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Przyjacielu, coś jql się Io/ Księgi, 

Wszelki smutek chcid rozpędzi/ z czola 
I czytając nie gorszy/ się zgola: 

Zia tu nie masz ni szpetnd mitręgi, 
Cho/ nauczy/ niewiele was zdola, 

Jeno śmiechu da nieco czasami; 
To lekarstwo najlepszym się zda mi 

Na zgryzotę co sercu dopieka: 

Lepio/ śmiechem jest pisal niż Izami, 
Śmiech to szczere królestwo człowieka. 

motto Ksitgi PienPsz.tj 

Żywota lł7itkt Prztraźliwego 

lł?ielkiego Gargantui 

Franciszka Rabclais'go 
tłum. Tadeusz Boy-Żeleński 

Alfred Jarry 
~ 
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Alfred Jarry ( 1873- 1907), francuski dramaturg, pn?zaik 
i poeta. Sławę zdobył napisaną w 188.8 r . dla teatru marione
tek sztuką Ubu król (Ubu roi) wystawioną w Paryzu w teatrze 
L'Oeuvre w 1896 r. Postać Ubu pojaw iła się jeszcze w trzech 
innych sztukach Jarry'ego: Ubu cocu (Ubu rogacz), _ Ubu 
enchaini (Ubu skowatry) i Ubu sttr la butle (Ubu na wzgorz11). 
J arry pozostawił także poe~aty L es mmutes, le s~b~e: memoria/ 
(Minuty, piaski, memoria/) I L'amour ab solu ( Milosc zupełna). 

Tadeusz Boy-Żeleński 

FANT AS TYCZNY ŻYWOT 
„KRÓLA UBU" 

(fragmenty) 

Król Ubu był zawsze raczej 
mitem literatury niż jej żywą 
częścią. Sztukę grano w r. 
1 896, tylko raz jeden, wydanie 
książkowe było przez szereg 
lat kąskiem dla bibliofilów. 
(Wiadomo, że to jest najskute
czniejszy sposób pogrzebania 
książki, bo bibliofil i sam nie 
czyta, i nie pożyczy innemu.) 
Nie bardzo tedy była sposob
ność sprawdzić, czy ów sław
ny Ubu to genialne dzieło , jak 
chcieli jedni, czy też ramota 
dla snobów, jak twierdzili in
ni . Kiedy wreszcie w r. 192 2 

wydanie książkowe stało się 
dostępne wszystkim, sprawa 
Króla Ubu była znacznie prze
dawniona. 

Mimo to wtedy właśnie 
utwór. ten znalazł pewien od
głos w Polsce, przynajmniej 
w formie ustnych komenta
rzy. Polska, wówczas w mio
dowym miesiącu państwowo
ści, była bardzo wrażliwa na 
swój prestiż; chodziły zaś głu
che wieści, że Król Ubu jest 
straszliwym paszkwilem na 

Polskę. Wołano (z cicha) o in
terwencję dyplomatyczną wo
bec mglistych zapowiedzi 
wznowienia Króla Ubu na sce
nie. To było z pewnością prze
czulenie. Wprawdzie akcja 
Króla Ubu rozgrywa się w is
tocie w Polsce, a potworny 
Ubu nosi przez jakiś czas pol
ską koronę na głowie, jednak
że chodzi tu o Polskę czysto 
fantazyjną, kraj, którego nie 
ma na mapie. „Rzecz dzieje się 
w Polsce, to znaczy nigdzie" 
- mówił autor w swoim wstę
pnym przemówieniu. Trudno; 
taka. była wówczas nasza sytu
acja . 

Zacznijmy od owej parys
kiej premiery, w której za
mknął się żywot sceniczny 
Króla Ubu i która dotąd żyje 
w legendach teatru . Było to 
zatem w r. 1 896, w heroicznej 
epoce „teatrów awangardy" 
w Paryżu. Sztukę poprzedzał 
rozgłos nie.zwykłego zuchwal
stwa. Toteż atmosfera sali była 
bardzo elektryczna i wróżyła 
bitwę. 
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W istocie, wzburzenie było 
takie, że jeden z najwpływow
szych krytyków Henry Bauer, 
sprawozdawca teatralny „E
cho de Paris", patron wszel
kich nowych prób i usiłowań, 
dostał po tej premierze w swo
im piśmie dymisję i od tego 
czasu „skończył się" . 

