
Teatr im. Hansa Christiana Anderśeoa 

w Lublinie 

Jan Ośnica 



Teatr im. Hansa Christiana Andersena 
w LubJinie 

dyrektor naczc:lny i artystyczny 

Zdzisław Rej 

dyrektor adminfstracyjny 

Piotr Kopciowski 

kierownik literacki 

Maria Łaszkiewicz 

konsultant muzyczny 

Iwona Majczak. 

koordynator pracy artystycznej 

Elżbieta Rodak 

marketing 

Waldemar Sulisz 

biuro obsługi widzów 

Beata Saj. 
Jakub Jurkowski 

wykonanie: dekoracji i lalek 

Beata Grosicka, Liliana Helman. 
Dorota Kwiatek, Apolonia Machoń, 

Ireneusz Lenart, Marian Mika 

techniczna obsługa sceny 

Andrzej Brzyski, Tomasz Bułhak. 
Zenon Burczaniuk. Ryszard Drozd, 

Piotr Kowalik 

'. 

• • 

Jan Ośnica -

ZŁOTY KLUCZ 
reżyseria 

Stanisław Ochmański 

scenografia 

tadeusz Hofowko 

muzyka 

· Stanisław ~Radwan 

osoby 

Anna Buczyńska ;ako Kuśka 
Bożena Dragun jako Anioł z Pałkq 

Maria Perk~~ska jako Smierć 
Ilona Zgi„t sako Kleryk 

Jacek Dragun 7ako Karczmarz 
Piotr Gajos ;ako Gazda. Diabeł Kulawy 

"" Marian Kłodnicki jako Diabeł 
. {Pan z J\.fiasta. Żandarm. Kat} 
Seweryn Mastyn. 1ako Swięty Piotr 

Marian Kłodnie.ki jako Pan'?ó_g 

w główne1 roli 
Zbigniew Litwińczuk jako Duda 

lP -
premiera: wrzesień 1998 



.. Przyszła Śmierć do Kaski 
z tej wysokiej hali. 

Dała cl jej dafa. sznur 
kmnych korali. 

Wzieła ci ja wzicła 
za jej białe rączki .. :· 

• Wylcciafa dusza z ciała, 
nie wu:d1i.1ła, gdzie iść miab. 

.lus1adh sic n~ hc~eczkc, 
na zielono murawcczkc. 
Przy lccJdi d..w auicl1. 

w1icli dusze. polcclcl1." 

ł 

Wiara na rozdrożu 

&1hatcr sztuki. ktorcgo losy pP)'Ch~dzi paostwu oghdać na na 
·zc1 scenic, Ż)'JC pnczciwic i p.:ibozn1c. a mimo ro nic wiedzie mu 
sic nJ1lcpicJ' Plgc prn'l:.N mu dopiero chwila ~icdy po spraco 
W.ID)'ITI dniu prz}'Jdzic wychvlić kwaterk~ gorzałki. Gd)· które· 
go dnia do kar.:11ny zaoidzić tef spracowanym krokiem boski 
kluc201k, 1..zyli świc;ty Piotr, Duda nic oaueszka npytać: dhcze 
go rak zlc mu sic; ty7c? Pio1r yrzcdkladJ p~ tanłc Bogu. ktm~· fap1· 
duoie odpowiad : bo nic przykrc;ca: Czyli n1e•kłamic. nie os1u 
ku7c. nic korzysta ze sposobno ci by '01cuczciwą droga pozyska" 
hogactwd. 
Taki odpo~·1edt wyda1c sic; nas1cmu bohatcro"A"i ?byt prosta. ale 
na wszelki wypadek. boską odpowiedzią uspmv1Ćtlliwiony. udaje 
sic na . .szlak przykrc;cania'". A "przykrmć" Śmierć b~dz1c 1cgo 
na1w1~hzym marzeniem. 
Ś:1eżb kłamstwa i n11::t1<.1clwości nic pr1ynosi ;podnc:v:1nych 
efektów. Dudzic żyje Sic; wcale nić lcp·c1. mimo ie bogme1. Kic 
dy w o!rtatnim spotkanmzc św. Piotrem słyszy, że biednv ten świal, 
hicdoi ci ludzie. łzy. smutek i boleść serdeczna odpowuda: mu 
sz~ wiec iść od w•szcgo por1<1dku. Nasz porządek wszc;d1ic · od
powiada świi;ty Piotr. Pójdi; szukać innego odpowiada Duda. 
odda1~c Piotrowi złoty klu~z od nicbnnsk1e1 furty. Jakby nic !ie 
rzył. że ru na zit:ml. można odn.ilczc boski ł.i.d. Ale ycdcn 1cst po 
rzadck rzeczy, a dwóch być nie mote - mówi Panbóg. 
W finałowej sccni~ Duda niknie w dali, sam. bez niczyjej porno 
cy. Jego wiara znahzła si~ na rozdrotu. Wydawać by sic mogło. 7.c 

