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W ostatnich d7!iesit_cio1eciach wielkiego wieku XVI.go Londyn, świetny przepychem 
rmesansowqo dwuru Tudorów, dumny ze świdego zwyci~twa nad Armadą hiszpańską, 
sycony złotem z nowych światów zamorskich przez śmiałych kglarzy, karmiony nowi• 
nami duchowemi z całel Europy przez roje powracających podróżników angielskich, 
zakip,ał naprawdę nowoczesnem życiem umysłowem. Zabłysła qa horyzoncie literackim 
naraz cała gromada gwiazd pierwszej wielkości. Prawie wszystkie zaś one krąż~ wokoło 
t e a t r u 1 bo teatr, wciągając w swą służbę wszystkie niemal sztuki piękne, od archi· 
tektury i dekoratorstwa do deklamacji, muzyki i poezji, najpełniejszy daje artystyczny 
wyraz rozbujał~mu temperamentowi Odrodzenia. Dla te~tru przedewszystkiem - jak dziś 
dla gazety - pasze każdy z tych młodych, co przybywa1ą, czy to z Uniwersytetów czy 
z głębokiej prowincji, by na bruku londyńskim ubiegać się o laury literackie I sukcesy 
łyciowe . . Tę cygańską brać pisarzy gości wieczorami w swych ścianach sławetna karczma 
•pod nimfąc - tńe Mermaid Tavern - , rychło znana całej stolicy jako giełda pomysłów 
poetyckich i arena dowcipów. Tutaj wśród kłębów nowego wówczas dymu tytoniowego, 
do pełnyc_h puharów zaprawnego korzeniami wina kanaryjskiego, zasiada jako równy 
wśród równych, młody aktor i dramaturg rodem z sielskiego Stratfordu nad Avonem, 
pan Shakespeare, znany w gronie kolegów pod swem chrzestnem Imieniem Will i lubiany 
powszechnie za swą szczerą i serdeczną, a przytem szlachetną i łagodną naturę. Tutaj 
td: swym •brzuchem jak góra i twarzą jak skałac uwydatnia się_ w gronie i rychło naj• 
wyższą wśród młodych powagę sobie zdobywa znakomity Williama współzawodnik 
•Bene (czyli Benjamin) Jo n son, o dziewięć lat od niego młodszy. Oto jak w kilka· 
dziesiąt lat później gawędz9trz Fuller, czerpiąc z żywej jeszcze tradycji, opisuje te spot• 
kania poetów: · 

Volpone - Jóuf Sos11owsJi 

>Niejedno było starcie na dowcipy między Shakespearem a Ben Jansonem - jakby 
między wielkim hiszpańskim okrętem wojennym a mniejszym angielskim. Ben Jonson, 
nakształt okrętu hiszpańskiego, wyższej był budowy w swej uczoności, potężny, ale po· 
wolny we wszystkiem, czego dokazał; Shakespeare, jak lżejsze statki angielskie, mniejszy 
rozmiarami, ale obrotniejszy w ruchach, umiał zastosować się do każdrgo prądu, sko· . 
rzystać z każdego wiatru, przez chyżość swojego dowcipu i swej pomysłowościc. ..-

Nietylko fizyczna postać i duchowa fizjognomja obu ludzi, ale także ich natury 
poetyckie srają nam jak żywe przed oczyma w tych słowach .anegdocisty. Istotnie Ben 
Janson, górujący nad rywa(em solidnością swego klasycznego wykształcenia, zarazem 
jednak obciążony balastem klasycystycznych doktryn literackich, nie posiada przedziwnej 
obrotności i spontaniczności genjuszu shakespearowskiego i tworzy znacznie wolniej 
i z niemałym wysiłkiem, nie potrafi - jak Shakespeare - przerzucać się z jednego do 
drugiego wśr6d licznych rodzajów, panujących w ówczesnej literaturze dramatycznej, 
i ostatecznie wszystkie naiznakomitsze utwory w niezbyt obfitym jego dorobku należą 
do jednego tylko gatunku - komedji charakterów. 

z 
W życiu i doświadczeniach Ben Jonsona, taksamo jak w jego dziełach, w dziwny 

i jedyny sposób łączą się pierwiastki klasyczne kultury humanistycznej z romantyo..z• 
nemi, których pełne jest codzienne życie owej bujnej i barwn(j epoki. Potomek ziemiań· 
skich przodków wzrasta jako pasierb majstra murarskieg'.} w sercu Londynu, kształcony 
w dosko~~łej s_zkol~ . wes.rmi.n~te~skiej, uciek~ do Nidc~lan~ów i przystaje do, wojującej 
tam arm11 angielsk1e1. Poźme1 1ako aktor 1 autor wiedzie burzliwe, cyganskie życie 
w stolicy: zabija w pojedynku kolegę teatralnego, to znowu dostaje się do więzienia za 



:zbyt swobodne żarty polityczne w ko• 
mcdji. Zdobywa wreszcie poparcie moż• 
nych panów i laski dworu, nabywa dom 
w Londynie, wydaje swe dzieła z de• 
dykacjami na cześć starych Uniwersy
tetów, które mu nadają honorowe sto• 
pnie akademickie, otrzymuje od króla 
tytuł poety laureata Anglji. Ale nigdy 
snać się nie ustatkował jak Shakespeare, 

' co umarł w zacisznym dostatku pro
wincjonałne~o żywota. Jonson i z żoną 
na długie lata się rozchodzi, i jeszcze 
w latach dojrzałych jako guwerner mło· 
dego arystokraty wyprawia ze swym 
pupilem brewerje po ulicach Paryfa; 
nakoniec w smutnej i samotnej starości 
znów jak za młodu przesiaduje w ulu
bionej 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 Ben
jaminac. Zmarłych swych rówieśników, 
których romantyczne natchnienia nieg
dyś z wyżyny .swej klasycznej uczo
ności zgryźliwie krytykował, wspomina 
teraz z żałosnem rozrzewnienieniem: 
Shakespcarowi ze źle tajoną zazdrością 
w prologach swych komedyj wypomi
nał jego > Po11Jit'Ści zimowi', Burzt' 
i podobne błazeństwac, :..... teraz składa 
mu wspaniały hołd wierszowany u 
wstępu do pośmiertnego wydania jego 
dzieł. Sam w kilkanaście lat po Shakes-

Mosca - Uzisfaw Karcz,wsli pearze zstępuje do grobu, - w roku 
1637, gdy publiczność dawno już no• 

wym bogom się kłania, i gdy nawet niepowodzenia jego ostatnich dzieł już są zapom• 
nianemi epizodami minionych sezonów teatralnych. 

3 
Gdy Jonson około r. 1597 jako miody, dwudziestokilkoletni aktor rozpoczynał zara

zem karjerę autorską, produkcja „tragedyj, historyj i komedyj« dla rosnących jak grzyby 
po deszczu teatrów londyńskich nie była w opinii publicznej otoczona . godnością litera• 
tury w wyższem tego ~Iowa znaczeniu: traktowano je jako jednodnioll'ą zabawę - iak 
dziś operetkę lub zgoła rcwję czy kabaret - i mało dbano o jej uwiecznienie w druku. 
To też niejeden zapewne z młodocianych utworów Jonsona przepadł na zawsze. Zacho
wała się nam jedna tylko próba jego nowicjuszowskiej twórczości - komedja Sprawa 
st( zm1°t'nifa. 