Mimo to Król Ubu znalazł 
swoich obrońców. Żywo od
daje te dwoiste nastroje „naj
bardziej paryski z krytyków" 
Catulle Mendez w impresji 
skreślonej na gorąco po skan
dalu. 

Humorysta 
podobnie 

jak 
dzika 

zwierzyna 
zawsze 
chodzi 
sam. 

Alfred Jarry 

„Gwizdania' - Tak! Wycia wściek ł ości 

i charkot urągliwego śmiechu? - Tak. Ławki 
gotowe polecieć na aktorów? - Tak. Loże 

wykrzykujące i wygrażające pięściami? - Tak. 
Słowem, tłum wściekły, że go wzięto na 

kawal, miotający s i ę, gotów runąć na scenę, 
gdzie człowiek z długą białą brodą, w długie) 
czarnej szacie, który miał zapewne wyobrażać 
Czas, wchodził cichym krokiem, aby zawie
szać symboliczną tablicę zamiast dekoracji? 

- Tak; i symbol niskich instynktów, które 

niedostrzegalnie stają się tyranem? - Tak; 
i sponiewieranie wstydu, cnoty, patriotyzmu, 

ideału, wzniecające święte oburzenie wstyd
liwości, cnoty;- patriotyzmu łudzi, którzy 

przyszli trawić po sutym obiedzie? - Tak; i do 
tego niedowcipne dowcipy, ponure błazeńst

wa, śmiech przechodzący w makabryczny 

chichot trupiej głowy? - Tak; i w sumie nuda 

bez jednego wybuch"' ożywczej radości' 
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- Tak, tak, tak, powiadam wam!„. Ale mimo 

wszystko niech was to nie mami; nie jest 
obojętny i nieznaczący wieczór, jaki spędziliś

my wczoraj w „L'Oeuvre''. Ktoś wśród tego 
zgiełku wrzasnął: „Tak samo nie pojęlibyście 

Szekspira!" I miał rację. Porozumiejmy się, 
Nie twierdzę wcale, że p . Jarry jest Szeks

pirem, a wszystko co ma z Arystofanesa, stało 

się tanią szopką i jarmarcznym plugastwem; 
ale wierzcie mi, mimo bzdurnej treści i nędz

nej formy objawi ł się nam t y p, stworzony 
przez szaloną i brutalną wyobraźnię tego 

niemal dziecka. 
Ubu istnieje. 

Ulepiony z Pulcinelli i Poliszynela, z R„Jic 
rta Macaire i z p. l:hió!'r!;a; z katolika Tor
quemady i z Żyda Deutza, ze szpicla i z anar

chisty, potworna i plugawa parodia Makbeta, 
Napoleona i sutenera na tronie - Ubu istnieje 

odtąd, niezapomniany. Nie pozbędziecie się 
go: będzie was straszył, będzie was zmuszał 

bez ustanku do pamięci, że był, że jest; stanic 

s ię popularn ym mitem szpetnych, zgłodnia 

łych i potwornych instynktów„." 

Tak s ię w istocie stało, Ubu sta ł s ię mitem. 
Ba, więcej, stał s ię rzeczywistością; w kilka 

dni po premierze słynny pamflecista Rocbc
fort przylepi! jego miano któremu ś z minist
rów. 

W ciągu ćwierćwiecza ten prawie nieznany 

utwór dojrzał do apoteozy. W przedmowie 
swojej do książkowego wydania p. Jan Saltas 

powiada, że słusznie napisano, iż bohater tej 
genialnej szopki wszedł w ludzkość i w his

wrię jak Don Juar , jak Tartuffe, Hamlet 
i Panurg„." 

Pan Saltas nie żalowal sobie. Myślin11 

w duchu, że to musiał być przyjaciel aurora. 

