
Z teatrów stołecznych 

Baloniki 
FARSA Jest na. to a.by się śmla.ć. 

Na „Balonikach" czasem -
zwłaszcza w pierwszej części -
motna. 1<lę uśmiechnąć. Jest kilka 
niezłych dowcipów, parę śmiesz
nych sytuacji„. Pra.wda, te dow
cipy 4!ą p:r:r.eważ.ri.le dość ograne, 
ale wiadomo, śmiejemy się ciągle 
z tego umeco. Prawda, że atakują 
- bez ryzyka - 1<prawy naJntwieJ. 
sze, ale skoro sprawy trudne są 
trudne do atakowania, no to trud
no. Po c.o Je-dnak dla kilku dow· 
C>pów cala komedia? 

Tych kilka dowcipów trzyma się 
bowiem na. rusztowaniu sztucznym 
I koślawym.• Farsa - Jak słusznie 
nas poucza. autor w programie -
deformuje rzeczywistość I przesa
dza. W „Balonikach" Jednak brak 
tej rzeczywistości, a satyra na 
różnego rodzaju osnoblzmy przy
czepiona jest do W)lmyślnych sy
tuacji nie z tego świata I do akcji, 
której właściwie całkiem nie ma. 
„Z wierzchu blask a w środku gaz" 
- śpiewa MIECZYSŁAW PRĘGOW
SKI o balonikach. Tu nie ma na.
wet gazu. 
Mogą oczywiście być bohaterami 

farsy bezrobotni aktorzy, ale kie
dy autn wyjmuje ich z czasów 
„Porwania Sablnek" I chce nam 
wmówić, te to nasi współcześni -
w bawią nas oni najwyżej tyle, na 
Ile WACŁAW JANKOWSKI I KA-

ERZ BRUSIKIEWICZ zabar-

bez gazu 
wlą te role swym poczuciem humo
ru. Do.>konale wyobrażam sobie 
farsę, w której działałby impresa
rio w rodzaju n.p. TymoLeusza 
Ortyma, a.le kiedy ten impret·ar1:1 
zajmuje się wyna.jmowaniem za 
grube pieniądze aktorów do odgry
wania różnych typów w snobl
styc7.llych salonach Polski Ludowej , 
to z takiej roll na.wet KAZl'NIIERZ 
KRUKOWSKI nie wie co zrobić. 
I tak dalej. Początkowo, kiedy to 
wszystko jest tylko bezmyślne I ma 
służyć zabawie - można jeszcze 
wytrzymać. Potem kiedy za.mtenla 
się w tzw. głębszą refleksję i sym
bollkę - staje się okropne. 
Spośród wykonawców wymień-

my jeszcze kobiety: HALINA 
GŁUSZKOWNA była udaną kocia
kowa.tą toną z farsy, IRENA MAL
KIEWICZ bardzo zaba.wnie zagrała 
dziewczynę przekonaną o bezsensie 
świata, a LIDIĘ KORSAKOWNĘ -
pokojówkę skutecznie wyprowadza! 
na artystkę Krukowski-Impresario. 

Poza tym występowało wiele 
osób, które miały tworzyć Judzką 
galerię pustych balonków. Z pu
bliczności zaś raczej zrobiono.„ 
balona. 

AUGUST GRODZICKI 

•) Kazimierz Korcelll - Baloni
ki... Baloniki K omedia w 2 
aktach - 6 obrazach I 6 Interme
diach („Syrena" ). 


