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K O H T R W Y W I A D z W A M P I i. E M 

Ba powierzchni ,,.llory,inabergi"' Wojciecha To•czy,ka widać 
bezpośrednie odniesienia do nieusta.Dlly.'"ch debat o lustracji 
i deko•unizacji. Ten aspekt dra.atu wy.rdal się twórco• na ty.le 
atrakcyj ny:, że w realizacji telewizy,rjnej lreż. WaldeJllar 
Krzy stek, a006> zniknęło pierwotne zakończenie sztuki. 
Podobnie postąp iła Agnieszka Glińska reży,rserując prapreJllierę 
na deskach Teatru B.arodowego l 2006). 



Ha powier zchni tego 
dramatu, owsze11, znajdzienry:
popularyzację wiedzy 
o zbrodniczej naturze systemu 
PRL. 
~la tTch. co tanat e czasy
panaiętają, to zapewne 
dość iry.tujące edukacy:jne 
uproszczenie, dla później 
urodzoD.y'"ch - odtrutka 
na sentJ11lentalną opowie ś ć 

o zabawnej kraini e absurdów 
z ,,.Misia"', jaką serwuj1e 
na.a na co dzień kultura 
popularna. 

Jednak zatrzy111anie się na powierzchni obniża wartość tej 
sztuki. Efekt: jeden z recenzentów realizacji telewizy-jnej 
t Jacek Wakar> nazwał ją ,,,współczesną piece bien faite"'. 
CzTli przyrównał do ,,,dobrze zrobioDTch"' sztuk z francuskiego 
repertuaru bulwarowego polowy,- XIX wieku. łalależące do tego 
gatunku utwory Eugene·a Scribe·a i Victorienne·a Sardou 
odznacza]$ s ię świetną koJll}>ozycją, ale nie miałyr większych 
ambicji niż opowiadanie naieszczanoa zajmuj1 ący-ch historii 
w celach rozrywkowych. Jacek Wakar zanaierzal skomplementować 

sprawnosc p isarską Tomczyka, ale „,współczesna p i ece bien 
faite"' to racze j. . . „,Mayday!''. 

Przyglądając si ę ,,.Borymberdze"' wnikliwie j, dostrzeże~. 
że publicy-styczJJT pazur, sp raWDy' dialog i dobra koJll}> ozycja 
to nie wszystkie jej zalety. 

P I Ó R 

Pułkownik Kołodziej 

opowiadanie 
o patriotycznej młodości 
kończy: na wyroku 
śmierci. „lJi e zostałem 
ułaskawiony.-, zostałem 

zastrzelo~' - podkreśla 
zdecy:dowanie. 
Od tego zacznie się 
jego nowe ży,rc ie. 

Wkraczanljf w rejo-ny: 
romant y:czne j wy:obraźni. 

Przyp OMDi jnry,r „JJziady,''': 
samobójstwo z miłości 
popełnia Gustaw, który. 
umiera, by: przeobrazić 
się w patriotycznego 
poetę Konrada, który. 
ze ,,,spółuczniami"' 
trafia do więzienne j 

celi. W „J:Jory.mberdze"' 
młodzieniec, skazany.-
na rozstrzelanie za 
działalnoś ć pa trioty:czną, 
wy:chodzi z celi przez 
pozorowaną śJRier ć, 

by: przy:lączy:ć się 
do op r awców. 



Zdarzy się jeszcze jedna śmierć. ale ... W odróżnieniu 
od Krzy,rstka i Glińskiej, Dorota Ignatjew nie zrezy,rgnowała 
z tego „,ale ... „, w swojej, inscenizacj1 i. 

To fundamentalna decy,rzja. O ile schemat pierwszej 
śmierci znajdzienryr w autenty,rcznyrch biografiach z tamty,rch 
czasów i opowieść o niej można uznać za kolejny,- element 
faktograficznej· bazy,- utworu. to drugą śmierć o wiele trudniej 
zaklasy,rf ikować. Obie razem stawiają wielki znak zapy,rtania 
przy,r postaci Pułkownika. budują podstawowe wątpliwości. 
Jakie są jego rzeczy,rwiste mot:rWT? Które z wypowiadany,rch słów 
są szczere? Czr, zdarza mu się nie kłamać? Kim naprawdę jest? 
Czy,- w ogóle istnieje? Po co rozmawia z lianką? 

Wśród tych py,rtań deklaracja o pragnieniu drugiej 
Nory,rmbergi dla siebie samego. Odczy,rtanie jej, dosłowne staje 
się w tej sy,rtuacji niemożliwe. A patos. którego pojawienie 
się w ty,rm momencie zaskoczy,rło niektóry,rch interpretatorów lnp. 
Jacka Sieradzkiego) - nabiera nieoczekiwany,rch znaczeń. 

Jedno jest pewne: mamy: 
do czy,rnienia ze skomplikowaną grą/ 
mistyfikacją/ manipulacją. Mot:rWT j ej1 

podjęcia. cel - nie są zby,rt jasne. 
Wiadomo ty,rlko. że autorem jest 
Pułkownik. przedmiotem „,obróbki"' 
lianka. a niebagatelną rolę odegra 
jego żona. 

G W A I. T 

Może w rozwikłaniu t rch zagadek 
pomoże per spekty,rwa indy,rwidua lna? 
W . Bory111berdze"' Tomczyk zaprasza 
nas do mieszkania p ewnej rodziny,r. 
p rzez lata związanej z „,resortem"'. 
Dzi wne to mieszkanie. nie trlko 
ze względu na pos tpeerelowski 
anturaż z budowanyr na scenie przez 
Rafała Si sickiego. Dziwna jest 
przede wszyrstkim rodzina. k t óra 
tam mieszka. Pułkownik i jego żona 
tworzą toksTcznyr związek. I ch Sy,'ll 

WTiemigrował do Australii - byl e 
dalej. 

W taki świat wkracza 1lanka, nie wiedząc. że j est jego 
częścią od lat. Pr zy.chodzi jako ambitna dziennikarka, k tóra 
od emerytowanego pracownika 
służb specjalny,rch chce 
się dowiedzieć szczegółów 

na temat - prz:n>uszczalni e -
sprawy Kuklińskiego. Ku jej 
zaskoczeniu gospodarz woli 
jednak opowiadać o własnej 
biografii. Okazuje się nawet, 
że losy Ranki i Pułkownika 

są blisko powiązane. 



ZnającTi rzeJRiosło Kołodziej, 

UMiejętnie przekształca 

spotkanie w rodzaj 
psTichoanal itTicznego sean su. Po 
rozmowie z Żoną młoda dziewczT>Da 
nie będzie już tY"" sanry:11l 
człowiekiem. Szukając prawdT 
o oj1cu i s obie samej· została 
SY""bolicznie zgwałcona. Coś 

podobnego przTdarzTło się przed 
latT młodemu Kołodziejowi. 

M G I. A 

W „,Nory,Dlberdze"' inscenizowanej 
przez norotę Ignatj ew przeszłość 
to nagła, z które j wyłaniają się 

upiory:. 

Nie są to oswojone przez popkulturę malownicze dinozau-
ry:, przy,stojne waMpiry: CZT groteskowe zombi. Ani uproszczone 
obrazki z komiksów polity,ki historycznej, CZT ideologiczny.reb 
kłótni. 

Popatrzcie na Rankę. ŻT>je w wolllY"" kraju. Nie grozi j1 ej1 wyrok 
śJRi erci. Mi mo to dokonuj·e wy,-boru, któ~ jest inicjacj1 ą w zło. 
Tu nikt nie jest cz~stT. 

Janusz Legoń 






