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KRYSTYNA KONOPACKA-CSALA 

«CELESTYNA» 
DZIEŁO DWÓCH EPOK 

Są dzieła, które wprawdzie odnoszą ogromny 
sukces u współczesnych sobie czytelników, ale 
potem zaciera się pamięć o nich i tylko badacz 
danej epoki zdejmuje je od czasu do czasu z za
kurzonych półek archiwów. „Celestyna" należy 
jednak do tych osiągnięć literatury, których 
wielkość uznali zarówno współcześni, jak i po
tomni i wielu znawców przedmiotu twierdzi , że 
gdyby Cervantes nie napisał „Don Kichota", 
„Celestyna" zostałaby uznana za najwspanialsze 
dzieło literatury hiszpańskiej. 

„Tragikomedia Kaliksta i Melibei" napisana zo
stała najprawdopodobniej w 1499 r. i od tej 
chwili aż do dziś towarzyszą jej sławie gorące 
spory badaczy i historyków. Rzecz w tym, że 
najstarszy zachowany egzemplarz dzieła nie po
siada pierwszej i ostatniej karty, co uniemożli
wia kategoryczne stwierdzenie, czy był on opa
trzony nazwiskiem autora, czy też wydano go 
anonimowo. Nie zagłębiając się w nader skom
plikowany i ciągnący się przez wieki tok badań 
i polemik, należy przyjąć, że istnieje wystarcza
jąca ilość dokumentów, listów i wzmianek na 
temat „Celestyny" i jej rodowodu, aby autor
stwo tego fascynującego utworu przypisać Fer
nandowi de Rojasowi (czyt.: Rohasowi). 
Pomińmy również dręczące historyków literatu
ry wątpliwości, czy Fernando de Rojas był ba
kałarzem (jak to wynika z umieszczonego na 
pierwszych stronach „Celestyny" akrostychu) 
niewiadomego raczej pochodzenia, czy szlachci 
cem (co sugeruje inny dokument), czy posłużył 
się cudzym pomysłem (na co wskazuje „List do 
przyjaciela", na który powołuje się autor dzie
ła), czy też był tak genialnym młodzieńcem, że 
jako student prawa uniwersytetu w Salamance 
napisał samodzielnie zaskakujący dojrzałością i 
znajomością ludzkiej psychiki utwór. 

Wszystko to przypomina trochę rozpętany przed 
kilkunastu laty głośny spór o autentyczność au
torstwa dzieł Szekspira i chociaż - być może -
istniej ą pewne niewyjaśnione do dziś tajemnice 
tego autorstwa. to w żadnym przecież teatrze ni e 
po ja wił się jeszcze afisz „Hamleta" z napisem: 
- Autor nieznan11 . 
Pozostańmy więc przy tym, że twórcą „Cele 

styny" jest Fernando de Rojas i niech nam wy
starczy, że ostatni rok XV wieku przyniós ł świa
tu wspaniałe dzieło , zrodzone z hiszpańskiej rze
czywistości i z ówczesnej hiszpańskiej myśli o 
człowieku. 

Była to myśl , stapiająca w sobie jeszcze śred
niowieczne surowe moralizatorstwo z renesanso
wą pasją poznania bujnej ludzkiej natury , ludz
kich namiętności . Utwór Rojasa jest właś ni e 
świadectwem owego stopu. Wyrósł niewątpliwie 
z tradycji moralizującej , dydaktycznej - zgod
nej z średniowi ną ideą chrześcijańską - l i
teratury hiszp · 'ej XIV w „ ale literatura ta 
zawierał a już y. postępowy nurt społeczny. 
Poprzednicy Roj sa atakowali niesprawiedliwe 
stosunki .- eczry , umieli j uż malować wyrazi-
sty ob z y ., i układów, dzielących ludzi 
na p en nurt rozwinął Ferna ndo 
de Rojas t h swojej dialogowane j opo-
wieści. Z niej zaskakująco wnikliw;:i ob-
serwację y ia. W „Celestynie" występują prze

e<;lst wici Je wysokich ro dów, pałacowej 
.1haj · · mętów społecznych. 'Nszy-
udzi eni zostali indywidualnym i 

ciwym dla siebie j ęzyk iem. 
n . · • I ych interesów, a rów

dzialan rzęgają się wokół jed
wej ak · · i twoi·zą jedną wspólnq 

ć. 



mmao de Rojas ostrzega czytelników nie tylko 
przed „sługami i rajfurkami", ale także przed 
gwałtownymi uczuciami i namiętnościami , przed 
ślepą pogonią za ich spełnieniem. Miłość jest 
przy tym dla niego tylko zmysłowym pożąda
niem i staje się w ostatecznej konkluzji silą ni
szczącą. 

