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CZYM BYŁ DLA MNIE 
TEATR „WYBRZEZE"? 
Właściwie - czym jest. Chociaż od ćwierć wieku (to już tyle lat?) raz tylko 

powróciłem do niego jako reżyser. Teatr „Wybrzeże" pozostał dla mnie jakby 
domem rodzinnym, porzuconym w młodości. a przecież zawsze bliskim. Jest 
tęsknątą za tym, co już nigdy w życiu nie wraca. za ludźmi, którzy odeszli 
bezpowrotnie. Był to bowiem dla mnie dom młodości szczęśliwej, życzliwy i 
serdeczny, pełen radości z pierwszych sukcesów, które zdawały się obiecy
wać znacznie więcej niż udało mi się później osiągnąć. Takim przynajmniej 
pozostał Teatr „Wybrzeże" w mojej pamięci i tego wspomnienia nikt mi nie 
odbierze. 
Miałem zresztą wiele szczęścia - kiedy powróciłem doń przed piętnastu laty 

w bardzo trudnym dla mnie momencie, bezpośrednio po opuszczeniu w środku 
sezonu Starego Teatru, znalazłem w nim to. czego szukałem: przyjaźń i zau
fanie. Gdański „Ulisses" dopomógł mi wyjść z impasu. Dom rodzinny nie 
zawiódł oczekiwań . 

I wreszcie bolesna lekcja, jakiej udzielił mi Gdańsk, kiedy w sierpniu 1980-
go roku zjechałem na Wybrzeże z Teatrem Powszechnym na występy goś
cinne. Zrozumiałem wtedy, jak niepotrzebny może stać się teatr, który nie 
potrafił dotrzymać kroku swoim własnym odbiorcom. Staram się nie zapom
nieć tej lekcji. 

A dziś? Nadal tęsknię za „Wybrzeżem" i tak już pewno będzie do końca ... 
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Grzegorz Sinko 

W KRĘGU TACYTA 
Sceny sądowe są z natury rzeczy wydajne dramaturgicznie. Orestesa sądził 

Ae~opag wspierany r_adą Pallas Ateny, Lukullusa - Lud wspierany radą Głowy 
Panstwa, Premiera 1 kilku ministrów resortowych. Balladyna osądziła się sama, a 0 

św. Joannie i św. Tomaszu a Becket orzekał powtórnie pierwotny komplet sędzio
wski na rozprawach rewizyjnych. Teatr agitpropu wprowadził ponadto możliwość 
sądzenia postaci przez publiczność na widowni. Wydawało się, że wszelkie moż
liwości sceniczne motywu sądu zostały wyczerpane. 

Do hasła „sąd w teatrze" w indeksie motywów zdołał jednak Zygmunt Hubner 

dorzucić w Ludziach cesarza nowy wariant. Trzy postacie z otoczenia Nerona -
Seneka. Petroniusz i Petus Trazea - stają przed trybunałem złożonym z widzów. 
Nowym .pomysłem autora jest to, że reprezentują oni trzy różne racje i postawy 
będąc rownocześrne wzajemnymi oskarżycielami i własnymi obrońcami. Autor 
wykazał się przy tym rzemiosłem dramaturgicznym wysokiej próby: tocząca się 

debata trzyma czv.1elnika w stałym napięciu. Tak pomyślny rezultat powstaje z 
połączenia narracji protokolarnej z Pirandelowską wieloznacznością: relacje słu

żbowe z czynności aparatu ścigania inforumują o zaszłościach, ale nie dają podstaw 

~o _ ich wytłuma_czenia, natomiast każda z postaci widzi te zaszłości w innym 
sw1e_tle. Wnioski pozostawiono widzowi, który przed wypuszczeniem go z teatru 
musi ilę wypowiedzieć w głosowaniu. Wolno mu przy tym uniewinnić tylko jed
nego z podsądnych przy skazaniu dwóch pozostałych. Jako konstrukcja drama
tyczna LudZ1e cesarza zajmują wysoką pozycję w całym gatunku sztuk-debat a 
wśród sztuk „sądowych" na pewno znajdują się w czołówce. ' 

Do pokonania trudności związanych z gatunkiem dramatu-debaty przyczyniło się 
w Ludziach cesarza również doskonałe wykorzystanie kom izmu płynącego z ana

chronii. Wykorzystywali ten efekt już Mellhac i Halevy, ale w tak prymitywny 
sposób, że wywołał on replikę w jedynym wierszu napisanym przez marszałka 
Piłsudskiego (kto chce niech czyta w Pismach zbiorowych, tom IX, Warszawa 

1937, S. 192) 
Mistrzem komicznej anachronii stał się dopiero Bernard Shaw w Cesarze i Kle

opatrze. a zdolnym uczniem okazał się Durrenmatt w Romulusie Wielkim. Hubner 

godnie staje w tym dobrym towarzystwie. Petroniusz wspomina u niego o koledze 
po piórze. który w romansie Quo vadis wystawił mu bardzo pochlebne świadectwo. 
ale nie chce posłużyć się w sądz ie tym świadectwem. gdyż nie wypada, aby 
Rzymianina bronił barbarzyńca. a do tego chrześcijanin . Cytuje potem aforyzm „ sic , 
transit gloria mundi", nie wiedząc, skąd pochodzi - jak najsłuszniej, gdyz jest to 
cytat z Naśladowania Chrystusa Św. Tomasza a Kempis (r. Ili. ust. 6); przy nabo
żeństwie odprawianym po wyborze nowego papieża mistrz ceremonii zapala zwi
tek lnu przyczepiony do laseczki i mówi „Sancte Pater, sic transit gloria mundi". 

Przejście od starej historii. która się rozgrywa przed sądem , do wniosków dla 
współczesnego widza zaznaczone wst przez rodzaj komizmu sztuki, dokonuje się w 
sposób uczciwy, bez mrugania okiem do publiczności i bez nieznośn ie banalnych 
podtekstów. Widzowie zapoznają się z trzema postawami wobec niedobrej władzy: 
kolaboranta w imię dobra państwa i szanowania systemu od wewnątrz (Seneka}, 
estety, który żyje w świecie piękna i kultury nie troszcząc się o otaczające go 

nieprawości (Petroniusz}, oraz nieskazitelnego fanatyka-opozycjonisty (Trazea) 
Racje za takim i trzema postawami przeciw nim są rozłożone sprawiedliwie i pod 
tym względem sztuka stanowi swego rodzaju unikat w e współczesnej twórczości 
polskiej: należy do tak zwanych pozycji obrachunkowych w kostiumie historycz

nym, ale dzięki ironii autora i wzajemnemu anulowaniu się racji wolna jest od 
szczególniejszego moralizowania, na które składają się patetyczne gesty połączone 
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z mniej już patetycznym pluciem we własną brodę. Specjalistów dawnych i coraz to 
nowych nie brak na tym polu od trzydziestu lat. 

