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- Nienawidzę popadania w stan zgorszenia, jakie widzę 
w społeczeństwie, w waszej gazecie, a nawet w ulubionym 
TOK FM. Tak mnie to drażni, że jestem w stanie poprzeć 
każdego skandalistę, by poczuć ten dreszcz, gdy 
widzę świętoszkowate wzburzenie- mówi Ewa Wójciak 



Marcin KłiCkl 

Zacz9l w latach 60., w ....... 
dencklm ..... w melym po
kolal.lcll6ry klienci myli ~ 
sto z toelebt- Pierwszym .... 
rownldem Mtyatycznym Te
atru Oemeao Dnia był St.n
alaw 8aral'lczak, potem poja
wlalltwr*n Ewa Wójciak l )aj 
l!dedzy. 
ósemkibytynie~sztukąal
ternatywną, ale też publicysty
ką walczącą z władzą, a nawet 
eksperymentem społecznym, 
w któcych aktorzywyrzekli się 
życia prywatnego, dzieci, ~nie 
dać się zastraszyć systemowi. 
Thatr, stąjąc się kultowym, pl"zy
swoił ekspresję Jerzego Gro
towskiego, dorzucając zaanga-

, żowanie w życie społeczne. Po 
staniewojennym wykluczony 
z kultuzy gr"cllw kościołach, pod 
koniec lat 80. wyemigrował do 
Włoch, ~zamieszkać w opusz
czonej szkole. Wójciak zajęła 
tam dawnypokój nauczycielski. 
W1990r. do powrotu zaprasza 
ich Tadeusz Mazowiecki. Wy
stawiĄją na powitanie .,Ziemię 
niczyją", metaforę pasa między 
ścianami muru berlińskiego, 
w którym spokojnie mieszkały 
tylko króliki. A wkrótce "sabat", 
o ciemnej stronie Kościoła, by 
skoment.owaćscenępoli~ 
na której poseł Henryk Go ty
szewski mówi: "Nieważne,jaka 
będzie Polslm, ważne, by była 
katolicka". ÓSemki dostają od 
miasta swojąpierwszą siedzibę, 
staJą się sceną miejską, zespól 
pnechodzi różne zawirowania, 
konflikty, Ewa WOjciakzostaJe 
jego dyrektorem. 

W dniu wyboru papieża 
Franciszka, którym zostaJe Jo~ 
ge Bergogłio, kardynał z Ar
gentyny, wpisuje na swoim pro
filu na Farebooku: .,\\Ybrali ch. . ., 
któcy donosił wojskowym na 
lewicujących księży". 

Facebookjej proftl zamyka, 
pączkująnowe,jak: .,\\Ybrali ch. .. 
na dyrektora teatru". o 

D 
uzy, zielony dom na 
przedmieściach Pozna
nia. Trzy rodziny. Ewa 
z córką i synem na górze. 
Dwa labradozy łaszą się, 

gdy Wójciak otwiera mi drzwi ze słu
chawką przy uchu. Stoi w dżinsach, 
koszulce, patrzy w podłogę. Że niby 
uciekłam? Przecież dopiero wyszłam ze 
szpitala. .. ale daj spokój, nie będęsię ni
kOmu tłumac;:gć, że dyplomaty(ZT!a cho
roba, trudno, niech mówią. .. Aleja mam 
to w dupie! Nie będę nikomu wysglaćzwol
nień, by zmieniać CZłJieś myślenie ... 

Odkłada telefon, krzątasię po kuch
ni, dużej,jasnej. Jest przedpołudnie. Na 
dużym stole książki (literatura bałkań
ska), otwarty laptop, na ścianie rodzin
ne zdjęcia, z dziećmi. Labradozy pod 
stołem wystawiają łby, by głaskać. Za
glądam w laptop: radni chcąodwołać 
WOjciak. podpisali uchwałę. prezydent 
Poznaniajest "za". 

-Chcesz kawy?-pyta z uśmiechem. 
- Mam dobrą. 

