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KRZYSZTOF 
PENDERECKI 

Studiował kompozycję u Franciszka Skoły
szewskiego, póżniej w Wyższej Szkole Mu
zycznej w Krakowie w klasie Artura Malaw
skiego i Stanisława Wiechowicza . Po uzy
skaniu dyplomu ( 1958) podjął wykłady kom
pozycji. W latach 1960-1968 wykładał 
w Folkwang Hochschule fur Musik w Essen. 
W 1968 roku otrzymał nagrodę DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst). 
W 1972 roku został rektorem Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Krakowie. 
Debiutanckie utwory artysty (STROFY, 
PSALMY DAWIDA, EMANACJE) zostały na
tychmiast dostrzeżone przez krytykę. Na li 
Krajowym Konkursie Młodych Kompozyto
rów otrzymał za nie główne nagrody. Ze 
STROFAMI po raz pierwszy wystąpił 
(w 1950 roku) na Warszawskiej Jesieni. 

W 1959 roku powstał TREN, poświęcony 
pamięci ofiar Hiroszimy. Jest to jedna z naj
bardziej znanych kompozycji Pendereckie
go, nagrodzona przez UNESCO. W następ-
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I, li i Ili nagroda w li Konkursie 
Związku Kompozytorów Polskich dla młodych kompozytorów 
za utwory STROFY, EMANACJE i PSALMY DAWIDA 
nagroda UNESCO za TREN 

I nagroda w konkursie kompozytorów w Krakowie za KANON 

Wielka Nagroda Artystyczna 
Landu Nadrenii Północnej - Westfalii 
za PASJĘ według ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 

Prix Italia za PASJĘ WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 
Złoty Medal im. Sibeliusa 

Prix Italia za DIES IRAE 

Nagroda Związku Kompozytorów Polskich 

Nagroda im. Gottfrieda von Herdera nadana przez 
W.v.s. Fundation z Hamburga 

Nagroda im. Arthura Honeggera za MAGNIFICAT 

Medaille de la Ville de Paris 

Nagroda im. Sibeliusa nadana przez 
Fundację Wilhouri z Helsinek 

Premio Lorenzo Magnifico z Florencji 

Medal im. Stefanii Niekrasz 
od Związku Kompozytorów Polskich za Granicą 

Nagroda Artystyczna im. Karla Wolfa 
nadana przez Wolf-Foundation z Izraela 

Grammy Award od National Academy of Recording Arts 
and Sciences za li KONCERT NA WIOLONCZELĘ 
z udziałem Mścisława Rostropowicza; 
dyrygował Penderecki 

Złoty Medal im. Manuela de Falli 
od Akademii Sztuk Pięknych z Granady 

Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec 

Dwie nominacje do Grammy Award 
Grawemeyer Music Award 

nych latach przyszły dalsze sukcesy: ANA
KLASIS (1960), póżniej m.in. POLIMORFIA 
i PSALM oraz w 1966 roku PASJA według 
SWIĘTEGO ŁUKASZA. Premiera odbyła się 
w Katedrze w Moguncji, w 700. rocznicę jej 
powstania. Byt to punkt zwrotny w karierze 
Pendereckiego; od tej chwili stal się jednym 
z najbardziej uznanych artystów od czasów 
Igora Strawiriskiego. Następny rok przyniósł 
premierę kolejnej monumentalnej pozycji -
DIES IRAE, znanej również jako ORATORIUM 
OSWIĘCIMSKIE. 

W 1969 roku w Staatsoper w Hamburgu 
miała miejsce prapremiera pierwszej opery 
Pendereckiego - DIABŁY Z LOUDUN. Utwór 
miał wiele realizacji, doczekał się też nagra
nia płytowego. Rok póżniej odbyta się pre
miera kolejnego dzieła oratory1nego - kanta
ty COSMOGONIA, napisanego dla ONZ. 
Dzieło to spotkało się z niezwykle pochleb
ną opinią krytyki. Następny rok zaznaczy! 
się kompozycją dla Zubina Mehty DE NATU
RA SONORIS N°2 . Artysta wykorzystał tu 
wątki utworu o tym samym tytule z 1966 
roku. 

W 19 72 roku Penderecki zadebiutował jako 
dyrygent. Od tamtej pory wielokrotnie sta
wał na czele najsłynniejszych orkiestr swia
ta . 

W latach 1972-78 wykładał na Wydziale Mu
zyki Uniwersytetu Yale. W 1973 roku ukori
czona została I SYMFONIA. Kompozytor 
osobiscie dyrygował orkiestrą w czasie pre
miery w Peterborough w Anglii . W tym sa
mym roku powstała PIESŃ NAD PIESNIAMI 
SALOMONA oraz MAGNIFICAT, jeden z naj
ważniejszych utworów w dorobku artysty, 
napisany dla upamiętnienia dwunastu wie
ków istnienia Katedry w Salzburgu. 

Drugie monumentalne dzieło sceniczne Pen
dereckiego - RAJ UTRACONY - SACRA RE
PRESENTAZIONE, z librettem Christophera 
Fry na podstawie utworu Miltona miało swo
ją premierę w Lyric Opera w Chicago pod 
koniec 1978 roku. 

W 1977 roku odbyło się prawykonanie -
pod dyrekcją kompozytora - KONCERTU NA 
SKRZYPCE I ORKIESTRĘ N°2 z solistą Isa
akiem Sternem. Natomiast pierwszym wy
konaniem li SYMFONII, w Nowym Jorku 
w maju 1980 roku, dyrygował Zubin Mehta. 