Nie sposób więc odmówić tej postawie pew
nego pokrewieństwa z surowym moralizator
stwem chrześcijańskiego średn'iowiecza, które w 
porywach namiętności i w pogoni za ziemskim 
szczęściem upatrywało zgubę człowieka. 

Prolog, jakim opatrzył autor .,Celestyny" drugie 
jej wydanie (1500 r.) powołuje się na sentencję 
Heraklita „wszystko dzieje się przez walkcf'") 
i po długich wywodach na temat nieustającej 
walki w przyrodzie i wzajemnego pożerania się 
zwierząt w ten sam sposób ukazuje los człowie
ka: życie ludzkie - to nie tylko nieustanna wal
ka z silami przyrody, ale także zażarta, bez
względna walka człowic~-a owiekiem, ho na_ 
tura ludzka jest niepos a w swej zachłan
ności i pożądliwości. 

ów - przyznajm osyć ponui:. · obraz 
„najwspanialszego o · boskiego '' je się 
przekreślać czi ieko nięcie 

· od z i aż-

c 
ś 
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podłożu 
posłuszne 

chrześcijań 
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falszu, złudą 
iększego upo
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x) „Omnia secundum litem fiunt". 

chyuił trafił. Twoi mistrzowie to ~lepcy. Nic: 
widzą i nie domyślają się nawet, jak okrutna 
nagroda czeka za służbę tobie." 

Sam Fernando de Rojas nie pozostawia mi
łości żadnych szans niepokalanej czystości: pa
t~onką żarliwego uczucia dwojga młodych staje 
się zwykła (a raczej niezwykła!) rajfurka ich 
miłość kwitnie w C'ieniu burdelu. ' 

* * 

.Przyzi:ając Rojasowi bez wahania rangę wiel
kiego pisarza i doceniając w pełni jego mi
strzostwo i renesansowy rozmach w kreśle
niu realistycznego obrazu człowieka, nie mu
simy przyjmować jego generalnych założcri. fi
lozoficznych i moralnych. Ciąży na nich obce 
nam dzisiaj, z surowego średniowiecza wywic
dzwne przekonanie o niedających się pokonać 
słabościach ludzkiej natury. Mamy prawo pod
jąć z nim polemikę i ?. · traktować przebiegu 
wydarzeń „Celest!'ny" ,~ o nieuchronnego wy
roku na wszystkich dązą do swego szczę
ścia Judzi. 
Szukając sposobL 

adaptator (i rcżys 
wołał się do e 
cie ówczcs 
sferze wsp 
pańskiego. 
Odwołał si 
już się WÓ\ czas 
XVTI wieku 
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mniei· ..w~~~tlfl 
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Baniukiewicz od
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i czterech kompletów toków, i czterech ławek 
1istawionych w kwadrat, na nich układano pięć 
lub sześć desek tworząc podwyższenie na kil
ka stóp nad ziemią„. Urządzenie teatru skła
dało się ze starego kobierca odciąganego na 
bok przy pomocy dwóch sznurów, dzięki cze
mu powstawało to, co się nazywa garderobą, 
a za tym znajdowali s·ię muzykanci, którzy 
śpiewaii stare ballady l.Jez gilar. 

