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Koniec żartów 

Pokazywany w TVP 3 Warszawa w niedzielę o godz. 10:50 i 18:15 (powtórka) 

program „Studio YaYo” Ryszarda Makowskiego i Pawła Dłużewskiego nadawca zachwala 

jako „potężną dawkę dobrego humoru i satyry na otaczającą nas rzeczywistość” (zob. 

http://warszawa.tvp.pl/25841293/studio-yayo). Sądząc po różnych internetowych 

komentarzach (por. teleshow.wp.pl, www.se.pl, wyszlo.com), większość odbiorców jest 

przeciwnego zdania: w opiniach na temat dwóch nadanych dotychczas odcinków powtarzają 

się określenia „potworne”, „żenada” i „tragedia”. Wstrząs, który wywołał sięgający dna 

poziom humoru prezentowanego w programie, prawdopodobnie nie pozwalał komentatorom 

poświęcić większej uwagi lansowanym w nim treściom. Tymczasem w audycji nadanej w 

niedzielę 26 czerwca obok innych przykładów nieśmiesznej satyry pojawiła się wykonywana 

przez Makowskiego piosenka, która od pierwszych słów powiela najprymitywniejsze 

antysemickie schematy:  

Cymes geszeft co się kręcił tyle lat 

Dumny z Polski był banksterów świata kwiat 

Te pożyczki, te kredyty, drobnym maczkiem cwane chwyty 

Dziś mamony raj bez VAT coś jakby zbladł. 

 

Oj, martwią się na Wall Street 

Tudzież w londyńskim City 

Zasępił się sam Rotszyld 

Mistrz lichwy znamienity.  

Oj, trapią się w Brukseli, 

Zgryz mają też w Berlinie, 

Wszyscy się razem spięli, 

By nam podłożyć świnię. 

  

Bo czemu tych Polaczków 

Nie można tanio kupić, 

Czemu grymaszą, gdy ich chcemy dalej łupić. 
 

 Dalej nienazwanym wprost, ale łatwym do zidentyfikowania („cymes”, „geszeft”, 

„Rotszyld”) przedstawicielom światowych „gangsta-banków” zarzuca się machinacje 

finansowe związane z kredytami we frankach szwajcarskich i walkę z planami opodatkowania 

wielkopowierzchniowych sklepów. Także zakończenie nie pozostawia wątpliwości – wszyscy 

oni powinni być z Polski usunięci:  

 

A tak się tu złożyło, że mamy nowy rząd 

http://www.se.pl/


Więc niech rekiny finansjery płyną stąd. 
 

 

 Wydaje nam się, że w popularno-rozrywkowych programach polskiej telewizji 

publicznej (a niebawem „narodowej”  – teraz być może ujawnia się prawdziwy sens 

planowanej zmiany nazwy) ostatni raz mieliśmy do czynienia z tak otwarcie antysemickim 

wystąpieniem w osławionej szopce noworocznej nadanej w sylwestra 1967 r., kiedy to tłum 

garbatonosych kukiełek pomagał izraelskiemu generałowi Dajanowi opanować cały ziemski 

glob (nb. tam także nie padało słowo „Żyd”, w towarzyszącej piosence mowa była o poparciu 

„szwagrów z różnych stron świata”).  

 Tu kończą się żarty. Nie to jest istotne, czy autor piosenki, twórcy „Studia YaYo”, 

dyrekcja TVP 3 Warszawa i nowe kierownictwo Telewizji Polskiej świadomie nawiązują lub 

też akceptują fakt nawiązywania do antysemickich stereotypów, czy też uważają tylko, że są 

„dowcipni” i mogą się poczuć śmiertelnie obrażeni takimi podejrzeniami. Wiemy natomiast, 

że wszystkie powtarzane od wielu lat, a zwłaszcza przypominane w ostatnich miesiącach 

twierdzenia przedstawicieli środowiska, z którego się te osoby i gremia wywodzą, o 

konieczności walki z antypolskimi stereotypami i obrony polskiej godności – tu okazują się 

pustymi frazesami. Występując do Zarządu Spółki TVP S.A z apelem o pociągnięcie do 

odpowiedzialności służbowej osób, które dopuściły do takiego skandalu, a także 

zawiadamiając Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Radę Etyki Mediów – Zarząd 

Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita jest przekonany, że właśnie tej godności broni. 

 

        


