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„PO PROSTU KOCHAJ”

2 listopada 2019 roku w Rydze, w kinogalerii „K.Suns” odbył się „Festiwal Filmów Stanisława

Barei”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich

„Silesia”,  przy finansowym wsparciu  Ambasady RP na  Łotwie,  firmy ORLEN Lietuva  oraz

Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Stanisław  Bareja  jest  nazywany  królem  polskiej  komedii  i  zakazanego  śmiechu.  Bareja

dostrzegał  absurdy  rzeczywistości PRL.  Chcąc  pomóc  Polakom  przetrwać  tak  trudne  czasy,

pokazał ludziom, jak patrzeć na przeciwności życia z ironią.Jego filmy pozwoliły ludziom śmiać

się z absurdów tamtych lat, choć był to śmiech przez łzy.

W  ramach  festiwalu  zostały  zaprezentowane  trzy  filmy  w  reżyserii  Stanisława  Barei

„Miś”, „Brunet  wieczorową  porą” oraz „Co  mi  zrobisz,  jak  mnie  złapiesz?”.  Na  wszystkich

trzech  seansach  sala  była  wypełniona  ludźmi  w  różnym  wieku,  od  12  do  90  lat.

W międzyczasie zawiązał się nawet ciekawy dialog pomiędzy pokoleniami…

Pracowałam wówczas na festiwalu jako wolontariuszka, a więc zapoznałam się ze wszystkimi

gośćmi.  Moją  uwagę  przyciągnęła  piękna,  bardzo  elegancka,  starsza  Paniw  towarzystwie

dwunastoletniej  dziewczynki.  Prawdopodobnie  babcia  z  wnuczką.Pani  przypominała  aktorkę,

miała  piękne  kręcone  włosy,  czarny  kapelusz  i  była  ubrana  w  elegancki  damski  kostium.

Zaintrygowała  mnie!  Podeszłam,  aby  pomóc  zorientować  się  i  zamienić  parę  słów.

Dowiedziałam się, że ta Pani ma imię Eleonora. Powiedziała mi, że przyszła, aby powspominać

lata młodości i pokazać wnuczce Marcie, jak wyglądały jej dawne czasy. Po festiwalu długo

rozmawiałam z Panią Elą, a później nawet poprosiłam ją o wywiad, na który uprzejmie zgodziła

się!Porozmawiałyśmy  z  Panią  Elą  o  wszystkim  po  trochu,  zaczynając  od  rzeczywistości  

w  filmach  Barei  i  kończąc  porównaniem  życia  młodzieży  wtedy  i  teraz.  Życzę Państwu 

co najmniej tyle inspiracji podczas czytania tego wywiadu, ile miałam podczas przygotowywania

go dla Państwa!

- Jesteśmy przy kominku, pijemy herbatę z konfiturami z truskawek. Chcesz dołączyć do nas?

Zapraszamy! Możesz być częścią naszej serdecznej rozmowy, w której Pani Ela opowie nam 

o swoich „dawnych czasach”. Będzie swoistym przewodnikiem - łącznikiem pomiędzy czasami

dzisiejszymi, a czasami jej młodości. Traktujmy to jak ciepłą,szczerą rozmowę, jak opowieść  

o  czasach  przepełnionych  ludzkimi  emocjami  i  uczuciami.  Przecież  każdy  odcinek  czasu  



ma swoją  niepowtarzalną  atmosferę,  którą  tworzymy właśnie  my –  ludzie!  Zanim Pani  Ela

przeniesie nas w lata swojej młodości, musimy się zapoznać. Mam na imię Daniela,mam 15 lat,

więc  jestem  przedstawicielem  młodzieży  XXI  wieku.  Działam  społecznie,  angażuję  się  

w inicjatywy polskiej mniejszości narodowej na Łotwie i oczywiście nie mogę nawet wyobrazić

sobie swojego życia bez internetu, mediów społecznościowych i innych dóbr naszej epoki. 

-  Mam  na  imię  Eleonora,  jestem  już  emerytką,  żyję  w  swoim  małym  domku,  daleko  

od miejskiego zgiełku. Przez całe swoje życie, dobrze się bawiłam... Taka była moja profesja!

- Pani mnie zaintrygowała! Jaka to była profesja?

- W lata młodości byłam aktorką filmową drugiego, trzeciego planu i roli ledwie widocznych.

Nie  grałam  roli  pierwszoplanowych,  bo  to  mogło  sprawić  przywiązanie  do  jednej  postaci.

Zmieniałam postaci cały czas,więc w sercu zawsze czułam się wolną od wszystkiego, nic mnie

nie ograniczało. Pracowałam też w teatrze. Cała moja kariera polegała na miłości do twórczości,

zawsze byłam apolityczna i wbrew trudnym czasom PRL-u, byłam całkiem pogrążona w swojej

twórczości.

- Wychodzi na to, że Pani jest przedstawicielem młodego pokolenia w czasach PRL-u?

- Tak, cały mój wiek nastoletni i też młodości wypada na ten właśnie okres. Spędziłam te lata 

w Polsce i dopiero 15 lat temu, przeprowadziłam się na Łotwę do swojej córki.

-  Rozmawiając z Panią na festiwalu,  przyciągnęło mnie to,  z jakim ciepłem i nostalgią  Pani

opowiada o czasach przedstawionych w filmach Barei, czasach, których szczerze mówiąc część

ludzi nienawidzi.Po festiwalu było mi bardzo smutno, zaczęłam sobie uświadamiać jak ludziom

było  ciężko,  nie  mogłam  się  śmiać  z  tego,  że  ludzie  wystawali  w  kolejkach  do  automatu

telefonicznego,  z  tego,  że  w  sklepach  nie  było  jedzenia,  w  telewizji  można  było  oglądać

wyłącznie propagandę, a lekcje w szkołach były kłamliwe. Pamiętam, jak popatrzyłam na starsze

pokolenie, które śmiało się w czasie filmu, prawie przez  łzy...  Nie mogłam utrzymać łez. 

