




Tadeusz Różewicz 
[ ... ]Teraz. w roku 1972, odgrzebałem pewną historię, 
którą zacząłem pisać w roku 1948, a potem w roku 1955. 
"Latryna" i " głupi Waluś" . Nieciekawa to sprawa żałosna 
brudna okrutna. Opowieść z lasu. Tak ale nie opowieść 
o bohaterach tchórzach wrogach cudownych chłopcach 
tylko o tępym ciemnym młodym parobku któremu śmie
rdziały nogi i który "poszedł z oddziału na bandziorkę". 

[„.] otóż ja teraz dopiero dojrzewam do tego żeby napi
sać rzecz o głupim Walusiu. Nie o rycerzu, astronomie, 
filozofie, świętym jeno o głupim śmierdzącym ciemnym 
parobku Walusiu który urodzi! się żył i sczezł za czasów 
narastającego faszyzmu. Nie wybralem bohatera 
śmierdziela, wybrałem ludzką kreaturę godną pogardy 
i zapomnienia a nie szacunku i pamięci. Bo widzisz, mój 
ty aniołku, ja dojrzewalem, dojrzewałem powoli. Tyle lat 
musialo minąć, żebym zrozumiał, że pisarz-poeta nie ma 
prawa do pogardy że ma prawo tylko do miłości od 
chwili kiedy Bóg opuścił istotę ludzką . "Opowieść" nie 
nie nie! "Pieśń o milości i śmierci szeregowca Walusia" 
„. to jest tytuł! Jest w tym tytule świadoma, ironiczna 
aluzja do słynnego, pięknego poematu R. M. Rilkego 
Pieśń o milości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke. Pieśń 
Rilkego mówi o tym, że po śmierci korneta "Na zamku 
spłonęła kurtka. I list. I róży płatek ... " właśnie, właśnie! 
[ ... ] 

Tadeusz Różewicz, Przygotowanie do wieczoru 
autorskiego, Warszawa 1977 

[.„] Do piachu to dziwny przypadek, nie tylko jeśli chodzi 
o stronę tematyczną, polityczną. ale również ze wzglę
dów formalnych. To najpierw miała być powieść albo 
duże opowiadanie. Notatki pierwotne istniały w formie 
wielu kart prozy. I to uległo przemianie. Do piachu 
stanowi osobny rozdział w mojej dramaturgii. W sensie 
technik, zbliżania się do prozy, tej formalnej, opowiada
jącej, tradycyjnej. [ ... ] 
[ ... ] Dokładnego określenia wymaga nie tylko sytuacja 
polityczna, z jakiej ta sztuka wyrasta, ale i sytuacja 

społeczna, w której ten dramat się dzieje. Tam jest 
przedstawiony dramat chłopaka, analfabety skazanego 
na śmierć za czyn prawdopodobnie nie popełniony. Nie
uważni krytycy, nieuważni czytelnicy uważali, że tam 
gwałciciel i zwykły opryszek jest przedstawicielem 
akowskiej młodzieży partyzanckiej . Nic bardziej mi nie 
było obcego. Przecież on w tej sztuce zostaje skazany na 
śmierć w oddziale, który te rzeczy tępił i rzeczywiście 
skazywał przestępców. Cały szereg pomyłek z niedoczy
tania . „ Albo ze złej woli. [ ... ] 

Tadeusz Różewicz /w rozmowie z K. Braunem/, 
Języki teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, 

Wroclaw1989 

Tadeusz Drewnowski 
[ ... ] Niekoniecznie trzeba mieć świadomość tragizmu, 
by stać się postacią tragiczną. Na pewno latwiej było 
udramatyzować, kometa Krzysztofa Rilke niż "ciemnego, 
tępego młodego parobka". Różewicz dźwignął go jednak 
do rangi postaci tragicznej osobliwymi sposobami. 
[ ... ] W sensie artystycznym Do piachu„. jest połącze
niem poezji i jaskrawego naturalizmu. W porównaniu 
z Echami leśnymi gdzie, zwłaszcza w finale, poezja 
wypływa na wierzch ("Las to mój dom ogromny") -w Do 
piachu jest ona skryta w pejzażu, w leśnej wolności, 
w sympatii do postaci partyzantów, i w humorze, 
a zwłaszcza w czułości do tego marnego stworzenia, do 
Walusia. Ów śmierdziel i półgłówek jest kreacją na 
wskroś poetycką, choć przeważnie niedopowiedzianą, 
milczącą . [ ... ] 