Latem tego samego roku w Asyżu Pende
recki dyrygował prapremierą TE DEUM, 
utworu na solo , chór i orkiestrę . W następ
nym roku dzieło to prezentowane było 

w Nowym Jorku, Berlinie, Warszawie i Pary
żu. Rok 1983 rozpoczął się premierą KON
CERTU NA WIOLONCZELĘ I ORKIESTRĘ 
N°2 w wykonaniu Berliner Philharmoniker 
pod dyrekcją kompozytora z udziałem Msci
sława Rostropowicza. W 1984 roku odbyty 
się dwie następne premiery: KONCERTU NA 
ALTÓWKĘ I ORKIESTRĘ i REQUIEM POL
SKIEGO. REQUIEM powstało z okazji 40. 
rocznicy zakoriczenia li wojny swiatowej. 
Dzieło to znajduje się w programach sal 
koncertowych na całym swiecie. 

Wydarzeniem Festiwalu w Salzburgu 
w 1986 roku stała się opera CZARNA MA
SKA z librettem opartym na sztuce Gerhar
ta Hauptmanna. 

W marcu 1987 roku na koncercie galowym 
z okazji 60. rocznicy urodzin Mscisł".wa Ro
stropowicza wykonany został utwór PIESŃ 
CHERUBINA na chór a capella. W kwietniu 
1987 roku Penderecki dyrygował VENI CRE
ATOR w czasie uroczystosci odbierania ho
norowego doktoratu Uniwersytetu w Madry
cie. 

W li stopadzie 1989 roku odbyto się prawy
konanie IV SYMFONII, napisanej na zamó
wienie rządu Francji w 200. rocznicę Rewo
lucji Francuskiej. Dyrygował Lorin Maazel. 

W lipcu 1991 roku w Staatsoper w Mona
chium odbyta się prapremiera „UBU KRÓLA" 
- czwartej opery Pendereckiego. 

Najnowsze dzieła kompozytora to: 

SINFONIETTA (wykonana m.in . w Sewilli 
podczas wystawy EXP0'92) 

BENEDICAMUS DOMINO (utwór wykonany 
podczas Easter Music Festival w Lucernie) 

V SYMFONIA na zamówienie Towarzystwa 
Kulturalnego w Korei 

li KONCERT NA SKRZYPCE I ORKIESTRĘ dla 
Anne-Sophie Mutter 

BENEDICTUS na chór a capella oraz KON
CERT FLETOWY poswięcony Jean-Pierre 
Rampalowi. Premiera z udziałem tego arty
sty odbyta się 1 stycznia 1993 roku w Lo
zannie. Dyrygował kompozytor. 



Oo SACRUM 
Do PROFANUM 

Michaf Lenarciński: 
Powiedziaf pan kie
dyś, że pisze muzy
kę, aby sprawić so
bie przyjemność 

doczesną ... 

Krzysztof Penderecki: Coś w tym jest. Staram się pisać 
przede wszystkim taką muzykę, która mnie zadowala. Kom

ponuję głównie dla siebie. Nie piszę muzyki, która musiałaby 

się zmieniać, ponieważ zmienia się czas. Są oczywiście ar

tyści, którzy, aby nadążyć za czasem, ciągle muszą zmie

niać skórę, ale to jednak - wydaje mi się - jest wielkim kłam

stwem. Artysta nie może podążać za tym, co jest, a raczej 

musi wyprzedzać epokę . 

Ale teoretycy mó
wią, że wpierw byt 

pan wielkim nowato

rem, a teraz glównie 
nawiązuje do trady

cji neoromantycznej. 

„Ubu Rex" - pana na~ 
nowsza opera - ja

kim jest „przystan

kiem" w pańskiej 

twórczości? 

Jednak jest to prze

cież opera wspót

czesna. 

- W pewnej chwili .odskoczyłem" od awangardy i zapropono

wałem coś innego, ponieważ uważam, że w muzyce trzeba 

ciągle poszukiwać, a nie powielać wzory. W gruncie rzeczy 

neoromantyzm nie byt przecież powielaniem romantyzmu. 
Z awangardy powstają prądy będące jakby jej zaprzecze

niem, a w efekcie każdy chyba .wraca do siebie". 

Jest to po prostu opera - pastisz. Trochę inny język ...• Ubu 

króla" napisałem językiem, którym posługiwali się kompozy

torzy w XVIII i XIX wieku pisząc opery buffa; stosuję tu typo

wą dla tego gatunku technikę wokalną. 

Oczywiście nie można powiedzieć, że jest to napisane języ

kiem tonalnym, ale jest to świadome sięgnięcie po inne 

wzorce .• Ubu ... " to typowa opera ansamblowa, a to ozna

cza, że do jej wykonania potrzebny jest znakomity zespół. 
I mamy tu do czynienia z pewną, że tak powiem, nietypowo

ścią; jest to opera .męska": poza Ubicą, występują w niej 

niemal sami mężczyżni. 

Co, jak sądzę, nie Istotnie, nie byto łatwym napisanie ansambli tylko na głosy 
ulatwialo kompana- męskie, które na dodatek muszą mieć ogromne możliwości 

wania. wokalne, pewną ruchliwość ... Łatwiejsze byłoby posłużenie 

„Ubu Rex" - pana 

pierwsza opera buf

fa wywotata komen

tarze, że oto Pende

recki z sacrum prze

szedł do profanum. 

