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Dramaturgia północnych kra
jów. Europy repre-/.entowana jest 
na polskich scenach głównie przez 
mroczne, psycholągiczne utwory 
o wiwisekcyjnym podłożu. Sięg
nięcie więc po komedię jest pew
nym novum, aczkolwiek przed
sięwzięcie to wydaje się nieco 
ryzykowne. Podjęła się go K~·y
styna Skuszanka wystawiając w 
Teatrze Małym Maskaradę Lud
wiga Holberga, ojca narodowej 
k<lmcdii duń~kie.i. ltlórcgo twót·
czość pozostawała pod silnym 
wpływem wzorów komedii Mc.
liera i komed·ii dell'arte. Intryga 
Maskarady jest .prosta. Dwu sza-

cowny~h ojców - apodyktyczny 
·l:lieronim (Witold pYrkosz) i ła
godny, nieskory do konfliktów 
Leonard (Antoni Pszoniak), zgo
dnie z zawa1·tą między sob~ 
przed laty umową, postanawiają 
<!oprowadzić do małżeństwa swo
je nie znające się dzieci ....:.. Lean
dra i Leonorę. Odnoszący się b~z 

· entuzjazmu do ·podporządkowa
nia się ojcowskiej woli Leandcr 
postanawia skorzystać z ostatnich 
chwil swobody. Wchodząc w kon
szachty z wiernym sługą Henry
kiem (Paweł Galia), wymyka się 
na maskaradę i tam zakochuje 
się w pięknej dziewczynie, nie 
wiedząc, że jest nią Leonora. 
Dziewczyna 1·ównież nie wie, że 
jej ukochany . na być właśnie 
przyszłym mężem . .Młodzi 1planuj4 
ucieczkę i sekretne zawarcie mał
żeństwa. Wszyst>ko jednak kończy 
się szczęśliwie, gdy okazuje się, 
że strzała Kupidyna trafiła w 
dwa właściwe serduszlta. 

Obok głównej i11trygi zawiązu
je się drugi komediowy spisek. 
Oto służba, chcąc zemścić się na 
Hieronimie zlt jego apodyktycz-



ność, urządza inną .,maskaradę". 
Przebrani w stroje przedstawi
cieli władz, .służący .zjawiają się 
w jego domu, .by oznajmić, iż w 
uznaniu zaslug Hieronim został 
mianowany prezydentem. Hiero
nim, początkowo dumny jak paw 
z takiej nobilitacji, szybko od
krywa, że nie będzie w . stanie 
sprostać oczekiwaniom tych, któ
rzy go wybrali. Już w trak~i~ 

pierwszych. audiencji wychodzi 
na jaw ~ałkowita indolencja Hie
ronima. Biedak rozbrajająco szyb
ko przyznaje się, że ma dosyć 
wszelkich -zaszczytów. Ucieszy się, 
gdy wszystko okaże się ~rytnie 
ukartowaną blagą. 

Choć czuje się w MaskaTadzie 
wpływ Molierowskich komedii, 
to jednak ustępuje ona .znako
mitemu pierwowzorowi. Szczegól
nie jest to widoczne w rysunku 
samej intrygi. Zawiązanie oby
dwu wątków zapowiada świetną 
zabawę, jednak w ·toku akcji za- ,
czyna brakować niespodzian.;!k 
czy nagłych zmian szY'ku. Wszy
stko. zbyt gładko .i szylbko wyjaś-
nia się, nikt :nie wpada w praw
dziwe tarapaty, bo ·też i ni•kt nie 
planuje wyrafinowanego spisku i 
nie zastawia prawdziwych sideł. 
Słabośdą sztuki wydaje się 

również mało wyrazisty rysunek 
psychologiczny. Bohaterowie ko
medii' Holberga, choć niewątpli
wie charaktecystyczni (despotycz
ny Hieronim, łagodny Leonard, 
sprytny i inteligentny sługa Hen
t-:rk. czy w.reszcie mimo lat ciąg
le chichotliwa i zalotna żona Hie
ronima - Magdalena), nie są 
jednak na tyle silnymi osobowoś
ciami, .by w intrydze, którą two
rzą, czuło się .smak ~zalbierstwa, 
pikanterii i szaleństwa. ~wstaje 
tylko śmieszna· historyjka z sym
patycznym happy endem, której • 
daleko jednak do ciętej i wyra
finowanej komedii. 



Przy mało rozbudowanej in
trydze całość mogłaby się jesz
cze ratować słowem i aktorstwem. 
I dzieje się tak, acźkolwiek tyJ- · 
ko momentami. Znajdujemy tu 
pm·ę udanych ripost i powiedzo
nek, na uwagę zasługuje .'kilka 
dobrych aktol'Skich popisów 
Pawła Galii, Witola Pyrkosza i 
Krystyny Królówny. Przedsta
wienic trudno byłoby jednak na
zwać niepl'Zerwanym ciągiem ak
torskiej wirtuozerii. 

Premiera w Teatrze Małym 
przywodzi na myśl .pytanie o 
sens i sposób wystawiania utwo- . 
rów komediowych. Zawsze, ·rzecz 1 

oczywista, obron'ią się uznane 1 

arcydzieła ·klasyfków komedii -
ws·paniałe zwierciadła natury 
lud7.kiej, których kunsztowne in
·trygi stają s-ię pretekstem do 
sknących się dowcipem i inteli
~encią erudycyjnych popisów. 
Atrakcyjne bywają również -w 
takiej mierze, w jakiej zawsze 
111rakcyjne jest dla widza oglą
danie na scenie wycinka je1w 
własnej rzeczywistości - współ
czesne komedie czy farsy. VI 
przypadku .jedna•k, gdy sięga się 
pa niezbyt wyrafinowaną kome
dię maiącą, ze w?.ględu na datę 
powstan·ia, niewiele .odniesień 
do współczesnych realiów, poja
wia się konieczność znacznego 
uatrakcyjnienia literackiego two
uywa. Wydaje &Się. że .popr?.esta
ni~ 111a rzetelnym &SCenicznym od
twoncniu tek~tu j~t niewystar
czająt:e. Taka komedia ja'k Mas
karada wymaga· większej insce
nizacyjnej oryginalności, idąc<!j 
dalej niż . wprowadzenie na sce-



nę autentycznych muzr·ków czy 
wpuszczenie żywego ·psa mając.~
go swym jazgotliwym szczeka
niem ·potęgować pełne roz·kosz
nego rozbawienia finałowe "ko
chajmy się". •Może należałoby zła
mać .tu i ówdzie konwencję, po
turbować monotonną -stylistykę 
tej skądinąd sympatycznej, aie 
nazbyt lagodnie toczącej się hi
~toryjki. Może szczypta pastiszu 
dodałaby jej lek'kości, wdzięku 
i uroku? Wtedy nawet pies nic 
musiałby być prawdziwy. 
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