„Celeśtgna·'· '/u} ';reatrze tódzklm·
W oddziale . rękopi.iów Biblióteki" Ossoliń.sklcll; n~ptzeciw · ·w~jscló
~ wych drzwi stała .ni1ste.@a ga'blotka, gc}zie za ·szk1em-'1eż-a:ł od daWhyćh
. "".cźaśó.w jakiś- dQSltojny ,~~iały kruk'' ___;; msfat barcJzo · śfa.ry . i cudruie ilu~

. :tńirtowańy. Pod. _
fym · mszałem ~aś była prżeśffónria' szaf}{a; ńa mocńe
zamki'• z-awa:r;-ta,'
której zn.ajdo\v.ały ··-się książki iakąza:ąe ,- _ii>r9hlbita,
dostępne ~ tylko uczonym i tg
\vyj ątkov/yGii wypa·ąttach:;; akó młodzi
stypendyści, mieliśmy tyiko jedną okazję rw r.oku, . by zą}rieĆ -do iteg·o
. ·~ezaln.u. Oka2!ją tą było corocżne szkontrum,' tj > ~hwalebny zWyćzaj·

w.

w·

:r

~~1ii>J.:A.W:J.any3:.prż.ez bibliotekarzy k ontrolowania ~pewnęj_ tlQ.$~i., - ksiązek.
- i należytegó .ich po_rządkowama. ~~ad.zą;cy . sz-~ootruin'!-r<1.Śi:ertmasto1atęk
_m~~- prawo -.-<!~t>u <ló~ prohibitów ._L :: _me~ "- d~jttegg- tyllt'- llt~~Y'~tóiW

t-ego _fajęcia. ·· • · · ·
~., -.
., _ - ..
~ ,..
·A 1te prohiibita JlYłY. to„ d7iwne Jmi~ltl.~,p1ugawe obrazki prnez- wielkich mistrzów wyrobione, plugawa albo swawolna treść, nużąca sz.y~k.o
i nie czyniąca ··zadość iPObudżir.>nym ._apety~om, i W.. ilq>ń·cu, . W: k:ońcu przeważnie cudne oprawy w srebrze .fzeźbiOne, .inkrustowane cacka, w skó:spieszycł-O ~do.-

rze tłoczone wizerunki, złotem ha:Mowane 11.damer~i.
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-p ,o:p rawdy1 tyTho kąiąrżki ną;bożne i zakazane bud?Hy !kiedyś pasJ~

aiitystów i bibfa:>filów.

y

;:,...

"'

·

· ·

··

. . T.akie ~o myśli opądły ~nie już po pierw~~ch ods~pl~~h ·„Cel~~y
!!:t \ sławnej <i.ziś sztuki granęj,..w Państwowym Teatr:z;~ Woj.ska P.ę1skiego ,
w ~oq?:L''])rzyłapalem się ·też na tym; ~-e wraz z <Całą wlcfo\vnią ·· z a .g 1 ą ..dal [ ś nl"y ni sceńę, jak ' kiedyś do owej szafl<l, a ja patrżyłem na fo·
;prohllbi tum, wydane 1w pstatnim rekti "$.V ,Wieku w :Salamance, na- \ten
prze.z }tiiku OJCOW zrodzony :;carcer amoruin'\ wzE'UdzaJąćy nawet' ,~er
vantesa ·p~aż~e zastrzeżenia - ipatrżył.em -· rozkoszując · się · euaow~ą
oprawą i... obo.jętnle]ąc
coraź hardżiej dla P,óprzykrawanej,. -t:>aii~ln~j_
i'fiie,,,.
najlepiej tłumaczonej 'treści.
.
~
- · .
"
]?omimo ""'znakóńtlt~gó ńazwiska reźys·eia i . so1id:hegó Qi>rą,cow.ania
,,Łodzi f-eatr:~nej '', h umeru usiłtij ącego ]Il·oityW9wać ~el1S ;\vysta:Wi~nla .

u

sztuki Rojasa, „CelestY1lan- wywołała
zawsze słuszne.
Spójrzmy na scenę.

