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I 

W ostatnic:h dziesięcioleciach ·wielkiego wieku XVI-go Lon
dyn, świetny przepychem renesansowego dworu Tudorów, 
dumny ze świeżego ;;.wycięstwa nad Armadą hiszpańską, 

sycony zlotem z nowych światów zamorskich przez śmiałych 
żeglarzy, karmiony nowinami duchowymi z całej Europy przez 
roje powracających podróżników angielskich, zakipiał napraw
dę nowoczesnym życiem umyslowym. Zabłysła na horyzoncie 
literackim naraz cała gromada gwiazd pierwszej wielkości. 
Prawie wszy~·tkie zaś one krążą wokolo teatr u, bo teatr, 
wciągając w swą służbę wszystkie niemal sztuki piękne, od 
architektury i dekoratorstwa do deklamacji, muzyki i poezji, 
najpełniejszy daje artystyczny wyraz rozbujałemu tempera
mentowi Odrodzenia. Dla teatru przede wszystkim - jak dziś 
dla gazety - pisze ·ażcly z tych młodych, co przybywają, czy 
to z Uniwersytetów czy z głębokiej prowincji, oy na bruku 
lonrlyńskim ubiegać się o la'..try literac. ie i sukcesy życiowe. 
Tę cygańską brać pisarzy gośc i wieczorGmi w swych ścian:-tch 
sławetna karczma „pod nimfą" - the J\llermaid Tavern, -
rychło znana calej stolicy jako gielda pomysiów poetyckich 
i arena dowcipów. Tutaj wśród kłębów nowego wówczas dymu 
tytoniowego, do pełnych puharów zaprawnego korzeniami wina 
kanaryjskiego, zasiada jako równy wśród równych, młody aktor 
i dramaturg rodem z sielskiego Stratfurdu naci Avonem, pan 
Shakespeare, znany w gronie kolegów pod swym chrzestnym 
imieniem Will, i lubiany powszechnie za swą szczerą i serde
czną, a przytem szlachetną i łagodną naturę. Tutaj też swym 
„brzuchem jak góra i twarzą jak skała " uwydatnia się w gro
nie i rychło najwyższą wśród młodych powagę sobie zdobywl 
znakomity Williama współzawodnik „Ben" (czyli Benjamin) 
J o n s o n, o dziewięć lat od niego młodszy. Oto jak w kilka
dziesąt lat później gawędziarz Fuller, czerpiąc z żywej tra
dycji, opisuje te spotkania poetów: 
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„Niejedno było .starcie na dowcipy między Shakespearem 
a Ben Jonsor.em - jakby między wielkim hiszpańskim okrę
tem a mniejszym angielskim. Ben Jonson, na kształt okrętu 
hiszpańskiego, wyższej był budowy w sweJ uczoności, potężny, 
ale powo,lny we wszystkim, czego dokazał, Shakespeare, jak 
lżejsze statki angielskie, mniej,szy rozmiarami, ale obrotniejszy 
w ruchach, umiał zastosować się do każdego prądu, skorzystać 
z każdego wiatru, przez chyżość swojego dowcipu i swe] po
mysłowości". 

Nietylko fizyczna postać i duchowa fizjognomia obu ludzi, 
ale także ich natury poetyckie stają nam jak żywe przed oczy
ma w tych słowach nnegdocisty. Istotnie Ben Jon3on, górujący 
nad rywalem solidnością swego klasycznego wykształcenia, 
zarazem jednak obciążony balastem klasycystycznych doktryn 
literackich, nie posiada przedziwnej obrotności i spontaniczno
ści geniuszu shakespearowskiego i tworzy znacznie wolniej 
i z niemałym wysiłkiem, nie potrafi - Jak Shakespeare - -
przerzucać się z jednego do drugiego wśród licznych rodzajów, 
panujących w ówczesnej literaturze dramatycznej, i ostatecznie 
wszystkie najznakomitsze utwory w niezbyt obfitym jego do
robku należą do jednego tylko gatunku - komedii charakte
rów. 

