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O pracy nad „Slubami". 

\V drugiej połowie kwietnia przybywa du nas wprost z \Varszawy długo ocz eki
wany i lak nam potrzebny doradca ji,:zykowy i rcżysl·r w osuLie p. \Vandy \\'n'ih
lewskil'j. Obecność jej wpłyn 1:ła bczpo~rcdnio na wybi'ir lej klasycz1wj konwdi i 

Fredry. 

Chcieliśmy wszyscy, cały zespół Sceny Polskiej. jak najwi1:rej skorzystać z krtll
kicgo pobytu tak zacnego gościa, ściślej mówiąc , l'heicliśmy w~· korz~·stać w pdn i 
jego fachowych doświadczci1 reżyserskich. 

Na prośbę dyrekcji p. \Vróbłewska zgodziła sic: wyrcżyscrowat'· szlukt: Al. Fredry 
p. t. „:=;luby panieiiskie". Szlukr; tr:, pisaną wierszem, wybrano s1wl'ju l11ic Jlalego , 
hy aktorzy nauczyli sir; pi i,: knej, lecz trudnej szluki mówi enia wierszem . 

.Jak si<: później okazało , praca nad wierszem wymaga dużo wys iłku. Yi'irnl\' 
wszyscy, iż dosyć trudności nash·r;cza aktorowi poprawne. logiczne m1'nvi cni1· proz:1. 
A co dopiero wierszl - Tu aktor musi pokuna(·. wic:cej przeszkc'>rl. \V wil'fszu musi 
ściśle dotrzymywać określonej ilo,;ci zgłosek, delikatnie podkn·'Ia<· rym, a d1q" 
uwydatni<: rytm wiersza, zaznaczać t. zw. <'PZurę. Trzeba wiersz 1111)wit'.: lak. ahy nic 
zacierając cezury, czy rymu, mówit1c jasno, logi<'zni,· i płynnie . s/11/c i 1ir:ede W-':!f.<l

kim wydo/Jyww' my.'l aulom. 

Takie i inne j<·szeze cenne wskazówki powtarzała nam ciągle p. \Vróblcwska . 
Szkoda, że nie mogla prowadzić rdyscrii do premiery. l'iieslcly wizy nie przedłużono 
i musiała wyjechat'. Parutygodniowy pobyt p. \Vróblewskiej bardzo nam .pomógł 
pod każdym wzgh:dem a żyozeniem zespołu jest , by tacy fachowcy odwiedzali nas 
jak 11 Hjcz1:~c iej . 

Parc;: słów jeszcze u I. zw. koncepcji reżyse rskiej. -- \Vłagci wa ocena dramalynnej 
lwórczo~ci Al. Fredry ze slanowiska kryteriów marksistowskich ni e jest sprawą 
p1;os łi1. Po przestudiowaniu rozmaitych, czc:sto sprzecznych źródd, doszliśmy do 
naslępujt!l')'ch wniosków: 

\"ie bt:clziemy ze , . Ślubo"iw paniel1skich" robili apologii dawnych „złotyeh" ezas<>w: 
z drugiej slrony nie możemy traktować lej sztuki jako wyraźnej satyry na ówczesne 
społeczel1slwo. B•:dziemy si•: na wypadki i ludzi w „Ślubach'' patrzyli oczyma autora 
- Al. Fredry - z tym, że bt;dzirmy podkreślali le momenty, w któryeh Fredro. 
jako pisarz realistyczny, mimowoli pokazuje nam negatyw.ne, schyłkowe rysy przed
slawkieli lej ginącej warstwy społecznej - średnirj szlaehty. Ujemnych cech swoich 
bohaterów w „Śluhach", prowincjonalnej szlachty (do której sam należy), nie idea
lizuj e Fredro ani nie zakrywa, lecz zarazem nie potr.pia - patrzy na nie z pobłaż
liwym uśmil'C'hPm. My h1:dziemy sil: starali oddać le poczynania na scenie bez 
pobłażliwości. 

Tak wygląda w zarysie koncc-pcja reżyserska „Ślubów". Ocenc: wykonania pozo
stawiamy \\'am - naszym widzom. 
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