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T 
ego typu opinie nie nalei.ą do rzadkości . lliialalność Olgi 
Lipińskiej , zwłaszcza po 1989 rolni, budzi niechęć 
środowisk prawicowych i katolickich; kiedyś, za 

.komuny", Lipińską prześladowała reżimowa cenzura, dziś -
znaczna część dawnych opozycjonistó\V. Stefan Niesiołowski, 
poseł AWS, powiedział kiedyś: .,funi Lipińsha chce sprawdzić, 
jakie są granice cierpliwości ka!.olik.6w, htórych prowokuje 
prawie w haidym programie. Nie wiem, dlaczego to robi, może 
z nie11awiści do Kościoła, może ma inne powody„. ". 

Nietrudno wyjaśnić wątpliwości Niesiołowskiego. Jak 
bowiem stwierdziła w jednym z wywiadów Lipińska: .Robię 
habaret satyryczny. Bohaterami są przeciętni ludzie, 
usiłujący odnaletć się we wciąż nowej dla nich rzeczy
wistości. Typowi wychowankowie realnego socjalizmu 
zderzają się czołowo z polskim kapitalizmem. Komentują po 
swojemu wydarzenia polityczne, społeczne, religijne. 
Oczywiście, jak to w kabarecie - komentarze i zachowania 
bohaterów są często ekstremalnie skretyniałe po to, aby 
uwiarygodnić jakąś głupotę czy fobię. · Posługuję się ironią, 
pastiszem, parodią . I tu jest niedobrze. Polacy w większości 
nie łapią ironii i biorą dosłownie pewne słowa i sytuacje. W 
piosence o antysemickiej fobii idiot6U!, k.t6rzy na każdym 
drzewie, krzaku, w mrowisku widzą Zyda, nie było moim 
zdaniem miejsca na inną interpretację. Myliłam się". Po tej 
piosence Lipińska dos~a listy pochwalne od antysemitów, że 
• nareszcie przyłożyła Zydom"„. 

Jei.eli istotnie Polacy nie łapią ironii, nie trudno zgad
nąć, dlaczegó programy Olgi Lipińskiej uchodzą w 
naszym społeczeństwie i.a kontrowersyjne, że nie są do 
końca 7rozwniałe i że środowi.ska, które w swoją ideologię 
mają wpisany nachalny patriotyzm, rygoryzm obyczajowy 
i dogmatyzm religijny tak i.aciekle ataJ.a:tją ich autorkę. 

Kiedyś ws1.ak stwierdziła: „Polska, niezależnie od tego, czy ma 
orła w kmimie, czy nie, jest krojem pełnym rożnych przejaw6w · 
kabotynizmu. Chociaż dobrze rozumiem konieczność wytwarza
nia cial obronnych przez naród, który od lat żyje z poczuciem 
zagrożenia, mam ochotę kpić z wzniosłości i z humzpatriotyzmu. 
Toteż w rok po aerwcawych wyborach 1989 zrobiłam ·Ku 
pohrzepieniu serc•, w którym wydrwiłam to, co się dzieje. Ale kry
tyka rozniosła mnie tak, że ledwo się pozbieralam". Być może 
cllatego, że - jak saina mówi - bohaterem jej kabaretów 
jest "ludzka głupota", :zaś głównym celem ataku - kołtun. 

Tak zresztą było zawsze, także .w minionym systemie. 
Llpińska mówi wprost: „Satyra nie może być hagiograficzna. 
Ja nie pohazywałam, że społeczeństwo jest świetne, a •ani• 
tacy tli, wobec tego przywalamy »OTlym•, ryczymy ze śmiechu 
i jesteśmy wspaniali. 'Nyśmiewalam polską bylejakość w 
1micy, sposoli..c bycia, nasze r..iechlujstwo, lenistwo - cechy 
narodowe, które trudno usprawiedliwić wyłącznie historią"„. 