Siadazkawą,~wlaptopa.-Do
stałam fąjnego maila Chcialampanipo
dziflroo;aćzo.a>llyibedaJmpromi!Dwg krr 
mentarz. .. nie zważając na zqjmowanę 
przez ludzi spo/rezne JX12UCie. .. jestRm.zdzi
wionamilczeniem środowiska. .. -Cieka
we, bo jajakoś nie jestem. .. 

Dzwoni telefon, podnosi do ucha 
Z radnymi proszę panajestem od lat, 

jakby to powiedzieć, zaprzyjaźniona. .. Oni 
czekqją na taką oknzję, a ja swojej opinii 
o tymJX1llll, którego wybrono na papieża, 
nie zmienię. .. mocne słowo? Kolokwialne. .. 
pow.tym IJ1lX1Żam, iBprywatnychrozmów 
niepowinnosię wylrorzystywaL. Nie wie
działam, iB to wpisałam w puhlianąstro
ru{Iiuxhooka. .. nie. nie odwołam. .. nie, nie 
prz11JrOSZię.-bo UUXlŻ011I, iBjest71JIIliesznng 
w tę historię. .. aPolslrajest,jalrajest. .. 

Odkłada słuchawkę. zagląda w łap
top:papieżwysiadlzeswojegopapamo
bile, by pozdrowić sparaliżowanego. 
.... cltto. 

-To gra, a media clicą tej gry, by pa
pież ich uwiódł, zwłaszcza na poziomie 
tego kiczu, tej telenoweli. To taki sam 
elementjak matka Madzi, która ma 
wzruszać. 
Ludzie lubią się powzruszać, to nie 
Sil zJe emocje. 

-Ajasięnie~ nie w tej spra
wie, to za poważne. Za dużowidziałam 
Byłaś w Alpntyrle? 

-Kilkalat temu, z ósemkami, na f~ 
stiwału t.ea1rałr\Ym w Buenos Aires.~ 
stawialiśmy .,Teczki" [przedstawienie 
ósemek,aktorzyc:zytają"ZR.scenypraw
dziwe donosy na siebie wytworzone 
w PRL-u]. To było symboliczne, bo tam 
nadal się z tym nie rozliczyli Prz.Y.jmo
wano spektakl dobrze, ale bezdyskusjL 
Ludzie byli pozamykani, tajemniczy. 
Nadal żyją w strachu. w niepokoju 
o przeszłość. o losyswoich bliskich, tym 
bardziej że ich archiwa są ciągle za
mknięte. Młoda tłumaczka mówi, że 
wiele rzeczyjest niejasnych, zatartych, 
teżmilczy,cłzybasiębo~c:zyabyjestoo~ 
ką swoich rodziców. Zapisujemy się na 
wyprawę do ESM-y, szkoły macynarki 
wojennej z czasów junty, która była ka
townią. Przywożono tam .,desapareci
dos" (his:zp. -zaginieni, zniknięci], nazwa 
stąd, że znikali nagle, takjak stali, z ulic, 
tylko dlatego, że mieli lewicowe poglą
ey. W kolonialnych, białych budynkach 
ESM-y, z kolumienkami, dziedzińcem, 
wieżą strażniczą. torturowano ich, by 
potem zrzucać żywych z helikopterów 
do wody obciążoqychkawalkam.i szyn. 
Tam były takie kocyta, drewhlane, na 
st.cycllu. Oni w nich leżeli ... 
Dlacze&o akurat to :zaparniQtalaś? 

