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• Pielęgnacji trawników (koszenie , nawożenie) 
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CÓŻ łO za pod każdym względem żywotne , dające do myślenia i bardzo 
śmieszne dziełko : Ubu król, czyli Polacy. Ale też na tę brawurową farsę . napisaną 
przed ponad stu laty przez piętnastoletniego gimnazjalistę z francuskiej prowincji , 
składają się same atrakcje. Pseudohistoryczna intryga, udająca tragedie królew
skie Szekspira, impetyczne wypadki i bezwzględne charaktery, śmiałe obroty akcji , 
parady masek i kostiumów, soczysty język i jędrne dialogi , słowem parodia, grote
ska, hucpa i coś jeszcze. Swoisty czar farsy Alfreda Jarry'ego bierze się z dwu
znaczności : świat ojca Ubu jest taki , jak nam się wydaje, dosadnie naturalistyczny 
i wulgarnie dosadny, lecz jednocześnie jest światem całkiem innym, w jakiś spo
sób niepochwytnym i absurdalnym. Według Jarry'ego prawienie rzeczy zrozumia
łych obciąża umysł i deformuje pamięć , podczas gdy absurd ćwiczy mózg i pobu
dza grę pamięci. Przy czym w Ubu królu absurd nie jest tylko atrybutem formy 
komediowej , lecz także głęboką właściwością rzeczywistości pozaliterackiej . Pod 
maską zgrywy kryje się tu prawdziwa zgroza, a między śmiechem i śmiercią, ko
mediową brawurą i koszmarną zbrodnią zachodzą koniunkcje, mrożące krew w 
żyłach. 

Alfred Jarry, francuski poeta, prozaik i dramatopisarz. urodzo
ny w 1873 roku w Lava! i zmarły w 1907 w Paryżu , według badaczy dziejów litera
tury j uż pierwszymi wierszami i poematami prozą z tomu Minuty piasku- Dziennik, 
1894, jak też dramatem Cezar Antychryst, 1985, zapoczątkował pełnąjęzykowego 
impetu poetykę nadrealizmu i marzeń sennych, czyli surrealizm i oniryzm. Jarry 
cenił dziedzictwo Verlaine'a i między innymi także Lautreamonta, sam stawiany 
jako prekursor przed Apollinaire'em , Bretonem. Eluardem. Michaux i Ionesco. Jako 
piszący "automatycznie" prozaik - niebawem będzie takich więcej - ujawnił się w 
historycznej , gorączkowo-erotycznej powieści Messalina, (1901 ), w "średniowiecz
nym" opowiadaniu Papieżyca Joanna (1908), jak też wydanym pośmiertnie w roku 
1911 utworze Heroiczne czyny i nauki doktora Faustrol/a, patafizyka, gdzie genial
ny wynalazek uczonego, patafizyka, wyrywa rzeczywistość z wszechpotężnych oko
wów banału . Pomijając już inne tytuły , jak L 'Amour en visites czy Le surmale, trze
ba zaznaczyć, że spuścizna młodo zmarłego Jarry'ego nie jest mała i ogłoszone w 
1948 roku Oeuvres completes (Dzieła zebrane) , liczą sobie osiem tomów. 



Jak p 0 daje autor Słownika współczesnego teatru francuskiego, 
postać króla Ubu została wymyślona około roku 1885 przez grupę sztubaków w 
Rennes, naigrawających się w ten sposób ze szkolnego profesora; miał nim być 
staroświecki wykładowca historii. Ich kolega, Jarry, uczynił z Ubu bohatera przewi
dzianej dla teatru marionetek parodii Makbeta, którą napisał w roku 1888 pod tym 
tytułem Ubu roi ou fes Polonais. Sztukę w 1896 roku wydrukował "Mercure de 
France", a zrealizował A.M. Lugne-Poe w paryskim Nouveau-Theatre de la rue 
Blanche, zwanym także de l'Oeuvre. Prapremiera 1 O grudnia 1896 była niezapo
mnianym wydarzeniem, w którym uczestniczyli Yeats, Mallarme, Leautaud, Re
nard i siedemnastoletni Jacques Copeau; krytyk teatralny Francisque Sarcey na 
znak protestu opuścił widownię, Jules de Tinan, manifestując uczucia mieszane, 
klaskał w dłonie i na przemian gwizdał. 