średrliowiecze. Czasy inkwizycji. Piękny Kalikst f tflękn~, a cn~t:µwa

i ~ieźle strzeżona przez- rodziców i kenwenan~e __:.. Melibea. _Ro~tce .~tej- -

panny ~ to fragp:ient. Specjalnie ojciec w interpre~acji ~a człoarSkiei'J
bardzo słaby. Natomiaą~ ważna jest Lukrecja, służebna Meiibeij :f - oAr~
dzo ważni dwaj łotrzykowie słudzy Kaliksta, Sempronio i Patnien& Otóż~,:
kiedy· wszystkie. usiłowania Kaliksta pozyskania względów Melibef palą'
I}a pańewce, sługa mło"'dego panka, obWieś nad obwiesiami, Sempronio,
nakłania ·chlebodawcę do skorzystania z pomocy i usług starej wiedźmy
i rajfurki, przemy~lnej i · mądrej Celestyny, właścicielki małego dornu
publicJneg~ na przedinieściu. Oszalały z miłości, -Kalikst "godzi się " na .
propozycję Sempronia i wciąga . do sprawy solidnego dotychczas P~ar-,_
mena. Od tej chwili wszystko tańczy W:: takt demonicznej muzyki Cele:
styny, która urasta do .r oli niszczącego żywiołu i _m a iście mefistofelesow~
~- skie partie ··(scena na pfacu miejskim). Celestyna kupuje wszystkich-- zna~ jąc swietnie~ wszystkie ludzkie słabości i podsuwając odpow~1 edni „towar"
o~powiedniemu temperamentowi. Złoto, bielidła i urocze pensjonariuszki robią .s woje. Stara wfedźma korzy się tylko · i drży -przed dalekinii,
_ale jakże groźnymi echami pofężnej inkwlzycji, któ_rej ·wJ-e lki .;.cie~.)kilka•
krotnie otarł się o · jej .demoniczn ą-- przeszłość.
. ~
·
Kalikst
3

dzięki- ..Celestynie uwiódł Meiibeę~. nr~go je~ak opłaca·' s:Wó}

~:! ~~!!~~:1:--:2t!}~~g~-1~~,~~=~~if!ci~i~~6~;~~~a:z~~~~

rypetii, Celestyna; ginie z rąk łotrowskich sługusów Kaliksta, z którymi nie chce podzielić się zyskiem. Ci zaś z kolei . zostają rozszarpani przez
sfanatyz<_?Wany tłum. Strona · tragiczna ·komedii ma pełne ~ zadó"śćuczy-nienie.
Części

skfadowe· tej sztuki, gdybysmy chcieli przeprowadzić ·anal
to bardZo stare . elementy. Inkwizycja_, _zres~tą tyzykoW'nie i ·t1ba-...
jecznie'~ spreparowana-·
wzór filmów „budzących "grozę". Pochód mni·c hów zakapturzonych · _n a wżór Ku - Klux - Klanu jest czysto filmo-.
'Yym chwytem, b-ar9.zo star~go a~to,ramentu. Zresztą · cała ta ...:przybudów~a Aćharda nie jest potrzebna, chyba ze chądiiło autorowi „Kor~
sarza" o szukanie „nastroju'~ średniowiecza wedle wyobrażeń„ z - lat bardzo· dawnych o tej uroczej epoce. Następny rekwizyt...._ to· czarna magia,
. "'d emonizm, czarnoksięstwo, „odczynienie''- k:,zaczynfanie" oraz jaŻdą
miotle . Celestyny.- Nienajwyższej to kategorii sensacja. - ale autenty~zńa
i niepożbawiona poczucia ,-humoru -w świetnej interpretacji Chojp-ac_K:iej.
, Trzeci element - to erotyzm, zresztą dość trywialny · i niekiedy -c yzyS.
kowny
s wojej : plastyce. Nie ratµją sprawy koronki z""'piękriych ~ :Słó
wek. Realizm . zagadni~nfa, zestawfony z odgłosami , póchodów inkwizycyjnych, jest drażniący, miejscami cyn_iczny i artystycznie przeciągnięty. . ,
Tym bardziej że i obyczajowo,
spO-łecznie jest to wielkie kłamstw:O.
lizę
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w stośunku;ćio śr~dhiowiecza: Kłamstwęm jest to,_·c o_późniejsi 'o/spóła\!to-

