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Ubu. Postać Króla Ubu została wymyślona około roku 1885 przez 
grupę sztubaków w Rennes, którzy mścili się tym sposobem na 
pewnym profesorze. Ich kolega, Alfred Jarry (1875-1907) uczy
:nił z tej postaci bohatera parodii Makbeta ,którą zatytuował Ubu 
roi (Ubu król). Sztukę zreaMzował Lugne-Poe w Nouveau-Theatre 
de la rue Blanche, a jej prapremiera 10 grudnia 1896 była . nie
zapomnianym wydarzeniem, w którym uczestniczyli Yeats, Mal
larme, Leautaud, Renard i siedemnastoletni Jacques Copeau. Ro
lę Ubu grał Firmin Gemier; projektantami kostiumów i masek by
li 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 bulle (Ubu na wzgórzu). 

Publikował też Almanach du Pere . Ubu · (Almanach Ojca ,Ubu). 
Sam przepełniony rabelai sowskim wigorem i szalem Lautreamon
ta - czasami identyfikował się ze swoim bohaterem. W wieku 
trzydziestu. czterech lat, na kilka dni przed śmiercią, pisał do 
Rachilde: „Tym razem Ojciec Ubu ni e pisze już w gorączcę( ... ); 
jego kociołek nie pęknie, ale wygaśnie. Zatrzyma się łagodn·ie, 

jak zmęczony motor". 

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 bur
żuazji. 

Prorocza oryginalność Ubu króla jest dwojakiego rodzaju. Po p ier
wsze, sztuka ta zapowiada zbrodniczy obłęd ; jaki zapanował w po
łowie naszego wieku wraz z sukcesami totalitaryzmu. Bez wzglę
du na to, czy jest królem czy niewolnikiem. Ubu parodiuje wła
dzę, używając jej zgodnie z nieubłaganą logiką, która wszakże 
jest oderwana od wszelkiej rzeczywistości. Ubu, mały dorobkie
wicz, pogrążyłby się w miernocie, gdyby nie obudziła w nim de
mona ambicji Madame Ubu, miniaturowa Lady Makbet. Pazer
ność Ubu przeradza się w głód władzy absolutnej i absolutnego 
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 „ekskremental
ną" definicją natury ludzkiej. Ubu posuwa aż do obłędu wolność 
n>iszczenia, jaką daie mu władza absolutna podobnie jak Kaligu
la Camusa. Zamyka się on w szaleństwie, tłumi wszystkie zdrowe 
siły, które mogłyby go podźwignąć, morduje szlachtę, rajców 
i wszystkich, którzy odgrywają jakąś rolę w państwie. Nie ma 
zresztą w tym brzuchaczu żadnej przewrotności w tym sensie mo
żna nawet powiedzieć, że jest on niewinny. Dokonuje masowych 
mordów bez okrucieństwa, a jego erotyzm sprowadza się do in
fantylnej koprofag.ii. Z masowej zbrodni, powszechnego upadku 
czyni gigantyczną farsę. Swiadom szokującej oryginalności swo-



}ego bohatera, Jarry pisał: „Nic dziwnego ,że publiczność osłupia
ła na widok swego szkaradnego sobowtóra, którego nikt dotąd 
nie pokazał w całej okazałości". 
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 bezsensow
nych, które bezużytecznie zapełniają scenę: w pierwszej .kolejno

ści dekoracji i aktorów". Schematyzując dekorację, powracając 

do masek ,stylizując gesty - sztuka ta wprowadza liczne fermenty 
rewolucyjne, które znalazly wybitnych rzeczników w awangardzie 
lat pięćdziesiątych, zwłaszcza w Ionesco. W tej właśnie epoce Ubu, 

dlugie lata skazany na małe „kieszonkowe" teatry ,zdobył naj
szerszą publiczność. W 1958 roku Jean Vilar, uderzony aktualno
ścią tej sztuki, zrealizował w T.N.P. jej przebojową wersję, wzno
wioną nieco późrn·iej w Palais des Sports. W 1965 r. telewizja fran 
cuska powierzyła J. - C. Averty'emu najbardziej nonkonformisty
cznemu pośród telewizyjnych reżyserów, realizację tego utworu, 

który - mimo niewątpliwej już nobilitacji - pozostaje „dziełem" 
niekulturalnym, którego niechlujstwo ma drażnić, tak jak śmierć 
w salonie" (Roland Barthes). Ubu jest jednym z n·iewielu mitów 

współczesności. 

