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(BEN JONSON) 

Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że o Ben Jansonie wiemy dziś 
więcej niż o większości jego kolegów - poetów, nie wyłączając wielkiego 
Shakespeare'a. Zupełnie inaczej niż po wielkopańsku niedbały Shakes
peare, Janson (który zresztą był przyjacielem, a zarazem najwybitniej
szym rywalem Stratfordczyka) zabiegał usilnie o należną mu - jak sądził 
- pozycję wśród kolegów po piórze, a także o ochronę własnej twórczości 
przed możliwym zapomnieniem. Toteż osobiście dopilnował (w 1616 r.) 
publikacji swych poezji i dramatów, nadając jej tytuł „Dzieła" („The 
Works of Benjamin Jonson"), co wywołało złośliwe przytyki współczes
nych, gdyż - jak wiadomo - utworów dramatycznych nie uważano 
podówczas za literaturę godną tak chełpliwej nazwy. 

Jonson w ogóle nie grzeszył skromnością. Wiódł życie burzliwe, lecz 
twórcą był pracowitym, o ambicjach reformatorskich. Urodzony w 1572 r. 
w Westminsterze i wcześnie osierocony przez ojca, wychowywany był 
przez ojczyma, z zawodu murarza; i ten zawód przez pewien czas sam 
wykonywał. Otrzymał jednak dość staranne wykształcenie w Westminster 
School, gdzie jego nauczycielem był słynny pedagog, klasyk William 
Camden - i to wykształcenie stało się pierwszym powodem do chełpli
wości i dumy, z której poeta był znany. Jako kilkunastoletni chłopak 
Jonson wstąpił do wojska i walczył w Niderlandach, a po powrocie (w 
1592 r.) został aktorem w Londynie, uprawiając jednocześnie literaturę. 
Zuchwała twórczość często wpędzała go w kłopoty, kilkakrotnie trafiał 
do więzienia. W najgorsze tarapaty popadł jednak w 1598 r., gdy zabił 
w pojedynku kolegę - aktora, Gabriela Spencera. Od szubienicy urato
wał się wówczas tylko dzięki tzw. „benefit of clergy " („dobrodziejstwu 
kleru"). ów przywilej polegał na tym, że nie skazywano na śmierć osóh 
umiejących czytać (skazańcowi, który się tego domagał, dawano do prze
czytania tzw. „necke verse" - „wiersz dla uratowania szyi"; był nim 
zwykle początek jakiegoś psalmu). Siedząc wówczas w więzieniu, poeta 
przeszedł na katolicyzm, lecz po dwunastu latach powrócił do kościoła 
anglikańskiego. 

Już ten krótki zarys życiorysu świadczy o bujnej, niepohamowanej, 
gwałtownej naturze Jonsona. W gwałtowny też sposób, opierając się na 
własnych teoriach, poeta pragnął zmienić współczesny mu kształt teatru, 
nawiązując w tragedii do wzorów klasycznych, w komedii tworząc tzw. 
„komedię typów", bo tak najlepiej można by określić Jonsonowską „co
medy of humours". Mimo dość licznych wiadomości o życiu Jansona, 
mimo wagi, jaką przywiązywał do wszystkiego, co napisał, nie znamy 
jego wczesnych tragedii.( ... ) Wiemy jednak, że pierwszym utworem, któ
remu zawdzięczał teatralny sukces, była komedia „Every Man in his 
Humour'', wystawiona w teatrze „Curtain" przez kompanię aktorską Sług 

Lorda Szambelana. Tradycja głosi, że sztukę tę zarekomendował teatrowi 
Shakespeare (który, obok Richarda Burbage'a i Willa Kempa, sam w niej 
wystąpił w roli Knowella). Utwór, którego akcję w pierwszej wersji Jan
son umieścił w Wenecji, lecz w wersji drugiej przeniósł już do Londynu; 
jest ostrą satyrą na elżbietańską obyczajowość.( ... ) 

Wspominałem, że Janson miał ambicje reformatorskie, głosił własne 
literackie i teatralne teorie krytyczne, odwołując się do dramatu klasycz
nego i występując przeciw „ekscesom'', za które uważał m. in. braki kon
strukcji i wielosłowie w dramacie elżbietańskim. Niestety, nie wychodziło 
to na korzyść jego twórczości. „Ben Jonson, poeta i dramaturg, źle znosił 
towarzystwo Ben Jansona, uczonego i krytyka. Krytyk żądał, by to, co 
artysta, wiedziony instynktem, zrobiłby znakomicie, zostało zrobione go
rzej, ale za to zgodnie z regułami". (George Sampson). 