Po dwóch latach od 
światowej prapre

miery zobaczymy 

w kraju niemal jed

nocześnie dwie real~ 
zacje: łódzką i kra

kowską. 

się chórem, ale ja z chóru zrezygnowałem. 

Jest to rzeczywiście pewne .odejście w bok", ale przecież ja 

nie jestem tylko kompozytorem muzyki sakralnej. Być może 

moja muzyka sakralna jest bardziej znana, ale to nie zna

czy, że tylko ona mnie interesuje. Zajmuję się różnymi for

mami, rodzajami, gatunkami muzycznymi. Napisałem czte

ry opery: trzy seria, jedną buffa, następna prawdopodobnie 

będzie seria, lecz równie dobrze może się zdarzyć, że napi

szę operę buffa. A teorie na temat sacrum i profanum: pro

szę pana, przecież nie mogłem napisać .Ubu .. ." językiem 

np. requiem. Buffa musi być lekka i dowcipna. 

I bardzo jestem ich ciekawy, bo to z pewnością będą dwie 

zupełnie inne realizacje. Krzysztof Nazar, który przygotował 

.Ubu .. ." w Krakowie, nigdy wcześniej nie reżyserował opery. 

W Łodzi również po raz pierwszy z tym gatunkiem spotkał 
się Lech Majewski. Mam nadzieję, że obie będą równie uda

ne. 
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UBU KROL 

CZYLI „ŁACINA" 
ZDOBYWA 

TEATR 

„Ubu Roi" był pierwotnie paszkwi
lem 11a pewnego belfra. Alfred Jar
ry piszqc tę sztukę jako uczeń girn-
11azjal11y w wieku niecałych 15 lat 
prag11ql jedynie wyszydzić swego 
11ielubia11ego profesora fizyki. Prze
kręci! nieco nazwisko tegoż nauczy-CARL H. HILLER 
ciela, wobec czego „ He bert" (tak 
ów profesor się nazywał) przemieni! 

się w „ Pe re Hebe", co było aluzjq do jego tępoty 

(hebeter = zidiocieć). Wystawił rzecz w postaci przed
stawienia kukiełkowego i rów11ocześ11ie opublikował 
sztukę w piśmie literackim „ Livre d' Art" pod ty tulem 
„Ubu Roi ou Les Polo11ais" („Ubu król czyli Polacy") . 
Jarry nie zdawał sobie sprawy, że tym ucmiowskirn 
utworem stał się prekursorem całkiem nowego stylu 
dramatu. Gdy sztukę tę, teraz już pod obemyrn tytu
łem „Ubu Roi", wystawiono 10 grudnia 1896 po raz 
pierwszy 11a profesjonalnej scenie - było to w paryskim 
Thedtre de l'Oeuvre - Alfred Jarry miał 23 lata. Dzień 
ten zapisany został w historii jako data narodzin surre
alizmu i teatru absurdu, po11iekqd też dadaizmu, cho
ciaż nie używano wówczas jeszcze tych terminów. Al
fred Jarry po premierze swej sztuki „Ubu Roi" stał się 
dramatopisarzem sławnym na cały świat. Niezbyt dłu
go jednak mógł się cieszyć tq slawq, bo zmarł 11 lat 
pófoiej, rna.i-'lc zaledwie 34 lata. 

Nad praprernierq „Ubu Roi" świat literatury i sztuki, 
jak również społeczeństwo Paryża, zapewne przeszłyby 
do porzqdku dzie1111ego, gdyby nie to, że Jarry jako 
pierwszy wprowadził 11a scenę „łacinę", chociaż posłu
żył się kamuflażem. Wszyscy jednak odczytywali prawi
dłowo wyraz „rnerdre" (po polsku „grów110", a w nie
mieckim libretcie Pendereckiego „Schreisse"). Słowo to -
dziś używane we wszystkich kręgach społeczeństwa -
wywołało wtedy niebywały skandal. Ale włafaie dzięki 
ternu sztuka Jarry'ego stała się tak popularna, że każ
dy chciał jq zobaczyć na scenie i na własne uszy usły
szeć ów „brzydki" wyraz. W wyniku zaciekłych prote
stów jednak sztuka została zdjęta z afisza już po 
dwóch przedstawieniach. Tym bardziej stała się głośna. 
Choć mało kto jq naprawdę znał, mówiono o niej wszę
dzie. Król Ubu stał się dla tych, którzy go nie mali, 
wręcz rnitycmq postaciq o tajemniczym macze11iu. 

Krytycy pomali jednak od razu, że 
sztuka Jarry'ego poza owq „łaci11q" 
miała całkiem i1111e walory. Spo
strzegli 011i, iż autor chciał widzom 
pokazać jak gdyby w krzywym 
zwierciadle oblicze mieszczuchów 
w całej ich okazałości - wstrętnych, 

zarozumiałych, złośliwych i do głębi 
nieludzkich. Jak zauważył Catulle 
Mendes, jeden z założycieli grupy li
teratów Les Parnassie11s, Jarry po
kazał „ wiecmy kretynizm człowie
ka, jego wiecmq lubieżność, wiecz-
11q żarłocmość, jego do tyranii wy
olbrzyrnio11q podłość i11sty11ktu, jego 
pruderię, ale też moty, patriotyzm 
i ideały ludzi, którzy sq po dobrym 
obiedzie". Poz11a110 więc, że Jarry 
pisał groteskę 11ie tylko pod wzglę
dem formy literackiej przez okale
czenie języka i 11arusze11ie tabu, lecz 
ponadto, i przede wszystkim, pod 
względem treści w koszmarnej wizji 

