
Opowieść o bohaterskim Jotni·ku 
„Gastello", sztuka w ; 1 obrazach Izydora Sztoka, w prze

kładzie J. Maślińskiego i Cz. Szpakowicz:a. Premiera Pań
stwowego Teatru Powszechnego w Warszawie. 

W przeglądzie współczesnych 
sztuk radzieckich, jaki daje 
Festiwal, nie zabrakło znanej 
sztuki Sztoka „Gastello" - i 
nie zabrakło słusznie. J akkol
wiek bowiem opowieść drama
tyczna Sztoka o tym sławnym 
lotniku radzieckim nie może 
się swoim artystycznym forma 
tern równać np. z „Młodą 
Gwardią" Fadiejewa, zyskała 
w Związku Radzieckim również 
znaczną popularność i budzi 
wiele wzruszeń. 

W szeregu krótkich obrazów 
pokazuje „Gastello" dzieje ży
cia Mikołaja F. Gastello, ur. 
w 1907 r„ zgasłego w 1941 r. 
Widzimy przejście Gastella z 
cywila do lotnictwa, jego pierw 
sze kroki w nowym zawodzie i 
stopniowe doskonalenie się nie 
tylko jako wojskowego lotniki, 
lecz jako człowieka uspołecz
nionego i komunisty. Na tle te
go głównego biograficznego 
wątku zapoznajemy się z ży
ci„m paru in:1ych lotników, a 
przede wszystkim z życiem 
Sergiusza Garina, najlepiej na
rysowanej postaci utworu Szto
ka, z oficerem ambitnym, próż
nym i lekkomyślnym aż do ka
rygodnego niedbalstwa, ale 
przecież uświadamiającym so
bie swe winy i okupującym je 
bohaterską śmiercią. 

haterstwo lotników radziec
kich, pragnął złożyć hołd m~
stwu i bezgranicznej ofiarno
ści. Szkoda, że nie ustrzegł się 
przed pewnymi uproszczeniami 
psychologicznymi i fabularny
mi, a zarazem przed zbyt 
pierwszoplanowym tonem pa
tosu, z rzadka tylko łagodzo
nym akompaniamentem humoru. 
Patos ten - zwróćmy np. 11-

wagę na główną scenę w sa
molocie - jest umowny; trze
ba jednak przyznać, że jego 
wewnętrzna szczerość i żarli
Yrość nadrabia braki artystycz
ne. 

Robota Czesława Szpakowi
cz:1. przy inscenizacji „Gastel
lo" pokazuje, że nader skrom
nymi środkami można .nieraz c
siągnąć dobre rezultaty. Toteż 
wydaje mi się, że słuszne było
by z opracowaniem scenic~
nym Szpakowicza zapoznać 
świetlice, które utwór Sztoka 
powir.ny włączyć do swego że
laznego repertuaru. 

W sztuce grają M. Grabow
ska, R. Tomaszewska, B. Ko
strzyński, S. Libner, J. Micha
lewicz, J. Zejdowski. Muzyka 
Zbigniewa Turskiego. Sce
ny z dziećmi winny ulec mak
symalnym skrótom. 

Osobna wzmianka należy się 
Jerzemu Tkaczykowi, odtwa

Bo i Garin, zawistny rywal rzającemu rolc;i tytułową. Tka
Gastella, i sam Gastello, wzór czyk jest jednym z niewielu 
oficera Czerwonej Armii, giną u nas aktorów, którzy trafnie 
śrr.iercią lotniczą na tym sa- umieją wyczuć i zagrać czło
mym samolocie, kierowanym i wieka radzieckiego. Rola Tka
dowodzonym przez Gastella, czyka w sztuce Rachmanowa i 
giną w początkach w~lki z 1.1a- Pyssa „Okno w lesie" na leży 
jeźdźcą_ !aszystows~im, gmą do ciekawszych, jakie widzi< -
n3: wpoł dobro,wolme, l-o za- 1 Ii ;'.my w n.mach F est ivrnlu. W 
m_iast skorz;~sta~ ze spadochro- „G:istello" narysował Tkr.czuk 
now rzucaJą się ~ pło1_1ąc~m również postać żywą, budzą
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s~molotem_na skupisko mem1ec . ·<lec z:ność i podziw. 
kich czołgow. 

Autor pragnął pokazać bo- JASZCZ 

TRY8VNA Ltl/Jll- /thra 13.X:!I.tt'J. 


