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Powroty w przeszłość

Zagłada istniała w filmach. Nawet nie pamiętam ich treści, ale w dawnych 
filmach Tadeusza Konwickiego zawsze pojawiał się ten ostatni, już nie 
świadek, ale duch błąkający się między żywymi i martwymi. Widywałem 
ich. Krążyli i swą obecnością nie pozwalali zapomnieć. Jak bezimienny 
mężczyzna, który krążył po Warszawie w czapce chłopaka z Nalewek. 
Nie wiadomo, kim był. Nigdy nie porzucił żałoby. Mówiono, że w getcie 
stracił ukochaną. Sprzedawał kiepskie obrazki i pijał zlewki po kawie. 
Był serial „Polskie drogi”. Grał w nim Włodzimierz Boruński, aktor 
charakterystyczny. W serialu popełnia samobójstwo w restauracji, przed 
śmiercią je dobry obiad.

Były i są świetne prozy. Największa – Leopolda Buczkowskiego „Czarny 
potok”. Niesłusznie zapomniana, najstraszliwsza opowieść o Zagładzie. 
Pozostaje fascynacja prozą Henryka Grynberga, Artura Sandauera, Adolfa 
Rudnickiego, Stanisława Wygodzkiego i wreszcie Bogdana Wojdowskiego. 
Wojdowski wiele razy popełniał samobójstwo. Nie potrafił unieść ciężaru 
getta. Wreszcie mu się udało. Wrócił do swoich. Przez książki historyczne 
i wiersze wkraczali umarli. Ich było najwięcej. Jak przez wiersze mojego ojca. 
W nich, na rowerku, jeździła jego siostrzyczka cioteczna. Taką pozostała. 
Pewnie zginęła w obozie w Janowcu. W wierszach wracały białe góry, 
w których rozstrzelano moich dziadków (myślałem, że to metafora; 
pojechałem tam później – całe miasteczko pokrywał biały pył 
kredowych gór).

Zagłada nie odchodziła. Była częścią dorastania mojego pokolenia. Istniała 
w kanonie literackim szkoły: w opowiadaniach Borowskiego i „Medalionach” 
Nałkowskiej. W ten sposób była częścią kultury zbiorowej. Przez te książki 
mówiło cierpienie, jakie znałem tylko z Trenów Jeremiasza i Księgi Hioba.
Ta literatura odmawiała odpowiedzi na pytanie o narodowość. Nie była 
czysto polska czy czysto żydowska. Ona była tu, w słowach, obrazach, snach, 
opowieściach starszego pokolenia, w języku. Te opowieści budowały we mnie 
i nie tylko we mnie poczucie winy czy może tylko wstydu. Wobec rodziców 
czuliśmy, czułem, że nie dorastam. Oni, którzy tyle przeszli, na pół obcy 
wracali do tego świata. Wracali i najczęściej przedwcześnie umierali. Tamto 
ich przytłaczało. Ściągało ku umarłym.

Kultura polska wchłania wojnę, choć dziś zamienia ją często w kicz, patos, 
Hollywood. Trzeba się z tym pogodzić. Można tylko ufać, że nie ma 
pełniejszego powrotu do tamtych wydarzeń niż przez dokumenty z tamtego 
czasu. Jak dziennik z getta warszawskiego Racheli Auerbach, „Pamiętnik” 
Korczaka, dziennik Chaima Kaplana, kilka ocalonych dzienników dzieci.

Paweł Śpiewak

Wieniec zielony
Od pewnej talmudystki z Izraela usłyszałem, że nie należy jeździć 
do miejsc śmierci, bo pozostały tam nadal moce zniszczenia i one 
mogą nas pochłonąć. Należy – mówiła – modlić się za ofiary, ale 
nic więcej nie sposób uczynić.

Sąsiad był wysoki – przez lata myślałem, że nigdy nie przerosnę jego nogi. 
Miał jabłko Adama olbrzymie i szalenie ruchliwe, i lubiłem na nie patrzeć, 
a nie słuchać, co mówi. A mówił ciągle o tym, kto to nie był Żydem. Jakby 
sam fakt urodzenia się w tym narodzie był przepustką do lepszych światów. 
Chyba było odwrotnie. Tylko raz zaczął coś opowiadać o getcie w Łodzi. 
Niemcy wywieźli go do Auschwitz. Mówił: tam nie było najgorzej. Gorzej było 
w Gross-Rosen. Bardzo go tam pobili esesmani. Przeżył.

