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FERNANDO DE ROJAS 

CELESTYNA 
TRAGIKOMEDIA 

KALIKST A I MELIBEI 

mieszcząca w sobie, poza stylem powab
nym i jasnym, mnóstwo sentencji 
filozoficznych i wskazań dla młodzie
ży nieodzownych, aby wiedziała, 

jakiego fałszu rr podstępu doś

wiadczyć może od sług swoich 
i rajfurek. 



U ciekająca i wiecznie 

niedaleka, czarnym płaszczem 
źle zakrywszy pogardliwy 

wyraz twojej twarzy bladej , 

nie wiem, dokąd spieszysz, kędy 

twa czysta piękność przystani 

szuka w nocy, ani jakie 

pod powieką sny zatajasz 
i kto niegościnnej twego 

łoża uchylił kotary. 

Wstrzymaj swój krok, nieuchwytna 

piękności, wstrzymaj go dla mnie. 

Całować chciałbym ten smutny, 

ten gorzki kwiat, twoje wargi 

Antonio Machado 

2 

FERNANDO DE ROJAS 
I JEGO „CELESTYNA" 

Przed pojawieniem się „Don Kichota", żadne 
dzieło literackie na terenie Hiszpanii nie cieszyło 
się tak wielką popularnością, jak głośny rene
sansowy „dramat" - raczej nowela dialogowa
na, składająca się z 21 aktów, pisana nie na pot
rzeby teat ru, lecz dla recytacji - znany od 
imienia głównej bohaterki pod tytułem Celesty
na. Utwór ten doczekał się pochwały samego 
Cerva ntesa, który widział w nim „księgę boską, 
jedyną, choć strojną w ludzkie szatki". Tak 
wy oka ocena wystawiona Celestynie przez 
wielkiego p rozaika hiszpańskiego znalazła chęt
nych kontynuatorów, którzy powoływali się na 
nią przez dlugie wieki, powtarzając po wiele
kroć, komentując i podnosząc niezwykłe wartości 
dzieła oraz wpływ, jaki wywarło na dzieje 
losy sztuki dramatycznej na Półwyspie („.) 

Jednocześnie jednak podejmowano próby 
bardziej krytycznego spojrzenia, usiłując wyjaś
nić wiele tajemnic związanych z powstaniem 
tego wyjątkowego utworu. 

Zarówno pochwały i apologie, jak niemniej 
liczne glosy przeciwne złożyły się na obfitą li
teraturę krytyczną, której bogactwo rywalizuje 
z mnogością wydań tekstu Celestyny (bez mała 
sto edycji na Półwyspie, a kilkadziesiąt poza 
Półwyspem). 

Tragikomedia Kaliksta i Melibei - be tak brzmi 
pełny tytuł dzieła - ma za temat histurię wiel
kiej miłości dwojga oddanych sobie ro11iantycz
nych kochanków, którym w nawiązaniu znajo
mości i spełnieniu pragnień pomaga rajfurka 
Celestyna wraz ze sługami Kaliksta, skaptowa
nymi dla jej celów widokami sowitego żarobku. 

Przeciwstawione są sobie dwa światy: świat 

idealnej, bezinteresownej miłości i świat zła, 

chciwości i obłudy, szukający zysku przy pomocy 
najbardziej nawet niegodziwych sposobów. Są 
to jednak światy nie wykluczające się wzajem
nie, ale potrzebujące siebie, związane wspólną 

sprawą mimo odmienności interesów, oba jed
nako przegrywające. 

Pesymizm leży u źródła narodzin Celestyny i do 
pesymizmu prowadzi jej rozwiązanie. Świat 

jest terenem nieustannych zmagań, których 
owoce mają gorzki smak zawodu, czyniąc wszel
kie wysiłki ludzkie płonnymi na skutek tragicz
nego splotu przypadków, działania ślepych sił i 
namiętności. Nawet miłość, najbardzięj wzniosłe 
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uczucie dostępne człowiekowi, w najlepszym 
wyniku przynosi rozczarowanie, jeżeli nie pro
wadzi do katastrofy. ( ... ) Zaskakująca jest ta 
posępna atmosfera dzieła powstałego w okresie 
narodzin Renesansu, który głosił optymizm i ra
dosną afirmację życia. 

