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ROMAN DYBOSKI 

BEN JONSON 
W ostatnich dziesięcioleciach wielkiego wieku XVI-go Londyn, świe

tny ~rzepychem renesansowego chv'Oru Tudorów, dumny ze świeżego 
zwycięstwa n.ad Armadą hiszpańską, sycony złotem z nowych światów 

za.morskich przez śmi.ałych żeglarzy, karmiony nowinami duchowym; 
z całej Europy przez roje powracających podróżników angielskich. za
k itpial n.aprawdę no.woczesnym życiem umysłowym. Zabłysła na hory
zoncie literackim cała gromada gwiazd pierwszej wielkości. P n rnr,e 
w~stkie zaś one krążą wokoło te at r u, bo teatr, wciągając \\" swą 
słuzbę wszystkie niemal sztuki piękne, od archi.tektury i dekor.a -,)rs twa 
do deklamacji, muzyki 1 poezji, najpełniejszy daje wyraz rozbujałemu 
temperamentowi Odrodzenia. Dla teatru przede wszysktim - jak dziś 
dla gazety - pisze kadży z tych młodych, co przybywają, czy to z Uni
wersytetów, czy z głębokiej .prowincji , by na bruku londvńskim ubie-
g.ać się o laury literackie i sukcesy życiowe. · 

ll'ILL I BEN 

Tę cygańską brać pisarzy gości wieczorami w swych ścianach sła

wetna karczma „pod nimfą" - the Mermaid Tavern - rychło znana 
całej okolicy j·ako giełda pomysłów poetyckich i arena dowcupów. Tutaj 
wśród kłębów nowego wówczas dymu tytoniowego, do pełnych puha
ró'!', zaprawneg1o korzeniami wi.na kanaryjskiego, zasiada jako równy 
wsrod równych młody aktor i dramaturg z siełskiego Stratfordu nad 
Avonem, .pan Shakespeare, znany w gronie kolegów pod swym chrzest
nym imieniem Will, i lubiany. powszechnie za swą szczerą i serdecz..ną, 

a przy tym szlachetną i la.godną naturę. Tutaj też swym „brzuchem jak 
gó:~ i tw.arzą jak skała" uwydatnia się w gronie i rychło najwyższą 
wsrod młodych powagę sobie zdobywa znakomity Williama współza
wodnik „Ben" (czyli Benjam~n) Jon son, o dziewięć lat od mego 
młodszy. Oto jak w kilkadziesiąt lat ·pófuriej gawędziarz Fuller, cz.er
piąc z żywej jeszcze tradycji, opisuje te spotkania poetów: 

„Niejedno było starcie 'na. dowcipy między Shakespearem .a Ben Jon.
sonem - jakby między wielkim hi.sz.pańskim okrętem wojennym 
a mniejszym angielskim. Ben Jonson na kształt okrętu hisz;p.aAskiego, 
wyższej był budowy w swej ucroności, potę:llny, ale powolny we 
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w.szystkim czego doklazał; Shakespeare, jak lżejsze statki a.ngielski.e, 
mniejszy irozaniarami, ale obrotniejszy w ruchach, umiał zastosować 

się do każdego prądu, skorzystać z każdego wiatru, praez chyżość swo
jego dowcipu i swej pomysłowości". 

Nie tylko fizyczna postać i duchowa fizjognomia obu Ludzi, ale także 
ich natury poetyckie stają nam jak żywe przed oczyma w tych słowach 
anegdocisty, Istotnie Ben Jonsocn, górujący .nad rywalem solidnością 

swego klasycznego wykszta.cenia, zarazem jednak obciążony balastem 
klasyC7IDych doktryn literackich, nie posiada przedziwnej obr.otności 

i spontaniczności genjusz:u shakespearowskiego i tworzy znacznie wol
niej i z niemałym wysiłkiem; nie potrafi. - jak Shakespeare - prze
rzucać się z jednego do drugiego wśród licznych rodzajów, panujących 
w ówczesnej literaturze dramatycznej, i ostatecznie wszystkie najzna
komntsze utwory w niezbyt obffi,tym jego dorobku należą do jednego 
tylko gatunku - komedii charakterów. 

ARTl'STA RENESANSIJ 

W życiu i doświ.adczeniach Ben Jonson, t.ak samo jak w jego dzie
łach, w dzLwny i. jedyny sposób łączą się pienviastki kla.sycme kultury 
humanistycznej z romantycznymi, których pełne jest codzienne życie 
owej bujnej i barwnej epoki. 

