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priyp~mipany 

Ni• ,, miała · wtel~ . okazji polska ,, pąbtltcznM~' 
teat'ralna 'zapoznania się z '· twórczościł\ r,rnan
do Arr:abaJa, htszpa,ńskiego . ,dramatur~a·1 os1ai 

' dlego ,w raryżu i tworzącego "'.i""" przynajmnJ~j 
od pewnego c~u, w języku trancuskim. Na 

. Zachodzie jednak miał on (i bodaj ma , nadal) 
nazwisko .głośne, zaliczany 'był do, surrealist\~~ 
cznej ·awan:gardy lub tez· uważany za' przed.i;ta
wiciela 1,teatru absurdu'', mimo iż przed wszel
kimi próbaJni taki.lej, klasyfi~acji autor zdećy
dowanie (choć 't chyba niezupełnie słusznie) . ~·ię 
pdżegnywał. No· i 'dobrze s}ę stało, że Teat.r 
N~wy zapoznał nas z jedn~ ,z . wybitnięJszy:~h · 
sztu~. tego autora, z liczącym sobie już tuy
dzieści la~ „Cmentarzyskiem samochodów". 
Rzecz d~ieje się w przedziwnej scenerid (właś::!lie 

I nieco SUrrealistycz.nej) j akiegoś zamiejskie
go,' · podtzędnego domu schadzek, przy czym, jak 
się' zdaje, ~,pokojami do wynajęcia" są wraki 

. 1amocho~ów. Ale nie jest to w intencjach sztuka 
ściśle , oąycza~qwa, jej materia . bowiem wykra

~z:i po~a s~erę obyczaju, przedstawioną zresztą 
ąośq drastycznie i ze sporą dozą komizmu. 

' Najmniej dowiadujemy s.ię: o klienteli tego 
niew-tpliwti.e pożytecznego przedsiębiorstwa, 
obału1iwaner przez Milosa, przypuszc~aln~go 
włdalaiela poniekąd alfonsa, nieobojętnego 
na .altld ~pokoj6w1di Diii., otól>Jd • ~~ 

bov"1 ązkach b;Vd m. OŻe nie , dOŚ~ jasno ap.. ree7ZO-. 
wa. . , · eh.' Postacie eztUki zdąją się ' zreśztą. n'ie 
tyl '; J,":eprezentować spbą pełne, do ko~ca wypo · 
sażone psychOlofDicznie osobo'Y,ości, i.le ractej 
ucMfeśniają różne postawy ludzkie w rozmai
tych żyęiowych uwikłaniach. Momentami mdz
na1~b.Y.if. nawet oczekiwać, iż ten i ów odśpiew~ 
s\V?lj ,f:śong, abyśmy riie poddalń g ię iluzji i zda-
wal( sobie ąpraw~ •. że · to jednak teatr. . ' 
Główną postaci~ dramatu jest szef wędtow

nej, trójki,dn uz;V:lfantów,1
'· Emanou, mający aspi

racH: do . odegrap:ia roli duchowego i;>rzY-wó'dr~'. , 
prqstujące'go 

1 
ścieżki ludzkie. Autor, ' jakby 'oba

wiąją~ się, „ ·że ' n:ię ' d'ostrzeżemy jego intencJl 
w zbogacenia' warstwy obyczajowej o moralnó
-fi\Ó.zo'ficżne przesłani e .wprowadza · do wyprJ
w iedzi Emanou i ' jednegp ze współtowarzys .~y 
adresowane d9 widza aluzje, iż . jest ort. na 
podobieństwo Cł;lrystusa, ' prorokiem miłości, 
skaźanym )na klęskę, gdyż jeden z iego ucz
nidw .· zap1•ze ~ię go, a drugi wyda \V rę~·~ · 
pr~eśl~dowców ' judaszowym p6całunkjem , opl:8-
kiwą.ć ,go bęclzie tylko Maria M::igdalena z 

, prtya'rażhego burdelu. 
Nie jest to; ' mo~pi zdaniem, przesłanie szcze - ' 

g·ótn1ie głębokie~ Jl w ogóle sztuka sprawia la-
. wofl1 ~P,O]fi~wi I; 1Po, gi.erwszym akcte stanowią"" 

Ytn1• f ~b'~ w.p~owratlżenie w ~o5 11iezwykle dra-

· matycJnego i doniosłego, akt , dliUgi P.r~yąóti 
nam t lko „n'o:i.krycie" przez· policję wędrow11eg:o 
muzy~ nta,. m~jącego papiery niezbyt .,W t:J t'ld 
rządk '. . i 

Poi;nl o to " samo przedstawienie jest · ca~ .,. 
kiem iezle, może zadowolić przede wszys~
kim g'a aktorów JACKA PAWLAKA, IWO'NY 
K .•. p · ' LAK, BARBARY WALKQ"\VNY, MA„ 
RIUSZ. PILAWSKIEGO i pozostałych osób, a 
wś.ród~icb ,catej niewidzialnej, lee~ tylko sl.)I'„ 
s~;ilMj :1 grup·y ,,Lokato~ów", czyli przelotnych 

' J'ży~l,ł.o . ników, .owego,. przybyµl\u pocieszenia ~ 
1skrom . ytn standardzie, przeznaczonego ~ dla lu-
dzi ni zepsutych Juksusem, ' k tórych potrzeb~ 
kofllfo~~u zaspokaja w zt,tpeiności podsuwany 
przez ,' qsłużną Dilę nocnik. Nieustanny akom pa
niame~t i.eh zróżnicowanych i s\.lgesty\Yni,e w , . 
ciemp~śc,i , d;dałaję._cych · głosów ' toz'eg1·'any zo- · 
stał z ~rawdzi:wą maestrią. 

Ą\xa ' gą rdowość tego dzi eła A rra bttla wyda.; 
je,\ s 1 ę ~.ziś mocno zwi.etrzała„ ma on.o jednalt 
(p,n'iyn . jmniej w tej scenii cznej realizacji) z~.
letę · ~fe\vątpliwej teatralności. Ą to już ni:.„ 
mało! ~: 

' l' i: 
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