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Galgenberg 

„ .• Marolles" brzmiało niegdyś dla miejskiej władzy jak synonim zagrożenia 
porządku. Siedlisko gminu, plebsu, motłochu. Ale dość tam jeszcze pozostało, 
aby mógł sobie odtworzyć w całej rozciągłości dawnego czasu tę via populi, 
.którą do wybojów przedeptywały wojska, trzody, pielgrzymi, Żydzi, włóczyki
je, żebracy, zdziry, ta wspaniała, erotyczna, cuchnąca, gwałtowna w gestach, 
krzyku, kolorach ludzkość, na którą patrzył gdy szla ulicą Górną pod jego 
oknami - Breughel." 

Właśnie tam, w Marolles osiadł przecież w owych czasach, kiedy terror 
księcia Alby dławił kraj, on, Breughel, malarz przejmującego Triumfu $mierci 
- tej samej śmierci, co wystawiała swe żniwo na widok publiczny tuż obok, 
jakby po sąsiedzku: na wzniesieniu panującym nad Marolles, na Galgenbergu: 
Szubienicznej Górze. 

Ze wstępu Z. Stolarka [do:J M. de Ghelderode, Teatr, Warszawa 1971 
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STARA KOBIETA 
Imię byto, ale się zmyto. 
Czas jest bez znaczenia. To co byto miesza się z tym co jest. Dlatego nie liczę 

czasu zegarem. Mierzę go spaniem, wstawaniem, siadaniem, jedzeniem, wi
dzeniem i sraniem. 

Przynosi mi to jedną korzyść: Nie liczę godzin i lat. Bo życie mija mi jak„. Jak 
co? Nie wiem. Nie potrafię porównywać. 

Życie mija aja niczyja. 
Dzieciństwo byto dobre, kolorowe i pełne cukierków. Nikt mnie nie bit 

i nie molestował, nie znęcał się nade mną psychicznie i nie wykorzystywał sek
sualnie. To byto strasznie nienowoczesne dzieciństwo i nie miałam się z czego 
zwierzać koleżankom przy barze. One plakaty, a ja czułam się w obowiązku 
płacić za ich piwo. „Bal nad bale, drugi raz nie zaproszą nas wcale''. Do matury 
pozostało tylko 100 dni! Wszystkim maturzystom dobrej zabawy życzy grono 
pedagogiczne liceum imienia ble, ble, ble w mieście ble, ble, ble. Spódniczka 
była za krótka, a szminka za ciemna. Profesor z geografii nie krył obrzydze
nia, kiedy wszedł do składziku na rowery. Nie pamiętam. Mama twierdziła, 
że na pewno mi czegoś dosypali do studniówkowego szampana. Chłopcy twier
dzili, że upiłam się tanim winem i oni mnie tam tylko cucili„. że znaleźli mnie 
już taką i że mnie tylko„. dziewiętnastu chłopców nie mogło mnie docucić, tak 
się upiłam. Po wyjściu ze szpitala trzeba byto szybko wyjechać, bo na ulicy 
ludzie pokazywali mnie palcami, przez co tata jeszcze mniej się odzywał, niż 
do tej pory. Potem byty jakieś kursy i prace dorywcze. Nikt mnie nie znal 
i ja nie znałam nikogo. Później poznałam jednego, drugiego, trzeciego. 

Historia lubi się powtarzać. Obrady prezydium jeszcze nigdy nie trwały tak 
długo .• Skarbie, rozluźnij trochę towarzystwo, przecież widzisz, że panowie 
są spięci. No, chyba chcemy, żeby się u nas dobrze czuli, prawda?" Potem, jak 
przeczytałam w krótkiej notce służbowej sprawy wymknęly się spod kontroli. 
Być może gdybym wypita trochę taniego wina moja pamięć znowu okazałaby 
się łaskawa. Ale tam nie byto taniego wina. W szpitalu powiedzieli, że jeszcze 
nigdy nie widzieli czegoś takiego. Wypisali mnie po czterech miesiącach. 

