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Lwów, miasto snów

Kto z nami trzyma sztamy - piosenki lwowskiej ulłey. Scenariusz Wojciech Dzieduszycki, reżyseria - Halina Dziedu.<z .. eka, kier, muzyczn ·
- Bogusław Klimsa, ruch sceniczny - Ewa Czekalska, kostiumy - Hann a
Skamra, korepet:rtor śpiewu I współscenarzysta - Ja,n Węglowski. Kawiarnia ,.Pod Kalamburem" wrocławskiego OTO Kalambur. wyltępy rościnne na małej scenie Teatru Powszecbnero w Warszawie.
A początku było siowo. ściślej cławskiego teatru, pm:ygotowan; w
w ub. roku oficyna wroclaw- królestwie Haliny Litw iniec, v.- pięk
skiego teatru „KalambUJr" wy- nej secesyjnej kawiarni na Kuźniczej
d a ł a .,zlagier: antologię Janusza Wy- we Wrocław iu . Premierę dawano zasyl.'< c ·'·~kie!!o „Piosenki lwowskiej u- ledwie w kwietniu, Il jui: podej:nujelicy". Ta publlkacja wzniecała sen- my gości w Warszawie. Owa cyjnie.
tymenty w ielu, ale dla przewai:ają- entuzjastycznie. serdecznie. bo też
ce j części czytelników była wypełnie- sobie na to w pełni zasłu żyli.
niem luki, zaspokojeniem z dawna
Można tylko się domyślać, że speknoszonycb
za i0 nteresowań
kultUirą
ta;kl je;;t owocem kompromisu po:11ię 
miejską, piosenki; przedmieść, tak 11a- dzy sen tyme!ltem a historią i zr.p~w
domowioną przecież w Polsce.
ne każdy , kto tamto mia sto Z:1ał i paNic dziwnego, :i:e prostą komiek- mięta , ma swoje, własną „li stę p~ze
wencją tam tero zdarzenia edytor- bc. jów".
1\ le
I" ~ ja
„k -rn;ul!.a-:itka
•kiego llltal 111l ~ocą .pek\aki wro- lwows·ka", -Fani Z:os ia, li ~zbl~~:iie

N

przewid111!ała

trzy ecwarte repertua- piosenka · eyganeril, nucona J1ad ?&·
ru, ·co oznacza, ie teatn:" .9ię nie pomy- neom w drod1:e z „Gołębnika" c111y
lił.
„Cyga.n erli". Taką, jedną z najbarZaczyna Ilię to spotkanie nastroJo- diiiej znanych, „Gdy ciemność zapawe, dfwięklem hareerskiego apelu da" przy;pomina Dzieduszycki w
'"ieczornego i jedną z najsłynniej zgrabn.ie skrojonym s~nariuszu . '
szych polskich piosenek, wzruszają
Wreszcie cały „blok firmowy"
cym marszem „W dzień deszczowy przeboje
lat trzydziestych, spopulai ponury", Tę piosenkę pokoleniu
dzisiejszych 40-latków matki śpie ryl:owane oo Tatr po Bałtyk przez
„We:!!ołą J,,wowską Falę", najpopularwały tak, . jak Im babki wyimki me
niejszy serial aa·tyryczny Polskiego
śpiewnika Pana Moniuszki. Trudno
Radia, mający legendarnych już swodziś nawet przypominać te tradycje
domów polskich, kiedy wieczorem ich bohaterów: Szczepcia (Kar:imierr:
40 .prawie milionom Polaków towa- Wajda) i Tońcia {Henryik Vogelfiinrzysz~ od rana do
wieczora tylko ger). To z tego programu wzięty jest.
Henryka
Warsa
(słowa
piosenki pisane na festiwale. No szlagier
Schlechtera) „Tylko we I.wowic",
cóż, tempora mutantur„,
Płyn; piosenki, mija cza! pozoCały spektakl zbudowany 'est r u~yci em m inimalnych
środków s~ sta je obraz tradycji. zwyczajów, temni cznych {wręcz estradowo) i dąźy w nera.TJlentu mieszkańców miasta, któi:art, dowcip, witz ceniło ponad
kierunku bezpretensjonalnej zabawy.
Gros repertuaru stanowią piosenki wszystko. Można w to wierzyć, pod„b.atiarskie", 11.non!mowe ~1>iewki ull• dając ,;ię klimatowi przedst aw ienia
"'"· ballady łazikowskie, podw6rkov1e, wrocławskiego, które • wózi~kien:
podawane z przymrll'Żeniem oka, prowadz·i Halina Litwi:niec, 1 ~ie
szJachetnym przerysowwniem gestu l wają: Anne Bajer, Jolanta Chełm ic
s:nuacji przez szczupłe grono akt or- ka-, Eóward Kalis::, Ryszo.rd Malii'kie, P.rzemykt. czasem na~h'ojowa nows-l<i i Piotr TokarL
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