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~ w1?!U(~ 
ZGŁUPIAŁA. 

Już sam tytuł Ub11 król - to parodia poważnych został w Lyonie prezydent Carnot. 

• • 

dramatów: kronik historycznych Szekspira czy tragedii Ubu król - to dzielko anarchistyczne i buntowni-
(pierwsze skojarzenie - to oczywiscie Edyp król cze, znakomicie odzwierciedlające nastroje społeczeristwa 
SofoklesJ). Ubic:1 namawiająca nwża do królobójst- francuskiego i brak pomysłu repubłikariskiej władzy na 
wa przypomina szekspirowską Lady Makbet, ale wyprowadzenie kraju z głębokiego kryzysu parist-
oczywiście jest jej krzywym zwierciad ł em . wowosci. Z tego ostatniego stwierdzenia można 
Zamach sta nu - ro parodia krn:awych byłoby jednak wysnuć wniosek, że Jarry wys-
przewrotów politycznych„ które tak często były ~· tępował w obronie zdezorientowanego 
tematami historycznych dramatów. spoleczensrwa. Nic podobnego! Wieczny bun-

To ana rchistyczne dziełko Alfreda townik w ogóle nie brał pod uwagę spektakli 
.hmy powstało w bardzo nerwowych czasach. po ruszających w poważny sposób proble-
Mijal:t własnie!OO rocznica Wielkiej Rewolucji my spo ł eczne proletariuszy pokrzywdzo-
Francuskiej. N:isilalo si~ zeswiecczenie. nacial nych przez los i burżuazję. Każdy rodzaj 
jednak spoleczeristwo fr:rncuskie przywi:izane nachalnej publicystyki w literaturze i sztuce 
było do tradycji btolickich - dlatego wiele osób musialo byl dla niego obrzydliwy. Tym bardziej dziwny 
byc oburzonych bezpardonowym osmieszaniem wydaje się fakt, że paryska wladza i cenzura kręciła nosem 
przez .Tarry ' cgo pewnych postaw i zachowa ri na podtytul sztuki Janf ego Polary i na umiejscowie-
religijnych. Kiedy Ubu włazi na sk:ilę, nie akcji "w Polsce czy li igdzie"'. Francji 
uciekając przed nied źwiedziem, trz~sic siy ze za leża ło wówczas na przychylnych stosunkach z 
smchu i odmawia " Pater Noster"". Pożn iej ca rem Rosji (w 1894 r. zawarte zosta ło 
stara Ubu udaje archanioła Gabriela. a przymierze francusko-rosyjskie, do którego IO 
szanowny mal7.onek m:irzy o tym. żeby zostac lat póżniej dołączy ła Anglia). Utwór uznany 
swiętym i widzieć swe imię w kalendarzu. został za prowokację po l ityczną, gdyż 

W latach 80-tych XIX wieku we stanowił wyrażną aluzję do rozbioru 
Francji panowało ogólne niezadowo lenie. Królestwa i nieistnienia państwa poł-
\.Vówczas mężem opatrznosciowym kraju skiego na mapach ówczesnej E uropy. 
obwołano genera ł a Boul:mgera. Renesans bona- Wystarczy powiedzieć w obronie tego 
partyzmu trwał jed1nk zaledwie kilka mie~ir;cy, po czym anarchi ty, że n azywa ł s i ę Jarry, a ni e na przykład 

Boulanger uciekł do Brukseli i w dwa lata późni ej ~-··~ Brecht. i że swą drogę twórczą rozpoczynał jako 
popełnił s:unobójstwo n:i grobie ukochanej . Kraj ... symbolista, chętni e utożsamiający się z "poetami 
stacza ł s i ę w anarchię. Cor:iz częściej s ł ychać przeklętymi" (" poetes maudits"'): Rimbaudem i 
było odgłosy strze lanin. Rosia nieufności wro- Verłaine'em. By ł pod dużym wpływem. 
gość tłumu do instytucji i 1L.;1du. W ł 893 roku znakomitych dramatów M aeterlincka, w 
A. Vailla nt wrzucił bombę do Izby h.1órych bohater biern ie znosi wyroki losu i ni e 
Deputowanych , a w I 894 roku zamord owany potrafi zrozumieć fatum . Akcja - jeżeli w 



-o ZELEŃSKI BOY 
eleński Boy [boj) Tadeusz, 

(1874-1941) ,syn Władysława, 

- czołowy krytyk ltteracki i teatr. okre
su międzywojennego, publicysta, 
tłumacz, satyryk i poeta, z zawodu 
lekarz; współtwórca kabaretu ,. 
Zidony Balonik (zbiór wierszy i 
piosenek satyr. Sł6wła); 1939-41 
prof. literatury fr. na uniw. we 
Lwowie; zamordowany przez 
hitlerowców; zasłużony tłumacz stu 
kilkunastu dziel klasyki fr. (od Piefni 
o Rolandzie do cyklu M. Prousta), 
k1óre poprzedza! własnymi studiami 
wstępnymi. 

znajduje się we wnętrzu bohatera_ 

ogóle istnieje -
rozgrywa się w 
świecie od 
początku do 
końca wykre
owanym, w 
nierealnej 
przestrzeni. 
Prawdziwe 
miejsce akcji 

Jarry umieścił akcję Ubu króla w Polsce, chociaż mógłby 
zmienić miejsce na Austrię albo Meksyk, bo właściwie nie 
ma to większego znaczenia. Trudno przecież sądzić, że 

chcia ł moralnie wesprzeć zniewolonych Polaków. 
Jeden z poetów - parnasistów, Stefan Małlarme, 

manifestujący twórczość neutralną politycznie, kontempla
cyjną i obcą wyznaniom intymnym - zachwycał się Ubu 
królem jako utworem wyzbytym jednoznacznego określenia 
"miejsca, czasu i charakteru postaci". 

Do kogo Alfred Jarry kierowa ł swój dramacik? W 
1888 roku, gdy jako 15-letni szczeni ak wspólnie ze szkol
nymi przyjaciółmi , braćmi Morin, przygotowa ł sceniczną 

wersję Polaków (taka była pierwotna nazwa Ubu króla) , 
niewątpliwie zależało mu przede wszystkim na rozwesele
niu kolegów i przy okazji ni eco starszych widzów. Sztuka 
wystawiona została w marionetkowym "Teatrze 
Fyna1;sowym" u Morinów w grudniu 1888 - styczniu 1889, 
a późn iej także w mieszkaniu rodziny Jarry w Rennes. 
Szarlotta Jarry wyrzeźbi ła w glinie wspaniałą kukłę, przed
stawiającą Ojca Ubu. 

Najczęściej Ubu król postrzegany jest jako żart 
sztubaka, liceali sty, który przedstawił w osobie tytułowego 

boh a tera 
VERLAINE 

Verlaine [werlen] Paul, (1844-1896),liryk fr. ; z'Niązany z 
symbolizmem, przyjaciel J . A. Rimbauda; poeta nieuchwyt
nych nastrojów i subtelnych wzruszeń; mistrz instrumen
tacji dźwiękowej wiersza; Po&111ts sa111mit11s, Fltes gala111es; 
Elegie. 

g r oteskowy 
wizerunek znie
nawidzone go 
nau czyc iel a 
fizyki , M. 

--------------------' Heberta, nazy-
wanego przez uczniów Pere Heb (Ojciec Heb), Eb czy Ebe 
(hebete - to po francusku "ogł upiały"). 

Kiedy Alfred rozpoczą ł naukę w gimnazjum w 
Rennes, Hebert był już co najmniej od kilku lat bohaterem 
rozmaitych dowcipnych, złośliwych tekstów, układanych 
przez młodzież. Pisano o nim utwory parodiujące śred

niowieczne poematy epickie, które sławiły czyny mężnych 
rycerzy. Jeden ze sztubackich tekstów o Hebercie, 
zatytułowany: Les Polonais (Polacy) powstał około 1885 r. 

VERITABLE PORTRAIT DE M. UBU 
G ł ównym autorem 
był Charles (Karol) 
Morin. Utwór ten 
opisuje czyny P. H., 
który został 

koronowany na króla 
Polski. Oryginalna 
wersja Polaków za
ginęła. Alfred Jarry 
zapoznał się z poe
matem za pośred

nictwem Henryka, 
młodszego brata 
Karola Morin. W tym 

czasie Henryk chodzi ł z Jarry ' m do tej samej klasy. Alfred 
prawdopodobnie wprowadzi ł do oryginalnego tekstu 
Polaków wiele poprawek, ale nie ma żadnej możliwości 
sprawdzenia, jakich zmian dokonał. Był to okres, kiedy 
pisał Onfsime 011 /es Trib11lo1io11s rle Prio11 (7111or11~1imir 

Priou) 
kilku s troni-
cowy poemat 
utrzymany w 
klimacie 
D ż i n ó 'li'' 

Wiktora Hugo. 
Nied ługo tekst 

e n 
przekształcon y 

został w Les 

o RIMBAUD 

Rimbaud [rębo] Jean Arthur, 
(1854-1 891) ,poeta fr„ jeden z 
najwybitniejszych przedstawicieli 
symbolizmu, tworzył między 16 a 19 
rokiem życia; wczesne wiersze 

rażają bunt przeciw światu 

artości mieszczańskich (Stattł 

pijany. Paryi si( budzi); późniejsze 

poematy prozą (Stzon w pidlt . 
/l11mi11ncj e) wyprzedzają twórczosć 

surrealistów; Po'"!'; wywar! 'Nielki 
wpływ na poezję XX w. 