-Bo perfidne. Th kocyta byłyjak tru
mienki. Porwani, torturowani, leżeli 
wnidJ, wiedząc, że obok są inni,jak oni, 
na wyciągnięcie ręki, na dotyk, ale nie 
mogli się wziąć za dłonie, bo byli skrę
powani, nie mogli dodać sobie otuchy, 
bodręcz.onoi.dljakimiśdźwiękamiz~ 
śników. W .Argentynie zabito 30 tys. lu
dzi. GqywyclxldzęzESM-y,jestem cho
ra, strasznie trudno zyćzcyrn Ja to prze
żywam teżjako kobieta, matka, bo teko
biety gwałcono alboporywano ciF 
ne. Czekano, by urodziły, zabijano je, 
a dzieci oddawano przybranym, zaufa
f\Yillrodzinom. Dlatego nasza~ 
boi się o swoją przeszłość, nie chce drą
żyć. A w Chile, gdzie byłajunta Pino
cheta, widzę setki zdjęćmłodychkobiet 
z modnymi fiyzurami, dobrze ubrane, 
jak ja, uśmiechnięte. Martwe. 
Widzisz w nich siebie? 

~ Thk, wt;vcll twarzach. Czuję ich bó~ 
cierpienie. WBuenosAireswidzęPo
cllódBiałych Chusteczek To babcie, ktfr 
re straciły córki, synów, wnuki. Nigdy 
ich nie odnalazły, więczebrały się i cho
dzątamjakoBabciezplacudeMa,yo,na 
tych żylastych, opuchniętych nogach 

z białymi chustkamina głowach. WPoł
sce robimypotem spektakl, .,Czas Ma
tek",obółu utraty dziecka. Czytam teraz, 
że Wójciak na podstawie Wikipedii coś 
sobie ubzduralai obraziła papieża. Nie, 
jarnam to w głowie, gdyrobię ten wpis 
na Facebooku. Mocny, ale nie mogę się 
pogodzić z t;ym, że głowąKościołazostał 
czbviek,któcypopierałto, co widziałam 
Nie masz pewności, c:z.y popierał. 
Nikt nie ma. Jest SZin Informacyjny, 
ti'WIIM spory. 

-Nie chodzi mi o to, czy on swoim 
palcem wepchnąłkogoś do krateru wul
kanu. Tam cały KościółwspółpraCOWllł, 
milczał, a jak ktoś nie milczał, to ginął, 
takwyglądała ta junta. Przecież Kościół 
daljunciewyspę El Sileńcio (hiszp. -ei
sza1 ~tam przeniosła t.ortwy. Moi p~zy 
jaciele Cora HelTelldoń z teatru Nuc
leoalbo jej partner Horacio Crertokw ht
tach 70. wyemigrowali do Włoch, zo
stawiając w Argentynie mieszkanie i pa
ląc dokumenty, bo bali się. że zginą. Oni 
to wszystko wiedzą, popierają mnie. 
Bergogllo był prowlncJalem jezUtów, 
jeden z kslęiy mu wybacza, Horaclo 
Verbltskl, d2Jennlun. który Ba Ala 
oskarża, ma rodowód partyzancki, 
lewlcowy,1nldno sit w tym polapeć. 
A ty uclan:ylaś mocno, pen101llllnle. 

-Bergoglio robił w tym czasie karie
rę! Problem milczącej zgody na ludo
bójstwo przerabialiśmy przez wieki, 
wydawało się. że debata o Holocauście 
doprowadziła do tego, że nie usprawie
dliwiamy biernej zgody na śmierć in
nych ludzi i zasłaniania się biurokra
tycznymi argumentami. To przecież 
księża -jak mogli nie zrobić wszystki~ 
go, aby ratować życie ludzi? Dlaczego 
niejeździli po świecie, nie głosili praw
ey, naktórąm}y<ZłS pcl'MJłująsięw~ 
im katechizmie? Jestem nieprzekupna 
w sprawie papieża, nie pytaj mnie więc, 
czyprzeproszę za słowa. 
A napięcie wokół siebie? Malle, rad
ni. którzy chcą clt odwoleć. .. 

-Te mail e są okropne, pełne niena
wiści, podszyte poniżeniem seksual
f\Ylll. Jeszcze to wasze oburzenie, dzierr 
nikarzy,.,Jakona~o~?Prz.e
cież to cudowny człowiek, poszedł do 
pałacu na piechotę". Ubolewam, bo to 
efekt ignoranąji i niewiedzy, czym była 
junta, ESMA Ale też dobrze, bo widzę, 
że uruchomiło to jakieś dyskusje o bal
wochwal.stwie, braku empatii, zaścian-

kowości,manipulowaniu~sło
wa, którajestmożliwa tylko wtedy, gdy 
nie dotyka Kościoła. 