odrzuca boski porządek . Ale on poszedł inną drogą. W kierunku 
tego. co boskie. a nardzo ludzkie. Bo to. co•ludzkie ;est bardzo 
boskie jak m9wi ksi<1dz Józef Tis,h11cr. 

Waldemar Sulisz 

.~ 



O Janic O~nicy 

Jw Ośnica 10 pseudonim literacki Leona Mos1czynskicgo. Urodził 
sic w 1904 roku ~·.T)·flisic:. "'' ohccnc:1 Gruzji. Zmarł w Warszawie 
w 1982 roku. W rodzinnym midc:Jc ukQócął szkołor średnią. s1udi~ 
rozpoczął w Wiedniu w 1921 roku. dokąd przeniosła ~ie 1ego rodzina. Ir: 

Po okrcs1~ podróiy pHcz Europe pod14ł w Paryiu studia nad sceno 
gufią tcatrala~ i filmową. W 1940 roku w, t~pił we Francji do pol~k1c7 
arpiii. Po ukończeniu wojny zna.1.tzł sic w Pol. ce. W 1952 roku n.tpi 

sal pierwszą sztuk~ db dzieci ·Dziewczynka z zapałkami". opwą na 
moty"·ic h~ni Andc:r na. Do najkpszych 1cgo tc:kstow za licz)· nioż· 
na: ·o dwóch nrcustuszonych . "Oaza w kramie Tongo . "B~ń o pii;k 
nej Pułchcrri" i wspólnie napisany z Janem Wilkow•kim Gu 
ignol w uupatach". Wiele z tckfr\w O nicy weszło do kanonu poi· 
skich sztuk blkowvch. a pełen zadumy nid ludzkim losem "Złoty" 
klucz" dorównuje najlcpsqm tekstom teatru dfa dom łych . 
...złot klucz" ~'wo1 pn::mlcm; miał w Wałbrzys m Teatr ze Lalek w 

1965 rh gdzie nos.ił tytuł: ·o chłopie. 1.0 wszystktc.h zwołłził. c1vli 
iloty klucz'. Spektakl reżyserował Włodzimierz Oobromilski. sce
nografie; nprąjcktowal Ali Bunsc.h. a muzvkc; opracował Leszek Żu· 
chowski. W rol. Dudr \'l'ysrąp1ł w6wtza5 Wie ła\\· He;no. Oiarb i 
św:Piotu zagui Ja11 Plewako. Spektakl 0 trz •mał nagrod~ za reż\' 
scri~ na Festiwalu 'lcmo·v blck w Opoiu (1966). Pow16ro1e Do 
bromtlski zrealizował ..ztot ·klucz" w szczecinsk1c1 "PJc:c1udze w 1979 
roku. W tym SJmym roku dramat O nicy wyreqscrował \\ Baju 
Pomorskim" Konrad Such11owski (scenografia Lucjan ZameL oprac. 
muz. Konrad Szachnow5ki 1 Franciszek Smo!1riski) 11; insccnizac1a 
prezentowana hyła na JX Fcstn1;alu lalek w Opolu. Konrad Szach 
nowski powrócił do ..Zło.tego klucza" w 1987 roku ,,. Teatrze Dzicu 
Z.i.głchl~ w B~dz10ie Wrcszoe w 1989 roku sztuke wyreżyserował w 

jdeuiogorskim Tcatr;(c Anim.itJl Janusz Ryl Kryst1anowski. ~. scc
nogr.tfii Buby Tonu li i oprac. muz. KrzysLtofa Arciszewskiego. Wow 
czas zagrał w nici Karczmarza Zdzisfaw Rei. obecny dvrcktor Jubel 
skiego teatru. Ta •.ma 1nscenizacia zosu.ła powtórzona w teatrze po 

~ znańskim. 

