
•'l.t#.t:W,•••••ll:a'MMMWIMMM 

DYREKTOR I HIEROWJ'\lli ARTYSTYCZNY-

EM JL CHABERSKI 

FERNANDO DE ROJAS 

PROGRAM 
STYCZEŃ 1958 



r 
i, \ 

\\' yd . \ \·c a : RS\\' P n ha - 11·~· ci . G: nf . . . \\AG·· \\°arszm1·a, 1938. 

N ak lnd 7000 <e F . Obj. I ark. druk . Oddano d,J -, ;.;1. danin 8.1.38 r. Pod
pic;ano df"J druku H .l.:i f: r . Druk ukonczono \ 1.: stycz ni .. I. 

D1·ukarn ia x1· :}. 7c1111_ i :13/3U - A-;iJ . 

Leon Schiller - inscenizator Celestyny 

w Teatrze Wojska Polskiego w roku 1947 



Zofia Szle'!fen 

FERDYNA...~D DE ROJAS ,,CELESTYNA" 

TRAGIKOMEDIA O KALJKSCIE I MELIBEI 

N a tle pierwocin sztuki dramatycznej XV wieku jaskrawo 
wybija się dzieło, które do dziś dnia obok Don Quijote'a 

należy do arcyc',zieł literatury światowej: Celestyna, tragiko
media o Ka1ik:kie i Me1ibei. Wydana po raz pierwszy w Sala
mance w 1499 roku, była następnie drukowana na nowo olbrzy
mią ilość razy, tłumaczona, objaśniana, podziwiana i naślado
wana. Chociaż pisana w formie udramatyzowanej, nie jest 
sztuką nadającą się do teatru: składa się aż z 21 aktów, pełnych, 

długich, kilkustronicowych nieraz monologów - a więc ze 
względów technicznych w formie niezmienionej na scenę wejść
nie może. Zawiera ona jednak tyle elementów teatralności, że 
uczą się na niej dramatopisarze w ciągu całych stuleci. 

Główny wątek utworu nie jest oryginalny: mężczyzna zdo
bywa swoją wybraną za pośrednictwem stręczycielki. Temat ten, 
dość pospolity w średniowieczu, występuje często w literatu
rach północnych. 

A jednak dookoła tego starego tematu Rojas potrafił owi
nąć żywy, barwny fragment życia Hiszpanii tych czasów. 
Celestyna „perfumiarka, mistrzyni od balsamów, kremów 
piękności, lekarka dzieci, cerowaczka cnót dziewiczych, intry
gantka i troszeczkę czarownica" zbiera zioła, którymi leczy 
ciała, i zioła, którymi truje młode serca jadem zakazanej 
miłości. Celestyna - mistrzyni wybiera spośród swoich pupilek 
najbardziej godne kontynuowania jej sztuki i uczy je życia: 

w długich wykładach praktycznej filozofii powołuje się na. 
starożytnych mędrców, na chrześcijańskich mistrzów - a prze
de wszystkim na własne przebogate doświadczenie życiowe 

i swoją miłość do życia. 
Imię Celestyna związane jest z łacińskim słowem „scellus" 

- zbrodnia, tak, jak imię Kaliksta pochodzi od Kalos -
piękny, a imię Melibei wywodzi się ze żródłosłowu „miód". 

Mimo olbrzymiego powodzenia i popularności Celestyna de> 
dzisiejszego dnia przedstawia szereg problemów, trudnych de> 
rozwiązania. Przede wszystkim niejasna jest sprawa autorstwa. Strona tytułowa wydania Celestyny z r. 1502 (Sewilla). 

Wg. S. Ignatowa Teatr w Hiszpanii w XVI-XVII w„ 
Moskwa 1939. 
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Ojcostwo tej, początkowo szesnastoaktowej sztuki, przypisywan~ 
jest nawróconemu Żydowi, nazwiskiem Fernando de Rojas. 
studentowi z Puebla de Montalban, chociaż jest ono dyskuto
wane do dziś dnia. Rojas-autor musiałby w chwili pisania 
książki nie mieć o wiele więcej, niż dwadzieścia lat, a jak 
powiada w niepodpisanym wstępie do książki, pracował nad 
nią zaledwie piętnaście dni podczas wakacji. W wydaniu 
najstarszym z 1499 roku autor ukrywa starannie swoje nazwis
ko. Na ojcostwo Rojasa wskazuje tam konkretnie tylko akros
tych we wst<:pie, którego pierwsze litery tworzą zdanie: „Ba
kałarz Fernando de Rojas napisał tragikomedię o Kalikście

i Melibei, urodził się w Puebla de Montalban". Ale słuszność 
tego dowodu również znajduje swoich przeciwników. 