2 

W życiu i doświadczeniach Ben J onsona, tak samo jak w jego 
dziełach, w dziwny i jedyny sposób łączą się pierwiastki kla
syczne kultury humanistycznej z romantycznymi, których 
pełne jest codzienne życie owej bujnej i barwnej epoki. Poto
mek ziemiańskich przodków wzrasta jako pasierb majstra 
murarskiego w sercu Londynu, kształcony w doskonałej szkole 
westminsterskiej, ucieka do Niderlandów i przystaje do woju
jącP.j tam armii angielskiej. Później jako aktor i autor wiedzie 
burzliwe. cygańskie życie w stolicy: zabij,a w pojedynku kole
gę teatralnego, to znowu dostaje się do więzienia za zbyt swo
bodne żarty polityczne w komedii. Zdobywa wreszcie poparcie 
możnych panów i łaski dworu, nabywa dom w Londynie, wy
daje swe dzieła z dedykacjami na cześć starych Uniwe.rsytetóN, 
które mu nadają honorowe stopnie akademickie, ołrzymuje 
od króla tytuł poety-laureaita Anglii. Ale nigdy snać się nie 
ustatkował jak Shakespeare, co umarł w zacisznym dostatku 
prowincjonalnego żywota. Jonson i z żoną na długie lata się 
rozchodzi, i jeszcze w latach dojrzałych jako guwerner młodego 
arystokraty wyprawia ze swym pupilem brewerie po ulicach 
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Paryża, nakoniec w smutnej i samotnej starości znów jak za 
młodu przesiaduje w ulubionej gospodzie i po śmierci wszyst
kich prawie dawnych druhów szuka pociechy w biesiadach 
wśród grona młodzieży literackiej, co z dumą zwie się jego 
„synami" i „plemieniem Benjamina". Zmarłych swych rówie
śników, których romantyczne natchnienia niegdyś z wyżyny 
swej klasycznej uczoności zgryźliwie krytykował, wspomina 
teraz z żałosnym rozrzewnieniem: Shakespearowi ze źle tajoną 
zazdrością w prologach swych komedii wypominał jego „Po
wieści zimowe, Burze i podobne błazeństwa'', - teraz składa 
mu wspaniały hołd wierszowany u wstępu do pośmiertnego 
wydania jego dzieł. Sam w kilkanaście lat pe Shakespearze 
zstE:puje do grobu, - w roku 1637, gdy publiczność dawno już 
nowym bogom się kłania, i gdy nawet niepowodzenia jego 
ost'ltnich dzieł już są zapomnianymi epizodami minionych se
zonów teatralnych. 
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Gdy Jonson około r. 1597 jako młody, dwudziestokilkoletni 
aktor rozpoczynał zarazem karierę autorską, produkcja „trage
dyj, historyj i komedyj" dla rosnących jak grzyby po desz::zu 
teatrów londyńskich nie była w opinii publicznej otoczona go
dnością literatury w wyższym tego słowa znaczeniu: trakto
wano je jako jednodniową zabawę - jak dziś operetkę lub 
zgoła rewię czy kabaret -- i malo dbano o jej uwiecznienie 
w rlruku. To też niejeden zapewne z inłodocianych utworów 
Jonsona przepadł na zawsze. Zachov.ra1a się nam jedna tyll:o 
.próba nowicjuszowskiej twórczości -- komedia Sprawa się 
zmieniła. 

Jak przed nim młody Shakespeare, tak tutaj Jonson uczy 
się komediopisarstwa u wielbionego prz z całe Odrodzenie 
mistrza Plauta: jak Shakes,pea.re w Komedii omyłek parafra
zował Menechrnów, tak Ben Jonson w tym zachowanym nam 
dziele kombinuje w jedną całość motywy z dwóch sztuk 
plautyńskich, Captivi i Aululuria. Komedię rzevmą o rozłączonej 
i odnajdującej się rodzinie łączy z komedią rodzajową o skąpcu 
i o zalotach różnych, zgoła bezinteresownych kawalerów do 
jego pięknej córki. I już tutaj wyraźnie zapowiada się właściwy 
talent Jonsona: komedia charakterów udaje mu się daleko 
lepiej od melodramatu rodzinnego, figura skąpca niejednym 
rysem zwiastuje doskonałość późniejszych komediowych chciw
ców i szalbierzy. 
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Ale do indywidualnej samodzielności dochodzi i właściwy 
swój rodzaj znajduje Jonson dopiero w następnej komedii 
Każdy w swoim humorze. Oryginalnością akcji co prawda 
utwór się nie odznacz3: panują w nim charakterystyczne 
motywy komedii starożytnej - zaloty przy pomocy sprytnego 
służącego, różne qui pro quo; ale prawdziwa siła twór
cza objawia się w galerii dziwactw ludzkich czyli „h u m o
r ów", które w karykaturalnych uosobieniach długą procesją 
przesuwają się nam przed oczyma w scenach komedii, a na 
koiicu w efektownym obrazie zbiorowym grupują się wokoło 
sędziego pokoju, jowialnie rozstrzygającego wszystkie zawik
łania. Niektóre z tych typów służ;l tylko jako pretekst do 
roztaczania szczegółów obyczajowych - jak woziwoda Cob 
i jego źona Tib, stanowiący do spółki żywą kronikę nowości 
ulicznych londyńskich, niektóre inne figury są zbyt proste 
i jednostronne w swej osobliwości, jak weredyk Downright, ale 
niektóre, choć ze starego lamusu figur komicznych wyciągnię
te, udało się Jonsonowi scharakteryzować w nowy i zajmujący 
sposób. A więc rzuca się w oczy przede wszy5ltkim oryginalna 
odmiana prastarej postaci żołnierza-samochwała - kapitan 
Bobadil, który tym nas bawi, że potworne łgarstwa o swych 
czynach bohaterskich v.rypowiada z dostojną powagą i spo
kojną rezerwą, nie widzianą dotąd w tej roli na :>cenie. 
W całości zresztą komedia o tym układzie była czymś nowym 
w teatrze angielskim, to też jest dowodem zdrowego zmysłu 
krytyczno-literackiego , (który snać szedł w parze z geniu
szem twórczym) u Shak2sipeara, że sam dochodząc wlaśnie 
wtedy do zenitu swej działalności, przyjęcie komedii Jonsona 
prze?,: trupę, do której należał, wbrew opinii kolegów prze
forsował. Kilka jeszcze innych dzieł J onsona przesunęło się 
potem przez scenę teatru shakeS>pearowskiego, i we wszyst
kich 1prawie występował także sam Shakespeare jako aktor. 