Comes de P. H. ...._ ________ _________ ___, 

(Rogi P. H.}, Les Polyedres ( Wielofcit111y) i wreszcie w pier
wszą wersję Ubu coc11 (Ubu rogacz). 

Boy - pierwszy tłumacz Ubu Roi na język polski 
(wyd.: "Rój", Warszawa 1936) pisał: 

"Ubu to głupota olbrzyma o czole byka; głupota triumfalna, 
miażdżąca masą, jedynym swoim argumentem, wszystko, 
co mogłoby być sztuką, inteligencją , subtelności ą, ini
cjatywą . To zły urz~.d nik, zły szef, tępy generał, to samo 
państwo i jego gospodarka, o ile się w niej stosuje ślepe 
prawidła, nie troszcząc się o następstwa. Ubu to władza, 
która zgłupiała ... " 

Wszelkie objawy przemocy (zamach Ubu na 
Króla Wacława i jego rodzinę, wrzucan ie szlachty i frnan
sistów do jamy, śc i ąganie podatków, wojna z Rosją) są tak 
okrutne i krwawe, że mogą wywoływać śmiech tylko przez 
zaskoczenie, ale po chwili ten sam śmiech traci swoją moc 
rozładowującą emocje. Może działać już tylko jako antido
tum na absurd - z tą jedną różn i cą, że "absurdalne" sceny w 
Królu Ubu dość łatwo uznać można za parabo l ę wydarze1i 
współczesnych (na podobnej zasadzie, na jakiej funkcjonują 
w św iadomości społecznej "absurdalne" opowiadania i dra
maty Sławomira Mrożka czy Nowy wspa11iały świal 
Aldousa Huxley'a albo Rok 1984 George·a Orwell a. 

A wszystko zaczęło się od " ni ewinnej" rozmowy 
Ubicy z Ojcem Ubu, kiedy to chciwa i spragniona wł adzy 

żona zaczęła namawiać męża do zgładzenia prawowitego 
króla Polski, Wacława: "Na twoim miejscu olubi !abym ten 
zadek posadzić na tronie. Mógłbyś napychać do woli kabzę, 
jadać co dzień ki szkę z kapustą i tryndać si ę karetą po mieś
cie", "Mógłbyś też postarać s i ę o parasol i wielką kacabaję, 

która by ci spada ł a na pięty" - oto argumenty, które 
przekonały Ojca Ubu do przygotowania spisku. Kiszka z 
kapustą nie należy do zbyt wykwintnych dań na dworze 
arystokratów, parasol również trudno uznać za przejaw luk
susu. Wydawa łoby s i ę, że Ubica powi nna mówić o 
pa łacach , tys i ącach hektarów ziemi czy dziesiątkach tysi ęcy 
poddanych - i podobne argumenty był yby bardziej 
przekonujące. Autor jednak celowo nie pi sze o tych 
pokusach, ponieważ są one obce głupiemu , prymitywnemu 
brzuchaczowi, który myśli przede wszystkim o napełnieniu 

sobie żołądka i kieszeni. 
Ojciec Ubu jest egoistyczny, okrutny i bezwzgl~~

ny. Nie zna uczuć wyższy:h: miłośc~ , . szlachet~os~1, 
współczucia, miłosierdzia, bez111tersownosc1. To grubianin, 
cham i prostak. 

Właściwie od pierwszej do ostatniej sceny dra-
matu Ubu i Ubica obrzucają się wyzwiskami. Matka Ubu 
nazywa męża chamidłem, "sakramenckim dziadem: gołym 
jak mysz kościelna", głupkie~, rai:nolem, ~w~1szcze~ 
(na potwierdzenie stów Bard10ra, ze _Ubu się mg~y m.e 
myje), flakiem, starym łajdakiem, zdrajcą, pod.lcem t chc1-
woszem plugawym, paskudziarzem, bydlakiem, okrut
nikiem, tchórzem, upancerzoną dynią, głupim, patałach~m, 
brzuchaczem, "glubaskiem" (udając wielką czułosc), 
grubym pajacem, grubym bydlęciem, głupią figurą, pot
worem, osłem głupim . . 

Ubu natomiast mówi· do swojej małżonki: "Iżbym 
cię nie zakatrupił", " Bardzo dziś jesteś brzydka, m?ja 
żono", "Oczy ci wydrę", "Wyostrzę zęby na twoich 
łydkach", "Spiesz si ę klempo", "wiedźmo rogata", " Moja 
żona jest łajdaczka". 

"hhr ma wa~ w ' ' ' 
" 

w paryskim teatrze de /'Oeuvre, założonym przez 
Lugne-Poe'go widz mus i a ł być wci_ąż zas~aki~an~ 
ciekawym repe11uarem i oryginalnymi rozw1ązanr~m1 
scenicznymi. Sztuki grano nierzadko tylko przez krlk~ 
wieczorów, po czym znikały z afisza. Lu~ne-Poe 
wprowadzał ambitne tytuły. Lubił Ibsena, M.aeterlmcka. W 
swoim teatrze miał zaufanego sekretarza, literata Alfreda 
Jarry ' ego, który diugo bez skutku namaw'.ał go do ~ysta
wienia Króla Ubu. Udało się wreszcie nakłomc do 
współpracy przy nowej premierze młodeg?, lecz do~wi~d
czonego już i znanego aktora teatru I Odeon, Fmnma 
Gernier. 

Mimo iż do momentu premiery niewiele osób 
czytał o Ubu króla, treść tej sztuki była dość ~wszechni~ 
znana w kręgach literackicli i z dreszczykiem emOCJI 
oczekiwano skandalu w teatrze. 

I O grudnia 1896 roku w paryskim Nouveau
Theatre de la rue Blanche, czyli w siedzibie teatru de 
/'Oeuv re, na widowni zasiedli między innymi Yeats, 
Mallarme, Leautaud, 17-letni Jacques Copeau, Jules 

Renard. 
Kostiumy i maski dla aktorów zaprojektowali: 

Pierre Bonnard, Ed uard Vuillard i Henri de Toulouse: 
Lautrec. Przygotowaniem scenografii zajęli się Ranson 1 
Paul Serusier, a muzykę skomponował (i zagrał na forte-
pianie) Claude Terrasse. · . 

Zanim kurtyna poszła w górę, wyszedł przed mą 
Alfred Jarry niepozorny, blady mężczyzna, ś.mieswi~ 
wyglądający w zbyt dużym fraku - i zaczął .op.o'"'.1ada~ cos 
o teatrze. Przemówienie trwało około dz1es1ęc1u mmut. 
Publiczność była lekko skonsternowana, nie miała jednak 
żadnych podstaw do oburzenia. Dopiero w momencie, .gd~ 
na scenie pojawił się groteskowy Ubu z pokraczną Ub1cą 1 
padło z ust "brzuchacza" prowokacyjne "MERDRE!" 
("grówno") - widzowie poczuli się urażeni_. . 

Boy, opierając się na wspommemach Lugne-

Poe'go 
(Acrobaties), 
pisał : 

"Gemier, 
grający 

główną rolę, 

ze stożkowato 

przyrząd zoną 

głową, w cud
acznej 
maseczce na 
kształt 

ILUSTRACJA A. JARRY DO UBU ROI 

świriskiego 
ryja, lub - co dopiero dziś ma swoją wym?wę -. na kszt~łt 
maski gazowej, i w zbroi z kartonu; obo~ mego, Jako Ub1ca 
owa potworna a tak utalentowana LoU1se France, - ~orą 
pamiętam jeszcze z jakiegoś pysznego afisza_ Wille~e a -
tłusta, bydlęca, pospolita. [ ... ] po paru zdan.1ach d'.alo~u 
zaczął się tumult, krzyki; publiczność omal_ nie _rzuciła się 
na scenę; inni stawali na krzesłach , wołah .cos, gestyku: 
!owali. Młodzi dekadenci szyderczym śmiechem dolewali 
oliwy do ognia. Nie mogąc mówi<' z powodu zgiełku, 

G e rn i e r MAETERLINCK 
zaczął w 
s w o i m 
kartonowym 
pudle tariczyć 

giga; tariczyl 
do upadłego. 

aż wreszcie 
osunął się na 
krzesło bez 

Maeterlinck [matOrlink 
Maurice, (1862-1949),pisar 
belg .; jeden z twórców drama! 
symbolicznego, wywar! duży w 
na teatr eur.; Pdeas i Mdisanda 
Intruz, Ślepcy; wiersze, studia 
chararakterze filoz.-przyrodn. (Żyd 
p=ól); nagroda Nobla 1911. 

tchu. [ ... ] L_ ______________ __, 

Sztukę - dzieło brutalnego infantylizmu i wisielczego 
humoru, upstrzone iście rabelesowską fantazją słowną, ode-
grano - z trudem - do korica." . 

