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SCHODEI( ... 
ale czy wyżej? 

Kazimierz Korcelli: „Baloniki „. baloniki". Komedia w 2 ak
tach - 6 obrazach i 6 intermediach. Inscenizacja i reżyseria: 
Kazimitrz Krukowski. Scenografia: Mikolaj Sas11kin. Piosenka 
,,Batoniki„. baloniki" tekst Jerzego Jurandota, muzuka Wiktora 
Osieckiego. Prapremiera w Teatrze S11rena w Warszawie. 

T AK się dziwnie tlo:tylo w ty
ciu I bezżyclu, :te w ciągu 

kliku lat nie oglądałem „Syreny". 
Słyszałem coś tam I c1ytałem, że 
przeszła pod znakomite kierownic
two „Lo)lka" (Kazimierza Krukow
skiego), :te ltd. 

Komedia czy ściślej biorąc farsa 
Kazimierza Korcellego w ramach 
tego zasłużonego bądź co bądź w 
dziejach naozeJ satyry - teatru -
ztnlepokolla mnie jednak I mimo 
usilnych starań ze strony zarówno 
autora. Jak I widza - Jakoś nie 
ubawiła. 

Sam pomysł komedii może nawet 
niezły, ł>1czący wątek „Lasu" 
Ostrowskiego z teatralizacJ'I :tycia 
- Jewrelnowa, nledość oryglnllny. 
ale daje się do czasu oprocentować 
w sztuce, póki się nie rozleci na 
szereg kabaretowych. nlepowh1za
nych ze sobą epizodzików. 

Ostrze względnego dowcipu moc
no stępione , dotyczy bowiem sytu
acJt naszej sprzed lat dobrych plę-

rlu (ankieta per.onatna, pochodzc· 
nie ... ), a cza.em t!edemdzieslęclu 
pięciu - z okresu „Biesiady Lite
rackiej", „Kłosów" i .,Bociana" 
(młoda tona, miit safanduła, wpra· 
wlone zęby.„) . • 

Uzecz zastanawlaJ>1ca, Jak nagle 
wysycha źródło nuzej - tak :tyweJ 
przeclet przed kilku laty satyry„. 
Jakby >.abraklo nagle aktualnego 
tematu do satyry! 

Nie zawsze Istotnie winić o to 
można tylko utyrykó1.-. Faktem 
Jednak Jest, że przutllśmy widać 

przn Jak11ś przełęcz, za któr:i, nie· 
zbyt wesołe ukazały aię nagłe per. 
spektywy, skoro tak zrzedła mina 
nasr.ym komediopisarzom„. 

Krukowskiego (Lopka) pamiętamy 
Jako tego zbiedzone~o I chudego 
:'llońka w czapllnowskhn meloniku, 
cbrońcę biedoty I chudety •.. Tutaj 
wyst~pll w aureoli zarówno od· 
autorskiej, Jak I teatralnej reklamy 
Jako zażywny Impresario, słusznej 
kompłeksJI, eleJP.nckl I powłóczysty 
- niestety, mniej chwytaJ~cy za 
oerce niż dawny zabiedzony Lopek. 

Tempora mutantur ••• •). 

w sztuce SI\ oozywHete I wspula
le wampy (Halina Glu~zkówna, 
Irena i\lalkiewlcz) I pokazy anato
miczne, I popisy chuligańskie i 
akty ćwiartowane na trzy nierów
ne części, I wiele Innych atrakcji, 
które by umleraJ>1cego ożywić byly 
zdolne - aktualnie Jednak żywego 
widza to Jal:oś nie rozgrzało„. 
· Sprawiedliwości by się stało za
dość stwierdźmy, że role dwóch 
przedzierzgających alę .... coraz no
we maski życiowe aktorów z pod
dawczą wyrazistoścl:i, I należytym 

umiarem odegrali Kazimierz 
flruslkiewlcz I Wacław Jankowski. 
rrzekonywaJ11c~ kreację farsow:i, 

męża-safanduły dal r6wnld Jerzy 
Kamieński. 

Zachodzi oijawa, te , .Batoniki" w 
karierze dramAtoplsarskieJ autora 
„Papugi". „Stefana Czarnieckiego'' 
nie s:i, schedklem wyżej . 

. J. N. M. 

•1 zmieniaj~ się czasy. 