Tak było z następną komedią Każdy w nie swoim humorze_ 
Przedstawiając w niej znowu korowód dziwaków na tle nader 
luźnie skomponowanej akcji. Jonson stara się już teraz nadać 
swemu nowemu typowi komedii wyższe dostojeństwo litera
ckie: wkracza sam do fabuły pod postacią uczonego odludka 
Macilente, który jako mentor i sędzia kieruje losami osób 
utworu, a ponadto w usta dwóch innych jeszcze ~igur wkłada 
ciągłe komentatorskie uwagi. Ta pretensjonalność zaszkodziła 
tylko sce·nicznemu powodzeniu sztuki, a nie pomogła też ko
medii jaskrawość i szarża w karykaturalnej charakterystyce 
postaci, wreszcie nadmierny ich natłok, częsta odtąd wada 
dzieł J onsona. 
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Nowej jakiejś drogi szuka Jonson \V następnej swej komedii 
Zabawy Cyntii. Ale i tutaj do miitologiczne j historii o Na1 cyzie 
i Echu z Owidjusza sama mu się wplątała procesja głupców 
i egoistów, gromadzacych się nad magicznym „źródłem samo
lubstwa"; a że śradawi1sko legendy starożytnej służy jako 
alegoria dworu królowej Elżbiety, wiqc otrzymujemy oc:q-wi
ście także korowód karykatur z życia dwors\iego. Nad roz
wlekłą i przeładowaną szczegółami całością znowu, j>ak w po
przedniej komedii, niEmile góruje literacka zarozumiaiość 
autora, który tu występuje i m e:'l.toruje pod na:~wą Krytesa. 
Już w Zabawach Cyntii Jonson, ze wawszy w swej tetry

czności z trupą shake::;pearowską, ~a łabviał ze :;:ceny swe obra
chunki polemiczne z kolegami po piórze. Całkow~cie pnlemice 
literackiej poświęcił najbliższy SWÓJ u1. wór p. t. Wierszokleta, 
gdzie drwiąco przedstawia wybrane ofiary z otaczającej go 
cyganerii literackiej Londynu pod maską cyganerii literackiej 
rzymskiej z epoki cesarza Augusta. On sam naturalnie jest 
Horacym i doznaje szczególniejszych łask cesarza. Roi się 
w tej sztuce zwyczajem Jansena o:i różnych dziwakow, z któ
rych najciekawszym j 1t nowy po Bobadillu wariant żolnierza
samochwała, kapitan Tucca, wzorowany podobno n3. rzeczy
wistej postaci w ówczesnym Londynie. Sztuka pociągnęla za 
sobą cały ogon polemiki dramatycznej; należy moi e do niej 
nawet zagadkowy dramat Shakespeara Troilus i Kressyda. 

Nie brał w tej dalszej polemice już udziału Jon:-:on. Postana
wia teraz raczej zdruzgotać swych przeciwników jakimś wiei
kim czynem artystycznym: nie dają mu spać laury Shakesp~
ara, a szczególnie świeży sukces Juliusza Cezara. w· poczuciu 
wyższego wykształcenia klasycznego, szczególnie na tym polu 
czuje się powołanym przewyższyć rywala i całe swoje ocz~
tanie w autorach łacińskich wkłada w pierwszą swą tragedię 
rzymską, Upadek Sejana. Grę intryg na dworze cesarza 
Tvberiusza udało sie istotnie J 0111sonowi przedstawić z całą tą 
i.ri'tuicją dla fał1szu i (podłości ludzkiej, jaką i w swych naj~ 
większych komediach niebawem miał okazać, nie brak tez 
w tragedii ani ciekawych scen rodzajowych, ani potężnych 
efektów deklamatorskich, ani też znakomitych portretów oso
bistości historycznych, ale całość, pisana monotonnie uroczys
tym wierszem, przeładowana erudycją, skrępowana zbytnią 
wiernością wobec faktów historii, wreszcie pozbawiona uro-
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zmaicenia przez humor, nie ma tego czarownego życia, które 
Shakespeare w swe plutarchowskie tematy z dziejów Rzymu 
tchnąć potrafi. 