Największy hispanista na przełomie XIX i XX wieku. 
Menendez Pelayo jest zdania, że rozważywszy wszystko, trzeba 
jednak dojść do wniosku, że autorem sztuki jest Fernando d e
Rojas; jedynie pierwszy akt, do którego zresztą autor się nie· 
przyznaje - należy przypisać pisarzowi Rodrigo Cota. Pelayo· 
uważa Ce!estynę za powieść „z kluczem", której bohaterowie
żyli i działali -za czasów Rojasa i tym tłumaczy jego dziwną. 

dyskrecję zarówno co do osoby autora, jak miejsca, w którym 
akcja się toczyła . Według zebranych przez niego danych, ist
nieli za czasów Rojasa ludzie, którzy znali w Salamance, bro
datą starą rajfurkę Celestynę, a nawet odnależli ruiny „wieży 
Melibei". 

Niezależnie jednak od tego, czy akcja Cetestyny była praw
dziwa, czy zmyślona, czy rozgrywała się w Salamance, czy 
Sewilli, w Toledo, czy Tormes - czy rzecz się działa w 1492. 
czy w 95 - faktem jest, że książka ta była książką najbardziej1 
czytaną w Hiszpanii. W XVI i XVII wie](u ilość wydań Celes
tyny przekroczyła ilość wydań Don Quijote'a - doszła do
liczby 60! Do dziś dnia było ich w Hiszpanii ponad 80. 

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Celestyna zajmuje
specjalne miejsce w literaturze hiszpańskiej tego okresu. 

W Hiszpanii XIV wieku następuje rozszczepienie pomiędzy 
twórczością dworską którą uprawiają, „uczeni poeci" najczęś
ciej w języku łacińskim, a twórczością ludową, rozwijającą 

się w językach miejscowych.* Podział ten ciągnie się przez cały 

• A więc w języku kastylijskim (hiszpańskim), katalońskim. 

galicyjskim, baskijskim. 
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wiek XV, mimo to jednak obydwa te prądy nie są od siebie 
izolowane. I chociaż markiz de Santillana (1398-1458) , dworski 
poet,a liryczny, z pogardą mówi o tych plebejskich twórcach, 
którzy „nie kierując się żadnymi przepisami ani regułami, ro
bią romance i śpiewki gwoli rozweselenia ludzi niskiego 
i służalczego stanu" - fo cóż się okazało? Te z jego własnych 
utworów jedyn:;-e nie zginęły, które naśladowały naiwną ludo
wość - pełne wdzięku „seranillas" (sielanki), uczone zaś jego 
strofy poszły w zapomnienie podobnie zresztą jak większość 
utworów z tzw. „poetas doctos". 

Powstaje jednak szereg dzieł, które stają na linii granicznej; 
przemawiają one 7.arówno do erudytów, jak i do „niskiego" 
tłumu. Do tej kategorii utworów oprócz powieści rycerskiej 
Amadis, sztuk teatralnych Juana de Encina, pism Świętej Te
resy, Lazarillo de Tormes (w polsk. przekł. Łaźn ik z Tormes) 
Hurtado de Mendoza - dołącza się na przełomie dwóch wieków 
Celestyna. 

. „CELESTYNA .. ROJASA . .\ PRZERÓBKA ACHARDA 

Teatralność utworu kusiła licznych autorów; stąd mamy 
kilka jego adaptacji scenicznych. Już Lope de Vega próbował 
jej dokonać ale mu się to nie udało. Adaptacja Acharda ma 
ogromne walory teatralne i na ogół może się poszczycić 

wiernym zachowaniem tekstów pomimo zmiany układu sztuki. 
Ta francuska przeróbka, „zgęszczająca" 21 aktów do czterech 
- podkreśla element erotyczny, a także element demoniczny 
silniej, niż oryginał Rojasa. Wprowadza także na scenę świętą 
Inkwizycję, zmorę owych czasów, w oryginale Rojasa nie· 
występującą. U Acharda bieg akcji drugiej części utworu jest 
odwrócony. Jest to z punktu widzenia teatralności posunięcie 

raczej szczęśliwe. 
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Tragikomedia w 8 obrazach 

wg inscenizacji LEON A SCHILLERA 

CELESTY-NA 
AREUZA 
ELICJA .. 
CENTURION 
ALISSA 
PLEBERIO 

MELIBEA 

LUKRECJA 

KALIKST . 