Jak przed nim miody Shakespeare, tak tutaj Jonson uczy się komedjopisarstwa 
u wielbionego przez całe Odrodzenie mistrza Plauta: jak Shakespeare w Komt'efjl om;yfei 
parafrazował Mt'necńmó1v, tak Ben Jonson w tem zachowanem nam dziele kombinuje 
w jedną całość motywy z dwóch sztuk plautyńskich, Captivi i Aufufaria. Komedję 
r:z:ewną o rozłączonej i odnajdującej się rodzinie łączy z komedią rodzajową o skąpcu 
i o :zalotach różnych, zgoła nie bezinteresownych kawalerów do jego pięknej córki. I już 
tutaj wyraźnie zapowiada się właściwy talent J onsona: komedja charakterów udaje mu 
się daleko lepiej od melodramatu rodzinnego, figura skąpca niejednym rysem zwiastuje 
doskonałość późniejszych komedjowych portretów chciwców i szalbierzy. 

Ale do indywidualnej samodzielności dochodzi i właściwy swój rodzaj znajduje 
J<'nson dopiero w następnej komedii Każa;y w swoim ńumo1zt'. Oryginalnością akcji 
coprawda utwór się nie odznacza: panują w nim charakterystyczne motywy komedji 
starożytnej - zaloty przy pomocy sprytnego służącego, różne qui pro ąuo, - ale praw• 
dziwa siła twórcza objawia się w galerji dziwactw ludzkich czyli „h ti mor 6 we, które 

w karykaturalnych uosobieniach długą pro-
cesją przesuwają się nam przed oczyma 
w scenach komedjl, a na końcu w efektow• 
nym obrazie zbiorowym grupują się wokoło 
sędziego pokoju, jowjalnie rozstrzygającego 
wszystkie zawikłania. Niektóre z tych typów 
służą tylko jako pretekst do roztaczania 
szczegółów obyczajowych - jak woziwoda 
Cob i jego żona Tib, stanowiący do sp6łki 
tywą kronikę nowości ulicznych londyń• 
skich, niektóre inne figury są zbyt proste 
i jednostronne w swej osobliwości, jak we• 
redyk Downright, ::ile niektóre. choć ze sta• 
rego lamusu figur komicznych wyciągnięte, 
udało się Jonsonowi scharakteryzować w no• 
wy i zajmujący sposób. A więc rzuca się 
w oczy przedewszystkiem oryginalna od
miana prastarej postaci żołnierza • samo
chwała - kapitan Bobadil, który rem nas 
bawi, że potworne łgarstwa o swych czy• 
nach bohaterskich wypowiada z dostojną 
powagą i spokojną rezerwą, nie widzianą 
dotąd w tej roli na scenie. W całości zresztą 
komedja o tym układzie była cz,mś nowem 
w teatrze angielskim, to też jest dowodem 
zdrowego zmysłu krytyczno - literackiego, 
który snać szedł w parze z genjuszem twór• 
c:z:ym u Shakespeara, że sam dochodząc: 
właśnie wtedy do zenitu swej działalności, 
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przyjęcie komedii Jonsona przez trupę, do Canina - Ja•lna Piasl0111sla 
której należał, wbrew opinji kolegów prze• 
forsował. Kilka jeszcze innych dzieł Jonsona przesunęło się potem przez scenę teatru 
shakespearowskiego, i we wszystkich prawie występował taUe sam Shakespeare jako aktor. 

Tak było z następną komedią lonsona Każd;y w nit'.fwoim ńumoru Przedstawiając 
~ ~ie! znowu korowód dziwaków na tle nader luźnie skomponowanej akcji. Jonson stara 
się JU:z: teraz nadać swemu nowemu typowi komedii wyższe dostojeństwo literackie: 
wkracza sam do fabuły pod postacią uczonego odludka Macilente, który jako mentor 
i sędzia ~ieruje losami osób utworu, a ponadto w usta dwóch innych jeszcze figur 
wkłada ciągłe komentatorskie uwagi. Ta pretensjonalność zaszkodziła tylko scenicznemu 
powodzeniu sztuki, a nie pomogła też komedii jaskrawość i szaria w karykaturalnej 
charakterystyce postaci, wreszcie nadmierny ich natłok, częsta odtąd wada dzieł Jonsona. 
. Nowej jakiejś drogi szuka Jonson w nast~nej swej komedii Zafiaw;y C;yn!Ji'. Ale 
1 tutaj do mitologicznej historii o Narcyzie i Echu z Owidjusza sama mu się wplątała 
procesja głupców i egoistów, gromadzących się nad magicznem '"Źródłem samolubstwac1 

a że środowisko legendy starożytnej służy jako allego;ja dworu królowej Elżbiety, więc 
~trzymujemy oczywiście także korowód karykatur z życia dworskiego. Nad rozwlekłą 
1. przeładowaną s;cze~ólami calo~cią znowu, jak w poprzedniej komedji, niemile góruje 
literacka zarozumralośc autora, ktory tu występuje i mentoruje pod nazwą Krytesa. 

Już w Zaóaw'!cń C;ynyi Jonson, zerwa~szy w swej tetryczności z trupą shake
spea~".wską, za!atw1ał ze sceny s1'•e obrachunki polemiczne z kolegami po piórze. Cal
ko""'.1c1e pole1mce .literackiej po~więcił najbliższy swój utwór p. t. Wierszoi!t'ta, gdzie 
drwiąco przedstawia wybrane ofiary z otaczającej go cyganerji literackiej Londynu pod 
maską cyganerji literackiej rzymskiej z epoki cesarza Augusta. On sam naturalnie jest 
Horacym i doznaje szczególniejszych łask cesarza. Roi się I w tej sztuce zwyczajem 
Jon~ona od ~óżnorodnych dziwaków, z który~h najciekawszym jest nowy po Bobadillu 
wa~ant ~olmerza•samochwał~, kapitan Tucca, wzorowany podobno na rzeczywistej po• 
stac1 ~ owczesny~ Lond~~ie. Sztuka pociągnęła za sobą cały ogon polemiki drama• 
tyczneJ, należy moze do nteJ nawet zagadkowy dramat Shakespeara 'l:roifu.s i Kus.s;yaa. 

. 4 
Nie ~rai w tej dalszej polemice już udziału sam Jonson. Postanawia teraz raczej 

zdruzgotac swych przeciwników jakimś wielkim czynem artystycznym: nie dają mu spać 



laury Shakcspcara, a szczeg6lnie świdy suk
ces Ju(jusz:.a Cezara. W poczuciu wyż. 
szego wykształcenia klasycznego szczególnie 
na tern polu czuje się powołanym przewyż• 
szyć rywala, i całe swoje oczytanie w au
torach łacińskich wkłada w pierwszą swą 
tragedję rzymską, Upatlt>i St>fand. Grę intryg 
na dwone cesarza Tybcrjusza udało się 
istotnie Jonsonowi priedstawil: z całą tą 
intuicją dla fałszu I podłości ludzkiej, jaką 
i w swych największych komcdjach nieba
wem miał okazać, nie brak też w tragcdji 
ani ciekawych scen rodzajowych ani potęź:• 
nych cfekt6w' deklamatorskich ani td: zna• 
komitych portretów osobistoki historycz
nych, ale całość, pisana monotonnie uro
czystym wierszem, przełado'vana erudycją, 
skrępowana zbytnią wiemośdą wobec fak
tów historji, wreszcie pozbawiona urozmai
cenia przez humor, nie ma tego czarownego 
życia, które - Shakespeare w swe plutar• 
cbowskie tematy z dtiej6w Rzymu tchnąć 
potrafił. 

