
S ztuka Ry rda Latki sprawia 
wirażenie dokumentu etnograficz
n~o. Naiplsaal.a w całości gwarą, 

o JctóreJ brzmienie i spoo6b zapisu 
mogliby spierać się dialektolodzy, poka
Z'Uje wieś jaikiej podobno już n ie ma. 
Wieś, gdzie biała izba używan.a jest tyl
ko od łwięta, a cala rodzilna gnieździ 
się w kuchni, gdzie starą babcię zamyka 
się w nie ogrzewanej komórce, „żeby 
doszła". Uprawia &ię tam gospodarkę 
wprawdzie już nie samowystarczalną, 
ale wielotowarową, trzyma się po tro
~zecllku z wszelkich ga tUJnków bydła i 
drobiu i ZMiewa lub sadzi jakie tylko 
możliwe, potrzebne do konsumpcji czy 
na paszę rodzaje zbóż i jarzyn. A wszy
sllko to na paru morgach kiepskiej zie
mi. W chałupie jest wprawdzie elek
tryczność, ale używa się jej bairdzo ską
po Jest też telewizor, ale traktowany 
~ak fetysz i symbol dobrobytu, a nie jak 
zródlo rozrywki i informacji. Bohater 
sztl1:ld podziwia sąsiadów, u których te
lewJ.ZOI" pracuje i niszczy się - przez 
caly wieczór : nawet na dziennik nie wy
lączają - mówi ze szczerym zdziwie-
niem. · 

ów bohater - Ludwik Placek - so
bie pa111 i goopoda.rz na swojej -zagro
dzie jest strasz.liwie uparty, zarozumia
ły i lasy na pieniądze. Ma też dość sta
roświeokie poglądy na temart kariery ży
ciowej swego syna, Józlka. Z jednej stro
ny, nieobcy jest mu ws,pólczesny sza
cunek i wiara w moc wiedzy nabywa
nej w szkole, z drugiej strony, przewa
ża przekonanie, że chlopiec powilllien 
zajmować się czymś bardziej konkret
nym. W dodatku wątpi on w umysło
we zdolności Józlka, który, jego zdaniem 
nigdy nie osiągnie szczytu kariery i ni~ 
zostanie księdzem, więc i uczyć za bair
dzo się nie potrzebuje. 

Portret Placka-seniora wyglądałby 
oałlk.iem jednostronnie i łatwo można 
by uznać go za jakiś zabytek z daw
nych czasów, gdyby nie fakt, że nawet 
Oll1 potrafi docenić silę i znaczenie środ
ków masowe.go przekazu. Kluczowym 
moment.em dość wątłej i nieskompliko
wanej akcji jest scena, kiedy izolowa
na od rodziny babcia okazuje się przed
miotem publicznego zainteresowania 
jako 111ajstainsza mieszkanikla okolicy Wa~ 
dowie. Przybyła do zagrody Placków u
rzędniczka przynosi nie tylko dwieście 
złotych i laurkę, ale także zapowiedź 
wizyty ekipy telewizyjnej. Chytry Pla
cek za.rządm w zwią7lku z tym wielką 
a·kcję. Ba·bcię wyciągają- z komórlld i 
przebierają w pożyczony u isąsiadów, 
piekielnie drogi i od dawna nie używa
ny przez nikogo we wsi ludowy strój. 
Biała izba zostaje otwaxta i kolo nie
czyinnego t.elewiwra zasiada cala ro
dzina w oczekiwaniu na przyjazd repor
terów, operatora i dźwiękowca, którzy 
uwiecznią obraz i głos, aby przekazać go 
pot.em „milionom t.elewidz&w w całym 
kraju". 

Niestety zamiast telewizji przycho
dzi do chałupy stryj - }$:awal z synem 
sąsiadów ~cem - w swaty - do 
córki Plaok~ Hellld. Babcia · 2'l0$t8je 
szybko rozebraina z gorsetu i spódinicy 
i zapędzona do komóriki, a rodzina i go
ście zabierają się do przyniesionej przez 
~aea butellki. 

Ral!lo Placek ma straszliwego k:aca i 
sądzi, że przyszła na niego ostatnia go
dzina. Placlrowa leczy go jak może, a 
wreszcie stawia mu na pocieszenie gro
mnicę i zająwszy się gospodarskdmi 
czynnościami podśpiewuje: na melodię 
krakowiaka Biydo moja, biydo, źeby§ 
dupe miala. Tak byk cie klepala, . az 
byś się zesrala... Potem przykazawszy 
Józkowi za,palić ~icę kiedy tylko 
ojciec przestanie się 1I1US7klć, udaje się 
do wsi. 

