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FANTASTYCZNY ŻYWOT ·„KRÓLA UBU" 

Mam ochotę opowiedzieć bardzo zadziwiającą hi
storię króla Ubu (czytaj ilbil). Dla wielu będzie ona 
zupełną nowością . Król Ubu był zawsze raczej mitem 
literatury niż jej żywą częścią. Sztukę grano w r. 
1896, tylko raz jeden, wydanie książkowe było przez 
szereg lat kąskiem dla bibliofilów. Nie bardzo tedy 
była sposobność sprawdzić , czy ów sławny Ubu... to 
genialne dzieło, jak chcieli jedni, czy też ramota dla, 
snobów, jak twierdzili inni. Kiedy wreszcie w r. 1922 
wydanie książkowe stało się dostępne wszystkim, 
sprawa Króla Ubu była znacznie przedawniona. 

Mimo to wtedy właśnie utwór ten znalazł pewien 
odgłos w Polsce, przynajmniej 'w formie ustnyt:h ko
mentarzy. Polska, wówczas w miodowym miesiącu 

państwowości, była bardzo wrażliwa na swój pres.tiż; 

chodziły zaś głuche wieści, że Król Ubu jest straszli
wym paszkwilem na Polskę. Wołano (z cicha) o in
terwencję dyplomatyczną wobec mglistych zapowie
dzi wznowienia Króla Ubu na scenie. To było z pew
nością przeczulenie. Wprawdzie akcja Króla Ubu roz
grywa się w ist111cie 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 zna
czy nigdzie" - mówił autor w swoim wstępnym prze
mówieniu; trudno taka była wówczas nasza sytuacja. 

Było to zatem w r. 1896, w heroicznej epoce „tea
trów awangardy" w Paryżu Skończył się Theatre -
Libre Antoine'a, ale myśl jego podjął · w teatrze . 
„l'Oeuvre" Lugne-Poe. Pod względem materialnym 
teatr ten ledwo wegetował, ale każda premiera była . 
wydarzeniem literackim, skupiała elitę inteiektualną 
i nieodzownych snobÓw. 

Ponieważ sztuki szły tam ledwie po parę razy -
a musiały być nięzwykłe - teatr cierpiał na wieczny 
głód repertuaru. W takim kłopocie, pomiędzy jakimś 

Ibsenem, Bjornsonem a świeżo odkrytym Maeterlin
ckiem, dyrektor „l'Oeuvre" przypómniał sobie, że · je
go sekretarz ·czy pomocnik sekretarza, młody czło

wiek nazwiskiem Alfred Jarry, od dawna namawiał 
go na wystawienie swojej sztuki. Z pewnym trudem 
pozyskano młodego, ale już cenionego aktora „Odeo
nu", póżniej głośnego organizatora „teatru międzyna
rodowego", Firmina Germier , dla odtworzenia głów
nej roli. 



Sztukę poprzedzał rozgłos niezwykłego zuchwalstwa. 
Toteż atmosfera sali była bardzo elektryczna i wró
żyła bitwę; było to, na mniejszą skalę, coś niby pre
miera Hernaniego w r. 1830. Z jednej strony oficjal
na krytyka z opasałym Sarceyem · jako symbolem kon
serwatyzmu, _ ślicznie wystrojone damy, cały wykwint
ny Paryż; z drugiej - długowłosi poeci, peleryny, 
bojówki symbolistów i dekade1:itów. 

Przedstawienie określa Lugne - Poe jednym sło

wem „Skandal'. Skandal kompletny! Zaczęło się spo
kojnie. Wyszedł na estradę nieduży człowieczek, w 
zbyt obszernym fraku, bardzo blady - był to autor 
.- i wygłosił dziesięciominutowe przemówienie, u 
miarkowane co do formy i zbyt zawiłe, aby można 
w nim było wyczuć prowokację . Pod1~iesiono kurty
nę: Gemier, grają'cy główną rolę w cudacznej masce 
na kształt świńsk iego ryja i w zbroi z kart onu; obok 
n iego owa potworna, a tak utalentowana L ou ise Fran
ce - którą pamiętamy jeszcze z jakiegoś· pysznego 
afisza Willette'a - tłusta, bydlęca, pospolita. 