Tehty Jana Ośnicy pojawiały sii; na 1ubdskJe1 scenic: kilkakrotnie. 1 r • 

Ws:iystko zaczęło s1i; od „ Guignol.1 w tmpatac~" (1960). Póiniej 
zrealizowano „Bambi; w oazie Tongo" (1968). Obie te: inscenizacje: tc
żyscrował Stanisław Ochmati~ki. O~nka powrócił do naszego tca-tru 
w lmch: dzlc:wiefdziesiątych sztuką przeznaczoną dla na1młodszych, a 
z.atytułowan4 "Ba~niowy las"(1995). kłóra wyreżyserował Krzysz1of 
Niesiołowski. - • 

O Stanisławic Ochmańskim 

Pan Bóg nic luhi ludzi. którzy nie g11esza. ale luhi tych. ~o pii;k
nfe grzcsn a pófoiei picknie żałuj~ powiada za Kuirnicrzcm Kut· 
zem Stanisław Ochmanskl. Powagj rzetelnie wykon\•wancj pracy 
uczył sl~ od Kazimierz.1 Dc1mka. Nasiąknął tym prawdziwie do· 
br ·m teatrem. Ale wczcsJicJ w I:i<..cum Ped•gogicznym w low1 
czu poprowadził teatr amatorski. w którym zrealizował kllh przcd-
tawicn. W 1951 roku rozpoczał prace w łódzkim ";\r lekinic'. de 
biutował tam rola Herolda w ~złotej rybce" Terminując u Henry 
ka Ryła. uzyskał w 1960 roku dyplom rctyscra. 
[).;:a lau we.ze niej rozpoczęła sie jego przygoda z Luhlicern. Pro
wadził Te;itr Andcrsetli od wrze n1a 19~9 do stycznia 1974 roku. 
Wyrc:hsi:rował tu trzyd1.-1c~ci ~zcśt widowisk. W czasie jego dy 
rchji lubelski teatr należał do n<11lcpszych scen lalkowych w kra· 
;u. W 197 J roku na Ogolnopolsk1m F es1lwalu Teatrów Lalek w 
Opolu "Tryptyk staropoJski otrz •mal Grand Pnx: {1edno z cztc: 
rcch, 7akie przyznano w"dzie1ach tego festiwal„). O puedstawie 
niU pi•aJi najznac7tlie• 'li )"CV. UZD3jaC Je za "wybitne. godne miana 
spadkobiercy najleps1}'\:h 1radvcji polskiego teatru falek" Tikże 

1 ·go dyrektorowanie hvto ujwy ższej klasy. co ~twierdził Henr k 
Jurkowski. a wcnż potwierdzają aktorzy. którzv z nim pracowali. 
Rci.yscrow.al1 na7kp 1 · \'l:spomina Ochmański. jak choćhy Jan Wll 
kowski. Jan Dor man. Krzysztof Niesiołowski. Włodzimierz Do· 
hromilski. Jinioa Kilian Stanisławska. Henryk Ryl. W 1ym en 
))it p9~ród kompo1ytorow pojawili si~ Krzysztof Penderecki l Sta· 
01sbw Radwlo. 
W 1974 roku po_wrócił do tródcl, ohe1m• 7ąc; dyrckcy• TeJtru "Ar
lekin". który prowadził przez O•ugii; hu. hy w 1992 roku p~zeka 
zać go przedstawicielom młodszego pokolenia. 
W polskich teatrach wyreżyserował ponad :.10 1rzydz1esci spekta 
kli. pracował w 1c.1.1rach ngrrnicznych. kilka prn:dstawicń tareje· 
stro..,ano na taśmach 1clewizyjnvch 1 filmowych. 
Twórc/Ość artystyczna. wieloletnia praca pedagogiczna we ·Wro· -
cławiu i Białymstoku oraz prezesura w POLUNIMA · sprawiły. 
że dh wielu falkarzy jest mistr7cm 1 moic ostatnim z wielkich 
w polskim teatrze lalek. 



