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Telewizja c:u:stuje nu wła
śnie powtórką z kabaretu. W 
ramach szybkiej rewindykacji 
strat, gdy zapotrzebowanie na 
Twan.e i na Osoby jest więk
sze niż kiedykolwiek, mądra 
retrospekcja oddaje nieocenio
ne usługi. Olga Lipińska - bo 
jej to właśnie kabaret Jes-t 

'prze<imiotem przyspiesi.onej 
prezentacji - wraz z jakimś 

pan4m\, którego nie znam i nie 
pojmuję jego obecności na e
~ranie, bo ani s~ odzywa, ani 
nie ma nic do powiedzenia 
(moie 11:.ef Ll,pińskiej?), odby
wa przed ka!dą projekcją do
datkowe spotkania z wyko
nawcami i innymi artysta
mi. Podczas tych rozmów 
kreuje si~ przed nami ko· 
lejnych Swiętych i Błogo
sławionych Kabaretu, co jest 
śmieszne - ale taka jut, łmie-
11.na z katdej strony, jest, jak 
widać, natura tej sztuki, Tu
recki a sprawa polska. Turec
ki jako mąt opatrznościowy 
tradycji i kondycji narodowej. 
Tego by i Mrotek nie wymy
Allł, a na ekranie, prosr.ę -
jest. Albo Magdalena Zawa
dzka. Artystka niewątpliwi• 
wielu zalet, ale teby ponadto 
jeszcze osoba opatrznościowa 
pollkiego kabaretu, i to w do
datku - kabaretu Lipińskiej? 

Niezwykle i par force ·Olga 
Lipińska dowartościowywuje 
swoich wykonawców. Malucz
ko a uwierzymy, te bez nich 
ani rusz, bo są solą ziemi i 
natchnieniem epoki. Niech 
więc Pan nas nie opuszcza, Pa
nie Turecki! Niech Pan ra
czy. Niech Pan odpuści. Niech 
Pan uwzględni, bo inac7.ej 
krucho będzie z nami, oj. kl'll
cbo. W dodatku, gdy<by to był 
Kobau.ewski - rzeczywiście 
genialny - albo Wrzesińska 
- rzeczywiście wspaniała -

albo Fronczewski - który zamiast od razu ł dobitnie po- dziej fraptlJlłce w absurdal- demdzlesiątych - at do daty miało za oknem swój odpowle
wszys-tko mote, nawet reżyse- wiedzieć, jak niezwykłym zja- nym A.wiecie te' telewizyjnej granicznej, do grudnia 1981 r. dnik. Było a propos. Tchnęło 
rować złe programy w telewi- wlskiem Jeat ta retrospekcja....,. groteski są obserwacje oby- - były zawsze a· propos. A aktualnością. Dzlś - tdY 
z.ii. jak nu o tym przekonał i ten kabaret. Czas nie tylko czajowe. Typy i zachowania. propo9 nastroju. A propoa aktualność zamazała się w 
Bogusław Kaczyfwki - mar- IO ni• Olłabił, ale przeciwni• Dialogi i zaletnoścl. Sytuacj9 chwili. A propos wszystkiego oddali - ujawniają się ogól; 
nego słowa bym ni• powie- - wzmocnił. Z perspek• ł motywacje. Wszystko to, to czym tyliśm:v i pasjonowali$my niejsze prawdy i właściwości 
dz.lał. Ale Turecki'? tywy lat, na tle dookolnej pu- przerysowane, doprowadzone l'ie w tamtych latach. Jak przy- przypominanych spektakli. Ale 

Podobny tabieg ni• jest dla styni, dobrych parę moton6W do absurdu, ale przecid - ob. stało na kabaret czy parodi• tego pudła rezonansowego, ja
k„baretu cąnnoścl1t niezbltd· Polaków pnekonuje •14ł naocz· RtWacje. Nie tylko parodia kabaretu, albo nawet na ka- kim dla programów Olgi Li
nll. Ani taka atmosfera nie jest ni• na Jnle wytyny wznl~ć (pamflet?) •rodowlska, karyka- baret kabaretu lub kabaret do pińskiej było prawdziwe tycie, 
nieod7.owna, jak o tym łwiad- •i• mote' telewizyjna twórczość tura teatru ezy prawdziwego potuf - bo mam trudności mnie osobiście szkoda. A mote 
cą kolejne spotkani• pn.ed artystyczna, Jak bardzo mote kabaretu, ale 1 obraz epoki z kwalifikacją zjawiska - re- było odwrotnie? Mote kabaret 

zonowały bezbłędnie swoją rezonował tycie, a tycie przy
współczesność. Tarn, gdzie ku- bierało tylko barwy · i .formy 

- . . . - Ją konie podstawiały szpotawe kabaretu? O tych jednak za-
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. • , t• • • - k• • kpńcr,ymy prześmiewców. Sfał- leżnościach i uwikłaniach nie 

· dowane dłonie błaznów i tref„ wspomina się taktownie w 
' nilliów. A gdy z.mieniła się przedemisyjnych rozmowach. a are g1 . IPIDS IBI. ~~~·.;.:·=! ·~: !: :ir.::~·: •• i:fu:tt~n:~:~·~ 

działo się dookoła i działo na przeciw czemu działały te pa-
serio - kabaret jako taki, ka· rodie - a przecie! działały. 

