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Ziemio moja, powrócę do ciebie. Do zmurszałego gniazda zarosłe
go zielskiem, pokrzywą, jak wstyd parzącą. Może się tam jeszcze ostał 
kikut osmalonej krokwi, cieniem sterczący na tle roziskrzonego 
nieba. Na tej dymiącej jeszcze niby lufie celującej Panu Bogu w 
okno, ojciec powiesił swój kapelusz, z którym nigdy się nie rozsta
wał, a zdejmował z głowy tylko w kościele i pod pierzyną. Więc kie
dy dym już się rozwiał i z poranną mgłą przemieszał, kiedy zaranie be
skidzkie pagórki rozzorzyło, wstał z ziemi i na tę żerdź kapelusz -
swoje godło, honor i chłopską przynależność - jedyny dobytek z og
nia wyniesiony, odstawił. Teraz już każdy mógł podejść i patrzyć bez
wstydnie na ojca łysinę , który przez tę noc osiwiał i zdziadział - prze
stał być chłopem . Pobył nikim ze trzy dni, ogłuchły na współczucie, 
ślepy na gesty, aż wodzianka, którą mu ktoś z litości w glinianej 
babeczce u nóg postawił skisła, zapleśniała. Wtedy wstał i ... upadł. 

Jeśli ostał się jesze strzęp tego kapelusza, jeśli go wiatry i deszcze 
nie nie rozniosły, wezmę sierp na chwasty, kamień na kamień, zręb 
za zręb będę układał. A kiedy rosa obeschnie, pójdę w pole na mo
je zagony, gdzie każdą bryłę stopą rozkruszyłem, przedeptałem wzdłuż 

i wszerz, przez moich młodych dwadzieścia wiosen i jesieni . W to 
miejsce na Szerokiej Miedzy , gdzie słuchałem, jak kłosy pękały i 
chleb się rodził. W tę Ziemię wycięte krzyżyki z palmowej trzciny 
wtykałem zwyczajem, aby pobłogosławiona była od gradu i suszy; 
w czerwone kiełki wschodzącej pszenicy, na pamięć Abla i na śmierć 
Władka, którego Emil o ćwierć skiby kosą ... 

To moja Ziemia i moja Miedza - nikogo innego! 

Położę się na niej, palcami uczepię i przygarnę, przytulę. Tak mocno 
i serdecznie, jak Zośkę, nie powiem którą, co mnie anielstwa po
zbawiła . Tak będę cię Ziemio pieścił, tak czulił i całował , jak tę jej 
pierś, gdy mi pod nos spod flanelowej koszuli podtykała, cielakowi. 

Zosiu, Zośko, Zosieńko, kto ci teraz po odpustach kruszy luk
rowane serce? Gdybyś mi wraz z moją Ziemią wiosną odmłod

niała, gdybym mógł cię znów za ten głupi łeb ucapić . Ty śliczna, rod
na, wilgotna, pachnąca .. . 

Ryszard Latko 



Urodziłem się 7 lutego 1941 r. we wsi 
Woźniki koło Wadowic. Od ponad dwu
dziestu pięciu lat mieszkam na stałe w 
Świdnicy, która nic z tego nie ma. Za
debiutowałem w 1974 roku w miesięcz
niku "Opole" fragmentami powieści 
WIEŚ POD BYKIEM. W 1976 roku na XV 
Konkursie Debiutu Dramaturgicznego 
Teatru Ateneum w Warszawie otrzyma
łem I nagrodę za sztukę napisaną gwa
rą podbeskidzką pt. TATO, TATO SPRA
WA SJE RYPlA. Komedią tą natych
miast zainteresował się pan Andrzej Wa
nat, ówczesny dyrektor Teatru im. Woj
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu i w 
grudniu tego samego roku odbyła się jej 
prapremiera oraz mój chrzest dramatur
giczny. Przedstawienie reżyserowała pani 
Maria Straszewska z Wrocławia. Szczęśli
wa ręka wymienionych i życzliwych 

mi osób i może odrobinka mojego ta
lentu sprawiły, że sztuka stała się wkrót
ce przebojem polskich scen, a liczba 
przedstawień i widzów bila wszelkie re
kordy*. Dokonałem jej radiowej i filmowej 
adaptacji, była wystawiana na Węgrzech 
i w Czechosłowacji. UdzieWem opcji dla 
tłumaczy zachodnich, ale epoka późne
go Gierka obfitowała w innych "drama
turgów", których bardziej opłacało się tłu
maczyć i na Zachodzie dotąd "nie zai
stniałem". Premiera w naszym teatrze im. 
Jerzego Szaniawskiego była szesnastą, a 
realizacja Teatru Polskiego w Bydgosz
czy (powtórna) w październiku 1991 
siedemnastą premierą w Polsce. 

