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Koprodukcja Teatru Dramatycznego 

m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka 

i 4. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 

Boska Komedia. 

Krakowska premiera 8 grudnia zon roku 

w ramach 4. Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego Boska Komedia. 

Warszawska premiera 18 grudnia zon roku 

na Dużej Scenie Teatru Dramatycznego. 

Większość polskiego społeczeństwa ma korze

nie na wsi. Ale nie tej dworkowo-ziemiańskiej, 

tylko tej duszonej pańszczyzną, tej chłopskiej, 

tej chamskiej. Dlaczego w takim razie w kalen

darzu polskich świąt nie ma święta zniesienia 

pańszczyzny? Czy wolimy myśleć o sobie jako 

o potomkach tej ..lepszej", szlacheckiej części 

narodu? Przecież dzisiejsza klasa średnia i ci, 

którzy do niej aspirują, to potomkowie Jakuba 

Szeli. Tylko, czy jesteśmy w stanie przyjąć inne 

tropy tożsamości niż te wyuczone w szkołach, 

gdzie Szela był mściwym prymitywem i zdraj

cą, a jego rabacja jedynie inspirowanym przez 

austriacką administrację mordem na najlep

szych synach narodu polskiego? 

Czy można dziś bez wstydu powiedzieć, że 

jesteśmy Europejczykami, bo potrafiliśmy kie

dyś mordować? Czy możemy od nowa ułożyć 

opowieść o sobie, swojej historii i historii 

swojej/nieswojej ziemi? Opowieść, w której sło

wo „kurwa" nie jest ani przecinkiem, ani okre

śleniem prostytutki, tylko pewnej postawy? 

W której słowo „nienawiść" nie zostało zakaza

ne przez XX wiek? W której można kogoś strze

lić w ryj i patrzeć, czy równo puchnie i opowia

dać publicznie o krzywdzie? 
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W południe 

Słońce ziemią kołysze 

Chmury z nieba wytarło 

Zda się słychać jak w ciszy 

Z kłosów sypie się ziarno 

Babom łydki bieleją 

W podkasanych spódnicach 

Ziemia pęka nadzieją 

Rodzi się południca 

Ptaki w jej warkoczach drzemią 

Gdy spełniona słońcem ziemią 

Jak ta wola co od Boga 

Chodzi gdzieś po swoich drogach 

Nikt nie dowie się o tym 

Dokąd idzie skąd przyszła 

Czyje ciężkie żywoty 

Dźwiga na koromysłach 

Idzie dalej wciąż dalej 

Gdzieś na chwilę przystanie 

Baba świecę tam pali 

Chłopskie tam umieranie 

Ptaki w jej warkoczach drzemią 

Gdy spełniona słońcem ziemią 

Jak ta wola co od Boga 

Chodzi gdzieś po swoich drogach 

Przyjdzie po mnie gdy lato 

Za łat ile sam nie wiem 

Przyjdzie stan ie przed chatą 

Powie: „Czas już na Ciebie" 

Dzieci ziemią obdzielę 

Zrobię jeszcze Bóg wi co 

I w pachnąca niedzielę 

Pójdę za południcą 

słowa: Kazimierz Grześkowiak 