Gdzie młodość i uroda, nierozdzielnie związane 
z miłością, tam ani bogactwo, ani troska rodzi
ców nie potrafią uchronić od niszczącej siły 

Erosa, którego zaprzysiągłą orędowniczką jest 
rajfurka Celestyna, negująca zresztą istnienie 
innej miłości poza zmysłową. Miłość - powiada 
- „to skryty płomień, rozkoszna boleść, smako
wity jad, słodka gorycz, radosne cierpienie, luby 
niepokój , rana okrutna i miła zarazem, uprag
niona śmierć niosąca ukojenie". 

Postać Celestyny jest uosobieniem skrajnego 
realizmu - można by powiedzieć: prozy życia 

- jednego z głównych nurtów literatury na pół
wyspie, opisującej losy i obyczaje „dołów spo
łecznych", owych filutów, nicponiów, rajfurek, 
ladacznic i opryszków, jakich pełno w hiszpań

skiej powieści szelmowskiej i nowelistyce. Typ 
starej intrygantki, żyjącej z pośrednictwa w mi
łości, a ukrywającej pod płaszczykiem obłudy i 
pobożności chciwość i podstęp, nie był obcy li
teraturze XV wieku (wystarczy wspomnieć raj
furkę Donę Urraca z Libro de buen Amor, po
przedniczkę Celestyny, albo świętoszkę-stręczy

cielkę z Corbacho Alfonsa Martineza de Toledo), 
ale tak wyraziście i plastycznie została pokaza
na po raz pierwszy. Celestyna jest jakby uoso
bieniem wszelkiego zła, pasując do każdego 

miejsca i każdej epoki. Stała się też nie tylko 
jedną z najbardziej charakterystycznych postaci 
w literaturze hiszpańskiej, lecz zyskała nawet 
rodzaju autonomię, jako postać na poły mitolo
giczna, do dziś popularna i żywa w kulturze 
hiszpańskiej. Nie darmo jeden z najwybitniej
szych filologów ( ... ) zestawił ją z szekspirow
skim Jagonem. „Nieobce jej są bowiem najbar
dziej utajone sprężyny, a szatańskim darem 
przekonywania osiąga wszystko, co zamierza. 
Nie ma zawiści, której by nie potrafiła rozpalić, 
chciwości, której by nie zdołała rozbudzić, po
kusy, której by nie była w mocy ożywić, wys
tępku, którego by nie była zdolna poruszyć, 
ani złości, której by nie była w stanie rozniecić. 
Wszystko, co dzieje się w sztuce od momentu 
spotkania Kaliksta i Melibei, jest jej dziełem. 

Jej występki żyją dłużej niż ona i nawet po 
śmierci cień jej ciąży nad wydarzeniami, aż po 
ostatnie stronice książki". 

Celestyna nie jest zresztą odosobniona w swej 
roli reprezentantki świata występku i podłości. 
Stoi za nią barwny i zróżnicowany światek szu-

mowin społecznych: jej wychowanki, wspólnicy 
i klienci - o wyranie zarysowanych cechach 
indywidualnych - wśród których nie zabrakło 
sług Kaliksta: Sempronia i Parmena. 
Parmeno nie jest konwencjonalnym typem sługi, 
znanym teatrowi średniowiecznemu. Posiada 
własną, silnie zarysowaną osobowość. Walczy w 
nim dobro i zło: oddany swemu panu, ostrzega 
go przed niebezpieczeństwem grożącym ze stro
ny Celestyny, ale i on nie zdoła oprzeć się nie
wolącemu kuszeniu rajfurki, gdy ta zapewni mu 
udział w zarobku i spędzenie nocy z Elicją. 

