifami 
rzeJ , a Właśc 
Potem, w k 
niob latach 
wet fasada. 
dół zamiast 
się dyrekcja. 
z dyrekcją ~ 
!<,rycia. Było 
działań i ni 



ma n~ad •była rnu bll
wted7 mOi4 wymagać 

go z.agrania roli bardzo 
. Wdrny · n,p. tak wapa

>o a~tora, jakim ~est 
f.ek Zapasiewicz.. W pe
h rolach 1ięga napraw
~ału, pewne robi bardzo 
r· ale ja bym się zawa
przed obsadzeniem go w 

l.Oll&ah, al• tycie li4 ni• ltoó
cz.7 i mam nadziej" te jenoi:e 
~ mrobi4, takie w teilew11%yj
nym kabarecie. 

- Wldnlel Po11& warszaw•kll 

widownlll 1dobyla Pani mllio· 
a7 wid16w d1l41kł kaba.rełowl 

Olrt Llpl6sklej w łelewl1jl. Je
dnak Pani koledzy po łaohu 

• 
t(ł, 

OLGĄ LIPIŃSKĄ 
tro komediowej. Kie- łwlerdzlli, łe ło, oo Pani robi 

.byszek mówił, te chęt
agrałby Papkina. Przy
aię su:zerze, te nie bar

_o widzę w tej roll. choć 
lewno zrobiłby ją bardzo 
e. 

sdzie miejsce na ryzy-

Ale.t ja ryzykuję. Kied~ 
m w telewizji ,,Damy i 
y" i rolę Majo.ra zapro-
ałam Markowi Waleze-

mu nastąpiło powszech
ziwienie. Jak? Skąd? 

zego? Tę rolę powinien 
np. Wichniarz, urodzony 

- doradzano mi. Tak, 
ll. Wichniarz to rzeczy. 
le 4wietny Major. Mnie 
~:Viło coś innego. Zo
yłam w Marku Waleze
~ t.o, co chciałam widzieć 
~orze - pewną pasję. 
iłam, by Major był flw"ia-
1 Marek zrobił t,o W1Spa
I Jego Maj0ir był cieka

nfebanalny, po pr061ru i.n-

w kabarecie nie jesł 1ałyr" leci 
sawracanlem sło~y, łe lepiej 

by Pani nie roblla nic, nił u-
dawa.ła, ie jesł ło Hłyra. 

- Nie robię kabaretu dla 
kolegów s!lJtyry-ków, oni są 

·zbyt wymagający. Proszę nie 
zapominać., że robię kabaret w 
telewizji. Zawsze w moim ka
barecie starałam się pokazać 
stos.unki i wa.rU11Jki, w jakich 
żyjemy. W okresie „sukcesu" 
w programie „Gallux-show" 
był blichtr, rewia, pió.ra 1 ele. 
ganek! kOiilfexansjex w sanda
łach. To było :r. przodu. Z tyłu , 
za kulisami było trochę go
rzej , a w1aściwie %Upełnie źle. 
Potem, w kabaTecie w osta<t
nioh lafach zrujnowała się na
wet fasada. Kurtyna szła w 
dół zamiast w górę, zmieniła 
się dyrekcja. Kocrrllikt zt!SiPOOu 
z dyrekcją był jut nie do u
krycia. Było dużo pozornych 
działań i nigdy nie doezlo do 

biłam „Gallux-ehow", filarem 
był Andrzej Zaoraki i wyoa
wało lię, te be:r; niego nie 
ma mojego kabaretu. Potem 
przysl.li inni. jak Gajos, Re
wińsBd i w pewnym momen
cie ich tet mote zabraknąć. 
Mam llllld!z.!ej~, te uda ml silę 
stworzyć nowe postaci. cho
c!at jestem bardzo przywill
zana do etarych i trudno i 
przykro jest mi rou;tawać 
al• a k.t6rąlł z nkh. 

- A jednak aa.ma Pa.ni po
wiedziała parę lat temu, te 
be:1 Kobuszewskiego, Fron
cnewsklego, Gajosa." 

- N Le będzie to jw ten 
ka):>airet, ale będzie !Inny. 

- Czy jedna,k lepszy? Wd
my przykładowo osta.łnl kaba
ret." 

- Ostatni kabaxet nie był 
ani lepszy, ani gorszy od po
przednich. Chcę przejść w 
nową formę i chcę to zrobić 
bezboneśnie. Uważam, te był 
on nawet tekstowo mocniej
szy ·od innych.„ 
-T 
- Tak Ul\vażam, choć 

mniej w nim było zabawnych 
sytruacji, Kabaret jest, a w 
karoym razie powinien być 
taki, jakie są czasy. Kiedyś 
robiłam „Właśnie leoi kaba
recik". Polegał on na czystej 
zabawie zwariowanych ga
gów z telewizorem, teraz mu
si być w nim więcej publicy
styki. 

