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Akt I 

Obraz I 

(W mieszkaniu Volpone) 

Volpo_ne, bogaty kupiec wenecki, Lewantyńczyk chciwy, przewrotny, 
szuka sposobu powiększenia swojego i tak wielkiego majątku . Pomaga 
mu w tym dzielnie jego sługa i rezydent Mosca, sprytny, obrotny i pełen 
fantazji szaławiła, którego Volpone w swoim czasie wykupił z więzie
nia, gdzie odsiadywał karę za sfałszowanie weksli. 

Volpone żeruje na ludzkiej głupocie i chciwości. Zręcznie symuluje 
człowieka beznadziejnie chorego, którego dni i godziny są policzone. 
Zwabia w ten sposób swoich wiernych przyjaciół, którzy w skrytości 
ducha marzą o tym, że Volpone na łożu śmierci będzie o nich pamiętał 
i w swoim testamencie uczyni ich spadkobiercami. 

Notariusz Voltore odwiedza w tym celu swojego konającego przy
jaciela, a pragnąc wkraść się w jego łaski, ofiarowuje mu złoty puchar. 

Kupiec Corvino zniecierpliwiony przedłużającą się chorobą swego 
przyjaciela Volpone, przynosi mu lekarstwo, które ma skrócić jego cier
pienia. Gdy sprytny Mosca informuje go, że chlebodawca czuje awersję 
do wszelkich lekarstw, zrozpaczony Corvino usiłuje poprostu siłą zmusić 
umierającego Volpone do wpisania jego nazwiska do testamentu. 

Niespodziewanie pojawia się trzeci spadkobierca starego lichwiarza, 
Corbaccio, który krzyżuje plany Corvino. Udaje się też Mosce wzbudzić 
podejrzenie Corvina w stosunku do jego pięknej małżonki Colomby. 

Stary sknera Corbaccio stwierdza z satysfakcją bliski koniec swojego 
jedynego przyjaciela Volpone. Aby przelicytować swoich konkurentów 
do spadku, ofiarowuje Volpone, za namową Mosci drogocenny pierścień . 
Volpone triumfuje. Nie zawiodła go doskonała znajomość ludzkich sła
bości. Chwali Moskę za jego zręczność i spryt. Obiecuje mu hojne wy
nagrodzenie za dalszą pomoc w ogłupianiu i ograbianiu chciwych głup
ców, którzy liczą na rychłe wyzionięcie ducha swego przyjaciela. 

Lekkoducha Moskę również bawi sprytne wodzenie głupich chciwców 
za nos. Jego bujna wyobrażnia podsuwa mu coraz to nowe pomysły. 
Podejmuje się doprowadzić do tego, aby wściekle zazdrosny, ale nie 
mnie; chciwy na pieniądze, Corvino sam postarał się o to, aby Volpone 
uczynił Żeń rogacza. Natomiast starego chciwca Corbaccia podejmuje 
się ,namówi ć, aby ten wyznaczył Volpone jedynym swoim spadkobiercą. 

Volpone zachwycony jest pomysłem Moski. 
·zjawia się kurtyzana Canina. Od dłuższego czasu darzy ona Volpohe 

bezpłatnymi względami, licząc na to, że Volpone w kol:cu ją posll,1bi. 
Stiiła by się w ten sposób legalna spadkobierczynią jego ma'. ątku. 

Volpone nie chce jej przyjąć. Udaje, że śpi. Canina błaga Moscę, aby 
pomógł jej w jej planach. Mosca jednak radzi jej skierować zamiary 
w stronę bogatego jubilera, znanego. w mieście starego lubieżnika Cor-
baccio. · · 



• 
Obraz II 

(W domu Corvlna) 

Skromna, bogobojna żona Corvina, Colomba, która spędza samotJ::e dn.i 
w mieszkaniu, nie jest w stanie zrozumieć nagłego, gwałtownego i bru
talnego wybuchu zazdrości swojego małżonka. Podjudzony przez prze
wrotnego Moskę. Corvino nie wierzy zapewnieniom ani przysięg~m 
Colomby, że zgodnie z jego życzeniem nigdy nie opuszcza domu pod nie
obecność męża. Corvino nie wierzy również zapewnieniom Colomby, że 
nie zna żadnego Moski. 

