
IVM askarad a" w Teatrze Polskim
Teatr Polski: „M askarada", melodramat 
w 4 aktach Jarosława Iwaszkiewicza; re- 
żyserja i inscenizacja Edmunda Wierciń
skiego, dekoracje Stanisława Śliwińskiego, 

kostjumy Zofji Węgierkowej.

Od pierwszej sceny oddycham y atmo
sferą autentyczności. Iwaszkiewicz uka
zał nam i Rosję i Puszkina w pierwszych 
niemal słow ach osób  działających. Jeste
śmy pod czarem poety rosyjskiego. W ie 
rzymy, wiemy napewno, że przez 2 mny, 
zaśm iecony pokój Puszkina przeszedł 
przez chwilę wicher poetycki. W yw ołanie 
ducha poety jest tak szczęśliwe jak pier
wsze zjawienie się Chop_na w „L ecie  w 
Nohant“ . Akt pierwszy przewyższa zna
cznie techniką dramatopisarską sztukę 
Iwaszkiewicza o Chopinie. Autor znako
micie rozwija pasmo intrygi, pokazuje ró 
żnorodność spraw, w ielość namiętności 
ścierających się pod dachem petersburs
kiego domu poety. Akt drugi, to sala au- 
djencjonalna w Pałacu Zimowym. Ten akt 
napisany jest z punktu widzenia teatru 
wręcz brawurowo. M ów iąc szczerze, jest 
tu nawet zbyt wiele teatru. Dozowanie 
efektów  jest bezbłędne. Rozm owa cara z 
Nathalie, odpow iadającej na wszystkie 
pytania i wybuchy miłosne M ikołaja I 
jednem, na różny sposób akcentowanem 
zdaniem: „W asza Cesarska M ość...", to 
chwyt sceniczny na poziom ie najlepszych 
majstrów teatru francuskiego. Kulmina
cyjnym momentem sztuki jest zakończe
nie tego aktu —  rozm owa poety z carem. 
Scena ta ma szczególnie wzruszający w y
dźwięk dziś, gdy najprostsze stw ierdze
nie prawa do wolności, przeciwstawienie 
siły moralnej sile knuta odzyskuje siłę 
i św ieżość patetycznych tyrad Schillera.

Tu rozpoczyna się właściwa sztuka 
Iwaszkiewicza o Puszkinie. Zaczynamy 
rozumieć że poeta nie cierpi z powodu 
zazdrości, że nie namiętność do Nathalie 
i nie nienawiść do d A.nthesa targa jego 
duszą. Puszkin nienawidzi cara. Nie te
go cara, który uwodzi mu żonę i płaci je
go karciane długi. Puszkin nienawidzi ca
ra, który go kupił strachem i podłym ty
tułem kamerjunkra, cara który cenzuruje 
jego utwory, cara który go spodlił, który 
odebrał mu rozkosz i prawdę poezji ży
wej i zbuntowanej. Iwaszkiewicz poka
zuje nam Puszkina już pokonanego, wiel
kiego poetę zatrutego temi najprawdziw- 
szemi miazmatami któremi są: tyranja, 
pochlebstwo, strach i ludzka małość, Pu
szkin wie, że car wystąpi na maskaradzie



u Razumowskich w przebraniu Apollina. 
Car ma wystąpić z lutnią poetyck ą  w rę
ku. Puszkin zdziera maskę temu fałszy
wemu bożkow i poezji w przekonaniu, źe 
rękę podniósł na swego najprawdziwsze
go wroga. Pod maską Apollina znajduje 
piękną twarz marnego, urodziwego gwar
dzisty i ginie w pojedynku od kuli d ‘A n- 
thesa. Nad konającym  poetą  stają trzy 
siostry, każda w inny sposób związana z 
życiem  i tragedją największego poety  R o 
sji. Po pewnym dłużyznach aktu trzecie
go sztuka nabiera znów  na sile i pięknie, 
aby skończyć się w nieco zbyt m elodra- 
matyczmej scenie smisrci poety.

Nowa sztuka Iwaszkiewicza powagą 
swego zamierzenia i głębokiem  wniknię
ciem w tragiczne dzieje poety wyróżnia 
się zaszczytnie w śród dramatopisarskiego 
dorobku lat ostatnich. Reżyser Wierciń
ski opracow ał każdy szczegół tego dosko

nałego w idow iska z w ielką staranne fścią 
i troską o praw dziw ość i poetycz ność 
atmosfery. Z wyjątkiem  aktu trzeć iego, 
sztuka zm ontowana była  bezbłędni« . Na 
szczególne w yróżnienie zasługuje W  vrzy- 
kowski, który w niezm iernie trudn* i] ro
li umiał dać niekłam any żar nam iętności, 
um’ ał być żywym , cierpiącym  c: Dwie- 
kiem a jednocześnie umiał kryć się i roz
p ływ ać w obłoku  otaczającej go poezji. 
Doskonałym  carem  był Kreczmar, a. Smo- 
sarska z wdziękiem  i smutkiem otfcnosiła 
po scenie zimne piękno i gorzk ą /m iłość 
Nathalie. j

Fragmenty wierszy, które paidają ze 
sceny, dzięki wspaniałem u prze-kładowi 
Tuwima, przyczyniły  się w sposób  naj
szlachetniejszy do tego p oetyck iego  sean
su, do tej magji, która na scenę Teatru 
Polskiego przyniosła ducha Puszkina.
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