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Mądzik gra Sofoklesa
Lubelsku rlnr; gona nie jest pierwszym

wspólnym przedsięwzięcienl teatralnynr
Anny Cho<hkclrvskiej i Leszka Mądzika'
borviem w sryczniu l99l roku w war-
sz'.rwskim 'l-catrze Studio zrobili Kascrl-
drę Christy \\tllf. Panlięć cl tym spektaklu
najlatrvicj odświeżyć przyporninując, że
glówuym z,ahiegiern inscenizacyjnym
bylo wprorvadzenie na scenę busenu z
wodą. Ich kolejna praca miula lączyć drvie
koncepcje ańystyczne . bezslowne wizje
Mądz-ika i szttrkę scenicznl1 Cbodakow-
skiej' ukształtowa|rą przez tradycję dra-
rnatu klusycznego. Owe sprzoczne nicco
zalożenia mialy tu splatrrć się w spójną
cl|ość' a poszerzonir formu[a teatralna
slużyć najbardziej przekonuj4ccmu w,y-

rażeniu ludzkiej tragedii'
Roz'suwajqcy się nad gbwami widz,ćlrv

tilliowy dach zarnyka nas w świccie dra.
nlatu' zhl'iźa do jego bohatcrów. Ruch prz.e.

konlponvwujqcv eletnetlty plastyczne tlź'y.
wia materię, czyni ją slrnoistnym bytem
teatralnynr. n iepodzielnie wladajEcyrn
uwagę odbiorcy. \Ęrnusza stu<liowanie
rvydobytych świat|em ksztultów i faktur,
którc'skladają się w obrazy o lvielkiej sile
cnrocjonnlnej. Tc ogromrre rnonochronra-
tyczne płuszcz,yzny o gruzlowatej po-
rvierzchni - raz ukladanc horyzontulnie, a
raz przyjmuji1ce oble ksz.tulty lub tworzą-
cc ulębtlkie cz-c]uści . oddają nirstrtlj z.a.

groż,enia. samot'ności, rozpac7-Y.
Jednak wizju plirstycz-nu co pewicn

czus traci swlł ilutonomię, ustępując miej-
scl akttlrotn i stajqc się wówczas monu-
nlcn tal ną dek orllr...j i1 w trlldvcyjn y nl rtrzu-
nlicniu rcgrr poj1:cia. Wtedy na scenę
wtlz-ie.ru się świar dran.la!u przyoblc-
czoncgo w lrrdz-kie postaci i rvyloź'onego
w slowie. Nic zarvszc jerlnak jest to do-
statccznie silnv kontrapunkt. Czusanri
charakterystyczltc dla sztuki Lcszku M|ą.
dzika kanrvki porywanc przcz ostry stru-
nlicli p<lrvlctrz'a i osypującc srę żrviry.
ktclrr. wtlrlszą rt' rg technicznie rprcpitro-
rvitllą rzeczyrt,isttlść eoś l- grozy ).ywio-
lÓrv lub tcz tchną nrctul.izvcznym lękienl
. wvdiyą się b:udzicj prz.ujmujące niź'' pro-
bIclny lrohatelóri,'

Dwic są przvc,].yny tcgo stantl. Pierw-
s'l-ir - ilktorst\ro (krtrrc jednilk - co trzcbit
przyznlć - ptlprcrvia sip ze spcktakItl na
spcktakl'1. O ilc ht>wienr Sofoklcs byl
nt i strz-ell-l rv bu dowan i u postuci, run ir..)ęt-

nt;ści tcgrr nic stał() tluctowi gl(lrvnych
wykonlrvcr'xv: Pawklwi .Sunakicwiczorvi

(Kreon) i Annie Chodakowskiej (Anty-
gona). Wladoa jcst pozbawiony charyznty
czy wręcz osobtlwości. Rzecznik prawa'
spotec7-eństwa' rlcji państwa, donuglj ą.
cy się poszanowania swoich dekretów
musi wspierać wewnętrzną postawą .
przeświadczeniem o jej sluszności |ub

determinacją wyniklq z pozyc1i zajnlowa.
nej rv państwie. Są to zachowania trudnc
do opisu, ale lafu'o odczyNwane pl'zez Pu-
bliczność i albo ktoś potrafi obdarz'yć
ninri strvarz-atrą prrstać. albo z roli pozos-
tają kwe.stie. W tym ukladz-ic również:
bunt Antygony broniącej racji sumienia.
rodzinnych powinności i religijnego po-
rz-i1dku nic osiąga lvlaściwego wymiirru.
Brakuje w nirn konfliktu in<1yu'idualno-
ści' Dramat dwu racji nie osiqga punktu
kulminacyjuego, nie potęźnieje w tra-
giz,rn. Sarnobój c.I,e z,Eony najbIiż'szych nie
przcmicniają cicrpienia Kreonu w praw.
<1ziwą rozpacz.. kiedy musi udźwignąć
ciężar pytań cl morzrlny sens swoich de-
cyz-ji' Więcej 3utentyzmu mialy kreacje
Jolunty Rychlowskiej (lsmena) i Hcnry-
ka Sobiecharta (Terezjasz), któtl'y głJy taz
zdecy.dowali się na środki ekspr.esji ak-
torskicj, pr:zostają im rvicrni, co tlie udu-
jc się twórczyni glównej roli.

Natontias t nieclostatk j eol reź-yserski m
(też. od chwili prerniery znacznie nraleją-

cym) jest zbyt slabe panowanie nrt{ ru-
chcm sccnicznvm. ktrirego kształt ptlrvi-
nien być porJporządkowany wszechoglr-
niajqcej scenografii - ohojętne. w hurmo-
nii z nią ozy na zasadzie k<htrastu. Pre-
cyzjtl, z 1aką Mądzik aninluje z-alcŹne otl
nicgo clementy, domaga się szczcgó|owcj
myśli choreogral'icznej od reŹysu.ra
odpowiatlnjqcego zu aktorów, by obt
skladniki spekraklu n]oglY stwcjlzyś
atrukcyjną lvizualnic i llt.lśną treściorvo ca-
loŚć.

Elementr-'nl spujającyn dz-i alania aktor-
skie i plastycznc mctamorfirzy przes(ze-
ni są partic chóru. dobiegajqcc z glośnika.
Pelniąc tradycyjną funkcję sędziego i

kontentatorir, doponragajrl lagodnctnu
przechodzeniu z jednej rzeczywistości w
drugą oraz podtrzynlują telnpcraturę
elnocjonalną. którą stu&j nirrco zmienność
dzialań scenicz-nyoh. nad czym dyskrernie
czuwa nruzvka i ciekarvie zestrojonc nlek>
rccytacje.

W efekcie Pows!al() interesujące dz-ie-

lo sceniczne. a surowe uwagi o spektaklu
wynikają z kr.vtvcyzmu, jaki towarz-vsz-v.
kontaktorvi z rvvtvr,onrrni urtystycznynli
o ponadprzeciętnynl wymiarz.c. btr do te-
kicb . bez wątpienirr - lubelskąAlll.r'.gt-ln1:
trzeba zaliczyć.

N{acdalcna Jankorvska
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