emisją - tym ruem ze ~ by4 wyra.tinowana ł jukrawa pranfaiGClY w łwiat ezysteJ baret z krwi i kości, prze- Sama autorka stępia ich ostrza 
srafką Tatianą Kwiatkowsq, zarazem. jak wszystko je&~ sroteski. Zabiee ten. wi.ględ· kształcił się nagle w dzieło i ukrywa wśród pochwał. Mo
Był to na odmianę wzór skro- dozwolone w skondensowanym nie bezpiecmy dla twórców, znaczące dla epoki. Ważne ja- te tak trzeba? Mo1e to jest 
mnoścl, wdzięku i kultury, a łwiecie fikcji i prawdy kaba- bardzo )est okrutny dla wspól· ko jej 1 obraz. Smieszne, to ro?.Są<lne? 
jak naturalnie i z jaką pro- retu. pod warunkiem. że na czemości. Uciekając: przed de· prawda, brawurowe, tet pra- Mote mniej jest watne kto 
stotą prowadzona była ta roi- str11ty tej swobody •toi dobry monem aktualności, w z.rozu- wda, ale dzieło, które daje z kim i przeciwko komu wo
mowa! Mote by więc raaej gust i rzeczywista kompeten- miałej trosce o kolejne pro- świadectwo i pro.si się o wiwi- bee wagi jaką ma dziś każde 
tak? Mote absurd nie jest na- cja. Talent i to, co sią z niego gramy 1 obszar działania, Olga sekcję. Inną nit ta, która mie- dzieło tego gatunku - jeśli jest 
turą wszystkiego, co kabaret rodzi. A może nie tylko ta- Lipińska robiła programy na ki się w felietonie. dziełem a nie imitacją. W przy
otacza, a tylko natura bywa lent? Może coś więcej, a to, pozór - o niczym, a jak to Dlatego żal tła na jakim roz.. padku 'kabaretu Olgi Lipiń
absurdalna? Tak C7.Y inaczej co się z talentu wykluwa, to dziś wyraźnie widać - były gr.ywały się prawdziwe pre- sklej nie ulega wątpli
jest to pouczające widowisko. nie tylko brawurowy w ka- to programy o wszystkim. m1ery tych telewizyjnych ar- wości, te stykamy sie z dzie
Wiele wyjaśniająca uwertura tegoriach sztuki telewizyjny Czas, który dodał im urody cydzieł. Zmiana dyrekcji . w Iem najwytszej miary u
przed powtórką tego co jest program Lipińskiej, lecz jakby 1 ujawnił niezwykłość, pozwolił światku pana Janka i pana tkanym z telewizvinei ~ate
wieloletnim i zdumiewającym genius temporis naszej wsp6ł- ni\ bardziej syntetyczny od- Piotrusia, panoszenie się Tu- rii - czyli najbardziej współ
dorobkiem telewizyjnym Olgi czesności. Jej niemiłosiernie bi6r i szersze skojar:zenfa. Bo reckiego w czasie interregnum, ci.esnego dz.!A nośnika i two-
Lipińskiej. krzywe, 'ale pnecie - zwier- kabarety te, kiedy jesr.t!ze po- cham Rewiński w miejsce rzywa sztuki. 

Bo wybrzydzamy się na pre- ciadło? wstawały w dobrych,. .a po- skonstruowanego z lęku i wa- Po „Kabarecie Starszych Pa. 
ludia i zajmujemy dodatkami, Z"7ierciad~o - bó najbar- ~obno jałowych latach · sie- zellny Pokory - wszystko to nów", po cyklu Gruzy i, Fe-
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dorowicza „Poznajmy się", po 
,,Koniu", STS-ie, „F.gidzie" t 
krakowsk~lwnicy". jest to 
kolejna manifestacja siły i ty• 
wotności polskiego kabaretu -
kto wie czy nie najostrzejsza 
i najbardziej przenikliwa? A 
takte najbardz.!ej konsekwent• 
na, chociaż przy podobnie za
gęszczonej retrospekcji ujaw• 
niają się szwy i powtórzertia. 
Ale to nieuniknione i związa• 
ne z naturalnym ryzykiem ta• 
kiego maratonu. 

N~d jednak nie widzi sła
bości. Naród jest z:aurocz.ony 
- i to zarówno w tej jego czę
ści, która ogląda to po raz 
pierwszy, jak i- w tej, która 
kabaret zna a Lipińska szanu
je. Wielu tak zwanych zwy• 
czajnych widzów wyławia • 
całotygodniowego programu 
zapowiedzi tych powtórek ł 
pri.estrzega pedantycznie cza
su emisji. Dziewczyny przesu• 
wają spotkania, a ich partne• 
rzy godzą się na to zadziwia• 
i<'CO pątulnie. 

Prawdziwe wydarzenie. Su
kces tównie wielki jak przed 
laty. Siła i trwałość sztuki. A 
m~że nawet - sukces jeszcze 
większy? 
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