




JAN OŚNICA 

"ZŁOTY KLUCZ" 
("O chłopie, co wszystkich zwodził") 

Reżyseria 

WŁODZIMIERZ DOBROMILSKI 

Scenografia 
ALI BUNSCH 

Opracowanie muzyczne 
JAN SZYROCKI 

OBSADA: 

· Duda 

Panbóg . 

Św. Piotr: 

Diabeł Kulawy 
Pan z miasta 
Żandarm 

Kat 
Karczmarz 

Kleryk 

Gazda 

Kaśka 

Śmierć 

Anioł z fanfarą 

Aleksander Machalica 

I głos: Wlodzimierz 
Dobromilski 

ruch: Malwina Nowak 
Leszek Zalewski 

) Zbigniew Wilczyński 

Andrzej Urlich 

.Jaroslaw Dwornik 

Juliusz Kornacki 

Grażyna Wojtczak 

Malwina Nowak 

xxx 

Inspicjent - Jaroslaw Dwornik 

Wolność jest sztuką trudną 

Niebo jest otwarte. Pragnie się tam wcis
nąć diabełek - skądinąd sympatyczny: 
taki czarny przechera! -- ale złociści 
aniołowie nie dopuszczają go przed oblicze 
Panboga. Niebo jest otwarte, więc widzimy 
Panboga. Odprawia swój odwie{!zny rachu
nek. Liczy pozycje dobra i zła, sumuje. 
Rachunek się nie zgadza. Ten rachunek 
nigdy się nie zgadzał! 

Panbóg jest mocny w arytmetyce, jest 
Wielkim Buchalterem. Chce żeby był po
rządek w bilansie dobra i zła. Stara się 
liczyć rzetelnie, ale gotów jest nawet prlle
puścić jakiejś pozycji, byle by saldo wy
padło dodatnio. Jest ogromnie zajęty tym 
liczeniem. Nie ma czasu na ziemskie reko
nesanse. N a zajmowanie się drobiazgami, 
poszczególnymi ludźmi, ich rozterkami. 
Dla niego ważny jest ten ogromny i ciągle 
pogmatwany bilans całości, ten odwieczny 
rachunek, w którym wiecznie się coś nie 
zgadza. 

Niebo jest otwarte, więc widzimy tam 
również Piotra. Piotr jest rybakiem, obec
nie na niebiańskiej emeryturze. Chciałby 
pomóc Panbogu w rachunkach, ale - tak 
mu się w pracowitym życiu złożyło! - nie 
studiował tej dyscypliny. Łowił ryby, po

. tern je pracowicie - jedna po drugiej -
układał w koszu. Nie przemawiał na wiel
kich zgromadzeniach rybaków, rozmawiał 
z jednym rybakiem, z drugim rybakiem, 
z trzecim rybakiem. Po kolei . 

Panbóg pracowicie liczy miliardy wy
stępków i setki dobrych uczynków. Piotr 
umie zliczyć tylko do jednego. 

Niebo jest otwarte i widzimy, że Piotr 
chciałby pomóc Panbogu. Był zawsze pra
cowity, teraz też nudzi mu się na niebiań
skiej emeryturze. Powiada: „Nie będę sie
dział u Panboga za piecem". Ale czy Wiel
kiemu Buchalterowi może pomóc ktoś, 
kto potrafi zliczyć tylko do jednego? 

Mamy tu dwa spojrzenia: spojrzenie na 

las i spojrzenie na drzewo. Spojrzenie na 
ludzkość i na człowieka. Oba są uprawnio
ne! Nie ma więc konfliktu pomiędzy Pan
bogiem a Piotrem. Można nawet powie
dzieć: te dwa spojrzenia uzupełniają się. 
Musi być ktoś, kto przygląda się drzewu 
i ktoś kto ogląda las. Ale tak to jest w 
teorii. W praktyce Wielkiemu Buchaltero
wi przeszkadzają drobiazgowe relacje Piot
ra o losach jednego człowieka - przeszka
dzają mu w dokonaniu Wielkiej Syntezy. 
Początkowo Panbóg godzi się, by Piotr 
wędrował sobie po ziemi. Myśli, że dzięki 
temu zyska trochę spokoju. Potem - gdy 
Piotr przynosi mu wiadomości kłopotliwe, 
utrudniające dokonanie Wielkiej Synte
zy - nakazuje mu pozostawać w niebie. 
Więc to tylko pozór, że spojrzenia na las 
i . na drzewo uzupełniają się. Ten kto oglą
da drzewo nie rozumie najczęściej tego, 
kto patrzy na las. Ten kto p.atrzy na las, 
chciałby usłyszeć, że wszyistkie drzewa są 
jednakowe. W otwa:rtym niebie z.arys01Wał 
się cień konfliktu pomiędzy buchalterem 
a humanistą. 

Niebo jest otwarte, więc można z niego 
zejść na ziemię . Tutaj dopiero . konflikt 
nabiera ciała i krwi, staje się klęską i na
dzieją . Jest ich dwóch: Karczmarz i Duda. 
Pierwszy żyje dostatnio, drugi bieduje. 
Dlaczego? Obaj pracują (w czasach, gdy 
dzieje si.ę sztuka Leona Moszczyńskiego 
„Złoty klucz" w gastronomii jeszcze praco
wano). Czy tylko dlatego, że w czasach, w 
jakich dzieje się „Złoty klucz" gastrono
mia była dochodowa? Okazuje się, że przy
czyna jest inna: w czasach gdy dzieje się 
„Złoty klucz" w gastronomii również oszu
kiwano klientów. Ale to my - bogatsi o 
wiedzę, q;erpaną z kilku procesów „gastro
nomicznych" - wiemy o tym. Chłop Duda 
nawet się tego nie domyśla. On tylko po
kornie i z nadzieją pyta Piotra: „Dla-czego 
mi jest źle na świecie?". 

