DE SPELER
Sergej Prokofjev (1891 — 1953)
Aleksej Ivanovitsj is een huisleraar in dienst van een Duitse generaal en zijn familie. Hij is het
gezelschap gevolgd naar het mondaine kuuroord Roulettenburg. Zowel de generaal als zijn
aantrekkelijke stiefdochter Polina hopen op succes bij het spelen in de casino om zich vrij te
kopen van een markies, bij wie ze beiden zwaar in de schulden staan. Aleksej is hopeloos
verliefd op Polina en laat zich door haar gebruiken om fortuin te vergaren. Aanvankelijk loopt
het fout. In het spel heeft Aleksej alles verloren bij een poging om Polina’s diamanten te
verpanden en de opbrengst ervan te vergroten. Toch menen de generaal en zijn stiefdochter
nog een andere troef achter de hand te hebben om aan geld te komen. Baboelenka, een rijke
tante van de generaal, zou ernstig ziek zijn. Vader en stiefdochter wachten daarom vol spanning
op een telegram met een overlijdensbericht. De generaal zou eindelijk een royale erfenis in
handen krijgen en kunnen huwen met de demi-mondaine Blanche. Aleksej overtuigt Polina er
intussen van dat als hij voor zichzelf speelt, hij alleen maar zal winnen. Voor haar is hij tot alles
in staat, zo verklaart hij. Steeds weer laat hij zich door haar vernederen om haar liefde te
winnen. Hij beseft dat de erfeniskwestie zijn kansen bij Polina kan dwarsbomen. Als
Baboelenka’s fortuin de generaal effectief in de schoot zou vallen, dan kunnen niet alleen zijn
schulden worden afgelost. De markies kan meteen aanspraken maken op Polina’s hand én een
bruidschat.
Baboelenka daagt in levende lijve op in Roulettenburg en ontkracht alle speculaties over een
nakende dood. Ze is überhaupt niet van plan om de generaal financieel te helpen. Ze zet hem
behoorlijk op zijn nummer. Alleen Aleksej wint haar vertrouwen en mag haar begeleiden naar
het casino.
Weerom zijn alle ogen op de huisleraar gericht: hij moet Baboelenka zo snel mogelijk doen
ophouden met spelen. Maar de dame gaat helemaal op in het gokken en verspeelt zowat haar
hele vermogen. Blanche verlaat de generaal, die niet eens de kans krijgt zijn tante ter
verantwoording te roepen. Wanneer daarna blijkt dat de markies de schulden van de generaal
heeft kwijtgescholden, komt Polina extra onder druk te staan. Ze verzoekt Andrej het bedrag,
waarmee ze zich kan vrijkopen, bij elkaar te krijgen. In het casino wint Andrej keer op keer en
laat hij de bank verschillende keren springen. Maar uiteindelijk wil Polina zijn immense sommen
geld niet: ze is niet te koop. Een intussen gokverslaafde Andrej werpt zich opnieuw op het spel.