O Tadeusz~ Hołó c: 

Si:cno ~af ma!drz 1 grafik. ~r olw_cnt PWSSP lodzi ,aczvnał 
j1ko pro,ektanf w przemysle .odziezowym. Dzio;ki f' t padkowe1 
propozyc11 r zpoczął współpu c l teatrem falkow Praq. od 
krurcj >Z) tko sic zaczdo. był Ptak k.ICZ'fCO 'ł'' wedł łl'Jana 
O nicy, w ·reżysero\\any przez Marrr; J1n1e w hdzk101 "P•'lokiu 
(1967). Od rego momentu . •t pro1ekt •realizował na 1czi;:ś ic1 w 

ł.:otłz1. W~ olm dorobku ma ponad trzydzl~i s'enografo tcarral 
nvch. Jcsr takte auro-~m pro1ektó Fll t znych do f1lmó · fa''<o 

vch. powmj~cych w S1ud1 Filmowym SE 1\11 FOR . 
Do na1wyb1tn1c1szvtb prac należ~ nealir anc Tea.rzc .P1no 
kio·· :<rólewsk1 statek" Jó~cfa Rm1czak1 w reż Wandv RrrskieJ 
(1971). O wcsoł) mgra ar Lu Josi:C. i Hany Lunko yd ri;z Wło 
dzimierza Fcłcn Zd a (1977). hnn1 Tutli Put11 SUDJ b·o ł na· 
ce o W11k1ewkza w rez. Wojc1ecb.1. Kobrzrc kiego (19 2) blki 
z tc1 rc.tłiza Ji zesrały nagrodzone podcus 'I Ogolnopul kiego 
Fe 11walu 1 .i.tró\\ Lalek 'Ili Opolu w 1983 rok~. Wł dzklm ..Ar· 
lckrnic· pow t4fv: "Cud kra .1.~·1ca" Jew len,1.1. Spcunskicgo w H.l. 

Włodi1m1erza Felenc1aka (19 O). ·o Zy,·vrt.ile.Muz hntie Jana 
Wilkow kiego (19 2) 1 ·~ ajw pan1alsza wioska· Rady Mo owc1 
(1990) obtc w reż Stani fay,a Ochmań kiego. Za cenoguflc do 
ztuka Mos' o Cf 70' Jł Taoc·1 z Hoło ko ap odlOD) Srebrnym 
J ··ialem na fe 11 al•J Wu ~ 1990 roku W(. r bk1m Te;itrzc 

L.ilc:k zreałi •owal wuz l re. nczak1cm Ort rom DO drom' (1984). 
Wl979 roki. fadeusz Hołówko otrzymał Złoty 1cdal na IV 0u 
acłricl'nalc: Sccuograf 11 w Pradze. 

61 sn I okrc la munem abstuk \ 1nego rcal11m11. sz1..zególni 
przydJtneE; > IC•trlt lalkowym ho takie ·ł · 'DY ~ fili 
skic dz1ec1i:cc1 wrażliwo5c,1. Naj nnie1sza ;c~t :if.1 , .• go bila. 
wyrau tu Jak moc.1111 rzezb.i: dz1 kl n1c1 s nu8nii;i zysku i In 

ten ywna siłe wyuzu. 
Pro1ekty do "Złotego lducz.i"oic sa jcdvnie pow11:lc111cm ludowe 
go wzorca Hołó l<o upurz4dko ·ał prze rrzeń na bzułl rrypty 
ku. gdzie środkowa z1em1a 1 1e1posticic10 t ~y • de$nione. pr.1.y· 
tłoaonc. clz1ck1 czemu wydobyto ponurą ytu:i je targu o du 
ze. pod.;za którego bokzql.tfnie lJ. ykorzystyu •ne a ludzkie 
słabo ci:Cłownemu.tcmato v1 podporządkowan.i zosrab ukżc bi 
ka. pr1ypomlna1~ca kons1rukc1~ khsyczn ~, ·ajkc. ale tak prze 
kształcona. .i.by ograniczyc 1e1 ruch do gc t , , , 1dstawow eh. , 

O Stanisławic: Radwanie 

"Był niewqtpliwie jednym z najzdolniej,zych moich studentów i naf 
większa indywidu_alnfilciq w mojej karierze pedagogicznej Ale był także 
jednym z najbardziej niesf>rnych • ciqgle gdzie:> znikał i to na kilka 

