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KABARECIK 
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Programr kabaretowe Olgi Lipińskiej majq swoich wiernych zwolenni"6w i 
równie zdeklarowanrch przeciwników. Opinie sq 1 regułJ skrajne, co moina 
doskonale obserwować w odpowiednich rubrrkach „GaHłJ Wrborczej", „Poli
tyki" i innrch gazet mniej, lub bardziej systematrcznie komentujqcych telewi
zrinr repertuar. o ile wszakie iyczliwi po prostu prawiq komplemenlJ, o tri• 
niech•tni uciekajq się raczej do kąśliwości, nieirczliwego ironizowania, nawet 
burknittt. Tak, jakby szalenie niozręc:znie było im atakować wprostl W gruncie 
rzec:ą owe sy~ni~1.J przez z•by powinny być dla autorki milsze od wszelkich, 
banalnrch zazwyczaj superlatywów. Stanowiq bowiem rzetelne świadeclwo, ie 
program jest n i • w J g o d n y. Cói cenniejszego dla satyrr pragnqcej 
raczej trzefwić nii schlebiać, racHj niepokoić nii utwierdzaćł 

O SOBINOSC KABA.RECI.KO.W 
w dl.isiejszym świecie rozrywki 
nie powmna dziwić. Olra Lipiń-

ska za.wsze z dumą przyznaje się do 
STS-owskiej ,prowelllien-cji, ch<>ć swo
ją 'Pier\WZC\ pracę reżyserską zreaili
zowała tam w 1960 roku. Nie party
cypowała zatem w rewolucyjnych za
pałach, kiedy to Studenoki Teatr Sa
tyryków tkwił po uszy w uniesie
niach, IPt'zemianach i ułudach polskie
go Październilka. Przy.szła do teatru 
cokolwiek już u'temperowa.nego, gra
jącego w ciuciuba•ł;kę z cenzurą jak 
wszystkie inne sceny. Niemniej S'tua
jącego &ę dochować wierności impon
derabiliom, kttóre w znacznym stopniu 
Olbecne były '1 w pó:tniej9Zej twórczo
ści młOdej. reiy:s.erki. 

STS był tealtrem inteil.lgellekim, ra
cjonalistycznym i usiłującym racj<>..,a
lizować rzeczywistość. 1Progranlowo 
zwalczaijącym głuipatę, niechętnym wo
bec wszellkich zdeterminowań i wszel
kich mitologizacji. Był też iteat.rem 
artys't<>wskim, poniekąd odświeżają
cym młodopolski pod·l.iał na <pelery
nicm"ZYJ i mydllarzy, wanącym jak w 
bęben we wszelkie przejawy cia'Sllego, 
tępeg<> neofilisterstwa. STS 111ie mo
aił napuszenia i U'omtadracji: zaw
sze było tu miejxe na tarit i pogodny 
liryzm odnaj~ywany w cok<>lwiek po
etyzowanym życiu codziennym. W ja
kimś &tąpniu z ducha STS-u były 
choćby „Listy ś;piewają(;e" Agnieszki 
Osiedkiej z . muzyką Adama Sławiń
skiego, które, jeśli się nie mylę, właś
nie Olga Lipińska robiła dla telewizji 
jako jeden z pierw5zych swoich pro
gramów. 

ANI PATOS, ANI FARSA 
Telewizja prędko stała się dla niej 

właściwym środowiskiem nahll'alnym, 
głównym polem działania, ważniej
szym od tradycyjnej sceny, Upińska 
Jesł dziś 1 pewnośclit Jednym z na
szych najlepaydl telewizyjnych łw6r
c6w, liczę łu l rozrywkę i łeałr łele
wizJJ. Gdyfby wyibrać z bogatego już 
doro~u ~ej na.jlepsze spektakle, oka
załoby się, że wszystkie utrzymane są 
w podobnej poetyce: komedii wysokiej, 
tragikomedii. Reżyserka nie lu!bi 6Ili 
dramat)'ICmego pa.tOISu, ani schematyz
mu farsy. Ukazuje śmieame zazwyczaj 
wyd~zenia. ·A na ich tle ludzi nie 
uwsze z.asługują~h na śmieszność: 
ialosnych, bezradn)'Qh, uwikłanych w 