Znany komediopi sarz Courtehne wszedł na 
krzesło i krzyczał z całej siły swoim - z natury słabym -

głosem: 
" Czy nie widzicie, że autor ma was w ... ?" Znany pisarz 
Jules Renard pokrzykiwał i gwizdał z dezaprobatą, Jean _de 
Tinan - nie mogąc się zdecydować - raz klaskał, raz gwiz
dał. Poważany krytyk teatralny - Francisque Sarcey obur
zony wyszedł z sali. Zanim to uczy nił, "madame ~isia, 
córka rzeźbiarza Godebskiego, najparysksza z paryzanek, 
korzysta ł a ze zgiełku, aby Sarceyowi krzyczeć w ucho naj
cięższe słowa." (Boy) 

W premierowym spektaklu Ubu Roi w głębi 
sceny umieszczona była atrapa kominka z namalowany~ 
ogniem. Kominek otwierał się, w niektórych s:enach,. 1 
zastępował drzwi. Po obu jego stronach rozc1ąg~ł s1_ę 
cimowy krajobraz. Ubu mia ł na twarzy maskę, a gdy dos1-



CJ LUGNE-POE: 

LuiJ11-Poi [IOnjypo), wtaśc. Aurl/ien Fran[ois Marle 
Lug11I (1869 - 1940), ukończył Conservatoire przy 
Comedie Fran~ise; staż aktorski - z dużym sukcesem -
odbył w Theatre Libre Andre Antoine'a, po czym stał się 
zagorzałym przeciwnikiem naturalizmu w teatrze, "apos
tołem symbolizmu". Związał się z Paulem Fortem i jego 
Theatre d'Art . W 1893 roku utworzył własny zespół -
Theatre de l'Oeuvre. Wystawiał dramaty Maurice'a 
Maeterlincka i Henrika Ibsena (mimo protestów tego 
drugiego przeciwko wpisywaniu go w poetykę symboliz
mu), a także ZwiosttmJom'e Paula Claudela . Przełomem 
stała się prapremiera Ubu króla. Wokół de l'Oeuvre skupiło 
się kilku wyb~nych malarzy nabistów: Bonnard , Denis, 
Ranson, Vuillard . W teatrze tym - jako pierwszym w 
Europie - zlikwidowano dolną rampę i zaczęto przyciem
niać oraz gasić światło na widowni. Lugne-Poe prowadzij 
de l'Oeuvre do 1929 roku. 

ad al konia", 
wieszał sobie 
tylko na szyi 
tekturową 

głowę koliską. 

Jarry w 
następujący 

s p o s ó b 
tłumaczył 

Lugne-
Poe'mu swoje 

założenia inscenizacyjne w liście z 8 stycznia 1896: 
"Sądzę, że byłoby ciekawe wystawienie tej sztuki (bez 
żadnych kosztów zresztą) w następującym stylu: 
I. Maska dla głównego bohatera, Ubu, którą sam mógłbym 
panu dostarczyć, gdyby zaszła taka potrzeba. [„.) 
2. Km1ska głowa z kartonu, którą Ubu zawiesiłby sobie na 
szyi - jak w dawnym teatrze angielskim - podczas dwóch 
scen konnych. 
3. Zastosowanie jednej dekoracji albo raczej jednego tła, 
rezygnując z podnoszenia i opuszczania kurtyny w ciągu 
aktu. Odpowiednio ubrana osoba wychodziłaby, jak w 
teatrzykach marionetek, aby zaczepić wywieszkę 

oznacZfijącą miejsce akcji. 
4. Usunięcie tłumów, które są często liche na scenie. 
5. Wybranie dla głównego bohatera specjalnego "akcentu" 
albo lepiej - specjalnego "głosu". 

6. KostiLm1y dość mało odzwierciedlające koloryt loka lny i 
możliwie mało odnoszące się do chronologii (co lepiej 
wyraża ideę rzeczy wiecznej), przede wszystkim 
nowoczesne, skoro satyra jest nowoczesna; i ohydne, gdyż 
dramat wydaje się wtedy nędzniejszy i obrzydliwszy. 

7 grudnia 
8 MALLARME 1896, trzy dni 
Ma//orml[malarmy) Stephane, (1842-1 898) ,poeta fr.; przed paryską 
przedstawiciel symbolizmu, mistrz poezji hermetycznej, Ubu 
poszukujący przez śmiałe eksperymenty nowego języka premierą 
liryki. roi, Jarry pisał 

do Lugne-Poe: 
"Za dwie godziny zostaną przywiezione do /'Oeuvre : 
brzuch z tektury i wikliny oraz dwie maski próbne, 
pozwal ające Ubu przyzwyczaić się do maski, którą fab
rykant dostarczy mi w ostatnim momencie. Sądzę, że trzeba 
zapłaci ć od razu za brzuch, który kosztuje 6 franków. Jeśli 
te przedmioty nie zostaną [w teatrze) zniszczone, będziemy 
je mogli oddać z 30% stratą. Jest również ko11 fynansowy, 
który może .być dostarczony tego wieczoru .do Teatm i 
którego wypozyczenie kosztować będzie 30 franków, 
włączając w to prawo do pomalowania go według naszego 
upodobania. 
Ale trzeba byłoby wcześniej wpłacić - na wypadek ewentu

AUTRE PORTRAIT DE M. UBU 
alnego uszkodzenia -
cenę konia (I OO 
franków), który jest 
tak duży jak prawdzi
wy. Jeśli pan nie chce 
zapłacić z góry za rek
wizyt, proszę uprze
dzić mężczyznę, który 
przyniesie brzuch, aby 
odwołał to zamówie-
nie." 
Boy cytuje inny list 

Jarry ' ego: "Oto czemu 

mam zaufanie do obsadzenia młodym chłopcem roli 
Byczyslowo; znam takiego chłopca na Montmartrze, jest 
bardzo piękny: zdumiewające oczy i ciemne w łosy 
spływające w puklach poniżej pleców. Ma \rzy11aście łat i 
jest dość inteligentny, byleby się nim zająć. To by był także 
atut dla Ubu; podnieciłoby to starsze damy, a wywołało 
krzyki zgorszen ia u innych; w każdym razie to by śc iągnęło 
uwagę; nigdy tego nie bywało, a sądzę, że trzeba, aby teatr 
de /'Oeuvre scentralizował wszystkie innowacje."(Boy) 

Zgodn ie z tradycją, we francuskim teatrze role 
chłopców gra ły młode kobiety, więc pomysł Jarry ' ego był 
rzeczywiście bardzo śmiały. 

t ~ 
Premierowy spektakl, zagrany IO grudnia 1896 

nie utrzymał widzów w napięciu. Zaczą ł się skandalem, 
tupaniem, gwizdami, krzykami , a zakoliczony został w 
atmosferze ogólnego znużenia. Przedstawienie trwało około 
trzech godzin. Lugne-Poe zadecydował o usuni ęciu Króla 
Ubu z afisza - i nie był to wynik jego ni echęci do autora czy 
sztuki. Wręcz przeciwnie: dyrektor de /'Oe11Vre dobrze 
zdawał sobie sprawę z faktu, że jego teatr musi 
prowokować, by się o nim mówiło i pisa ło; wiedzia ł też, że 
lepszy jest niedosyt od przesytu. I miał rację: wiele osób 
chciało zobaczyć jeszcze Króla Ubu, ponieważ rozgłos 
premiery był znaczny, .dyrektor jednak nie chcia ł 
doprowadzić do kolejnych spektakli ,• by nie zburzyć legen
dy tego jedynego wieczoru. Jedni recenzenci zachwycali 
się, inni byli oburzeni. Znany i ceniony krytyk, Henry 
Bauer, recenzujący spektakle w Echo de Paris, był nasta
wiony przychylnie do teatralnej awangardy i bronił Królu 
Ubu. Jego postawa spotkała się z natychmiastowym 
atakiem i został wyrzucony z redakcji paryskiego dziennika. 
Alfred Jarry napi sa ł do niego list datowany 15 grudnia 1896 
roku: 
"Mój drogi Mistrzu, 
Paliska życzl iwa recenzja wywołała narodziny korzystnych 
polemik, które się teraz ukazują. Bardzo zabawne jest 
ogl ądanie głowy chama, zwolennika po0·skiego u111ysl11, 
któremu pokazano jego własne wyobrażenie na scen ie, 
mogące mieć większą wartość - jak pan doskonale zauważył 
- bez skrótów, do klórych zostaliśmy zmuszeni z powodu 
niewystarczającego okresu przygotowali." 