Przygotowanie autora do podjęcia obranego tematu należy do poprzedniego 
pokolenia, co stanowi najwyższą pochwałę. Hubner jest na dobrej stopie z łaciną. 
ma porządnie przeczytanego w przekładzie Tacyta, pisma filozificzne Seneki, Satv
ricon Petroniusza, a do tego oczywiście, pisma Aleksandra Krawczuka. Sztuka 
stanowi przykład przyzwoitości: autor trzyma się zasady, że najpierw trzeba się na 
czymś znać, a potem dopiero można o tym pisać. 
Ponieważ założeniem sztuki jest konfrontacja różnych punktów widzenia i ponie

waż jej autor daleki od szukania popularności, na pewno poruszy wiele żółci, 

komentator zdecydował się pójść za jego przykładem, wysuwając tezę, że piekło, w 
którym rodzą się dylematy całej trójki ludzi cesarza nie jest piekłem historii, lecz 
rodzajem laboratorium, które budują same zamknięte w nim króliki doświadczalne 
dzięki przyjętemu przez nie układowi odniesień. 

Zacznijmy od samego Tacyta, który widział historię tylko jako dzieje władców, a 
nie jako wypadkową różnych procesów {pełniejsze spojrzenie udało się osiągnąć 
dopiero w siedemnaście wieków po nim Edwardowi Gibbonowi). Do tego, dzieło 

Tacyta miało być pochwałą rządów Nerwy i Trajana dokonaną za pomocą starej 
metody: im gorsi poprzednicy, tym lepszy nowy władca. Chodziło nie tylko o 
Domicjana. ale o całą galerię czarnych charakterów z domu juli1sko-klaudyjskiego, 
którą Tacyt obsmarował ze szczególną lubością . Nikt nie zamierza bronić ekscesów 
poszczególnych władców z tej dynastii, tak barwnie przypomnianych ostatnio w 

serialu telewizyjnym według powieści Roberta Gravesa, ale warto sobie zdać spra
wę, że ekscesy te dotyczyły iedynie funkcjonowania niewielkiego i zamkniętego 
ośrodka władzy w nowo kształtującym się systemie. Sam ten system nie wywołał 
kryzysu ani w całym państwie, ani nawet w stolicy. Tacyt był przedstawicielem 
starej arystokracji walczącej z princepsem o resztki wpływów senatu {co nie miało 

nic wspólnego z walką o demokrację czy też demokratyzację pryncypatu). należał 



więc siłą rzeczy do grona kilkudziesięciu czy kilkuset osób odczuwających kryzys. 

Inna wydaje się natomiast pozycja bohaterów sztuki Hubnera. Ich cały świat jest 

stworzony przez nich samych: zawiera się między Złotym Domem jako punktem 

odniesienia i prywatnym konwentyklem, na którym przeżuwa się plotki i brudy tego 

domu. Taki świat iako labolatoryjny model nada ie się doskonale do konstruowania 

potrzebnych dramaturgowi przykładowych sytuacji i do ich rozbioru, ale nie zmie

nia to podstawowego faktu: w sposób typowy dla definicji strukturalistycznej (a 

więc abstrakcyjnej) dwaj intelektualiści określają się tylko przez wartość pozycyjną 

w stosunku do Dom us Aurea. To samo dotyczy też opozycjonisty, który chce zostać 

świadkiem krwi (Blutzeuge der Bewegung), choć nie ma za sobą żadnego ruchu, 

który by się postarał o iego beatyfikacię. Dzięki przyjęc i u w Ludziach cesarza 
perspektywy Tacyta zbudowano w sztuce model - nie świata, tylko pewnego 

światka wyznaczonego przez samych jego mieszkańców i nad tym światk iem 

odbywa się sąd teatralny. Jeśli taka jest myśl omawiane) sztuki, to jeJ ironia jest 

znacznie głębsza niżby się to z pozoru mogło wydawać. 

Grzegorz Sinko 
Teatr nr 6/1986 r 



NERON (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero). 37 - 68 p.n.e. Cesarz rzymski 

w latach 54 - 68. Następca Klaudiusza. zasiadł na tronie dzięki swej matce, 

Agryppinie, która wymogła na Klaudiuszu adoptowanie Nerona. W początko
wym okresie panowania Neron znajdował się pod silnym wpływem swego 

wychowawcy, filozofa Seneki, oraz prefekta pretorianów Burrusa. Z biegiem 

czasu wyszła na jaw jego nieobliczalność i okrucieństwo. Kiedy Agrippina, 

odsunięta przez niego od rządów, usiłowała odzyskać wpływy popierając 

Brytannika. Neron kazał go otruć w 55, a w 59 kazał zabić matkę. Wygnał też 

żonę, Oktawię. którą później kazał stracić. Drugą żonę, Poppeę Sabinę, zamor

dował w roku 65. Za jego rządów wzrosło prześladowanie senatorów. 

Nastroje opozycyjne znalazły wyraz w spisku Pizona (65 r.). Spisek został 

wykryty, wielu jego uczestników stracono, a poeta Lukan i Seneka popełnili 

samobójstwo na rozkaz cesarza. Za rządów Nerona wybuchło powstanie w 

Brytanii (59 r.) które zostało krwawo stłumione i wybuchło powstanie w Judei 

(66 r.) ; wcielona została do imperium jako nowa prowincja część królestwa 

Pontu i zhołdowana Armenia. W 64 roku wybuchł pożar. który zniszczył 

znaczną część Rzymu. Po pożarze Neron rozpoczął szeroką działalność budo

wlaną, m .in. wzniósł olbrzymi pałac tzw. „Złoty Dom" (Domus Aurea) i wyty

czył szerokie nowe ulice. Rozeszły się wówczas pogłoski , że to Neron sam 

kazał podpalić miasto, aby zrealizować nowe plany urbanistyczne. Neron 

skierował podejrzenie na chrześcijan i rozpoczął ich prześladowania. By zdo
być sobie popularność wśród ludu rzymskiego Neron wydawał wielkie sumy 

na igrzyska i rozdawnictwo zboża . Był miłośnikiem widowisk teatralnych i 

sam występował na scenie jako śpiewak lub na arenie cyrkowej jako woźnica . 

Pisał również w iersze. Według tradycji swój największy poemat o pożarze Troi 

miał odśpiewać patrząc na płonący Rzym. W 68 roku zbuntowały się legiony w 

Galii i Hiszpanii; na wiadomość o tym pretorianie opuścili Nerona. a senat 
uznał go za wroga ojczyzny. Neron popełnił samobójstwo w czasie ucieczki z 

Rzymu. 

I 

SENEKA (Lucius Annaeus Seneca) ok. 4 p.n.e. - 65 n.e„ syn Seneki retora. 

urodzony w Kordobie, studia ukończył w Rzymie za Tyberiusza. W 41 r. 

wskutek intryg Messaliny, żony cesarza Klaudiusza. został wygnany na Kor

sykę, skąd powrócił dopiero w 48 roku dzięki wstawiennictwu Agrppiny, która 

powierzyła mu wychowanie Nerona. Po dojściu do władzy Nerona Seneka 

został jego doradcą. Popadł jednak w niełaskę i posądzony o udział w spisku 

Pizona został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Seneka był przedstawi

cielem kierunku stoickiego. Główne jego pisma filozoficzne: Rozważania przy

rodnicze, Listy do Lucyliusza, O dobrodziejstwach, O gniewie. O szczęściu. Seneka 

był także autorem 9 tragedii, które są jedynymi zachowanymi w całości tra

gediami rzymskimi; są one osnute na tematach tragedii greckiej (np. Medea. 

