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W domu Ubu 

Pole Marsowe 

CZĘŚĆ I 

Wielka sala w .pałacu Wacława 

Chata wiejska w okolicach Warszawy 

Kazamata w fortach Torunia 

Pałac w Moskwie 

Wielka sala w pałacu Wacława 

Obóz pod Warszawą· 

CZĘŚĆ II 

Grob.y dawnych królów polskich w katedrze 
warszawskiej 

Armia ' pol~ka maszerująca przez Ukrainę 

Pole bitewne 

Grota na Litwie 

Pokład statku płynącego Bałtykiem 

Na okładce: 
UBU projekt scenograficzny Kazimierza Mikulskiego 
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Skandal klasyczny 

N~bywała awantura, jaką wywołała premiera 
„Króla Ub.u" w paryskim teatrze de l'Oeuvre w 1896 
roku nie ma już żadnych szans powtórzenia się 
-0becnie. Sam ten fakt zawiera w sobie banalną 
w gruncie rzec;zy, ale nigdy nie tracącą na aktual
ności lekcję z zakresu historii sztuki i histmii 
-Obyczajów. Dziś sztuka Alfreda Jarry'ego (jakkolwiek 
nadal bytująca na marginesie uznanych repertuarów) 
nie jest w stanie nikogo wzburzyć ani zgorszyć. 
Stała się swego rodzaju klasycznym · przykładem 
owych wybuchów i szoków, jakimi teatr, na równi 
z innymi gałęziami sztuki, broni się przed skostnie
niem. S.tała się niemal faktem podręcznikowym i to 
-do tęgo st~pnia, że interesują się nią przede wszyst
kim specjaliści. Tak zwany przeciętny widz oswoił 
się przez ostatnie siedemdziesiąt lat z licznymi, 
kolejnymi awangardami, „izmami" i eksperymentami 
i obecnie czułby się zgoła zawiedziony, gdyby od 
-czasu do czasu nie próbowano burzyć jego nawyków, 
atakować go zuchwałymi propozycjami, prowokować. 
Z perspektywy tych doświadczeń „Ubu król" może 
mu się wydawać dość niewinnym, staroświeckim 
-dziwactwem. A przecież s~andal, który wstrząsnął 
teatralnym Paryżem w owym 1896 r. miał wyjątkowy, 
jak na tego rodzaju wydarzenia, zasięg. Widziano 
w nim nie tylko napaść na obowiązujące konwencje 
sceniczne, ale nieomalże zamach na samo poczucie 
hierarchii uświęconych, ludzkich wartości. 

Jak wspomina Boy w przedmowie do swego tłu
maqenia groteski Jarry'ego, jeszcze w r. 1922 zasta
navviano się w Polsce nad ewentual-ną interwencją 
dyplomatyczną z okazji książkowego wznowienia 
„Ubu króla", ponieważ ktoś dostnegł w tym żarcie, 
-0palr,zonym podtytułem „Polacy", paszkwil na histo
rię naszej ojczyzny. 

Jak wykazały późniejsze rewelacje, był to istotnie 
pasz!l:wil, ale na historię w ogóle - ów, jak mówi 
Boy w swoim wstępie „skorowidz królów, wojen, 
mordów, grabieży, okrucieństw, krzywoprzysięstwa, 
wiarołomstwa„." W szczególności zaś był to paszkwil 
na jakieg_oś tępego nauczyciela, napisany - przez 
piętnastoletniego sztubaka (jakim Jarry był wówczas) 
przy współudziale kilku równie młodocianych ko-
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1eżków, ponieważ, aby znów zacytować Boy'a, „pro
fesor historii, wykładający ją z zapałem, łacno mógł 
sie wcielić tym malcom w postać krwawego durnia. 
króla Ubu. Cała beznadziejna i okrutna głupota 
tradycyjnej historii jes.t w tej sztuce". 
Może właśnie niedQważone zuchwalstwo owego 

dziecinnego protestu wniosło w pokraczną drwinę 
Jarry'ego jej najcenniejszą waJ:tość : andersenowską 
odkrywczo.ść stwierdzenia, że król jest nagi. Nie 
ulega też wątpl~wości fakt, że autor· zdołał wypo
sażyć swego bohatera w pewne cechy trwałego 
symbolu, co świadczy o autentycznym i oryginalnym 
talencie Jarry'ego. „Ubu król" jest bowiem bezli
tosn~m rozrachunkiem z władzą, która sama dla 
siebie staje się celem. Wzorowany wprawdzie na 
przebrzmiałych w dobie mieszczańskiego libe.ralizmu 
przykłada~h monarchicznych tyranii, zav-.:iera jednak 
niezwykle trafne przeczucie dyktatur, Jctóre poznały 
nastepne .pokolei;iia Europejczyków. 