Wówczas już nie zawaha się przejść na jej 
stronę, a później nie cofnie się przed zabójstwem 
w imię równego podziału nagrody. 

Bardziej od niego prymitywny Sempronio, nie
skomplikowany w swej praktycznej filozofii, po
siada długi rodowód w komedii klasycznej i w 
comedia dell'arte. Brutalny i zdradliwy, pozba
wiony skrupułów moralnych, skłonny spełniać 

wszystkie kaprysy swego pana w nadziei sowi
tego zysku, reprezentuje praktycyzm życiowy 

graniczący z cynizmem. Zgodnie też z ustalo
nym typem komediowym nie odznacza się odwa
gą: w niepewnej sytuacji bierze nogi za pas, by 
ratować własną skórę. 

Efektowną przeciwwagę świata zbrodni i 
występku stanowi świat wzniosłych uczuć i ide
alnej miłości, reprezentowany przez Kaliksta i 
Melibeę, pochłoniętych sobą i swym płomien

nym uczuciem, a przez to tak bliskich szekspi
rowskim kochankom z Werony ( ... ) Kalikst, 
impulsywny i marzycielski, skłócony z rzeczy
wistością, pochłonięty jedynie myślą o swej mi
łości i tęsknotą za ukochaną, poddając się to 
rozpaczy, to zachwytom, nie potrafi wyłamać 

się z zaklętego kręgu uczucia. Żyje w jakiejś 

sferze własnych urojeń i wzruszeń, z których 
nie zdoła go wyrwać nawet śmierć obu zaufa
nych służących. Bezpamiętne zaprzedanie się 

uczuciu zmusza go do szukania pomocy u raj
furki, każe otaczać ją szacunkiem i zabiegać o 
jej względy. W jej ręku spoczywają losy zna
jomości z Melibeą, a więc ocalenie ( ... ) Stosunek 
Kaliksta do świata i ludzi będzie kształtowany 
ich stosunkiem do jego jego uczucia. Zaufani 
słudzy stają się na zmianę to przyjaciółmi, gdy 
będą dopomagać sprawie, to wrogami, gdy 
odważą się ostrzec pana przed intrygą. 

Podobnie traktuje miłość Melibea, mimo po
czątkowo okazywanej kochankowi wzgardy. W 
walce między honorem a miłością zwycięża mi
łość. W gwałtownych reakcjach młodej heroiny, 
w długich, lirycznych, pełnych melancholii mo
nologach, przybierających niekiedy ton najwyż
szej egzaltacji, wyraża swe namiętne i tkliwe 
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uczucia, rozterki, niepokoje i obawy. w stanie 
tak silnego napięcia emocjonalnego wraz ze 
śmiercią kochanka życie traci dla niej wszelką 
wartość, stając się niejako przedłużeniem roz
łąki z ukochanym, a wybawieniem może być 

tylko śmierć. śmierć też zbiera obfite żniwo w 
tej tragikomedii, jak w tragedii szekspirowskiej. 

Bogate tło, na jakim rozgrywa się intryga mi
łosna, pozwoliło na pokazanie społeczeństwa 

hiszpańskiego z końca XV wieku, od magnatów 
i szlachty do rzezimieszków grasujących nocą po 
ulicach miasta. Realizm cechujący postawę ar
tystyczną autora Celestyny wystąpił najdobitniej 
w próbie dokonania przekroju społecznego w 
przełomowym okresie budowy jednolitego pań
stwa i kształtowania się kultury narodowej ( ... ) 

