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Jeśli w działalności TVP chce
my wyodrębnić wartości, które 
wskazują na łączność tamtejszych 
poczynań z tym, co twórcze w 
polskiej rzeczywistości teatralnej, 
napotykamy od razu (obok 
Antczaka, Hanuszkiewicza i Gru
zy) na Olgę Lipińską. Jeśli w 
działalności TVP chcemy znaleźć 

charakterystyczne dla tamtej
szej poetyki znamiona oryginal
ności i świeżości, znów z Lipiń
ską mamy do czynienia. Laureat
ka „Złotych Ekranów" i radio
komitetowych nagród, szukająca 
pretekstu do artystycznego wyży
cia w teatrze i kabarecie, związa
na z telewizją od początków 

swej twórczości. Niezależnie od 
charakteru literackiego tworzy
wa, wszystko co Lipińska robi 
zespolone jest jakąś wspólnotą 
nastroju. Jakby nerwowe, jakby 
trochę chore, łatwo też można 
zauważyć, że jej programy ata
kują określony tylko krąg od
biorców. Ona sama broni się 

Pe lewej: »Zielona gęś« Galczy1iskiego. Scenariusz i reż. Olga Lipińska, scen. Jerzy Gorazdowski, muz. Krzysztof Kni t
tel; po prawej »Gallux show« - scenariusz i reż. Olga Lipińska, scen. Jerzy Gorazdowski (fot. Z. Januszewski) 
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przed takim stwierdzeniem, uzna
jąc je za zarzut, mówi o pow
szechniejszym adresie społecz
nym. Czy przecież imienne na
zwanie swego odbiorcy przynosi 
ujmę artyście? Czy fakt, że tele
wizyjne programy Lipińskiej od
czytać może w pełni jedynie in
teligent, nawykły do szyfrowania 
własnych i rozszyfrowywania cu
dzych myśli, nawykły do posił
kowania się symbolem w opisie 
rzeczywistości, stanowi tych pro
gramów wadę? A może to tylko 
cecha, wyróżnik pozwalający bez
błędnie nazwać jej prace, nawet 
kiedy telewizor włącza się w po
łowie widowiska! 

Z Teatru TV: Pani Bovary, 
Antygona, Lato w Nohant, We
sele z generalem, Godzina szcze
rości Stawińskiego; cale cykle 
widowisk kabaretowych: Listy 
śpiewające, Zielona gęś, Gallux
show. Oprócz wspólnoty nastroju 
łączy te spektakle wspólnota ob
sad: Barbara Krafftówna, Elżbie
ta Kępińska, Krystyna Sienkie
wicz, Halina Okuniewicz, Wiesław 
Michnikowski, Władysław Ko
walski, Andrzej Zaorski, Marian 
Kociniak. Gdy tekst tego wyraź
nie żąda, sięga Lipińska po no
we postaci do swojego teatru: 
Halina Mikołajska i Leszek Her
degen odtwarzali u niej George 
Sand i Chopina. Ale ten duet 
można śmiało wpisać w krąg na
zwisk już przytoczonych, gatu
nek nastrojów, ewokowanych 
przez ich grę, jest , przecież 
niesłychanie zbliżony. Tu rów
mez pasuje określenie „jakby 
nerwowe, trochę chore". Lato w 
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Nohant robione przez Lipińską 
miało nb. jedną cechę, której 
uchwycenie zawdzięczamy fak
towi, iż telewidz stykał się tu z 
tekstem powszechnie znanym, a 
więc porównywalnym. Otóż to 
Lato w Nohant (któremu zresztą 
można było wytknąć kilka nie
konsekwencji w prowadzeniu 
aktorów) uzmysławiało, ile moż
liwości z literatury pisanej na in
ną, bo sceniczną technikę, może 
wyczarować reżyser, który po
trafi patrzeć na sytuacje okiem 
kamery. I poprzez jej ustawie
nie dramatyzować nastrój, gubić 
sprawy poboczne, uzewnętrzniać 
podteksty przeżyć. 

Uciekając często w teatr, spe
cjalizuje się przecież Li~ińska 
wyraźnie w kabarecie telewizyj
nym. Teksty piszą jej Osiecka, 
Jarecki, Bianusz, Tym, Kofta, 
Bardijewski. Ale tekst czyli „nu
mer" traci w kabarecie Lipińskiej 
swe tradycyjne znaczenie, to już 
nie fundament programu, wokół 
którego narasta jedynie zdawkowy 
lepik konferansjerskich dowci
pów. Widowiska, którym sama 
Lipińska zapewnia literacko mo
że nieskładny, ale jakże uzasad
niający się w wykonaniu tekst 
„łącznikowy", stanowią całość 
idealnie zamkniętą . Są teatrem. 
Teatrem bardzo · śmiesznym, acz 
z minutami gorzkich smutków. 
Teatrem, w którym my wszyscy 
moglibyśmy występować, ale 
miejsce głównego bohatera za
rezerwowane jest tutaj dla strasz
nych soc-mieszczan. Soc-miesz
czuch ma swoją obyczajowość, 
swój kodeks honorowy, swój ce
remoniał towarzyski i swoich 
idolów. Wszystkie te cechy stają 
się przedmiotem ataku, przybie
rającego kształt wścieklej szarży 
ułańskiej w ostatnim cyklu Li
pińskiej, Gallux-show. 

Tyle o treściach, a forma? Bo 
ł ona tu własna. Widowiska Li
pińskiej integruje wspólnota kli
matu i nowe funkcje wyznaczo
ne aktorom. Reżyserka każe im 
żyć przez cały program. Żyć to 
znaczy reagować, ale reagować w 
sposób zakomponowany, zazębia
jący się w komiczną całość z 
kontrreakcjami partnerów. Nu
mer solowy staje się w tej sy
tuacji dla aktora raczej chwilą 
oddechu; wspólnie z nim oddy
cha tu widz, którego wyobraź
nię atakuje Lipińska mnogością 
skojarzeń, aluzji i zjadliwych 
alegorii, z jakich utkane jest w 
jej kabarecie owe „życie po
zorne", co toczy się od mikro-sy
tuacji do mikro-sytuacji, od · 
aktorskiego grymasu do aktor
skiego chrząknięcia, wzbogaco
ne przez śmieszny kostium, 
śmiesznie ustawione w rogu ·de
koracji krzesło, śmiesznie nakle
jony aktorski zarost. Lipińska 
uznaje jedyni.e polifonię, jako 
sposób tworzenia nastroju; uzna
je również kontrapunkt jako za
sadę konstruowania dowcipu. 
Stąd śledzenie jej programów 
wymaga od telewidza maksymal
nej koncentracji: przegapisz je
den punkt i już tracisz urok ca
łej linii tematycznej! Stąd też i 
zarzut „elitarności", wysuwany 
częstokroć przez tych, których na 
uwagę nie stać. 

W dobie, kiedy przy pojęciu 
„rozrywka" zbyt chętnie stawia 
się przymiotnik „łatwa", dzia
łalność telewizyjna Olgi Lipiń
skiej zasługuje na szczególną 
uwagę. Jako program, jako 
antidotum. 
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