RO I ę U b U zagrał Firmin Gemier, Louise France grała Ubicę , projek
tantami kostiumów i masek byli Bonnard, Vuillard i Toulouse-Lautrec, scenografię 
przygotowali także Ranson i Serusier, muzykę napisał i na fortepianie wykonał 
Claude Terrasse. Porównywano tę skandalizującą premierę ze słynną batalią o 
sztukę Victora Hugo Hernani. 
Jarry reanimował postać Ubu jeszcze w trzech innych sztukach: Ubu cocu (Ubu 
rogacz}, Ubu skowany (Ubu enchaine) i Ubu sur la butte (Ubu na wzgórzu). Publi
kował też "Almanach du Pere Ubu", zresztą farsowość Ubu zjawia się w wielu jego 
utworach , na przykład w La Papesse Jeanne. 

Sam przepełniony rabelais'wskim wigorem i szałem Lautreamonta, Jarry 
czasami identyfikował się ze swoim bohaterem. W wieku trzydziestu czterech lat, 
na kilka dni przed śmiercią, pisał do Rachilde: 

Tym razem ojciec Ubu nie pisze w gorączce (. . .); jego kociołek nie pęknie, 

ale wygaśnie. Zatrzyma się łagodnie, jak zmęczony motor(. . .) 

Sergiusz Sterna-Wachowiak (1993) 



u Bu n a scen ie w Polsce w latach osiemdziesiątych 

Ubu król, tł . Żeleński (Boy), adapt. i reż. Krzysztof Jasiński, teksty songów Władz. 
Jasiński , Szczęsny Wroński, w roli Ubu Władysław Komar, Teatr STU 
Kraków, wersje premierowe 17.X.1981 , 10.IX. 1983 i 29.Vl.1984. 

Ubu skowany, tł. Małgorzata Dobosiewicz, adapt. Bogdan Rudnicki i Adolf Welt
scheck, reż . Adolf Weltscheck, Teatr STU Kraków, premiera 
16. IV.1983. 

Ubu król, tł . T. Żeleński (Boy), reż . Ryszard Major, przedstawienie dyplomowe 
adeptów Ili roku Studium Aktorskiego Teatru WYBRZEŻE Gdańsk, 
premiera 31.111.1984. 

Ubu Królem, tł. Bogusław Brelik, reż. Kazimierz Dejmek, Kum Ubu - Jan Prochy
ra, Kuma Ubowa - Magdalena Zawadzka, Teatr Polski Warszawa, 
premiera 16.V.1991 . 

Tadeusz Żeleński {Boy) 
op Q Wiem t U bardzo zadziwiającą historię Króla Ubu ( czytaj 
ilbil). Dla wielu będzie ona zupełną nowością. Ubu król był zawsze raczej mitem 
literatury, niż jej żywą częścią. Sztukę grano, w r. 1896, w Paryżu , tylko raz; wyda
nie książkowe było przez szereg lat kąskiem dla bibliofilów. (Wiadomo, że to jest 
najskuteczniejszy sposób pogrzebania książki, bo bibliofil sam nie czyta i nie poży
czy innemu). Nie bardzo tedy była sposobność sprawdzić, czy ów Ubu to jest ge
nialne dzieło, jak chcieli jedni, czy też ramota wydmuchana przez snobów, jak twier
dzili inni. Kiedy wreszcie, w r. 1922, wydanie książkowe stało się dostępne 
wszystkim, sprawa Króla Ubu była znacznie przedawniona. 
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Mim o to' wtedy właśnie utwór ten znalazł pewien odgłos w Polsce, 
przynajmniej w formie ustnych komentarzy. Polska, wówczas w miodowym mie
siącu państwowości , była bardzo wrażliwa na swój prestige; chodziły zaś głuche 
wieści , że Ubu Król - podtytuł sztuki brzmi: "Polacy" - jest straszliwym paszkwilem 
na Polskę. Wołano( ... ) o interwencję dyplomatyczną wobec zapowiedzi wznowie
nia Króla Ubu na scenie paryskiej. To było z pewnością przeczulenie. Wprawdzie 
akcja Króla Ubu rozgrywa się w istocie w Polsce, a potworny Ubu nosi przez jakiś 
czas polską koronę na głowie , jednakże chodzi tu o Polskę czysto fantazyjną, kraj, 
którego nie ma na mapie. "Rzecz dzieje się w Polsce, to znaczy nigdzie" - mówił 
autor swoim wstępnym przemówieniu na premierze w roku 1896. Trudno; taka 
była wówczas nasza sytuacja. Pierwszym słowem które, padło ze sceny, było "mer
de" .. . Dziś to jest nic; ale wówczas! I żebyż "merde "; ale i tego nie uszanowano: 
autor przekształcił je fantazyjne na "merdre", w którym, to brzmieniu skandaliczne 
słowo wielokrotność miało się powtórzyć w ciągu wieczora. 

