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Farsa muz)czna ,.Wodewil 'Varszaw ki'' p10ra znanej w Pol<cC' 
sp1iik.i autor~kiej Zdzisława Gozdawy i Wacława Strpienia. opiPra 
się na aktualnym temacie odbudowy Warszawy. 

.,Jakie tempo, jaki gaz tu! 
Nowy dom przybędzie miastu! 
Nic dziwnego - mieszka1\ brak, 
Więc się muszą śpieszyć tak!" -

oto jak w ~ztuce komentują przechodnie w prowadzonych międL) 
sobą pogwarkach - codzienne zjawisko wyrastania nowych donu·m, 
jak przystowiowych grzybów po dt>szczu. 

Na tle Warszawy i najaktualniej,zego jej zagadnit>nia - odbu
dowy, autorzi dają przekrój życia obecnego stolicy, jej ludzi i spraw. 
wyciągając na światło dzienne wszelkiego rodzaju śmiesznostki, nir·
orl'ączne od cz' owie ka. Obok długiego pocztu wartościowych i pozy
tywnych luci Li, pracujticych z samozaparciem dla od budo" y 
W"ar,zawy, "ystępują w „Wodewilu Warszawskim" jednostki, stano
wiącr w dzisiejszej rzeczywistości polskit>j jakieś okazy muzf'alnr. 
postacie z panopticum. które nadają się tylko do ośmieszenia. 
Czynią to te7 autorzy, w sposób zreszt~ dyskretny, z umiarem i la
f(Odnym humori'm, pokazując tych ostatnich ,\fohikanów w osobach 
Cioci Adeli i. pana Huberta Jelonka. Ciocia Adela jest byłą wła~ci· 
eielką domu .. w któr)'m zresztą mieszka z córką Helą i siostrzenicą 
Zosią, i żyje z wynajmowania pokojów sublokatorskich w sw) m 
miPszkaniu. Nie może się pogodzić w żaden sposób z nowym 'tanf'm 
rzPczy. Cierpi z tego powodu, wyrzekając: ,.W moim własnym mie~l
kaniu tacy ludzie ... takie niziny!" Córkę Helę, która ma już lat 
osiemnafrie. trzyma pod kloszem, każe jrj się uczyć prywatnie, a to 
d!atrgo, łcby przypndkiem nie zetknęła si~ z normalnymi ludźmi . 
Siostrzrnicy : wf'j. Zosi, pragniC' zapewnić spokojną starość - jak 
mówi - przy buku człowieka o niedzisiejszyf'h pop:lądach. Upatrz,·~ 
'obie iui konkurenta w osobit> pana Huberta Jelonka, którC'go uwa7.a 
ZJ najkpszy materiał na męża, gdyż jest on człowiekiem kon.;erwa· 



t~wnym, a poza tym posiada po rodzini\• znal'zną gotówkr. zamrożoną 
narazie w jakimś banku amerykańskim . ]eot wprawdzit> niespokojna 
c Zosię, która - jak twif'rdzi w rozmowie z panem Hub<'rlem -
.,przesiąkła już tym wszystkim, żr zaczynam się powa7niP obawiać: 
po prostu wróg w domu!•·, al<" nil' traci nadzit'i. że uda się jej 
doprowadzić do planowanego ma!;.cń~twa: pana Huberta z Zosią. 
Tymczasem wypadki toczą się inaczPj. Zosia zawiera znajomość przy
padkową z inżynierem Karpowiczem, który jf'j przypadł do sprca. 
Po różnych i zawiłych perypetiach, w których nif'>:ławną rolę odegrał 
pan Hubert, młodzi szczęśliwie dobijają do portu małfrńskiego. ie 
ami, kojarzy si~ bowiem i druga para: Hela strzeżona pilniP przez 
Ciocię Adelę przed zgubnymi „wpływami teraźniejszo.\ci", łączy się 
z Felkiem Wipczorkiem, murarzPm, który jest wynalazcą nowego 
materiału budowlanego, lekkiego o niezwykłf'j wytrzymałości, Żf' 
można każdy blok powiększyć conajmniej o dzif'sirć mif'~zkai1. 

Tak kończy się la pogodna, pełna uśmiechów i nidrasobliwe1rn 
humoru komedia, w którrj odhudowa War-zawy i wszystkie zagad
nienia z tą budową związanf', znalazły pełny wyraz i ódpowiednir 
na;wietlenie. Bo taka jest War-.zawa: slonPczna, uśmiPchnięta, radosna 
w pracy. z piosenką na u•tach witającą i żegnającą każdy dzirń. 
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