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Wywiad z Barbar¹ Lach – aktork¹ Opolskiego

Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Rozmawia Krystyna Nowak-Wolna

Krystyna Nowak-Wolna: Sk¹d Pani przyby³a do Opola? I jak to siê sta³o, ¿e
postanowi³a Pani zostaæ aktork¹?

Barbara Lach: Urodzi³am siê w Tychach. Pochodzê z Górnego Œl¹ska, podob-
nie jak moja rodzina. A zainteresowania teatrem... Mój tata wystêpowa³ w „Har-
monii”, to by³o towarzystwo œpiewacze, g³ównie chór. „Harmonia” nie tylko
œpiewa³a, lecz tak¿e wystawia³a przedstawienia teatralne. Pamiêtam – tata gra³
w przedstawieniu Jana Drdy Igraszki z diab³em. Gra³ te¿ nieŸle na organach
oraz na harmonii. Myœlê, ¿e jakiœ bakcyl teatralny przeszed³ na mnie – jeœli
w ogóle po kimœ – to po tatusiu.

K.N.-W.: Wspomina³a Pani kiedyœ w rozmowie, ¿e Pani rodzina ju¿ przed
wojn¹ interesowa³a siê literatur¹ i teatrem, ¿e macie w domu przedwojenne
wydania sztuk dramatycznych?

B.L.: Mamy w domowej bibliotece ca³y cykl dzie³ wydanych w serii Biblioteka
Narodowa. Tata otrzyma³ go kiedyœ od swojego wujka, ksiêdza. Ten zbiór do
tej pory jest w naszym domu; jest g³ównie klasyka polska i nie tylko polska.

K.N.-W.: W ka¿dym razie pochodzi Pani z rodziny, która interesowa³a siê
teatrem.

B.L.: Interesowa³a siê teatrem jako takim, gr¹ dla ludzi, œpiewaniem, gr¹ na
harmonii, akordeonie. Powszechnym zwyczajem by³o rodzinne muzykowanie,
dzieci uczy³y siê graæ na instrumentach muzycznych w domu od doros³ych.
Dopiero póŸniej, ju¿ w moim pokoleniu, zaczê³y uczyæ siê gry na instrumentach
w szko³ach muzycznych. Siostra taty mia³a piêcioro dzieci, z których troje ma
wykszta³cenie muzyczne.



K.N.-W.: Kiedy postanowi³a Pani zostaæ aktork¹? Jak to siê sta³o, ¿e powie-
dzia³a Pani sobie: ten zawód i ¿aden inny?

B.L.: Nigdy tak nie by³o. Nie chcia³am byæ aktork¹, lecz zoologiem, moim
pragnieniem by³o jeŸdziæ po œwiecie i leczyæ zwierzêta. Marzy³am o podró¿o-
waniu po Afryce. O wyborze zawodu aktorki zadecydowa³ szereg zbiegów
okolicznoœci. W ogóle zaczê³o siê to w szkole œredniej. Moja œrednia szko³a to
by³o technikum rolnicze, a nie liceum ogólnokszta³c¹ce. Brakowa³o mi lekcji
jêzyka polskiego. W mojej szkole by³a tylko jedna lekcja jêzyka polskiego w ty-
godniu. Mia³am za to szczêœcie do bardzo dobrych polonistek. One potrafi³y
dostrzec we mnie zadatki na humanistkê. (œmiech). Prowadzi³y nas do teatru,
poœwiêca³y swój wolny czas na rozmowy z nami o ¿yciu, o literaturze. Wiele
osób z mojej klasy myœla³o nawet o zdawaniu na polonistykê. Myœl o graniu
w teatrze, o zdawaniu do szko³y dramatycznej, pojawi³a siê u mnie dopiero
w klasie maturalnej, w zwi¹zku z tym uczy³am siê do matury z podrêcznika
jêzyka polskiego dla liceum. Jednak nie myœla³am o graniu w teatrze dramatycz-
nym, lecz w teatrze lalek dla dzieci. Pojecha³am do Krakowa, do Wy¿szej
Szko³y Teatralnej na kurs przygotowawczy. Tam spotka³am studentów, którzy
mnie wyœmiali, powiedzieli, ¿ebym da³a sobie spokój ze zdawaniem do tej
szko³y, bo jest to mêczarnia, katorga, zw³aszcza w pierwszych latach. Tak wiêc
porzuci³am pomys³ zostania aktork¹, w ogóle wyleczy³am siê z tego i zaraz po
maturze zdawa³am na kulturoznawstwo do Cieszyna. I tam siê nie dosta³am.
Wtedy postanowi³am daæ sobie spokój ze studiowaniem i pójœæ do pracy.
Poniewa¿ nadal myœla³am, ¿eby ewentualnie zostaæ zootechnikiem, wiêc za-
czê³am pracowaæ w zoo w Tychach. Jednak ju¿ wówczas, od czasu do czasu,
myœla³am o aktorstwie. Dowiedzia³am siê, ¿e we Wroc³awiu jest Wydzia³
Lalkarski krakowskiej Wy¿szej Szko³y Teatralnej. Pojecha³am wiêc na kurs
przygotowawczy. I tam mi powiedziano, ¿e mogê próbowaæ, ¿e mam zadatki na
aktorkê, wra¿liwoœæ, oczytanie. Podczas kursu chodziliœmy do teatru; we
Wroc³awiu zobaczy³am s³ynn¹ Balladynê Adama Hanuszkiewicza, byliœmy
tak¿e na Dziadach Konrada Swinarskiego. Pozna³am te¿ swoje s³abe punkty,
a wiêc: dykcja, œl¹ski zaœpiew, impostacja g³osu...

