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Spektakl, który przygotowaliśmy jest trzecią częścią projektu badawczego „Zróżnicowanie 
środków aktorskich w zależności od rodzaju medium, za pomocą którego realizowany jest tekst (film
-radio-teatr)" (DzSt/PB/WA/2012/2) prowadzonego na Wydziale Aktorskim PWST pod moim kierow
nictwem. 

Często spotykałem się z pytaniem, czy istnieją różnice w grze aktorskiej w zależności od 
medium, w którym aktor występuje. Postanowiłem zatem uświadomić studentom sytuację spotkania 
z tym samym tematem w trzech różnych środkach przekazu: w filmie, w radio i w teatrze. 

Wzięliśmy na warsztat tekst bestsellerowej powieści Olivera Sacksa „Mężczyzna, który 
pomylił swoją żonę z kapeluszem" . Wspólnie z Wydziałem Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej 
łódzkiej „filmówki"(i jej niezwykle twórczymi młodymi studentami pod kierownictwem prof. Elżbie
ty Protakiewicz) nakręciliśmy etiudy filmowe z „Mężczyzny ... ". Następnie poprosiłem znakomitego 
kompozytora muzyki współczesnej Sławomira Kupczaka o nagranie ze studentami audycji radiowej 
- tak określiliśmy ten etap pracy. W jego wyniku powstał utwór muzyczny bazujący na fragmentach 
powieści. Trzecią częścią projektu jest spektakl teatralny zrealizowany na podstawie scenariusza 
opracowanego przez Petera Brooka i Marie-Helene Estienne. Zajęliśmy się „mózgiem"- planetą 

uznawaną za niepoznaną (choć nie jest prawdą, że używamy go tylko w 10 %). 
Celem pracy, którą rozpoczęliśmy w 2011 roku, było przyjrzenie się możliwościom 

zróżnicowanie ekspresji aktorskiej w zależności od medium, w którym aktor występuje oraz 
- i to chyba ważniejsze - przyjrzenie się problemom związanym z chorobami mózgu. 

Autor powieści, wybitny neurolog, psychiatra i psycholog O. Sacks, sam nazywa siebie 
„neurologiem romantycznym". 

Przymiotnik „romantyczny" jest dla mnie, amatora w dziedzinie tak skomplikowanej jak 
psychiatria , głównym kierunkowskazem w pracy nad tak trudnym i skomplikowanym tematem, jak 
cierpienie spowodowane urazem mózgu, cierpieniem (choć tego oczywiście nie mogę być pewien) 
nieraz bardziej odczuwalnym przez bliskich osoby chorej niż ją samą . 

Nie chcemy pokazywać patologicznych, klinicznych przypadków schorzeń neurologicznych, 
nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Cierpienie ludzi dotkniętych chorobami psychicznymi 
wymaga niezwykłej delikatności i taktu. Możemy natomiast zająć się próbą zrozumienia tych, naj
częściej dramatycznych, sytuacji i możemy spróbować pokazać je na scenie. Spektakl jest zatem 
raczej próbą napisania poematu o cierpieniu, którego bywamy świadkami . 

Pytania zadane przez autora muszą pojawić się w życiu każdego człowieka: 

i tego, który uważa się za psychicznie zdrowego, i tego, który pogrążył się w chorobie mózgu. Być 
może bowiem to właśnie on zna już na nie odpowiedzi. 



UWAGI AKTORSKIE 

,,Powiedz a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozw6l działaća zrozumiem.» 

Konfucjusz 

,,Proszę nie m6wić o uczuciu. Uczucia nie da się utrwalić i zapamiętać. 

Zapamiętać można tylko działania fizyczne.» 

Konstanty Stanisławski 

»Nie opuszczać teraźniejszofci. » 

»W qtpić to jedyna szansa, by nie pomylić się całkowicie.» 

Emil Cioran 

»Nigdy się nie dowiem, na czym polegam ja sam.» 

Emil Cioran 

»Wychodzić przede wszystkim od swojej ludzkiej natury.» 

Roman Gancarczyk 

»Co musiałoby mi się zdarzyć, żebym została Lady Makbet.» 

Lee Strasberg 

»No to skoro już jestef Lady Makbet, jak byf to zrobiła. Jak byf się zacho

wała.» 

Konstanty Stanisławski 

»Skoro masz zrobić to i to, co cię do tego motywuje.» 

Jewgienij Wachtangow 

»Trzeba grać z dziurq w duszy.» 

I') Jacek Woszczerowicz 
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CYTATY 

»C6ż to monstrum jest tedy człowiek? C6ż za osobowoft, co za potw6r, co za chaos, co za zbieg 

sprzecznofci, co za dziw! Sędzia wszechrzeczy - bezrozumny robak ziemny; piastun prawdy - zlew 

niepewnofci i b/,ędu; chluba i zakala wszechfwiata. » 
Blaise Pascal 

»Sztukq jest to by, ich zmusić do kochania sn6w. » 
Józef Tischner 

»W ludzkim m6zgu istniej około pięciu milion6w kilmnetr6w po/q,czeń nerwowych, czyli po/q,czeń 

pomiędzy kom6rkami m6zgu (Conlan, 1999). Pięć milion6w kilmnetr6w to mnie więcej dwanafcie 

razy tyle, ile wynosi odległofć od Ziemi do Księżyca (...) 

»Osoby z rzadkim darem zwanym ,,synestezjq» dofwiadczajq doznań międzymodalnych, czyli ta

kich, kt6re obejmujq reakcję więcej niż jednej modalnofci zmysłowej w odpowiedzi na stymulacje 

tylko jednej z nich. Mogq sfyszeć konkretne dźwięki na widok kom6w albo czuć specyficzne zapachy, 

gdy słyszq okrefkme dźwięki. Jeszcze inni mogq dostrzegać jakief słowa, jak »ksiqżka», w okrefkmych 

komach, na przykład na niebiesko (Cytowic, 1993). Badania z wykorzystaniem obrazowania m6-

zgu wykazały, że u synestetyk6w (ludzi z synestezją,) aktywne sq r6żne obszary m6zgowe; gdy na 

przykład synestetycy /qczqcy dźwięki z komami sfyszq jakief dźwięki, aktywne sq u nich zar6wno 

regiony słuchowe, jak i wzrokowe.» 
50 wielkich mitów psychologii popularnej 

,vZnać godzinę, na jakq nastawiony jest nasz m6zg. » 
Emil Cioran 

»ÓW szczeg6lny moment (»chodzi o .. . ») nazywa się egzystencjq.» 
Martin Heidegger 

„Nie ma potrzeby tworzenia piękna. To skończone, martwe, czarne pozamiatane, to już nieważne, 

nie ma się o co wić. Chciałbym się zgoić, zakończyć to, co byłoby dobrze zrobić. Chciałbym rewolwer, 

zbrodnia, kij baseba!Jowy, żeby z tym skończyć, to wszystko, to wszystko, nie ma już zycia. » 
Oliver Sacks 