Dopiero z następnym dziełem Jonsona wstępujemy w krąg 
jego utworów, które i w oczach dzisiejszego człowieka zacho
wują żywotność i stanowią o wielkości autora. W tym samym 
pamiętnym roku teatralnym 1605, w którym Shakespear e dal 
wszystkim wiekom swego Króla Lira, Ben Jonson sięga 
szczytów swej twórczości w komedii Volpon e, albo Lis. 

Jak zwykle u Jonsona, fabuła bynajmniej nie jest główną 
zaletą dzieła . Po różnych znanych poecie pisarzach starożyt
nych - u Petroniusza, Lukiana, Horacego - pozbierać można 
jej motywy: więc zabiegi zgrai pochlebców o majątek samot
nego bogacza,samo życie tego starego egoisty i rozpustnika, 
dary, ,składane mu przez kandydatóvv do spadku dla zjednania 
sobi.e jego względów, ohydny gest jednego z nich, co własną 
żonę dobrowolnie gotów jest przynieść w ofierze Jego starczym 
chuciom, wreszcie udaną chorobę i inne fortele, niestrudzenie 
wymyślane przez przebiegłego parazyta Maskę. Operując tymi 
i ,podobnymi gotowymi motywami, umiał Janson po mistrzo
wsku wytworzyć wysokie napięcie dramatyczne, szczególnie 
w aktach ostatnich, gdy miecz karzącej sprawiedliwości już 
wisi nad obu nędznikami, panem i parazytem i gdy raz jeszcze 
świetna obrona adwokacka i chytry wybieg ich ratuJe, aż na 
koniec druga rozprawa sądowa i wybuchająca między obu 
wspólnikami waśń ostatecznie ich gubi. Perypetie te dzialają 
potężnie mimo oszałamiającego natłoku figur epizodycznych: 
rzecz rozgrywa się w Wenecji, ale nawet na podróżującego 
angielskiego szlachcica, politykomana i jego snobistyczną żonę 
znalazło się miejsce w zaprezentowanej nam. kolekcji typów. 
Że ten tłum nie stał się znowu, jak w poprzednich komediach 
Jonsona, po prostu nużącą procesję groteskowych dziwaków, 
to zawdzięczamy nader umiejętnemu użyciu figury parazyta, 
który jest sp<ężyną coraz nowych intryg wśród tej rzeszy osób 
i nadaje akcji bieg prawdziwie zawrotny. 

Volpone pogodną komedią nie jest: od rozpoczynającej akcję 
modlitwy starego bogacza do ubóstwianego złota aż do okrut
nego ukarania obu niegodziwców na końcu, panuje nad tym 
cyklem obrazów chciwości i podłości ludzkiej ponura surowość 
i nieubłagana przenikliwość wejrzenia, właściwa naturze du
chowej autora. 

Jeżeli symbolika imion dodając obrazowi wyrazistości, zara-
2em wynosi przedmiot poniekąd poza sferę rzeczywistości ludz-
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kie.i, w sferze abstrakcji moralnych, to z drugiej strony właśnie 
w Volpone bardziej niż kiedykolwiek dotąd podziwiać musimy 
to realne życie, które Jcnson w okresie dojrzałości umie nada
wnć swym jednostronnie wymyślonym typom pewnych wie
czystych przymiotów natury ludzkiej. O ile w dawniejszych 
jego komediach śmieszne aż do zupełnej niedorzeczności syl
wetki dziwaków zda.i~! się nam czasem zapowiadać karykatural
ne figury Dickens a, o tyle Vclponc budzi w nas, ludziach 
dziesiejszych, raczej myśl o porównaniu z innym wielkim 
mistrzem powieści nowoczesnej: przypomina si.~ nam żywo 
Ba 1 z ac. 

5 

Jakby dla wytchnienia po dziele tego kalibru, co Volpone, 
pisze Jonson z kolei farsę. Ale i farsa w tym dojrzałym okresie 
jego sztuki w coś doskonalszegc przeradzać się musi. Epicene, 
czyli milcząca niewiasta, to nietylko utwór prawdziwie zaba
wny, jak mało które dzieło Jansona, ale nie pozbawiony cech 
wysokiej komedii. Do dziedziny farsy należy historia starego 
neurastenika, nienawidzącego hałasów, co dla świętego spo
koju w domu poślubia rzekomą niemowę, a potem już na 
uczcie weselnej poznaje w niej samej i jej orszaku slubnym 
najgadatliwsze i najgłośniejsze towarzystwo, jakie w życiu 
spotkał. Ale z dziedziny komedii psychologicznej, z tej samej 
sfery co Volpon.e, pochodzi podłoże całej akcji: intryga synowca, 
któremu stary w końcu ofiarą znacznej części swojego majątku 
okupić się musi, by zyskać wybawienie z nieszczęsnej matni. 

