




LESZEK MĄDZIK O SWOJEJ SZTUCE I JEJ INSPIRACJACH 
SZTUKA 

Daję mi tę cudowność znalezienia ujścia dla tego 
wszystkiego, co w nas wzbiera. Sprawiła, że to, co tkwi 
wewnątrz mnie, od razu znaleźć się mogło w drugiej 
osobie. Wprowadzam widza w taki tajemny dla mnie 
kosmos, w którym dzielę się swoimi lękami i zagro
żeniami. Paradoksalnie - im większy dramat uda mi 
się wydobyć na widowni, tym większą czerpię wiarę 
w sensowność istnienia i tworzenia dalej tego teatru . 
Mam nadzieję, że nie zostawiam widza pośrodku ja
kiegoś absurdu . Wydaje mi się, że wspólnie stajemy 
wobec możliwości dotknięcia pewnej Tajemnicy. Kie
dy po przedstawieniach słucham ludzi , to okazuje się, 
że to nie tylko moje lęki i przeczucia. W sztuce znalaz
łem ukojenie ... 

DZIECIŃSTWO 
Wszystko się tam zaczyna. Mieszkałem na uliczce 

blisko szpitala, kostnicy i cmentarza . Pogrzeby były 
prawie codziennie i przez okno sączyły się takie wido
ki: karawan, wolno człapiące konie, procesja żałobni
ków. Szły kondukty w deszczu i w pełnym słońcu, ra
no, w południe i o zmierzchu . 

Czasem grała orkiestra, czasem tylko wiatr. Wycho
wałem się i bawiłem wśród tego pejzażu. Te obrazy 
zostały we mnie i powracają ... 

... Malarzem chciałem być. Ze sztalugą na ple
cach umykałem z lekcji , aby malować kielecki zamek, 
wzgórze klasztorne i pejzaże ... 

... Gdyby brakło w moim życiu tych dwóch rozdzia
łów: rozdziału Góry Świętokrzyskie i rozdziału Kielce, 
nie byłoby tego teatru. Tamte pejzaże są we wszystkich 
moich spektaklach i w nie wnoszę moje lęki, niepoko
je. Po tych pejzażach chodzi wiatr i je dopełnia, są tam 
wieczory i smakowanie wieczorów, kapanie wody, sze
lesty. W przyrodę wtapiam swój teatr ... 

TWORZENIE 
Moje sceniczne peJzaze, ten spowolniony ruch 

w moich przedstawieniach, to wyłanianie się kształ
tów z ciemności - to jest dla mnie taka modlitwa. Ona 
obdarza mnie spokojem, który pozwala mówić o naj
trudniejszych sprawach i myśleć o nich .. . Nie piszę sce
nariuszy do spektakli, nie robię żadnych notatek. My
ślę obrazami, noszę je w sobie. 

TEATR 
Wymyśliłem sobie tak od początku, że będę go ma

lował światłem i ciemnością. Każdy spektakl jest obra
zem malarskim. Czerń jest blejtramem, na którym bia
łym pędzlem, czyli światłem, maluję poszczególne ak
ty dramatu, który chciałbym ujawnić przed widzem . 

TĘSKNOTY 
Największa, aby umieć mówić o naszym odchodze

niu - bez krzyku. Zgodzić się na to nieuchronne spo
tkanie, w ciszy przyjąć i oswaj ać myśl o śmierci. 

SACRUM 
Wszystkie moje refleksje na temat kondycji człowieka 

nieuchronnie odnosiły się do sfery sacrum, to pozwalało 
i pozwala mi wierzyć w sensowność życia i tego świata . 

IDEA 
Wcale bym nie chciał, aby mój teatr był do koń

ca zrozumiany. Stałby się wtedy czymś martwym. Od 
premiery „Ecce Homo" drążę te same tematy wokół 
sacrum, odchodzenia, biologii, erotyki - to przecież 
towarzyszy nam przez całe życie. Pewne stany i sytu
acje są w życiu wieczne, były i będą. Perspektywa cza
su i doświadczenia każe mi inaczej w każdym spekta
klu o tym mówić. Zabiegam, aby coraz głębiej drążyć 
nieznane nam warstwy struktury człowieka, aby wy
dzierać - Bogu czy kosmosowi - ukryte w nich, lecz nas 
dotyczące, tajemnice. A wszystko to, aby lepiej doty
kać czegoś, co da nam więcej zaufania do życia i te
go co nas otacza. W teatrze może się to stać za spra
wą gł~bo.kiego przeżycia, pozostającego na krawędzi 
rozum1en1a. 