K.N.-W.: W dwa lata po maturze zaczê³a Pani studiowaæ w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydzia³
Lalkarski we Wroc³awiu.

B.L.: W 1976 roku rozpoczê³am studia. Maturê zda³am dwa lata wczeœniej.
W technikum mieliœmy wiele zajêæ fizycznych, wymagaj¹cych si³y i bardzo
wyczerpuj¹cych. Poza tym codziennie rano doje¿d¿a³am do Pszczyny, a wie-
czorem wraca³am do Tychów. Uczyæ siê, odrabiaæ lekcje i czytaæ mog³am
dopiero póŸnym wieczorem, gdy tymczasem rano trzeba by³o wczeœnie wstaæ,

46 Krystyna Nowak-Wolna



¿eby zd¹¿yæ na poci¹g. Wiêc teraz na studiach we Wroc³awiu cieszy³am siê
wolnoœci¹, tym, ¿e mog³am chodziæ do teatru, tym, ¿e mam czas na czytanie.
Czyta³am bardzo du¿o dla w³asnej satysfakcji. Pozna³am wielu ludzi z ró¿nych
œrodowisk. To, w którym dorasta³am, by³o zamkniête, uporz¹dkowane; we
Wroc³awiu spotka³am ludzi z ró¿nych stron kraju, z ró¿nych œrodowisk, z rozbi-
tych rodzin. Na Œl¹sku rodzina by³a œwiêtoœci¹, ja osobiœcie nie spotka³am siê
wczeœniej z tak¹ sytuacj¹, ¿eby ktoœ od kogoœ odszed³. Tu, we Wroc³awiu, spot-
ka³am m³odych ludzi, którzy byli samotni, którzy musieli pracowaæ, aby zarobiæ
na utrzymanie i na studia. By³o to dla mnie nowe doœwiadczenie.

K.N.-W.: A zajêcia?

B.L.: By³y bardzo ciekawe. Oczywiœcie, mia³am k³opoty z impostacj¹, wyda-
wa³o mi siê, ¿e nie bêdê w stanie wydobyæ z siebie g³osu. Pozby³am siê tego
problemu dziêki metodzie Grotowskiego, której nauczy³ mnie kolega. Swego
czasu by³ on uczestnikiem warsztatów prowadzonych przez uczniów Grotow-
skiego. Od tej pory nie mam problemu z oddechem. No i zaœpiew. Dopiero po
roku us³ysza³am sam¹ siebie i zrozumia³am, na czym polega mój problem.
Jednak mimo tych trudnoœci nikt mnie w szkole nie têpi³, wrêcz przeciwnie
spotka³am siê z wielk¹ ¿yczliwoœci¹.

K.N.-W.: Ukoñczy³a Pani studia w 1980 roku.

B.L.: Tak. Napisa³am pracê magistersk¹ o twórczoœci Jana Dormana. Pierwsz¹
pracê po ukoñczeniu studiów aktorskich podjê³am w Lubuskim Teatrze im.
Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. By³ to teatr dramatyczny. Poszliœmy
tam ca³¹ grup¹ – szeœæ osób: dwie kobiety i czterech mê¿czyzn. Nie by³ to
dobry okres tego teatru. Trafiliœmy na bezkrólewie po rz¹dach Tadeusza Plisz-
kiewicza i Miros³awa Wawrzyniaka. Po roku dyrektorem teatru zosta³a Krysty-
na Meissner, której nie podoba³o siê, ¿e w teatrze dramatycznym pracuj¹ lalka-
rze. Tak wiêc nasza grupa rozproszy³a siê po Polsce w poszukiwaniu pracy.
Je¿d¿¹c palcem po mapie, trafi³am na Opole, które pamiêta³am ze spektaklu
Konik w re¿yserii Fe³enczaka, pamiêta³am to przedstawienie z ró¿nych festiwa-
li. I tak mi siê Opole kojarzy³o. Poza tym nie za daleko od rodzinnego domu.