Zdaje się . że to "r" podziała/o szczególnie drażniąco ; po paru zda
niach dialogu zaczął się tumult, krzyki ; publiczność omal nie rzuciła się na scenę ; 

jedni z oburzeniem opuścili salę , inni stawiali na krzesłach , wołali coś , gestykulo
wali.Młodzi dekadenci szyderczym śmiechem dolewali oliwy do ognia.Dodajmy, że 
tej prowokacji słownej towarzyszyły niemniej drażniące pomysły inscenizacyjne, 
urągające ówczesnym szablonom francuskiej sceny. Pierwszy raz zastosowano w 
dekoracjach bezczelną groteskę . Głąb sceny zajmował kominek z palącym się 
ogniem; płonący ten kominek (malowany, oczywiście) , otwierał się na oścież ista
nowił równocześnie drzwi. Po obu stronach kominka rozciąga/ się śnieżny krajo
braz "polski". Sam Ubu był, jak wspomniałem , w potwornej masce; kiedy miał być 
konno, wówczas wieszał sobie na szyi głowę końską z tektury. Zmianę miejsca 
oznaczały napisy, jak W teatrze Szekspira. Tłum , wojsko, reprezentował jeden czło
wiek na czele czterdziestu manekinów trzcinowych. Była i muzyka: ogłuszająca 
orkiestra cymbałów.( ... ) 



U b U ZOS taje, oblega wyobraźnię. wciska się w nią. zmusza do 
widzenia wielu rzeczy pod znakiem Ubu.Ci smarkacze - z zadziwiającym Alfredem 
Jarry na czele - nie wiem czy stworzyli "dzieło" w uroczystym znaczeniu tego sło
wa, ale stworzyli symbol, wzbogacili słownik o kilka plugastw, a skarbiec myśli o 
jedno pojęcie. · 

Cóż zawiera ta sztuka, która dzieje się w nieokreślonej co do czasu Polsce, 
gdzie panuje król Wacław, a gdzie między "kmieciami", występują. .. Jan Sobieski i 
Stanisław Leszczyński ? Napisana serio, mogła to być zupełnie przyzwoita trage
dia historyczna, jakich wiele. Awanturnik, który, podsycany przez ambitną żonę, 
zawiązuje spisek i sam zdobywa koronę; jego krwawe i szaleńcze rządy, wojna 
jaką ściąga na swój kraj samolubną głupotą; finał wreszcie, w którym stara dyna
stia wraca, panowane zaś króla Ubu mija jak krwawy sen - tak, to mógłby być 
kawał normalnej historii , a król Ubu mógłby, pomiędzy Wacławem a Byczysławem , 

spoczywać w grobach królewskich na Wawelu . W jaki sposób temat tak uświęco
ny.mający tak poważne tradycje, mógł wywołać podobny skandal? 

W sposób bardzo prosty: przygoda jest tu rozebrana z pięknych szat, a 
uproszczona i zbrutalizowana do ostatnich granic. Historia "wychodzi na scenę" 
nie tylko nago, ale z bardzo nieprzystojnym gestem. Te uczniaki , nudzące s ię na 
zapadłej prowincji, wymyśliły na własną rękę "kabaret historyczny".(. .. ) 

11 U b U • pisze jeden z krytyków już w parę dziesiątków lat po głośnej pre
mierze - to głupota triumfalna, miażdżąca masą, jednym swoim argumentem, wszy
stko co mogłoby być sztuką, inteligencją, subtelnością, inicjatywą. To zły urzędnik, 
zły szef, tępy generał; to samo państwo i jego gospodarka, o ile się w niej stosuje 
ślepe prawidła , nie troszcząc się o następstwa. Ubu, to władza , która zgłu
piała .. . "( ... ) 

Gdy chodziło o szukanie domniemanych źródeł Króla Ubu, sądzę, że głów
nym natchnieniem tych uczniaków była - po prostu sama lekcja historii. Mogę o 
tym mówić, bo autor Króla Ubu jest prawie moim rówieśnikiem , może o klasę lub 
dwie starszym, z tej samej epoki "naukowej". Obaj zapewne - ja w Krakowie, on w 
Rennes - uczyliśmy się królów rzymskich z datami; i o tym, że początkiem republiki 
stało się zgwałcenie Lukrecji (ściśle w roku 509 przed nar. Chr.) i t. p. 



