


WROCŁAWSKI TEATR 
LALEK 

Wrocław, pl. Teatrany 4 

Dyrektor 
i kierownik artystyczny - WIESŁAW HEJNO 

Zastępca dyrektora - JAN ORZECH 

Kierownik literacki - BOGDAN NAUKA 

Kierownik techniczny - WOJCIECH KOPCZYNSKI 

PRACOWNIA PLASTYCZNA: 

Kierownik - JANINA GRODZKA 
Konstruktorzy - JERZY MODRZYŃSKI, 

MAREK BERGANDER 
Modelatorzy - KRYSTYNA BANACH, TERESA CEZAR, 

BOGUSŁAW A OSOSTOWICZ, 
ANNA SULŻYCKA 

Krawcowa - HANNA BRYDA 
Stolarz - FRANCISZEK JANIK 

OBSŁUGA SCENY: 

Akustyk i główny elektryk - ENGENIUSZ PAWLINA 
Elektrycy - ZBIGNIEW KACPRZAK, JÓZEF WARMUZ, 

MAREK WEJLAND 
Brygadier sceny - JEOANIS KULIOS 
Maszyniści - WITOLD GOLUS, JERZY JAWORSKI, 

SŁAWO MIR KLIMCZAK, 
ZBIGNIEW WAWRYK 

Organizacja widowni (tel. 44-12-17) przyjmuje zamówien;a na bilety 
zbiorowe codziennie w godzinach od IO.OD do 14.00. Kasa czynna 
godzinę przed spektaklem, przedsprzedaż biletów w piątki od godz. 
15.00 do 17.00, a w soboty od godz. 12.00 do 14.lO. 

DOTYCHCZASOWE PREMIERY NA SCENIE MAŁEJ 
WROCŁAWSKIEGO TEATRU LALEK 

1967 
Federico Garcia Lorca: MOMENTO DE VERDAD 

1967 
WIELKI KSIĄŻE wg. „Hamleta" Williama Shakespeare'a 

1968 
STAN LOSÓW FAUSTA wg. Johanna Wolfganga Goethego 

i Christophera Marlowe'a 
1968 

DZIEJBA LEŚNA wg. Bolesława Leśmiana 
1969 

Jakub Gawatowic: TRAGEDIA ALBO WIZERUNEK 
ŚMIERCI PRZEŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA 

1969 
GRA O PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI 

cz. I Anonim: RZECZ O ALEKSYNIE I NIKOLECIE 
cz. II Federico Garcia Lorca: SZOPKA DON CHRISTOBALA 

1969 
KTO ZABIŁ DON KICHOTA wg. Miguela Cervantesa 

1971 
Wiesław Hejno, Jan Kurowicki: CZAROWNICE 

1971 
DRAMAT UKŁADASZ wg Nieboskie j Komedii i innych 

utworów Zygmunta Krasińskiego 

1972 
ŚWIĄTKI 

cz. I Jan Wilkowski: SPOWIEDŻ W DREWNIE 
cz. II Michel de Ghelderode: PASJA, MISTERIUM 
MĘKINASZEGOPANAJEZUSACHRYSTUSA 

1973 
GLĄTWA wg. tekstów Stanisława Ignacego Witkiewicza 

i listów Stanisława Witkiewicza (ojca) 
1973 

Jan Wilkowski: SPOWIEDŻ W DREWNIE 
1973 

Finn Methling: PODRÓŻ DO ZIELONYCH CIENI 
1974 

Henryk Zawadzki: ZABAWA W OKRUCIEŃSTWO 
W UJĘCIU KAMERALNYM 

Trzy jednoaktówki: PROTEST SKOK 
ZABAWA W OKRUCIEŃSTWO 

ŁAŃCUCH 
1977 

Bertold Brecht: OPERA ZA TRZY GROSZE 

Ron1anca o A morze i Śmierci 

Raz wieczorem we drzwiach karczmy 
Śmierć z Amorem się spotkała. 
Słońce zaszło już za góry 
i po zmierzchu noc nastała. 
Śmierć śpieszyła do Madrytu, 
Amor ciągnął do Sewilli; 
szli piechotą, a na plecach 
zacne sprzęty swe nosili. 
Ja myślałem: im tak śpieszno, 
aby stanąć w tym zajeździe, 
snadź przed karą umykają, 