W 1981 roku pan Janusz Sykute
ra przygotował w Legnicy prapremierę 
drugiej mojej sztuki pt ÓŻONT. Sztu
ka ta, mimo powodzenia u widzów, w
stała szybko zdjęta z afisza, ponieważ pla
kat do niej, przedstawiający wiejskie
go głupka, obrażał - zdaniem teatralnej 
solidaruszki - NSZZ "Solidarność" Rolni-

ków Indywidualnych. W istocie zaś sztu
ka mówiła o głupocie władzy, każdej re
wolucyjnej władzy, dopadającej koryta. 
Trzeba pamiętać, że w tamtych zamierz
chlych czasach słowo "Solidarność" było 
tak samo święte jak "Jezus, Maria!". 

W skromnym dorobku literackim po
siadam pięć sztuk, scenariusz do filmu pt 
żENIAC i scenariusz sześciogodzinnego 
serialu filmowego napisanego na zamó
wienie TV pt. SZANOWNY PAN SZCZE
PAN ŻMUDA, jak również jego powieś
ciową wersję. Napisałem też kilka słucho
wisk radiowych, trochę poezji, zajmuję się 
również dziennikarstwem. W chwili obec
nej np. w tygodniku "Sudeckie Wiado
mości Gospodarcze" piszę staly felieton 
oraz regionalną powieść współczesną pt. 
RODZINA MAlDJEPSzyCH, której fabułę 
dyktuje mi na bieżąco samo życie. W 
przypływach naprawdę dobrego humoru 
piszę kolejne sceny teatralnej bajki dla 
dzieci i dorosłych pt.JAK EIEKIRYK LESZ
KO CAS!l CZERWONE SŁONECZKO. 

Natomiast II część ''Tato, tato„„ któ
rej nadalem tytuł zaczerpnięty z ludowe
go porzekadła okolic Wadowic: ZA
CHCIALO SIEWOM KALWARD (to se te
raz śpiywojcie), opowiada o tym, co ja, 
autor, miałem na myśli pisząc tę sztukę. 

Przeżyczllwy mi zawsze pan Wowo 
Bielicki, dyrektor naszego teatru, zachę

ca mnie do pisania„. trzeciej częśći hi
storii chłopskiej rodziny Placków. 

Czy jednak nie będziecie ziewać Pań
stwo już na drugiej? 

*) Almanach Sceny Polskiej. 
PAN. Instytut Sztuki. 

Tom VII - XX!II. 



--./ Sztuka Latki ma akcję napraw-
dę niewymyślną i trudno byłoby doszu
kać się w niej jakichś głębi , aluzji i pod
tekstów. Jej przedziwny urok polega na 
języku,na tej wysłuchanej i zapamiętanej 
od dziecka gwarze, na postaciach pra
wdziwych jak sąsiedzi, których się wi
dywało na codzień, na szczerej pra
wdzie spostrzeżeń, której nie zastąp i 

żadna "obserwacja obyczajowa". Przy
pomina ta sztuka rzetbę artysty , który 
na wsi się wychował i nigdy wsi nie za
pomniał. Nie ma naiwności i nieporad
ności autentycznego świątka, ale nie ma 
też rzemieślniczej gładkości struganki 
robionej z myślą o zamówieniu z Cepe
lii . Latko jest wobec bohaterów swej 
sztuki okrutny i złośliwy, a jednocześnie 
bardzo ich kocha. Nie zamierzył sobie 
ani napisania satyry, ani też sentymen
talnego wspomnienia i dlatego udało 
mu się stworzyć własny, niebanalny 
styl, jeśli nie dramatu, to przynajmniej li
terackiej wypowiedzi. 

}an Kłossowicz, "LITERATURA " 

24.03.1977 

--./ Pisarz ten posiada wyczulony 
zmysł obserwacji i nieczęsto spotykany 
instynkt sceniczny, a mimo to z trudem 
przebija się na sceniczne deski polskich 
teatrów. To prawda, że nie buduje swo
ich sztuk z jakimś szczególnym szacun
kiem dla tradycyjnych wyobrażeń o 
strukturze dramatu, ale każda postać , 

każda sytuacja, wreszcie scena w jego 
sztukach wnosi tyle obyczajowej prze
nikliwości i tyle rodzajowego humoru -
często bardzo bliskiego teatrowi absur
du - że tworzy to wystarczająco silne na
pięcie , aby zastąpić perypetie regularnej 
akcji. 