Józef Kelera 

Tadeusz Drewnowski, Walka o oddech, 
WAiF, Warszawa 1990 

[ ... ] A przecież nie jest to wcale sztuka "polityczna"! Ani 
historyczna! Ten krajobraz, najprawdziwszy, to tylko tło 
konieczne dla wyłonienia właściwego dramatu. 
Tłem koniecznym dla wyłonienia dramatu będzie też, 

„ 
swoisty raport z lasu, z czasu 
apokalipsy, z czasu „kiedy Bóg 
człowieka opuścił" . Raport 
niezwykle współczesny, tak więc na 
daleki plan zeszły sprawy Armii 
Krajowej, lub prawie w naszej 
realizacji nie istnieją . Swoiście 
pojmowaliśmy przestrzeń tego 
dramatu, a co za tym idzie 
przestrzeń teatru. W czasie 
Apokalipsy wszystko ulega 
odwróceniu. zamazaniu. dawne 
przestrzenie oddzielone tym co 
sakralne i tym co sprofanowane. tu 
zlewają się w jedną. I jak mówi 
Komendant : śpimy razem, jemy razem. 
sramy razem, pijemy razem i razem 
zabijamy. 
Rozgrywamy dramat na ruchomej 
lawecie platformie . Aktorzy noszą 
na plecach las ciężkie bale 
świerkowe . Po środku sto i oś 
świata. która ciągle ginie lub 
przykryta jest półtusza świńską. 
To wszystko opatrzyliśmy poetyckim 
komentarzem. i dąc zresztą za 
intencją poety: „Pieśnią o miłości 
i śmierci korneta Krzysztofa Rilke" 
Tę realizację dramatu „Do piachu" 
pojmujemy również jako swoistego 
rodzaju trzecią część tryptyku. 
Jest chyba jakaś tragiczna 
kontynuacja: od Józia z Ferdydurke. 
poprzez młodego Tórl essa do 
wiejskiego głupka Walusia . To jakaś 
bolesna opowieść o kawałku naszej 
dwudziestowiecznej historii. 

Janusz Opryński. 
Witold Mazurkiewicz 



z kolei, "hiperrealistyczny" obraz obozowiska i "powsze
chnego dnia" leśnego oddzialu. To bliższe tło dramatu ma 
już walor samoistny: stanowi skrajne i jedyne w swoim 
rodzaju przeciwieństwo lakierowanych ułańskich 
landszaftów "takiej sobie wojenki". Obraz obozowiska, 
a właściwie obrazy nakładające się na siebie, zintegro
wane są wszakże podstawową sytuacją dramatyczną 
i nadal ''trwaniem pewnej sytuacji ". 
Ta podstawowa sytuacja to czekanie na wyrok. Lecz nie 
w aspekcie jednostkowej psychologii bohatera; jakie
goś, powiedzmy, księcia von Homburg. Tu bohater -
rozbity na cząstki , rozpisany na fiszki w "Kartotece" - jest 
ostatecznie unicestwiony, wdeptany w krew i w błoto : 
to "bohater" na miarę czasów pogardy. 

Józef Kelera, Od Kartoteki do Pulapki [Wstęp do 
Teatru Tadeusza Różewicza], WL, Kraków 1988 

Stanisław Gębala 

[ ... ] Różewicz ma zdumiewający dar przekładu abstra
kcyjnych treści na obrazy. Oto jeden z takich obrazów, 
mówiący nie tylko wszystko o statusie społecznym 
Walusia, ale i o jego sytuacji egzystencjalnej. Kilkuoso
bowy oddziałek prowadzi Walusia, który po napadzie na 
plebanię ma zostać oddany pod sąd . Człowiekowi, który 
popełnił zbrodn ię, wiąże się zwykłe ręce, a czasem 
i nogi, żeby nie mógł uciec. Walusia prowadzą natomiast 
na postronku zaciągniętym pętlą na szyi, jak zwierzę na 
rzeź. Ale partyzant, który pociąga za postronek, mówi: 
"Chodźże, człowieku ... " Czyż można celniej i lakoniczniej 
przedstawić sytuację egzystencjalną tej istoty, którą 

tylko z rzadka i w nadzwyczajnych okolicznościach 
nazywa się człowiekiem, a której życie ma być przerwa
ne, zanim jeszcze stało się życiem naprawdę ludzkim? 