że stąpają coraz prędzej ... 
Us ~adł Amor obok Śmierci 
na ławie i spojrzał na nią, 
a że była srodze brzydka, 
śmiech nim zatrząsł i zagadnął: 
„Rzeknęć, pani, coś dziwnego, 
żyję dawno, lecz ni razu 
nie widziałem tak pięknego 
brzydactwa z kościstą twarzą". 
Śmierć się bardzo rozgniewała, 
pochwyciła łuk i strzały. 
Amor też swój łuk napina 
i ze złości drży aż cały. 
Tu gospodarz chwycił dzidę 
i nuż zwaśnionych rozdzielać, 
to groźbą, to dobrym słowem, 
aby przestali się spierać. 
Jakoż wreszcie w dobrej zgodzie 
siedli do strawy gorącej, 
oddawszy łuki i strzały 
Mariannie, dziewce służącej. 
A że łóżek tam nie stało, 
w~ęc na ławkach przedrzemali. 
Amor z świtem wstał i prosi: 
„Daj, karczmarzu, łuk i strzały". 
Karczmarz, jeszcze rozespany, 
pozamieniał oba sprzęty! 
Z łukiem Śmierci na ramieniu 
wyszedł Amor krokiem prędkim. 
Śmierć się później obudziła 
smutna, chora i zgryźliwa, 
łuk zabrała i nie patrząc 
w swoją drogę pośpieszyła. 
Rzecz od wieków to wiadoma, 
że do młodych Amor godzi, 
a tu naraz - sami młodzi 
t mierają od miłości ... 
Wszystko w świecie się zmieszało, 
wszystkie prawa są na opak: 
miłość niesie śmierć miast życia ... 

tł. Zofia Szleyen 



SCENA MAŁA 

Fer11ando de ·Rojas 

TRAGIKOMEDIA 
o 

KALIRSCIE 
I 

MELIBEI 

Przekład - KAZIMIERZ ZA W AN OWSKI 

Adaptacja - WIESŁAW HEJNO 

Inscenizacja i reżyseria - WIESŁAW HEJNO 

Scenografia - EUGENIUSZ STANKIEWICZ-GET 

Muzyka - ZBIGNIEW KARNECKI 

Asystent reżysera - JACEK PRZYBYŁOWSKI 

OBSADA: 

Kalikst - JACEK PRZYBYŁOWSKI 

Melibea - ELŻBIETA ECHAUST 

Celestyna - ANNA HELMAN 

Parmeno - MIROSŁAW MAJCHEREK 

Sempronio - JÓZEF FRYMET 

Elicja - BARBARA PIELKA 

Aureusa - JOANNA FULARA 

Centurion, Kat ) JAN FORNAL 
Lalkarz, Pleberio J 

Inspicjent - MAŁGORZATA SZCZYGIEŁ 

Premiera - pażdziernik 1982 
172 premiera Wrocławskiego Teatru Lalek 

( ... ) brak prima ratio nieszczęsnego biegu zdarzeń, 
brak racjonalistycznego uzasadnienia. Nie wiadomo 
czemu zakochany i uwielbiający Melibeę Kalikst, 
równego jej stanu, nie próbuje starać się o jej rękę; 
nie widzimy przeszkód do małżeństwa i nie widzimy 
śladu walki z jakąś zaporą w .ciągu trwającej miesiąc 
sielanki miłosnej. I nie jest to dla nas ważne. Przyj
mujemy ten stan rzeGZY tak, jak chciał autor, przyj
mujemy tajemnicę, niepowodzenie, los, fatum rzą
dzące ludzką namiętnością, jednym słowem założenie 
tragiczne akcji. Takie jak w klasycznej tragedii. 
I tylko dziwimy się niezwykłej intuicji autora, któ
rego przecież pod tym względem nie pouczyła śred
niowieczna poetyka, że swojej tragedii dał właściwą 
jej perspektywę klasycznego. fatalizmu, nie ulegając 
np. tradycji takicn uzasadnień śmiertelnej miłości, 
jakie daje twórca motywu Tristana i Izoldy, który 
omamił swych bohaterów czarodziejskim napojem. 
(„.) W sumie dokonał Rojas niezwykłego dzieła: złą
czył fatalizm tragedii z realizmem komedii wznosząc 
się ponad szablon średniowiecznych interpretacji i 
komedii i tragedii. 

Jeszcze jednego dokonał Rojas: zdołał pozbyć się 

Już sama osoba autora była i jest nadal obiek
tem rozlicznych sporów i dyskusji. Każdy szanujący 
się badacz literatury hiszpańskiej uważał za punkt 
honoru wypowiedzieć się na temat kontrowersyjnej 
postaci Fernanda de Rojas. 

