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Zastanawiałem się, czy 
. w ogóle komentować obelży

we słowa Bwy Wójciak. 
Wszak właśnie o to jej cho
dziło, aby mów było o niej 

. głośno. Tym bardziej że 
w kontekście artystycmym 
nie mówi się o niej już 
od dość dawna. Niektórzy 
twi~ że ignorowanie 
dzikusa jest najlepszą meto
dą postawienia tamy jego 

' dzikim zachowaniom. Jed
nak tym razem skala cham
stwa jest na tyle duia, że mil
cZeć po prostu nie wypada. 

Kiedy osoba publiczna. . 
a do tegO kierownik miejskiej 
jednostki kultury, mówi 
o kimś publicznie per ch. •• j, 
możemy mówić o spektaku-

larnej kompromitacji 
i potwiercl7.eniu braku kom
petentji do pełnienia kierow
niczych stanowisk w kultu-
1'7.e. I nie ma tu więkuego 
m3('7,enia. że użyła określe
nia skrajnie obelżywego aku-

- rat w stosunku do papieża, 
choć dJa wielu osób stanowi
ło to dodatkową przykrość. 
Z mojego punktu widzenia, 
gdyby powiedziała tak 
o jakiplkolwiek człowieku, 
ocena musiałaby być dokład
nie taka sama. Swoją wypo
wiedzią pani Wójciak 
potwierdziła, że poetyka 
rynsztokowa Jest tą, wlttórej 
czuje się 7.decydowanie naj
lepiej, a z 87.aDlbem jej 
po prostu do twarzy. 

Wobec narastającej jało
wości i bezproduktywności 
swojej działalności arty
stycznej i braku pomysłów 
na spektakle teatralne, pani 
dyrektor Wójdalt postano
wiła zapre7.e11tować nam 
po raz kolejny spektakl 
z samą sobą w roli głównej. 
Szkoda tylko, ł.e wynło 

z tego ~e sadomaso. 
Dając głębokiego nura 
'W rynsztok i prubijając się 
pnez kolejne pokłady sżla
niu w poszukiwaniu ósmego 
Dna, Ewa Wójciak przekopa
ła się już na antypody. Szko
da jedynie, że kolejny żenu-

. jący monodram został wyre
żyserowany i obsadzony 
przez osobę, która w sposób 
oczywisty wpływa 
na postrzeganie miejskidl 
jednostek kultury. Przypom
nijmy-jednostek utrzymy
wanych z pieniędzy podatni
ków. C.O zatem należy zro
bić? To raczej pytanie 
do przełożonych pani 
Wójciak. Może po prostu dat 
jej spłynąć z rynsztokowym 
nurtem, który tak sobie upo
dobała i w którym z taką 
lubością zażywa kąpieli. 

Jedno na pewno w historii 
teatru po Ewie Wójciak pozo
stanie. Będzie to nowa kate
goria utworu dramatycznego 
- żenodram, czyli efekt gwał
tu dokonanego na dramacie 
pnez żenadę. 