Agamemnon, Fedra. Herakles na górze Oita). Tragedii dziesiątej pt. Oktawia - o 

tematyce rzymskiej - odmawia się autorstwa Senece„. Tragedie Seneki były 

najprawdopodobniej pisanej nie dla sceny, tylko dla recytacji. 

PETRONIUSZ (Ca ius Petronius Arbiter). I w .n.e.: pisarz i poeta rzymski 

epoki cesarstwa. Twórca realistycznego romansu rzymskiego, Sat yryki w 20 

księgach , w którym sparodiował romans grecki i dał dowcipną charaktery

stykę wzbogaconego wyzwoleńca rzymskiego, Trymalchiona. Petroniusz cie

szył się względami Nerona i był uważany za autorytet w dziedzinie sztuki i 

elegancji (nazywano go arbiter elegantiarum). W 65 roku, posądzony o udział 

w spisku Pizona, został zmuszony przez Nerona do popełnienia samobójs

twa. 

TRAZEA Petus-konsul w r. 56 wraz z Dubiusem Avitusem; po śmierci 

Agryppiny nie brał udziału w obradach senatu, a wolnomyślnością swoją 

ściągnął na siebie gniew Nerona. 



JAN CIECHOWICZ 

TEATR HUBNERA 
(fragmenty) 

OKRES „BURZY I NAPORU" 

Hubnerowi towarzyszyła raczej banalna opinia dyr. Karola leszczyńskiego: w okresie swej pracy dał się poznać jako 
zdolny. miody reżyser i aktor, oddany pracy teatralne/ Bezpartyjny. W pracach społecznych nie 
brat udziału. W Trójmieście zastal teatr osamotniony - żeby użyć formuły Róiy Ostrawskiej. W Polsce ullirła się nowe mniemanie, ie 
Wybrzeie to rodzaj zsylki dla ludzi teatru; najczęściej za karę. Oo Hubnera ta anegtota mimo wszystko nie pasuje. Warto pamiętać, ie opiekunem 
Teatru „Wybrzeie" (tak się to wtedy okreilala) byl Erwin Aier. Sam Hubner powie po latach: nie żałuję Warszawy. Tu w 
Gdańsku miałem znacznie większe możliwości pracy, mogłem pracować dużo. Tymczasem trafił na 
dyrekcję Antoniego Bilimka i Tadeusza Żuchniewskiego, na teatr bez pmądnej bazy lokalowej, na kombinat trzech scen oddalonych o trzydzieści 
kilometrów, na program „szturmowania widowni" Od grudnia 1955 da sierpnia 1958 Zygmunt Hubner wyreżyserował dziesięć p11edstawień. Ani 
p11ez chwilę, oczywiście, nie zrywał kontaktów z Warszawą. Lachnitt zaświadcza na piśmie, ie Hubner otrzyma! ad dyrekcji w prezencie pozycję 
beniaminka, któremu wszystko wolno wybiera/ sobie pozycje atrakcyjne i aktualnie brzmiące(bez spaecjalnej troski o 
kasę i masową widownię). Ten trzyletni okres terminowania. ale i autentycznego wzrostu teatru Hubnera wyraźnie rozłamuje się na dwie części . 

Cezurą biograficzną (takie historyczną) będzie tutaj p11ełam roku 19 5619 5 7, kiedy to Hubner wyjeidża na cztery miesiące na Zachód, wyk0r1ystując 
stypendium Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przy UNESCO. 

Da tego czasu zdąiył zrealizować: Melodramat Warmińskiego 131 Xll 55) ·a potem: Marianę Pinedę lorki (5 IV 56), Ptaka 
Szaniawskiego (5 VII 56), Rendez-vous w Sen/is Anouilha (3 XI 56) oraz N;aszcz~śliwszego człowieka Maltza i 
Ladacznicę z zasadami Sanre'a (12 VI 56). Nie byl ta jeszcze wielki teatr, za ta amitny i poszukujący, wyraźnie zdystansowany do 
malego realizmu. Owa najbardziej prestiżowe na tej liści p11edstawienia zawiózł Hubner do Warszawy 114-16 VII 56). Na Ptaka spadły straszne 
gromy: ie wylinialy, papierowy, ckliwy, jednym słowem niezdolny do lotu. Nie tneba chyba dodawać, ie w ten sposób krytyka warszawska 
rozprawia się przy okazji z tzw. szaniawszyiną . Z kolei Ladacznicę czytano w kategoriach ideologicznych jako oskarżenie rasizmu 
amerykańskiego. Repertuar zachodni wchodził wtedy na scenę polską najczęściej pod etykietą kryptokomunistyczną. 

O jego prawdziwym oblim mógł się Hubner p11ekanat po październiku. Swoją eskursję rozpoczął ad Paryia. Jak przystało na chronicznego 
krytyka, nadsylal regularne korespondencje (tym razem do wrocławskich „ Nowych Sygnałów" lutogniewskiega). W Paryżu obejm!, hagatela, 26 
p11edstawień, p11ywodząc na pamięt doświadczenia teal!alne Slawackiego z roku 1831. Dziw~ się wszystkiemu, czuły na obyczaj teatralny, 
organizację, dystrybucję. W Komedii Francuskiej zobacz~ mistnawskie aktorstwa, oparte na sztuce mówienia, z wyzyskaniem pełnej skali głos~. 
Oos111egł nagle słabości systemu Stanisławskiego, który niedawna b~ dla niego alfą i omegą. U Vilara w Hatre National Papulaire zaintrygowały 
Hubnera p11edstawienia bez dekorac1i. Podziwiał Gerarda Philipe·a i Marię Cavares; tę osllitnią - co waine - w wielkiej roli lady Makbet. Chadzał 
da teatrzyków eksperymentalnych: oglądał na przyklad Krzesła Ionesco w Studio des Chamos; rozumie! teraz dab11e co znaczy grat grą. A jednak 
naiwiększym p11eiyciem li odkryciem) paryskim okazało się malarstwo Mattisse' a. 

Z kolei w Londynie zabaczyl Miłość i gniew Osborne' a i Widok z mostu Millera. Pod silnym wiaieniem sztuki reiyserskiej Brooka 
pisał o teatr1e totalnym, syntetycznym, ze skłonnościami do ekspresjonizmu, z wyzyskaniem techniki filmawej, Rozbrajająco ~ chyba bez ironii) 
donosił, ie mówienie o upadku sztuki teatralnej i filmowej w krajach kapitalistycznych jest co 
najmniej przedwczesne. Trzeba jeszcze wspomnieć o rewiach i komediach muzycznych - i zapamiętać przynajmniej jeden tytuł: 

Salad Days Doratliy Reynolds i Juliana Slade. Całą wyprawę skwitował Hubner krótko: ten wyjazd dal mi niezwykle dużo -
pobudził wrażliwość i zwiększy/ doświadczenie. 

