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Dzięki Teatrowi N owemu mamy r>ka:c:ję po raz pierwi;zy 
\v Lodzi og"ląda!! sztukę Fernando Arrabala. głośnego dra
matopisarza hiszpańskiego, współtwórcy przemian w świa
towym teatrze w Ókl'esie · powojenn~m. Jego dramatopisar
stwo o_kresla się najtóżniejszł"mi vrymiotn(kami. wywiedzio::. 
OO-QO\~~- •l!liiltfiatttiłm "1 a6surdu;,,..nasycone· obn,zamł o
krucieńsfwa, ·· niepakojące w swy m kfima cie. nie j est łatwi'! i 
dla wid2a, i dla krytyki. Wytn!'ka gię ono z, wszeJ kich re
guł. jest trudne do zdefiniowania. jedno wszak wiadomo, że 
odbiega od ko11we11cji tradycyjnego teatru. że kształtuje wi
zje scenłćzne na odmiennych za3adacb niż w ktasycznym 
dramacie. t 

Oglądamy więc w Malej Sali 
Teatru Nowego sławne „Cmen
tan~ysko samochodów", napisa
ne przed trzydziestu laty. I nie
zależnie od tego, czy jest się 
zwolennikiem. t akiej formuły 
teatraln.ej, czy się ją odrzuca, 
trzeba przyznać, że m a się do 
czynienia z obrazem scenicznyin 
godnym zasta11owienia. Rzecz 
dzieje . się j akby - na składowisku 
!':użytych samochodów, które 
zamieniło si.ę ni to w . przytu
łek„- 11i to w hotel. ·o .ludziach, 
którzy tu mieszkają wiciny nie
wiele, a inscenizatorka i sce~ 
n~~raf celowo nie . wyjaib.i e.ją 
spr-awy dd ko1ica. Autor pisze 
r.aś po prostu - .Lokatórzy. My, 
widzowie, słyszymy tylkó ich 
glosy - w ciemności, z pozoru 
n ie układające . się w logiczn.y 
dialog. Urywki ich rozmów. Ale 
z . tego potoku słów i z nielicz
nych, najczęściej · zupełnie ' przy
padkowych zdarzeń układa si~ 
obraz ·egzystencji tych ludzi, ja
kiejś rzeczywis~ości~ pr~ypomi

·nającej odbicie realnego świata 
we śniE7. 

Wlaścicieie- · ttgo - pseudohote
Iu, usłużni i gtieczni dla swo
ich gości w myśl hasła „klient 
nasz pan", spełniają wo.bee nich 
skrupulatnie · swoje powi11ności, 
żyją · jednak w . innym świecie.. 
Tamci ludzie są im obojętni. 
Ich samych . wzajemnie- łączy 
natniętriość i . nienawisć, miłosć 
i zdrada. I jest 'Wreszcie trzech 
wędrujących muzyków, którzy 
po to. by czynie dobro, grają 
biedakoh1 do tańca. · Grają za 

darmo. i: to jest zbrodnia, za 
którą są- ścigai1i przez policję. 

Z tej materii snuje Arrabal 
swoją wizję rzeczywistości, pi
sze coś V.J rodzaju poematu, w' 
którym l:i_ajróżniejsze moty\.vy 
ludzkiej egzystencji pojawiają 
·się, iak w kr..zy\.~rym zwierda-
die. Rzecz chyba nie w i11telek
tualnych ti-eściach , lecz · w 
kształto-.vaniu poetyckiej wizji, 
w próbie poruszenia wv-
obraźni widza, 11ak!onienia 
go do przeżywania tego, 
co sam wnosi z własnego ży
cia; przyćhodząc 1'l.a przedstawie-
nie. · 