Dopiero z następnem dziełem Jonsona 
wstępujemy w krąg tych jego utworów, które 
i w oczach dzisiejszego człowieka zacho
wują żywotność i stanowi'ł o wielkości 
autora. W tymsamym pamiętnym roku tea
tralnym 16o5, w którym Shakespeare dał 
wszystkim wickom swego Króla Lira, Ben 
Jonson się(a szczytów swej tw6rczości 
w komedji Vofpon,, albo Lis. 

Jak zwykle u Jonsona, fabuła bynajmniej 
nie jest glówn'ł zaletą dzieła. Po różnych 
znanych poecie pisariach starożytnych - V 

1 
• . . 

u Petronjusza, Lukjana, Horacego - poz- 0 
IOft - Jouf Llm1alowsl1 

bicrać można jej motywy: więc zabiegi zgraji pochlebców o majątek samotnego bogacza / 
samo życie tego starego egoisty i rozpust• 
nika, dary, składane mu przez kandyda
tów do spadku dla zjednania sobie jego 
względów / ohydny gest jednego z nich, 
co własną żonę dobrowolnie gotów jest 
przynieść w ofierze jego starczym chu
ciom, wreszcie udaną chorobę i inne for
tele, niestrudzenie wymyślane przez prze• 
biegłego parazyta Moskę. Operując temi 
i podobnemi gotowemi motywami, umiał 
Jonson po mistrzowsku wytworzyć wy• 
sokie napięcie dramatyczne, szczególnie 
w aktach ostatnich, gdy miecz karzącej 
sprawiedliwości już wisi nad obu nędini• 
kami, panem i parazytem, i gdy raz jesz
cze świetna obrona adwokacka i chytry 
wybieg ich ratuje, aż nakoniec druga 
rozprawa sądowa i wybuchająca między 
obu wspólnikami waśń ostatecznie ich 
gubi. Perypetje te działają potężnie mimo 
oszałamiającego natłoku figur epizodycz• 
nych: rzecz roz~rywa się w Wenecji, 
ale nawet na podróżującego angielskiego 
szlachcica, politykomana, i jego snobi-

Cervino - /JICjalr ŻurtJNJ~i styczną żonę znalazło się miejsce w za• 

' 

pruentowaoej nam kolekcji typ6•· że 
ten tłum nie stal sis mowu, jak w po
przednich komedjach J~ poprostu 
nużącą procesją groteskowycli dziwa• 
k6w, to zawdzięczamy nader umitjęt• 
nanu użyciu figury parazyta, który jest 
sprężyną coraz nowych intryg wśr6cl 
tej rzeszy osób i nadaje akcji bieg praw• 
dziwie zawrotny. 

Vofpon, pogodD'ł komedią nie jest: 
od rozpoczynającej akcję modlitwy 
sr..rego bogacza do ubóstwianego złota 
aż do okrutnego ukarania obu niego
dziwców na końcu panuje nad tym 
cyklem obrazów chciwości i podłości 
ludzkiej ponura surowość i nieubłagana 
przenikliwość wejrzenia, właściwa na• 
turze duchowej autora. Z wyżyn jego 
sardonicznej srogości spoglądamy w dól 
na to kotłowisko - istne pantfa,mo• 
trium wszelakich odmian jednej i ·rej 
samej, po wszystkie _czasy przez W er
gilego przeklętej aun' sacra fam,s, i z 
Wergilim na widok coraz nowych nik~ 
czemności zdumieni wołamy: ()git! non 
mortafia p'ctora cogis I Jeżeli we 
współczesnym shakespearowskim Krófu 
Liru zd.iją się występować już nie 
ludzie, ale jakid gigantyczne uosobie
nia potęg dobrych i złych w procesie 
światowym, to i u Jonsona, w tym Colomba - 'J:aiaa Grtr-'slo 
zenicie lego aztuki, widzimy w jego 
ludziach jakby jakid nieludzkie symbole potworności moralnych. W Królu Llru zauwa• 

żono szczeg6lnieiSR <łfi· 
tość nazw zwierzęcych, tJU• 
canych przez jedne .QsQby 
tragedji drugim, gdy niemi 
targaj~ rozszalałe namięt• 
ności 1 u Jonsona prawie 
wszystkie osoby komedji juł 
w scenarjuszu, jak etykiety, 
noszą charakterystyczne 
włoskie nazwy zwicrąt1 a 
więc obok samej gtpwnej 
figury starego lisa {Vofpo
„,) jest tu drapieżny sęp 
(adwokat Voftort'),jest stary 
i młody kruk {Corfiacclo 
i Corvino), a nawet nik· 
czemny parazyt 11iedarmc 
nosi nazwę muchy, co knvi'ł 
się tuczy {Mosca). 

Ale jeżeli symbolika,. 
dodając obrazowi wyrazi• 

stości, zarazem wynosi 
pr:z:cdmiot poniekąd poza 
sferę rzeczywistości ludzkiej, 
w sferę abstrakcyj morał• 
nych, to z drugiej strony 
właśnie w Pofpo1" bardziej 
niż kiedykolwiek doąd po-

Corbaccio - ArlfJ1.r.frwN1ll#lt dziwiać musimy - to realne 



U..ne wraca z pod pro:glttza Volpone: >Ach, cót za noc .. « 

~--------------------------------------------------~C 

tycie, które Jonson w okresie dojrzało ści umie nadawać swym jednostronnie wymyślo
nym typo111 pewnyc h wieczystyc h przymiotów natury ludzkiej. O ile w dawniejszy ch 
jego komedjach ' mieszne aż do zupełnej niedorzeczności sylwetki dziwaków zdają się 
nam czasem zapowiadać karykaturalne figury D i c k e n s a, tyle f)o(po11' budzi w nas, 
ludziach dzisiejszych, raczej myśl o porównaniu z inny m wielkim mistrzem powieści no • 
woczes ne j: przypomina się nam żywo Ba I z a c . że nas w chaosie moralnym Europy 
powojennej gi:ściej niż kiedykolwiek otoczyły w ży iu samem potworne widowiska tej
samej zbrodniczej chciwości, kr6 rcj ciemne tnjnil i i Janson i Balzac jednakowo prze• 
szywająco przej rzeć i nieśmiertel n i e przedstawi ć umieli, więc tei: właśn ie w chwi li dzi• 
siejszej chyl imy cz oła w szc zególnie kornym hołdzie dla wieszczego jasnowidzenia obu 
ty ch rcnjus:ów. 

5 
Jakby dla wy tchnienia po dziele tego k fibru, co f)o(pone, pisze Jonson z koleji fa rsę . 

Ale i fa rsa w ty m dojrza łym okresie jego sztuk i w coś doskonalszego przeradzać się 
mus i. Epict?ne, cz;yli m llczqca niewiasra, to nietylko utwór prawdziwie zabawny, jak 
mało które d zi eło Jonsona, a le nie pozbawiony cech wysokiej komedji . Do dziedziny 
far y na leży hi to rja sta rego neurastenika, nienawidzącego hałasów, co »dla więtego 
. pokojuc w domu pośl ubia rzekomą n iemowę, a potem już na uczcie weselnej poznaje 
w niej samej i jej orszaku ~lubnym najgadat liwsze i najgłośnie jsze towarzys two, jakie 
w życ i u spotkał. Ale z dziedzin}' kornedj i psyc hologicznej, z tej samej sfery co Vo(po11e, 
pochodzi podłoże calej akc ji : intryga sy nowca, któremu sta ry w końcu o fia rą ::nacznej 
częś i swoj go majątku okupić się musi, by zyskać wybawienie z n ieszczęsne j matni . 