Toteż dzieła dramatyczne Jansona, przepojone bardzo osobistym, a kry
tycznym stosunkiem autora do świata i ludzi, ośmieszające i oskarżające 
te cechy społeczeństwa, których Janson nienawidził, te dzieła przema
wiają najsilniej wszędzie tam, gdzie Jonson - krytyk ustępuje Jansonowi~ 
9o·ecie. Ale na ogół czuje się w nich ograniczający ich spontaniczność 
wpływ rygorów krytycznych, krępujących pisarza. W sferze psycholo
gicznej daje to dwuwymiarowość postaci bohaterów, w sferze artystycz
nej pozbawia te utwory lekkości i wdzięku. 

Niemniej na tle całej dramaturgii elżbietańskiej są to dzieła wybitne , 
a znakomite samopoczucie ich autora. wspierane zachwytami licznych 
kolegów po piórze, pozwoliło mu otwarcie rzucać wyzwanie największe
mu ze współczesnych - Shakespeare'owi.( ... ) 

A przecież ( ... ) Jonson, który przeżył Shakespeare'a o lat dwadzieścia 
jeden, po śmierci Stratfordczyka oddał należny mu hołd w elegii, dołą
czonej do Shakespeare'owskiego „Folio" z 1623 r. To z te j elegii pochodzą 
wspaniałe słowa: „He was not for an age, but for all time" - „On nie 
należał do jednego wieku, lecz do wszystkich czasów". 

Zrządzeniem losu, właśnie w roku śmierci Shakespeare'a (1616) Jan
son staje u szczytu sławy i powodzenia. Ukazuje się wówczas wspomniane 
już „Folio'', zawierające poematy napisane przed 1613 r., dalej wszystkie 
utwory dramatyczne ( ... ) \vreszcie 11 masek, w którym to rodzaju scenicz
nym Jonson osiągnął szczególne mistrzostwo - i inne jeszcze krótkie 
utwory. Ponadto w tym samym roku Jonson otrzymuje od Jakuba I do
żywotnią pensję, co równa się uznaniu go za poetę laureata Anglii. 

Otoczony czcią i podziwem, uważający sam siebie za „angielskiego 
Horacego" i produkujący wciąż nowe utwory, Janson w 1628 r . ulega 
poważnemu atakowi choroby i odtąd - mimo że nie przerywa twórczości 
dramatycznej ( ... ) - datuje się powolny upadek jego sławy. Podtrzymuje 



ją jeszcze grono wiernych przyjaciół - poetów, nazywających siebie 
„tribe of Ben" („plemieniem Bena"), lecz jest rzeczą jasną, że Janson 
przeżył już okres powszechnego uznania. Poeta umiera w 1637 r. i zostaje 
pochowany w Westminster Abbey. Nie wiemy, kto każe później wyryć 
na jego płycie grobowej słynne epitafium: „O rare Ben J(.')nson" - „O, nie
zwykły Ben Jansonie". 

Juliusz Kydryński 
Z „Posłowia" do sztuki 
„Volpone albo Lis" 
WL Kraków, 1982 

(„VOLPONE albo LIS") . 

„Tę okrutną i gwałtowną sztukę, tę mieszankę odwiecznego występku 
z elżbietańską chciwością i zuchwałością trudno nazwać satyrą: jest w niej 
posmak morału, lecz wspaniałe pretensje Volponego do życia, pełnego 

nieograniczonych pragnień i królewskiego splendo:-u, przypominają raczej 
Fausta lub Tamerlana( ... ) Para łotrów - oszustów z takim zapałem przy
biera rozmaite maski, że każdemu z oszukanych i sobie samym ukazują 
się oni jako nieco inne postacie: żyją tylko w działaniu, a w monologach 
rozważają z uciechą swoje publiczne wystąpienia(„.) W sztuce Jansona 
nie ma ludzi prawdziwie się kochających ani prawdziwych przyjaciół, nie 
ma prawdziwych ojców ani synów: są tam postacie tak nazywane, lecz 
wszystkie one pozostają tylko w ogólnym stosunku do innych, a w żad
nym szczególnym stosunku do siebie nawzajem. W tym sensie akcja jest 
prosta. Takie postacie nie są zdolne do rozwoju: mogą się nawrócić lub 
zostać zniszczone, lecz nie mogą ulegać przemianom. 

