
Olga Lipińska na planie ,,Krakowiaków I g6rall" Wojciecha Bogusławskiego - spektaklu, o kt6rym reiyserb mówi, że nie 
oznacz.a jej powrotu do telewizji FOT. TVP 

Rozmowa Przed dzisiejszą premierą J<rakowiaków i Górali" w Teatrze Telewizji , 

Sławę mamy, wciąż 
brakuje nam zgody 
Z Olgą Lipińską, reżyserką, 
rozmawia Jolanta Gajda
·Zadwoma 

W przeddzień Międzynaro
dowego Dnia Teatru telewi
zyjna Jedynka przedstawi 
"Cud mniemany, czyli krako
wiaków i górali" Bogusław
skiego. Wraca Pani tym 
spektaklem na Woronicza? 
Nie nazwałabym tego powro
tem. Ostatni kabaret pokaza
łam w czerwcu 2005 roku. Po
tem wyreżyserowałam kon
certw Opolu. A do śpiewogry 
Bogusławskiego przymierza
łam się od siedmiu lat Chcia
łam ją zrealizować na jubile
usz 2000 roku, ale nie było 
wtedy ani pieniędzy, ani 
ochoty. 

Aluzje Bogusławskiego zna
lazły teraz lepszy klimat po
lityczny? 
„Cud mniemany,,," nie jest 
sztuką stricte polityczną. To 
śpiewogra. dość banalna hi
storia z naiwnymi tekstami, 
z której aktualne akcenty wy
dobył czas premiery- gorący 
rok 1794, a potem inscenizato
rzy, wśród nich Leon Schiller, 
który upolitycznił ją, realizu
jąc w połowie ubiegłego 
wieku swoje adaptacje. 

Czy to, co poruszało ludzi 
przed 200 laty, może intere
sować widzów i dziś? 
To były Wtedy ostatnie mo
menty wolnej Polski, nadcią
gał trzeci rozbiór, wieszano 
targowiczan, w Warszawie 
była rewolucja, wkrótce 
miała wybuchnąć insurekcja 
kościuszkowska. Teatr w tym 
czasie spełniał ogromnie 
ważną rolę. Publiczność 
chwytała ze sceny wszystko. 

Nawet więcej, niż przekazy
wali aktorzy. Kuplety odczy
tywała jako komentarz dobie
żących wydarzeń. 

Pani też szukała aluzji do 
wsp6łczesności? 

W czasach Bogusławskiego 
mówiło się o patriotyzmie, 
swarach, o „charakterku" na
rodowym. Ja podkreśliłam 
sprawę zgody narodowej. Na
wet pozmieniałam pewne 
słowa, by całość brzmiała ak
tualnie. We fragmencie: „Słu
żyć swej ojczyźnie miło 
choćby i o głodzie/ byle świa
tło w ludziach było i sława 
w narodzie", zamiast „sławy" 
wstawiłam ,,zgodę", bo wy
dała mi się bardziej nośna 
Sławy. nawet mołojeckiej, na
ród ma za dużo. Zgody wciąż 
nam brak. 

Zamiastsatyrycznegozacię

cia i kąśliwości, z których 
słynęły Pani realizacje, wiel
kie słowa? 
Jestem satyrykiem, prze
śmiewcą, więc nie było mi ła
two. Jednak nigdy nie kpiłam 
z imponderabiliów. Nawet 
w kabarecie podśmiewałam 
się z mentalności, głupoty, 
przywar, ale nigdy z patrioty
zmu, ojczyzny czy symboli 
narodowych. Ja też jestem pa
triotką. Tylko że teraz tym pa
triotyzmem i miłością do oj
czyzny wycierają sobie gębę 
politycy różnej maści. Trzeba 
przywrócić słowom wła
ściwe znaczenie. Dlatego 
długo zastanawiałam się, jak 
przekazać, jak interpretować 
tewzniosłesłowawprzedsta
wieniu, nie podpisując się 
m.in. z panem Giertychem 
pod jego pojęciem patrioty
zmu i ojczyzny. 

Na co się Pani zdecydowała? 
Pierwotny tekst Bogusław
skiego był wielokrotnie zmie
niany, nawet przez samego 
autora. Ja poszłam za najcie
kawszą i najdoskonalszą in
scenizacją - zrealizowaną 
przez Leona Schillera. Mniej 
jednak nastawiłam się na po
litykę. Zrobiłam teatr w te
atrze, zabawę na scenie. Przy
wołałam premierę z 1794 
roku, z publicznością w ko
stiumach z epoki stanisła
wowskiej i jej emocjami zwią
zanymi z ówczesnymi wyda
rzeniami. Wprowadziłam po
stać Wojciecha Bogusław
skiego, pod którego okiem 
„aktorowie" grają śpiewogrę 
„Cud mniemany, czyli krako
wiacyigórale".Powstałyrów
nolegle plany, stworzył się dy
stans do przedstawianej hi
storii i wzniosłe słowa były na 
miejscu. 

I pojawiły się uwagi, że za 
mało refleksji, a za dużo ka
baretu w „Krakowiakach. .. "? 
To pojedynczy głos i pogar
dliwy. Broń Boże nie odcinam 
się od kabaretu! Jeżeli ktoś ko
jarzy ten spektakl z kabare
tem, to znaczy że kojarzy ze 
mną. Kabaret to moje logo. 
Rozpoznawalny rys, charak
ter pisma. Ale w tym przy
padku, uważam, nie ma pod
staw do podobnych ocen. Ka
baretowe skojarzenia mogą 
wywoływać jedynie aktorzy, 
z którymi od lat pracuję. 
Także przy produkcjach dra
matycznych. 

Nie mogła Pani z nich zrezy
gnować? 

Dlaczego?! Często powta
rzam, ż~ Vf kabaręcf e m.<,>gą, 
grać tylko najlepsi aktorzy, 

którzy na dodatek pięknie 
śpiewają. Jak Hania Śleszyń
ska, Krzysztof Tyniec czy 
Monika Dryl. Przez mój ka
baret przeszło wielu . akto
rów. Zostali najlepsi. Hanka 
gra u mnie w każdym Te
atrze Tv. Krzysztofa cenię za 
bardzo dobre aktorstwo, 
prawdę i formę. Nie rozu
miem, skąd w Polsce taka po
garda dla komedii i kabaretu 
oraz ich wykonawców. 

Czy scena kabaretowa nie · 
ma się ostatnio świetnie? 
W telewizji wypełnia sporą 
część ramówki i to różnych 
stacji. 
Ja robiłam inny.kabaret. To 
był raczej bardziej teatr ka
baretowy. Nie lubię szkol
nego prześmiewania. Trzeba 
mówić w kabaretach, że głu
pota nas niszczy, ale nie 
można przy tym wywalać ję
zorana ojczyznę. Z popular
nych dziś grup podoba mi się 
Mumio. 

Jest szansa na powrót „Ka
baretu Olgi Lipińskiej"? 
Nie wiem. Pracowałam w te
lewizji od jej początku, wła
ściwie współtworzyłam ją, 
ale okazało się, że należę do 
hołoty. Poza tym kojarzę się 
z kabaretem, czyli wygłu
pami, chociaż zrobiłam 
wiele dramatycznych spek
takli - np. w miniony wtorek 
kanał Kultura powtórzył 
„Przedstawienie » Ham
leta« we wsi Głucha Dolna" 
w mojej reżyserii. Jednak, 
nawet jeśli zrealizuję spek
takl z akcentami patriotycz
nymi, uważa się, że to wy
głupy. W takiej sytuacji 
trudno snuć plany na przy
szło~ć- ' , , · 