potworów - Ubu i jego żony, syrn
bolizujqcych 11aj11iższe i11sty11kty 
człowieka. Nie tylko sytuacje 
w sztuce Jarry'ego sq absurdalne, 
lecz w ogóle całe życie jest absur
dem - w każdym razie tak interpre
towali to repreze11ta11ci teatru ab
surdu, którego prekursorem włafaie 
był Jarry . Ponieważ w życiu nie ma 
logiki, wobec tego też ludzka mowa 
jest w gruncie rzeczy niezdatnym 
środkiem porozumiewania się - tyl
ko w szyderczym śmiechu znaleźć 
można wyzwolenie. 
·o sztuce Jarry'ego dramatopisarz 
francuski Henri Gheo11 pisał, że jak
kolwiek by się jq interpretowało, to 
nie ulega wqtpliwości, iż jest ona 
na wskroś teatralna, bo na pograni
czu rzeczywistości stwarza swoisty 
świat za pornocq maków i symboli. 
Jarry mieszał fikcję z rzeczywisto
ściq tak doskonale, że powstał no-
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wy gatunek literatury, który jednak 
dopiero w latach dwudziestych 
otrzymał konkretnq nazwę surreali
zmu. Pisana na wzór teatru Grand 
Guignol parodia ówczesnego kon
wencjonalnego teatru naturalistycz
nego kreowała też nowe środki wy
razu scenicznego. Transparenty 
i plakaty zastqpity dekoracje sce
niczne, dominowały maski zamiast 
charakteryzacji i marionetkowe ru
chy miast naturalnego poruszania 
się. Wszelkie akcje rysowane byty 
wyraźnie w kolorach czarno-bia
łych. Aktorzy „grali" swe role z dy
stansem, czyli nie wcielajqc się 

w postaci, co było kompletnym 
odejściem od dotychczas obowiqzu
jqcych reguł gry naturalistycznej. 
Charakter syntetyczny sztuki został 
podkreślony też przez wtqczenie do 
niej muzyki. Za scenq bowiem gra
no na fortepianie i na cymbałach 
muzykę przygotowanq specjalnie do 
tego celu przez Claude'a Terrasse. 

Jarry'ego Ubu - to człowiek odstrę
czajqcy, tchórzliwy, żarłoczny, roz
zuchwalony, zakłamany, okrutny, 
zbójecki i z gruntu nieobliczalny, 
czyli po prostu potwór. 
Umiejscowienie akcji „Ubu króla" 
w Polsce miało znaczenie tylko 
o tyle, że Polska była w zachodniej 
literaturze długo synonimem kraju 
egzotycznego, kraju imaginowane
go, w którym dziać się rnogq dziw
ne zgoła rzeczy. Przykładem tego 
jest chociażby Calderona de la Bar
ki „La vida es suei'io" (Życie jest 
snem) z roku 1635. Również Polska 
Jarry'ego jest takim egzotycznym 
krajem, krajem, gdzie matka Ubu 
na wzór szekspirowskiej Lady Mac
beth podżega rozzuchwalonego 

mieszczucha Ubu do zabójstwa kró
la (Polski!) i do uzurpowania sobie 
prawa do jego tronu. Ostatnie sło
wa Ubu w sztuce Jarry'ego brzrniq 
„Gdyby nie było Polski, nie byłoby 
Polaków". Za rzeczywistym nonsen
sem tych słów kryje się prosta wy
mowa, bowiem Jarry pytany o jego 
Polskę powiedział wyraźnie „La Po
logne, c'est-a-dire Nulle Part" czyli 
„Polska - to znaczy nigdzie". Skoro 
więc nie ma „Polski", nie ma też 
„Polaków" takich, jacy sq pokazy
wani w „Ubu królu", wobec czego 
wszystko jest czystq fikcjq - z sen
sem lub też bez. 

Własna twórczość zmieniła też Jar
ry' ego, który zaczqł coraz bardziej 
prowadzić życie fikcyjne i nadreal
ne, stał się człowiekiem ekscentrycz
nym, nadużywajqcyrn w dodatku 
alkoholu. Zwiqzat się ze środowi

skiem symbolistów i przez pewien 
czas wydawał wspólnie z teorety
kiem symbolizmu Rerney de Gour
montem pismo literackie „ Yma
gier" 1, zanim został reżyserem 
w Thedtre de l'Oeuvre. Ubu stał się 
dla Jarry'ego istnq obsesjq. Powra
cał do niego przez całe swe życie. 
Pisał sztuki jak „Ubu cocu", „Ubu 
enchatne", „Ubu sur la butte" i „To
ut Ubu". We wszystkich głównym 
bohaterem właśnie jest król Ubu. 
Powstał w ten sposób przez tema
tyczne rozszerzenie świata potwora 
cały cykl. W „Ubu encha!ne" (Ubu 
przykuty) z roku 1900 bohater jest 
zwiastunem nowej epoki bezwzględ
nego niewolnictwa. Gdy w „Ubu 
królu" sarn był bezwzględnym tyra
nem, w „Ubu enchatne" postuluje 
bezgranicznq służbę innym wład
com. Przykład Ubu porywa lud, 



który daje się dobrowoln.ie przykuć 
do galer. Szczęśliwi galern.icy pan.u
jq n.ad morzami. Jest to złowieszcza 
wizja podbicia i ujarzrnien.ia dusz, 
która w okrutny sposób tak szybko 
miała się sprawdzić w n.aszej rze
czywistości. W „Ubu cocu" (Ubu ro
gacz) z roku 1898 wystawion.yrn po 
raz pierwszy jedn.ak dopiero 
w 1944 r. bohater jest patafizykiern 
czyli reprezen.tan.tern nauki o wyjqt
kach. Z sumieniem w walizce za
gnieździ się w dornu kolegi, którego 
chce przybić do pala męczeńskiego, 
co ma być próbq jego zemsty na 
egipskim posqgu Mernn.on.ie, z któ
rym Matka Ubu go zdradza. Ubu 
wyrusza do Egiptu, gdzie w pustyni 
roi się od mieszczuchów Jran.cu
skich. Na końcu pojawia się kroko
dyl, a Ubu ogłasza „C'est un. z'oise
au" - jest to gra słów ozn.aczajqca 
tyle co „Oto wstrętn.y len.iuch". 

