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Alfred Jarry 

Dwudziestego trzeciego kwietnia w rnieJscow 
seminarium, udała się w towarzystwie fotogra 
w przepaść z wysokiej skały, którą właśnie f gr 
wywrócił się . W samochodzie znajdowały 

Zwróciliśmy się do wspomnianeg otog · 
ficznych, które zrobił w czasie tej n· wyk 
mocy ofiarom wypadków. 

Zważywszy powyższe wyJaS 
len człowiek nie był fotografem 

Byloby ciekawe, jak są 
1° Maska dla głównej 

że Pan sam się zajmował k 
2° Końska głowa z ka on 

konnych. Wszystkie te .szc egó 
3° Zastosowanie jedn · je n j d ora 

zwoicie ubrana osobistość eh dz aby, 'ak 
Jestem przeświadczony - ros t zau aży 
ani żadni statyści nie mogli poc odu 

4° Skasowanie „tłumów", tó 
rewii, jeden jedyny w czasie p 

5° Zastosowanie specjalnego 
6° Kostiumy możliwie odlokal ne i 

czesne, bo satyra jest nowoczesna; i o 
Są tu jedynie trzy ważne osobistości, 

tworzącej kontrast z opasłym Ubu ... 

·ystów· a wśród nich wielu księży pobliskiego 
w ·eczki jeden z księży, liczący lat 27, spadł 

dobyć ciało ofiary tragicznego wypadku, 
· źć do szpitala. 

J mianowicie plon zdjęć fotogra-
zas zajęty był niesieniem po-

z Marvejols, była fałszywa: 

Przeł. Arnold Mostowicz 

Zresztą zdaje nii się, 

dwóch scen 

Przy-

jedyny żołnierz w scenie 

wiecznej); najlepiej nowo-

z listu A. Jarry'ego do Lugne-Poego 
(reżysera, założyciela teatru „l'Oeuvre") 

(w:) T. Żeleński-Boy Mózg i pleć cz. III 
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1łLrre JarrY 
Dla czytelnika polskiego jest Alfred Jarry wyłącznie autorem „Króla Ubu" . ( ... ) Zresztą komedia 

ta było grana w naszym kraju chyba częściej niż gdziekolwiek za granicą . Jej tłumacz, Boy, pisząc 
o Jarrym pominął prawie zupełnie pozostałe karty twórczości tego pisarza, wspominając mimochodem 
jedynie, o niektórych jego powieściach. Ale też prawdą jest, że nie mógł znać Boy tej twórczości autora 
„Króla Ubu", która związana jest z satyryczno-humorystycznym dziennikarstwem czy po prostu kroni
karstwem. Bowiem zbiór felietonów Jarry'ego ukazał się po raz pierwszy w l!Hi9 roku. 

Jarry urodził się w roku 1872, zmarł zaś przeżarty gruźlicą i absyntem w 1907 roku. „Króla Ubu" 
napisał jako uczeń liceum w Rennes, mając niewiele ponad piętnaście lat, a sam utwór miał być satyrą 
na profesora fizyki. Osiem lat później, to jest w 1896 roku, sztuka ta, której wyjątki Jarry tymczasem tu 
i ówdzie ogłaszał• została wystawiona w teatrze „L'Oeuvre" w Paryżu. Przedstawienie wywołało w6w
czas tak wielki skandal, że dyrekcja teatru natychmiast po premierze zdjęła sztukę z afisza. 

Jest rzeczą ciekawą, że właśnie ta premiera „Króla Ubu" zdopingowała Jarry'ego do kontynuowania 
działalności literackiej. Z perspektywy czasu wygląda to trochę tak jakby Jarry chciał udowodnić, że 
jest twórcą zdolnym do napisania czegoś więcej niż tylko „Króla Ubu" i jakby się bał, że Ubu pochłonie 
swego autora, co zresztą częściowo nastąpiło. 