jamslaw Haak "SCENA" 1988112 

--./ Chłop w literaturze był często 
tym, z którego się śmiano. Z jego walki o 
ziemię i spłaty ojcowizny, z bitwy omie
dzę. Ryszard Latko wymyślił jeszcze jed
ną przyczynę do śmiechu: przesadne gro
madzenie przedmiotów bez realnego ich 
wykorzystania. Jest to problematyka 
spóźniona o kilkanaście lat. Wydaje się, 
że wzorcem dzisiaj mógłby być gospo
darz wyrzucający nadmiernie pieniądze 
na maszyny rolnicze, lecz wiedzący bar
dzo dobrze czemu one służą lub szafują
cy forsą na sali bankietowej. Bo rolnik
prostak to gatunek na wymarciu. Nic jest 
więc sztuka Latki reakcją na otaczającą 
nas rzeczywistość I . ../ 

Gwara zawsze bywa elementem cha
rakterystyki i indywidualizacji postaci. 
Nie jest to jednak język Wadowic, w 
których w bardzo szczegółowych dida
skaliach umieścił Ryszard Latko akcję 
sztuki. Jest to niekonsekwentnie stoso
wany język mieniący się być autentycz
nym. 

Adam Lewandowski "KURIER BYDGOSKI" 

1978 

--./ Ryszard Latko urodził się i wy-
chowywał przez 15 lat w jakiejś wsi 
pod Wadowicami pasając krowy, aż 
wreszcie uciekł od tego nieciekawego 
zajęcia, szukając szczęścia w dziesiąt
kach zawodów. W sztuce, która jest je
go pierwszym krokiem dramaturgicz
nym , zresztą wyróżnionym, używa 
gwary bardzo zresztą niejednolitej, po
gmatwanej, która chwilami załamuje się 
i przechodzi w język ... przeszarżowany, 
bardzo mocno naszpikowany zwrotami 
i powiedzeniami, których nie używają 
szanujący się ludzie. Jest to po prostu 
chamstwo językowe, które pleni się i 
rozkrzewia po budkami z piwem czy w 



knajpach naJpodlejszego gatunku. "lic 
będę nawet dla przykładu powoływać 
si ę na zwroty i słuwa , które padają ze 
sceny i atakują widza, widocznie z za
miarem rozśmieszenia go. Tymczasem 
muszą wywolywa niesmak, a j e żeli 

uśmiech, to po litowania. 
Ludwika " WIEŚ l" 23.03 . 1980 

-V Moda na drastyczne s łó>'>·ka i 
ni · maczne sytuacyjki nie ominęła i te
matyki chłopskią Sztuka Ryszarda Lat
ki "Tato, tato sprawa sie rypła" jest za
bawna, jej rubasz ny komizm trafia do 
publiczności gwarową fonetyką dialo
gu , jaskrawym konturem figur działaj ą 

cych, zręczn~1 deformacją stereotypów, 
lecz znów nasuwa się natn:;tnc pytanie , 
po co dążyć do modelowania infantyl
nego prymityv1izmu. Nic staje się on 
dokumentem publicystycznym epoki, a 
trzeba by większego stopnia świado
mości lub intuicji artystycznej autora, by 
tą metodą dojść do wyników este tycz
nie trwałych. 

Lesław Eustachiewicz "Dra.matur,~ ia 

współczesna 1945-80" 

-V Spytajmy, co się mogło w tej 
sztuce spodobać' 

Rzecz pierwsza - poezja. 
już widzę to święte oburzenie. Co' 

Gdzie? Jak' Czy pan wie, co pan mówi. 
Odpowiem: - wiem. Właśnie wbrew 

pozorom. Mnie urzekła w tej sztuce po
ezja. Oczywiście poezja gwary./. . ./ 

Tak się złożyło, że wychowalcm sic; 
w Beskidach, tam na ziemi Emila Ze
gadłowicza, pod Wadowicami. A kto się 
zżył z chłopami z tamtych okolic , kto 
poznał ich mowę, nie może pozostać 
nieczuły na piękno tego języka, łącznie 
z tak zwanymi "mocnymi wyrazami", 
które są organiczną całością tej gwary. 

Do tego stopnia, że w układzie propo
nowanym przez autora stają si~· również 
rodzajem poezji ogromnego skrótu, któ
ry może być wyrażony tylko i wyłącznie 
przez ten wyraz. 

