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OSOBY1:
ALCEST, kochanek Celimeny
FILINT, przyjaciel Alcesta
ORONT, kochanek Celimeny
CELIMENA
ELIANTA, kuzynka Celimeny
ARSINOE, przyjaciółka Celimeny
AKAST
KLITANDER

}

markizowie

BASK, służący Celimeny
STRAŻNIK sądu marszałkowskiego
PNIAK, służący Alcesta
Scena w Paryżu, w domu Celimeny2
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AKT PIERWSZY
SCENA PIERWSZA
Filint, Alcest
FILINT
Co ci jest, co się stało?3
ALCEST

Daj mi spokój, proszę.

FILINT
Jakieś nowe dziwactwo, których tyle znoszę...
ALCEST
Daj mi spokój i wyjdź stąd, czy muszę powtarzać?
FILINT
Mógłbyś naprzód wysłuchać, później się obrażać.

5

ALCEST
Kiedy chcę się obrażać, nie chcę wcale słuchać4.
FILINT
Wciąż się złościsz i trudno ciebie udobruchać,
Jestem twym przyjacielem, jednak ten wieczysty...
9
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10

ALCEST zrywa się gwałownie
Ja twoim przyjacielem? Wymaż mnie z tej listy.
To prawda, że przyjaźnią dotąd cię darzyłem,
Ale po tym, co w tobie ostatnio odkryłem,
Oświadczam, że mój pogląd na ciebie się zmienia.
Nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi bez sumienia.
FILINT
Jakież znowu, Alceście, zarzucasz mi winy?

15

20

25

30

ALCEST
Zamiast płonąć ze wstydu, pytasz o przyczyny?
Nikt takiego postępku nie mógłby wybaczyć
I nikt, kto ceni honor, nie śmiałby tłumaczyć.
Widzę, jak mile witasz jednego z twych gości,
Jak go wprost zasypujesz bezlikiem czułości,
Jak przysięgasz mu przyjaźń, serdeczności prawisz,
Jak go w ciągłych uściskach ledwie nie zadławisz,
A kiedy potem pytam, skąd znasz go tak blisko,
Ty z trudem umiesz jego wymienić nazwisko5.
Psiakrew, to rzecz ohydna, tchórzliwa, plugawa,
Taka grzeczność po prostu na podłość zakrawa
I gdybym tak postąpił, to w żalu i gniewie
Pobiegłbym się obwiesić na najbliższym drzewie.
FILINT
Nie sądzę, bym na stryczek zasłużył w tej sprawie,
Toteż proszę pokornie: pozwól mi łaskawie,
Bym twojego wyroku odroczył spełnienie
I jeszcze się nie wieszał, błagam uniżenie.
ALCEST
To kiepski żart i mógłbyś go sobie darować.

10
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FILINT
Jednak mówiąc poważnie, jak mam postępować?
ALCEST
Jako człowiek uczciwy wymagam jedynie
Unikać słowa, które wprost z serca nie płynie.

35

40

45

50

55

FILINT
Jeśli ktoś mnie powitał przyjaźnie, to przecie
Muszę mu się wypłacić w tej samej monecie,
Odpowiedzieć jak umiem na jego życzliwość,
Oddać uśmiech za uśmiech i tkliwość za tkliwość.
ALCEST
O nie! Wstręt budzi we mnie ta nędzna metoda,
Jaką wam narzuciła nowoczesna moda.
Nic mnie bardziej nie drażni niż te wściekłe drgawki,
W które wciąż popadają, dławiąc się od czkawki,
Ci rozdawcy uścisków, przekupnie czułości,
Paplacze słów zużytych do zupełnej czczości,
U których grzeczność płaska, miałka, byle jaka
Nie odróżnia prawego męża od łajdaka.
Cóż ci stąd, że ktoś ciebie wielbi niesłychanie,
Że przysięga ci przyjaźń, wierność, przywiązanie,
Że cię wszędzie wychwala, twe cnoty wysławia,
Jeśli byle chłystkowi równy pomnik stawia?
Nie, nie, przecież szacunek nic wcale nie znaczy,
Jeśli się go po knajpach przydrożnych łajdaczy;
Nawet cnotą zdobyty licha wart się staje,
Gdy się go wszystkim w czambuł bez miary rozdaje.
W gęstym tłumie szacunek bardzo źle się czuje,
Nie szanuje nikogo, kto wszystkich szanuje.
Jeśli sądzisz inaczej, idąc za zwyczajem,
11
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To daruj, mej przyjaźni nie szukaj nawzajem.
Pragnę doznawać w świecie takiej życzliwości,
Jaką zawdzięczam tylko mej własnej wartości.
Pragnę być wyróżniany, trudna na to rada,
Przyjaciel wszystkich ludzi mnie nie odpowiada.

