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WSTĘP
Zakaz grania Tartuﬀe’a postawił Moliera ako dyrektora teatru w barǳo kłopotliwym położeniu: liczył na tę nowość i nie miał e czym zastąpić. Niestruǳenie czynny duch poety
rozgląda się za nowym pomysłem. Otóż, w owym czasie, był eden temat, który, mimo
iż wielokrotnie powtarzany, wciąż ściągał i zachwycał publiczność paryską: to legenda
o piekielnym uwoǳicielu kobiet, zroǳona pierwotnie w Hiszpanii, późnie przyswo ona
scenie włoskie i ancuskie ¹. Molier chwyta ten temat, czerpie bez żadnego skrupułu,
pełnymi garściami, ze swych poprzedników, zachowu e główne tradycy ne rysy oraz cudowne rozwiązanie (którego publiczność by się nie wyrzekła), zarazem ednak wtłacza w te
ramy satyrę po ętą barǳo indywidualnie i pozosta ącą w ścisłym związku ze sprawą Tartuﬀe’a. W ten sposób powstał ten utwór, ǳiwny, nie ednolity, niedoskonały, to pewna,
ale zarazem w całym ǳiele Moliera eden z na śmielszych i na barǳie niezwykłych.
Przystępu ąc do molierowskiego Don Juana, trzeba się wyzwolić spod sugestii całe —
późnie sze zwłaszcza — ideologii i literatury „donżuańskie ”, z librettem do opery włącznie. Don Juan ako „das ewigmannliche²”, ako ów wiecznie odraǳa ący się i wiecznie
młody kochanek wszystkich kobiet, niewiele ma wspólnego z utworem Moliera. Donżuaństwo molierowskiego don Juana est tylko ubocznym rysem do ego charakterystyki,
rysem prze ętym z poprzeǳa ących go utworów i byna mnie nie na ważnie szym.
Molier, zetknąwszy się z Dworem i z salonami paryskimi, które, w miarę rosnące sławy, otwierały pisarzowi swe podwo e, rozszerzył pole swe obserwac i: przy rzał się z bliska
typowi wielkiego pana, „złotego młoǳieńca”. Typ ten, w ego małe postaci, pochwycił
w swoich „markizach”; ale ten miałki dudek, samochwał, pa ac i bawidamek, to nie było wszystko. Pozostawał do odmalowania młody panek w naprawdę wielkim stylu, taki,
akim go uczyniło próżniacze życie dworu Ludwika XIV. Z chwilą rozbro enia Franc i,
typ unaka-rycerza, zdolnego świat zaǳiwić swymi czynami, degeneru e. Bu na energia
wyraǳa się w zło, inteligenc a w przewrotność; nawyk do rozkoszy połączony z poczuciem bezkarności roǳi drapieżną nudę, szuka ącą zaprawy w luǳkie krzywǳie, bólu.
Jest w tym molierowskim don Juanie poprzednik Valmonta z Niebezpiecznych związków.
Ale est i coś więce : est tu uż położony palec na potworność przywile u, który hodu e
takie typy; na ów stan szlachecki, który da e wszystkie prawa, nie nakłada ąc żadnych
obowiązków, który wynosi luǳi, choćby miernych i złych, do rzędu akichś półbogów.
„Wielki pan a zły człowiek, to monstrum w przyroǳie”, mówi Molier, ma ąc tę zręczność, iż mówi to ustami zacnego don Ludwika.
Zarazem Molier kłaǳie palec na drugą ranę wieku. Wiek XVII, tak przesiąknięty kwestią religĳną, przedstawia dwa krańcowe negatywy prawǳiwe religii: eden to
obłuda religĳna, drugi to „libertynizm”, ateizm. Ale ten ateizm, to nie był ów mdły nowoczesny indyferentyzm; był czynny, bluźnierczy. Nacisk religii był taki, że wywoływał
reakc ę te że same siły. W „libertynizm” ten wchoǳiły różne elementy: pogaństwo wyssane z humanizmu; kartez anizm po ęty z żarliwą świeżością („wierzę, że dwa a dwa są
cztery”, powiada Don Juan); krytyka prawd wiary niesiona przez zwalcza ące się sekty; wszystko na tle brutalne eszcze bu ności temperamentów, oraz te wspomniane uż
bezczynności, która nastała po burzliwe dobie Frondy³.
Zaledwie można przytoczyć świętokraǳkie pomysły, na akie pozwalali sobie „libertyni”. Przypomina ą one rysy młodocianych „ateistów” ze szkolne ławy; bo też ta emancypac a spod o cowskie właǳy Kościoła miała w sobie coś ze zbuntowanego uczniaka.
Wielki Kondeusz, zanim się nawrócił, ułożył, wespół z innymi osobami, cały spisek, aby
spalić kawałek drzewa z Krzyża św. Młodociany książę de Nevers dał ochrzcić świnię;
pani Deshoulires ochrzciła swego psa, a nie ochrzciła córki, która została bez chrztu do
dwuǳiestego ǳiewiątego roku życia. Paru złotych młoǳieńców wyprawiło wesołą ucztę
w kościele, w czasie które dobyli z grobu świeżego trupa, aby z nim tańczyć.
¹włoskiej i francuskiej — Burador (Tirso di Molina, hiszp.); dwie sztuki włoskie pt. Il Convitato di pietra;
dwie ancuskie pt. Le Festin de Pierre (Dorimon, de Villiers). [przypis edytorski]
²das ewigmannliche (niem.) — wieczna męskość. [przypis edytorski]
³Fronda — ruch polityczny we Franc i w latach – występu ący przeciw kardynałowi Mazariniemu.
[przypis edytorski]
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Ośrodkiem tego towarzystwa był dom słynne z urody Ninon, która wiodła awnie
rozwiązłe życie pod sztandarem epikure skie ﬁlozoﬁi. Znamiennym est, że ta inteligentna kurtyzana-amatorka cieszyła się, dla⁴ zalet swego umysłu i charakteru, powszechnym
szacunkiem: surowa pani de Maintenon, w epoce swe dewoc i, utrzymu e z Ninon przyazne stosunki! Tam to młoǳi pankowie schoǳili się na orgie, obiera ąc z umysłu na ten
cel Wielki Tyǳień. Molier bywał u Ninon de Lenclos; czytywał u nie swo e utwory:
z nie ednym członkiem tego towarzystwa łączyła go zażyłość; mógł tedy zbierać obserwac e. Z natury poważny, racze skłonny do melancholii, z pewnością nie brał uǳiału
w orgiach; ale patrzał swymi głębokimi, smutnymi oczyma na to świetne towarzystwo,
i u rzał, wśród biesiadników, przy stole — swego don Juana.
Toteż bohater Moliera, mimo że akc a sztuki toczy się na Sycylii (wówczas prowinc i
hiszpańskie ), nie ma nic z Hiszpana; to Francuz czyste krwi, młody panicz ze dworu. Nie
południowa namiętność est też ego bodźcem. To racze znuǳony intelektualista, zimny
łowca wrażeń, którego młoda krew nie garǳi uściskiem kobiety, ale dla którego est ona
przede wszystkim sportem, emoc ą, podnietą znuǳenia i próżności, oraz środkiem do
czynienia źle. Wyrwać Elwirę z murów klasztoru, aby ą zaraz potem rzucić w na obelżywszy sposób; zamącić szczęście kocha ących narzeczonych — wszęǳie tu kobieta est
racze środkiem niż celem.
Możemy przypuszczać, iż, porusza ąc drażliwy temat szlachectwa, Molier nie powieǳiał wszystkiego, co by mógł powieǳieć w te mierze. Parę razy w swo e twórczości
wprowaǳa on szlachtę i lud albo szlachtę i mieszczaństwo (Grzegorz Dyndała, Mieszczanin szlachcicem) na edne platformie, zawsze tylko z lekka potrąca ąc ten stosunek.
Światła i cienie rozǳiela na częście w ten sposób, że śmieszność sta e się uǳiałem ludu, niegoǳiwość szlachty. Ale pomięǳy wierszami dużo by można wyczytać. Są tu uż
elementy Rewoluc i: Piotruś zapamięta don Juanowi swó policzek, pan Nieǳiela niezapłacone rachunki i upokarza ące wyczekiwania w przedpoko u, Grzegorz Dyndała swó
akt przeprosin… Przy ǳie czas odwetu.
Jest w Don Juanie ǳiwna scena, która była przedmiotem licznych komentarzy: to
scena z żebrakiem, gdy don Juan da e mu ludwika⁵, aby bluźnił; kiedy zaś nęǳarz odpowiada, że woli umrzeć z głodu, rzuca mu pieniąǳ, mówiąc: „da ę ci go przez miłość
luǳkości” (pour l’amour de l’humanite). To słowo luǳkość było, w owe epoce, zupełnie
nieznane w ǳisie szym znaczeniu; toteż wielu komentatorów nie chce wiǳieć w tym
odezwaniu głębsze intenc i; ale czemu? Czemu nie miałby Molier w tym wyprzeǳić
swo e epoki, ak wyprzeǳił ą w tylu innych rzeczach? wyzna ę, iż brakowałoby mi tego
rysu, który czyni don Juana barǳie luǳkim, mnie ednolicie zakamieniałym, przez to
drgnienie wstrętu, aki odczuwa może w te chwili do samego siebie.
Słowem, wiǳimy w don Juanie prze mu ący obraz tego, czym może stać się człowiek
bez hamulca, człowiek któremu życie dało wszystko w ręce bez zasług, bez trudu, nie żąda ąc niczego w zamian. Malu ąc wszelako swego młodego panka tak krwawymi rysami,
Molier zachował owo bezstronne spo rzenie artysty, które ma zawsze. W scenie z Piotrusiem lud ma rac ę, ale wielki pan ma wǳięk; pan Nieǳiela est porządny człowiek, ale
iǳie na lep śmieszne próżności. Don Juan est zbrodniarzem, ale Sganarel płaskim głupcem i powolnym⁶ narzęǳiem ego szelmostw. Don Juan ma wǳięk, dużo wǳięku, ma
„wielki styl”, żywe poczucie honoru (mimo iż w barǳo spec alnym rozumieniu, owego
szlacheckiego honoru, który nie wyklucza żadnego ła dactwa); ma odwagę i niezłomność
nawet wobec piekła.
I powstała ta osobliwa komedia o don Juanie. Komedia… Coraz bo trudnie tematy
Moliera w te epoce mieszczą się w ramach komedii. Patronowały e naroǳinom dwa
uczucia: pośpiech i oburzenie. Pośpiech dyrektora teatru. Pośpiechu tego dowoǳi choćby
to, że sztuka est — prozą. Komedia o poważnie szym temacie, w pięciu aktach, prozą, to
było, w owe epoce, coś takiego, akby ktoś wszedł na ucztę bez szaty godowe . Proza była
dla farsy. To w znaczne mierze przeszkoǳiło powoǳeniu te komedii; ak późnie Skąpca.
A dowód, że kiedy po śmierci Moliera Tomasz Corneille sporząǳił z molierowskiego Don
⁴dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁵ludwik — srebrna moneta . [przypis edytorski]
⁶powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
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Juana bladą przeróbkę, ale wierszem, przeróbka ta wyparowała⁷ sztukę Moliera. Jak czasy
się zmienia ą: ǳiś znowuż wiersz na scenie est racze przeszkodą do powoǳenia.
Wtłoczyć tę historię o don Juanie, siłą rzeczy muszącą obe mować pewien wycinek
ego życia i ego wędrówek w pogoni za pięknymi oczyma, w klasyczną jedność czasu
i miejsca, to też nie było łatwo. Molier raǳi sobie, ak się dało; trochę ucierpiała na tym
może komedia, trochę owa sławna „ edność”, ale — akoś się pogoǳiły.
Trzeci szkopuł — komizm. Skąd wziąć komizm w historii człowieka, która est ednym pasmem zbrodni, a kończy się w piekle? Tu poszło na trudnie . Ze wszystkich komedii Moliera ta est na mnie wesoła, a przyna mnie komizm e ma coś ponurego, ak
się ǳiś mówi: makabrycznego. Główną część kosztów wesołości opęǳa Sganarel; reszta
spada na pana Nieǳielę, na łatwowierne i próżne ǳiewczęta, na tchórzem podszytego
Piotrusia. Tchórzem? Ten Piotruś miał dosyć odwagi, aby rzucić się w wodę na ratunek
don Juana, ale nie ma e dosyć, aby stawić czoło temu asnemu panu. To też rys.
Mimo to wszystko, ak wspomniałem, wesołości tu mało; zimna niegoǳiwość tego
panka zbyt nas drażni i oburza, mrozi nam śmiech na ustach; w drugie zaś części sztuki,
od sceny z o cem, od ostatniego wiǳenia z Elwirą, wchoǳimy w niesamowitą atmosferę
dramatu. Nigǳie może barǳie niż w Don Juanie Molier nie rozsaǳa ram konwenc i
scenicznych, nigǳie barǳie nie wyprzeǳa swe epoki. Te ego twórczości ako twórcy
dramatu nie potraﬁ pod ąć nikt przez dwa wieki; dopiero nowoczesna literatura sceniczna
zrozumiała myśl Moliera i poszła w tym ego śladem.
Don Juan est ǳiełem w wielkim stylu. Wyniosła, ironiczna, drażniąca⁸ postać tego
panka odciska się w pamięci niezatartym śladem. Bez te postaci obraz XVII w. akże byłby niezupełnym! Ale Molierowi choǳiło o coś więce poza czysto artystycznym celem.
Miał on na sercu sprawę Tartuﬀe’a; skorzysta ze sposobności, aby w znienawiǳonych
świętoszków wypuścić parę zatrutych strzał. Dlatego każe się temu zbrodniarzowi „nawrócić”. Świętokraǳkie to nawrócenie don Juana est tu zresztą logicznym końcem tego
życia. Ścigany za zabó stwo i za nie eden wybryk, ugina ący się pod długami, wyklęty
przez o ca, oto zna ǳie drogę, aby wszystko pogoǳić. Pod maską pobożności zapewni
sobie bezkarność, stanie się nietykalnym: kto nań powie złe słowo, na tego rzuci się cała klika, że „obraża religię”. Bęǳie mógł dać folgę wszystkim złym instynktom naraz:
zaspokoić do syta swó cynizm, chłodną pas ę czynienia złego, rozpustę intelektualną.
Sko arzenie tych dwóch plag wieku: wyuzdania moralnego i obłudy religĳne w edne
osobie, to na wyższy rozmach geniuszu Moliera.
Czy ǳiw, że Don Juan dolał oliwy do ognia w owe zacięte walce rozpętane Tartuﬀem? Biorąc rzeczy luǳką, świecką moralnością, utwór Moliera est barǳo moralny;
niegoǳiwość ego bohatera prze mu e dreszczem grozy; ale, poza ciosami wymierzonymi
w świętoszków, czy mógł on zadowolić nawet luǳi szczerze religĳnych owe epoki? Czy
ǳiw, że raziły ich te dysputy pana i sługi, w których don Juan, włada ący ostrzem chłodne i ścisłe logiki, miota bluźnierstwa, obrona zaś ta emnic wiary przypada Sganarelowi?
Czy w tyraǳie Sganarela (III, ): „Chciałbym barǳo zapytać, kto zrobił te oto drzewa…”
nie można się dopatrzyć dyskretne ironii odnośnie do owych licznych wówczas apologii
wiary chrześcĳańskie , chcących rozumowo dowoǳić tego, w co można tylko wierzyć?
Padały też pioruny na głowę Moliera. „Któż zdoła znieść (pisano) zuchwalstwo błazna,
który stroi żarty z religii, da e lekc e wyuzdania i czyni ma estat boży igraszką pana i sługi:
ateusza, który się zeń śmie e, i loka a, który, bezbożnie szy eszcze od pana, rozśmiesza
innych”.
Król milczał. Kiedy mu przedstawiano bluźnierstwa i zbrodnie don Juana, odpowiadał
tylko: „Toteż źle na nich wychoǳi”. Bronić awnie Moliera nie mógł. Już na drugim
przedstawieniu trzeba było skreślić niektóre ustępy; po piętnastym poraǳono wymownie
Molierowi, aby sztukę cofnął z aﬁsza; mimo że zawczasu postarał się o przywile na druk,
nie wydrukował e nigdy.
Ten drugi cios, połączony z na gwałtownie szą kampanią osobistą przeciw niemu,
przygnębił Moliera do ostatnich granic. Myśli niemal o rzuceniu pióra, w drugim poda⁷wyparować — dosł. wyprząc z zaprzęgu, tu: wyprzeć ze sceny. [przypis edytorski]
⁸drażniąca — Na barǳie pokrewnym typem w literaturze polskie wyda e mi się ów tak świetnymi rysami
skreślony przez Sienkiewicza Bogusław Raǳiwiłł z Potopu. [przypis edytorski]
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niu do króla o Tartuﬀa pisze: „to pewna, Na aśnie szy Panie, że trzeba mi bęǳie w ogóle
poniechać komedii, eżeli świętoszki ma ą zostać górą…” Gorycze, do których dołącza ą
się i ciągłe zgryzoty domowe i opłakany w owe epoce stan zdrowia, zna du ą wyraz w Mizantropie; ale na Mizantropie zamyka się też heroiczny okres twórczości Moliera. Stargał
siły w te walce; da e za wygraną; nie „poniecha komedii”, bo to niepodobieństwo⁹, ale
odtąd poprzestanie na tym, aby bawić publiczność, a eżeli dosięgnie kogo satyrą, to,
w każdym razie, nie tak niebezpiecznych wrogów: tematem ego komedii będą próżność
mieszczucha, uczoność kobieca, wreszcie lekarze. Och, ci zapłacą za wszystkich!
Ta trylogia Tartuﬀe, Don Juan, Mizantrop ukazu e nam zupełnie inną twarz Moliera. Ten wesołek królewski okazu e się nieustraszonym i niezmordowanym szermierzem
o swó ideał życia, gotowym narazić niemal swo ą głowę. Doniosłość, śmiałość i celność
te satyry społeczne , e spo rzenie wyprzeǳa ące o tyle swo ą epokę, rewolucy ne niemal, wszystko to pozwala przypuszczać, że Molier wiele by może osiągnął eszcze na te
droǳe, gdyby go nie zmuszono do milczenia. Pomyślmy tylko: ten wędrowny komediant, który przed paru laty grubą¹⁰ farsą pozyskał sobie uśmiech i łaskę króla, teraz, ze
sceny, grzmi tymi słowy wprost do swego dosto nego audytorium:
Dowieǳ się, że szlachcic, który ży e niegodnie, est istnym monstrum
w przyroǳie, że cnota est pierwszym tytułem szlachectwa. Co do mnie,
mnie zważam na nazwisko, niż na czyny: więce wart dla mnie syn tragarza,
będący uczciwym człowiekiem, niż syn monarchy, który by żył ak ty!