Działalność pisarska Jarry'ego trwała dokładnie lat dziesięć . Nie ulega dziś wątpliwości, że był to 
pisarz wybiegający poza swoją epokę. Zarówno w powieściach czy innych utworach, nietrudno odnaleźć 
korzenie wielu późniejszych kierunków artystycznych i literackich. Nonsens i absurd, za których pomo
cą szarpał wszystkie możliwe świętości epoki. znalazły w nim swojego wirtuoza. Dadaiści a później sur
realiści widzieli w nim jednego ze swoich prekursorów. Również futurysta Marinetti odnajdował w nim 
pokrewną sobie duszę. W jego twórczości znajduje się niemało elementów współczesn~j litcrr. t my fan
tastyczno-naukowej. Przed Wellsem wymyślił maszynę szybszą niż czas. Był nawet prekursorem iitera
tury seksu, a jedna z jego powieści nosi tytuł „Nadsamiec". 

W innej swej powieści, mianowicie w „Dr Faustroll" wyłożył Jarry swoją filozofię, którą nazwał 
patafizyką. „Patafizyka szuka praw, które pozwolą na ustalenie wyjątków" . Na świecie istnieją tylko 
wyjątki, a prawa stanowią wyjątki od wyjątków„ . Zresztą „wytłumaczyć patafizykę jest rzeczą równic 
nonsensową jak i.. . patafizyczną". Tak to zgrabnie określił nie kto inny tylko Ionesco. On to bowiem 
oraz Jean Prevert, Boris Vian, Rene Clair, Joan Miro i Max Ernst powołali do życia w 1949 roku, w Pa
ryżu „kolegium patafizyczne", którego celem była ekspojarryzacja· co jak każdy się domyśla, oznaczyć 
miało wyjaśnienie twórczości i myśli mistrza. 

W książce „Chandelle verte" („Zielona świeca" - termin wielokrotnie powtarzający się w „Królu 
Ubu"), która ukazała się w 1969 roku znalazły się wszystkie drobne, kronikarskie, felietonowe utwory 
Jarry'ego z lat 1901-1903. Utwory te zebrał przed śmiercią sam Jarry i zamierzał ogłosić je wówczas 
drukiem. Nie zdążył tego uczynić, a sam zbiór zagubiony w jakimś archiwum odnalazł się w czterdzieści 
lat po śmierci autora. 

·- ( ... ) Jarry to pisarz niezwykły. Niektórzy widzieli w nim autora na miarę Szekspira czy Arystofane
sa. To oczywiście prze · da, ale. jest rzeczą pewną, że płonął ogniem olbrzymiego talentu. Żył tak jak pi
sał. pisał zaś zawsze autorytatywnie, jakby sam był królem Ubu. Nienawidził kobiet. Świetną jego syl
wetkę skreślił Andre Gide w „Fałszerzach". Fascynował i fascynuje do dziś całe pokolenia pisarzy. 

„Król Ubu" dzieje się• jak wiadomo w Polsce - „ czyli nigdzie". Niektórzy przewrażliwieni krytycy 
widzieli w tym dowód antypolskiej postawy Jarry'ego. Nic bardziej niesłusznego, na co zwrócił już uwa
gę Boy. Trudno piętnastoletniego ucznia liceum posądzić o tego rodzaju postawę. Jeśli już można mówić 
o stosunku Jarry'ego do Polski, to pewną rolę odegrali tu braci Natanson - wydawcy „Revue Blan
che" - opiekunowie pisarza. W jednej z recenzji Jarry'ego znalazłem (wpływ to niewątpliwie trójki 
braci) pochwałę Sienkiewicza i to nie za popularne wówczas „Q'uo vadis", ale za powieści historyczne, 
a szczególnie za skreślenie takich postaci jak Podbipięta czy Zagłoba ... Właśnie bracia Natanson wydali 
wówczas po francusku ,Ogniem i mieczem", a później .• Pana Wołodyjowskiego". 

Był zresztą Jarry człowiekiem niezwykle wykształconym. Wszechstronność jego zainteresowań była 
oszałamiająca. Studiował Bergsona, pasjonował się kolarstwem, orientował się w najnowszych zdoby
czach techniki, miał gruntowne wykształcenie klasyczne, tłumaczył z greckiego ... No i zatruwał się alko
holem i eterem ... Wszystko to czyni z niego postać, którą przypisać należy do epoki końca wieku czyli 
fin de siecle'u, pzypominając, że następne stulecie z pokolenia na pokolenie pisarza tego coraz wyżej ceni. 
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Arnold Mostowicz 
(w:) „Ty i Ja" 1971 nr 5 



