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,,LA CELESTINE" 

Między nikłymi przejawami teatru w Hiszpanii do roku 
1499, a jego przebogatym i wszeehstronnym rozkwitem 
w wieku XVI!, zajmuje „La Celestina" Tragicomedia de 
Calixto y Melibea" miejsce pośrednie. Miejsce pośrednie 

w przestrzeni, bo jeżeli idzie o wartość literacką. bogactwo 
motywów, rpomysłowość - „La Celestina" wychodzi daleko 
poza swą epokę i promieniuje długo na teatr rodzimy. 

Zjawisko zdumiewające, a zarazem typowe dla twórcz.ości 
hiszpańskiej: obszerne dzieło, Jdóre wyłania się nagle, niby 
oaza wśród pustyni, wielki obraz obyczajowy - choć pod
malowany od ujemnej strony - którego autora szukać 

dopiero potrzeba. 
Dzieło se.tuk.i jest bowiem zawsze w Hiszpanii więcej 

własnością ludu, narodu, publiczności, dającej mu pełne 

uznanie, niż jednostki, iktóra nie dba o własny laur. 
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Charakterystyczna beZJtroska hiszpańskiego autora o dalsze 
losy własnego dzieła, o zachowanie jego autentyczności, 

znajduje najlepszą ilustrację na przekładzie „Celestiny". 
Chociaż bowiem wielu 'krytyków stanęło tna -sta:nowisk~ że 
z 21 aktów, jakie ma dziś „Celestina" (pierwotnie komedia 
16-aktowa), akty I - XVI są dziełem Fernanda de Rojas, 
a reszta jest dodatkiem jednego lub kilku autorów, to 
zdania są tu jeszcze podzielone. Skąpe bowiem i niejasne 
dane, znajdujące się w utworze, nie naświetlają dostatecz
nie kwestii. Niektórzy ikryitycy dawn•iejsi i najnowsi sądzą, 
opierając się na przedsłowiu, że kto inny jest. twórcą I aktu 
i interpolacji od aktu XVI, a Fernando de Rojas napisał 

15 środkowych aktów: Tymczasem przypisywanie I aktu 
innemu autorowi jest prawdopodobnie mistyfikacją, fik
c ją literacką, używaną od dawien dawna. Całość od 
I-XV-go aktu jednolita, jakby z jednej bryły rzeźbiona, 

identyczny język i styl, wydaje się tu wykluczać róimość 
autorów. I 

Niewiele jest dzieł w literaturze europejskiej, które by 
nastręczały tyle problemów bibliograficznych, co „Celesti
na". Data powstania tego utworu jest równie kwestiono
wana, jak sprawa autorstwa. Według ustalonych dziś 

danych komedia została napisana po zdobyciu Grenady, 
między rokiem 1492 a 1497, tak że wydanie z r. 1499 
(Burgos), m„-ażane zwykle za najważniejsze; nie jest editio 
!Princeps. 

Niejasna jest rówmez dla badaczy lokalizacja akcji 
utworu. Mając do wyboru: Salamanca - SewUla - Toledo, 
przyjąć musieli jakieś nieokreślone miasto. Wątpliwość bu
dzić musi również wiadomość z Listu (w przedsłowiu), 

jakoby 15 aktów powstało w cią~u 2 tygodni wakacyjnych. 
Trudno sobie bowiem wyobrazić, by utwór tak dojrzały 

był improwizacją młodzieńca - studenta na wywczasach 
letnich. 

Mamy bowiem do czynienia z dziełem, !które sobie odrazu 
2Jdobyło pierwsze miejsce w literaturze. O niezwykłym po
wodzeniu „Celestiny" świadczą przede wszystkim lic:zine wy
dania. Począwszy od w. XVI ma ona 80 wydań hiiswańskich, 
13 przekładów włoskich, 11 francuskich, po ·kilka tłuma
czeń w innych językach, a we własnym wiele !kontynuacyj 
opracowań i bezpośrednich naśladownictw. Nawet Calderon 
podjął ten sam temat, ale niestety, jego „Celestina" zaginęła. 
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Poczytność „Celestiny" pobił do
piero „Don Kiszot". 

Licząc się z jej sławą, nawet in
kwizycja nie IPOłożyła veto jej roz
powszechnieniu. W.prawdzie Vives 
nazwał ją „książką niosącą zarazę" 

(„liber pestifer"), Alejo VenE:
gas chciał zmienić imię bohaterki 
na Scelestina (od scelus - zbrod
nia), z tekstu dalszych wydań wy
rzucono niektóre myśli antykatolic
kie, ale istota dzieła pozostała bez; 
zmiany. 

A ipmecież zdawano sobie współ-
cześnie SiPrawę, że książik:a nie jest 
budująca. W,prawdzie w prologu i 
epilogu, które zostały dodane w dal
szych wydaniach, wyjaśnia autor 
cel napisania utworu. Uważa, że 

w Hiszpanii mnoźą się niebezpiecz
ne :przygody miłosne, których ofiarą 
staje się niedoświadczona młodzież. 
Czystym więc jego zamiarem (1 im
p i o mot i v o") jest przestrzec za
kochanych, by nie wpadali w sidła 

intrygantek .i niewiernych sług. W 
oktawach końcowych raz jeszcze 

ZOFIA KALI~SKA 

usprawiedliwia frywolność utworu ZOFIA BIELEWICZ 

celem etycznym i każe czytelnikowi 
z tej szpetnej łuski wydobyć czyste 
ziarna nauki moralnej. 

Pomimo tych wyjaśnień, nie u
strzegł się autor od zarzutu cyniz
mu i „deptania świętości" - jak 
sam mówi w przedsłowiu do przy
jaciela, spotkał się z licznymi na
ganami. 

Jako dzieło liiterackie „La Cele
stina" wniosła przecież tyle nowego, 
tkwiła tak silnie w ludowości, w rze
czywistości narodowej, tak odpowia
dała smakowi i zainteresowaniu sze- DANUTA CWYNAROWNA 
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rakkh mas, że musi być uważana za arcydzieło, pierwsze 
od 1poozątku istnienia literatury his7i)ańskiej. Doskonała 

i czysta proza okazała się tu po raz pierwszy godną wypo
wiadania, obok poezji, wszystkich myśli lud:zftdch. Już samo 
użycie prmy w utworze literackim było w HiszpanM śmiałą 
inowacją. Język ówO"Lesny uważano za tak nierozwinięty, 
że nikt nie odważył się pisać dzieł s:z.Jtuki prozą. 

„La Celestina" staje od razu na wysokości zadanfa. Wzo
rowa pod względem języka -i stylu, o nie:z.równanej d.ialek
tyee i retoryce, dostosowuje styl giętko do osób i sytuacji, 
osiągając 'N licznych par.tiach !Pełnię prawdziwej poezji. 

Lecz to nie wszystko: utwór charalkteryzuje dojrzałość 

pomysłu, doskonała analiza psychologiczna, udatny ryswiek 
charamterów i głęboka rzmajomość życia. Jakkolwiek autor 
posiada eiiudycję humanisty, nie skusiła go chęć naślado
wania źródeł antycznych, nie spaczył pedantyzm pseudo
kllasyczny. Jest myślicielem i subtelnym a dojrzałym znaw
cą życia. 