Pierwszym słowem, które padło ze sceny, było 

„merde" ... Dziś to jeszcze nic, ale wówczas! I żebyż 

„merde"; ale i tego nie uszanowano, autor przekształ
cił fe fantazyjnie na .,merdre", w którym to brzmie
niu skandaliczne słowo wielokroć miało się powtó
rzyć w ciągu wieczora. Zdaje się, że to „r" podziała 

ło szqególnie drażniąco. Po .paru zdaniach dialogu 
zaczął się tumult, krzyki; publiczność omal nie rzu
ciła się na scenę; jedni z cburzeniem opuśc il i salę, 

inn i Śtawal i na krzesłach , wołali coś, gestyku lowal i. 
Młodzi dekadenci sz)'.'derczym śmiechem dolewali oli
w y do ognia . Nie mogąc mówić z p owodu zg iełku , 

Gemier zaczął w swoim kar tonowym pudle tańczyć 

wściek łego giga ; tańczył do upadłego , aż wreszcie 
osunął się na krzesło bez tchu . Ale wytańczył sobie 
spokój, przerywany od czasu do czasu w r ogimi okrzy
kami. Sztukę - dz ieł o brutalnego infantylizmu i wi
sielczego humoru , upstrzone iście rabe lesowską fan
tazją słowną - odegran o do ko1i.ca. Była to, jak się 

zdaje, pierwsza z owych bataiii, które później tyle 
razy miały s ię powtórzyć z okazji różnych wieczorów 
futurystycznych , zwłaszcza we Włoszech . 

Dodajmy, że tej prow okacji słownej towarzyszyły 

nie .mn iej drażnjące . pomysły inscenizacyjne , urągają
ce ówczesnym szablonom francuskiej sceny. Pierw
szy raz zastosowano w dekor acjach bezczelną grotes
ką. Głąb wypełnia ł . k ominek z palącym się ogniem; 
ko.minek ten otwierał się na oścież i stanewił rów
nocześn ie drzwi. Po obu st ronach kominka · rozcią~ał 

się srebrny. krajobraz „polsk i". Król Ubu był , jak już 
wspomnrałem , · w potwornej" masce ; k iedy miał być 

k onno, wówczas· wiesza ł sobie na szyi głowę kóóską 

Małgorzata Konieczna 

z tektury. Zmianę m1eJsca oznaczały napisy, jak w 
teatrze S zekspira. Tłum wojsK:a reprezentował jeden 
człowiek na czele czterdziestu manekinów trzcino
wych .. :i;3yła .i muzyka, ogłuszająca orkiestra cymbałów. 

Przedstawienie, rozpoczęte skandalem, dobiegło 

końca r aczej w atmosferze nudy. Dyrektor „I'Oeuvre" 
nie miał odwagi powtórzyć tej ·próby; KróL · Ubu po 
jednym przedstawieniu zeszedł ze sceny. Ale echo w 
prasie miał ten wieczór ogromne. Wrogowie ekspery
mentów i awangardy tryumfowali. „Nareszcie - ·mó
wili - amatorzy nowinek o1;rzymali lekcję, skończy

ła się tyrania wygów spekulujących na snebizmie i 
głupocie; przeciągnięto struf)ę ; )>u.bliczność krzyknęła 
gromkim głosem: dość. 



Marzena Nieczuja-Urbańska 

W istocie, wzburzenie było tak wielkie, że jeden 
z najwpływowszych krytyków paryskich Henryk 
Bauer, sprawozdawca teatralny „Echo de Paris", pa
tron wszelkich nowych prób i usiłowań, dostał po tej 
premierze w swoim piśmie dymisję i od tego czasu 
„skończył się" . 

Mimo to Król Ubu znalazł swoich obrońców. Zywo 
oddaje te dwoiste nastroje „najbardziej · paryski z 
krytyków" Catulle Mendez w impresj.i skreślonej na 
gorąco po skandalu. 
Ub u i s t n i ej e. 

Ulepiony z Pulcinelli i Pol iszynela, z Roberta Ma
cai re i z p. T iher:a, z katol i ków Torquemady i z 
Żydów Deutza, ze szpi tala i z anarchisty, potworna 

Danuta Stenka 

i plugawa parodi a Makbeta, Napoleona i sutenera na 
troni e - Uba is tnieje odtąd, niezapomniany. N ie poz
będziecie się go: będzie was straszył, będzie was zmu
szał bez ustanku do pamięci, że był, że jest; stanie 
się popularnym mitem szpetnych, zgłodniałych i po
twornych instynktów ... 

