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Stanisła·w Hebanowski 

UBU 
p ierwszego listopada min~lo pięć~_ziesiąt lat od śmierci 

Alfreda Jarry, autora tak głośneg·o „Króla Ubu", a prze
cież mimo przekładu Boya Żeleńskiego, tak słabo znanego u nas 
poety. We Francji natomiast „Król Ubu" usunął w cień inne u
twory pisarza, który dla szerokiej ·publiczności nieomal utożsamił 
się ze stworzoną przez siebie dziwaczną„ groteskową i niepoko
jącą postacią. „Jak Chrystus wziął na siebi~ grzechy ludzkości -
pisze krytyk francuski G. F. Clancier - tak Jarry przetopił na 
ironię całą szpetotę i absurdalność świata i ujawnił je w swej 
śmiesznej i przerażającej marionetce". Już pierwsze słowo, jakie 
padło ze sceny teatru L'Oeuvre w czasie premiery w roku 1896 
było wyzwaniem rzuconym statecznym paryskim mieszczuchom. 
Nawet poeta Jules Renard przecierał us.zy, nie ufając słuchowi, 
kiedy Ubu, król fikcyjnej Polski zawołał „Merne" (w przekładzie 
Boya: „Gówno"). Bitwa, jaka rozgorzała wówczas wokół premie
ry przypominała romantyczną batalię o „Ernaniego" Wiktora 
Hugo. Wystawienie „Króla Ubu" stało się w Paryżu teatralnym 
skandalem. Trudno się dziwić. W Poznaniu w roku 1928 po pre
mierze „Metafizyki dwugłowego cielęcia" Witkiewicza jeden z 
krytyków pisał, że nie wie czy autor jest wariatem, czy też z 
widzów chce zrobić wariatów ... ( ... ) Nie patrzymy dziś na tw'ór
czość Jarry'ego jak na grymasy rozkapryszonego dandysa, ale 
wyczuwamy pod maską drwiny - rozgoryczenie i głęboki smu
tek rzekomego wesołka. Satyra Jarry'ego prawdza się lepiej na 
scenie, niż w czytaniu, a pani Ubu w swoim. okrucieństwie urasta 
do wymiarów jakiejś groteskowej Lady Makbet. 
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( ... ) Prasa francuska donosi również, że poeta Tristan Tzara, 
_twórca dadaizmu, zbierający od lat autografy i pamiątki po zma
rłym pisarzu, stworzył małe muzeum Jarry'ego; dochowała się 

.w ten sposób adaptacja sztuki Grabbego „Syleni", autograf jed
nego rozdziału „Papieżycy Joanny", manuskrypt „Fausti:-~lla", 
którego Tzara uważa za najwybitniejsze dzieło Jarry'ego. Szcze
gólnie cenny list do pani Rachilrle, pisany w przeświadczeniu 
bliskiej śmierci, jest wzruszającym dokumentem; pozwala nam 
lepiej poznać pisarza, przeniknąć do tej złożonej psychiki, łączą
cej ironię z czułością, pozorny chaos skojar.zeń z precyzyjną lo
giką myślenia („Nie próbuj wcale, albo idź aż do końca"). 

Warto też odnotować co ten antyfeminista mówił o kobietach: 
Wolno ludzim talentu spać ze swoimi kucharkami, ale nam nie 
zależy, ażeby mieć talent za tę cenę. Wcale hie lubimy kobiet, 
a gdybyśmy nawet jakąś pokochali, chcielibyśmy, ażeby była nam 
równa, a to przecież nie byłoby mało. 

(„TYGODNIK ZACHODNI" 1958, nr 13) 



Krytycy i artyści 
teatru o „Królu Ubu'1 

jego autorze 

ROGER VITRAC: 

Czyiżby w umyśle 15-letniego Alfreda Jamy wkońcizył się ja
kiś sen po .1Jo, by WJ21WOlić i w1zmieść na piedestał bóstwa tę po
stać, którą nieświadomie kireślił on na ·b~bułach, .zabijając pustkę 

godzin ,szko.l111y·ch? Nazwał ją Ubu, wy.prowadzaj ąc to srowo, być 
może mechain~.c:;mi e, od słowa ybex - sęp, któll'e z 1peW1D.oś'Cią 

zespalało się j•ak najściśle j ,ze srowem puchacz (hii>bou), a wiięc z 
nazwą ptaka, dla !którego żywił niepokojącą predylekcję. 

