
Komu wolnO się ·śmiać · 
Oftatnlo Mc:tmrjo z ,JICcżboŃcilw" Olgi Us*'\słdej w JJa. 

zecie" inr 116 jest po prostu zdumiewojqca, Niejałci fSew) 
donosi, te taboret lbJł słunny, ~ował lrogo neba. ale 
był całkowkie nieimiesimy. KOieina· tako recenzjo w ,,Ga. 
iec:ie". 

No cóż - zależy co kogo 
~mfeszy. W~lnota śmiechu 
jeat rzeczą umowną i niektó
re rzeczy, nawet „obiektyw. 
nie" śmieszne, mogą naa nie 
bawiq, jeśli mamy zły hu-

' mor lub nie lubimy osoby, 
która nas rozśmiesza. Mam 
wrażenie, że mamy tu do 
czynienia z tym drugim przy
padkiem;vc>tga Lipińska nie 
cieszy się sympatią środowi
ska tworzącego „Gazetę Wy
borczą". Co by nie robiła, ma, 
po prostu, przechlapane. 

Nawet mniej więcej wiem, 
skąd się to bierze. Otóż Olga 
Lipińska nie była szermfe
rzem ope;iycji, nie zerwała 
kontaktów w. stanie wojen
nym z takimi ówczesnymi 
prominentami, jak Mieczysław 
Rakowski, a w dodatku - jak 
głosiła wieść - chciała ak-
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torom odbierać kartki mię
sne xa bojkot. 

Ga'ozal Co prawda plotka 
okazała się potem niepraw
dziwa, ale ł tak przylgnęła. 
Nie udało się jej odkręcić 
nawet prof. Klemensowi Sza
niawskiemu. 

Tak więc Lipińska została 
uznana za nomenklaturę i 
kiedy przyszła wolność, zes
pół teatru szybko ją wyrzu
cił. Potem zresztll ZlikWido
wano zespół, ale to inna hi- · 
storia. No a teraz ... 
Lipińska sobie pozwala: 

śmieje się z Lecha (tj. Pana 
Prezydenta, jak każą teraz 
pisać), śmieje się z naszych 
zludzeń o tym, jak możemy 
„pokazać Europie prawdziwe 
wartości", śmieje się z na-

' szego kombatanctwa „solidar
nościowego", z naszych „biz-

nesów", z roszczeń ,,fizoli", 
że chcą zarabiać trzy razy 
więcej niż profesor, śmieje 
się z mitu, :te • wszyscyśmy 
walczyli z komuną", z kleru 
i agres)'Wności Kościoła ka
tolickiego, ze zwillzków zawo
dowych, z chamstwa, antyse
mityzmu, zakiankowołci, nie
tolerancji, głupoty - w sumie 
ze wszystkiego i z nas wszy
itkich. 

Wolno śmiać się Młynar
skiemu, Pietrzakowi r.zy 
Gintrowiklemu, Lipińskiej 
nie wolno. A skoro to robi, 
to nie wolno uznać tego za 
śmieszne, tylko za niesma
czne. 

Mimo że wyło ze śmiechu 
całe miasto, że . rozdzwoniły 
się telefony i mnóstwo ludzi 
mówiło. że dawno ju:t czegoś 
tak śmiesznego i odświeżajll
cego nie widziało. 

No cóż, Lipińska nie jest 
z „Gazety" ... 

Jerzy 
WERTENSTEIN-ZUŁAWSKI 

soeJolog 