Lipińska urodziła się w Warszawie, gdzie na Uniwersytecie 
Warszawskim ukończyła historię sztuki, a reżyserię w 
Państwowej WyZszej Szkole Teatralnej. Jak sama przyznaje, 
jej charakter ukształtował dom rodzinny (.pełen muzyki i lit
eratury"), a także .wrodzona niecierpliwość" . W jednym z 
wywiadów powiedziala: ,Już jako dziecko śpiewałam z mamą 
ballady mickiewiczowskie, ale r6umież . arie z .wesołej 
wd6whi•, bo zn6w babcia moja była ogromną entuzjastką · 
operetki. I prawdopodobnie moje wykształcenie poszłoby w 
kierunku muzycznym, gdyby nie moja wrodzona niecier
pliwość. Nie przebrnęłam przez etiudy Czernego, nudziły 
mnie śmiertelnie i uciekałam z lekcji. Podobnie zresztą jak 
szkoła podstawowa, do kt6rej trafiłam w wieku lat sześciu, 
umiejąc czytać, pisać i rachować. Nie było wtedy indywidu
alnego programu dla wykształconych sześciolatk6w i nie 
polubiłam szkoły aż do matury. To była nuda, nuda, nuda i 
do dziś cieszę się, że mam to za sobą ". 

W młodości związała się z legendarnym Studenckim 
Teatrem Satyryków, gdzie grała i reżyserowała. Jak sama 
przyznaje, STS nauczył ją interesować się życiem 
społecznym i patrzeć ironicznie na politykę. Tam spotkała 
wielu ludzi o różnych poglądach - .od lewackich po . ., 
mieszczańskie". Tam też, w atmosferze wolności myślenia · i Janusz Zaorski. Jedną z pierwszych jego decyzji było.„ zwol-
poddawania w wątpliwość ,jedynie słusznej drogi", nienie Lipińskiej z pracy. Podobne kłopoty towarzyszyły 
kształtowały się jej artystyczne aspiracje i niezłomne poglądy. kabarecikom także w roku 1997, za kadencji Ryszarda Miazka. 

Dziś tak wspomina STS: .z naszej scenki jedni krzyczeli: Powód był oczywiście ten sam, co ~za komuny" (kiedy miały 
~Towarzysze, czy w naszej krwi nie za mało czerwonych miejsce sytuacje analogiczne) - niepoprawność polityczna. 
ciałek? •, drudzy mieli wątpliwości, czy nie jest ich za duio i Nic więc dziwnego, że Llpińska nie ma najlepszego zdania o 
proponowali zwariowany surrealistyczny świat instytucji z Woronicza: „Opowiem taką anegdotę z lwńca lat 
Gałczyńskiego". Warto .wspomnieć, że właśnie Konstanty 60. W telewizji, w kt6rej procuję od jej narodzin, ubrali się 
Ildefons Gałczyński stal się dla pokolenia Lipińskiej idolem, •wszyscy święci•, kt6rzy nią zawiadywali. Nie były to orły, ale 
swoistą .odtrutką na socrealizm". Później często sięgała do zaprosiły tw6rc6w. Mieliśmy radzić, co z tą telewizją, w której 
jego, jak się okazało po latach, zawsze aktualnych tekstów. leciało wszystko na żywo, zrobić. M6wiliśmy wtedy, że należy 

Z telewizją Up~~ sięjes7.CLC przed studiami. kupić nowoczesny sprzęt umożliwiający nagrywanie pro-
Tamt~ .?ASJ ta~ ~'SpOrrun~: ~UiJa:n 18 J:it. To był aas, gdy do _ gram6w. Nie rozumieli, co do nich m6wimy. Nagle Xymena 
telewiz]! garnęli się wspaniali ludzie. Robiłam wszystko - byłam 'Zaniewska, czy ktoś, wrzucił temat telewizyjnych bufet6w. 
gmlcem, pisałam scenhi do film6w, gral.am małe r6/ki u Kanrru1a Zrobiła się prawdziwa burza m6zg6w. Pomysł ścigał się z 
Swinarshiego. Byliśmy wr..ochani w telewizji". Widzowie pomysłem, bo do bufet6w sięgała wyobraźnia i ka:nr>etencja 
pamiętają brawurowe spektakle teatralne (przede wszys- tych pan6w. Dziś obserwuję podobne dyskusje" . 
tkim z repertu~ Aleksandra Fredry) w reżyseńi Na szczęście, "Kabaret Olgi lipińskiej" wciąż jest jed-
Upińskiej, jednak największą popularność i wierną pub- nym z najpopularniejszych programów telewizyjnych, 
liczność zyskała dzięki swym niepowtarzalnym kabaretom. nadal zjadliwie i celnie komentuje rzCC2ywistość 