Nigdy nie było spr.zeczności między -gestami a<uibo:ra „K!róla 
Ubu", a gestami bohatera tej farsy; z tym ty~ko, że pierrws.zy z 
nd·ch lekceiwa•żył nieszikodliwą ii teat:r.al111ą pu1kaO'inę drugiego i na
pychał głębokie kieSiZenie swojeg·o- surduta ·ciężkimi i og.I'omnymi 
rew-0lwerami, z których bez za·sbainowlioofa czynH uiytek. 

(.„ ) Dla patafizyki ukuł J arry deHnicj ę, w które j tkwi zalążek 
sunrea.liiZmu i tej tendencj~ umyisł•owej, która wszysitiko tłumoozy 
nawyk.ami myślowymi: „Paitafiiizy:ka jest nauką ro ro1zwliąlZlalil iach 

uro jon.ych niadaj ą.cy·ch symbolicznie ko1nturom p:otencj-aLne właś

ciwości prnedmiiqtów. ( ... ) Pnzekiro{2ył grairnicę żyda ii śmierci w 
dn~u Wszystikich Świętych, żądając wyikiałaiazJk,i" (Gdy przed śmier
cią k!Sliąd:z 1ZJa1pytał J,air-ry'ego· j1ak.i.'e jest jego ostaltnie życzenie , 

umieiPa.jący odlpowdecliz.i.ał : „P<Qpoos:zę o wyik1ał·aaz,kę"). 
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(„Le Journal du Peuple" 3 XI 1923, za: 
ps, Alfred Jany w ujęciu J. L. Bar
raulta , „ Dialog" 1971, nr 1) 

JEAN-LOUIS BARRAULT: 

Obaj pisarze (Rabe1ais, Jarry - pr,zyip. red.), podobnie jak 
ja, jak my w srzyscy, opętani są ·ildeą wo.l111oroi 1i kirólewskiej god
ności i:stoty lu1dzikiej, która sa'ma wykuwa swą wiarę, :swe praw.a. 
Są to „piewcy wo1nośoi", którzy podminowują społeozeństwo, il 

ich wspólnym orężem jest nieokiełzn.a:na satyra, ag resywny śmiech, 
któ.ry różni nais od zwierząt który :za.wd:zięozamy śiwiaidomości, 

że jesteśmy śmiertelni ". 
(frag. wywiadu dla „Le - Monde" 29 X 
1970, za: p s , Alfred Jarry w ujęciu J . L . 
Barra ulta, „ Dialog" 1971 , nr 1) 
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CLAUDE OLIVIER: 

To, co naj'b:aadmLej fa'S!cym uje u Ja.nry'ego !bo gwałtoiwność ·z jaką 
atakuje fałsizywe wartości, demaskuje pm.zesądy, stawiia m:.'Oła tym 
wszystlki:m, któnzy w imię zasad wojskiowych, religijnych i wszel
kiego !rodzaju zakazów nii.e poz:walają ludzi.om żyć swobodnie. 
Fascynuje 1ten przeciągły krzyik człowli.€ka, który :miał umrzeć 

wynis.nczo111y w wicku 34 lat, a całe jego życie było beizrn.adziejną 

walką przeci wiko światu przemocy; główinym oręże.ro pisairza był 
straszliwy śmiech ·zflodziony !Z l'odowatego humoru, ostry zmysł 

szyderstwa, rzuichwałość, która nigdy go iniie IZ.lawli.odła. A ip'I'IZe
cież wszystkie te cechy n~gdy n1ie :zabiły w n·rm .prawdziwej czu
tości, naiwet jeśli często była zalkryita sair1k,a:ZJmem, wy,głuipalffili, drzi
wadwem i prowokaicy}nością. 

JEAN VILAR: 

(„Les L ettres Francaises" 4 XI 1970, za: 
ps, Alfred Jarry w ujęciu J. L . Barraulta, 
„Dialog" 1971, nr I) 