Inny znajomy moich rodziców, gdy mówił, zawsze zacierał ręce i stale słyszałem 
tę samą opowieść. Był w obozie, prowadzili całą grupę na rozstrzelanie, 
najpierw kazali im robić głupie miny. Nie potrafili, więc Niemcy ich przegnali. 
Uciekł i porwał ze sobą mundur esesmana. W tym mundurze dotarł  
do Warszawy. Takich opowieści słyszałem wiele. Był pan Strauss, udający 
Ukraińca. Była sąsiadka z dołu, która ukrywała się w schowku i teraz bała się 
hałasów. Był teść, który pisał co roku listy do zamordowanych córek. Wojna 
i Zagłada nie były czymś, co wymagało dostępu zapośredniczonego przez 
dokumenty, dzienniki. Były częścią dnia powszedniego i nocy. Może bardziej 
nocy, gdy powracały w straszliwym krzyku ojca. Były też w snach drugiego 
pokolenia. Piotr Matywiecki opisał taki sen w „Kamieniu granicznym”: zawsze 
powtarzał się ten sam motyw – ktoś na nas polował, był blisko i tylko 
przebudzenie mogło ocalić życie. I tak przez sny i wspomnienia Zagłada 
współistniała z nami żywymi.

O każdej z tych opowieści ocalałych, niedorozstrzelanych myślałem 
tak jak Wisława Szymborska w wierszu „Wszelki wypadek”:

Ocalałeś, bo byłeś pierwszy.
Ocalałeś, bo byłeś ostatni.
Bo sam. Bo ludzie.
Bo w lewo. Bo w prawo.
Bo padał deszcz. Bo padał cień.
Bo panowała słoneczna pogoda...
Więc jesteś? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?
Sieć była jednooka, a ty przez to oko?



Płacz Boga

Urodziliśmy się w cieniu wydarzeń, które dla wielu miały miejsce na sąsiedniej 
ulicy. W Warszawie przejeżdżamy przez getto w drodze do pracy. Mijamy wpisane 
w trotuary kamienne znaki wskazujące na mur oddzielający je od reszty miasta. 
Ale zarazem wydaje się, jakby było to gdzieś poza czasem, w sferze historii 
powszechnej. Historii, w której zapisano wydarzenia nieznane dotąd ludom 
współczesnym.

Historia z Polski weszła do wspólnej dziejowości przez swoje miejsca śmierci, przez 
getta. Opowieść o tych zdarzeniach wymaga szczególnych środków artystycznych 
i pisarskich. Domaga się odpowiedzi religijnych i filozoficznych. Wiele religii, 
jak na razie, okazało swą bezradność. Niedosyt i szacunek pozostawiały słowa 
Benedykta XVI w Auschwitz z 2006 r. Niedosyt obrazem Niemiec zniewolonych 
przez szajkę szubrawców, uznanie słowami o pojednaniu. 

Czasem zastanowienie budzą kościelne dokumenty. Z pewnością są sprawiedliwe. 
Widzą tragedie, ale opisują je jakby z zewnątrz. Jakby te dramaty były częścią historii 
Żydów, a nie do końca historii Kościoła i chrześcijan. Albo też, poprzez świętą Edytę 
Stein, próbują chrystianizować Szoa. Są zapewne wyjątki. Znalazłem je w słowach 
nieżyjącego już kardynała Jeana-Marie Aarona Lustigera. Mówił: Zagłada jest 
wyzwaniem nie dla człowieczeństwa, ale dla istoty wiary. Bo była próbą pośredniego 
zabójstwa i zaciemnienia obrazu Boga, gdyż zabijano Jego świadków. Zagrożona 
została cała biblijna tradycja religijna, w tym też chrześcijaństwo.

