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Lof!tłka, ota~cego p4eczotowi~

J\Clł Anną byila Rena T o m a •
s z e w 11 k a, bempokednim, nida
sobllwY'lll Wlk\orem - BelNIMr
K .o s t r z y ń • k i. Jeny MhlM
lewicz, prede11tyn&wa11y ~J ioę
rol innego typu., dał z aiebie mMt
simum, by ~ć p,-alkowa.
tero, lekkomyśln.ego Gar6aa. kiel'7
,Jeftnak bohatenko oka1mJe SWft

tł'D.ą

winę.

Bohater

Zwiq,zku fuwtziecldąo, ~
swój płonący samOlet
na skupisko hitlerowskich żołnie.
rz:v l n.pasów broni, zginął, śm'et
cią nawet służąc Ojczyźnie,
„Całe moje życie było przygotowaniem do tej chwili" - oto l!lło.
wa, ja.kle Sztok Wlkłada w \IM tytułowej pcsł-act swej ntnld, by po
tern ukazać właśnie całe to żYcle,
tycie robotnika - kom~. iJ'ilie
żolnł~a, internacjonalisty i pa.
trfoty,
Nie było to zadanie łatwe, bo nie
łatwo jest odtwo1'zyć bohaterstwo
w cMej jego wielkoś<'i i prost~.
nie mówiąc już o trudneścia.ch, jakie nasuW1lło przedstawienie na
deskach scenicznych lc>sów lotnika,
ale dramaturg radziecki, porwany
tematem, dał obraz prawdziwy, su
restyWDy, WZTUnający i JM)(lnioosły
zarazem,
Akcja swłuki obejmuje cllronoło.
gicznie prawie dwadzieścia lat. By
przedstawić T.'57.ystkie naJważnie.L
sze wydarzenia., by naświetlić
wsSechlłrennie posłać GMtelło za.równo w Jeco życiu prrw&.tinym
Jak w 11tosunkach służbowych, by
rzucając

.fl,

Szereg scen „. •
, jak bariuJe
Ilię stalowa l,lnS!la Głietello, Ztlłnłe..
rza, który \(ez chwili wahania. czy
wewnęłrznej choćby słabości, llPeł

nia

na.juciąiliwae

dlań

swój ll&łlMllo(
I~

rozk&ZY.

Dow'4łey lftl-

U1nledąceco

zciebye

W ~ rełaela wy.._.:
L ł" n e r (tłoWy Ja•
,,diitwny ptak" - mechanł'k) ! ~
~o wyroznmlalo6o1, rdy webo. ~ K.. u .b tl • k~ i
Maft. .Ję
dzl w l'l'ę .....,.. ......... Koo~ ...ek - G a r b o w 1 k a,
Ofll'G ntęU i oJea, który potra.fł
Osobna pochwała nalay się Są&
l'O'IVqo,

miłoś~ pedw~h.
Koł9-', r•
i•Wl!l'O do ~ceń, ale nie ma-

swe Ideały w-poi~ w swych naJbllż
szyeh.
Trudno ocenić w całej pełni wy.
ohowaw~ zna.czende sztuki o wiel
kim Iotnlłku, sztuki, która unaocz_
nia, na czym polega siła Armii Ra
dzieckiej i radzieckleio lotnictwa,
tych, opiewanyc-h przez pieśń 1udow1': , sokołów sta.Iłnowslrlch",
ZTUKA ze względu n& 1w6J
1~cany
chM'akłet',
ze
W'&l'łędu na ogl'OIDDY, za.warty w
niej łatłanek emocjonalny t ideelo
słontY, nie była. la.twa do WJ9ła
~·ienia i na tY111 więJiine uzna.-
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i ksz.talłowanie słę przed«t.&wienłe, zrea.lbowa.ne przez
tych wszysłildch · cech, które uczy- Teek Powsseehlay.
OzMław !!I z p a k o w i e z, Ja
niły zeń WZÓr lotników radzteekieh,
Sztok uciekł 9łę do śmi.łycb skró. lro łmceeir&tor t reż"!'IH!I' dał zwarwydobyłów, daJ~ch w snmie wYł'......., łlł. Jednol~ koncepeję,
ukazać genezę

a zansem

I

halłstycną ~ę

w&Jitc se

rze

Osiwnt.ł

to,

nł1lld jej głęboki,

fałl!llowany

czywłstołcl.
wprowadz&jąc nie-

wielką ilość

pato.,

nie.
i wielatmosferę, pro

p~

llMść poełaci, C11Y11łą

i.1-tykę ideoloriczną.

postaci, z Jrł.óryoh ,JecL
Ra.Miecldtl sztuki WYmecaJą, spe.
nak każda ma w sztuce swą ściśle
cjalnego stylu rr:v, z którego przy.
określoną rolę, ka.Zda stanowi nie.
swojeniem artyści nasi nie zawsze
jako klucz do tej czy innej streny
da.ją sobie radę zespół Teatru
chara.kteru głównego bohatera.
Powszechnero tym razem na ogół
PEŁNIAJĄ się manenia kompinie wirt się. w odłwanane posomolca Gastelło: wi>rost .j>d sł8.CJ_i, Dotyczy to przede wszyst'"
warsztatu fabrycznego przyjęły zo- kim Jerzego Tkaczyk a, który
staje do s:r;koły lotniczej, I oto
rozpoczyna się droga nieustannej
pracy nad sobą, w której łdikoła
jowi ja.~ przykład przyświeca postać bohatera powietrza,
CrkMOwa., w której potężnym bodźcem
jest dla. niego mi'lość ojczyzny, jest
chęć zasłużenia na pochwałę z ust
wielkiego Wod~ i Nauczyciela, Sta

S
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llnfl..
By w ca.lej pełni uwydatnić ce.
chy przodującego żołnierza. i · dowódcy, jakim staje się Gast ello,
autor }>ł'Zeciwstawia mu posta-O Ga
rlna - lotnika nie mniej zdolnego, który jednak, ul>').}Gny p-0cząt_
kowyMi sukcesami, daje się unieść I
zarozumiałości I przestaje praco-

I

,,GasttUłJ"

8tanł91&w

kow!i.miowi stworzył

soenoenf~i. kłór:v

pomysłową,

oprawę, harmonizującą

terem sztuki i

synteły~

z charak-

podkreślającą

niewąitpllwe pokrewieństwo

jej

z fil-

mem.
Przekład nie wzbudza zastrzeżeń,
„<iASTELLO" to s~uka, która
zuruguje na Ja.k najszerszą popularyzaoję w kołach
wojskowych.

Anna Jakubiszyn
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