


NAJBLIZSZE PREMIERY: 

VACLAV CVRTEK I SASA LICHY -

O RUMCAJSIE ROZBÓJNIKU" „ 

LEONID ŻUCHOWICKI -

„TOAST ZA KOLUMBA" 

JULIUSZ SŁOWACKI -

„BALLADYNA'' 

Ki.erownik literacki i redaktor programu : 

JAN PIERZCHAŁA 

Projekt okladki i. opracowanie graficzne: 

JERZY MICIAK 

5osn. %ak.lady Crafic~rló S·c ~am. 1997 7 73 M-24 2.000 n/We 

Dyrektor i Kierou.m·ik Artystyczny 

ANTONI SŁOCIŃSKI 

progra111 
wydany z okazji prł."miery 

sztuki 

Lucille Fletcher 

BEZSEllłłOść 
(N'IGHT WA TCH) 

w przekładzie 

Miry Michałowskiej 

dnia 28 września 1973 r. 



MllRA MIGHAŁOWS ,KA 

LUCILLE FLETCHER 
I DRESZCZOWCE 

Lucille Fletcher pisze jedynie i wyłącznie dre
szczowce. Sama opowiada, że nigdy nie potrafi
ła napisać niczego innego. Pisze je bezmała od 
lat dwudziestu a każdy z nich jest arcydziełem 
swoJego gatunku. Rozpoczęła działalność pisar
ską w okresie najbujniejszego rozkwitu radia 
czyli jeszcze przed narodzeniem telewizji. Dla 
wielkich, ameryk~ńskich stacji radiowych pisali 
w latach t_rzydziestych i czterdziestych bardzo 
wybitni tworcy amerykańscy. Przynosiło im to 
pieniądze, była w tym nowa zabawa, była radość 
słyszenia własnych słów na falach eteru. Teatr 
radiowy przeżywał wówczas swój najpiękniej
szy ?kres. Nadawano wprawdzie mnóstwo pła
skie], _bezwartoś~iowej literatury, całe dziesiątki 
niekonczących się tasiemców określanych mia
nem „oper mydlanych", owe odcinki tragedii i 
komedii rodzinnych, ociekające komunałami 
i przesycone bzdurą. Ale prezentowano również 
litcr?turę wielk~, klasyków, dramaturgów 
wspułczes nych, no 1.„ kryminały oraz dreszczow
ce. Lu.cille Fletcher, w latach czterdziestych 
młodziutka Jeszcze pisarka, skoncentrowała się 
na tym właśnie gatunku twórczości. Doszła do 
wniosku, że zbrodnia jest równie silnym bodź
cem działania człowi<"ka jak i inne namiętności· 
prz~w.ija się I?rzecież przez całą wielką literatu~ 
rę swiatową i zawsze interesowała twórców od 
starożytności, poprzez 87. ekspira, aż do dnia dzi
s iejszego. Pasjonowało i pasjonuje ją po dzień 
dzisiejszy wikłanie się wątków, które -- bo ta
ka )est spec~·fik? te~o gatunku -- muszą się na 
ko_ncu sztuki zbiegac, rozwiązywać, tłumaczyć 
z zela~ną .10.giką i konsekwencją tak, ażeby żad
na naimme]sza nawet nitka nie pozostawała po
za kłębkiem. Interesuje ją również analiza psy
chologiczna , motywacja zbrodni, wnikanie w 
sto~unki międ_zyludzkie będące zazwyczaj po
dłozem, na ktorym wylęga się zbrodnia. 

Pierwszym sukcesem Lucilli Fletcher była 
sztuka, napisana dla radia pod tytułem „Pomył
ka, proszę się wyłączyć''. .Jest to właściwie mo
nodram dla aktorki, opisujący zbrodnię dokona-
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ną na sparaliżowanej kobiecie, młodej, pięknej, 
przykutej chorobą do łóżka, której mąż chce się 
pozbyć za wszelką cenę. Kobieta ta, której je
dynym kontaktem ze światem jest telefon, włą
cza się przypadkowo w rozmowę dwóch męż
czyzn, którzy planują zamordowanie jeszcze tej 
nocy samotnej kobiety, zamieszkałej właśnie 
w jej dzielnicy. Reszta sztuki to daremne usiło
wania skontaktowania się z jakąś ludzką istotą 
- z mężem , szpitalem, policją, wreszcie darem
ne próby przekonania kogokolwiek o grożącym 
jej niebezpieczeństwie, o tym, że nie powinna 
pozostać sama, że ją zabiją. Napięcie jest szalo
ne, rośnie z minuty na minutę. Po zakończeniu 
sztuki rozdzwoniły się centrale telefoniczne no
wojorskich komisariatów policji. Telefonowały 
samotne kobiety, które bały się pozostać same 
w domu tej nocy. Sztukę tę powtarzano wielo
krotnie, grały ją znakomite aktorki, wreszcie na
kręcono na jej tle film z Barbarą Stanwyck w 
roli głównej. Kiedy nadeszły czasy telewizji 
grały ją niemal wszystkie kraje Ś\viata. U nas 
główną rolę w „Pomyłce" kreowała Aleksandra 
Śląska, stwarzając postać uznaną powszechnie 
za jedno z jej największych osiągnięć aktor
skich. 