Otóż czym jest dla młodego chłopca nauka historii podana w skrócie 
ówczesnych (a może i dzisiejszych!) podręczników? Skorowidz królów, wojen, mor
dów, grabieży , okrucieństw, krzywoprzysięstwa , wiarołomstwa .. . Sam Henryk VIII 
angielski, krwawy mąż ośmiu żon , czyż to nie jest król Ubu, a przecież jego zmy
słowy kaprys zadecydował na wieki o religii jego poddanych. Dzieci "kują" o tym ze 
zdumieniem, że to starsi tak robią! Palenie na stosie, zdradzieckie traktaty, gwałce
nie sumień , fałszowanie monety, wycinanie w pień - oto czegośmy się uczyli jako 
Historii, pod czcigodnym godłem, że "historia est magistra vitae". 

A skoro już kto widzi w Królu Ubu proroctwo, może przeciągnąć je 
jeszcze dalej. Gdyby ktoś chciał snuć analogię, mógłby ich znaleźć do syta w tym, 
co się dzieje po świecie . Ileż ludzi, idei, systemów ... żywcem poczętych z lędźwi 
mitologicznego króla Ubu. 

Kto wie, może dopiero dzisiaj można ocenić w całej pełni znaczenie owej 
paryskiej premiery i fakt jej zdumiewającego utrwalenia się w pamięci. Jak w bajce 
Andersena dziecko demaskuje nagość króla kroczącego w urojonej purpurze, tak 
ten piętnastoletni smarkacz całej bużuazyjno-rycersko-politycznej błazenadzie koń
czącego się wieku - wieku, który miał swemu następcy zostawić tak ciężkie dzie
ciństwo - krzyknął swoje soczyste: "Merdrel". 

Nie zrozumiano go ... 



Zastępca dyrektora: Emil Czepulonis 

Koordynator pracy artystycznej : Roma Kobus 
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Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż biletów 
indywidualnych i zbiorowych, oferuje organizację uro
czystości , akademii , koncertów itp. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz . 
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HENRY KRUSE 
Ponad 60 lat partnerem 
w utrzymaniu czystości i higieny 

doradza • sprzedaje • dostarcza 
maszyny i urządzenia czyszczące (automaty, odkurzacze) 
akcesoria do maszyn (nakładki , szczotki, zbiorniki, worki) 
akcesoria do sprzątania (wózki , wiadra , MOP-y, zbieraki do wody, ścierki , gąbk i) 
środki do mycia naczyń · 
środki czyszczące i pielęgnacyjne do wszelkich powierzchni , mebli, urządzeń 
środki do prania wodnego i chemicznego (proszki, środki do impregnacji , odplamiania , 
środki dezynfekujące apretury, antystatyczne) 
środki do higieny osobistej 
dozowniki do płynów i papieru 
wycieraczki , wykładziny wyłapujące brud 
papier higieniczny 
odzież robocza 

HENRY KRUSE Spółka z o.o. 
66 - 400 Gorzów Wlkp . 
ul. Wawrzyniaka 43 

Tel./Fax: (095) 202 - 260 
Tel. : (095) 255 - 44, 252 - 24 

E K 8cALOR 
P.P.U.H. "EKO-CALOR" 

66-400 Gorzów Wlkp. ul Jagiełły 5 
tlx 044 55 42 , tel/fax (095) 232 - 59 

Wykonujemy: 

* nowoczesne instalacje C.O: 
~ kotłownie olejowe i gazowe: 

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 



W repertuarze: 

Edward Red lińsk i: Konopielka , reż. Jerzy Nowacki 

Sławomir Mrożek : Tango, reż Ryszard Major 

Wg A.A.Milne'a Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy , Królik i inni 
reż. Stanisław Kuźnik 

Ray Cooney: Love and Marriage, reż . Jacek Koprowicz 

Marek Hłasko : ósmy dzień tygodnia , reż. Robert Boczkowski 

Leon Moszczyński , Jan Wilkowski : Guignol w tarapatach , real. zbiorowa 

Samuel Beckett: Ostatnia taśma , real. Jerzy Borek 

Friedrich DUrrenmatt: Przypowieści kryminalne 

Programy edukacyjne: 

(Nocna rozmowa , Jesienny wieczór) 
reż . Przemysław Basiński 

/ 
Interpretacje, real. Teresa Lisowska, Beata Chorążykiewicz 
Zabawa w słówka , real. Teresa Lisowska 