Niesłychanie prosty, można by powiedzieć 

banalny i zużyty wątek dramatyczny, którego 
rozwiązanie posiada swoistą wymowę filozoficz
ną, posłużył pisarzowi do przeprowadzenia wnik
liwego i konsekwentnego studium charakterów, 
traktowanych nieszablonowo, wbrew obowiązu
jącej konwencji i schematom. Z bezprzykładną, 
jak na owe czasy, znajomością psychiki ludzkiej 
tworzy wyraziste, zindywidualizowane postacie, 
o określonych cechach osobowości. Zerwanie z 
uświęconą tradycją musiało przynieść niespo
dziewane, a jak niektórzy badacze twierdzą, 

zgoła rewolucyjne wyniki. Odejście od ustalone
go, umownego typu bohaterów i wprowadzenie 
zindywidualizowanych postaci, reagujących „nie
typowo", było zjawiskiem bez precedensu. I tak, 
dla przykładu, przedstawiciel stanu rycerskiego, 
Kalikst, pochłonięty swym uczuciem, okazuje 
się słabym, histeryzującym egoistą, którego za
chowanie daleko odbiega od awanturniczo-za
wadiackiej postawy dumnego hidalga; dobrze 
urodzona Melibea ucieka się do kłamstw i 
wykrętów, miłość przedkłada ponad honor, a o 
powinnościach musi jej przypominać wierna 
służąca; zacny, wyrozumiały, pełen umiaru Ple
berio nie ma w sobie nic z pysznego kastylskie
go wielmoży. 

Skłonność pisarza do traktowania wszystkich 
postaci z jednakową uwagą i w jednakowych 
proporcjach pozwoliła na przeciwstawienie sobie 
reprezentantów warstwy szlacheckiej i warstw 
niższych, nie zawsze z korzyścią dla szlachty, 
przy czym czyny, które w przyjętej konwencji 
były udziałem rycerza, przypadały jego pachoł
kom, a cechy przypisywane damie stawały się 

dostępne kurtyzanom, wychowankom Celestyny. 
Jako prawe dziecko Renesansu, będąc odbiciem 
renesansowego ducha, utwór niepozbawiony jest 
elementów charakterystycznych dla ówczesnej 
literatury. 
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Kto mógł być twórcą t ego wyjątkowego i nie
przeciętnego dzieła? 

Problem autorstwa Celestyny pozostaje do
tychczas nie rozstrzygnięty. Utrzymuje się opi
nia, że twórcą tego niedramatycznego „drama
tu" ( ... ) jest Fernando de Rojas, salamantczyk, 
wychowanek tamtejszego uniwersytetu, później 

corregidor w Talavera de la Reina, gdzie podob
no zakończył życie. 

Cała trudność w zidentyfikowaniu autora wy
pływa z faktu, że najstarszy zachowany egzem
p larz Celestyny, najprawdopodobniej z roku 
1499, jest zdefektowany (brak pierwszej i ostat
niej strony), co nie pozwala na stwierdzenie, 
czy autor został wówczas wymieniony, czy też 

dzieło było wydane anonimowo. Dwie następne 
edycje ( .. ) opatrzone były w strofy dodane na 
końcu książki, informujące czytelnika, że naz
wisko autora ukryte jest w umieszczonym na 
pier wszych stronach akrostychu (utworze wier
szowanym, w którym pierwsze litery lub cząstki 
wyrazów rozpoczynających wersy czytane pio
nowo tworzą jakiś napis) oraz w „Liście do 
przyjaciela". W liście tym pisarz wyznaje, że 
odnalazł w Salamance animowy utwór - I akt 
Celestyny - i że rękopis ten skłonił go do na
p isania dalszych 15 aktów podczas dwutygodnio
wych wakacji. W 1502 r. ukazała się nowa wer
sja pod zmienionym tytułem Tragikomedi a 
Kaliksta i Melibei, do której autor - rzekomo 
na prośbę czytelników - wprowadził wiele po
prawek i retuszów, a przede wszystkim dopisał 
nowe 5 aktów. ( ... ) Jeszcze w XVI wieku Alonso 
do Proaza odczytał nazwisko autora z akrosty
chu, który głosił: „Bakałarz Fernando de Rojas 
ukończył komedię o Kalikście i Melibei, a uro
dził się w Puebla de Montalvan" ( ... ) W oparciu 
o tego typu materiały źródłowe i analizę tekstu 
autorskiego filologowie hiszpańscy uznali, że 

sprawa autorstwa Celestyny jest definitywnie 
wyjaśniona. 

