


Alfred Jarry (1873-1907) - francuski poeta, dramaturg, pow1es
ciopisarz, nie bez racji uznawany za prekursora działań artystycznych dada
istów, kubistów i nadrealistów. Postać ekscentryczna zarówno w życiu, jak 
i w literaturze. W 1888 r. rozpoczął dwuletnią naukę w klasie retoryki w liceum 
w Rannes. Tam też stał się jednym z uczestników sztubackich dowcipów na 
temat profesora fizyki , Felixa Frederica Heberta. Jarry, mający już wtedy za 
sobą pierwsze próby dramaturgiczne, wykorzystał postać profesora i krążące 
o nim żarty do stworzenia wraz ze w swymi gimnazjalnymi przyjaciółmi, 

Henrim i Charlesem Morinami, farsy Les Polonais (Polacy). Sztuka ta została 
wystawiona w grudniu 1888 r. w mieszkaniu Morinów w formie teatru 
lalkowego z marionetkami i teatrem cieni. Rękopis tej sztuki zaginął, stąd trudno 
dzisiaj ustalić , w jakim stopniu farsa ta różniła się tak od wystawionego w 1896 r. 
Ubu króla, czyli Polaków, jak i napisanego w 1885 r. Cesara-Antechrista Jarry, 
w którym po raz pierwszy pojawiło się imię Ubu. Jedno nie ulega wątpliwości, to 
sam Jarry wymyślił imię dla swego bohatera. Premiera Ubu króla w Theatre de 
l'Oeuvre prowadzonym przez Lugne-Poe'go stała się wydarzeniem teatralnym 
Paryża. Catulle Mendes w recenzji popremierowej pisał: 

„Poj awiła s ię przed nami postać , stworzona przez ekstrawagancką i brutalną 

wyobraźni ę mężczyzny, niemal dziecka. Ojciec Ubu istnieje. ( .. . )Już się go nie pozbędziecie; 
będzie was prześ l adował, będzie zmuszał bez litości do pamiętani a o tym, że był, że jest. " 

Ubu król przeszedł do historii teatru jako jeden z najgłośniejszych 
skandali teatralnych i zarazem to wydarzenie, które zaznaczyło kres tradycyj
nego teatru i zarazem początek nowego, burzącego zastane konwencje, 
swobodnie igrającego z tradycją, w którym rządzi absurd, groteska i farsa. 
Słynne już „merdre", które Boy-Żeleński przetłumaczył jako „grrówno" (bądź 
„grówno"), rozpoczynające przygody Ubu w Polsce, czyli nigdzie, weszło na 
trwałe do współczesnej historii teatru. 

Utrwalone w Ubu przygody monstrualnej karykatury tyrana Jarry 
kontynuował w dalszych dziejach swego bohatera, czyli Ubu rogaczu, Ubu 
skowanym oraz Ubu na wzgórzu. Podobny typ kreacji literackiej świata można 
odnaleźć w jego powieściach i pismach. Swym dziełem Czyny i myśli Fustrolla, 
patafizyka wprowadził pojęcie „patafizyki" - czyli tej części wiedzy, która miała 
uzupełniać metafizykę jako nauka o rozwiązaniach dokonywanych w sferze 
wyobraźni . 

Ten dekadencki poeta i pisarz, blisko związany z ówczesnym paryskim 
środowiskiem symbolistów, nierzadko tworzył swe teksty w oparach alkoholu. 
I właśnie alkohol oraz trudności materialne doprowadziły do gruźlicy oraz 
zapalenia opon mózgowych. Zmarł w Hospital de Clarite w Paryżu w 1907 r .. 

(Opracowano wedh1g: Mały słownik pisarzy francuskich, 
belgijskich, prowansalskich, Warszawa 1965; Literatura 
francuska, pod red. Antoine Adam, Georges Lerminier, 
Edouard Morot-Sir, T. II, XIX, XX w. , Warszawa 1980) 



Rys. Pablo Picasso 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Świat i teatr Króla Ubu 
(fragmenty) 

„Cóż to za pod każdym względem żywotne, dające do myślenia i bardzo 
śmieszne dziełko: Ubu król, czyli Polacy . Ależ na tę brawurową farsę, napisaną 
przed ponad stu laty przez piętnastoletniego gimnazjalistę z francuskiej prowincji, 
kładają się same atrakcje. Pseudohistoryczna kryminalna intryga, udająca tragedie 
ó lewskie Szekspira, impetyczne wypadki i bezwzględne charaktery, śmiałe 