Lucille Fletcher jest także autorką wielu po
wieści kryminalnych . .Jedna z nich „Krzyk w 
nocy" ukazała się przed czterema laty, nakładem 
„Czytelnika". 
„Bezsenność" (Tytuł oryginału „Night watch") 

jest pierwszym dziełem teatralnym tej utalento
wanej autorki. Premiera odbyła się w 1972 roku 
w New Yorku na Brodway'u, później grano ją 
w Anglii; niedługo ma powstać film z Elisabeth 
Taylor w roli głównej. 

Lucille Fletcher mieszka ze swoim mężem 
Douglassem Wallop, znanym ameryka·ńskim au
torem powieści sportowych, na wschodnim wy
brzeżu Stanów Zjednoczonych w stanie Mary
land, w małej miejscowości o pięknej nazwie 
Oxford. Państwo Wallop mają dwie córki. .Jedna 
z nich debiutuje w tym roku pierwszą powie
ścią, druga jest redaktorką w jednym z wielkich 
wydawnictw nowojorskich. Cała rodzina na
miętnie uprawia żeglarstwo w chwilach wolnych 
od stukania na maszynie. 

Lucille Fletcher wygląda właśnie tak jak so
bie czytelnik wyobraża autorkę kryminałów. Ma 
kruczo czarne włosy, zaczesane w gładką grzyw
kę, czarne, wnikliwe oczy, okolone ciemnymi 
rzęsami, cerę bardzo białą. Patrzy na każdego 
uważnie i nie bez życzliwości, mówi mało , słu
cha pilnie i magazynuje w pamięci wszystko co 
dzieje się dokoła. 
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Jako pisarka realistka musi przecież dobrze 
znać życia. Przy bliższej znajomości okazuje się, 
że pani Fletcher jest osobą bardzo nieśmiałą, 
że ożywia się dopiero kiedy rozmowa odbywa się 
w cztery oczy. Ma się wrażenie, że boi się no
wych lud2ii, że boi się ludzi w ogóle. Może wie o 
nich coś takiego czego my nie wiemy? 

Prowadzi rozległą korespondencję, między in
nymi ze swoją polską tłumaczką. Od lat wy
biera się do naszego kraju i w najbliższym cza
sie zamiar ten zostanie zrealizowany. Należy 
się spodziewać, że w rezultacie powstaną dwie 
powieści. Jedna napisana przez Douglassa Wal
lopa a druga przez Lucille Flechter, a więc pol
ski kryminał i polska powieść sportowa. 

Mira Michałowska 

Od redakcji „Progrnnrn". Wbrew naszemu 
zwyczajowi nie byli.-<my w stanie zamieścić zdję
cia autorki „Bezsenności". Fotografia L. Fletcher 
nie nadeszła w porę z U.S.A. 

KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI 

O ŚWIECIE PRZEMOCY 
(FRAGMENT) 

„Żródeł (aktów przemocy) poszukuje się w za
chodniej zasadzie niewtrącania się w cudze 
sprawy, która zwyrodniała \V obojętności, ale i 
przestrzega się przed obwinianiem społeczeń
stwa. Poczucie powszechnej i wspólnej winy jest 
wygodne dla jednostek, bo ułatwia ~djęcie_ z sie
bie odpowiedzialności, a zarazem mebezp1ecz.ne, 
bo wykorzystywane przez samych przestępcow, 
którzy nie tylko nie przyznają się do winy, ale 
przedstawiają siebie jako ofiary społeczeństwa 
i sami przechodzą do oskarżeń. Mnożą się opo~ 
wieści o wypadkach, kiedy wysoko opłacem 
adwokaci próbują atakować świadków, czy ofia
ry przemocy, w czasie rozpraw sądowych j~ko 
„społecznych zbrodniarzy", którzy będąc częscią 
społeczeństwa przyczynili się do degrengolady 
oskarżonego, sami· więc spowodowali swoją 
krzywdę. Opowiadano mi o parze ludzi, która 
mieszkając pod Nowym Jorkiem nie była od kil
ku lat w mieście „mszcząc się" na nim, jako na 
symbolu zła. Inni szykują się do odparcia agre
sji, zbroją się, ćwiczą w strzelaniu, judo, kupu
ją specjalnie szkolone, niebezpieczne i bardzo 
niemiłe psy. 