W istocie, był przyjacielem biednego Jam. 
który wówczas już od dawna nie ży ł. .\k 

bardziej zdz iwi czytelnika to, co dalej u1rz1 
w tej przedmowie: 



„ ... to swoje arcydzieło, tę legendarną i bla

zeńską sztukę, która zawiera satyryczną pros
totę t\rystofanesa, zdrowy .rozum i soczystość 
Rabelais' go oraz fantazję poetycką Szekspira, 
napisa ł mając pięt n a ś cie lat." 

Szekspir, Arystofanes, Rabelais - to jeszcze 
możemy przełknąć; trochę przesady w przed

mowach i w dedykacjach zawsze było do
zwolone. Ale pi ę t n a ś c i e lat? Ta zuch

wała i bezczelna premiera, która poruszyła 
Paryż, miałażby być naprawdę dziełem pięt

nastoletniego smarkacza? 

W istocie. Swojego l)..b11 napisał Jarry mając 
piętnaście łat, wesp"ół z dwoma ko legami. Był 

wówc-M!s uczniem gimnazjum w Rennes. 

Grano ten utwór pierwszy raz w r. 1888, 

w teatrze marionetek; słynna premiera parys
ka była już wtedy wznowieniem. Co więcej, 

„dramat" ren był sztubackim figlem; bohater 
zaś, potworny Ubu, stylizacją postaci jednego 
z profesorów. 

* 
* * 

Lektura pierwszych aktów ubawiła mnie 

se rdecznie. Jest w nich w istocie rabelesowska 
soczystość inwektywy, szalona werwa, roz
mach mądrego błazeństwa . Skrót rządów, 

jakie sprawuje król Ubu, wręcz nieopłacon y! 

Powiedzenia, które już przeszły cło skarbca 
tradycji , jak owo: „Mościa Ubu, moja żono, 
jesteś dziś bardzo szpetna. Czy to dlatego, ;_, 

spodziewamy się gości?" Ale nie starczy teg" 
na pięć aktów, chociaż krótkich - od połowi 

ogarnia nas uc:wcie zmęczenia. Sądzę, że 11 :1 

scenie musiało to być cłotkłiwsz<: 11ii w lek 

turze; nie ma chyba aktorów, którzy by 
porrafiłi utrzymać cło końca natężenie tej 
szarży. Niemniej ów kronikarz paryski miał 

głęboką słuszność: Ubu zostaje, oblega wyob
raźnię, wciska się w nią, zmusza cło widzenia 

wielu rzeczy poci znakiem Ubu. Ci smarkacze 
nie stworzyli może dzieła, ale stworzyli sym-

Chciałem, żeby po podniesieniu ku

rtyny scena objawiła się publiczności 
niczym to zwierciadło.„ w którym 

nikczemnik ujrzy siebie przystrojone

go w rogi byka i ciało smoka ·zgodnie 
z wyolbrzymieniem własnych wad; 
a nie jest dziwne, że publiczność osłu

piala na widok swej podwójnej podło

ści, której jeszcze nigdy w pełni jej nie 
przedstawiono! 

.\lfred j:1rry po premierze: Kró/,, Ub" w 1896 roku 

hol, wzbogacili s ł ownik o kilka plugastw, 
.1 skarbiec myśli o jedno pojęcie. 

* 
* * 

Przygoda jest tu rozebrana z pięk 
nych szat, a uproszczona i zbrutali
zowana do ostatnich granic. His
toria wychodzi na scenę nie tylko 
nago, ale z bardzo nieprzystojnym 
gestem. Te uczniaki, nudzące się na 
zapadłej prowincji, wymyśliły na 
własną rękę „kabaret historyczny". 
Wyobrażam sobie, że miody autor 
Króla Ubu, kimkolwiek był, musiał 
z rozpaczą wtłaczać w siebie tragedie 
klasyczne, a opychać się z własnej 
pilności dziełami Szekspira i Rabela
is' go. Ta sztuka to jest coś niby 

Ub11, R ysunck Pabb Picassa, 19} 7 

Makbet napisany przez młodego Ga
rgantuę; bohater jej, Ubu, to połą
czenie Kalibana z Rabelesowskim 
królem Żółcikiem. Potworna i płas
ka bufonada, język kapiący obrzyd
liwościami; ale kontrast między 
„ wielkością dziejów" a pospolitoś
cią tych, którzy je nieraz tworzą, 
bardzo zabawny. Alboż tak nie by
wał o? Alboż nie było na tronach 
przygłupków, wariatów lub też za
bijaków węszących za krwią na pra
wo i lewo pod grozą przydomka 
„gn uśn y"? 