⁹niepodobieństwo (daw.) — coś nieprawdopodobnego a. niemożliwego. [przypis edytorski]
¹⁰gruby (daw.) — prostacki, prymitywny. [przypis edytorski]
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DON JUAN
:
 , syn  .
¹¹.
, kochanka  .
, giermek Elwiry.
 ,  , bracia .
 , o ciec don Juana.
, żebrak.
,  , wieśniaczki.
, wieśniak, narzeczony .
  .
 ,  , służba  .
 , kupiec.
, rębacz na emny.
  .
   i  .
Rzecz się ǳieje na Sycylii

¹¹Sganarel — Sganarela grał Molier. [przypis edytorski]
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AKT PIERWSZY
Scena przedstawia wnętrze pałacu.

 
, .


trzymając tabakierkę
Niech sobie mówi co chce Arystoteles razem z całą ﬁlozoﬁą, nie masz pod słońcem
nic ponad tabakę. To namiętność wszystkich godnych luǳi; kto ży e bez tabaki, ten
w ogóle nie wart żyć na świecie. Nie tylko odświeża i przeczyszcza mózgownicę, ale zarazem odǳiaływa na zbawiennie na duszę luǳką: przez tabakę dopiero człowiek uczy się
być człowiekiem. Czy nie wiǳisz, z aką uprze mością ktoś, kto zażywa tabakę, odnosi się
do całego świata; ak est rad, gdy może częstować na prawo i lewo, o każdym czasie i na
każdym mie scu. Nie czeka nawet, aż go kto poprosi; gǳież tam! uprzeǳa życzenia; do
tego stopnia tabaka rozwĳa uczucie poczciwości i braterstwa. Ale dosyć uż o tym przedmiocie, wróćmy do nasze rozmowy. Tak więc, kochany Guzmanie, donna Elwira, two a
pani, zaskoczona naszym od azdem, puściła się w pogoń? Powiadasz, iż serce e , w które
pan mó za echał nieco za głęboko, nie mogło przenieść¹² rozłączenia? Chcesz, abym ci,
tak, mięǳy nami, powieǳiał co o tym myślę? Otóż bo ę się wielce, że biedaczka, za swą
miłość, otrzyma lichą zapłatę, że e podróż niewiele wyda owoców i że tyleż zysku by
wam przyniosło sieǳieć spoko nie w domu.


I czemuż to, proszę? Powieǳże mi, mó Sganarelu, co może być powodem twych
złowieszczych przeczuć? Czy twó pan zwierzył się z czym przed tobą? Czy ci powieǳiał,
że ostygł uż dla nas i że to est przyczyna wy azdu?


To nie; ale, napatrzywszy się tego i owego, nabrałem uż oka do tego interesu, i, choć
eszcze nic mi nie powieǳiał, założyłbym się niemal, że tak się te sprawy ma ą. Może się
wreszcie i mylę; ednak mogę się chlubić, że w podobnym przedmiocie nie zbywa mi na
doświadczeniu.


Jak to! Ten niespoǳiany wy azd byłby oznaką niewierności don Juana? On byłby
zdolny taką zniewagą odpowieǳieć na czystą miłość donny Elwiry?


Nie, eszcze za młody na to, nie odważyłby się z pewnością!


Człowiek ego uroǳenia miałby popełnić czyn tak nikczemny?


Ech, uroǳenie! Piękna mi rac a: właśnie dlatego miałby się krępować!


Wszak się z nią złączył świętymi węzłami małżeństwa!


Ech, poczciwy Guzmanie, mó przy acielu, wierza mi, ty eszcze nie wiesz, co to za
człowiek, ten don Juan.


W istocie nie wiem, co to za człowiek, eśli prawdą est, iż popełnił względem nas
tę niegoǳiwość. Nie rozumiem, w aki sposób, po takich zapałach, po niecierpliwości,
którą okazywał, po tylu natarczywych wyznaniach, zaklęciach, łzach i westchnieniach, tylu stęsknionych listach, oświadczynach, przysięgach, po tylu wybuchach i uniesieniach,
¹²przenieść (daw.) — znieść, wytrzymać. [przypis edytorski]
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które popchnęły go aż do pogwałcenia świętych murów klasztoru i wydarcia z nich donny
Elwiry przemocą, nie rozumiem, mówię, ak po tym wszystkim miałby czelność sprzeniewierzyć się słowu!


Dla mnie zrozumienie tego nie przedstawia na mnie szych trudności; gdybyś znał lepie tego wygę¹³, po ąłbyś, że to dla niego rzecz na łatwie sza pod słońcem. Nie twierǳę,
aby ego uczucia uż miały się zmienić; nie mam eszcze w te mierze zupełne pewności. Wiesz, że z ego rozkazu wy echałem przed nim, od czasu zaś swego przybycia
eszcze nie rozmawiał ze mną; ednak, aby cię przestrzec, powiadam ci inter nos¹⁴, że w
don Juanie, moim panu, masz szczęście oglądać na większego zbrodniarza, akiego ziemia
kiedykolwiek nosiła, opętańca, wściekłego psa, diabła, Turka, heretyka, który nie wierzy ani w niebo, ani w świętych, ani w Boga, ani w wilkołaka, który pęǳi to życie ak
prawǳiwe bydlę, ak wieprzek Epikura¹⁵, ak prawǳiwy Sardanapal¹⁶, który zamyka uszy
na wszelkie chrześcĳańskie napomnienia i uważa za koszałki-opałki wszystko, w co my
wierzymy. Powiadasz, że wziął ślub z two ą panią; wierz mi, uczyniłby więce , byle tylko
dogoǳić zachciance, i, razem z nią, zaślubiłby eszcze i ciebie, e psa i e kota. Zawrzeć
małżeństwo to dla niego drobnostka; nie używa innych sideł dla łowienia damulek, gotów est do żeniaczki na prawo i lewo. Pani, panna, mieszczanka czy chłopka, nic dlań
nie est za zimne ani za gorące. Gdybym ci chciał wyliczyć imiona wszystkich, z którymi się pożenił po szerokim świecie, nie skończylibyśmy i do wieczora. Stoisz osłupiały
i mienisz się na twarzy, słysząc to, co ci mówię: to zaledwie lekki zarys; aby nakreślić cały
portret, inacze by tu maźgać pęǳlem potrzeba. To pewna, że gniew niebios dosięgnie
go pręǳe czy późnie i że lepie by mi było służyć diabłu niż emu. ǲięki niemu, muszę
co ǳień patrzeć na tyle okropności, iż chciałbym, aby się uż znalazł nie wiem gǳie. Ale
wielki pan a zarazem zły człowiek, to rzecz po prostu straszna; muszę mu wiernie służyć,
mimo całego wstrętu. Strach zastępu e we mnie mie sce gorliwości, kiełza mo e uczucia
i zmusza mnie barǳo często, bym przyklaskiwał temu, na co mo a dusza się wzdryga. Ale
otóż iǳie właśnie: roze dźmy się lepie . Słucha no tylko: mówiłem z tobą ze szczerości
serca i nie edno mi się z gęby niepotrzebnie może wypsnęło; gdyby więc coś z tego miało
do ść do uszu mego pana, powiem w żywe oczy, że zełgałeś.

 
 , .

 
Cóż to za człowiek z tobą rozmawiał? Wyglądał mi coś na poczciwego Guzmana,
giermka donny Elwiry.


Bo też to właśnie było coś podobnego.

 
Jak to! To on?


On sam.

 
Odkądże przybył do miasta?


Od wczora wieczora.

 
I cóż go sprowaǳa?
¹³wyga — osoba sprytna i doświadczona. [przypis edytorski]
¹⁴inter nos (łac.) — mięǳy nami. [przypis edytorski]
¹⁵Epikur (– p.n.e) — ﬁlozof gr., uzna ący szczęście za na wyższą wartość, zwolennik hedonizmu.
[przypis edytorski]
¹⁶Sardanapal — właśc. Asurbanipal, król Asyrii w latach - p.n.e, w kulturze europe skie symbol
zbytku i zniewieścienia, gdyż tym właśnie miały się cechować ostatnie lata ego panowania. [przypis edytorski]
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Religia


Sąǳę, że pan się musi po trochu domyślać ego kłopotów.

 
Choǳi o nasz wy azd, z pewnością?


Poczciwina sroǳe tym est zgnębiony i pytał mnie o powód.

 
I cóżeś odpowieǳiał?


Że pan mi nic o tym nie mówił.

 
No i co? A cóż ty sam myślisz? Jakie two e zdanie o te sprawie?


Ja? Myślę, bez obrazy, że panu choǳi po głowie akaś nowa miłostka.

 
Tak sąǳisz?


Tak.

 
Na honor! Nie omyliłeś się: muszę ci przyznać, że w istocie inny przedmiot wygnał
Elwirę z moich myśli.


Mó Boże! Czyż a nie znam na palcach don Juana i czy nie wiem, że pańskie serce
to na większy włóczykĳ pod słońcem: lubi wędrować z edne gościny w drugą, a nigǳie
nie zagrze e mie sca.

 
I nie uważasz, powieǳ, że dobrze czynię, postępu ąc w ten sposób?


Hm… panie…

 
Cóż takiego? Gada .


Z pewnością dobrze pan czyni, eśli się panu tak podoba: temu nie można się przeciwić. Ale, gdyby się panu podobało inacze , to by znowu było może co innego.

 
Dobrze więc, pozwalam ci mówić całkiem swobodnie. Wywnętrz się, co myślisz
o tym.


W takim razie powiem otwarcie, że nie pochwalam wcale pańskie metody i że uważam
za rzecz barǳo szpetną bałamucić¹⁷ się tak na wszystkie strony.

 
Jak to! Więc chciałbyś, aby się skuć na wieki z pierwszą istotą, która nas zagarnie?
aby się wyrzec świata dla nie i nie mieć uż oczu dla nikogo? A to by ładnie było, aby,
dla głupie ambic i wierności, grzebać się na całe życie w ednym uczuciu! W kwiecie lat
młoǳieńczych przestać istnieć dla innych kobiet! Nie, nie, stałość dobra est dla niedołęgów; każda piękność ma prawo walczyć o nasze uwielbienie, a pierwszeństwo edne
nie powinno wyǳierać e następczyniom słusznych praw do naszego serca. Co do mnie,
¹⁷bałamucić (daw.) — uwoǳić. [przypis edytorski]
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Erotyzm, Miłość spełniona

powab i wǳięk czaru ą mnie, gǳiekolwiek e spotkam, i podda ę się bez oporu słodkie
przemocy, z aką wabią nas ku sobie. Choćbym był ǳiesięć razy związany, miłość edne
kobiety nie zniewoli mnie byna mnie , abym miał wyrząǳać krzywdę innym; po to mam
oczy, aby wiǳieć zalety wszystkich, i każde gotów estem nieść w oﬁerze hołd i daninę,
do które stworzyła nas natura. Nie umiem zamknąć serca na to, co e wabi; gdybym miał
ǳiesięć tysięcy serc, oddałbym wszystkie z chwilą, gdy ładne stworzenie mnie poprosi.
Jest, doprawdy, akiś niewytłumaczony urok w buǳącym się pociągu: cała rozkosz miłości est w ciągłe odmianie. Jak nieopisanie słodko est skłaniać ku sobie tysiącznymi
hołdami serduszko młode piękności, patrzeć co ǳień na postępy, które się w nim robi;
wybuchami czułości, wzdychaniem i łzami zwalczać niewinną wstydliwość duszy, którą
tyle kosztu e zdać się na łaskę zwycięzcy; pokonywać krok za krokiem wszystkie te zapory, zwyciężać skrupuły, z których ona czyni swą chlubę i wieść ą powoli tam, dokąd
zmierza ą wszystkie nasze pragnienia. Ale, skoro raz się est e panem, nie ma uż nic
do powieǳenia ani do żądania. Cały urok namiętności zamiera; zasypiamy w bezwłaǳie szczęścia, póki akiś nowy przedmiot nie zbuǳi naszych pragnień i nie ukaże sercu
świeżych powabów nęcące zdobyczy. Słowem, nic słodszego, ak pokonywać opór takie
wǳięczne istotki; co do mnie, mam pod tym względem istną ambic ę zdobywców, którzy spieszą z ednego zwycięstwa po drugie, nie umie ąc ograniczyć biegu swych pragnień.
Nic nie est w stanie wstrzymać gwałtowności mego pożądania; czu ę się zdolny ziemię
całą przycisnąć do serca; pragnąłbym, ak Aleksander, by istniały akie nowe światy, aby
i w nich szerzyć miłosne zdobycze.


Święci niebiescy, co też pan nie nagada! Można by myśleć, że się pan tego na pamięć
nauczył: prawi pan zupełnie ak z książki.

 
Cóż możesz na to odpowieǳieć?


Da ę słowo, mogę powieǳieć… Nie wiem, co bym mógł powieǳieć; bo pan wykręca
rzeczy w taki sposób, iż można by myśleć, że masz słuszność; a mimo to, tak naprawdę, to
nie masz słuszności. Miałem pełną głowę na pięknie szych myśli na ten temat, a pańska
orac a wszystko mi poplątała. Da my temu pokó ; na drugi raz ułożę swo e wywody na
piśmie, aby panu dotrzymać placu¹⁸.

 
Doskonale.



żona

Ale, proszę pana, czy by to nie przekraczało zezwolenia którego mi pan uǳielił, gdybym powieǳiał, że estem w ogóle cośkolwieczek zgorszony sposobem życia, które pan
prowaǳi?

 
Jak to? A cóż a za życie prowaǳę?


Barǳo przyzwoite. Ale, na przykład, ten obycza po mowania co miesiąc nowe żony…

 
Możeż być coś przy emnie szego?


To prawda. Po mu ę, że to barǳo przy emne i nader urozmaicone. Ja bym sam się na
to pisał, gdyby to nie było grzechem; ale, proszę pana, igrać w ten sposób z tak świętym
Sakramentem…

¹⁸dotrzymać placu — dosł.: poraǳić sobie w po edynku. [przypis edytorski]
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No, no, to uż sprawa mięǳy mną a niebem; rozplączemy ą sami, bez two e pomocy.


Jak Boga kocham, panie, słyszałem zawsze, że to niedobrze żartować sobie z nieba i że
żaden bezbożnik eszcze dobrze nie skończył.

 
Hola! Mości bałwanie! Powieǳiałem ci uż raz, że nie lubię, aby się ktoś bawił w dawanie mi nauk.


Ja też nie mówię do pana, niech mnie Bóg broni! Pan sam wie przecież, co robi. Jeżeli
pan w nic nie wierzy, musisz mieć swo e powody. Ale spotyka się po świecie niedowarzonych głuptasów, co to bawią się w niedowiarków, a sami nie wieǳą dlaczego; uda ą
barǳo mocne głowy, bo myślą, że im z tym do twarzy; otóż, doprawdy, gdyby któryś
z nich na ten przykład był moim panem, powieǳiałbym mu prosto z mostu, patrząc
w same oczy: Jak też pan śmiesz igrać w taki sposób z niebem? Nie boisz się podrwiwać
sobie tak bezwstydnie z tego, co na świętsze na ziemi? Czy tobie przystało, lichy robaku
ziemny, mrówko ty nęǳna (niby mówię do tamtego panicza), czy tobie przystało ważyć
się obracać w śmieszność to, przed czym wszyscy uchyla ą głowy? Czy myślisz, że dlatego,
żeś szlachcic, że masz na łbie asną peruczkę sztucznie¹⁹ utreﬁoną²⁰, pióra przy kapeluszu,
surdut pięknie wyszyty złotem i wstążki płomienistego koloru ( a nie do pana to mówię,
eno²¹ do tamtego), czy myślisz, mówię, żeś przez to mądrze szy od innych, że wszystko
ci uż wolno i nikt nie bęǳie śmiał powieǳieć ci prawdy w oczy? Usłysz więc ode mnie,
który estem tylko twoim sługą, że niebo, wcześnie czy późnie , karze bezbożników, że
haniebne życie sprowaǳa haniebną śmierć, i że…

 
Sza!


Co się stało?

 

pożądanie, strach, trup

Stało się, że chcę ci powieǳieć, iż pewna piękność u arzmiła me serce i, pociągnięty
e powabem, przybyłem za nią aż tu, do tego miasta.


I czy też pana strach nie bierze, panie, z powodu śmierci owego komandora, któregoś
pan utrupił tuta przed półrokiem?
trup

 
I czegóż się obawiać? Czyż go nie uśmierciłem ak należy?


Nie można lepie , doskonale; byłby niewǳięcznikiem, gdyby się uskarżał.

 
A zresztą, sprawa została umorzona i ułaskawiona.