(w:) Alfred Simon, Słownik współczesnego teatru francuskiego, 
W-wa 1979 
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STANISŁAW HEBANOWSKI 
UBU 

Pierwszego li stopada minęło pięćdzi esiąt lat od śmierci Alfre
da Jarry, autora tak głośnego „Króla Ubu", a przecież mi mo prze
kładu Boya Żeleńskiego, tak słabo znanego u nas poety. We Fran 
cji natomiast „Król Ubu" usunął w cień inne utwory pisarza, któ
ry dla szerokiej publiczności nieomal utożsamił się ze stworzoną 

przez siebie dziwaczną, groteskową i niepokojącą postacią . „Jak 
Chrystus wzi ął na siebie grzechy ludzkości - pisze krytyk fran
cuski G.F. Clancier - ta k Jarry przetop ił na ironię całą szpetotę 
i abs urdalność świata i ujawnił je w swej śmiesznej i przeraża
jącej marionetce". Już pierwsze słowo, jakie padło ze sceny teatru 
L'Oeuvre w czasie premiery w roku 1896 było wyzwan iem rzuco

nym statecmym paryskim mieszczuchom. Nawet poeta Jules Re
nard przecie rał uszy, nie ufając słuchowi , kiedy Ubu, król fikcyj

nej Polski zawołał „Merde" (w przekładzie Boya: „Grówno"). Bi 
twa, jaka rozgorzała wówczas wokół premiery przypominala ro

mantyczną batalię o „Ernaniego" Witora Hugo. Wystawienie „Kró-
. la Ubu" stało się w Paryżu teatralnym skandalem. Trudno si ę 
dziwić . W Pozna•niu w roku 1928 po premierze „Metafizyki dwu
głowego cielęcia" W1itkiewicza jeden z krytyków pisał, że nie wie 

czy autor jest wariatem, czy też z widzów chce zrobić wariatów. 
( .. ) Nie patrzymy dziś na twórczość Jarry'ego jak na grymasy 

rozkapryszonego dandysa, ale wyczuwamy pod maską drwiny -
rozgoryczenie i głęboki smutek rzekomego wesolka. Satyra 
Jarry'ego sprawdza się lepiej na scenie, niż w czytaniu , a pan·i 
Ubu w swoim okrucieństw.ie urasta do wymiarów jakiejś grote

skowej Lady Makbet. 
(. .) Pra90 francuska donosi również, że poeta Tristan Tzara, twór

ca dadaizmu, zbierający od lat autografy i pamiątki po zmarłym 
pisa rzu, stworzył ·mole muzeum Jarry' ego; dochowa la się w ten 
sposób adaptacja sztuki Grabbego „Syleni" , autograf jednego 
rozdziału „Papieżycy Joanny", manuskrypt „Faustrolla", którego 
Tzara uważa za najwybitniejsze dzieło Jarry'ego. Szczególnie 

cenny list do pani Rachilde, pisany w przeświadczeniu bliskiej 

śmierci, jest wzruszającym dokumentem; pozwala nam lepiej po
znać pisarza, przen·iknąć do tej złożonej psychiki, łączącej ironię 

· z czułością, pozorny chaos skojarzeń z precyzyjną logiką myśle
nia („Nie próbuj wcale, albo idź aż do końca" ) . 

Warto też odnotować co ten antyfeminista mówi I o kobietach: 
Wolno ludziom tal entu spać ze swoimi kucharkami , ole nam nie 
zależy, ażeby mieć talent za tę cen ę. Wcal e nie lubimy kobiet, 
a gdybyśmy nawet jakąś pokochali, chci e l ibyś my, ażeby byle nam 

równa, a to przecież nie byłoby molo. 

(„Tygodnik Zachodni" 1958, nr 13) 



ALFRED JARRY 
, 

UBU KROL czyli POLACY 
(UBU ROI OU LES POLONAIS) 
Przekład: Tadeusz Żeleński-Boy 

Ubu - WOJCIECH KALINOWSKI 

Ubica - MAŁGORZATA PECZYŃSKA 

Rotmistrz Bordior 

Król Wadaw 
Jan Sohieslci 

Jan Kazim ierz 
Rycerz Mateusz 

- MICHAŁ FRYDRYCH 

- SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI ,. 