Twierdzi się chętnie, że teatr surrealistyczny nie istnieje, ponieważ 

w sprawie s urrealizmu nie miała nigdy miejsca „bitwa o Hernaniego". Jest to 
rozumowanie szczególnie wykrętne, polega ono bowiem na uznaniu faktu jedynie 
wtedy, gdy daje się on upodobnić do zjawiska już znanego; a przy tym fałszywe , 

gdyż zakłada się , że wystarczyłaby jedna walka s toczona w sali teatralnej dla 
obalenia podstaw zwycięskiego roz.umu. Pomniejsza się w ten sposób historyczne 
znaczenie surrealizmu i skazuje s ię na zapomnieni e kole jne potyczki toczone przez 
Dada i wcześni e j jeszcze przez autorów, którzy działając poza jakąkolwiek szkolą , 

okazują s ię de facto prekursorami tego ruchu. W teatrze stan wojny został wpro
wadzony nie przez „Manifes t surrealizmu " z roku 1924, ale dużo wcześniej , głównie 

przez Alfreda Ja rry. Aby poznać okoliczności sprawy musi my cofnąć się do pamięt
nego przeds tawienia .. Uou Króla·· IO grudnia 1896 roku. 

Tego dnia Alfred Jar ry zada! o:Jowiązu jącej koncepc ji teatru straszliwy cios 
środkami wlaściwymi dla teatru: Z podniesieniem kurtyny ukazała sic: ć _ko. 1cja 
wręcz niesamow ita. jej dezor ientującej siły nie sposób wprost przecenić: „łoże z żól
tymi firankami. z przynależnym do:1 naczyniem, namalowane u stóp błękitnego 

nieba , z którego pada śnieg, szubien ica z wisielcem i dla równowagi palma z wę
żem boa, okno,które ozdabiJją sov.;y i nietoperze uno:;ząc:e s ię nad niewyrażnie 

zalesionymi wzgórzami, a nad tym wszystkim. szkarlatne słońce stanowiące aureolę 
słonia; poniżej mie jsce centralne zajmował ołtarz nowoczesnych wnętrz - kominek; 
(ze stojącym na nim zegarem), który otwierał się, jak drzwi wahadłowe sięgające 
aż do nieba i służył za wejście dla aktorów". Po czym nastąpiło historyczne 
pierwsze słowo, dźwięczne i wibrujące dzięki dodatkowemu „r", starannie wymó
wionemu przez Gemiera. Gdy ono rozbrzmiewalo, public.mość, czując sic: uderzona 
jak obuchem, zareagowała jednomyślnie. Aktorzy miotali s ic: na próżno, widowiskiem 
tutaj stała s ic: sama publiczność. 

Jest już dziś oczywiste, że Jarry szczegółowo zaplanował całą sprawę, Ubu nic 
był dla oczytanych widzów postacią nieznaną. Wraz ze swymi palotynami pojav,;il 
s ię był w „Mercure de F rance", sztukę można było przeczytać w czasopiśmje Paul 
Forta. i wreszcie w pierwszym wydaniu książkowym ·i. czerwca 1896 roku, omawia
nym przez licznych krytyków. Ten succes d 'estime zupełnie jednak Jarr-y"emu nie 
odpowiadał. By osiągnąć upragniony efekt, nie zawahał się przed przyjęciem posady 
sekretarza w Theatre de l'Oeuvre, gdzie cierpliwie „popychał naprzód pionka Ubu·· 
jak później wyznał Luge-Poe. Wrodzony geniusz kazał Jarry·emu uprzeć się, by 
doprowadzić do przedstawienia teatralnego, ono bowiem mogło poruszyć faryzeuszy , 
gdyż „Ubu Król " był pomyślany w fod11ie dramatyczne j. Ani poprzedzaj<1ce spek
takl wystąpienie Jarry 'ego, ani zamieszczone w programie omówienie sztuki które 
przecież zawierało magiczne słowo złożone kursyvvą - nie wzbudziły cienia nie
życzliwej reakcji. Oto potęga słowa wypowiedzanego publicznie! Samo ono symbo
lizowało już agresję, jakiej świadomie dopuścił się autor. Może wydać się zaska
kujące , że publiczność tak poruszyło słowo, które pn:y innych okazjach, bez znie
kształceń i dodatków było dum<1 Francuzów. Rzec by można, wstydliwa publiczność' 
To nie takie oczywiste. skoro ta sama publiczność oklaskiwała historyjki bulwarowe 
Augiera i Dumasa-syna, godzące w moralność o wiele bardziej niż sławetne 