MALARSTWO 
To wszystko, co było we mnie dla malarstwa, skiero

wało się ku teatrowi. Została tylko potrzeba malowa
nia dla samego siebie. I jeżeli maluję, to w duchu de
dykuję to osobie, o której myślę. Maluję od dawna to 
samo - erogenność i świętość, biologię i sacrum. To są 
te dwa tematy. Jedyne ... 

SŁOWO 
W moim teatrze słowo nie występuje z dwóch po

wodów. Po pierwsze dlatego, że czuję się malarzem 
i „organicznie", sądzę, łatwiej mi jest posługiwać się 
materią wizua ln ą. Po wtóre wierzę, że można porozu
mieć się bez słów. Znalazłem język, który wyraża stany 
ludzkich napięć. Są w nas takie ekstremalne przeżycia, 
które słowo mogłyby sprofanować, zbanalizować. Wie
rzę, że mam szansę głębiej i pełniej wtargnąć do wi
dza przez rezygnację ze słowa. 

ŚWIATŁO 
Dla mnie światło potrafi być samo w sobie drama

tem, który może się spełnić na scenie. Jakbym miał 
szukać analogii, to - jako widz - przeżyłem podobne 
emocje w obrazach Rembrandta. Tam to światło tak 
cudownie biega po twarzach, mówi o dramacie cza
su i człowieka. 

PRZESTRZEŃ 
Obok światła, z którego zresztą często jest zbudowa

na, to zasadnicze tworzywo tego teatru. Nie od razu 
ujawniam ją przed widzem, dozuję - obnażając metr 
po metrze, zamykając lub otwierając w nieskończo
ność. 

MROK 
Przyszedł moment, kiedy w czerni, mroku poczu

łem się bezpiecznie. Ta noc była dla mnie partne
rem i przyjacielem, który pozwolił mówić czasem 
szeptem, czasem krzykiem . Myślę, że nocy nie na
leży odbierać tylko jako zagrożenie, ale także jako 
tajemne spotkanie. W czerni mam szansę , aby być 
z drugim człowiekiem sam na sam. Dzięki ciemności 
mam szansę skoncentrowania uwagi widza na tych 
fragmentach spektaklu , które chciałbym, żeby zosta
ły zobaczone. 



O TEATRZE MĄDZIKA 
Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubel

skiego to zjawisko tak odrębne i jedyne na mapie 
współczesnej kultury polskiej, że wymyka się wszel
kiej próbie zaszeregowania i nie daje się przygwoździć 
mianem gatunkowym. Czy to w ogóle teatr? 

( ... ) Według klasycznych i tradycyjnych wyróżników 
(fabuła, akcja, nadrzędna rola aktora, dialogi) oczywi
ście - nie. Fabulizującą funkcję teatr ten odrzucił, oby
wa się też bez słowa. ( ... ) 

Z klasycznych komponentów teatru zachowuje na 
pewno CZŁOWIEKA (nostra res agitur), zdarzeniowość, 
przestrzeń, czas, wizję sceniczną, jakiś AGON, wreszcie 
sprzężenie zwrotne: scena/widownia. 

Najpierw: człowiek, zawsze obecny, choćby „wszech
przytomną nieobecnością swoją" . Różnorodne są pro
blemy ujawniania tej obecności - jak dawno już za
uważono: maska, rekwizyty, atrapy, profil człowieka 
w projekcji, gest ręki w głębi, zawsze jednak człowiek 
stoi w centrum akcji. Człowiek - „istnienie poszczegól
ne" - czy człowiek uniwersalny? Ouidam? 

Substytutem narracji fabularnej jest zdarzeniowość: 
jej ekspresją staje się sekwencja obrazów-wizji pla
stycznych. Sekwencja ta podlega jakiemuś prawu, rzą
dzi nią ład, zamysł twórczy artysty. Układ obrazów
zdarzeń punktowany jest światłem, a ściślej mówiąc: 
wygaszaniem światła , ciemnością czy czarownością, 
która okazuje się jednym z zasadniczych tworzyw tego 
teatru , właściwie jego fakturą. 