Postacie „Volponego", istoty ludzkie zamienione w bestie żądne łupu, 
odznaczają się ponadludzką energią: gwałtowność początku sztuki, ze 
swym perwersyjnie religijnym obrazowaniem, odzwierciedla nienasycone 
dążenie do samozniszczenia, które jest powszechne". 

Tymi słowy określa sztukę Ben Jansona pani M. C. Bradbrook z uni
wersytetu w Cambridge w swej cennej pracy „The Growth and Struc
ture of Elizabethan Comedy". Przyznając jej słuszność, można by zasta
nowić się nad tym, czy „Volponego" w ogóle należy nazwać komedią, 
w tym znaczeniu, jakie dzisiaj temu określeniu nadajemy. A skoro już 
przy nim pozostaniemy, to trzeba powiedzieć, że „Volpone", podobnie jak 
późniejszy „Alchemik" przypomina raczej dość ponure komedie Moliera 
niż jakąkolwiek ze sztuk, które powstały w elżbietańskiej Anglii. Chara
kterystycznym rysem „Volponego", łączącym tę sztukę z twórczością ko
mediową współczesnych Jansonowi jego rodaków, nie wyłączając wielkie
go Shakespeare'a, jest chyba tylko przeniesienie akcji do Italii (do Wenecji) 
oraz nadanie bohaterom włoskich nazwisk, i to nazwisk „znaczących".(„.) 

„Istoty ludzkie zamienione w bestie". Rzeczywiście: mamy tu całe 

bestiarium, wcale urozmaiconą menażerię, albo upiorną ptaszarnię, której 
poszczególne okazy trwają przyczajone w oczekiwaniu korzyści, jakich 
spodziewają się, gdy Volpone - tak samo obrzydliwy jak oni - stanie 
się wreszcie padliną. Pełny tytuł sztuki brzmi „Volpone albo Lis" - ale 
w końcu zawiedzie nawet lisia chytrość. Wokół Lisa krąży pasożytniczy 
Mosca (Mucha Scierwnica), a co chwila doskakują do _ niego z nadzieją 
gotowej już zdobyczy zachłanne, potworne ptaki: Voltore (Sęp), Corbaccio 
(Wrona), Corvino (Kruk). (Włoskie nazwiska odpowiadają podanym tu 
znaczeniom). W tym dobranym gronie wszyscy są siebie warci. Janson, 



nie mający złudzeń co do natury człowieka, jak gdyby lubował się w od
słanianiu jej cech najpaskudniejszych. Ciekawe, a może znamienne dla 
epoki jest tutaj stopniowanie podłych namiętności : nawet patologiczna 
zazdrość Corvina o młodą i piękną żonę ustępuje przed chciwością. Cho
rQbliwie zazdrosny mąż nie waha się niemal silą pakować własnej żony do 
łóżka na pół żywego (rzekomo) starucha, gdy sądzi, że ta „przysługa·• 

może właśnie jemu zapewnić spadek. Wszyscy ci chciwcy zresztą wyz
bywają się kosztowności, składanych w darze Volponemu z tą samą na
dzieją . Przełamują więc własną namiętność po to, żeby w przyszłości 

zaspokoić ją z nadwyżką. Oto przewrotna zabawa Jansona, który zapewne, 
podobnie jak Volpone, sam bawił się złośliwie - do czasu - swoim bu
dzą.cym wstręt panopticum. Z ogólne j odchłani brudów wynurza się („ .) 
bierny, lecz przyzwoity duet : Celia - Bonario . 

. Morał? Zapewne „Volpone" zawiera gorzki morał, choć nie wydaje 
się, żeby poeta sam zbytnio wierzył w jego oczyszczającą siłę . Nie tylko 
przecież ta jedna sztuka świadczy o obrzydzeniu i pogardzie Jansona dla 
obserwowanego przez siebie społeczeństwa. Nie miał chyba zbyt wielkich 
nadziei na jego naprawę , lecz z pewnością ukazy wanie go takim, jakim 
je widział, było dla niego samego zabiegiem z zakresu - powiedzielibyś

my dzisiaj __.:.higi eny psychiczne j. 
Juliusz Kydryński 
Z „Posłowia" do sztuki 
„Volpone albo Lis" 
WL Kroków, 1982 
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