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FERNANDO de ROJAS 
I JEGO TRAGIKOMEDIA 

I. 

W historj~ hls~ańskiego teatru „Celesityna" 
de RoJasa Jest co prawda osamotnionym, 

a-le chyba jednym z lllajważniejszych d najbax
dzjej 1interesujących zjawisk literacltich. Po raz 
pierwszy wydana mstała ta po części v.ierszo
wana, po części piosana prozą opowieść Jrama
tyczna w Burgos w r. 1499, a więc na przełomie 
dwu epok: średniowiecza i renesansu. W trzy lata 
później w Sewilli (1502) ukazało się to dzieło po
wtórlllie w zachowanej do dZli:s.iejszego dnia, zmie
nil()nej i :roz..szerzmlllej przez auitora formie pod 
tytułem: „Celestyna, tragikomedra o Cal.iście 

i Melibei". DZJieło to liczy 21 aktów. 
Sukces kSliążki był ogroml!ly. Ze względu na 

swe rozmiary utwór nie trafił wiprawdzie od raz.u 
do teatrów, ale obok póżniej powstałego „Don 
Kichota" Cervantesa „CelestY'na" okazała się 

najpoczytniejszą pozycją całej litera.tury hisz
pańskiej nie tyllro w swej ojczyźn1e, al~ i :z.a 
granicą, już bowiem w XVI wieku pojawiło się 
ponad 30 wydań tego dZ'ieła a chociaż w niektó
rych okresach sfery kościelne za:mies=ały je 
na 1ndeksie, w samej tylko Hiszpanii cito dzisiej-
szego druia wmawiano je p d BO razy. Tłuma-
czono też „Celesty>nę" w.i ·obnie na obce ję-

eyki. Istnieje więc 11 e ładów włoskich, 

8 francuskich, 4 arngiels riemieck:ie. 

Utwór de Rojasa w dużej mierze 
drogę rozwoju hiszipa · tru i dramatu. 
Co prawda autor obrał atunek udrama-
matyzowanej powieści cyz.owanej jesz
cze formie i połączył ... llllUf'tiJ..Ywy romansowe 
z r.eali.stycznym, posun do drastycmości 
oplisem rzeczywistości, o 1ulkazał 1.raig>i'Zllll 
obok frywolności i ko raz patos obok 
dronii i sa.tyry, lecz wła tego „Celestyna" 
skie!I"owała uwa.gę dramat airzy hiiszlpańskich 

na sprawy złowieka i 1 du, zapoczątkowała 

plebejski n zpańskim, usuwając 

w cie1'1, po 
opartą na 
!iię klasycyz 
plebejskiemu \i:J~MJlJ 

nazwisku - autor słynnej sztuki „Nikt 
czyli „Garcia de Cas:tagnar''). 

II. 

czas za współaiuto:rów „Cele~ny" 
a:iia>no mniej znanych pisarzy hiszpań.;;kich 

IV,,,.5.iiop/ff .. w. - Rodriga de Oota albo Juana de Mena. 
.............. ...,"óźpdej jednak odrzucono tę wywodzącą się 

zresztą od samego de Rojasa hipotezę. Powszech
ruie przypuszczano, że autor choi.al jedynie zrzu
cić z siebie w jakiejś mierze odpowdedzia11ność 

za dosyć swobodne potraktowanie tematu, rze
komo narzucone mu przez to, że tylko kontynU:o

.wał cudze dzjeło. Lnnd krytycy byli ~dania, że 



„Celestyna" to daiieło opLsująoe prawdziwe wy
daa:-zenia współczesne, wobec iczego autor swą 
mistyfikacją choiał wywołać 'Wlrażen1e, że opo
wiada sprawy aalekiej iprzeszlości. 

Dzisiaj 111a ogół iprzyjmuje się, że ·wyjaśnieMa. 
autora, zawarte w jego wstępie do „Celestyny", 
zasługują ma zauful!1ie. De Rojas wspomina tam, 
że malazl przypadkiem jeden a'k:t 111iema1I1ej 
sztulci rprzypisywan.ej którenruś z wspomnianych 
wyżej pisarzy 1 w crzasie czternastu· dni wakacji 
l!lapi:sal dalszych 20 aktów tego dzneła. 

Podobnie jak jego poprzedinJk, de Rojas wy
dał „z Obawy przed OSZ1CZeroamli i złymi języka
mi" swe dzieło bez!imiennie. Stwierdza również, 
że pitSał chcąc wytchnąć od swyich istudiów lllaru
kowych w dzied:z.illlie •wawa. 