K.N.-W.: Kto przyjmowa³ Pani¹ do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora?

B.L.: W³odzimierz Fe³enczak. Musia³am najpierw zdaæ egzamin, etiudy ró¿ne,
ale bardzo mi siê to spodoba³o. I tak siê zaczê³a moja przygoda z opolskim
teatrem, z W³odzimierzem Fe³enczakiem i jego spektaklami. To by³ bardzo
dobry okres mojej pracy. Zagra³am w kilku bardzo interesuj¹cych sztukach
re¿yserowanych przez Fe³enczaka. By³y to: Przygody pingwina Pik-Poka

Adama Bahdaja, Dzielny o³owiany ¿o³nierzyk Jana Christiana Andersena, Wio,

Leokadio Joanny Kulmowej, Dre romano drom. Pamiêtam szczególnie ten
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ostatni spektakl, typowy dla Fe³enczaka, który specjalizowa³ siê w t³umacze-
niach na jêzyk polski tekstów autorów czeskich, cygañskich, rosyjskich, jak np.
Pietruszka wed³ug anonimowego rosyjskiego tekstu.

K.N.-W.: Jakie by³o pierwsze przedstawienie, w którym Pani zagra³a?

B.L.: Wnêtrze wed³ug tekstu Krystyny Mi³obêdzkiej w re¿yserii W³odzimierza
Fe³enczaka. Zagra³am w nim rolê matki. I tak zaczê³am od roli matki, i tak na
tym skoñczy³am... (œmiech). Tamto przedstawienie mia³o dwie czêœci, pierwsza
to Bajka o... Graliœmy w pajacowatych kostiumach. Druga czêœæ by³a przeryso-
wana, wa¿n¹ rolê pe³ni³a w niej scenografia oraz kostium, tak¿e gesty – ruch
g³owy czy rêki; wszystko przerysowane. Spektakl ten by³ wielokrotnie nagra-
dzany, mia³ te¿ wiele znakomitych recenzji. Postaæ matki mia³a graæ Lucyna
P¹czek-Nowak, ale z powodu kontuzji nie mog³a, wiêc ja wesz³am w jej rolê.
Na afiszu by³o jej nazwisko. Ja wesz³am ju¿ w niemal gotowe przedstawienie.
I tak siê zaczê³o.

K.N.-W.: Jakie role wspomina Pani jako najwa¿niejsze dla siebie?

B.L.: By³o ich wiele. S¹ to role, które poruszaj¹ widza, budz¹ jego emocje,
które w jakiœ sposób mo¿e odnieœæ do siebie. W których równie¿ ja jako
cz³owiek mogê coœ z siebie daæ.

K.N.-W.: A jeœli chodzi o œrodki wyrazu, to co jest dla Pani najwa¿niejsze: s³o-
wo? cia³o?

B.L.: Ja lubiê takie sztuki, w których nie trzeba mówiæ. Zagra³am rolê dziecka
w przedstawieniu Skrzyde³ka re¿yserowanym przez Grzegorza Kwieciñskiego.
Autork¹ sztuki by³a Ma³gorzata Jokiel. Oczywiœcie, w tekœcie sztuki dziecko,
które gra³am, mówi, ale w scenariuszu myœmy to z Kwieciñskim pominêli.
Muszê powiedzieæ, ¿e by³o to przedstawienie nielubiane przez kolegów, nie
podoba³o siê, a mnie granie w nim sprawia³o ogromn¹ przyjemnoœæ i na
festiwalu te¿ siê spodoba³o. Drug¹ tak¹ rol¹ bez s³ów by³a matka w przedsta-
wieniu I ods³oni³am noc wed³ug Matki Andersena. Adaptacji dokonali Zbig-
niew Bitka i Krystian Koby³ka, re¿yserowa³ Krystian Koby³ka. Premiera tej
sztuki odby³a siê w 2004 roku w Nowym Jorku w Teatrze LaMaMa. Bardzo
lubi³am w niej graæ. To by³a taka rola, w której wydawa³o mi siê, ¿e mam wiele
do przekazania innym ludziom. Temat to macierzyñstwo i utrata dziecka.
Trzeba siê z tym zmierzyæ na scenie w taki sposób, aby widza poruszyæ,
dotkn¹æ jego „czu³ych strun”.