Drżenie budzą we mnie kazania chasydzkiego rabina Kalonymusa Szapiry. 
Wygłaszał je w warszawskim getcie (spisane, ocalały w bańkach na mleko, jako 
część Archiwum Ringelbluma). Szapira mówił o płaczu Boga i Jego klęsce, który 
– bezsilny – skrył się w wewnętrznej izbie niebios, bolejąc nad losem swego ludu. 
To On wymagał współczucia, jak mówił jeden z ocalałych. Wszak tak niewielu 
wiernych Mu pozostało. Należy się do niego modlić, by nie czuł się tak samotny.
Po wojnie powstało wiele rozpraw filozoficznych i teologicznych o Zagładzie. 
Największe Emmanuela Levinasa. Ale budzi zdziwienie tylko śladowa obecność 
tego wątku w myśli Martina Bubera, Abrahama Heschela, Gershoma Scholema – 
gigantów żydowskiej filozofii. Czy nie znaleźli właściwych słów? Może nie potrafili 
wyzwolić się z dawnych nawyków myślenia, które uniemożliwiały zrozumienie 
Zagłady? Są tacy, którzy twierdzą, że tak jak katastrofa wygnania Żydów 
z Hiszpanii czekała ponad wiek na swoją teologię, tak samo będzie z Szoa.

Dwie śmierci

Wojenna historia, która ma swój początek, choć nie ma końca (bo nadal 
w świecie trwa ludobójstwo) znalazła się w centrum opowieści o Europie. 
Polskie ziemie stały się dla jednych Golgotą współczesnego świata (trudno 
o mocniejszy symbol jak Golgota), dla innych drogą krzyżową (obrazy 
wojenne Chagalla), dla innych powodem do nowego myślenia o przebaczeniu.

W Warszawie przed Pomnikiem Bohaterów Getta uklęknął kanclerz Niemiec 
Willy Brandt. Ten gest wyznacza naszą teraźniejszość. Bo na wyznaniu win 
i woli przebaczenia zbudowana jest nasza kulturowa Europa. Gest Brandta 
jest mądrzejszy niż liczne rozprawy filozoficzne. Przy czym słowo „nasza” 
obejmuje więcej niż historię poszczególnych narodów. Obejmuje moralną 
wspólnotę, której granic nie sposób wyznaczyć. Język moralny wywołany 
Zagładą przenika współczesną myśl: od szkoły frankfurckiej po medytacje 
Levinasa i rozprawy Agambena.

Żydowska i polska pamięć wojny splatają się, choć są czy bywają fundamentalnie 
różne. Nie wolno tej różnicy zamazywać. Rzecz dotyczy polskich obywateli, 
obywateli Rzeczypospolitej. Ale owi obywatele zostali nie tylko od siebie 
oddzieleni, lecz różnie potraktowani przez Niemców. Inaczej funkcjonowali też 
w polityce polskiego podziemia i, jak można sądzić na podstawie zbyt wielu 
źródeł, dla znacznej części Polaków. To działo się jakby obok. Wiadomości 
z getta słabo dochodziły do reszty społeczeństwa. Było pewnie tak, jak pisał 
w getcie Władysław Szlengel w wierszu „Dwie śmierci”: „Wasza śmierć – 
to śmierć od kul / Dla czegoś – dla ojczyzny /Nasza śmierć – to głupia śmierć, 
/ Na strychu lub w piwnicy... / Nasza śmierć – hurtowy skład, / Zakopią –
do widzenia”.

Zdaje się, że do dziś zapamiętane są inne sposoby umierania. Możemy 
wiedzieć, czym była Zagłada, jak przebiegała. Ale czym innym jest zrozumieć 
sytuację ludzi z dzielnic zamkniętych, ich dehumanizację przez skrajne 
poniżenie i niedostatek. Tu brakuje języka i wyobraźni. Bo taka dawka 
cierpienia – jeśli wolno tak powiedzieć – ma w sobie coś nieprzyswajalnego, 
rodzaj nadwyżki „przekraczającej miarę naszej wrażliwości lub naszych 
zdolności chwytania i utrzymywania” (E. Levinas). Ta dawka sprawia, że każdy 
namysł nad tym, co zwie się cierpieniem bezsensownym, nie jest w stanie 
zostać ogarnięty. Uderza i pozostawia mnie, nas otępiałymi.