~ /~ ~ ~ ·, I 
IS1711/6~~< 

W artykule zatytułowany onafde orgu111en-
1ów o 1ea1rze (1896 r.) twórca "brz chacza Ubu" da l wyraz 
swojemu zdecydowanemu buntowi przeciwko skostniałym 
formom teatralnym: 
"Trzyma<.'. się upori::2.ywie jakiejś - choćby znaczącej - trady

'cji, znaczy kazać obum ierać przekształcającej si ę w trwaniu 

r 

myśli; jest bowiem czymś bezsensownym pragnieni e 
wyrażania nowych odczuć w konserwatywnej formie." 

Lubił rzucać inwektywy pod adresem publicznoś

ci i sądzi ł, że trzeba ją wychowywać - nawet wbrew jej 
woli : 
"Zanim swoboda w teatrze będzie posunięta do tego stop
nia, by wolno było wypraszać z widowni osoby, któ~e szt~k 
nie rozumieją, trzeba się tym zadowolić, że pubhcznos.c 
będzie się bić o spektakl popularny, a więc nienowatorski . . 
Ten zaś, przynajmniej w pierwszym dniu, mieć będzie pub
liczność ogłupiałą i oniemiałą ze zdziwienia." 
(0 bezużytecznofci teotro w teatrze) 

Jarry był twórcą niepokornym, zaczepnym. 
krzykliwym, złośliwym, dlatego miał wielu wrogów. 
Niektórzy ludzie jednak, dostrzegając jego nowatorstwo. 
podejmowali próby wyjaśnienia celu prowokacji. Catułł e 

Mendes - " najbardziej paryski z krytyków" (jak nazwał go 
Boy) - napisa ł 11 grudnia w Le Jour110/ : "Gwizdania? -
Tak! Wycia wściekłości i charkot urągliwego śmiechu? -
Tak. Ławki gotowe polecieć na aktorów? - Tak. Słowem 
tłum wściekły, że go wzięto na kawal, miotający się, golÓ\\ 
runąć na scenę, gdzie człowiek z długą bi ał ą brodą, \\ 
długiej czarnej szacie, który miał zapewne wyobrażac 
Czas, wchodził cichym kroki em, aby zawieszać symbo
liczną tablicę zamiast dekoracji? - Tak; i symbol ni skich 
instynktów, które n'iedostrzegalnie stają się tyranem? - Tak: 
i sponiewieranie wstydu, cnoty, patriotyzmu, idea~u . 

wzniecające święte oburzenie wstydliwości , cnoty, patno
tyzmu ludzi, którzy przyszli trawić po sutym obiedzie? -
Tak [ ... ) i w sLUnie nuda bez jednego wybuchu ożywczej 
radości? - Tak, tak, tak, - powiadam wam!„. Ale, mimo 
wszystko, niech was to nie marni; nie jest obojętny i nie
znacz..1cy wieczór, jaki wczoraj spędziliśmy w /'Oeuvre. 
Ktoś, wśród tego zgiełku, wrzasnął: Tok samo nie pojęlibyf
cie Szekspira/ I miał rację. [„ .] Nie twierdzę wcale, że p. 
Jarry jest Szekspirem, a wszystko co ma z Arystofanesa. 
stało się tanią szopką i jarmarcznym plugastwem; ale 
wierzcie mi, mimo bzdurnej treści i nędznej formy, objawi! 
się nam typ stworzony przez szaloną i brutalną wyobraźni~· 

tego niemal dziecka. 
Ubu istnieje. [„.] 
Nie pozbędziecie się go: będzie was straszył. 

będzie was zmuszał bez ustanku do pamięlania, że był, że: 
jest; stanie s i ę popularnym mitem szpetnych, zgłodniałych 
i potwornych instynktów„." (Boy) 

Jarry w kilka dni później (15 grudnia 189(>) 
napisal do Mendesa li st z podziękowaniem za tę recenzje: 
"Mój drogi Panie, 
Dzi~kuję panu tak nieskoliczenie, jak tylko jest to możliwe, 
za to, co zechciał pan napisać o Ubu kró/11. Nikt dotąd nic: 
Lm1i ał tak trafnie określić, co było, a czego nie by ł o w tym 
poczciwcu i co stara łem się [w Ubu roi] umieścić." 

Mendes pokusił się w swej recenzji o dookreśl<:
nie, z jakiej mateńi ukształtowana została odrażająca post :ić 

"mistrza fynansów": 
"Ulepiony z Pulcinelli i Poliszynela, z Roberta Macaire i .z 
p. Thiersa, z katolika Torquemady i z żyda Deutza, ze szpi
cla i z anarchisty, potworna i plugawa parodia Makbeu, 
Napoleona i sutenera na tronie, Ubu istnieje odtąd niez..1-
pornniany.'' 
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AKT I Ubica 

dragonów 
Ar ago n i i, a obecnego 

of i ce ra przybocznego króla 

l i czne 
zas l ugi " 
mianuje Ubu 
hrabią 

Sand0 mier z a 

do zamordolva
nia polskiego 
władcy i objema 
110 nim tronu. 



UBU KRÓL AKT li 

AKT II 

Ubu 
obejmuje 

tron 
polski. 
urządza 
wyścigi 

sportowe i 
zaprasza 
lud na 
ucztę w 
pałacu . 

Z prof. Janem Błońskim r o zmawia Krzysztof Piotrowski 

Krzysztof Piotrowski Właściwie, kiedy mówi się o 

Alfredzie Jan-y'm, należy podkreślić przede wszystkim fa"1:, 

że wywarł on olbrzyll)i wpływ na ukształtowanie się XX

wiecznej francuskiej awangardy teatralnej. Wystarczy zacy

tować często powtarzaną wypowiedź Eugene Ionesco: 

Nigdy n ie pojmowałem rozróżn ienia, jak ie czyni się 

między komizmem i tragizmem . Komizm - jak o 

przeczucie absurda l ności - wydawał m i s ię zawsze 

bardziej rozpacz liwy ni ż t ragizm. Komizm n ie oferu 

je żadnego wyjścia . 

Wydaje się, jak gdyby to były słowa wypowiadane 

przez Jarry'ego, gdyż są bardzo bliskie jego spojrzeniu na 

Króla Ubu ... 

Prof. Jan Błoński ... bliskie w tym sensie, że mówią o 

pomieszani u skrajnego humoru, wesołości, rozpasania z 

głębokim pesymizmem, z poczuc!em marności, nicości 

wszystkiego - o czym świadczy samo życie Jarry ' ego jako 

genialnego chłopca , który wymyślił Ubu, po czym szlifował 

go przez całe życie i - zaledwie przekroczywszy trzydziestkę 

- umarł. Na co? Na pijaństwo i eter. 

K. P. Podobno na zapalenie opon mózgowych. 

J. B. No tak, ale ten biedak by ł kompletnie znarkoty
zowanym alkoholikiem. Impet twórczy, który w nim tkwił, 

był niezwykły i tragiczny zarazem. 

K. P. Po paryskiej premierze w 1896 rol..1.1 wiele osób 

atakowało Jarry ' ego, a bracia Morin (jego dawni szkolni 

koledzy) uważali się za prawdziwych autorów Króla Ubu. 
Ich tekst Polaków (bo tak nazywał się pierwotnie Ubu roi ) 

zaginął i właściwie nie ma żadnych dowodów na to, ile Jarry 

wykorzystał z ich utworu, a ile wymyślił sam. Jest jednak 

pewne, że od pierwszej, domowej prezentacji Ubu w 1888 

roku wci ąż przekształcał ten dramat. 

J. B. No tak, ale w historii teatrn liczy się przedstawienie 

Lugne-Poe z 1896 roku - i trzeba w tym miejscu podkreśl i ć, 

że nie była to żadna impreza lokalna, peryferyjna, awangar

dowa, studencka itd. Ubu roi wystawiony został przez 

ł 

najlepszego fran cusk iego reżysera owych czasów. 

Myślę, że zapomina się też o tym, iż był to okres 

niesłychanego wyrafinowania artystycznego i estetycznego, 

który nastąpił po realizmie i naturali zmi e. Właściwie teatr 

końca XIX wieku został zdominowany przez Maeterlincka. 

