
i 

. . 
. „ ... „. -- ~ ./ 

,, 



Dyrektor 
KAZIMIERZ KRZANOWSKI 

Dyrektor artystyczny 
RYSZARD MAJOR 

Kierownik literacki 
JACEK KOTLICA 

Kierownik muzyczny 
RYSZARD HANDKE 

Cf(_eżyseria C)J)9cc5Es/l01J {jÓCf(c5CJ(,9 

c5cenogra/ia <)s/lCfeC/1c5;± c5(5c5cy[(5 01Jc5CJ(,<J' 

crrr.uzyka sllCflC])Cf(~c<) Cf3(5Cf(C/fc5!±c01Yc5CX9 
sfl_systent reżysera Cfll9Cf(óc5Esfl_ CW <i}sfl_ CJ1fć/7Jsfl_ 

r:f>remiera c:r!larzec 1984 



Postać Króla Ubu została wymyślona koło roku 1885 przez grupę 
sztubaków w Rennes, którzy mścili się tym sposobem na pewnym 
profesorze. Ich kolega, Alfred Jarry (1875-1907) uczynił z tej postaci 
bohatera parodii Makbeta, którą zatytułował „Ubu roi" (Ubu król). 
Sztukę zrealizował Lugne-Poe w Nouveau-Theatre de la rue Blanche, 
a jej prapremiera 10 grudnia 1896 była niezapomnianym wydarzeniem, 
w którym uczestniczyli Yeats, Mallarme, Leautaud, Renard i siedem
nastoletni Jacques Copeau. Rolę Ubu grał Firmin Gemier; projektantami 
kostiumów i masek byli Bonnard, Vuillard i Toulouse-Lautrec; muzykę 
napisał Claude Terrasse. Porównywano tę premierę ze słynną batalią 
o sztukę Victora Hugo, „Hernani". 

Alfred Jarry reanimował postać Ubu jeszcze w trzech innych sztu
kach; „Ubu cocu" (Ubu rogacz), Ubu skowany („Ubu enchaine"), „Ubu 
sur la butte" (Ubu na wzgórzu). Publikował też „Almanach de Pere 
Ubu" (Almanach Ojca Ubu). 

Ojciec Ubu jest monstrualnym pajacem, uosabiającym, jak pisze 
Jarry, „całą groteskowość świata". Już same okoliczności jego narodzin 
każą odczytywać tę farsę „ponurą i lakoniczną" (Jacques Copeau) jako 
młodzieńczy bunt przeciw dojrzałej głupocie burżuazji. 

Prorocza oryginalność „Ubu króla" jest dwojakiego rodzaju. Po pierw
sze, sztuka ta zapowiada zbrodniczy obłęd, jaki zapanował w połowie 
naszego wieku wraz z sukcesami totalitaryzmu. Bez względu na to, czy 
jest królem czy niewolnikiem, Ubu parodiuje władzę, używając jej zgod
nie z nieubłaganą logiką, która wszakże jest oderwana od wszelkiej rze
czywistości. Ubu, mały dorobkiewicz, pogrążyłby się w miernocie, gdyby 
nie obudziła w nim demona ambicji Madame Ubu, miniaturowa Lady 
Makbet. Pazerność Ubu przeradza się w głód władzy absolutnej i abso~ 



lutnego bogactwa. W absurdalny sposób ukazuje destrukcyjną funkcję 
władzy. Pozostając na usługach nienasyconego kałduna i tępego łba, 
władza miażdży, pożera i trawi. „Merdre" (Grówno-Boy) jest pierwszym 
i ostatnim słowem mądrości Ubu, jakby „ekskrementalną" definicją na
tury ludzkiej. Ubu posuwa aż do obłędu wolność niszczenia, jaką daje 
mu władza absolutna - podobnie jak Kaligula Camusa. Zamyka się on 
w szaleństwie, tłumi wszystkie zdrowe siły, które mogłyby go podźwig
nąć, morduje szlachtę, rajców i wszystkich, którzy odgrywają jakąś rolę 
w państwie. Nie ma zresztą w tym brzuchaczu żadnej przewrotności, w 
tym sensie można nawet powiedzieć, że jest on niewinny. Dokonuje 
masowych mordów bez okrucieństwa, a jego erotyzm sprowadza się do 
infantylnej koprofagii. Z masowej i;brodni, powszechnego upadku czyni 
gigantyczną farsę. Świadom szokującej oryginalności swojego bohatera, 
Jarry pisał: „Nic dziwnego, że publiczność osłupiała na widok swego 
szkaradnego sobowtóra, którego nikt dotąd nie pokazał w całej okaza
łości". 