Co możemy uczynić

„Jak rzucić wieniec zielony / na grób wykopany w powietrzu” – pisał Mieczysław 
Jastrun. Za każdym razem, gdy zbliżam się do tego doświadczenia, jestem tak 
samo nieprzygotowany na przyjęcie go, zaskoczony i bezradny. Pewnie dlatego 
zawsze pozostaje wstyd – bo nie potrafię temu cierpieniu sprostać i zawsze 
będę poza nim. Gdy słuchałem tych wszystkich opowieści wojennych, nawet 
jeśli je rozumiałem na poziomie narracji, byłem bezradny. Jak przed fotografią 
rozstrzeliwanego chasyda po kolana zanurzonego w wodzie. On jeszcze żyje, ale 
wkoło pływa już kilkanaście kapeluszy, takich samych, jaki ma na głowie.

To nie miało sensu. Nie sposób było znaleźć w tym Boga i szukać dla niego 
usprawiedliwień. Teodycee się skończyły. Dlatego Paul Celan w wierszu „Tybinga” 
pisał (przekład Feliksa Przybylaka): „Gdyby, / Gdyby człowiek, / Gdyby człowiek 
przyszedł dziś na świat, / Ze świetlistą brodą / Patriarchów: mógłby on, / Mówiąc 
o tym tu / Czasie, mógłby tylko bełkotać, /Wciąż i wciąż dalej”.

Od pewnej talmudystki z Izraela usłyszałem, że nie należy jeździć do miejsc śmierci, 
bo pozostały tam nadal moce zniszczenia i one mogą nas pochłonąć. Należy – 
mówiła – modlić się za ofiary, ale nic więcej nie sposób uczynić. Tymczasem 
ja wiem, że tamto myśli we mnie, przemiela, wzywa, zatrzymuje. To samo pewnie 
mogą powiedzieć nieliczni w Polsce historycy Zagłady. Wbrew logice emocji 
wracają na Umschlagplatz, idą gettem, Gęsią, przez plac Grzybowski z kulejącym 
i mamroczącym coś Korczakiem, słyszą krzyk zabijanych w czasie akcji noszącej 
niemiecki kryptonim „Erntefest” (Święto Dożynek). Nie mogą inaczej.

Polska Żydowska
„Tygodnik Powszechny” – Wydanie Specjalne,

Kraków 2019, nr 1 (9)

prof. Paweł Śpiewak 

Od 2011 r. dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Profesor 
UW, socjolog i historyk idei, w czasach PRL działacz opozycji. Autor książek, 
m.in. „Pamięć po komunizmie” (2005), „Pięć ksiąg Tory. Komentarze” (2012), 

„Żydokomuna” (2012). Pomysłodawca „Śladów muru” – upamiętnienia przebiegu 
muru getta w Warszawie. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.



Język demaskuje to, co chcemy 
ukryć i to, co zostało w nas ukryte
Rozmowa z Przemysławem Pilarskim

Nie sposób nie rozpocząć tej rozmowy od pytania jak powstało 
„Wracaj”? Skąd wziął się pomysł na napisanie tej sztuki?

Sztuka powstała po rozmowach z dyrektorem radomskiego teatru, który jednak 
po jej otrzymaniu przestał się odzywać. Widocznie mu się nie spodobała, nie 
zrozumiał jej, przestraszył się albo przerosła go jej forma. Ale bardzo dobrze się 
stało, bo najpierw „Wracaj” otrzymało Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, 
a teraz inscenizuje ten tekst Anna Augustynowicz, i to w Łodzi, mieście, w którym 
od ponad roku mieszkam.

Kiedy tuż po rozpoczęciu prób poprosiłam Cię o krótką wypowiedź 
na temat „Wracaj”, napisałeś, że jedną z inspiracji do jego powstania 
była książka Łukasza Krzyżanowskiego „Dom, którego nie było. 
Powroty ocalałych do powojennego miasta”. Szukając jednak infor-
macji o sztuce zauważyłam, że podobnie jak dla mnie, trop ten wcale 
nie jest dla jej czytelników tak oczywisty. Łukasz Drewniak napisał 
np. że opowiadasz o „polsko-żydowskim uwikłaniu, o życiu po Za-
gładzie bez używania słowa Zagłada, bez większości holocaustowych 
rekwizytów i narracji. Polscy Żydzi istnieją tu wyłącznie w mrugnięciu. 
Nie dopowiada się ich losu. Nie mówi. Nie pokazuje w kostiumie 
i konkretnych biografiach”. Dlaczego właśnie tak?