W całości było to tylko interludium. Na poziom, osiągniGty 
w Volpone, wzniósł się niebawem Janson poncwnie 
w drugim swym arcydziele - w komedii Alchemik. Tematem 
znowu jest chciwość ludzka i głównym motywem oszustwo: 
korzystając z wyjazdu pana z domu, niewierny służący do 
1spółki z chytrym obieżyŚ\\·iatem i wspólną obydwóch kochanką 
grają z powodzeniem na łatwowierności ludzkiej: ściągają tłu-
my klientów pod pretekstem, że po1siadają kamień filozoficzny, 
który zmienia podlejsze żywioły na zl,oto. Przedmiot i tym 
razem ostatecznie wywodzi się ze starożytności ( z komedii 
NlosteLlaria), ale był na wskroś aktualny w owych czasach, 
gdy alchemią - tak samo jak astrologią - zajmowały się nawet 
jeszcze głowy ukoronowane. Komedia, zamknięta w klasycz
nych ramach jedności miejsca i czasa, przedstawia nam ostatni 
dzień oszukańczych praktyk niegodziwej trójki: pojawienie 
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się powracającego pana domu jest naturalnym zakończeniem . 
W tych granicach znowu zwyczajem jo:1sonowskim, jako 
ldientela oszustów, przesuwa się nam przed oczyma procesja 
figur mniej lub więcej dziwacznych. Najbardziej ze wszysLkich 
tych postaci w pami~ć się wbija wspaniale sportretowana para 
duchownych sekciarskich, co powierzone im pieniądze sieroce 
z chciwości składają na ołtarzu alchemii. Ta szlachetna dwójka 
purytańskich Tartufów potężnie oddziałała na \vyobraźnię 
potomnych pisarzy angielskich: jeszcze u Dickensa fizjogno
mie różnych Stigginsów i Chadbandów, żerujących na dy
sydenckiej pobożności prostodusznych mieszczek, noszą wy
raźne rysy pokrewieństwa z jonsonowskimi pierwowzorami. 

Poza tym pamiętnym pierwszym atakiem na obłudę puryta
nizm~ szerzącego się wśród mieszczai1stwa londyńskiego, A.l
chemik jako całość nieco ustępuje w doskonałości temu naj
wyższemu dziełu energii t·.vórczej Jansona, jakim jest Vo/pone. 
Choć trzeba przyznać, że powiązanie losów całej gromady 
figur jest znowu nader kunsztowne i szczerze zabawnych 
sytuacji wynika może więcej niż w tamtej komedii, jednak 
żałować można, że autor znów, jak często przedtem, rozdrob
nił swoje natchnienie na zbyt v<tielką ilość charakterów, i widz 
nieraz bliski jest zawrotu głowy od tej obfitości. Ponadto zaś 
zakończenie, dziwnie pobłażliwe i łagodne, nie licuje z saty
ryczną dosadnością całego utworu i nie zadowala zmysłu 
moralnego, do którego przecież sztuka J onsona tak silnie 
apeluje. 
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Podobnie jak Akhemik po Lisie, tak na drugie miejsce po 
Sejanie schodzi druga w twórczości Jansona tragedia rzymska 
Katylina. Tylko, że tu osłabienie jest znacznie widoczniejsze, 
niż w Alchemiku. Vl wyższym jeszcze stopniu niż w Sejanie, 
jest Janson znowu w nie·woli u autorów starożytnych, z któ
rych czerpie: każe nam nawet słuchać wierszowanej parafrazy 
całej sławnej pienvszej mowy Cycerona przeciwko Katylinie! 
Ponadto ambicja współzawodniczenia z Shakespearem objawia 
się tu przez nazbyt już wyraźne podobieństwa do Juliusza 
Cezara: jak tam duch Cezara, tak tu pojawia sie duch Sulli; 
jak tam, tak i tutaj jesteśmy świadkami nastrojowej sceny 
nocnego zebrania s:piskowców. Chcąc tym razem, również za 
wzorem Shakespeara, urozmaicić ,tragedię polityczną scenami 
rodzajowymi, Ben Janson daje nam je w obrazie kobiecej 
strony spisku: wykrycie sprzysiężenia jest dziełem zazdrości 
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między koch<:<nką jednego ze spiskowców a inną Rzymianką. 
Z tych scen kobiecych bije cała \venva satyryczna i cała 
okrutna :otanowczość moralna dawnego Jon.sona, autora Lisa 
i Alchemika. 