- Chce Pani zrezygnować z 
tej, tak bardzo charaktery
stycznej dla Pani kabaretu li
terackiej, a nawet czasami po-
etyckiej formy? ' 

- Ale! nie. To iuż taki 
mój styl. Nie interesuje 
mnie w sztuce sucha publi
cyistyka. Jeżeli jest ona w 
moim kabarecie - to w ab
Sllll'dalinej formie. Aktorzy z 
którymi pracuję świetnie to 
iro?Jumieją 1 wiedzą jak prze-

Str. I 

- Czy 1 pozyływnym efek· 
łem'f 

- Nie. Mam wrogbw l 
przyjac.iół, może więcej tych 
drugich. Jeśli klto4 nie chw:r
ta konwencji w której 1i4 
pol'luszam, to co robię wyda
je mu aię głupie i bez senau. 
Do.staję listy z wymyślania
mi, bairdzo niera:r. napastliwe, 
nie dopusr,czająoe myłU. ie 
kogoś ininego mote to co ro
bię bawić. A przeciei motna 
nie irytować się i wyłączyć 
telewizor, lub nie przyjść na 
przedstawienie do „Komedii". 

- Mówiła Pani aporo e ka
barecie, jeco nowej formie, a 
ja, ohclala.bym jeszcze powr6-
c16 do łeałru, Co zapowiada 11• 
noweco w Teałno „Komedia"! 

- W tej chwLli pra.ou:j„ 
nad nowym widowiskiem ka
baretowym w rodzaju grane
go obecnie „Smiechowiska". 
Koirzysia.m z tego, te mam w 
teatrze „dyrektora" mojego 
telewizyjnego kabaretu -
Miśka - Janusza Rewińskie
go i paru utalentowanych 
akto.rów, Jak Drzewicz, Ma
ciejewski, Mrowiec, Biemac
ka, Szymczykiewicz, Sleszyń· 
ska, Grochoczyński, którz7 
sprawdziU się w cie5zącym 
się dużym powodzeniem 
„Sm.i.echow~kiu". Pwbltcz.. 
ność 1'1.lbi tego rodzaju przed
stawienia (niektórzy widzo
wie przychodzą na „Smiecho
w~lro" po kilka raey) a mn~• 
i aktorom daje to satysfak
cję. Cze.go ::hcieć więcej? 

Zresztą nie mamy zbyt du
żego wyboru. Są kłapoty s 
repertuarrem komediowym. 
Autorzy stronią od komedii. 
utarło się, te ckamat i tra
gedia to bardziej godne a,po
soby przekazywania treści 
ważkich. Wynika to być mo
że z przesadnych !ałszywych 
ambicji , te śmiech nam n!e 
przysit.ot!, t.e to co śmie!!'ll!le jest 
gons-ze od tego, oo 2l0Stało po-



tO maczy n 
w roll odlegi 

asnej struktur 
Nie wymaga 

- w moim prze 
iit zrobi dobrze. 
L tym by postać, 

ny, oryginałny. A taki Majo.r 
może oowinien zaistnieć w 
naszej świadomości. 

- Ale Fredro jut tu 1peey
fłesnym przykładem, to właśnie 
w nim jest Palli IS(lzególnie 
pdekorna. 

- To prawda. Ba.rdzo lu
bią Fredrę, c7'ęlto przed zaśnię
ciem .czytam „Zemstę", mam 
lll na pamięć. Czasami ob.sa
dzam w wYdbratn1 rMnych a
ktorów, jan©y ugra[! np. Cze
śnika. Milci.ka czy Papli:Lna, 
a Fredro atwa.rza olbrzymie 
mo:tl!wośc!. Jeżeli w jego sztu
kach obsadzi się nieoczekiwa
nie ~tora, nagle odświeża się 
cała akcja i utwór 11fbie-ra 
nowyoh ba·rw. Parę lait temu 
w kabarecie Fronczewski &rał 
Cześnika a DyndailsJdego -
Basia Wrzesińska i Jall'lek Ko. 
bllllzewski. Oczyw!kie był to 
Fredro w wydan:i!u kaibareto
wym i akaz.ało się, :te atary 
Fredro bardzo dwietnie tiedzi 
w !calbarecie. 

- Pani teatr nie jest jednak 
ł)'powo komediowy, wystaro1y 
prsejrseł repertuar 1 01łałnioh 

lał, aby 1twłerdzl6 Ił niektóre 
1 przedsławle6. trudno nazwali 
komediami. 

- Tak. W.powszechnym po
jęciu lrom.eclia to co.4 lekkie
go, łatwego i przyj6lllinego, 
taka pianka - naj!lepiej fran
cuska, troohę p~kanbna - a 
ja akUII'at tego nie 7lllOSZę. Ln
teresuje mnie komedia współ
<:zeana. na.sycona 1aity.r1l doty
cr.ąc• naszej 1zeczywiistości. 
Chcę a•by - pwbliczność się 
śmia'ła i zarazem nielpOkoiła. 

