
Teatralna podróż 
' 

Ewa Wójciak z córką Julią 

Ewa Wójciak Julia, na co dzień studentka pedagogiki w Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, to przede 
wszystkim moja córka, ale też symbolicznie dziecko Teatru ósmego Dnia. 

Jula Wójciak Mama jest aktorką i współtwórczynią Teatru Ósmego 
Dnia, a od kilku lat jego dyrektorem. Gra w spektaklach, które również 
wymyśla i wystawia, wraz z teł,ltrem, na całym świecie. 

Rozmawiała 
Sylwia Lechna 

• Pani Ewo, proszę scharakteryzo-
wać córkę? 

Marna: - Julka jest śliczna i zgrabna, 
jakby ją ktoś wyrzeźbił z kości słonio
wej. Ale też i zbyt delikatna, krucha 
i nieśmiała, nie dość pewna siebie. Nie 
rozumiem czasem tego. Za to jest do
bra, ciepła i znacznie bardziej toleran
C)jna dla ludzi, niż ja. 

• Jaka Jest mama? 
Córka: - To mądra i piękna kobieta. Za
wsze mogę na nią liczyć. 

• Czy Teatr Ósmego Dnia był dla pa-
ni drugim domem? 

Marna: - Tak. Rzeczywiście bywały 
chwile, gdy zmuszono nas do emigra
cji i Teatr ósmego Dnia był wtedy jedy
nym domem. Mieszkaliśmy wszyscy 
pod jednym dachem, podróżowaliśmy 
razem, wspólnie organizowaliśmy ży
cie teatralne i prywatne. Moje dzieci, 
wówczas jeszcze małe, zwiedziły w ten 
sposób całą Europę. Były z nami wszę
dzie, dzieliły nasze życie i otrzymały, jak 
sądzę, wspaniałą szkołę edukacji socjal
nej. Bo choć kochane i otaczane troskli
wą opieką przez moich przyjaciół z te
atru, to jednak doświadczały pewnej so
lidarności i sprawiedliwości grupy. 

• Wlele dziewczynek mogłoby pani 
pozazdrościć dzieciństwa, które 
upłynęło na teatralnych de
skach I zagranicznych podróżach 

Córka: - Rzeczywiście, Teatr Ósmego 
Dnia oznaczał dla mnie życie w podróży, 
odwiedzanie niezwykłych miejsc, spoty
kanie fascynujących ludzi mówiących 
wieloma językami. Wiele razy doświad
czałam też wzruszeń, kiedy „ ten mój te
atr" wywoływał sympatię, a często na-

wet entuzjazm publiczności w różnych 
' miejscach świata. A dziś, gdy już z nim 

tak często nie podróżuję, to wiem, że za
wsze gdy do niego pójdę, spotka mnie 
coś nadzwyczajnego. Nieważne, czy bę
dzie to spektakl, czy zwykła wizyta. 

Ewa Wójciak nie 
została 

zawodowym 
politykiem, bo ma 
zbyt 
bezkompromisową 

naturę 

i wrażliwe 
sumienie. Jej córka 
Julia mado 
polityki stosunek 
obojętny, choć 
ta obojętność 
przeobraża się 
czasem w smutek 
i rozczarowanie. 

Nie ciągnęło pani nigdy do uprawia
nia zawodowo polltykl? 

Marna: - Nie, bo mam zbyt bezkompro
misową naturę i wrażliwe sumienie. 
Ale uważam, że obowiązkiem artysty 
jest bardzo uważne obserwowanie 
świata, a więc także polityki i powinien 
być on w tym bezlitosny. 

A Jaki stosunek do polityk! ma pa
ni Julla? 

Córka: - Obojętny, choć powiem szcze
rze, że czasem ta obojętność przeobraża 
się w smutek i rozczarowanie tym, co 
słyszę i widzę. Czasem oglądamy z ma
mą program telewizyjny „Szkło kontak
towe", żeby znaleźć trochę dystan
su i „odsmucić" się. Mamy podobne po
czucie humoru. 

Ma pani na swym koncie wlele ról. 
Która jest szczególnie bliska? 

Mama: - Kiedy w stanie wojennym, 
w warszawskim kościele, mówiłam swój 
tekst,otym,jakmiłośćzwyciężatęponu
rą rzeczywistość, po policzkach Jacka Ku
ronia siedzącego w pierwszym rzędzie 
płynęły łzy. To była ta najważniejsza rola. 

A którą z ról mamy zapamiętała 
pani najbardziej? 