obroty akcji, parady masek i kostiumów, soczysty język i jędrne dialogi, słowem 
parodia, groteska, hucpa i coś tam jeszcze. [ ... ] Swoisty czar farsy Alfreda Jarry' ego 
bierze się z dwuznaczności: świat ojca Ubu jest taki , jak nam się wydaje, dosadnie 
naturalistyczny i wulgarnie dosadny, lecz jednocześnie jest światem całkiem innym, 
w jakiś sposób niepochwytnym i absurdalnym. Według Jarry'ego prawienie rzeczy 
zrozumiałych obciąża umysł i deformuje pamięć, podczas gdy absurd ćwiczy mózg 
i pobudza grę pamięci . Przy czym w Ubu królu absurd nie jest tylko atrybutem 
formy komediowej, lecz także głęboką właściwością rzeczywistości pozaliterac
kiej . Pod maską zgrywy kryje się tu prawdziwa zgroza, a między śmiechem i śmier
cią, komediową brawurą i koszmarną zbrodnią zachodzą koniunkcje, mrożące krew 
w żyłach .[ ... ] Ubu król - według Copeau ponura i lakoniczna farsa, wedh1g Rolanda 
Barthesa dzieło niekulturalne, którego niechlujstwo ma drażnić jak śmieci w salonie 
- pozostaje utworem kąśliwym i jadowitym, mierzącym jednym żądłem w przy
szłość , czyli zwiastującym nasz wiek XX, drugim zaś celującym w przeszłość , gdyż 
ma się przewartościować tradycję. Andre Breton, papież francuskiego surrealizmu, 
widział w Ubu królu wielką sztukę nowoczesną, mściwą wobec tradycji i zarazem 
proroczą. [ .. . ] 

Ojca Ubu poznajemy jako rotmistrza dragonów, oficera przybocznego króla 
Polski, Wacława, kawalera polskiego orderu Czerwonego Orła, byłego króla 
Aragonii , hrabiego Sandomierza, wreszcie - po tych zmyślonych, nieprawdo
podobnych tytułach - jako królobójcę, króla i eks-króla - uchodźcę. Ten mons
trualny pajac o odrażającym usposobieniu, zwierzęcy, ordynarny, tchórzliwy, bru
talny i zły porównywany jest lub koligacony z żydowskim Marolfem czyli Mar
chołtem, z rabelais'wskim Pantagruelem, niemieckim Hunswurstem, austriackim 
Kasperle, uchodzi za brutalną parodię neapolitańskiego Pulcinelli, francuskiego 
Poliszynela, angielskiego Puncha, rosyjskiego Pietruszki , przypomina krwawego 
Magnata, wcielenie złośliwego Absurdu, szalejącego , megalomańskiego , żarłocz

nego, chciwego, despotycznego Mieszczucha. Obfiotość wielonarodowych koli
gacji i różnokulturowych podobieństw, tożsamość historyczna, społeczna i sty
listyczna postaci ojca Ubu, która przypomina jedność w wielości - wszystko to 
podpowiada, że mamy do czynienia z figurą w wysokim stopniu uniwersalną, 
powszechną, rzec można: ogólnoludzką. " 

(Sergiusz Strena-Wachowiak, Świat i teatr Króla Ubu, Wprowadzenie do: Alfred 
Jarry, Ubu król, prze!. Tadeusz Że leńsk i (Boy), Bydgoszcz 1993, s. 111 - Yll , XYll). 
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Rys. Alfred Jarry 

Małgorzata Sugiera 

Jarry: prawda maski 
(fragmenty) 

„[„.] Akcja pięciu aktów Ubu króla rozwija się bez specjalnych kom
plikacji, wprost schematycznie, a w dodatku przez cały czas rozbrzmiewa -
poczynając od tytułu jawnie odsyłającego do tragedii Sofoklesa Edyp król -
znajomymi echami sztuk Szekspira, Racine'a i francuskich romantyków. 
Niemal bez ekspozycji wchodzimy in media res, bo oto Ubica, wzorem Lady 
Makbet, podsuwa mężowi śmiały pomysł sięgnięcia po polski tron. Rotmistrz 
Bardior, za obietnicę tytułu księcia Litwy, bierze na siebie zabicie Króla 
Wacława, a zaproszeni na ucztę biesiadnicy - jak spiskowcy w Juliuszu Cesarze 
- przysięgają uroczyście „porządnie zabić króla". [ ... ] To prawda, klasycznie 
niemal prowadzone przez trzy pierwsze akty wydarzenia w Ubu Królu tracą 
następnie swój wzorcowy charakter. Zaczyna rządzić przypadek, rwą się nici 
logicznych związków między scenami, zakończenie czwartego aktu i rozpo
częcie piątego w tym samym miejscu i czasie jawnie demonstruje samowolę 
autora, a szczęśliwe dla Ubu i Ubicy rozwiązanie akcji manifestacyjnie gra na 
nosie tym wszystkim, którzy spodziewali się finału zgodnego z podpowia
danymi tak nachalnie na początku szekspirowskimi tradycjami. U Jarry'ego 
ostatnia scena nie stanowi bowiem aktu przywrócenia społecznego i kosmicz
nego porządku, naruszonego przez kolejne zbrodnie tytułowego bohatera. 
Wręcz przeciwnie. Obraz statku płynącego w stronę Francji, podobnie jak przy 
pominane co jakiś czas wcześniejsze panowanie Ubu na tronie w Aragonii, 
podkreśla podstawową cykliczność jego przygód i realność zagrożenia, jakie 
stanowi. Powoli zatem schemat rozwoju akcji dramatu historycznego nicuje się 
na swoją burleskową, komediową, wręcz farsową stronę pod wpływem dekon
strukcyjnego działania głównych postaci , które wyrokiem autora znalazły się 
w okolicznościach wyraźnie skrojonych na ich miarę. [ ... ] 