słowo. Nieprzyzwoitości, aluzje skatologiczne, sprośność języka nie są w koi<cu tak 
ważne, tyle tylko, że idą wbrew konwencjon~ ustalonym na scenie. Pubiiczność 

zaprotestowała dlatego właśnie, że atakowano to, co ma ona najdroższego· - jej 
złudzenia. Pojęła ona dobrze, że jeśli odważono s ię porwać na piękny język teatru, 
nic nie pozostawało niewzruszone. Widzowie zaakceptowaliby od biedy nieprawdo
podobieństwa, dowolność czasu i miejsca akcji, która dzieje się w Polsce, „czyli 
Nigdzie", gdyby dowolności te przedstawiono zgodnie z regułami. Tutaj jednak 
triumfują szyderstwo, absurd, irracjonalnośc. Tam gdzie oczekiwano dowcipnych 
powiedzonek, widzów raczono najbardziej idiotycznymi żartami i pomysłami cał

kowicie dezorientującymi: „wejść na najwyższą skalę, iżby nasze modlitwy miały 
krótszą drogę do nieba''. Ten sam Ojciec Ubu rozpalał ogień ,. czekając aż przyniosą 

drew". Żądano także od widzów, by utożsamiali się nie z pos tacią idealną , ale z je j 
.,nikczemnym sobowtórem", okrutnym i tchórzliwym Ojcem Ubu, symbolem anty
bohatera , reprezentującym najniższe instykty, a to naturalnie nie mogło im być miłe. 
Ubu to z pewnością najokropniejsza (choć nie najstraszniejsza) postać w naszej lite
raturze; nie ma w sobie nic, co mogłoby wzbudzić sympatię ,to prawdziwa kukła. 

wór złowrogich namiętności i właśnie poprwz nadmiar , okropność jej zachowania 
osiąga jakieś piękno. 

J eże li puktem WYJSC1a „ Ubu Króla·· był z pewnością zamiar stworzenia karyka
tury podjęty przez młodych gimnazjalistów, utwór. któr-y w rezultacie otrzymaliśmy, 

odpowiada zwartej koncepcji teatralnej , do dziś jeszcze zachowującej swą aktualność . 

Jarry wyjaśniał to w swoim artykule .. O bezużyteczności teatru w teatrze" ( ... ). 

Z pewną pogardą wobec tych , którzy nie należą do pięciuset osób rozumiejących 
Shakespear'a, Leonarda, Jarry wysuwa kilka propozycji, wychodzących naprzeciw 
:wsadom teatru surrealistycznego. Propozycje te mają ułatwić wprowadzenie czynnika 
irracjonalnego przez usunięcie wsze lkich elementów konkretnych, czy uchodzących 

za konkretne, które mogłyby umożliwić widzowi zaczepienie się o rzeczywistość . 
W myśl tego Jarry zaleca uproszczenie lub zlikwidowanie dekoracji, użycie przez 
aktorów masek, niewątliwie po to, by usunąć kabotyństwo, ale przede wszystkim, 
aby wyrazić po n ad cz as owy charakter postaci. 

Całkowicie nowe znaczenie nadaje oświetleniu . Wreszcie każdy aktor powinien 
przybrać specjalny głos, głos swojej roli, co jeszcze bardziej o-drealni postać. Wszy
s tko to uzasadnia upodobnienie się aktora do marionety, wówczas bowiem stawia 
się publiczność w obliczu rzeczywistości na opak. Człowiek, który porusza się po 
scenie, zostaje wywrócony jak rękawiczka, tak, że widzi się nie tyle materię, ile 
szwy, inaczej mówiąc tiki. Sztuka nie jest bliższa anarchizmowi niż symbolizmowi, 
czy oczywiście naturalizmowi. Jarry nie odczuwałby żadnej satysfakcji w ukazy
waniu rzeczy"';istości na sposób Jules Renarda, który w gruncie rzeczy jest tylko 
iluzjonistyczny, tak jak i konsl1ruowane dekoracje, jakich nadużywał Antoine. Jarry 
jest jednak równie daleki od symbolizmu. Ubu kpi sobie z symbolu, i oba.Ja go na 
tej same j zasadzie, co króla Wacława , by osiągnąć przyjemność życia, prawdziwego 
życia na scenie. Oczywiście nie brakowaio prob politycznej interpretacji tytułowej 