Współistnieją w „Celestinie", jak w późniejszym dramacie 
romantycznym elementy 'kontrastowe: ideaMzm i realizm, 
tragi:1llll i komizm, patos i humor, miejscami forma nie
skoordynowana z epiczną treścią. Dawniejsze dzieła lite
rackie dawały sytuacje nieprawdopodobne i osobistości po
zbawione nunieńca życia. Tutaj autor maluje głębokie, 

prawdziwe uczucia i każe O"Lyitelnikowi myśleć i ciel'IPieć.ze 

swymi bohaterami. Nie 1Patrey na życie wzrdkiem opty
misty: widrzi w nim zawody, smutki i ból. Ale ukazuje 
poezję namiętności i jej fatalizm. Miłość jest bowiem 
w „Celestinie" tym, czym a n a n k e w tragedii greckiej. 
RealiZJ1I1 „Celestiny" jest zU1Pełnie objektywny i bezosobowy. 
Wśród obrazów pesymistycznych zarysowuje się, w postaci 
Parmena, przyszły gr ac i os o Lopego de Vega, typ 
!Praktyczny, ściągający na <Ziemię donkiszotowskie zapędy 

Calista. 
Ważną rolę odgrywa „Celestina" w dziejach dramatu 

hiszpańskiego. Chronologicznie teatr hiszpański w swych 
momentach szczytowych jest wspóbczesny Szekspirowi. 
Szekspir bowiem przychodzi na świat w r. 1564, . a więc 

w dwa lata później niż Lqpe de Vega (1562-,1635), jest 
o parę lat starszy niż Tirso de Molina (1571-1648) i Alarcon 
(ur. z końcem XVI w. - 1639). Dopiero Calderon przesuwa 
się już do dalszej epoki (1600-1681). 

Teatr hiszpański, podobnie jak 
szekspirowski, jest daleki wpływom 
obcym, i właśnie swej ludowości 

zawdzięcza oryginalność, która roz
strzygnęła o jego historycznym zna
czeniu. 

W procesie rozwojowym teatru 
hiszpańskiego „La Celestina" ode
grała niepoślednią rolę. Nazwano ją 
„blaskiem wyprzedzającym światło" 
l(de Lavigne, „Essai historique sur 
lla Celestine"), zwano ją również 

matką dramatu hiszpańskiego. 

Ale czy sama „Celestina" to istot
cnie dramat, czy tylko powieść w for
mie dialogu? 

Zrazu nosi nazwę komedia jak 
każdy ówczesny utwór dramatyczny, 
później t r a .g i k om e d i a nazywa
ją ją również komedią powieściową 

(„com ed i a n o vel es ca"). Ma 
istotnie epiczna-dramatyczny cha
rakter. Podział na akty, :fiorma dia
logu - to cechy zewnętrzne tee.tru. 
Ale także ton dramatyczny, żywość 
akcji, jej sprawność i prostota, pla
stycznie zarysowane charaktery, głę
bokie poczucie konfliktu i kontras
tów nadają jej charakterystyczne 
znamiona dramatu. Tylko że dramat 
ten przybrany jest jeszcze w szero
kie epickie szaty. Kompozycję „Ce
lestiny" cechuje rozlewność, a do
kładność opisów kwalifikowałaby ją 
jako powieść. „La Celestina", posia
dając wiele wartości nowelistycz
nych, jest niewątpliwie pierwszym 
prawdziwym utworem drama
tycznym. Autor zdawał sobie jednak 
sprawę z jego niedomogów scenicz
nych i wyraźnie wypowiedział swą 
intencję: utwór ma być czytany 

ALICJA RACISZOWNA 

EW A BROK-BRZESKA 

ZOFIA WILCZY.NSKA 
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w grupa.eh przyjaciół - podaje nawet uwagi co do sposobu 
reaytacji,' tomł~ i· gei;tów.' · 

Powiedziano 'słusznie, że w „Celestinie" są wszystkie istot
ne I składniki -stylu > hiszipańskiego: realizm epicki poematu · 
„El , Mio Cid", , ascetyzm Llulla, humoryzm Arcipreste de 
Hita, podżwięk . Romancera w zakresie języka ludowego. 
i d.rzysłów hiszpańskich, powieść sentymentalna, wzorowana. 
na i „Carcel de amor" Diega de San Pedro (wydanej na. 
kr!łtlm przed „Celeśtiną"). 

W :!os~~u. ~-~: li_teratury poprzedzającej ją odegrała „Ce
les\:ina" rolę socrzeWki. Są w niej reminiscencje klasyczne 
Owidiusza (stara Dipsas, · występująca w „Elegiach") i Wer
giliusza, komedii Plauta i Terencjusza, które podsunęły 

autorowi „Celestiny" niektóre pomysły. Prototyp bohaterki 
zn~jdujemy w: komedii łacińskiej .w. XI! (Pamphilus, De 
Atjiore - Vetula), ·ale bezpośrednio na postać Celestyny 
~łynęło zapewne jedno z dzieł literackich wieku XIV. 
Ki~runek dydaktyczno-moralizatorski tego okresu reprezen
tuj~ w Hiszpanii arcypasterz z Hity - Juan Ruiz. „Libro 
dei buon amor" (w połowie w. XVI) - traktat o „dobrej" 
miłości, kontrastującej ze świecką, szaloną (am o -r mu n
d af n o, 1 o co"), daje wyraziste postaci, zwłaszcza kobiece, 
a wśród nich - zapewne - pierwowzór Celestyny, zausz
niczkę klasztorną . donia Urraca („Trotaconventos"), świę

toszkę - stręczycielkę. 

W poezji satyrycznej tego czasu osobne miejsce zajmuje 
Alfonso Martinez de Toledo, arcypasterz z Talavera i jego 
dzieło pt. „Corbacho o rE!Ilrobacion de amor mundano" 
(„Bicz czyli odrzucenie miłości świeckiej"), piętnujący ko
biecą próżność, obłudę, egoizm i swawolę. Utwór ten i po
dobne jemu, wywołały nawet sprzeciw zwolenników płci 

nadobnej, niemniej wywarły wpływ na obraz obyczajowy 
Ś\viata „Celestiny", tak jak i wspomniana już powieść ale
goryczna „Carcel de amor" (1492 - „Więzienie miłości"). 

I rpowieść rycerska, opiewająea miłość romantyczną, ba
jeczne przygody, dantejskie alegorie i cierpienia kochan
ków - znajduje echo w „Celestinie". Powieść ta stanowi 
już niejako przejście ze średniowiecza do okresu nowożyt
nego. Odwaga i wojowniczość rycerza - to jeszcze elementy 
średniowiecza. Dołączają się do nich nowe formy życia 

duchowego, .pragnienie przygody i miłość - uwielbienie: 
która jest czymś zupełnie odmiennym od miłości teologicz-
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nej w „Boskiej Komedii". A wyraża 
się w „La Celestina" w pamiętnych 
słowach Calista. 

„Jestem wyznawcą Melibei, Me
libeę udwielbiam, w Melibeę wierzę 
i Melibeę kocham„.". 

Te elementy nowoczesne, wystę

pują już w pierwszej powieści ry
cerskiej „El Caballero Cifar". 

„La Celestina" przedstawia rów
nież przejście ze średniowiecza do 
czasów nowożytnych. Stop różno
rodnych elementów odbywa się w KAZIMIERZ WICHNIARZ 

klimacie dojrzewającego Renesansu 
i nadaje dziełu charakter humani-
styczny. Osoby tego dramatu są 

ludżmi nam bliskimi; sama Celesty
na jest postacią średniowiecza hisz
pańskiego, ale poczueie wartości ko
biety w życiu jest już renesansowe. 