I rzeczywiście. Niepogrzebanych Sartre'a w przekładzie Kasińskiego kupuje Hubner niemal na pniu i realizuje w ramach dziilłań 

studyjnych 11 B V 5 7). Przedstawienia - tylko za zaproszeniami - rozpoczynają się o godz. 22°'. Na scenie człowiek w sytuacji 
granicznej - na widowni szloch i śmiech histeryczny, W taki p11ynajmniej sposób opowiadał o tym spektaklu Zygmunt Greń. Gra między 
oprawcami a uwię1ionymi prowadzi do zbrodni. Policja nie może zostawić przy iyciu ofiar swych okrucieństw. Umierają bez pog11ebu. 

Owa tygodnie wcześniej drukuje Hubner w „ Po Prostu" manifestacyjny artykuł pt. Najnowoczesność. Przyjmuje tam - charakte
rystyczną dla pokolenia „pryszczatych" - postawę młodego-gniewnego, rozczarowanego do wszelkich schematów, prawideł i kanonów. 
Umiarkowany fanatyk i entuzjasta z Rozmów o teatrze ustępuje miejsca burzycielawi. Hubner napisze wprost: nie można mówić 
o teatrze w oderwaniu od sytuacji politycznej i wewnętrznej kraju. Z rozwojem stalinizmu wiązała się klęska 
artystyczna teatru radzieckiego; zaś socrealizm był pojęciem mętnym w teorii, ale aż nazbyt konkretnym w 
praktyce. W pażdzierniku społeczeństwa polskie pmmieniło się w uczestników rewalucn, podczas gdy teatr zbywał je aluzjami. „Pa Prostu" 
miało niestety krótki żywot. Po wakacjach 1957 Sekretariat KC PZPR zawies~ pismo, które od wielu miesięcy przeciwdziałało 
realizacji uchwał podjętych przez naczelne instancje partyjne, zeszło na pozycje jałowej nega
cji przedstawia/o w fałszywym świetle polityczną i gospodarczą rzeczywistość kraju. szerzyło 
niewiarę w realność budownictwa socjalizmu i w wielu sprawach głosiło koncepcje burżua
zyjne. W Warszawie doszło do manifestacji i zamieszek ulicznych. W takim ata mniej więcej klimacie politycznym zrodz~a się polska prapremiera 
Szewców Witkacego 112 X 57). Po drodze, na prawach intermedium, wyreiymował Hubner ożywczą bajkę wśród 
klockowych dekoracji~ czyli „Sługę dwóch panów" Goldoniego (13 VI 57), 

Wokół Szewców w inscenizacn Hubnera narosła już legenda. Kształt teatralny llimtej próby-przedstawienia (po generalnej spektakl został 
zdjęty z afisza) skrupulatnie opisuje w innym miejscu Miłosława Bukowska. Tutaj, da portretu teatru Hubnera potr1ebne są tyfko ogólne rysy tego 
dzieła. 

Na pewno byla to pmdstawienie odważne i polemiczne. Nieliczni świadkowie dodają, ie wybitne. Banlziej kabaret polityczny, aniieli 
awangardowa sztuka perwersyjna. Ze sceny wiało marazmem, tyranią, buntem, walką i beznadziejnością. 
Wybitny został konflikt pomiędzy artystą a władzą (sam Hubner przyjąl rolę dy9nita11a Abramowskiego). A poza tym przedstawienie wiywało 
szewców (czytaj: naród), aby trzymali się kupą. Dyspozycyjni krytyr:y podkuci ideologicznie - jakby powiedział Pomianowski - oskarżali 

Hubnera o jałową negację, o zgubienie i bezdroia. On zaś komentował decyzję cenzury jako uniemożliwienie twórczej pracv- pisał 

wręcz o niezgodności własnego sumienia z tzw. racją stanu. 
Odpowiedzią Wyspiańskiego na recenzję Wesela bylo Wyzwolenie, u Hubnera odpowiedzią na sprawę Szewców jest 

Makbet 19 IV 58). Pomyślany jaka tragedia konsekwencji- rzecz ziem zaczęta - tylko złem się krzepi. Bogaty lekturami 
srudiów Jana Kona pokazał Hubner działanie władzy- Wielkiego Mechanizmu, pożerającego ludzi i sumienia. Był to pierwszy Makbet pa wojnie 



- _zagrany w nowym przekładzie Zofii Siwickiej z ultranowoczesną, ale i surową mul)'ką Witolda Lutosławskiego. I tym razem (po 
Niepogrzebanych i Szewcach) współtwórtą sukcesu okrzyknięto młodego scenografa ze szkoły Daszewskiego - Janusza Adama 
Krassowskiego, z zamilowaniem lansującego formy lapidarne; operujcego językiem skrótu i przenośni. 

W Makbecie Krassowski zbudował calą dekorację w oparciu o jeden monumentalny podest, powiązany schodami z planem sceny. 
Swiatło i kotary segmentował)' i hierarchizował)' przestrzeń - jakby otwartą dla aktora i niesionego problemu. 
Pisano nawet o filmowej widowiskowości widocznej w dynamizowaniu mchu scenicznego, z głębi ku przodowi lub 

z góry na dół, w wydobywaniu za pomocą światła z zupełnej ciemności jakichś fragmentów scen batalistycznych. Związki z sygnalizowaną 
propozycją inscenizajcyjną Vilara nie był)' chyba przypadkowe. Stylistyczna czystość przedstawienie Hubnera obnażała braki; ale i akcentowała zalety 
zespołu aktmkiego, który powoli zaczynili dorastać do postawionych mu zadań . Z Fettingiem, Dubrawską, Talarczykiem, Gwiazdowskim można już 
było robić dobry teatr. 

Hubner zakończył ten okres „burzy i napom" śpiewająco (polską wmją przywiezionej z Lomtvnu komedii muzycznej Reynolds i Slade'a Spójrz t 
Ja tańczę 1„. - 13 VIII 58 ). W sensie intelektualnym przygotowała się do objęcia dyrekcji artystycznej wręcz wzorowo-opublikował właśnie 
obszerną i ambitną monografię o znaczącym tytule: Bogusławski - człowiek teatru. 

TEATR POTRZEBUJE MYŚLI SCALAJĄCEJ 

Zadellarowany światopogląd tealralny Zygmunta Hubnera - dyrektora Teatm „ Wybrzeże" nie wymaga specjalnego komentarza: odpo
wiada mi koncepcja teatru wielopłaszczyznowego, eklektycznego (. . .), interesują mnie sztuki~ 
w których mogę szukać nowych środków wyrazu. Nie ciekawi mnie opracowywanie jednolitej 
koncepcji stylistycznej teatru. Warunkiem i wyróżnikiem tej wielostylowości są nie tylko róinorndne poszukiwania repertuarowe. ale 
moie przede wszystkim zespół znaczących indywidualności reżyserskich, zdolnych podiwignąć taki pmgram (nawet za cenę pornstawania w dmgim 
szeregu). Hubner od początku wykazywal tę chwalebną pokorę dyrektora wobec wysokich zadań sztuki. Zaledwie w ciągu dwóch sernnów (1958 -
1960) zbudował teatr, którym zainteresowal całą Polskę; teatr położony w środku. a nie poza obwodem. Stal się tym tnecim 
- po Gallu i Zamkow - jasnym punktem (czy nawet słupem milowym) w historii teatru wybrzeżowego. Z perspektywy mijającego cztenfriestolecia 
moie najjasniejszym. Nie trreba chyba dodawać, ie dyrekcja artystyczna Hiibnera (dyrektorem przedsiębiorstwa pozostawał nioceniony Antoni 
Biliczak) była naturalną konsekwencją jego wcześniejszych działań i sukcesów jui tutaj opisywanych. 