PARMENO . 
SEMPRONIO 
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Osoby: 

I JA~WIGA CHOJNACKA 

ł 
DANUT A MANCEWICZ 

I OLGA BIELSKA 
TADEUSZ CYGLER 
MAGDALENA SADOWSKA 
JERZY MICHALEWICZ 

I w ANDA MAJERÓW NA 
\ ZOFIA PERCZYŃSKA 

JANINA ANUSIAKÓWNA 
BERNARD MICHALSKI 
ANDRZEJ ZARNECKI 
JAN KOBUSZEWSKI 
TADEUSZ GRABOWSKI 
JAN MATYJASZKIEWICZ 

Reżyseria: Dekoxac1e i kostiumy: 
IJI ~J t Il t O llJ,Jj 

WŁADYSŁAW DASZEWSKI 
JADWIGA CHOJNACKA 

Asystent reżysera: 

Taniec: 

.JADWIGA HRYNIEWICKA 

Kierownictwo Literackie: 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 
W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

ANDRZEJ ŻARNECKI 

Muzyka: 
TOMASZ KIESEWETTER 
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Jadwiga Chojnacka w roli Celestyny. 

IO 

Tadeusz Kudliński 

CELESTYNA 

Frng11enty rec : nzji przedstawienia 
w Teatrze Powszechnym \\" Łodzi 

v.; Dku 1956. 

T ragikomedia Ferdynanda de .Rojas o Kalikście i Melibei, 
zwana od właściwej bohaterki utworu Celestyną, jest 

zjawiskiem wyjątkowym. Wydał ją schyłek wieku XV, więc 
średniowiecze królewskC-inkwizycyjnej Hiszpanii z fermentu
jącym już humanizmem i wynalazkiem druku, z gorączką 

kolumbowego złota i chorobą imperializmu. Jest to dług-i 

dwudziestojednoaktowy romans dialogowy, o pros~ej, żywej 

fabule i „szekspirowskim" rysunku, gdzie miłosną parę ko
chanków - wedle utartej ówcześnie konwencji literackiej -
skontrastowano środowiskiem ohydnych szumowin. To tragicz
ny i żywiołowy romans jakby średniowiecznego Romea i Julii, 
którzy jako swojego p ostillon d'amour używają wszetecznej 
rajfu.ry i czarownicy. Trudno tu wyczerpać obfite tło histo
ryczno-literackie tej tragikomedii. Wystarczy stwierdzić, że jest 
to rewelacyjnie onowy i zarazem tradycyjny utwór realistyczny, 
bez tendencji moralizatorskiej, a znaczenie jego na tym po
lega, że jest pierw,;zym utworem. „matką" dramatu hisz
pańskiego i prekursorem pćiniejszego rozkwitu hiszpańskiego 

teatr.u barokowego. Celestyna uważana była w chwili powstania 
za arcydzieło równe Don Kichotowi a więc o skali świa

towej, zyskała też olbrzymią popularność i wpływ na literaturę, 
stworzyła typ. choć. i jej zarzucano, że roznosi „zarazę" . 

Po os*atniej wojnie przyswojono Celestynę teatrowi fancus
kiemu w adaptacji Acharda, który utwór Rojasa zręcznie skró
cił i zmienił jego układ, by przefasonować go na moralitet 
mający złagodzić realistycmy obraz zepsucia. Przedstawienia 
Celestyny długo były sensacją teatralną Paryża . W roku 1947 
Leon Schiller wystawił Celestynę w Lodzi opierając się na 
przeróbce francuskiej , której nadał <;echy stylu monumentalnego· 
poglębiającego nutę moralitetu. I to przedstawienie było 

również rewelacją. 

li 



12 

Zagadnienie drastyczności Celestyny trzeba rozpatrywać

dziś z uwzględn•ieniem ówczesnej konwencji literackiej, której 
ulubionym rekwizytem było środowisko hultajsko-szelmowskie. 
Dowodem pobłażliwości dla tematu jest fakt, że Celestynę 

wydano i grano za czasów świętej Inkwizycji, która ani utwo
ru, ani autora nie potępiła. (Podobną bezceremonialność oby
czajową obserwować można w dramacie elżbietańskim . Przy 
kładem może być sztuka Johna Forda pod znamiennym tytułem 
„T'is pity she is a whore". Nie brak innych, podobnych). 
Ponadto Celestyna jako realistycznie przenikliwy obraz zbrodnL 
i rozpusty nie ma cech lubieżnej pornografii, gdyż budzi ra
czej lęk i odrazę. Spojrzenie Rojasa nie ślizga się po po
wierzchni, ale sięga bezlitośnie do dna upadku człowieka . Trze
ba Celestynę ro:lJpatrywać jako przykład odwiecznego i pier
wotnego buntu jednostki przeciwko jakimkolwiek więzom mo
ralnym czy społecznym. Jest to problem również odwieczny 
w literaturze kulminujący w racjonalistycznym kulcie zła 