Przed ukazaniem się „Celestiny" 
w Hiszpanii spotykamy zaledwie za
czątki dramatu - tu odrazu akcja, 
kapitalna intryga i wspaniałe typy. 
Ale spowodował to bezprzecznie po
wiew Odrodzenia. Już dramatowi 
nie wystarczał kult religijny. Duch EUGENIUSZ STAWOWSKI 

czasu wymagał przedstawienia praw-
dziwego życia, realnych charakte-
rów, nie unikał drastyczności. Z „Ce
lestiną" rodzi się Renesans hiszpań
ski i jego teatr: dojrzały, ludzki 
i naturalny, refleksyjny i artystycz
ny. 
Połączenie dwóch światów prze

wija się przez całą akcję „Celesti
ny" i dokonywa się na pozór har
monij nie. 

Ce 1 est y n a jest koncepcją śred
niowieczną, narzędziem grzechu, re
prezentuje mądrość na usługach 

egoizmu i własnego zysku świado- LEON ZAl.UGA 
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mie i przede wszystkim, a nieświadomie na usługach od
wiecznych <praw natury. Ta demoniczna postać nie m a 
równej sobie w literaturze europejskiej. I jeżeli zwykle 
podnosi się, że z pięciu ogólno-ludzkich typów literatury 
światowej - dwa stworzyli Hiszpanie, a są nimi Don. 
Kiszot i Don Juan, to można by tu dodać jeszcze Celestynę_ 
A choć Azorin, współczesny nam krytyk temu przeczy. 
musimy podkreślić, że ma ona coś s at a n i cz n ego 
w ·sobie. Już wielki po li hist or Menendez y Pelayo uwa
żał, że jest to geniusz zła, uosobiony w kreaturze niskiej 
i plebejskiej, lecz bardzo inteligentnej i chytrej, o nowo
czesnym doświadczeniu i przewrotnej sile woli. 

Jak Celestyna, tak Cal isto i Mel i be a (para wzo
rowa dla Romea i Julii.i), należą do epoki uniwersalnej 
i wiecznej, poza czasem i przestrzenią. Calisto jest repre
zentantem n eo pl a to n izm u w koncepcji idealistycznej) 
swej ukochanej. Jest to prawdziwy kult najwyższego piękna. 
Dla młodego entuzjasty, trochę don Kiszota, kochanka jest 

najwyższym ideałem. 

Mel i be a - to przedstawicielka Renesansu z końca wie
ku XV, kobieta o piękności zmysłowej i wiec2'Jl1ej, z obraz
ków Leonarda da Vinci i Rafaela. Opis jej dokładny. 
w; którym Calisto rozkoszuje się niejako każdym sziczegółem . 
odpowiada stronie zmysłowej. Jej charakter duchowy do
pełnia obrazu: Melibea jest uosobieniem wiecznej kobie
cości ciałem a zarazem ideału duszy. 

Wykiadnikiem dwóch różnych światów, sprzęgających si~ 
w „Celestinie", jest również język. Jej autor pierwszy pod
niósł mowę potoczną do funkcji środka artystycznego. Pier
wszy użył wyrażeń i przysłów ludowych w dziele sztuki. 
stał się nawet jednym z ich najbogatszych źródeł. Ale p a 
nowie i ich słudzy błyszczą erudycją renesansową, a lud -
a przede wszystkim Celestyna - posługuje się językiem 

ludowym. 
Akcja dramatyczna obraca się około motywu miłości 

i śmierci, zarówno średniowiecznego, jak chrześcijańskiego . 
zestawienie przyjemności i cierpienia, miłości i śmierci jest 
bardzo średniowieczne, i szekspirowskie, i romantyczne. 
Funkcja psychologiczna każdej osoby dramatu - bo nawet 
drugorzędne postacie mają określoną osobowość - rozwija 
się logicznie, nim dojdzie do punktu kulminacyjnego. 

Ale zderzenie tych dwóch światów mogło wywołać tylko 

.to 

katastrofę. Do śmierci Celestyny 
wszystko było komedią miłości i ży
cia. Z jej śmiercią akcja zmien.ia 
się w tragedię. Ta nagła z.miana jest 
może najsilniejszym efektem w ca
łym utworze. Odtąd splot ·wypad
ków, wewnętrzna logika zdarzeń -
tragizm, któ1:.y wystąpi później u 
Szekspira - prowadzi nieuchron
nie do śmierci kochanków. 

Na skrzyżowandu Sredniowiecza 
i Renesansu konflikt między miłoś
cią zmysłową a chrześcijaństwem, 

między ~rawem a nadużyciem mógł 
się zakończyć tylko tragic:z.nie, Il!ie
jako karą losu dla obojga kochan
ków, którzy przekroczyli granice 
namiętności. 

• * • 
„La Celestina" stanowi ważną po

zycję w histordi dramatu hiszpań

skiego, ponieważ nosi w sobie za
rodki najbardziej swoistych gatun
ków narodowego teatru hiszpat'l
skiego. 

Jej nalot powieściowy, łączy in
trygę miłosną z lirycznym patosem, 
przybiera .później tzw. komedia po
wieściowa i k om e d i a p ł a s z cz a 
i. s zip ad y. („Comedia novelesca" 
i „oomedia de capa y espada"). Obie 
formy rozwija już z pewną dozą 

artyzmu Tor.res Naharro, a dopro
wadzają do mistrzostwa wielcy pi
sarze dramatyczni w. XVII. 

Realizmem swym, który przejawia 
się tPrzede wszystkim w obrazie 
:lJWYCZaJOW i obyczajów hiszpań

skdch, daje „Celestina" początek ko
medii obyczajowej („comedia de co
stumbres"); - wzorują się na niej 

~ 
.......:..-..... ....... ~-..... ...J 
LEON NIEMCZYK 

MARIAN GAMSKJ 

JE!!ZY ANTCZAK 
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Lope de Rueda i Juan Timoneda, rozwijając ją w tak zwany 
„pasos". 1 

Cervantes w swej noweli „La tia fingida" naśladuje 

„Celestinę" i to nie tylko w charakterystyce bohaterki. 
Wpływ jej znać również w jego intermediach. Wpływ „Ce
lestiny", poza „Doroteą" Lope de Vega, przewija się przez 
caly XVI! wiek hiszpański, a dość wcześnie przekracza 
granice swej ojczyzny; zwłaszcza wywiera znaczny wpływ 
na komedię we Włoszech, gdzie zaraz z początkiem 

w. XVI tłumaczenia jej są w obiegu. 

• * • 
Nie sprawdziło się przekonanie krytyków w. XIX, którzy 

z góry przesądzili, że „Celestina" nigdy się nie pojawi na 
scenie. Jeszcze w r. 1913 móvvi Cejador y Frauca (Clasicos 
castellanos, 20) w przedmowie do wzorowego wydania „Ce
lestyny" : jej duch jest dramatyczny, dramatyczne osoby, 
wewnętrz.ne rozwinięcie tematu i język dialogu .. „ nie jest 
ani powieścią udramątyzowaną, ani poematem dramatycz
nym, - jest czystym dramatem i dlatego może nie nadaje 
się do przedstawienia na scenie, jak życie samo ... " 

A może jednak okaże się co innego? ... 

STEF ANIA CIESIELSKA BORKOWSKA 

JERZY KACZMAREK RYSZARD ZUCHOWSKl 

JADWIGA CHOJNACKA 
W ROLI CELESTYNY 



POCZĄTEK I ROZKWIT 
TEATRU HISZPAŃSKIEGO 

Jednym z głównych elementów teatru hiszpańskiego jest 
'taniec. Wśród Basków, potomków tubylców półwyspu Pire
nejskiego, rozwój tańca pantomimicznego rozpoczyna się we 
wczesnej starożytności. W Rzymie, dokąd ściągały tancerki 
z całeg<> świata antycznego, wielką sławą cieszyły się 

Hiiszpanki, jako wykonawczynie najbardziej wyrazistych 
tańców. 