Dzwoni telefon 
&guś... kochanie moje. .. dzięki ci, to 

barrizxJ krzlpiqre. .. , dzię/a.gę, no toJc._ mam 
nmtczkę z tymFejsem, cieszę się, iB dzwo
nisz. .. Na neurologii byłam, tydzień temu 
wyszłam, balmn się, ale to ty/Jro kręgosłup. 
No widzisz, dziękuję ci barciziJ ... 

To mile, bo odzywają się znajomi, 
którzy od lat nie dzwonili i nie mówią: 
.,Wiesz,jestemz tobą. ale przesadziłaś"_ 
Wiele osób, jak z.aJWidyłem. talaa ci 
przychylnych, ma problem z tym 
wpisem. Nie chodzi o profanum, ale 
jecNk ten Język. 

-A gdybym napisała: .,Thn ch. .. Fali
kot", to mieliby taki sam problem? Nie, 
bo na każdego w zasadzie już tak moż
na, ale papież, Kościół- to świętość. 
Rok temu nazwałaś poznańskich 
radnych bandytami, oskartaJqc Ich, 
m chcą cenzurować c1 teatr. Lubisz 
mocne konfrontacJe? 

-Potrafię żyć bez konfliktów, zwłasz
cza z władzą, nie robię tego dla przy
jemności, ale mam w sobie taką pcyn
cypialność, że nie umiem się po
wstrzymać przed wydaniem opinii, 
gdy widzę, że to szkodliwa sprawa. 
W ogólniaku uważano, że jestem ni~ 
okrzesana, bonapisalam wypracowa
nie, a czytała to cala szkoła, z którego 
wynikało, że kocham się w dekaden
cyjnych poetachi piję wódkę (śmiech). 
Na podwórku gamęlam się do miej
scowych bandytów, bo pociągałymnie 
ich surowe rysy twarzy. 

Potem teatr, to wiesz, ale to wszyst
ko zawszemiałojeden cel. \\bl.ność,jed
ność, ludzie. Po co te wszystkie spek:ta
klę, dyskusje, goście, tournee po świe
cie, ten cały wysiłek? Dlaczego ludzie 
nie chcą widzieć, dlaczego dają się uwo
dzić? Dlaczego słuchamy ludzi, którzy 
mówią, kogo mamy kochać?'IYch poli
tyków, z Kościoła, nie mogę znieść, to 
jest straszne. Parniętam Jacka Kuronia, 
któcyprzyszedl do ósemek na spotka
nie i mówił: .,Po prostu kochajmy". 
l to wszystko z mllotlcl? 

-Z milości do wolnoś~ z marzeń. 
Przecież ten teatr, nasze óSemki, to ja 
sobiewymarzylam,jaktaf\)rowskai:ż'e. 
labow (kochankowie, członkowie Na
rodnej Woli, antycarskiej organizacji 
terrotyStycznej z XIX wieku]. 



MĄCIEJST~I~IQW JUTRZEJSZVM .. MAGAZYNIE ŚWIĄTECZNYM": 

Co się działo w czasach junty w Argentynie 

Ewa Wójciak: 
- Chodzę prawie 
na wszystkie marsze, 
przeciwko przemocy, 
za tolerancją, i ciągle 
w tej samej grupie 100-
-200 osób. Gdzie są te 
tysiące studentów? 

Odrzucacle rodziny, nie chcecie mieć 
dzieci. W 1981 r. piszesz manifest re
wolucyjny, by aktor był anarchistą 
zaanga:towanym totalnie w :tycie 
spoleczne. 