Z jego sztuk n.aj bardziej zn.an.q jest 
„Ubu król", najdoskon.alszq jedn.ak 
- jeśli chodzi o wymowę - jest n.ie
wqtpliwie „Ubu przykuty". Sztuki 
Jarry'ego po dziś dzień rnane sq 
bardziej z tytułów, aniżeli z realiza
cji scen.iczn.ych. W An.glii i w Sta
nach Zjedn.oczonych gran.o „ Ubu 
króla" po raz pierwszy dopiero 
w roku 1952, a w Niemczech w ro
ku 1959. W 1958 Jean. Vitar wysta
wi! z wielkim powodzen.iern całq 

trylogię w swym paryskim TheO.tre 
National Populaire. Nadal jedn.ak 
sztuka ta jest n.ader rzadko wysta
wian.a. Dopiero dzięki operze 
Krzysztofa Pendereckiego zdobyła 
ostatnio szerszy rozgłos . 

Carl H. Hiller 1 „Ymagier" - od 
słowa imagery = 
obrazkowy opis 
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„Ubu król" 
Krzysztof Teodor Toeplitz 

Fragmenty wstępu do „Ubu króla" 
Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, Warszawa 1989 

utrwalił się w potocznej opinii jako 
sztuka „sztubacka", niesłychany żart li
cealisty. (. .. ) Powtarzam tu za innymi 
zwrot „sztubacki". Dzieje się tak jednak 
nie tylko dlatego, że Jarry napisał „Ubu 
króla" mając rzeczywiście lat czterna
ście i będąc uczniem liceum w Rennes 
(. .. ). „Sztubackość" jest bowiem w tym 

utworze kategorią estetyczną, żeby nie powiedzieć - mo
ralną. Jej podstawą jest anarchiczna kpina. Pierwszym 
obiektem tej kpiny staje się oczywiście sztywna 
i ugrzeczniona obyczajowość, wpajana uczniom zarówno 
przez środowisko domowe, jak i przez szkołę. Szokujące 
dla nauczycielskich uszu „grrówno", powtarzane co dru
gie zdanie, zamiłowanie do obscenów, odwracanie kon
wencjonalnych zwrotów towarzyskich należących do do
brego tonu („Bardzo dziś jesteś brzydka, moja żono. Czy 
dlatego, że mamy gości?" - mówi Ubu do Ubicy), 
wszystko to są typowe demonstracje uczniowskiego, 
szczeniackiego sprzeciwu wobec konwenansu narzucane
go przez otoczenie. Podobny anarchiczno-sztubacki bunt 
znajdziemy później w młodzieńczym filmie Jeana Vigo, 
„Zero de conduite", sztubackością karmi się „Ferdydur
ke" Gombrowicza. Dziś z tego samego powodu młodzi 
ludzie malują sobie na kolorowo włosy, wycinają dziury 
w ubraniu lub wpinają sobie agrafki w uszy. 

„Ubu król" jest jednak nie tylko sztubackim grymasem 
obyczajowym, gombrowiczowską „miną", wykonaną za 
plecami nauczycieli i rodziców. Jest to również grymas 
wykonany w stronę kultury. Proszę przyjrzeć się dokład
niej konstrukcji tej sztuki, opowiadającej o upadku pra
wowitego króla Wacława obalonego przez Ubu, a na
stępnie o zemście, jaką na uzurpatorze wywiera syn kró
lewski Byczysław, nadciągający na czele sprzymierzonych 
potęg. Jest to przecież konstrukcja klasycznego dramatu 
historycznego, przez szyderczą tkankę „Ubu króla" prze
świeca Szekspir z „Ryszardem Ili". Pokolenie Alfreda Jarry 
wzrastało w kulcie namaszczonego, pompatycznego hi
storyzmu. (. . .). Ale na kult ten odpowiadano drwiną. 
Jarry rzeczywiście musiał być niezłym uczniem, skoro tak 
bystro przeniknął powtarzający się schemat konstrukcyj
ny historycznego dramatu, nasycając go jednak zgoła 
odmienną treścią - ironiczną, wulgarną, parodystyczną. 

Ubu - uzurpator jest tchórzliwym, obleśnym chamem, 

władza kojarzy się dlań z obżarstwem, opilstwem i bez
litosnym łupieniem skóry ze swych poddanych. 