Nie jest to przypadkowy rozrzut "bci
ny" nagminnie spotykany dzisiaj w róż
nych utworach literackich dla nadania 
pikanterii w złym smaku, ale jest to ta
ka konieczność jak słynne "gówno" w 
"l'igmalionk" G. B.Shawa ./. . ./ 

Dale j - co jest w tCj sztuc szokujące, 

przynajmnie j dla reżysera, to matematy
ka dialogu . j estem zaskoczony, skąd u 
dcl:iiutuj:icego autora tak dojrzały , precy
zyjny i se niemy dialog . Sceniczny, to 
znaczy dający aktorowi ogromną szansę 
wydobywania podtekstów./. . ./ Bo siła 
tej sztuki polega na prawdzie dialogu i 
prawcJzic postaci. Czyli na realizmie za
równo w słowie jak i w dekoracji. 

Marian Szczerski /reżyser/ 

'1 Trzeba mieć do czegoś głęboko 
serdeczny stosunek, aby móc z tego żar
tować i śmiać się śmiechem zdrowym, 
nie mającym w sobie nic z szyderstwa . 
Taki właśnie zdrowy śmiech niesie z so
bą obserwowanie ludzkich kłopotów i 
słabości bohaterów naszej komedii. 

Piszę to przeciwko niemądrym spo
strzeżeniom, które się spotyka, że to jest 
sztuka o tym, jak się na wsi źle traktuje 
starych ludzi, albo jakich brzydkich słów 
tam się używa, albo o tym jaki to ciem
ny jest chłop. Bzdura1 Nic tam złego i nic 
brzydkiego, bo nic złego i nic brzydkie
go nie ma w naturze, gdzie śmierć jest 
tak samo oczywistym i tak samo dostoj
nym zdarzeniem jak wschód słońca, a 
starość takim samym utrapieniem jak 
deszcz, który się uwziął i nic chce prze
sta ć lać. 

Jarosław Kuszewski /reżyser/ 

.. 
czę se 
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Sztukę Ryszarda Latki "Tato, tato 
sprawa sie rypła" opublikowaną w paź
dziernikovvym numerze "Dialogu·· z 
1976 r. można uznać za swego rodzaju 
ewenement we współczesnym drama
cie chłopskim w Pulsce. Świadczy o 
tym choćby liczba premier, zaskakująca 
w przypadku pisarza na dobrą sprawę 
nieznanego. Czym tłumaczyć ten suk
ces' I - co ważniejsze - czy jest on zasłu
żony' 

Dramat chłopski„. Więc taki przede 
wszystkim, którego bohaterami są chło
pi. Najprostszym sposobem zadoku
mentowania ich chłopskości jest oczy
wiście język. W sztuce Latki jest on dość 
łatwy do zidentyfikowania. Bohatero
wie posługują się tam autentyczną gwa
rą małopolską z pogranicza dwóch re
jonów pasa gwar krakowskich i pod
górskich. Ale czy użycie prawdziwego 
dialektu wystarczy, by wyróżnić tę sztu
k spośród innych o podobnej tematy-

eJ /./ 

Powojenna literatura "wiejska", prze
znaczona dla szerszego kręgu odbior
ców, po czasach powieści i dramatu 
produkcyjnego, dopiero od niedawna 
przeżywa okres rozkwitu.Pojawiły się 
tam nowe problemy, zerwano ze stere
otypami fabularnymi; nigdzie jednak 
nie został zakwestionowany dziewiętna
stowieczny postulat, żądający zgodności 

treści z gwarową formą językową. Nie
którzy z autorów - na przykład Myśliw

ski - racze) ograniczają gwarowe cechy 
fonetyczne i fleksyjne, zapewne w oba
wie, że mogłoby być nużące, a czasem 
nawet śmieszne, ze szkodą dla estetycz
nego oddziaływania utworu. Inni - jak 
Gorczycka - czerpią z różnych gwar, 