Szpital to dziwne miejsce. Tam moja rzeczywistość stała się podwójna. 
Ta pierwsza to ta oświetlona lampami, która pachnie i boli i nie jest 

MATRIXEM. 
A ta druga to ta, która też jest trudna, ale kompletnie bezbolesna. Przy

chodzi falami i znika nagle. To dar. Oświecenie. Iluminacja .• Moje królestwo 
nie jest z tego świata", a moje widzenia zawsze się sprawdzają. Widzę zdarze
nia, słyszę słowa, których nie rozumiem, ale znam ich znaczenie. Mam przeczu
cia i przepływają przeze mnie fale światła, choć jestem wydymaną lalą, którą 
kilku panów prawie rozpruto na pół. 

Ale ja nie jestem obłąkana. 
Nie trzeba byto mnie zamykać w psychiatryku. Lekarze też to wiedzą, 

dlatego mnie wypuścili. Uraz. Trauma. Glęboka depresja. Bez sklonności sa
mobójczych. Powrót w rodzinne strony byt złym pomysłem. Mój pokój, misie 
na tapczanie. Kuchnia. Telewizor. Pralka. Za oknem świat, który żyt obmową 
i potrzebował strawy. Strawa wytrzymała krótko. Spakowała się i uciekła. 
Myślę, że mama jest mi za to wdzięczna. 

Pociągi. Dworce. Latarnie. Przejścia podziemne. Ulice. 
Przytułki na uboczu są najlepsze. Tam kuracjusze osiadają na dłużej . Za

wierają pakty o nieagresji i żyją w spokoju. Mogą zmyślać i opowiadać o so
bie niezwykłe historie. Historie tak zawikłane, że mogły się zdarzyć tylko im. 
Wybrańcom. 

No i co z tego? Moja historia i tak jest najlepsza ze wszystkich„. 



MISTRZ 
To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: 
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jestes. Obys byt zimny albo gorący! 
A tak, skoro jestes letni i ani gorący ani zimny, chcę cię wyrzucić z ust moich. 
!.„! I nie wiesz, że to ty jestes nieszczęsny i godzien litosci, i biedny, i stepy, i nagi. 

!Ap 3, 14-18) 

Nie jest to moją winą Panie, że jestem taki. To Ty mnie stworzyłeś. Taki 
zapisałeś mi los. „.Po prostu zabrakło Ci na mnie pomysłu. 

Moje życie to pasmo wydarzeil zwykłych, banalnych i bez znaczenia. 
Moja praca była nudna, żmudna i nijaka. 
Pracowałem w drukarni. Sprawdzałem czy w przeznaczonych do druku 

tekstach nie brakuje przecinka, albo cudzysłowu. Za ortografię i gramatykę 
odpowiadał mój przełożony. 

Sam nigdy niczego nie napisałem. No, jeśli nie liczyć kartki świątecznej 
czy monitu w sprawie zawyżonych rachunków za gaz. 

Moja żona mnie nie kochała, ale i nie zdradzała. Chyba. 
Ja również jej nie kochałem i nie zdradzałem. Bo nie miałem okazji. 
Mieliśmy córkę, którą kochałem tak jak każdy ojciec. Czyli do szaleilstwa. 
Umarła na jakąś nieuleczalną chorobę. 
Umarła raz na zawsze. Żadnego zmartwychwstania nie było. 
Był cichy pogrzeb, na który przyszło paru sąsiadów. 
Po pogrzebie wróciłem do domu i spakowałem walizkę. 
Moja żona nie powiedziała nic. Ja też nic nie powiedziałem. W koilcu byliśmy 

sobie obcy. 
Wyjechałem. 

Nie miałem się gdzie podziać. Jeździłem pociągami tak długo, jak długo 
miałem pieniądze. Kiedy się skoilczyły trafiłem do przytułku. 

