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" 
Sy<lney Howard {1891-1939), 

podobnie jak ~ w ielu innych dra
maturgów amerykańskich z 
pierwszej połowy XX wieku, 
zdom~nowany został w ocenie 
krytyki, jak J w odczuciach wi
dzów, przez wylb itną indywi<:h.~o

. a!ność tw6rczą Eugene O'Neil-
la, pisarza, !<Jtóry dramatowi a
merykańs'kiemu · nadał rangę 
światową. Howa·rd de.biutował 
przed- l wojną. Uznanie i popu
larność z<lobył w latacłl dwU::. 
dziestych (w 1925 roku -=-- na
groda P'ulitzera). Reprezentował 
nurt dramaturgii realistycznej. w 
której wyczulen ie na koflkret 
społeczny i obyczajowy łączyło 
s ię z wyrazistym i psyctlOiogicz
n-ie rozbudowanym rysunkiem 
postaci i umiejętnością konstruo
wania zręcznych sytuacji sce
n icznych. 

W , .Złotym sznurze" (1926 r.) 
szczególnie frapująca jest postać 
głównej bohaterki , pani Phe~s. 
swoiście amerykańskiej odmiany 
h ic mulier, b liskiej siostFZyacy 
oal'li Du1skiej i wszystkich tych 

władczych, zaborczych kobiet. 
które zaludniały szczególnie ob
f icie literat urę przełomu wieków. 
Pani Phelps jest u-osobieniem mi
łości mac i erzyńsk i ej. W niej szu
ka rekompensaty po niezbyt u
da.nym małżeństwie l upatruje 
główny ce l swojego ży.cia . Mi
łość i poświęcenie dJa dzieci to 

---. 
u nieJ uczucia zachłanne, wy
łącme i despotyczne, <lomagają
ce s i ę ,pełnego o<ldania. Ale sy
nowie pani Phe~ps to dorośli męż- • 
czyźni. Na własny rachunek pra
gnęliby też ułożyć swoje życ4 e. 
Jednak pani Phel1ps nie zre
zygnuje. Podejmie wal·kę ... 
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ANTONINA GORDON-CORECKA (pa ni Phelps) 
i PlOTR FRONCZEWSKI (David) 

19.20 Dobra.no.c- Miś z Olki.en.
k a 

19.30 lliiennik Telewizyjny 
CO~ TEATR TELEWIZJL 

1dney Howard: "ZŁOTY 
SZNua•• (patrz s. I) 

Pr-zeokla.d - WacJ!lllwa· Koo-n-'all"n-1-
ek.a. Reż. - Wa.nda Las.k~ska. 
Scen-&g'II'. - Hll.n.na Vo•Ime.r. R~ 
tv - .JOoatnna WHnieW'Sika. 
Ob-sada: Pa!Ili Phelp.s - ANTO
NJiNA G0RD0N"G0RECKAj_ ~ry-. 
styna - MARTA LIPINSKA; 
Hester - IRENA SZCZUROW
SKA; David - PIOTR F&ON
CZEWSKI; Robe-rt - ANDRZEJ 
NA.RDELLI; Pokojówka 
ALFREDA SARN A WSKA • 

Ok. 21.15 "Las polski jesienią'" 
- reportafi filmowy 

21.35 Pa.norama literacka. 
reportaż ze Zjazdu Związku 
Literatów Polskich 

22.05 Rooita.l fortepianowy Ma
cieja Szymaftskiego (Szcze
cin) L 

22.25 Dziennik telewizyjn,-
22.40 Pirogram na w•tocek 


