
W spólpracować z plgą Li-,,. 
....P ińs;; a to tysiące dodat ko-

J siwych wlosów, to 
przyspieszona choroba wrzod0wa. 
dziesi <! tki przekleństw od lekkich 
do n :1jci ęższych, lecz to przede 
wszystkim ogromna sa tysfakcja. 
Lipi11ska jest uparta. despot~czna, 
ma swoje ~ympa tie i uprzedzenia. 

zaś aktorów dobiera ona zawsze 
sama, tak , że nikt jej nie wyrzuci! 
i dzir;:ki temu jej kabarecik jest jcdy; 
ną inteligentną ofertą cozrywkow;1 
polskiej TV we wszystkich progra
mach. Jeszcze w pocz<itkach lat sie
dcmdziesi~!tych rozpoczr;:la cykl 
programów .,Gallux Show" - sa
tyryczną odpowiedź n:.i hasło „aby 

Lipi1\ska jest zło.śliwa, kąśliwa. by
wa głęboko reOeksyjna, i co 1rnjważ
nicjszc, w tych trudnych czasach 
stawia na pogodę ducha, .. że 
wszystko już było, co się porobiło. 
kuku na muniu, br;:c" . Przed laty 
Jan Kobuszewski śpiewał ,.point de 
rcverics", a był to rok 1982 bądź 
trzeci. W ostatnim jeden .z nowych 

' 'K k :: ; u .. u na m~uniu'' 
jest taki:e jedną z najbłyskotliw
szych, a potrafi równic?. być j·~dną 
z najzłośliwszych kobiet, żyjących 
wspók:zcsnie nad Wisłą. 

Do niedawna kierowała i to z olb
rzymim powodzeniem Teatrem Ko
media, ki::dy jednak wybuchł bunt 
i to nawet nie kierowany przez 
halabardników. a teatralnych cl.:kt
ryków i maszynistów, nie korzyła 
sii; przed nimi, nic pcrtrakiowala, 
tylko wyrzuciła za drzwi i wkrótce 
tymi drzwiami opuściła również dy
rektorski fo;cl. Niebawem też do
wiedzieliśmy· się. jaki slaby był Te
atr Komedia. w którym sala tr79sla 
się od śmiechu widzów, a że trzeba 
w5z\·stko diametralnie zmieniać. 
wię~ urn orzono enigmatyczne Cen
trum Kultury „Pulnoc", o którego 
konc~pcji nie za bardzo coś sensow
nego mógł powiedzieć nowy dyrek
tor !\·!arek Grzesiński , dość. że pier
wsze prezentacje artystyczne wypa
dly bbdc i wzbudziły nintcresowa
nic tylko tych, którzy uważają 
wszystko co po komunizmie za twó
rcze i odkrywcze, chociaż i oni nic 
piali zbytnio z z;iehwytu. Lecz nic 
o tym chcę pisać, a o Lipińskiej. 

Na szczęście w telewizji zespól 
techniczny dobierano staranniej, 

Polska rosła w silę„ i małpowanie 
\Viclkicgo Ś\\· iata. Późn;t..:j µro~r~l~n 

przeksztak:il się po prostu w Kaba
recik Olgi Lipińskiej i stanowił 
zwierciadlane odbicie naszej rzeczy
wistości. Oczywiście były to - i są 
-- . zwierciadła z salonu krzywych 
luster, lecz doskonale oddające na
szą fanfaronadę. puszenie sir;:, stro
jenie orlich min, martyrologiez
no-·patriotyc7nc ciągotki i mity, 
ksenofobię, głupotę, chamstwo, 
nietolerancję. W tej obecnej miałko
ści na niwie rozrywki. kiedy wii;k
szość artystów i to tych z pierwszej 
linii, Pietrzak. Kaczmarek, Drozda, 
Smoleń - udają kombatantów czy 
bohaterów, a wychodz;! na idiotów, 
Kabaret Lipi1\ski.:j jest jedyną rze
czą, którą można oglądać i którego 
autorka wie, że nic jest od zagłaski
wania, a od tego co potrafi najlepiej 
- satyrycznego, krytycznego wi
dzenia rzeczywistości. 

W swych programach Lipińska, 
kobieta delikatnt:j budowy, nic bala 
się ośmieszyć r1.ądu Mazowieckie
go, kiedy powszechnie budowano 
mu tylko ołtarzyki. procesu prze
mian, w którym więcej jest rucpy, 
chaosu, mitów i mitomanów, zro
dzonym wiatrem od 111orn1. itd. 

aktorów Lipińskiej - Andrzej Ty
niec powtarzał refren: „To była pię
kna katastrofa"' , a mamy rok 1990. 
A wspaniała scenka o dniu sylwest
rowym, kombatancko- patriotycz
ny majstersztyk! 

Na szczęście LipiJ\skicj nie zdjr;:to 
jeszcze z ekranu pod byle jakim 
pretekstem. Myślę, że lata współ
pracy w STS- ie z Andrzejem Dra
wiczem mają tutaj swoją wagę i wy
mowę . Boję się jednak, że znajdą się 
oburzeni szarganiem świr;:tości, wie
rni telewidzowie spod znaków, 
związków, symboli, którzy uznaj<!, 
że należy ją przegnać, tak jak wcześ
niej chciano to zrobić z Kutzem za 
znakomity spektakl ,.Do piachu'· 
Różewicza. Jest u nas bezmiar bigo
tów, faryzeuszy. neofitów i męczen
ników własnej głupoty oraz Jeni
st wa. I jest to bractwo, które jak 
„smród po gaciach" ciągnie się , 
i wdziera w każdą epokę, i na nowo 
odżvwa. 

Lecz to S<! już uwagi odbiegające 
od reOeksji stricte telewizyjnych . 
Na razie niech żyje Lipińska! Dla 
samego jej programu warto płacić 
telewizyjny abonamt:nt, który przy
znam nic wiem ile obecnie wynosi . 

PIOTR 