K.N.-W.: Czy przedstawienie to by³o grane przez zespó³ Opolskiego Teatru
Lalki i Aktora czy zespó³ Kalong?
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B.L.: Kalong by³ na pocz¹tku. Od tego siê w³aœnie zaczê³a przygoda z tekstem
Andersena. Kalong powsta³ na Uniwersytecie Ludowym w B³otnicy Strzelec-
kiej, gdzie istnia³o studium lalkarskie i gdzie pracowali Krystian Koby³ka,
Zbigniew Bitka i Marek Tybur (autor scenografii do Matki). Dyrektor Józef
Kowalczyk by³ bardzo przychylny i przedstawienie powsta³o. By³o to trochê
inne doœwiadczenie ni¿ podczas pracy przy I ods³oni³am noc. To pierwsze by³o
w du¿ym stopniu improwizowane, musia³am siê dostosowaæ do dŸwiêków,
które by³y bardzo wa¿ne w spektaklu, to by³o ciekawe doœwiadczenie. Spektakl
I ods³oni³am noc by³ od pocz¹tku do koñca wyre¿yserowany.

K.N.-W.: Dobrze wspomina Pani wspó³pracê z m.in. W³odzimierzem Fe³encza-
kiem, Grzegorzem Kwieciñskim, ale gra³a Pani wiele razy w przedstawieniach
re¿yserowanych przez Petra Nosálka.

B.L.: Jeœli chodzi o Nosálka, to w jego osobie spotka³am siê z re¿yserem, który
wszystko wiedzia³ ju¿ – od pocz¹tku do koñca – co bêdzie siê dziaæ na scenie.
Ten pierwszy spektakl to by³a Bajka o ksiêciu Pipo na podstawie tekstu Pierre’a
Gripariego. Ka¿dy wiedzia³, sk¹d ma wejœæ na scenê, gdzie stan¹æ, wszystko
by³o przemyœlane i dopracowane. Poprzednio re¿yserzy pok³adali nadziejê
w aktorze, który powinien wymyœliæ wiele sytuacji. Je¿eli re¿yserowi to odpo-
wiada³o, wówczas tak pozostawa³o. Myœla³am, ¿e tak ma byæ. Je¿eli teraz po
latach s³yszê takie opinie, ¿e to aktor ma sobie postaæ wymyœleæ, ¿e to od niego
ostatecznie wszystko zale¿y, to odpowiadam, ¿e oczywiœcie od aktora wiele
zale¿y, ale to re¿yser jest prawodawc¹ na scenie, to on powinien wiedzieæ,
czego od nas oczekuje, a my mo¿emy tê jego wizjê zrealizowaæ. Potem by³
Arlekin i Kolombina, w którym wcieli³am siê w postaæ Fanteski.

K.N.-W.: Bardzo ceniony spektakl i obsypany wieloma nagrodami.

B.L.: Otrzymaliœmy wiele nagród na festiwalach za scenografiê, re¿yseriê itd.
Potem by³a Przygoda malutkiej czarownicy wyre¿yserowana przez Nosálka na
podstawie sztuki czeskiej autorki Jany Synkovej.

K.N.-W.: Zagra³a Pani w tym przedstawieniu g³ówn¹ rolê i otrzyma³a Z³ot¹
Maskê.

B.L.: To by³o w 1995 roku i rzeczywiœcie wtedy otrzyma³am po raz pierwszy
Z³ot¹ Maskê. Potem by³y dalsze role, np. rola matki w Balladynie Juliusza
S³owackiego. By³y dwie wersje tego przedstawienia: pierwsza z 1996 roku
i druga dziesiêæ lat póŸniej. Jeœli chodzi o pierwsz¹ wersjê, to by³a prawdziwa
rewolucja artystyczna, po pierwsze scenograficzna, po drugie muzyczna (auto-
rem scenografii by³ Pavel Hubièka, muzykê zaœ skomponowa³ Pavel Hele-
brand), po trzecie – jeœli chodzi o odczytanie dramatu. Znakomicie nam siê
gra³o.
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K.N.-W.: Druga wersja ju¿ by³a nieco s³absza.