A le w całości b ,ło to tylko interludjum. N a poziom, osiągnięty w Vo(po11e, wz niósł 
si ę niebawem Jonson naprawdę ponownie w drugiem swem arcydziele - w komedji Al• 
cńt?mili. T ematem znow u jest chci o~ć ludzka, i głównym motywem oszustwo: korzy
stając z wy jazdu pana z domu, niewierny sł u żący do spółk i z chytrym obieżyświatem 
i wspó l ną obydwóch kochanką grają z powodzeniem na ł a twowiernoki ludzkiej: ścią• 
ga j ą t ł umy klientów pod pre tekstem, l:e pos iada ją kamień filozoficzny, który zmienia po
dJejsze fy ioły na złoto . Przedmiot i tym ra zem ostatecznie wywodzi . i ę ze staroży
t ności (z komedj i Pla uta Most11/Tana), ale był nawskr aktualny w owyc h czasach, 
gdy alchemją - taksa mo jak astro logją - za j mowały s ię nawet jeszcze głowy ukorono• 
wanc. Komed ja, zam k n ięta w klasycznych ramach jedno ci miejsca i czasu, przedstawia 
n11 m ostatni dzieli o z u kańczych prak tyk niegodziwej tró jki : poja ·ienie się powracającego 
pana domu jest na turalncm zak ńczeniem. W ty ch granicac h znowu zwyczajem jonso
nowskim, jako kl ientel:i oszustów, przesuwa się nam przed oczyma procesja figu r mniej 
lub więcej dziwacz nych. Najhardzkj ze wszys tkich tych postaci w pamięć się wbija 
wspaniale sportretowana pa r. duchownych sekciarskich, co powierzone im pieniądze 
s ieroce z chciwości skbdai'l na oł r;irrn , lchemj i. Ta szlachetna dwójka purytańskich 
T artufów potęl:n i e oddziałała n;i wyobraźnię potomnych pisarzy angielskich : jeszcze 
u Dickensa fizj gnom je róin e h Stigginsów i C hadbandów, żerujących na dyssydenckiej 
pobożności pros toduszny ch mieszczek, no Ził wyraźne rysy pokrewieństwa z jonsonow
skiemi pierwou•zorami. 

Poza tym pam i ętnym pierwszym atakiem na obłudę purytanizmu, szerzące!O s ię 
wśród mieszczaństwa londy ńskiego, Afcńt'mili jako cało~ć nieco ustępuje w doskona
łośc i temu naju1yż szemu dz iełu cnergji twórczej Jonsona, jakiem jest Vo{pont?. Choć 
t rzeba przyznać, że powiąz nie los6w całej gromady fi gur jest znowu nader kunsztowne, 
i szczerze zab:iwnych sy tuacyj wy nika może więcej ni ż w tamtej komedji, jednak żałować 
można, że a utor znów, jak często przedtem, rozdrobni ł swoje natchnienie na zbyt wielką 
il ość charakterów, i widz nieraz bliski jest zawro tu głowy od tej obfitości . Ponadto za· 
zakończenie, dz iwnie pob łaż li we i łagodne, nie licuje z s atyryczną dosadności <j ca łego 
utworu i nie zadowaln i zmy>lu moralnego, do którego przecie! sztuka Jonsona tak 
ilnle ;ipeluje. 

6 
Pod bnie lak Afcfinnii po Lis/,, tak na drugie mieJsce po S -:Ja11/, schodzi druga 

w twórczości Jonsona tragedja rzym ka K atJ-lina. T y lko, że tu osłabien ie jest znacznie 
widoczniejsze, n i ż w Afcfi mr'liu. W wyższym jeszcze stopniu, nil: S '!fani.-, jest Jonson 
zno u w nie ·o li u autorów starożytnych , z których c zerpi : każe n m nawet s łuchać 
wi rszowaneJ parafrazy alej s ławnej pierwszej mowy C ycerona przeciwko Katy linie ! 
Ponadto ambicja współzawodn iczenia z hakespearem obja wia się tu już przez nazbyt 



wyrafoe podob i eństwa d J11(iusu1 C11z.ara: jak tam <luc ezara, tak tu pojawia się 
duch Sulli , jak tam, tak i tutaj jesteśmy świadkam i nastrojowej sceny nocnego zebrania 
spiskowców. Chcąc tym razem, równie! za w;torcm Shakespea r.i, urozmaic i ć trage!lję 
p lityczną cenami rodzajo emi, Ben J nson daje nam je w oli razie kobiece j strony 
spisku : wykrycie sprzys i ę żenia jest dziełem zazdrości między koch:mką jednego ze spi• 
skowców a inn<1 Rzymianką . Z tych scen kobiecych bije cała wn wa sat 1ryczna i cab 
okrutna stanowczość moralna d:twnego Jonsona, autora Liso i AfdinniŃ. • 

Na ogól atoli Kot~finu nie mołe dziś - nie mógł pono i u sp6łczesnych - bu· 
dzić zachwytu. N tomiast · najszczęśliwszej S\t'ei wenie je t Ben Jonson raz jeszcze 
w trzcciem, po Lisi11 i Afdi11mi/iu, a rcydziele swej komicznej M uzy: w J armarku św. 
Bortfomi11;'o. dmienna i typem i planem od obu tamtych, komedja ta osolmc wśród 
Jego t wórczości zajm uje miejsce. Prlygody dwóch mieszczański cl 1 rodzin londy ń s kich na 
ludnym jarmarku dorocznym v: dzi e ń św. Bartłom i eja w treści swej są rac! j farsą niż 
komcdją wyis:cgo rodzaju/ za to wybór środowiska pozw;il• autorowi dać nam nie, 
jak dawnie j, nu~ cą nieco de filadę dziwaków, lecz roztoczyć wkoło nas panoramę ca
łego rojowi~ka jJ rmarczncgo z jego nieprzcbranem bogactwem szczegółów folklorysty• 
c:rnycb. Od drugiego aktu począwsiy, I rą?}'my śród tłumu publiczności drobnomiesz• 
czańsk iej , przekupni ów, komedj.rn tów ulicznych, rztzimieszków i a \llranturników / w akcie 
piątym jesteśmy na przedstawieniu w teatrze m;irjonetck / a w c.alej komedji słucham}' 
barwnej i soczystej gwary ulicznej, często już dziś niezrozumiałej. Przel;1do\t·anie akcji 
epiz dami jest większe n iż kiedykolwiek, i niektóre z nich są zgoła niewyb redne w swej 
p pularncj, reali tycznej komice. A le tempem scen i b ujności ą pomysłów komedja bez• 
sprzecznie przewyisza wszystk ie inne, nawet najambi tn iejsze dz iel Jonsc1na, a z po ród 
masy przewijających s ię zabawnych figur wyróżnia się kapita lna kreacja duchownego 
puryta ńsk i ego, a zarazem przedniego pieczeniarza, o biblijnym prz)•domku >Gorli W)' 
o dobro krajuc (Zllaf-o./-t.611-Land Bu.sił'.): jest to spotęgo ana replika po taci z Af. 
cfi11miia. Tamten nosi! równic i roniczną nazwę • Utrapienie zbawienne« {7ri6ufation 
W.6of11som"J, i pod remi pr:z:ysłowiowemi odtąd p eudonimami obaj c i god ni prote• 
stanccy poprzednicy molierowskiego świętoszka wędrują ręka 'ot' rękę po ląk eh a ,fodel· 
skich literatury, po~ród niómicrtdnych tworów renju.nu konicznego. 

