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czyli o sam;ym sobie 

Na wstępie małe sprostowanie: Jestem aktorem. 

Myślę, że wiele to tłumaczy. Jako aktor „skazany-

jestem na grywanie ról. Różnych ról. W tym „gry

waniu" ról zawarte są blaski i cienie mojego zawodu. 

A więc: grałem wiele ról napisanych (różne Mazepy, 

Papkiny) i wiele ról nienapisanych (rolę działacza 

społecznego, dyrektora teatru, reżysera). Trudno mi 

ocenić, którą z moich ról zagrałem najlepiej. Aktor 

przez całe życie czeka na tę swoją najlepszą z ról 

- rolę życia i trudno odgadnąć, czy to będzie Hamlet 

czy też tylko Grabarz Drngi. 

Dziś występuję przed Państwem w kolejnej z moich 

ról. W roli dramaturga - komediopisarza. Piszący 

aktor nie jest ewenementem w teatrze. Pierwszym 

był wielki Tespis, póżniej cala plejada, czasem o tak 
:rnakomitych nazwiskach, że zamilczę je, aby nie 

zostać posądzonym o megalomanię. 

Stukam już od wielu lat, co najbardziej odbiło się 

na moj ej maszynie do pisania, daremnie oczekują

cej na konserwację . Nie czuję się winnym, że moj e 
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stukanie wzbudziło zainteresowanie wielu Odpowie- Dwa lata temu zmuszony zostałem do zagrania ko

dzialnych Osób (m. in. Dyrektora Teatru, w którym leji:.ej roli. Rekonwalescenta. Przymusowe, przedłu-

dziś Par'lstwo gościcie). Nie miałem i n ie mam wp~y

wu na gusta wyżej wymienionych Osób, ale miałem 

i mam z tego faktu wiele powodów do satysfakcji. 

A trzeba powiedzieć, że miałem szczęście. Nigdy nie 

pisałem do szuflady. 

Moją przygodę komediopisarza rozpocząłem od po

ważnych monograficznych spektakli o Wojciechu 

Bogusławskim (Aktor Najj aśniejszeg'.J : an::), Stani

::> ławie Wyspiańskim (A to Polska włafrie) i Kamilu 

Cyprianie Norwidzie ( ... a ten czwarty?). Trudno 

nie wspomnieć o sztuce „Mister Bt:ffo", w której 

szalał po scenie sam wielki Majakowski. Dość w:;,.ż

nym etapem mojej twórczości była bajka „Przynoszę 

Wam mój uśmiech;' - baśń dla dzieci, które czują 

się już dorosłymi, i dla dorosłych , którzy pozostali 

dziećmi. Kilka miesięcy temu odbyła się prapremiera 

mojej ostatniej sztuki - komediofarsy „Samo życie". 

Publiczność Bydgoszczy, Szczecina, Gniezna, Ka

towic, Torunia, Olsztyna bez sprzeciwu przyjęła moj e 

propozycje. Skromnie dodam: krytyka również. I zaw

sze, gdy mi „coś tam w duszy zagrało", bez oporów 

siadam do maszyny dopisując kolejną „scenę " w mo

jej roli dramaturga. 

żaje:ice się „ bezrobocie" (wyjaśniam: wypadek przy 

pracy) zaowocowało - o dziwo - komedią „Zwariować 

można" . Od ponad roku bawi publiczność olsztyń

skiego teatru. Kiedy w dniu prapremiery stałem 

w holu teatru i patrzyłem na wchodzących widzów 

mojej komedii - zadrżałem. Gdzież tym ludziom 

bawić' się kłopotami zakochanego milicjanta? Siadłem 

na sali , gong, kurtyna ... i nagle zobaczyłem , że sie

dzący na sali widzowie nie są już tymi samymi 

ludźmi, którzy kilkanaści e minut temu wchodzili do 

teatru ... Zmęczenie i szarość zast<)pil uśmi~ch. Zro

zumiałem , że moja propozycja 120 minut relaksu 

nie jest pozbawiona sensu. Uśmiech to cenna rzecz ! 

To zaproszenie do rozmowy, kontaktu, do podania 

ręki. Uśmiech to pierwszy krok do porozumienia. 

Do przyj aźni. 

Jestem przekonany, że relaks to nie lenistwo, uciecz

ka od rzeczywistości, lecz przede wszystkim relaks 

to regeneracja sił, naładowanie własnych „akumu

latorów" do dalszej pracy, do walki z trudnościami , 

jakich nam życie ni e szczędzi. 

O czym jest ta komedia, nie piszę. Bohaterami są 

zwykli, prości ludzi e. Tacy, jakich codziennie spo

tykam na ulicy, w tramwaju, w kolejce. A że tym 

zwykłym ludziom zdarzają się niezwykłe przygody? 

Cóż! Ileż to razy stajemy przed faktem nieprawdo

podobnym, nieprawdziwym, nie z życia , wręcz z far

sy. Właśnie. Z farsy! 

N a zakor'lczenie kilka słów do realizatorów mojej 

komedii. Od wielu lat przyglądam się, choć z daleka 

działalności Sceny Polskiej w Czeskim Cieszyni e. 

Realizując przed laty w Czeskich Budziejowicach 

„Krakowiaków i Górali " wiele godzin spędziłem n :1 

rozmowach o Waszym Teatrze. Byliśmy z moimi 

czeskimi kolegami jednego zdania: J esteście Naszym 

Polskim Teatrem! 

Niestety, nigdy nie miałem szczęścia do osobistych 

kontaktów. Szkoda! I nagle dziś . . . mam! Choć tylko 

pośredni, poprzez tekst komedii ... ale mam! I ci e-

szę się, że w Waszej pięknej pracy znajdzie się i moja 

maleńka cegiełka. Mam nadzieję , że i Wam - Akto

rom, Realizatorom - praca nad historyjką o trzech 

Jackach, przyniesie choć trochę satysfakcji. 

A Publiczności - Waszej i Mojej - trochę odpo

czynku, rel :-11.:: ::;E . . . troszkę tak potrzebnego nam 

v;szystkim Uśmiechu! 

Michał Rosiński 
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Polska. Sezon 1983/84. Re
dakcja : Wanda Cejnar. 
Projekt okładki i układ 

graficzny: Władysław Cej
nar. Rysunki : Bronisław 

Liberda .. Zdjęcia : Włady

sław Wojnar. - Cena : 
2,50 Ki!s : Druk: Moravske 
tiska i'ske ztivody, n. p., 
Olomouc, ztivod Ostrava, 
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Wszelkie prawa dotyczą

ce wystawi1mia tej sztuki 
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