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•

premierą

Piosenki lwowskiej
i -wileńskiej ulicy
lV teatrze znów wesoło.
i piosenki.
próby \Vido,viska „Nie tylko we
Lwowie. Piosenki lwowskiej i '\-dleilskiej ulic y".
Spotykam twórców przerlshwienia: autora „cena1·iusza i wi~kszośd teksti)\v
Wojdecha Dr.iecluszyckiego oraz reżyseru .i<~cą spektakl Halinę Dziedusz.rc.ką.

Słychać muzykę
Trwają ostatnie

- Na af'ivu „ni<' tylko". ale
kdnak n~ hity .i<'~t Lwtlw.
\\ it;eł',j b~dde I" O\\ skil'go tolkloru?
- :\ly jesteśmy ze L\\ owa.
Tamte spraw) bliżs;:e Pamię
tamy jerlnak, że w 01,zt~ ń
sl·nem \\'ielu przyb,,·szów z Wileń:;zczyzny, więc chcemy obydwa folklory poh:iczyć.
sl>o~ób?
Ułnżyłem fabułę o weselu niejakieJ Mańki Pryszcz na
L)cwkow1e. Na uroczvstość

-

W j<lki

weFelną przybywa kre~ny z
Wilna i dochodzi do spotkania rói.nych tradycji, gwar, ob~·cw ów
- Z realiami
lwowskimi
nie miał pan zapewne żad
nych trudności. A z wileński·
mi?
- Musiałem się uczyć. Przy
pomocy osób z Wileńszczyzny
napisałem dwa mon,.olotti zaC'howuJ<\C dialekt
wileński
Wiele pomógł mi aktor Stefan
Buren k.
- Przydatn<' moi:-ły być zehrane w ksi<IŹf'ł' icawędy radiowi' łli<'likowicza ...
- Dużo skorzvstalem z pomoc'
komnoz vtora
Witolrla
P.ud~1ń~kiego, który jest także kc1lekc.1oncrem folkloru wileńsk ipgo
w~rólnie znaleźliś
my c1tery p10senki. które są
w,·knnvwane na weselu l\lań
ki. s,~ietną wykonawczynią
tych pim;enek jest Danuta
Markiewicz. Tekst to jednak
nie w~i;vstko. Najwięcej pracy mieliśmy z aktorami. Więk
szość z nich nie zna gwary
lwowskiej
ani
wileńskiej.
Szvhkn udało im się przyswoi<' niezhPrlne umiejętności.
- Dwa folklory, ale widowi,ko j!'clno, ł ączące tradycje ...
- .Jest to śpiewogra w stylu „Kramu z piosenkami"

Schillera. Tam nie ma ciągłoś
ci fabularnej, u nas jest.

przedstawienie piosenka Hemara powstała w Londynie.

- To już nie pierwsze doł
'""iadczenie pań~h' a z pretentacją Iwo\\ skicb piosenek'?
- Zac:tęło się od tego. że
tv.;órca wrocławskiego teatru
„Kalambur" Bogusław Litwinicc rnmówil u moJeJ zony
Haliny Dzieduszyckiej ksią
żeczkę „/\ntolog1a
lwowskiej
piosenki uliczn j". Z te i ksią
żeczki powstał kabaret Z programem
wyjech;.diśmy
do
Lwowa. Była to pierwsza po
wo3nie wizyta polskiego teatru
we Lwowie.

- A nastrój? Tylke rotrywkowy?
- Będzie wszystko. Pibsenki wesołe i sentymentalne. obyczajowe i patriotyczno- wojenne. Niekiedy musiałem t.\'1ko starą materię' ubierać w
nowe dialogi Sytuacje i postacie są autentyczne Na przykład Szczepeio
i
T'ońcio z
„Wesnłej
lwowskiej
fali".
ciotka Bandziuchowa, lwowskie batiary.

