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o nani pokazuje' i c 
esfiwal Sztuk R 

?z~~ ··Ś;~;tl·!~e · ~~1-byĆ' utworem 
lll"tystycznym, must wywoływać 
przeżycie estetyczne 

GASTELLO 

Z daje ml ę_ że wszystk'.e te wa
lory posiada równ!~ż sztuka Izy

dora Sztoka o Mikołaju Gastello, 
lotnikU l bohaterze Związku Ra.-

dzlecldego. Ze atarannośclą 1 po
myslowoś~ wystawił ją w ramach 
Festiwalu Państwowy Teatr Po
wszechny z Warszawy - w reżyse
rii Czesława Sz.pakow!cza. „Gastel
lo" to sztuka różna gatunkowo od 

'

·•1szystk'.ch widz!anych przez nas 
.ramat6w radzieckich, dlatego vry
staiw:enie jej wYWolało W:ele n!.e
porozumień. Rodzajem swoim naj
bardziej zbl:ża się chyba do Insce-
nizacji powieśc~ realistycznych. jak 
no. „Młoda Gward!.a" Fad'ejewa, 
czy .,Matka" Gorkiego, którą poka
zał Objazdowy Teatr Domu Wojska 
Polskiego - w reżyserii Emila Cha
bersk!ego. „Gastello'' to udrrm!\tY
ZO\vana, a raczej pol<~zana w form:e 
dialogów opowieść o autentycznym 
człowieku. bohaterskim lotniku, 
który zginął w ostatniej wojnie z 
Niep;~mi. Jej język jeS't prosty i 
nle~-ompUkowany jak życie prze
ciętnego człowieka; zdarzenia. kt6re 
ukazuje. nie q rzadkie. Dlatego 
właśnie może jest taka wzruszająca 
- dlatego nadaje S'ię do wystawie
n!.a przez jakiś wielki. ludowy teatr 
albo przez zespół świetlicowy. Nie 
można mierzyć jej wartości 2lwyklą 
miarą dramatu; funkcja społeczna, 
którą spełnia ta sztuka i środki, ja
kie wybrał autor, są najzupełniej 
odmienne. Z przedsta.wien!a ,,Ga
stella" wyjdzie bar<lzo n!ezadowolo
ny widz normalnego teatru, przyzwy
czajony do oglądania dramatów o 
dramatycznych, skompl:kowanych 
konfliktach psycholog'~znych, p~sa
nych aforystycznym stylem. Dlatego 
też wystawlart:e tej mtuki przez 
teatr zawodowy, do tego jeszcze sto
łeczny, wYdaje mi się pomysłem 
chybioc.1ym. Na innej scenie, d~a wi
dza szukającego w teatrze innych 
wartości, może być wartościowym 
przeżyciem. 

Z zespołu wyróżnił s!ę Stanisław 
L".bner, jako Paweł Giriawyj, me
chanik; stworzył postać bez zarzu
tu, opracowaną kou.sekwentnie rolę, 
prostego, dobrego czlow:eka. Inteli· ' 
genin.ie choć monotonnie grała Re
na Tomanewska. Jerzy Tkaczyk ja
ko Mikołaj Gastello wypadl trochę 

ado· 


