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Chyba zgodzi się ze mną wię-kszość, że bez względu na miej-sce pochodzenia w Polsce, wszy-scy mamy jakiś taki szczególnysentyment do Lwowa, do jegodumnej, pięknej, czasem tragicz-nej historii. Ale niemniej bliskanam jest niepowtarzalna, lekka iradosna atmosfera tego tak bar-dzo polskiego miasta, gdzie "bo-gacz i dziad są wciąż za pan brati kużden ma uśmiech na twarzy".Jego gwara, jego "cajrączki", "pa-dam do nóżek" i wszechobecne"tajoj" i te znane wszystkim lwow-skie piosenki weszły na zawszedo kultury polskiej. I chociażLwów do Polski już dziś nie na-leży, każdy ma jeszcze prawo do

tak dobrze, jak tu…Bo gdzie jeszcze ludziom
Witold Liliental

Agata Pilitowska

Alex Cieślak i Mateusz Bobel Maria Nowotarska i wsponienia

Śpiewają Kinga Mitrowska i Michał Kuleczka

swojej tęsknoty, do swojej nostal-gii i wspomnień. Tego nie odbie-rze nam nikt. Nawet takim, któ-rzy jak ja, nigdy we Lwowie niebyli, ale, można powiedzieć, żena lwowskich piosenkach wy-chowali się.O tym prawie do własnej no-stalgii piszę w oddzielnym felie-tonie.  Nie byłem we Lwowie, alekiedyś, bardzo dawno temu, pod-czas pierwszej swojej emigracjiw Johannesburgu, miałem za-szczyt osobiście poznać słynne-go Tońcia z popularnej "Lwow-skiej Fali". Tońcio - Henryk Vo-gelfanger, jak wielu lwowiaków,po wojnie tułał się po świecie,opowiadał o dawnym Lwowie,

śpiewał na polonijnych impre-zach w wynajętych salkach i pra-cował nie w swoim zawodzie, botrzeba było z czegoś żyć. Do swo-jego ukochanego miasta wrócićnie mógł.W ten ostatni weekend, gdysiedziałem na widowni Burn-hamthorpe Library Theatre pa-trząc na spektakl  "UśmiechyLwowa", moje myśli wędrowaływiele lat wstecz i przywołały ob-raz pana Henryka. Nawet dźwię-czy mi w uszach jego głos. MójBoże, jaki on byłby szczęśliwy,gdyby to widział i słyszał!  A japatrzyłem, słuchałem i… niejed-ną łezkę wzruszenia wycieraćmusiałem z kącików oczu. Bo oto na scenie odżywa Lwów. Poprzezstarodrzew lwowskiego parku(może Stryjskiego?) otaczającyscenę, patrzymy na kolejne pa-noramy słynnych gmachów, bu-dowli, kościołów…A narratorka - Maria Nowo-tarska, wyciąga ze swojej szka-tułki kolejne pamiątki z tego mia-sta beztroskich ludzi i wprowa-dza nas w ten unikalny nastrój.Po parku przechadzają się mod-ne panie w kapeluszach i pano-wie w melonikach, dziewczynkiw czapeczkach, słomianych ka-peluszach i długich sukienkach,z piłeczką i skakanką, chłopcyobowiązkowo z kołnierzykiemmarynarskim (Boże, przecież jateż coś takiego nosiłem, jak by-łem bardzo mały!) i kółkiem, bie-gają pomiędzy starszymi. Sły-chać trele ptaszków. Na ławecz-ce siada jakaś młoda adeptkamalarstwa i coś szkicuje. Gdzieśindziej student nie widzi światawokół siebie, bo zatopiony jest wksiążce. Jest też parka zakocha-nych, pojawia się samotny, ro-mantyczny pan z różą. Ale otowbiega na scenę ferajna (a możepowinienem powiedzieć "hebra")i rozbrzmiewa jedna z najbar-dziej znanych i lubianych lwow-skich piosenek: "Tylko we Lwo-wi".Śpiewają: Franek Gitara (Sła
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Uśmiechy LwowaScenariusz i reżyseria - Maria NowotarskaWspółpraca - Sławek IwasiukScenografia - Joanna DąbrowskaKostiumy - Nina MdivaniOpracowanie muzyczne - Wojtek BochenekŚwiatło i Dźwięk - Krzysztof Sajdak,Robert Sokołowski i Andrzej StefanInspicjent - Michał ZarzyckiSpektakl wystawiony był przez Salon Po-ezji, Muzyki i Teatru im. J. Pilitowskiego wdniach 6, 7 i 8 marca 2009 r. w Burnham-thorpe Library Theatre w Mississaudze.