Ostatnia scena, to śmierć i zmartwy
chwstanie Skacowanego Pła.eka, zakoń
cwna wrza:ski.em Jó11ka, że sprawa się 
rypła, bo babka wyrwała skobel i po
szła z .lromórld pracować na polu, 1 
wszyscy teraz dowiedzą się, że nestor
ka jest tak :tle Pl"'Ze2: rodzinę Placków 
trailci;owana. 

Jiaik widać choćby z tego krótkiego · 
streszczenia nbwka Latki ma alkcję na
prawdę niewymyślną i łlrudlllo byłoby 
doszukać się w niej jakichś głębi, alu
zji i podtekstów. Jej przedziwny urok 
polega na języku, !l'loa tej wysbuchainej, 
zapamiętanej od dziecka przez autora 
gwarze, na postaciach prawdziwych jak 
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sąsiedzi, których się widywało na co 
dzień, na szczerej prawdzie spostrzeżeń, 
której nie zastąpi ż.adina „obserwacja o
byczaj owa". Przypomiin.a ta sztuka rzeź
bę artysty, który na wsi się wychował 
i nig<ly wsi nie zapomniał. Nie ma nai
wności i nieporadności autentycznego 
swiątka, ale nie ma też rzemieślniczej 
gładkości strugaruki robionej z myślą o 
zamówien;u z Cepelii. Latko jest wobec 
bohaterów swojej sztUJki okrutny i zło
śliwy, a: JednoczeŚll1ie baridzo ich kocha. 
Nie zamierzył sobie naphsania ani sa
tyry, ani też sentymentalnego wspom- . 
r.ienia i dlatego udało mu się stwo.rzyć 
własny, nlebainalny styl, jeśli nie dra
matu. t.c> przynajmniej literaekiej wy
powiedzi 
lnacz~j niż wszysllk.ie pozostałe po

sta.cie sztuki potraktował Latko Józka. 
Józek jesl po trosze dalekim i uboż
szym krewnyn1 Józia z „Paternosbra" 
Helmuta Kajzara. To współczesny bo
hater pokazany niejako w stanie em
brionalnym. Jeszcze nie wykluty ani z 
wlasr.E.J dziecinnej skorupiki, ani ze sko
rupy przesądu i obyczaju środowiska, w 
k!órym żyje. Ale jest -0111 , kiedy usiłuje 
nauczyć się z zeszytu wiersza o Wiśle co 
płynie po polskiej krainie, przycupnię
ty w kącie, odrywany co chwila do no
szenia wody czy wyganiania prosiąt -
jakos bvrdzo prawdziwy - bardziej niż 
bohater serialu z telewizji. Choć nie wi
dać przed nim perspektywy romansu z 
panie"lką z dobrego domu i założenia 
rodziny typu 2 + 1 w sublokatorskim po
koiku, tylko groteskową sprawę, która 
się cypla. 

Sztuka, Latki nagrodzona została w 
ubiegłym rokru na k-Oll1kUJrsie debiutów 
warszaws'kiego Teatru Ateneum. Pra
premiera jej odbyła się daleko od Warr
szawy, w Teatrze im. Bogusławskie
go w Kal,iszu, od ki•!Jku już sez0111ów bar
d:r.o ciekawie i mądirze prowadzonym 
przez Andrzeja Wanata. Zootała też na
grana jako słuchowisk.o radiowe, a na
stępną premierę zapowiada t.eatr opol
ski Jak na debiut trzydziestoparolet
niego 7.lresztą już autora - świetnie -
a 1e peW111ie najtrudniej będzie mu napi
sać drugą, choć w połowie tak udaną 
sztukę. Bo eksploat<iwainie gwary i dzie
cinnych wspomnień na dłuższą metę do 
tworzenia literatury nie wy.starczy. La
f.to j_uż napisał dobrą sztukę, a czy 
stał się dramaturgiem, dopiero się oka
że 
Zagrać Sprawę, która się rypla też 

nie jest łatwo. Aktorzy kaliskiego teat
ru radzą sopie z. tym różnie. Jedni, jak 
Ewa Frąckiewicz (Plackowa) czy Wlo
dz1 mierz Musiał (Placek) wchodzą z po
wodzeniem w swoje świetlne zresztą 
role, inni , raczej statystują. Najnie
wdzięczniejsze zadanie ma Marlena 
Miarczyńska grająca Józka, która musi 
udawać chłopca. A wszystkim ciężko 
przychodzi mówienie tak pięklilie zapi
saną przez Latkę gwarą. Okazuje się, 
że po to, żeby na scenie zagrać autt~n
~ycz'lych chłopów, a jednocześnie mó
wić tak, żeby widzowie wszystko rozu -
mieli, trzeba nie „wczucia się" w role 
ani też zrozumienia „duszy wieśniaka': 
tylko techniki. Trzeba mieć nienagan~ 
na dykcję, warszt.at mimiC7.lny i dobrze 
postawiony gtos. A z tym, w każdym, 
nawE.t w najambitniejszym teatrze, jest 
wciąż najgorzej. • 


