


BEN (Beniamin) JONSON 

Urodził się w 1572 lub 1573 roku - prawdopodob
nie 11 CZeTWCa - w Londynie lub okolicy. o;ciec 
jego, który był pastorem, zmarł na miesiąc przed 
urodzeniem Bena. W rok czy dwa później matka 
poślubiła murarza z Westminsteru. Ktoś z przyja
ciół ojca Bena płacił za jego naukę w westminster
skiej szkole, gdzie nauczycielem był wielki znawca 
starożytności, William Camden. Jemu to Ben za
wdzięczał gruntowną znajomość klasyki. Jednakże 

zamiast pójść na uniwersytet, został Janson mura
rzem, a wkrótce - ok. 1588 roku - zaciqgnqł się 

do wojska i we Flandrii brał udział w kampanii 
przeciwko Hiszpanom. 
Malo wiadomo o jego życiu w początkach lat 90-
tych. Prawdopodobnie w roku 1594 poślubił Anne 
Lewis, która „była sekutnicą, chociaż bardzo uczci
wą", toteż przez pięć lat żyl Ben z dala od niej. 
Mieli kilkoro dzieci, z których żadne nie dożyło peł
noletności. 

Pierwszy raz został Jonson odnotowany jako dra
maturg londyński w lipcu. 1597 Toku - miał już 

wówczas ~a sobą karierę wędrownego aktora pTo
winc;onalnego. Doniesiono wtedy do Tajne; Rady, 
że „sztuka Bena Jansona The Isle of Dogs jest roz
pustna i zawiera nadzwyczaj buntownicze i oszczer
cze treści". Teatr londyński zamknięto, a Jonsona 
i dwóch aktoTów uwięziono. Nie udało się jednak 
udowodnić Jansonowi winy, skoro już w październi
ku został wypuszczony na wolność. 
Sławę czołowego dmmaturga zyskał Janson już w 
1598 roku - nie tyle może ze względu na swój 

BENJONSON 



dorobek literacki, co nie najlepszą reputację - kie
dy to zespól Szekspira wystawił pierwszą większą 
sztukę Bena Every Man in his Humour. Premiera 
odbyła się 22 września, a w parę dni później J onson 
w pojedynku zabił aktora nazwiskiem Gabriel Spen
cer i znów dostał się do więzienia. Byl niezmiernie 
dumny ze swego czynu, ponieważ jego szabla była 
znacznie krótsza od szabli przeciwnika. Nie mniej 
jednak szubienicy uniknął tylko dzięki łaskawości 
duchowieństwa (stare prawo pozwalało niekiedy na 
darowanie literatom kary śmierci w przypadku 
„pierwsze; sprawy gardłowej"). 
Jednakże w styczniu 1599 roku ponownie znalazł 

się w więzieniu; tym razem z powodu długów. 
W latach 1599-1601 napisał trzy napastliwe sztuki, 
które sam określił jako „$tltyry komiczne": Every 
Ma·n out of his Humour, Cynthia's Revels i Poeta
ster. 
W 1603 roku spotkało Jansona nieszczęście: jego 
pierwszy syn umarł nagle w wieku 7 lat. W tym 
samym Toku napisał Jonson tragedię Sejanus, która 
nie tylko spotkała się z gwaltownq niechęcią publicz
ności, lecz również została odnotowana przez Tajną 
Radę jako „papistowska i zdradziecka", ponieważ 
Jonson podczas któregoś z pobytów w więzieniu na
wrócił się na wiarę rzymsko-katolicką. 
We wrześniu 1605 znów Jonson trafił do więzienia; 
współpracował z Chapmanem i Marstonem nad ko
mediq Eastward Ho!, a satyra w niej zawarta mocno 
rozgniewała króla. Na szczęście autorów tej komedii 
wkrótce wypuszczono z aresztu. Jonson jednak na
tychmiast wplątał się w bardziej niebezpieczną spra
wę polityczną, jaką był „spisek prochowy" (5 listo-
padll. 1605). · 

Pomimo tych wszystkich niebezpieczeństw był to 
okres, kiedy Ben Jonson umocnił swoją pozycję jako 
pisarz. Od 1603 roku wywierał ogromny wpływ na 
środowisko literackie skupiające się w „Mermaid 
Tavern" (Tawerna pod Syreną). Stal na czele tych, 
którym zlecano zamówienia rodziny królewskiej. 