60

FILINT
Lecz należąc do świata, trzeba, jak się zdaje,
Szanować już przyjęte wszędzie obyczaje.

65

70

75

ALCEST
Nie, powiadam, bez względu na to, co się zdarzy,
Trzeba przegnać tych przysiąg kłamliwych kramarzy.
Należy być mężczyzną i dbać, by w rozmowach
Jedynie to, co w sercu, rozbrzmiewało w słowach.
Niech tylko serce mówi, niech nasze uczucia
Nie stają się igraszką dwornego zepsucia.
FILINT
Jednak często się zdarza, że szczerość prawdziwa
Nie tylko nas ośmiesza, jest również szkodliwa.
Czasem musi się zgodzić moralność surowa
Na to, żeby przemilczeć, co się w duszy chowa.
Czyż się z ubitych szlaków grzeczności nie zboczy,
Kiedy się zacznie prawdę rąbać prosto w oczy?
Czyż przystoi, gdy kogoś wprost się nienawidzi,
Powiedzieć mu, że jego obecność nas brzydzi?
ALCEST
Tak.
FILINT
Co? Więc ty byś starej Emilii wygadał,

12
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80

Że w jej wieku zalotność wcale nie wypada,
Że jej sztuczny rumieniec jest po prostu wstrętny?
ALCEST
Pewnie.
FILINT
Dorylasowi, że jest zbyt natrętny
I że wszystkich dokoła zadręczył na dworze
Gadaniem o swym męstwie, rodzie i honorze?

85

ALCEST
Pewnie.
FILINT

Chyba żartujesz?

ALCEST

90

95

Wcale nie żartuję.
Każdemu w żywe oczy wygarnę, co czuję.
Aż strach jest na to patrzeć: im przebywam dłużej
Na dworze czy w salonach, to krew mi się burzy,
Czarna rozpacz mnie dławi6, wściekłość mnie pożera,
Kiedy patrzę, jak tu się godność poniewiera.
Wszędzie, gdzie się nie ruszyć, uprawia to bractwo
Niesprawiedliwość, zdradę, pochlebstwo, łajdactwo,
Nie mogę już wytrzymać, sił mi już nie staje,
Muszę nareszcie zerwać z tym ludzkim rodzajem!

FILINT
Za daleko posuwasz nienawiść do ludzi,
Twoja zaciekła pasja aż śmiech we mnie budzi,
13
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A to mi przypomina zabawne postaci
W Szkole mężów, pamiętasz, tych kłótliwych braci,
Którzy7...
ALCEST

100

105

110

Mój Boże, daruj sobie te kiepskie przykłady.

FILINT
A ty znowu zaprzestań wieść ze światem zwady.
Swoimi morałami ludzkości nie zmienisz,
A ponieważ tak bardzo szczerość sobie cenisz,
To powiem całkiem szczerze, że taka choroba
Sprawia, że często komizm wzbudza twa osoba,
Zaś ciągły gniew na świata zdrożne obyczaje
Jeszcze tym oskarżeniom śmieszności przydaje.
ALCEST
Tym lepiej, tego właśnie pragnąłem, tym lepiej,
To w moim przekonaniu jeszcze mnie pokrzepi!
Gardzę ludźmi tak bardzo, że czułbym zgryzotę,
Gdyby cenić mój rozum zdradzali ochotę.
FILINT
Widzisz aż tyle złego w naturze człowieka?
ALCEST
Tak, jej wrodzona podłość prawdziwie mnie wścieka.

115

FILINT
Zatem wszyscy śmiertelni, zbrodniarze i święci
Tą twoją nienawiścią zostali objęci
I nikt z żyjących twojej litości nie wzbudzi?

14

piW  moliere tom 2.indd 14

20171127 08:12:37