Jest to opis najuboższego, skrajnie prymityw
nego teatru. Na przełomie XV i XVI w. krą
źyly po Hiszpanii wędrowne trupy komedian
tów, które - ciesząc się coraz większym po
wodzeniem - stosowały nieco bogatszy zestaw 
środków inscenizacyj nych. W sumie jednak był 
to ciągle jeszcze teatr w całym tego slowa 
znaczeniu jarmarczny i prymitywny. To właśnie 
do niego odwoła się po pięciu wiekach chwal
ca życia i jego fascynujących uroków, Federico 
Garcia Lorca, tworząc cykl miniatur scenicz
nych „Teotro Breve". W żywiołowości i naiw
nej sponta nicznośc i dawnych jarmarcznych w•i-
dowisk dostrzeże pi;z wszy,stkim bogactwo 
życia, a nie ponur .a~ mori średnio-
wiecza. 

W takim prym· 
wa umownym t 
wyobraźnię idz 
komedia d ,-,,,...,_,. 
widowi si 
akcji pl 

ni e 
do 

czyć s 
krańcowe 
śmiech al 
Wystawia 
powieś 
ty lko ogr 

jest - niestety 
m , toteż tym sil

taniczna uciesz
d'-- t Jatru . Sądzi

:y' w estetyce 

i realiach jarmarcznego widowiska z XV w. 
pozwoli widzowi tym krytyczniej potraktować 
surowe moralizatorstwo autora dzieła. W zagę
szczonej akcji i w ostrym kontraście kolejnych 
scen wyraźniej ujawni się źelazny upór Roja
sa, z jakim podporządkował tok wydarzeń swo
jemu pesymistycznemu spojrzeniu na ludzką 
pogoń za szczęściem. A właśnie ten upór budzi 
nasz sprzeciw. 

Wydaje się nam, źe taka teatralna forma 
„Tragikomedii Kaliksta i Melibei" nie odbiera 
utworowi ani uroku, ani wyrazistości, ani wielu 
niezaprzeczalnych prawd o ludzkich ułomno
ściach, które jawią się nam w przepy"sznie za
rysowanych postaciach. 
Tylko wielki mistrz mógł z końcem średniowie
cza stworzyć tak pełnokrwistych i pulsujących 
źyciem bohaterów, jak Celestyna, Sempronio, 
Parmeno, Areusa i Elicja. Tylko wspaniały rea 
lista mógł odwaźyć się wówczas na ukazanie 
tak gwałtownej namiętności uczuć , jaka ogar
nia dziewiczą Melibeę · młodzieńczego Kaliks-
ta. Tym wielkim twór był autor „Celestyny" 
- pierwszy w hiszpą iej literaturze zwia-
stun renesansowego o człowieka. 

Fernando de Rojas jednak „Celestynę" 
na zderzeniu dwóch ulsujące, soczyste 
kolory swego juź r go obrazu przy-
ćmił czarnym werm ·edniowiecza. Dziś 
marny prawo zdjąć t ną powłokę i sycić 
się bogactwem barw j ziela. 

/~-=-- ~~ 
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O D R l 1~ Ż Y S E R A 

O TRAG E DII 
W FARSĘ PR
ZE M I T1

: N I O N T~ J 

Tragikomedią nazwał w 1499 r. Fernando de 

Rojas swój jedyny utwór o parze niefortunnych 

kochanków i rajfurce Celestynie. Groza i śmiech 

miały być zatem zasadniczymi estetycznymi 

komponentami dzieła, w którym st:irał się au

tor zawrzeć określony sens moralny: - Swiat 

dany jest ludziom jako miejsce pokuszenia i po

winnością ludzką jest omijanie pułapek przezeń 

zastawianych. 

A więc chwiejny i słaby twór, jakim jest 

człowiek, narażony jest nieustannie na pod

szepty szatana, kuszącego go blichtrem war

tości przemijających - majątku, kariery, mi 

łości.. . Zwłaszcza miłości. Ona to bowiem -

nnmiętność najsilniejsza i najbardziej powszech

na, - najskuteczniej obezwładnia człowieka, 

pozbawia. go bystrości sądu i wolnej woli, co 

niezawodnie prowadzić musi do klęski i 1>otę

pienia boskiego na tym i na tamtym świecie. 