Były to 'na ogół uk.ładane z okazji różnych świąt 
tzw. maski, oparte na wydarzeniach wziętych z ży
cia dworu. W owym czasie powstały jego wielkie 
dramaty: Volpone (1605), Epicoene, or The Silent 
Woman (1609-10), The Alchemist (1610), Bartholo
mew Fair (1614) oraz mniej udane: Catiline (1611) 
i The Devil is an Ass (1616). Tym doroqkiem wszedł 
na stałe w poczet wybitnych dramatópisarzy an
gielskich, dając .rię wyprzedzić jedynie Szekspirowi. 

Niełatwy był dla Jansona okres 161Zt13- kiedy 
jako opiekun niezbyt skorego do nauki syna lorda 
Waltera Raleigh'a towarzyszył młodemu człowieko
wi w podróży do Francji. Ną. ogół opieka sprowadza
ła się do tego, że musial taszczyć pijanego pupila 
przez ulice Paryża, podczas gdy tamten wykrzyki
wał przeróżne bluźnierstwa. 

W 1616 zdarzyło się, że znów jakaś osobista aluzja 
satyryczna w The Devil is an Ass (Diabeł jest 
osłem) dotknęła króla. Mimo nieprzyjemności Janson 
czuł się na tyle bezpieczny, by dedykowaę Jego Wy
sokości tom swoich dziel i drukować sztuki teatral
ne. W tym samym roku król przyznał mu Toczną 
pensję w wysokości ponad 66 funtów (ogromna su
ma, dla porównania - Janson jako murarz zaro
biłby ok. 15 funtów rocznie) i mianował go odtąd 
Poetą Laureatem. 
Rozpoczął się drugi okres jego dyktatury literackiej. 
W owym czasie działał w lokalu „Apollo" lub w 
„Old Devil Tavern" (Tawerna Starego Diabła), gdzie 
przez lata cale skupiali się wokół niego młodzi lu
dzie nazywani potocznie „plemieniem Bena". 
Kiedy w 1616 zmarł Szekspir, Janson dla uczczenia 
jego pamięci napisał elegię. 



W lecie 1618 podążył Ben Janson do Szkocji. Tam, 
mianowany honorowym obywatelem Edynburga, 
byl u;ystawnie podejmowany przez radę miejską. 

Wtedy też otrzymał honorowe dyplomy uniwersyte
tów w Oxfordzie i Cambridge. 
W 1621 chciano go podobno uhonorować niezwykle 
kosztownym tytulem rycerskim, jednakże szczęśli

wie .zdołał tego zaszczytu uniknąć. Zostal natomiast 
obdarzony cennym urzędem Mistrza Hulanek, lecz 
nigdy go nie dostąpił, ponieważ poprzedni mistrz 
żył dłużej od niego. 
Po śmierci króla Jakuba I w 1625 roku pozycja Jon.
sona znowu stala się niepewna. Na dworze królew
skim święci teraz triumfy rywal Bena - Inigo Jo
nes, popisując się swoimi „maskami" dworskimi. 
Erak pieniędzy popycha znów Jonsona ku teatrowi 
ludowemu. Pisze cztery następne sztuki: The Staple 
of News (1626), The New Inn (1629), The Magnetic 
Lady (1631) i The Tale of a Tub (1633) - które 
miały niewielkie sukcesy, a Dryden nazwał je „dzie
C'inadą". 

W lOlłJ popadł Jonson po raz ostatni w konflikt na
tury politycznej. Podejrzewano go, że napisał kilka 
wierszy popierających zabójcę księcia Buckinghama. 
Wkrótce zostal uniewinniony, lecz wtedy spotkał go 
cios, przed którym już nie mógł się ustrzec: paraliż 
przykul go do łóżka. Mimo to w tymże 1628 roku 
zostal mianowany kronikarzem miasta Londynu 
z roczną pensją 33 funty. W 1629 król Karol I zro
bi! mu prezent w postaci 100 funtów, a w 1630 zgo
dzil się na podniesienie jego rocznej pensji do 
100 funtów. 

