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Teatr im. Stefana Jaracza "' lodzi 

Wo yd a 
Zaremba 
Nina 
Ola 
Pianista 
Tański 
Dama 
Horodyski 
Szolc 
Lena 
Profesor z Krakowa 
Diwa 
Baryton 
Baron 
Korespondent z Berlina 
Downar 
Bogdanowicz 
Mikulski 
Przyrodnik 
Obywatel z Litwy 
Ziemianin z Ukrainy 
Ksiądz 
Hrabia 
Pułkownik 
Pani 

Wacław Berent 

OZIMINA 
Adaptacja - Tadeusz Słobodzianek 

Obsada 

w kolejności ukazywania się na scenie: 
SAL O N 

- MARIUSZ SANITERNIK 
- LESZEK ZDYBAŁ 
- HANNA BIELUSZKO 

,.. - BOŻENA MILLER-MAŁECKA 
- RAJMUND ZIELINSKI (PWSM Łódź) 

* * * 
- WANDA WIESZCZYCKA 
- GRZEGORZ HEROMINSKI 
- LECH MACKIEWICZ (PWST Kraków) 
- BOŻENA ROGALSKA 
- SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
- DANUT A SALSKA (gościnnie) 
- JERZY JADCZAK (gościnnie) 
- MACIEJ MAŁEK 
- JERZY CZUPRYNIAK (gościnnie) 
- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
- ZBIGNIEW BIELSKI 
- MARIUSZ WOJCIECHOWSKI 
- RYSZARD MRÓZ 
- RYSZARD KOTYS 
- HENRYK STASZEWSKI 
- MAREK SOBCZYK 
- ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK 
- WIRGILIUSZ GRYN 
- ALEKSANDRA KRASOŃ 

Matka 
Córka 
Wanda 
Komierowski 
Zaufany Barona 
Stary Komierowski 
Lokaj I 
Lokaj li 
Poeta 

Franek 
Lokatur 
Jur 
Kobieta 
Robotnik 
Szewc 
Mężczyzna z Powiśla 
Mężczyzna ze Wschodu 
Pielgrzymi ze Wschodu 
Dozorca I 
Dozorca li 
Dozorca Ili 
Dowódca żandarmów 
oraz żandarmi, Robotnicy 

- ALICJA ZOMER 
- KAMILA SAMMLER 
- LIDIA DUDA 
- STANISŁAW JASKUŁKA 

* * 
- BOGUSŁAW SOCHNACKI 

* * * 
* * * 

- WŁODZIMIERZ TYMPALSKI (gościnnie) 

UL ICA 

„ 
* * 

* * 
„ 

- PAWEŁ KRUK 
- HANNA MOLENDA 
- RYSZARD MRÓZ 
- HENRYK STASZEWSKI 
- WŁODZIMIERZ TYMPALSKI 
- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
- Chór męski „Echo" 
- MAREK SOBCZYK 
- ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK 
- RYSZARD MRÓZ 
- TADEUSZ KOŻUSZNIK (gościnnie) 

Reżyseria - ANDRZEJ MAJ 
Dekoracje - KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA 
Kostiumy - HALINA ZALEWSKA 

Muzyka - JANUSZ STOKŁOSA 
Wykonanie - Orkiestra PRiTv w Łodzi 

pod dyrekcją Wojciecha Michniewskieqo 
Ruch sceniczny - EWA WYCICHOWSKA 

Współpraca reżyserska - ZBIGNIEW BIELSKI 
Asystent scenografa - Tadeusz Paul 

Inspicjent - Bogdan Paszkiewicz Sufler - Jadwiga Paul 
Barbara Szewczyk 
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Było niegdyś, przed tysiącami lat, istnienie ludzi tak zastygłe między życiem 

i śmiercią , że po dziś dzień zostały nam te żywe w śmierci mumie. A ta. 