Zjawia się Mosca, który przynosi hiobową wieść, że jego Pan Volpone 
nagle poczuł się zupełnie dobrze i ku wielkiemu zdumieniu całej służby, 
wyskoczył z łóżka i pełen werwy i chęci do życia zażądał, aby mu na
tychmiast sprowadzono niewiastę. 

Wezwany lekarz stanowczo sprzeciwia się zachciankom Volpone, 
twierdząc, że tego rodzaju poczynania mogą pociągnąć za sobą kata
strofę. 
Oszołomiony nieoczekiwaną wiadomością Corvino, przynagla Moskę, 

aby sprowadził odpowiednią niewiastę i w ten sposób wreszcie „wy
kończy" dobroczyńce Volpone. Z dalszych relacji perfidnego Moski, 
okazuje się jednak, że kramarz, mieszkający w sąsiedztwie postanowił 
przyprowadzić swoją dziewiętnastoletnią córkę, jedną z siedmiu nie
wątpliwych dziewic Wenecji, aby zaspokoiła zachcianki Volpone. W ten 
sposób kramarz pozyska względy starego bogacza dla swojej córki. 

Zrozpaczony chciwiec Corvino nie chce zrezygnować ze swoich na
dziei do spadku po Volpone. Aby nie dopuścić córki kramarza do kon
kurencji, decyduje się, mimo swojej chorobliwej zazdrości, sprowadzić 
ukochaną, skromną żonę Colombę do sypialni Volpone ... 

PRZERWA 10 MINUT 
Obraz III 

(W domu Corbaccia) 

Canina usiłuje zarzucić sidła na starego sknerę i lubieżnika Corbaccia. 
Udaje przed nim nieszczęśliwą, samotną kobietę, która pragnie pozbyć 
się swoich klejnotów zanim wstąpi do klasztoru. Nieufny początkowo 
Corbaccio wydaje się ulegać czarowi Caniny. 

Nieoczekiwane zjawienie się Moski przerywa liryczne wynurzenie nie
szczęśliwej klientki. Po odejściu Caniny Mosca informuje Corbaccio, że 
konkurenci do spadku Volpone licytują się nawzajem w dostarczaniu 
jego panu dowodów wyjątkowej przyjaźni. Przynoszą mu coraz nowe 
podarki, hojnie obdarowują go pieniędzmi. To wszystko stwarza po
ważne niebezpieczeństwo dla Corbaccia. Mosca doradza mu więc, aby 
czym prędzej sporządził u notariusza testament, w którym miano~ałb)'.' 
Volpone swoim jedynym spadkobiercą. Tym dowodem bezgramczneJ 
przyjaźni spowoduje, że Volpone skolei uczyni Corbaccia jedynym 
swoim spadkobiercą. Przerażony tymi wiadomościami, Corbaccio wy
biega, aby sporządzić odpowiedni testament. 

Gdy po chwili zjawia się syn Corbaccia - Leone, Mosca zdradza mu 
sekret, że jego kochany ojczulek postanowił go wydziedziczyć. i prze
pisać cały swój majątek na rzecz bogacza VolpoJJ.-e. Wiadomość ta do1pr~
wadza Leone do wściekłości. Usłużny Mosca proponuje zaprowadzić 
Leone do mieszkania Volpone, gdzie będzie mógł naocznie się pr.ze
konać o prawdziwości jego słów. 

Obr a z IV 

(W mieszkaniu Volpone) 

Volpone jest w siódmym niebie z radości, gdy dowiaduje się od Moski, 
że zarówno Corvino, jak i Corbaccio dali się nabrać i połknęli haczyk. 
Tylko patrzeć, jak Corbaccio przyniesie swój testament, a Corvino spro
wadzi swoją żonę. 