-Ta forma, brak dzieci to po to, by nie 
dać SB słabych punktów, nie wplątywać 
sięwjakieśzwiązki.Apotem, w latach 
80., zostaję w końcu matką i to daje mi 
empatię. 
Dzieci clę zrnleniłiją? 

-Dopełniająmój świat, przez to jesz
cze silniej odbierałam Pochód Białych 
Chusteczek. Dzieci są mi bliskie ducho
wo, powiększają mi przestrzeń świata 
oswojonego, bo wpajam im, że każdy 
musi braćudziałwrzeczywistości,kształ
towaćją. Zawsze traktuję je jako part
nerów. Nie rozumiem, dlaczego ludzie 
zakładają,żedokońcaż.yciasądladzieci 
nauczycielami. Ja uczę sięodmoich dzie
ci, ich gustów, pasj~ odkcywam właśnie 
muzykę, o której nigdynie słyszałam. 

Wchodzi Piotr, syn. 
-Mamo, chyba cię rodni odwołali. 
Naprowdę? 
-Takpiszą. 
(Była to uchwała do prezydenta Po

znania, by Wójciak odwołać). 
Przeżywają to ... Julia, starsza, opie

kuje się seniorami, Piotr skończył na
uki społeczne w Amsterdamie. Ale 
moimi dziećmi są też anarchiści z po
znańskiej grupy Rozbrat. 
lJznlqą za swoje credo twój manifest 
z 1981 r. Są dzisiaj przedluteniem 
twojego buntu? 

-Częścią mojego marzenia, że taki 
właśnie IJ<>winien być ~zlowiek, bezin-

teresowrzy; kochąjący; któcychcecośzro
bić dlairnzych. Dobrze, że są, bo nie mam 
zkimszukaćjednościnacympolu. 
Z władzami miasta ci nie idzie. 

-Nienawidzą mnie, mają do mnieja
kiś osobisty stosunek. 
Lllblsz ich obramć. 

-Daj spokój, to potworni ignoranc~ 
nazywam rzeczy po imieniu. A ci moi 
anarchiści są wrażliwi, pomocni, bez
interesowni, oczytani. Niewidzę też, by 
inteligencja miejska, elity angażowały 
się społecznie, by upominały się o swo
je lub innych prawa. Chodzę prawie na 
wszystkie marsze, przeciwko przemo
cy, za tolerancją, i ciągle w tej samej gru
pie 100-200 osób. Gdziejestśrodowisko 
akademickie? Gdziejest te 100 tys. stu
dentów mieszkających w Poznaniu? 
Czujesz się w tym samotna? 

-Czuję, że nie potrafunyw Polsce 
wykazywać swoich roszczeń i przeko
nań na poziomie społecznym. Jesteśmy 
tu zacofani, przez te 20 lat nie zbudo
waliśmy społeczeństwa obywatelskie
go. Nie rozumiemy, czymjest ludzka 
podmiotowość. Dlatego dobrze mi 
z anarchis~ to przeciez oni urucho
mili problem Stolarskiej [ulica w Po
znaniu, przy której znajduje się wyku
piona kamienica z lokatorami nękany
mi przez tzw. czyścicieli kamienic]. Po
mogli zbudować tam bacykadę, biega
ją każdego dnia, by tych ludzi nie wy
rzucono. Nie jestemjuż taka młoda, cie
szę się, że biorą to na siebie. 
Byłaś tam, wzięłaś udział w happe
ningu. Co widziałaś? 

-Usiadłam tam wieczorem, pod la
tarnią, na krześle, padał deszcz, ci gnę
bieni lokatorzywyszli na chwilę, zbili 
się w grupkę, pod tymi parasolami i pa
trzyli na mnie. Przedziela nas jezdnia, 
po której co chwila przejeżdżałjakiś sa
mochód, a ja czytałam im Różewicza 
,;vv świetle lamp filujących" ... 

