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przedmowie do programu
skek.taklu z piosenikami lwowskimi
„Jak si bawić - to sł batoić" autor
widowiska Wojeieeh Dzieduszycki,
zarazem konsultant język<>Wy i muzyczny spektaklu wystawionego ostatnio w Teatrze Muzycznym w
G<iyni oraz mąż reż.yserki śpiewo
gry Haliny Dzied'USzyckiej. By
wytłumaczyć, co <1z.naczają poszczególne słowa cy.tacji lflrżeiba by się
balakam!"

W ogóle mówienie o tJlkraińeach.
a tak:i:e Bi~ach, przy>p0miinainie
ich obeon~ci, nie nalety na-wet dzłj
do dobrego tonu i nie może Uczyć .na
publiczny ap1auz. Swiadezy o t)'lln
umiarkowane powodzen:ie doskonałe
go s,pekt.aklu pt. „Caf' Mtk<>Zaf' Ta„
deusza Slobodziainlka, kt6ry w reży
serii Macieja Prusa wystaWił warszawski Teatr Dramatyczny. Rzecz
dzieje się w polowłe lat trzydzie„
stych na 111.aszyeh kresach wschodnich, gdzie szerzący się fainaty2ltn
religijny daje znakomite pt>le do
działalności rozmaitych osrustów. Jeden z nich 1.ajmujący się sprzedaq

Afynsztokracja kresowa
Bronisław
przebić

Tumiłowicz

przez hermetyczny mur sło
Wnilka lwowskiej ulicy, co też było
jednym z cel6w pl"Zedstawienia. Panuje obecnie moda na wsipoonnienia
z da wnyoh kres6w ~poHtej
stymulowana postępaiml radziecldej
pieriestrojki i głasnosti, coraz śmie
lej więc artykułuje się fakt, skąd
inąd oczywisty, że w kulturze I świa
domości terenów bw. zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy, slilnie zakorzenił się niegdyś pierwiastek polski. Spektakl złożony z piosenek lwowskiej ulicy odkrywał tę prawdę
w spos6b nieZJbyt nachalny, z lekka
zawoalowany z racji owego specyficznego slangu, zwanego lwowskim
bałakiem, częściej odwołując się do
pocrucia humoru niż uderzając w
tony i dzwony patosu. Publiczność
iedna!k wcale nie oczekiwała wielkich emocji i wzrusreń, ona po prostu przyszła się bawić, a melodyjne,
na.dające się do nucenia już w trakcie pierwszego słuchania piosenki,
stwarzały ku temu doskon'lłą okazję.
Można by wprawdzie zarz:uclć twórcom widowisk.a, że nie wyszli zbyt
daleko PQ7a formułę ,,podwieczorku
przy mikrofonie", że zamiast „skła
danki" nie zaproponowali jakiejś zabawnej fabułki. która połączyłaby
pos2lCzeg6lne nu.mery wokailne I S1kecze w jedną carość bez udziału konferan.sjera, jed.rtakże bra!k ten w całości rekompensowało profesjonalne
wykonanie i przygotowanie spektaklu od strony mU'zYcznej, co było
zasługą Wiesława Such<>plesa - kierownik.a muzycznego, <>raz Bogdana
.Jędrzejaika choreografa. Poważ
niejszą wadą widoWiska, rodzaj.em
,,białej plamy", było pl'2emilczenie
mozaiJki narodowościowej międzywo
jennego Lwowa, w lctórym prócz Pola1t6w I Żydów m!Emlkanł tai1cle Ukraińcy. lim w końou w znacznej
miene lwowski bałak :zawd2Jięcza
specyficzną
śpiew.nOOć a tamtejsze
mellodie - kres-OM\ ~~ t

óbra2lków twiętych pnypadk<nvo dostrzega okazję, by ogłosić, iż jest
cudownie ocalałym z rewolucyjnej
pożogi carem M~kołajem Il. Samózwańca popiera inrty O&Zust Illja,
podający się :za chrystusowego próraka. Draimait wzbogacony jest PI'7.eZ
świetną
muzykę
skomponowani\
prcez Marcina Błażewicza, a dochodzącą do głosu w scenie uroczystego
ślubu, jakiego domniema.ny prorok
udziela domniemanemu carowi. Je$t
to rodzaj nabożeństwa cerkiewnego,
aile poniewd wszysitiko jest tutaj
fał~m. ko~tor dokonał orygi·
nalnej stylizacji r6żn~h kresowych
wątków muzycznych, unikając jednocześnie

bezpośrednich cytatów z
muzyiki ce?'kiewnej. W scenie ślubu
cara Mikołaja z prostą dziewczyną
wiejską Tamarą Cgnaciuk, mogUśmy
również podziwiać talenty wokalno•muzyC'Zl'le Henryka Machalicy. który wcielił się w !)<Młtać pr<>roka Iljl
oraz Mieczysława Morańskiego, który jako prawa ręk~ proroka był
koncelebransem w tym niesamowitym, w paważnei mierze heretyckim
naib~ństwle

Oba spektakle, gdyńskie piosenki
lwowskie 1 wa-rszawski „Car Mikołaj" pakazują nam jaik bardzo atrakcyjny i świeży jest szeroko pojęty temat kreoowy . w 11<!.Srej kulturze, przede ws.iystldm muzycznej,
ale nie wyłącznie. Kompozytor tak
utalenbowany jak Marcin Błażewicz
mógłby przecież, choćby na bazie
kontakt6w z fałszywym arystokratq
z dynastii Romanowów, skomponować
~

prawdziwą

msz~

koronacyjną

wie czy w obecnej sytuacji nie
zn.alazlaiby się okazja do wykonania
ta!kiego dzieła), twórcy pQpularnych
piosenek natomiast, słuchając odnowlonyeh śpiewów lwows.kiej ulicy
uzyskaliby bodźce do napisania czegoś wartościowszeg<>
od „Kolo WtJM ;armaf'k6w".

