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ROZMAWIAMY z panią Haliną Dzieduszycką 

aktorką, reżyserem dzisiejszej premiery Opery i Ope
retki Szczecińskiej - widowiska muzycznego „Nie tyl
ko we Lwowie" zrealizowanego według tekstu Wojcie
cha Dzieduszyckiego, jej własnego męża, hrabiego JlO
ta bene. 

jest - wodewil. 
musical czy estradowa składan
ka z myszką? 

- Najlepiej pasuje tu nazwa 

- To „nie" jest istotr1e. W 
szczeoińskiej wersJi wybór tek
stów iest nieoo inny, a powd
to pokazuje ona także fol klor 
drugiego regionu przedwojen
nych kresów - Wileńszczyzny, 

odmienny w nastroju, tempera
mencie„. To właśnie dodaliśmy 
speCJalnie dla Szczecina, gdzie 
wielu jest wilniuków. Dla nich 
też i całej reszty urodzonych 
po woJme z;mieściliśmy w 
przedstawieniu także krótki 
kurs „bałaku" c-zyli 1 wowskiej 
mowy. 

- Jaka będzie "'cen~rfa wi
dowiska. Czy - nie daj Bóg -
„eksperym„ntalna''? 

-- R.eafastyczna! rrzeba prze
c1ez ludziom, k tórzy nigdy tam 
nie bylL. pa.kazać Lwów„. Sce
nografl„ jest dzJełem Elżbiety 
Ga.i w i;.ckiej. Stroną muzyczną 
kieruje Maria.n Lida, a chore
ografię opracował nie lada fa
chowiec Bog"dan Jądrzejak. 

,śpiewogra" - splot p iosenek, - Jak sobie radzą z lwow
keczy, monologów tworzących skiln tekstem nasi soliści -

klimat sta rego Lwowa. Składa nielwowiacy przecież.„ 
się na to folklor batiarów (to - Dla mnie - nadspod?Jie
jakby lwowski Gavroche ale wanie dobrze.„ Specjalnde do 
znacznie bardzieJ rozśpiewany) teJ sztuk:i musieH zapomnieć o 
i teksty l.iteraC'kie o Lwowie, swej profesji. Tu mu~ą śpie
wśród nich dialogi Szczepcia 1 wać jak zwykli ludzń.e , nie po
Tońcia czy Meeenasa i Szwarca >tawionymi głosami, ta.k ja'.k się 
z przedwojennej „Lwowsk.ieJ nuc! przy gole111.iu„ 
fali". W czasie nadawa-rui.a te • 
audycji przez radio w całe: 
Polsce pustoszały ulke.„ 

- „.mówi panJ Jak rodowita 
lwowianka.M 

- „.Lwów poznałam dopie
ro niedawno, pochodzę z zupeł
rue innych stron. To miasto 
jedna.k już. od dawna stało mi 
się szczególnie bliskie poprzez 
męża , który połowę swego ser
ca zost.?.,;vil we Lwowie. , Ze 
mnie żartuj~. że mam czarne 
podniebi-an ie... Lwów urzeka, 
jak żadne inne miasto przed
wojennej Polski, jedyne tak 
rozśpiewane. Tam kawe zda
rzenie natychmiast przybierało 
postać piosenki - realistyC'Lnej 
i prostej, lecz jakże lekkieJ i 
dowcipnej. Oto charakterystycz
ny epirod, który niestety 11Jie 
zmieścił się w sztuce: Kiedys 
do Lwowa przyjechał słynny 
akrobata nazwiskiem Mucha, 
który popisując się spacerem 
po linie rozciągniętej wysoko 
nad ulń.eą - nad restauracją 
znanej :r. tempera.µientu pani 
Tyliczkowej - zrobił fałszywy 
krok i z.ginął." Nazajutrz cały 
Lwów ~iewał taki oto kuple
cik: „Przyjechał do Lwowa 
akrobata Mucha, wlazł na Ty
liczkową i wyzionął ducha". 

- Szozednianle dostają necz 
ilą s drugiej, a może trzeciej 
ęld po kilku Innych inscenłiza

eJaeh łeJ*e sztuki. Czy dodanie 
,,nie" w łytule ma nas zwieść, 
że ebrizi o eoi innego? 


