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Olga Lipińska reżyserowała spektakle teatral
ne (ro.in. w teatrach: STS, Ludowym w Nowej Hu
cie, Rozmaitości w Warszawie) . operowe: w Ope
rze Śląskiej, Bytomskiej i Poznańskiej i wielkie 
imprezy estradowe (Festiwale Polskiej Piosenki w 
Opolu w 1968-1976, Festiwale Artystyczne Mło
dzieży Akademickiej FAMA 1972-1974). Przez 
dwanaście lat była dyrektorem i reżyserem war
szawskiego Teatru Komedia. A jednakjej życio
rys artystyczny zdominowała telewizja. Dla Tea
tru Telewizji Olga Lipińska zrealizowała kilka
naście przedstawień, ale to kabarety, których by
ła autorką i reżyserem, takiejak: .Głupia sprawa", 
.Gałux Show",. Właśnie leci kabarecik", . Kurty
na w górę" zaskarbiły jej sympatię telewidzów i 
zapewniły populamość. Obecnie emitowany przez 
TVP .Kabaret Olgi Lipińskiej" zajął trzecie miej
sce w rankingu najpopularniejszych programów 
rozrywkowych, wyprzedziły go tylko „Polskie 
ZOO" i teleturniej .Koło fortuny". 

Nie jestem z natury ani ostra, ani nie lubię de
cydować o ·wszystkim, bo to jest bardzo męczą
ce. W domu w bardzo wielu sprawach de'cyduje 
mój mąż, a ja się chętnie podporządkowuję. Za· 
wsze chciałam pracować w pogodzie, spokoju i 
w żartach, ale to były życzenia młodej dziew
czyny, która zaczyn~_ła karierę reżyserską w mi 
nisukience i z lokaml do ramion. Miałam kłopo
ty. Panowie traktowali mnie życzliwie i pobłaż 
liwie, moje polecenia nie zawsze były wykony
wane. Mówiono do mnie: .malutka•, .dziecin
ko•. W pewnym momencie musiałam ostro zare
agować i tak już zostało. · 

Beata 
MODRZEJEWSKA 

nego zapisano w Jałcie i nie mieliśmy alternaty·-
wy. . 

„Kabaret Olgi Lipińskiej" zmienił się, nie ma w 
nim dobrze znanych postaci Tureckiego, Miśka, pa
na Janeczka. Telewidzowie ciągle ·mają nadzieję, że 
wrócą dawne gwiazdy. Ostatnio pojawił się Piotr 
Fronczewski, ale nie była to zapowiedź jego powro
tu do . Kabaretu" . Plotka głosi, że aktorzy zerwali z 
„Kabaretem", sprzeciwiając się jego wznowieniu w 
stanie wojennym. · 

- Do znudzenia powtarzam, że nie występowali
śmy w stanie wojennym - ze zniecierpliwieniem mó
wi Olga Lipińska. - Pierwszy kabaret po stanie wo
jennym, .Alternatywa", był w 1984 r., o żadnym 
sprzeciwie aktorów nie było mowy, bo juź dawno 
było po bojkocie. W stanie wojennym natomiast te
lewizja emitowała mój kabaret nie informując widzów, 
że są to powtórzenia, dlatego część osób sądziła, że 
nadal nagrywamy programy i stąd nieporozumienie. 
Zresztą za .Alternatywę" dostałam cięgi z obu stron: 
od ówczesnego kierownictwa TVP, za sentymenty so
lidarnościowe, a „Solidarność" obraziła się, że w 
ogóle robię kabaret. Dla „ Solidarności" ważne było 
\nie to, co powiedziałam, ale że ~ię w ogóle odezwa-

-Robię nie tylko kabaret-zapewnia. -Piszę fe
lietony.jeżdżę po Polsce i spotykam się z publicz
nością . W tej chwili przygotowuję sztukę Jasno
rzewskiej-Pawlikowskiej dla Teatru TV. Działam 
również w komitecie Bujaka, ponieważ jestem 
przeciwniczką ustawy o aborcji. Nie, nie jestem 
fe11,1inistką, ale ponieważ zwalczam wszelkie fo
bie, takie jak np: antysemityzm, zwalczam też 
przejawy dyskryminacji. A ustawa ta jest przeja-

, wem dyskryminacji kobiet. 
Olga Lipińska, autorka .śmiesznych progr .1-

mów" systematycznie odpiera całkiem serio sta
wiane oskarżenia o lewicowość, populizm, anty
klerykalizm, sprzyjanie .pewnym opcjom poli
tycznym" „. 