stosunkowo bliskich gwarze opisywa
nego środowiska. W obu wypadkach 
mamy do czynienia tylko ze stylizacją 
językową. Ale zdarzają się też powieś
ci i dramaty w całości napisane gwarą 
autentyczną, choć niezbyt odbiegającą 
od języka ogólnopolskiego. Tak jest w 
"Konopielce" Redlińskiego, podobnie 
dzieje si~ w dramatach Teresy Lubkie
wicz-Urbanowicz. A także w sztuce Lat
ki././ Gwara - prawdziwa czy fikcyjna 
- w utvvorze artystycznym pełni zawsze 
tę samą funkcję. Wzmaga realizm, jest 
środkiem bezpośredniej charakterysty
ki postaci, pozwala lepiej wniknąć w 
psychikę bohaterów. Zastosowanie 
przez Latkę gwarowej formy językowej 
trudno więc uznać za odkrycie. Dużo 
ważniejsze v-rydaje się tu zerwanie z tra
dycją literacką i stereotypami fabularny
mi. Czyli: odrzucenie istniejących wzor
ców dramatu chłopskiego./ . ../ Środki 
masowego przekazu starają się upow
szechnić dość określony model współ
czesnego chłopa; aby sobie ów model 
uprzytomnić, v-rystarczy pooglądać tele
wizj~'· Wzorowy gospodarz jest więc 
przede wszystkim kompetentny zawo
dowo. Korzysta ze wszystkich udogod
nicr'i, którymi dysponuje obecnie go
spodarka rolna; dzięki mechanizacji je
go praca nie jest tak ciężka jak dawniej. 
Zelektryfikowany dom mieszkalny w 
niczym nie przypomina krytej strzechą 
chałupy. _ Członkowie rodziny chłop
skie) ni są oczywiście analfabetami Sy
nowie uczą się, jeden z nich jako wy
kształcony rolnik przejmie w przyszłości 
gospodarstwo. Sędziwa babka, trakto
wana z należytym szacunkiem dożywa 
swoich dni pod troskliwą opieką syna 
i wnuków. Pewnie, nikt nie sądzi chy-

ba, że taka sielanka, to reprezentatyw
ny obraz rzeczywistości. To tylko pe
wien model; lecz ten model whrśnie 
uznano za godny szerokiego upow
szedmienia. 

Zaś sztuka Latki opowiada o tym, co 
z tego upowszechnienia wynika w pra
ktyce. Może zresztą nie wszędzie, mo
że sąsiad Kadela istotnie jest gospoda
rzem na modlę telewizyjną; lecz boha
terem sztuki nie jest przecież wzorowy 
Kadela, lecz całkiem zwyczajny Placek. 
Ciemny? Zacofany? Nic podobnego. 
Odkrycie Latki polega chyba przede 
wszystkim na tym, że jego bohater też 
jest po swojemu nowoczesny. Wie do
skonale, jakie wzory obowiązują; gdy 
trzeba potrafi się do nich dostosować. 
I bez zlej wiary, bez hipokryzji. Kogo 
zatem obwiniać za pokraczność rezul
tatów? / . ../ Lansowany model, nim się 
upowszechnił, już się stal stereotypem. 
Wzory zaspokojenia potrzeb wyprze
dziły narodziny samych potrzeb. 

Jednak Placek to nie tylko chłop za
plątany w przemiany cywilizacyjne. To 
także - może przede wszystkim - chłop 
oglądany z perspektywy miasta. Czysty 
negatywny stereotyp. Jego filozofię ży
ciową można streścić w słowach z pio
senki Grześkowiaka: "Co je moje, to je 
moje" i "chłop żywemu nie przepuści". 
Każde uszczuplenie jest dla niego świę
tokradztwem. I przeciwnie: wszystko, 
co dostępne, winno być wyegzekwo
wane bez miłosierdzia. Chciwości to
warzyszy w dodatku okrucień

stwo."Odwieczne" cechy chłopskie: 
chytrość, chciwość, okrucieństwo„. 

Czyżby i tym razem miało się skończyć 
na bohaterze najbardziej stereotypo
wym? 

Jednak nie. I to z dość prostego po
wodu. Tradycyjny dramat chłopski był 
w zasadzie heterogeniczny: naturali
styczny opis zachowań łączył się tam z 
kwalifikacją moralną wnoszoną z ze
wnątrz. Dopiero taka perspektywa po
zwalała sądzić, oskarżać, potępiać /lub 
też przeciwnie/. I ta sama perspektywa 
przesądzała o rzekomym uniwersaliz
mie problematyki wiejskiej. Bo, oczy
wiście, to nie sprawy wsi są same przez 
się uniwersalne; uniwersalne są katego
rie, w jakich wieś przyjęto opisywać. 

Rezygnując z tych kategorii, Latko 
uwolnił się od obowiązku ferowania 
wyroków. Tragedia przekształciła się w 
komedię - ale nie chłop został w niej 
ośmieszony. Raczej nasze o nim v-ryob
rażenie. Przecież zabawne jest w koń
cu nie to, że bohater czyni niewłaściwy 
użytek z miastowej cywilizacji; byłby to 
tylko dość tandetny dowcip kabareto
wy. Efekt komiczny v-rynika z kontrastu 
między naszymi oczekiwaniami, naszą 
wiarą w postęp moralny, automatycznie 
towarzyszący cywilizacyjnemu - a tym 
co widzimy na scenie. I co, jak podej
rzewamy, jest od tych oczekiwań pra
wdziwsze. 