Potomek ziemiańskich przodków, wzrasta jako pasierb majstra mu
rarskiego w sercu Londynu, ksztalcony w doskonałej s2Jkole westmin
sterskiej, ucieka do Niderlandów i przystaje do W'Ojującej tam armH 
angielskiej. Później, jako aktor i autor, wi.ed2li.e burzliwe, cygańskie ży
cie w stolicy: zabija w pojedynku kolegę teatralnego, to znowu dostaje 
się do wię:zii.enia za zbyt swobodne żarty .polityczne w komedii.. Zdo
bywa. wreszcie pop.arcie momych panów i łaskii dworu; nabywa dom 
w LO!ndyni.e, wydaje swe dziel.a z dedykacjami na cześć starych Uni
wersytetów, które mu nadają hono.rowe stopnie akiademockie; otrzy
muje od kJróla tytuł poety laureata Angli.i.. Ale nigdy snać nie ustatko
wał się jaik Shakespeare, co znw.rł w zaeisznym d05tat1ku prowincjo
nalnego żywota. Jon.son li z żoną na długie l:ata się rozch.odz.i, i jeszcze 
w latach dojrzałych, jako guwerner młodego arystokraty, wyprawia ~ 
swym pupilem brewe!'je .po ulicach Pary'i;a; na koniec w smutnej i sa
motnej starości znów j.ak ria młodu praesiaduje w ulubi.onej gospcxizj,e 
i ·P<l śmierci wszystkiich prawie dawnych druhów szuka pociechy w bie
siadach wśród młodzieży literackiej, co z dumą zwie się. jego „synami" 
i „plemieniem Benjamillla.". 

Zmarłych swych rówieśników, których romantyC2lile natchnienia nie
gdyś z wyżyny swej klasycznej UC7l0ności zgryźliwie krytykował, wspo
mina teraz z ro:z1rzewnieniem: Shakespe.arowti. ze źle tajoną zazdrością 
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w prologach swych komedyj wypominał niegdyś jego „Powieści zimo
we, Burze i podobne bfiazeństw.a" - t eraz skl.ada mu wspaniiały hołd 
wierszowany u wstępu do pośmiertnego wydania jego dzi.eł. Sam w kiiJ.
kanaście I.at po Shakespearze zstępuje do grobu, w 1637, gdy publicz
ność dawno już nowym bogom się kłania, i gdy nawet niepowodzenia 
jego ostatnich dziel już są zapomnianymi epJzodami min'ionych sezo
nów teatralnych. 

NOHEDIA ffłJ/ffORÓll' 

Gdy Jonson około r. 1597 jako młody, dwudziestokilkoletni aktor roz
poczyna! zarnzem karierę auwrską, produkcja „tragedyj, historyj i ko
medyj" dla rosnących jak grr.zyby po deszczu teatrów londyńskri'ch nie 
była w opindi publkznej otoczona godnością literatury w wyższym. tego 
słowa znaczeniu: traktowano }e jako jednodniowąą z.abawę - jak dziś 
operetikę lub zgoła rewię czy kabaret - i mało d'bano o jej uwi Z!Tlie-
nie w druku. Toteż nliejeden zape-wrne z młodocianych utworów Jonsona 
przepadł na zawsze. Zachow.ała się nam jedna tylko prób.a jego nowi
cjuszowskiej twórczości - komed'ia „Sprawa się zmien<ila". 

Jak przed nirm młody Shakespeare, tak tutaij Jonson uczy się kome
dio:pisarstwa u wielbionego pr.zez cale Odrodzenie mistrza Plauta. Jak 
Shakespeare w „Komediti omyłek" parafrazował „Menechmów", tak 
Ben Jonson w tym młodzieńczym dziele kombinuje w jed!n.ą całość mo,... 
tywy ·z dwóch sztuk pkmtyńs'kich, „Captivi" i „Aululani.a". Komedię 
rzewną o roz.prosmnej i odnajdującej S<ię rodziniei łączy z komed.ią ro
dzajową o skąpcu i o zalotach iró:imych, zgoła n•ie bezinteresownych ka
walerów do jego pięknej córki<. I już tutaj wyraźnie zapo'\v'i.ada się 

wlaściJwy talent Jonsona: komedia charakterów udaje mu się daleko 
lepiej od melodrama.t.u rodzj:nmego, :fligura skąpca niejednym rysem 
zwiastuje doskonałość później szych ·portretów chdwców i szalbierzy. 