B.L.: Tak mówiono, ale ja lubi³am graæ w obu. Byæ mo¿e nale¿a³o coœ zmieniæ,
np. skomponowaæ now¹ muzykê.

K.N.-W.: Potem by³o Misterium drogi œwiêtego Wojciecha grane wspólnie
z aktorami z ostrawskiego Divadla.

B.L.: Graliœmy ten spektakl w plenerze u stóp koœcio³a „Na Górce”. Porusza³
i nas, i widzów. ¯ywot œw. Wojciecha to gotowy scenariusz. Pocz¹tkowo
baliœmy siê graæ z czeskimi aktorami, nie wiedzieliœmy, jak u³o¿y siê nasza
wspó³praca, kr¹¿y³y opowieœci, jakoby czeskim aktorom na niczym nie zale-
¿a³o. W praktyce okaza³o siê to nieprawd¹. Graliœmy ten spektakl wiele razy
równie¿ w Ostrawie, wszêdzie by³ bardzo dobrze przyjmowany. Gra³am rolê
ksiê¿nej, matki Wojciecha.

K.N.-W.: Pasjonuj¹ Pani¹ postaci œwiêtych.

B.L.: Nurtuj¹ mnie tematy religijne, ¿ywoty œwiêtych. Na przyk³ad ¿ywot
œwiêtego Franciszka z Asy¿u. Niestety, Rajmund Strzelecki, z którym mieliœmy
wspóln¹ wizjê przedstawienia, zmar³. Pomyœla³am wiêc: jeszcze nie czas.
Uzna³am to wydarzenie za znak. Interesuj¹ mnie tak¿e postaci œwiêtych kobiet,
takich jak np. Edyta Stein. Jeœli znajdzie siê pomys³ na spektakl o niej – nie
nudny, nie dewocyjny, to chêtnie bym w nim zagra³a. Albo œw. Teresa
z Lisieux. By³a zwyczajn¹ dziewczyn¹, a do dzisiaj ludzie pielgrzymuj¹ do jej
sanktuarium.

K.N.-W.: Chcia³am te¿ zapytaæ o rolê w Bia³ym statku w re¿yserii Aleksieja
Leljawskiego wed³ug prozy Czingiza Ajtmatowa.

B.L.: Bia³y statek to by³a rewolucja w teatrze. Po pierwsze tekst. Jak go
w ogóle zagraæ? Jak dziecko mo¿e wys³uchaæ tak du¿ej iloœci tekstu i to jeszcze
o przemocy w rodzinie, pijañstwie. Tymczasem okaza³o siê, ¿e re¿yser mia³
wszystko wymyœlone i ¿e nic nie by³o za d³ugie. Dyrektor Krystian Koby³ka
wymyœli³, ¿eby po spektaklu odby³o siê spotkanie z psychologiem. I te dzieci,
podzielone na trzy grupy, mia³y spotkanie z psychologiem i wypowiada³y siê na
temat spektaklu i tematów w nim poruszonych.

K.N.-W.: Na czym polega istota aktorstwa? Co jest w tej sztuce najwa¿niejsze?

B.L.: Najwa¿niejsza jest wra¿liwoœæ i to coœ, ¿e albo siê tym wzruszysz, albo
nie. Mówiê w tej chwili o widzu. Widz albo siê bawi na spektaklu, œmieje, albo
wzrusza. I to ostatnie jest dla mnie najwa¿niejsze. Chodzi o poruszenie
delikatnych strun w jego wnêtrzu. Najwa¿niejsze, aby widz chcia³ ogl¹daæ i s³u-
chaæ. Dziecko jest najbardziej wdziêcznym, ¿ywym widzem. Dziecko zacieka-
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wione przedstawieniem nie wyjdzie z sali, natomiast znudzone rozmawia,
g³oœno wyra¿a swoje niezadowolenie.

K.N.-W.: A jeœli weŸmiemy pod uwagê technikê aktora, to co jest wa¿ne:
s³owo? cia³o? Wiadomo, ¿e aktor dramatyczny, graj¹cy w ¿ywym planie, musi
pos³ugiwaæ siê s³owem, ca³a literatura dramatyczna to przecie¿ tworzywo
aktora dramatu. A aktor lalkarz? Przecie¿ do niedawna artysta teatru lalek nie
by³ uwa¿any za aktora, lecz animatora lalki.