zamra dusz zmusi/a wtedy najmędrszych po raz pierwszy w dziejach świata 

do myślenia nad tajemnicą ruchu człowieczego życia. Co umyślili, było wtedy 

klątwą zakryte. Tylko w egipskiej gdzieś grobnicy rozmyślań takich pozostawi/i 

dziwny obraz: zamordowanego boga, z którego serca wyrastają kłosy siewne: 

odnowa życia A potem, po dalszych tysiącach lat, gdy życie wyczerpane 

z sil swoich stanę/o znowuż w bezruchu dusz, jawi/ się ludziom Bóg inny -

zamordowany na krzyżu - jawił się człowiekiem. Więc odtąd nie by/o to już 

tajemnicą sil ducha, lecz wiedzeniem o niej: wiarą! A gdy po nowych tysiącach 

lat u innego znów narodu ruch życia stawał i stawał ciągle, a Boga nie było, 

wówczas ludzie z wiarą ową targali, targali raz po raz .kolo bezruchu śmiercią 

swoją. Wtedy była wielka prawdziwość uczuć ludzkich i pogodna ważkość 

życia i śmierci: był ruch! 

Wacław Berent Ozimina, Ossolineum 1974, str. 181-182. 



Z MARGINALIÓW „OZIMINY" 

NA WTÓRNE KWIATY JESIENI NASZYCH 

Pytasz, złudą jesieni ku wiośnie ocknięty: 
„Czemu wino ochoty w krwawe idzie męty 
W wina młodego zatrutej tu czarze". 

Z wielkich tęsknic jesieni w barwy zwiędłych /iści 
Zawód rodny macierzy wtórne kwiaty iści, 
Czasom krwawych winobrań wiosnę rodzić każe. 

Wicher Wschodu zawodzi słoneczną godziną: 
„Jak kwiat złudny jesieni, ta.k złudą przeminą 
Piane wiosen nadzieje nie w moim zegarze. 

Zwarzą kwiaty tęsknicy mgieł moich powicia 
I siać, siać będą tylko odrazę do życia 
W serca te smutne do dna sobie wraże! „." 
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WACŁAW BERENT - kronika życia i twórczości 

1873 26 września urodz.ił s·ię w Warszawie; w Monachium i Zurychu 
studiował nauki przyrodnicze. 

1894 Debiutuje w Ateneum pod pseudonimem Wł. Rawicz nowelą 
Nauczyciel; drukuje w Gazecie Polskiej powieść Fachowiec wy
mierzoną przeciwko doktrynerstwu, nieżyciowości i zakłamaniu 

pozytywistycznych haseł „schodzenia w dół" i wąsko pojętej 
„pracy u podstaw". 

1896 Praca doktorska z zakresu ichtiologii. 

1901 Powstaje Próchno (pierwodruk w Chimerze, wydanie książkowe 
1903) - obraz cyganerii schyl'ku stulecia, środowiska artystów 
moder.nistycznych. Bohaterowie powieści to dekadenci wyznający 

mit wysoce e~itar.nej, oderwanej od życia sztuki, której celem jest 
poszukiwanie „absolutu", wartości metafizycznych, osiąganych 
kosztem niesłychanie intensywnych przeżyć psychicznych. Analiza 
psychologiczna ma obiektywną wymowę krytyczną, a tytuł ks-iążki 

zdaje się wskazywać, że pisarz traf·n·ie dostrzegł skazy moder
nistycznego światopoglądu. 

1905---1906 Niewielkie eseje opublikowane w osobnych książkach : tródł~ 
i ujścia nietzscheanizmu (pierwodruk w Chimerze, wydanie książ
kowe - 1906); Idea w ruchu rewolucyjnym (wydana pod kryp
tonimem SAM.). 

1911 Ozimina (wydanie zmienione w 1924), nazwana współcześnie 

„warszawskim Weselem''. Ujęta w kompozycyjne ramy wieczoru 
w bankierskim salonie w chwili wybuchu wojny japońsko-rosyj

skiej, daje przekrój wyższych warstw społeczeństwa polskiego, 
oskarżając 1ich ideologię, moralność osobistą i społeczną; wska
zując ich b.ierność i nieprzydatność wobec najistotniejszych zadań 
narodowych. 