Kobieta więc - naczynie wiecznej pokusy, jest 

narzędziem największego zła, ,jakim posługuje 

się szatan doświadczając rodzaj ludzki. Zło 

tkwi immanentnie w jej naturze, dlatego w u

nikaniu kobiet i ucieczce od miłości znaleźć 

można jedyną szansę godnego i naprawdę szczę

śliwego przetrwania życia. 

W „Celestynie" - przy całym bogactwie jej 

realizmu - Rojas z powal:'ą przyjął tę trady-



cję 

rem - ze starofrancuską 

uic i Izoldzie. 

I tutaj romans głównych 

katastrofą. A jednak 
' więcej dzieli niż łączy. 

zapewne nazwać „Tri 

medią. Nie tylko 

wuje formy dialogu. K 

przekona-

~tana i Izoldy" powstaje nia 

dobrej szlachetnej natury ludzkieJ złemu 

światu ludzkiej kultury - kultury, którą czło

wiek ku własnej udręce wymyślił jako system 

nonsensownych zakazów i obowiązków, krępu

jących to, co w nim najlepsze. Zatem właśnie 

ucieczka w prawdziwość bezpośredniość u-

czuć - a przede wszystkim w miłość - jest 

jedynym ratunkiem i zbawieniem. 

Z tych samych powodów i z tym ~amym 

skutkiem co Tristan i Izolda będą JJroteslować 

później przeciw skażonemu przez człowieka 

światu kochankowie szekspirowscy - Romeo i 
Julia. 

Ifalikst i Melibea nie prowadzą żadnej walki 

ze światem. Oboje są raczej zaślepieni zmysło

wym pożądaniem niż owładnięci uczuciem, które 

uszlachetnia. Bo tyle t.yJko Rojas dostrzega w 

miłości, odmawiając jej całego metafizycznego 

piękna. Kalikst i Melibea od początku kryją 

się ze swą miłością jak z owocem zakazanym. 

Kaiikst broni się przed wszelkim myśleniem o 

określonych moralnymi nakazami Judzkich obo-

wiązkach i odpędza Parmena, który - przy

najm~iej początkowo, póki sam nie dostosuje 

się do świata - rozpaczliwie usiłuje unaocznić 

Melibea wręcz wstydzi się 

jej przewiduje jej fa-

z bohaterów sztuki ani 

bę możliwości małźeń

iązania akcji, - spo

przecież żadnych 

ięc zachowanie bohaterów 

do fałszywie w naszym od-

onej tezy. A wydarzenia te, nie 

konfliktu, 

ze regułami 

zmierzać do happy 

y świadomością iluzorycz

boha terów, a ich poczuciem 

·e wysta rcza jako motywacja 

z pewnością wystarczał dla 

XV-wiecznego czytelnika, rozłamanego wewnę

trznie pomiędzy tęsknotą za pełnią życia~ a su

rowymi nakazami moralnymi. 

Dlatego też w „Celestynie" nie ma tragedii w 

klasycznym rozumieniu tego terminu. Jest co 

najwyżej nieszczęśliwy przypadek, wymyślony 

przez autora dla ilustracji pewnej tezy. 

Również z komediowością - dru~im członem 

podtytułu - sprawa nie jest całkiem pro»ta. 

Przedmiotem sarkastycznego śmiechu Rojasa 

był człowiek uwikłany w swe codzienne, małe 

i duże sprawy i zatracający w pogoni Z(l nimi 

perspektywę istotnych - w rozumieniu autora 

- obowiązków ludzkich. Wszyscy bohaterowie 

sztuki potraktowani zostali z tą samą morali

zatorską pasją. Mimo, że autor sam ulega magii 

realnego świata, w którym żyje (o czym świad

czy bujność opisu tego świata), broni się przed 

nim uparcie i przestrzega innych. (Podobna po-



stawa cechować będzie w kilkadziesiąt lat póź

niej Mikołaja Reja, autora „Żywota Józefa" 

polskiego odpowiednika „Celestyny"). 

Pozostając z całym szacunkiem dla pisarskiej 

wielkości Rojasa, dzisiejszy odbiorca znajdzie 

jednak przedmiot zabawy raczej w jego pasji 

moralizatorskiej niź w obiekcie jego szyderstwa. 