Na początek trochę faktografii statystyki. 1 października 1958 w ramach decentralizacji Teatr „ Wybrzeże" uzyskał względną autonomię (podlegał 
WRN w Gdańsku). Wtedy również zamknięta rnstała Stodoła czyli Teatr Dramatyczny w Gdyni przy Placu Gmnwaldzkim (dotąd główna bm lokalowa 
Teatru „Wybrzeże"). Oddany po generalnym remoncie - w lecie 1960, spłonął 26 listopada tegoż roku. Od 27 lutego 1959 Hubner otrzymal 
zastępczą salę na Bema 26 (dzisiejszy Teatr Dramatyczny). Jedyną siatą , własną siedzibą był T eau Kameralny w Sopocie. W Gdańsku Teatr 
„ Wybrzeże" korzystał z gościnności Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej. Od września 1959 z organizmu Teatru „ Wybrzeże" zrodziła się 
samodzielna Scena Objazdowa, kierowana przez Waleriana Lachnitta (dotycmas kierownika literackiego u Hubnera). 

W takich oto spartańskich wamnkach od 1 pażdziemika 1958 do 14 sierpnia 1960 publiczność Trójmiasta mogła obejrzeć 23 premiery; z czego 
połowę stanowiły pierwsze polskie wykonania (wniosek pierwszy: teatr Hubnera to teatr prapremier). z tej liczby 15 propozyc~ reprezentuje 
dramaturgię obcą, 8 rodzimą (wniosek dmgi: teatr Hubnera teatrem światowego repertuaru). Teatr „ Wybrzeże" zaprezentował w tym czasie: mery 

sztuki autorów angielskich i łrancuskich, trzy- amerykańskich, po jednej: czeskiej, niemieckiej, rosriskiej i włoskiej (wniosek trzeci: Hubner wyraźnie 
p1eferuje repenuar z kręgu języka angielskiego; a potem francuskiego). Gdyby za Arystotelesem podziel ić ten repertuar na tragedię i komedię (bez 
ogniw pośrednich)- wówczas otrzymamy propozycję 15:8, z tego 6 pozycji to klasyka, 17 - literatura dwudziestowieczna (wniosek czwarty: Hubner 
obstaje przy współczesnym repertuarze o poważnej problematyce). Największy sukces frekwencyjny: Kapelusz pełen deszczu Gal!D 
(13 5 przedstawień) i Smak miodu Delaney (125 przedstawień)- a dopiero potem, w duiej odległości: Pierwszy dzień wolności 
Kruczkowskiego (63 przedstawienia), Jonasz i blazen Broszkiewicza (61 przedstawień), Poskromienie złośnicy Szekspira (60 
przedstawień). Największa klapa teatralna: Jezioro Bodeńskie Dygata (14 przedstawień), Sierpniowa niedziela Hmbina (24 
przedstawienia), Aktor Norwida (29 przedstawień). Największa średnia widzów na jednym przedstawieniu: Kapelusz pełen deszczu 
(541); najmniejsza: Aktor(174). I wniosek piąty (również mechanimy jak poprzednie): publiczność Trójmiasta przedkłada Gazza nad Norwida. 
Wajdę na Żukowską. Znacznie wnikliwszą interpretację lakiej kondycji teatm, widzianej zawsze w perspektywie interakcji sceny i widowni, 
zaproponował po latach sam Hubner. W ciągu dwóch lat mego kierownictwa artystycznego na Wybrzeżu 
udało mi się zapewnić teatrowi spokojny żvwot dwoma sztukami. Były nimi: „Kapelusz pełen 
deszczu" i „Smak miodu." 

Wielka literatura? Także nie. (. „} prezentowanie wielkiej literatury nie jest naczelnym zada
niem teatru. Naszym zadaniem ;est scaw1ac widzowi pytania i odpowiadac na te, z którymi 
przychodzi on do teatru. Tę koncepcję teatm jako „zywych obcowanie", bynajmniej nie „wysferzoną " i przeintelektualizowaną, chociaż 
trudną i adresowaną raczej do ambitnego widza (Ostrowska pisała w tym miejscu o repertuarze warszawskim. Jaszcz o niebiańskich 
melodiach}, próbował Hubner na róine sposoby popularyiować. Z dniem 2 lutego 1959 mszył na przykład cykl spotkań z widzami w gdyńskim 
KMKiP pt. Bliżej teatru. gdzie oprócz krótkiej prelekcji pokazywane fragmenty przedstawień, trochę na zasadzie zwiastunów (zawsze z 
udziałem nalepszych aktorów). W ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej prowadzn Hubner „na mieście" wykłady, m. in. o antynaturalistycznym 
nurcie w teatrze nowoczesnym, a także cykl Od Meiningeńczyków do Brechta. W sierpniu 1959, zapewne z myślą o gościach z 
zewnątrz, urządził Teatr „ Wybrzeże" przegląd swojego dorobku (zaprezentowano 10 różnych spektakli). W miesiącach letnich próbował Hubner 
zamienić Malbo!X w polski Avignon (np. 6 i 7 VI 1959 prezentowana tutaj dla trzech tysięcy widzów Kordiana. 2D VI Poskromienie 
złośnicy). Wyniki tych akcji nie zawsze był)' imponujące. Wystarczy powiedziec, że kasjerka oddelegowana do Stoczni im. Komuny Paryskiej 
sprzedawała dziennie ok. 5- 1 D biletów. Nie dużo lepiej wyglądała sprawa studenckich abonamentów. Zdarzały się tei petycje i protesty zbiorowe: 
ostatnio zauważyliśmy dziwny kierunek wystawianych sztuk teatralnych, zdaniem naszym jest 
to absolutnie nie liczenie się z gustami publiczności (z kim się nie rozmawia/o byli wszyscy tego 
samego zdania}. Wystawiane sztuki jedna od drugiej są gorsze i człowiek wychodzi z teatru 
pełen rozczarowania i ubolewa nad stratą czasu no i pieniędzy. A szczytem takiego przedsta
wienia to by/a sztuka „ Janasz i Błazen" Broszkiewicza („.) Apelujemy do Dyrekcji teatru -
wystawiajcie nam sztuki realistyczne - z życia wzięte,•nie jakieś tam wymyślne bzdury„. Hubner ani 
przez chwilę nie chciał ulegać gustom publiczności, wolał jej raczej mozolnie urabiać. Unikal jak Bgnia tzw. sztuk szeregowych, nie szukał latwego 
poklasku. Pamiętał dobrze o tym, ie torpeda łącząca Trójmiasto z Warszawą jest najszybszym polskim pociągiem. Tam szukał pomocy i 
1ady. 