W istodie hisZJPańska histcmia litieratrury nie 
po'trafil o autorze „Celestyny" powledziieć pr?'Wie 
lllic ip-Olllad to, •OO on JSallll map.is.all o sobie. Na ogół 
przyjmuje się, iż de Rojas żył w latach 1475--1538, 
poohodiJił z rodl'Jiony żydowskiej, któira właśnie 

p.rizeszła na katolicyzm i studiował p:rawo w Sa
lairnalllce. 

O dalszych kolejach fosu autora „Celestyny" 
niewiele wiadomo i nawet jego utwór porz:o
sf:ałby na zawsze diJiełem bezimiennym, gdY'bY 
we wstępie do drugiego wydania swojej opo
wieści de Rojais 11'1ie zamieścił wiersza - akrosty
chu, którego pie!'Wsze litery układają się w n:1-
stępujące zdanie: „Baikałarz Fex-naindo de RoJais 
dokończył lromedrlę o „Caliście i Meltibei", a uro
dził się w miejscowości Montalban". I na tej no
tatce iinformującej, że w 1501 r. de Rojas uzysikał 
niższy naukowy stopień ((bacca•laiureus) ko1'iczy 
się właściwie cała nasza wiedza o tym autarze 
jednego tylko, chociaż znakomitego dzieła lite
rackiego. 

III. 

F ernand!O de Rojas •usprawiedliwia się 

w przedmowie do „Celestyny", że swą ks:iąż
kę zawierającą wiele złotych myśli i treści filo
~ofiCZJ11yeh, a jednocześnie 111ie stroniącą od obra
zów mających ·lllkazać gorszące strony życia -
splisał dla odstraszenda mJ:iodzieży od lekikomyśl-

ności w dziedzinie obyczajów i si>r!iW moralnych. 
Niie da· ~ię jednak zaprzeczyć, że jest to op'Owieść, 
w której młody j~cze autor odzwierciedla całą 
bairwność świata d :mnysłowe podejście do rze-

JADWIGA CHOJNACKA w roli Celestyny 

czywistości, właściwe epoce xenesansu. Tak samo 
w czterdzieści lat po IIlim we Fraincji odkrywa 
bujność świata Rabelali·S w „Gairgaintui ti Panta
g.ruelu", a w Anglii niemal o sto lat póżniej po
dobnie opisuje ludzkie namiębności William 
Szekspir. 

Nie wia.ldomo, czy autor „Romea d Julii" znał 
czasie istll'1iały już 

wJ:iosklie li niemiec
lidme, możliwe 

pxzerabiano ją 
lllllł;V,'1J,I~ w każdym ra
•l111ii!Pf:!l~W między C 



Mimo brutalności niektórych opisów de Rojas 
zawarł w swym dziele wtiele szczerej poezji 
i równie wiele mądrości życiowej objawiającej 

iię w rozlicznych sentencjach, krthrymi gęsto 

szafują jego bohaterowie w dialogach. Ale na 
uwagę zasługuje niezwykła na owe czasy umie
jętność cha['atkterywwamda postad oraz draipież
ny po prosibu realizm w opisie zdarzeń. 

„Celestyna" od początku do końca jest dziełem 
pulsującym pełnią życia, wy;ka0ującym tenden
cję do drama•tycznego ujęcia akcji. Jedyinie w za
kończeniiu autor posługuje się raczej teclmiką 

rl'Owelistycz.ną i w takd właśnie sposób rozwią
zuje wątek miłosny Kaliksta i Mel!ibei. Ale jesz
cze tragiczna kafastrofa głównej zreS'Ztą JYOStaci 
wag.ilkomedti, Celestyny, jest ożyWiona wstrzą
sającą prawdą życiową. Toteż owa dem-0ni0Z!la 
w swej grozie postać stręczycielki stanowi w ca
łej literaturze Tenesamsu zjawisk!o nie mające 
sobie równych. Szekspir co:Lnął się w „Romeo 
i Julii" przed taką charakterystyką niańki wie
dząc dobrze, że •charakter I() pokroju Celestyny 
rozsadziłby mu kompozycję zamierzonej tragedii 
miłO'Silej. 