B.L.: Ja osobiœcie lubiê po³¹czenie ¿ywego aktorskiego planu oraz lalki. Sama
animacja lalki to jest sztuka. Trzeba tak animowaæ lalkê, ¿eby widz, przyzwy-
czajony przecie¿ do animacji komputerowych, by³ zainteresowany. Czêsto
myœlimy, ¿e spektakl w technice teatru lalek jest mniej interesuj¹cy. Tymcza-
sem ostatnio graliœmy Œpi¹c¹ królewnê w technice teatru lalkowego i bardzo siê
podoba³o to przedstawienie. W poprzednim sezonie zagraliœmy tê baœñ a¿
98 razy, a to jest bardzo du¿o. Reakcja sali by³a ¿ywa, oklaski, zainteresowanie.
By³o to dla nas aktorów zaskoczenie, bo nie uwa¿aliœmy tej sztuki za ¿aden hit.
No a tekst... Oczywiœcie jest wa¿ny, bo opowiada jak¹œ historiê, ale nie tak
wa¿ny jak w teatrze dramatycznym.

K.N.-W.: Co jest najwa¿niejsze podczas kreacji postaci scenicznej?

B.L.: Trzeba daæ coœ od siebie. Kiedy gram matkê, to musz¹ wczuæ siê w jej
rolê, wyobraziæ sobie jakbym ni¹ by³a. Na przyk³ad motywacje postaci,
chocia¿by matka Balladyny: tak kocha swoje córki, ¿e nie widzi w nich z³a.
Balladyna nie jest ca³kiem z³a, to prawda, ale tak siê w swoim ¿yciu zagubi³a,
¿e nie potrafi³a przerwaæ pasma z³ych czynów. Matka mog³a to zrobiæ, ale nie
chcia³a. Wola³a pewnych rzeczy nie widzieæ.

K.N.-W.: Kiedy gra Pani postaæ, uto¿samia siê z ni¹ Pani ca³kowicie czy w ja-
kiejœ czêœci pozostaje sob¹?

B.L.: Wczuwam siê w rolê, pozostaj¹c jednak sob¹. Najwa¿niejsze s¹ próby, to
podczas nich powstaje rola. Staram siê te¿ nie popaœæ w rutynê, ale zawsze coœ
w swojej roli zmieniam. Tak ¿eby i partner by³ zaskoczony. (œmiech).
Oczywiœcie, podstaw¹ jest tekst. Muszê go umieæ na pamiêæ, dopiero potem
mogê nadbudowaæ interpretacjê.

K.N.-W.: Jakie postaci lubi Pani graæ najbardziej? Wciela³a siê Pani przecie¿
w ró¿ne role: dzieci, zwierz¹t, postaci z baœni, no i matki. Postaæ matki zagra³a
Pani po raz pierwszy, gdy by³a Pani m³od¹ dziewczyn¹.

B.L.: Lubiê wszystkie swoje role, nie mogê powiedzieæ, ¿ebym bardzo jakiejœ
nie lubi³a. Jeœli jednak mia³abym wybieraæ, to chcia³abym zagraæ w spektaklu
O królestwie drzew i traw. Sztukê napisa³ Andrzej Szymañski, a re¿yserowa³
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Petr Nosálek. To by³o moje przedstawienie jubileuszowe. Gra³am w Muzeum
Wsi Opolskiej. W sumie by³o ponad 100 przedstawieñ. By³o takie za³o¿enie,
¿eby „graæ nie graj¹c”. Mia³am nikogo nie udawaæ. Gra³am tam kilka postaci,
co te¿ by³o pewnym wyzwaniem. Spotka³am siê ze wspania³¹ reakcj¹ dzieci.
Opowiada³am o przyrodzie, o kamieniach, o drzewach, o ptakach.

K.N.-W.: Prowadzi Pani tak¿e prywatny teatr wraz z Andrzejem Mikosz¹,
Andrzejem Szymañskim i Zygmuntem Babiakiem.

B.L.: Na pocz¹tek zagraliœmy Czerwonego Kapturka. To by³o jeszcze zanim
zarejestrowa³am swoj¹ dzia³alnoœæ. By³a to piêædziesiêciominutowa bajka,
podczas której wci¹galiœmy do grania dzieci. Potem by³o Dzisiaj w Betlejem.

