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RENATA ZWOŹNIAKOWA 

LIS WENECKI 
BEN (BENIAMIN) JONSON, londyński po

eta i dramaturg z przełomu XVI i XVII w. 
(zmarł w 1637 r.) współczesny Szekspirowi, 
uważany jest za twórcę realistycznej komedii 
angielskiej. Porównywano go niejednokrotnie 
z Molierem, przeciwstawiając preromantycz
nym tendencjom dramatopisarzy tzw. epoki 
elżbietańskiej. Pewne cechy postawy twórczej 
zbliżają go - oczywiście, mutatis mutandis -
do Thackeraya czy Balzaka. 

Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Kształcił 
się w Westminsterze, zdobywając zresztą roz
ległą wiedzę. Potem jednak pracował jako mu
rarz, a z kolei został żołnierzem, by walczyć 
w Niderlandach przeciw Hiszpanom. Po powro
cie do Anglii przerzucił się do aktorstwa, wstę
pując do zespołu teatralnego. Ph. Henslowe'a. 
Ten okres jego życia omal nie zakończył 
się tragicznie: Jonson, aresztowany za zabicie 
innego aktora w pojedynku, znalazł się o krok 
od skazania na galery. Ułaskawiony, poświęcił 
się twórczości literackiej. W 1616 r. mianowa
no go poetą nadwornym (ze stałą pensją). 
Doceniając erudycję Jansona władze Oksfordu 
przyznały mu honorowy stopień magistra. 
W 1628 r. powierzono mu stanowisko kronika
rza Londynu. 

Zostawił po sobie obfitą i różnorodną twór
czość (był, notabene, pierwszym dramaturgiem 
angielskim, który za życia opublikował swoje 
utwory w wydaniu zbiorowym). Dorobek jego 
obejmuje komedie, komediofarsy i tragedie, 

dramat pasterski (niedokończony) i szereg lek
kich widowisk dworskich, tzw. masek, łączą
cych w sobie elementy baśniowe i alegoryczne, 
liryzm i komizm, przeznaczonych dla uświet
nienia ważniejszych uroczystości. Opubl"kował 
też trzy tomy poezji: „Epigramaty", „Las" 
i „Poszycie", realizując, z dużym zresztą kun
sztem, zasady liryki klasycznej. W zbiorku 
prozą, pt. „Budulec, czyli odkrycia o ludziach 
i rzeczach", zawarł refleksje· na tematy lite
rackie, etyczne i polityczne. Opracował nad
to - wcale udany -- podrc;cznik gramatyki 
angielskiej. 

Tragedie Jonsona „Sejanus" i „Katylina", 
o wątkach opartych na dziejach starożytnego 
Rzymu, są właściwie raczej udramatyzowany
mi scenami historycznymi niż dramatami. Ta
lent jego zabłysnął natomiast w pełni w ko
mediach satyrycznych. Kierował się w nich 
starożytną zasadą: „poprzez śmiech -- mówić 
prawdę, poprzez śmiech - naprawiać obycza
je". Nie uznawał jednak moralizowania wprost. 
Operował najchęti'liej karykaturą, a nawet 
groteską, drapieżną ironią, tzw . czarnym hu
morem. Znakomity obserwator życia, stwo
rzył, odbity w krzywym zwierciadle, barwny 
i wyrazisty obraz współczc:.nych sobie środo
wisk ludzkich, układów społeczno-obyczajo
wych. Celował w konstruowaniu charaktery
stycznych postaci, z któr. rch każda uosabia 
jakąś określoną, ukazaną \V karykaturalnym 
powiększeniu, cechę l'harak teru c·z · postaw~. 
Właściwości te określał słowem „humour", 
trudnym do przełożenia, stąd - niezgrabnie 
tłumaczone tytuły jego komedii: „Każdy 
w swoim charakterze" i „1-ażdy nie w swoim 
ch~rakterze". \V pierwszej z nich, wystawionej 
w 1598 r„ grał m .in. Szekspir. 

Początkowo .Janson czę~c i owo korzystał ze 
wzor?w ·rzymskich komediopisarzy, Terencju
sza i Plauta, zarówno w zakresie techniki 
kształtowania akcji, jak \V tworzeniu pewnych 
typów postaci. Szybko jednak clopra ował się 
własnych, indywiclualnyl:h śrocl <;.ÓW wyrazu. 



