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lYCIE JEST 
JAK· KABARET 
„Ivo Brellan nie napisał, a Olgia Llp!ń

ska nie wyretyserowała ani tarliwej 
satyry politycznej, ani tragifarsy arche
typów" - stwierdził po „Przedstawie
niu «Hamleta» we wsi Głucha Dolna" 
nasz recenzent, Wacław Tkaczuk, mając 
nieco za złe autorce znakomitej insce
nizacji, iż emocje w tym spektaklu · są 
trzymane 111a uwięzi. 

Nie mogło być Inaczej, skoro spek
takl został zrealizowiany w roku 1983, 
a pojawił się na ekranie - po niema
łych perturbacjaeh - dopiero w dwa 
lata później. 

„Dziś zrobiłabym to przedstawienie 
może trochę ~aczej. Myś\ę, że to dwu
letnie «leżakowanie» nie PQtnogło temu 
spektaklowi. Nie ukrywam, że jestem 
tY,m zjawiskiem zirytowana" - wyznała 
na naszych łamach Olga Upińska („An
tena" 11/87). · 

Trud jednak n~• był daremny, bo 
spektakl cieszył się dużym za!nterel!lo
wanlem widowni, która mimo wszyst
ko przyjmowalia go właśnie emocjonal-

nłe. 7:a tę realizację Olga Llp!ńska zo
stał::! uhonoro> na nagrodą prezesa Ra
diokomitetu. Podobną nagrodę zdobyła 
niegdyś za programy rozrywkowe -
„Listy śpiewające" i „Gallux show". 
Właśnie działalność w dziedzinie roz

rywki telewizyjnej (w roku 1968 przy
znano jej „Złoty Ekran") sta\via Olgę 
Lipińską w rzędzie mistrzów tego ga
tunku. Ostatnie powtórki „Kabaretu Ol
gi Lipińskiej", były bodaj jedynym ja
snym punktem na mapie telewizyjnej 
rozrywki, skąd w ostatnim czasie zu
pełnie zniknęły satyra i kabaret. Po 
koszmarnych dowcipach Skautów Piw
nych spotkanie z ulubionymi postacia
mi z „Kabareciku" było czymś ożyw
czym. Również i w naszej rubryce (Dwa 
pytania do„.) często pojawiały się po
chwały pod adresem tego programu. 

To przypadek, że robię programy ka
baretowe - twierdzi animatorka Pa
nów:· Piotrusia ! Tureckiego, Zawsze na 
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pierwszym miejscu swoich zaintereso
wań reżyserskich stawiała teatr. U pro
gu • jej pracy scenicznej był to teatr 
antyczny. „Antygona" - to jej pierw
sza praca reżyserska. Podczas studiów 
teatralnych związana była z STS-em I 
od razu też pochtonęła ją telewizja. ' 
Zaczęła tu realizować programy muzy
czne. Mało kto wie, te Olga Lipińska 
reżyserowała takte spektakle operowe. 
Najpierw był „ł'Us" Moniuszki w tele
wizji, a potem udane realizacje n.a sce
nie Opery Sląskiej w Bytomiu. W te
lewizji przeszła - jak sama mówi -
wszelkie szczeble wtajemniczenia. A 
kabaret, to jej zdaniem dobra szkoła 
dla reżysera teatralnego. 

Teatralne inscenizacje Fredry („Zt"m-
11 a", „Gwałtu, co się dzieje", a w Te
atrze Telewizji - .. Damy i huzary",' 
,.Pan Jowialski"), kilka realizacji Mus
seta („Swiecznik", „Kaprys". ,,Nie igra 
się z miłością"), „Balladyna" Słowac
kiego, wreszcie ,,Skiz" Zapolskiej są do
wodem na to, że Olga Lipińska urnie 
panować nad żywiołem komediowym (i 
nie tylko), dostarczając widzom najczy
stszej rozrywki. Obejmując przed 10 La
ty dyrekcję teatru „Komedia", tak 
kształtowała repertuar sceniczny, aby 
w oczach publicznośd i krytyki pod
nieść rangę gatunku zwanego komedią 
właśnie. ' 

- Nie interesuje mnie maly realizm 
komediowy. Udekam często w grote
skę. Te formy bardziej współgrają z 

czasem, w jakim *7jemy - p0wa1!a 
a utorka „Kabaretu". Przymaje, t e tej . 
spojrzenie na rzeczywiat.o't! mtaltuje 
twórczość Gałczyńskiego, Mrożka, Ione
sco I Witk~go. Z tego źródła wyra
s ta także „Kabaret". W programach 
kabaretowych, które sama plne t reży
seruje pokazuje bohaterów w sytuac
jach absu rdalnych. Zarówno teatr· jak 
i kabaret - w przekoaaniu Olli Upiń.:. 
&kl.ej - aktorem atojl\ . . W Ubarecie 
więc mogą wyst~pować tylko .. najlepsi 
aktorzy, którzy maj14 i (lg()bowość, I 
wdzięk. 

Widzowie od razu p.rz}'Wiązali ait: ,1er
de<:Znie do Pani Basieńki, Pana Jane
czka i Pana Piotrusia. Pojawiające- si't 
nowe postaci ~b.ilretu też zdobywaty 
sobie sympatii:. Są jedrulk i tacy, co 
twierdzą, iż kabaret Lipil1.Skiej zabijJl 
aktora. Piotr Fronczemkl, gdy uigł·at 
Hamleta, u.parcie był odbierany pr?..e'Z 
.sporą część widowni l krytyki jako Pan 
Piotruś. R6wnież Janusz Gaj~ ' dość 
długo nie mógł &ę wyzwolić z pęt Tu
reckiego. Rozmowy z aktorami po.prze
dz.ające ostatnie powtórkowe programy 
wskazywały na zmęczenie wielu z n!eh 
kabaretowym wcieleniem. 

Z tej równid przyczyny, mpowia
dany wiosną nowy program bbareto
wy nie „wypalił". Jednak telewidzowie 
bardzo się niecierpliwią. 

W roku 1984 w wypowiedzi dla „An-
. tany" Olga Lipińska tak uzasadniała 

konieczność tworzenia kabaretu: .,Ro
bię kabaret satyryczny, a w1~c nie po-
kazuję rzeczywistości w afirmacji, tyl-

ko ~ d~trukcji. Nie mam pozytyv.me
go bohatera, z którym widzowie mo
gliby się identyfikować bez zastrzeżeń. 
Pokazuję chamstwo i głupotę dlatego, 
że mnie to drażni, boli i p'rzeszkadZ? 
żyć. Popularność kabaretu świadczy, że 
nie jestem w tym odosobniona". 
Dziś życie jeszcze bardziej zbliżyło 

się do kabaretu, a nawet - jak chce 
Teleexpress - (podając ostatnio absur
dalny przy!ad zarządzeń regulujących 
picie wody przez pracowników w dnl 
upalne) - przerosło kabaret 

Czy jest więc szansa na art~tyczny 
program kabaretowy w telewizji? 

1·01. C.\l' 

Ż\•c!e jest tak blisk:e kabaretowi. 
te nie spr1via pracv nad nim - po· 
wiedziała nam Olga Lipińska. - To o
becnie dużo trudniejsze 7.adanie Piszi; 
jednak nowe teksty. Chcę na jesieni 
robić kabaret w telewizji Jeżeli pu
bliczność uzbroi się w cierpliwość i per 
zwoli mi wylansować nowe twarze - 11 
jest nowe pokolenie wolnych aktorów 
- to wkrótce będę mogła wszystkich 
zaprosić do telewizorów. 

Czekamy! 

HANNA GALSKA 
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