De Rojas inie pisa~ dramatu scenicznego, tylim 
tragikomedię obyczajową, nie potrzebował się 

wJęc obawiać takich konsekwencji, toteż WJ'GU

nął na pierwszy plan sugestywną i plastycznie 
zarysowaną pootać Celestyny. Całe partie utwQl'u 
de Roj2sa, w których wid2limy Celestynę w aktji 
wyikazują więc głęboką .znajomość psychiki ludz
kiej. Tatk jest w scenie, w której Celestyna prze
zwyoięi:a opoc Melibei i budzi w jej sercu 1.rarw 
wsipółczuoie dla Calista, potem .zaś gorącą na
miętność. Nie2JWYkłym realizmem -Odznacza się 

rteż lmńcząca się tragicznie scena rozrachunku 
między Celestyną a Pal'lllenem i Semproniem. 
A przecież niekiedy ci dwaj słudzy, podobnie 
jak Centurio, demonsbrują nam komizm godny 
niemal szekspirowskiego Falstaffa. 

Jest w tym dziele również prawdziwie rene
saruowy, ożywiony szczerą namiętnością wątek 
miłosny. Szereg scen rozgrywających Się między 
Kalikstem i Melibeą poetycznością uczuć, szczero
ścią i prostotą, a jednocześnie ż&em wewrnttrz
nym przypO!l'Ilina mocno „Romea i Julię". Sama 
możliwość wykazania tego ro~aju ana<logii do
wodzJ, że de Rojas stworzył d7lieło nieprzeciętne, 
~ którym w końcu XV wieku nie mógłby się rów
nać żaden i.nJny utwór w il.iteraturze europej:;kiej. 
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Melibea 

Odtąd już cała należę do ciebie. 

mój ukochany, i będę tęskniła 

do twoich oczu jak do gwiazd na niebie 

co dnia, co 1ZOcy, którą Bóg nam zsyła. 

O, jakże będę na twe przyjście czekać„. 

Przyjdź, przyjdź na pewno! Całą swą istotą 

chcę trwać przy tobie. Wezwę cię z daleka, 

by żyć nadzieją twojego powrotu. 

Kwiaty wonniejsze są w naszym ogrodzie, 

gdy jesteś przy mnie; księżyc świeci jaśniej 

i więcej gwiazd na firmamencie wschodzi. 

Lecz wszystko w blasku mego szczęścia gaśnie, 

bo miłość wonniej, płomienniej rozkwita ... 

A teraz idź już - wkrótce będzie świlac. 

Cali sto 

Chciałbym, ażeby ta noc trwała wiecznie ... 
Na co mi zda się światło dnia i słońca, 
gdy piękność twa jaśnieje mi słoneczniej -
niezwyciężona · i promieniejąca. 

Wiem, że mnie kochasz, więc jeszcze choć chwilr, 
pozwól mi zostać w imię swej miłości. 
- Aniele mój, czy prawda to, żem tyle 
dostqplł szczęfria i zaznał radości, 

czy prawda to, że trzymam clę w ramionach'? 
O, trudniej pojąć szczęście, niż je przeżyć ... 
Posłuchaj szeptu tych drzew przy balkonie, 
wdychaj wraz ze mną zapach nocy świeży. 
Niech na twe ramię swoją głowę skłonię, 
a z włosów twych niech spływa w moje oczu 
srebro miesiąca - światło zapomnienia. 
- Kochana moja, w obliczu tej nocy 
przysięgam ci, że tu na świecie nie ma 
potęgi zdolnej miłość mą zwyciężyć, 
trwalszą niż gwiazdy odwieczne i księżyc. 

Meli be a 

Na niebios tle od wschodu do zachodu 

błyszczą te gwiazdy jak litery złote 

pieśni o szczęściu. A z ich korowodu 

wśród aksamitnych ciemności dokoła 

rozbrzmiewa cicho melodia tęsk1ZOty 

do wtóru słowom miłosnej powieści. 

Ca listo 

To miłość głosem przemawia anioła. .. 

Anielskie usta! ... Zda się, że zbezcześcić 

musi fe teraz każdy pocałunek. 

- Cz11 wiesz, dlaczego kocham noc? 



Melibea 

Opowiedz! 

Calhto 

Kiedy dogasa dzieli w zachodu lunie, 

wschodzą dopiero mego słońca zorze. 

Melibea 

Gdzież na tym świecie je t piękniejszy człowiek 

niż ty, kochany! 1 grzechem nie może 

być moja miłość. Niech więc Bóg na niebie 

rozgrzeszy mnie, że modlę się do ciebie. 