1917-191 B żywe kamienie (pierwodruk pt. Opowieści rybałta ogłoszony 
w Zdroju - organie polskich eksp.resjo.nistów - wyd . książkowe 
1918) - to bogata i wielostronna rekonstrukcja późnego średnio
wiecza. Krytyka płaskiego życia dobrze myślących mieszczan, 
pochwała swobody, buntu przeciw szarzyźnie, uosobiona przez 
wędrownych igrców i goliardów, wnoszących pierwsze blaski 
renesansu - stanowią elementy powieściowej metafory współczes
nośoi i jej problemów. Powieść jest wykładnikiem głównej ·idei 



twórczości Berenta: obrony wartości kulturalnych przed zagładą ~· • 
grożącą im w epokach schyłkowych czy w chwilach w1elk1ch 
przemian . Liczne tłumaczenia m. in .: Nietzschego, Ibsena, Hamsu-
na, Stendhala. 

1920 Zostaje redaktorem Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki. 

1929 Współredaguje Pamiętnik Warszawski. Otrzymuje nagrodę War
szawy. 

1932 Otrzymuje państwową nagrodę literacką za drukowane w Pamięt
niku Warszawskim i Tygodniku Ilustrowanym fragmenty, które 
weszły później w skład cyklu opowieści historyczno-biograficznych 
Nurt (1934). W owym cyklu Berent ukazał ten „nurt", który w chwili 
upadku państwa polskiego przyniósł ocalenie ·idei narodowej 
i wartośc· i kulturalnych, pozwalając na kontynuację życia narodu 
w niewoli, dokonał rehabilitacji wartośoi wniesionych przez oświe 

cenie, usuwanych w cień przez wielką tradycję romantyczną. 

1933 Zostaje członkiem Polskiej Akademii Literatury; pisze esej 
Onegdaj. Mowa miana przy otwarciu Polskiej Akademii Literatury. 

1937-1939 Kontynuacja cyklu h1istoryczno-biograficznego: Diogenes w kon
tuszu (1937) oraz Zmierzch wodzów (1939). 
Diogenes .„ wskrzesza najbardziej postępowe tradycje ostatnich 
lat Rzeczypospolitej, malując środowisko Kuźnicy, Kołłątaja i Je
zierskiego. Berent ukazuje narodziny inteligencji polskiej, warstwy, 
którą w całej swej twórczości wysuwał na czoło narodu, uważa
jąc ją za jedyną nosicielkę wartości kulturalnych. 

1940 Zmarł w listopadzie w Warszawie. 



DOMENA POLSKA - „OZIMINA" 

Ozimina Berenta jest pow1esc1ą niezwykłą na ogólnym tle polskiej prozy, gdzie 
fabuła, akcja, wyrazistość postaci były zawsze i są wciąż naczelnymi cnotami 
piszącego . Pow i eść winna zajmować , podobnli e jak dramat winien przedstawiać . 
Tymczasem najświetniejsze w dramacie polskim - to dywagacja, monolog , 
publicystyka patetyczna. Dziady, Kordian, Nieboska, Wyzwolenie, Wesele, 
Róża „. Ozimina jest to dramat publ icystyczny prozą, bez inscenizacji, rozbicia 
na głosy, didascaliów. I treść jej jest podobna, i zamiar, i budowa. Jest tradycją 
wielkiej literatury polskiej, może dlatego, że jesteśmy społeczeństwem na co 
dzień skłóconym , zbierać nas w salonie warszawskim, na placu Zamkowym, 
w katedrze wawelskiej, w chałupie bronowickiej lub w dwóch obozach u Oko
pów św. Trójcy, i tak zebranym, poważ·nym i zasłuchanym, mówić słowa 
strasz,ne i przejmujące najgłębiej . Tak dzieje się i na obrazach: w Matejkowskim 
Rejtanie , w Kazaniu Skargi, w Wojnie kokoszej Henryka Rodakowskiego. Można 
grymasić, że tego nie robią Niemcy, Francuzi, Anglicy i Rosjanie, ale .nie 
można tego nie słuchać , nie patrzeć na to. 
Berent nie inaczej postąpił . Trzy akty - trzy części Oziminy - dzieją się 
w salonie warszawskim w roku 1904, tej jednej nocy lutowej, kiedy wybuchła 
wojna rosyjsko-japońska , brzemienna w skutki dla caratu i dla podbitych przez 
carat .narodów. 
Tej nocy gadają ze sobą mary polskie, współczesne widma. Jest to noc Dzia
dów, noc narodowa wśród szczęku sreber, dzwoniących szkieł, szelestu sukien, 
dźwięku muzykii. Jest tu i mazur, i polonez, i chochoł, i straszydło z Róży -
kukła Murzyna w rogu salonu, podtrzymująca tacę z krzyształową karafką. 