I 

Co pozostaje po tym o ta1ni 111 wspani łym rozbłysku łoń c.i jonson wskie j komcdji 
10 jut tylko mglisty zachód i smętny zmierzch. 

Jako uznany i honorowany poeta dworski pi ze Jonson przez dJugi stereg lat urocze 
libretta do modnych wtedy widowisk feeryjnych a!legoryczno•mitologiczncj treści , twa• 
nych •masiamic, i sławny a rchitekt i dekorator lnigo )one daje im godn'ł oprawę acc• 
nlczną. Maski Jonsona są najph;knicjs:cmi % niezliczonych utworó · tego rodJ;i ju, pi• 
sanych przez wszystkich prawic poetów dramatycznych epoki , s:i:cze~óln ic rozsiane po 
jonsonowskich maskach pieśn i odznaczają sis często zdumiewającą przy jego ciętałej 
naturze hrid:oklą tonu i melodj 'ł wiersza . A le maska, to rodzaj literacki dawno i bc:i:„ 
powrotnic umarły, I dziś ty lko archeolog, szperający po rurnowi$kach piśmiennictwa 
dawnych icków za początkam i nowoczesnej opery, tą c:i:ęści 'j twórczości Jonsona po• 
wainie :i:ajmować się moie. 

N a scenic tea tru p&pu!arncgo starzejący się Jonson jut tyl ko t dlugiemi przerwami 
na nowo s:uka powodzenia, I :i:awu c bc:i:skutccznie:. C zy w Gfupim dj'o6!11 zapo:!:y
.czy motyw .1 M;icchiavd la i ultaże nam djabła na jcdnodniow}'m urlopie na zirm i, 
kompromitującego pi e kło swą głupotą, - city w Sifatfiii11 lfOWilf, modernizując temat 
z Arystofanesa, pnedstawl nam coi w rodzaju redakc ji, by zadrwić ie wspól c:zesnych 
początków cU:icnnikarstwa. 1 - c.::y w Dami" magn1t~c1'11 ej powróci do . wego młodo
cianego stylu ~komcdj i humorów« i u chce nas r<iz jeuc:i:e z<i bawlć galeri ą dziwa• 
ków / - czy wreszcie w Bajc1 o DllC1'Clf raz jeszcze, ja le w Jarmarku l w . Bortlomleja, 
spróbuje odtworzyć :i:gielk I rubaszn') wesołość ulicznej zabawy londyi1skiel 1 - wszędzie 
jednakowe znać wyc:i:crpanie i jcdn;i kowo brak dawnej krcwkit j t yw tności w char• k· 
terystyce figur . Nic danem było Jonson wi ross tać ię :z Muzą dramatyczną tak cia· 
rowncmi wytworami pogodnej ruygnacji i s>i'obodnej romantyc:rnej gry wyobrafn l, jak 
dzieła ostatnich lat hakespcar• w rod:i:aju Burz;y lub Powieści s1i11ow1;: Sięgn~ł wpraw• 

.dzic sędziwy Ben jcuczc i po te s koicji sh;ikcspcarowsklf: l.ii ur)', dając kalejdoskop fan-
tastycznych los6w ro.dąc:ro nr:j i odnajdu jącej s ię rodziny w swej komedji Nowa go• 
spod'a c1t:.;yll kiki11 Sł'rc11 ale 1 cięikfem an ;i ć sercem powiedzieć sobie chyba musiał, te 
i w Rej oi;ratnit j fazie magji pro~pcrowski cj zmarłego mistrza nie dorównał. To td choć 

I 
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01~~-------------------~------~---------------------------- 0 
po nicpowod:z:cniu jednd z tych s\lll'ych pótnicjsz:ych komedyj pocicsu się potworną 
w swcm egois tycz:ncm :z:apamiętaniu Orlq 60 .ram,go si,61;, Jednak w glębokicm i nic• 
pocic:szon<:m przygnębieniu krc: li pod koniec iycia urocic wiersze jednego :z: najpocty~ 
cznicjszych ~wych drobnych utworów - iełanki draautycinc:; Smut11~ past,r1&, w której 
lcg1mdę srarych ballad o rycerskim zbójniku Robinie Hoodzk oplara powojem róż ny li 
innych baśn i ludowych angitlskich i szkockich. 

Z \testchnicniem ulgi z:wracarny się od tego, osnutego mclancholią, z:ako1icunia 
twórczości iclkicgo pisan:a napowrót ku promiennemu południu lego natchnic:1'1, w któ• 
rem jaśnieją blaskiem nic poiytym trzy z najwlęk :z:ych arcydzid komcdji : Vofpon,, Af.. 
c6~1111"i i Jormari św. Bartlómiefa. I ze szcicrym podziwem dla potęgi i różnoro• 
dności genju zu angidskiego patrzym>' poprzez trzy wicki stccz na owe cudowne lata , 
w których te widkic: komedjc: w&pólc:z:dnic : najdostojnicjsiemi d~iclami tragicznej Muir 
shakcspearo skiej na de kach jednej i tej amcj sceny l ondyńskiej świa tu się uka:z:ały . 

RAUL AUERNHEIMER 

TRANSKRYPCJA ZWEIGA 
Kro ciytał najnow~zą opowieść Stefana Zweiga •Zamęt uczuć , temu "Volponct. 

przypomni je:dno wymowne miej ce w tej no\I.' Ili . Oto widzimy tam młodego studenta 
humanistyki, gdy w scminarjum angli ryc:z:ncm poznaje no'll·ego swego profi!sora, gło• 
śnego, ale tef o la 'ioncgo uczonego, właśnie w chwili, gdy w postawie: nie:db ałcj, ga• 
'll'ędząc r.1czcJ ;: :z:apałcm, nil: uc=ąc mt?tniyc:nic, wykłada swym uczniom rze:cz o lite• 
raturze epoki elizabetańskiej. Tę •'ll·idką godzinę Anglj ic, nic mającą równe j so!.J ic w lite• 
raturze Awi:ita, a11i w H iszpanji, ani nawet w peryklejsk ich Atenach, w}•wod::il profesor 
:i: wstrząsających przci:yć ó c:z:esnej lud:ko~ci europejskiej, której widnokrąg rozszerzył 
się niesłychanie dzięki l•dkryciu Aml?ryki i dr·~ morskich do lndyj . Nowy widok św i ta 
wymagał nmrej sztul i i innego teatru. •I oto 1ngle doj r.z:alo pokolenie poetów, pięćdzic• 
si ęciu, stu 'Il' jt?dnym l.lt dziesiątku. Kompania niesforna, niepodobna zgoła do d'll'Or• 
skich rymołowc • •, którzy uprawiali arkadyj kic ogróflki i wiązali w zwrotki pełną wy• 
szukanej uczoności mitologję. l(,,mp;mja pr:z:ypuszcz;i ~.zturm do teatru, aby rozbić 5wojc 
namioty w budzie drewnianej, gd:ic dorąd srol:yłr się tylko krwa •c igrzyska i sły
chać było krzrki po kr.l.ITliaczy :11-ierz<łt, Jakoż dzida ich parują jcs:i:cz:c wy:iewami 
krwi, dramat ich jest ta~im '-'·l.iśnie Circus m.1ximus, w którym dzikie bestjc uczucia 
pożerają ię. i._czute głut!em niena yconvnv•. \l I re:n spo ób podprowadza nas rmou·ny 
profesor w pobliże Szekspira, prcuntuj<} nam · tym gronie niejakiego Ben Jonson'a, 
a utora •Vo!poncc. który i totnic nic był dworskim rymotwórcą, jakkolwic.k król Jakób 
dal mu miano »poeta laureatusc, prym mu tcmsamcm pn:y:i:nając przed Snkspircm. 
Wiel kość nic miała :wykle po ·odnnia u dworu, i nidylko u dworu. Sofokle ;;:( swoim 
•Królem Edypcmc uległ równid w turnieju o picr uą n.tgrodę. Co Jon ou';;i równało 
z jego wielkim przeciwnikiem, Szekspirem, ro bylo wlainic ucustnicto&o w te:j nicpo-
1rórzonej epoce, pełnej dynamiki talentów i nowych środk6w wyra:i:u . Co ich r6żnilo, 