-

Kied y to

było?

roku.- Potem w
Warszawie zobaczvł nasz kabaret .Jerzy Gruz~ i zapr••Stł
do Gdvn1. gdite rcaliznwaliś
m.v już wielkie widowisko z
bf.lletem, najpierw w <iali kameralnej. następnie na dużej
scenie Nowy, pnwiększonv <>cemiriusz napisałem wspólnie z
Andrze.ie•n Ja reckim. Miel iś
my ró\\'nież propozycję od Olgi Lipińskiej, ale jej odejście
z warszawskiej „Komedii'' nie
pozwoliło zrealizować projektu. Na~tępnie był Lublin ...
- Tam Andrzej Rozhin zrealizował własne · pr1••dsławie
nie „Lwów ~emper fitlelis".
- To wE'tydliwa. kłopotliwa
historia. Rozhin rozpocz;il z
nami współpracę, sknrzvstał z
wi~lu . miszych materiałów. a
pńZniej zerwał umowę i sam
zrobił przedstawienie. Nie hrakitie nam zamówie~ Prncown l i~my z dobrvmi rez•dtatami w chorzowskim Teatrze
Rozrvwki. a tak?e w Operze
i Operetce w Krnko\\'ie Prze-

W

ważrne

lfl88

śpiewogra

nosiła

tytuł

„Tvlkn we Lwnwie" \V Olsztynie dM7.ło .Nie tvlko ... "
- <'zy folklor ~taromiejski
Lwon·a i Wilna jes7.CZI' iyje?
Czy Jest przy.imowan~·?
- Nadzwyczajnie Nawet w
re!!ionach nie związanych z
tamtvmi trarlvciami. chnciażby
na S!asku Mvślę, że decvnuje gatunek humoru. te prnś
ciutkie historie obyczajowe opnwiadane śpiewem. Obojęt
nie kiedy
pow~tały. Czy to
będzie nanis:rna 80 lat temu
piosenka .. W dzień deszczowv ... " towarzyszaca wyprawie
wojennej na RnśniP i Hercegowinę. piosenka rozpoczynająca widowisko. czy kończąca

Z
próby \Traca rdyser,
Halina Dzieduszycka. Proszi:
o kilka ~łów o pracy z zespołem .

Podziwiam ich zapał, prai zdyscyplinowanie.
dwóch przedstawieniach mieli siły na nasze próby, uczenie się gwary. przy.
swajame
akcentów Szybko
zrozumieli charakter ludzi ze
Lwowa. ich
otwartosć. bezpośredniość
i
umiejętność
przekazywania
wszystkiego
śpiewem,
zabawą.
Staramy
się. żeby całe widowisko było
wspólną zabawą. „ Przez pio-

cowitość
Często po

senkę

można

po'l:nać

Po7.nałiście

życie.

.inż

panstwo
Warmii i Mazur?
- Z krótkiej W''cieczki do
podolsztyńskiej wsi Ruś WY·
nieślimy pierwsze wiadomości
o tragedii ludnnści tej ziemi.
Dużo jeszcze nie \Viemy
Kied~·ś dawno byliśmy w Olsztynie z kabnretem.
- Pamiętamy świetny „Dym('k z papi('ro-:a ... ".
- Otrzvmalem wtedy jakąś
nar:rodę na Festiwalu estrad
Teraz chcialb_,-m namówić córkę. pisującą na temątv prze·
nikania kultur, aby zainteresowata się kulturą ziemi olsz-

życie

tyńskiej

-

Kiedy premiera?
Zamknięta już w sobotę
7 lipca.
Po urlopach będą
jeszcze retusze. Pracy jest
mnóstwo. Chociażby z aranżacjami muzycznymi. Te polki, sztajerki, mazurki wymagają szczel!ólnego
traktowania. Nieocenionym w przy~o
towaniach
muz.vcznych jest
Lucjan Marzewski
Chcemy
aby śpiewogra dawała folklor
czysty, nie podfryzowany.