Tak; ale to ułaskawienie nie ukoiło może wzburzenia krewnych i przy aciół, i…

 
Ech, nie kłopoczmy sobie głowy nieszczęściami, które mogą skądsiś spać na głowę,
a myślmy wyłącznie o tym, co może przynieść aką nową rozkosz. Osoba więc, o które
mówię, est to młoǳiutka narzeczona, na milsza istota w świecie, która przybyła tuta
pod opieką swego przyszłego. Przypadek pozwolił mi spotkać tę zakochaną parę na kilka
¹⁹sztucznie (daw.) — w sposób wyraﬁnowany. [przypis edytorski]
²⁰utreﬁony (daw.) — ułożony w loki. [przypis edytorski]
²¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Zazdrość, Porwanie

dni przed ich podróżą. Nigdy nie zdarzyło mi się wiǳieć dwo ga osób barǳie z siebie
zadowolonych wza em i barǳie promienie ących miłością. Te tak widoczne ob awy wzaemnych uczuć i mnie nie dały zostać obo ętnym; serce mo e zadrgało, a miłość poczęła
się z zazdrości. Tak est; od pierwsze chwili nie mogłem patrzeć na to, że oni są z sobą tak
czule; złość podsycała me pragnienia: mimo woli roiłem sobie, aką rozkoszą byłoby dla
mnie zmącić tę wza emną harmonię i zniszczyć to przywiązanie, tak nieznośne dla mego wrażliwego serca. Ale dotychczas wszystkie wysiłki były bezskuteczne; postanowiłem
tedy uciec się do ostatecznego środka. Czuły narzeczony ma ǳiś swą ukochaną uraczyć
prze ażdżką po morzu. Nie mówiąc ci o niczym, przygotowałem wszystko co trzeba, aby
zaspokoić pragnienia me miłości. Mam w pogotowiu łódkę i luǳi, przy których pomocy
uda się nam z łatwością porwać tę ślicznotkę.


Hm, panie…

 
Hę?


Doskonale pan robi, tak właśnie należy sobie poczynać. Nie ma nic lepszego w świecie,
niż zrobić to, na co się ma ochotę.

 
Gotu się więc wraz ze mną na wyprawę i przyrządź cały mó rynsztunek, aby… spostrzegając donnę  : Ach, cóż za przykre spotkanie! Zdra co, nic mi nie mówiłeś, że
ona sama est tuta .


Wszak się pan o to wcale nie pytał.

 
Oszalała, aby nawet nic zmienić stro u i z awiać się tu w domowym ubraniu!

 
 ,  , .

 
Czy raczysz mnie eszcze poznawać, don Juanie? Mogę chociaż mieć naǳie ę, iż zechcesz obrócić w tę stronę oblicze?

 
Pani, wyzna ę, że estem zaskoczony tym widokiem i że nie spoǳiewałem się u rzeć
pani tuta .

 
Tak, wiǳę, że się mnie nie spoǳiewałeś i że esteś zaskoczony, w istocie, ale zupełnie
inacze , niż bym tego mogła oczekiwać. Sposób, w aki mi to da esz uczuć, przekonywa mnie na zupełnie o tym, w co, mimo wszystko, wahałam się uwierzyć. Poǳiwiam
mą naiwność i słabość, że mogłam wątpić o zdraǳie, którą potwierǳało tyle pozorów.
Byłam dość dobroduszną, wyzna ę, lub racze dość głupią, aby oszukiwać samą siebie,
przecząc temu, co mi mówiły własne oczy i rozsądek. Szukałam przyczyn, zdolnych przed
mą tkliwością usprawiedliwić owo oziębienie, które w tobie odczuwałam; sama wmawiałam w siebie wszelkie możliwe powody twego nagłego wy azdu, aby cię oczyścić ze
zbrodni, o którą rozum mó cię oskarżał. Próżno przemawiały do mnie mo e aż nazbyt
słuszne pode rzenia; odtrącałam ich głos, który czynił cię zbrodniarzem w mych oczach,
a słuchałam z rozkoszą tysiąca ǳiecinnych uro eń, które malowały memu sercu twą niewinność. To przy ęcie ednak nie pozwala mi uż dłuże wątpić. Spo rzenie, którym mnie
przywitałeś, mówi mi o wiele więce niźli pragnęłabym wieǳieć. Bądź co bądź, barǳo
bym rada²² dowieǳieć się z twych własnych ust o przyczynie tego wy azdu. Mów, don
Juanie, proszę; zobaczymy, w aki sposób zdołasz się usprawiedliwić.
²²rad (daw.) — chętny. [przypis edytorski]
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Pani, oto Sganarel, który wie, czemu musiałem wy echać.


po cichu do  :
Ja, panie? Ależ a, z przeproszeniem pańskim, nic nie wiem.

 
Mów zatem, Sganarelu. Mnie sza, z czyich ust usłyszę to wy aśnienie.

 
dając  znak, aby się zbliżył:
Opowieǳże wszystko.


po cichu do  :
Cóż a mam opowieǳieć?

 
Zbliż się, skoro pan tak każe, i wytłumacz mi przyczyny tak spiesznego od azdu.

 
Cóż, nie odpowiadasz?


po cichu do  :
Nie mam nic do odpowieǳenia. Pan sobie żarty stroi ze swego sługi.

 
Bęǳiesz ty odpowiadał nareszcie!


Pani…

 
Co?


zwracając się do  :
Panie…

 
grożąc:
Jeżeli…


A więc, pani, zdobywcy, Aleksander i nowe światy są przyczyną naszego wy azdu.
Oto, proszę pana, wszystko, co mogę powieǳieć.

 
Nie raczysz mi, don Juanie, wyświetlić tych pięknych ta emnic?

 
Pani, eśli mam wyznać…

 
Och, akże ty licho się bronisz, ak na takiego kawalera, dworskiego bywalca, który
musi chyba być przyzwycza ony do spraw tego roǳa u! Litość mnie zbiera, gdy patrzę na
twe pomieszanie. Czemuż nie uzbroisz czoła szlachetnym bezwstydem? Czemuż mi nie
przysięgasz, że zawsze trwasz dla mnie w niezmiennym uczuciach, że kochasz mnie wciąż
miłością bez granic i że śmierć edynie byłaby zdolną cię oderwać? Czemu nie opowiesz,
że sprawy niezmierne wagi kazały ci wy echać bez uprzeǳenia; że, wbrew chęciom, zmuszony esteś akiś czas tu zabawić, i że powinnam spoko nie wrócić tam skąd przybyłam,
pewna, iż podążysz za mną na rychle ak zdołasz; że nie goǳi mi się wątpić, iż pałasz
chęcią połączenia się ze mną, i że, oddalony, cierpisz wszystkie męki, akie cierpi ciało
 Don Juan



odłączone od duszy? Oto, ak powinieneś się bronić, a nie, ak ty, stać oto przede mną
bezradny i pomieszany.

 
Wyzna ę, pani, że nie posiadam sztuki udawania i że zasadą mego serca est szczerość.
Nie powiem pani, iż zawsze trwam dla nie w niezmiennych uczuciach, że pałam chęcią
połączenia się z nią, skoro faktem est, iż wy echałem edynie aby uciec przed panią.
Uczyniłem to nie dla przyczyn, które mogłabyś mi podsuwać, lecz edynie z powodu
skrupułów sumienia, i w przekonaniu, iż niepodobna mi żyć z tobą nadal bez grzechu.
Obuǳiły się we mnie wątpliwości; otwarły mi się oczy na to, co dla ciebie uczyniłem.
Zdałem sobie sprawę, iż, aby panią zaślubić, wydarłem cię z za kraty klasztorne ; że dla
mnie złamałaś śluby, które wiązały cię gǳie inǳie , i że niebo ciężko zwykło karać tego
roǳa u występki. Skrucha mnie ogarnęła; uląkłem się gniewu niebios. Prze rzałem, iż
małżeństwo nasze est edynie zamaskowanym cuǳołóstwem, że musi na nas ściągnąć
karę bożą, słowem, że powinienem starać się, pani, zapomnieć o tobie, otwiera ąc ci drogę
powrotu do twoich pierwszych ślubów. Czy chciałabyś sprzeciwiać się tak świątobliwym
postanowieniom i czy żądasz, abym, zatrzymu ąc cię przy sobie, ściągnął na się gniew
niebios? Abym dla…

Małżeństwo

 
Ha, zbrodniarzu, teraz dopiero pozna ę cię do gruntu; a, na me nieszczęście, pozna ę
cię wówczas, kiedy uż za późno i kiedy ta świadomość może mnie edynie wydać na
pastwę rozpaczy. Ale wieǳ, że zbrodnia nie u ǳie ci bezkarnie; to niebo, z którym tak
igrasz, potraﬁ pomścić się za twą przewrotność!

 
Sganarelu, niebo!


Pewnie, aśnie panie, alboż my sobie nie kpimy z takich rzeczy?

 
Pani…

 
Dość. Nie pragnę słyszeć nic więce ; i tak wyrzucam sobie, żem usłyszała zbyt wiele.
Słabością nikczemną est kazać sobie tak awnie tłumaczyć swą hańbę: w takich sprawach
szlachetne serce od pierwszego słowa wie, co mu czynić wypada. Nie spoǳiewa się, że
wybuchnę obelgami i wyrzutami; nie, nie, gniew mó nie należy do tych, które zaspoka a ą
się w próżnych słowach. Cały ego żar zachowa się na zemstę. Powtarzam ci raz eszcze,
niebo ukarze cię, nikczemniku, za zniewagę, którąś mi wyrząǳił; a eśli nieba lękać się
nie umiesz, lęka się boda gniewu obrażone kobiety!

 
 , .


na stronie:
Gdybyż sumienie zechciało się w nim obuǳić!

 
po chwili namysłu:
Chodźmyż pomyśleć o przygotowaniach do nasze wyprawy.


sam:
Ach, cóż za bezecnemu panu trzeba mi służyć!

 Don Juan



Zemsta

AKT DRUGI
Scena przedstawia okolicę wiejską na wybrzeżu morskim.

 
, .


Na świętsza Panienko, Piotrusiu, ależ przyniosło cię tam w samą porę!


Dalibóg, brakło tylko włoska, a byliby oba potonęli.


Więc to ten rańszy²³ wicher wywrócił im łódkę?


Posłucha że, Karolka, opowiem ci wiernie wszystko, ak się stało, bo przecież to a
pierwszy spostrzegłem ich z daleka, niby mówię że pierwszy ich spostrzegłem. Staliśmy
więc na brzegu, niby gruby Łukasz i a, i rzucaliśmy sobie, ot, tak, przez żarty, grudki
ziemi na głowę; bo, ak ci przecież wiadomo, gruby Łukasz lubi czasem poswywolić,
a i a także lubię czasem. Więc owo, przy tych żarcikach, niby podczas tego żartowania,
wiǳę z daleka coś, co się gmyrze w woǳie i przybliża się ak gdyby ku nam po troszeczku.
Wiǳę to na oczywiście , a potem nagle wiǳę, że uż nic nie wiǳę. E , Łukaszu (tak niby
powiadam), coś mi się wiǳi, że tam luǳie płyną. Idźże, idź (on mi tak na to powiada),
uroiłeś sobie i coś ci się ma aczy. Dalibóg (tak a powiadam), wcale mi się nie ma aczy,
tylko to luǳie. Wcale nie (tak on powiada), w oczach ci się troi. Chcesz się założyć (tak a
powiadam), że mi się nic nie troi (powiadam), i że dwóch luǳi (powiadam), płynie prosto
ku nam. Wciurności (tak on powiada), trzymam zakład, że wcale nie. Ano, dobrze (tak a
powiadam), chcesz się założyć o ǳiesięć groszy, że płyną? Juści, że chcę (tak on powiada),
i, żeby ci pokazać, kładę tu pieniąǳe (powiada). Ja tam ani nie mam źle w głowie, ani
mi klepek nie braku e; więc ak nie cisnę ci na ziem cztery grosze po edyncze a sześć
dwo aczkami, psiakość, tak sobie, ot, akbym łyknął miarkę wina; a uż taki setny chłop
estem: ak idę, to na całego. Ale a wieǳiałem dobrze, co robię. Oho! Ja nie głupi! Ano
tedy, ledwieśmy się założyli, aż tu wiǳimy całkiem wyraźnie dwóch luǳi, którzy miga ą
na nas, żeby do nich pod echać: a a na pierw łap za nasze stawki. Chodźmy, Łukaszu
(tak a powiadam), wiǳisz przecie, że nas woła ą; lećmy prędko na pomoc. Nie pó dę (on
tak powiada), przez nich przegrałem. Dale że znów a, żeby z nim do ść do ładu, zacząłem
mu w porządku głowę suszyć, ażeśmy wreszcie wtarabanili się do łoǳi, i póty się z nimi
parali, ażeśmy ich wyciągnęli z wody, a potem ich zaprowaǳiłem do nas do domu do
ognia, a potem oni się rozǳiali do naga, aby się wysuszyć, a potem eszcze przyszło dwóch
z te same bandy, co się wyratowali sami, i potem przyszła Małgośka, a eden zaczął do
nie robić słodkie oczy. Ano, więc uż wiesz, Karolciu, ak się to wszystko odbyło.


Prawda, mówiłeś, Piotrusiu, że eden z nich daleko akoś wspaniale wygląda niż tamci?


Tak, to niby ich pan. To musi być akiś gruby, gruby pan, bo ma złota na ubraniu od
góry aż do samiutkiego dołu; a ci, którzy mu służą, to także panowie całą gębą; a przecie,
choć taki gruby pan, dalibóg, byłby utonął, gdyby mnie tam nie było.


Patrza cie no!


Oho, żeby nie my, to by z nim było krucho.
²³rańszy (daw.) — wcześnie szy. [przypis edytorski]
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I on eszcze sieǳi u ciebie cały nagi, Piotrusiu?


Ale gǳie, przecie ubrali go tamci przy nas wszystkich. Panie Boże, eszcze nie wiǳiałem nigdy takiego ubierania. Co to za history e i za ﬁgielasy wiesza ą na siebie ci panowie
ze dworu! Ja bym się tam pogubił w tym wszystkim, i całkiem zgłupiałem, kiedym na
to patrzył. Słysz, Karolka, ma ą ci włosy, co nie wyrasta ą na głowie, i nasaǳa ą e sobie
tylko na łeb, niby czapę. Ma ą koszule, a przy nich takie rękawy, żebyśmy obo e wleźli do
nich z nogami, niby ty i a. Zamiast portek noszą ci fartuchy, takie szerokie ak od ǳiś
do Wielkie nocy; miast kubraka kamizolę, co im nawet pępka nie przykrywa; a zamiast
kołnierza na szyi wielką chustę całą ǳiurkowaną, a przy nie cztery wielkie chwasty, co
im dynda ą aż kasik²⁴ na brzuchu. Ma ą też kołnierzyczki naokoło rękawów, i wielkie le e
też całe w takie ǳiureczki u portek, a na tym wszystkim tyle wstążek, tyle wstążek, że
aż obrzydliwość. Nawet trzewiki całe są napakowane wstążkami od góry do dołu; a takie
są przy tym, że, gdybym w nie wlazł, to bym na pewno kark skręcił.


Rany boskie, Piotrusiu, a to muszę koniecznie zobaczyć.


Ooo! Posłucha no wprzódy, Karolka. Muszę ci przedtem co insze powieǳieć.


No, gada ; niby o co?


Ano, wiǳisz, Karolka, trzeba, ak to mówią, żebym ci wypaproszył swo e serce. Ja
cię kocham, wiesz o tym, i niby mamy się pobrać niedługo, a z tym wszystkim, dalibóg,
mnie się to akoś nie wiǳi w porządku.


Niby względem czego? O cóż tobie choǳi?


O to choǳi, że się czegoś przez ciebie markocę.


Że co?


Do paralusza²⁵! Że ty mnie nie kochasz.


Haha! Tylko tyle?


Tylko tyle, ale to i dosyć.


Mó Boże, Piotrusiu, ty mi zawsze gadasz edno i to samo.


Gadam ci zawsze edno i to samo, bo też i est zawsze edno i to samo; gdyby nie było
zawsze edno i to samo, nie gadałbym ci zawsze edno i to samo.


Ale o co ci choǳi? Czego ty chcesz?


Chcę, do choroby, żebyś mnie kochała.
²⁴kasik (reg.) — gǳieś. [przypis edytorski]
²⁵paralusz — ǳiś popr.: paraliż. [przypis edytorski]
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Stró


Alboż a ciebie nie kocham?


Nie, ty mnie nie kochasz, choć a robię, co tylko mogę, żebyś mnie kochała. Kupu ę
ci, nie wymawia ąc, wstążki u wszystkich kramarzy, którzy do nas zachoǳą; mało karku
nie skręcę, żeby ci szpaczki wybierać z gniazdek; płacę kobziarzy, żeby ci wygrywali, kiedy
przy dą two e imieniny; a to wszystko tak akby łbem tłuc o ścianę. Wiǳisz, Karolka, to
nieładnie ani uczciwie nie kochać kogoś, kiedy ciebie ktoś kocha.

Miłość


Mó dobry Boże, kiedy a ciebie też kocham.


Phi! Ładne mi kochanie!


A cóż ty chcesz, żebym robiła?


Chcę, żebyś robiła tak, ak się robi, kiedy się kogo kocha ak należy.



miłość, zabawa

A czy a cię nie kocham ak należy?


O, nie; to, to zaraz widać. Jak się kogoś kocha, tak z całego serca, to się z nim ciągle
wyǳiwia to i owo. Popatrz na grubą Kasię, co to się durzy w młodym Kasperku; ciągle e
pełno koło niego, zawsze się z nim droczy, chwili spoko u mu nie da. To mu coś spsoci,
to mu wpaku e, przechoǳąc, szturchańca; ot, kiedyś, sieǳiał na zydelku, a ona, ak go
nie wyrwie spod niego, aż rymnął ak długi na ziemię. Ot, wiǳisz, tak się pozna e, że się
luǳie ze sobą kocha ą; ale ty, ty nigdy do mnie i słówka nie zagadasz, esteś ak ten kołek
z drewna; mógłbym prze ść koło ciebie i dwaǳieścia razy, a ty byś się nie ruszyła, żeby
mi boda ednego kuksa wsunąć pod ziobro, albo zagadać do mnie. Do ciężkie choroby!
To niedobrze tak; akoś niby serdecznie trzeba sobie z ludźmi poczynać.