(. .. ) Niemniej nadal niepokoi i intryguje pyta
nie, dlaczego pisarz ukrył swe imię? Dlaczego 
podał je w zakamuflowanym akrostychu? Jak 
mógł poprzestać na jednorazowym wysiłku 

twórczym, będąc autorem tak niezwykłego dzie
ła, i przejść do historii jako auctor unius 
libri? Czyżby geniusz twórczy wyczerpał się w 
latach uniwersyteckich? Gdzie szukać przyczyn 
tej tajemniczości? 
Nadal wiele zastrzeżeń budzi prawdomówność 
autora „Listu do przyjaciela", a to podważa 

również wartość samego akrostychu. 

W roku 1925 Fernando del Valli Lersundi opu
blikował dokumenty, z których wynikało, że 

Fernando de Rojas był szlachcicem, mieszkał w 
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miasteczku Puebla de Montalvan, skąd prze
niósł się do Talavera, gdzie zmarł w kwietniu 
1541 r.; w dokonanym po jego śmierci spisie 
zachowanego majątku figurowała m. in. księ

garnia, a jeden ze świadków, podpisując spo
rządzony inwentarz, nie pominął uwagi o 
zmarłym, że, „jak powiadają, to on napisał 

Celestynę". Rojas okazał się więc raczej księga
rzem niż pisarzem. 

Pojawiają się nawet głosy, że był po prostu 
oszustem, podszywającym się pod cudze dzieło. 

Rękopis - może dzieło jakiegoś dostojnika koś
cielnego - zawierający pełny tekst Celestyny, 
mógł wpaść przypadkiem w ręce księgarza i 
wydawcy, który zdecydował się ogłosić bez
imiennie jego fragment (16 aktów). Po sukcesie 
„komedii" dopisał akrostych, który nie wyjaś

niając niczego, narobił tyle zamieszania i oddał 
sprawę w ręce Alonza de Proaza, cedując mu 
trud wykrycia autorstwa. W końcu, pozbyw
szy się obawy, ogłosił całe 21 aktów pod włas
nym imieniem. 

Hipoteza ta nie wydaje się jednak przekonywa
jąca. Trudno się zresztą zgodzić z tak krańco
wym stanowiskiem, posługującym się argumen
tacją, że u źródła publikacji Celestyny tkwiło 
oszustwo. W polskim wydaniu hiszpańskiego 

arcydzieła (. .. ) za prawdopodobnego twórcę 

Komedii o Kalikście i Melibei uważamy Fer
nanda de Rojas. 

Kazimierz zawanowski: Przedmowa 
do wydania Celestyny (Warszawa 1962) 

CELESTYNA 
Z ZAGADNIEŃ GATUNKU 

Najpierw stwierdźmy, że jakaś dziwna spra
wa, nie mieszcząca się jedynie w tradycji, kryje 
się w sferze rodzajowości Celestyny, pierwotnie 
określonej jako komedia, niebawem jako tragi
komedia. 

I rzeczywiście, średniowieczna komedia recy
tacyjna, oobwiązana do „szczęśliwego zakończe
nia", chyba wyjątkowo wychyla się poza szab
lon finału wieńczącego losy kochanków małżeń
stwem, czy też poza porcję kijów, które jako 
tradycyjny przysmak komediowy równocześnie 

gruntowały rodzaj i pełniły rolę moralizatorską ... 
W Celestynie mamy natomiast połączenie omó
wionej już tematyki komediowej z tragicznym 
zakończeniem: wielokrotną śmiercią. Trudno 
skonfrontować to zakończenie z zakończeniami 
utworów antykizującego średniowiecza, określo
nych jako tragedie, bo było ich mało i przeważ
nie przepadły. Natomiast trzeba stwierdzić że 

nie jest ono nowością na tle choćby zakoń~zeń 
tragicznie uformowanej fabuły romansu rycers
kiego, np. dziejów fatalnej miłości Tristana i 
Izoldy, na tle legend i w formę legendy przy
branych faktów rzeczywistych, gdzie np. grób 
łączy kochanków, jak w historii Abelarda 
Heloizy. 