Stanislaw Gębala, Śmierci piękne i brzydkie, 
Dialog, Nr 11 I 1986 

Halina Filipowicz 
[ ... ] "Wywrotowość" sztuki przejawia się na jeszcze 
jednej płaszczyźnie . Waluś, podejrzany o popełnienie 
zbrodni, zostaje uznany za wyrzutka i jest przetrzymywa
ny na obrzeżach obozu. Ponieważ jednak oddział party
zancki sam pozostaje na peryferiach działań wojennych, 
pozycja Walusia jest podwójnie marginalna: zostaje 
usunięty na margines marginesu. Rzecz nie sprowadza 
się więc jedynie do powielenia tezy głoszonej przez całą 
antywojenna literaturę, że wojna deprawuje na równi 
kata i ofiarę . Peryferyjność obszaru, który zajmuje 
Waluś, podważa bohaterską mitologię, a wraz z nią całą 
zwodniczą normalność zajęć wykonywanych w cen
trum sceny; gotowania posiłków, prania ubrań, 
odprawiania mszy. "Centralna" postać Różewicza to 
człowiek stojący w półcieniu; nieokreślony i zagadkowy 
człowiek w tajemniczym, niezrozumiałym świecie. [ ... ] 
Halina Filipowicz, Dramaturgia Tadeusza Różewicza, 

WL, Kraków 2000 

Grzegorz Niziołek 
[ ... ] Na samym dole tej drabiny znajduje się Waluś: 

wiejski parobek całkowicie nieświadomy mecha
nizmów zarówno malej, jak i wielkiej polityki. Różewicz 
wywraca tę hierarchię , zmienia radykalnie punkt 
widzenia: poetyckim impetem, siłą prawdy o człowieku 
rozrywa historyczny kontekst, przenosi sens sztuki 
w inny wymiar. Obnaża podstawy duchowej, cielesnej, 
i społecznej kondycji boleśnie i głęboko . Ten wieki ton 
demaskacji - czy raczej: odsłonięcia - odbywa się w jego 
twórczości zawsze na niebezpiecznie zaminowanym 
gruncie społecznych doświadczeń. Wojna dla Różewi
cza to - zgodnie z trafną i poruszającą formułą Jana 
Błońskiego- "przerażenie dosłownością ludzkich spraw". 
I na odwrót: obnażona egzystencjalna prawda bywa 
narzędziem najdotkliwszej społecznej prowokacji". [ .. . ] 

Grzegorz Niziolek, Ciało i słowo, 
/książka ukaże się w 2004 w Wydawnictwie 

Literackim/ 



Do piachu ... w Teatrze na Woli, 1979 
Pracę nad sztuką Tadeusza Różewicza "Do piachu" 
rozpocząłem w pierwszej połowie grudnia 1978 roku. 
Premiera odbyta się w prowadzanym wówczas przeze 
mnie Teatrze Na Woli, 31 marca roku 1979. Bylo więc 
sporo czasu na przygotowanie tego przedstawienia. 
Zanim jednak doszło do rozpoczęcia prób, Do piachu 
mialo już swoje koleje, również w moim życiu. 
Utwór Różewicza przeczytałem po raz pierwszy cztery 
lata wcześniej, w roku 1974. Był to dla mnie wstrząs. 