Na ogól atoli Katylina nie może dziś - nie mógł pono 
i u współczesnych - budzić zachwytu. Natomiast w naj
szczęśliwszej swej wenie jest Ben J onson raz jeszcze w trze
cirn, po Lisie i Alchemiku, arcydziele swej komicznej Muzy: 
w Jarmarku św. Bartłomieja. Odmienna i typem i planem od 
obu tamtych, kcmedia ta osobne wśród jego twórczości zaj
muje miejsce. Przygcdy dwóch mieszczańskich rodzin londyń
s.kich na ludnym jarmarku dorocznym w dzień św. Ba.rtło
mieja, w treś ci swej są raczej farsą niż komedią wyższego 
rodzaju, za to wybór środowi ska pczwala autc·rowi dać nam 
nie, jak dawnie j, nużącą nieco defiladE; dziwaków, lecz rozto
czyć wkoło nas par.oram ę całego rojowiska jarmarcznego z jego 
nieprzebranym bogactwem ~zczegółów folklorystycznych. Od 
drugiego aktu począwszy, krążymy wśród tłumu publiczności 
drobnomieszczańskiej, przekupniów, komediantów ulicznych, 
rzezimieszków i awanturników, w akcie piątym jesteśmy na 
przedstawieniu w teatrze maricnetek, a w ca łej komedii słu
chamy barwnej i soczyste j g'.vary ulicznej, często juz dziś 
niezrozumiał j. P rz ładowanie akcji epizodami jest większe 
niż kiedykolwiek, i niektóre z nich są zgoła niewybredne 
w swej poipularnej, realistycznej komice. Ale tempem scen 
i bujnością •pomysłów komedia bezsprzecznie przewyższa 
wszystkie inne, nawet najambitniej sze dzieła Jansona, a z po
śród ma:sy prze\vijających się zabawnych figur wyróżnia się 
kapitalna kreacja duchownego purytańskiego, a zarazem 
przedniego pieczeniarz'ł, o biblijnym przydomku „Gorliwy 
o dobro kraju" (Zeal-oj-the-Land Busy): jes t to spotęgowana 
replika postaci z Alchemika. Tamten nosił równie ironiczną 
nazwę „Utrapienie zbawienne" (TribuLation Wholesome), i pod 
tymi przysłowiowymi odtąd pseudonimami obaj ci godni pro
testancy poprzednicy molierowskiego świętoszka wędrują ręk'.l 
w rękę po łąkach asfodelskich literatury, pośród nieśmiertel
nych tworów geniuszu komicznego. 
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Oo ,pozostaje po .tym ostatnim w1spaniałyrn rozbłysku słońca 
jonsonowskiej komedii to już tylko mglisty l smętny zmierzch. 

Jako uznany i honorowany poeta dworski pisze Janson 
przez długi szereg lat urocze libretta do modnych wtedy wi-
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dowisk feeryjnych alegoryczno-mitologicznej treści, zwanych 
„maskami'', zaś sławny architekt i dekoratc r Inigo Jones ctaje 
im godną oprawę sceniczną. „Maski" Jens ona są najpiękniej
szymi z niezliczonych utworów tego rodzaju, rpisanych przez 
wszystkich prawie poetóv: dr amatycznych epoki ; szczególnie 
rozsiane po j-onso.nowskich maskach pieśni odznaczają się 
często zdumiewająca przy jego ociężalej naturze świeżością 
tonu i melodią wiersza. Ale ma ska, to rodzaj literacki dawno 
i bezpowrotnie zamarły, i dziś tylko archeolog, szperający 
po rumowiskach pi3miennictwa dawnych wieków za począt
kami nowoczesnej opery, tą częścią twórczości Jm1sona poważ
nie zajmować się może. 

Na scenie teatru popularnego starzejący się Jonson :iuż 
tylko z długimi przerwami na nowo szuka powodzenia, i zaw
sze bezskutecznie. Czy w Głupim diable zapożyczy motyw 
z Macchiavella i ukaże nam diabla na jcdriodniowym urlopie 
na ziemi, kompromitugcego piekło swą głupotą, - czy w Skła
dzie nowin, modernizując temat z Arystofanesa, p rzedstawi 
nam coś w iodzaju red akcji, by zadrwić ze współczesnych 
początków dzienikarstwa, - czy w Damie magnetycznej po
wróci do swego młodocianego stylu „komcdci humorów" 
i zechce nas raz jeszcze zabawić galerią dziwaków- czy wresz
cie w Bajce o oeczce raz jeszcze, jak w Jarmarku św. Bart
łomieja, spróbuje odtworzyć zgiełk i rubaszną wesołość ulicznej 
zabawy londyńskiej; - wszędzie jednakowe znać wyczerpa
nie i jednakowo brak dawnej krewkiej żyvvotności w charak
terystyce figur. Nie danym było JoP...sonowi rozstać się z Muzą 
dramatyczną tak czarownymi wytw·)rami pogodnej rezygnacji 
i swobodnej romantycznej gry wyobraźni, jak dzieła ostat
nich lat Shakes,peara w rodzaju Burzy lub Powieści zimowej. 
Sięgnął wprawdzie sędziwy Ben jeszcze i rpo te z kolei shake
spearowskie laury, dając kalejdoskop fantastycznych losów 
rozłączonej i odnajdującej się rodziny w swej komedii Nowa 
gospoda, czyli lekkie serce; ale z ciE;żkim snać sercem powie
dzieć sobie chyba musiał, że i w tej ostatniej fazie magii 
prosperoiwskiej zmarłego mistrza nie dorównał. To też choć 
po niepcwodzeniu jednej z tych swych późniejszych komedii 
pociesza się potworną w swym egoistycznym zapamiętaniu 
Odą do samego siebie, jednak w głębokim i niepocieszonym 
przygnębieniu kreśli pod koniec życia urocze wiersze jednego 
z najpoetyczniejszych swych drobnych utworów - sielanki 
dramatycznej Smutny pasterz, w której legendę starych bal
lad o rycerskim zbójniku Robinie Hoodzie oplata powojem 
różnych innych baśni ludowych angielskich i szkockich. 
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Z westchnieniem ulgi zwracamy się od tego, osnutego me
lancholią, zakończenia .twórczości wielkiego pisarza na po
wrót ku promiennemu południu jego natchnie1i, w którym 
jaśnieją blaskiem niespożytym trzy z największych arcydzieł 
komedii: Volpone, Alchemik i Jarmark św. Bart1omieja. I ze 
szczerym podziwem dla potęgi i różnorodności geniuszu an
gielskiego patrzymy poprzez trzy wieki wstecz na owe cu
downe lata, w których te wielkie komedie, współcześnie 
z najdostojniejszymi dziełami tragicznej Muzy shakespearow
skiej na deskach jednej i tej samej sceny londyńskiej światu 
się ukazały. 