Wywrotowy w treści, jest też Ubu król wywrotowy pod względem 
formy. W uwagach dotyczących inscenizacji Jarry pisał: „Chodzi o to, 
by pozbyć się paru rzeczy, zawsze okropnych i bezsensownych, które 
bezużytecznie zapełniają scenę: w pierwszej kolejności dekoracji i akto
rów". Schematyzując dekorację, powracając do masek, stylizując gesty -
sztuka ta wprowadza liczne fermenty rewolucyjne, które znalazły wy
bitnych rzeczników w awangardzie lat pięćdziesiątych, zwłaszcza Ionesco. 

A. Simon 
Słownik współczesnego teatru 

francuskiego, WAiF, Warszawa 1979 ł 

Paryska prapremiera „Króla Ubu". Firmin Gemier w III akcie „ Król a Ubu" 
(rok 1896). 
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Szukając pierwowzoru postaci Króla Ubu należy także pamiętać o bohaterach 
Franciszka Rabelais. 

Jego „Gargantua i Pantagruel" (wyjaśnienie przez system ludowej kultury i kul
tury śmiechu, autorstwa Michała Bachtina) wydaje się być pokrewną postacią Le 
roi Ubu, który po prawdzie jest bardziej z tamtego (średniowiecznego i okrutnego) 
niż z tego świata. 

„Twórczość F. Rabelais'go" M. Bachtina powstawała w latach 30-tych, w roku 
1940 została przedstawiona jako dysertacja kandydacka w Instytucie Literatury 
światowej im. Gorkiego. Główna jego teza brzmi, iż dzieło F. Rabelais'go stanowi 
najbardziej dojrzały przejaw ludowej kultury śmiechu i w jej kontekście powinno 
być odczytywane. 

Poniżej zamieszczamy fragment tej pracy sądząc, że pozwoli ona Państwu 
spojrzeć nieco inaczej na tytułową postać naszego przedstawienia. 

śmiech jest tutaj traktowany jako zasadniczy ludzki pierwiastek świata, jako 
ekspresja pewnego światopoglądu - ujmując świat w ruchu, w trakcie stawania 
się, przemian, wśród wiecznych sprzeczności. Sam śmiech jest zresztą ambiwalent
ny: wyśmiewa, neguje i zarazem radośnie .akceptuje, oswaja świat. Kultura śmie
chu staje s ię w tym ujęciu pierwotną kulturą ludzkości , dopiero potem uległa ona 
redukcji i została przeciwstawiona oficjalnej kulturze poważnej, zawsze jednak 
przypominała o pierwotnej całości rzeczywistości ludzkiej, o sztuczności sztywnych 
hierarchii społecznych i stabilnych wizji świata. 
śmiech stanowi zasadę organizacji wizji świata w obrębie kultury ludowej. 
Dochodzimy zatem do słownika „języka kultury śmiechu": jej indywidualnych 

zjawisk. Wymieńmy k i lka najbardziej znamiennych: nakładanie odzieży na opak, 
łączenie momentu zgonu i narodzin, lżenie osób wysoko postawionych w hierar
chii społecznej i inne degradacje, apoteoza głupców, bluźnierstwa, parodie, bez
czeszczenie przedmiotów i osób związanych z oficjalnym kultem, ambiwalentne 
obelgi, obrazy skatologiczne, miotanie ekskrementami, oblewanie moczem, wypróż
nienia, eksponowanie organów płciowych i w ogóle „dołu materialno-cielesnego", 
obrazy związane z płodnością zarówno ciała, jak i ziemi, uczty, bójki i chłosty, 
schodzenie do wnętrza ziemi oraz do wnętrza ciała, wnętrzności, „kawałkowanie" 
ciała itd. 
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Uroczystości karnawałowe oraz pokrewne im widowiska komiczne czy obrzędy 
zajmowały w życiu średniowiecznego człow ieka niezmiernie dużo miejsca. Oprócz 
karnawałów we właściwym znaczeniu - z ich wielodniowym, skomplikowanym 
przebiegiem, z korowodami na placach i ulicach - osobno obchodzono święta 
głupców (festa stultorum) i św ięto osła; istniał również specjalny, uświęcony przez 
tradycję, swobodny śmiech paschalny (risus paschaiis) . Co więcej, prawie każde 
święto kościelne miało swoją, również uświęconą przez tradycję, część ludowo
-jarmarczną, swój moment śmiechu. Taki właśnie charakter miały na przykład 
tak zwane odpusty, z którymi szły zazwyczaj w parze jarmarki posiadające bogaty 
i różnorodny system jarmarcznych uciech, z udziałem wielkoludów, lvarzełków, 
poczwar, „uczonych" zwierząt. Karnawałowa atmosfera panowała w dni wystawia
nia misteriów i soties. Królowała też podczas takich wiejskich świąt jak winobra
nie (vendange), obchodzone i w miastach. Zazwyczaj śmiech towarzyszył również 
ceremoniałom oraz obrzędom państwowym i obyczajowym: i ch uczestnikami byl i 
niezmiennie błaźni i głupcy, parodystycznie dublujący rozmaite momenty poważ
nego ceremoniału (wysławianie zwycięzców na turniejach, uroczystości przekazy
wania praw lennych, pasowania rycerzy itp.). A i zwykłe hulanki nie obywały się 
bez elementów opartego na śmiechu porządku - na przykład na czas uczty wybie
rano królowe i królów śmiechu (roi pour rire). 