Takie programy, jak "Głupia sp~wa", „Galux Show'', społeczno-polityczną, budzi emocje, inspiruje do myślenia. 
,;właśnie leci kabarecik" cr:y "Kurtyna w górę" są wciąż, Nie ulega wątpliwości, że wypełnia kulturową lukę po tak 
o ile telewizja je przypomina, prawdziwą atrakcją clla znakomitych programach, jak Kabaret Starszych Panów, 
telewidzów, znudzonych miałkim repertuarem rozry- Dudek cr:y Tey. 
wkowym. Znakomici aktorzy (między innymi Krystyna Niemale znaczenie ma tu zapewne starunek Lipińskiej <lo tego co 
Sienkiewicz, Barbara Wrzesińska, Jan Kobuszewski, ·robi, rzadki wśród dzisiejszych twórców: ,,Nie znoszę bylejakości, 
Wojciech Pokora, Piotr Froncrewski cr:y Janusz Gajos - kt6ra u nas ma naprnwdę kr&ewshie miejsce. Jeżeli wiil!ę, że aper-
slawny Turecki), wysoki poziom artystyczny, niepowtarzalna atar ziezoo i czyta gazetę, to ja go po pro.stu wyrzucam ze studia. 
atmosfera - to atuty, dzięki którym Olga Lipińska z;iliczana jest M6wi się, że ja procuję w atmosferze wrzenia wody. I to fakt. Nie 
ilo czołówki osobowości telewizyjnych wszech czasów. znoszę, gdy rJ.oś powie: ·Nie.poprawiajmy, nikt tego nic zauważy.". 

Jednak telewizja nie i.awsze potrafiła się Llpińskiej Prqmaje to także Izabela Olejnik, jedna ·l aktorek 
odwdzięczyć. Nie raz jej programom groziło wstrzy- kabaretu: :rah, Olga Lipińska jest despotyczna, wycisr..a z 
manie emisji, a jej samej - utrata pracy. Tak było na ludzi, co ty/Jw może, ale przecież jest perf'ehcyjna. Ona żyje 
przykład w 1991 roku, kiedy prezesem telewizji został reżyser tym, co robi, wzywa aktora do pojedynku. Jest drapieżna. 

Owszem, wyzwała najgłębsze emocje, ale to tylko z pożytkiem 
dla kabaretu. Każde z nas myśli sobie nieraz: •Już nigdy więcej 
z Olgą•. Ale potem wracamy do niej polwrnie. Bo jest świetna. 
W jakiś magiczny spos6b jestem od niej uzależniana". 

Wirto wspomnieć, że Lipińska reżyserowała także spektakle 
między innymi w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie i Teatne Roz
maitości w Warszawie; przedstawienia operowe w Operze 
Śląskiej, Bytomskiej i Pomańskiej. W latach 1968 - 1976 reali
zowała Festiwale Polskiej Piosenki w Opolu, a także Festiwale 
Artystyczne Młodzieży Akademickiej FAMA (1972- 1974). Przez 
dwanaście lat była dyrektorem i reżyserem warszawskiego Teatru 
Komedia, skąd - po konflikcie z tamtejszą „Solidarnością" -
musiała odejść„ . 

W jednym z wywiadów powiedziała : .Zarzuty stawiały mi 
aktorki, kt6rych nazwisha nic nikomu nie m6wią. To nie 
by/n żadna ·Solidarność•, to było typowe g6umo czepiające 
się okrętu z okrzyhiem: ·płyniemy•. Z tym, że ono ten okręt 
zatopiło. Nie ma już tego teatru, został zni~zczony przez 
miernoty, dla których zawirowania dziejowe zawsze są 
nadzieją, że może tym razem się uda. Smutne to i głupie. 
Miernota zawsze będzie miernotą, w każdym czasie". 

