
Telewizja 

ro e 
Tym razem zaprezentowała nam tele-~ Reżyseria WANDY LASKOWSKIEJ by-

wizja sztukę zmarłego w ro~u 1939 a- ła równ ie niezdecydowana, jak sama 
merykat'ts!<iego p i$a•za SVDNEYA HO- sztuka. Potra ktowa la temat po cz~!ci 
WARDA pt . .,ZŁOTY SZNU R" . Czy iro1; icznie (co najlepiej zrea l izowała 
warto było wkładać tyle wysiłku w jej ANTONINA GORDON - GORECI{A, ak-
opracowanief torka ma!comito. l:tórą zawsze ogląda 

Problem sztuki jest bardzo Istotny, si'ę z prz :·jem 'loś::ią na ma!ym ekran ie), 
potraktowany jedr:ak dość powierz- po c:r.ę ści zaś aopuszczajqc do g losu 
chownie. Oto bogata rr)amusia niszczy akcenty tra gi czne. Te brzm i ały naj-
życie swoTcfi sy:1ów, ponlewd'i,..n1e·""chce - mniaf".itrzei:o nujq_co, o IRENA SZCZU-
wyp-uścić ich spod swej macierzv 1~ski cj ROWSKA nie potrafiła uprawdopodob-
l"'odzy. Zmusza młodszego i s-ł abszego nić tragedii malej Hester. Obsada 
do rozstania się z na rzeczoną, będz i e - p r7edstaw:e nio była zresztą bardzo do-
truła życie starszemu, który ośmie l ił się bw. Dobrą parę stanowili: PIOTR 
o:enić z ukochar:ą dz iewczyną nie py· FRONCZEWSKI (sta rs i y syn pani 
tając jej o zgodę. Jest w iyciu wiele Phelps) i MARTA L!PIŃSKA (jego io-
podobnych sytuacji, wie1e r6wnie o- no). O ni może najlepiej trafili w ton 
strych lub jeszc:e ostrzejszych konflik- sztuki. Histerycznym l słabym Rober· 
t:,w rodzinnych. Tylko ie sprawy te są tem, m!oclszym · synem pani Phe lp:., byl 
znacznie bardziej skomplikowane i l ANDRZEJ NARDELLI, borykojąc się z 

. znacznie bardziej dramatyczne. Nie powodxeniem z trudnościami tej nie-
rozwiązują się tak uybko i prosto, jak wdzięc:rnej i niesympatycznej roll. 
w sztuce Howarda, która mogłaby być 
tragedią, a mieści się na pograniczu 
komedii. 

Howard ogranicza się do warstwy 
obyczajowo-psychologiczne), nie si~ga
jąc ani do korzeni społecznych tekich 
sytuacji , ani nie próbu ,iąc ujawnić psy
chologii głębi bohaterów dramatu, co 
cz11r.ił iui znac:znle wcześ:1iej i lep" .) 
O'Neill, ukazując t ragizm po!ycia 
WS;:lólczesnej mu amerykańskiej rod:r i
ny. Kiedy oglądamy .,Złoty sznur" na· 
nmc::c.ją się teł pewne skojarzenia z 
" Moralnością pani Duls!<iej". Ale o il_ei 
(l~(riej , nrapieiniej widT.iała iycie i 
jeg:> rrob!emy Zapolska niż jej ol)'le· 
rykcński epigon. 

Ekspozycja spektaklu była zbyt dłu
go. te!Tipo początkowo zbyt slab.,. 
Później napięc;e się wzmogło, a f i nał 
wyr>adł lep iej. Do re-ż yserii te lewizyjnej 
JOANNY WiśNIEWSKI EJ mialbym jed
no zastrzeżenie: za clui o by lo planów 
og6!nych, szc:rególn:e w pierwsze j czę
ści pned:; tawienia, za mało zbliżeń. 
Mały ekran telewizora tego nie znosi, 
gdyi zaletą tego typu tenfru je st wła· 
śnie możliwość ukalania posło:~ci sztuki 
i ich reakcji z niewielkiej odległości. 
KiC!dy zaś oglądamy ca 'ą scenę, jak w 
tet::~tn:e żywego planu, nie widzimy do 
brze nikogo. 