Cóż a pocznę? Takam uż widać na świat przyszła, a na nowo się nie uroǳę.


Nikt się taki nie uroǳił. Jak kto kogo lubi, to zawsze mu to akoś pokaże.


No to kocham cię tak, ak umiem, a kiedym ci nie do smaku, wolna droga; możesz
sobie kochać inną.


Ot i masz, akaś ty dla mnie! Czy gdybyś mnie kochała, mówiłabyś tak do mnie?


To po co mi głowę wciąż kotłu esz?


Do diaska, a cóż a ci złego robię? Chcę tylko, żebyś mnie trochę lubiła.


No to mnie zostaw i nie napiera tak mnie. Może to akoś przy ǳie późnie .


No to da łapę, Karolka.


dając mu rękę:
No więc masz.

 Don Juan




Przyrzeknĳ mi, że bęǳiesz się starać, żeby mnie więce lubić.


Zrobię, co będę mogła, ale to musi przy ść tak samo z siebie. Piotruś, czy to ten pan?


Tak, to on.


Ach, ty mó Boże, aki on śliczny! Co by to za szkoda była, gdyby się utopił.


Ja zaraz tu wrócę; pó dę wypić półkwaterek, żeby się skrzepić po ranne mordęǳe.

 
 , ,  w głębi sceny.

 
Cóż, nie udało się, Sganarelu. Przez ten niespoǳiany wicher, razem z łoǳią i nasze
zamiary wywróciły koziołka; ale powiem ci szczerze, że ta wie ska ǳiewuszka, z którą
rozstaliśmy się przed chwilą, nagraǳa w zupełności nasze niepowoǳenie. Wǳięki e
zatarły w me pamięci całą przykrość tamtego zawodu. Nie wymknie mi się to serduszko;
potraﬁłem e uż tak nastroić, iż nie sąǳę, aby mi groziło zbyt długie wzdychanie.


Przyznam się panu, że a głupie ę, patrząc na pana. Ledwie udało się nam uniknąć
śmierci, która zdawała się niechybną, a uż pan, zamiast ǳiękować niebiosom, iż się
raczyły nad nami zlitować, na nowo pracu esz nad tym, aby e rozgniewać przez swo e
zwycza ne wybryki i wieczne miłostki, które doprawdy są zbr…   mierzy go groźnym wejrzeniem. Milcz, ladaco eden, nie wiesz sam, co gadasz, a twó pan wie dobrze,
co robi. Dale , marsz!

 
spostrzegając  :
A! A! Skąd znów się bierze ta ǳiewuszka, Sganarelu? Wiǳiałeś kiedy ładnie szego
buziaka? Nie uważasz, powieǳ, że ani na włos nie ustępu e tamte ?


I pewnie! na stronie: Mamy znów coś nowego.

 
do :
Czemu zawǳięczam to miłe spotkanie, ślicznotko? Jak to! Tu, w te wie skie ustroni,
wśród skał i arów, rosną sobie takie urocze stworzenia?


Jak pan wiǳi, dobry panie.

 
Jesteś z te wioski?


Tak, panie.

 
I tuta mieszkasz?


Tak, panie.

 
I nazywasz się?…
 Don Juan




Karolka, do usług.

 
Ach, cóż za piękna osoba! Co za oczy przenika ące do głębi!


Panie, pan chce chyba, żebym się musiała wstyǳić.

 
Och, nie masz się czego wstyǳić, słucha ąc na szczersze prawdy. Czy może być coś
barǳie uroczego? Obróć się troszkę, eśli łaska. Ach, cóż za śliczna ﬁgurka! Podnieś
trochę główkę, eśli łaska. Ach, akie cudne! Pozwól, niech zobaczę ząbki, proszę cię,
ǳiecko. Ach, akie rozkoszne, a te usteczka akie ponętne! Doprawdy, estem oczarowany,
w życiu nie wiǳiałem tak lube istotki!


Tak pan sobie tylko mówi, ot, pewnie chce pan zażartować ze mnie.

 
Ja, żartować z ciebie? Niech mnie Bóg broni. Zbyt wiele sympatii na to mam dla
ciebie, i to, co mówię, to z głębi serca.


Barǳom panu obowiązana, eżeli to naprawdę.

 
Nie, ǳiecko, wcale mi nie esteś obowiązaną za mo e zachwyty; swo e piękności tylko
zawǳięczasz wszystko.


Panie, to wszystko za ładnie powieǳiane, a a za głupia estem, abym umiała odpowieǳieć.

 
Sganarelu, popatrz no na te rączki.


Fe, panie, czarne ak nie wieǳieć co.

 
Cóż ty mówisz, ǳiecko! W życiu nie zdarzyło mi się wiǳieć pięknie szych rączek;
proszę, pozwól mi e ucałować.


Panie, zbyt wiele zaszczytu mi pan czyni; gdybym wieǳiała wcześnie , umyłabym e
w otrębach.

 
Powieǳ mi, piękna Karolciu, wszak pewno nie esteś eszcze zamężną?


Nie, panie, ale uż wkrótce mam wy ść za Piotrusia, syna sąsiadki Szymonowe .

 
Jak to! Taka ak ty osoba miałaby zostać żoną prostego chłopa! Nie, nie, to by była
zniewaga dla tylu powabów; nie esteś stworzona na to, aby zagrzebać się na wsi. Warta
esteś lepszego losu, to pewna; niebo, które wie o tym, zesłało mnie umyślnie, abym
przeszkoǳił takiemu małżeństwu i oddał twoim wǳiękom to, co się im należy. Tak,
piękna Karolciu, kocham cię z całego serca; od ciebie edynie bęǳie zależeć, abym cię
wyrwał z tego nęǳnego kąta i wzniósł na stanowisko, na które w zupełności zasługu esz.
Ta miłość wyda ci się barǳo nagła, bez wątpienia; lecz cóż! To skutek, Karolciu, twe
niezwykłe piękności; w kwadrans człowiek kocha ciebie tak, ak inną zaledwie po pół
roku.
 Don Juan




Kiedy a nie wiem, panie, co mam robić, ak pan do mnie tak mówi. To, co pan gada,
to strasznie miło słyszeć i dałabym nie wiem co, żeby panu wierzyć; ale znów zawsze mi
mówiono, że nie trza wierzyć paniczom i że tacy panowie ze dworu to są zwoǳiciele, co
tylko patrzą, żeby ukrzywǳić ǳiewczynę.

 
Ja tam nie taki, z pewnością.


na stronie:
Boże uchowa !


A wiǳi pan, to nie est radość, żeby się dać ukrzywǳić. Ja estem biedna ǳiewczyna
ze wsi, ale dbam o dobre imię i wolałabym pręǳe umrzeć, niż e stracić.

 
Ja miałbym być na tyle niegoǳiwym, aby skrzywǳić tobie podobną istotę? Miałbym
być tak podłym, aby cię zniesławić? Nie, nie, na to mam zbyt wiele sumienia. Kocham cię,
Karolciu, uczciwie i po bożemu; aby ci pokazać, że mówię szczerą prawdę, wieǳ, że nie
mam innego zamiaru, ak tylko ożenić się z tobą. Chciałabyś eszcze większego dowodu?
Jestem gotów uczynić to, kiedy tylko zapragniesz: tego oto człowieka biorę za świadka.


Tak, tak, nie lęka się; ożeni się z tobą, ile tylko zechcesz.

 
Ach, Karolciu, widać, ak ty mnie nie znasz. Krzywdę mi czynisz, sąǳąc mnie podług
drugich. Jeśli są na świecie oszuści, luǳie którzy stara ą się tylko pokrzywǳić ǳiewczęta,
nie powinnaś zaliczać mnie do nich i wątpić o szczerości mego słowa. A zresztą piękność
two a est na lepszą ręko mią. Osoba tak urocza ak ty bezpieczna est od tego roǳa u
obaw; wierza mi, nie wyglądasz na istotę, którą by można oszukać i rzucić. Wyzna ę
otwarcie, wolałbym tysiącem ciosów przeszyć własne serce, niż żeby mi boda przez myśl
przeszła chęć zdraǳenia ciebie.


Mó Boże! Ja sama nie wiem, czy pan prawdę mówi, czy nie, ale coś pan takiego robi
z człowiekiem, że się panu wierzy.

 
Jeśli mi wierzysz, odda esz mi edynie prostą sprawiedliwość. Jeszcze raz ponawiam
przyrzeczenie, które ci złożyłem; czy go nie przy miesz? Zgoǳisz się zostać mą żoną?


Owszem, eżeli tylko ciotka pozwoli.

 
Da więc rękę, Karolciu, skoro ty sama nie esteś przeciwna.


Tylko panie, mó panie, proszę pana, niech mnie pan nie zwieǳie! Miałby mnie pan
na sumieniu: wiǳi pan, przecież ak a panu wierzę.

 
Jak to! Ty eszcze wątpisz o me szczerości! Chcesz, abym się zaklął na straszliwszą
przysięgą? Niecha niebo…


Boże! Nie! Niech się pan nie zaklina! Ja wierzę.

 
Da że mi więc całuska na zakład twego słowa.

 Don Juan



Cnota


O, panie, niech pan zaczeka, aż się pobierzemy. Potem to uż będę pana całowała, ile
tylko pan zechce.

 
Dobrze więc, piękna Karolciu; zgaǳam się na wszystko, co każesz; da mi tylko swą
małą rączkę, i pozwól, abym tysiącem pocałunków wyraził zachwyt i szczęście, którego
w te chwili dozna ę.

 
 , , , .


odpychając  , który  całuje w rękę:
Powoli, panie, powoli; niech no pan zwolni troszeczkę. Zanadto się pan gorącu e;
eszcze pan ybry²⁶ dostanie.

 
odpychając gwałtownie :
Czego tu chce ten bałwan?


mięǳy   a  :
Mówię, żeby się pan odczepił i nie dobierał się do cuǳego ogródka.

 
odtrącając ponownie :
Cisze no trochę!


Do kaduka! Cóż to za potrącanie!


biorąc  za ramię:
Ależ bo zostawże go, Piotrusiu.


Gǳie go mam zostawić? Ani mi się śni.

 
E!


Do paralusza! Dlatego, żeś pan est pan, bęǳiesz nam tu pod nosem obcałowywał
nasze ǳiewczęta? Idź pan obcałowywać swo e.

 
Co?


A to!   uderza go w twarz. Do licha, nie bĳ pan. Drugi policzek. O Jezu!
Jeszcze policzek. Do choroby! Jeszcze policzek. Do kaduka! Milion diabłów! To niepięknie
tak bić luǳi. To ma być nagroda, żem się panu nie dał utopić?


Piotrusiu, nie gniewa się.


Właśnie, że chcę się gniewać; a ty, ty esteś szelma, że mu się pozwalasz wyściskiwać.



miłość, małżeństwo

²⁶frybra a. febra (daw.) — gorączka połączona z drgawkami. [przypis edytorski]
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O Piotrusiu, to nie tak, ak ty myślisz. Ten pan chce się żenić ze mną; nie powinieneś
się na niego złościć.


Jak to, u czarta! Przecież ty esteś ze mną zmówiona²⁷?


To nic, Piotrusiu. Jeśli mnie kochasz, czyś nie powinien się cieszyć, że zostanę wielkomożną panią?


A nie, do paralusza! Wolałbym żebyś zdechła, niż żebyś miała być czy ą inną.


Czeka , czeka , Piotrusiu, nie trap się. Jak zostanę panią, to i ty przy tym coś zarobisz;
bęǳiesz do nas przynosił ser i masło.


Do stu czartów! Nigdy nic nie przyniosę, choćbyś mi za wszystko dwa razy tyle płaciła.
Więc ty słuchasz tego, co on ci ba e? E , do licha! Gdybym a to naprzód wieǳiał, nie
byłbym głupi wyciągać go z wody, eszcze bym go tęgo wiosłem po łbie obǳielił na drogę.

 
zbliżając się do  aby go uderzyć: Co ty tam mruczysz?


chowając się za  :
Do choroby! Nie bo ę się nikogo.

 
idąc ku niemu:
Poczeka no trochę.


umykając na stronę:
Kpię sobie ze wszystkiego.

 
biegnąc za nim:
Zaraz zobaczymy.


kryjąc się znów za  :
Nie takich a uż wiǳiałem.

 
E że!


Ech, panie, zostaw pan w spoko u tę mizerotę. Grzech doprawdy bić takiego. Do
, stając mięǳy nim a  : Słucha , chłopaczku, umyka lepie pókiś
cały i nie stawia się panu.


przechoǳąc przed  i hardo patrząc na  :
Właśnie, że chcę mu powieǳieć…

 
zamierzając się, aby mu wymierzyć policzek:
Ha! Ja cię nauczę.  uchyla głowę, a policzek dostaje się .


patrząc na :
²⁷zmówiona (daw.) — zaręczona. [przypis edytorski]
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Niech licho porwie ciemięgę!

 
do :
Ot, masz zapłatę za swo e współczucie.


Czeka ; pó dę powieǳieć ciotce, co się tu święci.

 
 , , .

 
do :
A więc, ǳięki tobie, wkrótce stanę się na szczęśliwszym z luǳi. Wierz mi, szczęścia
swego nie pomieniałbym na nic pod słońcem. Ileż czeka mnie rozkoszy, skoro zostaniesz
mo ą żoną, i skoro…

  
 ,  , , .


spostrzegając   :
Oho!

 
do  :
Panie, cóż pan tu robi koło Karolki? Czy może e pan także mówi o kochaniu?

 
po cichu do  :
Nie. Przeciwnie, to ona mówiła mi właśnie, że miałaby ochotę wydać się za mnie, a e
powieǳiałem, że estem uż zmówiony z tobą.


do  :
Czego od pana chce ta Małgośka?

 
po cichu do :
Zazdrosna est, że z tobą rozmawiam. Chciałaby się wydać za mnie; ale a e powiadam, że chcę tylko ciebie.

 
Jak to! Karolka…

 
po cichu do  :
Co bądź e powiesz, wszystko na próżno; tak uż sobie to wbiła do głowy.


Co znowu? Ty, Małgośka…

 
po cichu do :
Szkoda słów tracić daremnie; nie wyleczysz e z tego uro enia.

 
Czy ona…

 
po cichu do  :
Nie ma sposobu dogadać się z nią rozsądnie.
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Ja muszę…

 
cicho do :
Uparta ak wszyscy diabli.

 
Ale…

 
cicho do  :
Nic do nie nie mów, to istna wariatka.


Ja tak myślę, że…

 
po cichu do :
Zostaw ą, ona est trochę pomylona.

 
Nie, nie, muszę się z nią dogadać.


Chcę wieǳieć, co ona ma na myśli.

 
Co!…

 
cicho do  :
Założę się, powie ci, że przyrzekłem się z nią ożenić.


Ja…

 
cicho do :
Załóżmy się, bęǳie tu dowoǳić, żem przysiągł po ąć ą za żonę.

 
E że, Karolka, to barǳo nieładnie włazić tak na cuǳą grzędę.


To barǳo niepięknie, Małgosiu, zazdrościć mi, że pan ze mną rozmawia.

 
Mnie pan pierwszą zobaczył.


Ciebie zobaczył pierwszą, a mnie drugą i przyrzekł się ze mną ożenić.

 
cicho do  :
A co? Nie mówiłem?

 
do :
Cału ę rączki! Nie z tobą, ale ze mną obiecał się ożenić.

 
cicho do :
A co? Nie zgadłem?


Gada to komu innemu; mówię ci, że ze mną.
 Don Juan



 
Kpisz, czy o drogę pytasz? Ze mną, i po wszystkiemu.


Jest tu: niech powie, czy nieprawdę mówię.

 
Jest tu: niech zaprze, eżelim skłamała.


Czy to z nią, panie, przyrzekł się pan ożenić?

 
cicho do :
Żartu esz chyba.

 
Czy to prawda, panie, że pan dał e słowo?

 
cicho do  :
Możesz nawet przypuszczać?


Słyszy pan, co ona ba e?

 
cicho do :
Niech sobie mówi.

 
Jest pan świadkiem, ak ona, w żywe oczy…

 
cicho do  :
Niech sobie gada…


Nie, nie, prawda musi wy ść na wierzch.

 
Musi pan nas tu rozsąǳić.


Czeka , Małgośka, dowiesz się od pana, akaś głupia sroka.

 
Czeka , Karolka, uż pan ci przytrze nosa.


Panie, niechże pan powie, która z nas ma rac ę.

 
Niechże pan nas pogoǳi, eśli łaska.


do  :
Zaraz zobaczysz.

 
do :
Ty sama zobaczysz.


do  :
Niechże pan powie.
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do  :
Niechże pan przemówi.

 
Cóż chcecie, abym wam powieǳiał? Obie utrzymu ecie, iż przyrzekłem po ąć was
w małżeństwo. Czyż każda z was nie wie dobrze, ak się rzeczy ma ą? Trzebaż, abym się
aśnie tłumaczył? Po co mnie zmuszać, abym dwa razy powtarzał to samo? Czyż ta, które
to przyrzekłem, istotnie nie czu e w duchu, iż może śmiać się z tego, co tamta gada,
i czy ma sobie czym zaprzątać głowę? Choǳi o to, bym dotrzymał obietnicy: wszystkie
rozprawy do niczego nie prowaǳą; trzeba ǳiałać, a nie rozprawiać, a czyny lepie mówią
niż słowa. Toteż w ten sposób edynie pragnę was pogoǳić, a skoro pó ǳiemy do ślubu,
cały świat się dowie, która z was posiadła me serce. Cicho do  : Niech sobie myśli,
co e się żywnie podoba. Cicho do : Niech sobie brnie w swo e wariac i. Cicho do
 : Ubóstwiam cię. Cicho do : Jestem twoim na wieki. Cicho do  :
Każda twarz przy two e wyda e mi się szpetną. Cicho do : Od chwili, gdy cię
u rzałem, nie mogę patrzeć na inne kobiety. Głośno: Muszę wydać małe zlecenie, wrócę
za chwileczkę.