Ma też funkcje kompozycyjne: otwiera akcje, rozci
na ją na mniejsze odcinki - segmenty, obrazy. Mode
luje przestrzeń, ustanawia tło dla zdarzeń - nie tylko 
tło wizualne, ale i tonację emocjonalną. 
Wśród wyznaczników tego teatru wymieniono rów

nież agón - konflikt, zwarcie się dwóch przeciwstaw
nych elementów czy mocy. Takich antagonistycznych 
par jest tu wiele: światło i ciemność: cisza - i natar
czywy najazd dźwięków czy hałasów; wzloty w górę 
- i ciążenie w dół siłą grawitacji: walka żywiołów; nie
ubłagane obroty koła - i próby zatrzymania go w bie
gu, powstrzymania niszczącej siły czasu. 

Dynamizm tego agonu znajduje się w niektórych 
tytułach spektakli: „Pętanie", „Piętno", „Wędrowne". 
Często tytuły te sygnalizują konieczność odporu, dzia
łania, przekroczenia jakiejś zapory, wyzwoleńczego 
zrywu. Ostateczne, z góry skazane na klęskę zwarcie 
- to zwarcie ze Śmiercią: życie nasze jest przecież wę
drówką ku Śmierci; jednokierunkowy i nieodwracal
ny to bieg! Konsolacyjnym symbolem jest rozkołysany 
łan zboża w „Wędrownem" - obietnica nowego życia, 
zrodzonego ze śmierci ziarna. 

(.„) O kształtowaniu i funkcjach przestrzeni w tym te
atrze powiedziano już bardzo wiele, a może wszyst
ko o mistrzowskim jej rozszerzaniu we wszystkich kie
runkach, horyzontalnych i wertykalnych; o wspaniałym 
wyuarowywaniu głębi; o sztuce zagęszuania przestrze
ni i przebijania jej światłem - a wszystko to przy nader 
prymitywnych warunkach lokalowych i bardzo prostymi 
środkami. Nie uszło uwadze krytyków także sematyu
ne modelowanie przestrzeni: jest przecież szuególnie 
znaueniowo nacechowana - to przestrzeń życia i śmier
ci, zmagań człowieka z cierpieniem, przestrzeń wzlotów 
i upadków, okaleuenia, zwiędłej bezpowrotnie miłości. 

Każdy teatr operuje też czasem, jak każdy proces, 
potrzebuje go też teatr Mądzika. Fizycznie (czy fizykal
nie) może mniej niż teatr mówiony, natomiast - wła
śnie ze względu na brak tkanki słownej - musi po
większać jego gęstość i ciężar właściwy. Wiemy, jak 
długo trwa minuta milczenia w przekazie telewizyj
nym czy w spektaklu - trzeba każdą minutę zabudo
wać. W Scenie Plastycznej progresje minut organizuje 
muzyka, obraz, światło, rytm (w którym współuczest · 
niczą wszystkie te czynniki). 

Sprzężenie (zwrotne) scena - widownia to na pew
no dla Artysty problemem szczególnej wagi. Sce
na Plastyczna nie jest przecież (i nie zamierza stać 
się) teatrem komercyjnym, bulwarowym, teatrem na 
Brodway - ani też scenką popularną. ( ... ) I to ( ... ) nie
sie ze sobą pewne implikacje tak w zakresie reper
tuaru, jak i widowni. ( ... ) Adresatami tego teatru są 
w każdym razie ludzie dojrzali czy dorastający do par
tycypacji w takiej problematyce i takiej poetyce. Bo 
nie do biernego konsumenta ten teatr się zwraca: 
wzywa do uczestnictwa. 

