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KRÓL UMARŁ - NIECH 
ŻYJE KRÓL! 

„Głupich nie sie;ą 
„głupich trzeba szukać" 

A więc sprawa się rypła. 
Ryszard Latko pojawił się nam 
już jako autor dyptyku scenicz
nego. Po „Tacie" - wołająćym 
widza z plakatów w tak niekon
wencjonalny sposób, teraz rów
nie oryginalny tytuł sztuki 
„Óżont" sugeruje niezwykłość 
treści. 

Aczkolwiek sztuka ta powsta
ła jeszcze przed Odrodzeniem 
z dni sierpniowych, to już wtedy 
narastająca fala społecznego 
protestu, protestu w nas samych 
spowodowała, że „Óżont" pow
stać musiał jako potwierdzenie 
tezy o prawidłowościach histo
rycznych. Atmosfera ostatnich 
lat wywarła zdecydowany na
cisk na ludzkie odczucia, wywo
łując w nich odruch obrony 
przed postępującą dezorganiza
cją wewnętrzną i zewnętrzną. 
„Óżont" jest wi~ komedią ... 

(czy na pewno komedią?), która 
w wyraźny sposób uwidacznia 
narosłe anomalie w wiejskim 
społeczeństwie. 

Nie bez kozery wspomniałem 
tu o dyptyku scenicznym. Ko
media ta jest w pewnym sensie 
kontynuacją pierwszej sztuki 
Ryszarda Latki pt. „Tato, tato ... 
sprawa się rypła!". Kreując no
wych bohaterów umieścił ich 
w tej samej wsi, posłużył się 
identycznym językiem gwary 
podbeskidzia oraz (co bardzo 
charakterystyczne dla jego 



twórczości) kpiąco-lirycznym 
stosunkiem do tamtejszy,ch zwy
czajów. Podobieństwo obu sztuk 
w zasadzie kończy się na wspól
nocie języka i miejsca. 

Autor konstruując intrygę 
sztuki wyszedł z założenia, ja
kie lapidarnie można by okreś
lić: Umarł głupek - niech żyje 
głupek i - głupich nie sieją, sa
mi się rodzą, głupich trzeba 
szukać. 

Oczywiście, taka parafraza 
może się odnosić jedynie do 
zewnętrznego płaszcza sztuki 
jako do· formalnego kształtu 
scenicznego. ' 
W „Tato, tato„." Ryszard Latko 

ogranicza się do relacji za.cho
dzących pomiędzy członkami 
jednej rodziny, wnikliwie bada
jąc ich stosunek do świata zew
nętrznego i do siebie nawzajem. 

Zestawiając tak krańcowe, ale 
niewiele przerysowane postawy 
wobec powszechnego modelu ży
cia lansowanego w ostatnim ok
resie, osiągnął prześmieszny, 
a zarazem gorzki w swej praw
dzie obraz. 

W sztuce zakres wiwisekcji 
jest daleko większy. To już nie 
mały światek za zamkniętymi 
drzwiami chałupy, a szeroki 
przestwór świata - to jest: plac 
przed gospodą. 

Autor podporządkował jedno
stkę nadrzędnym celom społecz
ności wiejskiej, co oczywiście 
stało się · powodem do przepro
wadzenia zaskakującej intrygi. 
Jakkolwiek każda z postaci sztu.:. 
ki ma silnie zindywidualizowa
ny charakter, to jednak wszyst
kie dążą w różny sposób do jed
nego celu jakim jest odbudowa 
normalności, położenia kresu 
eksperymentom dokonywanym 
bezpośrednio na nich. 

Dochodzenie do owej nor
malności w zamyśle autora 
wskazuje na bliskie powiązania 
z powrotem do dawnych, spraw-
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kultury. Tak poprowadzony wą
tek ma podkreślić i podkreśla 
ukatrupienie autentyzmu sztuki 
ludowej, wrażliwości na przeja
wy życia, na świat . 

Utrata Szymka Bucyfoła spo
wodowała, że ta normalna („Ta
tb, ·tato ... ") społeczność utraciła 
swą spójność. Spotęgowała apa

· tię, rozkład tradycyjnej chłop
ski.ej aktywności. Paradoksalne 
stwierdzenie, ;· że aby być zdro
wym psychicznie potrzeba ·do te
go kogoś, kto ·by to potwierdził 
(czyli psychicznie chorego) ma 
zarówno w tej sztuce, jak 
i w życiu wyraźne uzasadnienie. 