 Ó
,  , .


do  :
Mnie edną kocha, wiem.

 
do :
Ze mną się ożeni, zobaczysz.


wstrzymując  i   :
O, biedne wy ǳiewczęta, litość mnie bierze, gdy wiǳę wasze zaślepienie! Nie mogę
patrzeć, ak samochcąc pęǳicie do zguby. Wierza cie mi, edna i druga: nie zaprząta cie
sobie głowy ba eczkami, które on wam opowiada, siedźcie spoko nie w swo e wiosce.

 Ó
 , ,  , .

 
Ciekaw estem, czemu Sganarel nie pospieszył za mną.


Mó pan to arcyszelma, chce was tylko wywieść w pole, ak uż wywiódł tyle innych;
gotów się ożenić z całym światem, byle… spostrzegając  : To fałsz; ktokolwiek
to wam powie, krzyknĳcie mu w twarz, że skłamał. Mó pan nie est gotów ożenić się
z całym światem, nie est szelmą, nie ma zamiaru wywieść was w pole i nie wywiódł
eszcie nikogo. A, otóż i on; spyta cie na lepie ego.

 
patrząc na  podejrzliwie:
Hę?


Panie, ponieważ świat est pełen oszczerców, chciałem przeto z góry wszystkiemu
zapobiec: tłumaczyłem im, że gdyby im kto źle mówił o panu, nie powinny wierzyć ani
słowa i powinny mu wręcz oświadczyć, że kłamie.

 
Sganarelu, o !
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do  i  :
Tak, mó pan est uczciwy człowiek; ręczę za niego.

 
Hm!


Tylko kłamcy bezczelni…

 Ó
 , , ,  , .


po cichu do  :
Panie, przychoǳę pana ostrzec, że nie barǳo tu dla pana bezpiecznie.

 
Jak to?


Dwunastu konnych szuka pana, przetrząsa ąc okolicę i będą tu lada chwila; nie wiem,
w aki sposób mogli dotrzeć aż tuta , lecz, że tak est, wiem z wszelką pewnością od wieśniaka, którego się wypytywali i któremu skreślili twó rysopis. Czas nagli; im wcześnie
się pan ulotni, tym lepie .

  
 , ,   , .

 
do  i  :
Ważna sprawa zmusza mnie do chwilowego od azdu; lecz proszę was, chcie cie pamiętać o słowie które wam dałem, i bądźcie pewne, iż otrzymacie ode mnie wiadomość
eszcze utro przed wieczorem.

  
 , .

 
Siły nierówne, trzeba tedy uciec się do podstępu i przebiegłością ratować się z nieszczęścia. Każę Sganarelowi przebrać się w mo e ubranie, a sam…


Panie, pan chyba żartu e. Narażać mnie na to, iż w pańskim ubraniu mogą mnie zabić
i…

 
Dale , prędko; czynię ci tym aż nazbyt wiele zaszczytu; szczęśliwy sługa, któremu
danym est zginąć za swego pana.


Ślicznie ǳięku ę za ten zaszczyt. Sam: O nieba! Tu iǳie o śmierć i życie; nie pozwólcież, aby się dopuszczono pomyłki w osobie.
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AKT TRZECI
Scena przedstawia las.

 
  w wiejskim przebraniu,  w stroju lekarza.


No, i niechże pan przyzna: nie miałem słuszności? Oba esteśmy wprost cudownie
przebrani! Pański pierwszy pomysł byna mnie nie był szczęśliwy; w ten sposób daleko
esteśmy pewnie si, niż z tamtym konceptem.

 
W istocie, wyglądasz wspaniale. Gǳieżeś ty wygrzebał te rupiecie?


Prawda? To ubiór pewnego starego lekarza, oddał go po prostu w zastaw, a a go
wykupiłem; wcale ładny grosz musiałem wyłożyć. Ale czy pan wie, że ten kostium da e
mi nie lada powagę; wszystko mi się kłania po droǳe: schoǳą się luǳiska o poradę,
niby do akiego uczonego.

 
Czy być może?


Ależ tak; dopiero co kilkoro wieśniaków, spotkawszy mnie po droǳe, przyszło po
leki na rozmaite choroby.

 
A ty powieǳiałeś, że się na tym nie rozumiesz?


Ja? Boże uchowa . Chciałem podtrzymać honor sukni; rozprawiałem o każde chorobie ak należy i każdemu przepisałem akąś kurac ę.

 
I cóżeś im zalecił?


Mó Boże, plotłem, co mi ślina na ęzyk przyniosła; przepisywałem to i owo na ślepo.
Doprawdy, byłoby zabawne, gdyby ozdrowieli i przyszli mi ǳiękować za kurac ę.

 
Czemu nie? Dlaczegóżbyś nie miał korzystać z przywile ów, którymi cieszą się inni
lekarze? I oni wszak nie większy uǳiał ma ą w wyleczeniu, a cała ich nauka to czysta
komedia. Przy mu ą edynie na siebie chwałę w razie dobrego wyniku; możesz więc, ak
oni, ciągnąć korzyści z pomyślnego obrotu choroby, i pozwalać, aby przypisano twoim
lekarstwom wszystko, co może być rezultatem szczęśliwego przypadku i ta emnych sił
przyrody.


Jak to, panie, to pan est niedowiarkiem i na punkcie medycyny?

 
Uważam ą za eden z wielkich obłędów, akie szerzą się wśród luǳi.


Jak to! Nie wierzy pan w senes²⁸, ani w kass ę²⁹, ani w emetyk³⁰?

 
I czemuż miałbym wierzyć?
²⁸senes — roślinny środek przeczyszcza ący. [przypis edytorski]
²⁹kassja — roślina lecznicza. [przypis edytorski]
³⁰emetyk — środek wywołu ący wymioty. [przypis edytorski]
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Lekarz


Ale też pan ma duszę straszliwie niewierzącą! Jednak wiǳisz pan przecie, że, od akiegoś czasu, emetyk strasznie wiele harmideru narobił po luǳiach. Cudy, akie on sprawia,
zdołały nawrócić na barǳie wątpiących; nie ma trzech tygodni, ak a, ak tu z panem
mówię, wiǳiałem skutek tego leku naprawdę niesłychany.

 
No, akiż?


Był człowiek, który konał od sześciu dni; nie wieǳiano uż, co mu zapisać, wszystkie
lekarstwa nie miały nań wpływu; wreszcie ktoś wpadł na pomysł, aby mu podać emetyk.

 
No i cóż, wyzdrowiał?


Nie; umarł.

 
A to wspaniały skutek!


Jak to! Całych sześć dni nie mógł wyzionąć ducha, a emetyk uśmiercił go od ednego
razu. Czy może być coś skutecznie szego?

 
Masz słuszność.


Ale zostawmy medycynę, w którą pan nie wierzy i pomówmy o innych rzeczach;
to ubranie tchęło we mnie akoweś talenty, tak iż mam ochotę podysputować trochę
z panem. Wszak dysputy są dozwolone, napomnień tylko zabronił mi pan surowo.

 
Cóż zatem?


Chciałbym raz gruntownie zgłębić pański sposób myślenia. Czy to możebne, aby pan
w istocie nie wierzył w niebo?

 
Da my temu pokó .


To znaczy, że nie. A w piekło?

 
Et!


Tak samo. A w diabła, eśli łaska?

 
Owszem, owszem.


Też nie. Zatem, nie wierzy pan w życie przyszłe?

 
Ha! ha! ha!


Ciężko mi bęǳie nawrócić tego człowieka. A powieǳ mi pan, w wilkołaka pan wierzy? co?
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Bierzże cię licho, głupcze!


Ot, wiǳi pan, tego, to uż znieść nie mogę, bo nie masz nic prawǳiwszego nad
wilkołaka, i za to dałbym się powiesić. Ale przecież każda luǳka istota w coś musi wierzyć
koniecznie. W cóż pan wierzy zatem?

 
W co a wierzę?


Tak.

 
Wierzę, że dwa a dwa są cztery, Sganarelu, a cztery i cztery ośm³¹.


A to mi piękne obrządki i ładne wyznanie! Zatem religia pańska, z tego co wiǳę,
to arytmetyka? Trzeba przyznać, że ǳiwne szaleństwa chwyta ą się człowieka, a im kto
więce się uczył, tym mnie ma widać rozumu. Co do mnie, chwała Bogu, nie uczyłem się
tyle co pan i nikt nie może się pochwalić, aby mi kiedy cośkolwiek wbił do głowy; mimo
to, przy swoim niewielkim rozumie i skromnym rozeznaniu, lepszy mam sąd o rzeczach,
niżeli wszystkie książki: po mu ę doskonale, że ten świat, na który patrzymy, nie wyrósł
sam ak grzyb w ciągu edne nocy. Chciałbym pana zapytać, kto zrobił te oto drzewa,
skały, ziemię i to niebo tam w górze nad nami? Może to wszystko samo się z siebie
skleciło? Ot na przykład i pan; prawda, esteś, ży esz? czy może sam siebie stworzyłeś
i czy nie trzeba było uǳiału twego o ca, aby matka pańska zaszła w ciążę i mogła cię
wydać na świat? Czy możesz pan spoglądać na wszystkie te wymysły, z których machina
luǳka est stworzona, aby nie poǳiwiać, w aki sposób to wszystko pomieszczone est
edno w drugim? te nerwy, kości, żyły, arterie, te… no, płuca, serce, wątroba i wszystkie
te różne ingredienc e³², które sieǳą w człowieku i które… E , do kata, niechże mi pan
trochę przerywa, eśli łaska. Ja nie umiem dysputować, eżeli mi ktoś nie przerywa. Pan
milczysz umyślnie i pozwalasz mi gadać przez czystą złośliwość.

 
Czekam, aż doprowaǳisz do końca rozumowanie.


Mo e rozumowanie est, że, co bądź byś mi pan powiadał, est w człowieku coś cudownego, coś czego wszyscy mędrcy nie umieli wytłumaczyć. Czy to nie est cudowne,
że a estem tuta i że mam w głowie coś, co myśli o stu rozmaitych rzeczach w edne
chwili, i wyprawia z moim ciałem, co mu się żywnie spodoba? Chcę klasnąć w dłonie,
poruszyć ręką, podnieść oczy ku niebu, opuścić głowę, poruszyć nogami, iść na prawo,
na lewo, naprzód, w tył, obrócić się… Obracając się, potyka się i pada.

 
Dobryś! Otóż i two e rozumowanie nabiło sobie guza!


Do diaska! Głupiec ze mnie, że mi się chce dysputować z panem; niechże sobie pan
wierzy, w co mu się podoba: dużo mnie to obchoǳi, że pan się bęǳie w piekle smażył.

 
Czeka no; wśród tych dysput zda e mi się, żeśmy zabłąǳili. Krzyknĳ no na człowieka,
który tam przechoǳi, i spyta o drogę.

³¹ośm — ǳiś popr.: osiem. [przypis edytorski]
³²ingrediencja (z łac.) — składnik. [przypis edytorski]
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Hola! He ! Człowieku! He tam! Kumie! He , przy acielu! Słóweczko, eżeli łaska.
Bądź tak uprze my pokazać nam, którędy iść do miasta.


Idźcie tylko panowie wciąż tą samą drogą i wykręćcie na prawo, kiedy bęǳiecie na
skra u lasu; ale raǳę wam, mie cie się dobrze na baczności, bo od akiegoś czasu krążą tu
złoǳie e.

 
Bardżom ci obowiązany, przy acielu; ǳięku ę z serca.


Wspomóżcie mnie, dobry panie, akowąś ałmużną.

 
A, a! Rada two a nie była bezinteresowna, ak wiǳę.


Jestem biedny człowiek, panie; od ǳiesięciu lat ży ę samotnie w tym lesie. Nie
omieszkam prosić nieba, aby zesłało na was wszelkie dobro.

 
Ech, prośże nieba, aby ci dało ubranie na grzbiet, a nie troszcz się o sprawy drugich.


Widać, poczciwcze, nie znasz eszcze mego pana; on wierzy tylko, że dwa a dwa est
cztery, a cztery i cztery ośm.

 

żebrak

Cóż ty robisz, człowieku, w tym lesie?



modlitwa

Proszę coǳiennie niebios za pomyślność poczciwych luǳi, którzy mi da ą ałmużnę.

 
No, w takim razie musi ci się wcale³³ dobrze powoǳić?


Ach, panie, niestety, zna du ę się w na straszliwsze nęǳy.

 
Żartu esz chyba: człowiek, który co ǳień zasyła modły do nieba, nie może być chyba
w złych interesach.


Upewniam pana, że na częście nie mam co do ust włożyć: ani kawałka suchego chleba.

 
To ǳiwne, doprawdy. Jak wiǳę, two e starania spotyka dość licha nagroda. Ha, ha!
czeka : dostaniesz natychmiast całego luidora³⁴, eżeli mi zaklniesz siarczyście.


Ach, panie! Pan chciałby, abym a taki grzech popełnił?

 
Myśl tylko o tym, czy masz ochotę zarobić dukata, czy nie; o, patrz, dam ci go w te
chwili, eżeli tylko przeklniesz. No, żywo, przeklina i bierz pieniąǳe.
³³wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
³⁴luidor — . złota moneta. [przypis edytorski]
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Panie…

 
Inacze nic nie dostaniesz.


No, no, przeklnĳże trochę; to tam nic wielkiego.

 
Bierz, o, wiǳisz, masz; ale zaklnĳ wprzódy.


Nie, panie, wolę umrzeć z głodu.

 
No, masz, masz, da ę ci go przez miłość luǳkości. Rozglądając się po lesie: Ale co
a wiǳę? Trzech drabów opadło akiegoś człowieka! To siły zbyt nierówne; nie mogę
pozwolić na taką nikczemność. Dobywa szpady i spieszy w stronę walczących.

 

sam.
Istny wariat z tego pana! Samemu się pakować w niebezpieczeństwo, które go nie
szukało! Ale na honor, pomoc była skuteczna: we dwóch przepęǳili tamtych gǳie pieprz
rośnie.

 
 ,  ,  w głębi sceny.

 
Spieszna ucieczka opryszków świadczy, ak ǳielną pomocą było pańskie ramię. Pozwólcie, panie, iż złożę wam ǳięki za czyn tak szlachetny i…

 
Och, nie uczyniłem nic, czego byś pan również nie uczynił na moim mie scu. Wszakże
nasz własny honor wchoǳi w grę w takim wypadku: postępek łotrów był tak nikczemny,
że nie przeszkoǳić mu, znaczyłoby niemal stać ich się wspólnikiem. Ale akim sposobem
dostałeś się pan w ich ręce?

 
Zbłąǳiwszy przypadkiem, odłączyłem się od mego brata i całego orszaku. Kiedy starałem się ich odszukać, natknąłem się na tych łotrzyków, którzy na pierw ubili mi konia,
następnie zaś, gdyby nie pańskie męstwo, byliby ze mną zrobili to samo.

 
Czy zamierza pan się udać w stronę miasta?

 
Tak, lecz nie po to, aby doń wstępować. Jesteśmy zniewoleni, wraz z bratem, błąkać
się po okolicy dla edne z owych bolesnych spraw, które zmusza ą szlachcica, aby siebie
i roǳinę poświęcił surowym prawidłom³⁵ własnego honoru. Na smutnie sze w takim
położeniu est to, że nawet na pomyślnie szy wynik est zawsze opłakany, i że poszkodowany, o ile się nie rozstanie z życiem, musi przyna mnie rozstać się z o czyzną. To
est, moim zdaniem, prawǳiwa niedola godności szlachcica, że, choćby sam był na zacnie szym i na statecznie szym człowiekiem, wymagania honoru czynią go w każde chwili
zawisłym³⁶ od cuǳych wybryków. Życie ego, spokó i mienie zależą wprost od fantaz i
lada zuchwalca, któremu się spodoba wyrząǳić mu akąś zniewagę, z rzędu tych, które
tylko śmiercią daǳą się oczyścić.
³⁵prawidła (daw.) — zasady. [przypis edytorski]
³⁶zawisły (daw.) — zależny. [przypis edytorski]

 Don Juan



Szlachcic, Honor

 
Ma w zamian tę osłodę, że to samo niebezpieczeństwo i to samo przykre położenie
sta e się uǳiałem owych, którym przyszła fantaz a wyrząǳić taką lekkomyślną obrazę.
Ale czy byłoby niedyskrec ą zapytać, o aką to sprawę iǳie?

 
Rzeczy zaszły tak daleko, że nie ma powodu robić ta emnicy. Skoro zniewaga raz
stała się awną, honor nie zasaǳa się na tym, aby ukrywać hańbę, lecz aby nadać rozgłos
zemście i zgoła całemu światu obwieścić nasze zamiary. Nie będę tedy taił, że przedmiotem zniewagi, która woła ǳiś nasze pomsty, est siostra nasza, uwieǳiona i porwana
z klasztoru; sprawcą zaś czynu nie aki don Juan, syn don Ludwika Tenorio. Szukamy
go od kilku dni; ǳiś spieszyliśmy za ego tropem wedle zeznań ednego z luǳi, który
zdraǳił nam, że ego pan wy echał konno, w orszaku kilku sług i udał się wzdłuż tego
wybrzeża. Jednak wszystkie nasze starania były bezskuteczne, i próżno staramy się do ść,
gǳie on się może ukrywać.

 
Czy pan go znasz, tego don Juana?