- Chociaż i w obiekcie również, o ile do

strzeże powagę i naiwność tendencji, która 

pozbawia parę tytułowych kochanków psycho

logicznej prawdy, czyniąc z nich schematyczne 

marionetki poruszane dowolnie przez autora. 

Tak właśnie rozumiejąc „Celestynę" propo

nujemy zabawę kosztem wpisanego w utwór, 

obcego nam dzisiaj sposobu myślenia oraz wi

dżenia świata i człowieka, a także trochę ko

sztem teatru, w którym sam autor móg·lby 

obejrzeć w XV w. swoje dzieło. 

Cóż bowiem począć na to, że szatan, w któ

rego cieniu borykają się ze swym losem nie

szczęśni kochankowie, przeniósł się dzisiaj do 

st~: ej rekwizytorni i jego piekielny chichot ni

kogo już dzisiaj nie straszy? 

A tak nawiasem mówiąc pogrążamy się 

w ów stary teatr nie bez uczucia radosnej 

ulgi, odnajdując w nim jiwną, nieskażoną, czy

stą te a t r al n o ś ć. 

ANTONI BANIUKIEWICZ 

«CELESTYNA>> 
W POLSCE 

~ 
W ciągu stu lat od chwili ukazania się pier

wszego wydania „Celestyny" (1499 w Burgos) 
dzieło to osiągnęło 64 wydania , przewyższając 
tym samym poczytność słynnego „Don Kichota" 
Cervantesa. W następnych wiekach - aż do 
dziś - utwór Rojasa był wielokrotnie w Hisz
panii wydawany i z wyjątkiem wieku XVIII , 
kiedy przycichła sława „Tragikomedii Kaliksta 
i Melibei", mnożyły się nie tylko rozchwyty
wane prŻez czytelników jej egzemplarze, ale 
także nowe utwory podejmujące w różnych 
wers jach ten sam wątek tragicznej miłości 
dwojga kochanków i patronującej im rajfurki 
Celestyny. 

O szybko rosnącym rozgłosie dzieła Rojasa 
świadczą natychmiastowe prawie po pierwszy ch 
hiszpańskich wydaniach przekłady na jęąk 
włoski , później niemiecki , francuski i angielski. 
„Celestyna" docierała więc szybko do coraz 
szerszych obszarów Europy, jednakże polscy 
miłośnicy hiszpańskiej literatury mogli zapoz
nawać sic; z treścią tego dzieła wyłącznic po
przez obce przekłady. Dopiero w okresie ;niq
dz ywojennego dwudzies tolecia pojawiły się u 
nas publikacje niektór ych fragmentów „Cele-
styny" w tłumaczeniu E. Porębowicza. 

Pełny rozgłos - i zachwyt 

- wywołała w Polsce „Cele-

slyna" stosunkowo niedawno, 

bo w 1947 r. - Wprowadził 

ją wówczas na głośną scenq 

Teatru Wojska Polskiego w 

Łodzi wielki reżyser- insceni

zator, Leon Schiller. Opiera

jąc się na polskim przekła

dzie (J. W. Gomulickiego) 



francuskiej przeróbki utworu . dokonanej przez 
Marcela Acharda, przekształcił Schiller „Cele
stynę" w dzieło nacechowane jego własną wy
bitną twórczą indywidualnością. Było to fascy
nujące, wspaniałe widowisko. wsparte sceno
grafią jednego z najwybitniejszych polskich 
scenoplastyków, Władysława Daszewskiego. 

W roli Celestyny wystąpiła wówczas znako
mita Jadwiga Chojnacka; postać Kaliksta kreo
wał mało jeszcze znany. młody aktor - Andrzej 
Łapicki, a Melibeę grała Irena Krasnowiecka. 

