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Dzieje hohaterskie~o lotnika
lzyd.or Sztok „Ga.stello". Sztuka w 10-ciu obrazach, w prze. tella człowieka złożonego z
Cz. Szpakowicza. Premiera w Państwowym Teatrze wspaniałych zalet ale i z wielkich wad, które omal nie przy.
Powszechnym.
kładzie

Na inauguracyjne przedstawienie w całkowicie przebudowanym gmachu i na wyposażonej
w nowoczesne urządzenia techniczne scenie Teatru Powszechnego na Pradze wybrało jego
kierownictwo artystyczne (Karol
Borowski) wznowienie znanej
sztuki radzieckiego pisarza Sztoka „Gastello", który to utwór
mieliśmy już okazję po-znać w
niewielu przedstawieniach na
Festiwalu sztuk radzie~kich w
ub. roku.
Wybór ów należy uznać za
trafny. Biografic zno - sceniczna
o.powieść o życiu i śmierci Mi-

prawiają Garina o zgubę. W go.
F. Ga3tello, sławnego lot- dzinie największej próby i Garin
nika radzieckiego, który w dniu zdaje jedm:k egzamin charakte3 lipca 1941 r. zginął śmiercią ru, ginie bohaterską śmiercią w
lotnika w boju z faszystami hit walce z wrogiem ojczyzny u bolerowskimi - zawiera w sobie ku Gastella.
ogromny ładunek prawdziwego
Sztukę wystawił Teatr Pow.
patriotyzmu, jest wzorowa wy. szechny w tej samej inscenizacji
chowawczo i wywołuje w widzu i obsadzie, co w czasie Festiwalu
wiele mpcnych, prostych i szcze- sztuk radzieckich (gdyśmy już
rych wzruszeń.
o niej pi~ali). Reżyserował zaGastello w ujęciu Sztoka jest tern Cz. Szpakowicz, a w. ~łó.::4taki, jakim był naprawdę: jest llYCh
olacli. \~ili: Jerzy
nie tylko doskonałym lotnikiem, Tkaczy.k (prosty i szczery Ga.
o wszystkich zaletach, które ce- steli o), Jerzy Michalewicz ( Scrchują ż.ołnierza armii radzi er- giusz Garin), Ilole>ław Kostrzyń
kiej, ale i wspaniałym człowie- ski (lotnik - konEtrukto::: Stepa.
kiem, wzorowym komunistą. Au- nienko, przyjaciel Gastella)),
tor ukazuje w jego postaci pe- Stanisław Libner (rzetelnie za.
wien ideał, ideał trudny do osią- gra:iy mechanik Giriawyj), Jo.
i?"niecia lecz bynajmniej nie n'e- ls.nta Skowrońska (Anna, żona
dościgły; i to jest jego duży suk Gastella, bardzo ładnie o praco.
ces ~rty•tvczny. W ujmujących wana rola), Tadeusz Kubalski
sztukę, jak, w ramy, scenach w (major dowódca eskadry).
samolocie przedśmiertne słowa
Przed.s tawienie jednak - mi.
Gastella dźwięczą szC'Zerym pa- mo identycznej koncepcji - jest
,tosem i znajdują podbudowan:e lepsze niż to, które widzieliśmy
w całym obraz.ie dotychczasowe- na festiwalu. Jest takim zarówno
go życia bohatera.
dzięki większemu
zvaniu się
Gastello jest postacią pod każ. al<torów i zn.stosowaniu pewnych
dym względem najważniejszą w nowycłi pomysłów reżyserskich
s~tuce Szto~a.
W postaci Ser- I jak i s~utkiem kor~ystnego opr~:
grnsza Garma, nauczyciela i cowama tekst~, kt?re dało ~ało~c
zwierzchnika, .a później nieszcze- zwartą i wyw1eraJącą zam1enorego, zazdroszczącego przyja. ne wrażenie.
cielowi sukcesów, przyjaciela Ga
Sztuka powinna się cieszyć po.
steli& - ur.1iał jednak autOT wodzeniem, na które w pełni za.
przeciwstawić !loskonałości Gas. sługuje.
JASZCZ

kołaja