Miejmy nadzieję, że Olga lipińska jeszcze długo będzie 
nam to przypominać w S\Wich programach. &z węędu 
bowiem na nienawiść, jaką wielu do niej żywi, pozostanie 
wielką osobowością, ł>C'L której trudno by nam było, w chaosie 
polit)iderstwa, ciemnoty i iabobonó\.'I maleźć światełko 
pokrzepienia i nadziei, że jednak nie wszystkie wartości ludzi 
światłych i otwartych na świat zostały zaprzepaszcrmlC. 

PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ 

. W poniedzjalek TVP 1, o godz. 21.05, 
. wyemituje w cylcJu .lk;Ja setka Teaf/U 7V' spektakl 
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O UPADAJĄCYCH KA

BARETACH: . Upadają 
mrugacze i różni wesołko
wie, którzy nie musieli się 
wysilać. Za nich pracowała ' 
cenzura. Wystarczyło wyjść 
na estradę, powiedzieć co
kolwiek z rosyjskim akcen-

, tern i mrugać, mrugać, 

mrugać, a publiczność sza
lała z radości. I komu to 
przeszkadi.alo? A teraz o 
wszystkim można mówić, i 
w. gazetach, i w telewizji, i 
wszędzie. Mówi się otwar
cie bez mrugania. To co 
mają robić mrugacze? Po 
prostu upadają. Ale w tym 
wypadku nie mówimy o ka
barecie, bo („.) ci.asy dla 
kabaretu satyrycznego są 
wymarzone" . 

(..Przerią!J T~ 21 sierpnia 
1996; w l'Ol1IXlWie w Małgorzatą DjJont) 

O POLSKIM POCZU
CIU HuMORU: „Nie naj
lepiej sądzę, Polacy nie 
umieją śmiać się z siebie i to 
jest grzech podstawowy. Wy
śmiewać kogoś - o tak, jak 
najbardziej. Jesteśmy nadę
ci, fałszywi, pełni komplek
sów, każdy chce być kimś in

. nym niż jest. Jakże potrafią 
• śmiać się z siebie na przy
kład Czesil Ale Czesi - to 
niepoważne pepiki, Francu
zi rozwiązłe żabojady, Niem-

.. cy brzuchate szwaby, a Ru
skie - głupie aż strach. A 
my, proszę pana, jesteśmy 
świetni! Co zresztą widać 
gołym okiem". 

'Wscboośd Kuluałle~ 16 marca 
. 1997; w IDlll"OINie z LBszfóem ŻJ.alsJOm) 

O PRAWICY I LEWI
CY: „Mówi się, że na pra
wicy są oszołomy, ale na le
wicy też ich nie brak. Tam 
też jest kupa głupoty i nie
kompetencji, kupa , szma
ciaków. To, że parę osób 
wypowiada się z sensem i z 
sensem coś próbuje robić, 
nie znacr:y, że lewica potra
fi się przeciwstawić oszoło
mom z prawej strony. Z 
jednej i drugiej strony są 
ludzie kompetentni i inteli
gentni, z jednej i drugiej 
strony większość stanowią, 
niestety, głupcy. Obie stro
ny umieją tak samo równo 
wszystko spieprzyć. A tym
czasem po kraju buszują 
fałszywi charyzmanci i i.aj
mują się wyłącznie moral
nością, wyższymi warto
ściami i beznadziejnie 
marnują czas. Ciemnego, 
bezmyślnego społeczeń
stwa nawet sam polski pa
pież nie umoralni. Polsce 
potrzebna jest oświata, 
oświata i oświata. To po
winno przede wszystkim 
interesować ludzi odpowie
dzialnych z lewa, prawa i 
Kościoła". 

O KOŚCIELE: „Kościół 
jest na tyle niedemokratycz
ny, na szczęście dla niego, i 
hieratyczny, że może sobie 
ustawić linię działania . Tylko, 
że jest zajęty czym innym. 
Głównie seksem i aborcją . 
Tymczasem· są to problemy 
wtórne. Jeżeli dwóch mało
latów 7.aklada się o to, który 
pierwszy zabije człowieka 
spotkanego na .ulicy, to maże 
Kościół by tu coś wymyślił, a 
nie krytykował Owsiaka". 

(.Fakty', 8 marca 1998; w rozmowie 
z Aleksandrą Szariat) 