Zakwaterowano mnie w sali świętej Gertrudy. Byli tam sami starcy i jeden 
dziwak w nieokreślonym wieku, który wyzywał wszystkich od zboczeilców. 

Starcy powoli wymierali, dziwak trzymał się dzielnie. 
Nie rozmawialiśmy ze sobą. Bo i o czym? 

Przez naszą salę przewijali się różni wykolejeilcy. Kilku z nich zostało i za-
domowiło się. 

Jest nas tu sześcioro: 
- dziwak 
- pokiereszowany sportowiec 
- gówniarz z bólami głowy 
- schizofrenik, który ciągle rozmawia z jakimś najjaśniejszym panem 
- mamrocząca wariatka z napadami jasnowidztwa 
- i ja - MISTRZ 

Każdy z nas stworzył taką wersję siebie, z jaką jest w stanie żyć. Jeżeli 
mówimy o sobie, to znaczy, że fantazjujemy. 

Tu prawda nie jest mile widziana. 
Tu mile widziana jest konfabulacja. 
Tu ja jestem MISTRZEM. 



STARZEC I 
To nieprawda, że ja nie wiem, co się dzieje. Biorą mnie za wariata, bo nie mie

ści im się w głowach, kim jestem naprawdę. A raczej kim bylem. 
Problem w tym, że mnie też się to nie mieści w głowie. Albo, mówiąc innymi 

słowy, nie mam co do tego stuprocentowej pewności. 
Oni myślą, że ja rozmawiam z wytworami swojej wyobraźni. Że mam ha-

lucynacje. Zwidy. 
Nie wyprowadzam ich z błędu. 
Ale ja rozmawiam zawsze, tylko i wyłącznie ze sobą. 
Może dlatego, że trudno tu o lepsze towarzystwo. 

Niestety nie wszystko pamiętam. 
Kilka obrazów i zapach dobrze wyfroterowanego parkietu. 
Pamiętam świetnie skrojony smoking i niewielką łysinę na głowie krawca. 
Pamiętam jasno oświetlone pomieszczenie... żyrandol jak gwiazdozbiór. 

Szmery rozmów. Zapach kawy i koniaku. Grupki mężczyzn w nienagannych 
garniturach. Ich twarze odwracają się w moim kierunku. Oklaski. 

Pamiętam teczkę ze świńskiej skóry i ucisk w skroniach. 
Dźwięk zamykanych i otwieranych drzwi. 
Linię kobiecych pleców podnoszącą się i opadającą w rytm oddechu. 
Pamiętam rząd palm wyrastających z brzydkich, pseudo-antycznych doniczek. 
I nic więcej. 
Wspomnienia zaczynają się od jakiejś noclegowni. Potem szpital. Ulica. Noc

legownia. Przejścia podziemne. Znowu szpital. Przystanki autobusowe. 
W końcu ten przytułek. 
Na początku mierzyłem czas metodami tradycyjnymi. Potem zacząłem liczyć 

sny i stolce. W końcu doszedłem do wniosku, że liczenie jest mi niepotrzeb
ne - liczą ci, których czas ma znaczenie. Mój nie ma. 

Pogodziłem się z tym, że w moim życiu zaszło coś strasznego. . 
Na podstawie tych kilku wspomnień wykalkulowałem sobie najbardziej 

wawdQpodobną wersję mojej przeszłości: minister. (Gdybym by! królem albo 
prezydentem już bym nie żył. Nikt by nie pozwoli! mi tak się szwendać po uli
CłCh i szpitalach. Moja twarz byłaby za bardzo rozpoznawalna). 

A więc minister. Na pewno nie wojskowy. Moja postura i niechęć do mundu
ru przeczą takiemu przypuszczeniu. 

Z czasem wymyśliłem kolejne fragmenty układanki. Och, tyle wspaniałych 
sytuacji i zdarzeń. Obrady. Bankiety. Dyskusje w kuluarach. Przemówienia 
i dowody uznania. 