Nie jest zresztą wykluczone, że po
mysł na którym Latko oparł swoją sztu
kę, również niedługo ulegnie stereoty
pizacji. Repertuar "odwiecznych" cech 
chłopskich w dramacie wzbogaci się o 
dysfunkcjonalną postawę wobec nowo
czesnej techniki. Jeżeli pozbawić go 
autoironii, jest to motyw bardzo łatwy 
do powielania. Cieszmy się zatem, pó
ki jeszcze jest z czego. 

Anna Błaszkiewicz "DIALOG" 
197718 



"Tato, tato sprawa sie rypła" 
Od lewej: Marian Wiśniewski Uózek), Irena Wójcik (Matka), 

Michał Świtała (Placek) 

Chce się użyć najbardziej zuży
tego powiedzenia: nie można 
wejść dwa razy do tej samej 
rzeki. Pewnie brzmi ono zbyt 
apodyktycznie, acz w wypadku 
sztuki Ryszarda Latki niestety 
znajduje swoje potwierdzenie. 
Kiedy kilkanaście lat temu sztuka 
"biegała" po różnych scenach, 
pomagała temu sukcesowi ogólna 
sytuacja dramaturgii i społecz

na. Odkrywczość języka, do
strzeżenie absurdalizmu w 
możliwościach tzw. tematyki 
wiejskiej padła na bardzo uro
dzajny - przez swój nieurodzaj w 
dziedzinie dramaturgii - grunt. 
Jej budowa była zwarta, drama
turgia logiczna, stylistyka zaska
kująca. Nieodparta jej śmieszność 
opierała się na absurdalnym po
myśle, który mógłby się zdarzyć 
naprawdę, a śmieszność czy in
ność, egzotyczność języka czyniły 

ją "hitem", nawet kilku sezonów. 

Powtórzenie po latach tej samej 
stylistyki zawodzi. Czy to nasze 
gusty się zmieniły, czy był to po
mysł na raz, czy wieś zmieniła 
swoją funkcję w postrzeganiu jej 
kategoriami estetycznymi, czy jesz
cze jakiś czynnik tu zadziałał... 

Nie wiem. Dość, że nowa wersja 
"Taty„." ani bawi, ani zachęca do 
wystawienia. Grzeszy ona zresz
tą licznymi wadami. Tam, wte
dy funkcjonował czysty absurd -
tu zaczyna się kokieteria. Tak 
znajduję niezręczny pomysł amo
rów starego Placka. Jeszcze jed
no, co bardzo waży na czytaniu 
obecnej wersji. Bez znajomości 
poprzedniej nijak nie można się 

w fabule i istotnych zabiegach 
stylistycznych zorientować, jak ta 
sztuka ma funkcjonować dzisiaj. A 
przecież mało kto precyzyjnie 
pamięta hit sprzed lat. Tutaj wąt
ki się zaczynają i nie kończą, po
staci nie rozwijają w jakiś dający 
się określić porządek dramatur
giczny, sytuacje - może dlatego, że 
aż zbyt wymyślone - nie bawią. 
Strzępy z dawnej wersji błąkają się 
po obecnej, a całość obec
nej sprawia wrażenie czegoś ar
cyniekoherentnego i niezrozumia
łego. 

Jan Bratkowski (reżyser) 

Recenzja wewnętrzna ze sztuki Ryszarda Latki 
pt.'Tato, tato sprawa si~ rypła" cż~~ć Il - dla 
Departamentu Teatru Ministcrst\\.'a Kułrnry1 i Sztuki 



Część druga sztuki ustępuje 

efektownemu debiutowi dramatur
gicznemu Latki sprzed piętna

stu bodajże lat zatytułowanemu 
oryginalnie "Tato, tato sprawa sie 
rypła". Nie wracajmy jednak do tam
tego utworu, który z niemałym powo
dzeniem grany był w wielu teatrach. 

Latko osadza zdarzenia części 

drugiej we wsi małopolskiej, w cza
sach współczesnych i to tych naj
bliższych /są wyraźne nawiązania 

do aktualiów z zupką Kuroniową 
włącznie/, posługując się stylizowaną 

gwarą. Pełni ona ważną funkcję - ok
reśla koloryt środowiska, w którym 
toczy się akcja, język ma zabarwie
nie komiczne i Latko umie się nim 
posługiwać w sensie literackim, jak i 
dramaturgicznym. To jedna z zalet ko
medii, w której dialog ma niewątpliwy 
walor sceniczny. 