W gruncie rzeczy karnawał nie zna podziału na wykonawców i widzów. Nie 
zna nawet zaczątków rampy. Rampa zburzytaby karnawał (tak jak i odwrotnie -
zniesienie rampy zburzyłoby widowisko t eatralne). Karnawału się n ie ogląda -
w nim się żyje. Zyją w nim wszyscy, ponieważ już z założenia jest on po
wszechny. 

Karnawał to drugie życie ludu, zorganizowane w oparciu o p ierwiastek śmiechu. 
To jest życie świąteczne. 

Szczególnie ważne znaczenie miało uchylenie w okresie karnawału wszelkich 
hierarchicznych stosunków. W oficjalne święta kładziono nacisk na zademonstro
wanie różnic w hierarchii: na obchodach należało pojawić się we wszystkich in
sygniach wskazujących na stan, urząd, zasługi oraz zajmować miejsce stosowne do 
rangi. święto sankcjonowało nierówność. W karnawale - przeciwnie, wszyscy 
byli traktowani na równi. Tutaj - na karnawałowym placu - rządziła szczególna 
forma swobodnego, familiarnego kontaktu między ludźmi, których w zwykłym, 
to znaczy pozakarnawałowym, życiu dzieliły nieprzekraczalne bariery sytuacji sta
nowej, majątkowej, rodzinnej, bariery wieku i funkcji społecznych. 

Tutaj zostają też wypracowane szczególne formy j armarcznej mowy i jarmarcz
nego g.estu, formy szczere i swobodne, nie respektujące żadnego dystansu między 
kontaktującymi się ludźmi i uwolnione od zwykłych (poza karnawałowych) norm 
etyki i przvzwoitości . 



Wszystkie formy i symbole karnawalowego języka przeniknięte są patosem 
zm iany i odnowienia, poczuciem wesołej względności panujących prawd i panują
cej władzy. Niezmiernie charakterystyczna jest dla niego swoista logika „odwrot
ności" (a l'envers), „na odwrót", „na nice", logi ka nieustannych przemieszczeń góry 
i dołu („kolo" ), ob l icza i zadu, charakterystyczne są najrozmaitsze typy parodii 
i trawestacji, degredacji i profanacji, błazeńskich koronacji i detronizacji. Drugie 
życie, drugi świat kultury ludowej powstaje w pewnej mierze jako „świat na opak'', 
jako parodia zwykłego, to znaczy pozakarnawalowego, życia. 

Język fami liarna-jarmarczny odznacza się stosunkowo dużą ilością przekleństw, 
czyli obelżywych slów i całych zwrotów, czasami dość długich złożonych. 

Z wielu względów analogi czne do przekleństw są zaklęcia i przysięgi (jurons). 

Familiarna-jarmarczny język stal się jak gdyby zbiornik iem, w którym groma
dziły się rozmaite zjawiska językowe, zakazane i wyrugowane z oficjalnej komu
nikacji językowej. 

We wszystkich tych zjawiskach - przy całym zróżnicowaniu ich celów i cha
rakteru - forma karnawałowo-groteskowa pelni podobne funkcje: uświęca swo
bodę fikcji, pozwala połączyć to co różnorodne i zbliżyć to co dalekie, pomaga 
wyzwolić się spod nacisku panującego światopoglądu, wszelkich konwenansów, 
ob iegowych prawd, spod nacisku wszystkiego co zwykle, zrutynizowane, ogólnie 
przyjęte, pozwala spojrzeć na świat po nowemu, odczuć względność wszystkiego co 
istnieje i przecziić ca l kowicie inny porządek świata. 
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