Koledzy ministrowie. Nadgorliwy sekretarz biegający za mną z filiżanką 
kawy. 

- Panie ministrze to .. . Panie ministrze tamto ... 

Trudno mi ocenić stan ducha, w jakim się znajduję. 
Od jakiegoś czasu spokojniej śpię. 
Nauczyłem się żyć pośród tych ludzi. Są skryci i jeżeli już w ogóle zaczynają 

opowiadać o sobie to tylko po to, żeby za pomocą opowieści odmienić swoje 
życie. I słusznie. Ja wcale nie jestem ciekaw, co przydarzyło im się naprawdę . 

Jestem ciekaw, co przydarzyło się mnie. 



STARZEC II 

Tu nie jest tak źle. Jakby. 
Bywają gorsze miejsca, nie? 

Jest jak jest. Nie narzekam. Staram się trzymać nerwy na wodzy. Z wódecz
ką skmiczylem definitywnie. Od czasu do czasu, tylko. Od wielkich dzwonów. 

W mordę już też dawno nikomu nie dałem. Od czasu jak tu jestem tylko raz. 

Facet musi być facetem i znać swoją wartość. 
Nie lubię jeść zieleniny. 
Nie lubię czarnych, Żydów. pedałów i innych popapraiiców. 
Nie lubię kurew i gazet z małymi zdjęciami. 

Wierzę w Boga i Matkę Najświętszą, ale nie jestem jakiś tam miękki bubek. 
Ze spowiedzią mam kłopot... bo jak to tak, do obcego gościa? Głupio mi i tyle. 

Ojca i matki dawno nie widziałem. Pewnie już nie żyją. 

Moglem zrobić karierę. Oglądałem „Roki I" i Il i III i marzyłem, że tak jak 
on - siup w wielki świat. No i było całkiem blisko. Trener mówił, że za mało 
się przykładam. No to się przyłożyłem i zostałem MISTRZEM. Krótko to trwa
ło, ale jednak. Było wszystko' Kasa, bryka z czerwoną tapicerką. Robili 
mi zdjęcia i nawet reklamowałem golarkę elektryczną. No i była wódeczka. 
Albo wódeczka. albo boks' Chłopaki mówili, że muszę wybrać. Samo się wybra
ło. No a potem wylądowałem w pierdlu. Oj, łoili mi tam dupę, że aż się kurzyło ... 
Każdy chciał dokopać mistrzowi. Jak wyszedłem wywalili mnie z klubu. Trener 
powiedział. że zmarnowałem wielki talent ... Ale co on tam wie? 

Nie żałuję. Boks nie był dla mnie ... jakby. 

Pracowałem gdzie się dało. Nie zawsze było się czym pochwalić. 
Potem trzeba było wszystko sprzedać i wylądowałem pod mostem. 
Raz to mnie tak pobili, że myślałem, że już po mnie. 
Od tamtego czasu. boli mnie jak sikam. I lewa noga jest kompletnie do ni

czego. Ale najgorsze są bóle głowy i takie plamy ... Latają mi przed oczami jak 
w zepsutym telewizorze. Na szczęście mam jeszcze silę w rękach. Jak mi jakaś 
łajza podskoczy to zęby wybiję, zanim zdąży mrugnąć. 

Żony nie mam, bo bym chyba kurwę zabił. 
Zawsze było fajnie na początku a potem się okazywało, że albo się puszcza, 

albo mnie tnie na kasie. Jedna tylko była naprawdę niezła i nawet długo się 
spotykaliśmy. Myślałem, że może coś z tego będzie. Ale mi kumple powiedzieli, 
że ona ma dzieciaka nie wiadomo z kim. Zamroczyło mnie wtedy. Walnąłem 
ją tylko raz. Ja wylądowałem w kryminale. a ona na wózku. 

A teraz jestem tutaj. 
Przestałem się przejmować. Jest jak jest. Niczego nie żałuję. 
No, może gdyby się dało zmienić pewne rzeczy ... to bym jej wtedy tak mocno 

nie walnął. 