Królowa Rozaimunda - MARIA , SKOWROŃSKA · 

Byczysłał' - WŁODZlrMIBRZ MIELCAREK 

Michał F•iodomwicł . 
Car Alek!f - WOJCIECH SIEDLECKI 
Niedźwiecf 

- MATE,USZ KOSTRZYŃSKI 
Spiskowcy - ANDRZEJ SZCZYTKO 

- LESZEK WOJTASZiAK . 

X X X - OLGA DOROS,z 

Reżyseria i arainż.acja przestrzenii - WIESŁAW GÓRSKI 

Scenografia - EWA STRE.BEJKO 

Opracowani·e muzycz:ne- PIOTR RZ:EźNICZAK 

Asystent reżysera - WOJCIECH SIEDLECKI 

lnspkjent - DOROTA S!EŃSKA 

Sufler - KRYSTYNA KRAJNA 

Premiera: 12 marca 1988 r. o godz. 19.00 

Scena w Malarni 
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JEAN VILAR 

Pragnąłem wprowadzić do repertuaru naszego teatru ludo
wego utwory satyryczne, operujące nie tylko satyrą obyczajową 

w typie molierowskiej satyry na skąpstwo, ale satyrę, która sma
ga wszystkie nasze tradycje, wszystkie działające w naszym życiu 
instytucje (bez których żadne społeczeństwo nie może się obejsć), 
poddając je bezwzględnej krytyce. No tym punkcie satyro staje 
się synon·imem wolności. Uważam, że to jest najcenniejsze w utwo
rach Alfredo Jarry i w jego Ubu, gdyż to wspaniała postać nie 
owija słów w bawełnę, mówi 'bez ogródek, obficie i smakowicie. 
Dzieło Jarry jest zjawiskiem rzadko spotykanym we francuskim re

pertuarze teatralnym, nawet jeśli sięgr\iemy wstecz oż do XVI! 
stulecia - i daleko odbiega od typowej francuskiej komedii. Nie 
powiem, że przypomina komedie Arystofanesa, ale ma w sobie 
coś z ich weny i dosadności. ( ... ) Kiedy się pozna dokładnie ży
ciorys Alfreda Jarry, widzi się jak bardzo ten człowiek był powa
żny - jak niemal wszyscy wielcy kpiarze. ( .. ) Nie wystawiam „Ubu" 

dla satysfakcji skomponowonio interesującego widowisko, lecz dla 
krytycznej zawartości tej sztuki, gdyż zadaniem teatru dzisiaj bar
dziej niż kiedykolwiek, jest poddawanie próbie w ogniu najbar

dziej zuchwałej krytyki wszystkiego, nawet tego, co uznawaliśmy 
za najświętsze. Kiedy mówię o rzeczach najświętszych, mam no 
myśli instytucje, no których opiera się każde społeczeństwo, o w 

szczególności francuskie. 

( ... ) DZ1ięki swemu lekkiemu i swobodnemu tonowi sztuko Jarry 

ociera się niekiedy o cyrk, ole aktor w tym cyrku musi być po
ważny jak clown angielski, z podkreśleniem wszystkich różnic, ja

kie dzielą clowna angielskiego od clowna włoskiego czy fran
cuskiego„. Humor Jarry jest precyzyjny, surowy ,poważny. W dość 

intensywnej procy, jaką włożyłem w to widowisko, podtrzymywały 
mn-ie dzieje życia Alfredo Jarry. Był człowiekiem niezwykle sumien
nym, dokładnym, punktualnym i odznaczał się wyszukaną uprzej
mością. ( ... ) O ile zadaniem reżysera jest wydobycie całej treści 

z tekstu Jarry •i całego zawartego w nim zuchwalstwo, o tyle nie 
powinien on pozwalać sobie no łatwiznę tworzenia z „Ubu" wi
dowisko o celach prowokatorskich. W teatrze nigdy nie wolno 

przesadzać. 

(frag. wywiadu udzielonego czasopismu „Arts" nr 661 
z okazji premiery w paryskim Theatrze National Po
pulaire „Ubu króla", „Ubu skowanego", „Ubu na 
wzgórzu'' w reż. Jeana Vilara ,za: „Ubu" u Vilara, 
Dialog 1958, nr 5) 



GOMBROWICZ o „UBU-KRÓLU" 

... wrażenie szalonej łatwości pozostaje w całej zjadlvwości i szy
derczej grozie. 