Teatr jest sztuką żywą i każdy czas wpisuje 
w jego scenę swoje treści. W 1947 r. , w so
czystym, bogatym, chwilami nieodparcie zabaw
nym, ale głęboko dramatycznym spektaklu 

, Schillera nad miłością kochanków ciąży ł ponu
ry cień Wielkiej Inkwizycji . Nasilone zostały 

przez to antyklerykalne akcenty zawarle w 
dziele Rojasa i tym wyrażniej rysował się po
stępowy (już renesansowy) społeczny nurt u 
tworu. Kiedy przez scenę przesuwał się - nie 
istniejący w oryginale dzieła - milczący , zło

wrogi korowód czarnych, zakapturzonych po
staci (a każdy, kto choć raz widział którąkol

wiek z wielkich inscenizacji Leona Schillera. 
wie , jak ów reżyser potrafił budować nastrój 
takich scen!) , - nie sposób było nie odczuć. 

że właśnie one niosły zagładę wszelkim gorą

cym, czystym uczuciom i porywom ludzkich 
namiętności; że w paraliżującym lęku przed 
okrutną surowością Wielkiej Inkwizycji miłość 

Kaliksta i Melibci mogła być spełniona tylko 
potajemnie, tylko dzięki pomocy pła tncj raj
furki; i że zostanie zniszczona. 
Łódzki spektakl „Celestyny" olśnił publicz 

ność i krytyków i zyskał tak ogromny rozgłos, 

że ze zrujnowanej wówczas Warsza wy kurso

wały specjalne autobusy , wiozące do Łodzi za
palonych wielbicieli sztuki scenicznej. - Dzieło 

Rojasa zapisało się wreszcie w kronikach pol

skiego teatru. 
Po kilkunastu latach powrócono w Łodzi do 
tego utworu: przedstawienie reżyserowała Jad
wiga Chojnac;rn, kreując ponownie rolę tytuło

wą. Zbyt żywa była jeszcze jednak pa mięć 

tamtego sukcesu z 1947 r., aby nic skłoniła 

widzów i krytyków do porównywań - zarów-

no w ocenie kreacji postaci Celestyny, jak i 
całości widowiska. 

Przed dwoma (o ile pamiętam) Iaty także 

polski Teatr TV sięgnął po „Celestynę'', która 
została oczywiście odpowiednio przykrojona za
równo do warunków studia telewizyjnego, jak 
i do przyjętych w TV norm czasowych. 
Kluczem do tej „Celestyny" był bardzo współ
czesny (i nie mniej modny) gorzki sarkazm: 
najbardziej zgodną z prawdą ocenę świata i 
jego wartofci zdawała się reprezentować do
świadczona życiem, mądra rajfurka (niezwykle 
sugestywna Zofia Rysiówna), a miłość Kaliksta 
do Melibei (Włodzimierz Press i Stanisława 

Celińska) okazała się wprawdzie gwałtowną, 

ale nader przelotną namiętnością, która zgasła 

z chwilą swego spełnienia . I wprawdzie trudno 
stawiać znak równości pomiędzy surowym, żar
liwym moralizatorstwem Rojasa, a gorzkim i 
przewrotnym sarkazmem telewizyjnej „Cele
styny", to obie koncepcje zbiegały się ostatecz
nie w nurcie pesymizmu, nie pozostawiając czło
wiekowi niczego poza krótkotrwałą złudą 

szczęścia. 

Pierwszy pełny polski przekład oryginalnego 
tekstu Rojasa ukazał się w 1962 r. Dokonał go 
prof. Kazimierz Zawanowski, opatrując „Cele
stynę" obszernym wstępem, który zawiera 
szczegółowy opis dziejów utworu i prowadzo
nych nad nim badań. W pracy nad opolską 

„Celestyną" korzystaliśmy z tego właśnie zna
komitego przekładu i na nim oparł Antoni 
Baniukiewicz swoją adaptację utworu. 

Nie sposób zanegować wielkich wartości ar
tystycznych, jakie tkwiły we wspaniałej adap
tacji i inscenizacji Leona Schillera, jak rów
nież nie ma powodu odbierać następnym -
wspomnianym wyżej - polskim „Celestynom" 
znamion twórczej koncepcji. Niemniej j~dnak 
mamy rok 1973 i mamy obowiązek przyznać 

kolejnemu reżyserowi „Celestyny" prawo do za
stosowania własnego klucza, którym otwiera 
nam drogę do dzieła Fernanda de Rojasa . 

k.k.c. 
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