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Sir. 8 TELEWIZJA 

o kabarecie v Z Olgą Lipińską • nie tylko 

Najbliższy jest mi 
Gałczyński ... 
Niedzielne przedpołudnie. W jednym ze studi;,w TV 

przy ulicy Woronicza trwa nagranie kolejnego „Kabare
ciku". Reżyseruje Olga Lipińska - od lat związana z TV. 
Inscenizator, reżyser, scenarzystka. Pamiętamy jej progra
my: „Listy śpiewające", „z kobietą w tytule", kabarety -
„Miks" i „Głupia sprawa", prześmieszną „Zieloną Gęś" ..• 

- Pani praca w TV - to 
przede wszystkim oryginalne 
w formie widowiska kabare
towe„. 

- Powiedzmy trochę odbie
gające w formie od przecięt
nego programu rozrywkowe
go, do jakiego przyzwyczailiś
my naszego widza. 

- W takim razie, jak po
winien wyglądać telewizyjny 
program rozrywkowy? 

- Od razu muszę zastrzec 
- nie robię programów roz-
rywkowych w pojęciu skła
danki estradowej. Nudzi mnie 
to jako widza i jako realiza
tora, dlatego nie zastanawiam 
się, jak powinien program 
rozrywkowy wyglądać „w 
ogóle". Realizuję swoje kaba
rety jeśli mam coś nowego do 
powiedzenia i cieszę się, gdy 
znajdują one uznanie u wi
dzów. 

Po zakończeniu cyklu „Gal
lux-Show" dostałam bardzo 
dużo listów z prośbami o dal
sze kontynuowanie programu. 
To naprawdę wielka saty
sfakcja. 

- Tu wkraczamy w dzie
dzinę satyry„. 

- To prawda; mnie inte
resuje przede wszystkim ta 
strona rozrywki, zresztą nie 

, tylko rozrywki. Tak jak każ
dy człowiek, mam także swoJe 
osobiste widzenie świata i 
realizuję je w każdej formie 
przedstawienia, które robię. 

- Wynika ona z pojmowa
nia i interpretacji rzeczywi
stości przez moich bohaterów. 
W programach, które reżyse
ruję i często sama piszę, sta· 
wiam ich w sytuacjach, któ
rym nie są w stanie sprostać, 
które przerastają ich możli
wości mtelektualne. 

- Wymyśliła Pani 
bohaterów trochę„. hm, 
ledzonych ... 

- Powiedzmy: o pewnym 
sposobie myślenia, który mnie 
denerwuje. O takich eechach 
jak: tępota, brak tolerancji i 
chęć narzucenia wszystkim 
swojego sposobu bycia. 

- Ale oni są śmieszni ł 
sympatyczni„. 

- W przeciwnym wypadku 
byliby nie do zniesie.11ia i wi
dzowie nie wpuściliby ich do 
swoich domów. Oczywiście są 

- .„jeśll się weźmie pod u
wagę pretensje pod adresem 
rozrywki. Olga Lipińska, Piotr Fronczewski i Zdzisław Leśniak. 

Fot. CAF - RADKIEWICZ 
- Widzowie są znużeni ba

nałem, powielaniem identycz
nych treści od lat w tej samej 
formie. Przykładem piosen
karka, śpiewająca na tle ba
letu jakiś „kawałek", w któ
rym nie wiadomo o co cho
dzi. Wydaje mi się, że pro
gram rozrywkowy nie musi 
być łatwizną dla zabicia cza
su odbiorcy. Nie zaszkodzi, 
jeśli przy okazji dowie się on 
z niego czegoś interesującego 
o świecie, w którym żyje, lub 
jeśli zobaczy siebie w krzy
wym zwierciadle. 

Uprawiam kabaret, czyli spe
cyficzny rodzaj teatru, w któ
rym musi się coś wydarzyć. 
Malo, musi istnieć bohater o 
określonym obliczu i stosunku 
do rzeczywistości, gdyż ona 
nas wszystkich: mnie - rea
li zatora, i odbiorców, najbar
dziej interesuje. 

- Jak wobec tego godzi 
Pani te poważne założenia „ poetyką absurdu, która kró
luje w programach jej autor
~twa? 

Różne twarze seriali 
N IE pokwitowany żadnym 

omówieniem zakończył 
się skromny, jak sama 

nazwa wskazuje („Po prostu 
życie"), pozbawiony wielkich 
dramatycznych napięć, nada
wany w stosunkowo nieatrak
cyjnej porze - w poniedział
kowe popoludnie - radziecki 
ierial z życia kołchozowej wsi 
na Kubaniu. 