Ale do indywitlualnej samodzielności dochodzi i. wlaśdwy swój ror 
dz.aj !Zl1ajduje Jonson do.pi.ero w następnej !komedii „Każdy w swodm 
humorze" . Oryginalnością akcjd co prawda utwór się nie odznacza: pa
nują w nlim charakterystyczne motywy komedii staroży.tnej - zaloty' 
przy pomocy sprytnego służącego, różne qui pro quo; - ale prawdzi'·Wa 
si,ła twórcza objawia się w galerii dziwactw ludzki'ch czyli „humorów", 
które w karykatull"alnych uooo.bieniach długą procesją przesuwają się 

przed nasźymi oczyma w scenach komedii, a na końcu w efektownym 
obrazie zbiorowym grupują się wokół sędziego pokoju, jowi•alnie roz
str:zygającego wszystkie poW1itkłar.ia. Niektóre z tych typów służą tylko 
jako pretekst do roztaczania sz.czególów obyczajowych - jak woziwoda 
Cob ri jego żona Ti<b, stanowi.ący do spółki. żywą kronikę londyńskich 
nowośc.i uliczmych; niektóre inne fagury są Z'byt proste i jedno.stronne 
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w swej osobliwości, jak weredyk Downri•ght; ale niektóre, choć ze sta
rego lamusa :Hgur komicznych wyciągnięte, udało się Jonsonowi, saha.
rak;teryzować w nowy L zajmujący sposób. A więc ł'Zuca się w oczy' 
przede wszystkim orygina1na odmiana prastarej postaci żołnierza-samo
chwała, kapitana Bobadil, !który tym 1nas bawi, że potworne łgarstwa 
o swych czynach bohaterskich wypowiada z dQStojną powagą i. spo.
kojną rezerwą, nie widzianą dotąd w podobnych scenach. W całości 

zresztą ko.media o tym układzie była czymś nowym w teatrze angjel
skilm; toteż Shakespeare dal dowód 7„drowego zmysłu krytyczno-lite
rackiego, skoro właśnie wtedy, gdy s.am doch-Odelił do zeni>tu swej dzia
łalności, pr.i:yjęcie komedii Jonsona przez trupę, do której należał, 

wbrew opinii kolegów przeforsował. Kilka jeszcze .innych dzieł Jonsona 
'Przesunęło się .potem przez scenę teatru shakespearowskiego i we 
;wszystklich pra\\~ie występował także sam Shakespeare jako aktor. 

T.aik było z następną komedią Jonsona „Każdy w nie.swoim humorze". 
Przedstawi·ając w niej znowu korowód d7.i:waków na tle nader luźnie 

skomponowanej akcjL, Jcmson stara się już teraz nadać swemu nowemu 
typowi. komedi.i wyższe dostoje11stwo literackie: wkracza do fabuły pod 
postadą uczonego odludka Macilenta, który jako mentor wtrąca ciągle 
·komentatorskie uwagi. Ta pretensjonalność zasZkodziła tylko scenJcz
nemu po.wodzeniu sztuki, a nJe pomogła też komedii· jaskrawość i sza
rża w karykaturalnej charakterystyce postaci, wreszcie nadmierny ich 
natłok, częsta odtąd wada dziel Jonsona.. 

POLEMICZ/łJJI' „lfllERSl.OMLETA" 

Nowej jakiejś diro~i szuka JQ[Json w nast.ępnej swej komeddi „Zabawy 
Cyntii". Me i. tutaj do mitologi'cznej historiJ. o Narcyzie i Echu z Owi
djusza sam:a mu się wplątała procesja glupców ~ egoistów, gromadzą
cych się nad magicZJlym „źródłem samolubstwa", a że środ()wisko le
getndy starożytnej służy jako alegol'ia dworu królowej Elżbiety, więc 

otrzymujemy oczywiście także kocowód karykatur z życ.i.a dtworski.ego, 
Nad rozwlekłą i· .przeładowaną szczegółami ,całością zmowu, jak w po.:: 
<przednief komedi,i, niemiłe góruje literacka zarozumiałość autora, który 
tu wyst.ępuje ł mentoruje pod nazwą Krytesa. 
Już w „Zabawach Cyntii" Jonson, zerwawszy w swej tetryczności 

z ~rupą shakespearowską, zalatwli·ał ze sceny obrachunki polemi'czne 
z kolegami po piórze. Całkowicie polemice ldter.ackiej poświęcił najblilż