Niebo jest otwarte, więc Piotr spyta Pan
boga. Od mordęgi nad Wi•elką Syntezą, 
oderwie go sprawą tak błahą, że jedynie 



sympatia, jaką Panbóg żywi dla Piotra 
powoduje, że zechciał mu odpowiedzieć. 
Dlac2lego Karczmarz żyje dostatnio, a Duda 
bieduje? To przecież oczywiste! Duda nie 
„przekręca", nie oszukuje. 

Pisarze XX wieku buntują się przeciw
ko dziewiętnastowiecznej obfitości słów. 
Przyzwyczajają nas do tego, że spostrzeże
nie faktu może oznaczać również jego 
ocenę . Tadeusz Borowski opisuje śmierć 
trzech tysięcy ludzi w obozie koncentracyj
nym. Mógłby to zrobić tak: „Ci ohydni 
oprawcy zapędziili trzy tysiące biednych 
ludzi do okropnych komór gazowych". Te 
trzy przymiotniki zawi€Iałyby ocenę ludo
bójstwa: Oceniłyby komory gazowe {są one 
okropne), s-oharakteryzowałyby oprawców 
(są onii ohydni) i pochyliłyby się wspó1-
czująco nad ofiarami mordu: ofiary mordu 
są biedne. Tadeusz Borawski zapisał ten 
fakt inaczej: „Była niedziela, spory tłu
mek flegerów i podleczonych chorych O'to
czył boisko, ktoś po nim uganiał się za 
kimś i na pewno za piłką. Stałem na bram
ce - tyłem do rampy. Piłka poszła na 
aut i potoczyła się pod druty. Pobiegłem 
za nią . Podnosząc ją z ziemi spojrzałem 
na rampę. Na rampę zajechał właśnie po
ciąg . Z towarowych wagonów poczęli wy
siadać ludzie i szli w kierunku lasku ... 
Wróciłem z piłką i podałem na róg. Mię
dzy jednym a drugim kornerem zagazo
wano trzy tysiące ludzi". Nie ma tu ani 
je:inego przymiotnika, który by oceniał -
bardziej uczenie mówiąc: wartościował -
czynność morderców. Ocena jest w spo
strzeżeniu: „Między jednym a drugim kor
nerem zagazowano trzy tysiące ludzi". A 
przecież to spos.trzeżenie bardziej nas an
gażuje, niż spiętrzenie przymiotników, 
które - przez z.byt częste używanie -
zatraciły już zdolność prowokowania myśli 
i o.rganizowania emocji. 

Panbóg Leona Moszczyńskiego również 
nie kocha przymiotników. Oszczędza sło
wa: Mówi : „Dlaczego mu jest źle? Bo nie 
przekręca" . Ów Panbóg jest - ze świado-

mosc1ą autora, czy mimowolnie - z tej 
samej petyki, co dwudziestowieczni mora
liści: ocenia - stwierdzając. Ale chłop 
Duda o tym nie wie. Duda nie czytał 
dwudziestowiecznych mo.rali:stów. On di'ag
nozę: - Nie ~ekręca! - przyjął jako 
przyzwolenie na dokonywan.ie oszustw. 
Duda .powie w zakończeniu sztuki: - Mia
łem Wasze przyzwolenie. - Piotr mu wy
jaśni: - Nie miałeś przyzwdlenia. Miałeś 
wybór. 

Tu po.ta na morał. Niebo jest otwarte. 
Wielki Buchalter beznamiętnie liczy mi
liardy występków i setki dobrych uczyn
ków. Wielki Buchalter nie ma czasu na 
drobiazgi i musi oszczędzać słowa. Sta
wia - co najwyżej - diagnozę. Reszta 
jest trudną - i wymagającą niema'łej wie-
dzy - sztuką wolności. · 

Ale ten morał też jest - niestety! -
fałszywy. Duda powie: - To był wybór 
pomiędzy 'Złym a gorszym! - Piotr za
troska się. Porządek niebiański zatracił 
kontenans wobec tej - zorganizowanej 
przez siebie - alternatywy. Duda powie: 
- Pójdę poszukać innego porządku świa
ta! - Piotr powie - a zau:ważeie jakie 
to fałszywe! - Ldź! - Ale Piotr w.ie, 
że - w czasie, gdy dzieje się sztuka Leona 
Moszczyńskiego - jest to posrukiwanie 
bezowocne. I Duda o tym wie. Stają więc 
obok siebie, nie ruszają się z miejsca, bo . 
czas, który ·został ich życiu darowany unie
moż1i wia dalekie podróże; przed dotarciem 
do celu 'Znów ucapi człowieka za gardło ów 
porządek, przed którym chciał uciec. 

Niestety, syci moi! Niebo jest otwarte. 
Patrzymy - pusto tam. Parubóg - Wiel
ki Buchalter -dążący do Wie1kiej' Synte
zy - jest tylko naszym własnym marze
niem o uniwersalnym ·porządku . Piotr -
niegdysiejszy ·humanista - krąży gdzieś 

po ziemi. Jest tylko źle funkcjonująca gas
tro.nomia i ten Duda, ten nieszczęsny Duda, 
który - przyjdzie na to czas! - ucapi 
Panboga za gardło. 
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