
I' le~u•olu szluh redzl.-c.l. Ich 

„Gastello'' J. Sztol{a 
Państwowy Teatr Pawszechny-Wa1szawa 

G ASTELLO był lotnik iem ra- 1 gu obra.i.ach młoc!OOć Gastella i je
:. dzieck:m, który zgJlął w p:erw •

1
. go życ . e rodz.inne, Jego upa.r t4 pi a

szych dniach wojny radziecko- cę i niezłomne poczude obowiązku 
niem:eck;ej, w czasie lotu nad wobec radzieckiej ojczyzny, usuwa 
Mołodecznem, k:edy zam:ast rato- jące w cień, wszeik:e osobiste am-

i wać s :ę na spadochronie, rzucił się t> ic~e, czy prywatne uczucia. Umi-

... „„„„ .......... 
dZ'ieć, aby wysiłek ten został u
wieńczony powodzeniem. Bardzo 
rozbudowane efekty świetlne były 
zastosowane w sposób mechanicz
ny i nie łączyły się z sensem sztu-
ki. Inscenizator umieszczając 
wszystkie sceny ie i wnętrza, 
na tle szero ·ego przestworza, 
ptawdopodobn· c iał zasugero
wać widzowi ielk przestrzeń, ja
ko domenę działa ;.a i tyw~oł lot
nika - bohatera szt i. Ale prze
stworza te ginęł ciemnościach 
- nawet w słonecz~ południe nad 
morzem, co, wytwa&ło jakii po
sępny nastrój, zupełnie n!ezgodny 
z charakterem sztuki. 

w płonącym samoloc·e na zgrupo- 1 łowanie zawodu 1 obowiązek naro-
1 wan.e czołgów n iemleck.ch, zada-, dowy, oto dw.e podstawy, na któ-
1 jąc im poważne straty. Wspaniały rych opiera s:ę ten pomnik boha-
! czyn lotn.ka przeszedł już do le- terstwa. Ponadto z tym rozmachem deko-

gendy, a właściwie do żywej tra- Patriotyczne widowisko Sztoka, racyjnym kontrastował kameral·1 
dycji i zna.ny jest dobrze każdemu jest na pewno bardzo bliskie dla ny styl gry aktorów, gry, która 
dziecku w Związku Radz'eckim . w•dza radz.eck:ego i mimo swych zresztą na ogół utrzymywała s ię 
Im:enlem Gastella nazy,wa s ię tam nazbyt częstych partii deklaratyw- na poziomie przeciętnego teatru a
szkoły i zakłady przemysłowe. Za- nych, niewątp!Lwie spełnia dużą matorskiego. Reżyserowi nie udało 
liczony on został w poczet w1el- funkcję wychowawczą. Zwłaszcza, ·s:ę też ~trochę w·yao1licie auno
k ich bohaterów narodowych. jeżeli jest poparte odpowiednim wy sfer ż cia radzieckiego i charak-

Izydor Sztok pokusił s '. ę o na- razem teatralnym. teru ludzi radzieckich. Jeden J. 
pisanie sztuki o Gas~ellu. Chc'. ał N•estety w warszawskim Teatrze Tacz:vtt, 1tfko Gutello miał w 
pokazać co było przedtem, n im Powszechnym wyrazu tego sztuka pierwszych odsłonach W:ele szcze
nieznany jeszcze wtedy Gastello Sztoka nie otrzymała. z szacun- rej, czasem nawet wzruszaj ącej na
dokonał swego bohaterskiego czy- kiem trzeba podnieść wielki wys:- turalności. Prawdziwa w scenie w 
nu, dzięki któremu przeszedł do lek l.nscen:.zatora i reżysera, Cz tajdze była też M. JędreJek -Gar
potomności .A że życ:e bohaterów Szpa.kowicza, jaki wł~ył on wraz z bowska„ 
nie koniecznie bywa dramatyczne, zespołem pracowników w techn!- , Dobra muzyka Z. Turaklero wy
powstała z tego raczej opow:eść sce czną stronę przedstawlenJa, przy I pełniała przerwy między odsłona
nicz.na, n iż sztuka dramatyczna. skromności środków, którymi dy mi. 
Opowieść ta orzedstawia w szen- sponował. Ale nie można powie· AUGUST GRODZICKI 
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