W całym dramacie Jarry'ego język nie spełnia swojej podstawowej 
Rys. Alfred Jarry 



funkcji. Zamiast służyć jawnie komunikacji między postaciami, a skryci 
komunikacji między sceną a widzami, ogranicza się do funkcji cielesnego 
symptomu. Staje się oznaką gniewu bądź strachu na tej samej zasadzie, najakiej 
dreszcze sygnalizują trawiącą organizm gorączkę. Marionetkowość postaci 
Ubu króla nie musi być zatem nawet szczególnie akcentowana sztywnością 
ruchu i kanciastym gestem. Istnieje już bowiem w samym punkcie newral
gicznym dramatu: w sposobie funkcjonowania języka jako przede wszystkim 
cielesnego tiku. [ ... ] Ubu i język, jakim się posługuje, to jedno i to samo, gdyż 
mówienie stanowi taki sam bezpośredni produkt jego cielesności , jak pot i ślina. 

Takie spojrzenie na funkcjęjęzyka w Ubu królu przekonuje, że Jarry nie 
tylko dla komediowej zabawy sięgnął po łatwy do rozpoznania schemat akcji 
dramatu historycznego i pilnie starał się, by widzowie ani na moment nie stracili 
go z oczu, piętrząc aluzje, nawiązania i sparodiowane cytaty do sztuk Szekspira 
i romantyków. [ ... ] Im bardziej jednak wydarzenia biegły swym przypisanym 
torem, tym bardziej wyraziście rysowała się na ich tle sylwetka Ubu, a dramat 
historyczny ujawniał swój pretekstowy charaker i przełamywał się w komedię 
charakteru. Żadnego innego nie miał przecież powodu Jarry, aby uruchomić 
wypożyczony od Szespira samoczynny Mechanizm królobójstwa i utraty tronu, 
niż prezentacja Ubu w majestacie jego uniwersalnych cech charakteru. [ ... ] 

Jarry okazuje się zatem pierwszym z tych licznych twórców teatralnych 
XX wieku, którzy świadomie szukają konfrontacji z widzami i ilością nieza
dowolonych, opuszczających salę z trzaśnięciem drzwi, mierzą skuteczność 
swojej sztuki. Nie był to wszakże ten typ konfrontacji, jaki podsuwała dotąd 
odbiorcy - świadoma swego celu i wskazująca bez ogródek - parodia, ironia czy 
satyra. Razem z Jarrym pojawiła się nowa zasada komunikacji między sceną 
a teatralnymi odbiorcami, polegająca - co istotne - na demonstracyjnej odmo
wie wyznaczenia jednego z jej obowiązujących modeli. Postawiony w obliczu 
łączącego tragizm i komizm, wysokie i niskie, serio i buffo tekstu dramatu czy 
jego teatralnej realizacji widz nie bardzo wiedział, jak na tym grząskim gruncie 

· sprzecznych ze sobą odbiorczych dyspozycji zabrać się do lektury, wedle jakich 
reguł i na jakiej zasadzie interpretować to, co widzi i co słyszy. [ ... ] Zamiast 
pasywnego odbioru lub konfrontacji z jasno określonymi poglądami autora, 
widz zostaje złapany w pułapkę własnych odbić, staje nos w nos z samym sobą 
i swoimi wyborami. Nie inaczej stało się bodaj także podczas dwóch pierwszych 
przedstwień Ubu króla. A w każdym razie podczas próby generalnej , kiedy 
reakcje paryskich krytyków i pisarzy wyraźnie pokazywały, że nie bardzo 
wiedzieli, przez pryzmat jakich konwencji patrzeć na spektakl Theatre de 
l 'Oeuvre." 

(Małgorzata Sugiera, Jarry: prawda maski, [w:] Tejże, 
Potomkowie Króla Ubu , Kraków 2002, str. 33-34.) 
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