To, co w dramacie historycznym obleczone jest w pate
tyczne zwroty, u Jarry' ego pokazuje się nagie, jako dąże
nie do dogodzenia kieszeni i brzuchowi. To już nie są tyl
ko obscena, obliczone na drażnienie nauczycielskich uszu 
- to drwina z wartości upozowanych na podniosłe ista
nowiących o etosie mieszczańskiego społeczeństwa, któ
re Jarry sprowadza do zwyczajnej chciwości, rozpasania 
i okrucieństwa. (. .. ) 

Jest ciekawe, że według świadectw współczesnych sam 
Jarry - szczupły i niepozorny - w sposobie wyrażania się, 
w bezczelnej bezpośredniości charakteryzował się na 
swojego Ubu. A więc Ubu był dla niego czymś więcej niż 
tylko zwycięskim chamem, czymś w rodzaju Edka 
z „Tanga" Mrożka. Był on także w szczególnym sensie 
człowiekiem wyzwolonym, wolnym od hipokryzji, szcze
rym w swoim prymitywizmie ocen i motywów. 

Myślę, że tym właśnie cechom „Ubu król" zawdzięcza 
swoją nieśmiertelność. Jego premiera przypadła na schył
kowe lata „pięknej epoki" mieszczaństwa, ale już za 
chwilę pierwsza wojna światowa postawiła tę epokę i jej 
wartości pod znakiem zapytania. Patetyczne słowa i ge
sty doprowadziły do niedorzecznej, monstrualnej jatki. 
Surrealiści, wyciągający najskrajniejsze wnioski artystycz
ne z kryzysu mieszczańskiego świata, odnaleźli w „Ubu 
królu" swego prekursora. Podobnie „Ubu król" Jarry'ego 
zjawia się zawsze wówczas, gdy fałszywe namaszczenie 
staje się nie do wytrzymania, przerastając ramy powsze
dniego doświadczenia. (. . .) 

(. .. ) naturą społeczności ludzkiej jest nieustanne produ
kowanie póz i konwencji, natomiast naturą ludzkiej prze
kory, niezbędnej dla zachowania równowagi, jest równie 
nieustanne reagowanie na to śmiechem. Jarry wpisał się 
swoją sztuką w ten niezniszczalny mechanizm. 
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Streszczenie libretta 

Rzecz dzieje się w Polsce, 
czyli nigdzie. 

AKT I 
Ubu, rotmistrz dragonów, jest oficerem 
przybocznym króla Polski Wacława. 
Podżegany przez żonę, planuje zamor
dowanie rodziny królewskiej . Chce ob
jqć tron polski, przy czym królowanie 
kojarzy mu się głównie z bogactwem, 
nowymi strojami l obfitym jedzeniem. 
Państwo Ubu wydajq ucztę, na którq 
zapraszajq rotmistrza Bordure'a l jego 
towarzyszy, chcqc ich pozyskać jako 
wspólników. Bordure, któremu Ubu 
obiecuje tytuł księcia Litwy, przystępuje 
do spisku. Przybywa goniec. Ubu zosta
je wezwany przez króla. Idzie do kró
lewskiej pasiekl pełen najgorszych prze
czuć. Tymczasem król Wacław, w na
grodę za zasługi, mianuje go hrablq 
Sandomierza. 

W domu państwa Ubu spiskowcy usta
lajq plan zamordowania króla podczas 
majqcej się odbyć następnego dnia pa
rady . Przed udaniem się na uroczystość 
król Wacław gani jednego ze swoich 
trzech synów - Bougrelasa za złe zacho
wanie wobec Ubu l zabrania mu uczest
niczenia w paradzie. Żona Wacława, 
królowa Rozamunda opowiada m"ężowl 
o śnie, w którym Ubu morduje króla 
l przywłaszcza sobie jego koronę. Król 
Wacław, niezrażony, wchodzi na trybu
nę . Podczas parady Ubu, zbliżywszy się 
do króla depcze go po nogach l krzyczy 
„grówno", co jest hasłem dla reszty spi
skowców. Król Wacław zostaje zabity, 
jego dwaj synowie również. Bougrelas 
z matkq uchodzq w góry . Clenie zmar
łych powlerzajq synowi królewskiemu 
troskę o zemstę. 

AKT li 

Ubu, po objęciu władzy, rozdaje ludowi 
mięso l złoto oczekujqc w zamian rzetel
nego płacenia podatków. Urzqdza wy
ścig; kto przybiegnie pierwszy dostanie 
skrzynię ze zlotem. Podczas zawodów 
Ubu każe uwięzić Bordure'a. Następnie 
rozkazuje zgromadzić szlachciców. Ska
zuje wszystkich na tortury, a sam za
garnia ich dobra. „Reformuje" wymiar 
sprawiedliwości l finanse, torturujqc sę
dziów i finansistów, ustalajqc nowe pra
wa l nowe podatki, m.ln. od małżeństw 
l zgonów. 

Rotmistrz Bordure, po ucieczce z więzie
nia przybywa na dwór cara, proszqc go 
o zorganizowanie wyprawy przeciwko 
uzurpatorowi. Car zgadza się. 

W otoczeniu świty Ubu udaje się na 
wieś, by śclqgać podatki. Protestujqcych 
wieśniaków wsadza do maszyny slużq
cej do wyciskania pieniędzy. Posłaniec 
cara przynosi informację o wypowiedze
niu wojny . Ubu dosiada konia l rusza 
do boju. 

Ubu dociera na pole bitwy l sqdzqc, że 
car nie zaatakuje przed obiadem, roz
puszcza swoje wojska. Tymczasem Ro
sjanie atakujq l Ubu zostaje ranny . 
W czasie bitwy wśród żołnierzy cara 
rozpoznaje swojego dawnego zausznika 
Bordure'a. Zabija go l rozszarpuje jego 
zwłoki. Następuje pojedynek na prze
zwiska między Ubu i carem. Przegrywa 
Ubu. Uclekajqc modli się do Świętej 
Panny, która ukazuje mu się z nieba. 
Car gonlqc Ubu wpada do okopu. Wy
daje się wtedy, że Polacy zwyciężq, ale 
w cara wstępuje nagle potężny duch 
walki. Władca prowadzi swojq armię do 
zwycięskiego boju. 