tragigroteskowe namiętności, często 
przegrywających, melancholijnych, ale 
godny.eh ickobnej sympatii choćby tyl
ko za nierozczulanie się nad sobą. Te
lewizyjny teatr Lipińskiej to temat za 
me o:powiadanie, ale notuję tutaj tą 
dygresJę, bo i groteskowe figur.ki z 
kalbarecików, zwłaszcza z ostatnich 
edycji, mają takie chwile - przebły
ski, bl&:kouty - !kiedy jaatby odltla
dają maski clownów i ~azują twarz: 
oslu.piałą, ;przerażoną, po ludzku bez
radną. Przez chwilę - zanim nie 
wciąg.nie ich z powu-otem lkaruz~la 
akcji. 
P~ula.m.ość przyniosły Llpiń:sldej 

przede wszystkim włame prop-amy. 
Naj!pie.rw „Zielone Gf:&i" - poełyb 
Gałczyńlklqo ło nieodmiennie adoro
wany wzór I :iridło lmplracJI - a po
tem „Gallux show" I Inne cykle kaba
retowe .rozgrywające się za kulisami· 
a to estradowego show prowa.dwnego 
przez konferansjera w ismoki.ngu i 
sandałkach, a to teatrzyku „Kurtyna w 
górę", a to wprost telewizyjnego s\udia. 
Lipińska korzystała z rozmaitych kon
wencji rozśmieszania, była tu nie
śmieiitelna farsa pechowych, nieuda
nych występów, była parodia szmiro
watej estrady i pseudorewil, ·burles
kowe gagi starego kina mieszały aię 
'Z poetyckdmil 'piosenkami. i c.zyisty.m 
surrealizmem niektórych scenek. A obok 
te.go og.lądal!Mny zakulisową milkro
s;połeczność z jej miilcrobieran:hiami, 
amJbicyj'kami i podgryzaniami, ze 
Wll>Uchjpanoszącą się głupotą i cham· 
stwem - narzucanym z góry, ale tak
ie samowyzwalającym się w tych gro
teskowych postaciach, którym znako
m.ki Utorzy użyczali prywatlllych 
Imion. Czasem te pożyiczki stawały się 
niebezpieczne: gdy nadW)'l'aziSta po
stać ZCM:zyinała zatruwać życie swemu 
odtwórcy, Płot.rvwł Froncaewakleana 
kabarecik za:bil szekspirowską rolę: 
wytry-chem ,;Pan Piotruś gra Hamleta" 
W)'llq>iła się nieomal cała krytyka. 
A Jaa.uas GaJ01 także musiał wiać 
przed nadto przekonywającym woź
nym Tureckim. 

W tej formule kabarecik tkwił kil
kanaście lat - mając oddaną sobie 
sporą część telewizyjnej widowni, 
względny spokój od przeciwników i 
zmienne su:zęścle artystyczne. Obok 
programów olśniewających były też 
słabiutkie. Reżyaerka nadużywała po
wtórek eksploatując w n•ieskończon°'ć 
każdy gag. Zwłaszcza &alt mechanicz
ne: ile razy można się 6mlać, cd:v k1oł 