To jest teatr snów, marzeń, rozmaitych średniowiecznych 

przypowi eści; teatr, w którym pokazuje si ę wnętrze 

człowieka; teatr bardzo silnie naładowany liryzmem, 

wzniosłymi uczuciami, quasi-religijnymi nastrojami. To są 

szczyty symboli zmu, a właściwie już jego schyłek. 

K. P. Przecież wtedy tworzy ł też Mallarme ... 

J. B. Tak. I jemu Ubu król bardzo się podobał. Ale dlaczego? 

Trndno to powiedzieć. 

K. P. Przede wszystkim dl atego, że była tam zachowana 

niejednoznaczność miejsca, czasu i charakteru postaci - o co 

wałczył w teatrze Mal!a1me, który chci a ł oderwać się od 

korzeni realizmu. 

J. B. Tak - to jest walka z realizmem w dramacie i w poezji , 

którą według Małłarmego tworzy się po prostu ze słów. Im 

mniej realności w sztuce, tym lepi ej - to jego hasło . 

K. P. Ale nie ch odziło też o wynurzeni a osobiste, intymne. 

J. B. Nie, broń Boże! Jednak owa twórczość była tak wyrafi

nowana, tak utopiona we wzniosłym klimacie, że 

spowodowała chęć pokazania innej części Judzkiego wnętrza . 

która jest okropna. U większości łud zi to, co w nich siedzi, 

jest w gmncie rzeczy straszne: składa się z ł akomstwa, pazec
ności, brutalności, dzikiego chamstwa. Pojawienie się Ubu 

pojmowano jako ukazanie zbydlęcenia sied zącego w nas i 

stanowiącego przeciwwagę dla zbyt anielskiej i wspaniałej 

poezji. 

K. P. Zbydlęcenie jako atawizm .. . 

J. B. Tak. I zjawia się młody człowiek, Jarry, przeżywający 
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Rot mi s trzowi udaje 
s l ę j edn ak zbi ec do 
Mo skwy. gdzle ofia 
rowuj e swą s łuż bę 
carowi Al exemu i 
zos t aje mi anow any 
podporucznikiem. 

UBU KRÓL AKT Ili 

AKT 

Podczas spotka
nia Ubu z rajcami 
finansowymi 
pojawia się 
poslaniec ze 
zloVlieszczym lis
tem od Ba rdiora. W 
obozie pod 
Wa rsza wą Ubu 
przygotowuje się 
do wojny z Rosją i 
powierza żonie 
regencję . 
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AKT IV 
Ubica - wykorzystując nieobecność mężci 

kradnie złoto z katedry warszawskiej . 

U/J11 

,.,..,..,.__,_.,"- Ro s j anami Ubu morduj e 
Bardiora i r zuca s ię na ca ra . 
Po nie udanym at aku ucieka . 
Chroni s i ę z pal oty nami CPiłq 
i Kotyse rn l w li t ew skicj gro -

am napada na nich 111ed źwieclź. Ubu zmyka na skałę i 
odmawia Pater Noster. W sennym koszmarze widzi Bardiora. 
Byc zysława, cara Al e ks ego, Ubicę i niedźwi e dzia . 

to jakoś obsesyjnie. Trndno powiedzieć, dlaczego. Postanawia 

walczyć z teatrem realistycznym, mieszczańskim, teatrem 

ludzi przyzwoitych. Wybiera metodę obcą wyrafinowaniu 

artystycmemu, jakby wołał: Macie pałą po głowie! Tacy wy 

jestdcie! 

K. P. Ciągle nazywał mieszczuchów "zwolennikami 
paryskiego rozumu", co w jego ustach brzmia ło bardzo pejo

ratywnie. 

J. B. Oczywiście. Jego bunt dał kolosalny impuls - ale nie od 

razu. Na pre

mierze zjawiło 

się wiele bar

dzo znanych 

osób. Przybył 

razem z przy

jaciółmi wielki 

angielski poeta 

Yeats. 

K. P. O randze 

tej premiery 

świadczy fakt, 

BŁOŃSKI 

Błoński Jan, (ur. 15.1.1931 w 
Warszawie),krytyk i historyk liter- . 
atury, eseista i tłumacz . . 
Wychowanek i profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego , w I. 
1961-66 prowadził zajęcia na 
Sorbonie. Zajmuje się literaturą XX 
wieku . Autor rozpraw o polskiej 
poezji współczesnej i studiów o 
twórczości m. in. W. Gombrowicza i 
S. I. Witkiewicza. Badacz nowszej 
literatury francuskiej (m. in. esej o 
M. Prouście \Vidziećja.mo w wdmyce· 
T1i11). Pisał o S. Becketcie. Ostatnio 
wydał monografię: Wszystkie dramaty 
Sławomira Mrożka. 

że kostiumy i maski projektowali wybitni artyści : Pierre 

Bonnard i Henri de Toul ouse-Lautrec, a muzykę skom

ponował Claude Terrasse. 

J. B. Tak. To było absolutnie najlepsze towarzystwo lite

rackie i artystyczne, jakie można sobie wyobrazić. Wielu 

artystom przedstawienie się podobało. Yeatsowi również, ale 

wspomina, że później popadł w przygnębienie. Bo to 

j e s t niesłychanie smutne! 
Jednak, moim zdaniem, większa była rola 

inspirująca samej tradycji buntu Jarry'ego niż siła samej sztu

ki. Bo Ubu króla wystawia się od czasu do czasu - można 

zrobić coś bardzo zabawnego, można napisać operę (jak 
uczynił Penderecki), ale ważniejsze sta ło się wskazanie drogi 

do odsłaniania we wnętrzu człowieka tego, o czym się nie 

mówi. Trzeba było wielkiej odwagi , aby wyjść na scenę i 

powiedzieć do publiczności : "GRÓWNO!'' - powod ując tym 

samym 20 minut śmiechu i awantur na widowni. Ale zbyt 

daleko na tym grównie nie można oczywiście zajech ać. 
Natomiast rola inspirnjąca czy dekonstruująca Jarry'ego 

była na pewno bardzo duża . Od niego wiedzie droga do 

rozmaitych ( łagodniejszych) zabaw i ćwiczeń w poezji 

Apollinaire·a, a także - przede wszystkim - do twórczości 
surrealistów zaraz po I wojnie światowej. Bardzo dużo 

zawdzi ęczali JaITy'emu, ale traktowali raczej literacki spadek 

po nim jako materiał pochodzący z wnętrza człowieka: roje

nia, marzenia, sny - to ich interesowało. Natomiast ponownie 

tradycja Jarry'ego ożyła w latach 50-tych. W ówczesnym 

teatrze francuskim największy wpływ jest widoczny nie u 

Becketta, lecz u Ionesco. On miał tę świadomość, o której 

pan mówił na początku - że to, co jest ordynarne, grubiańskie 

i śmieszne (ale groteskowo, potwornie śmieszne), może 

być równocześnie tragiczne. Czy tę świadomość miał Jarry? 
Nie wiem. Wydaje mi się, że był człowiekiem na granicy nor-

malności i dlatego tmdno go zrozu mieć. 

K. P. Sam nazywał siebie Ojcem Ubu„. 

J. B. „.chodził najdziwaczn iej ubrany.„ 

K. P . . „z cyklistówką na głowie, jeździł po Paryżu swoim 

wyścigowym rowerem.„ 

J. B. „.jadł wciąż to samo, był nieustannie na rauszu„. 

K. P. „.i ciągłe bez pieniędzy. 

J. B. No to jest akurat normalne! Ale miał za to wielu zna

jomych - jak wszyscy tacy wariaci. Cha, cha, cha! 

K. P. Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz jest ciekawa: Jany 

chciał przecież pierwotnie stworzyć Ubu króla dla teatrn 

marionetek - i do tego pomysłu powracał. Wystawił Ubu w 

1898 ro"ll w teatrze des Pantins (Pajaców). Bonnard zapro
jektował maski. „ To Jarry przed Craigiem mówił o mari

onecie, że powinna zastąp i ć w teatrze żywego aktora. 

Dlaczego na przykład kazał aktorom nienaturalnie intonować 

wypowiedzi? 

J. B. To jest ciągła walka z reali zmem, wydobywanie treści z 

psychiki człowieka, przy czym jego wnętrze pokazuje się nie 

realistycznie, lecz symbolicznie. Ubu jest strasmy, ale i 
komiczny, ponieważ wiemy, że on się na nas nic rzuci. 

Można powiedzieć, że Hitler był rod zajem króla Ubu, jednak 

on zabijał n a p r a w d ę. 