Myślę, że właśr1ie w taki spo: 
sób potraktowała Wanda Lasko= 
wska, rezyser przedstawienia, u
t\vór Arrabala. Nie narzuca wiec 
nam jakiejkolwiek interp,retacfi, 
nie dręc~y nas okrucieństwem i 
egzyst.eriqjalnymi pytaniami, sta
ra się -po prQstu wykreować t<': 
s.woistośó - że , powtórzę raz je„ 
szcze - rzeczywistości ze snu. 
Dlatego . każda sytuacja, zazna
·czona w ' tekście, każda fraza 
dialogu, każdy _ plan zdarzeń .po· 
kazany j~st z j ednakową ek~
presją. Sk!ada się to wszystko 
na swoisty collage teatralny. 
Ważne tu · było poprowadzenie 
aktora:, 'uzyskanie równoważ
nych etektów dla każdej po
sta.ci. PoCI tym względem :za
miar ,powiódł się całkowicie. 

Rzecz„ ciekawa , - pełna mło
d:~ienczej ' ekspresji, urodziwa i 
efektowna . aktorka Iwona K. 
Pawlak w roli Dili - żony wła· 
śdciela l1otelu, · która spełnia 
wobec g~ści hotelovrych najv..'Y-

szukań&ze posługi, która biolo
giczną 1namiętnością darzy zaro
wno swego męża, jak i wędrow
nego grajka, którę. obecna jest 
na scenie właściwie przez calY 
czas. wcaJe nie przesłania ak- . 
torską ekspresją takiej na przy
kład postaci , jal{ Emanou, ów 
wędrowny muzyk, mający coś 
w . sobie z apostoła dobroci. Ja· 
cek Pa~~lak dał tej p'ostaci wy
miar poetyckiego svrnbolu i 
piękna. 

Skoro :już mówimy o aktorach, 
to powiedzmy, że wszyscy tu 
pokazują się z jak najlepszej 
strony. Barbara Wałkówne ja· 
ko Laskia, dzięki doświadczeniu 
artystycznemu i inteiigent11emu 
podejściu do roli, uratowała tę 
dość wątpliwą postać przed nie 
zamierzoną przez autora śmie· 
sznością. A nie można było 
pójść tutaj \t1 groteskę, by nie 
naruszyć harmonii spektaklu. 
Podobał mi się też Marek Lip
ski jako Tope - współczesny 
Judasz na śmietniku świata. 
Godzi się też wspomnieć o Jc
l":tym Milewskim w roli Ticssi
do i l.Uariuszu Pilawskim. gra
jącym Milosa. 

Stewa uznania należą się też 
/ grupie aktorów, których ogląda
my dopiero, gdy składają ukłon 
publiczności po skończeniu 
przedstawienia. Ukryci. bowiem 

Iwona K. Paw·lak uraz Ja
cek Pawlak \~; jednej ze 
scen „Cmentarzyska samo
chodów" Fernando Arraba-

. la. 
Foto: A. Błoi1ski 

w ciemnościac)1, gra.ją w czasie 
spektaklu jakby na zasadzie ra~ 
diowego słuchowiska, a przecież 
są obecni, współtworzą scen icz
ny obraz. Pięknie więc podają 
kwestie sztuki: Mirosława 1\iar
cheluk, Dobrosław l\Iater, Bo
hda11 l\'Iikuó, Wojciech Pilarski, 
Remigiusz Rogacki i Józef Zbi
róg. 

W czasie premiery widownia 
by~a przepełniona. Można się 
spodziewać, że przedstawienie 
bęclzie się cieszyć powodzeniem, 
bo to i nie znany dotąd w Lo
dzi Arrabal, bo to i niezwykły 
rodzaj teatru oraz dobre aktor
stwo. 

HENRYK PAWLAK 

Teafr _!\Iowy, .Mata Sala, Fernan
do Arra.bal - „Cn\entarzysko sa
mochodów", przekład - Jerzy za~ 
.górski, reżyseria - Wanda L*1Ś
kowska, scenografi a -i?.:'\ł cin 
Jarnuszkiewicz, muzyka · An
dri:ej Za.rycki. Premiera ltwiet· 
nia 1987 r. 