- Nie dam się zaszeregować politycznie- sprze-
ciwia się ostro Lipińska. -Ja nie jestem ani za ko

: muną, ani za Belwederem, ani rządem, ani par
• lamentem-staram się być obiektywna. Mnie nig
, dy nie interesowało to, co mówią politycy, mnie in-

1 

teresowałyspołeczne reperkusje ich działań . Pan 
poseł Niesiołowski . zaatakował mój kabaret, 
twierdząc, że ja nie przestrzegam wartości chrze
ścijańskich- kompletnie nie wiem, o co mu cho-

:łam . · 
' . -Czy telewidzowie mają nadzi eję na powrót daw
nych bohaterów? Sądzę, że przyzwyczaili się i po
lubili bohaterów .kaby III". Myślę. że już nie potra
filibyśmy razem z tamtą grupą robić kabaretu i to ta
l<iego jak kiedyś. Widzowie pewnie by się rozczaro
wali. Turecki, pan Janeczek, pan Piotruś byliby in
ni, może mniej śmieszni? Przypuszczam, że by im 

· się nie chciało tańczyć, śpiewać i przewracać się o wła
sne nogi ze strachu przed Miśkiem. Nie ma już takie-
go strachu, chociaż... . 

Trzy lata temu głośny był konflikt w kierowanym 
przez Olgę Lipińską Teatrze Komedia, która odeszła 
z niego po 12 latach pracy. Zarzuty stawialajej tea
tralna .Solidarność". 

dzi. Ja nie namawiam do złodziejstwa, morderstwa, 
rozwodów i do nieprzestr1egania norm, zgodn;e 
z którymi większość z nas jrst wychowllna. ' V 
moim kaba1 ecie nie znajdzie nikt propagowania 
pornografii. Już tłumaczę się, że nie jestem wiei
błądem„ . Ale takjużjest, 

Z Januszem Gajosem i Markiem Kondratem 

- Nie chcę komentować tych wydarzeń-wspomi
na spokojnie Olga Lipińska. - Zarzuty stawiały mi 
aktorki, których nazwiska nic nikomu nie mówią. To 
nie była żadna .Solidarność". to byłn 1\'nowe g ... cze
piające się okrętu z wielkim krzyki\' .płyniemy". Z 
tym, że ono ten okręt zatopiło. ie ma już tego tea
tru, został zniszczony przez miernoty, dla których za
wirowania dziejowe zawsze są nadzieją, źe może 
tym razem się uda. Smutne to i głupie. Miernota za
wsze będzie miernotą. w każdym czasie. Oczywiście, 
że nie byłam dyrektorem łagodnym. To prawda, że 
jestem bezkompromisowa jeśli chodzi o program czy 
spektakl. Tu nie może być kompror.1' ,;\, . Publiczność 
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.... 
że wychowanie katolickie 
wytwarza w nas pociucie 
winy i lęku. Każda zaba
wa, żart, luz jest właśCiWie 
grzechem i może dlatego 
programy rozrywkowe, 
satyryczne są tak uważnie 
śledzone przez niektórych 
.prawdziwych" katolików. 
Z drugiej strony Kościół, 
który, nie owijajmy w ba
wełnę, chce mieć władzę 
nie tylko duchową. chętnie 
wprowadziłby cenzurę. 

. . . ... - . -

1e··Jestem aniołeiii -
Nie ma we mnie nienawiści 
do Kościoła i księży, ale nie uważam, że są oni nieomylnL Kościół 
zaś żąda pełnej adoracji. Już raz przeszliśmy przez pełną adora
cję i maszerowaliśmy ,jed)'nie słuszną drogą" - sti1d wielka awan
tura o piosenkę .Moja nowa siło przewodnia", bo dotyka ona 
sedna sprawy. 

- Pańi Lipińska chce sprawdzić, jakie są granice cierpliwo
ści katolików, których prowokuje prawie w każdym programie 
- stwierdza Stefan Niesiołowski, poseł ZChN. - Nie wiem dlacze-. 
go to robi, może z nienawiści do Kościoła, może ma inne powo-

, dy„. W ostatnim programie wystąpił jakiś facet, ::hyba przebra
ny za Pana Boga. Wszystko to jest na granicy bluźnierstwa. Zaś 
oskarżanie o chęć wprowadzenia cenzury to podłe kłamstwo i 
insynuacja. Kościół cierpiał i walczył o wolność ·.v czasach, gdy 
Olga Lipińska była wentylem bezpieczeństwa w systemie komu
nistycznym. 

Jest również atakowana przez środowisko, które twierdzi, że 
postawa antyklerykalna Lipińskiej wynika z s:mkania łatwej 
popularności, z .gry pod publiczkę" . Ona udaje, że się boi par
tii, która liczy zaledwie kilka tysięcy członków, bo wydaje jej się, 
że ludzie właśnie ich się boją- mówią przeciwnicy Lipińskiej. 

-Słusznie ludzie boją się ZChN-u, ja też się boję, bo o sile par
tii nie świadczy liczba członków, ale skuteczność działających 
w niej polityków- zdecydowanie s~erdza Olga Lipińska. - Nie · 
widzę partii, która mogłaby stawić opór ZChN-owi. Wszystkie 
inicjatywy ZChN-u wchodzą w inne partie jak w masło. Przepro
wadzili i sprawę aborcji, i zapis o wartościach chrześcijańskich 
w ustawie o radiofonii i telewizji, wkrótce wprowadzą zakaz roz
wodów. 