ro było ni mniej ni · ięccj, ty lko to, co po wszy tkie cr;uy różni l iterata od poety. 
Literat potrafi zawsze w zystl<o1 potrafi nieraz nawet lcpicj. Tylko, :ł:c chciałby przytem 
oszczędzić sobie cierpie:nia, króre dopiero twórczość poety czyni bolesnym musem 1 albo· 
wiem - mówiąc słowam i apostola Pawia - >nicmasz w nim milokic, Słowem: brak mu 
crca. Historrk li te:ratury, który ze:chcc mu przcbac1:yć ten drobny błąd organiczny, 

mote s tawić Ben Jon on'a obok ;:ehpira, którego przypomina formą i bani:·ą wierszy . 
DLHc~o Stefan Zweig :nalito:I nader trafny i subtelny podtytuł, nazywając "Vol• 

ponec »kome:cłią lu il=i bez sercac. Jc...r ona tern naprawdę: tragifarsą spadkową w sty lu 
renesansowym, krorej mógł-by służyć, =a motto aforyzm Nestroy'a : »Myślę o kaźdym czło• 
wieku, co najgors:e, także o sobie I 1 zadko kiedy omylikm się•. Orgja nienawiści lud.z· 
kicl1, w której <l:iesięciokrotni się Apcmantus "sze:kspirou• ki, bo przemawia z ka!de:j fi· 
gury. Kompendjum nikczemnoki, pon.Jd którcm unosi się, niby platońska idea, miłość 
z łota, pr:i:cmieniająca lud:i w besrjc. Pr:::emian}' te z diabelską s:itysfakcją zaarantować 
i oglądać je, :zac i erając ręce, - · taką sobie 'l\·/aśnie zabawę ymyślil J>v;·ielki lis•, messer 
Volpone . Zabawa ta prowadzona jest prze:z rart>go wygę - i prze: aurora po mistrzow• 
. ku . R:z:ccz stopniuje: się w sposób niepokojąc)'. Gdy w scenic ądu Volpone otr:ymuje 
1yrok uwalniający, a uczciwy żołnierz, który go pozwał, jako pNwarca dosta je się pod 

pręgierz, przyczem w~z)•stko odbywa się w zgodzie :: kodeksem, ::: doskonałem zacho• 
\lll'aniem pozoró i moralnych konwenans6 ·, - luchacz sam pocz} na ię c:z:uc wystry• 
chnlętyn1 na dudka, do~taje: 1nwrotu głowy i pr1e5taje ronznawać, co jest lu znc, 

MOIOll "11 o bopctW'k 

U loża >choreeo• Vofponc 



a niesłuszne: Jest to arcydzido dramatycznego 
prestidigitatorstwa, .i którego autor tej dowci· 
pnej sceny ma prawo być dumnym. Po niej po. 
czynamy się niepokoić o resztę: co tu .la era· 
datje uda się jeszcze yydobyć z tego motywu 1 

I tu wt.Unie ma Stefan Zweig pomy.t od· 
twóray pimnzeJ jakokl, który jest cały jqo 
własnokią. Volpone, rozzuchwalony wynikian 
procesu, c~ raz jeszcze poigrać z okpionymi 
złodziejami spadkowymi, udaje więc umarłqo 
i słucha, jak z ca"t paradą odczytuje się )ego 
tatament, w kt6ryln ustanowił .tartan wianego 
swego puorzyta, Moscę, Jedynym i wy~cz. 
nym sukcnorem. Ale z tym !artem, posuniętym 
włainie po kraniec bezczelnoki, zaczyna być 
zbyt powałnle. Uczynn}' malionek, widz<tc się 
oszukanym o nagrodę swej hańby, wyjawia swą 
tajemnicę wobec sędziego, odczytującego te• 
stamcnt. Ten sprawdza ponownie proces, a po. 
niewat teru wszyscy 'władczą przeciwko r 
umarłemu, od lrt6rqo niczego się ju.t nie spo. 
dziewają, zostaje nieboszczyk przez nadmiernie 
gorliwego sędziego skazany na śmierć powt6r• 
~:trup )ego ma być dla postrachu powieszony, .SN/1111 Z-ip (Jyhrecm> 
a język na publicznem miejscu przygwożdżony. . • 
V olpone widzi, .te nie pozoataje mu nic innego, Jai podtrz:ymując fikcję swej MnlCl'CI, 
us~ swego >trupa« z Wenecji. A chytry Mosca zostaje jego dziedzicem. Ten chc:e 
za.tyć bogactwa inaczej, nił jego poprzednik: pozwoli krągłym sztukom ilota toczyć się 

między ludiml, I opanuje 
łwiat marnołraW11twem 
tak, jak tamten czynił to 
skiJpstwcm nieustępliwcm. 
Tak zamyka się kl'<łg k~ 
medii pieniądza, ale >ta• 
nice dokoła cielca• tań· 
czyt się będzie dalej. Przy 
diwiękach muzyki kończy 
się wszystko, niby molic• 
rowskie divertissement. 

W ten sposób poctycz• 
na sprawiedliwość komc• 
dji ogranicza się do faktu, 
.te jeden łotrzyk bierze za 
łeb łotra innego U Ben 
Jonson'a, któttgo słodkie 
wiersze brodził tak.te chę• 
tnie w niejednej kałuty, 
wpada ile u.tywane złoto 
w końcu w rtce ubogich. 
Zweig, który posługuje się 
niemniej aoczysłiJ prozą, 
idzie w swej satyrze do 
ostatni ej kooackwencji, 
katąc jednemu ze •spad• 
kobierców« odsunąć samiJ 
możliwość takiego roz• 
wiiJzania pytaniem, pcłncm 
oburzenia : >Co biednym 
po pieniądzach 1 ! c Słowa 
te 1>2dają w widownię, jak 
przytłaczaJ<1ca swil praw• 

Zwlcnala Caalny clą synteza nikczemności. 