Polscy Żydzi są i ich nie ma jednocześnie. Nie ma ich z oczywistego powodu: 
zostali zamordowani podczas wojny albo uciekli po niej, ostatecznie w 1968 
roku, kiedy Polacy Żydów wyrzucili. Funkcjonują jednak w zbiorowej pamięci 
jako bolesna i niezagojona rana, bo przecież trudno tak po prostu zapomnieć 
o znaczącej części społeczeństwa, o trzech milionach ludzi, którzy mieszkali tuż 
obok – i nagle zniknęli. Dlatego nie nazywam i nie dopowiadam, ponieważ 
pamięć wypacza i przekształca; a ponadto przestrzeń, w jakiej rozgrywa się 
akcja, jest pustką, w której napotkać można jedynie byty nieokreślone, miraże, 
zwidy. Jednak uważny widz, czytelnik, napotka w sztuce wiele tropów, sygnałów 
jednoznacznie kojarzących się z Holocaustem i antysemityzmem. Marzec. 
Pociąg. Buty. Pierzyna. Oddawanie się na przechowanie. I tak dalej. Namawiam 
do uważności.

Czy taka jest Twoja strategia dramatopisarska? Oparta na wymaza-
niu, niedopowiedzeniu czy przemilczeniu pewnych spraw, aby w ten 
właśnie sposób je uwypuklić i sprawić, by pozostały w świadomości 
widza/czytelnika silnie rezonując? 

Nie mam żadnej strategii, w wypadku „Wracaj” jestem jednak przekonany, 
że te niedopowiedzenia działają w ten właśnie sposób – rezonując 
w świadomości odbiorcy. 



Powiedziałeś, że nie tylko przez pryzmat historyczny czytałbyś „Wra-
caj” i że jego drugim patronem jest David Lynch i jego „Twin Peaks”, 
możesz powiedzieć coś więcej na temat tej inspiracji? 

To inspiracja formalna. Poruszanie się po nieoczywistej, zasiedlonej przez pół-
-widma przestrzeni, można porównać do snu. A Lynch jest wielkim mistrzem 
onirycznych narracji.

Czy to właśnie z inspiracji „Twin Peaks” główny bohater Twojej sztuki 
otrzymał swoje imię? Czy łączy go coś z Robertem „Bobbym” Brigg-
sem? Jeśli tak, to co i w jaki sposób?

Kiedy pisałem „Wracaj”, wyobrażałem sobie głównego bohatera jako 
chłopaka z gitarą. Idealnie do tego wizerunku pasował przystojniak w skórzanej 
kurtce jeżdżący na motorze. Ale Bobby to przede wszystkim Bob Dylan. Ikona 
popkultury. Jest amerykańskim Żydem, a to strach przed amerykańskimi 
Żydami podsyca polska prawica. Że przyjdą i „zabiorą” swoje domy. 

Skąd jego nazwisko?

„Cóż to jest?”, pyta Cześnik w „Zemście” Fredry. „Żyd, jaśnie panie”, odpowiada 
Dyndalski, zapewniając, że przerobi go czym prędzej w literę. W dawnej 
polszczyźnie „żydem” nazywano plamę z atramentu, czyli kleksa właśnie. 

Co z pozostałymi postaciami? Powiedziałeś, że pytań nigdy nie może 
być za wiele. Rozumiem, że te, na które wskazałeś: „Kim jesteśmy? 
Skąd przychodzimy? Czego nam brakuje?” – towarzyszyły Ci w pisa-
niu „Wracaj” i towarzyszą Twoim bohaterom? Jacy są więc bohatero-
wie „Wracaj”?  Jak odpowiedzieliby na te pytania?

Myślę, że moich bohaterów definiuje przede wszystkim brak, przez co na dwa 
pozostałe pytania, które postawiłem w notce napisanej do programu Festiwalu, 
trudno by im było znaleźć odpowiedź. Dlatego próbują się okopać w swoich skle-
conych byle jak, kalekich tożsamościach. To dotyczy nie tylko Matki, Syna i Córki, 
ale też Bobby’ego. Oni wszyscy wiedzą, że czegoś im brakuje; przeczuwają być 
może, że ma to związek z wypartą przeszłością. Dlatego trudno im określić swój 
status ontologiczny. Matka zapewnia w swoim monologu, że stoi na „nie 
do ruszenia fundamentach”, ale to nieprawda. Okłamuje się. 