Nieco gorzej przedstawia się spra
wa sensu utworu i jego budowy dra
matycznej. Rzecz w zamyśle auto
ra ma charakter satyry na przeobraże
nia cywilizacyjne wsi, aspirują

cej do tzw. nowoczesności, miej
skiego trybu życia i obyczajów, a w 
gruncie rzeczy popadającej w wyna
turzone drobnomieszczaństwo. To te
mat ważny i nośny. Perypetie rodzi
ny Placków - Iz uwięzieniem Babki w 
lodówce i cudownym jej ożyciem, 

wnukiem Murzynem mówiącym łama
ną polszczyzną, choć urodzonym 
na wsi, erotycznymi uniesieniami 
seniora rodu wobec młodej sąsiadki, 
z pożarem jej domu i śmiercią ojca/ 
- mają wyraz komediowo-satyryczny 
o charakterze niemal surrealistycz-

no-groteskowym. Groteska zaryso
wana tak ostro uniemożliwia auto
rowi wnikliwszą budowę postaci i 
motywów ich postępowania, a soc
jologiczny aspekt sztuki , na którym 
Latce niewątpliwie zależało - ule
ga degradacji. Kiedy wszystko staje 
się nieprawdopodobne i wręcz absur
dalne, całość budzić może zniecierpli
wienie i znużenie. 

Dramaturgia utworu w większym 
stopniu opiera się na konstrukcji słow
nej dialogów, niż na spięciach sytua
cyjnych. Rażą nadmierne V\-1Jlgaryzmy, 
co szczególnie jaskrawo występuje 

w zakończeniu komedii, płaskim w 
swej wymowie i w dramaturgii, jak
by pośpiesznie skleconym. Widocz
ne jest, że autor nie miał ciekaw
szego i ambitniejszego pomysłu na 
rozwiązanie całości. 

Myślę, że sztuka w obecnej formie 
ma bardzi e j charakter skeczu, niż 
skończonej, " zapiętej" komedii saty
rycznej o obyczajowym charakterze. 
Wymaga chyba dopracowania przez 
autora bądź przez teatr, jeśli znaj
dzie się amator, który zechce tę 
komedię wystawić. 

jak wspomniałem we wstępie suk
cesu związanego z pierwszą częścią 
"Taty ... " tym razem Latko prawdopo
dobnie już nie powtórzy. Budzi też 
wątpliwość opatrzenie tego utworu 
poprzednim tytułem. Wydaje się on 
przypadkowy i z treścią komedii nie
wiele ma wspólnego. 

Jerzy Sokołowski /krytyk teatralny/ 
Recenzja <vewnętruu ze szruki Ryszarda Latki 

pl.'TatD, tato sprJ""1 sie rypb '" cz~ Il - db 
Departamentu Teatru 1vtinisterstwa Kultury i Szruki 



Tak, wbrew obawom ministerial
nych recenzentów zaryzykowaliśmy 
i oto prezentujemy naszym widzom 
nową komedię Ryszarda Latki "Za
chciało siewom Kalwarii". Dlacze
go , mimo poważnych zarzutów, 
zdecydowaliśmy się wystawić tę 

sztukę? 

Po pierwsze nośność utworu dra
matycznego można sprawdzić do
piero na scenie, w b zpośrednim 
kontakcie z widze m. A widz - ten 
tak zwany "przeciętny" - nie bawi się 
w analizy formalne, lecz "głosuje no
gami". 20 lutego 1991 odbyła się na 
naszej scenie premiera debiutanckiej 
sztuki Latki "Tato, tato sprawa sie 
rypła " i do dziś - tzn, do 16 czerwca 
1994, kiedy to p rezentujemy prapre
miero"-')' spe ktakl "Zachciało sie 
wo m Kalwarii" - zagrano to przed
stawienie 105 razy. A przeci ż wy
star zy przejrzeć cytowane w pro
gramie recenzje, żeby się przekonać, 

iż "Tato, tato„. " wywoływał bardzo 
negatywne emocje krytyków i litera
turoznawców lub też nie był zauwa
żany. W obszernym kompendium 
Stanisława Burkota "Marchołt na Pa
rnasie" (Warszawa 1980) wśród dzie
siątków autorów tzw. literatury 
chłopskiej Ryszard Latko nie został 
wspomniany. A przecież S. Burkot 
jest nie tylko profesorem Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, ale również 