Nic obcą ona td bywała 
wszystko wid.z:iJcym o• 
czom Szekspira. Wiedział 
on teł, te słowa, taką trd
ciiJ brzemienne, nic chy• 
biajiJ nigdy w teatrze wra• 
tenia. Ale >gcntle Shaka. 
pcarec, jak go nazywał 
Ben J onson, wiedział tak.te, 
te widz teatralny łaknie 
td innych spotkań, spot• 
kań z miłością i prze• 
baczeniem. U Jonsona 
dosięga ramię sprawiedli
wości obu łotrów porÓ• 
wno. Zweig okazał więcej 
dobrego serca: jednemu 
pozwolił ujść cało, zapc• 
wniajiJc mu po stracie 
mienia ładowny jeszcze 
okręt w Genui i piękną 
willę w Smyrnie, a Mosce 
spełnił wszystkie jego sny 
u potędze. Tylko czy 
w tym akcie przcbaczc• 
nia nie kryje się przypad
kiem jeszcze więcej złośli· 
wcj goryczy, niż w kos• 
tycznie moralizatorskiem 
finale Jansona? Canina• >WpcU6:ic mów :r:najdtę do środka, mi~zy dwie slostrz,cx.,c 

I 
Zazdrosny CorYlao 

Z obrazu pierwszego~ 

TRZECI SŁUGA 
(mu:r:ykant, stani\ł w JIO'!Ycii i łpiewa 

przy mandolinie) 

Ogłupia złoto cały świat: 
I głupi, kto je chowa rad, 
Pożycza kiep na długi czas, 
Bo myśli procent złapać wraz; 
Podwójny kiep, kto trwoni je, 
Kto kocha kiep, kto wrogiem zwie. 
tle zawsze jest, czy tak czy siak! 
Kto pieniądz klnie i kto go czci, 
Omamion będzie wierzcie mi. 
Choć sprytnie podejść ty go chcesz, 
On okpi cię, już z góry wiesz. 

Kształt krążka pimiądz zawsze ma, 
Bo krążyć zmusza dola zła; 
Wkop w ziemię go, czy w skrytkę wlóż, 
Daremny będzie czujny stróż: 

· Potrafi pieniądz wymknqć się, 
Gdy gonisz go, Iem szybciej mknie. 
Kto złota fur ma pełen dw6r, 
Gotowy pasy z siebie drzeł, 
By więcej wciąż i więcej mieć; 
A gdy go znu.ty już ten mój, 
Wnet innych gońców śpieszy rój. 



{ olponc Ullłujc znlnrolló Colombę 

Przed zlotem każdy karku gnie, 
Wasali tylu król mieć chce; 
Nad nanii taką władzę ma, 
te ta1iczyć musim, jak nam gra. 
Dopóki żył na świecie człek, 
Dla złota głupstw popełniał stek, 
Ten sam wciqż bies po dziejów kres ... 
Na każdem miejsci,, w każdy czas, 
Ogłupiać. złoto będzie nas, 
Zadawać będzie setki ran, 
W krąg złota tan, w krąg złota tan. 

pneł. R. Centnenzwerowa 

VOLPONE 
(podbiega do okna i rouuwa zasłony) 

Ach, jakże połyska 
Poranne na lagunach słońce! 
Biorę cię ::/oto drgające, 
Zanurzani w fobie ramiona. 
W ciągam w pierś, w serce, w żyly, 
O rozkosz niewysłowiona! 
Fale złociste pokryły 
Swiat cały, bowiem treść świata, 
Cala za sm1Hki zaplata, 
Blask, który serc radość nieci: 
To z/oto, co z nieba leci. 

(odwraca rię nngle, spuszczajqc zasłonę) 

Nie, nie, ja nie chcę sło1ica! 
Noc każda grąży je w ciemni. 

Bierze je człek bylejaki, 
Ono bezm3/ilnie zmienia 
W dukaty - brndne miedziaki. 
W szystkiin do okien =aglqda, 
Za blask wd.dęc=ności nic żąda. 
Nie chcę, co każd'j• posiada! 
Mieć, znaczy: sam mieć, dla siebie. 
Rozdawaj tedy o słońce 
Pospólstwu złoto drgające ... 
Mam słońce we wlasnem niebie! 

(podchodzi do skrzyni i otwiera. Pelno tu 
złota i klejnotów) 

Ty mnie teraz blaskami przesyć słońce 
/moje! 

Jako pan i niewolnik, tu przy tobie stofr. 
Niedostrzegalne tłumom, otwórz lśniące 

foczy, 
Któryc11 noc najczarniejsza, ani czas 

/nie zmroczy! 
Niechaj brzęczą dukaty, niechaj skry 

/klejnotów 

Ogar114 moją du.szf, - jestem oto 
[gotów 

Klękmtt u stóp twych, bóstwo 
{wszystkich bóstw i ziemi ... 

Co za rozkosz, rękami mogę cię 
{własnemi 

Pieścić, choć-eJ tak władne i choć 
{wszystko w iwiecie 

Da się wyrazić w twoim, zlot o, alfabecie. 
Ten kto cię czytać umie, ten na świata 

{trorsie 
Zasiada w twym mistycznym płaszczu 

fi koronie, 
Z tajemnych twoich znak6w składa 

f życia radość, 
Honorowi, rozkoszy, sławie, czyniąc 

/zadość, 
Na żadnym mu się noga już nie 

[potknie progu, 
Ponad ludzi mocniejszy, p6lb6g, równy 

/Bogu! 

Po wyroku awalalaJ'IC)'ID 



Z obrazu szóstego : 
MOSCA 

Pohulaj złoto, czarodzieju świata! 
Płyń rzeką, szalej, miotaj burzy gromy! 
Więzić cię może jeno nieświadomy, 
Że słaba ka.tda dla ży..violu krata! 

Skrzydlata zjawo, w kształtach coraz 
[nowa! 

Na małą tylko dasz się chwycii' chwilę ... 
Ileż szat barwnych bierzesz na się, ilef 
Strojów ci sama zazdrości - Królowa! 

Jak wielokształtny świat, wciąż znikasz 
/z oczu 

I wciqż się jawisz, tasama wieczyJcie ... 
Wszystko w tęczowem się mieni 

/przeźroczu ... 

O ślepcy! Złota bieg czy poznaliście! 
To jest krew życia, więc jej płynqć 

/trzeba, 
Rzeźwić i jarzyć ... Hej, porwij mnie 

[złoto! 
Popłynę z tobą do piekła, czy nieba, 
Upojon wielką, przemożnq ochotą! 

Zawiedź taneczny krąg po całej ziemi! 
Rzucać cię pragnę rękami w/asnemi! 
Tańcz, przybierając coraz nowq postać, 
Któżby z nas, ludzi mógł twej mocy 

/sprostać.' 
W olneś jest! Panem twym 11.ie jestem 

/wcale, 
Lecz mnie też nie licz między swe -

/wasale! ... 
pn:el. Fr. Mirandola 

Na próbie (tttyser SosnoT9kl, dr. Śwl'!tck, malarze Fedko„lcz i Hryńkowskl, lnspłcjmt Hcmzaczdi:.} 
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Redagowal Dr Ta de u• z Ś'"' i 'I tek. Nakladem T earru Miejskiego· Im. Jul. Slowackieio w Krakow ie 

Rotograwjura Drukarni Narodo..,.cj w Krako•ie, Wolska 19, Telefon toł 

m11v·-prawaz1w:6 a.ngieiskle ceylony, surowe 1110JCl[Cft .0l'l0""HI ··KRAK ów RllW I i pało.tie, poler.a hurt o w n ie i częściowo W U WU M ały Ryn e J; 

r 
Salon fryzjersk i 

dla Pań 

J. Nieżyński 
KRAKÓW 

Plac WW. wl~tych 11 

O a d ul a c l a, Manl"1lre, 
MuU ltlaaycs. i elektr. 