Taniec staje się współczynnikiem wszystkich kościelnych 
uroczystości i procesyj. Wg J. de Iztueta, (Guipurcoaco dan
tza gogoangarrien condaira, wyd. San Sebastian, 1824) -
„Dawne tańce - to właśnie „przedstawienie pieśni przy 
pomocy nóg i różnych ruchów, albo lepiej mówiąc, wierne 
oddanie przy pomocy ciała i głosu tego, co oznacza każda 
nuta pieśni". 

W częstych swych wystąpieniach przeciw „nieskromnoś
ciom niektórych tańców' duchowieństwo ma na myśM nie 
sam taniec, lecz piosenkę, jego werbalny akomrpaniament; 
są bowiem dokumenty stwiierdzające, że kościół pozwalał 

np. ta ń czy ć sarabandę w czasie procesyj, szczodrze wy
nagradzając specjalnie angażowane tancerki. Hra·bina D' Alu
noy w swych „Relations du voyage d'E~agne" wyd. w La 
Haye 1693, rpisze: „Interludia były przeplatane tańcami przy 
dźwiękach harf i gitar. Aktorki miały kastaniety, nosiły 

małe kapelusiki: specjalny kostium taneczny. A gdy wy
konują Sarabandę, tak lekkiie są ich ruchy, że wydaje się, 

iż nie dotykają ziemi. Ileż kunsztu wkładają w gesty 
1 w grę na kastanietach". 

Taniec w znacznej mierze zdecydował o odrębności teatru 
hiszpańskiego, przesądzał swoistość techniki i gry aktor
skiej. Nie w mniejszym stopniu wpłynęła na teatr hiszpań
ski poezja ludowa; od XI wieku datują się wpływy tru
badurów prowansalskich w Katalonii. Hiszpańscy pisarze 
łacińscy nazywają wędrownych żonglerów mimami; to poz
wala sądzić, że nietyllro śpiewali pieśni, ale ilustrowali je 
po aktorsku, może nawet komponując niedł.ugie scenki. 

Teatr rzymski przenikał do Hiszpanii dwiema drogami. 
Wiemy, że w Rzymie wcześnie zaczęły powstawać wędrow
ne trupy, że aktorzy - hlstrjoni - wędrowali po wsiach, 
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łJawiąc słuchaczy żartami, przypowieściami i krótkimi scen
kami. Potrzeba zarobku gnała aktorów poza granice kraju. 
Udawali się najczęściej tam, gdzie stacjonowały obozy 
legionów, dokoła których skupiały się osiedla tuziemców. 

'To ·była droga 1bezpośredniego zetknięcia się rzymskiego 
teatru na prowincji, szczególnie w Hiszpanii, z tuziemcami, 
'którzy zapoznawaii się z rzymskim teatrem ludowym, nie 
literackim a więc niepisanym, przyjmując jego repertuar 
i obyczaje. 

Druga droga, oficjalna: Rzymianie, pragnąc romaniz<>wać 
:swe prowincje, nie zapominali o potrzebach umysłowych 
tubylców: wznosili wspaniałe budowle teatralne, amfiteatry 
i cyrki (np. Terragona, Sagunta, .Italika, Merida), rozpo
wszechniając w ten sposób swój teatr literacki. 

Do roz·woju sceny hiszpańs~iej ,przyczynił się teatr reli
,gijny, który korzeniami swymi sięga obrzędu kościelnego, 

·wspólnego dla całego romańskiego świata katolickiego. Ob
rząd katolicki zawierał w sobie eały szereg momentów, 
<logodnych dla dramatyzacji. 

„Teatralizacja" tekstów liturgicznych rozpoczyna się w 
chwili, gdy chrześcijaństwo staje się religią panującą. Uro

<:zyste procesje, w których pełno elementów teatralnych, 
dają asumpt do v.rprowadzeni.a środków teatralnych i do 
samego nabożeństwa. 

Złoty Okres rozwoju teatru (od połowy XIII do końca 

XV wieokiu) charakteryzuje rozkwit sceny religijnej. Nie 
mniej świecki element wkrada się do przedstawień religij
nych, wzbogacając je i jednocześnie wypracowując formę 

,przyszłego teatru. 

W XV wieku przedstawienia religijne doskonalą się coraz 
bardziej p<>d względem formalnym, przekształcając się po

woli w specyficzny rodzaj dramatu, później nazwanego 
Auto sacramental. 
Dążność do coraz efektowniejszej teatralizacji wystawia

nych widowisk charakteryzują następne dziesięciolecia . 

Przedstawienia rozrastają się niebywale, eliminując często 

element religijny przy pomocy motywów o charakterze 
widowiSkowo-zabawowym, tak że sobór w Warandzie w 1473 
roku wznawia, w bardziej drakońskiej formie, zakaz króla 
Alfonsa X, który jeszcze w r. 1265 dzielił przedstawienia na 
..religijne i świeckie, biorąc w opiekę tylko pierwsze. 

1~ 
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Jest tam mowa o tym, że w dni świąteczne urządzane są 
przedstawienia, do których wprowadza się maski, rpotwory, 
różne gorszące postaci, że wygłasza się obrażające Kościół 

wierszyki i żartobliwe mowy, i że wszystko to od'bywa się 
w ·czasie nabożeństwa. Sobór zakazuje tego rodzaju wido
wisk. W ten sposób Kościół, 'który patronował wprzód 
teatralnym przedstawieniom, teraz ro7JPoczyna walkę z ob
jawami, zdaniem jego, szkodliwymi. I jeśli duchowieństwo 
•bardzo wcześnie zrozumiało siłę agitacyjną teatru, jego zna
<:zenie w dziedzinie wychowania mas, .to i do ludu zwolna 
przenika świadomość, jak potężnym na~ędziem walki jest 
widowis'ko teatralne. 

W.alka między teatrem reli~jnym i świeckim w średnio
wieczu jest odbiciem przeciwńeństw społecznych - walki 
mas ludowych z warstwami U,1przywilejowanymi. I Kościół 

i opierające się o niego państwo ręka w rękę stoją na 
straży teatru religij!Ilego, który umacnia i·ch autorytet; jed
nocześnie starają się zahamować rozwój teatru świeckiego, 
wyrażającego nastroje ludowe kulminujące w niezadowo
leniu skierowanym pod adresem klas rządzącyeh. Rozkład 
religijnego teatru wskutek wsiąkania weń elemerutu ludo
wego, świeckiego - to objaw rozwoju świadomości społecz
nej i krytycyzmu mas ludowych. 

Rozwój handlu i rzemiosła w XVI wieku prowadzi do 
powstania teatru świedkiego i obumierania teatru religij
nego zwłaszcza od chwili, gdy wład:zia królewska poczęła 

szukać oparcia w mieszczaństwie. 
Teatr nizin s,połecznych, dotąd rpozostający na indeksie, 

zyskuje teraz pełne prawo obywatelskie, rozwija się, za
mieniając się stopniowo w teabr warstwy panującej. 