 
Nie, nie wiǳiałem go na oczy; znam go edynie z obrazu, skreślonego mi przez brata.
Tyle wiem, że zażywa on barǳo nieszczególne sławy, i życie ego…

 
Wstrzyma się pan, proszę. Jestem z nim w dość bliskie przy aźni i byłoby poniekąd
u mą dla mnie, gdybym pozwolił źle mówić o nim w mo e obecności.

 
Przez wzgląd na pana zatem nic więce uż nie powiem. Uratowałeś mi życie, niechże
więc choć w ten drobny sposób okażę ci wǳięczność, iż, w obecności two e , zamilczę
o osobie, z którą cię wiążą akieś stosunki, a o które a, niestety, tylko źle mówić mogę.
Jednak, akkolwiek esteś ego przy acielem, śmiem przypuszczać, że nie pochwalasz ego
postępku i nie ǳiwisz się, iż szukamy na nim pomsty za to, co uczynił.

 
Przeciwnie, pragnę wam w tym dopomóc i oszczęǳić trudów. Jestem przy acielem
don Juana, na to uż nie ma rady; nie mogę się ednak zgoǳić, aby miał bezkarnie obrażać
luǳi szlachetnie uroǳonych, i przyrzekam wam, iż otrzymacie odeń zadośćuczynienie.

 
I cóż za zadośćuczynienie można otrzymać za taką zniewagę?

 
Wszelkie, akiego wasz honor zapragnie. Porzućcie zatem dalsze poszukiwania, a a
zobowiązu ę się dostawić don Juana, kiedy i gǳie się wam spodoba.

 
Słodka to naǳie a dla serc znękanych hańbą; ednak po tym, co panu zawǳięczam,
byłoby dla mnie niezmiernie bolesną rzeczą wiǳieć pana sta ącego po przeciwne stronie.

 
Jestem tak przywiązany do don Juana, że nie mógłbym się nie bić, kiedy on się bĳe;
bądź co bądź, odpowiadam za niego ak za siebie samego, i wystarczy tylko, eśli pan
powie, gǳie się ma stawić do waszych usług.

 
Ach, akiż los okrutny! Trzebaż, abym ci był winien życie i aby don Juan był właśnie
twoim przy acielem!

 Don Juan



  
 ,  ,  , .

 
mówi do swoich luǳi, nie wiǳąc   ani  :
Da cie pić koniom i prowadźcie e za mną; pragnę prze ść nieco piechotą. Spostrzegając
obydwu: O nieba! Co a wiǳę? Jak to! bracie, ty tuta , razem z naszym śmiertelnym
wrogiem!

 
Śmiertelnym wrogiem?

 
kładąc dłoń na rękojeści szpady:
Tak, a estem don Juan Tenorio. Przewaga liczebna, którą macie po swo e stronie,
nie zmusi mnie pewnie do ukrywania nazwiska.

 
dobywając szpady:
Ha, zdra co, musisz zginąć i…  chowa się.

 

honor

Ach, bracie, wstrzyma się. Jestem mu winien życie; bez pomocy ego ramienia poległbym z ręki opryszków, którzy mnie opadli.

 
I ty chciałbyś, aby ten wzgląd wstrzymał naszą zemstę? Usługa oddana przez rękę
wroga nie może nas krępować w niczym. Jeżeli zmierzymy to zobowiązanie ze zniewagą,
którą nam wyrząǳił, wǳięczność two a est śmieszną po prostu, bracie. Honor est rzeczą
nieskończenie droższą od życia, i zaprawdę nic nie esteśmy winni temu, kto nam ocala
życie, wydarłszy wprzódy honor.

 
Znam, bracie, różnicę, aką powinien czynić szlachcic pomięǳy ednym a drugim.
Poczucie me wǳięczności nie zaciera byna mnie świadomości zniewagi; lecz chcie pozwolić, abym mu tu na mie scu oddał to, czego mi użyczył, abym odwłoką nasze zemsty
spłacił dług, który zaciągnąłem, i pozwolił mu boda przez kilka dni cieszyć się owocem
swego dobroǳie stwa.

 
Nie, nie, odwlekać zemstę znaczyłoby ą narażać, a sposobność mogłaby uż nie wrócić.
Niebo zsyła ą nam w ręce, naszą rzeczą est z nie korzystać. Kiedy honor zraniony est
tak śmiertelnie, nie czas myśleć o innych względach; eśli ty wzdragasz się użyczyć swe
dłoni, wystarczy eśli się usuniesz i mo e zostawisz chwałę zadośćuczynienia.

 
Zaklinam cię, bracie…

 
Każde słowo est tu zbyteczne: musi umrzeć!

 
Wstrzyma się, powtarzam, bracie. Nie ścierpię, aby ktoś goǳił na ego życie. Przysięgam wobec nieba, że będę go bronił, że to życie, które on ocalił, stanie się dla niego
szańcem. Nim go dosięgnie twa szpada, mnie pierwe musi ugoǳić.

 
Jak to? Sta esz przeciw mnie po stronie wroga? Miast pałać na ego widok tą samą
wściekłością, która mnie porusza, da esz się uwieść niewczesne ³⁷ luǳkości³⁸!
³⁷niewczesny (daw.) — okazany nie w porę. [przypis edytorski]
³⁸luǳkość — tu: miłosierǳie. [przypis edytorski]

 Don Juan



 
Bracie, okażmy umiarkowanie w czynie, którego pobudką est sprawiedliwość, i nie
mścĳmy naszego honoru z porywczością, aka tobą miota w te chwili. Mie my odwagę,
lecz bądźmy zdolni nad nią panować; okażmy hart, który nie ma nic wspólnego z ǳikością, i który czyni, co postanowi, w pełni asnego rozumu, nie zaś pod wpływem ślepego
gniewu. Nie chcę, bracie, zostać dłużnikiem mego wroga; zaciągnąłem względem niego
zobowiązanie, które spłacić est mym pierwszym prawem. Zemsta nasza, choć odroczona, nie straci swego blasku; przeciwnie, racze zyska: okoliczność ta tym barǳie stanie
się w oczach świata ręko mią³⁹ nasze sprawy.

 
O, cóż za niecna słabość i straszliwe zaślepienie! Narażać w ten sposób sprawę swego
honoru dla⁴⁰ śmiesznych skrupułów uro onego zobowiązania!

 
Nie, nie, bracie, nie lęka się o to. Jeśli popełniam błąd, będę umiał go naprawić.
Biorę na siebie całą troskę obmycia naszego honoru. Wiem, akie obowiązki on na nas
nakłada: zwłoka ednego dnia, wynikła z uczuć naturalne wǳięczności, zdoła edynie
powiększyć zapał, którym płonę. Don Juanie, wiǳisz, że czynię, co mogę, aby ci oddać
two e dobroǳie stwo; możesz stąd wnosić, że z tym samym zapałem wywiążę się z mego obowiązku i że nie mnie będę skory w tym, aby ci odpłacić twą zniewagę, co two ą
szlachetność. Nie chcę żądać od ciebie, abyś się tłumaczył ze swoich uczuć: zostawiam ci
swobodę zastanowienia się, aką drogę obierzesz. Znasz doniosłość obelgi, którąś wyrząǳił: twemu własnemu sądowi zostawiam więc zadośćuczynienie, którego ona wymaga.
Dla zaspoko enia nas istnie ą środki łagodne; istnie ą również gwałtowne i krwawe: ednakże, aki bądź zrobisz wybór, dałeś mi słowo, iż don Juan uczyni nam zadość w całe
pełni. Pomnĳ, aby się to przyrzeczenie ziściło, i wieǳ, że od te chwili mam obowiązki
tylko względem własnego honoru.

 
Niczego od pana nie żądałem, a co przyrzekłem, dotrzymam.

 
Chodźmy, bracie; wierz mi, to chwilowe ustępstwo nie przyniesie żadne u my powaǳe naszego obowiązku.

 Ó
 , .

 
Hola! he ! Sganarelu!


wychoǳąc z ukrycia: Słucham.

 
Jak to, łotrze! Ty umykasz, gdy mnie napada ą?


Niech mi pan wybaczy, tylko kawałeczek odszedłem. Zda e mi się, że ta suknia⁴¹ posiada własności rozwalnia ące, i że, gdy ą kto włoży, to tak akby zażył na przeczyszczenie.

 
Bierzże cię licho, błaźnie! Okry przyna mnie swo e tchórzostwo przyzwoitszym płaszczem. Wiesz, kto est ten, komu uratowałem życie?

³⁹rękojmia (daw.) — gwaranc a. [przypis edytorski]
⁴⁰dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
⁴¹suknia (daw.) — szata, stró . [przypis edytorski]

 Don Juan




Ja? Nie.

 
Brat Elwiry.


Brat…

 
Zresztą akiś ǳielny człowiek. Zachował się barǳo po rycersku, i żal mi, że muszę
mieć z nim sprawę.


Barǳo by panu było łatwo załagoǳić wszystko.

 
Tak; ale uczucie mo e do donny Elwiry uż się zużyło, a wszelkie więzy nie odpowiada ą
memu usposobieniu. Lubię swobodę w miłości, wiesz o tym; nie umiałbym się pogoǳić
z tym, aby zamknąć swo e serce w czterech ścianach. Mówiłem ci uż ze dwaǳieścia razy:
mam akąś naturalną skłonność, aby ulegać wszystkiemu, co mnie pociąga. Serce mo e
należy do wszystkich pięknych kobiet, każda ma prawo brać e po kolei i władać nim, ak
długo zdoła. Ale cóż to za wspaniały budynek mięǳy tymi drzewami?


Jak to, pan nie wie?

 
Nie, doprawdy.


Dobryś! Przecież to grobowiec, który komandor rozpoczął właśnie budować, kiedyś
go pan uśmiercił.

 
Prawda, masz słuszność. Nie wieǳiałem, że to w te stronie. Istne cuda słyszałem o te
budowli, również ak i o posągu komandora. Chętnie e zobaczę.


E , panie, niech pan tam nie iǳie.

 
Dlaczego?


To akoś niegrzecznie odwieǳać człowieka, którego się zabiło.

 
Przeciwnie, właśnie ta wizyta bęǳie dowodem me uprze mości i powinien ą wǳięcznie przy ąć, eśli est człowiekiem dobrze wychowanym. No, chodźmyż do środka. Grobowiec się otwiera, widać wewnątrz posąg komandora.


Ach, akie to piękne; cóż za piękne rzeźby! Co za piękny marmur! Jakie piękne kolumny! Ach, akie to wszystko piękne! Cóż pan na to powiada?

 
Że dale nie mogłaby się posunąć ambic a nieboszczyka. Co mnie na barǳie zdumiewa, to to, że człowiek, który za życia zadowalał się dość skromnym mieszkaniem,
zapragnął posiadać tak wspaniałe wówczas, gdy mu uż ono na nic się nie przyda.


Oto posąg.

 
Tam do kata! Wcale mu do twarzy w tym stro u rzymskiego imperatora.
 Don Juan



Grób, Morderstwo,
Grzeczność


Na honor, panie, pięknie odrobione. Zda e się, że est żywy i że przemówi lada chwila.
Spogląda na nas takim wzrokiem, że gdybym tu był sam, doprawdy miałbym duszę na
ramieniu. Mnie się zda e, że on wcale nie est kontent⁴² z naszego widoku.

 
To byłoby barǳo brzydko z ego strony; dowiódłby, że nie umie ocenić zaszczytu,
który mu wyświadczam. Spyta go, czy zechce przy ść do mnie na wieczerzę.


Ja myślę, proszę pana, że on uż tego nie potrzebu e.

 
Spyta , powiadam.


Czy pan żartu e? Trzeba by chyba być wariatem, żeby przemawiać do posągu.

 
Czyń, co ci każę.


Cóż za szaleństwo! Panie komandorze… na stronie: Śmie ę się z własne głupoty, ale to
mó pan zmusza mnie do tego. Głośno: Panie komandorze, mó pan, don Juan, zapytu e,
czy chcesz mu uczynić ten zaszczyt i przybyć doń na wieczerzę. Posąg kiwa głową. Ha!

 
Co to est, co się stało? Powieǳ! Bęǳiesz-że raz gadał?


kiwając głową jak posąg:
Posąg…

 
I cóż, co ty breǳisz, hulta u?


Mówię panu, ze posąg…

 
I cóż, posąg? Zatłukę cię, eżeli nie bęǳiesz gadał.


Posąg skinął głową.

 
A, bałwan przeklęty!


Skinął głową, powiadam panu, nic prawǳiwszego pod słońcem. Niechże się pan sam
z nim rozmówi, aby się przekonać. Może…

 
Chodź, ciemięgo, chodź. Pokażę ci ak na dłoni całe two e tchórzostwo. Uważa . Czy
pan komandor raczy przy ść do mnie na wieczerzę? Posąg znowu kiwa głową.


Nie chciałbym uż tego oglądać ani za ǳiesięć dukatów. I cóż, panie?

 
Et, chodźmy stąd.


sam:
Lubię tych mędrków, co to w nic nie chcą wierzyć.
⁴²kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]

 Don Juan



AKT CZWARTY
Scena przedstawia mieszkanie  .

 
 , ,  .

 

cud

Jak było, tak było, ale da my temu pokó . To czyste głupstwo; mogliśmy łatwo ulec
złuǳeniu migocącego światła, a może akieś wyziewy spowodowały zaćmienie naszego
wzroku.


Ech, panie, niech pan się nie stara zaprzeczyć temu, cośmy wiǳieli oba na własne
oczy. Nie masz nic prawǳiwszego nad to kiwnięcie głową. Ani na chwilę nie wątpię, że to
niebo, zgorszone pańskim życiem, sprowaǳiło ten cud, aby pana przekonać i wstrzymać
od…

 
Słucha , eśli poważysz się mnie dłuże nuǳić swymi głupimi kazaniami, eśli mi
eszcze słówko piśniesz w tym przedmiocie, natychmiast zawołam luǳi, aby tu przynieśli
tęgi harap⁴³ z bycze skóry, każę cię przytrzymać i wsypać tysiąc odlewanych. Zrozumiałeś?


Doskonale, panie, nie można lepie . Pan się tłumaczy barǳo asno; to właśnie wielka
zaleta pańska, że pan nie szuka żadnych omówień. Wyraża się w danym przedmiocie
z zaǳiwia ącą ścisłością.

 
Rusza . Niech mi podaǳą wieczerzę ak na wcześnie . Krzesło tuta , chłopcze.

 
 , ,  ,  .

 
Proszę pana, kupiec, który pana zaopatru e, pan Nieǳiela, pragnąłby się wiǳieć z panem.


Dobryś, tego eszcze brakowało, aby nam wierzyciele zaczęli spadać na kark. Cóż za
bezczelność, przychoǳić żądać od nas pienięǳy! Czemuś mu nie powieǳiał, że pana nie
ma w domu?

 
Od trzech kwadransów uż mu to powtarzam, ale nie chce wierzyć; usiadł i mówi, że
zaczeka.


Niecha że czeka, dokąd mu się spodoba.

 
Nie, przeciwnie, wpuść go tuta . To barǳo zła taktyka ukrywać się przed wierzycielami. O wiele lepie zaspokoić ich w akiś sposób; co do mnie, umiem ich tak zażyć, że
odchoǳą kontenci, mimo iż nie dostali ani szeląga.

⁴³harap (daw.) — rzemienny bicz na psy myśliwskie. [przypis edytorski]

 Don Juan
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A! Pan Nieǳiela, proszę pana, proszę bliże . Nie uwierzy pan, ak się cieszę, że pana
wiǳę, okrzyczałem po prostu tych drabów, że pana nie wpuścili od razu. Dałem wprawǳie rozkaz, że mnie nie ma dla nikogo, ale to nie odnosi się przecież do pana. Pan masz
wszelkie prawo, aby drzwi mo e zawsze stały dla pana otworem.

 
Panie, estem niezmiernie obowiązany…

 
do   i  :
Do kroćset, hulta e edne, a was nauczę trzymać pana Nieǳielę w przedpoko u!
Nauczę was, abyście wieǳieli, co się komu należy.

 
Ależ to nic, proszę pana.

 
Jak to nic? Mówić panu, że mnie nie ma w domu! Panu Nieǳieli, na lepszemu memu
przy acielowi!

 
Panie, estem pańskim uniżonym sługą. Przybyłem…

 
Dale , żywo, krzesło dla pana Nieǳieli.

 
Ależ… mnie dobrze i tak, panie hrabio.

 
Nie, nie, chcę, abyś pan usiadł tu koło mnie.

 
Ależ to niepotrzebne.

 
Zabierz ten taburet i przynieś fotel.

 
Pan chyba żartu e; a…

 
Nie, nie, a wiem, co panu estem winien, i nie chcę, aby mięǳy nami czyniono aką
bądź różnicę.

 
Panie…

 
Dale , siada pan.

 
Doprawdy, nie trzeba, proszę pana. Mam tylko słówko do powieǳenia. Chciałem…

 
Niechże pan siada, proszę.

 
Nie, panie hrabio, mnie tak doskonale… Przyszedłem, aby…

 Don Juan



 
Nie, nie, nie słucham, póki pan nie usiąǳie.

 
Czynię zatem, co pan sobie życzy. Ja…

 
Do kata, panie Nieǳiela, ależ pan się doskonale trzymasz!

 
Owszem, panie hrabio, do usług. Przybyłem…

 
Wiǳę, że pan masz zdrowie kapitalne: wargi świeże, cera rumiana, oko pełne życia…

 
Chciałbym…

 
Jakżeż się miewa pani Nieǳielina, małżonka pańska?

 
Barǳo dobrze, panie hrabio, ǳiękować Bogu.

 
Zacna kobieta.

 
Zawsze do usług pańskich, panie hrabio. Przyszedłem…

 
A mała Klocia, córeczka pańska, ak się miewa?

 
Doskonale.

 
Przemiła ǳiewczynka, doprawdy. Kocham ą z całego serca.

