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~ ,,Nie oddamy
Lwowa~ .. ''

Gdyby nie Jałta, któi by
śpiewał te piosenki? Kto
dziś pamięta

warszawskiego barda
- Stanisława Grzesiuka wraz

z tysiącem nUladowców,
komu jest znany folklor
miejski krakowski,
poznański,

łód2kl, tei

obfity?

Gdyby nieJalta, stare lwowslde
sztajerki, walce I poleczki letalyby dziś w zbiorach nut I taśmote
kach, czekając na nowego Leona
Schillera, który mógłby ulotyć z
nieb drugi "Kram z piosenkami".
Ale odcltcle Lwowa od Polski
zmieniło folklor w mit. Starzy
lwowiacy tulcywowall pamltc! o
zabra!JYDl mieście, młodzi chłt
nie poddawali się legendzie kresów, jawiących się jako piękna,
szczęśliwa kraina. Śpiewano
więc na Imieninach I rajdach wesołe przyśpiewki, nostalgiczne
ballady, wymyślano buflczuczne
refreny - takle jak w tytule. Było
w tym delektowanie sio owocem
zakazanym.
Cenzur(l przestała ścig~ lwowskie płosenld gdzieś w drugiej
połowie lat 80. Halina I Wojciech
Dzieduszyccy plerwał wpadli na
pomysł, by ulotyć ·z nieb spektakl
muzyeZlllf,. Dali premlefł we
wroclawsldm Kalamburze, a potem powt6rzyh spektakl na wielu
krajowych scenach. W ~b plo-Mnkach lłł nieomal iotowe obrazld 9C8niome: fanowe, roman-

sowe, romanb'c:me:iorzowsld aeap6ł bardzo ploknłe, aro~.
estradowymi łrodkaml, W)'doi.,..
wa 1 nlch .wayatlde teatralne wa1017. <Z WJf6wnaJ1810 ansamblu
wymle6my choć E~ llllcurek,
Ann• Laniewslat, Wacława Welslde10, Tadeusza Dobroałelalde.. IO, Andrzeja Dzlupl6alde10.)
· W tym równym. udanym przed·
stawieniu czepiałbym sił mote
tylko . układu scenarluazowep:
na~byt slekankowego, pozbawionego myśli przewodniej. Upraednlo Dleduszyccy ograniczali sił
tylko do Lwowa, tu dolltczyło Wilno reprezentowane przez bodaj
dwie piosenki I... „Pana Tadeusza". Dalibóg, mo:tna było mniej
banalnie.

Na premierze w6r6d gorzowskich aktorów wystłtpll Wojciech Dzleduazycld. Wykonał mistrzowsko - 'ltant kabaretową
plosenkł: z ldlkoma zaskakujący
mi pointami, z zwischenrufami, z
wciąganiem publiczności do zabawy. Nikt tak Jm dziś nie plne.
Mote telO llteracto-.aktonkle10
kunsztu stareco Lwowa nade
wszystko naletaloby „nie oddać"
- czyli nie zapomnlft.
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