K. P. Wspomniał pan przed ch wilą, że Jarry nie wywarł 

dużego wpływu na Becketta, ale w Czekając 11a Godota są 

f[~~~~~~[F;i'()TR()V~KI~~~~~~~~ klaunowaci 
F Vladimir i 

PioJroYl!Jski Krzysztof, (ur. 
24.11 .1968 ' w Dębicy 
[Galicja]) ,krakowski pseudonim: "C. 
K.". Laureat Ili nagrody na 
Ogólnopolskim Konkursie Poezji i 
Prozy Francuskiej (Bydgoszcz 
1987). Studia teatrologiczne w '.„ 
Uniwersytecie Jagiellońskim . •··· 
Członek rady Centrum Dramaturgii <
Polskiej w Krakowie. Redaktor cza
sopism kulturalnych: "Szkice" i 
"Dramaturgia polska". Rzecżnik 
prasowy Ili i IV Górnośląskiego . . 
Festiwalu Kameralistyki. Od 1992 r. fi 
zajmuje się publicystyką kulturalną 
oraz redakcją spektakli i widowisk 
w katowickim oddziale Telewizji 
Polskiej. 

Estragon. 

Jarry nieco 

podobnie 

widział w 

swojej 

wyobraźni 

Ojca i Markę 
Ubu - jako 

trochę 

cyrkowe 

marionety. 

J. B. Tak. Zasadnicza tendencja JaiTy·ego - to odejście od 

reali styćZ:nej poprawno~ci i ukazywanie obrazów syntety

cznych. Ubu i Ubica są postaciami syntetycznymi w swej 

łapczywości i dzikim chamstwie - pokazuje si ę to, co 

niepokazywałne. To jest gust do przekraczania granic, który 

cechował awangardę od końca ubiegłego wieku. Dziś ju ż nie 

wiem, czy są jeszcze jakieś granice do przekroczenia, wi ęc 

możemy spokojnie opowiadać sobie o Królu Ubu, nie 

lękając się, że ktos będzie w nas ciskać pomidorami . 

o UBU KRÓL AKT V 

AKT V 
udaj e przed ś piącym mę żem św lętego Gabriela , 

U/Ju uc i e ka z żo ną i pa lotynami przez pol a Liwonii, zasy 
pa ne śn i eg i e m, po czym z ca łą swoj ą bandą znaj duj e się 
na pokl adz le stat ku pł ynącego Ba ł ty ki e m w kierunku 
~ranc ·i. 

-1-_ _._ -
-1- ___ 1......- __ .__ 

_ ---1-.~-~ 
..-~-.-"-- ~.--· J - , 

~.„f..k....:.l . _.t. ~1.re~ 
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Jarry [żari] Alfred, (1873-1907), 
dramatopisarz i poeta fr.; autor 
głośnej szt u ki Ubu król czyli Polacy . 

Kalendarium życia i twórczości 

187J - 8 IX o godzinie 5 nad ranem rodz i się 
w Laval <Francja) Alfred-Henri Jarry . Tego 
samego dnia zostaje oc hrzczony. 

1878 - 1879 - uczy się w gimnazjum w Laval. 
w klasie dla najmłodszych. 

1879 - październik: mama Karolina Jarry 
przenosi się z dziećmi <Karoliną-Marią 

Alfredem) do Saint-Brieuc. 

1885 - 1886 - powstają pierwsze utwory lite
rackie Jarry'ego, m. in. 2 sztucz ki: 
Rozbójnicy z Kalabrii i Dzwonek . oraz wiersze: 
np.: Jojo Ce/es1y110 i Kapuściane Soint-Brieuc 
("W Kapuścianym Saint-Brieuc wszystko 
bardziej lub mniej głup ie . 

I wszyscy poczciwi mie szkańcy mają głowy w 
pupie . ") 

1888 - od 19 do 30 III w przypływie weny 
twórczej Jarry pisze ok. 10 poematów o treści 
makabrycznej (m . in. Le Hexen1onzplo1z, La 
danse macabre ) , w formie przyporni nającej poe
maty Wiktora Hugo. 

- pa ździernik: Karol ina Jarry przenosi 
się z dziećmi do Rennes. Kilkakrotnie zmienia 
mieszkanie. Alfred rozpoczyna naukę w liceum, 
w klasie I (najwyższej). Nauczycielem fizyki 
jest znienawidzony przez uczniów M. Hebert. 
bohater rozmaitych parodystycznych utworów 
pisanych przez młodzież. 

- grudzień: sztuka Jarry'ego Polacy 
(której poprzednia, zaginiona wersja 
zredagowana była przeź uczniów Charlesa i 
Henriego Morinów) zostaje wystawiona w mario
netkowym Teatrze Fynansowym u braci Morin, a 
później w domu Alfreda. 

1890 - Jarry otrzymuje świadectwo dojrzałości 
z nauk humanistycznych. 

1891 - nie zdaje eg~aminów wstępnych do l · ~
cole Normale Superieur. 
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Guillaume Apollinaire 

Alfred Jarry 
Wspomnienia 

Po raz pierwszy spotka łem Alfreda Jarry na 
wieczorach "La Plume", tych drugich [ ... ]. Alfred 
Jarry, tego wieczoru , o którym mówię, ukazał mi się 
jako uosobienie rzeki, młodej rzeki bez brody, w 
mokrym ubraniu topielca. Małe opadające wąsiki, sur
dut o kołyszących się połach, miękka koszula i buty 
cykli sty, wszystko to było jakid miękkie i gąbczaste; 
półbóg był jeszcze wilgotny, jakby przed paroma 
godzinami wyszedł mokry z łoża, którym płynęły jego 
wody. 

Sącząc stout zapa łali§my do siebie sympatią. 
Recytował wiersze z metalicznymi rymami na "ordre" 
i "ardre" . Po czym, wysłuchawszy nowej piosenki 
Cazalsa, wyszliśmy korzystając z rozbestwionego 
cake -wa lka, w którym miotali się Re ne Puaux, 
Charles Doury, Robert Scheffer i jaki eś dwie panien
ki o rozpuszczonych włosach. 

Prawie całą noc spędziłem przechadzając się 
z Alfredem Jarry po bulwarze Saint-Germain, a 
mówiliśmy o heraldyce, herezjach i wersyfikacji. 
Opowiadał mi o fli sakach, z którymi spędzał większą 
część roku, o teatrze marionetek, gdzie wystawił po 
raz pie rwszy Króla Ubu. Głos Alfreda Jarry był jasny, 
poważny, szybki, czasem emfatyczny. Nagle 
przestawał mówić, żeby s ię uśmiechnąć, i znowu 
wraca ł do powagi. Czoło bez przerwy mu się 
marszczyło, ale nie z góry na dół, jak to s ię zwykle 
obserwuje, a jakoś dziwnie wszerz. Koło czwartej nad 
ranem j akiś człowiek podszedł do nas, by zapytać o 
drogę do Plaisance. Jarry wyciągnął błyskawicznie 
rewolwer z kieszeni, kazał przechodniowi odsu nąć się 
na sześć kroków i udzielił mu żądanej informacji. Po 
czym rozstaliśmy się i powrócił do swej Wielkiej 
Szambelanerii na rue Cassette, zapraszając mnie do 
rych łych odwiedzin. 

* 
- Pan Alfred Jarry? 
- Trzecie piętro i pół. 
Trochę mnie ta odpowiedź konsjerżki zdzi

wiła . Wszedłem na schody prowadzące do jego 
mieszkania, które istotnie znajdowało się na trzecim 
piętrze i pół. [ ... ] 

To trzecie piętro i pół było miniaturą piętra: 
główny lokator stał w nim bez trudności, ale ja, 
wyższy od niego, musiałem się mocno pochylać. 
Umeblowanie było miniaturą umeblowania, bo 
składało się jedynie z łóżka. Na ścianie wisiała 
miniatura obrazu. Był to portret: gospodarza, którego 
spa lił on większą część pozostawiając tylko głowę, 
która czyni ła go podobnym do Balzaka na jednej ze 
znanych mi litografii. Biblioteka była też za iste 
miniaturą biblioteki, a i to jeszcze za wiele 
powiedziane, bo poza popularnym wydaniem 
Rabelais'ego zawierała jedynie parę ks iążek dla 
dzieci. Na kominku wznosił się wielki kamienny fal-

• 
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Ius, dzieło sztuki japońsk i ej, prezent od Felicien 
Ropsa. Jarry stale przykrywał olbrzymiego członka 
kapturkiem z fioletowego aksamitu, odkąd to jakaś 
szacowna poetessa przestraszyła się egzotycznego 
monolitu zadyszana wspinaczką na trzecie i pół piętro 
i nieco zbita z tropu w tej vVie lkiej Szambelanerii 
pozbawionej mebli. 

- Czy to odlew? - spytała poetessa. 
- Nie - odpowiedział Jarry - to min iatura. 