Roman Dyboski 

MOSCA 
. (Ma riusz Maszyński) 

„Volpon e• ·, \Varszawa. Teatr Polsk i - 1930 r. 
Reżyseria: Ryszard Ordyński, Scenogr afi a: Karol Frycz 



RYSZARD ORDYNSKI 

„VOLPONE" BEN JONSONA 

W przeróbcc- komedii Ben Jansona „Volpone" pióJ.·a 
Stefana Zwiega ostał się - p e trzystu latach - zasad
niczy pomysł. Ten pomysł - namiętny taniec dookoła 

pieniędzy bogatego Lewantyńczyka Volpone'a - już w czasach 
Ben Jonsona był grubą przesadą, usprawiedliwioną zamierze
niem autora shvorzenia cie:rpkiej karykatury życia . Ben Jon
son w „Volponem" pozbawia się jednego z najważniejszych 
elementów komediopisarstwa, t. j. pobłażliwości. Rozlewa ją 
hojnie w swoich komediach Szekspir, w najbardziej ostrych 
:cdobywa się na pewne pobłażanie Molier, u Ben Jansona zaś, 
który był właściwie z racji swego talentu raczej tragikiem, 
nie występuje nigdzie nuta uśmiechu i wyrozumiałości. 

Zweig był najprawdopodobniej porwany logiką utworu i kon
sekwentną charakterystyką działających osób, i ipod tym 
względem w swej przeróbce ściśle idzie za wątkiem akcji 
pierwowzoru, jeszcze bardz.iej podkreślając jedność miejsca 
i czasu. Liczbę osób działających zmniejsza nietylko o kilka 
postaci drugorzędnych, jak eunuch, karzeł , he:rmafrodyta, lecz 
usuwa dwie gadatliwe postaci: rycerza-polityka i podróżują
cego szlachcica, krtórzy na tle akcji kpiarza-bogacza i otaczają
cych go chciwców byli raczej dygresją, w tytułach swoich 
i przybranej roli zgoła anglosaską, z ·.veneckim światem ko
medii niczem niezestrojoną. 

Zweig znchowuje prawie wie11nie wszystkie motywy działa
nia głównych postaci, szereg scen przenosi w całości z orygi
nału , a wszystko co dobiera i dopisuje jest najmocniej związane 
z zasadniczą treścią s21tuki Ben J onsona. 

Na czele oryginalnego utworu angielskiego, przed prologiem 
do sztuki, umieścił autor coś co się w dawnych komedia<:h 
nazywało „argumentem" a było poetyoką wykładnią myśli 
przewodniej danego u,tworu; pierwsze litery każdego wiersza 
czyta.ne od góry tworzą tytuł ·sztuki "v~olpo.ne": 
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CAN I NA 
(Leokad ia P a ncewicz-L .·zc1:yilska) 

. „Volpone· , Wa rszaw a, Teall' Polski - 1930 
Rezyseria : R.vszard Q,·dyfr~kJ , Sce nogra[ia: K a rol 

r. 
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V olpone, bogacz bezdzietny, udaje chorego, 
O biecuje majątek swój łotrom chciwym spad.ku, 
L eży niby w omdleniu, a sługa omdlałego 
P rzyjmuje podarki, ręczy, zawodzi a w osta,tku 
O n ich plotkami łudzi i nadzieją zadatku. 
N owe sztuczki: każdy się już panem skarbów zdaje, 
E fekt nagły: gdy się kłócą - on wszystkich sprzedaje. 