Jak to osiągnąć? Czy tylko napięciem emocjo
nalnym spektaklu? We wcześniejszych widowiskach 
(,,Ikar", „Piętno") próbował Mądzik zburzyć barie
rę miedzy sceną i widownią na różne sposoby, przy 
użyciu nieoczekiwanych chwytów: np. wprowadzenie 
drugiej widowni (manekiny) , która jakoby przedrzeź
niała tę pierwszą , a w której widzowie musieli się 
przejrzeć jak w lustrze. W „Piętnie" widzowie (zawsze 
nieliczni i umieszczeni na podium) zostali przewie
zieni nad głębokim wykopem - grobem: oto nasz 
wspólny kres. Obecnie, rezygnując jednak z tak spek
takularnych chwytów, Artysta już inaczej, bardziej 
subtelnymi środkami włącza widzów w rzeczywistość 
przez siebie wykreowaną. 

Wreszcie - naczelna sprawa tego teatru, jego prze
słanie. Czemu służy i czemu zawdzięcza tak głęboki 
oddźwięk w tylu krajach świata - bo już nie tylko Eu
ropy? Jak określić ten teatr? Podobnie jak każdy Ar
tysta, i Mądzik otrząsa się na etykiety, które by jego 
dzieło uwięziły w gotowej formule. A jednak formu
ły te krążą wokół Sceny Plastycznej, nieraz opatrzo
ne znakiem zapytania (teatr religijny? filozoficzny? ko
smiczny?), a czasem już w kategorycznej i deklaratyw
nej tonacji. Warto im się jednak przyjrzeć. 

Czy w ogóle możliwa jest jedna wspólna formu
ła dla kilkunastu spektakli, powstałych na przestrze
ni dwudziestu lat? Upoważnia do tego jednak wyzna
nie samego Mądzika: „Cały czas robię jedno przedsta· 
wienie". ( ... )A o treści swoich spektakli powie: „Jest to 
rzeczywistość najgłębiej ludzka. Na jej treść składają 
się namiętności i stany egzystencjalne, których czło
wiek nie zawsze jest świadom i z którymi jego rozum 
nie zawsze daje sobie radę: miłość, wiara, świętość, 
przerażenie , poczucie skończoności, śmierć - oto co 
zaludnia przestrzeń spektakli" ( .. . ). 

Wiec teatr egzystencjalny? Można by go takim okre
ślić - a że termin ten stracił jednoznaczność i wyma
ga atrybutu - należałoby dodać, że to egzystencjalizm 
religijny, a ściślej: chrześcijański. I do tego dookreśle
nia upoważnia nas sam twórca, gdy wspólny mianow
nik swoich dzieł teatralnych widzi w „dążeniu do Ab-

solutu", w „tropieniu śladów Transcendencji w świecie 
człowieka". Obecność Transcendencji zaś to warunek 
prawdziwego tragizmu, tragizmu , który poprzez ciem
ność, cierpienie, klęskę wiedzie ku światłu i pojedna
niu, ku wyzwoleniu. 

Czy to także teatr kosmiczny? Bo i tak Scenę Pla
styczną próbowano określać. Oczywiście nie w sen-

ŹRÓDŁO 

sie renesansowym, ale może raczej bliższym średnio
wiecznej scenie, gdzie wśród mocy Dobra i Zła rzu
cano słabą istotę ludzką, powołaną do cierpienia, ale 
i do wolności. 

Irena Sławińska 
[w:] Leszek Mądzik i jego teatr, Warszawa 2000 

- zawsze pragniemy do niego dotrzeć. jest naturalną tęsknotą, dotykającą 
różnych naszych przeżyć - tak w spotkaniu z naturą, jak i z drugim człowie
kiem. To taka szansa znalezienia równowagi, spokoju i prawdy. Dotarcie do 
czystego źródła wymaga pokonania przeszkód i wysiłku. Zdjęcia z siebie po
szczególnych warstw, zdarcia skorup - tego kostiumu, który nosimy, czując 
jego ciężar. Język obrazu, w którym pragniemy przeżyć tę ludzką przygodę 
w drodze do źródła, jest nasycony światłem, barwą i dźwiękiem. Mówię nim 
na granicy abstrakcji z przekonaniem, że kolorem i fakturą też można wyra
zić uczucia. Świadomie zrezygnowałem z fabuły tak może oczekiwanej w tym 
teatrze. Być może jest to najbardziej abstrakcyjny i fowistyczny obraz, jaki 
odważyłem się pokazać, wierząc wraz z zespołem, że zanurzeniem w barwę 

el grecowską formę kostiumu dotkniemy tajemnicy człowieka. 
Leszek Mądzik 