szy swój utwór p. t. „Wierszokleta", gdlzie drwiąco przedstawia wybrane 
ofiary z otaczającej go cyganerii londyńskiej pod maską Hterackiej cy
ganerii rzymskiej z epoki cesarza Augusta. On sam naturalnie jest 
Horacym i doznaje szczególniejszych łask cesarza. Roi się i w tej sztu-ce, 
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zwyczajEl!l'l Jonson.a, od róż.norodlnych d~irwaków, z których najciekaw
szy jest 111owy .po Bobadilu warjaint żołnieraa-samochwala, kapitan Tuc
e.a, wzorowany podobno na rzeczywistej ,postaci w ówczes•nym Londy
nie. Sztuka pociągnęła za sobą cały ogon polemiki, dramatycznej, należy' 
może do niej nawet zagadkowy dramat Shakespeare'a „Troidus i K,res
syd.a". 

Nie brał w tej dalszej ,polemice już udziału sam Jonson. Postanawia 
teraz raczej zdruzgotać s·wych przeciwników jakimś wielkim czynem 
·artystycZlrl(Ym: nie dają mu spać laury Shakespeare'a, a szczególnie 
świeży sukces „Jul'iusza Cezara". W poczuciu wyższego wykształcenia: 
klasycznego szczególnie na tym polu czuje się powołany przewyższyć 
.cy.wala i całe swoje oczytanie w .autorach łacińskich wklada w pierwszą 
swą tragedię rzymską, „Upadek Sejana". Grę intryg na dworze cezara 
Tyberiusza udało się istotnie Jonsonowi przedstawić z całą tą mtuicją 
dla fałszu 'i podłości ludZkiej, j:aką i w swych największy.eh komediach 
niebawem miał ok.az.ać; nie brak też w tragedii ani. ciekawych scen 
rodzajo\l.rych, ani potężnych efektów dekl.amatorskich, arui też mako
mitych pontretów osobistości historycznych; ale całość, pisana monoton
nie uroczystym wierszem, przełaidowana erudycją, skrępowana zbytnią 
wi:ernością wobec fak>tów historii, w.reszcie pozbawiona urozmadceinia 
przez humor, nie ma tego czarownego życia, które Shakespeare w swe 
pluitarchowskie tematy ,z dziejów Rzymu tchnąć potrafił. 

„OLPONE CZI' LI LIS 

Dopiero z następującym dziełem Jonsona wstępujemy w krąg tych 
jego utworów, kitóre w oczach dzisiejszego człowieka zachoW1Ują żywot~ 
ność i stanowa·ą o wielkości. autora. W tym samym pamiętnym roku 
teatralnym 1605, w którym Shakespeare dał wszystkim wiekom swego 
„Króla Leara", Ben Jonson sięga szczytów swej twórczości w komedii 
„Vo1pone czyli LIB". 

Jak .mvykle u Jonsona, fabula bynajmniej nie jest główną zaletą 

dzieła. Po rómych znanych poecie pisarzach starożytnych - u Petro
'l'liusza, Lukj.ana, Horacego - 1pozbierać możn,a, jej motywy: więc za
biegi zgrai pochlebców o majątek samotnego bogacza; samo życie tego 
starego egoittsy i rozpustnilka; dary składane mu preez kandydatów do 
spadku dl.a zjednania sobie jego względów; ohydny gest jednego z nich, 
co własną żonę dobrnwoJni~ gotów jest przynieść w ofierze jego staT
czym chuciom; w,reszcie udaną chorobę i i:nne fortele, niestrudzenie 
wymyślane przez przebiegłego parazyta Moskę. Operując tymi i po
dobnymi gotowymi motywami„ umiał Jol150lll po mistrzowsku \vy,two
rzyć \vysokie napięcie dramatyczne, szczególnie w akta.eh ostatnich, gdy< 
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miecz karzącej sprawiooliiwości już wisi nad obu nędznikami, panem 
i iparazytem, ~ gdy jeszcze świetna. obrona adwokata i chytry wybieg 
ich ratuje, aż naikoniec druga rorz;prmva sądowa i wybuchająca między< 
obu wspólnikami waśń ostatec:zinie ach gubi. Perypetie te d.?Jialają po-
tęż.nie mimo natłoku f.igur epizodycZil1ych: rzecz roz;grywa się w Wene
cji, ale nawet na podróżującego angielskiego szlachcica, politykomana 
i jego snobistyczną żonę Zi11alazlo się miejsce w zaprezentowanej n am 
kolekcji typów. Że ten tlum nie stal się znowu, jak w poprzednich ko
medLach Jonsona, po prostu nu7..ącą procesją groteskowych dziwaków, 
zaiwd~ięazamy to nader umiejętnemu użyciu figury paiSożyta, h"ióry jest 
sprężyną coraz nowych i·ntry;g wśród tej rzeszy osób i nadaje akcji bieg 
prawdziiwie zawrotny. 