STARZEC III 
Zwięźle, jasno i bez krętactw. A jak nie to po łapach' 
W końcu dyscyplina musi być. 
Wsród moich uczniów zawsze panowała dyscyplina. W klasie był porządek. 

Podłoga zamieciona. Kwiatki podlane. Paznokcie i włosy obcięte krótko. Żad
nych ekstrawagancji, fiu-bździu i nie wiadomo co! 

Całe moje życie poswięciłem edukowaniu młodzieży. 
Nie byłem szczęsliwy. Ale byłem zadowolony. 
Walczyłem ze zgnilizną moralną, paleniem papierochów w składziku na po

moce naukowe, z upadkiem obyczajów, chamstwem, pedalstwem, macankami 
w ubikacjach, z piciem alkoholu w trakcie wycieczek szkolnych, z dekoltami 
i lakierem do paznokci oraz z przejawami agresji wobec słabszych. Moja walka 
była walką samotną. Moje życie było uporządkowane, spokojne i pozbawione 
niespodzianek. Miało sens. 

Już dawno pozbierałem się po smierci żony, którą Bóg raczył wezwać do sie
bie dwa lata po naszym slubie„. ale ten czas leci. 

Oczywiscie, jak to zwykle bywa, miałem pewną słabosć. 
„.Boże bądź miłosciw. 
Przynajmniej kilka razy w miesiącu musiałem, niech mi Pan Bóg odpusci. 
Czasami korzystałem z domów publicznych. Czasami w parku (Boże jedyny, 

co za wstyd') zaczajałem się za krzakami i kiedy przechodziła jakas kobieta, 
wyskakiwałem z obnażoną męskoscią. Kilka razy (pod słowem honoru, tylko 
kilka„.) zakradłem się na klatki schodowe podmiejskich osiedli i dopadłem ja
kies zawieruszone ciało, wracające zbyt późno do domu. Powinienem był pójsć 
się do jakiegos lekarza, zacząć brać proszki„. ale jak to tak, obcemu człowieko
wi mówić o takich rzeczach? 

W ko1icu dosięgła mnie kara boska. 
Pewnego dnia, w parku, moja męskosć poraziła nie tę kobietę, którą powinna. 

Przewodnicząca komitetu rodzicielskiego wniosła sprawę do sądu, powiadomi
ła dyrekcję szkoły, całe grono pedagogiczne, prasę i wszystkich mieszka1iców 
naszego miasteczka. Wybuchł skandal. W trybie natychmiastowym zwolniono 
mnie z pracy. Moi uczniowie powybijali mi szyby w oknach a codziennie rano 
na wycieraczce znajdowałem psie odchody. 

Sąd skazał mnie na dwa lata więzienia. 
O więzieniu nie potrafię mówić. 

Po wyjsciu wróciłem do domu. Własciwe powinienem był od razu pójsć do szpi
tala, albo przynajmniej wyjechać do sanatorium. Nie zrobiłem tego. Szkoda. 

W domu czekali na mnie moi uczniowie. 
Tak, jestem chyba jedynym człowiekiem na ziemi, który boi się dziecięcego 

smiechu. 
W kmicu trafiłem tutaj. Jestem tu od dwunastu lat. Najdłużej ze wszystkich. 

W sali pod wezwaniem sw. Gertrudy. 
Ta zbieranina wykolejeńców, z którą przyszło mi mieszkać to naprawdę 

same politowania godne kreatury: pospolici kłamcy i oszusci. Nie lubię ich. 
Nie znoszę. Staram się trzymać z boku. Nie zawsze jest to możliwe. Oni mnie 
tolerują, tak jak toleruje się zapchlonego psa. Nie przeszkadza mi to. Jeden 
z nich to kobieta„. skaranie boskie' Pewnie jest szurnięta, jak oni wszyscy. 