* 
Byliśmy na kolacji na rue de Rennes. Gdy 

przy stole kroś chciał mu powróżyć z ręki, Jarry do
wiódł wszystkim, że ma wszystkie linie podwójne. 
Potem, żeby okazać swą siłę, rozbijał uderzeniem 
pięści przewrócone talerze i w końcu ska l eczył się w 
rękę. Aperitif i wino rozweseliły go, likiery upoiły ze 
szczętem . Jakiś rzeźbiarz hiszpański chciał go poznać 
i zaczął mu prawić komplementy. Ale Jarry rozkazał 
temu "budzerantowi" wyjść z salonu i nigdy więcej 
nie pokazywać się na oczy, a mnie powiedział, że 
młody człowiek czynił mu nieprzyzwoite propozycje. 
Po kilku minutach Hiszpan, który zrazu uciekł prze
rażony, powrócił na salę i wtedy Jarry strze lił do niego 
z rewolweru. Kula utkwiła gdzieś w wysokich 
zasłonach pod oknem. Dwie ciężarne panie, obecne 
przy tym, zasłabły. Mężczyźni też nie czuli się 
najpewniej i w końcu we dwóch wyprowadzi li śmy 

Jarry'ego. Na ulicy powiedział do mnie głosem króla 
Ubu: "Prawda, że jako literatura, to niezłe ... Ale 
zapomniałem zapłacić rachunek!. .. " 

* 
Dowcipy Jarry'ego tak dalece szkodziły jego 

sławie, że jego ta lent, jeden z najoryginalniejszych i 
najznakomitszych w tej epoce, nie przynosił mu 
dostatecznych dochodów, by mógł z niego żyć. 
Głodował, żywiąc się w Paryżu surowymi kotletami 
baranimi i korni szonam i. Opowiadał mi, że dla utrzy
mania żołądka przy zdrowiu wypijał co wieczór przed 
snerr wielką szk lankę mikstury złożonej w połowie z 
octu a w połowie z absyntu, rozprowadzonej jeszcze 
kroplą atramentu. Brak opiekurkzej ręki kobiecej 
zaznaczył się wyraźnie w smutnym życiu ojca Ubu . 

* 
Jarry zapadł na zdrowiu, i to z nędzy. 

Uratowali go przyjaciele. Powrócił do Paryża z 
pieniędzmi i rachunkami za lekarstwa. Przy bliższym 
przyjrzeniu się im okazało się, że są to wszystko 
rachunki za wino! 

Później jakoś straci łem go z oczu. Wiem 
tylko, że w krótkim czasie Jarry przepił całe swoje 
pieniądze, bynajmniej ich nie przejadłwszy. Nie 
wiedziałem, że odwieziono go do szpitala Charite. 
Podobno zachował do końca przytomność i poczucie 
humoru. Georges Polti odwiedził go w tym szpitalu i 
podszedł do jego łóżka, a ponieważ był bardzo wzru
szony, a w ogóle nie dowidział, nie zauważył Jarry'ego, 
który, choć umierający, wrzasnął wielkim głosem, 
żeby przestraszyć przyjaciela: "No ·i co tam, mój Polti ? 
Co słychać?" 

Jarry zmarł 1 listopada 1907 roku, a 3 tegoż 
mie:; i ąca kilkudziesięciu z nas szło za jego trumną. 

1891 
1892 -
jest 
uczni em 
wyższej 

retoryki w 
liceum 
Henryka 
IV. 

Apo//irlaire [apoline :r ·" 
Guillaume , właśc. W1/Aeltn 
Apolinary Koslrowicki (1 880-
1918),poeta fr., pochodzenia poi.; 
jeden z przywódców fr. awangardy 
poetyckiej, związany z kubizmem i 
surrealizmem; zbio ry wierszy: 
Alkohole, Ko/igramy. 

Organizuje z kolegami przedstawienia: Ubu król 
i Ubu rogacz. Przy okazji tych prezentacji 
wprowadza zmiany w obu tekstach, przekształca 
niektóre sceny. 

1892 - po raz drugi nie zostaje przyjęty do 
szkoły wyższej <E. N. S.) 

189J - jest ciężko chory przez 3 miesiące; 
matka umiera w Paryżu; miesięcznik ilus
trowany "Echo Paryża" drukuje Pajaca 
Jarry'ego (nagroda "Echa . .. " w dziedzinie 
prozy); Alfred po raz trzeci nie dostaje się 
na studia. 

1894 - podczas jednej z imprez towarzyskich 
nazywanych "wtorkami Raszildy" Alfred czyta 
Ubu roi osobom skupi onym wokół prestiżowego 
czasopisma "Mercu re de France". Sztuka bardzo r 
się podoba. 

- marzec: Jarry zgłasza się do egzami-
nów magisterskich z nauk humanistycznych w ' "-----
Sorbonie. Nie zostaje dopuszczony. 

- publikuje swe eseje i utwory lite
rackie w "Mercure de France" i "L'Art 
Litteraire" ("Sztuka Literacka ") . 

- czerwiec: Umiera wuj Julien. po 
którym Alfred wszystko dziedziczy i po 
pogrzebie spędza kil ka dni w Bretanii. w 
towarzystwie słynnego malarza Paula Gauguina. 

- lipiec : opuszcza mieszkanie przy 
bulwarze Port-Royal 78 w Paryżu i przenosi 
się do apartamentu przy bulwarze Saint
Gęrmain 162 ; zapisuje się po raz czwarty na 
egzaminy wstępne do E. N. S . . ale nie przys
tępuje do nich . 

- wrzesi eń: publikacja w formie 
ks i ążkowej Min111es de sobie memoria/. 

- październik : po raz drug i próbuje 
przystąpić do egzaminów magisterskich z nauk 
humanistycznych (odpowiedź odmowna ) ; 
współfinansuje wydanie 7 numerów czasopisma 
"L ' Ymagier"; nawiązuje kontakt z Lugne - Po~. 
dyrektorem teatru de l ' Oeuvre w Paryżu. 

- listopad: zostaje wcielony do 101 
pułku piechoty w Laval . 

1895 - kwiecień: malarz Henri Rousseau wys
tawia w Salonie Odrzuconych w Paryżu Portret 



pani A. J., na którym przedstawiony został 
Alfred Jarry : "Poeta siedzi ubrany na czarno. 
Wokół niego znajdują się zwierzęta. które 
szczególnie lubi: sowa i kameleon" (cyt. za 
"L' Idee moderne". 15 IV 1895). 

- sierpień: umiera ojciec Alfreda, 
kupi ee An ze 1 m. 

- wrzesień: publikacja w "Mercure de 
France" utworu pt . Akt z iemski Cesono
A111ychrys10 (w formie książkowej ukazuje się w 
1 i stopadzi e). 

1896 - 8 stycznia: Jarry proponuje Lugne
Poe ' mu wysta wienie w teatrze de 1 ' Oeuvre Ubu 
króla albo Ubu rogacza . 

- marzec: zakłada "Perbinderion" . luk-

BONNARD 

lonnord[bona:r] Pierre , (1867-1947),fr. malarz i grafik; 
oczątkowo nabista; wybitny kolorysta; sceny rodzajowe, 
kly kobiece, pejzaże , martwe natury. 

su sowo 
wydawane 
czasopismo 
mające 

konkurować z 
"L'Ymagier". Ostatecznie oba pisma padają po 
kilku miesiącach. 

- kwiecień - maj: publikacja wstępna 
Ubu roi w dwóch kolejnych zeszytach "Livre 
d'art" ("Książka artystyczna "). czasopisma 
redagowanego przez Paula Forta. Jarry uczest
niczy w kosztach druku. 

- czerwiec: obejmuje funkcję sekre
tarza Lugne-Poe'go w teatrze de l 'Oeuvre; 
pub 1 i kacj a w formie ks i ążkowej Ubu roi. 

· - sierpień - listopad: Jarry planuje 
zaangażowanie do rol i Byczysława (Bougrel as) 
w Ubu królu pewnego "chłopaka z Montmartre'u, 
bardzo pięknego, ze zdumiewającymi oczami i 
brązowymi kręconymi włosami wijącymi się aż 

do samych 1 ędźwi ". Ostatecznie rezygnuje z 
t _ego pomysł u. 

- wrzesień: publikacja artykułu O 
zbędności teo/ru w teatne. 

- 1 i st opad : A 1 fred zamawia u kupca 
Trochon _w Laval rower wyścigowy Clement luxe 
96 (nigdy go nie spłaci). 

- 10 XII : w teatrze l'Oeuvre. w sali 
Nowego Teatru (Nouveau Theatre) przy ulicy 
Białej <rue Blanche) 15 odbywa się premiera 
Ubu roi - komedii dramatycznej w 5 aktach 
autorstwa Alfreda Jarry'ego. 

- 17 XII: Charles Morin. porucznik 
artylerii. pisze d~ wpływowego krytyka 
paryskiego, Henryka Bauera list informujący, 
że to braci a Mori n są autorami Ubu roi. a 
"Jarry , kolega mego brata. opublikował sztukę 

po prostej zmianie imion kilku bohaterów". 
Bauer nie wspomina o tym w swoich recenzjach . 