Cm najwyisl)' obejrzet wreszcie dzieło Hiibnera tamtych dwóch sezonów trochę sumienniej. Tymczasem może najlepszą termą takiej prezentacji 
będzie krótka kronika artystyczna ujęta w kategoriach histońi wydarmiowej. 

Gdańską, a takle krakowską dyrekcję zaczynat Hiibner od Giraudoux. Do realimji Wojny trojańskiej nie będzie zapraszat profesora 
Bohdana Korzeniewskiego 11 X 59). Młody teatr Hubnera nie zrywał nigdy „ze starymi", chociaż nie oni decydowali o jego obliczu. Najmocniej jale 
bezskutecznie) zabiegał o wspófopracę Jerzego Kreczmara. Nic nie wyszło z planowanych Wygnańców Joyce·a. Romulusa 
Durrenmana. Prospera Renana. Jem1e w sierpniu 1959 Hiibner pisal do Krmmara nie wspomina Pan o „ Smaku 
miodu". czy ewentualnie zgodziłby się Pan to zrobić Ostatecznie pozoSIJił lchylia na smęście) przy Swinarskim. 
Ludwiku Rene proponował inscenizację Żab Arystofanesa) trudno mi wyrazić. jak bardzo zależy mi na Pańskiej 
współprac y). Prawadz~ takie rozmowy z „młodymi": Munkiem. Kulc1yńskim. RakllWieckim. Przridzie o tym jeszcze pomówić . 

Tymmsem inauguracyjną Wojnę trojańską odczytywano jako poetacki moralilet o odpowiedzialności człowieka rn losy cywilizacji. Bez 
więks1ego echa przeszła prapremiera sławnej komedii Barrie'ge Nieporównany Crichton w reżyserii Stanisława Milskiego 114 X 58). 
Milski- jeden z czterech re~erów na etacie (obok Hiibnera. Golińskiego i Żuk11W,iiej)- dobry aktor charakterystyczny jm_ in. ojciec Szczęsnego w 
Celulozie). realizował u Hubnera. raczej bez sukcesów, ambitny repertuar rozrywkowy: od Machiavellego do Hrubina . Z jego prac na pewno 
najważniejsza była Maszyna do liczenia Rice·a 113 li 59). komedia moralna w stylu ekspresjonistycznym. 

Hubner wyreżyserował u siebie pięć przedstawień . Wystartowal znakomicie. Zbrodnię i karę Dostojewskiego okroił praktycznie do dwóch 
postaci: Raskolnikowa i Partirego 16 Xll 58). Bardziej interesował ga Raskolnikow - wielki solista i nadulowiek, dojrzewający do nakazu: idż i 
iabijajl Hubner wyinscenizował duszę Raskolnikowa. Na puste1 scenie, w bieli ruchomych płaszczyzn i konstrukcji, w półmroku Raskalnikow·femng, 
l twarzą zbuntowanego intelektualisty gardzącego ludźmi. toczył bój z samym sobą i z Porfirym; rzucał wyzwanie widowni. Falkowski pisał o 
prowokacji myślowej. Zbrodnia w interpretacji Hubnera była zdrowym sensem lnie obłędem). Również w przygotowanym niespodziewanie 
Kaliguli Rostworowskiego !realizowanym podobno z podpowiedzi lachnina). studiował Hiibner psychikę zbrodniarza 11 J X 59). Kaligula -
tym razem wielka rola Bogumile Kobieli - chciał ulecl'YĆ świat metodami tyranii; to monumentalny zbrodniarz o ludzkiej twarl)' jze stalowymi oczami 1 

tru1ącym uśmiechem). Hubner prawie zawsze starał się zburryt sterotypowy kanon lektury tekstu, dobrze obeznany - jak przystało na czlowieka 
teatru - z jego scenicznymi perypetiami. W imię deklarowanej już wielostylowości poszukiwał coraz to nowych środkow wyrazu_ Kaligulę 

traktował jako mani1estację teatru odl)'skującego swoje surowe dostojeństwo - z muzyką i barwą w rolach dramatis personae. z 
chórami i melodeklamacją . W obu wypadkach temu powrotowi do źródeł towarl)'szyły kompol)'cje prmtrzenne Alego Bunscha: surowe i ascetyczne. 
odarte 1 wszelkiej dekoracyjności. 

Stosunek Hubnera do współczesności - jak trafnie pisała Ostrowska - początkowo agresywny i ostry, z czasem nabierał dystansu i gorzkiego 
smaku. Obrona praw i godności osoby lud1kiej. mimo powszechnego zbydlęcenia i szalejącego w sztuce terroru, stanowiła glówne przesłanie może 

naJ!i:łośn iejszego przedstawienia Hubnera - prapremiery Noorożca Ionesco 114 V 60). Przy tej okazji warto podkreślić nie1wykle owocną dla 
Teatru „ Wybrzeze" bliską współpracę z redakcją „ Dialogu". W przekładzie redaktora naczelnego - Adama Tama grał Hiibner wcześniej Malua 1 

Barrie'go. z jego namawy wprowadził do repertuaru Cwojdzińskiego , wywaluył sobie takie prawo do prapremierowych wykonań drukowanych w 
„Dialogu" · Niepogrzebanych Sartre'a, Zabawny jak nigdy Saroyana i Tramwaju zwanego pożądaniem 
Williamsa. B~o to o tyle trudne, że przecież „ Dialag" kibicował od początku Teatrowi Współuesnemu Axera !Tarn pełnił tam nawet łunkcję doradcy 
lirerackiego). O Nosorżca walczył Hubner z Teatrem Dramatycznym. Tam pisał 29 I 196D: rozmawiałem z Mellerem. który 
nie nalega na to. by prapremiera odbyła się w Teatrze Dramatycznym. Zgodnie więc z naszym 

porozumieniem. potwierdzam. że najpóźniej w przyszłym tygodniu wyślę Panu przekład. Po dwóch 
miesiącach Hiibner pisał do Tama: dochodzą mnie grożne wieści na temat „Nosorożca". M y jednak 
próbujemy (.„). Niech Pan na miły Bóg robi co może. żeby premiera mogla się ukazać. Nosorożec 
ostrzegał przed wsl)'stkimi systemami totalitarnymi. Główny ciężar przedstawienia spoczywrrl na bar'mh Berengera. Hubner nie odnosij dotąd 
specjalnyi:h sukcesów aktorskich; grai epizodyczne role: Abramowskiego w Szewcach. Innego w Aktorze, Zastępcę dowódcy w Grze o 
5 minut, Thomsona w Jeziorze Bodeńskim. Zebrał powszechne cięgi za Freda w Ladacznicy z zasadami. W 
Nosorożcu stworzył kreacię na miarę portretu w Twarzach teatru Gawlika: upraszczał sylwetkę, upraszczał 
sposoby jej wyrażania. aż osiągnął znaczną klarowność dramatu i monumentalność postaci; 
ograniczenie niejako odpornej na pokusy metamorfozy. Aż osiągnął pełną uniwersalizację 
problematyki i podstawy. Grai człowieka świadomego. protestującego przeciw wszelkiej prze
mocy. Grai heroiczny protest przeciw mechanice dehumanizujących przemian, przeciw wszel
kim totalistycznym pokusom epoki. Był ostatnim ze sprawiedliwych niejako odruchowo, 
ponieważ nie mógł być inny, zbyt świadomy, aby nie bronić godności. Była w nim ujmująca 
prostota, oszczędność granicząca z oschłością. lapidarność zatracająca o ascezę. Chwilami 
nawet. osobliw ie w finałowej scenie - patos symbolu. Niezwykle funkcjonalny w całej kon
strukcji przedstaw ienia przekonywał nie tyle może walorami swojej sztuki, ile harmonią środ
ków i zamierzeń, bohatera i metafory.Hiinr.r odnalazł tutaj swoje emploi. W tym samym szeregu zapisze potem jeszcze: Alcesta z 
M izantropa, Sucharskiego z Westrerplatte, Moczarskiego z Rozmów z ka tem. 