Wiele osób ma pretensję. że kariera Olgi Lipii1skiej, popular
nej w latach 60. i 70. nie załamała się w momencie zmiany 
ustroju. Listy, w który~h dziwiono się, dlaczego poz~alasię ro-

\ 

bić programy osobie, pieszczonej niegdyś przez władzę komu- nie rozlicza nas ani z dobrego serca, ani ze stosunków towarzy-
nistyczną, napływały na biurko ówczesnego prezesa Radioko- skich, rozlicza z·efektów pracy. · · 
mitetu Andrzeja Drawicza. - Jest bardzo wymagająca.:. mówi Czesław Majewski, który 

- Spływało tyle donosów, że dziś już nie pamiętam.jakie i na 14 lat pracował z Lipińską; - Przy realizacji kabaretów każdy 
kogo - mówi Andrzej Drawicz. - Uważam kabarety Lipińskiej • gest, mina ma znaczenie; więc wszyscy się denerwują. Ołgaj est 
za sympatyczną i niekonwencjonalną formę r_ozrywki zmusza- , nieprawdopodobnie zdolna i pełna pomysłów. Robi wiele prób, 
jącą do myślenia. Przed laty wydawały mi się nadmiernie rozo podczas każdej_ rodzą się nowe gagi, ostatnie powstają już na 
bałaganione, potem przekonałem się, że jest w nich wiele dys- planie. To jest męczące dla aktorów, ale jak ktoś się zdecydo-
cypliny, tyle że swoistej. . wał na udział w programie, to sam sobie winien. 

. -Powieszono na mnie wszystkie psy, włąc_znie z kolaboracją. _ Krążą o niej opinie, że pracuje w napięciu nerwowym, na 
Doszło do takiego absurdu, że dziennikarka zapytała mnie, czy :. granicy histerii, że krzyczy. I że wszyscy aktorzy boją się jej jak 
się nie wstydzę, że wyro~iłam sobie nazwisko w PRL. Tak, jest . ognia. . · 

· to wielkie nieszczęście-ironizuje Olga Lipińska -: bo powinnam - Nie wszyscy i nie boją. Od lat pracuję z pewną grupą akto-
być zerem, a teraz dorabiać t~orię, że nie doszłam do niczego, · rów i żyjemy w przyjaźni. Jeśli byłabym taką czarownicą, to 

· bo mi nie pozwolono. Szanuję swoje życie i dorobek i dlatego nie ludzie nie pracowaliby ze mną latami- ripostuje Olga Lipińska. 
mogę twierdzić, że przez całe lata stałam po szyję w bagnie. l)da- . - Moje programy od dwudziestu lat montuję z tymi samymi oso
wało mi się rozbawić ludzi, pokazać przy okazji kawałek rze- : · bami. Stare kabarety robiłam przez 15 lat z tymi samymi ope-

. czywistości, stosunków międży ludźmi, ich mentalność i życie · ratorami. Od trzech lat nowe kabarety robię z tą samą ekipą i 
w PRL. Moi bohaterowie dawali sobie mimo wszystko radę i to z tą samą grupą aktorów. Nie twierdzę, że jestem aniołem, nie
było optymistyczne. Robiłam wówczas, co mogłam - na co mi . którzy nie chcą ze mną pracować, z niektórymi ja nie chcę. 
pozwalano, oczywiście„. Mnie nie interesuje praca na pół gwizdka. · ' 

- Gdy wracam pamięcią do zabawnycł) dzisiaj wydarzeń, - Olga Lipińska znana jest z tego, że jest perfekcjonistką i 
jakimi były kolaudacje, których uczestnikom wszystko się ko- konsekwentnie dąży, by na planie uzyskać wszystkie efekty,ja
jarzyło, a każdemu co innego z czym innym, to zastana- · kie wymarzyła-stwierdza Hanna Śleszyńska, która od trzech 
wiaro się, jak mogliśmy przyjmować takie rzeczy serio - lat występuje w kabaretach Olgi Lipińskiej. - Gdy napotyka na 
wspomina Lipińska. - Jak można było w tym żyć. Słuchali- opór- denerwuje się. Jest impulsywna, czasem niecierpliwa. 
śmy przemówień Gomułki, które dziś brzmią jak urągowi- Chciałaby, by jej myśli były w lot odczytywane. Ludzie, którzy 

_ sko. Rzeczywistość tamtych lat była absurdalna, ale nasza. z nią pracują, czasem wściekają się, bo zwraca uwagę na wszy
W niej żyliśmy i wydawało nam się. że inaczej nie można. Niech stkie szczegóły, ale u reżysera najważniejs~e jest to, co robi i ja
m i nikt nie mówi, że w latach 60. czy 70. spodziewał się ki jest tego efekt. A sens ma praca z człowiekiem, który wie 
zmian ustrojowych! Nas wszystkich do obozu komunistycz- czego chce. , · · · 


