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Razumow, który ma na imię Kiry!, o czym mało kto wie, podobnie jak mało kto 

pamięta, że słynny agent Delta to Verlock Adolf, wsiadł w biegu do pierwszego wagonu 

tramwaju. Nawet przez chwilę nie pomyślał, że tramwaj może zabić - przeje~hać , uciąć 

głowę, zmiażdżyć nogę , pozbawić życia. Nie pomyślał , bo dlaczego miałby tak myśleć, 

skoro jego właśnie ten tramwaj ratuje. Ale nie w ten banalny sposób, w jaki uratować 

może brama, do której nagle można wejść i uniknąć kłopotliwego spotkania z niepo

pularnym anarchistą. Tylko w tym sensie, w jaki ratuje sen przenosząc w nieznośną 

krainę - w nagle szczęśliwe dzieciństwo. Ale nie sensy są teraz ważne dla Razumowa. 

Nie myśli. 1ylko emocje. Dwie. Trzy. I ten jeden stan. To zawieszenie pomiędzy zdener

wowaniem a kompromitacją , której oczekuje, bo pewnie wszyscy już wiedzą , muszą 

wiedzieć , bo rozdzwoniły się telefony i poinformowały o tym czynie niezbyt fortunnym. 

I już mówią, gadają między sobą , plotkują , że przecież to było pewne, że ten dystans , że 

zawsze było widać i zawsze było wiadomo. Zawsze, czyli kiedy? 

Pewnie wtedy, kiedy nie wiedział nic o Przyszłości Proletariatu. Kiedy nie rozpoznał 

młota skrzyżowanego z piórem i pochodnią. Kiedy nie przeczytał: 

http://pl.wikipedia. org/wiki/Przyszłosc _Proletariatu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/ Anarchizm 

http://pl.wikipedia.org/wiki/ Antypatriotyzm 

http://przyszłoscproletariatu.org.un 



Na amą tę myśli , na przyp mnienie choć sekundy z tamtego wieczoru, Razurnow 

spocił się. Jego organizm przefiltrował samoczy nnie przez skórę wodę, całe litry wody 

w czasie daleko dłuż zym niż sekunda wspom nienia. Ale przecież czas dla Razurnowa 

był względ ny . Ile trw a dla niego minuta ciszy? Nie wiedział. Bo nigdy nie nosił zegar

ka . Bo ni d ni rniał zeg rka. Ale może teraz kupi sobie. Może rozsądnie pomyśli i w 

Szwajcarii kupi sobie swój pierwszy zegarek. Za szwajcarskie franki. 

- Ale do Szwajcarii nie dojedziesz Razumow - powiedział do niego nagle Haldin, ten 

am Wiktor Haldin k tóry kilka dni wcześniej równie nagle zastukał do jego drzwi 

i powiedział: Zrobiłem to. -- Nigdzie nie uciekni sz Razumow, bo przecież tramwaje 

jeżdżą tylko po wyznaczonych trasach. Żle wsiadłeś albo na niedobrym przystanku. 

I vsunąl do ręki zwinięte w gazetę dziesiątki karteczek. Razumow zrozumiał , że w tym 

momencie przyszłaś' proletari tu spoczęła w jego rękach. W najbardziej wyrafinowany 

i niezauważalny sposób wyciągnął ulotkę : 

Manifest- przeczyta!. 

Tylko tyle. Kolejn Iowa były za zyfrowane, skierowane do zaufanych towarzyszy 

kol ktywu. 
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Do broni. 

Dalej roz!ala slę farba. Przez n ieuwagę? A moze był to sabot aż? 

MANIFEST 
W pierwszym dniu jawnego wy tąpienia, w pierwszej ch wili rozpo

częcia świętej walki, kolektyw wzywa wszystkich synów i wszystkie 

córki, wszystkich bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu do 

niszczenia i burzenia. Bo nasza rewolucja potrz huje trzech rzeczy: 

niszczycielski o spektaklu, spektaklu, spek taklu. I my, członkowie 

kolektywu go dostarczymy. Mamy na to czterdzieści osiem godzin! 

Do broni. 

Dalej rozlała się farba. Wyglądalo to jak abot aż. AlP talo s i ę przez n ieuwagę drukarza i pospiech. 