- C.1 dlatego jest Pant d)'· 
rektorem teatru, te nie lubi sa
lełnoiol I woli sama dyrektoro
wa6? 

- Dy:rektorem zostałam z 
powodu pychy. Wtedy, w 1977 
roku, -wydawało mi się, te w 
ciągu j dnego sezonu zr;~ię z 
nie naj pszego teatru w War

zawie dobry teatr, ie mnie 
usi s udać. 
-Ud 
- W , po kiq,lru H· 

tell WYmarzoneJ,, wspaniałej 
premiery. 

- Schowała 14ę P&nl H 1zta
fał teatralny, bo tak wygodniej? 

- Teatirzyilc c:z.y e~trada, 
któ.rll pokazuj~ w kabarecie 
to naturalnie utafat. Ale ta
ka mała 1pol~mość z różny
m! postawami może być w 
kat.dyall środowiskJU, nieko
niec7.ill!e teatralnym, które -
to prawda - najlepiej znam. 
Oczywi.łoie, mam kłO'l)Oty, bo 
robię kabaret satyryczny, a 
więc nde pokazuję rzeczy
wistości w afirmacji, tyl
ko w destruikcji. Nie mam 
pozy,tywnego bohatera, z któ
rym widzowie moeMby się 
identytl.kować bez zastrze
żeń. Bohaterem mojego ka
baretu jest gfu,pota. Pokazuję 
chamstwo 1 głupotę dlatego, 
że mnie to draż.ni i przeszka
dza tyć. Po,pularność kabare
tu łwfadczy, :te nie jestem w 
tym odosobni011a. 

- Oo jaJdj or.i;aa przes kaba· 
reł · blgi Lipińskiej przeehodli 
huragan, Ostatnim razem wy
miotło ltobuSMw1klego, GaJo-
1a, a woześnleJ Fronczewskiego, 
Pokorę I Innych. Dlaczego? 

- Ka:idy s nich odcllodz!ł 
z innego powodu. RobU!śmy 
ten ostatni kabaret przez 6 
lat. Jest to Cihyba ta.ki okres, 
w lclórym gr.upa .się zawilllu
je, osiąga w !lWOich Jhożli
wościach pewne ap eum i 
ro~da 1ię. To aturaJne, 
ni.o nlie a;. ć w rld.-
z.miell'liQ!le j ie przez 
d!iu-tszy czas. iedyś, Jdy r<>-

Fet. CA'I' 

kazywać widzom pewne treś- wiedziane serio. Je.steśmy 
ci.. bez uciekania w dowcipne społeczeństwem o wzorcach 
alu:zy~kli d. mrugam'iia okiem. bohaterów narodowych w ty
MO'ie wydawać się to pani pie tragicwo-romantycznym. 
paradoksem, ale przy wszyst- W naszej tradycji literackiej 
kich 1zaleńlstwaah , które ro- nawet błazen kll'ólewski był 
bimy w kabarecie, mówimy tragiczny. Autora nie nobili
o naszych sprawach prosto i tuje pi:sanie komedH. Tak 
jasno. już j~t i nic na to nie pora-

- Czy to prawda, te kfoi dzimy. Bardz.o lubię i cenie 
nawet ,napisał pracę doktor~kl\ komedię. Uważam ją za ga-
na łemał Pani kabaretu? tunek sztuki bardzo trudny, 

T 
w którym niestety nie możrul 

- ak, dotyczyła ona per- oszukać. Oglądając dramat 
cepcj! programu „Wla§.ni.e le- mo2mJa go w milczeniu ruie 
ci lkabare'Cik", tego ty:>U hu- akceptować. Na komedii jeśli 
moru. żart był celny wiemy od ra-

- Csytala ~ Pa.ni? zu. Sm!eje się Pani czy nie? 
- Oczywiście. - Dziękuję za rozmowę. 
- I jak ten odbiór wypedł 

w badaniach naukowych, Ja
kich miał widzów kabarecl-'.I:? 

- Ze wszys<tkich gru,p za; 
wod01Wyoh. Oczywiście widza 
baa'dziej wyrobionego bawiło 
co innego nili; widza mniej wy
kszitałconego. I jeśli robi l!ię 
program o tak masowym od
biarze jak telewizja trzeba o 
tym pamiętać. Zresztą marze
niem każdego twórcy j 
być 2l!ozumianyilll' i &keep 
wainym przez szerokie kr 
społeczne. Nawet ci najb 
dziej awangardowi też 
mieć jak na}większą p 
n~ć. Ja !kaźidym 
to się star 

Rozmawiała 

ZDZISŁAWA 
OTAŁĘ 