Pokonany Ubu udeka przez ośnieżone 
pola Litwy. Jego żołnierze padajqjeden 
po drugim. Przybywa Ublca, wygnana 
z Polski przez Bougrelasa. Ublca, Ubu 
l jego drużyna odpływajq, by zakładać 
nowe państwo, zdobywać nowe ziemie. 



ANTONI WICHEREK 
jeden z najwybitniejszych w kraju dyrygentów operowych 
i symfonicznych. 
Zaczynał jako asystent dyrygenta w Operze Wrocławskiej, później 
byt dyrygentem w Operze w Poznaniu, kierownikiem artystycznym 
i pierwszym dyrygentem w Teatrze Wielkim w Warszawie, a także 
jego naczelnym dyrektorem. Byt wykładowcą PWSM w Warszawie 
(1969-19 76), szefem muzycznym Filharmonii i Opery w Kairze 
11981-1982), współpracował z operami w Diisseldorlie, 
Wiesbaden, Gelsenkirchen, Berlinie (1982-1987), szefem muzycz
nym Opery w Oberhausen (1983-1987). Zrealizował „Straszny 
dwór" w Bukareszcie oraz „Halkę" w Ankarze i Oberhausen. 
Od września 1991 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym 
Teatru Wielkiego w Łodzi. W tym czasie teatr zaprezentował jede
naście premier, w tym trzy (PARIA Moniuszki, ZŁOTY KOGUCIK 
Rimskiego-Korsakowa, AIDA Verdiego) przygotowane muzycznie 
przez dyrektora Wicherka. 

FRANCISZEK STAROWIEYSKI 
artysta ma/ar~. grafik, scenograf. Studia malarskie odbyt 
w Krakowie w latach 1949-1952 u profesorów: Wojciecha Weissa 
i Adama Marczyńskiego, następnie w Warszawie u profesora 
Michała Byliny. 
Artysta, znany przede wszystkim z plakatów, ma na swoim koncie 
liczne wystawy indywidualne w Polsce oraz prawie wszystkich kra
jach świata . Otrzymał wiele nagród, m. in. na Międzynarodowym 
Biennale Sztuki w Sao Paulo ( 19 73), Międzynarodowej Wystawie 
Plakatu Filmowego (Cannes 1974), Międzynarodowym Biennale 
Plakatu w Warszawie ( 19 76), wystawie „Annua/ Key Award" (Los 
Angeles 1978), Konkursach na Plakat Filmowy na Międzynarodo
wym Festiwalu Filmów w Chicago (1979 i 1982). 
Byt stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz 
Jackson - Pollock Foundation. W 1980 prowadził wykłady 
w Berliner Hochschule der Kiinste . 
Od 1980 roku realizuje ,,Teatr rysowania"; przy tworzeniu 
olbrzymich kompozycji obecna jest publiczność. 
Artysta, byty sportowiec, jest zapalonym kolekcjonerem 
sztuki baroku. 
O Franciszku Starowieyskim nakręcono kilka filmów, z których 
najgłośniejszy jest „Bykowi chwata" Andrzeja Papuzińskiego. 

LECH MAJEWSKI 
w 19 77 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii 
PWSFTv i T w Łodzi. Jeszcze przed wyjazdem z Polski Lech Ma
jewski wyreżyserował, na podstawie wtasnych scenariuszy 
dwa filmy fabularne: 
ZWIASTOWANIE (1978) i RYCERZ 11980). „Rycerz" prezentowany 
byt w Anglii na festiwalach w Cambridge i w Londynie, a w USA 
spotkał się z dużym zainteresowaniem. W „New York Times" Janet 
Maslin napisala o nim: „ ... fascynująca przypowieść, utrzymana 
w surowym stylu, wyreżyserowana pewną ręką Lecha Majewskie
go." Pracował również jako reżyser teatra/ny. W 1977 roku war
szawski Teatr Studio wystawił ODYSEJĘ Homera w jego reżyserii. 
Latem 1. 982 roku Majewski zaprezentował w Londynie ODYSEJĘ 
LONDYNSKĄ. Przedstawienie odbywało się na Tamizie i zdobyto 
duże uznanie krytyki i publiczności. Londyński „ Times" określił je 
1ako „potężny teatr". 
W Polsce Lech Majewski opublikował trzy zbiory wierszy - BAŚNIE 
Z TYSIĄCA NOCY I JEDNEGO MIASTA („Śląsk", 1978!, POSZUKI
WANIE RAJU („Czytelnik", 1979), MIESZKANIE („ Wydawnictwo Lite
rackie", 1981) oraz debiut prozatorski KASZTANAJA („Czytelnik", 
1982). 