się przeWTaca o sznur od czajnika, al
bo Kl')'sł)'na Sienklewles e Wojcie
chem Pokor' podkładają ruch .pod ja· 
kąś idiotyczną, czeską piosenkę. Li· 
pińska nie zawsze potrafiła nadać ka· 
rykaturze odpowiednie ostrze, przez cO 
na przyikład bucowaity i knajaeki 
Misiek Janmsa Bewlńlkle,o, zapewne. 
wbrew intencjom współtwórczyni, 
prz.yJąl się jako a k c e p t o w a n y 
typ postaci estradowej i eksploatowa
ny jest przez aktora do dziś. Bodaj 
KrzysZtQf Teodor Toeplitz sfozmuło
wał ongiś najbardziej chyba bolesną 
krytykę kabaretów, określając je jako 
szmirę, która udaje ... że szmirą nie jest, 
bo ze suniry kpi. Zastrzeżenia moż
na by zgłaszać ~ozmaite. wu-to jed• 
nak pamiętać, że sparo arzechów 
choćby mania powtórek - było za
pewne także skutkiem starań cenzury 
mocno, jak &ię zdaje, szatkującej te
ksty. Fakt faktem: kabareolkl Olli U· 
pl61kleJ roakwlłal7 pnede wsąsiklm 
w okresach cenmralneco polasowanla. 
Ich sutTealna forma zaskakująco cel
nie potrafiła wtedy odzw.iercledlać na
stroje z rejonów nader oddalonych od 
teatrzyku "Kurtyna w górę". Do dziś 
pamiętam Barbarę Wnes~ z cie
lęcą .minką panny Basieńki pytającą: 
„C:!.y jeśli będzie wojna, to znowu 
trzeba będzie uciekać przez Zalesz
czyki?" A działo się to w pro1ramle 
nakJl'ęcanym bodaj 12 gmidnia roku 
pamiętnego, choć pokazanym, rzecz 
jasna, parę lat później, gdy się już li
beralizowało. 

Kabareciki lat osiemdziesiątych nie 
błyszczały. Lipińska próbowała zmie
nić obiekt zainteresował\, ze szmiro
watego artysty przerzucić si.: na na
szego porla~Boże neobiuies
mena, ale pierwszy pomysł - wotny 
Tureck·i na dorobku - całkiem nie 
wypalił. Postacie z nowego cyklu to
czącego się w studiu telewizji kablo
wej zbyt QYl.Y podobne do dawnych, 
sael też się dublowały, powtórek. 
zwłaszcza piosenkowych, było co nie
miara. I wychodzi na to, że tym, co 
dało programowi nową szpicę i nada
ło mu ostr9ść od dawna nie spotyka
ną, •było obalenie komunizmu i doj
ście „Solidarności'' do władzy. 

ZMAGANIA RODAKOW 
. Z NOWĄ RZECZYWISTOSCIĄ 

Uprzejmie proszę nie odczytywać 
powymzego zdania Jako donosu (ko
muchów się bala, a naszym dogryza). 
Ol1a 1Jpl6aka po pro1&u Dild~ ale 
mlefflla lit w łeJ poclaławoweJ d7· 
cbołomll rouólDla~eJ prę I d61, 
wlaclat I QOleeseńlłwo. Rola satyeyka 
była w tym układzie iPTOSta: szczypał 
władzę I adorował (z wzajemn~cią) 
~łec;zeństwo w osobach swolch słu
chaczy. Na straży władzy stała ceazu
ra, którą - zwłaszcza w okresie przy
kręcenia druby - trzeba było obcho
dzić używając rozmaitych metod dos· 
konale czytelnych dla wszyatklch u
czestników ubawy. Natomiut w mo
mentach poluzowań, można było wła
dzę lać na odlew. Po zmianie rządzą· 
cych kabareciarze Jakiś czas byli tro
chę ,pogubieni, potem sit opamiętali 'ł 
dziś .znów leją - tych, których ich 
W•idownia uznaje za nowych „onych". 
Monologista staje przed mikrofonem, 
sunie tekst w rodzaju „W telewizji 
pokazali nowego ministra, skąd oni 
tych ministrów biorą, może z zoo?" 
- I już jest swój, zaakceptowany, ku
piony przez widownię. Llipińsklej ten 
sposób funkcjonowania satyry nigdy 
chyba rrie pociąsał. Zbyt wJele miała 
za złe tym, co na dole, by wchodzić z 
nitni w bezkrytyczny alians przeciw 
tym, co na córze. 

