Polska Wiosna Teatralna we Lwowie

„Nowe szaty króla”, fot. Aleksander Kuśnierz
Anna Gordijewska
Na Polską Wiosnę Teatralną przyjechały znane już lwowskiej publiczności
amatorskie zespoły teatralne z Wilna i Wędryni. Po raz pierwszy na tegorocznym
festiwalu gościł Teatr AA Vademecum z Wiednia. Gospodarz wydarzenia – Polski
Teatr Ludowy – przedstawił swoją nową premierę.
W tym roku w festiwalowym repertuarze górowały komedie. Gwiazdą siódmej edycji
Wiosny był słynny polski aktor teatralny Stanisław Górka. Impreza odbyła się w
dniach 21–24 kwietnia 2017 roku w Pierwszym Ukraińskim Teatrze Młodego Widza,
w Lwowskim Obwodowym Teatrze Lalek, w Teatrze im. Lesia Kurbasa oraz
Obwodowym Domu Nauczyciela. Organizatorem 7. Polskiej Wiosny jest Konsulat
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
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Festiwal zainaugurował Zespół Teatralny im. Jerzego Cieńciały z Wędryni, który
wystawił sztukę „Boeing, Boeing” francuskiego pisarza Marca Camolettiego w
reżyserii kierownika tegoż zespołu Janusza Ondraszka. Ta komedia trafiła do księgi
Guinnessa za rekordową ilość wystawień, została zagrana w 55 państwach. Główny
bohater Maks dokładnie zapisuje godziny odlotu i przylotu samolotów, ponieważ jego
trzy dziewczyny – Johana, Jola i Janet – są stewardessami, ale pracują w różnych
liniach lotniczych. Młody podrywacz trzech damskich serc obiecuje każdej ożenić się
z nią. Jego system randek działa sprawnie, samoloty przylatują i odlatują, a wraz z
nimi narzeczone. Ale jak to w życiu bywa, nie wszystko działa jak w zegarku, po
zmianie rozkładu lotów wszystkie niewiasty naraz zaczęły wracać do mieszkania
swojego ukochanego. Do Maksa wpada jego kuzyn Paweł, który szybko zorientował
się, że coś jest nie tak i wraz z gosposią Nadią (w rolę której wspaniale wcielił się
Janusz Ondraszek) pomagają mu wyjść z niejednoznacznej sytuacji.
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Podczas Wiosny nie zabrakło spektaklu dla najmłodszych widzów. „Nowe szaty
króla” Hansa Christiana Andersena – wyreżyserowane przez Lilię Kiejzik – to
tegoroczna pozycja festiwalowa Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie „Teatr
Studio”. – Jesteśmy zadowoleni, że Lwów znów potrzebował bajki. Baśnie Andersena
to klasyka, która jest zawsze aktualna – powiedziała w rozmowie z KG kierownik
zespołu Lilia Kiejzik. W sztuce zagrali młodzi chłopcy 12 i 13-latkowie wraz z
dorosłymi aktorami. Cieszymy się również, że mogliśmy przyjechać do Lwowa. W
październiku kolejne nasze spotkania teatralne odbędą się w Wilnie. Mamy
możliwość pojechać gdzie indziej, ale zawsze najchętniej wracamy do Lwowa…
W drugim dniu debiutant festiwalu Teatr AA Vademecum z Wiednia zagrał
„Seksmisję” w oparciu o scenariusz Juliusza Machulskiego w reżyserii Agnieszki
Salamon. Film Machulskiego z lat 80. do dziś należy do jednej z kultowych komedii
kina polskiego. Główni bohaterowie, przeżywszy wojnę atomową, po obudzeniu się
trafili do podziemnego państwa, gdzie mieszkają i rządzą tylko kobiety. Była to
bardzo interesująca propozycja wiedeńskiego zespołu, tym bardziej, że żaden z
teatrów dotychczas nie podjął się zagrania tej komedii na scenie. – Na pomysł z

„Seksmisją” wpadłam w bardzo prosty sposób – powiedziała Agnieszka Salamon. – W
zespołach amatorskich jest wiele pięknych i zdolnych kobiet, i mało jest sztuk, gdzie
jest dużo kobiecych ról. Ponieważ „Seksmisję” wszyscy znają i ja też (chociaż miałam
wówczas 5 lat), pomyślałam, że jest to idealny materiał, żeby obsadzić w nim dużo
kobiet, żeby wszystkie miały dużo do grania na scenie. Spróbowaliśmy otrzymać
prawa autorskie od Juliusza Machulskiego, a przyznam, że nie było to łatwe. No i
udało się! Jesteśmy po grudniowej premierze we Wiedniu i po wiosennej lwowskiej –
dodała.
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Natomiast dyrektor Teatru Vademecum Beata Maciejczuk-Paluch była zaskoczona
lwowską publicznością, która żywo i spontanicznie reagowała na grę aktorów. –
Spotkało nas tutaj fantastyczne przyjęcie, którego nie spodziewaliśmy się –
zaznaczyła. Dziękujemy bardzo całemu zespołowi Teatru Polskiego we Lwowie za to
trudne logistycznie przedsięwzięcie. Chcielibyśmy coś podobnego zorganizować u
nas w Wiedniu i mamy nadzieję, że polski teatr ze Lwowa ponownie zawita do nas i

