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Smierć jest największym atchnieniem dla wielu twórców Wymaga od artysty ostatecznej odwagi i determinacj i. nigdy 
nie pozwalając na 7bytrną poufałość Leszek Mądz1k. jak sam mówi , wychował się między szpitalem, kos t nicą i cmentarzem . 
W mrokach ciemnego światła próbuje poznać to co niepoznawalne, wypelniając w istocie naj święt sze powalanie artysty. 

Piotr G ruszczyński , Tygodnik Powszechny, 1994 

I stotą poszukiwań Leszka Mądz1 a są stan emocjonalne, stanowiące wewnętrzną rzeczyv.-1stość człowieka , przede 
wszystkim jednak te - ja wyznał kiedyś sam artysta- których człowiek nie zawsze jest świadom i z którymi umysł ludzki nie 
zawsze będzie w stanie uporać się w sposób racjonalny. Jest to podjęcie przez artystę ielkiego 1 niezmiernie zobowiązu
jącego wyzwania, skoro postanawia borykać się z tak1m1 stanami duszy ludzkiej, 1ak (cytuję): "miłość , wiara. św iętość , 
przerażenie poczucie skończoności , śmierć" 

Sztuka wspólczesna. jeśli nawet próbuje przebi1ać się ku pokładom nieświadomości , czyni to z reguly w sposób wybiór
czy. wyciąga1ąc 1ak1ś wąski problem. Teatr Mądz 1 ka czyni to w sposob calościowy, a więc umożliwiający w pełni humanistyczną 
interpretaqę , oczyszczenie 1 zbliżanie s ię ku transcendenqi, ku Bogu Teatr Mądz1ka , jak napisała prof. Sławiń ska , wiedzie drogą 
prawdziwego tragizmu poprzez ciemność, cierpienie. k l ęskę ku światł u, ku pojednaniu 1 wyzwoleniu . 

Wojciech Skrodzki 

W swoich spektaklach Mądz1k poszukuje sensu życia , jego forma wyrazu zatem schodzi g łęboko , sonduje wnętrze 

psychiki 1 naszą podświadoność . Jego teatr posiada wiele metafizycznych elementów Można pow1edz1eć, że Mądzi k worzy 
metafizyczny świat w teatrze Opisuje człowieka uwolnionego od dnia codziennego, człowieka dotykanego przez los w 
róznych sytuacjach zyc1owych Żród ła inspiracji Mądz1ka stanowią ikony, misteria i barok. Wśród ludzi. którzy wpłynęli 
na niego. wymienię Ingmara Bergmana 

Christian Ahlbom, Vasabladet, 1984 Finlandia 

Mądzik w swoją twórczość wprowadz bardzo wiele elementów mistycznych i religijnych. Jego spektakle powstają 

ze św1adomośc1 opozycyiności nia 1 nocy, z szacunku dla sfery "sacrum' 1 "profanum". ale przede wszystkim ze świado
mości, ze byty nasze przejdą do innego. lepszego świata poprzez katharsis. 

Andrzej Matynia, Projekt. 1989 

Istotnym novum kreacji Mądz1ka, me znaJącym precedensów, jest jego gra ciemnośc i ą i skąpo dozowanym światłem . 
Nikt przed nim w taki sposób nie próbowal, ani nie potrafi! użyć tych wartości , u czynić z nich instrument tak czu1y, tak pre
cyzyjny i bogaty. 

Bozena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-80 Szanse i mity 
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to Jest Ala 
Ala ma skrzypce 
i umie j uż wybierać nutki 
ukryte między smyczkiem a strunami 
jeszcze falszuje 
jest dopiero w Ili klas ie 
ale l'.1edy bląd tylko wzmacnia nadzieję 
na mistrzowski koncert 
po którym będą dlug1e oklaski i kwiaty 

Ala zaczyna utykać na lewą nogę 
coś 
Jakby igla 
tkwi w lewym biodrze 
lekarz pow1edz1al 
Ala ma raka 

Ala ma raka 
ale jeszcze o tym nie wie 
w Rabce licytuje swoje ni eszczęście 
na sanatoryjnej gieldzie bólu 
i jeszcze przegrywa 
Romek z Gliwic 
mia! przecież operację 
a ona tylko zastrzyki 

Ala miala naświ etlania 
od których wypadly jej wtosy 
nosi perukę 
bardzo ladną 
tak ladną, że niektórzy mówią 
popatrz jakie piękne wtosy 
ma ta dziewczynka 
Ala na noc zaklada na łysą glowę 
welnianą czapeczkę 

żeby bylo cieplej 
i zeby ręce mamy kiedy 1ą gladz1 
i zeby wargi ojca kiedy j ą calu1e 
nie byly takie zimne 

Ala ma przerzuty 
rak umieśc i! się w czaszce, 
z1ad ł oczy 
kiedy Wojtek przyniósl różę 
Ala prosila 
Wojtku pomóż m1 zobaczyć różę 
Alu 
o dotkn ij palcami tutaj 
widzisz 1ak ostre są jej kolce 
widzisz jak plaskie i ząbkowane są 1ej listki 
widzisz jak aksamitne są jej platki 
widzisz iak róża pachnie 
Alu 

Wojtku nie 
nie widzę 1ak róża pachnie 
Ala j uż nie widzi nie slyszy nie mówi 
kiedy znowu przyszedlem 
palcami próbowala zobaczyć mo1ą twarz 
wtosy ręce na próżno 
rozpoznala mnie dopiero 
po grubo haftowanym krzyżyku na stule 
otworzyla wargi 
i zamilczala 
ostatnie ślepe i nieme slowo 
Ala Waclaw Oszajca Ala ma raka z tomu Ty za bltsko, my za daleko 
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