1897 - luty : w " tłusty wtorek", po posiłku w 
restauracji de la Source. Jarry i Beck pobili 
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Twarze nie były smutne i tylko Fagus, Tadeusz 
Natanson i Oc tawiu sz Mirbeau mieli jako tako 
pogrzebowe miny. A jednak odczuwal i głęboko odejś
cie wielkiego pisarza i uroczego człowieka, jakim był 
Jarry. Ale są umarli, których nie opłakuje się Izami. 
Trudno sobie wyobrazić płaczki na pogrzebie Falengi, 
Rabelais'go czy Swifta. Nie trzeba ich było także na 
pogrzebie Jarry'ego. Takie śm i erci nie miały nigdy nic 
wspólnego z bólem. Ich cierpienia nie miały w sobie 
nic smutnego. Trzeba, by na takim pogrzebie każdy 
okazywał szczęśliwą dumę z faktu znajomości z 
człowiekiem, który nigdy nie odczuwał potrzeby 
przejmowania s ię zbytnio nieszczęściami, jak ie jego 
samego i innych gnębiły. 

N ie, nikt nie płakał za karawanem wiozącym 
Ojca Ubu. A ponieważ to była niedziela, nazajutrz po 
Zaduszkach, tłum tych wszystk ich, którzy odwiedzili 
cmentarz w Bagneux, wieczorem rozpełzł się po 
okolicznych tawernach i bistrach. Pełne były ludzi. 
Śpiewano, pito, jedzono tłuste wędliny: obraz 
tętniący życiem, jakby zrodzony w wyobraźni tego, 
któregośrny odprowadzali na ostatni spoczynek. 

Przelożyl Jerzy Lisowski 

się nie wiadomo z jakiego powodu . 
- sierpień: Jarry zostaje wyrzucony z 

wynajmowanego mieszkania przy bulwarze Port
Royal 78. ponieważ nie płacił czynszu. 
Znajduje schronienie u przyjaciela . M. 
Rousseau. · 

- październik: publikacja Ubu roi w 
wydaniu faksymilowym, z muzyką Claude ' a 
Terrase'a . 

- listopad: Jarry wprowadza się do 
lokalu przy ulicy Cassette 7. Zamieszkuje na 
piętrze "drugim i pół": każde piętro 

podzielone zostało poziomo w taki sposób, że 
Alfred. mimo swego niskiego wzrostu, miewa 
włosy pobrudzone gipsem z sufitu . 

1898 - 20 I: przedstawienie Ubu króla w 
teatrze lalkowym des Pantins przy ulicy Ballu 
6. Marionetki zaprojektowane zostały przez 
słynnego Pierre'a Bonnarda . a lalce Ubicy 
użyczyła głosu aktorka Louise France (Ubica w 
spektaklu z 1896 r . l. Kompozytor Claude 
Terrasse gra na pi ani nie Uwerturę Ubu króla, 
Marsz Poloków; (IV aktl i piosenkę na 
zakończenie sztuki. 

- 19 V: w kawiarni de Rohan J·arry poz
naje Oskara Wilde'a. 

- 11 IX: Alfred bierze udział w 
pogrzebie poety-symbolisty , Stefana 
Mall armego. 

1899 - maj : Jarry publikuje w formie 
faksymilowej Miłość absolutną . 

1900 - na wzór przyjaci ółek Villette i 
Rachilde (które wynajęły, a później kupiły 
willę nad brzegiem Sekwany, przy zaporze du 
CouJ ray l , Jarry mieszka w okresach dobrej 

I 

' 

pog ody w baraku przylegającym do remizy . 

1901 - sty czeń : publika ej a Ilustro wanego 
almanachu Ojca Ubu ( współpracowali przy nim 
Pierre Bonnard i Cl aude Terrasse). 

- 27 X I : próba gene ra 1 na Ubu roi . 
skr óconego do 2 aktów , w Teatrze des 

4-Z'Arts. 

1902 - artykuły w "La Revue blanche". pub-
1 i kacj a Surma le. 

190) - marzec : pierwszy numer "Canard 
Sauvage" ( "Dzika kaczka ") - Jarry będzie 
współredagował wszystkie numery tego tygodni
ka (z wyjątkiem 11). Artykuły Alfreda w 
ni s konakładowym "L' Oeuil " ("Oko"). 

1904 - 1905 - Jarry nabywa działkę w 
Plessis -Coudray. Na tym terenie zbuduje małą 
budkę 3 , 69 x 3 ,69 m. którą ochrzci "le 
Tripode " ("Trójpodstawa"l. Nigdy nie spłaci 
tego lokalu i nigdy w nim nie zamieszka. 

1905 - 10 I: prywatny pokaz Monoirde 
Cagliostro ( Dwdr Cagliostro) - operetki w 1 
akcie Jarry'ego i Demoldera . z muzyką 
Te r rasse'a. 

- kwiecień: Po kolacji u Maurice'a 
Raynala przy ulicy Rennes "Jarry dwa razy 
strzelał z rewolweru do rzeźbiarza Manolo. 
który sprawił mu przykrość " (G . Appolinaire). 

listopad - grudzień: Jarry choruje 

ciężko na przewlekłą grypę. 

1906 - mieszka na przemian w Paryżu i 
rodzinnym Laval . 

- maj: publikacja Ubusurlobulle(Ubu 
no wzgórzu). czyli zredukowanego do 2 aktów 
tekstu Ubu króla, wy sta wi onego w tej wersji w 
Teatrze des 4·Z 'Arts. 

1907 - maj - lipiec: Alfred ciężko choruje. 
- październik: powrót do Paryża. W 

liście do Tadeusza Natansona pisze: [Jestem] 
zamknięty w pokoju na pewien czas [ ... ] . Nie 
sprawi a mi to zresztą wi elki ej przykrości. 

ponieważ znajduję się w otoczeniu książek i 
notatek". Prosi Natansona o luidora na dalsze 
leczenie. 

- 23 X: przyjaciele Villette i Saltas, 
zaniepokojeni brak iem wi eści od Jarry'ego. 
odwiedzają go w mieszkaniu. Po otwarciu drzwi 
przez ślus a r za znajdują Alfreda na wpół przy
tomnego. ze spa ra 1 i żowanymi nogami . Przewożą 

go do Szpitala Miłosierdzia przy ulicy Jakuba 
w Paryżu. 

- lXI: Jarry umiera o godzinie 16.15. 
W wyniku sekcji zwłok stwierdzono, że był 

dotknięty "g ruźliczym zapaleniem opon móz
gowych[ ... ], choroba klinicznie ewoluowała w 
sposób powolny, całkowicie nienormalny " (dok
tor Stephen Chauvet). 

Opracował Krzysztof Piotrowski 
na podstawie : Michel Arriv~ . Chrono l ogie 

w: Al fr ed Jarry . Oeuvres completes. Ga l limard . Pa ri s 1972 . 
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kierownik wokal ny 
Ewa Mentel 

kierowni k zespołu wokalnego 
Jan Wierzbica 

kierownik zespo ł u baletowego 
Janusz Krzypkowski 

koordynator pracy artystycznej 
Ewa Nowiaszak 

kierownik działu produkcji środków 

inscenizacyjnych i obsługi sceny . .. .. . . ... . .. . . . Andrzej Ni~e 

mist rzowie pracowni : 
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stolarskiej . ... . .. ... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. Krzysztof Danewicz 

ślusarskiej . .. .. . . ... ..... . . ... .. .. . .. . . ... .. Ireneusz Mrożek 

brygadier sceny . .. . ... .. .. . ... . . ..... . .. ... ....... Pi otr Leśnik 

starsze garderobiane ... ..... . . Aldona Po rwo lik, Ann a S zo łtys 

rekwizytorzy .... . . . . ... ... .. .... Iwona Bruch, J anusz Mi chnik 

sta ła w spó ł pra ca produkcyjna ... . .... . .. . ..... . . . . . ... Jan Birek 

kon struktor dekoracji . . ... .. .. .. . ..... ... . . .... . . Andrzej Nike 

reżyser św iatła ........ .. . ... . . ..... . .. . . Marek Mroczkowski 

kierownik biura obsługi widzów .. . . ...... .. .. Barbara Chodac ka 

impresariat . .. . . . .. . .. ... .. .. . .. ... . Aleksandra Bocianowska 

marketing ... .. . ... ..... ... . .... . . .. .... .. . .. Robert Moczulski 

projekt okładki i plakatu . .. .... ... . . .. . .. .. ... Roman Kalarus 

opr.graf. i ilus tracje . .. .. .. .. . ... . .... Dariu sz Nowak- Nova 

redakcja . .... . .. . ...... . Paweł Gabara i K rzysztof Piotrowski 
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