


GoGol! 

To mogło być tak. 
Siedzieli w teatralnym bufecie. Trochę skwaszeni, bo grali juz mniej niż kiedyś, ale, że nie 
potrafili żyć bez sceny, przychodzili przynajmniej pooddychać teatrem. Bo aktor bez 
sceny, czuje się jak indyk bez głowy. Nagrali się przez wszystkie minione lata, nie marzyli 
jednak o odpoczynku. Żyć, to dla aktora GRAĆ! Wiedzieli jednak, że chociaż granice 
młodości przesunęły się dziś mocno w górę, to czasy Modrzejewskiej i jej 
pięćdziesięcioletniej Julii raczej nie wrócą . Na scenie tylko młodość jest sexy- wbijano im 
do głowy przez ostatnie lata - młody teatr ma swoich aktorów, a dla Was, chociaż jesteście 
w świetnej formie, na scenie już nie ma miejsca ... za kulisy ... do bufetu ... do Skalimowa. 



No a teraz jeszcze ten Ożenek w planach. Te inne sztuki aż tak nie podniecały- ale Ożenek! 
Ta tradycja! Ta jakość! Te role! 
- Znowu młodzież będzie się szarogęsić!- wycedziła przez zęby A. 
- Całe życie marzyłam o Fiekle - zawodziła B. 
- Dać im zepsuć taki tekst, no bo przecież nie obejdzie się bez eksperymentów„. Nie 
wystarczy, że w Weselu Rachela pokazywała poecie czarne majtki! - rozindyczyła się C - I co 
to miało znaczyć? Chyba reklamę marnej chińskiej bielizny? Teraz wszystko robi się tak, aby 
zachęcić młodzież do chodzenia do teatru. Ja osobiście bardzo dziękuję. Niech się 

wszyscy porozbierają nawet do naga! Mam to w nosie! 
Tak mogło być. 
Identyczne i podobne rozmowy odbywają się często w teatralnych bufetach. Aktorzy, 
którzy przez lata nie schodzili ze sceny, czerpali swe żywotne soki z braw i szmerków, 

nagle mają coraz więcej wolnych wieczorów i jakby tego nie starali się ukryć - drżą 
z niepewności, czy aby jeszcze zagrają? Nie chcą dostrzec swej smugi cienia. Czują się 
ciągle młodzi, sprawni, wierzą, że doświadczenie i kolejne sceniczne jubileusze tylko 
utwierdzają ich pozycję. Nie chcą spokojnej, gnuśnej starości, wolą, by było trudno 
i brudno. No i jak dzieci wierzą, że jeszcze tyle przed nimi, iż nie czas im odchodzić. 
I chyba było tak. 
- Proszę Państwa, to wy zagracie nasz Ożenek. Jesteście rasowymi aktorami! Zmarnować 
wasz talent, to byłaby zbrodnia! Nie ma znaczenia ile macie lat! W tej sztuce o wybieraniu 
mężów i żon w nieskończoność, wiek nie ma znaczenia, a nawet jest atutem. No i macie 
talenty, a to najważniejsze! Scena się tym żywi. Proszę na scenę„ . 

Lucyna Legut 
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