„VoLpone" jest pogodną komedią d czymś więcej: od ro7j1)-0<'zynającej 
akcję modlitwy starego bogacza do ubóstwianego zlot.a aż do ukarania 
obu. •niegodziwców n.a końcu panuje nad tym cyklem obrazów chcitwości 
i podłości ludzkiej nieubłagana przenikliwość wejrzenia, właściwa na
turze duchowej autor.a. Z wyżyn jego sardonicznej dlr\.\~i.ny spoglądamy 

w dół na to kotłowisko - istne „pandlaemonium" \.v:szeJa1kich odmian 
.jednej i tej samej po wszystkie czasy przez Wergilego przeklętej ,,.auri 
sac1~a f.ames" t z Wergilim na widok co•raz nowych nikczemności zdu
mieni wołamy: „Quid non mortalia pector.a cogi.s !" 

DICNENS I BALZAC 

Jeżeli we współc.zesnym sh<ikepeaerowskim „Królu Learze" zdają się 
występować już nie ludziie, ale jakieś gi'gantyczne uosobienia potęg do
brych i złych w 1Pracesie światowy.m, to i u Jonsona, w tym zenicie 
jego s21tuki, widzimy w jego ludziach jakieś nieludZkie symoole potwo.r
ności moralnych. W „Królu Learze" zauważono szczególniej zą obfi
tość 1n.azw ,zwierzęcych, rZill!cany1ch przez jedne osoby traged1ili. drugi:m, 
gdy targają ·nimi· rozszalale namiętn!OŚci; u Jonsona pr:awie wszystkie 
osoby komedi i! już w scenariuszu noszą charakterystyczne włoskie na
nvy 21wienząt, a więc obok samej głównej fi.gury starego lis.a (Volpone) 
jest tu drnpie:imy sęp (adwokat Voltore), jest stary i młody kruk (Cor
b.acc.io i Corvino), a nawet pasożyt niedarnw nosi nruzwę muchy, co 
krwią się tuczy (Mosca). 

Ale jeżeli symbol'ka, dodając obrazowi wy·razi.Stości, zarazem wynosi' 
przedmiot poniekąd poza sferę rzeczyw•istości lud.Zkiej, w sferę abstrak
cyj moralnych, to z drugiej strony właśnie w „Volpone" bardzii.ej niz 
ki.edykolwiak podziwiać mus.funy to realne życie, które Jonson w okre
sie do.j.rzałości. umie nadawać typom pewnych wieczystych przymiotów 
natury ludzkJej. O Be w da\vniejszych jego komediach śmieszne aż do' 
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Dyrektor i Kierownik Artystyczny: FELIKS ŻUKOWSKI 

BEN NSON 

VOLPO CZYLI LIS 
(VOLPON.E or the FOX) 

'komedia w 5 akta<:h 
Przekład MACIEJA SŁOMCZYŃSKIEGO 

O so by : 

Volpone 
Mosca . 

WŁODZIMIERZ KWASKOWSKI 
BOGUSŁAW SOCHNACKI 

Voltom, adwokat 
Corbaccio, stary szilachcic . 
Bonario, jego syn 
Corvirno, 1~uipie<: 

Celia, jego żona 
Sir Polityik Niewydarzony . 
Lady Niewydarzona 
Peregrine . 
N ano 
Androgyno 
Sędzia I 
Sędzfa II 
Sędzia III 
N otario 
Woźny sądowy 

Scenografia 
ANDRZEJ SADOWSKI 

Opracowanie muzyczne 
TOMASZ KIESEWETTER 

KAZIMIERZ IWIŃSKI 
2YGMUNT NOWICKI 
MACIEJ MAŁEK 
JÓZEF ZBIRÓG 
ALICJA ZOMERÓWNA 
BOGDAN WRÓBLEWSKI 
ZOFIA MOLICKA 
HENRYK JóZWIAK 
J Ji;RZY SZPUNAR 

$ZEF ŁODYŃSKI 
NRYK STASZEWSKI 
GUMIŁ ANTCZAK 

KAZIMIERZ WOZNIAK 
JÓZEF TERYKS 
ZYGMUNT MARZEC-MARCZEWSKI 

Inscenizacja i .reżyseria 

MARYNA BRONIEWSKA 
Asystentka reż. 