Oto fakty, które stały się przedmiotem kilku
wiekowych, często bardzo namiętnych, naukowych 
polemik. Po raz pierwszy „Komedia o. Kalikście i 
Melibei" (bo tak pierwotnie brzmiał tytuł) ujrzała 
światło dzienne w Burgos w 1499 roku. Niestety, 
jedyny zachowany egzemplarz editio princeps jest 
zdefektowany i nie wiadomo, czy było to wydanie 
anonimowe. W następnych wydaniach, z Toledo 
- 1500 rok i Sewilli - 1501 rok, nazwisko autora 
zostało ukryte w akrostychu i „Liście do przyjacie
la", które poprzedzały właściwy tekst. Rozszyfrowa
ne h3.sło brzmi: „Bakałarz Fernando de Rojas ukoń
czył komedię o Kalikście i Melibei, a urodził się w 
Puebla de Montalvan". Wspomniany ,List do przy
jaciela" pełnił rolę wstępu. Dowiadujemy się z niego, 
że autor odnalazł w Salamance tekst komedii, którą 
zachwycił się do tego stopnia, że postanowił wydać 
ją drukiem. Uznając jednak, że dzieło tak znakomite 
wymaga dokończenia, w ciągu dwutygodniowych 
wakacji dopisał, bagatela, piętnaście aktów i całość 
zadedykował młodzieży, „aby wiedziała jakiego fał
szu i podstępu doświadczyć może od sług swoicn 
i rajfurek". 

W roku 1502 ukazała się nowa wersja „Celesty
ny". Przeredagowany i rozbudowany z szesnastu do 
dwudziestu jeden aktów tekst opatrzony został teraz 
tytułem „Tragikomedia Kaliksta i Melibei", 

Późniejsze szczegółowe poszukiwania ujawniły 
kilka faktów dotyczących życia tajemniczego autora. 
Wiemy, że Fernando de Rojas, szlachcic uro.dzony 
w Puebla de Montalvan w rodzinie żydowskiej, stu
diował w Salamance, żył w Puebla de Talavera, 



tak miłej średniowieczu ( ... ) moralistyki. Bohatero
~ie „Celestyny" nie są ani dobrzy ani źli, raczej 
me budzą odruchowego potępienia czy pochwały; 
budzą sobą przede wszystkim zaiteresowanie dzięki 
temu, że wszyscy, zwłaszcza pierwszoplanowi, są 
naprawdę ludzcy. 

( ... ) jakaś dziwna sprawa, nie mieszcząca się je
dynie w tradycji, kryje się w sferze rodzajowo.ści 
„Celestyny'', pierwotnie określanej jako komedia 
niebawem jako tragikomedia. ( ... ) w średniowiecznej 
erudycyjnej tragedii i komedii, ( ... ) o różnicy rodza
jowej decydował nie tyle komizm, ile sposób zakoń
czenia, „dobry" lub „zły", oraz różność przedsta
wianego środowiska: w tragedii społecznie wyższego, 
w komedii - niższego. Połączenie komedii z trage
dią domagałoby się związania jedną akcją obu śro
dowisk al pari w ten sposób, by oba w zaintereso
waniu odbiorcy byly jednakowo ważne i pierwszo
planowe. 

Tego związania obu środowisk al pari dokonał 
Rc.jas w specjalny sposób, stąd jego tytuł do wy
jątkowej pozycji w literaturze. Nie zadowolił się w 

gdzie prowadził księgarnię, wiemy też, że zmarł w 
1541 roku. W odnalezionych dokumentach, mimo że 
mają one charakter prawniczy, o Fernandzie de 
_Rojas mówi się jako o. autorze „Celestyny". 

Te skąpe dane biograficzne były interpretowane 
w najróżniejszy sposób. Badacze, zajmujący skrajne 
stanowisko, zaprzeczali istnieniu Fernanda de RojJ.s 
lub też oskarżali ga o plagiat. Inni, uznając geniusz 
Rojasa, fakt skrzętnego ukrywania autorstwa tłuma
czyli specyficzną sytuacją, w jakiej przyszło mu 
żyć. Lecz wszyscy, zarówno nastawieni sceptycznie, 
jak i ci, którzy bezkrytycznie uznają prawdziwość 
informacji, zawartych w „Liście do przyjaciela", 
przyznają, że autor i jego dzieło zmuszają do głę
bokiej refleksji. 