Twoje sztuki przepełnione są cytatami z rozmaitych dzieł literackich, 
ale także odniesieniami do popkultury. Jakiego klucza interpretacyj-
nego powinni więc szukać widzowie, rozszyfrowując pochodzenie 
postaci: Esterki, Gombrowicza czy Leśnych Dziadków?

Esterka i Gombrowicz wzięli się z energii radomskiej. Relacje Gombrowicza z tym 
miastem są oczywiste, natomiast odkryciem było dla mnie to, że i w Radomiu 
znajduje się dom Esterki. To imię legendarnej żydowskiej kochanki króla Kazimie-
rza. Wygląda na to, że wiele polskich miast odczuwa potrzebę upamiętnienia tej 
sympatycznej historyjki o tym, jak to nam dobrze się z Żydami żyło. Esterka

i Gombrowicz pojawiają się we „Wracaj” jako para buntowników przygotowu-
jących się do wzniecenia rewolucji za pieniądze Sorosa. (Tu odwołam się po-
nownie do strachu przed „amerykańskimi Żydami”). Ale to nie wszystko. Witold 
Gombrowicz przecież uciekł przed wojną. Wybrał życie, zdaje się że najcenniej-
szą rzecz, ale takie postawy się piętnuje, takie wstydliwe fakty usuwa się w cień. 
Lecz wyparte i tak jest. Podobnie jak Leśne Dziadki – w tekście „para zsynchro-
nizowanych wujaszków”, podstarzałych partyzantów z rozkoszą wspominających 
wojnę, siedzenie w lesie i wyprawy do pobliskich wiosek na palenie stodół. 
Żołnierzy wyklętych teraz się kultywuje chyba nawet bardziej niż powstańców 
warszawskich, zapominając zupełnie o ich zbrodniczej działalności. Powtórzę 
jednak: to że się o czymś nie mówi, nie znaczy, że tego nie ma. Wyparcie pro-
wadzi do powstania kalekiej tożsamości zasiedlonej przez wałęsające się zjawy.

A stworzony przez Ciebie świat? Mówiliśmy o niedopowiedzeniach – 
Radom i konotacje z tamtejszym pogromem – ale gdzie właściwie 
dzieje się  „Wracaj”? 

„Wracaj” dzieje się w przestrzeni i czasie, które są nieokreślone. Można też powie-
dzieć, co zresztą już powiedziałem, że akcja tego dramatu rozgrywa się w pustce.

A „pokój”? To miejsce, o którego istnieniu bohaterowie zdają się 
nie wiedzieć i go odkrywają, a jednak jakby przeczuwali, że jest 
i wiedzieli jaka wiąże się z nim historia? (Matka broni go pytając 
„jak tak można wejść do kogoś i powiedzieć, że się tutaj mieszka” 
i jakby przeczuwała, że „krzyż pewnie nie wisi nad drzwiami”). 
Jaką pełni on funkcję?

Nigdy nie wiesz, co znajduje się za drzwiami, gdy poruszasz się po nieswojej 
przestrzeni. Wchodzisz do czyjegoś domu, dotykasz jeszcze ciepłej pierzyny, 
przymierzasz dopiero co noszone przez kogoś ubrania. Zaczynasz tam mieszkać, 
ale lęk zawsze będzie ci podpowiadał, że nie jesteś i nie będziesz u siebie. 
Ta przestrzeń zawsze będzie obca, zawsze będzie jej towarzyszyła jakaś 
niewysłowiona tajemnica.

A tytułowe „wracaj” – dokąd, skąd? To zaproszenie czy wręcz przeciwnie?

Inspiracją dla tytułu były murale Rafała Betlejewskiego „Tęsknię za tobą, 
Żydzie”. Jeden z nich znajdował się na OFF Piotrkowska. Co ciekawe, kiedy 
wyburzano część budynków, zostało samo „Żydzie”. A ten wyraz nie jest 
w Polsce neutralny. Kiedy mówisz do kogoś per „Żydzie”, prawdopodobnie 
jesteś antysemitą. Słowo „Żyd” bardzo często można zresztą spotkać na łódz-
kich murach i obawiam się, że nie jest ono wyrazem tęsknoty. 

