Historia, literatura, a przede wszy
stkim podręczniki szkolne i książki
dla młodzieży pełne były opisów bohaterskich czynów. Pokolenia wycho
wywały się na tych opisach. Wszystkie narody utrzymywały kult boha
terstwa... albowiem gdy nadchodziły
chwile ciężkich zmagań, myśl o wiel
kim czynie była gwiazdą przewodnią
walczących tysięcy.

Gdy dziś czytamy krytycznie życia
rysy „wielkich ludzi", stwierdzamy,
że aż nadto często czynnikiem decydującym
o powodzeniu był hazard
życia. Stawiać wszystko na jedną kar
tę, nie tylko w grze wojennej, to by
ło motto. A gdy los się uśmiechnął,
gdy wybór karty okazał się słuszny,
wtedy następował plon wygranej w
postaci rozgłosu i, dostatku.
Wychowana w takiej ideologii mło
dzież marzyła o tym, aby raz zaryzy
kować, a potem całe życie czerpać
kOTzyści z tego ryzyka. Wiele lat minęło zanim obudził się krytycyzm.
I trzeba było wielkiego wysiłku,
aby wyjaśnić społeczeństwu. że rozgłos nie oznacza wi.elkości.
Z przypadku nie może powstać
trwała myśl, ciągły trud. Z przypad
ku rodzi się tylko nowa sytuacja. Bu
dawać nie można przypadkami, nie
stawia się gmachów na fundamencie
ryzyka. Twórczą jest tylko praca i po
czucie obowiązk·u.
O tym zagadnieniu mówi I. Sztok
w sztuce „Gas.tello". Jest to opowieść
o lotni.ku, bohaterze Związku Radzieckiego. W swej opowieści autor
uczcił wielki charakter,
apoteozuje
ofarę życ i a i śmierci - lecz przede

Aktorzy dali z siebie duży wysiłek;
nie wszystko wyszło, że bohaterstwo chwilami było „poczciwe" - to
niedostatki
temperamentu.
Obok
wielkiego, zasadniczego konfliktu,
autor pokazuje nam jakby drugopla
nowo wątek uczuciowy. Stanowi on
Sztuka J. Sztoha w WJikonaniu
doskonałe ti:o dla rozwoju idei pracy
i poswięcenia. Wątek ten niestety
Państwowego Teat/u Powszechne~o
nie został należycie ukazany. Sceny
wszystkim ukazuje jaką drogą dożycie daje odpowiedź na ów za- ~ liryczne pomiędzy Gastello (J. Tkaszedł Gastello do chwały.
rzut. Aparat Garina jest tak zanied- u czyk) i Anną (R. Tomaszewską) ~
Sztok umie wytknąć granice pomię bany, że staje się przyczyną kalec- „w,.vkroczvły poza wiem amators~I
dzy rozgłosem a wielkością. Od chwi twa, omal nie ' utraty życia przyjacie
Poprawnie zagrali role epizoayczli wejścia do szkoły lotniczej zaryso la. Następuje wybuch wojny, co się ne B. Kostrzyński S. Libner, T. Kuwuje się zatarg pomiędzy nieśmia- wydawało Garinowi nieprawdopo- balski„ J. Zejdowski, M. JędreJek
łym uczniem Gastello, a sławnym je dobne.
Z 1ej ni,ewiary wyn'kalv z"- Garbowska. Garin, kontrast Gastello,
go nauczycielem Garinem. Gastello niedbania Garina, które okazały się Garin, który przechodzi ewolucję od
przez szereg lat pracuje, uczy się, zda- ciężką przewiną. Takich win nie wy pychy do pokory, został w interpreje sobie w pełni sprawę ze swej od mazuje osobiste poświęcenie.
tacji J. Mich.alewic,a płytkim od po
powiedzialności. Chociaż z czasem
Garin zdegradowany _ Gastello ~zątku. . do końca. ~ie o~powiada to
czuje się na siłach, chociaż przeczu- prowadzi do boju swych lotników. mten.c1! autrr::i. «:Jyz Gann upokorzo
wa, że Garin niezbyt szlachetnie usu Usiłując zatrzymać Niemców prących ny gmie Jak bohater. .
.
wa go ze swej drogi - młody lotnik na wschód gi,nie pod Mołodecznem.
M~zyk1l: =?b. ~urskiego brzmiała
pleni z duszy chwast zazdrości i mil W ostatniej chwili płonący samolot pr~yJemm.e ~, zn~Jomo •. ~r.ace malarczy. Przemawia dopiero wtedy gdy z rzuca na czołgi nieprzyjacielskie. Na skie S. ~ammskiego (Jesh to znac~y
lekkomyślności Gari.na powstaje stra stępuje epilog. Rozmawia dwóch wy dekor~cJe) doskona.łe w tworzeniu
ta społeczna i narodowa. Gdy ów mo rostków. Rozmowa mówi nam, że ro nastroJU pr.zestrze~i:
ment nadchodzi przestaje się wahać. śnie nowe, dzielne i zdrowe pokoleReasur;iuJąc, Jesh przedstawienie
- Uganiasz się tylko za rozgło- nie które dziedziczy ideały Gastello. nav.;e~ meco utrk~, warto łe. zobasem, za sposobnością, .aby zablymąć
'
czyc i zapoznac się z wyrazme dy- oskarża dawnego mistrza - opuTeatr Powszechny dokonał dużego daktycznym
scenopisarstwem raściłeś się w pracy
wrs!~ku, aby ukazać nam tę opo- dzieckim. Sztuki biograficzne są zja
Oskarżenie jest słuszne, ale Garin wiesc.
Reżyseria Szpakowicf:a była wiskiem rzadkim. „Gastello",
który
usiłuje się bronić. - „Moje zasługi..." staranna i wnikliwa. ~tuehpje jest oddaniem hołdu bohaterowi, a
a pocz tku szt ki u
ol 1auką dla żyjących - jest wśród
- woła. - „Ojczyzna potrzebuje z
sług przyszłych, a nie przeszłych" ,
ory Jest właściw.k ząm~ę- ich wyr.aźną pozycją.
brzmi odpowi,edź. Garin próbuje sam ciem "t!ramarn, srądTeż powtąrza sili!
Przekład Cz. Szpakowicza popraw
oskarżać. „ J~ste:ś. defetyst.ą z t
::...E.o , s
"!1lfS\rQJu na ~kończe • ny - tekst poetxcki J. M~ślińskiego
przesadną ostroznoscią, przewidywa-1 me. 01o~k rezisera oyHl:[ ~~zy trudno nam ocen ie, gdyż z spiew"nyc·1
niem najgorszego" - mówi do Ga- diQ:O\i..'""fL.n'r ~CU oez._silfody dla pieśni nie usłyszeliśmy ani jednego
stello.
sztuki.
wyraźnego słowa.
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Festiwal Sztuk Radzieckich

„GASTELLO"

1 Rzeca~fU'-lt'ta ,;-::-15.!)!.„ ł9..

że