ALINA KULIKÓWNA 

Kierownik literacki: STNAISLrlW BRUCZ 
Wicedyrektor: SABINA NOWICKA 

PrapremJier.a 31 :ftyicZinia 1962 r. 



niedorzeczmości sylwetki dziwaków zdają się nam czasem zapowiadać 
karykaturalne figlliry Dickens a, o tyle „Volpone" budzi w nas, ludziach· 
dzisi ejszych, raczej myśl o porównanLu z innym wielkim mistrzem po
w,i eści nowoczesnej: p rzypo mi•na na.m się ży•wo Balzac. 

ALCHE/łllH 

Jakby dla wytchnienia po dziele tego kalibru, co „Volpcme'", pisze 
Jonson z kolei f.a,rsę. Ale i forsa w tym dojrza'1ym okres ie jego sz t.uki 
w coś dcskonalszego przeł·odzić ię musi'. ,.Epicene czyli milcząca n ie
w iasta" to nie tylko utwór prawdz i•wie zabawny, ja k mało k tóre dzieł-0 
Jonsona, ale nie pozbawiony cec<h W)"sokiej komedii. Do ,dzi.edzii!ly farsy' 
należy h istonia starego n eura• t e ro.ka, niena1Widzącego hałasów, co „dla 
świętego s-pokoju" w domu poślubi a rzekomą niemowę, a potem już na 
uczcie wesełmej pozna.je w niej samej i jej orszaku ślubnym najgada
tliiwsze i najgłośniejsze tOlw.arzystwo, jakie w życiu spotkał. Ale z dzie
dziny komed~ i. psychologicznej, z tej samej sfery co „Volpone", pocho
dzi podłoże całej akcji: intryga synowca, któremu stary w końcu ofiarą_ 
znacznej części swojeg-0 majątku okupić się musi, by zyskać wybawie
nie z nieszczęsnej matni. 

Ale w całośc i było to· tylko iintePludjum. Na. pozi-om osiągnJęty 

w „Volpone" wzniósł się iniebawem Jonson pono'ń<'Tlie w drugim swym 
arcyd'ziele - w komed'iii „Alchemik". Tema.tern znowu jest chciwość 
ludtz.ika i glóWITTym m-0tywern o s:z;ustw-0-: ik.<Jrzystając z wyjazdu pana 
domu, niewie1~ny stużący do spótki z chytrym obieżyświatem i wspól
ną obydwóch 'koch anką grają z powodzeniem na łat.wowi.ern-0ści ludz
kiej: ściągają tłumy klijenów pod pretekstem, że posiad ają kamień filo
W:Liczny, :który zmienia 1pod1ejsze żywioły na zl<Jto. Przedmi-0t i tym ra
zem ostateczn.ie wywodzi się ze starożytności (z komedi.i Plauta „Mo
stell.ari·a"), ale by·l nawskroś .aktua·l;ny w owych. czasach gdy alchemią 
- tak samo jak astrol-0gią - ?..ajmowa.ly się nawet jeszcze gł-0wy koro
nowane . Komedia, zamknięta w klasycznych ramach jed'ności miejsca 
i czasu, przedstawia ostatni dzień oszukańczych praktyk ndegodzi.wej 
trójki: poja:\\"ieIDie się p-0wira.ca•jącego pana domu jest naturalnym za
kończeniem. W tych granicach znowu zwyczajem jo.nsonowslóm, jaka 
klLjenrtela oszustów, przesuwa się nam przed oczyma procesja figur 
mniej lub wJęcej dziiwacznych. Najbardziej .ze wszystkich tych postaci 
w pamięć się Vv1bi1ja wspaniale spor-tret.owa.n.a· para diuchownych sek
ciarskich, co powierzone i.m pieniiądze sieroce z chciowofoi skła<dają na 
ołtarzu alchemi-i. Ta szlachetna dwójka purytańskich Tartufów portężnie 
oddziała n.a. wyobraźnię potomnych p~sarzy angielskich : jeszcze u D~c 

kensa fizjognomie .różnych Stigginsów i Chatbandów, żerujących na dy-
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sydenckiej pooożnooci pr<istod:uszny.ch mieszczek, noszą wyr.a.7..ne rysy 
pokrewieństwa :z. jonson-0wskirni pie1-wowzora m L 