Jej programy nie Schlebiajlł nUro
mu. Ani autorytetom, ani zbiorowej 
mądrości, ani etosowi, ani charyz
mie. Głównym obiektem ataku jest a
ctesywna głupota W jej HICZetólnie 
częstej dziś postaci : krzyżówka bes
serwisserstwa i totalnej nleufnoki do 
wszystkiego. Lipińska ma hrlet.ny 
słuch językowy (żaliła si~ kiedyli w 
wywiadtzie, że wszys~im się zdaje, iż 
programy powstają metodą l~rowi
zacji, tymczasem wszystkie powie
dzonka, gesty I sytuacje są starannie 
zaplanowane w scenariuszu). znakomi
cie umie więc podsłuchać i sparodio
wać mozolne zmagania współrodaków 
z nową rzeczywistością: z jej słow
nictwem. normami, pożądanymi po
glądam•. Zmagania ·te, zgęszczone i 
spotęgowane do absurdu podlane q 
jeszcze demago,glą i hucpiarstwem. 
Nerwowi, pogubieni bohaterowie prze
krzykują się zdaniami, których sensu 
nie rozumieją, toną w sl<>&anach i pu
stosł<>wlu, nie potrafią ani słuchać si~ 
wzajemnie, ani zwolnić i ,pomyśleć. W 
Ich gwałtownych kłótniach słychać co 
jakiś czas nieomal dosłowny cytat z 
któregoś naszego męża słanu, dobrany 
złośliwie i bezlitośnie. Tu nie ma po
działu na dół I górę, nie ma „onych". 
Jest jeden świiatek Rz~spollteJ 
Postkomunistycznej, karykaturalny I 
zgrzytu.wy, niemiły; nikt rozqdny je
dnak nie zaprzeczy, że spotkał slę z 
nim w życiu niejeden raz. 

W pierwszych miesiącach nowe) 
władzy, gdy drwina kabarecik.u za
czynała być coraz dotkliwiej bolesna, 
któryś z komentatorów „Gazety Wy
borczej" napisał klasyczny felieton w 
stylu „komu to służy" .; „na czyj młyn 
ta woda". Zapewne ugryzł si. w ję
zyk chwilę za późno. Od tamteco cza
su nie atakowano jui l'l'Oll'&m6w 
pryncypialnie, kąśliwokl, jako •it 
rzekło, było natomiast coraz więcej. 
Może i trudao im się dziw~. Dzien

nikarze, komentatorzy polityczni ob
jaśniają rzeczywlatość, analliwją sy
tuację, wprowadzają nowe pojęcia, o
mawiają hasła, kłócą sit o coś; wa
runkiem sine qua non ich uczciwego 
działania jest traktowanie owej rze
czywistości serio. Po czym przychodzi 
autorka kabaretów i demonstruje w 
swoim studio wariatów - z ,przeraźli
wą wiuygodnością niestety - jak to, 
co było serio objaśniane, staje się ab
surdem, karykaturą, głupstwem. Jak 
się rodzą fałszywe, groteskowe 1 nie
kiedy nieb~ieczne Interpretacje, tu
dzież jak łatwo nimi grać, hodować 
slogany bez pakrycia, szarżowact Ko
mlCSQ kabaret brutalnie llu&raje 
nees łmlerłelnle powdq: powlfk
naMq alt nlepowałrąmanle pnepałć 
mltdzy ldealDJm łwlałem kencepcJI 
pollłJcZDJeb a łeb odbiorem spolecs
aym ldeformowall7m pnez chaos, 
nlekompełeDcJo I DleufDoU. W najno
wszym. kosmlcu•ie śmiesznym pro
gramie, załoea studia Kaba 3 postano
wiła porzucić kamuflaż i b~ośred
nlo przystąpić do i>C)Lityki·: stanąć do 
wyborów. Słusznie: kampania wybor
cza ujawnia przecież dokładnie te sa
me ·mechanizmy, które LI.pińska uczy. 
n.iła celem swojej ofensywy. Niekiedy 
nawet ujawnia Jeszcze zabawniej. 

W kabarecie Olgi Liplń9klej nie ma 
niczego ,,na tak". To przywilej prześ
miewcy: od konstruowania programów 
pozytywnych powinni być ZuPełnie in
ni twórcy. Nie ma też moralizator
stwa, sentymentów, nie ma wazeli
niarstwa, ani -chamskiego ,.przypiep
rzania", nie ma .też specjalnej satysfa
kcji z przedstawianego obrazu rze
czywisto.ści. Jesot przerażenie, niesk:ry
wana bezradność I niepatetyczne, dys
kretne wezwanie do opamiętania. Czy 
kogoś otrzeźwi? 