Niewiele znaczy w reżyserskim dorobku Hubnera realistyczna do ostatniego guzika na mundurze,marynistycznaGra o 
5 minut Malleta ( 17 IV 59); co najwyżej zaświadcza o morskim horyzoncie ouekiwań odbiorcy. Za to Pierwszy dzień 
wolności Kruczkowskiego zasługuje na wielką uwagę (21 li 60). Właśnie ten spektakl, spóźniony w stsunku do warszawskiej prapremiery o 
dobre dwa misiące. a prrygotowywany zepołowo w Gdyni (m.in.z udziałem Andrzeja Wajdy). reprezentowal Polskę w Teatrze Narodów w Paryiu 
25-26 czerwca t 96D roku. W sensie spektakularnym byłby to więc najwięksi)' sukces Teatru ,. Wybrzeże" w jego historii. Szkopuł w tym, że randze 
i miejscu prezentacn nie dorównywało samo dzieło !ostatecznie firmowane nazwiskiem Hubnera jako reżysera) . Teatr „ Wybrzeże" miał wtedy w 
eksploatacji znacznie ciekawsze pol)'cje. Decydujący glos należał oczywiście do Kruczkowskiego. Musiał jechać Pierwszy dzień 
wolności. Pytanie tylko w jakiej wersji? Zniecierpliwiony interpretacją roli Ingi przez Aleksandrę Sląską pisał Kruczkowski do Hubnera: 
fałszywym rozumieniem postaci Ingi j est widzenie w niej „ hi tlerówki' '. większość recenzentów 
jakby nie zauważyła faktu, że ta dziewczyna płaci cudze rachunki; że jej nienawiść nie wynika z 
pobudek nacj onalistycznych, lecz jest gwałtowną reakcją pourazową, bez określonego adresu, 
albo raczej z bardzo generalnym adresem: Judzie są gorski niż zwierzęta.Kruczkowski zaakceptował 
przestawienie Hubnera, zrobione „po bożemu", w reałistyczny111 saloniku mimczańskim, z dobrymi rolami ,Fetinga, Cybulskiego. Kobieli, 
Malakiewicza, Dubrawskiej. Krytyka francuska bezbłędnie poznała się na Kruczkowskim. Pisano o poprawnoSc.i i solidności jego dramatu z tezą. o 
zbyt natrętnym realiimie i dydaktyzmie, o zwolnieniach i umiarze. Krytyk „Le figaro" dziwił się tylko, dlaczego bohaterry Kruczkowskiego zachowują 
się jak doktorzy filozofii. Faktem jest, że to właściwie Pierwszy dzień wolności pojechrrl takie na festiwal Teatrów Awanganfowych do 
Brukseli 19 maja 196D reku. Nie tylko dla obckokrajuwców największym magnesem ukrytym w tym przedstawieniu był Zbigniew Cybulski. 



Cybulski zawsze chadzał własnymi drogami. Po wyjeździe Zamkow opuicH walący się na leb, na szyję Teatr „ Wybrzeże" i zawiązał z przyjaciilłmi 
„Bim·Bom" 11954-1959). Pod hasiami teatru metafory i inscenizacji Bimbowcy-Kataryniarie walczyli o nowego człowieka. z upodobaniem i ze 
smakiem próbowali neorealizmu i socromantyzmu, do perfekcji opanowali sztukę montażu teatralnego. Udowadniali z powodzeniem. że humor jest 
wyższą wyklanią tragedii. Hubner szybko zrozumiał. ie jego teatr może i powinien wzbogacić się również o barwę i styl „Bim-Bomu". Na początek 
zaproponował Cybulskiemu i Kobieli wspólną reżyserię Jonasza i błazna Broszkiewicza 17 Xll 58). Hubner szukal do tego przedstawienia 
nagrania radiowego orkiestry z Chełmży (Bardini mówił, że można ściany gryźć ze śmiechu). Ostatecznie muzykę 
komponuje Maklakiewicz ito jego druga profesja), farsa Broszkiewicza odnosi niespodziewany sukces. Wielki imiech, ubaw na całego; oczywiici w 
m~l zasady żart, ironia i głębsze znaczenie. Wszystlie chwyty siuiące zabawie były dozwolona: opera buffo i tatrzylc dla dzieci. 
burleska i kółko graniaste. clownada i komedia dell'arte. WSlyscy wiedzieli. ie Cybulskiego stać na więcej. 12 I 59 Hubner pisał do Wajdy: 
Zbigniew Cybulski zwróci/ się do mnie z propozycją przejścia do mego Teatru na etat. co 
u/atwiloby obsadzenie go w „ Kapeluszu".ldzie. rzecz jasna, o Kapelusz pełen deszczu Gma, debiut teatralny 
And11eja Wajdy, a jednocieinie bestseller sezonu Il V 59). Kapelusz trafrl najp11ód do rąk Wilama Horiycy. Nie była to jednak oferta dla Teatru 
Narodowego. Tymczasem Wajda jui wcześniej deklarował swoją mHaść (chyba na odległość) do filmu Zinnemanna, który staral się sprowadzić do 
Polski. Poza tym za Kapeluszem - studium o nar1rnmanii przemawiała zupełnie niewiarygodna kariera na Brodwayu 1398 przedstawień pod 
rząd). Johny'ego Pope mógł grat u nas tylko jeden aktor - Zbigniew Cybulski, czyli Maciek Chełmicki. czyli polski James Dean. Wajda zrobił 
„ filmowy" Kapelusz. z szybkim montażem obrazów, z astrą narracją sceniczną. Przyjął takie madę maksymslnego naturalizmu, a właściwie 
neonatrualizmu, rozpoznawalnego potem jeszcze w Smaku miodu Delaney i Zabawie jak nigdy Saroyana. Wedle Eberhardta istotne 
były tułaj pauzy i przemilczenia, prywatność i niewiara w słowa. Misiarny pisał o znoszonych rekwizytach i kostiumach, o magnetofonowym dialogu, 
bez dbałości o dykcję. Cybulski grał nonszalancko i histerycznie, skrótowo i przewlekle. Dla Toeplitza pnedstawinie Wajdy urastało do eksperymentu 
na mia~ Kaina Grotowskiego. Chyba iaden spektakl w historii Teatru „ Wybrzeże" (może poza Ulissesem - wielkim intermedium Hub nera 
między Krakowem a Warszawą) nie zaznał w Polsce takiej sławy. Kapelusz oglądali widrnwie T omnia, Warszawy, Katowic. Krakowa. Łodzi . 
Wror;ławia„. 