Tak się w istocie stało, Ubu stał się mitem. Ba, 
więcej , stał się rzeczywistością; w kilka dni po pre
mierze słynny pamflecista Rochefort przylepił jego 
miano któremuś z ministrów. Nazajutrz po premie
rze gruchnęło na Paryż, że w teatrze „l'Oeuvre" gra
no jakąś .bardzo ciekawą sztukę. Mnożyła się liczba 
tych, którzy rzekomo byli obecni na premierze i 
ozdabiali jej wypadki coraz dosadniejszymi szczegółami. 



Hanna Walerysiak-Kownacka 

... to swoje. arcydzi elo , tę Leg_endarną i blazeńskq. 

sztukę, która zawiera satyryczną prostotę Arystofa
nesa, zdrowy rozum i soczystość Rabelais'go oraz fan
tację poetycką Szekspira, napisai mając piętnaście 

lat. 
' Szekspir, Arystofanes, ·Rabelais - to _jeszcze może

my przełknąć; trochę przesady w przedmowach I w 
dedy.l<::acjach zawsze było dozwolone. Ale pi ę f n a
ś cie ·lat? Ta zuchwała i bezczelna premiera, która 
poruszyła na długo Paryż, miałażby być naprawdę 

dzieleiń piętnastoletniego smarkacza? 
W ·istocie swego Ubu napisał Jarry mając · piętna

śt.:ie . lat, wespół . z. dwoma kÓlegami.' Był wówczas 
uczniem : gimnazjum w Rennes. Grano ten · utwór 
pierwszy· raz · w i'888 roku , w · teatrze miariorietek; 
'' :· ·' . 

' Sławomir Jóźwik 

słynna premiera paryska była już tedy wznowieniem. 
Co więcej „dramat" ten był sztubackim figlem; bo
hater zaś potworny Ubu, stylizacją postaci . jednego 
z profesorów. 

A teraz kilka słów o samym Alfredzie Jarrym, o 
którym ogłoszono sporo wspomnień osobistych. Można 
o nim powiedzieć, że był sk~ył się za swoją figurl\ , 
że go zjadła. (Był!)bY tq, tym . zabawniejsze, gdy~y . 
miał nie być jej autorem!). Nazywano go_ - _od cza.
su premiery - pere Ubu , poczu!vał się _ do ąbówląŹku . 
przemawiania brutalnym i soczystym językiem swego 
pierwowzoru. Mówił o sobie w liczbie . mnogiej , _„my", 
- pluralis maiestaticus_. Prow~dził ekscentryczne i 
poz~rskie życie ówczesnych . dekaq~nt6w, wyp_ełn_ione, 
absyntem 'i pa~adoksami, które sypał z oszałamiającą 
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Jarosław Koźmiański 

wymową. Mieszkał gdzieś na poddaszu z dwoma so
wami. 
Ogranicznie nie znosił kobi~t , co n ie przeszkadzało, że 
Rachilda (ta muza dekadentyzmu była żoną wpływo
wego redakfora „Mercure de France). otaczała' go ser
deczną opieką. Napisał poza swoim' Ubu parę powie
ści i sporo artykułów; . ale raczej był z rzędu tych , 
którzy zapładniają innych. Ten zmarnowany gemusz 
był prekursorem nowych_ kierunków w sztuce ; wiele' 
zawdzięcza mu Apoilinaire ; w malarstwie był wyna-
1azcą „celhi~a Rousseau". Surrealiści wielbią go do 
dziś jako swego wielkiego patrona. Umarł w r. 1907 
majiic zaledwie trzydzieści · cztery lata , jako ofiar; 
absyntu. Na godzinę 'przed śmiercią przyjaciel l'ekarz 
pytał 'go„ czeg·o by sobie ·życiyi. Odpowiedział," że wy-

Jerzy Pal 

kałaczki ; przyjaciel wyszedi i wrócił z pękiem wyka
łaczek. Jarry wziął jedną , pobawił się nią i umarł. 
Klasyczna śmierć „dekadenta" .z owej epoki. 

Gdyby chodziło o szukanie żródeł domniemanych 
Króla Ubu sądzę , że głównym , nat,chnienięm tych. 
uczniaków była - po prost~ ·sama lekcją · hi~torii. 
Mogę o tym mówić, bo autor Króla Ubu je.st , p~awie 
moim rówieśnikiem, może o kiasę lub ·dwie star
szym z tej samej epoki „naukowej". Obaj ~ape~ne -- ' 
ja w Krakowie, on w Rennes - u~zyliśf!1Y , się , k~ó
lów rzymskich z datami ; i . 9 tym, że począ"tkiem re. 
publiki stało się · zgwałcenie Luk~ecji . (Ś~iśl~ w r: 509 . 
p.n.ę.) , itp. Otóż , -czym jest dla . ~ł9dego ~hł.~py,a, ~au~ 
ka historii podana w skrócie ówczesnych - -a m<;>że .. . 
i dzisiejszych - po~~ęc~~*Ó.\f? .. ~/};~ro~ic;l~ , . król{>~,_, . . . 