Szkier o !i1eral11rze franmskiy, 

t. Jl PIW, Warszawa 19 s6 
(prwdr. lł'/'iado111oici Literackir, 19 ;,;. nr 49.:. 



MARCHOŁT 
I JEGO ŻONA 

Drzeworyty z książki Rozmo1JJ_y, letórt 111i1d /..:. ról 

Salomon 1nqdry z Marrhol1e111 grubym t1 spro.f!!J'" 
pomieszczone w Zbiorze drzeworytów 111 biblio/u t 

Uniwersyte/11 jagiellońskiego zachOJJlfll!)'Ch w opracowa

niu Józefa Muczkowskiego, Kraków 1849 

Gdy Salomon był na stolcu Oyca swego 

Dawida, pełen mądrości i bogactw: uźrzał 

niektórego człowieka ymieniem Marchołta 

przychodzącego od wzchodu słońca, na ob
liczu żadnego a grubego, ale barzo wymow

nego. A żona iego była snim, która była barzo 
strasliwa y głupia, które gdy Salomon kazał 

przed się przywieść, tedy stanęli oboie przed 
nim społem na się patrzaiąc. A wzrost Mar

chołtów był krótki, mały, a miąssy (gruby 
- przyp. red.) głowę miał wielką, czoło 

ssyrokie, czyrwone a zmarssczone, ussy kos
mate a zwiessone do połlica, oczy miąsse 

a płynące, wargę spodnią mało nieiako u wała

cha, brodę smrodliwą a kosmathą iakoby 
u kozła, ręce iakoby klocki, palce krotkie 

a miąsse, nogi okrągłe, nos rniąssy a garba n·. 
wargi wielkie a rniąsse, oblicze iakoby u ~sla. 
włosy iakoby na koźle obow nog iego byl;i 

chłopska a bardzo gruba, skora iego kosmata 
a błotna, suknia iego krotka telko do lędźwi, 

1 
) 

nogawice iego fałdowne, odzienie iego farby 

barzo grubey . Zona też iego była malutka 
a barzo miąssa, z wielkimi cyckami, włosy iey 

były iakoby ssczećiny, brwi wielkie ostre 
a smrodliwe iakoby na grzbiecie u wieprza, 

brodę iakoby u kozła, usshy iakoby u osła, 
oczy pochmurne a płynące, wzrok wężowy, 

ciało czarne a zmarssczone, cycki siny.e iakoby 
ołów, palce miała krotkie maiąc na nich 
żelazne pierscienie, nozdrze oboie wierzchnie 

y spodnie miała nieboga barzo wielkie, goleni 
krotkie a miąsse a kosmate iakoby y u nie
dźwiedźia, suknia iey była kosmata a roze

rwana. 

Kroi Salomon weźrzawsshy na nye rzeki, 
Ktorzyscye wy a skądescie aktory iest rodzay 

wass. - Marchołt odpowyedźyał ( ... ) Ja yes
tem ze dwunascye rodzaiow chłopskich, 

Chłoptas porodźył gruczoła, Gruczoł poro
dźiJ rudka, Rudek porodźył rzygulca, a Rzi 

gułec porodźil kudmyeia, Kudmiey porodźil 

mozgowca, Mozgowiec porodźił łypia, Łyp 

porodźył potyrałę, Potyrała porodźił kuchtę, 

A Kuchta porodźił trzęsyogona, Trzęsyogon 

porodźił opiolkę, Opiołki porodźil warchoła . 

A Warchol porodź ił marchołta, a ia iestem 

Marchołt. A żona moia iest zedwunascie 
rodzaiow kurewskich. Kudlicha porodźila 

pomyię, a Pomyia porodźiła wardęgę, War

dęga porodźiła przepołudnicę, Przepoludnica 
porodźyła wyessczycę. Wieszczyca porodźiła 
leżuchnę, Leżuchni porodziła niewryczkę, 

Niewtyczka porodziła chwyćichę, Chwyćicha 

porodźiła mędrygalę, · Mędrygitla porndźiła 
suwalankę, Suwilanka porodźiła nasyemklę, 

Nasyemkla poroclźila powalisskę , a toć ye~r 
Powaliska żona moia. 