arbowanle wloaów 
z L'Ore al Henn ~ 

Perfumerja 

Sukiennice 6 !TAPETY 
I obicia ścienne) WIKTOR CZAPLICKI 

JUBTLEH 

' kła d •rabó w 
złotych i srebrnych 

Brylanty i Inna dtol!le kauu ·ul 

Pnyjmuje zamó ielli 
p rz eró b ki i naprRwy 

Wyko11unlt1 lenni no e i 10Udb 
~'inna I Liii le od r ku 1887 

! Ramy do obrazów Druki 
g1 ··podareze i parafja)ne, 
Obr zy - pre 1je Towa
rz. ,;t Ił Sztuk pięk nych 

p leca 

I Z. KUTRZEBA 
KR KÓW, '\ I. LNA I. 11 

I 

HONORA A GRZYWACZ 
Kraków. ulica Florjai'1ska l. 11 - Telefon Nr . :~ 9~ 

Poleca w wielkim wyborze po ceouch kouku reuc j nyd1 : ·ukry lłes rowe, zek lady, 
cl.a tka, herbatniki, torty, sucharki, andruty pod torty i karlt;hadzk ie p rzekłada.n 
cukrem, blstkopty, pl roiki toruńskie figurki z marcepanu i zekolady, marm l dki 
owocowe i owoce kandyzo"':me do ubier1miR tortów. - Rów niet polec rozmaite 
soki we flaszkach, kompoty, konfitury, marmolady, domowy wyrób ma rynat, jak: 
korni zony, pikle, rydze i grzybki. Towar pl rwszej jako, cl. Ceny konkurencyjne 

Kupuję i sprzedaj, I Kaz. Ogorzały Z. Ziembicki 
złoto, srebro, brylanty, 
p e r ł y oraz w s z e I k I\ 
b it uterję nową i an
ty~ną, płacę najwyt.szą 

w~ć 

J~Zlf CYHftKllWICZ 
Kraków, ul. Sławkowska 1 

Kraków, Szczepańsk 
Te efon !lOOol 

11 

Skład towarów kolonial
nych, spotywczych, deli
katesów, likie rów i win 
o r Rz t a ł a spr z e ił R 1: 

żywych ryb 
Dla P. T. ~a·wch ,..._wy, 
h.tl dant:ln , daj!) w komlao'Wll 
spn.edat w11zelkie towary bvf P-

tow~ or:iz s plrytualja 

Krakó w, Pia Marjacki 2 

' Skład papieru i galanterji 
Urządzeniu biurowe 
Pamiątki z Krakowa 

1 Ntt skla:d~ie zawłlze wielki bór 

I 

I 

or gina lnych obrazów malarzy 
polskich . Żadna wystawa, tylko 
eprzedat po cenac okazyjnych , 
jedna bei obowląz.kv kupna 
N lety tłnbne uwat.ad na ad 

WŁADYSŁAW GIBASZEWSKI 
Kraków, ulica Florjańska ;.1; - Telefon B:~ l'-i 

Poleca skład wykTintnych materjalów wełnianych, bawełnianych i jed"'Rhnyclt na 
suknie i kostjumy damskie, z fabryk bielskich i zsgranlcznyc.b, oraz poleca po 
najnitszych cenach nowości dla pań, jakoto : kostjumy, pła.5zeze d11mskie, swetery 
i takleeiki t rykotowe wełniane i jedwabne, reformy da mskie, pończochy .ie w11.bne 

i fildeco, pledy hlmaluja do podr6ty i rhustki wełninue 
WleUd WJ"bór blellzn7 damaldej Ceny neJnltne konlmreneyjne ! l 
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! Smakoszom! ajprzedniej- ~ r.> \111/(;yV Skład 
'""" 11ze pasteryzowane ~ ~ P apieru i Galanterji 

deserowe 
oo M1chatSłomiany 

•i: M ł ltrak6w, Sł•wkowall• M 

~ as o Papi ry listowe, poci:tdw· 
' E:::( . k artystyczne, albumy na 
O pocztówki i lotogrolje -p;: , m1uln1 .ES• E N eod&lenn1e Ramki nn fotografje -Wy-
~ . wiek, poleca roby skórkowe. Karty dQ 
-:;- Stan isław NI EPOKÓJ gry.\'ykonnje iletywi-
~ sytowe, . zawiadomienia 
'0 Kraków, Plac Słowiailskl ślubne I wsielkie druki 
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=SKŁAD 
. NARZĘDZI 
A LEK A R SK ICH 

ludwika Knaoińskieoo 
w Kr. kowie, fikolajskn 7 

prxyjmuj J11 uslrscd, napraw i 
u i klo w 1 u I 111.k lekarskie, Jak 
I AW)'ld4' 01,„ noł)cxki. h lwy 

11.p. 

-------

A. Hawełka 
.t..1&1'1. oo l:lT NISLAW PEC 

Rynek Gł. L. 84 
(Pałac Spiski) 

Telefon 4201 

BUFETi SAl.-'A 
oo 

NIA AŃ 
v nowo otwartym 
pi k nym lokal u 
poleca : przekllski 
zimne i gorące w 
największym wy· 
borz . Kucbnfa go· 
rąca. Wszelki na· 
poje w najlepszym . 

gatunku (wina fran-
1:uakie i węgierskie 

na szkle ki) 

Kompletne dostawy 
do śniadań, bnokietów 

wieciorkó I wesel 

Oirłoi;y, enla do afłaz."l te11.tr lae 

H ELENA 

For tepiany 
Pianin< 

Fisharmonje 
Gramofon r 

ul. Szewska 9 
Telefon 4.'.165 

Salon Dzieł Sztuki 

KAZIMIERZA 
W JCIECHOWSKIEGO 
Krnków, św. Jana 3. Tel. 2 

Nleu1taJ11ca wy•lawll obra.r.ów 
wybitnych m, larzy poleklcb 
Cf.ny nlt1kie , konkureneyja~. 

Sa lon 
o twarty co d zi n n ie 
itd tJOdr.lJ!f 10-1 i od ll· ! - 'I 

-----------
Szyldy i reklamy 
Awl line awyklo, I tery fuadowe 

Ornarn nta i napisy 
moto' o•• n~ ••Y ach 

Lak i rn ictwo 
Pokos tnic'two 

wykuo ujt 1·111a rnJ, pi cowala 

lftO. lHSZKlf WICZH 
Kraków, ul. św. Marka I. 8 

RBIA B lA 
i herniczna 
PRALNIA 

I>. Il I S 8 N B RO li 
d.-.nll•I 

Z . FLUSS 
w Krakowie 

ul ·w. y a 7 trzele ka g 
przyjmuje garderobę mę· 
kq, dam ką i dziecinną, 

1 aterje wszelkiego rodza
ju równiet białą bieliznę 
do prania l\ połyskiem, 
wykonując takowe w naj· 
krótszym czasie I po ce· 
nach konkur ncyj ych. Na 
:tą da n ie uskutecznia si~ 
tal te reperacj . wszelkieJ 
garderoby. sobny dział 
do plis wani . Do żałoby 
farbuje w 12godzlnaeh. 
Płaszcze pluszowe odna· 

wja starannie 

preyJmuJc F.AllL GILI., lfrakdw, jw. 1'ou11111H 12, O r• . 