Secesyj.ność tej książki przejawia się - zapewne - w języku, w stylu. Ale 
secesyjność epoki jest tu ziron izowana, jest to synonim słabości, odwrócen,ia 
się od myśli ważnych ku głupstwom mody i przejętego cudzego obyczaju . Jak 
w Mickiewicz.owskim safonie trwa zła moc korzenia •się przed siłą, jak w izbie 
bronowickiej trwa zła moc poddawania się złudom, marom wyobraźni , tu, w sa
lonie warszawskim z roku 1904, czyha słabość płynąca z mody, snobizmu, ko
rzystnych interesów, głupoty kobiet i podłości mężczyzn. Można by o Oziminie 
pisać długą i ciekawą rozprawę , pokazując, jak się tu splotły wszystkie wątki 
romantycznego dramatu polskiego, jak Mickiewiczowski Ry.kow, a potem Wal
demar Hawryłowicz z Fantazego przemienia się w generała carskiego, wspo
minającego rok 1863 I snującego się wśród gości jak cień ciemnych dziejów. 
Ale jest w Oziminie jeszcze akt czwarty, część czwarta, najświetniejsza . Berent 
połączył w jednej nocy dzieje roku 1904 I wybuch rewolucji 1905 roku. I tej 



części - czwartego aktu - brak we wszystkich innych dziełach, których~ 
Ozimina jest jak gdyby prawą spadkobierczynią. Gdy wstaje świt nad War-
szawą, gdy razem z nocą giną widma i mary, gdy kończy się ten straszny 
polonez, co z salonu Mickiewiczowskich Dziadów przez izbę weselną i nawę 
katedralną, niemy, zasłuchany, dochodzi do naszych dni, pryska czar chochoła, 
straszydła czy kukły Murzyna, wieje wiatr od Wisły i pokazują się na scenie 
ludzie żywi. Ułomni, brudni, nędzni, półdzdcy, ale żywi. W tym obrazie Powiśla, 
w którym snuje się mit o Demeter, gnają konie kozackie i ciągną szeregiem 
brodaci sekciarze, w tym obrazie, gdzie alegoria literacka splata się doskonale 
z rzeczywistośc-ią , g.cJzie wyśmiana poezja ustępuje jedynej sprawie naprawdę 
ważnej_ - historii, upatruję istotną nowoczesność tej powieści. Jest to książka 
poważna, więcej - jest to poważna powieść, a takich mamy niewiele. 

Paweł Hertz Ozimina w: Domena polska, PIW, Warszawa 1961 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 

Kierownik techniczny - MIECZVSŁAW KOWALSKI 

Prace malarskie i modelatorskie - BOGDAN NOWICKI 

Prace krawieckie - ZYTA WALCZAK i ZYGMUNT CIESIELSKI 

Brygadierzy scen - WITOLD OBERG i ADAM FORYSIŃSKI 

Prace fryzjersk ie i perukarskie - WIESŁAWA MOGIELIŃSKA 

GPD z . 491 n. 3000 L10/1066 

Prace stolarskie - ROLAND UNCZUR 

Prace szewskie - JÓZEF JANUSZKIEWICZ 

Prace tapicerskie - TADEUSZ BILSKI 

Główny elektryk - LECH ZGAGACZ 