Andrzej Slabiak Lwowiankę śpiewała Anna Czyszczoń

Mariusz Kowalenko

Najmłodsi uczestnicy

Rewelacja speklaklu - Julia Dębowska

Slawek Iwasiuk

wek Iwasiuk- czarujący, jak za-wsze!), Józiek Mandolina (An-drzej Pasadyn), Mańka Pryszcz(Roxy Zapała) i Antek Cegła (Ma-riusz Kowalenko), a wszyscypodchwytują refren. Nie ma, jakLwów! Panie Henryku! Niechpan teraz słucha! To przecież zpańskiego repertuaru! Specjalniedla Pana od młodego pokolenia!Na scenie odżywają Szczepcio iTońcio, tym razem grani przezdwóch utalentowanych chłop-ców (Mateusz Bobel i Alex Cie-ślak). Świetnie opanowany bałaklwowski i pełen naiwnego dow-cipu dialog o "bakcyliuszach". Pa-mięta Pan? Dzisiejsza publicz-ność śmieje się z niego do roz-puku tak samo, jak wtedy…Jeśli nie sposób sobie wyobra-zić spektaklu o Warszawie bez"Balu na Gnojnej" to niemożliwejest widowisko o Lwowie bez"Balu u weteranów". Był, oczywi-ście, śpiewany i tańczony brawu-rowo, z zapałem, przytupem iświetną grą aktorską naszychartystów. Tu szczególną uwagęzwrócił Mariusz Kowalenko,jako batiar Antek Cegła, swoimiakrobatycznymi ruchami tanecz-nymi i świetną grą aktorską.Gdyby widzowie tylko mogli,sami porwaliby się do wspólne-go tańca przy "Łodi ridi didi rachciach ciach".Nie da się też zapomnieć peł-nego humoru wykonania przezAndrzeja Pasadyna i cały zespół

popularnej piosenki "Serwus Jó-zik, dawaj pyska". Ten utalento-wany artysta nosi w sobie jesz-cze niezgłębione pokłady komi-zmu w ruchach i w mimice, któ-rymi bawił też w skeczach śpie-wanych i mówionych wspólnie zAgatą Pilitowską. Agata, jak za-wsze, zaprezentowała wysokąkulturę i klasę, zarówno jako ak-torka i piosenkarka (Ta, co panmówisz, ta ja ze Lwowa). Od kil-ku lat już Andrzej Słabiak wzbo-gaca zespół artystyczny swoimpięknym głosem. Jako pan zróżą, wniósł wiele romantyzmu i

liryzmu swoim wykonaniemdwóch piosenek: "Pytasz, dlacze-go" oraz "Polesia czar".Wspaniale wprost wypadłaAnia Czyszczoń w brawurowejinterpretacji "Lwowianki",  ongiświelkiego przeboju Andy Kicz-man. Świetnym głosem, tańcemi ciepłem bijącym z każdego wy-śpiewanego słowa zjednała sobiew mig całą publiczność.Ale Lwów, to nie tylko batia-ry. W tym ważnym ośrodku pol-skiej kultury odbywały się wspa-niałe wernisaże, koncerty i reci-tale. Po odzyskaniu niepodległo-ści, w latach dwudziestych ubie-głego stulecia, ulubieńcami ele-ganckiej lwowskiej publicznościbyły wysoko świecące gwiazdyoperetki, sopran Helena Miłow-ska i pierwszy tenor StanisławGruszczyński. Ich to wyczarowa-ła ze swej szkatułki Maria Nowo-tarska, a w ich rolach wystąpiliKinga Mitrowska i Michał Ku-leczka.Mnie szczególnie zapisały sięw pamięci "Czardasz" z Księż-niczki Czardasza oraz "Twoimjest serce me" z Krainy Uśmie-chów.To były WIELKIE występy!Wszystkie dzieci występujące wspektaklu zdały egzamin na pią-tkę z plusem. Ale wśród nich niemożna nie poświęcić specjalnejuwagi zaledwie dziesięcioletniejJulii Dębowskiej. Jej aktorskiewykonanie słynnej ballady o pan-nie Franciszce zasługuje na naj-wyższe uznanie. To była rewela-cja! Julia ma świetnie opanowa-ny, czysty głos, dobrą dykcję idojrzały zmysł sceniczny. Jej ru-chów, tańca i interpretacji niepowstydziłaby się dorosła aktor-ka. Dobrze, że rośnie nam nowytalent i mam nadzieję, że Juliajeszcze nieraz zbierze takie hu-raganowe brawa, jak w tym spek-taklu.Trzeba też wspomnieć o naj-młodszej aktoreczce, czterolet-niej Amelii Nicole Leppek, którabardzo rytmicznie skakała i tań-czyła ze wszystkimi, machała dowidowni i z ujmującym wdzię-kiem kłaniała się. Jak w wielupoprzednich spektaklach, pio-senkę finałową zaśpiewała pięk-nie i lirycznie Agata Pilitowska,a wtórował jej zespół. Gdyby tosłyszał Marian Hemar! GdybyTońcio też mógł tu być!Tyle jest miast,tyle jest miast,wszędzie dobrze i źle,po połowieIdź w świat, gdzie chcesz,rób, co umiesz, jak wiesz,Lecz chcesz młodym być,wróć do Lwowa!Kiedy tak wsłuchany w słowatej piosenki patrzyłem na scenę,poczułem, że obaj tu z nami są,widzą nas, słuchają, patrzą i cie-szą się. Ich Lwów żyje! I myśmywrócili do Lwowa. Szkoda, że natak krótką, zaczarowaną chwilę.                            Witold Lilientalzdjęcia: Adam Orzechowski