Widać to v: komedii „Wierszokleta" (1601), sa
tyrze z tzw. kluczem, uderza· ącej w konkretne 
osoby z angielskiego świata teatralnego. Tak
że - w „Alchemiku" (HH O), yszydzaj ącym 
łatwowierność ludzką z jednej a bezwzględną 
chciwość i wyrachowany spryt - z drugiej 
strony. Komediofarsa „Bartłomiejowy jarmark" 
natomiast (1614) uderza w zakłamanie pury
tańskie, w związane z nim despotyzm i mizan
tropię. Połączył w tych sztukach reporterski 
wręcz zmysł obserwacji z pasją satyryczną i de
maskatorską oraz kunsztem dramaturgicznym 
i refleksją nad człowiekiem i światem. Reflek
sją - dość pesymistyczną, ale na pewno raczej 
wyrażającą protest niż rezygnację. Drapież

ność, a niekiedy wręcz napastliwość, bunt prze
ciwko szeregowi ludzkich ułomności, a także 
społeczno-obyczajowych zjawisk, niecofanie się 
przed wulgarnością - wszystko to zbliża po
stawę „dawnego gniewnego" angielskiej dra
maturgii do jej XX-wiecznych, powojennych, 
tzw. „młodych gniewnych". Jak oni, poprze7 
atak na pozorne wartości, .Jonson wypowiada 
pośrednio tęsknotę za wartościami autentycz
nymi. Łagodniejsze jak gdyby w tonie, operu
jące raczej komizmem bez funkcji. satyrycz
ne j, są natomiast „ Milcząca niewiasta" (1609) 
oraz - słabsze od niej - „Diabeł osłem" 
(1616) i „Magnetyczna Jarly , czyli humory po
godzone" (1632). 

Za najlepszą komedię Jansona uważany jest 
„Volpone albo lis" (napisany w latach 160!i
-1606), wielokrotnie grany, ale - nawet 

Anglii - zawsze w adaptacjach i przerób
kach. Dokonywanie pewnych skrótów było tu 
niezbędne, z uwagi na długość tekstu, poszcze
gólne teatry wprowadzały jec!nak daleko idące 
zmiany. Zgodnie - mniej więcej - z orygi
nałem wystawiono „Volpona" w Anglii dopie
ro w ubiegłym roku! 

W Polsce teatry również korzystały z licz
nych adaptacji komedii .Jonsona, nie tylko 
angielskich, lecz i niemieckich (oryginalny 
tekst wydano dopiero w 1962 r., w tłumacze-

niu Macieja Słomczyńskiego). Najpopularniej
sza stała siq adaptacja Juliana Tuwima i Janu-
sza Warneckiego z początku 1at 30-tych. Od
biega ona bardzo od oryginalnej wersji. Nie 
ma tu więc np. dziwnego, groteskowego dwo
ru „magnifika" Volpona: eunucha, hermafro
dyty i karła. Nie występuje para - zjadliwie 
przez a'utora potraktowanych angielskich tu
rystów: sir Polityka Niewydarzonego i jego 
wymownej, niepięknej i niewiernej małżonki. 
Wprowadzone zostały za to inne postacie: kur
tyzana Canina czy niezbyt cnotliwa matrona 
Folina. W oryginale oszust Volpone (volpe -
znaczy po włosku lis, a przenośnie chytrus, 
cwaniak) i jego współpracownik Mosca (mucha) 
ponoszą sprawiedliwą karę. W adaptacji 
- sługa oszusta, Mosca, jest raczej sympa
tycznym, mało szkodliwym sowizdrzałem niż 
czarnym charakterem. Przeobraża się zresztą 
całkiem moralnie: wymamione od bogacza pie
niądze przekazuje ludowi, niczym swego ro
dzaju wenecki Janosik. Adaptacja tonuje więc 
ostrość pewnych elementów oryginału_ Poza 
tym - urozmaica tekst pios.enkami i muzyką. 