-



Razumow czuł, że hańba przywarła niczym piętno do jego twarzy. I jest jak niechciana 

plama na nieskazitelnym, białym materiale. Czuł ją - pulsowała, nie dawała o sobie 

zapomnieć, płonęła, lśniła, bolała, swędziała jak pospolity liszaj. 

Razumow zaczynał rozumieć, że musi coś zrobić. Musi powziąć jakieś wielkie rewolu

cyjne zadanie. Tak wielkie i tak rewolucyjne, że przyćmi wszystkie wcześniejsze. A z 

niego, Razumowa, uczyni najbardziej fanatycznego rewolucjonistę, wizjonera; człowie

ka, którego nikt nie będzie podejrzewał o słabość, małość i bojaźliwość. Tknięty tą wizją 

Razumow przypomniał sobie opowieść szefa wydziału w SekGenie Mikulina o niejakim 

panu Vladimirze z Londynu. 

Vladimir uważał, że zamach w dzisiejszych czasach musi wykraczać poza intencję 

zemsty czy terroru i musi być czysto niszczycielski. Że powinien zmieść z powierzchni 

ziemi całość struktury społecznej . Pan Vladimir proponował, żeby ciosy skierować na 

coś leżącego poza zwykłymi namiętnościami ludzkości. I nie myślał o sztuce. Bo bomba 

w Teatrze Narodowym, owszem, narobiłaby sporo hałasu, ale nikogo by to nie obeszło. 

Może tylko artystów, krytyków sztuki i tym podobnych cyrkowców, czyli ludzi bez zna

czenia. Pan Vladimir proponował coś więcej. 

Razurnow nie wiedział, że pan Vladimir i Grigori Mikulin to ta sarna osoba. 

Coś więcej - czyli naukę. Bo co można powiedzieć na akt niszczycielskiej zaciekłości tak 

absurdalny, że nie da się go zrozumieć, wytłumaczyć, ani nawet pomyśleć. Rozpalony 

pan Vladimir zaproponował uderzenie w astronomię . W południk przechodzący przez 

obserwatorium w Greenwich. 

I niech potem pomysłowi dziennikarze spróbują przekonać swoich czytelników, że jaki

kolwiek konkretny proletariusz może mieć osobisty żal do astronomii. 



plan ataku na ob r watorium w Greenwich w południowo-w chodnim Londynie 
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Coś było w ciasteczku - pomyślał Razumow. Na pewno. A może posłodzono nim herbatę 

podaną na sposób tradycyjny? I teraz to coś atakuje zmysł wzroku? 

Mrużył oczy i je szeroko otwierał i mrużył znów i otwierał. A obrazy świata składały się 

w jego mózgu jak szkiełka w kalejdoskopie. Nie potrafił rozpoznać w nich niczego, co 

wcześniej by znał albo widział. 



Lepi j jest umrzeć śmiercią nagłą. Otrucie jest długotrwałe i przerażające. 



Nic już nie widział. Usłyszał tylko krzyk: - Obróćcie go twarzą na bok! 

A potem stało się nagle cicho i ktoś szepnął mu do ucha: - Chodź szybko, kochanie. 

Spóźnimy się na statek. 



i niszczy, poniewaz 

on jest odwiecznym, 

twórczym źródłem 

Anarchizm nie oznacza 

braku instytucji w ogóle, 

lecz tych, które zmuszają 

ludzi do podporządkowania 

się przem cy. 

Lew 7błsto1 

Anarchista rówmeż dąży 

do władzy , 1ednak upa

truje jej na poziomie in

dywidualnym lub w małej 

grupie. („.] Sprzeciwia 

się technologii , ponieważ 

uzależnia ona małe grupy 

od duzych organizacji. 

Thendor John Kaczynski 

Rewolucjonista - to 

człowiek stracony Nie 

ma własnych intere

sów spraw, uczuć, 

przywiązania , własno

sci , nawet nazwiska. 

Anarchizm, tak samo jak socjalizm, ma za podstawę , punkt wyj ia , 

równość warunków; hasłem jego solidarność , a metodą wolność. 