Boję się, że zostanę tu do kmica. l zdechnę nieopłakiwany przez nikogo. 
A tam, po drugiej stronie będzie czekała moja żona. 
Boże, jak ja jej spojrzę w oczy? 



STARZEC IV 
Nie mam jeszcze trzydziestki . 
- Nie mam pracy. 
- Nie mam rodziny. 
- Nie mam przyjaciół. 
- Nie mam domu. 
- Nie mam przyszłości. 

Jeszcze niedawno mia łem lat 24. 
- Miałem pracę. Umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje, TALENT! 
- Miałem stanowisko. Szczebel po szczeblu, szybko i bez obciachu. Dobre 

pieniądze„. naprawdę dobre. 
- Miałem ojca, matkę. Kto wie, może wciąż jeszcze mam? 
- Miałem narzeczoną. Miss fitn ess. Jeszcze dz iś , jak pomyś lę ile zapłaciłem 

za pierścionek zaręczynowy, boli mnie serce. 
- Miałem kumpli, z których każdy „by ł pod telefonem" i chętnie stawia ł 

mi piwo. 
- Miałem mieszkanie z widokiem i japońskie grafiki na ściani e. 
- Miałem perspektywy. 

Nie pamiętam, od kiedy tu jestem. Nie mam zegarka. Mój 01genajzer zosta
wiłem w tamtej rzeczywistości . 

Nie zastanawiam się nad sobą. Nie rozmyślam . Nie analizuj ę. Nie żałuj ę. 
I to jest mój sukces ' Wypowiadam słowa. Dużo słów. Domagam s ię s łów. Opo
wieść ! Opow ieść ' Opow ieść! 

Męczą mnie trochę te bóle głowy. Chociaż blizna jest ledwo widoczna i nikt 
tu nie wie, że strzeliłem sobie w łeb . Nic po mnie nie widać. 

Kto by przypuszcza ł , nie? 
Sam bym nie przypuszcza ł. 
Tak jakoś wyszło. Może by łem przepracowany? Może taki mia łem dz ień? 

Wszedłem do swojego gabinetu. Usiad łem. Włoży łem rękę do szuflady i wy
ciągnąłem pistolet. Po co go tam trzymałem? Aż wstyd się przyznać - widzia
łem , jak t rzymają go tam różni goście z amerykańskich filmów. Poszedłem więc· 
z duchem czasu (przenikanie kultur itd.) , kupiłem możliwie najtańszą spluwę, 
włoży łem do szuflady i w duchu śmia łem się z w łasnej głupoty. 

A tego dnia coś mnie podkusiło . To taki dziwny stan„. tak jak wtedy, kiedy 
s ię stoi przy balkonowej barierce i ni z tego, ni z owego, ma się taką straszną 
chęć żeby skoczyć. Bez powodu. Po prostu coś c iągnie w dół. No i wtedy, przy 
tym biurku też mnie tak pociągnęło , a ja za miast jak zawsze odejść od barier
ki „. nacisnąłem spust. 

To cud, że przeży łem . Lekarz powiedz ia ł, że żle wycelowa łem i mia łem 
w ięcej szczęścia niż rozumu. Trudno s ię z nim nie zgodz ić. Aczkolwiek słowo 
„szczęście" nie jest tu chyba na miejscu. 

W jednej chwili skończyło się wszystko. 

Zwiedziłem wiele noclegowni, dworców i przytułków. W kmicu trafiłem tutaj . 
I zostałem. 

Nie mam jeszcze trzydziestki. Jestem wyksz tałconym, dobrze zapowiadają
cym s ię człowiekiem, który miewa okropne bóle głowy i nie może być sam. 

Fachowo to się nazywa Horror vacui - lęk przed pustą przestrzenią . 



