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Ulrich Hub 
·ur. 20.11.1963 n_:> ku w Ti.i ki in gen (Niemcy); aktor, reżysęr, 

autor sztuk, scen~riusŻy i słuchowisk, twd~zy dla dzieci 

i dorosłych. ] ego najbardziej manym .t~kstem. scenicznym · 

jest N~ Arce o ósmej (2906), za fotóry został uhonorowany 

wieloma nagrodami literackimi i teatralnymi: m. in. Kinder

literaturpreis - niemiecką Nagrodą Literacką za Twórczość 

dla Dzieci' 2008 praz. nagrodę za słuchowisko dla dzi~ci . 
Deutscher Kinde~horspielp,reis, The French Public Award 

Tam-Tam 2008 oraz thę French Award of the Children's 
. . ... 

Booksellers' Association "Prix Sorcieres 2009 " - francus-

kimi nagrodami za książkę dla młodzieży; Nagrodą Vlag & · 

Wimpel 2009 w H9Jindii. 

Impulsem do .powst~nia tej sztuki był projekt niemieckich 

wydawców na st';Vorzenie pięciu.wspók~esnych dramatów, 

których głównym tematerri będzie sz~~oko rozutniana 

religia. Hub podjął się napisant~ tekstu .dla dzie~i. Źródłem 
literackim. stała się dla . niego Biblia, którą· -: fak ·sam 

przyznaje - przeczytał w całości·po raz pierwszy. Wybrał 

z niej historię Noego i Arki, ponieważ odnalazł w tej 

opowieści o.braz Boga zmieniającego swoją postawę w9bec 

świata i człowieka. Bóg, który .najpierw traci cierpliwość do 

ludzkiego zła .1 zsyła potop, po swym .dziele zniszczenia 

~ałuje go i składa wieczną obietnicę, że nigdy nie zgładzi 

sw~go stworzenia. Ta znriana.Boga stawia przed ciekawymi 

pytaniami na tema·t . jego na~ilry.'. Ulrich Hub pozwolił 
o~ważnie, ale też z dużym poczuciem hum.oru, 'wyrazić te 

pytania głównym bohaterom Na-Arce o óslnej, pingwinom: 

. Przewrotnie wybrał właśnie te istoty na: protagonistów swęj 
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sztuki, ponie,.wai '\I' . sainej . ich naturzę .. jest dziwna 

nie~pójaość, która prowokuje do zadawania pytań Temu, 

który wszystko stworzył. Są ptakami, ale nie latają i do tego-. 

pachnie ·od nich . rybami. Pingwiny Ulii~ha . Huba 

zastanawiają się nad tym, czy kto~ może.is~nieć~ jeśli go nie 

widać; j~k wygląda Bóg; qy widzi i słyszy wszystko; czy jest 

nieomylny; czy stworzył dobrych i złych; czy karze za złó; 

czy lubi sernik. Zadają te pytania w sposób bezpośredni, bez 

·patosu, tzas~mi prqwoI<ując nimi przyjaciół, a czasami 

.samego Boga. W s~tuce . Ulrtcha Huba samo zadawanie 

pytań staje się wartością i drogą do odważnego po~ej 

mowania. ważkich .temat6w, ·do otwartego myślenia, do 

samodżielnej refleksji. W jednym z wywiadów autor 

powiedział: 'Ja nie dekld1;uję, kim jest Bóg, ale mówię o Nim na 
kilka/óżnych sposobów;dajqc dzieciom wachlarz możliwości do · 

' wyb_oru." (Dkich Hub. Ai; der Arche urn acht,Johannes Fris~h im Gesprach mit d~m 
·: Autor.und Re.gisseur. http://klappeauf.de/ php/ inhalt_e/ index.phpiid; J [99) . , 
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· „I>z;ieci zadają nam wiele trudnych pytań. W niektó1ych z nich kwestionują-1,rnsz sposób myślenia" nasu wyb my i decyzje, 

wymi1szając refl.eksje nad naszym życiem: Nie przepadamy z~ tym. Ale 1vłaśnie dlatego ważne i trudne rozmowy warto~ dziećmi 
podejmować." (Wojciech Eicbelb~rg~r, O co pyta;ą d~ieci',.W~r~zawa 2008, s. lJ.) • 

• 

"Niepewności i ·lęki naszych czasów dotyczące nieobecności i obecności Boga rozg1ywam;„są na różne sposoby. Do głosu 
dochodzi t11 wiele stanoi;visk - podejścia l~dzi głęboko wierzQcych i zaprzysięgłych ateistów. Niemal nikt jednak nie jest wolny od 
troski. W przypad~u wierzących troska o Boga jest zamaskowaną troską o świat. W przypadku niewierzących sprawy. mają się 
wprost przeciwnie: troska o świat jest zamaskowaną, nieświadomą-i;iebie troską o Boga. [ ... J To, że. o Bogu zapomnieć nie sposób, „ 

czyni Go obecnym nawet w odrzuceniu./) (Leszek Koiakowski, ~ PaM Bóg jest szczę.illl<J' i irrne pytania, Krakó\V 260~ s. 69:70.) 
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