Errico Malste~ts 
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KOPROFAGI 
CZYLI ZNIENAWIDZENI ALE NIEZBĘDNI 

na podstmvie powieści Josepha Conrada 

W oczach Zachodu i Tajny agent 



przekład 

Wit Tarnawski, Agnieszka Glinczanka 

. . . 
scenariusz, rezysena 1 opracowanie muzyczne 

Jan KLATA 

scenariusz i dramaturgia 
Sebastian MAJEWSKI 

scenografia i reżyseria światła 
Justyna ŁAGOWSKA 

choreografia 
I\'la6ko PRUSAK 

projekcje 
Michał JANUSZANIEC 

asystent reżysera: Katarzyna Gaweł 

asystent scenografa: Małgorzata Jochan 

premiera: 1 października 2011 na Dużej Scenie 

osoby (w kolejności pojawiania się na scenie): 

część I 

Kirył Razumow __ Juliusz CHRZĄSTOWSKI 
Wiktor Haldin __ Zbigniew W. KALETA 
Książę K. __ Jerzy GRAŁEK 
Grigori Mikulin __ Mieczysław GRĄBKA 
Ziemianicz Wiktor LOGA-SKARCZEWSKI 
Piotr Iwanowicz __ Krzysztof GLOBISZ 
Tekla __ Małgorzata GAŁKOWSKA 
Sofia Antonowna Ewa KAIM 
Rosa Luxemberg __ Katarzyna KRZANOWSKA 
Julius Marklewsky __ Jacek ROMANOWSKI 
Natalia Haldin Anna RADWAN-GANCARCZYK 

część Il 

Verloc __ Krzysztof GLOBISZ 
Winnie Ewa KAIM 
Stevie Wiktor LOGA-SKARCZEWSKI 
Vladimir __ Mieczysław GRĄBKA 
Michaelis __ Juliusz CHRZĄSTOWSKI 
Ossi pon __ Zbigniew W. KALETA 
Yundt __ Jacek ROMANOWSKI 
Profesor __ Jerzy GRALEK 
Heath Anna RADWAN-GANCARCZYK 
Nadkomisarz __ Katarzyna KRZANOWSKA 
Ekscelencja __ Małgorzata GAŁKOWSKA 



Narodowy Stary Teatr 

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
założony w 1781 roku, sezon 180 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny __ Mikołaj Grabowski 

Zastępca Dyrektora __ Aleksander Nowak 

Kierownik muzyczny __ Mieczysław Mejza 

koordynacja pracy artystycznej i impresariat __ Kinga Głowacka 

Agnieszka Szczepańska, Urszula Wać, Janusz Jarecki 
promocja __ Barbara Kwiatkowska 

Agnieszka Więckowska, Maria Trzupek 
dział literacki __ Agnieszka Fryz-Więcek, Szymon Wróblewski 

Elżbieta Bińczycka 

inspicjent _ _ Katarzyno Gaweł 
sufler _ _ Iwona Gołębiowska 

światło Morek Kos 
dźwięk __ Wojciech Kiwer 
brygadzista sceny __ Krzysztof Szczygieł 
charakteryzacjo __ Aleksandra Bałuszek 

specjalista ds. kostiumów __ Joanno Folfosińsko 

pracownio krawiecko damsko _ _ Elżbieto Rachwał 

pracownio krawiecka męsko __ Fryderyk Kołkus 

pracownio butoforsko __ Jerzy Cieślicki 

pracownio malarsko _ _ Małgorzato Talago 
pracownio stolarsko __ Zbigniew Wqsik 
pracownio ślusarsko __ Adom Rojek 
pracownia tapicerska __ Jan Regulski 
kierownictwo techniczne _ _ Krzysztof Fedorów, T odeusz Kulowski 
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Premiera 

1 października 2011 r. 'I~ E 1' 'I~ R .ł 1~ ~ I'. 

Co Joseph Conrad 
mógł zobaczyć w krakowskim teatrze? 

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924) mieszkał w Krakowie pięć lat - od 20 lutego 1869 

do 13 października 1874 roku, kiedy wyjechał do Marsylii i zaciągnął się na angielski statek jako 

marynarz. Po kilku latach osiadł w Anglii i pod pseudonimem Joseph Conrad rozpoczął świato

wą karierę pisarza anglojęzycznego. 