Mam zatem pytanie,  czy naprawdę Pani odczuwa pozytywne emocje i nie jest gdzieś głęboko 

w sercu obrażona na tamtą władzę?

- Wiesz, słoneczko, PRL objął kilka dekad, to znaczy pokolenia były też różne. Większość ludzi,

którzy  „nienawidzą”  tych  czasów,  to  ludzie,  których  młodość,  czy  dzieciństwo  wypadło

na przełom XX i  XXI wieku. Było im ciężko,  u  części  wraz ze zmianą  ustrojów i  czasów,

przewrócił się cały świat, więc można ich zrozumieć... Natomiast ja i moje pokolenie, zdążyło

przyzwyczaić  się  do  tamtych  czasowych,  ustroju  politycznego  i  życia  codziennego,  właśnie



dlatego moje pokolenie  nazywają  ludźmi „starej  daty”.  Dla nas to  wszystko było absolutnie

zwyczajne,  bo  nie  wiedzieliśmy,  jak  to  jest,  kiedy  możesz  zadzwonić  do  kogoś  z  każdego

miejsca na świecie, czy jak to jest, kiedy możesz pójść do sklepu i kupić cokolwiek. To są lata

mojej młodości i właśnie za nimi tęsknię!

-  Może ludzie  po prostu  idealizują  ten  czas?  Być może,  ludzie,  zacząwszy kiedyś  wierzyć  

w propagandę komunizmu, w tym samym momencie zaczęli żyć iluzją, której nie mogą odpuścić

nawet  teraz...  Nie musieli  niczego rozumieć,artykuły w gazetach  uspakajały,  o minusach nie

pisano.

-  Z  biegiem  czasu,  zapominasz  o  negatywnych  emocjach.  Oczywiście  tutaj  ma  miejsce

idealizacja, trudno jest odpuścić iluzję, w której żyłeś przez prawie całe życie, a nie ma potrzeby

tego robić, bo właśnie ta „iluzja” sprawiała, że było nam dobrze. Każdy wspomina lata swojej

młodości z nostalgią, bez względu na to, jaki czas wtedy był. Trudno jest Ci teraz to zrozumieć,

ale po prostu musisz mi uwierzyć! 

- Powróćmy do tych czasów! Zamknąwszy oczy, jakie odcinki wspomnień Pani widzi?

-  Widzę  fragmenty  najbardziej  szczęśliwego  okresu  swojego  życia.  Widzę  uśmiechy  i

beztroskę.Widzę kolejki, w których kwitło życie towarzyskie. Widzę swoją szaloną młodość i

mój  ulubiony teatr.  Widzę  swoją  najpiękniejszą  niebieską  suknię,  w której  spotkałam swoją

pierwszą miłość...

-  Jakie  jest  najdroższe  dla  Pani  wspomnienie,  do  którego Pani  powraca  wspominając  swoją

młodość? Dla przykładu opowiem swoje ulubione wspomnienie, które grzeje mi duszę, nawet

kiedy czuję się smutna - Czas Bożego Narodzenia, pierwszy śnieżny dzień, dzień, kiedy spełniło

się moje marzenie zobaczyć,  jak trupa teatralna pracuje nad przedstawieniem i jak wszystko

wygląda „zza kulis”. Po drodze do teatru, atmosfera była niezwykła, słuchając przez słuchawki

muzyki  jazzowej,  trzymałam  w  rękawiczkach  gorącą  poranną  kawę.  Robiłam  wywiad  

z  aktorami,  kiedy  nagle  podszedł  do  mnie  student  z  Akademii  Kultur...  Pamiętam,że  o  coś

zapytał i zrobiłam się cała czerwona, ale nie mogłam oderwać oczu od jego uśmiechu. Moment,

w którym spotkałam swoją pierwszą miłość. 

- A ja powracam do wyjątkowego dla mnie dnia... Wtedy byłam młodziutką studentką, kiedy  

w dużych miastach  działały  kluby studenckie.  Na początku na imprezach najczęściej  grano  

i tańczono jazz, właśnie ten okres jest moim ulubionym. Szalenie lubiłam się bawić i tańczyć.  

Na jednej z takich imprez zapoznałam się z Kasią, dziewczynką, bez której nie mogę wyobrazić



sobie swojego dalszego życia. Głośna muzyka, dookoła wszyscy tańczą, krzyczą, a ona siedzi

sama. Tak cicha i wrażliwa. Podeszłam do niej i od tego momentu, nawet do starości, byłyśmy

nierozłączne.

- Czy Pani widzi kontrast pomiędzy tym jak to było wtedy i jak jest teraz?

-  Oczywiście  kontrast  jest!  Rozwijają  się  technologie,muzyka,moda,sposoby  na  rozrywkę...  

Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, która się nie zmienia. Wiesz co to?

- Uczucia ludzkie?

- Tak! Rozumiesz o czym mówię! Nasze uczucia i emocje, to najważniejsza wartość. Miłość,

przyjaźń,sympatia,wierność. To zostaje w naszych sercach przez lata, niezależnie od tego, jak

wyglądamy i jak wygląda nasze życie codzienne.

-  Wyobraźmy  sobie  więc,  że  ja  jestem  uosobieniem  całego  młodego  pokolenia  i  Pani  

ma  możliwość  powiedzieć  coś  ważnego,  taki  komunikat  dla  całego  pokolenia.  Co  by  Pani

powiedziała?

- PO PROSTU KOCHAJ!