I rzeczywiście zjawia się Corvino, ciągnąc za sobą wystraszoną Co
lombę. Volpone leży w łóżku „pół żywy", jęcząc i postękując. Mosca 
żali się, że ze zdrowiem jego Pana znów jest żle. Corvino pociesza ko
nającego przyjaciela, że małżonka Corvina będzie nad nim czuwać i po
stara się ulżyć jego cierpieniom. A jego, Corvina sprawy zmuszają na 
razie niestety do natychmiastowego odejścia. 

Wystraszona Colomba pozostaje sama przy łóżku chorego, który wy
raża jej wdzięczność za obiecaną opiekę. Zapewnia ją, że wyczytał 
w Dekameronie, „a może w innej świętej księdze, że jeśli cnotliwa nie
wiasta połcrży ·choremu swoją rękę na sercu" chory zcs~anie uzdro
wiony". 

Colom'ba ulega namowom Vałponc i postępuje zgod·1ie z zalecen'ami 
Dekamerona. I oto staje się „cud" - śmiertelnie chory Volpone nagle 
odrzuca kołdrę, wyskakuje jakby odrodzony z łóżka ... Colomba jest oszo
łomiona zachowaniem się chorego. Gdy jednak Volpone usiłuje jej na
tarczywie wyrazić swoją wdz.ięcz.ność, G:olomba w przerażeniu wzywa 
pomocy. 

Leone wyskakuje wówczas ze swego ukrycia, rzuca się na Volpone, 
ratując Colombę z opresji. Wzywa straż miejską . Zwabieni krzykiem, 
zjawiają się również Canina, Mosca oraz Corvino. 

Mosca usiłuje przekonać naczelnika straży, że wynikło drobne nie
porozumienie i że ingerencja władzy jest niepotrzebna. Również Cor
vino stwierdza, że żona jego znalazła się tutaj za jego aprobatą, ale 
Leone domaga się stanowczo sądu nad Volponem, gdyż ten usiłował 
zbezcześcić uczciwą Wenecjankę. Wtem zjawia się Corbaccio z testa
mentem w ręku. Leone rzuca się wówczas na Corbaccio, wyrywając mu 
dokument. Leone przekonał się, że informacje Moski były prawdziwe. 
Żąda postawienia Volpone przed trybunałem weneckim, gdzie otrzyma 
należną mu karę. Wszyscy udają się do Trybunału, jedynie Volpone 
w śmiertelnym strachu przed grożącymi mu torturami odmawia pójścia. 
Postanawia uciec z miasta. 

Wchodzi Voltore, który przed chwilą dowiedział się o zajściu. Prze
rażony Volpone błaga go o pomoc. Obiecuje adwokatowi uczynić go 
jedynym spadkobiercą swego majątku. Voltore obiecuje pokierować 
~1;:irawą na korzyść VolpOIIle i Mosca poleca, aby tak .. przys~roił" swego 
Pana, by wydał się sądowi „bardziej martwy niż żywy" oczywiście, jako 
ofiara napaści Leone. Mosca z miejsca przystępuje do akcji. Częstuje 
Volpone sporą dozą gorzkiej soli, przystawia mu tuzin pijawek. Mosca 
zresztą wierzy, że uda mu się pomyślnie zlikwidować zajście, gdyż 
„dziwny byłby to Sąd, z którego człowiek bogaty nie wyszedłby osta- . 
tecznie zwycięzcą". 

PRZERWA 15 MINUT 
Obraz V 

(Sala posiedzeń Trybunału) 

Przed rozpoczęciem rozprawy sądowej przybiega adwokat Voltore, 
który odpowiednio „przygotowuje" świadków. Pomaga mu w tym spryt
nie Mosca. Sędzia otwiera przewód sądowy i poleca sprowadzić na roz
prawę głównego oskarżonego Volpone. 