uosobionego w postaci zaciekłego bluźniercy markiza de Sade'a, 
diabolicznego Barbey d'Aureville 'a czy chłodnego antymora
listy Gide'a, aż po egzystencjalizm ostatnich lat. Rojas wolny 
jest jeszcze od kultu zła, daje tylko jego obraz. Niemniej 
stonowanie tej rażącej strony utworu przez próbę sformowania 
zeń chrześcijańskiego moralitetu czyni drastyczność strawniej
szą, gdyż w ujęciu tym nie ma obojętności moralnej. Przeróbka 
Acharda używa tu wielu sposobów. Ponadto postacie grzesz
ników wołają w obliczu śmierci o łaskę spowiedzi, wycho-· 
wanki Celestyny są po swnjemu nabożne, modlą się za jer 
duszę i wzywają wszystkich świętych przv lada okazji. Inna 
rzecz, że ta- pobożność zdawkowa i podszyta lękiem przed 
Inkwizycją gra silnym kontrastem z kalejdoskopem siedmiu 
grzechów głównych, wśród których prym wiedzie nieczystość

i chciwość, a brak jedynie lenistwa, jak przypuszczam dlatego, 
że nie ma ono w sobie pierwiastka dynamicznego dla akcjL 
Temu królestwu szatana patronuje Celestyna, podstępna 

i obłudna mistrzyni życia, zarazem czarownica o akcentach 
satanicznej perwersji. Utwór Rojasa wykazuje do dziś jędrne 

walory teatralne i niesamowitą bujność. („.) 

Celestynę wystawił Teatr Powszechny w Łodzi na jubileusz. 
swego dziesięciolecia. Przedstawienie jest wznowieniem insce
nizacji schillerowskiej z roku 1947, przy wykorzystaniu świetnej 
scenografii Daszewskiego, adaptowanej przez J. Szeskiego. 
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Reżyseria J. Chojnackiej poszła w kierunku bardziej reali
stycznym z pewnym l_ekceważeniem atmosfery demonizmu. 
Powtórzono również doskonałą muzykę Kiesewettera o cha
rakterze operowym, utrzymaną · w sfylu średniowiecza , szcze
gólnie przejmuJącą przy wykorzystaniu śpiewu liturgicznego 
i hiszpańskiej egzotyki. Przedstawienie to najstaranniej opra
cowane i stylowo jednolite, wolno nazwać wydarzeniem godnym 
jubileuszu. O poziomie jego najwymowniej świadczy niespo
strzeżony upływ czasu. Ze zdumieniem stwierdziłem po spekta
klu, że trwał aż trzy i pół godziny, gdy wydawało siq, że upły
nęły zaledwie chwile. Poziom aktorski przedstawienia niezwy
kle wyrównany i wszyscy wykonawcy zasłużyli na wymienie
nie.( ... ) 

Rolę tytułową kreowała J. Chojnacka wznawiając ją ~a 

swój jubileusz dyrekcy jny i aktorski. Istotnie w masce i w 
każdym ruchu o niebywałej skali wyrazu, stworzyła postać 

Celestyny przejmującą do Jłębi rozmiarem cynicznej prze
wrotności t e j chciwej stręczycielki, a chwilami grozą opętanej 
demonizmem wiedżmy . Prowadziła rolę na pograniczu tragizmu 
i aforystycznej jowialności czy szubienicznego humoru. Trzy 
sceny pozostaną niezapomnianie chyba dla każdego widza: to 
podkasa na i wyuzdana sarabanda, tańczona na stole w pija
nym i rozpasany m zgiełku, dalej niesamowita scena zaklinania 
diabła i wreszcie końcowa dzika bójka o życie. Trzeba dużej 
wyobrażni aktorskiej dla stworzenia podobnej postaci, no 
i środków aktorskich. Chojnacka dowiodła, że posiada jedno 
i drugie. („.l 

W dniach od 4-18.IV 57 r. występował zespół tódzkiego 
Teatrtl Powszer.hnego na scenie Narodowego Teatni Słoweń
skiego w Lublanie oraz w Zctgrzebiu. Oto wyjątki z recenzji, 
jakie ukazały się w prasie jugosłowiańskiej. 

( ... ) To, co Polacy pokazali w „Celestynie", nie je st subtelno
realistycznym popisem, lecz realizmem z wielką koncepcją 
twórczą. 

( .. . ) Rojasowa tragikomedia płaszcza i miecza, miłości 
i śmierci, była połączeniem romantyczności ze zgrozą, liryki 
z bohaterstwem i szekspirowską groteskowością. Całe przed
stawienie było pełne bogatej fantazji i bujnej teatralności. 

( ... ) W „Celestynie" rozu:inęła Chojnacka cały swój nadzwy
czajny,_ wielki potencjał aktorski. Jej Celestyna jest aktorską 
kreacją miary światowej. · 
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M. Twain 

S. W11spiański 

M. Maeterlinck 

w Pałacu Kultury i Nauki 

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY (komedia) 
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- adaptacja J. Żylińskiej 

w przygo towaniu 
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