Ale miało być o tytule. „Tęsknię za tobą”, więc „Wracaj”. Kto tak woła? Czy 
ktoś z zewnątrz? A może jakiś głos wewnętrzny? A może jakiś przymus, nie 
wiem, kulturowy, każe nam wracać do domu? Możliwości interpretacji tytułu 
jest wiele, nie chciałbym tu niczego narzucać. 



Profesor Paweł Śpiewak w swoim artykule przywołuje słowa talmu-
dystki z Izreala, od której usłyszał, że „nie należy jeździć do miejsc 
śmierci, bo pozostały tam nadal moce zniszczenia i one mogą nas 
pochłonąć.”  Czy nie to właśnie spotyka Bobby’ego?

Być może. Jest coś takiego na przykład na warszawskim Muranowie, zbudo-
wanym na gruzach getta, co nie pozwoliłoby mi tam nigdy zamieszkać. Być 
może jedni to odbierają bardziej, inni mniej. Ja – mocno. Z drugiej strony, 
kiedy byłem w Kazimierzu Dolnym na starym żydowskim cmentarzu w lesie, 
mocno odczuwałem jakąś nieoczywistą obecność, która kazała mi tam przeby-
wać i medytować możliwie najdłużej. Podobnie w Brzezince. Te miejsca nie 
są neutralne. A z ilu takich miejsc złożona jest Polska? Albo inaczej: czy jest 
w tym kraju jakiś skrawek ziemi, w którym nie zostały kiedyś złożone trupy?

Na koniec. Rozmawiamy tuż przed prapremierą. Jeśli się nie mylę, 
trzy Twoje sztuki były wcześniej realizowane na scenie, sam współ-
pracujesz również m.in. z Fundacją Strefa WolnoSłowa działającą 
obecnie przy Teatrze Powszechnym w Warszawie, z którą wystawia-
łeś spektakle. Natomiast jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 
napisało, że „Wracaj” „stanowi poważne wyzwanie dla insceniza-
tora. Teatrowi przy próbie wystawienia raczej pogmatwa szyki niż 
poprowadzi za rękę, raczej utrudni niż ułatwi, prostota tego tekstu 
jest bowiem tylko pozorna, choć formalnie zachowuje szlachet-
ny minimalizm. Zadaniem dramatu Pilarskiego jest – namieszać”. 
Wiem, że uczestniczyłeś w próbach i jak oceniasz to, co szykuje 
się na scenie? 

Nie chcę za dużo mówić, żeby nie zapeszyć, ale jestem zachwycony współpra-
cą z Anną Augustynowicz, która po prostu czuje ten tekst. Czuje w sposób do-
słowny: rozpracowuje go nie tylko intelektualnie, ale i przy pomocy niebywałej 
intuicji. Ważnym bohaterem „Wracaj” jest język i cieszę się, że to de facto on 
gra główną rolę w spektaklu. Język bowiem wiele demaskuje z tego, co chce-
my ukryć i z tego, co zostało w nas ukryte.

rozmawiała: Anna Maria Dolińska



Przemysław Pilarski

Dramatopisarz, scenarzysta, dramaturg. Jak sam o sobie mówi – w poprzednich życiach 
także dziennikarz i stand-upper. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu 
scenariuszowego w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych 
(Nowy Teatr/SWPS). Autor sztuk teatralnych, scenariuszy filmów  krótko- i długometrażowych, 
programów i seriali telewizyjnych. Z autorskimi monologami stand-up comedy występował 
m.in. w HBO i Comedy Central. Publikował m.in. w „Ha!arcie”, „Machinie”, „Playboyu”, „Czasie 
Kultury” i „Dialogu”. Laureat nagrody głównej oraz nagrody dziennikarzy za sztukę „Reality show(s)” 
podczas IX edycji Metafor Rzeczywistości (Teatr Polski w Poznaniu). Laureat Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej 2018 za sztukę „Wracaj”. Uczestnik międzynarodowego projektu „Fabulamundi. 
Playwriting Europe”. Wspólnie z seksuologiem Andrzejem Gryżewskim opublikował książki 
„Jak facet z facetem. Rozmowy o seksualności i związkach gejowskich” (2016) oraz „Sztuka obsługi 
penisa” (2018). Mieszka w Łodzi.