Do Krakowa przybył po śmierci matki wraz z ojcem - pisarzem i patriotą, zaangażowanym 

w przygotowania do powstania styczniowego. Powrócili z syberyjskiego zesłania . Ojciec wkrótce 

zmarł. Jego pogrzeb stał się w Krakowie wielką patriotyczną manifestacją. Apollo herbu Nałęcz 

Korzeniowski został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Opiekę nad dwunastoletnim sie

rotą przejęła rodzina. Chłopiec zmieniał krakowskie adresy, mieszkał przy ulicy Poselskiej 12, 

Wiślnej 2, Szpitalnej 9 (w mieszkaniu babki Teofili Bobrowskiej). Uczęszczał najpierw do szkoły 

przygotowawczej, na pensję nauczyciela francuskiego Ludwika Georgeona, potem do Gimna

zjum św. Anny (lub św. Jacka - spór biografów). Opuścił Kraków wieku 17 lat. Ponownie przyje

chał pod Wawel po wielu latach, z żoną Jessie i synami Borysem i Johnem, w lipcu 1914, w przed

dzień wybuchu I wojny światowej. Tak wspominał lata chłopięce spędzone pod Wawelem: 

Józef Korzeniowski w wieku 17 lat (I 874) 

Kraków jest miastem, gdzie spędziłem wraz z ojcem 

ostatnie osiemnaście miesięcy jego życia . To w tym sta

rym grodzie królewskim i uniwersyteckim przestałem być 

dzieckiem, wyrosłem na chłopaka, zakosztowałem przy

jaźni, zachwytów, myśli i świętych oburzeń właściwych 

temu wiekowi. To w tych owianych historią murach za

czynałem rozumieć różne sprawy, odczuwać przywiąza

nia, gromadzić zapas wspomnień i zasoby wrażeń, z któ

rymi miałem się rozstać gwałtownie, rzucając się w życie 

od arte z wszelkich związków. 0oseph Conrad, Jeszcze raz 

w Polsce, w: O życiu i literaturze, Warszawa 1974) 

Można przypuszczać, że podczas pięciu lat spędzonych w Krakowie, Józef bywał z rodziną i ró

wieśnikami w Teatrze Krakowskim. Był to czas wielu sukcesów tej sceny, którą kierowali wspól

nie dyrektorzy Adam Skorupka i Stanisław Koźmian (a od 1871 Koźmian samodzielnie). Czas 

wielkich artystów: Heleny Modrzejewskiej (przyjeżdżała z Warszawy na występy gościnnie), 

Antoniny Hoffman, Feliksa Bendy, Bolesława Ładnowskiego, Wincentego Rapackiego. A także 

epoka zmian w teatrze - powstanie tzw. „szkoły krakowskiej", która była wstępem do zasadni

czej reformy teatru zrywającego z romantyczną afektacją, solowymi popisami aktorskimi, wpro

wadzała zmienność aktorskiego emploi, zgłębienie psychiki postaci, charakterystykę środowiska 

i epoki. W repertuarze pojawiło się wielu autorów klasycznych i współczesnych , rzadziej schle

biano „pospolitym" gustom (bulwarówki, wodewile), stawiano na twórców wybitnych (Szekspir, 

Molier, Goethe, Mickiewicz, Słowacki, Fredro). 

Co mógł zobaczyć przyszły twórca Tajnego agenta na krakowskiej scenie? Pewnie stał za barierą 

oddzielającą siedzące miejsca parteru od stojących - zajmowanych głównie przez uczniów i stu

dentów - i podziwiał, na przykład, Hoffmankę w Beatrix Cencii Słowackiego, Modrzejewską 

w jej rolach Szekspirowskich, może widział polską prapremierę Konfederatów barskich i „żywe 

obrazy" z Pana Tadeusza Mickiewicza? Można się domyślać, że na skandalizujących realistów 

znad Sekwany - z Aleksandrem Dumas na czele - zapewne nie został wpuszczony ze względu 

na młody wiek ... 

Istnieje jeszcze jeden udokumentowany - choć pośredni - związek Josepha Conrada ze Starym 

Teatrem - w 1979 roku odbyła się tu premiera dramatu jego ojca, zatytułowanego Dla miłego 

grosza, w reżyserii Agnieszki Holland na Scenie Kameralnej. Była to jak dotąd ostatnia z kilku 

powojennych inscenizacji tego dramatu w polskim teatrze. 

Fragmenty recenzji z przedstawień, które mógł oglądać w Krakowie młody Conrad: 

Hamlet Szekspira 

Przełom Starego i Nowego Roku postawił tuż obok siebie na scenie naszej jakby 

dwie wielkie wiekami niespożyte kolumny sławy poetyckiej, dwa wielkie imiona: Szekspir 

i Mickiewicz. Pierwszy zako1iczył rok stary, drugi rozpoczął nowy. Zbratani geniuszem, 

chociaż w odrębnych kierunkach, spotkali się w najbliższym sąsiedztwie dwaj mistrzowie 

słowa na gościnnej arenie sztuki. ( .. .) Dobra to wszakże wróżba dla dalszych losów obec

nego teatru, który tak rok zamknął i tak rozpoczął. ( .. .) 