Ten spektakl pomaga³ nam wyre¿yserowaæ Petr Nosálek. Chcia³am, aby by³
re¿yser, ¿ebyœmy nie robili wszystkiego sami. Kolejny nasz spektakl to by³
Dziad i baba, czyli bajka o z³otej rybce. Tekst by³ Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, a muzyka Moniuszki. Andrzej Mikosza œpiewa³ ariê ze Strasznego

dworu. W tym przedstawieniu gram dziada, a Andrzej Mikosza babê. (œmiech).
To by³ pomys³ Nosálka, który nam pomaga³ wyre¿yserowaæ sztukê. Ja
natomiast zawsze chcia³am zagraæ coœ z Moniuszki. Nasz czwarty spektakl po-
wsta³ na podstawie wierszy Adama Mickiewicza. S¹ to m.in.: Lilie, Powrót taty,
Do Niemna. Muzykê napisa³ Pavel Helebrand. Gramy na ¿ywo. JeŸdzimy po
miejscowoœciach Litwy i Bia³orusi zamieszkanych przez Polaków. Mieszkamy
u ludzi w prywatnych mieszkaniach. Jedno z przedstawieñ gramy pod obrazem
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Co nas uderza, to ogromna serdecznoœæ tych
ludzi. Byliœmy w Wasyliszkach, gdzie urodzi³ siê i mieszka³ Czes³aw Niemen.
Pod Wilnem Andrzej Mikosza odnalaz³ groby swoich krewnych. To jest ta
sama miejscowoœæ, w której jest pochowana Maryla Wereszczakówna.

K.N.-W.: W jaki sposób przygotowuje Pani wiersz?

B.L.: Szukam jego wewnêtrznego nerwu, ukrytej tajemnicy. U Mickiewicza on
jest, jest te¿ humor. Na Kresach spotkaliœmy ludzi, którzy znaj¹ na pamiêæ np.
Lilie czy Powrót taty.

K.N.-W.: Wspomina³a Pani w rozmowie o swojej chêci podró¿owania do
Afryki. By³a Pani w Togo?

B.L.: Zawsze chcia³am pojechaæ do Afryki. No i sta³o siê to dwadzieœcia szeœæ
lat temu. Mój tata sekundowa³ mi w tym zamiarze jako jedyny. Da³ mi w pre-
zencie pod choinkê ksi¹¿kê Stara Afryka na nowo odkryta, w œrodku kopertê
z pieniêdzmi, które bardzo mi siê przyda³y w podró¿y. No i w lutym 1986 roku
polecia³am z kuzynk¹ Danusi¹ do Togo, aby odwiedziæ kuzyna Stanis³awa,
zarazem mojego serdecznego przyjaciela, który by³ tam na misjach w niewiel-
kiej miejscowoœci Tado.
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K.N.-W.: Jaka jest ta Pani Afryka?

B.L.: Zapach. Swoisty zapach, którego nie da siê porównaæ z niczym innym.
Trudno nawet powiedzieæ, czego to jest zapach. Nie da siê go do niczego
porównaæ. Gor¹co. Wszêdzie pe³no dzieci. Z regu³y bardzo ³adne. Chce siê je
przytulaæ.

K.N.-W.: Dlaczego Afryka?

B.L.: Dlaczego Afryka? Ju¿ od dziecka marzy³a mi siê taka podró¿, zobaczenie
Afryki od œrodka. I tak sobie myœlê, ¿e ¿adne biuro podró¿y by mi tego nie za-
pewni³o. Nie mogê powiedzieæ, ¿ebym po dwóch miesi¹cach pobytu pozna³a
Afrykê, ale by³yœmy w tylu miejscach, do których siê teraz nie jeŸdzi, poz-
na³yœmy wielu ludzi. Afryka to wielka tajemnica. Z jednej strony uœmiechniêci
ludzie, którzy s¹ zadowoleni ze wszystkiego: z tego, ¿e ¿yj¹, ¿e œwieci s³oñce,
¿e tego dnia maj¹ co jeœæ, a z drugiej strony daj¹ ci znaæ, ¿e jesteœ obca, chocia¿
przyjmowali mnie w domach, chodzi³am te¿ z nimi na zabawy, na dyskoteki.
By³am w wiosce, gdzie pierwszy raz widziano bia³¹ kobietê. Inne kobiety pod-
chodzi³y do mnie, dotyka³y moich oczu, g³owy. To trudno zapomnieæ. A prze-
cie¿ wœród tych ludzi ¿yje wielu albinosów, sama widzia³am kilkunastu. Jeden
z nich, o imieniu ¯afa, mieszka³ w wiosce, w której mój kuzyn by³ misjona-
rzem. Albinosi s¹ ró¿nie traktowani, s¹ miejsca, gdzie takie dzieci s¹ zabijane
zaraz po urodzeniu, ¿eby zapobiec z³u. W innych z kolei s¹ traktowani jako oso-
by bardzo wa¿ne, maj¹ce w sobie coœ boskiego.