Oto ktoś, kto się nie mozolił nad własnym rozwojem - napisał, 

co mu ślina na język przyniosła, dał głupotę bez żadnego post
-scriptum, bez żadnego „wyższego sensu" - a przecież to się 

trzyma kupy i daje się lubić, żyje, jest osiągnięciem artystycz
nym! Miał odwagę przyznać się do bezwzględnego dziecka w so

bie. I widzimy nie bez przestrachu, że Jarry jest najzupełniej 

dojrzały i świetny w infantylnym dziele, gdy większość autorów 
świata jest niedojrzała i niedostateczna · w dziełach, w których 
właśnie - mieli wykazać dojrzałość. Jakże dziecinne są często 

sposoby, którymi usiłujemy dochrapać się tej upragniooej dojrza
łości - pośpieszne i tanie „organizowanie się" i „konstruowa
nie'' duchowe, gwałtowne wypracowywanie idei , zasad i świa

topoglądów ,pakowanie się na siłę w ten czy inny schemat - jak 
niepoważny w gruncie rzeczy jest nasz stosunek do powagi, nie
mądry stosunek do mądrości, do jakiego stopnia jest to wszystko 
podszyte :najzwyklejszym utylitaryzmem! A jak mądry jest stosu

nek Jarry'ego do głupoty, jak bezinteresownie szlachetny stosunek 
do błazeństwa . Zwierzęce, murzyńskie dzieciństwo, prymitywna 

pokraczność i dzikość przyciągają nas, jako wartości same w so
bie, wtrącają w nieutulony śmiech i 1napawają rozkoszą. 

Nie należy nad tym ubolewać. Jawne dzieciństwo nigdy nie 
jest groźne. Jedynie groźne i opłakane w skutkach jest dzie
ciństwo utajone i zamaskowane pozorem powagi, wysilona i sztu
czna dojrzałość, której zza kołnierza wygłqda zwykła niedojrza 
łość. 

„ .Czytając Ubu-króla zachłystujemy się czystym i ostrym po
wietrzem prawdziwego i oczywistego błazeństwa. Ryczymy ze 
śmiechu i tarzamy się z radości ,po czym wracamy do siebie, 

pokrzepierni na duchu i ciele. Wielbimy Ubu-króla za to, że ni
czego nie uczy i nie traktuje nas jak dzieci - sam jest dzieckiem. 
Kochamy tę małpę, gdyż zaspakaja nasze najpierwotniejsze in
stynkty i mamy dla niej ten szacunek, co dla chleba, który syci 
głód i dla wody, zaspakajającej praginienie. 
Patrzymy z podziwem na te wszystkie kolosalne w a dy hańbiące 
i śmieszne ,które tutaj paradują niezawstydzone sobą, z nama
szczeniem i godnością zalet, w poczuciu własnej suwerennej racji. 

Witold Gombrow icz „Ubu-król " - łobuzerska tragedia. 
Niedojrzałośc i nie pusz si ę !, „Kurier Poranny" 12.Xll.1936 

ILUSTRACJE: ANDRE FRANCAISES 



W REPERTUARZE 

TEATR POLSKI 

Bh asa 

„UJRZANA WE śNIE WASAWADATTA" 
(reż . Grzegorz Mrówczyński, scen. Morion Iwanowicz, 

muz. Grzegorz Stróżniok) 

Prapremiera polsko 

* * * 
Larry Kramer 

„NORMALNE SERCE" 
(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Morion Iwanowicz) 

prapremiero polsko 

* * * 
Kornel Makuszyński 

,,PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA" 

(reż . Wiesław Krupa, scen . Dario Sobczak) 

* * * 
Adom Mickiewicz 

„DZIADY" 
(reż. Grzego rz Mrówczyński , scen . Zbigni e w Bednarowicz, 

muz. Jon AP. Kaczmarek) 

* * * 
Mol ier 

„SZELMOSTWA SKAPENA" 
(reż. Leszek Czarnota, scen. Zbigniew Bednarowicz) 

FOYER 

Morek Chojnacki 

„KILKA UKŁUĆ MUCHY" 
( reż. Morek Chojnacki, scen. Władysław Wigura) 

prapremiera 
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