Ujawnia się tu zasadnicze prawo przemocy, 
które nazwałbym „prawem zachowania energii 
przemocy''. Energia przekazana w postaci' naci
sku, gwałtu, pozornie zanika, zużywa s ię w ak
cie przemocy, ale w rzeczywistości magazynuje 
się w ofierze, ofiarach czy ich „spadkobiercach", 
aby nieraz po latach, a nawet w innym poko~e
niu wyzwolić się. Mechanikę błędnego koła m e
nawiści i gwałtu oddaje wypowiedź jednego 
z terrorystów: „„.nienawidziłam i świat niena
widził mnie, ponieważ ja nienawidziłem". Dru
gim, wynikającym z pierwszego, jest. prawo 
łańcucha. Przemoc raz wyzwolona, krązy, prze
nosi się z jednostki na jednostkę i najczęściej 
jej nosicielem jest przypadek. 
Krążenie przemocy w nowoczesnym społe

czeństwie jest bowiem nieodłączne od jego 
anonimowości". 

„Literatura na świecie". Nr 4. Krzysztof Kąko
lewski - Przemoc-zmasowaną słabością. Stro
ny 43-44. Tytuł od redakcji. 
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APEL DO MIŁOŚNIKÓW TEATRU 
Przystępując do pisania „Zagłębiowskiej 

kroniki teatralnej 1906-1922'', stwierdzi
łem, że będące w moim posiadaniu zbyt 
skąpe materiały, uniemożliwiają odtwo
rzenie nawet przybliżonego obrazu dzie
jów zagłębiowskich scen w okresie wy
mienionym w tytule przyszłej książki. 

Dwie minione wojny w niemałym stopniu 
przyczyniły się do zniszczenia źródeł, jed
nakże w rękach zagłębiowskich miłośni

ków sceny znajdują się niewątpliwie ta
kie nie znane mi materiały, jak afisze, 
programy, zaproszenia na imprezy, życio
rysy i fotografie aktorów i działaczy tea
tralnych, zapiski amatorów oraz roczniki 
prasy („Iskra" i „Kurier Zagłębia") z lat 
1910~1 !H4, które zawierają niewątpliwie 
zapiski, dotyczące przeszłości scenicznej 
całego Zagłębia. Te chronione pieczołowi
cie źród ł a mogłyby w niemałym stopniu 
przyczyni ć się do wzbogacenia treści pla
nowanej książki, dlatego też zwracam się 
do wszystkich miłośników teatru z gorącą 
prośbą o wypożyczenie mi posiadanych 
materiałów na okres umożliwiający spo
rządzenie odpisów i wykonanie fotokopii. 
W pracy, mającej objąć również dzieje 
scenek amatorskich, zostaną podane na
zwiska tych wszystkich osób, które przy
czyniły się do jej powstania. 

Kruk<)w, dnia 15 kwietnia 1973. 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 

Stanisław Książl'l<-Staszewski 

Z PRZESZŁOSCI TEATRU ZAGŁĘBIA 

KAZIMIERZ OLSZEWSKI 
- -

ZA GORNOSLĄSKĄ MIEDZĄ 
I „„.W tych latach poli cja pruska w niemałym 

stopniu interesowała się również tymi zakordo
nowymi przedstawieniami, w których brali 
udział mieszkańcy Górnego Śląska. Dotyczyło 
to zwłaszcza tych imprez, które w jakiś sposób 
mogły zaszkodzić cesars twu, a m . in. dwóch 
przedstawień zorganizowa nych w dniach 8 i 9 ma
ja 1907 r. w Niwce, dokąd przybyło również sze
ściu mie~zkańców Mysłowic. Czterej z nich byli 
w mieście znani z przywiązania do polskości, 
dwaj pozostali byli uważani za Niemców. Nie 
umiemy powiedzieć, jakie sztuczki wówczas gra
no, ale część zysku organizatorzy imprez prze-
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znaczyli na pomoc dla strajkującej w zaborze 
pruskim młodzieży szkolnej. To skłoniło komisa
rza granicznego do złożenia odpowiedniego mel
dunku prezesowi rejencji opolskiej, który za 
pośrednictwem katowickiego landrata zażądał 
od burmistrza Mysłowic złożenia w tej sprawie 
wyczer;:ującego wyjaśnienia. Ten ostatni uczy
nił zadość poleceniu zwierzchnika, podając , iż 
niektórzy z obecnych na imprezie mysłowiczan 
uczynili to, kieruj ąc się koniecznością utrzyma
nia w celach handlowych dobrych stosunków 
z polską ludnością pograniczną. Nie umiemy jed
nak powiedzieć, jak zachowały się władze pru
skie w czasie, gdy zespół Eugeniusza Majdrowi
cza w Sosnowcu w początkach 1907 r. kilkakrot
nie wystawił zabroniony w Rzeszy utwór 
S. Zembrzuskiego p. t. „Bohaterskie dzieci", 
których akcja wiąże się ze strajkiem szkolnym 
w zaborze pruskim. 

