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Jesteś sam. Sam ze sobą i sam wobec po
grążopej w mroku, milczącej widowni, która 
czeka, co teraz uczynisz. Kim są ci ludzie, czego 
się po tobie spodziewają, co chcieliby usłyszeć? 
Czy masz być ich wyrazicielem czy sędzią? Ilu 
wśród nich jest przyjaciół, ilu wrogów? Czym 
możesz ich zjednać, czym pokonać? 

Niewiadoma budzi lęk. Lęk przed odpowie
dzialnością, która spoczęła na tobie. Boisz się, 
czy zdołasz ją udźwignąć. 

Nie dano ci czasu do zastanowienia. Scena 
wymaga działania. 

Cokolwiek zrobisz - każdy krok, każde 
słowo staną się faktem, którego nie da się już 
cofnąć. Jeśli nie uczynisz nic, to twoje milczenie, 
twój bezruch też zyskają znaczenie i staną się 
działaniem. Nie masz więc odwrotu. Jesteś ska
zany na działanie. 

Chociaż jesteś sam, wiele zależy od 
ciebie. 

Nie licz na aplauz. Nie czyń nic po to tylko, 
aby spodobać się widowni. Nie wsłuchuj się, czy 
nie dobiegnie z niej szept, który podpowie ci, ZYGMUNT HUBNER ,,Sam na scenie" 

jak masz postąpić. Słuchaj jedynie tego suflara, 
którego nosisz w sobie: własnego sumienia. On 
jeden nie zawiedzie cię w potnebie, pomot.e ci 
dokonać właściwego wyboru. 

Jeśli nie zyskasz poklasku, możesz jednak 
zyskać szacunek. Towarzyszy on ludziom, któny 
w godzin~e próby pozostaną wierni sobie. Bądź 
sobą. Skoro potrafiłeś zachować własną osobo
wość, gdy sytuacja pozwalała ci pozostawać 
w cieniu głównych aktorów dramatu, nie obawiaj 
się, 7.e nie sprostasz zadaniu, gdy sam stałeś się 
protagonistą. Skoro zaś godziłeś się z rolą statys
ty zawsze posłusznego woli innych, własną twarz 
kryjącego za cudzymi plecami, nie oczekuj, 7.e 
teraz porwiesz za sobą tłumy. Nawet gdybyś 
poczuł nagły przypływ natchnienia. Zachowaj 
lepiej skromność. Ta popłaca w każdej sytuacji. 
Widzowie także potrafią ją docenić i przyznać, 7.e 
dałeś z siebie więcej, niż można było po tobie 
oczekiwać. 
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ZYGMUNT HUBNER 
reżyser, aktor, pisarz 

Kierownik artystyczny i d y rektor: 
Teatru „Wybrzeże" w Gdańsku (1 958-60), 

Teatrów Dramatyczn ych we Wrocławiu 
(sezon 1962 /63), 

Starego Teatru w Krakowie (1963-69), 
Teatru Powszechnego w Warszawie (1975-89). 

Zupełnie nie ma sensu rozpatJywanie feno
menu Hubnera oddzielnie jako aktora, reżyse
ra, dyrektora, pedagoga, organizatora, uczest
nika społecznych poczynań teatralnych, jako 
człowieka piszącego dla teatru, o teatrze 
i w związku z teatrem. 

Zygmunt Hubner stanowił calość niepod
zielną, której poszczególne człony „dożywiały 
się" wzajemnie, nawzajem z siebie korzystały, 
egzystowały i rozkwitały w swej niepowtarzal
n·ej wspólnocie. 

(Aleksander Bardini: „Wspominając Zygmunt.a HUbnera" 
TP.A TR S/89) 



Po pierwsze, ażeby być szczęśliwym, trzeba 
się przeciwstawić skłonności do kierowania się 
zasadą najmniejszego wysiłku albo do tkwienia 
w jednym miejscu, albo do powierzchownej 
ruchliwości, mającej na celu „odnawianie" wła
snego życia. Nie ulega wątpliwości, że musimy 
głęboko zapuścić korzenie w otaczającej nas 
przebogatej, a dotykalnej rzeczywistości mate
rialnej. Szczęście jest jednak osiągalne dopiero 
jako wynik pracy nad naszą wewnętrzną dosko
nałością-intelektualną, artystyczną, moralną. 

Najważniejsza sprawa w naszym życiu - po
wiedział kiedyś Nansen - to znaleźć same
go siebie. Duch z trudem wypracowywany 
- poprzez materię i poza materią. A zatem 
ze ś r o d k o w a n ie s i ę w s o b i e. 

Po drugie, aby być szczęśliwym, trzeba się 
przeciwstawić egoizmowi, który każe nam za
mknąć się w sobie lub podporządkować sobie 
innych. Można się spotkać z pewnym sposobem 
kochania - niedobrym, jałowym, a polegają
cym na tym, że chcemy kogoś posiadać, zamiast 

ofiarować mu siebie. Tu znowu - w przypadku 
stadła czy grupy - przypomnieć trzeba zasadę 
największego wysiłku, obowiązującą w pracy 
nad rozwojem wewnętrznym. Jedyną miłością 
dającą prawdziwe szczęście jest taka, która się 
wyraża we wspólnie urzeczywistnianym postę
pie duchowym. A więc-rozśrodkowanie 
s l ę. 

Po trzecie, aby być szczęśliwym, w pełni 

szczęśliwym, trzeba w taki czy inny sposób, 
bezpośrednio czy poprzez stale poszerzane og
niwa pośrednie (badania naukowe, wielkie 
przedsięwzięcia, idea, sprawa ... ) - związać 

ostateczną . wartość naszego istnienia z postę
pem i sukcesem otaczającego nas świata. Aby 
osiągnąć sferę radości wielkich i trwałych musi
my -jak małżonkowie Curie, jak Termier, jak 
Nansen, jak-pierwsi lotnicy, jak wszyscy pionie
rzy, o których mówiłem - przesunąć biegun 
swego istnienia, umieścić go w czymś większym 
od nas samych. Nie znaczy to bynajmniej 
- możecie się państwo nie niepokoić - że 

szczęście można zdobyć tylko za cenę wielkich 
ni:zwykłych czynów: Wystarczy coś, co jes~ 
osiągalne dla wszystkich: to mianowicie, byśmy 
stawszy się świadomymi naszej żywej solidarno
ści z wielką rzeczą, z wielką sprawą, czynili małe 
rzeczy w sposób nacechowany wielkością. Do
dać jeden ścieg, choćby najmniejszy, do za
chwycającej tkaniny życia; dostrzec, rozpoznać 
rzecz wielką, która powstaje, która nas przycią
ga, w samym jądrze i u celu naszych najmniej
s~y~h działań; rozpoznać ją i przyłączyć się do 
meJ - oto w ostatecznym rozrachunku wielki 
sekret szczęścia. „W głębokim, instynktownym 
zespoleniu z wszechogarniającym nurtem życia 
znajdujemy największą ze wszystkich radości" 
powiada sam BertrandRussell,jeden z najtrzeź~ 
wiejszych i najdalszych od spirytualizmu umys
łów współczesnej Anglii. A zatem - ponowne 
z e ś r o d k o w a n i e s i ę w g ó r ze. 

(TEILHARD de CHARDIN _ 
,,Podstawowe reguły SZC7.ę8cia") 



„LUDZIE CESARZA" prapremiera 
w Teatrze ATENEUM 24.05 . 1986 r. 
Reżyseria: Zdzisław Tobiasz 
Scenografia: Tatiana Kwiatkowska 
(Foto: Zygmunt Rytka) 
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