Rok 1492 - to nienniernie ważna data dla Hiszpanii. 
Jesienią tego roku Kolumb odkrywa Amery'kę, położywszy 
tym odkryciem kamień węgielny pod potęgę kolonialną 

Hiszpanii. Zdobycie Grenady pozwoliło Izabelli Kastylijskiej 
i Ferdynandowi Aragońskiemu zakończyć reformy, dawno 
zapoczątkowane, a zmierzające do uporządkowania kró
lestwa. 

Zjednoczywszy Hrs:z,panię unią personaliną, para królewska 
dążyła do ugruntowania władzy absolutnej. Ferdynand ~ Iza
bella złamali przewagę możnowładztwa przez wyzyskanie 
rywalizacji między rodami. Przede wszystkim oparli się na 
miastach, w który<:h stworzono orga!Ilizację polityczno-mili-



tarną: „Związek świętej Hermandad" (1476 r.). Narzędziem 
władzy królewskiej stała się również Inkwizycja ustanowio
na w 1481 r., a zorganizowana w 1483 roku. 

Pod panowaniem Izabelli i Ferdynanda wzrasta szybko 
kultura i bogactwo kraju. $redniowiecze ustępuje przed no
wą kulturą Odrodzenia, której centrum staje się nowo 
utworzony uniwersytet w Alcalli (1508 r.). 

W 1499 roku ukazuje się „Tragikomedia o Kalikście i Me
libei", czyli „Celestyna". Jest to pierwszy utwór tak charakte
rystycznego dla Hiszpanii XVI i XVI! stulecia rodzaju u.:. 
terackiego - powieści hultaj'skiej i awanturniczej. Stano
wiła ona do XVIII wieku niewyczerpane źródło dla 
driamaturgów. ' „Celestyna", napisana prozą, soczystym 
i barwnym językiem, to d:llieło wiernie odbijające obyczaje 
epoki, obfitujące w prawdziwe charaktery, daleko wybie
gające poza ówczesną twórczość. Pomimo, że moraliści 

wszelkich odcieni patrzyli krzywo na tę powieść, a Inkwi
zycja zakazywała czytania jej, zdobyła ona ogromną po
pularność. 

W wieku XVI formuje się ostatecznie hisZJPański teatr 
narodowy; w wieku XVI! osiąga on doskonałość, wyznacza
jącą mu trwałe miejsce w dziejach kultury europejskiej. 
(Lope de Vega„ Cervantes, Tirso de Molina, Calderon). 

W początkach XVI wieku Hiszpania zajmuje jedno z pier
wszych miejsc wśród państw europejskich, jako władczyni 
ogromnych kolonii. Lecz ustrój społeczny tego mocarstwa 
oparty był na niesprawiedliwym systemie feudalnym, od
dającym środki materia1ne w ręce arystokracji i ducho
wieństwa. Głodujący chłopi i rzemieślnicy nie byH w stanie 
znieść nacisku wzrostu cen, spowodowanego nieprzerwanym 
ipołokiem złota. W tych warunkach społecznych złoto pły
nące z Niderlandów i kolonii amerykańskich, nie zasilało 

gospodarczo kraju, ale powoli prowadziło do nieuniknionego 
chaosu i upadku. 

Ogromna ilość kruszcu skupionego w rękach świeckich 

i duchownych możnowładców powoduje zmmeJszenie 
wartości pieniądza i gwałtowną drożyznę. Chronicz
ny kryzys gospodarczy pogłębił antagonizmy między warst
wą rządzącą, a najbardziej upośledzonymi i poszkodowa
IIlymi społecznie grupami. Narasta fala buntu i powstań 
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arobnej szlachty i przedstawicieli gmin miejskich ogarnia-
jąca w 1519-1522 cały kraj. . 

HisZJPania, prowadząc politykę zaborów i wtrącając się 
w zatargi między krajami europejskimi, traci swoją pozycję 
na arenie międzynarodowej i chyli się ku upadkowi. Po·
głębiający się kryzys, sprzeczność interesów klasowych -
znajduje swój oddźwięk w literaturze i sztuce, W XV-XVI! 
wieku drobna szlachta (hidalgia), wydaje ze swego łona 
geniailnych artystów, mistrzów słowa, którzy w twórczości 
swej dają obraz Hisiipanii tego okresu. W ruchu literackim, 
któremu przoduje hidalgia, wyrasta nowa grupa (tzw. „le
trados"), inteligencji pochodzącej ze zdeklasowa•nej drobnej 
szlachty i mieszczaństwa. 

Protest przeciw niesprawiedliwości społecznej znalazł od
bicie w powieści „hultajskiej", awanturniczej, w której roi 
się od niesamowitych obrazów strasznej nędzy lud.u i mo
ralnego upadku warstw uprzywilejowanych. 

Przesiąknięty tym duchem był, rozwijający się w XVI 
wieku, teatr ludcwy, dostępny dla zbierających się na rynku 
widzów. Rzemieślnik sewilSki Lope de Rueda (1510-1565), 
był ojcem komedii hiszpańskiej; sławę zawdzięcza o? krót
kim ludowym scenkom tzw. ,,passos". Została w nich od
malowana cała pstra galeria studentów, chłopów, sług, 
włóczykijów, żebraków, złodziei, głodomorów ówczesnej 
Hiszpanii, nie tracących optymizmu i humoru. 

Od połowy XVI w. warstwa rządząca wpływa na kształ
towanie się teatru narodowego, naginając go do swych 
potrzeb politycznych. Mecenat króla, duchowieństwa i moż
nowładztwa świeckiego wzmacnia pozycję teatru, który 
osiąga swój rozkwit w XVI! w. w twórczości Lope de Vegi 

i Tirso de Maliny. 
Ciesząc się poparciem korony, teatr koc·zystał ze starych 

form. Czerpał natchnienie z takich dzieł jak „Celestyna" 
i „passos" Lope de Ruedy, wykorzystując jednakże tylko 
ich elementy formalne odpowiednio przek.ształcone i przy
stosowane do nowych zadań. Lope de Vega przekształca 
tendencje dotychczasowego teatru ludowego, unikając tak 
charakterystycznego dla Lope de Ruedy krytycznego od
zwierciedlenia rzeczywistości. 

Podobne rozdwojenie obserwujemy w ludowej powieści 
tzw. hultajskiej. Pierwszy ty;p radykalny, wierny tradycjom 
opozycyjnym wywodzącym się z teatru ludowego, kultywuje 
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formy pow1esc1owe w stylu realistycznym z elementami 
ostrej satyry. Drugi, stworzony przez pisarzy popierają

cych władzę królewską, realizuje hasło „jedności narodu 
z dobrym królem". Dobry król w dramacie - postać znana 
z utworu Lope de Vegi, wypiera popularny 1przedtem typ 
„Króla - tyrana". 

Miguel Cervantes (1547-1616), jedna z czołowych postaci 
opozycyjnej grUiPy, do czasu napisania don Kichota wy
stępuje jako dramaturg; pod względem formalnym, „konser
watysta", w pierwszym okresie swej twórczości zagorzały 

przeciwnik Lope de Vegi, którego język i fo.rma były dla 
Cervantesa zby.t wulgarne, stworzył tragedię „Numbucja" 
symb<>lizującą bohaterstwo starej Hiszpanii i 'dążenia wol
nościowe całego narodu. W drugim okresie twórczości Cer
vantes przejmuje jednakże wszystko nowe, co wprowadził 
Lope de Vega na ·scenę. Ale Cervantes nie odtwaxza życia 
realnego, jak to czynił Lope de Vega, lecz szuka natchnienia 
w baśniach i p00aniach ludowych. 