Podobnie jak „Alchemik" po „Volpone", tak n.a. drugie miej sce po 
„Sejanie" schodZ:i druga w twórcwści Jonsona tragedia rzymska• „Ka
tyli'nai' ' . Tylko że tu osłabienie jest znacznie widoczniej sze niż >\" „Al
chem'iku". W wyższym jeszcze stopniu niż w „Sej.anie" je.st Jonson zn<J_; 
wu w niewoli u autorów sta.rożytnych, z których czeTpie: każe nam na
wet słuchać wierszowanej parafrazy całej sławnej pierwszej mo\vy Cy
cerona przeciw Katylinie! Ponadto ambicja ws.pól:z.awodniczenia z Sha
kespearem objaw.ia się tu już przez n a.zbyt wyroaine podobieństwo do 
„Juliiusza Cezara": jak tam duch Cezara, ta k tu pojawia się duch Sulli; 
jak tam tak i tut.aj jesteśmy świad'kami nas h·ojowej sceny nocnego ze
brani.a spiskowców. Chcąc tym r azem, również za wzorem Sh<likes
peace'a, urozm a icić tragedię pol ityczmą scenami· rodzajowymi, Ben J o -
son daje nam je w obra.z.ie kobiecej stro ny spisku: wykryde sprzysię
żen1a jest dziełem zazdrości między kochanką j~nego ze spiskowców 
a inną Rzymianką. Z tych scen kobiecych bij e c al.a werwa satyryczna 
i cala· okrutna stanowczość moralna da wnego Jon.sona„ autora „Volpo
ne" i „Alchemiika". 

.IAH/łlAHH ŚH'. BAHTLO/łllE.IA. 

Na qgół a toli „Katylina" nie może dziś - nic mógł po.no i u współ
czesnych - budZić zachwytu. Natomi.as t w najszczęsliwszej swej wenie 
jest Ben J-0nson Taz jeszcze w trzecim, po „Volp:one" i „Alchemiku", 
arcydziele swej komicimej Muzy: w „Jarmarku św. Ba·rtłomieja". Od
mienna ~ typem i planem od obu tamtych, ko.medfa ta osobne wśród 
jego twórczości zajmuje miejsce. Pr.zygody dwóch mieszczańskich ro
dz.in londyńskich na ludnym jarmarku dococznym w dzień św. Bartło
mieja w treści 'SWej są raczej farsą n'iż komedią wyższego r<Jdzaju, za 
to wybór środowiska pozwala autorowi dać n •am nie, jak dawniej, nu 
żącą -nieco defiladę dziwaków, lecz roz.t.oczyć wokół n.as panoramę ca-
lego roj<iwdska jarmarcznego z jego niepm:ebTainym bogactwem szcze

·gółów folklorystycznych. Od cfu:ugiego aktu ·począwszy krążymy wśród 

tłumu publilczności drobnomie6zczańskiej, przekupniów, komediantów. 
'lll-ic:zmych rzez imieszków i aw.anturnilk:ów; w akcie piątym jesteśmy na 
prized'stawieniu w teatrze marionetek; a w całej komedii słuchami 

barwnej i soczystej gwairy· ul'ic:zmej, często już dziś niezrozumi.alej. Prze
ładowanie akcji epizodami jest większe niż kiedykolwiek, a niektóre 
z nich są zgQ!a niewybredne w swej popularnej, reali1Stycznej komice. 
Ale tempem scen i bujnośc~ą pomysłów '.komedia be2'JSprzeczmie prze~ 
wyżsZ'a wszystkie inrne, nawet najambRniejsze, dzieła Jon.sona; a• spo-
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śród masy prz.ewijających się zabawnych figur wyróżnia się kapit.alna. 
kreacja duchownego puTy.tań.skiego, a rzarazem przedaliego pieczeniarza, 
o b~blijnym przydomku „G<>rliwy o dobro Ju-aju" (Zoo.l~f-the-Land 

Busy): jest t.o spotęgowama replika postaci, z „Alcherntka". Tamten no~ 
sil równie .iil."oni:czną nazwę „Utrapienie zbawienne" (Tribulation Wh<>
lesome), i ·pod tymi przyslo,wiowym1 odtąd pseudonimami! obaj ci goooi 
protestanccy po:przednicy molierowskiego świętoszk;a wędrują ręka 

w rękę po łąkach asfodelskich literactucy, pośród nieśmiertelnych two-· 
rów geniuszu komicznego. 

IFINAL 

Co pozostaje po tym ostatnim wspaniallym rozbłysku słońc.a jonso
nowskiej komedii, to już ;tylko mglisty zachód i smętny zmierzch. 