Bardziej konsekwentnie niż sam autor tego argumentu idzie 
za przewodnią ideą sztuki Zweig. Ujął ją w ramy doskonałej 
jednolitości, zmniejszył męcząco wielką ilość scen i nadał po
staciom komedii jasno określone cechy charakteru, posługując 
E:ię szczęśliwie ich nazwami wloskimi, zaczerpniętymi z imion 
zwierząt. Volpone, bogacz, jest lisem, trzej czychający na 
jego spadek łotry - to sęp, kruk i jastrząb, kobiety - to 
gołąbka i suka, dzielny kapitan floty jest lwem a sprytny 
darmozjad-sługa - muchą. Możnaby powiedzieć, że całą bu
dowę swojej przeróbki oparł Zweig na tych dwóch zasadni
czych elementach: na argumencie oryginału i na charakterze 
menażerii ludzkiej, wyprawiającej zawrotne tańce dokoła du
katów chytrego bogacza Volpone'a. 

Ale Zweig poszedł dalej i wartościami znacznie istotniej
szymi usprawiedliwił swoją adaptację. 

Ben Janson, jako autor przede wszystkim tragiczny, potę
piając zgraję czyhających n a spade~ Volpone'a chciwców, 
nie uznawał żadnego zróżniczkowania zbrodni i sklasyfikował 
już z góry zarÓ\\710 okłamujące.go jak i okłamanych jako nale
żących do tej samej kategorji przestępców. Stryczek lub wię
zienie dla wszystkich, dla tego, który o.'izukując udaną śmiercią 
rpragnął zadrwić z chciwości i ślepej namiętności ludzkiej, 
jak i dla tych, którzy dali się okpić i poszli na lep do$ć 
sprytnie skonstruowanego łotrostwa . Głęboko wryte w duszę 
autora angielskie poczucie bezwzalędnej sprawiedliwości nie 
chce przeprowadzić granicy pomiędzy \vinnymi. 

U Zweiga natomia!"t pojęcie Eprawiedliwości nie jest oparte 
na bezwzględności. Na gnmcie ciężkiej anglosaskiej filozofii 
prawnika i surowej obyczajności obywatela wyrosła w tran
skrypcji Zweiga lekko uśmiechnięta mądrość i pobłażliwość 
nowoczesnego filozofa-poety. Pieniądz, tworzący wkoło siebie 
tak ohydną atmosferę zapoconej chciwości, zasługuje tylko na 
wydawanie go w sposób jak najbardziej szalony. Niechże osta
tecznie wyleci na skrzydłach uśmiechu i radości z ponurych 
skrzyń i bez<lusznych komórek, w których go zagrzebały trzę-
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COLO MBA 
(Janina Roma nówna ) 

„Volpone", Warszawa, Teatr Polski - 1930 r. 
Reżyseria: Ryszard Ordy{1ski, Scc •. ogra.fia: Karol Frycz 



sące się ręce skąpca i niechże dukaty najtroskliwiej groma
dzone rozpoczną swój taniec używania. 

Triumf rozrzutności w połączonieniu z serdeczną ochotą 
zamieniania zimnego kruszcu na gorące rozkosze życia - oto 
postulat p-0ety. Każdy grosz uwięziony w ciasnych ścianach 
skąpstwa ma prawo do bezwzględnej wolności i tym lżej powi
nien być trwoniony, im chciwiej go chowane. i chytrzej przed 
okiem ludzkiem ukrywano. 

Pieniądz tak obrzydł Mosce, tak mu się stał nienawistny, 
że czym prędzej musi go wysypać na ulicę, rozdać, roztrwonić 
i marność jego publicznie o-smagać. Ofiarą .przy tym padnie 
człowiek, który znając słabość ludzką, tak bezgrani·cznie cy
nicznie ją wyzyskiwał. Mimo obrzydzenia dla chciwości trzech 
łotrów, Mosca lituje się nad nimi choćby z obowiązku współ
działającego i z poczucia winy, że swoim sprytem wspomógł 
złość swego pana i niemiłosiernie znęcał się nad jego ofiaraml. 

Poprzez Zweiga „Volpone" po trzystu latach podbił sceny 
europejskie. Ta właśnie droga najbardziej może nam uprzy
stępnić suchy ut.wór klasyczny rowieśnika Szekspira. 

Ryszard Ordy11.sb. 

Wiadomości Literackie - 27. IV. 1930 r. 

Kasa biletowa Teatru Polskiego czynna codziennie w godz. 
10-J 3, 16-19 

Kasa biletowa Teatru Kameralnego czynna codziennie w godz. 
10-13, 16-19 

Przedsprzedaż biletów w P.B.P. ,Orbis": Rynek 3S, oraz 
O.U.F. ul. Świerczewskiego 45. 

Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Organizacji Widowni (Teatr 
Polski) ul. G. Zapolskiej 3 w godz. od 9-16. Tel. 387-89. 

Telefony: 

Teatr Polski - 386-53, 386-54. 
Teatr Kameralny - 372-44. 
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