Ale te głębsze, satyryczne motywy (należące już 
dzisiaj do potocznych prawd, głoszonych z teatral
nych scen) przesądziły tylko częściowo o decyzji 
„Groteski" aby sięgnąć po si;tukę Jarry'ego. Nie 
mniej ważną przyczyną owej decyzji są prekur
sorskie siedemdziesiąt lat temu koncepcje insceniza
cyjne, które po dziś dzień nie utraciły świeżości 
i które stanowią istotny składnik scend-cznego stylu 
„Groteski". Koncepcje te wstały wyrażnie sformu
łowane we wskazówkach, jakich sam Alfred Jarry 
udzielał reżys.erowi swojej sztuki. Zmierzały one do 
stworzenia widowiska zrywającego radykalnie ze 
wszelkim imitowaniem rzeczywistości, widowiska 
nawiązującego do szekspirowskiej umowności teatru 
i posuwającego ową sceniczną autonomię jeszc.ze 
dalej, aż do konsekwentnego odrealnienia postaci 
przy pomocy masek i marionetkowej stylizacji gestu. 
Praktyka wykazała, że nie były · to zalążkń krótko
trwałej maniery, ale trafne przeczucie środków nie
zwykle przydatnych i wciąż jeszcze nie dostatecznie 
docenianych przy interpretacji groteskowo ujętej 
wizji świata. Między propozycjami Jarry'ego a insce
nizacyjnymi doświadczeniami „Groteski" zachodzi 
uderziająca zgodność. Jest to ta sama, pełna obiecu
jących perspektyw groteskowa ·tradycja, której prag
niemy dać możliwie wszechstronny wyr·az w naszym 
jubileuszowym repertuarze. 
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... Urodzony w drobnomieszczańskiej rodzinie na 
prowincji, obciążony neuropatycznie po matce, pierw
sze nauki pobierał w Rennes... Służbę wojskową 
traktuje Jarry jak dalszy ciąg szkoły; można przy
puszczać, że ten mały człowieczek, daremnie nacią
gający nogi do przepisowego siedemdziesięciopięcio
centimetrowego kroku, musiał przebyć w koszarach 
niejeden „dzień rekruta". K·iedy mu np. polecono 
zamieść podwórze, pytał: „Panie sierżancie, zamiotę 
najchętniej, ale w którą stronę?" Uzyskał w końcu -
nie zgłębiajmy jakim sposobem - diagnozę lekarską 
„imbecillitas praecox'', a tym samym zwolnienie 
z wojska„ . 

. . . Odziedziczywszy niedużą sumkę po zmarłych 
rodzicach, puszcza ją rychło z dymem cygańskich 
ekstrawagancji; mimochodem wydaje ulotny mie
sięcznik poetycki... Ale prawdziwe - a raczej fik
cyjne - jego istnienie datuje się od Król a Ub u. 
Bo historia Alfreda Jarry i Króla Ubu przedstawia 
ciekawy przykład mimetyzmu literackiego, wchło
nięcia auto.ra przez stworzoną przezeń postać . . „Nazy
wano go pere Ubu, poczuwał się do obowiązku prze
mawiania brutalnym i soczystym językiem swego 
pie·rwowzoru; że zaś, grając tę rolę, Gemier, za radą 
Lugne-Poego, skandował sylaby, naśladując sposób 
mówienia samego Jarry, autor i jego figura spłynęły 
się całkowicie . 

. . . Cały jego tryb życiia obliczony był na to, aby 
nieustannie „zadziwiać mieszczucha". „.Bawiono się 
nim, zapraszano go. Był dobrowolnym i tragicznym 
błaznem Paryża„ . 

. . . Umarł w r. 1907, mając ledwie 3'4 lata . Do 
ostatniej chwili nie wypadł z roli. Na godzinę przed 
śmiercią, przyjaciel spytał go, czegoby sobie życzył. 
Odpowiedział, że - wykałaczki; przyjaciel wyszedł 
i wrócił z pękiem wykałaczek. Jarry wziął jedną, 
pobawił się nią i umarł... 

... Zdaje się, że Jarry był na swój czas niepospo
litym poetą; napisał kilka powieści - jeżeli można 
tak nazwać owe akty rozpusty słowa i wyobraini -
rozsypał po młodych revues s.poro artykułów; ale 
raczej był z rzędu tych, którzy zapładniają innych„. 
Ten zmarnowany prawie-że-geniusz był prekurso.rem 
nowych kierunków w sztuce. „.Surrealiści wielbią 
go do dziś jako swego wielkiego patrnna„. 

Tadeusz Boy-Żeleński 
ze wstępu- do wydania „UBU KRÓL" r. 1936 A'1fred Jarry - portret malowany przez S. A. Cazals 
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