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Kalisza i Swidnicy 
Teatr Im. W. Bogusławskiego 11 Ka Jlsza (występy go~clnne w 1ałl Teatru 
owego) - „Tato, tato, sprawa tlę rypła" Ryszard Latko, rebserla -

Marla Staszewska, scenografia - Hen ryk Regimowicz. 

Z 
JECHAL na gościnne występy 
teatr z Kalisza. gdzie energiczny 
dyr. Wanat próbuje sprostać le
gendzie Cywińskiej, stawiając 
przecież na inne atuty. Może 

mniej na wielkie ambicje, bardziej na 
codzienny kontakt z widzem. Dał te
go właśnie próbkę, prezentując nam 
sztukę, która niedawno zyskała laur 
na tradycyjnym konkursie debiutów 
w „Ateneum", a zaliczyć by iii moż
na śmiało do gatunku tzw. dramatur
gii „użytkowej". 

Autor, Ryszard 
Latko pracuje o· 
becnle Jako urzę
dnik pocztowy w 
Swldnlcy, zaś w 
swym krótldm 
tyciu Imał się 
Jut zawodów ze 
stu: był - Jak 
um wspomina 
- górnikiem, In
struktorem k. o., 
bankowcem, bie
szczadzkim k,ow
bojem, działa· 
ezem harcerskim, 
filmowcem I 
ezort wie. Jeszcze 
kim. Pisarzem 
ebyba Jeszcze 

WITOLD 
FILLER Latko nie jest, 

nawet nie wie, 
czy chce nim zo· 
stać. Ale ma wielki du obserwacJt, ,,,,,_ 
czulenie na barwność słowa, poczucie 
humoru ł swolstl\ wratliwołć na rytm 
1praw codziennych. 

Jego debiutancki utwór przypomi
na choinkowy łańcuch: barwny, utka
ny z równomiernych całostek, 11ymp11-
tyczny I tradycyjny. Utwór mówi o 
wsi, ale ukazuje ją trochę w stylu 
post-reymontowskim. Realia niby 
współczesne, bo to i tranzystory l 
kontraktacja, 11le psychika bohaterów, 
ale klimat zdarzeń cały wypożyczony 
z dnia przedwczorajszego. Nie jest 
to przy tym śwładoma demaskacja 
obiektywnych zapótnień wsiowej oby
czajowości. to raczej pod;wiadoma 
uległość wobec dawnych poetyk. Mo
te z tym Reymontem to trochę I prze
soliłem , ale Morton to już cały Ilię 
w tym ,.Tato, tato" przegląda. 

Nie wyrobił tet 'oble Jeszcze Latko 
wyrafnJejszego poglltdu na temat w1pół· 
zależności treści I ormy: konstrukc.la, 
kulmlna a. polnt:y: To wszystko wie• 
dza, któ póki co gardzi. Mam nad:rle
ję. te n ezadługo oceni jej wartoł~ 
niam na leJę, t do daru patrzen.I& 
doda I k szt pl la. A Jest ono prze· 
cłet nie lko k estll\ notacji spraw • 
tycia, ale l l AwladomeJ, togłemeJ 
dramatyzac ale te wszystko 

przyjdde z eza.sem, debiut ma 1w0Je 
prawa. ,;rato, tato sprawa się rypła" 
Jest debiutem oblecujiacym. I to naJwat· 
nleJsze ••• 

Teatr kaliski potraktowal tekst Lat
ki z przykładną rzetelnością, zadbano, 
iżby przemówił do widza humor pi
sarza I to w całej swej - nieco pie
prznej - dosadności; zadbano o ko
medlow11 prawdę obrazu. 

Z zespołu aktorskiego wyróżniłbym 
Ewę Frąckiewicz za jędrne, pełne 
temperamentu ujęcie roli starej Pla
ckowej oraz Marlenę Mlarczyliską, 
która z dużym wdziękiem I swobodą 
przeistoczyła się w wiejskiego urwi
sa, Józka. Teresa Lisowska udatnie 
skarykaturowała kochliwą pięknotkę, 
Helenkę. Cały zespół wypadł zresztą 
poprawnie, w czym bezsporna też za
sługa taktownej reżyserii Marli Stra-
11zewakleJ, 