W oparciu o tę powieść powstał scenariusz LOTU ŚWIERKOWEJ 
GĘSI, filmu będącego amerykańskim debiutem Majewskiego. Film 
wyprodukował Michael Hausman, producent m.in. „Amadeusza" 
Mi/osa Formana. 
W 1986 roku Majewski wyjechał do Rio de Janeiro, by napisać 
scenariusz wspólnie z Ronaldem Biggsem, „mózgiem" słynnego 
napadu stulecia. WIĘZIEŃ RIO - film powstały w wyniku tej współ
pracy został ukończony w 1988 roku w Pinewood Studios pod 
Londynem. W filmie grają: Paul Freeman („Jeźdźcy Zagubionej Ar
ki"), Steven Berkoff („Gliniarz z Beverly Hills", „Wichry wojny"), 
Peter Firth (,,Tess"), Florinda Bo/kan („Zmierzch bogów") oraz 
Breno Mello (pamiętny odtwórca „Czarnego Orfeusza"). Majewski 
byt zarówno reżyserem jak i producentem filmu. 
W 1990 roku Majewski przeniósł się do Hollywood, gdzie rozpo
czął współpracę z „Propaganda Films", studiem Davida Lyncha 
(„Dzikość serca", „Miasteczko Twin Peaks"J, dla którego zrealizo
wał EWANGELIĘ WEDŁUG HARRY'EGO opartą na wtasnym scena
riuszu. Premiera tego filmu - występują w nim m.in. Jack Kehoe 
(,,Serpico", „Żądło", „Niedotykalni") oraz Rita Tushingham („Smak 
miodu", „Doktor Ziwago"J - odbędzie się w przyszłym roku. 
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W programie wykorzystano 
projekt plakatu, projekty kostiumów i dekoracji 
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świadczy szeroki zakres usług: 
- udzielanie kredytów dla firm i ludności 
- sprzedaż i obsługa: 
kart płatniczych BPH-VISA 
euroczeków 
czeków podróżniczych American Express 

-prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym 
-prowadzenie rozliczeń w obrocie 
międzynarodowym 

- udzielanie gwarancji bankowych dla transakcji 
handlu krajowego i międzynarodowego 

- prowadzenie rachunków 
bieżących i terminowych 

KONSULTING: 
* Obsługa procesów prywatyzacyjnych 
„ Analiza ekonomiczna, finansowa, prawna 
* Obsługa emisji nowych 
papierów wartościowych 

- obsługa pierwotnego i wtórnego rynku 
papierów wartościowych 

- międzynarodowe pośrednictwo handlowe -
International Desk 

-pośredniczenie w udzielaniu kredytów 
ze środków Banku Światowego oraz 
Polsko-Amerykańskiego Funduszu 
Przedsiębiorczości 

LABORATORIA 
FOTOGRAFICZNE -
• SKLEPY FIRMOWE 

KODAK EXPRESS 
Łódź, ul. Narutowicza 8/1 O 
EMPiK - tel./fax 32-21-94 

Łódź, ul.Piotrkowska 55 
(naprzeciw „Stanleya") 
tel. 32-35-69 
tel ./fax 32-23-45 

Kodak 
~TS 

ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG : 

o wywołujemy filmy barwne i slajdy 
o wykonujemy odbitki 

na najwyższym światowym poziomie 

MOŻESZ U NAS KUPIĆ: 

O filmy KODACOLOR GOLD, 
KODAK EKTACHROME i inne 

o baterie KODAKA 
o kasety video KODAKA 
o aparaty fotograficzne KODAKA 
O torby fotograficzne 
o albumy do zdjęć 
O koszulki z napisem 

KODAK EXPRESS 
o odczynniki chemiczne 

do fotografii 
czarno - białej 

FOTO-WORLD 
A JOINT VENTURE 

WITH KODAK 



SuP 
oferujemy Państwu: 

POL-KAUFRING Sp. z o.o. 
Oddział Terenowy w Łodzi 
ul.Sienkiewicza 61 

2-81-69 
924 

ki 
do pielęgnacji twa 
•Synergie 
z naturalnymi subs 
czynnymi 

oraz aparaty pielęgnacyjne 
firmyEpi 
Epilady - do depilacji 
Epissage - do masażu wodnego 

CAL 
to symbol najwymej jakości usług optyc:mych 

-badanie wzroku na}1wwszym zestawem dtagnosJycznym firmy NIKON 
.szeroki uryhór opraw ( AUBF.R, BOURGEOIS, lYLOWARE; NAF-NAF i innych) 
pełny zestaw soczewek korekcyjnycb 
-barwienie soczewek oraz pokrywanie warstwami ntwelujqcymi lN 
-ponadto stoisko kosmetyczne oferuje kosmetyki znanych firm: 
LANCOME, PAI.OMA PICASSO, ARMANI, (,ACHAREL, GUY lAROCHE, RA/PH LAURFIY 

zapraszamy do naszego salonu 
lódź, ul.Piotrkowska 55, tel. 32·35-69 



FIRMA ROKU 1991 
LAUREAT WYRÓŻNIENIA "SREBRNEGO ASA" 1992 

Ubezpieczenia handlu zagranicznego 
a zwłaszcza: ładunków w transporcie międzynarodowym 
i krajowym, towarów w czasie składowania, 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i/lub spedytora. 
Ubezpieczenie należności eksportowych od ryzyka handlowego 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe 
Ubezpieczenia od ognia i kradzieży: 
fabryk, składów, biur, sieci sklepów, budyniów i budowli 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności 

Ubezpieczenia jacht6w morskich 
i wszelkie ubezpieczenia żeglugi 

Ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne 

Ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadk6w 

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolnik6w 

Ubezpieczenia mieszkan 

, 
DBAMY O PANS1WA INTERESY 

I 

W POLSCE I NA CAŁYM SWIECIE 
JUŻ OD 1920 ROKU 

Zapraszamy do naszych biur i pośredników ubezpieczeniowych 



Teatr Wielki w Łodzi 