Natomiast połączenie tematyki komediowej z 
tematyką i zakończeniem tragediowym było tak 
nowe, że zmusiło do korekty w określeniu ro
dzaju: fakt tej korekty stworzył moment zasad
niczy w ewolucji rodzajów literackich - poja
wienie się nowej formy rodzajowej. Recytators
ka tragedia wytworzyły w Celestynie nowe zja
wisko: recytatorską tragikomedię. 

Naturalnie nie można tego typu tragikomedii 
równać z późniejszą i nowszą tragikomedią, np. 
w teatrze hiszpańskim XVI w„ czy taką, jakiej 
niezrównaną mistrzynią była Zapolska, nawet 
jeśli się pamięta o pewnej odrębności formalnej 
między sztuką recytatorską a sceniczną. Od 
„dzisiejszej" tragikomedii wymaga się prócz 
powikłań i rozwiązań tragicznych pełnej kome
diowej vis comica; te same elementy, które 
wyzwalają komizm, wyzwalają i tragizm. Dawna 
średniowieczna de facto nie miała w swoim za
łożeniu komizmu, którego płaszczyzną w innym 
urcie rozwoju twórczości stała się ludowa farsa 
w swych niewybrednych chwytach. Tam też w 
owej twórczości ludowej przejście od komizmu 
do tragizmu było niewątpliwie prostsze. Wys-
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tarczyło przetkać linię tragiczną momentami 
komicznymi. Z potrzeb psychologii odbioru tak 
się przecież rozwinęły w samoistną pozycję 

intermedia, farsy; ten typ budowy fabularnej 
wniósł ku szczytom Szekspir, a później, w imię 
realizmu, wskrzesił go - w swym romantycz
nym manifeście - Victor Hugo. Inaczej rzecz 
się miała w średniowiecznej erudycyjnej tra
gedii, gdzie o różnicy rodzajowej decydował nie 
tyle komizm, ile sposób zakończenia, „dobry" 
lub „zły", oraz różność przedstawianego środo
wiska: w tragedii - społecznie wyższego, w 
komedii - niższego. Połączenie komedii z tra
gedią domagałoby się związania jedną akcją 

obu środowisk w ten sposób, by oba w zaintere
sowaniu odbiorcy były jednakowo ważne 

pierwszoplanowe. 

Tego związania obu środowisk dokonał Rojas 
w specjalny sposób, stąd jego tytuł do wyjątko
wej pozycji w literaturze. Nie zadowolił się w 
zakończeniu obdarzeniem tradycyjnym przywile
jem śmierci tylko bohaterów kręgu społecznie 

wyższego: śmierć w pełni grozy gestem nowa
torskim przeniósł na krąg komediowy bohaterów. 
Umiera Celestyna, Sempronio i Parmeno ,podob
nie jak umierają Kalikst i Melibea. I ta śmierć 
nobilitująca krąg społecznie niższy równa oba 
te kręgi w naszych oczach do tego stopnia, że 
na plan pierwszy wysuwa się raczej sprawa 
człowieka, ujęta przez pryzmat tragizmu niż 

sprawa środowiska, które zdecydowało o okreś
leniu Celestyny jako komedii czy tragikomedii. 
Skutkiem ogarnięcia całej areny utworu żywio
łem śmierci zdecydowanie przechylił Rojas dla 
ówczesnych pojęć komedię w tragedię: nie 
umiemy wychwycić w tym utworze elementu 
komediowego; nie jesteśmy zdolni go wyczuć 

ani w przedstawieniu środowiska społecznie niż
szego, ani w atmosferze domu publicznego, ani 
w konstrukcji któregokolwiek z bohaterów czy 
którejkolwiek sytuacji; nie wystarcza nam do 
znalezienia go tu i ówdzie napotykany dowcip 
słowny czy przewrotność dialektyczna. 