postaci i jej obrońcy często dokonywali zarazem apologii anarchizmu. Ale również 
tutaj „Ubu" okazuje się pułapką. Jak sądzimy podstawową cnotą anarchizmu jest 
pewna odwaga, jak to chociażby, że żyje się w pogardzie dla praw, społeczeństwa, 
które się potępia. A takiej odwagi wyzbyty jest Ojciec Ubu . 

W rzeczywistości Jarry nie chciał tworzyć nowej szkoły dramatycznej. Jak 
wyznał w „Questios de theatre (swym drugim artykule teoretycznym, który l eży 

u podstaw wszy tkich poszukiwaó w d ziedzinie teatru naszego s tulecia) jego zamie
rzeniem, o wiele bardziej bezpośrednim było uderzenie .tłumu, „tak, aby po jego 
niedźwiedzich pomrukach można było poznać, gdzie jest - i jak daleko zasze.dl". 
Dzięki podobnej taktyce, dadaiści mogli w pewnym sensie zbliżyć się do Jarry'ego. 
Surrealiści zaś dostrzegli w „Ubu Królu " przede wszystkim wyraz podświadomości 
Tak więc Dada i surrealizm rozpoznały siebie w Jarrym. ( ... ). 

Niepowodzenie, z jakim spotkało się wznowienie sztuki w roku 1922 przez 
Lugne-Poe, w niczym nie umniejszyło entuzjazmu Andre Bretona i jest rzeczą bar
dzo znamienną, że gdy Robert Aron, Antonin Artaud i Roger Vitrac postanowili 
w roku 1926 założyć nową _placówkę teatralną, nadali jej nazwę Theatre Alfred-Jarry. 

Nie należałoby z tego jednak pochopnie wnioskować, że Jarry jest proto-dadaistą 
czy pre-surrealis tą. Jego główne dzieło otworzyło drogc: , ekspolodując jak granat. 
lnni już zajęli się wytyczeniem tej drogi i uczynili z niej to, czym jest dzisiaj : chleb 
powszedni nowego teatru. „Ubu Król " po.wstaje jednak diielem wolnym, które lśni 

całym blaskiem dziecięcej wolności. Zasługa Jarry'ego polega na tym, że nic nie 
dorzucił do mitologii i sprawił, że zespołowy twór .llilku pokoleń sztubaków z Ren
nes dotarł do nas z całym okrucieństwem, naiwnością, wspaniałym zuchwalstwem 

silą wywrotową właściwą dzieciństwu. 

Należy dodać , że Jany stał sic: przewodnikiem dla całego pokolenia pisarzy oczy
wiście z racji „Ubu Króla", ale także jako autor całego cyklu o Ubu, zwłaszcza 
.,Ubu skowanego'", który jest w stosunku do „Ubu Króla" tym, czym „Poezje" Lau
treamonta (a w każdym raz.ie jedynie znana przedmowa) są wobec „ Pieśni Maldo
rora". „Ubu skawany" stanowi według samego Jarry'ego „odpowiednik Ubu Króla" ; 
sztuka nie tylko odznacza się humorem bardzo nowoczesnym, opartym na ścisłej 

logice, ale też gardzi wszelkimi względami sentymentalnymi i obrazuje doskonałą 
trzeźwą przenikliwość swego twórcy. Jarry, przeciwstawiając się utartym pcglądom, 
stworzył w teatne jedyną rzeczywiście wolną pos tać naszej literatury, pos tać, która 
- żądając, by ją uwięziono - nie daje się wciągnąć w zbiorową alienację i zacho
wuje wobec wszystkiego i przeciw wszys tkiemu zasadę wolności indywidua:lnej. ( ... ) 

Henri Behar 

Dada i surrealizm w teatrze, W-wa 1975 
(przeł Piotr Szymanowski) 

jd. 
• 
• • • 
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