W zanadrzu trzymał Hubner następną sensację. I tym razem próbowHI kojarzyć ambicje z potrzebami. Wylansowany przez Joan Litlewood 
Smak miodu Delaney uchodził za samorodny, świeży manifest „ młodych gniewnych" (the angry young men). Swinarski opowiedział tę 
bulwersującą historię o kurwie, sutenerze, porzuconej dziewczynie i rodzącym się uczuciu z taktem i i nwencją (31 X 59). Unikal brutalizmów -
akcentawal ironię. lirykę , egzaltacje. Rozbijał mały realizm muzyką jauową (był jazzl). Priede wszystkim jednak znakomicie pracowal z aktorami. 
Zamiast recenzji Andrzej Wirth opisał jedną rolę - Io Elżbiety Kępińskiej: jest nieco dziewczęco naiwna i dojrzale 
rzeczowa. bo jej wiedza o życiu jest zasobniejsza od doświadczenia; potrafi być ofiarą uwie
dzenia i tą, która uwodzi. Nigdy nie obiecuje sobie za wiele: życie przyjmuje jak grę. w której 
obowiązują określone reguły, wstydzi się głębszych i bardziej angażujących przeżyć - ukrywa je 
pod maską znudzonego kaprysu. pod byle jakością gestu. W odruchach jest pierwotna. żywio
fowa, naturalna. Chce być wierna sobie; nie rozumie zepsucia, bo nie zna reguł etycznych („.) 
głos mepokojący. ma chwilami tonację dziecięcą. naiwną. ale i zmysłową barwę, jakby wyda
wało go gardło sifą ściśnięte (.„). Zdaje się. że oto na deski wszedł ktoś bardzo nam od dawna 
potrzebny. A do tego w towarzystwie Wandy Stanisławskiej-lothe (Heleny) i Wladyslawa Kowalskiego (Geoffa). 

Trzecim. silnym ogniwem tego nurtu neonaturalistycznego w teatrze Hubnera, nurtu gorącej współciesności była Zabawa jak nigdy 
Saroyana w reżyserii Golińskiego (13 V 60). Przedstawienie zespołowe, gęste, bogate kilkoma znakomitymi rolami (w tym wielką kreacją Fettinga -
Joe), rozegrane w tawernie portowej zbitej z desek (chyba Misiorny pisał o amerykańskiej wersji Na dnie Gorkiego). Dodać jeszcze warto, ie 
Goliński przygotował wcześniej Operę za trzy grosze Brechta - zdaniem Ciesielskiego - parodystyczną i uroczą (27 li BD). 

Wyłaniający się powoli portret teatru Hubnera ma też swoje rysy i pęknięcia. Brakuje w nim na przykład wybitnych inscenizacji klasyki 
romantycznej. Teresa Żukowska Kordiana wyreżyserowała „na szkolno", nie pomogła tutaj nawet scenografia Jana Kosińskiego 121111 59). 
Znacznie lepiej udal się jej prapremierowy Aktor Norwida - znakomicie świadciący o ambicjach teatru Hubnera 12D Xll 59). Zrobiony kluczem 
realizmu syntetycznego. poprowadzony w stronę opowiastlii fi lozoficznej. zadowolił T reugutta i Łapińskiego; ale zostal opuszczony przez publiczność. 
Zły to jednak teatr, który ma zawsze pełne krzesła. I takich ambasadorów jak Czesław Stankiewicz - lraszkopisarz: 

Że mieliśmy „Króla " 
Że był „ Kaligula " 
-bolesny jest fakt to 

Kto winien? Czy „Aktor?" 
Dobry gospodarz podaje na koniec najlepsze wino - przynajmniej od czasów cudu w Kanie Galilejskiej. Hubner - na pożegnanie - zaproponował 

Hamleta w inscenizacji i reżyserii Andrzeja Wajdy 114 VIII 60). Od paczątlm miał to być Hamlet z Holoubkiem (Hubner zabiegał takie 
wcześniej a występy gościnne Jana Kurnakowicza i Ireny Eichlerówny). 13 VII 1959 Holoubek pisał do Huhnera: mogę zapewnić o 
chęci i gotowości współpracy z Teatrem „ Wybrzeże ". Jeszcze okólnik teatralny z 26 V 1960 podaje w obsadzie: 
Hamlet - Gustaw Holoubek; Klaudiusz - Edmunt Fetting, ostatecznie Holoubek zrealizował swojego Hamleta dwa lata później w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie. Hubner szybko sprowedzH do roli KlaudiuSla Zbigniewa Wójcika ze Starego Teatru; Hamleta priejąl Fetting. Muzyflę do 
przedstawienia przygotował Tadeusz Baird: Wajda zapoznał mnie po trosze ze swoimi pomysłami insceniza
cyjnymi (również m uzycznymi); wydają się być prawdziwie interesujące i niebanalne. Niebanalność 
pomysiów Wajdy polegała na lekturze Hamleta poprzez Wyspiańskiego. Ten siowiański Hamlet został rozegrany w piętrowej, 

trójkondygnacyjnej. mansjonowej budowli, która dla autora Wesela miała być przekrojem zamku w Elsynorze, ale i więzieniem jego mieszkańców. 

Wiele kwestii podalo takie z wybiegającego w widownię proscenium (słynny monolog) Być albo nie być Fetting wyrzucał publicznoici prosto 
w twarz). W ogóle Hamlet stawal się glówną sprężyną wydarzeń i intryg. Po demaskacji Klaudiusza. ścigał go z dziką radaicią w oczach i ~onącą 
pochodnią w dloni. Przedstawienie Wajdy nie było doskonałe; było nowe i zaskakujące. • 

Cały teatr Zygmunta Hubnera - ten zapisany i len iywy- nos~ już wtedy znamiona teatru pokolenia, zbiorowości rówieśników 

ukształtowanych przez te same w ielkie zdarzenia i przemiany - jakby powiedział Diltey. Generacja trzydzie
stolatlów zbudowała . właściwie od podstaw, teatr otwarty i współczesny, teatr dobrego smaku. Przeniesiony potem przez Hubnera do Krakowa 
(Stary Teatr 1963-69) i Warszawy (Teatr Powszechny 1974 -). za każdym razem inspirowany i integrowany jego scalającą myślą. Teatr Hubnera -
bogaty talentami Wajdy, Swinarskiego i Golińskiego, pełen autentycznych odkryć reperlllarawych i aktorskich kreacji, bliski ńwczesnemu Teatrowi 
Dramatycznemu poprzez skłonność do ekspresjonizmu i nowego naturalizmu, chyba odważniejszy i bardziej agresywny, poznawcio ad teatru Axera -
ten teatr narodził się w Trójmieście. Przepraszam, nic nowego. 

Jan Ciechowicz 

Całoić tekstu wraz z przypisami drukowana była w wydawnictwie: Teatrze „ Wybrieie" 1981-1986. 
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