Janson u schyłku życia napisał sztukę pasto
ralną The Sad Shephard, którą sam uważał za 
arcydzieło, niestety, jakoś nigdy jej nie wysta
wiono. 
Chwiejność losu Bena Jonsona dala o sobie 
znać również po jego śmierci. Zmarł 6 sierpnia 
1637 roku, obciążony długami, pozostawiając 

po sobie dobra wartości zaledwie 8 funtów, lecz 
pochowany został w Westminster Abbey. 

Dorobek jego obejmuje okolo 20 sztuk teatral
nych - od tragedii o tematyce antycznej, P,isa
nych z niezwyklą znajomością przedmiotu, po
przez komedie obyczajowe, aż po ostrą satyrę. 
W Polsce znane są jego sztuki: Volpone, Alche
mik i Bartłomiejowy jarmark. 
Prapremiera Volpone odbyla się w 1605 roku 
w Londynie. Prapremiera polska tv 1927 roku 
w Krakowie. Nazywana komedią Volpone lączy 
w sobie wszystkie rodzaje, a więc i tragedię, 

i farsę, i satyrę. Jonson celowo unika w niej 
wszelkich konwencjonalnych rozwiązań. Trady
cyjnie komedie kończą się małżeństwem, ra
dosnym nastrojem, pojednaniem. Volpone koń
czy się nie dość że procesem sądowym i suro
wymi karami, ale jeszcze rozwodem. Również 
bohater pozostając nieustraszony do końca, na
leży do tych tytanów, którzy dominują w wielu 
najlepszych tragediach Szekspira. Wszystkie 
przedstawione tu przez J onsona postaci niosą 
przyklady ludzkiej glupoty, chciwości i egoi-
zmu. M.C. 

(Ben Jonson 
Volpone, or The Fox 
Edited by John W. Creaser 1978) 



BEN JONSON 
VOLPONE 
(Volpone or The Fox) 

przekład: Maciej Słomczyński 
OB Sł. D ł.: 

Volpone - WŁADYSŁAW KOWA~KI 
Mosca - PIOTR MACHALICA 
Voltore - JERZY ZELNIK 
Corbaccio - ANDRZEJ PISZCZATOWSKI 
Corvino - MARIUSZ BENOIT 
Bonario - MAREK SKUP 
Celia - DOROTA KWIATKOWSKA 
Nano - MACIEJ SZARY 
Castrone - ANNA MOZOLANKA 
Avocatore I - WIESŁAW WIEREMIEJCZYK 
Avocatore II - BOGUSŁAW AUGUSTYN 
Avocatore III. - MACIEJ GÓRAJ 
Avocatore IV - ANDRZEJ GRĄZIEWICZ 
Notario - ALEKSANDER TRĄBCzy}Q'SKJ 
Commandadore - MARIAN KRAWCZYK 
Pulcinella I - WIESŁAW WIEREMIEJCZYK 
Pulcinella II - BOGUSŁAW AUGUSTYN 
Pulcinella III - MACIEJ GORAJ 
Pulcinella IV - ANDRZEJ GRĄZIEWICZ 
Pulc:inella V - ALEKSANDER TRĄBC~KI 
Pulcinella VI - MARIAN KRAWCZYK 
Grege I - ANDRZEJ GRĄZIEWICZ 
Grege II - ALEKSANDER TRĄBCZWSKI 

reżyseria - PIOTR cmSLAK 
scenografia - PAWEŁ DOBRZYCKI 

·muzyka - KRZYSZTOF MAJCHRZAK 
pantomima i choreografia - WOJCmCH MISIURO 

asystent reżysera - WIESŁAW WIEREMIEJCZYK 
przygotowanie muzyczne - DARIA IWINSKA 

akompaniament - IRENA KLUK 
lmplejent - EWA KANCLER-~SKA 

IUfler - JADWIGA DOLIBSKA 
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