OSOBY 

VOLPONE (Lis), bogaty kupiec 

MOSCA (Mucha), jego rezydent 

VOLTORE (Sęp), notariusz 

MARIAN MELMAN 

JULIUSZ BERGER 

MARIAN RUDENSKI 

CORBACCIO (Jastrząb), stary lichwiarz IZAAK DOGIM 

CORVINO (Kruk), kupiec . MICHAŁ SZWEJLICH 

SEWERYN SEM-DALECKI 

LUDMIŁA SIROT A 

LEONE Oew), kapitan, syn Corbaccio 

COLOMBA (Gołąbka), żona Corvina 

CANINA (Suka) , kurtyzana RUTH KAMINSKA 

HERMAN LERCHER 

ADAM SZENGUT 

SĘDZIA . 

KOMENDANT STRAŻY 

KSIĄDZ . * * • 
PISARZ SĄDU . łi * • • 

Służba, Straż 

Rzecz dzieje się w Wenecji za czasów Odrodzenia 

(czas trwania przedstawienia - 2 godz. 50 min.) 

Pełnomocnik Dyrekcji dla Spraw Adiministracji: Jan Odwak 
Kierownik Eksploatacji: Eugenia Blumenfeld-Lauterpacht 

Kier. Muzyczny: Kazimiera Wołczedska 
Kier. Techniczny: Józef Pasmanik 
Inspicjent: Mieczyslaw Bram 
Kostiumy męskie: Aleksander Szkoda 
Kostiumy damskie : Genowefa Okołotowicz 
Peruki: Adam Okołotowicz i Anna Błaseczyk 
Kierownik stolarni : Wacław Woźniak 
Prace plastyczne: Maksymilian Stratanowski 
Modelator: Józef Ciunowicz 
Oświetlenie: A . Czarka i B. Raczyński 
Garderobiani : Zofia Doppler i Bolesław Gerlecki 
Rekwizyt: Anna Dystier 

Dekoracje, kostiumy i rekwizyty wykonane w pracowniach 
Państwowego Teatru Żydowskiego 

pod kierownictwem Józefa Pasmanika 
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Voltore stara się usprawiedliwić nieobecność oskarżonego Volpone 
faktem zmasakrowania go przez awanturnika Leona. Jednocześnie 
zręcznie przedstawia przed sędzią cały przebieg wydarzeń w takim 
świetle, że główny świadek oskarżenia Leone staje się głównym oskar
żonym. Wszyscy sprowadzeni świadkowie odpowiednio pouczeni przez 
Voltore składają zeznania obciążające Leone, który doprowadzony do 
ostateczności, obraża i lży świadków, zarzucając wszystkim, łącznie 
z sędzią, że dali się przekupić przez przewrotnego Volpone. 

Za tę publiczną obrazę Sądu weneckiego, Leone ściąga na siebie na
tychmiastodwą ciężką karę - zostaje postawiony pod pręgierzem przez 
cały dzień. Volpone zaś z braku dowodów zostaje uniewinniony. Po 
zamknięciu przewodu sądowego wszyscy przyjaciele otaczają chorego 
i składają mu swoje gratulacje. 

Obraz VI 

(W mieszkaniu Volpone) 

Oszołomienie i strach chytrego lisa Volpone szybko mija. Po kilku 
kielichach mocnego wina znowu czuje się rześki. Aby spłacić dług 
wdzięczności szczerym przyjaciołom za u.ratowanie mu życia, postana
wia„. uczynić Moskę swoim wyłącznym spadkobiercą. Cieszy go myśl, 
jaką wielką będzie miał satysfakcję, obserwując z ukrycia rozczarowa
nie i wściekłość zgrai chciwców, gdy się dowiedzą, jakiego im spłatał 
figla. 

Moska lojalnie uprzedza swego pana, że napisanie tego rodzaju testa
mentu grozi nieprzewidzianymi następstwami. Volpone brutalnie żąda 
od Moski spełnienia swego kaprysu. Moska wreszcie ustępuje, gdy Vol
pone zwraca mu sfałszowane przez niego kiedyś weksle. Mosca zawia
damia wszystkich zainteresowanych „przyjaciół" Volpone o jego na-
głym zgonie. i zasiada do sporządzenia inwentarza. · 
Zbiegają się przyjaciele dla wysłuchania ostatniej woli zmarłego. Na 

żądanie sędziego wszyscy obecni uroczyście świadczą, że na własne oczy 
widzieli zacnego nieboszczyka, a notariusz Voltore potwierdza, że prze
dłożony testament został przez niego własnoręcznie sporządzony. 