pokaże coś równie ciekawego. Znakomicie, że nasze marzenia spełniły się i że
jesteśmy na tym festiwalu teatralnym, o którym już słyszeliśmy wcześniej –
powiedziała.
W niedzielę, 23 kwietnia, Polski Teatr Ludowy ze Lwowa zaprosił gości i widzów do
swojej skromnej widowni na komedię Dario Niccodemi „Scampolo”. Powojenna
premiera przedstawienia, ale z podtytułem „Świderek”, miała miejsce we Lwowie
przy ul. Zimorowicza 17 w Teatrze Małych Form 5 kwietnia 1946 roku. W tym
przedstawieniu Bogusława Michna-Czosnowska (obecnie mieszka w Szczecinie)
zagrała tytułową rolę – Świderka, po 71 latach w rolę Scampolo wcieliła się Wiktoria
Słobodiana. Zbigniew Chrzanowski, który wyreżyserował tę sztukę, wystąpił jako
Nieznajomy, w tej samej roli, którą przed laty zagrał jego wujek – Stanisław
Krzanowski. Zbigniew Chrzanowski marzył o wystawieniu tej komedii, ale okazało
się, że nikt nie ma tekstu. Po długich poszukiwaniach, w zbiorach Ossolineum we
Wrocławiu odnaleziono rękopis suflera teatralnego.
Podsumowując 7. Edycję Wiosny Teatralnej współorganizator tego festiwalu
Zbigniew Chrzanowski powiedział o tym, że te trzy dni – spektakle, spotkania, relacje
z publicznością – przeminęły jak jeden moment. – Spotykamy się ze sobą od wielu lat,
myślę o Wilnie i Wędryni. A teraz dołączył do nas nowo poznany teatr Vademecum z
Wiednia. Wszystkie zespoły grały wspaniale! Staramy się do każdej edycji teatralnej
zaprosić również osobę, która będzie ozdobą, punktem odniesienia, wysokiego
kunsztu, pięknego artyzmu. W ciągu wielu lat zawsze nam się to udaje. Lwowska
publiczność jest bardzo chłonna, wrażliwa i bardzo chętnie przyjmuje nasze
propozycje – dodał.
Powieść Romain Rollanda „Colas Breugnon” przywiózł Stanisław Górka, znakomity
aktor teatralny i reżyser. Stanisław Górka jest profesorem i wykładowcą Akademii
Teatralnej w Warszawie, a także dyrektorem Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę”.
Ten wzruszający monodram w jego wykonaniu bardzo przypadł do serca lwowskiej
publiczności. W przedstawieniu zabrzmiały piosenki Georgesa Brassensa w
tłumaczeniu nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego pod nagrane dźwięki
fortepianu w wykonaniu Jerzego Derfela. Wszystko to stworzyło niepowtarzalną
atmosferę w dawnym teatrze Bagatela, niegdyś Casino de Paris, gdzie występowały
różne kabarety, a także śpiewała Hanka Ordonówna – obecnie jest to Teatr im. Lesia

Kurbasa.
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W wywiadzie dla „Kuriera Galicyjskiego” Stanisław Górka powiedział, że spektakl
„chodził za nim” od wielu lat. Wybrał ten tekst, ponieważ ma on dla artysty pewne
urzekające przesłanie, ważne dla dzisiejszego współczesnego człowieka. – Romain
Rolland miał wiele spraw przemyślanych i dużo wiedział o naturze ludzkiej –
powiedział. – Stworzył postać Colas Breugnon, człowieka, który dźwigając się z
nieszczęścia, z upadku, tracąc wszystko, zostając nędzarzem, mimo wszystko
znajduje sens życia. Zachował godność i zachował szczęście. Wiemy, że jest to
książka o dziwnej mocy, dzięki której wiele osób przeżyło czasy stalinowskie, II
wojnę światową, holocaust, okupację, czasy pogardy i nieszczęść. Ta książka działa
w sposób cudowny, ponieważ dodaje nam sił. Są ludzie, którzy czytają ją w kółko, są
jak gdyby od niej uzależnieni. Powieść ładuje akumulatory, uspokaja i przywraca
wiarę w świat i ludzi, w człowieczeństwo – dodał Stanisław Górka. Główne motto
tego przedstawienia, jak mówi Romain Rolland: „Im mniej posiadam, tym jestem

bogatszy, bo umiem żyć szczęściem innych ludzi”. Artysta grał ten spektakl na
Florydzie i był zdruzgotany świadomością tamtejszej publiczności, która patrzy 20 lat
do przodu. – A my jeszcze tego nie wiemy, gonimy tu we Lwowie, w Warszawie,
zadręczamy się, zamartwiamy się. A przecież nie na tym polega życie. Rolland daje
prostą receptę na życie. Chcesz być szczęśliwy? Zostaw to wszystko! Znajduj
szczęście w najprostszych rzeczach – w przyjaźni, smakowaniu jedzenia, życia i wina
też.
Zakończyła się 7. Polska Wiosna Teatralna we Lwowie. Mimo niskiej temperatury,
jak na tę porę roku, w czterech różnych salach widowiskowych teatrów lwowskich
było ciepło, a wręcz gorąco od emocji, wspaniałej gry aktorów, brawurowych
oklasków publiczności, niezapomnianych i wzruszających spotkań i przemyśleń tego,
co zobaczyliśmy na scenie. Spotkali się ze sobą Polacy, mieszkający poza granicami
Ojczyzny, którzy poprzez swoją pracę społeczną i poświęcenie nieustannie wnoszą
wkład w kulturę polską w krajach swego zamieszkania i których łączy magiczne
słowo – Teatr.
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