Jacek Paruszyński 

wojen, mordów, grabieży, okrucieństw, krzywoprzy
sięstwa, wiarołomstwa ... Sam Henryk VIII angielski , 
krwawy mąż ośmiu żon, czyż to nie jest król 
U):>u, a przecie jego zmysłowy kaprys decydował na 
wieki o religii jego poddanych. Dzieci „kują" o tym, 
ze. zdumieniem, że to starsi tak robią! Palenie na sto
sie zdradzieckie traktaty , gwałcenie sumień fałszowa
nie monety, wycinanie w pień oto cze
gośmy się uczyli jako historii, pod czcigoqny,m go
dłem, żą „historia est magistra vitae"1• Jak to połą
czyć - tego nam nikt nie mówił. I to jest zabawne, 
że dopiero nasza burżua~yjna epoka wyniosła tę hi
storię do wyżyn pedagogicznych, do apoteozy. Dawniej 
tę historię robiono raczej, ale dopiero wiek XIX usy
stematyzował ją jako przedmiot nauki i egzaminów, 

Stanisław Świder 

pakując te wszystkie okropności malcon. w głowę, 

b ez słowa protestu. Dlatego profesor histori, wykł:l

dający ją z zapałem, łacno mógł się wcielić tym mal
com w postać krwawego · durnia króla Ubu. Cała 

b eznadziejna i okrutna głupota historii jest w tej 
sztuce. 

Aby żadnego blasku nie brakło legendzie króla 
Ubu, widzą dziś w tej bufonadzie piętnastolętniego 

malca utwór wróżebny, pamflet na wojnę. Wspomi
nając potworną maskę Gemiera jako, ·ubu, Rachilde 
nazywa ją „proroczą kopią straszliwych masek gazo
wych naszych nieszczęśliwych żołnierzy". Można by 
to wziąć jeszcze głębiej. Czyż nie Ubu jako profesor 
historii jest autorem nowoczesnych wojen? 'Czy nie 
rodzą się po trosze z tego pomylonego kultu historii 



Adam Ignacy Szymański 

pojętej · jako. pasmo mordów i .grabieży, utożsamio

nych z honorem narodów? Ale jeżeli dawny kult 
miecza , ograniczony do . zawodowych junaków, wyda
wał wojny o · umiarkowanym zasięgu, cóż musiał wy
da·ć pomnożony ·przez powszechną mobilizację i zdo
bycze techniki? 
· A skoro już kto widzi w Królu Ubu proroctwo, 
może przeciągnąć je jesżcze dalej. Gdyby ktoś chciał 

snuć, analogie, mógłby fch znależć dosyta w tym co 
się dziś dzieje po świecie, aż do · ostatnich wypadków 
niemieckich włącznie. I .cele, i metody to już naj.:. 
czystszy król Ubu. Wszelki hitleryzm - gdziekol
wiek święci ' swoje orgie, w rzeczywistości czy tylko 
w marzeniu - poczęty jest z · lędźwi mitycznego kró
la· Ubu. ' „ · „,., .. " " · „, · 

Jacek Zawadzki 

Kto wie, może dopiero dzisiaj można ocenić w cą

łej pełni znaczen ie owej paryskiej premiery i fakt jej 
zdumiewającego utrwalenia się w pamięci. Jak w 
bajce Andersena dziecko demaskuje nagość, króla 
kroczącego w urojonej purpurze, ~.ak ten piętnasto

letni smarkacz całej burżuazyjno-rycersko-politycznej· 

błazenadzie konczącego się w i~ku - wleku, 'kt:Qry
miał swemu następcy zostawiĆ4 tak ciężkie. dziedzić
two - krzyknął swoje soczyste: „Me~dre!" (przez: 
„r"). 

Nie zrozumiano go„. 

(„Wiado'?'lości L.i~erackie~ ', 1933, ,nr 492)' 
fragmenty ., . ; 

TADEUSZ BOY-ŻEL~ŃSKT 
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