[„.] Nie mogłem się w tej sztuce z czymś pogodzić, 
budziła we mnie lęk, miejscami odrazę - ale i jakiś nieo
kreślony niepokój, wynikający z braku wiary we własny 
sąd . Myślą przecież uparcie wracałem do tego utworu. 
Był mi w jakiś niewytłumaczalny sposób bliski i przejmu
jący. Czytałem Do piachu i pogrążałem się coraz bardziej 
w mrocznej, cuchnącej wądołem i ścierwem postaci 
bohatera. Bohatera? Jego fragmentaryczność coraz bar
dziej mnie fascynowała. Ale nie przez założenia niezrozu
miałej wówczas dla mnie antyestetyki autora, lecz dzięki 
bliskości ludzkiego odczucia całej sztuki, w której 
zacząłem rozróżniać wątki opowiadania bliskiego 
mojemu życiu. Różewicz wprowadzał mnie w nowy stan 
świadomości, widzenia czasu, w którym i ja dojrzewa
łem, odległego czasu wojny, który postawił przede mną 
podobne pytania. Mimo powojennych obsesji winy, 
którą odczuwałem wobec tych, co zginęli, umarli, zostali 
wymordowani, mimo prób określenia się w nowej 
sytuacji, w jakiej znalazłem się po wojnie, nigdy jednak 
nie udało mi się - może tylko raz, kiedy pisałem 

Ambulans - stanąć tak zdecydowanie i brutalnie wobec 
zagadnień śmierci . [„.] 

Tadeusz łomnicki, Dzieje prapremiery, 
Dialog Nr 3 /1984 

Do piachu ... w Teatrze TV, 1990 
[„ .] uczestniczyłem w premierze Do piachu w teatrze 
Łomnickiego na Woli i byłem świadkiem całej tej rozróby 
polityczno-kombatanckiej. Przeżyłem szok i tym, co 
zobaczyłem na scenie, i tym, co działo się wokół niej. 
Jakby mnie kopnął koń . Toteż, gdy tylko to było możliwe 
- właśnie szczęśliwie zmienił się nam ustrój - zrealizo
wałem Do piachu w starym krakowskim studiu TV, jako 
widowisko dla Teatru Telewizji. 
Kiedy zadzwoniłem do pana Tadeusza, by uzyskać zgodę 
na realizację, robił wrażenie zaskoczonego, ale i zatro
skanego. Dość urzędowo zażądał, abym mu napisał, 
dlaczego zamierzam robić Do piachu. Nie spodziewałem 
się "klasówki na temat", ale taki los reżysera. Potem -
w dość odległym terminie - wyznaczył mi spotkanie 
w Krakowie pod pomnikiem Adama Mickiewicza, pod 
którym miał mi oświadczyć swoją decyzję . Przygoto
wałem się do tego dnia jak student do egzaminu, 
któremu zależy na "piątce". Przed spotkaniem pocho
dziłem wokół rynku i kiedy od ulicy Grodzkiej zmierzałem 
ku Adamowi, zobaczyłem pana Tadeusza pod 
pomnikiem. Ale i on mnie już zobaczył, bo machał ręką, 
choć dzieliło nas kilkaset metrów i pełno pieszych 
pomiędzy nami. W pobliskiej kawiarni siedzieliśmy 
z godzinę i prawie w ogóle nie poruszył tematu Do 
piachu. Słowem zrobił mnie w konia. 
Kiedy spektakl był gotowy, zjechał z Wrocławia, na 
pokaz w ośrodku TV przyszedł z bardzo sławnymi 

przyjaciółmi i bez jakiejkolwiek reakcji oglądał spektakl. 
Potem w skupieniu wysłuchał korzystnych dla mnie 
opinii przyjaciół. Ale do dziś nie znam jego zdania 
otelewizyjnejwersjiDopiachu. [„.] 

Kazimierz Kutz, Klapsy i ścinki, Znak, Kraków 1999 



nie werystycznie przedstawione elementy 
układające się w piekło partyzanckiego świata stanowią 
o sukcesie lubelskiego „Do piachu" w reżyserii Witolda 
Mazurkiewicza i Janusza Opryńskiego. Jego siłą naj
większą jest. że każdy szczegół, każdą scenę artyści 
Provisorium i Kompanii Teatr windują na wyższe piętra 
znaczeń, odrywając je od oddziału AK i odnosząc do 
partyzanckiego universum, do konfliktów całego świata, 
a przy tym konkretyzują ideowe przeczucia zawarte 
w dwóch poprzednich częściach teatralnego tryptyku. 

(Andrzej Molik, Kurier Lubelski, 16.12.2003 r.) 