Nie znamy danych o popu
larności, jaką zdobyl sobie ów 
serial. Dla mnie osobiście byl 
on, mimo bezpretensjonalności, 
mimo pewnych uproszczeń w 
rysunku postaci, czymś więcej, 
niż tylko interesującym obra
zem współczesnej wsi radziec
kiej. Byl swego rodzaju glo· 
sem w dyskusji na temat prob
lemów i bolączek nie tylko 
wiejskich i nie tylko radziec
kich. Formalizm pracy spolecz
nej, troska o „wykazanie" się 
w aktualnej akcji kosztem co
dziennej gospodarności - skąd 
my to znamy? I z drugiej 
strony - zwyczajny ludzki 
zdrowy rozsądek, uczciwość, 
pragnienie rzetelnych efek
tów.„ Po prostu życie„. 

Inny, rozpoczęty dopiero i 
nadawany w lepszej porze an
gielski serial „Wojna i pokój" 
ma prawdopodobnie liczniejszą 
widownię, choć mówi o spra· 
.,,nrh r1n1Plrirh. ii117 iinlr. hn.1kn .. 

Jest jednak kolejną ekraniza
cją jednego z największych 
dziel światowej literatury i je
śli wiedza o istnieniu i treści 
tego dzieła dotrze dzięki seria
lowi do milionów nowych wi
dzów, jeśli skloni ich (a skło
ni na pewno) do sięgnięcia po 
książkę - można się tylko cie
szyć z powstawania takich 
seriali. 

I jeszcze inny - emitowany 
w niedzielne popołudnie serial 
francuski „Wielkie bitwy hi· 
storii". Tu nie ma ani życia, 
ani piękna literackiej opowieś
ci - jest tylko wiedza histo
ryczna. Ale za to wiedza o ta
kich wydarzeniach w życiu 
ludzkości, o których wiedzieć 
powinien każdy człowiek. 

P
RZECIĘTNEMU widzo
wi slowo „serial" koja
rzy się natychmiast z 

kapitanem Klosem, Stirlitzem, 
„Swiętym", „Bonanzą", porucz
nikiem Colombo„. Z produko· 
wanymi w dziesiątkach i set
kach odcinków sensacyjnymi 
opowiastkami, z których w pa
mięci pozostają tylko postacie 
- symbole. 

A współczesny serial tele
wizyjny to coś więcej niż tyl
ko produkcja obrazkowych hi· 
storyjek. Cale szczęście. 

to portrety przerysowane i 
dlatego śmieszne. Sztuka ka
baretowa - to z założenia ka
rykatura, ale jak w każdej 
karykaturze coś tam z rysów 
twarzy zostaje. 

- Zrealizowała Pani szereg 
programów kabaret.owych o 
różnych formach. Czy kh bo
haterowie nie są zmęczeni 
eksponowaniem nie najlep
szych cech ich charakterów? 
Nie mogliby trochę wyszla
chetnieć? 

- Nie, bo byliby podobnJ 
do bohaterów z innych pi'o
gramów. Tam, wśród szla
chetnych, straszny tłok. Uto
nęliby. 

- W swoich programach 
korzysta Pani często z tekstów 
K. I. Gałczyńskiego. 

- Tak, uważam twórczość 
Gałczyńskiego za niewyczer
pane źródło inspiracji dla ka
baretu. Gałczyński nie zajmo- ' 
wal się doraźną satyrą na 
przysłowiowych kelnerów. 
Tropił głupotę, przejawiającą 
się w każdym środowisku: od 
prof. Bączyńskiego, poetki Ko
ciubińskiej - do panów Rącz
ki i Adamusa. Jego bohatero
wie żyją i czują się świetnie. 
Zaprezentuję ich niedługo pu
bliczności. Zrealizowałam pro
gram oparty na utworze Gał
czyńskiego „Zabawa ludowa". 
Mam także zamiar powrócić 
do formy widowiska „Zielona 
Gęś". 

- A współczesna twórczość 
satyryczna? 

- Mam przyjaciół, którzy 
robią świetne kabarety. 
Współpracuję z nimi, korzy
stam często z ich tekstów. 
Jednak najbliższy jest mi 
Gałczyński... 

Rozmawiał: 
JACEK K. MLECZKO c 


