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PrzedstawieAie „Cełestyny" Fernanda de Roja~a warto polecić 
szczególnej uwadze miłośników dobrego teatru z kilku wzgiędów. 

Wyjątkowy ten utwór jest wybitnym osiągnięciem sztuki dramatopi
sarskiej ostatnich lat hiszpańskiego średniowiecza i nosi w sobie za
powiedzi przybliżającego się przełomu renesansowego. Tragiczna fa
buła, opowiadająca o niecnych ludziach, którzy dla własnych korzyści 
wyzyskują miłość ludzi młodych, niedoświadczonych, została podana 
w nowatorskiej - nie przewidywanej przez ówczesne normy obycza
jowe i literackie Hiszpanii - formie: autor nie stronił od obscenicz
ny.eh wyrażeń typowych dła języka ludu, nie starał się ująć Swiętej 
lnkwizytj; zbytnią pruderią w opisach scen miłosnych. Dzięki temu 
urocze i mądre dzieło Rojasa, funkcjonujące jako ostrzeżenie prosto
dusznej młomiefy przed podstępami stręczycieli i niewiernych służą
cych, zdobywało sobie serca czytelników, a z czasem i publiczności 
teatralnej. 

„Celestyna" niezbyt często pojawio się na scenach, gdyż opraco
wanie tego widowiska piętrzy wymagania przed realizatorami i akto
rami, a wirtuozerii wprost żąda ad odtwórczyni postaci tytułowej. 

W głównej roli Celestyny wystąpi makomito aktorka polska Jadwiga 
Chojnacka, znana kinomanom z takich filmów, jak „Skarb", „Czer
wone i złote" czy „Chłopi". Po raz pierwszy Jadwiga Chojnacka grała 
Celestynę w 1947 r., w polskiej prapremierze sztuki Rojasa. Kreacja 
ta, ciągle żywa we wspomnieniach świadków, weszła do popisowego 
repertuaru artystki. Do dziś jest ideałem dla kolejnych odtwórczyń roli 
tytułowej. Występ Jadwigi Chojnackiej, ogromne wydarzenie w wał
brzyskim świecie teatralnym, pozwoli ponownie ujrzeć jej słynną in
terpretację roli Celestyny, zajmującą znaczną pozycję w historii pol

skiego teatru. 
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