Natomiast założone rodzajowością kcmedii 
środowisko Celestyny daje szerokie pole do uję
cia realistycznego. Nie świadczy, jak wiemy, o 
realizmie Rojasa sam wybór tego środowiska: 

nic wówczas bardziej konwencjonalno-literac
kiego; toteż nie może być argumentem przeciw 
autorstwu młodziutkiego bakałarza to, że doś

wiadczenie życiowe nie mogło mu odsłonić 
tajemnic „podziemia" obyczajowego. .Swieżo w 
szkole odczytany w utworach komediowych i 
tak już wielce popularny, nie otrząśnięty z 
wpływów tam wykładanych teorii - miał taki 
temat „pod ręką". Z drugiej jednak strony tra
dycyjny motyw literacki przez to samo, że prze-

12 

• 

jęty z książek, nie wyklucza związku z życiem; 
często odgrywa rolę palca wskazującego na pola 
godne eksploatacji własną obserwacją, jeśli nie 
osobistym życiowym doświadczeniem. Toteż nie 
byłoby nic dziwnego, gdyby Rojas we wskaza
nym kierunku znalazł i środowisko, i ludzi, i 
sprawy w zasięgu rzeczywistości. Literackiej 
genezie Celestyny nie zaprzeczyłoby potwierdze
nie przypuszczeń, że istniała historyczna Celes
tyna, a kto wie nawet, czy nie rozegrały się 

rzeczywiście dzieje Kaliksta i Melibei. 

Zatem pytanie o realizm Celestyny jest na 
miejscu. Idzie o to, czy literacki temat jest moc
no osadzony w życiu, czy jest dla tego życia 

reprezentatywny; czy tłumaczy się chwilą his
toryczną, o którą się utwór opiera; jak się 

zazębiają przedstawione środowiska w swoim 
funkcjonowaniu społecznym, a zatem czy są 

literacko martwe, czy też zdradzają obieg żywej 
krwi. 

Stefania Skwarczyńska Celestyna 
w koncepcji poetyckiej Rojasa, Acharda 

i L. SchU!era. W:) Studia i szkice 
literackie. Warszawa 1953 

Czemu ten zdrajca Perico, 

Czemu pocałował mnie? 

Mówił mi, że z Francji ono 

całowanie przywieziono 

i że gdy tak czyni, pono 

leczy chore serce swe. 

Czemu ten zdrajca Perico, 

czemu pocałował mnie? 

Anonimowy Villancico z XVI wieku 
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CELESTYNA W POLSCE 

1933: fragmenty IX i X aktu w przekładzie 

Edwarda Porębowicza (Wielka Literatura 
Powszechna, t. VI. Antologia cz. Il). 

1947: prapremiera polska w Teatrze Wojska 
Polskiego w Łodzi. 

Francuska adaptacja Marcela Achard 
tłumaczona przez Juliusza Wiktora Gomu
lickiego (reż. Leon Schiller, w roli tytuło

wej Jadwiga Chojnacka). 

1956: Teatr Powszechny w Łodzi. Adaptacja 
M. Achard, wg inscenizacji L. Schillera 
reż. J. Chojnacka. 

1958 : Teatr Klasyczny w Warszawie. Adaptacja, 
inscenizacja i reżyseria jak wyżej. 

1960: Teatr Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy. 
Adaptacja, inscenizacja i reżyseria jak 
wyżej. 

1962: Pełny przekład z oryginału hiszpańskiego 
dokonany przez Kazimierza Zawanowskie
go. 

1964: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 
Adaptacja M. Archard, reż. T. żuchniew

ski. 

1966: Teatr Polskiego Radia. Adaptacja Z. Za
wadzkiej, reż. Z. Kopalko. 

1970: Teatr Telewizji. Adaptacja J. Kłossowicza 
i T. Minca według przekładu K. Zawa
nowskiego, reż. T. Minc. 

1973: Teatr Ziemi Opolskiej w Opolu. Reż. A. 

Baniukiewicz. 
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