Do dosk001ałości doprowadził formy teatru narodowego 
111ajwięlcszy dramaturg Hiszpanii Lope de Vega (1562-1635), 
który w swej ogromnej spuściźnie literackiej odzwiercied
lił krótkotrwały rozkwit polityczny i gospodarczy kraju. 

Montalvan podaje, że Lope de Vega napisał około dwóch 
tysięcy komedii i czterysta „autos". Tematyka jego jest 
niezwykle różnorodna, ale koncepcja dramaturgiczna da się 
sprowadzić do kilku zasadniczych typów: komedie o świę
tych, komedie ,,ipłaszcza i szpady" komedie, oparte na mo
tywach autentycznych lub pasterskich, lub tema.tycznie 
związane z kronikami, albo z legendami ludowymi. Osoby 
działające w jego komediach niezależnie od tego, czy noszą 
imiona świętych, imperatorów rzymskich, królów hiszpa11-
skich, czy tradycyjne konwencjonalne imiona postaci ko
mediowych, są to realne typy Hiszpanów czasów Lope de 
Vegi lub umowne postaci, ,1uczonej komedii" epoki Odro
dzenia. Znaczny wpływ na jego twórc.zość wywarła co
media dell'arte; wykorzystując jej schemat, potrafił Lope 
de Vega pisać po jednej komedii na dobę. Jako stronnik 
umiarkowanej grupy, ·głoszącej hasło „jedności narodu 
z dobrym królem". nigdy nie był „rewolucjonistą", jak 
chętnie sugerują niektórzy krytycy na podstawie jego sztuk: 
Fuente Ovejuna (Owcze źródło), Peribaniez, czy też „zde
tronizowany król". Wierzący katolik, mający łączność z In-
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kwizycją wierny poddarty 'króla - zawsze i we wszystkich 
sztukach, nawet rewolucyjnych wyprowadzał tezę „jedności 
narodu z dobrym królem". Jeśli smaga kogoś, jeśli walczy, 
to przeciw przedstawicielom feudalnej arystokracji, którzy 
dy·Skredytują w oczach narodu ideę władzy królewskiej. 
Idealizacja władzy królewskiej wypływa z po.budek naów
czas ,postępowych: Lope de Vega walczy swoją sztuką 

o mocną scentralizowaną władzę królewską, sprawiedliwą 

i dbałą o dobro narodu, w pierwszym rzędzie o chłopstwo. 
Jego „dobrzy królowie" to ideały mające służyć za wzór 
żywym władcom. Walcząc z na nowo odradzającym się 

feudalizmem, Lope de Vega podkreśla wartość jednostki 
która dzięki walorom indywidualnym przebija sobie dTogę 
w życiu. Większość jego bohaterów to ludzie nie należący 
do warstw uprzywilejowanych: stąd piętno demokratyzmu 
na twórczości wielkiego dramaturga. Komedie Lope de Vegi 
to barwny pła·szcz, którym poeta przykrywa ułomną rzeczy
wistość hiszpańską. Wielki •przedstawiciel Odrodzenia, epoki, 
która jak mówi Fryder;k .Engels „zrodziła tytanów myśli 
o niezwykłej sile charakteru, niegasnącym zapale twórczym 
i wszechstronn~śd umysłu" - całą .swą twórczością wy
raża protest przeciw starym formom: najwyższą wartość ma 
dla niego życie ziemskie, pełne radości i bólu, ale zawsze 
żywe i barwne. Dlatego jego komedie, podobnie jak drama
ty Szekspira, są przesycone afirmacją doczesności, walką 

ze wszystkim, co przeszkadza ludziom żyć. W twórczości 

jego nie mało pozycji wywodzących się z hultajskiej, czy 
awanturniczej powieści ludowej XV i XVI wieku, również 
z „Celestyny" (szczególnie obyczajowa komedia „Calan 
Castrucho", w której niepoślednią rolę odgrywały kurty 
zany). 

Wspaniały rozwój teatru w końcu XVI w. i jego wpływ 
na masy ludowe zaniepokoił warstwy rządzące. Wydano 
szereg ograniczeń; dekret Fi14Ja III z r. 1600 wiprowadza 
za1kaz występowania kobiet w męskkh strojach, aktorki 
mają prawo grania tylko razem ze .swymi ojcami lub mę
żami; udziela się pozwolenia na granie komedii tylko 
4 trupom teatralnym itd. Te zarządzenia wskazują, że teatr 
odbiegł od pai1stwowej linii politycznej. Wtedy to właśnie 
(XVII w.) Kościół i król zaczynają uprawiać protekcję 

w stosunku do dramaturgów, nadając im świeckie i du
chowne stanowiska (Tirso de Molina, Calderon). Zmuszony 

24 

tworzyć dłą. sc~y:. dwo.rs]\iej,, dlą. ;v.;ybr,anego widza, odrywa 
się pisarz od gleby ludowej, która tak ożywczo działała na 
teatr LGpe'• de Vegi. •. Dramat· h.iszpański trai;:i charakter lu
dowy, nabiera cech i;>oe.tyckiej .. ra~iJła.dy . Wzm,ożenie reakcji 
feudalna-kościelnej w ·X:VIl . w •. wnoi;i do dramatu elementy 
pesymizmu, .• mist:Yld i .fanaty;zm.u,• Daje ternu wyraz twór
czość wielkich dramatuirgów .• owego ;0kfesu; '.l"irso de Maliny 
i Calderona . . Pod, pseuQO'llirnem . „Tirso de Molina" pisał 

dramaty Gabriel Telez (1571-1648). Praca pisarska nie 
przeszkadzała• 1mu zajmować ,wysokie · stanowiska w hierar
chii kościelnej, być ' wspaniałym k~znodzieją i historykiem 
swego zakoou„ Ti<rso , de . M;qlina to mistrz intrygi, planowej 
i logioznej akcji. 

Dialog jego jest mistrzo\l.<'Ski. Ale brak w , jego twórczości 
tak charakterystycznego dla Lope de Vegi organiczneg·:> 
związku z narodem hi~zpańskim •. ,Je~o dramat przeniknięty 
jest mistycyZl!llem i fanatyzmem religijnym. Równie zna
mienity jest współtwótca Illiektórych komedii Tirso de Mali
ny Juan Ruiz de Alacrćm' (1571-1639), który .nie był doce
niany przez współczesnych. 

O ile Odrodzenie· znalazło swego wielkiego malarza w 
LOiPe de · Vega, to Hisz'Pania feudalna-katolickiej reakcji, 
shoniąca od ludu, wpatrzona w · mistyczne sfery, ma <>.d
twórcę w osobie wfel!kiego ·Calderona. Twórczość Don Pedra 
Calderona de la Barca (1600-1681) ódzwierciedla tę właśnie 
cechę współczesnej rzeczywistości, która zaciążyła w poło

wie XVII w. na losach Hispanii i doprowadziła kraj do 
kata.strofy. Jeśli Lope de Vega jest przedstawicielem narodu 
hiszpańskiego, to Calderon - przedstawicielem tej warstwy, 
z której wyszedł i której był ideologiem. 

Na glów.ne motywy jego dramatu składają się: osobista 
wierność dla króla, bezgraniczna wiara w Kościół i idea 
honoru. Wewnętrzny konflikt, walka człowielka z samym 
s<Ybą, prowadzi w konsekwencji do powstania teatru poe
tyCko-filozoficznego. Od rea-Hstycznego stylu wczesnej hvó·r
czości (wpływ Lope de Vegi) przechodzi Calderon do sym
bolicznej wyszukanej formy poetyckiej: Od „Alcalda z Za
lamei", „Damy - niewidki", „Lekarza swego honoru", do 
„życia snem", „Wieliki dziwoląg - zazdrość", w którym 
to utworze będącym prawie abstrakcyjnym schematem, 
idee występują zamiast żywych ludzi. Calderon był mistrzem 
formy i techniki teatralnej. Jemu zawdzięcza teatr hisz-
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pański powstanie swoistego dramatu religijneg-0 i „auto 
sacramental". 

