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Sławomir Mrożek 

WDOWY 

Reżyser 

Scenograf 
Muzyka 
Układ ruchu 
Asyst. reż . 

Asyst. scen. 

ERWIN AXER 
EWA STAROWIEYSKA 
ANDRZEJ KURYLEWICZ 
JANUSZ JÓZEFOWICZ 
GABRIELA KURYLEWICZ 
ZOFIA GALL 

W nagraniu muzyki Andrzeja KURYLEWICZA 
udział wzięło "NOWE TRIO WARSZAWSKIE" 

w składzie 
Sławek WRÓBLEWSKI - fortepian 
Adam ZARZYCKI - skrzypce 
Jerzy WOŁOCHOWICZ - wlolonczela 

oraz muzycy 
Zbigniew KOŻLIK - akordeon 
Aleksander ROMAŃSKI - klarnet 
Adom BOGACKI - kontrabas 

Kierownictwo muzycme - SŁAWEK WRÓBLEWSKI 
Reżyser muzycmy - JACEK ZŁOTKOWSKI 
nagranie 23 XI 1992 r. S-2 Studio Polskiego Radio 

Osoby 

Wdowa Pierwsza - MARTA LIPIŃSKA 
Wdowa Druga - ZOFIA 

KUCÓWNA 
Wdowa Trzecia - EWA GAWRYLUK 
Pan Pierwszy - KRZYSZTOF 

Pan Drugi 
Kelner 

KOWALEWSKI 
- HENRYK BISTA 
- WIESŁAW 

MICHNIKOWSKI 

oraz 

Jacek Bursztynowicz, Maciej Ćwik, 
Stanisław Górka, Ireneusz Kocyłak, 
Wojciech Machnicki, Witold Wieliński 

Inspicjent 
Sufler 



Smierć mię w taniec zaprasza, 
Lecz mi nie w smak te gody, 
Więc rad szukam przeszkody. 
- Ach! na imię Judasza! 
Co? czyż kolej już nasza? 
Niech ci służy ktoś młody „ . 

Felicjan Faleński 

Kiedy pana grzebiono, pani narzekała: 
"-Czegożem ja, sirota nędzna, 

doczekała!" 

Kiedy ją hamowali, tu się wydzierała, 
A gdy go w grób kładziono, na 

ziemi leżała. 
Potym, gdy grób zakryto, sąsiadek 

pytała: 
"-Cóż się wam zda? Dobrzem li tak 

była omdlała ? 

Rada bym była lepiej, wieręm n ie 
umiała. 

Przebóg, wystrzec mię było, bom 
w tym nie bywała. " 

Mikołaj Rej 



A przecie - któż nie ściskał szkieletu 
w ramionach, 

Dla kogo wnętrze grobu żadnych czarów 
nie ma? 

Charles Baudelaire, Dans macabre 

Ale śmierć? Rzekłbym, że ona 
występuje w moim stulec iu szczegól
nie okazale i jest prawdziwą bo
haterką mnie współczesnej literatury 
i sztuki. Zawsze nam towarzyszyła , 
i słowo, linia, kolor, dźwięk ze sprze
ciwu wobec niej czerpały swoją rację 
bytu, jednak nie zawsze zachowywała 
się równie władczo. Pojawiający się 
w późnośredniowiecznym malarstwie 
danse macabre oznaczał chęć jej 
oswojenia czy oswojenia się z nią 
przez jej wszechobecność, udział 
jakby towarzyski. Była swojska, zna
joma, uczestnicząca w ucztach, z pra
wem obywatelstwa w c ife. Cywili
zacja naukowo-techniczna dla niej, 
tak żenującej, tak psującej wszelkie 
rachuby, nie ma miejsc a, co nie 
okazuje się najlepszym sposobem. Bo 
śmierć tym bardziej przypomina 
o sobie, im mniej się chce o niej 
myśleć . 

Czesław Miłosz* 

* Z eseju pt. "Gdyby to można było 
powiedzieć ... " Res Publica nr 11-12 (1 992) 



Śmierć za człowiekiem na wszelki czas chodzi, 
Niech zdrowie, niech nas młodość nie uwodzi, 
Bo ani wzwiemy, kiedy wsiadać każą, 
A tam ani płacz, ani dary ważą. 

Jan Kochanawski 

Dwie rzeczy wiecznie na człeka dybią, 
I choćbyś nawet, w twych żądzach 

rzadki, 
Do skromnej schronił się chatki 
I miał w twych żyłach krew rybią, 
Nigdy cię one nie chybią, 
Bo to są: śmierć i podatki. 

Felicjan Faleński 



Bądź to stary albo młody, 
Żadny nie ujdzie śmiertelnej szkody; 
Kogo koli śmierć udusi, 
Każdy w jej szkole być musi. 

Rozmawa Mistrza ze Śmiercią 

Tutaj nieszczęsny małżonek mój leży, 
Co stracił życie przez upadek z wieży. 
Ten komu znana wysokość tej wieży, 
łatwo głębokość mego smutku zmierzy. 

Fraszka anonimawa 
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