Tu trzeba wspomnieć, że tal<że i na początku 
XX w. zagłębiowskie środowisko teatralne sta
rało się podtrzymywać zapoczątkowaną już 
u schyłku XIX w. tradycję, mającą na celu 
tr\':a łe powiązanie z polską s ceną ludności Gór
nego Śląs ka, a zaangażowani poUtycznie sosno
wieccy aktorzy występowali nawet w niektórych 
sztukach, wystawianych przez śląskich socjali
stów. 

F. Trąbalski zapamiętał, że dwóch członków 
zagłębiowskie j sceny grało pospołu z amatorami 
w utworz e G. Zapolskiej p. t. „W Dąbrowie Gór
niczej". Prasa "Ó rnośląska z uwagi na bliskość 
dojazdu do Sos nowca, informowała swych czy
telników o wielu imprezach artystycznych orga
nizowanych po drugiej stronie granicy, zachęca
jąc ich do brania udziału w przedstawieniach 
i koncertach. Podobnie było w marcu 1904 r., 
kiedy to w sosnowieckiej resursie koncertował 
skrzypek, wirtuoz hiszpański, Pablo Martin Sa
rasate de Navascues, lecz najchętniej i najczę
ściej reklamowała polskie przedstawienia, urzą
dzane w Sosnowcu i w Krakowie, czyniąc to 
z myślą o u trwa leniu więzi łączących Śląsk 
z tymi ośrodkami. Gdy u s chyłku 1904 r. zjechał 
do Sosnowca ze swym zes połem Julian Mysz
kowski, górnośląska prasa poinformowała o tym 
swych odbiorców. Nawet wystawiony przez ten 
zespół „Palestrant" K. Milloeckera znalazł w 
oczach i:ra sy niemałe uznanie może także i z 
uwagi na tematykę libretta . Prasa śląska popie
rała również teatr Eugeniusza Majdrowicza, 
o którym powszechnie wi edziano, iż przez szereg 
lat stał na czele trupy, urządzającej przedsta
wienia w Wielkim Ks ięstwie Poznańskim i Pru
sach Zachodnich. Sam Majdrowicz usiłował w 

1906 r. anon sować imprezy swego zespołu w Ka
towica ch, ro z l epiają c w tym mieści e afisze, jed
nakże policj a do tego nie dopuściła , chociaż w 
Sos nowcu podobne druki katowickiego teatru 
zupełnie nie przeszkad zały. A przecież Majdro
wicz pragnął zaprosić S!ązaków tylko na „Obro
nę Częstochowy" Julia na z Poradowa. W czasie 
pobytu trupy E. Majdrowicza w Sos nowcu ape
lowano do widzów zza kordonu, by uczestniczyli 
w przedstawieniach \,vymienionej wyżej sztuki 
ora z grane o w niedzielnych godzinach popołud
niowych „Zaczarowanego Koła" L. Rydla . Dzien
niki górnośląskie in formowały również publicz
ność o działalności zespo łu Stanisława Książka
Staszewskiego, który podpisuje kontrakt dzier
żawy teatru z Tow. „Hr. Renard" w Sosnowcu. 
i w końcu września 1909 r. rozpoczyna działalność 
artystyczną w tym mieście. 

Fragment książki p.t. „Kronika teatralna Górnego 
Sląska J868-19H", która ma ukazać się naklalłem Wy

dawnictwa Literackiego w Krakowie. 

W NASZYM ZESPOLE 
WACŁAW 
ZBIGNIEW 
JANKOWSKI 
AK TOR 

Studiował na Wydziale Aktorskim Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie. Profesorami Jego byli: 
H. Zaczek, E. Fulde i J. Jarocki. Egzamin magi
sterski złożył 29 czerwca 1973 r. Pracę artysty
czną jako aktor rozpoczyna w sezonie 197:3/ 4 na 
scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu. 
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