Pragrnąłem Wlprowadz·ić do repertuaru naszego teatru ludo
wego utwmy saityryazne, operujące nie tylko :saty.rą obyczajową 

w ty.pie molii.eirow.sk.i€j satyry .nra skąips1lwo, ale satyirą, która sma
ga wszystkiie nam.e tradycje, ws:zystk1ie działające w .nras.zym życiu 
i.nstytucje (bez !których żadne spoiec..'1Zeństwo rnie m'Oże się obejść), 
poddając je beizwz.ględnej kTytyce. Na .tym punkcie saty:nl sta je 
się synonimem wolności . U"'."ażam, że to jest .najcenniejsze w u
tworach Alfredy J ar·ry i w jego Ubu, gdyż ta wsipainiala po.stać 

nie owlija słów w bawełnę, mówi bez ogródek, 'obficie ii smaiko
wicie. Dzieło Jarry jes t zjawis kiem r.zadk·o spotykanym we fran
cuskim ;repe:I"tuar:ze teatr.aLnym, nawet jeśh się~n.i'eimy wsteaz a1ż 

do XVII stulecia - i. daleko odbiega od tyip:lwej frarn.cu~k1iej ko
medii.. Nie powiem, że pr~ypomina komedie Arystofanesa, ale 
ma w sobie coś rz i.eh we:ny ł dosadinośoi. („.) Kiedy się poizna 
dokładnie życiorys Alfreda Jarry, wid7j só.ę, jaik ba1·drzo ten azło
wiek był powa,żny - jak niemal wszyscy wiieky rkpiarze. (.„) 
Nie wystawiam „Ubu" dla satysfakcji skomponowania interesu-
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jącego widowiska, lecz dla krytyoznej ~awartości tej sztuki, gdyż 
zadaniem teatru dzisia j barduiej ni;ż kiedykołwiiek, jest poddawa
nie :próbie w o.gnii.1u :na jbairdziej :z1uchwiałej ik<ryity1kii wszyistlkieg!O, 
nawet tego, co uznawaliśmy .za niajśw~ęts:ze. !<Jiedy mówię o r.ze
cza,ch najświętszych, mam na myśli ~n.stytucje, ina kitóry-ch opieo:a 
s.ię ;każde społeczeństwo, a w s:z,c...-zególności francuskie. 

(„.) Drz;ięki swemu le'kk>iemu i sw<ibodnemu tonowi siztuka 
Jarry odena się niekiedy o cyrk, ale aiktor rw tym cyrku musi 
być poważmy jak clown an.gielski, .z :podkreślen:iem wszystkich 
różnic, jaikie dzielą clowna angiel.Slkiego 'od clo'Nlna włoskiego czy 
fra111cuskrieg·o„. Humor Jarry jest precyrzyjny, su·nowy, ipoiważny. 

W dość intensywnej pracy, jaką włożyłem w to wlidowiislko, pod
trzymywały mnię dzieje życia Alf.reda Jarry. Był człowielkiem 
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niezwykle sumiennym, dokładnym, puirnktua1nym i odzn aczał się 
wyszukaną uprze j mością . ( ... ) O ile za-dain~em .reżysera jest wy
dobycie całej .treści z tekstu J arry i całego za wartego w ~im 
z uch walstwa, o tyle nie pow:ilnien ·on poizwalać sobie na łatw12nę 
two1nzeni:a z „Utbiu" wiidowi·ska o :eeJ.a.ch prowok,a;torsk·ich. W teia
tme nigdy nie wolno p.rzesaidz.ać . 
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(frag. wywiadu udzielonego czasopismu 
„ Arts" nr 661 z okazji premiery w pa
r yskim Theatre National Populaire „Ubu 
króla" , „ U bu skowanego" , „Ubu na 
wzgórzu" w reż. Jeana Vi '.a ra , za: „Ubu" 
u Vilara , Dialog 1958, nr 5) 

ALFRED J ARRY: 

O Hamlecie 

„Z moralnego punktu widzienia jest to bardziej sportowiec niż 
kabotyn. Widmo jest tylko przypadkowym trenerem. Zdaje się 

na niego po sprawdzeniu jego świadectw. Póki nie jest pewny 
swej formy - opóźnia spełnienie czynu pod wszelkimi możliwy
mi pretekstami" 

* * 

„Humorzysta, podobnie j ak dzika zwierzyna, zawsze chodzi 
sam" 

* * 

„Krytyk, jedny m słowem, jest t ylko nieco . udoskonalonym fo
telem z parteru, który w wyniku jakiejś naturalnej selekcji i a
daptacji do środowiska zdołał wyrobić w sobie umiejętność ope
rowania słowem" 

* * * 

„Medale podobnie jak pieniądze, nie śmierdzą" 

* * * 
„Istnieją, jak wiadomo, dwa sposoby uprawiania ludożerstwa: 

zjadać istoty ludzkie lub być przez nie zjedzonym. Dzicy nie zja
dają się wzajemnk Rasy kolorowe nie są jadalne". 
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