... wystarczyło zamknąć oczy 
aby znaleźć się 
w drodze do Emaus 
spotkać Jezusa żywego 
któryjeszcze nierozpoznany 
jadł rybę pieczoną 
chleb, plaster miodu. .. 
Czytałam, a oni tak stali, słuchali 

w skupieniu. Nie czułam wtedy, bym 
była aktorką, miałam poczucie, że czy
tam im jak dzieciom, gdyprzed nocą 
~ie~ze *jakąś mąd~ą bajkę, by tak 

oczyszczająco, wspólnie ją przeżyć, a za 
chwilę iść spać z dobcymimyślami. Ale 
ja to robię całe życie, także z Ósemka
mi. Jaknie ze sceny, to z poziomu ulicy. 
Parniętasz tych Rumunów z Poznania? 
Tych, co zjedli łabędzie z jeziora? 

-Przestań] Przecież to jakiś nonsens, 
wymówka! Łabędzie znikły, a ich o to 
oskarżono, by się ich pozbyć. Mur ber
liński przesunął się na Wschód, staliśmy 
się strażnikami wolnościinikogo do niej 
nie dopuszczamy. 
Pokazujecie to w spektaklu "Portier
nia". Jest tam taki selekcjoner, który 
stoi na bramce wolności, strasznie 
~. 

-To my, Polska, w U~ w której stra
ciliśmy ideę jedności. Widzę jakąś 
wojnę, w której wałczymy tylko o przy
wileje. ile wyszarpiemy, wyciągniemy 
tego euro, kogo ogramy, prżenegocju
j e my. A przecież byliśmy pięknymi 
marzycielami o stworzeniu świata 
wspólnoty, szacunku dla innego. Stra
ciłam nadzieję, że to będzie dla nas 
idea wspólnoty, braterstwa. 
Czego w Polsce nie lubisz? 

- -Ksenofobii, fanatyzmu, szowini
zmu. Oglądasz sport? Z obrzydzeniem 
słucham tych przejawówwięzi naro
dowej wylewających się z komentato
rów. "Szanowni państwo, jest nadzieja, 
że jeśli Niemiec przewróci się, to nasz 
będzie pierwszy, a jak tamta z Norwegii 
zachoruje i sięjuż nie podniesie z łóż
ka, to nasza ma puchar w kieszeni, a jak 
nasi wybiorą słabą grupę, cieniaków, to 
grają dalej". Czy zauważyłeś, że lubili
śmy No:rwegów, bo to przecieżfąjey krąj, 
ale od czasu Justyny Kowalczykjuż tak 
nie jest, bo depczą naszej po piętach? 

Nie odrzucajmy projektów spo
łecznych, nie stawiajmy tylko na kapi
talizm w u~ bo on sięwywracana za
kręcie. Przecież te bankructwa w stre
fie euro to efekt zapomnienia, że mieli
śmy być ideą wspólnoty, a nie chciwo
ści. Wierzę jednak, że ponad proble
mami Grecji, Hiszpanii, teraz Cypru, 
coś jest, co lepi i posuwa do przodu. 

Dzwoni telefon. 
Jeśli mnie odwołają? Proszę napi

sać, że będę się odwoływać, do sądu, wie 
pan, żyjemy w kraju demokratycznym, 
tak, tak, jestem w kontakcie z prawni
kami ... nie, nie obawiam się ... teatr prze
trwał na emigraqji, teraz też przetrwa ... 
Gdzie w Polsce jest ten lep? 
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Dorwać Wójciak 
Roman Pawłowski 
Gazeta Wyborcza 

Nagonka na Ewę Wójciak, która w ostrych słowach na Facebooku skcytyko
wała wybór JorgeMaria Bergoglia na papieża, nie jest pierwszą tego rodza
ju awanturą wokół aktorki i dyrektorki poznańskiego Teatru Ósmego Dnia. 
To kolejny epizod w trwającym od kilku lat konflikcie międiy prawicowymi 
władzami Poznania a lewicowym teatrem, finansowanym z miejskiej kasy. 