łdt1rcbo/I (fr.i.gment y) 
prLedruk homogmficzny z. egzcmplan:a 

prof. J. Przyborowskiego . 

Poznań, Nakładem Bjbliotcki Kórnickiej, 18 76 

(za wyd. \'(l ietorowskim, Kraków 1 ~ 21 ) 



PANTAGRUELICZNE 
PRZEPOWIEDNIE 

pewne, prawdziwe, nieomylne na rok nieustający 
świeżo ułozone ku pożytkowi i rozważaniu ludzi 

z natury pomylonych 
łakomych na migdały niebieskie 

przez mistrza Alkofrybasa 
Architryklina rzeczonego Pantagruela 

llu:a racf! do G(/rg1t11lui Rabdais'go wyd~rnic ok. 1 S37 r. 

O CHOROBACH TEGO ROKU 

Tego roku ślepi będą widzieć bardzo nulo, głu si będą słyszeć dość licho, 

niemi pie będą wcale się odzywać, bogaci będą się mieć nieco lepiej niż 

biedni, a zdrowi lepiej niż chorzy. Mnogo baranów, wołów, prosiąt, gąsek, 
kur i kaczek pomrze śmiercią, mniej zaś okrutna śmiertelność będzie wśród 
małp i dromaderów. Starość będzie nieuleczalną tego roku z przyczyny lat 

ubiegłych. Cierpiący na pleurę będą doznawali srogiego bólu w boku. 

Cierpiący na biegunkę będą często bieżać na stolec, katary będą tego roku 
schodzić od mózgu ku niższym członkom; schorzenie oczu będzie bardzo 
niepomyślnie wpływało na wzrok; uszv będą w Gaskonii jeszcze krótsze 
i rzadsze niż zazwyczaj. I będzie panować niemal powszechnie bardzo 

straszna i niebezpieczna, złośliwa, przewrotna, przerażająca i dokuczliwa 
choroba, od której świat będzie chodził jak ogłupia ł y i ludzie nie będą 

wie<lz ieli, w który pośladek się drapać,1 i bardzo często będą popadać 
w bredzenia, sylogizując o kamieniu filozoficznym i uszach Midasa. Drżę ze 

strachu, kiedy myślę o niej; powiadam wam bowiem, iż będzie ona 
epidemiczna. Awerr9es VII Colliget nazywa ją: brak pieniędzy. I zważywszy 

na kometę zeszłego roku i wsteczną drogę Saturna, umrze w szp italu wielki 
nicpotem, cały zakatarzony i ochroszczony, po którego śmierci powstaną 

wielkie rozruchy między kotami a szczurami, psami i zającami, sokołami 

i kaczkami, między mnichami a jaj cami. 

O STAN IE NIEKTÓRYCH LUDZI 

Największym sza leństwem świata jest mniemać, że istnieją gwiazdy dla 
królów, papieży i wielkich panów, bardziej niż dla biednych i uciśnionych, 



jak gdyby nowe jakie gwiazdy narodziły się od czasu Potopu albo Romulusa, 
albo Rozamonda, w miarę nowego urodzenia się królów. („.) Cały ten błąd 

pochodzi jeno z braku prawdziwej katolickiej wiary. Przyjąwszy redy za 
pewnik, iż gwiazdy troszczą się o królów równie mało co o dziadów, 

a o bogaczy tyleż co o nędzarzy, zostawię innym mózgowczym wróżbirom 

bajanie o królach i magnatach, a sam będę mówił o ludziach pośledniego 
stanu. 

Najpierw tedy o ludziach podległych Saturnowi, jako to: pozbawionych 

pieniędzy, zazdrosnych, pomyleńcach, wpiętkogońcach, podejrzliwych, 
skąpcach, lichwiarzach, groszorobach, liczykrupach i innych melancholicz
nych ludziach. Ci nie będą mieli w tym roku tego, czego by chcieli; będą 

przykładali się do wynalazków św.Krzyża, nie będą ciskali psom słoniny 
i często będą się drapali tam, gdzie ich swędzi. 