Jednak .nie mistyczny, choć mistrzowski pod względem 
formy i głęboki w swych założeniach dramat Calderona, 
a1.e reali'Styczna, z nurtów narodowych czerpiąca drama
turgia Lope de Vegi odkrywa przed nami Hiszpanię XVI 
i XVI! w. Niestety, ro dziedzictwo po starej Hiszpanii leży 
do d'Zliś dnia u nas odłogiem, nieopracowane i prawie nam 
obce. 

Według S. lg.natowa: „Teaitr w Hi'Szpanil 
w w. XVI i XVI!" opracował 

LUDWIK REN:E 

MICHAŁ ORLICZ 

POLSKI SUKCES CELESTYNY 
Zdolność odczytywania znamienności ~owych pozycji 

historii dramatu i teatru i ogromne powodzenie „Celestyny" 
w Paryilu (ponad 2.000 przedstawień w okresie powojen
nym), skłoniły Le-Ona Schilłera do wzbogacenia tą właśnie 
sztuką repertuaru Teatru Wojska Polskiego w Łodzi .1946/7) 

„Celestyna" - utwór Rojasa z r. 1499, wielka pieśń o mi
łości i śmierci, należy do najznakomitszych pozycji litera
tury nie tylko his?pańskiej. 

Fernando de Rojas stał się właśnie poprzez „Celestynę" 
zarówno inspiratorem najżarliwszych wątków miłosnych 

w późniejszych arcydziełach literatury dramaturgii świato
wej (Romeo i Julia, Gretchen i Faust) - jak i na owe 
czasy nowatorem., który na tle hiszpańskich prób ujęcia 

tematyki miłosnej w „romanceros" i „cancioneros" potrafił, 
zresztą nie bez wyraźnych wpływów włoski.ej komedii 
Cinquecenta, powiązać w dramatycznej formie tragiczny 
patos nieszczęśliwej i grzesznej miłości pary kochanków 
Kalista i Melibei ze sp-0łecznym wizerunkiem epoki, obna
żającym jej zgniliznę i rozkład obyczajowy. 

Już Cervantes, twórca późniejszegQ „Don Kiszota" po
wiedział -0 „Celestynie": „Uważam, że to jest boska książ
ka - wolałibym jednak, aby bardziej ukrywała to, co ludz
kie", zaś Klein w swojej „Historii dramatu hiszpańskiego 
(Lipsk 1874)", ~erdził, że „żadne dzieło sztuki nie wy
wołało podobnej furory i równie ogólnego podziwu, jak 
właśn i e Celestyna". 
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Z równie dobitną apologią tego utworu wystąpił w r. 1940 
w Buenos Aires docent Uniwersytetu w Argentynie, Pe
dro Hemiquez Urenia: „Jest to dzieło wyjątkowe pod każ
dym względem. Jego siła oomiętności daje oałą gradacj~ 

uczuć - od r07!koszy zmysłowej do egzaltacji. Jest w niej 
fatalistyczna motywacja i nieuchronny bieg .zdarzeń" 

(Przekl. Z. Szleyen). Wprawdzie dla wielkiego uczonego 
his:z;pańSkiego Luisa Vives tragikomedia ta była „nequitia
rum parens" matką ~zełkich nieczystości (jak to notuje 
Klein), jednak niewątpliwie impet twórczy Rojasa, demas
kujący mistrzOWSkimi środkami wył"82lll gangrenę obycza
jową, musiał mieć działanie talk: zbawienne jak lancet chi
rurga. 

W każdym razie na kanwie „Celestyny" wyłania się 

postać człowieka, tego sprzed 4 stuleci ze wszystkimi jego 
namiętnościami i nieokiełznanym temperamentem. 

Na motywach jego konfliktów życiowych dramaturg 
wyeksponował jakże prawdziwy obraz swoich cza.sów. Z pry
mitywu poplątanych wątków ludowości i rozgardiaszu róż
nyoh wyobrażeń i procesów życiowych, wyprowadził pewien 
logiczny ład dramatu, który ułatwia nietylkQ p-0znanie spo
sobów ścierania się wyuzdanych żywiołów, ale co nie mniej 
jest istotne - prostuje ścieżki przez labirynty epoki. 

Przybliżenie tego obrazu dzisiejszemu widzowi, to nielada 
problem dla adaptatora ogromnego tekstu (w oryginalnej 
wersji autorskiej było 21 aktów) i reżysera. Poprzez zope
rowanie akcji i kompozycję widowiska trzeba dać niejako 
;poglądową lekcję kultury his~ańskiego przełomu myślo
wego i obyczajoweg9. 

Leon Schiller, zachowując w zasaitlzie francuską adap
tację Acharda (który uteatrałnił srztukę, redukując ją do 

!4 aktów przy czym podkreślił pikanterię erotyzmu), zaim
prowizował wspaniałe widowisko o prawdziwie dyonizyj
skim jakimś rozmachu. Zwłaszcza sceny zbiorowe były 

rewelacją. 

„Zbudował - jak zaznacza Edward Csato - świetlno
barwno muzyczną wizję świata, która działa na oszołomio
nego widza przede wszystkim swym ponuro - namiętnym, 

egzotycznym nastrojem. Formalne piękno tej wf.zji domi· 
11uje tak siln.ie nad spektaklem, że przesuwa go poza gra
nice realizmu w dziedzinę poetyckiej bajki". 
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Wysoki swój poziom zawdzięcza to. widowisko także deko
racjom i kostiumom Wlad. Daszewskiego. 

Niecodzienną reakcję widowni i opinii publicznej na to 
niezwyikłe wydarzenie artystyczne, jakim stała się „Cele
styna" w Łodzi, streszcza Jan Kott w takich oto jędrnycb 
słowach: „O Celestynę można się kłócić, o Celestynie można 
dyskutować, to ważna data walki o nowy teatr w Polsce". 

„Celestyna" w Teatrze Wojska Polskiego 
OBRAZ VI: 

CELESTYNA - JADWIGA CHO.TNACKA 
SEMPRONIO - ZDZISŁAW SZYMANSKI 

Najsilniejszym jednaik akcentem tego wydarzenia była 

kreacja tytułowej postaci Celestyny. 

Jadwiga Chojnacka zdobyła sobie tą kreacją niepospolity 
tryumf. „Tragiczką okazała się tylko Jadwiga Chojnacka .. . 
To była wielka rola" - pisze powściągliwy zawsze w po
chwałach Jan Kott, - jej (Chojnackiej) orgiastyczny taniec 
na miotle, dał nam dopiero poznać smak epoki". 