-z, "i}-:() A 8 -'() J:'-rl<J_ --0-f 'O tv 
Vl::IVCł~ON3::)S I VICł3SJ.Z3Cł 'ZSn!CłVN3::)S 



~
 -~ ~
 

-< eł 
o:: 

i.. 
U

.J 
....\.--

(
/
)
 

\ 
>-N
 

a
: 

U
.J 

o::: 



~
 
~
 c
, 

<Ć 
"s 

u... 
'i) 

<Ć 
~
 

ci'. 
~ 

lJ
 

o 
~
 

u
.J 
~
 

et. 
o 

~
 

:c 
-:-.> 

u 
-! 

J 



Iz u..J 

u..J 



MÓJ TEATR ZALUDNIAJĄ MONSTRA, 

PONIEWAŻ SĄ WSZĘDZIE W ŻYCIU , 

NA ULICACH , W MIESZKANIACH , WOKÓŁ NAS ; 

CO TEŻ MÓWIĘ - SĄ W NAS , SĄ NAMI. 

TYLKO KONWENANSE , Z KTÓRYMI 

NIE MUSZĘ SIĘ LICZYĆ , WYMAGAJĄ 

UDAWANIA, ŻE SIĘ O TYM NIE WIE. 

/Ą. ·e.k-e-l <te- fik-e-l<te-r„<te-



AGATA DUDA-GRACZ jest w młodympolskim 
teatrze zjawiskiem wyjątkowym . Tworzy spektakle prawdziwie autorskie, 
które po śmierci tak wybitnych twórców jak Tadeusz Kantor, czy Jerzy 
Grzegorzewski , po zamilknięciu Józefa Szajny, nie znalazły zbyt wielu 
kontynuatorów i na leżą do rzadkości. Reżyserka otacza się wprawdzie 
licznymi współtwórcami - głównie kompozytorami, choreografami i re
alizatorami światła (plastyczną wizję przedstawienia zawsze projektuje 
sama!) - ale w procesie powstawania spektaklu jej rola pozostaje do
minująca . Sama również opracowuje scenariusze - swoiste partytury 
teatralne, przetwarzając i kompilując wątki zaczerpnięte ze znakomitych 
literackich pierwowzorów. 

Głównym motywem, wręcz obsesją Agaty Dudy-Gracz, jest badanie 
relacji pomiędzy sacrum i profanum. Jej spektakle są trudne, prowoku
jące , nie zabiegają o powszechny poklask i ł a twy sukces, nie wpisuj ą 
się w obowiązujące mody. Jednak nikt nie może pozostać wobec nich 
obojętny. 

Sądzę, że jest naszą powinnością promować osobny i niepowtarzalny 
teatr Agaty Dudy Gracz, dlatego z satysfakcj ą prezentujemy jej najnowszy 
spektakl zatytułowany Galgenberg, wykorzystujący motywy zaczerpnięte 
z utworów Michela de Ghelderode. 
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OPOW I EŚC I O POS TAC I AC H 

Ala- f- a- D,,..-ta--6.a-c.._ 

R EDAKC JA PROGRA MU 

A«--«.-o-13,,.. • .._,Jslc..o- : Ł,,..lc..o- s .._ Z:„...,e,Jc_ 

ZDJĘ C I A 

f1o-rc:«.- rJe.-7«.-e..r 

OPRACOWAN IE GRA FI CZN E 

hf„/ c:e..ck- )o-«.-lc...1H"s le.. : 

W SPEKTAKLU WYKORZYSTANO 
NASTĘPUJĄCE UTWORY MUZYCZNE: 

. I F You Go AWAY " C/ "'<l· · L a- ,,../e..r 
. H O LDI NG OUT FOR A H ERO " 13„..._..._ :e Tjler 

. ME I N MANN I ST VER HI NDERT " ff.a.rle.., f D:e f- r:c,it., 
. L'EN FAN T RO I " tJ„ ,-, De s:r 



T EATR I M . JULIUSZA SŁOWACK I EGO W K RAKOW I E 

PL. ŚW. DUC H A I. 31-023 K RAKÓW 

TEL. 012 424 45 00. FAX 01 2 424 4 5 06 

W W W .S LOW AC Kl .KRAKO W .PL 
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D Y REKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 

t •<>- s ._<>- f• <>-..., 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
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A SYSTENT DYRE KTORA 

