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AnĘgona - Chodakowskiej cry Mądzika?

Podstawową kwestią, jaką wystawiający
,"AnĘgon{' Sofoklesa muszą rozst|zygnąć' jest

prrychy|enie się do posuawy jednej ze stron kon.
fliktu: Kreona' Ędącego rzecznikiem Państwa
i prawa lub Anrygony, wyznawczyni religijne-
go porządku, która staje w obronie nakaów
sumienia. Wywłżenie racji i sklonienie się ku
moralności |ub rozsądkowi stajc się zadaniem
nie tylko dla twórów teatralnych' ale także dla

widzów. I to w podwójnym znaczeniu. Raz,
kiedy rozszyfrowuje ocenę bohaterów zawartą
w inscenizacji. Dwą znajdując w sobie zgodę
lub też odrzucając wańościowanie zapropono.
wane prztz autora przedstawienia.

Ęmczasem w AnĘgonie wysuwionej w lu-
belskim Teatrzc"im. J. osterwy, którcj insceniza-
cji dokonal Leszck MądziĘ a reżyserii podjęla
się debiutująca w tej mli Anna Chodakowska,
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. tekst pochodzi z katalogu odcienie Dicli towarzysząpcmu cylclowi wyslaw Blda dekada.

co innego zogniskowalo uwagę odbiorców. Cen-
tralnym problemem stalo się tu wsslistrricnic
scłnogmIii i posuci dramatu. owo przcniesic.
nic punicnr ciężrtosci w obserwacji wyruxaio z
wprowadzenia do vłidowiska oPrav.y plastycaej
Leszka Mądzika' daleko przekraczającej kon-
wencjonalny charaktcr i stanowiąccj w dużcj
części spektaklu samoistny byt sceniczny. Bo
wiem awangardowym osiągnięciem Mąrł*|ą
wypnrcowanym na deskach Sceny Plastycznej
KUL' jest umicjętność budowania ciągów dra.
manrrgicatych pr.przcz animację elemenów scc.
nograficznych i przcksztalcanic za ich pomocą
pzłstrzeni. Artysta ten osiągnąl mistrzostwo w
budowauiu wypowicdzi ptzy uilyciu środków
tcatralnych zredukowanycl do plastyczrcgo i fo-
niczncgo znaku, calkowicie rezygnując z uży-
wania slowa.

Jednak inscełizacja tą nic z*]aAala odsĘlic-
nia od tcksur i radycyjnej g7y altorskiej. W cfel-
cic, wrłżcnia wizualnc dominują dt&by peez
to' żc są latwicjszl w odbiorzc od slowa. Zatcm
nic konflikt anĘcznych bohateóq a walka dwu
skladników sfukfury tcatralnej wyruwa się na
plan picrwszy. A peecieźz z zaloźzenia m'ają się
onc wiązać w integralną calośd w ldórcj wszyst.
kie elementy zrnierzają ku jednemu cclowi, zwią.
zanc wzajemną zaleźnością i wspólpracą, ujaw.
niająpą fu nkcje poszczególnych clementów.

Historia insccnizacji Anty gony odnotowuje,
żc w najwybitniejszych z nich scenografia od.
znaęa|a się wielką oszczędnością. I tak, dcko'
racja Pronaszki z l94ó roku przcdstawiala po.
dest, kolumnę i fragment muru i Krassowskiego
z roku 1968 też ograniczala się do kolumny
i wiclkidr schodów. Mądźr bcz wąĘienia świa.
dom tcj tradycji, nawiązuje do niej wówczas,
kicdy każc swoim dynamicznym formom pze.
strzcnnym zastygać w bcmlcht'' żcby się stawa.
ly monumentalną kolumnaĄ. wtcdy sylwctki
bohaterów - piLez kontrast - malcjącc na ich
tlc są symbolem duchowcj sytuacji postaci.

Kicdy jcdnak clcmcnty sccnograficznc oży.
wająi zaczynają uczcstniczyć w akcji na Pra-
wadt dratnatis personac, slarania wykonaw-
ców stają się niedostatcczne' aby nas przcjąć
krcowaną przcz nich rzcczywistością. Blysz.
cz4cc linic wyginającc się z cksprcsją, rońuś.

t'tI|C P|aszczya|y pokrytc świccącymi w mroku
gruzlami twoną coś na ksztalt fal' w któryctl
toną osoby dramatu.

.Wc 
wszechogarniającą wizję plastyczną po.

staci wpisutc są jako clemcnt kompozycyjny
obraan scenicznego. Ictr,kostiumy (dzido Zofii
dc Incs) są zróźnicowanc pod względem bo.
gactwa barwy.i kroju' Indywidualizują jc pod
wzgtędem spolccanym i charaktcrologicznym'
alc nadc wszystko stanowią walor cstctyczuy.
Jcdnc tworzą żywą w kolorze plamę, innc wpa-
sowują się w monochromaĘczną calość.

Takżp ruch i gest aktora musi być tu roz.
patrywany w rclacji z ruchomą dckoracją gdyż
w tym ukladzic.ckspresja i sugcstywność, ja.
ką tcatralna maszyncria oMarza prŹuestfiz€nDe

uklady scłnograficzle każc aktorom poszuki-
wać środków wyrazu, mogących się im przc.
ciws!rwić.

Są w tym pzedslawicniu takżc momenty,
kiedy wizja plastyczna zajmuje micjscc pomip
dzy sccnami' nic rnvalizujc więc z akcją drama.
ryczną Na przyklad taka: ostry strumicń po.
wictrza toczy drobiny żwiru po powicrzchni
spiętrzonych p|aszłzyzn, Micjsce stlje się lo.
dowałe, ąż czlowieka prrcbięa drąln'jakicgoś
metafizyczncgo lęku wywolanego tym wido.
kicm. [adunck cmocjonalny osiągnięty dzięki
takim dzialaniom sccnicznym po wiclokr.oć przc.
wyższą tcn który wnioslo slowo'

Mądzik' rezygnując z imitowania ż.yctzi d+
monstrując konstrukcję tcatralną dEży do uni.
wcrsali'acji a,'tr,llń. osiąga dwa wymiary rów-
noczcśnie - hic ct nunc, ale ?:itlarzem sc,np.r Ct
ubiquc. obydwajcdnak budujc chybajuż osta-
tccznie wybranymi środkami. A ckspcrymcnt
wspólpracy z zcspolcm dramarycznym chyba
tylko porwicrdz4 źr silajcgo sztuki opartajest
na rcdukcji tworzywa i jcst tak wiclką ż:e ma
łż niszczyciclską moc wobec clcmcntóĘ którc
chcc pzywrócić.
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