Inscenizacja Teatru Nowego w Zabrzu jest 
próbą znalezienia złotego środka miedzy obie
ma wersjami. W zasadzie wychodzi od adapta
cji Tuwima-Warneckiego, odrzuca jednak za
stosowane w niej złagodzenia drapieżnej saty
ry. Uczeń - Mosca - przerasta t i bezwzględ
nością i cynizmem swego mistrza Volpona. 
Wprawdzie obaj ponoszą klęskę, ale bynaj
mniei ich nie karze skorumpowany do cna trr
bunał wenecki. Zostają roztratowani na ulicy 
przez szalejący w zabawie karnawałowy tłum. 
Przypadek ten nabiera pewnych znamion sym
bolu: zło niszczy się niejako samoczynnie. Sta
rano się również wydobyć i zharmonizować na 
scenie i inne warstwy utworu .Jansona: ma
lowniczość i swoisty folklor weneckiej karna
wałowej ulicy z satyrą na ponadczasowe zło -
ludzka bezwzględną chciwość, kult „złotego 
cielca" itp. Starano się również połączyć re
alizm psychologiczny, prawdopodobieństwo ży-
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ciowe z karykaturą i parodią, by uzyskać -
S\.Vcgo rodzaju - realistyczną groteskę . 

Kim są Volpone i Mosca? Nie tylko oszusta
mi i chciwcami, zdobywającymi pieniądze przy 
pomocy podstępów. Obaj są zarazem trochę fi
lozofami w swoim cynizmie, trochę ekspery
mentatorami, podejmującymi coraz to nowe 
doświadczenia w zakresie badania psychiki 
ludzkiej. Kochają złoto i wszelkie formy tzw. 
używania życia, dostępne dzięki niemu, ale 
bodaj jeszcze większą satysfakcję czerpią wła
śnie ze swych eksperymentów, z manipulowa
nia innymi, poddawania ich próbom, w których 
tamci ponoszą klęskę. Lis i Mucha żerują prze
ważnie na wcale nie lepszych moralnie od sie
bie, gorszych natomiast jeśli chodzi o inteli
gencję i poziom świadomości. Kochają więc 
swoją władzę nad ludźmi, uzyskiwaną wyłącz
nie dzięki inteligencji, zręczności i znajomości 
psychologii a nie - dzięki feudalnym przywi
lejom czy kapitalistycznym prawom (delikwen
ci dobrowolnie garną się do nich). Bawią siG 
ludzką głupotą, chciwością, podłością. Badając 
jak gdyby rozmiary i siłę owych przywar 
w ludziach, przy pomocy pokus i prób, którym 
przecież można byłoby się obiektywnie łatwo 
oprzeć, stają się czymś na kształt „adwokatów 
diabła" i pośrednio - przewrotnie i paradok
salnie nawet moralistów. Uczą przecież, na 
przykładach, do czego prowadzi chciwość. Za
ślepieni przez nią Corbaccio, Corvino i nota
riusz Voltore współzawodniczą w szczodrości 
wobec - rzekomo śmiertelnie chorego -
Volpona„ licząc na spadek po nim. Corbaccio 
wydziedzicza na jego korzyść syna, zazdrosny 
sadniają (przy pomocy Moski) swe postępowa
Corvino stręczy mu żonę, przy czym obaj uza
nie argumentami obmyślonymi wedle reguł 
najlepszej sofistyki. Wreszcie wenecki trybunał 
sądowy oddala wniesione przeciw Volponowi 
oskarżenie o próbę gwałtu. Jednak zuchwały 
Lis trafia na lepszego od siebie. Oto Mosca nie 
myśli zrzec się praw do - dla pozoru tylko -
przyznane.i mu schedy.„ 

Plastyczność postaci i sytuacji scenicznych, 
ironia, komizm i refleksja, swoista nawet sym
bolika (Wenecja - choć realistyczna - jest 
t eż jakby i wyobrażeniem świata w ogóle, t a
kiego, jaki widział autor), wszystko to sprawia, 
że walory starej angielskiej komedii nie bledną 
po latach. Ben Jonson na pewno zasługuje na 
popularyzację. Spodziewać się też można, że 
Lis wenecki przemówi do wyobraźni widzów 
nie mniej niż wcześniej zaprezentowany w Tea
trze Nowym Lis ze sztuki Sławomira Mrożka. 
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