(Fernando de Rojas. Celestyna. Akt XV) 
Tłumaczył: Alfred Kowalkowski 

„C ELESTYNA" N A SCENIE 

De Rojas nazwał swoje dzieło tragikcmiedlą, 
ponieważ zawiera ono rozliczne elementy 

satyry 1 humoru, natomiast nie ukazuje nam bo
hatera tragicznego w klasycznym rozumieniu 
tego słowa. Celestyna nie jest bowiem - jak wy
magały dawne reguły dramatu - jednostką nie
przeciętną i szlachetną. śmierć głównej postaci 
nie staje się koniecznością wynikającą z jej za
angażow81Ilia się w akcji, czy z pewnych niewzru
sronych cech jej charakteru. Co prawda ~inie 
ona wskutek swej chciwości, a.Ie dzieje się to w 
ubocmym całkowicie wątku dotyczącym podziału 
zysków stręczycielskich. 

Również śmierć kochanków spowodowana jest 
w dużej mierze :przypadkiem, gdyż ani przez 

chwilę il'liie znajdują się on:! w \!Yttlacji bez wyj
ścia, choćby w tej mierze, co u Szekspira Romeo 
i Julia, których ~ązkowd stoi na przeszkodzie 
zatarg rodowy. 

Porównanie „Celestyny" z tragedią Szekspira 
nasuwa się tutaj niemal automatycznie, gdyż oba 
te utwory wyikazują wiele cech podobnych, jed
nakże - jak się okazuje, w wielu s-zczeg(1łach, 
zwłaszcza w logicznej konstrukcji i motywacji 
zdarzeń - ogromnie się też od -siebie różnią. 
U Szekspira wszystkie wątki uboczne podporząd
loowane są głównemu wątkowi miłosnemu, de 
Rojas natomia-st iflraktuje temat w sposób epicki. 
mniej zwarty, bo na przykład obrazy uka.z1,tjące 
dom Celestyny i życie jej podopiecmych - watne 
zresztą dla pełnej charakterystyki Celestyny -
nie 'Odgrywają żadnej ~ w wątku mi~osnym 
Kaliksta i Mel!bei. 

Autor, obrawszy technikę bliższą noweli 'cr:y 
powieści, inie sili się też na stopniowanie napię
cia i na pełne intensywności dramatycznej roz
wiązanie akcji. Pewne jest dla niego tylko jedno: 
przewdnienia muszą zostać należycie ukarane. 
A winni są tutaj wszyscy, nie tylko Celestyna. 
Również kochankowie, którzy nie mają na swe 
usprawiedliwienie żadnych innych powodów, 
oprócz swej nazbyt płomiennej 'i niecierpliwej 
miłości, zdaniem autora zawinili korzystając 
z usług Celestyny. 



Na całY utwór de Rojasa .17JUca cień dwoistość 
ocen moralnych li dwoistość światopoglądów. 
Z jednej strony •autor obrazuje z prawdziwym 
sentymentem właściwą <:złowiekowi renesiinso
wemu zmysłowość ludzką, namiętność uczuć 
i pragnienie szczęścia 2liemskiego, z drugiej stro
ny tkwi jeszcze do tego stopnia w poglądach śred
niowiecznych, że automatyczna niemal kara za 
„grzechy" nie podlega dla niego dyskusji ! nie 
wymaga specjalnego wnotywowania. 

cele.styna" de Rojasa nie jest więc utworem 
w pełni scenicznym. Co prawda predesty

nowałaby ją na scenę świetna charakterystyka 
postaci, różnorodność i barwność zdarzen oraz 
dramatyczna konstrukcja poszczególnych obra
zów, ale z kolei przeczą temu zarówno rozmiary 
tragikomedii, jak i luźna kompozycja całości, 
zwłaszcza zaś wspomniana już przypadkowość 
w rozwoju akcji. 

Dlatego wcześnie już zaczęto myśleć o przy
stosowaniu „Celestyny" do wymagań sztuki sce
nicznej. Pierwszy zabrał się do tego już sam Lope 
de Vega, ale według opinii zarówno współczes
nych mu widzów jak i dzisiejszych krytyków 
jego wersja „Celestyny", chociaż bardliiej droma
tyczna, zatraciła poezję scen miłosnych, humor 
objawiający się w plebejskich, pisa111ych PTOZą 
dialogach, sugestywność i prawdziwość charak
terów oraz dochodzącą często do głosu w scenach 
obyczajowych mądrość ludową. 