 
To zbyt wiele zaszczytu dla nie , panie hrabio. Ja właśnie…

 
A Henryczek, czy zawsze robi tyle hałasu na swoim bębenku?

 
Zawsze tak samo. Ja…

 
A pański piesek, Wiernuś, zawsze tak głośno szczeka i gryzie po łydkach tych, którzy
pana odwieǳa ą?

 
Coraz to gorszy, panie hrabio; doprawdy, uż nie możemy sobie z nim dać rady.

 
Niech się pan nie ǳiwi, że a się tak wypytu ę o całą roǳinę, ale wszyscy pańscy
bliscy nader mnie żywo obchoǳą.

 
Jesteśmy też za to panu nieskończenie obowiązani. Ja…

 
podając mu rękę:
Poda mi pan rękę, panie Nieǳiela, wszak esteś moim przy acielem?

 Don Juan



 
Panie, estem sługą pańskim.

 
Na honor, esem oddany panu z całego serca.

 
Zbyt wiele zaszczytu dla mnie, panie hrabio. Ja…

 
Nie ma rzeczy, które bym dla pana nie uczynił.

 
Pan est doprawdy zbyt dobry dla mnie.

 
I to zupełnie bezinteresownie, chcie mi pan wierzyć.

 
Doprawdy, nie zasłużyłem na tyle łaskawości. Ale proszę pana…

 
No, panie Nieǳiela, czy chcesz pan bez ceremonii z eść ze mną skromną wieczerzę?

 
ǲięku ę, panie hrabio, ǳięku ę uniżenie, ale muszę natychmiast wracać.

 
wstając:
Dale , prędko, bierzcie pochodnie, odprowadźcie pana Nieǳielę. Niech kilku luǳi
weźmie muszkiety i towarzyszy mu dla bezpieczeństwa.

 
wstając również:
Panie hrabio, to niepotrzebne, a doskonale sam za dę. Ale…
Sganarel szybko usuwa krzesło.

 
Cóż znowu! Ja pana nie puszczę bez eskorty, zbyt mi zależy na pańskie osobie. Jestem
pańskim sługą, a co więce i dłużnikiem.

 
Och, panie.

 
Wcale się z tym nie ukrywam i głoszę to otwarcie całemu światu.

 
Jeśli…

 
Czy chce pan, abym pana odprowaǳił?

 
Ach, panie hrabio, pan chyba żartu e. Ja tylko…

 
Niechże mnie pan uściska z łaski swo e . Raz eszcze pana proszę, byś zechciał wierzyć,
iż estem na szczerze mu oddany, i że nie ma rzeczy które bym nie uczynił, aby panu
wyświadczyć przysług. Wychoǳi.

 Don Juan



 
 , .


Trzeba przyznać, że pan masz w moim panu szczerego przy aciela.

 
To prawda. Tak est na mnie łaskaw, taki uprze my, że nigdy bym się nie ośmielił
upomnieć o pieniąǳe.


Upewniam pana, że cały nasz dom dałby się zabić za pana. Chciałbym doprawdy, aby
cię nawieǳiło akie nieszczęście, aby się ktoś ośmielił, na przykład, przetrzepać cię kĳem,
przekonałbyś się wówczas czy…

 
Wierzę barǳo; ale, mó Sganarelu, proszę cię, chcie mu szepnąć słówko o mo e
należności.


Och, niech się pan o to nie kłopocze, zapłaci panu wszystko do szeląga.

 
Ale i ty, Sganarelu, esteś mi coś winien na własny rachuneczek.


Fe, nie mów mi pan o tym.

 
Jak to, a…


Czyż a sam nie wiem, że panu estem dłużny?

 
Tak, ale…


Proszę, panie Nieǳiela, poświecę panu.

 
Ale mo e pieniąǳe?


biorąc go za ramię:
Czy pan żartu e?

 
Chciałbym…


ciągnąc go:
Ech!

 
Zda e mi się…


popychając go ku drzwiom.
Głupstwo!

 
Ależ…


popychając go jeszcze.
 Don Juan



Fe!

 
Ja…


wypychając go zupełnie za drzwi;
Fe! Fe! powiadam panu.

  
 , ,  .

 
do  :
Panie hrabio, o ciec pański.

 
A to ładna historia! Jeszcze tych odwieǳin było trzeba, aby mnie doprowaǳić do
ostateczne wściekłości.

 Ó
 ,  , .

 
Wiǳę dobrze, że nie na rękę ci przybywam; chętnie byś się obszedł bez moich odwieǳin. Prawdę mówiąc, oba sobie zawaǳamy wza em; eżeli ciebie mierzi⁴⁴ mó widok, wierza mi, nie mnie mnie znów mierżą two e ciągłe wybryki. Och, akże człowiek
nie wie, co czyni, kiedy nie chce zostawić niebu pieczy o swe dobro, kiedy chce być
roztropnie szym od Niego i niepokoi e ślepymi życzeniami i niebacznymi prośby! Całą
duszą pragnąłem mieć syna. Bez przerwy, z niesłabnącym zapałem, błagałem oń niebiosów; i ten syn, któregom uzyskał od nieba, znużonego mymi prośbami, stał się dla
mnie zgryzotą i katuszą życia, wówczas gdym sąǳił, że bęǳie ego radością i pociechą.
Jakim okiem, ak mniemasz, mogę patrzeć na bezmiar twoich niegodnych postępków,
których w oczach świata niczym usprawiedliwić nie zdołam? Na długi ciąg niegoǳiwych
i szpetnych spraw, zmusza ących mnie, abym co chwila musiał utruǳać łaskę naszego
monarchy, mimo że od dawna wyczerpały uż wobec niego wartość mych usług i wpływy
przy aciół? O, aki żeś ty nikczemny! Czy się nie wstyǳisz okazywać się tak niegodnym
swego uroǳenia? Czy ty masz prawo, powieǳ, szczycić się rodem, z którego pochoǳisz?
I coś uczynił, abyś był wart nazywać się szlachcicem? Czy sąǳisz, że do tego wystarcza
nosić herb i nazwisko? że może być dla kogoś chwałą pochoǳić z krwi szlachetne , wówczas gdy sam wieǳie życie bezecne? Nie, uroǳenie est niczym, gǳie cnoty nie sta e.
Uǳiał w sławie przodków o tyle tylko nam przypada, o ile dokładamy starań, aby stać
się im podobnymi. Blask ich czynów, spływa ący na nas, wkłada w zamian obowiązek,
aby i im odpłacić takąż chwałą; aby kroczyć śladami, które nam zostawili i nie wyraǳać się z ich cnót, eżeli chcemy uchoǳić za ich prawǳiwych potomków. Tak więc, na
próżno uważasz się za ǳieǳica przodków, którzy cię wydali. Oni wypiera ą się ciebie. To
wszystko, co oni zǳiałali, w niczym tobie nie przyda e zaszczytu; przeciwnie, blask ich
czynów uwydatnia tylko twą hańbę; chwała ich est pochodnią, która oświeca niecność
twych postępków. Dowieǳ się, że szlachcic, który ży e niegodnie, est istnym monstrum
w przyroǳie; że cnota est pierwszym tytułem szlachectwa. Co do mnie, stokroć mnie
zważam na nazwisko, niż na czyny; więce wart dla mnie syn tragarza, będący uczciwym
człowiekiem, niż syn monarchy, który by żył ak ty!

 
Panie, gdybyś zechciał usiąść, byłoby ci wygodnie przemawiać.

⁴⁴mierzić — brzyǳić. [przypis edytorski]

 Don Juan



 
Nie, zuchwalcze, nie chcę ani usiąść, ani mówić dłuże : wiǳę, że wszystkie mo e
słowa niczym są dla ciebie. Ale wieǳ, niegodny synu, że postępki two e doprowaǳiły mą
o cowską czułość do ostateczności; potraﬁę, wcześnie niż myślisz, położyć koniec twoim
wybrykom, uprzeǳić gniew niebios wiszący nad twą głową, i, karząc cię, zmazać hańbę,
która na mnie spada przez to, iż dałem ci życie.

 Ó
DON JUAN, SGANAREL.

 

o ciec, śmierć

zwracając się jeszcze do ojca, jakkolwiek ten już wyszedł:
Et! Umrzy , ak możesz na pręǳe , oto co możesz na lepszego uczynić. Trzeba, aby
każdy miał swo ą kole ; doprawdy wściekłość mnie bierze, gdy patrzę na o ców, którym
się zachciewa żyć tak długo, ak ich synowie. Siada.


Ach, panie, niedobrze pan robi!

 
zrywając się:
Niedobrze robię!


drżąc:
Panie…

 
Niedobrze robię?


Tak, panie, źle pan robi, cierpiąc wszystko, co on panu nagadał; powinieneś go był
dawno wziąć za kark i za drzwi wyrzucić! Wiǳiał kto kiedy podobne zuchwalstwo? Żeby
o ciec ośmielał się napominać syna, namawiać go aby się poprawił, aby pamiętał o swoim
uroǳeniu, aby rozpoczął życie uczciwego człowieka, i tym podobne brednie! Jak można
ważyć się na coś podobnego wobec człowieka takiego ak pan, który wie na lepie , ak
żyć mu należy? Poǳiwiam pańską cierpliwość, doprawdy! Ja, gdybym był na pańskim
mie scu, posłałbym go gǳie pieprz rośnie. Po cichu, na stronie: O, przeklęte tchórzostwo!
Do czego ty mnie doprowaǳasz!

 
Prędko daǳą wieczerzę?

 Ó
 , ,  .

 
Panie, akaś zakweﬁona dama pragnie z panem mówić.

 
Któż by to mógł być?


Trza zobaczyć.

 Don Juan



  
  zakweﬁona,  , .

 
Nie ǳiw się, don Juanie, iż z awiam się tuta o te goǳinie i w tym stro u. Naglący
powód zmusza mnie do tych odwieǳin; tego, co ci mam powieǳieć, nie goǳi się odwlekać. Nie przychoǳę tu wieǳiona gniewem, który rozpalał mnie eszcze tak niedawno.
Wielka odmiana zaszła we mnie od ǳisie szego ranka. To uż nie donna Elwira, która
wzywała przekleństwa niebios przeciw tobie, i które dusza, pomna swe obrazy, miotała
eno groźby i dyszała zemstą. Niebo wygnało z mego serca wszystkie owe niegodne czucia, którymi byłam dla ciebie prze ęta, oszołomienia zbrodnicze miłości, niecne porywy
ziemskie i grzeszne chuci. W sercu mem pozostał edynie płomień oczyszczony z uǳiału
zmysłów, tkliwość pełna świętości, miłość wolna od pragnień, nie żąda ąca nic dla siebie
i pełna troski edynie o two e dobro.

Miłość platoniczna

 
po cichu do :
Cóż to, ty płaczesz?


Wybacz mi pan.

 
Otóż ta właśnie czysta i doskonała miłość przywiodła mnie tuta dla twego ocalenia.
Przynoszę ci oto ostrzeżenie niebios; pragnę cię odwrócić od przepaści, do które bieżysz. Tak, don Juanie, znam wszystkie nieprawości twego życia. To samo niebo, które
skruszyło me serce i dało mi się opamiętać w obłęǳie, natchnęło mnie, bym przybyła
tuta , i rzekła ci w ego imieniu, że grzechy two e wyczerpały miłosierǳie nieba, i straszny ego gniew gotów est spaść na twą głowę. Od ciebie zależy uniknąć go przez rychłą
skruchę, może bowiem nie więce niż eden ǳień ci pozostał, byś się ratował przed na straszliwszym nieszczęściem. Co do mnie, nie wiąże mnie uż do ciebie żadne ziemskie
przywiązanie. Ocknęłam się, ǳięki niebu, z obłędu; postanowiłam wrócić na zawsze do
klasztoru i proszę tylko Boga o dość długie życie, abym mogła odpokutować winy i szczerą
pokutą wy ednać odpust szaleństwa, w które wtrącił mnie poryw występne namiętności. Ale, w mym świętym schronieniu, byłoby dla mnie niezmierną boleścią wieǳieć, że
istota, którą kochałam tak tkliwie, stała się straszliwym przykładem sprawiedliwości niebios; szczęściem to dla mnie bęǳie niewypowieǳianym, eśli zdołam odwrócić od twe
głowy okropny cios, który ci zagraża. Zaklinam cię, don Juanie, użycz mi, ako ostatnie
łaski, te słodkie pociechy; nie odmawia mi swe skruchy, o którą błagam cię ze łzami.
Jeśli własne dobro nie zdoła cię poruszyć, niech cię wzruszą przyna mnie mo e prośby;
oszczędź mi tego okrutnego cierpienia, bym cię wiǳiała skazanym na wieczyste męki.


na stronie:
Biedna kobieta!

 
Kochałam cię miłością bez granic, nie było dla mnie nic droższego na świecie. Dla
ciebie zdeptałam obowiązki, wszystko uczyniłam dla ciebie; a cała nagroda, akie żebrzę
ǳisia , to abyś zechciał odmienić życie i ustrzec się ostateczne zguby. Ratu się, błagam,
przez miłość dla siebie, albo przez miłość dla mnie… Jeszcze raz, don Juanie, proszę oto
ze łzami; a eśli to nie dość łzy istoty, którą niegdyś kochałeś, zaklinam cię na wszystko,
co tylko zdolnym est cię wzruszyć.


na stronie, patrząc na  :
Serce tygrysie!

 
Odchoǳę teraz; oto wszystko, co miałam do powieǳenia.
 Don Juan



Pokuta

 
Pani, uż późno; chcie zostać tuta . Pomieszczę cię, ak zdołam na lepie .

 
Nie, don Juanie, nie zatrzymu mnie dłuże .

 
Pani, zapewniam, iż zosta ąc tu, sprawisz mi prawǳiwą przy emność.

 
Nie, powtarzam; nie traćmy czasu na próżne rozmowy. Pozwól mi ode ść ak na spiesznie , nie trudź się odprowaǳaniem mnie, i myśl edynie o tym, aby korzystać z me
przestrogi.

  
 , .

 
Czy uwierzysz, że na dnie serca eszcze we mnie coś zadrgało dla nie ? Ma coś drażniącego w sobie w te nowe postaci; ten stró niedbały, ten omdlewa ący wzrok, te łzy,
wszystko to zdołało obuǳić we mnie akieś resztki wygasłego ognia.


To znaczy, że słowa e nie zrobiły na panu żadnego wrażenia!

 
Prędko! Dawa cie wieczerzę!


Doskonale.

 
 , ,  ,  .

 
siadając do stołu:
Jednakże, Sganarelu, wypadałoby nam pomyśleć o pokucie.


Oo!

 
Tak, na honor, trzeba się poprawić. Jeszcze akieś dwaǳieścia lub trzyǳieści latek
tego życia, a potem pomyślimy o sobie.


Och!

 
Cóż ty na to?


Nic. Otóż i wieczerza. Ściąga kawałek z przyniesionego półmiska i pakuje do ust.

 
Zda e mi się, że ty masz spuchniętą gębę: cóż ci takiego? Mówże. Co ci się stało?


Nic.

 
Pokaż no. Do kata! akaś ﬂuks a⁴⁵ za ęła mu cały policzek. Dawa cie prędko lancet,
trzeba to przekłuć co żywo! Biedny chłopak ledwie uż oddycha; mógłby się udusić od
tego wrzodu. Czeka : wiǳisz, aki uż był do rzały! A, ty hulta u eden!
⁴⁵ﬂuksja — obrzęk twarzy spowodowany przez zapalenie zębów. [przypis edytorski]

 Don Juan




Na honor, proszę pana, chciałem tylko przekonać się, czy kucharz nie przesolił lub
nie przepieprzył.

 
Dale , siada tu i eǳ. Mam z tobą do pogadania, gdy skończysz wieczerzę. Głodny
esteś, ak wiǳę.


siadając do stołu:
Spoǳiewam się, żem głodny; nie adłem przecież nic od rana. Niech pan spróbu e
tego; przewyborne, doprawdy. Do  , który, w miarę jak  nakłada coś na
talerz, zabiera talerz, gdy tylko tamten odwróci głowę. Mó talerz, mó talerz! Powoli, z łaski
swo e . Do kroćset! Hulta u, strasznie zgrabny esteś w podawaniu czystych talerzy! A ty,
mały Fiołeczku, ak ty znów w porę umiesz krzątać się koło szklanki. W chwili, gdy  
nalewa ,   znowu sprząta mu talerz.

 
Któż to może pukać w ten sposób?


Któż, u stu diabłów, przychoǳi nam zakłócać posiłek!

 
Chcę wreszcie boda przy wieczerzy mieć spokó ; nie wpuszczać mi nikogo.


Niech pan pozwoli, uż a to sam załatwię.

 
wiǳąc  wracającego z przerażeniem:
Co to est? Co się stało?


kiwając głową jak posąg:
On… est tam.

 
Chodźmy więc, pokażmy, że nic nie zdoła nas przerazić.


Och, biedny Sganarelu, i gǳież ty się ukry esz?

 
 ,   , ,  ,  .

 
do swoich luǳi:
Krzesło i nakrycie. Prędko.   i   siadają do stołu; do : Dale ,
siada i ty.


Panie… uż mi się nie chce eść.

 
Siada tuta , powiadam. Pić dawa cie. Za zdrowie komandora! W two e ręce, Sganarelu! Nale że mu wina.


Panie… uż mi się nie chce pić.

 
Pĳ i zaśpiewa nam coś, aby uczcić komandora.

 Don Juan




Panie… mam katar.

 
Nic nie szkoǳi. Dale ! do służby: A wy śpiewa cie do wtóru.

 

duch

Dosyć uż, don Juanie. Zapraszam cię na utro do siebie, na wieczerzę. Czy bęǳiesz
miał odwagę?

 
Owszem, przy dę samowtór⁴⁶ ze Sganarelem.