Chcia³am zobaczyæ, jak oni tañcz¹. Bra³am wiêc udzia³ w dyskotekach. Tañ-
cz¹ tylko mê¿czyŸni. Kobiety siedz¹ woko³o i patrz¹. Tañcz¹ piêknie. Nie tañ-
cz¹ ca³kowicie do rytmu, ale jakby co drugi takt, jakby w zwolnionym rytmie,
dooko³a siebie, nie dotykaj¹c siê wcale. Ja wola³am patrzeæ na tañcz¹ce kobiety.
Jest w tym jakaœ poezja, kobiety maj¹ jeszcze wiêcej uroku, nawet gdy tañcz¹
z dzieæmi na plecach. Kobiety przychodzi³y do dyskoteki z dzieæmi i siedzia³y
tam wpatrzone w swoich mê¿czyzn. Kobiety tañcz¹ w koœciele podczas mszy.
Id¹ sobie dooko³a w takim piêknym ruchu. Graj¹ bêbny, jest piêkna muzyka.
Oni ca³e ¿ycie tañcz¹. Graj¹ na swoich instrumentach. Piêknie œpiewaj¹. Nie
trzeba ich uczyæ np. œpiewu chóralnego, od razu wchodz¹ w chór, œpiewaj¹c na
kilka g³osów. Koœció³ jest bardzo skromny, nie ma tego ca³ego blichtru, oœwiet-
lenia, piêknych o³tarzy, tylko prosty o³tarz, krzy¿. Ale jest za to wielka auten-
tycznoœæ. Ja sobie tam zda³am sprawê z tego, ¿e jeœli ludzie ci przychodz¹ do
katolickiego koœcio³a, to dlatego, ¿e wierz¹. O Bogu rozmawiaj¹ codziennie, bo
Bóg jest wed³ug nich we wszystkim: w kamieniach, w drzewach, w roœlinach,
w ptaku œpiewaj¹cym, w s³oñcu, w tym, co jedz¹. We wszystkim. Jeœli coœ siê
zrobi³o nie tak, trzeba to odpokutowaæ, daæ zadoœæuczynienie. To oczywiste. To
mnie tam bardzo ujê³o.
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K.N.-W.: Jak wygl¹da praca misjonarza na co dzieñ?
B.L.: Dziecko chore, dooko³a masa ludzi, stoimy, patrzymy i nikt nie mo¿e nic
zrobiæ. Stoimy, patrzymy, s¹ takie trudne sytuacje. Ludzie przychodzili do
Stanis³awa ze wszystkim. Przychodzi kobieta z dzieckiem. Dziecko œpi ju¿
kolejn¹ dobê, ona nie wie dlaczego, nie mo¿e nic zrobiæ. Do prawdziwego
szpitala daleko i ten ksi¹dz na misjach musi byæ do wszystkiego. Gdybym by³a
pielêgniark¹, nie aktork¹, gdybym mia³a wiêcej wiedzy medycznej, mog³abym
bardziej pomóc.

K.N.-W.: Po powrocie do Polski posz³a Pani do szko³y pielêgniarskiej?
B.L.: Pomyœla³am: nie mogê tak tego zostawiæ, muszê tam wróciæ, ale nie tak
z niczym, jak teraz. Dlatego posz³am do dwuletniego studium medycznego.
Pierwszy rok studiowa³am w Jeleniej Górze. Doje¿d¿a³am do Opola do teatru.
Praktyki odbywa³am w szpitalach, co te¿ by³o du¿ym prze¿yciem. Dyplom
otrzyma³am, ale do Afryki ju¿ nie wróci³am.

K.N.-W.: Wci¹¿ jednak wraca tam Pani we wspomnieniach. Co zatem da³ Pani
ten pobyt?
B.L.: Co ze mnie na zawsze pozosta³o z Afryki? To w³aœnie ona rozbudzi³a we
mnie rozumienie cz³owieka. I ta ich filozofia, wiara w duchy. Magie czarna
i bia³a ci¹gle u nich istniej¹. Chcia³abym tam jeszcze pojechaæ, zobaczyæ
tañcz¹cych ludzi, pos³uchaæ cykad, gdy siedzieliœmy na werandzie i rozmawia-
liœmy o wszystkim. Chcia³abym. Mo¿e mi siê to jeszcze kiedyœ uda. Proszê mi
tego ¿yczyæ.

K.N.-W.: ¯yczê tego Pani z ca³ego serca. I dziêkujê za rozmowê.
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