'9 tygodni. Połowa mojej pracy pedagogicznej upłyneła na poszukiwa· 
niu Stasia. Pamięta":, że dotyczyło to także dyplomu. Komisja egza· 
minacyjna czekała. a ja szukałem go i ,i/11 doprottiadziłem do Szkoły. 
Egzamin zd.il zreszta z 1.t-yróżnieniem. • · Krzysztof Penderecki. 
Ukończył knkowską PWSM. gd~ie studio\\·ał w klasie fortepianu u 
prof. Ludwika S1cfańsk11:go i kompozycje u prof. Krzysztof z Pc:nde· 
rer';iego. Na swoim koncie ma także sial kompozytorski u Pierre 
Schacffcra. Niespokojna dusza utpty kazała zost.i.wić mu skompo· 
nowane przez siebie utwory na rzecz muzyki tc:atulnej. Zaczynał od 
współpmy z "Piwniq pod Baranami". pózniej był kicrowruiciem mu 
zycznym w Teatrze Rozm1itości w Krakowie i w warszawskim Ate· . 
neum. W 1974 1wiązał si~ ze: Starym Teatrem, był także: jego dyrck· 
torem w latach 1980 1990. Ohc:cnie komponu•r: rówr1ic:ż dla Teatru 
Narodowego. 
PracowaJ z n.i.jwybitniejszymi: Konndem Swinarskim, Zygmuntem 
Hubnerem. lidi4 Zamkow. Jerzym Grzegorzewskim. Jerzym J.i.roc· 
kim. Andrzejem Wajda. Kr ·stianc:m Lupa. Rudolfem Zioło. Tadc· 
uszc:m Bndeckim. Krzysztofem Bahickim. Skomponow.i.ł muzyk~ 
do ponad dwustu spektakli. 

W Lublmie pracował juz tH.i. Sranisbwa OcbmanskiCf!O. przygoto 
wujac w 19l-O roku muzyk~ do "Baśni o iyccrzu Gotfrydzie" w sceuo· 
grafii i z Lilkami Stanisława Fij.i.lkowskicgo. Po m drugi pojawiła 
si~ muzyka Stanisława Radwana w Kościele Powizytkowskim w 1982. 
w ~pcktaklu "Mord w katedrze", przygotowanym w Teatrze Wyższe· 
go Seminarium Duchownego w Lublinie przez Waldemara Sulisza 
w sanografii Małgorzaty Kasperek Su li z. Po raz ostatni w 1992 roku 
w "Tchnieniu" Leszka l\l4dziki w teatrze Scena Pfastyczna KUL 
..'im Radwan tak określa rol~ kompozytora : .Spektdkl robi sie dla 
przes!rzcni. która rDLUmiem Jako przestrzeń pomiędzy ludtmi. któ· 
rzy ten ~pektakl robią. o~-zyu-Ncie myślę tu takie cliat.' na końcu. o 

• prze\trzeni fizycznej. to znaCZI{ o scenografii. Na pouatku jest jed· 
nak przestrzeń międzyludzka. między autorem, retysere'11 i aktora· 
mi. I chcuc ~komponować muzyk~ do tak pomy,fanego spektaklu. fa 
w te prz~strzeń muszę 1.t.iej{ć. "(Res Publica. 7 /88) 

("l'Vvkorzr •••o mlltll•ły z publih<jl: Sun Inr R•dr.in. muzyk w 1wrzc •yd. Mu1cum 

Stm:~o Temu. opm. kmlogu A•n• l.11d:. opn gu!. Lech Pr7ybvWu) 
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W repertuarze 

Jan Ośnica 
..Złoty-klucz" 

Ja Brzech'" 
„Ju i Małgosii" 

Carlo Collodi '* 
..Pmokio" 

James M. Barrie 
..Piotrm Pa" 

Lesze~ ~ołakowski 
„Opowieści z królestwa Lailoni( 

Antołne de Saint Exupcry 
..Mdy Ksi~ę.„ 

l<ornclMakuszydskł 
.Kozaołck "n czterech aktorów 

i drcwdianą podłog{ 

1 W przygotowaniu 

• 

Stanishw Szehchowski 
..Ko~rt na oSiepi głosów kobJccych 

nic Jia,c kobiety z cyjf 

Stan~sław Lem 
..Powrót Profesora Tarantogi" 

Lota PrzyjaciófTcatru 

Dyrekcja Okr~gs Poczty w Lublinie 
Lublba. ul l<:ra,kowskie Przedmieście 50 

~k 
~ub Studencki Akademii Rolniczej 

LublJ~ ul Langiewicza 6 

Zakład W~dliniarskł Z. i J. Cłoczck 
Lub1ln. ul Kalinowszczyzna 14 

Gloria Spółka z o.o . 
Luł>lłD. ul. Narutowicza 61 

Foto Rotek 
LuhJ.Jn. ul Pcowiak6w 12 „ 

Pracownia 'Pols.kiceo Stroju 
Narodowego ł Rcsionalacgo 

Lublta. ul. l<rólcwska li 

Aac~ta Wydawniczo-Reklamowa Graff 
Lublłn. ul. ProbostWo 4 
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