Ślicznie ǳięku ę, a utro poszczę.

 
do :
Poświeć!

 
Kogo niebo prowaǳi, ten światła nie potrzebu e.

⁴⁶samowtór (daw.) — we dwóch. [przypis edytorski]

 Don Juan



AKT PIĄTY
Scena przedstawia okolicę wiejską.

 
 ,  , .

 
Jak to, synu, czyżby w istocie niebiosy raczyły wysłuchać mych modłów? To, co mi
mówisz, est-li w istocie prawdą? Nie łuǳisz mnie daremną naǳie ą? Mogęż pokładać
pewność w tak nagłym i zaǳiwia ącym nawróceniu?

 
Tak, o cze. Wiǳisz mnie uleczonym ze wszystkich błędów; nie estem uż tym samym człowiekiem, co wczora . Niebo sprawiło we mnie tę nagłą odmianę, która świat
cały napełni poǳiwem. Dusza mo a obuǳiła się, oczy się otwarły. Patrzę ze zgrozą na
długie zaślepienie, w którym byłem pogrążony i na zbrodniczy nierząd życia, które wiodłem. Przechoǳę w pamięci wszystkie me poprzednie ohydy i ǳiwię się, akim cudem
niebo mogło e cierpieć tak długo i sto razy nie zesłało na mą głowę gromów swego straszliwego gniewu. Pozna ę ogrom łaski, akie użyczyła mi dobroć niebios, odwleka ąc karę
za zbrodnie. Pragnę z nie skorzystać tak, ak powinienem, okazać całemu światu nagłą
odmianę swego życia, naprawić w ten sposób zgorszenie ubiegłych postępków i uzyskać,
eżeli zdołam, od niebios zupełny ich odpust. Nad tym pracować zamierzam od te chwili; błagam cię, o cze, chcie przyłożyć się do tego zamiaru i pomóc mi w wyborze osoby,
która byłaby moim przewodnikiem i pod które kierunkiem mógłbym pewnie kroczyć
na nowe droǳe.

 
Ach, synu, ak łatwo oǳyskać ǳiecku czułość o cowskiego serca! Jak rychło, za na mnie szym słowem skruchy, krzywdy wyrząǳone przez syna zaciera ą się w pamięci! Już
nie pomnę cierpień, akie mi zadałeś; wszystko wymazały słowa, którym z ust twoich
usłyszał w te chwili. Nie umiem zapanować nad sobą, przyzna ę; le ę łzy radości i szczęścia. Wszystkie mo e pragnienia ziściły się; nie mam uż o co prosić niebios. Uściska
mnie, synu, i wytrwa , błagam, w chwalebnym zamiarze. Co do mnie, spieszę natychmiast zanieść szczęśliwą nowinę twe matce, poǳielić się z nią mym słodkim wzruszeniem
i poǳiękować niebiosom za tę cudowną przemianę.

 
 , .


Ach, panie, akże się cieszę z pańskiego nawrócenia. Od dawna czekałem na to; i oto,
ǳięki niebu, wszystkie me życzenia spełnione.

 
Palże cię licho, dudku⁴⁷!


Jak to? Dudku?

 
Co! Ty bierzesz za dobrą monetę wszystko, com naba ał? Myślisz w istocie, że usta
mo e były w zgoǳie z sercem?


Jak to! To nie… Pan nie… Pańskie… na stronie: Och, cóż za człowiek! cóż za człowiek!
Cóż za człowiek!

⁴⁷dudek (daw., pot.) — głupiec. [przypis edytorski]

 Don Juan



 
Nie, nie, nie odmieniłem się wcale; zawsze estem wierny samemu sobie.


Więc nie poruszył pana i ten cud niepo ęty? Ten posąg, który rusza się i mówi?

 
Zapewne, że est w tym coś, czego nie umiem sobie wytłumaczyć, ale, co bądź by to
być mogło, nie zdoła mnie to ani przekonać, ani zastraszyć. Jeśli powieǳiałem że chcę
się odmienić i rozpocząć przykładne życie, to zamiar ten powziąłem edynie przez czyste
wyrachowanie. To po prostu podstęp wo enny, maska, aką chcę przywǳiać, aby ułagoǳić o ca, którego potrzebu ę, a zarazem zasłonić się wobec świata od mnóstwa kłopotów,
które mogłyby mi spaść na głowę. Tobie, Sganarelu, chętnie przyzna ę się do wszystkiego;
barǳom rad, iż mogę mieć świadka zna ącego głębię me duszy i prawǳiwe przyczyny
te zmiany.



świętoszek

Jak to! Więc pan, w nic nie wierząc, chcesz mimo to odgrywać rolę świątobliwego
człeka?

 
Czemużby nie? Iluż luǳi, tak ak a, chwyta się tego rzemiosła i posługu e się tą samą
maską, aby świat tumanić!


Och, cóż to za człowiek! Cóż to za człowiek!

 
Nie ma w tym żadnego wstydu; obłuda est ǳiś barǳo w moǳie, każde zaś modne
szelmostwo może uchoǳić za cnotę. Nie ma lepszego zawodu niż rola świętoszka. Taka
mistyﬁkac a, uprawiana zawodowo, da e ǳiś naǳwycza ne korzyści. To sztuka, w które
komedianctwo zawsze może liczyć na względy, bo chociaż kto e prze rzy, nie ośmieli się
wystąpić przeciw niemu. Wszystkie inne przywary wystawione są na sąd bliźnich i każdy ma prawo głośno e potępiać; ale obłuda est szelmostwem uprzywile owanym, które
własną ręką zamyka usta całemu światu i cieszy się w spoko u wszechpotężną bezkarnością. Wchoǳi się, ǳięki te komedii, w ścisłe stosunki z całym pobożnym bractwem.
Kto ednego zaczepi, natychmiast poruszy wszystkich przeciw sobie. Ci bowiem, których
dobra wiara nie ulega wątpliwości i których każdy zna ako luǳi naprawdę pobożnych, ci,
powiadam, pada ą zawsze oﬁarą obłudników; w święte naiwności pozwala ą się woǳić
szalbierzom na pasku i popiera ą ślepo tych, którzy małpu ą ich świątobliwe wzięcie⁴⁸.
Czy myślisz, że mało znam luǳi, którzy, ǳięki takie sztuczce, zręcznie rzucili zasłonę na
wybryki młodości, otulili się szczelnie płaszczem nabożeństwa, i, pod tym czcigodnym
ubraniem, kupili sobie przywile na wszelkie ła dactwo? Nic to, że świat zna ich prawǳiwą wartość i wie, co myśleć o nich; to wcale nie osłabia szacunku i znaczenia, którym się cieszą wśród luǳi; świątobliwe pochylenie głowy, pokorne westchnienie i oczy
wzniesione w górę wystarczą, aby okupić w oczach świata ich wszystkie postępki. Pod tą
wygodną pokrywką pragnę i a się schronić, i zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim
sprawkom. Nie wyrzeknę się byna mnie dawnych słodkich przyzwycza eń; ale będę się
z niemi starannie ukrywał, zabawia ąc się w ciszy i bez rozgłosu. Gdyby mnie wreszcie
i odkryto, palcem nawet nie potrzebu ę ruszyć; cała klika u mie się za mną natychmiast
i bronić mnie bęǳie zawzięcie wbrew wszystkiemu i przeciw wszystkim. Słowem, to edyny sposób, aby móc bezkarnie robić, co tylko człowiek zapragnie. Uczynię się cenzorem
wszelkich postępków bliźniego, wydawać będę wyroki na wszystkich, a dobre mniemanie mieć będę edynie o sobie. Gdy mnie kto raz boda na lże obrazi, nie przebaczę mu
nigdy, i zachowam dlań, pod maską słodyczy, nieubłaganą nienawiść. Ogłoszę się mścicielem interesów nieba i, pod tym wygodnym pozorem, będę ścigał mych nieprzy aciół,
oskarża ąc ich o bezbożność. Potraﬁę podburzyć przeciw swym wrogom żarliwych gębaczy, którzy, nie wieǳąc o co choǳi, zaczną pomstować przeciw nim publicznie, obrzucać
⁴⁸wzięcie (daw.) — zachowanie. [przypis edytorski]
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Świętoszek

ich obelgami i poruszać na szkodę tych wyklętych wszystkie swo e wpływy. Oto, w aki
sposób trzeba korzystać ze słabości luǳkich i ak rozumny człowiek umie się dostroić do
ułomności swego czasu.


O nieba! Co a słyszę? Brakło panu eszcze zostać tylko obłudnikiem, abyś uż był
skończony pod każdym względem; to uż szczyt wszelkie ohydy. Panie, tym razem uż mi
się przebrało; muszę powieǳieć, co mam na sercu. Czyń pan ze mną, co ci się podoba; bĳ,
zatłucz kĳami, zabĳ, eśli masz ochotę: muszę ulżyć sercu i, ako wierny sługa, powieǳieć
ci to, co się należy. Wieǳ pan zatem, że póty ǳban wodę nosi, póki się ucho nie urwie;
że, ak dobrze powiada ów autor, którego nie znam, człowiek est na tym świecie niby ptak
na gałęzi; gałąź trzyma się drzewa; kto trzyma się drzewa, ten rząǳi się dobrymi zasadami;
dobre zasady więce są warte niźli piękne słówka; piękne słówka słyszy się na Dworze; na
Dworze gnieżdżą się dworacy; dworacy idą za modą; moda płynie z wyobraźni; wyobraźnia
est własnością duszy; dusza to to, co nam da e życie; życie kończy się ze śmiercią; śmierć
każe nam myśleć o niebie; niebo zna du e się ponad ziemią; co ziemia, to nie morze;
morze podlega burzom; burze miota ą okrętami; okręty potrzebu ą dobrego sternika;
dobry sternik musi być roztropnym; roztropności nie spotyka się u młodych; młoǳi
winni są posłuszeństwo starszym; starzy przywiązani są do bogactw; bogactwa czynią
bogaczy; bogacze nie są uboǳy; uboǳy ma ą potrzeby; potrzeba nie zna co prawo; kto
nie zna co prawo, ży e ak bydlę; z tego więc wynika, że pan bęǳiesz potępiony i pó ǳiesz
do wszystkich diabłów.

 
Wspaniałe rozumowanie!


Jeśli to pana nie zdołało przekonać, nie ma uż rady dla pana.

 
 ,  , .

 
Rad estem, don Juanie, że cię spotykam: wolę tu pomówić z tobą, niż szukać cię
w domu. Pragnę cię spytać, coś wreszcie postanowił? Wiesz dobrze, że ta sprawa mnie
przede wszystkim dotyczy i że zobowiązałem się w twe obecności, iż sam ą załatwię. Co
do mnie, nie ukrywam, pragnąłbym barǳo, aby się rzecz ułożyła po ednawczo. Wszystko byłbym gotów uczynić, by skierować twó umysł na tę drogę, i nakłonić cię, abyś
publicznie uznał siostrę naszą za żonę.

 
obłudnym tonem:
Niestety! Pragnąłbym barǳo, z całego serca, dać panu zadośćuczynienie którego się
domagasz; ale niebo sprzeciwia się temu stanowczo. Ono tchnęło w mą duszę postanowienie odmiany. Nie mam teraz innych pragnień, ak tylko wyrzec się zupełnie wszelkich
ziemskich uczuć, wyzbyć się na rychle znikomych marności i przez surowe umartwienia
okupić zbrodnicze postępki, do których mnie popchnęło zaślepienie młodości.


Ten zamiar, don Juanie, nie stoi wszak w sprzeczności z mym życzeniem. Pożycie przy
boku prawowierne małżonki da się barǳo dobrze połączyć z chwalebnymi postanowieniami, którymi niebo cię natchnęło.

 
Niestety! Nie. Siostra wasza również goǳi się z tym zamiarem i sama postanowiła
zamknąć się w klasztorze. Obo e nas równocześnie nawieǳiła łaska.

 
Powrót e do klasztoru nie starczy nam żadną miarą za zadośćuczynienie, świat bowiem może go przypisać two e wzgarǳie: honor nasz domaga się przeciwnie, aby żyła
z tobą.
 Don Juan



 
Upewniam pana, że to niepodobieństwo⁴⁹. Co do mnie, pragnąłbym tego na goręce ;
ǳiś eszcze nawet prosiłem niebios o radę w tym wzglęǳie; ale, w czasie modlitwy,
usłyszałem głos, który powieǳiał mi, iż nie powinienem myśleć o pańskie siostrze, i że,
ży ąc z nią, z pewnością nie osiągnąłbym zbawienia.

 
Myślisz, don Juanie, że zdołasz nas omamić tą wymówką?

 
Jestem posłuszny głosowi nieba.

 
Jak to! Chcesz nas skwitować przez podobne baśnie?

 
Niebo tego pragnie.

 
Nato wyrwałeś siostrę z klasztoru, aby następnie ą rzucić?

 
Niebo tak każe.

 
I my mielibyśmy ścierpieć taką plamę naszego rodu?

 
Poświęćcie to niebu!

 
Ech, cóż! Ciągle to niebo!

 
Niebo sobie tego życzy.

 
Dość na tym, don Juanie, rozumiem. Nie tu zażądam od ciebie porachunku; to mie sce nie nada e się po temu; ale potraﬁę cię znaleźć i to niedługo.

 
Uczynisz, co zechcesz. Wiesz dobrze, że na odwaǳe mi nie zbywa i że potraﬁę użyć
me szpady, gdy trzeba. Za chwilę przechoǳić będę ustronną uliczką, która prowaǳi do
klasztoru; oświadczam ci ednak, że nie a bić się pragnę. Niebo broni mi takie myśli;
ale, eżeli mnie napadniesz, zobaczymy, co z tego wyniknie.

 
Zobaczymy, zaprawdę, zobaczymy.

 
 , .


Panie, cóż pan znów przybrał za akiś styl diabelski? To gorsze, niż tamto wszystko!
Doprawdy, wolałem uż pana takim, ak byłeś. Ufałem ciągle eszcze w pańskie nawrócenie; ale teraz użem zwątpił zupełnie, i myślę, że niebo, które cierpiało pana aż do te
chwili, nie zdoła wreszcie strawić tego ostatniego paskuǳtwa.

 
No, no, niebo nie bierze rzeczy tak ostro, ak mniemasz. Wierz mi, gdyby, za każdym
razem kiedy luǳie…

⁴⁹niepodobieństwo (daw.) — coś niemożliwego. [przypis edytorski]
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 , ,  w postaci zakweﬁonej damy.


spostrzegając widmo:
Ach, panie, oto niebo do ciebie przemawia i da e ci ostatnią przestrogę.

 
Jeśli niebo da e mi przestrogę, niechże się tłumaczy nieco aśnie , gdy pragnie, abym
e zrozumiał.


Don Juanie, zosta e ci tylko edna chwila, byś mógł korzystać z miłosierǳia niebios.
Jeśli nie skruszysz się natychmiast, zguba two a postanowiona.


Panie, słyszy pan?

 
Kto śmie przemawiać w ten sposób? Zda e mi się, że znam ten głos.


Ach, panie, to duch! Pozna ę go po choǳie.

 
Duch, widmo, diabeł, zaraz się przekonamy. Widmo odmienia się i ukazuje się w postaci
Czasu z kosą w ręce.


O nieba! Wiǳi pan, ak zmieniło postać?

 
Nie, nie, nic w świecie nie zdoła prze ąć mnie obawą. Ostrzem szpady sprawǳę, czy
żywe ciało. Widmo ulatuje w chwili, gdy   chce je ugoǳić.


Och, panie, podda się tylu świadectwom i ukórz serce.

 
Nie, nie, niech się ǳie e, co chce; nie bęǳie powieǳiane, żem był zdolny się ukorzyć.
Dale ! Chodź za mną.

 Ó
  ,  , .

 
Wstrzyma się, don Juanie. Dałeś mi wczora słowo, że przybęǳiesz do mnie na wieczerzę.

 
Tak. Gǳież mam się udać?

 
Poda mi rękę.

 
Oto est.

 
Don Juanie, zatwarǳiałość w grzechach sprowaǳa śmierć straszliwą, a kto odrzuca
łaskę niebios, otwiera drogę gromom ich sprawiedliwości.

 Don Juan



 
O nieba! Co się ǳie e ze mną? Ogień niewiǳialny mnie pali… Och, cóż za cierpienia,
całe me ciało sta e się płonącym stosem. Och! Piorun pada wśród błyskawic ze strasznym
hałasem i uderza w  . Ziemia otwiera się i pochłania go; Z miejsca, w którym
zniknął, buchają płomienie.

 Ó

sam:
Och, mo e zasługi⁵⁰! Mo e zasługi! Oto, ǳięki ego śmierci, każdy est pokryty. Obrażone niebo, zgwałcone prawa, uwieǳione ǳiewice, zhańbione roǳiny, znieważeni roǳice, unieszczęśliwione żony, mężowie wtrąceni w rozpacz, cały świat est ukontentowany;
tylko a eden, nieborak, tracę. Mo e zasługi! Mo e zasługi! Mo e zasługi!

⁵⁰zasługi — zapłata za służbę. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moliere-don- uan/
Tekst opracowany na podstawie: Molier, ǲieła, tom trzeci, tłum., oprac. i wstęp Boy, wyd. nowe, Instytut
Wydawniczy ”Bibǉoteka Polska”, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Piotr Kowalik, Tadeusz Boy-Żeleński.
Publikac ę wsparli i wsparły: Skalee, Paweł Wroniszewski, Bronisław Larek, Czesław Surówka, Anna, Gepa,
Matow, Andrze Pietranik, mg, Karol Grabowski, Krzysztof Rokicki, Zamiast papierosów książka!, Łukawska
Marzenna, Michał Borek, Belfer, Biedny student, Mariusz Listewnik.
Okładka na podstawie: Www.CourtneyCarmody.com\/@Flickr, CC BY-SA .
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

 Don Juan