Lokalni politycyjuż dwukrotnie próbowali ukarać Wójciak za jej wypo
wiedzi. Kiedy dwa lata temu razem z zespołem teatru napisała list popierają
cy Janusza Palikota, wówczas posła PO, którego koledzy partyjni chcieli usu
nąć z partii za wypowiedzi o prezydencie Lechu Kaczyńskim, wezwał ją na 
dywanik wiceprezydent Poznania Sławomir Hinc i sugerował, że teatr może 
utracić publiczną dotację,jeślijego twórcy będą angażować się w politykę...· 

Po raz drugi Wójciak znalazła się na celowniku, kiedy w ubiegłym roku 
nazwała radnych z klubu popierającego prezydenta Ryszarda Grobelnego 
bandytami, bowiem ci złośliwie blokowali uchwalenie nowego statutu, bez 
którego teatr nie może działać. Radni w odwecie złożyli do prokuratury do
niesienie o znieważeniu funkcjonariuszy publicznych. Nie udało się jej wte
dy ukarać, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Teraz ci sami 
radni domagają się odwołania Wójciak z funkcji za wypowiedź, w której na
zwała papieża ch ... i zarzuciła mu, że donosił na lewicowych księży w okre
sie rządówwojskowejjunty w Argentynie. 

Nie zamierzam dyskutować, czy zarzut Ewy Wójciakjest uzasadniony, 
to zadanie dla historyków. Z pewnością Wójciak, nazywając kardynała Ber
goglia ch ... , przekroczyła normy przyjęte w publicznej debacie. Ale jej wpis 
pojawił się na prywatnym profilu na Facebooku_ i nie ma nic wspólnego z peł
nieniem funkcji dyrektorki miejskiego teatru. Ządanie dymisjijest więc ka
rą niewspółmierną do czynu. Trudno interpretować je inaczejjak próbę WIJ· 
korzystania prywatnej wypowiedzi do pozbycia się niewygodnej dyrektor
ki, która zalazła za skórę poznańskiej prawicy . 

. Radni mogą rozliczać Wójciak ze sposobu zarządzania teatrem i jego zna
czenia w polskiej kulturze, ale nie z prywatnych wypowiedzi, nawetjeśli zo
stały nagłośnione przez media. Od tego są prokuratura i sąd. 

-Nie wiO.zę. W ogóle nie widzę, by 
mediaoto pytały. Tam tylkoglupiaroz
:rywka,chamstwopolityków.Agdypy
tam, dlaczego, słyszę, że oglądalność, 
że słupki. Panił.epkoWska [scenarzystka 
seriali]lubi tak mówić. Nie zgadzam 
się, wierzę w ludzi, widziałam już, że 
można im pokazać coś lepszego. 
W teatrze? 

-Widziałam to przy ~pektaklach 
ulicznych, które graliśmy w małych 
miejscowościach. Przychodzili ludzie, 
którzynigdynie byli w teatrze, sądzi

. li, że może na jakąś Dodę idą, a gdy 
przyszli, stali półtorej godziny w sku-
pieniu. Widziałam, że są wzruszeni, 
a to jest ważne, bywyzwolićw ludziach 
to, czego na co dzień nie doznają. I ja 
bardzo w tychludzi wierzę, dlategonie 
mogę się pogodzić z tym, jak dzisiaj · 
traktuje ich telewizja, że ciągnie w dół, 
że pani Łepkowska mó~ że oni to ko
chają. Kochają, bo nie mają wyboru. 
Jakich chcesz mediów? 

-Inteligentnych, głęboko myślących, 
które zapraszająludzi mających coś do 
powiedzenia Chcę starszych pań i pa
nów, którzy opowiedzą mi świat, a nie 
będą bzySZ<2eć butami, szminkami, prze
rywać rozmówcy, streszczać. Chcę ta
kich, którzypotrafiąpytać i milczeć. Me
dia grają unisono. Weźmieszjedną ga
zetę, tel~ę i wszędzie ten sam temat, 
nie widzę odważnych, by postawić ja
kiś problem kontrowersyjny. Ale nie 
wiem, chyba rację miał Terzani [włoski 
dziennikarz), mówiąc, że dziennikar
stwo kończy się na całym świecie. 