Kim był, w jaką prawdę wierzył Fernanda de 
Rojas, który wyrzekł się swej wiary w chwili prze
śladowania i został poci10wany w katolickim kościele 
we franciszkańskim habicie, a wcześniej był prze
słuchiwany i uznany przez Inkwizycję za człowieka 
„nie będącego poza podejrzeniami"? Jaką filozofię, 
jaką kulturę uznawał za swoją, znając świetnie (co 
wykazuje tekst „Celestyny") kulturowe dziedzictwo. 
średniowiecza, nowoczesne prądy włoskiego huma
nizmu, a także ludową literaturę hiszpańską z na
leciałościami mauretańskimi? Co chciał przekazać 
w swym dziele, czy tylko tanie moralizatorstwo, czy 
też własne spojrzenie na pełen sprzeczności świat, 
który zagraża jednostce, bo jest w istocie swej zły, 
a więc absurdalny. Czy w sposobie kreacji świata 
i bohaterów kryje się jedynie talent i niespotykana 
dotąd umiejętność realistycznego obrazowania, czy 
też sarkazm i gorzki cynizm, każący z ironią patrzeć 
na uświęcone tradycją pojęcia, takie jak honor, mi
łość, cnota ... ? Jak interpretować postacie głównych 
bohaterów? Jaką prawdę o człowieku kryje w sobie 
stara rajfurka, której imię wyparło pierwotny tytuł 

~a~ońc~eniu obdarzen~em tradycyjnym przywilejem 
~m~er~1 tylko ~)Qhaterow kręgu społecznie wyższego: 
sm1erc w pełm grozy gestem nowatorskim przeniósł 
na krąg komediowy bohaterów. Umiera Celestyna, 
Sempro.nio i Parmeno, podobnie jak umiera 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 zadecydowało o okreś
leniu „Celestyny" jako komedii czy jako tragikome
dii. Skutkiem ogarnięcia całej areny utworu żywio
łem śmierci zdecydowanie przechylił Rojas dla ów
czesnych pojęć komedię w tragedię: nie umiemy 
wychwycić w tym utworze elementu komediowego; 
nie jesteśmy zdolni go wyczuć ani w atmosferze 
domu publicznego, ani w konstrukcji któregokol
wiek z bohaterów czy którejkolwiek sytuacji; nie 
wystarcza nam do znalezienia go tu i ówdzie napi
sany dowcip słowny czy przewrotność dialektyczna 

Studia i szkice literackie 
Stefania Skwarczyńska 

i stało się synonimem najogólniej pojmowanego zła? 
Czy wątek Melibei i Kaliksta to tylko historia bez
sensownej, tragicznej w skutkaci1 miłosnej egzal
tacji? 

Nie mniej ciekawie przedstawia się sprawa lite
rackich źró:ieł i popularności, jaką cieszyła się „Ce
lestyna". Badania filologiczne wykazały niezbicie, 
że „Tragikomedia ... " jest kontynuacją czy raczej 
uw1enczeniem literackich dokonań hiszpańskiego 
średniowiecza . Wykorzystując tradycyjne motywy 
i wątki potrafił de Rojas stworzyć dzieło uznane 
przez Cervantesa za „boskie". Dla Lope de Ruedy, 
Torresa Naharry, Lope de Vegi, Calderona i innych 
pisarzy stało się ono źródłem inspiracji, zapożyczeń, 
cytatów. Niektórzy historycy uważają nawet, że 
Shakespeare pisząc dramat o kochankach z Werony 
znał „Tragikomedię Kaliksta i Melibei". Poczytno
ścią przewyższała „Celestyna" nawet „Don Kichota". 
W XVI wieku wydana ją 64 razy, przetłumaczono 
na język włoski, niemiecki, Iiolenderski, francuski 
i na łacinę. 

Dzieło Fernanda de Rojas, mimo że uznawane 
przez niektórych za „nieatralne", było wielokrot
nie wystawiane na deskach scenicznych. Za najsłyn
niejszą polską inscenizację uważa się przedstawienie 
z i:oku 194 7, wyreżyserowane przez Leona Schilera 
w łódzkim Teatrze Wojska Polskiego. Każda teatral
na adaptacja dzieła tej miary grozi jednak zuboże
niem, ponieważ narzuca gotowe przmyślenia, goto
we interpretacje. Wydaje się, że teatr lalek jest pod 
tym względem uprzewilejowany. Daje możliwość 
pełniejszego przekazu rojasowskiej wizji świata niż 
teatr żywoplanowy, gdyż w swej istocie jest meta
forą, uogólnieniem, niedopowiedzeniem tego, co do 
końca dopowiedziane być nie może. 