Jako uznany i oo.norowany .poeta dworski pisze Jonson przez długi 
szereg lat urocze libretta do modnych wtedy widowisk feecy jnytch ale
goryc7lno-mi1tolog,iC7Jllej .treści, zwanych „maskami", a sławny architekt 
i dekorator Ini•go Jones daje im godną opntwę sceniczną. r,Maski" Jon
s.ona są najpięk!Iliejsze z niezliczonych utworów tego rodzaju, pisanych 
praez wszystlki.ch prawie poetów dramatycznych epoki; szczególnie roz
siane po jonsono~•skich „maskach" .pJeśni1 odzlJ'liaczają się często zdu
miewiającą przy jego ociężalej naturze świeżością tonu i melodią ,wier
sza. Ale „ma6ka" to rodzaj lilteracki dawno i bezpo.wrotnie zamarły, 
'i dziś tylko .archeolog, szperający po rumowiskach piśmiennietwa diaw
nych wieków za rpoczątkami nowoczesnej opeTy, tą CZJęścią twórczości 

Jonsona poważnie 2lajmow1ać się może. 

Na. scenie teatru popularnego stari;ejący się Jonson już tylko z dłu
gimi przerwami na nowo szuka powodzeni.a, i 21aw-sze be.zskutec:z:nde. 
Czy w „Glupitm djable" zapożyczy motywy· z Macchi!avel'la. i ukaże nam 
diabła na jednodtnio;wym urlopie na ziemi, kompa_"O.mitującego piekło 

swą glupotą; czy w „Składzie nowdn", modernirz.ując temat z Arystofar 
nes.a, przedSt.awi nairo coś w .rodzaju redakcji, by z;admvić ze współcze
snych początków dziernnilrnrstwa; czy w „Damie magnetycz..nej" powróci 
do .swego młodocianego stylu „komedi i! hum=ów" i zechce n.as .raz jesz
cze zabawić galerią d2!1waków; czy wreszc.ie w „Bajce o becZ'Ce" rau; 
jeszcze j·ak w „Jaran.arku św. Bairtlomieja" spróbuje odtworzyć zgiełk 
i rubasZil1ą wesoło6ć · ulicznej zabawy IJ.ondyńskiej - wszędzie jedna
kowe znać wyczerpanie i jednakowo brak dawnej krewkiej żywotno6cf 
w charakterystyce figur. Nie dane było Jonsonowi rozst,ać się z Muzą 
dramatyczną .talk czarnwnymi wytwOTami .pogodnej rezygniacji i swo
bqd111ej rom:a•Illtycznej gry wyohraimi', jak dzieła ostatnieh lat Shakes
pea:re'a w rodzaju „Burzy" lub „Powieści zimowej". Sięgnął wprawdzie 
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sędrziwy Ben jeS2lCze i po te z lk.olei shakespearO'WSkie lamy, dając ka
lejdookop fan:t.astyczny:ch l<JSów rozłączonej i odnajdującej się rodzilny 
w swej komedia „Nowa g01Spoclla czy lekkie serce"; ale z cię:iJkiem snać 
sercem powiedzieć sobie ,chyba musiał, że i w tej <JSta.tniej fazie magii 
prosperowskiej zmarłego milstTza n!ie dorównał. Toteż cooć po niepo
wod.zeni'u jedmej z tych swych późniejszych komedii pociesz·a się po
twOil."ną w swym egoistyc:zinym zapamiętaniu „Odą do samego siebie", 
jedn~ w ,głębokim i niepoc'ieszonym przygnębienilll kreśli pod koniec 
życia urocze wiersze jedtnego z najpiękiniejszych swych drobnych 
utworów - sielanki dramatycznej „Smutny pasterz", w której legendę 
starych b.a.llad o rycerskim rozbójniiku Robin.ie Hoodzie opl.at.a powojem 
różnych innch baśni ludowy·ch angielskilch 'i szkockich. 

z westchnieniem ulgi zwr.aca·my się od tego osnutego melancho
lią zakończernia twórczości wielkiego pisai-za napowrót ku promien
nemu południu jego nalchnie11, w którym jaśnieją blaskiem niespo
żytym trzy z największych arcydzieł komed·ii: „Volpone", „Alchemik" 
i „Jarmark Ś'11. Ba rtłomieja". I ze szczerym podziwem dla potęgi i' róż
norodności geniusz.u Odrodzenia patrzymy pop1~;:ez trzy wieki wstecz 
na owe cudowne latai, w których te wielkie komedie \Vspókześnie z naj
wi.ększymi dziełami' tragicznej muzy Shakespearowskiej na deskach tej 
samej londyńskiej sceny światu się uka·zaly. 

ROMAN DYBOSKI 
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