Ludzie podlegli Jowiszowi, jako: kaptury, trepki, birety, abrewiatory, 
skryptory, kopiści, bul iści, datariusze, pozwańce, kapucyny, mnichy, pustel

niki, hipokryty, świętoszki, ścichapęki, przewróćgały, bazgracze papieru, 
psujce pergaminu, ojczenaszki, kleryki, regenty, promotory, będą s ię 

miewali wedle stanu .swojej kieski. 1 tylu wymrze ludzi duchownych, iż nie 
będzie można znaleźć, komu by oddać beneficja, tak iż wielu ich będzie miało 

po dwa, trzy, cztery i więcej. Habity wiele stracą z dawnej chwały, świat 
bowiem się rozzuchwalił i nie chce już być głupi, jak powiada A wenzagel. 

Ludzie Marsa, jako to: kaci, mordercy, awanturnicy, opryszki, strażniki, 

celniki , przekupne świadki, zębobije, rzezimieszki, miszkarze, cyruliki, 
rzeźniki, fałszerze monet, szarlatany, podpalacze, bezbożniki, kominiarze, 

węglarze, alchemiki, traktiernicy, latarnicy, będą mieli tego roku ładne zyski; 
ale niektórym przygodzą się i kije jako zysk nadliczbowy. Jeden z takich 

będzie mianowany w tym roku biskupem polnym i będzie dawał przechod
niom błogosławieństwo nogami. 

Ludzie zrodzeni pod znakiem Słońca, jako to: pijaki, rumiane na gębie, 
brzuchacze, obżory, piwskożłopy, tragarze, kosiarze, pobijacze dachów, 
pastuchy, wolarze„ krowiarze, świniarze, ogrodnicy, ptasznicy, rolnicy, 

sadownicy, dziady proszalne, żebracy, siodlarze, łachmaniarze, wszyscy na 
ogół noszący koszulę związaną w supeł na grzbiecie, będą zdrowi i weseli 

i nie będą mieli pedogry w zębach, skoro im się trafi kąsek tłusty, a za 

darmochę. 
Pod znakiem Wenery, jako to: kurwy, makarele, rajfury, makroty, 

francowate, szankrowate, rufiany, kurwiarze, służebne w gospodach, będą 
w tym roku zażywać reputacji, ale skoro słońce wejdzie w znak Raka i inne, 

powinni strzec się francy, szankrów, wrzodów, rzeżączki. Mniszeczkom 
będzie uciążliwą rzeczą poczynać młode bez pomocy męskiej. Bardzo 

niewiele nienadwerężonych dziewcząt będzie miało mleko w sutkach. 
Podlegli Merkuremu, jako: hultaje, szalbierze, oszusty, rzezimieszki, 

wydrwigrosze, złodzieje, młynarze, szlifibruki, kunsztmisrrze, dekretyści, 
rymoroby, mietelniki, szulerzy, czarodzieje, grajkowie, kobziarze, poeci, 

łacinniki, rebuśniki, będą udawać weselszych, niż są, będą się śmiali, choć im 

nie będzie do śmiechu, i będą mieli w sakiewce więcej niż im trzeba. 
Podlegli księżycowi, jako: myśliwi, polowacze, sokolnicy, łowcy, gonczy, 

lunatyki, mózgowcy, postrzeleńcy, lokaje, kuriery. hajduki, koniuszowie, 
majtkowie, stajenni, nie zażyją w tym roku wytchnienia. Wszelako nie tyle 

będzie szuru-buru, ile było po św . Jagonie w r. DXX!V. 

Rabelais 
Garganlua i Panlagrnel 

dum. Tadeusz Żcleń ski (Boy) 
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Ryszard Marek Groński 

PIEŚŃ PRZODKÓW 

lf/ IJ'"' kraju - za1vsze jest Listopad. 
ŚJJJiec roz111aznne ŚJJJiatlo mż)' · 
T11 nnd1viśla1iski s"'ęt cię rlopadl 
I Chochoł gra na skrzypcach z mgly. 