rowie .dodan do kiedyś. uro.czego i :Prawdziweg~ widowis1ta.
.
i efekt lej gprayiy?
·. .
. - ---~ . -, ~ . -~ . .
_. Trudno, że'Qy Schiller coś ile ;Wyreżyserował. Robota te~ ~;Celest:Yny"1
.ai 'Zkolyviek jest to .:szt uka nie „leżąca" specjalnie świetnemu Jnscenlzato:""'
J:Ówi, j.est przeJrzysta, ·· zamaszysta i" powiedziałbym - ,taneczna. Pewne
braki głębszej delibęra'.Cji psychologicznej ·cewolucja-. Parrńena) i pusz~że..:.
nie~ cuglów temperamentom aktorskim (Sempronio i Parmeno) nadrabia·
doslłonałe tempo, pełna sensu rytmika -scen i typowo filniowy montaż ca.łoścf. Reżyser wyciągn~ł tu o b r a z a ·_nie .głębię, b a r w .ę i k s z
~ł t
nie fit<izofię widowiska, które'' inaczej potraktowane nie byłoby do ' zniesieni~ tak ·wyblakły te „problemy" i· ta budowla,' w · której kiedysiejsz"ą
wa~nosć wier·zyć się ''-inusL_ Dla;tego--~ też dobrze zrobionó oddając "'w 't ej
impięji scenicznej - pięrwsze skrzypce d~koratorówi i · poz;~alając ro~z"'.I
mys1nfe czy nie rozmyślnie, aby _s·c enograf uratowal widowisko~ Das~ew•
stlfr.- zrobił to cudownie. Dekó·r acje -Gelestyny - to chyba najpiękni~jsze
_ dekoracj~ i kostiumy- od-cza:só~ -odiodzenia polskiegoteatru. A-·pÓza~'tym
W opracow_
aniU plastyczn~ ·przestrzeni :SCeni(!_znej wszystko- poddane jest ·
pewnemU""rygofowi; - pęwnej naczelnej myśli artystycznęj. Jak obrazek -fu ' Ql:)fazek konsekwen.fny, pieszczący oko f smakiem, i czys1tością w yko:;:
~~mia. ś.zkoły„ łódżkfe ńa pewnó :nie muszą ogląda€ ~elestyny, -~le pow!n..;
ny_,.,.óbejrieć dekora'cje Daszewskiego.
Jeśli JnówiĆ ·O aktorach: to tylko •O Ch~jnackiej i Cyg1erze. Chojnacka
jest wiedźmą w wielkim stylu. Jak2'e to ludzka- czarownica i He - właś- ·
>=j,ie~ku!:_e!l - 1ęl..,~J.Mfiz~oś,ci" ·- .qudzi ~rgrzejmej sym_Qat!L !!.... ~idz!:l. _Nie ~~-~-€.
j.e st :tó postać- z bajki1Qd~~n~wY'iifi"a'4'ginbwana, straśzna, nie zrozumia~n:a,;J;;' ,.iale kr ea cja 'Chojnackiej . wyrasta z życia. Praca ""]ej_ ~to"~st:wor'z-enie-'
„-diiia .Powszedniego" przemyślnej, genialnie"'- mądrej · y",,,;.zną]_ijcej: J udZi
wiedźmy: Mcxfo w tych szekspirow.Skich na:miętn· ościach:;cl:!l:estyny "leży
taj.e!tjnica powodzenia sztuki. ·
.' ">:
Drugą postacią godną uwagi był Cygler grający. Centuriona, „utrzy• "
mańka stu Jq>biet''. Doskonały „miles gl9riosus". Ąktor ~niezwykle _utalentowany.
~
_ . ·,., ·
·"' ;j-CelestyJ;.a" może jest niepotrzebna, n !_e-aktualna. , _._,_ dla szerokiej pu-:
blicznÓś_ci ;:__ twierdzą
grupy lµdżC Jest . jednak fa sztuka._ wielką
przy}emnóś~ią dl-a ·tych, 'J{r9rzy· lubfą· ch\Vytaą ną _ c~orącym uczynkv
fra:~ę:ncie~ czy jednym zdani U., czy na fuargiriesie -- fo, co "'vy ciągu wie1ców"';;:potem rozrósłÓ się w - dramaty, tragedie, opery czy komedie - za- "
'"· pfodilione~ tyn-i: świ~toszkowato - bezecnym tworem. Nie tylko ,„Romeo
- ;i -Julia" ·'.czy ~,Faust''„ .ale -sp()ry ~ procent ~pósfaci;~ sytuacyj, pówiedzone_k
_,będzie ;królował w blasku oryginalnośd w wielu poważnych dziełach
późni ejszych ,czasów. '"'
·_,
-~
; -"' Ną zakor\czenie ll\Vaga. złośliwa.; zdaje mi się, że to Faguetcoś smówił 6 _prawie kompens~_cji~ które rządziło wfoc?:n.Je w teatrze, ' że :niby
~idz-, ~}lee .mafzyć: śntć i widzieć t~ na sc~nie, 'czegom u brak w życiu':: .._,'
· ·Czy można: się -dziwić „ ..olłir'zyin.iemll powod~,eriiu „Ce~e~t:Y?Y"7,:,
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