Czwórka aktorów, podobnie jak w dotychczasowych 
spektaklach lubelskiego tandemu, gra niczym teatralna 
maszynka, cie[eśnie, fizycznie, organicznie. Nie jest 
przesadą , jeżeli nazwiemy te role kreacjami, a lubelską 
realizację "Do piachu" wysoce dojrzałą i znaczącą dla 
polskiego dramatu. 

(Grzegorz Józefczuk, Gazeta Wyborcza Lublin, 
16.12.2003 r.) 

Wojenne błoto, g ... i krew w wielkim przedstawieniu 
lubelskiej grupy teatralnej 
Tę sztukę wystawiono dotąd tylko dwa razy, chociaż Jan 
Kott zaliczył ją do najważn iejszych polskich dramatów 
napisanych po wojnie 

(Roman Pawfowski, Gazeta Wyborcza, 23.12.2003 r.) 

W spektaklu Janusza Opryńskiego rozrachunek z party
zancką przeszłością, który tak oburzał weteranów 
wojennych, stracił na znaczeniu. Nie ma dyskusji o AK 
i Narodowych Siłach Zbrojnych. Jest za to portret 
człowieka unurzanego w wojennym błocie, g ... i krwi. 
Wszystko na scenie - od mundurów, przez karabiny, po 
elementy scenografii - jest pokryte grubą warstwą 
brudu. Wrażenie jest tak sugestywne, że w powietrzu 
niemal czuje się smród niemytych ciał i butwiejących 
płaszczy, zepsutego mięsa i latryny. 

(Roman Pawfowski, Gazeta Wyborcza, 23.12.2003 r.) 

Ale to dopiero postać Walusia czyni z "Do piachu" 
dramat na miarę "Woyzecka". Ten prosty chłopak do 
końca nie rozumie, czym zasłużył sobie na śmierć. Prze
cież wokół wszyscy kradną i zabijają, dlaczego to on ma 
iść do piachu? Ta bezsensowna śmierć obnaża bezsens 
wojny.( .. . ) Bo Waluś nie jest b13ndytą, jak chcieli krytycy 
Różewicza, ale zwykłym człowiekiem uwikłanym w hi
storię . To polski Woyzeck urodzony pod Radomskiem. 
A zarazem symbol niewinnej ofiary - w finałowej scenie 
Komendant trzyma na rękach jego ciało jak ciało Chry
stusa zdjęte z krzyża. Lubelskiemu zespołowi zawdzię
czamy, że Woyzeck zmartwychwstał na scenie. 

(Roman Pawfowski, Gazeta Wyborcza, 23.12.2003 r.) 

Nowe „Do piachu" nie rozprawia się z mitem partyzanta 
akowca, ale z obrazem wojny jako dziejowej konie
czności albo męskiej przygody. W głębi sceny siedzi 
muzyk w szynelu, gra na lirze korbowej i śpiewa dodany 
do tekstu Różewicza poemat „O miłości i śmierci korneta 
Krzysztofa Rilke". Romantyczna śmierć samotnego hero
sa zostaje zderzona z wegetacją partyzantów zagubio
nych w czasie i przestrzeni. Nie wiadomo nawet, jaka to 
wojna, może druga światowa, może wszystkie wojny 
razem wzięte . Dla Amerykanów będzie to przecież 

Wietnam, dla Rosjan - Czczenia. Wszędzie jest jakiś las, 
w którym ludzie do siebie strzelają . 

(Łukasz Drewniak, Przekrój 03/2004) 

W scenie wspólnej modlitwy glos ukrytego pod wozem, 
czekającego śmierci strzelca Walusia (Witold Mazurkie
wicz) wydobywa się jakby spod ziemi niczym głos 

przyczajonego Boga, który przybrał najnędzniejsze z ciał, 
by po raz kolejny wypróbować człowieka . Im dłużej 

patrzymy na ten spektakl, rym lepiej rozumiemy, że 

jesteśmy świadkami rytuału zabijania brudnego 
wsiowego Chrystusa, który żre otręby z psiej miski, 
bździ i robi pod siebie. W chwili śmierci ten mordowany 
w człowieku Chrystus patrzy nam w twarz. 

(Łukasz Drewniak, Przekrój 03/2004) 
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