Córka: - Każda jej rola jest dla mnie 
szczególna. Bardzo lubię oglądać ma
mę śpiewającą na scenie. 

·Pragnęła pani zagrać na deskach 
teatru repertuarowego? 

Marna: - Zawsze konsekwentnie odma
wiałam współpracy z takowym te
atrem. Choć zdarzali się reżyserzy 
na tyle niekonwencjonalni, że starali 

się namawiać mnie do udziału w róż
nych repertuarowych „cegłach". 
W tym znaczeniu nigdy nie chciałam 
być aktorką. Pragnęłam zmieniać 
świat, a nie odgrywać jakieś Podstoliny, 
czy nawet Nastazje Filipowny. 

Nie myślała pani o tym, by zostać 
aktorką? 

Córka: -Nigdy. Wprawdzie jak byłam 
mała, to z moim bratem odgrywaliśmy 
różne sceny ze spektakli „Ósemek", ale 
nie na poważl}ie. Niekiedy wspólnie 
z przyjaciółmi - rówieśnikami odtwa
rzaliśmy całe przedstawienia. Ulubio
nym był wielki plenerowy „Sabat". Ni
gdy nie graliśmy na poważnie, 
choć może na tyle serio, że dość szybko 
nam przeszło i zaczęliśmy rozwijać na
sze własne zainteresowania. 

Czy trudno jest dziś być szefem ta
kiej kulturalne) Instytucji, jak Te
atr Ósmego Dnia, który zdecydo
wanie różni się od teatru repertu
arowego? 

Marna: - Robimy rzeczy, które są nam 
bardzo bliski~ Nasze spektakle mają 
charakter autorski i wedle tej zasady 
komponujemy program. To wymaga 
dużo pracy, wyobraźni i wysiłku. Nie 
można posługiwać się rutyną, schema
tem, iść utartymi ścieżkami. Mam zna
komitego zastępcę i przyjaciela w jed
nej osobie, który pomaga mi poruszać 
się w labiryncie problemów admini
stracyjnych. Reszta jest pasjonująca. 

Dlaczego wybrała pani pedagogi
kę? . 

Córka: - Po liceum poszłam na studia 
językowe. Po roku zdecydowałam się 
jednak na pedagogikę, kierunek porad
nictwo społeczne. Bardzo mi się podo
bają te studia, a swoją przyszłość wiążę 
z pracą z dziećmi. Jeszcze nie wiem 
w jakim wymiarze. 

Gdyby dzisiaj otnymały panie za
danie napisania sztuki, to o czym 
by on traktowała? 

Marna: - O Hanie Arendt, fascynującej 
kobiecie, intelektualistce przenikliwie 
przyglądającej się otchłani nazizmu. Al
bo też o Lou Salome - pięknej i mądrej 
przyjaciółce Rilkego. 
Córka: Powiem szczerze, że nigdy nie 
myślałam o pisaniu sztuk. 

Czy znajdujecie panie czas na ta
kle przyziemne rzeczy jak na przy
kład: wspólne spacery czy zaku
py? 

Marna: - Mamy dwa psy, labradory, 
które kochają spacery. Przeważnie włó
czę się z nimi sama. Bywają czasem ta
kie święte chwile, że udajemy się na nie 
całą rodzinką. Zakupów natomiast nie
nawidzę robić i tak naprawdę ratuje 
mnie Julcia. Tylko ona wie, co powin
nam sobie kupić, jej wierzę i wtedy coś 
z tego wychodzi. 
Córka: - W soboty i niedziele mama 
oczekuje, iż będziemy jej towarzyszyl: 
w spacerach. Nie zawsze się to uda
je i wtedy „ma nam to za złe". Lubim~1 

robić razem różne rzeczy, na przykład 
jeść smakołyki, które czasem wspólnie 
przygotowujemy. Tylko jednej pasji 
mamy zdecydowanie nie podzielam 
- miłości do sportu. W tej dziedzinie ma 
do towarzystwa tylko męską część na
szej rodzinki. 

O czym marzą Ewa I Julia Wój
ciak? 

Marna: - O kryształowym morzu, gorą
cym kamieniu na mojej ukochanej chor
wackiej plaży. O cykadach i szakalim 
chórze. Marzę też o dotyku ręki mojej 
mamy. Pierwsze z tych pragnień z pew
nością się wkrótce spełni, drugie już nie. 
Córka: - Marzy mi się, aby maksymal
nie wykorzystać życie, aż zabraknie mi 
tchu.• 
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