Volpone nie posiada się z radości, widząc z urkycia wściekłość i za
skoczenie zawiedzionych w swych nadziejach spadkobierców. Nato
miast sędzia ku swemu wielkiemu oburzeniu dowiaduje się nieoczeki
wanie, że został haniebnie wyprowadzony w pole przez oszusta Volpone 
i że skazał niewinnego Leona na tortury. 

Poleca Mosce wydać · trupa Volpone, aby powiesić go publicznie na 
placu, a kapitana Leone poleca natychmiast uwolnić. 

Volpone, ukrytego za kotarą, ogarnia przerażenie i strach. Ale Mosca 
nagle oświadcza zebranym, że przysiągł swojemu panu, na chwilę przed 
jego śmiercią, że naprawi wszystkie jego błędy i zwróci poszkodowa
nym wszystko to, co Volpone od nich wyłudził. Mosca gotów jest do
trzymać obietnicy, ale prosi sędziego, aby zaoszczędził nieboszczykowi 
hańby i zamiast publicznego powieszenia, pozwolił utopić trupa w ka
nale. 

Po odejściu wszystkich ukazuje się z zza kotary nieprzytomny ze 
strachu i wściekłości Volpone. Zdaje sobie teraz sprawę, że jest w sy
tuacji lisa, który przyciął sobie ogon, we własnym potrzasku. Musi 
haniebnie uciekać, pozostawiając majątek i dom słudze Mosce. 

Spółdzielnia Pracy 

uf A R M E D I A" 
Łódz, ul. Tuwima 6 

Tel. 301-50, 209-20, 510-23 

Polecamy dla odbiorców krajowych i na eksport szeroki, 

atrakcyjny asortyment wyrobów spawanych z folii galan

teryjnej, jak: piłki, kacz4szki, sarenki i inne zabawki, 

sprzęt sportowo-turystyczny, wyroby z folii odzieżowej, 

artykuły gospodarstwa domowego i zabawki - z tworzyw 

termoplastycznych i termotwardzalnych. 

Wyroby nasze są znane szeroko z estetycznego wykonania 

i wysokiej jakości. 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
»B UM ET<< 

Warszawa, ul. Podchorąiych 32, tel. 497-25 

Spółdzielnia produkuje i poleca dla odbiorców krajowych 

i na eksport szeroki asortyment wyrobów z tworzyw sztucz

nych spawanych i wtryskowych w różnych branżach, 

a w szczególności: odzieżowej, galanteryjnej, art. gospo

darstwa domowego i zabawkarskiej. 

Wyroby Spółdzielni Pracy „B U M E T" zgane są z wy
sokiej Jakości. 
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Wojewódzka Spółdzielnia Pracy 
im. Naflalego Bolwina 

Wrocław, ul. Kazimierza Wlelklero 27 

telefon 360-34 

Zawiadamia uprzejmie P.T. Klientów, iż uruchamia w od
remontowanym budynku przy ul. Swidnickiej 10 we 
Wrocławiu: 

WZOROWY. PUNKT USŁUGOWY 

świadczący usługi dla ludności· w zakresie: 

szycia miarowego odzieży damskiej i męskiej 

z atrakcyjnych importowanych materiałów. 

. -
Włókiennicza Spóld2ielnia Pracy 

"ROBOTNIK" 
Wrocław, ul. Krasińslilego nr 15, tel. 345~07, 337-35 

p o 1 e c a: swetry męskie I damskie 

bluzki damskie Jedwabne 

koszule „Polo". 

Żądajcie wyrobów Spółdzielni „Robotnik" . w sklepach 

wrocławskich i województwa wrocławskiego. 
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