Inne, powstałe później, hiszpańskie, włoskie, 
francuskie i niemieckie 
adaptacje starają się ca
łość ograniczyć do zwy
czajowych czterech czy 
pięciu aktów, ucie.kając 
się przy tym do zaczerp
niętych z dramaturgii 
Szekspira chwytów kom
pozycyjnych. I właśnie 
tragedia „Romeo i Ju
lia" jest tutaj wzorem 
dla wszystkich insceni
zatorów. Najczęściej więc 
opory rodziców Melibei 
w stosunku do Kaliksta 
motywuje się zbyt mło
dym wiekiem dziewczy
ny, albo tet zadawnio
nym zatargiem rodziców 
obojga młodych. Inne 
przyczyny, choc!ażby 

motywy nierówności ma
jątkowej, ze względu na 
rozrzutność Kaliksta, 1który hojnie obdarza Ce
lestynę, powodując tym pośrednio jej śmier6, na 
ogół nie są brane pod uwagę. 

Największą trudność sprawia wszystkim po
wiązanie wątków dramatycznych. W oryginale 
Celestyna oraz jej zabójcy: Sempronio i Parme
no, giną stosunkowo wcześnie, natomiast kochan
kowie przez dłuższy jeszcze czas się tipotykają. 

dopóki rodtice Mellbei nie wykrywają ich ta
jemnicy. Kalikst wymykając się z zasadzki spada 

z mU'l'"U na ostre głazy, Melibea zaś umiera z żalu 
nad zwłokami kochanka. 

Jedno z najczęściej dawniej grywanych opra
cowań „Celestyny" pióra Richarda Zoozmalina 
wprowadza na scenę jeszcze wspomnianych 
w oryginale dwóch dalszych kandydatów do ręki 
Melibei, bogatego Fabia i jego biednego kuzyna 
Luisa. Ten ostatni, chcąc ubiec Fabia, któremu 
sprzyjają rodzice d2liewczyny, usiłuje się również 
zakraść do jej domu, przy czym spotyka Kaliksta, 
którego prowokuje do pojedynku podając ~ię za 
swego bogatego kuzyna Kalikst zabija Luisa, 
tymczasem zaś rodzice postanawiają przyśpieszyć 
ślub córki z doo Fabiem, wobec czego dziewczyna 
·ucieka z swym kochankiem. I znowu dochodzi do 
pojedynku obydwu rywali, ale tym razem ginie 
Kalikst, a Mehbea ~bija się sztyletem swego 
uikochanego. 

Talk więc w tym opracowaniu sztuka kończy 
się poniekąd jak „Romeo i Julia", a ponadto 
zmienla się w typowy hiszpański „dramat płasz
cza i szpady", Celestyna zaś również zostaje wy
eliminowana ze zdarze11. już w przedostatnim 
akcie. 

W przeciwieństwie do Zoozmaina, Paul Achard 
w swojej dokonanej po ostatniej wojruie 

adaptacji traktuje Celestynę jako główną postać 
dramatu d w końcOWYch scenach odwraca bieg 
akcji. Wypadki w ostatniej odsłonie toczą się 
vt błyskawicznym tempie. Naprzód jednak giną 
kochankowie, a do-piero potem słudzy Kaliksta 
U1Siłując ratować się z katastrofy ucieczką, za
bijają Celestynę, gdy ta odmawia im wydania 
częśd zysków. 

Dziękd przestawieniu kolejności wypadków 
Achard uzyskał więc również znaczne napięcie 
dramatyczne, lepiej umotywował śmierć Cele
styny i mimo wszystko pozostał ba,rdz:iej wierny 
ocyginałowi. Adaptacja jego nie łagodzi też wszy
i;tJdch ukaza1?1ych przez de Rojasa drastycznych 
obrazów zepsucia moralnego i w ten sposób bliż
sza jest epoce reneSa111su, a przede wszystkim wy
raźnie uzasadnia całokształt wydarzeń scenicz
nych lllienaturalnośolą ówczesnych stosunków 
obyczajOWYch, tolerujących (J'. jednej mony ja
skrawą rozpustę, z drugiej strony krępujących 
najpiękniejsze porywy uczuć ludzkich. 

Dlatego też Achard mógł z powodzeniem od
rzucić większość dygresji filozoficznych i umo
ralniających, sens sztuki staje się bowiem jasny 
bez konieczności odwoływania się do zbędnego 
balastu retoryki. 