Ze aiktor daje poznać smak epoki - to szczyt uznania. 
Jednakże smak epokd uwydatnił się nie tylko w orgiastycz
nym tańcu, ale przede wszystkim w niezwykle intensyw
nych barwach charakterystyki typu, skąpanego w arty
stycznej fantazji Chojnackiej. Aktorka konfrontując własną 
wizję postaci z psychicznymi kontrastami roli w pewnych 
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momentach odbiegła od koncepcji reżyserskiej, nie naru
szywsży oczywiście zasadniczej linii widowiska: 

Ten twórczy proces aktorski znalazł swoje odbicie w na
stępującym wywodzie znakomitej uczonej, prof. uniw. łódz
kiego Stefanii Skwarczyńskiej (Studia i szkice literackie, 
1953): „Koncepcji reżyserskiej nieco przeciwstawiła się 

!koncepcja aktorska przynajmniej w pozycji najważniejszej, 
w roli Celestyny, powierzonej Jadwidze Chojnackiej". „Prze
chyliła ona swoją koncepcję zbytnio ku realizmowi. Diabeł, 
jakby za podszeptem tłumacza, „wyszedł" z niej przez 
małe „d". I chociaż w tej kreacji .była znakomita, to takie 
ujęcie kłóciło się z podstawową koncepcją literacką Achar
da i z koncepcją reżyserską Schillera. Zresztą z biegiem 
przed.stawień, dysonanse się coraz bardziej zacierały; Choj
nacka, jakiby porwana wirem poezji, coraz bardziej dawała 
się wchłonąć założeniom moralitetowym dramatu monu
mentalnego". 

Podejście Chojnao.1':iej do tej trudnej i złożonej roH, roH 
nabrzrni.aŁej patosem tragizmu, wyrażającej niejako syn

tetyczny skrót epoki wywodzi się z umiejętności posługiwa
nia się grą wyobraźni. Bo „ludz<ka fantazja - formułuje 

ciekawde wybitny pisarz Arnold Zweig, - to jedyny środek 
:pomagający artyście i jego słuchaczowi przeniknąć w cudze 
i stnienie". 

Chojnacka bogatą swoją wyobraźnią wczuła się w treść 

dramaitu, uchwyciła sedno tej treści i wydobyła pełny sens 
Celestyny. Dzięki własnemu stosunkowi do sztuki teatral
nej, opel'Ując niezawodnymi środkamd techni!ki, dała krea
cję „najwyższej klasy, dała postać żywą a wszystkimi ry
sami tkwiącą w epoce. Budząc wstręt, budziła jednocześnie 

grozę i litość" (Żytomirski). 

Zresztą sąd opinii publicznej jest w ocenie tej kreacji 
jednolity. „Stworzyła ona bogaty (recenzja Jadwigi Sie.
kierskiej) w rysunku psychologicznym dramatyczny obraz 
stręczycielki, mistrzyni od balsamu i spraw miłosnych. 

Celestyna Chojnackiej jest wy.rachowanie zimna i szarpana 
namiętnościami, pełna pogardy dla ludzi (bo zna i·ch sła

bostki) i miłująca życie, cynicznie, na chłodno handlująca 
miłością i rozpalająca szał miłosny w ludziach. Wzrok Ce
lestyny sięga i głębiej - poza sprawy miłości. Celestyna -
wytwór zła społecznego - dostrzega trafnie fatalizm tego 
zła". 
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Wnikliwie też charakteryzuje .grę .Chojnackiej - Edward 
Csato: „W pełni realistyczna jest sama Celestyna, myślę, 
iż właśnie dlartego, że ta postać jest znakomicie zagrana 
przez J. Chojnacką. Cóż :za paradoks: najbardziej reali
styczna okazuje się właśnie figura, która w pewnym mo
mencie robi czary i jeź.dzi na miotle. Ale na tym chyba 
polega niesamowite czarodziejstwo teatru". 

„„.Chojnacka - pisze dalej ten sam krytyk - opraco
wała tę świetną, a'le jakże trud1ną rolę bardzo głęboko. 

Każdy ruch, każdy gest jest przemyślany i wyrazisty, p.rze
myślany nie od ,powierzchni tekstu, co pozwalałoby może 
wydobyć efekty pozornie bardziej frapujące, ale od najin
rtymniejszych właściwości tej postaci. Ta skupiona i oszczęd
na gra, stosująca oczywiście ball'dzo szeroką skalę środków 
ekspresji, ale stosująca ją zawsze wni•kliwie i celnie, stwa
rza postać wspaniałą, głęboko prawdziwą i sugestywną". 

Obraz odbioru wrażeń krytyków wypadnie uzupełnić 

jeszcze cytatami recenzji Stanisława Woyny Gwiażdzińskie
go: „Kreację zakrojoną na najwyższą miarę sztuki aktor
skiej daje J. Chojnacka. W postaci Celestyny odsłania nam 
sataniczny niemal bezmiar zła, w sposób tym bardzie) 
wstrząsający, że ogromnie ludzki i psychologicznie wierny„. 
W p.odobnym duchu WYPOwiada się i J. żuławski: „Wspa
niała kTeacja postaci Celestyny„. Chojnacka nie poszła tu 
na łartwy demonizm, ale zbudowała postać prawdziwie rea
listyczną i głęboko !rudzką w uczuciach, w tragiźm.ie, 

w strachu i radościach swego zawodu czarownicy". 
Z podsumowania głosów opinii !Publicznej i znawców 

teatru przebi ja gorący entuzjazm dla sztuki interpretacyj
nej J. ChojnaC!ltiej, dla jej władczego talentu aktorskiego. 
Bo władczy jest na pewno taki talent, który potrafi wciąg
nąć widza do współmyślenia z aktorem, do wchłonięcia jego 
przeżyć, do połączenia się z jego napięciem twórczym. Ta 
magia komunikatywności, bijąca z powstającej na oczach 
widza prawdy dz.ieła sztuki i wracająca z widowni odblas
ik,iem entuzjazmu, trafiającym podświadomie do wrażli

wości aktora, tworzy dopiero pełnię działania teatralnego. 
Jeśli tak się stało w przedstawieniu „Celestyny" anno 

Domini 1947, to Chojnacka odniosła niebywałe na prze
strzeni lat zwycięstwo artystyczne. 
Zwycięstwo, którego niesposób pominąć w historii polskiej 

sztuki aktorskiej. MICHAŁ ORLICZ 
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B I E Ż Ą C Y R E P .E R T U AIR 
Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 

ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

J. Słowacki ,,Mazepa" 

Evan Mac Coti ,,ZatTzt1mać pociąg" 

Johann Wolfgang Goethe „Współwinni" 



Fryderyk Schil!er „Intryga i miłość" , 

Lope de Vega „Nauczyciel tańców" 

Ą. Borisową „Zloty kluczyk" 

REPERTUAR TEATRU POWSZECDNEGO 

W PRZYGOTOWANIU 

J. P. SARTRE 

„TYLKO PRAWDA" 

Sztuka w 8 odsłonach 
(Niekrasow) 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź . ul. Obr. Stalin· 

gradu 21, tel. 150-36, przyjmuje zamówler:la na bilety ulgo
we do teatrów Powszechnego i Młodego Widza (na miesiąc 

wcześniej) w godz. od 8 do 16 i od 18 do 20. 

BILETY ULGOWE w Ilości powyżej 10 można nabywać 

w Kasie Teatru na podstawie pisemnych zamówień Zakła
dów Pracy 1 Instytucji. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO czynna przez cały ty
dzień od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpocLęcia przed!'tc.wie

nia (z wyjątkiem poniedziałków)- tel. 150-36. 

KASA TEATRU MŁODEGO WIDZA czynna w dniach przed
stawień od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedsta

wienia - tel. 219-54. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW NORMALNYCH w „Orbisie" 
Łódź, ul. Piotrkowska nr 65, tel. 121-03. 



Cena zł 1.50 

„Prasa", Łódź, Z wirki 17. Zam. 252. N. 16 ooo. II. 56. D-7-2053 