Niezależnie od różnicy poglą
dów i metod działania, końco
wy efekt dla tych ludzi jest naj
bardziej istotny. Aby uratować 
resztki jedności muszą znaleźć 
nowe odium, które by przyjęło 
na siebie odpowiedzialność za 
wszystkie negatywy ich życia . 

Posługiwanie się różnymi 
środkami (cel uświęca środki), 
stwarza niebezpieczeństwo ewi
dentnych nadużyć. I nie oparł 
im się Bizon. Ewolucja postawy, 
od uczciwej w czasie pogrzebu 
Szymka, do wygrywania na 
zmęczeniu, oczekiwaniem na 
cud chłopów - aby wprowadzić 
swoją prywatną „Od-nowę". 
jest tego oczywistym dowodem. 
Jesteśmy w tym przypadku 
świadkami zaistnienia przewar
tościowań ludzkich idei, które 
wprawdzie zażegnały otwarty 
konflikt, ale tak jak w życiu, 
zahipnotyzowanie fasadowością, 
zwłaszcza oczekujących nie na 
dziewięćdziesiąt dni, a na całe 
życie spokoju - osierociło au
tentyczne widzenie życia w jego 
najczystszych przejawach. Głos 

. Pajtka - głos prawdy, brzmi 
. w tej sztuce niczym biblijne wo
łanie na puszczy (Boże, Boże„. ty 
widzisz i nie grzmisz). Przed 
jego słowami kończy się kome-
dia, a zaczyna dramat. . · > ~. 

Sądzę, że w następnej sztuc~ 
(do trzech razy sztuka) ~ ~s1, 
a raczej o wsi jako sztafazu zy
cia znajdzie Ryszard Latko 
happy end dla swoich bohate
rów w odnowie moralnej. 

Oby tylko odnowa nie sko~
czyła nam się w gastronomi
cznym banku. 

Franciszek Kawka 



Ryszard Latko 

Zadebiutował w roku 1973 na 
łamach miesięcznika „Opole" 
fragmentem nie ukończonej po
wieści „Wieś pod Bykiem". Owa 
powieść posłużyła mu do napi
sania komedii „Tato, tato ... spra
wa się rypła!", której prapre
miera odbyła się w roku 1976 
na scenie Teatru Dramatyczne
go im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu. 

Utwór ten zdobył ogromną 
popularność, czego dowodem są 
liczne jego realizacje w teatrach 
polskich, przekłady na języki 
obce (fiński, niemiecki i węgier
ski) oraz wysokie wyróżnienie 
przyznane autorowi na XVIII 
festiwalu Polskich Sztuk współ
czesnych we Wrocławiu . 

Ryszard Latko jest również 
autorem kilku słuchowisk radio
wych m . in. „Odwykówki" , 
„O listonoszach" oraz monodra
mu „Nie chcę waszych kwia
tów", za który otrzymał nagro
dę miesięcznika „Scena". Nie
dawno ukończył pracę nad 
tekstem scenariusza do filmu 
telewizyjnego pt. „Żeniac" 
„Óżont" napisał w roku 1977. 

Ryszard Latko urodził się 
w regionie podbeskidzia koło 
Wadowic. Być może dlatego 
w kręgu swoich zainteresowań 
twórczych preferuje tematykę 
życia społeczności wiejskiej, da
jąc zresztą wyraz znakomitej 
znajomości i wnikliwej obser
wacji tego środowiska. 

Od 12 lat jest mieszkańcem 
Swidnicy. 

MIĘDZYNARODOWY 
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Z-ca kierownika technicznego - Marianna KLISZCZAK 
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Władysław SAJDA 

Kierownicy pracowni: 

elektrycznej - Leszek BARTMAN 

krawieckiej - Mieczysława MACIEJEWSKA 

perukarskiej - Gertruda OLSZLEGIER 

ślusarsko-stolarskie j - Tadeusz FRONC 

plastycznej - Karol KUBIAK 

Brygadier sceny - Włodzimierz KALSKI 
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Najbliższa premiera: 

Stanisław Grochowiak 

OKAPI 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Maria CZERNIATOWICZ 
Organizator widowni 
Halina ANGELIDIS 
Biuro Obsługi Widzów czynne od godz. 8.00 do 15.00 
telefon 258-50 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji i szkół. 
Kasa teatru czynna 
od godz. 10.00 do 12.00 i na dwie godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu. 
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