A..., ..., (). 'f>,,_ , ,,_, J. , lc. <>
K I EROWN I K LITERACKI 

+/<>- [ ."..., <>- ) <>- re,._( le_ 

K I ERO WNIK MUZYCZNY 

L,.._c-( "' <>- fa1 <>- rc- li- e .rc- <-( lc. 
KIEROWN IK KOORDYNACJ I 

PRACY A RTYSTYCZNEJ 

D:<>- ..., <>- p„ , 1c_ ,.._f-<>- -W/..<(.e lc. 
KI EROWNIK ARCH IWUM ARTYST YCZN EGO 

K • ._1 , ._1-„f 1),,_ b:el 
K IEROWN I K DZIAŁU MARKETI N G U 

) <>-c-e lc. L(•.rrlc.: 
NACZE LNY I NŻYN I ER 

z<(,._ „,17,,. ) <>- r„r,'lc. 
KIERO WN IK DZ I AŁU T ECHNICZNEGO 

DS. PRODUKCJI 

~ 
Wor•wOdztwo 
Małopo/lld• 
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Teatr im. Juliusza Słowackiego 
jest instytucją kultury 
Województwa Małopolskiego 

Teatr jest członkiem Związku 
Pracodawców UNIA 
POLSKICH TEATRÓW 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Zabytków Krakowa 
za pomoc w finansowaniu 
prac konserwatorskich 

• Dyrekcja Tea1ru 
dziękuje PKO BP 

) <>-c-e lc. fć.e( ef-...rr 1c.. · 

BRYGAD IER SC ENY 

e„ .... <>-..., Ł„f <>-f-c-.,_<>- 1c_ 

El,.;_b:e f-<>- Or/.. .rr lc. <>-
R EKWI ZYTORZY 
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K1ERowN 1K PRACOWNI ELEKTRYCZN EJ 

A...,<(.r<-eq" Ćv( 
KIEROWNIK PRACOWN I A KUSTYCZNEJ 

'f>„.;_e,...,(). e1b<>- lc. 
K I EROWNIK PRACOWN I PERU KARSKI EJ 

,M.().r,'(). s ._c,._,lc,"-( lc_ 
KIEROWNIK PRACOWN I 
KRAWIECKI EJ DAMS KI EJ 

Z „f :<>- c._ <>- • .._ :1c. 
K I EROWNIK PRACOWNI 
KRAWIECKI EJ M~S KI EJ 

PRZYJACIELE TEATRU 

Cop>MAX 
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Business Consulting Sp.• o.o. 

Ext efttt-V1s ton 
nY111 1li.rpUry.f 

PAT RO N I MEDIALN I 

1•;.m1mn:•:r•J'-i31 
PKO BANK POLSKI 

KULTU RZE NARODOWEJ 

za ~ąr.cie fin.anSAWer 
dzi~ti!Sci ar;ut~yqei__ 

I i re.2eftu~rowtej l 
I [TM•13 I f~:ii 

;oM 
Logo Teatru zaprojektował 
ar1ysta plastyk 

n::; ytu u l...oa ci 

Boguslaw Płoskonka, IKON sp. z o.o. • llHlll 



TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
W KRAKOWIE 

BIURO INFORMACJI I REZERWACJI BILETÓW 

tel. 012 424 45 25, tel./fax: 012 422 40 22 
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00 

biłet@slowacki.krakow.pl 
Odbiór rezerwacji w kasie teatru w ustalonym terminie. 

KASA BILETOWA 

Plac Sw. Ducha 1, tel. 012 424 45 26 
poniedziałek: IO.OO - 14.00, 14.30 - 18.00 

wtorek - sobota: 9.00 - 14.00, 14.30 - 19.00 
niedziela Geśli jest grany spektakl): 15.00 - 19.00 

www. si owacki. krakow.pl 
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