wykładowcą krakowskiej szkoły te
atralnej i powinien słyszeć o prze
boju scen polskich lat siedemdzie
siątych. Przypomnijmy, że w dwóch 
kolejnych sezonach - 1976/ 77 i 
1977/ 78 - "Tato, tato„. " znalazł się 
na czele listy sztuk polskich o naj
wyższej frekwencji. Debiutant Latko 
zakasował Mrożka, Fredrę i Różewi
cza, nie mówiąc już o Bryllu czy 
RedJińskim. Oczywiście wiem, że to 
porównanie trąci demagogią. Czo
łowe lokaty "listy przebojów" na 
ogół zajmują sztuki komediowe i 
nie zawsze są to arcydzieła literatu
ry. AJe nie można tego zapotrzebo
wania lekceważyć. I na ogół teatry 
uwzględniają w swoich planach re
pertuar lżejszego kalibru, choć zdają 
sobie sprawę z tego, że takie reali
zacje nie przyniosą im splendoru i 
nie zostaną zapisane w kronikach. 
A dowodem na to jest choćby zna
komita książka Marty Fik "Trzy
dzieści pięć sezonów" (Warszawa 
1981) , gdzie sukces Latki w ogóle 
nie został odnotowany, a jego na
zwisko pojawiło się w zupełnie 
przypadkowym kontekście i to tyl
ko dlatego, że do opolskiej realiucji 
"Tato, tato„." scenografię zrobił An
drzej Mleczko. No cóż, Francuzi 
dumni są ze swoich farsopisarzy, 
my jakby trochę mniej . A efektem 
pogardJiwego stosunku krytyki do 

lekkiego repertuaru jest po prostu .. . 
jego brak. 

Tak więc j dnym z powodów 
wystawie nia " Zach c iało sie wom 
Kalwarii" jest wiara w to, że sztuka 
ta spodoba się publiczno " i. Drugim 
powodem - równie istotnym - jest 
fakt, iż Latko jest mieszkańcem na
sz go województwa . . a realizację 
"Taro, tato ... " w naszym teatrze mu
siał czekać 15 lat. Komedię tę oglą 
dała cała Polska, a Wałbrzych jej nie 
zauważył. Teraz będziemy pierwsi. 

Trzecim powod m - i chyba naj
ważniejszym - je t możliwość stwo
rzenia "s rial u" teatralnego. T go 
jeszcze nic było! A pr.:e icż na cały 
świe ie w a rtystyczny m biznesi e 
dyskontuje się sukces, rworz..1c np . 
dalszy ciąg "Przemin ło z wiatr m", 
przygód Tarzan czy Ram 

W chwili gdy p isz t . słowa, wał

brzyska publiczno ć ogląda kolejne 
prz dstaw i nie "Tato , tato ... ". Zosta-· 
ło ono v-,yreżyserowan przez Józe
fa Słotwi11.skiego , nestora scen po
lskich, najstarszego czynnego po
lskiego reżysera. Realizacji sztuki, 
która o powie o dalszych losach ro
dziny Placków podjął się Jarosław 
Grządzielski - przedstawiciel naj
młodszego pokolenia polskich reży
serów. Będzie to jego piąta premie
ra w naszym teatrze Przygotował on 
przedstawienie w tych samych de
koracjach (autorstwa Jerzego Ma
słowskiego) , które są tłem pierwsze-

g "odcinka" perypeti i Placków. W 
d rugim "odcinku" na scc ni poja
wiają si te same posta i i b cl ą 

grane w większości przez tych sa
mych aktorów, którzy si\ w nie 
wcielili trzy lata temu . Kilka o - 'b z 
zespołu odeszło jednak do innych 
teatrów i dlatego nie zo baczymy 
Mariana Wiśniewskiego (fózck) ani 
Andrzeja Szubskiego (Ignac). Po ja
wi si za to nowa postać - prz d ta

wicie lka mło zieży - Adela , w kt -
rej to roli swoich sił spróbują uczen
nice wałbrzyskich liceów . 

Mamy nadzieję, że ryzyko jaki ~ po
dją ł nasz teatr, promując nową - nio
dzie jeszcze ni sprawdzoną - współ

czesną kom dit;;\ l:x;:dzie nam ' na
grodzone. Z.'lleży to wyłącznie od pa
ństwa, nasi Dr zy idzow i . J śli 
"zagłosujeci nogami" na tak, by mo
że Ryszard Latko - nasz lokalny, pra
w ie "domowy" rw ' rca - znów tar
gnie przebojem na polskie sceny. "Z -
chciało sie wom Kalwarii" to jego k · 
mentarz do współczesnych czasów 

Tie podoba wam się nasz a rzeczywi
stość? - m ówi a u tor sztuki - pewni 
macie rację, mnie też się nie podoba. 
A!.e nie miejcie pretensji do Pana Boga, 
lecz do siebie. Chcieliście kapitaliz mu, 
chcieliście do .t:uropy - no to macie. 
"Sam tego chciał ś Grzegorzu 
Dyndało" - ro powiedział Molier. A 
Latko, chłop spod Wadowic, mówi -
"Zachciało sie wom Kalwarii, to se te
raz śpiywojcie". 

O.H 
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