Podnosi telefon. 
-DostałamSMS-aodJ=Paliknta 
Będq chcieli cię zwolnić, naJOO proc. 
Za co?-odpisuje. 
Za całokształt 

Poszłaś do Palikota, by przywrócić 
marzenia, by otwierać Polaków na 
świat? 

-Uważam go za jednego z marzy
cieli, bo jest odważny, oczytany, wy
kształconyi często przekłuwa ten balon 
hipo~i, któcywszyscy celebrują. 
Sądzisz, :te jest w tym sv:zery? 

-Wierzę, że powalczy z tym ego
centryzmem, zaściankiem, parafialeym 
oddaniem. Bo najbardziej wkurzamnie, 
gdywidzę te masyidące na oślep. 
A ja widzę te:2: Palikota, który bud4ie 
teatr, stawia dekoracje l sprawdza, 
czydają to kamery,~~~ 

w górę, a jak nie poszły, to wywali się 
Wandę Nowicką i mo:te znowu pójdą. 

-O sprawie Nowickiej nie mam do
brego zdania, bo mogla odrzucić sama 
tę premię. A co do teatru, to jak dotrzeć 
w cym świecie do lu~ skoro wy, dzien
nikarze, uwielbiacie ten teatr? Ostatnio 
Janusz mówi mi: "Mam pomysł na hap
pening, będzie drogi, ale się opłaci". ~ 
Bo przyjdą kamery. 

-Tak. Bo żyjemywświecie mediów, 
w któcym ideajest elementem teatru. 
To wasza wina, mediów. Popieram Pa
likota, bo nienawidzę popadania w stan 
zgorszenia, jakie widzę w tym społe
czeństwie, w waszej gazecie, a nawet 
czasem w ulubionym TOKFM. Tak 
mnie to drażni, że jestem w stanie po- . 
przeć każdego skandalistę, by poczuć 
ten dreszcz, gdywidzę obrzydliwe, świę
toszkowate wzburzenie. 
Oż.ywczy skandal? 

-Jest dobcy, bo wy się cym karmicie, 
wy kreujecie te skandale, wyciągając lU
dziom prywatne wpisy. "Och, nie, ona 
napisała do znajomych, że tamten to 
ch. .. , no jak mogla?''. No tak, bo przecież 
dziennikarze, aktorzy, politycy w roz
mowach szepczą sobie do ucha poe2ję. 
Skandale robi się u nas wielkie, ale z bła
hostek. Dla mnie skandalem było, gdy 
Giertych chciał sprowadzać z Holandii 
prochy gen. Maczka, uważając, że wiel
ki Polak nie może leżeć w brudnej, li
beralnej ziemi. To nic, że generał chciał 
tam leżeć, dawaj go, na naszą czystą, ka
tolicką glebę. To jest dla mnie skandal. 
A poza cym fanatyzmjest skandalem, 
którywycieka z każdego medium. Więc 
nazwanie tego wszystkiego raz, a do
brze, mocnym słowem, to jakrzucenie 
ciastka w czyjeś czoło, by powiedzieć, 
hej, stop. Tak, to jest ożywcze, zwłasz
cza w cym polskim kołtuństwie. 

Telefon. 
Kimpan jest? Zjakięj gazety? Nie, nie 

zamierzampanu tego tłumaczyć. Dla
czego? Bo nie ufam panu. o 

ilozłMIIW. MARell KĄaa 

*Ewa Wójciak- ur.l951, absolwentkapoloni· 
styki Uniwersytetu A. Mickiewicza w !b
znaniu, ojciec był adwokatem, bronił w '56+ 
jednego z robotników poznańskich. Z Te
atrem Ósmego Dniazwiązana od 1971 r. Ak
torka, kierownik artystyczny, współautorka 
sztuk teatralnych oraz manifestów. Od 13 Jat 
dyrektorTeatru Ósmego Dnia 