Po1vtarza echo krzyk: „Do broni!" 
l pleśni g111i1111ej JJJr/ychasz 1voń . 

Majeslal:J•cznie Zygm11nt dzJJJ011i. 
Rżj• Binb1 Koń ... 

Naród 11aszjcsl z tego d11n11!J, 
Że nim rzqdzq PrzodkóJJJ Tru""!Y· 
J.~ nich spoczy1va dziejó111 skrypt. 
Porlkó1J1 post11k, jęki gl11che 
l d11ch miesza się z zad11che111, 
A dzieti jas'!J - z mrokiem ko•pt. 

W tym kraj11 - chrobot mysi słyszysz. 
Gdzieś, z 111ysiej dzimy, 110 ho skąd. 
Pa1yż 1JJart 111SZJ'· Kmszwica - myszy. 
fl1Jsz 11/a J/1 historii naszej kf{t. 

Niech cel ci wskaże S11chy piszczel 
By z11ó1v na11ka poszln 1v las. 

W powietrze 11ysadź się, '" leb uystrzel -
Bądźjed'!)'tn z nas! 

Wie od da1JJ11a, kto rozJ11111ty: 

Polską rządzą Przorlkó1v Tr11111t!J. 
Próżno g/01//q o 11111r l/11c ... 

Polską rządzą 1JJróżby JJJieszcze 
B11dząc dreszcze dotąd jeszcze. 
Armię cieni wiedzie Wódz . 

To jak sklad jest apostolski -
Tm!lm)' Przodkó1J1 - 1JJ!adcq Polski. 
Co rz11cajq 11• przyszlośl cień. 

A kto palcó1v 11ie chce popiec 
Przodko111 sypie ze sló111 kopiec ... 
Cienie przodkó1v czcij i ceń! 
CiC11ie przodkó1JJ czcij i mi! 

Uhu imptralor . Obraz Max:i. Ernsta, 191 3 
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UBU KROLEM 
(Ubu roi) 

dramat w pięciu aktach prozą 

Przekład - BOGUSŁAW BRELIK 
Teksty piosenek - RYSZARD MAREK GROŃSKI 

Muzyka - WOJCIECH KAROLAK 



Kum Ubu .. 
Kuma Ubowa . 
Rotmistrz Galon 

Podwóracy 

Goniec królewski . . . 
Król Wacław . . . . . 
Królowa Rozamunda . 
Książę Wałosław ... 
Maćko z Królewca : 
1mperator Aleksy . . 
Hrabia witebski ... 
Wielki Książę poznański 

Książę Kurlandii , . 
Kniaź Podola . . . . . . 
Margrabia toruński . . . 

. Osoby: 

JAN PROCHYRA 
MAGDALENA ZAWADZKA 
EUGENIUSZ KAMIŃSKI 
MAREK BARBASIEWICZ 
PIOTR BĄK 
DARIUSZ BISKUPSKI 
DAMIAN DAMIĘCKI 
WIESŁAW GOLAS 
PIOTR GRABOWSKI 
ZYG.MI~:!"~ I IQBQ:F. 
JAN JUREWICZ 
RYSZARD NA WROCKI 
STANISŁAW NIWIŃSKI 
TADEUSZ PARADOWICZ 
BOGDAN.POTOCKI 

. JULIUSZ WYRZYKOWSKI 

. MACIEJ MACIEJEWSKI 

.· KRYSTYNA KRÓLÓWNA 

. JACEK KAWALEC. 
MIECZYSŁAW KALENIK 
LESZEK TELESZYŃSKI 
TADEUSZ WÓJCIK 
PIOTR BRZEZIŃSKI . 

. JÓZEF KALITA 

. KRZYSZTOF .KUMOR 

. RYSZARD NADROWSKI 

P1 ,,, · yżsi aktorzy występują również w rolach Antenatów 

Wieśniaków i w wielu innych 

Reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 

Choreografia 
EMIL WESOŁOWSKI 

Scenografia 
KRZYSZTOF. PANKIEWICZ . 

Kierownictwo muzyczne 
WIT ZA WIRSKI 

Asystent reżysera - RYSZARD NA WROCKI 

Premiera 16 maja 1991 roku 