Rolę tytułową grał pan Ładnowski . Rola ta rozmaicie nawet przez Anglików bywa 

pojmowana. Garrick przedstawiał Hamleta jako mężczyznę pełnego elegancji dworskiej. 

Burbage jako opasłego i w chorobliwej postaci. Według nas zadaniem być powinno artysty 

tak upostaciować Hamleta, aby pozyskać całą sympatię dla owej nieszczęśliwej ofiary fa

talizmu. Pan Ładnowski wywiązał się z tego zadania wyśmienicie, gra jego w pierwszych 

dwóch aktach godną była zaiste wszelkiego uznania, później dopiero pod brzemieniem 

wysilenia, mianowicie gdy Hamlet wyprawia Ofelię do klasztoru, nieco słabnąć poczęła, 

utrzymując się jednak zawsze na wyżynie dobrze pojętej gry. 

Ofelia pani Modrzejewskiej jest tryumfem 

dla niej od początku do końca. Bo, pomijamy to, 

że prawda jest tu pochwycona w najdrobniejszym 

szczególe gry tej uroczej, pochwycona jest z równą 
intuicją nie dopowiedziana może do ostatka myśl 

wewnętrzna poety, według której obłęd Ofelii ma 

być jedynie spotęgowaniem wszystkich zalet, całej 

przedziwnej jasności tego 11iesk01iczenie czystego 

w swej naiwnej i niewinnej prostocie serca kocha

jącej dziewicy. Pani Modrze;ewska przeniknęła 

to znaczenie obłędu Ofelii i szczęśliwym jego od

daniem uczyniła ją nie tylko jedną ze swoich naj

powabniejszych, ale także najgłębiej może przez 

nią pojętych poetycznych kreacji na scenie. 

„Kłosy" 1871 nr 301 

Konfederaci barscy Mickiewicza 

„Czas" 1872 nr 2 

Po Szekspirze przechodzimy do Mickiewicza. Fragment jego dramatu ,,Konfederaci 

barscy", przełożony przez T[omasza Augusta] Olizarowskiego z tekstu, który był przezna

czony na scenę francuską, dał nam przedsmak czym byłaby całość, gdyby się była krajowi 

dostała w spuściźnie; i wzbudził żal za niepowetowaną stratą . „Konfederaci barscy" to 

wielki obraz w mistrzowskich zarysach, którego płótno niestety! do trzeciej części przedar

te, wabi jednak żywością kolorytu i dosadnością pędzla. (..) 

Przedstawienie wzbudziło nieopisany zapał w przepełnionym teatrze [prapremiera 

polska odbyła się 1 stycznia 1871 roku]. Wystawa, wojsko przybrane w nowo sporządzone 

w tym celu mundury, ustępy pełne patriotycznego namaszczenia, w wielu mie;scach pięk

ność i wzniosłość języka, gra artystów, złożyły się na nadanie blasku owemu odłamowi 

dramatu, który w całości byłby niezawodnie jedną z największych ozdób sceny. 

Palma gry należy się pani Hof

fnwnowej (Hrabinie) i panu Ladnow

skiemu (Ksiądz Marek). Jeżeli pierwsza 

oddała wybornie charakter wyrodnej 

Polki, w której mimo przygłuszonego 

głosu honoru, przemawia jednak ser

ce kobiety. to drugi jakby natchniony 

wielkością postaci, którcJ przedstawił, 

był niezrównanym i stanąć mógł obok 

najznakomitszych artystów. Jakże 

prawdziwie łączył on powagę z zapa

łem, umiarkowanym właściwą skalą 

głosu. Pan Bet1da, który ucharaktery

zowaniem przypominał do złudzenia 

portret Pułaskiego obok bardzo sym

patycznej, pełnej werwy gry w chwi

lach zapału trochę za wysoki brał 

diapazon. Wczorajsze przedstawienie, 

zwyczajem w dzień Nowego Roku po

wtarzanym, zakończył wdzięczny ob

razek ludowy ze śpiewkami pana An

czyca „Łobzowianie''. 
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