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ROMANCA
O AMORZE 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,
snadt przed karą umykają,
że stąpają ooraz prędzej ...
Usiadł 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 stała,
więc na ławach 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
umierają od miłości.
A znów starcy - oo za dziwy! ugodzeni strzałą Śmierci,
miast do trumny - do kochania
mają chętki coraz więcej!
Wszystko w świecie się zmieszało,
wszystkie prawa są na opak:
miłość niesie śmierć miast życia,
a Śmierć stare.om każe kochać...
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„Jej

występki

żyją dłużej niż

Auctor unius libri?
ona ... "

„Celestyna" to dzieło, które od momentu powstania zdobyło pierwsze miejsce w literaturze i przetrwało w niej, mimo upływu blisko
pięciu wieków. Do dziś tytułowa bohaterka pozostije mitem, symbolem kobiety występnej. Wątpliwościom co do autora, daty powstania
i miejsca akcji pizeciwstawić moina niepodważalną genialność
utworu.
Intrygantka Celestyna żyje z pośrednictwa w miłooci, posługując
się obłudą, chciwością, występkiem i zdradą - należy do świata zła, w
którym otacza się z prostytutkami, filutami, nicponiami, izezimieszkami i ladacznicami.
Dobize urodzeni - Melibea i Kalikst, oddając się wzniosłemu,
bezinteresownemu uczuciu miłości idealnej, żyliby w świecie dobra,
gdyby nie ślepa namiętność, która wzniecając płomienie spala tak
jednych, jak i drugich.
Takie jest bowiem życie - sugen:je autor - ściera się w nim dobro
i zło, walkę toczy namiętność i rozczarowanie, nadzieja i zawód. A
wynikiem owych zmagań jest nieunikniona katastrofa. Nawet przebiegła Celestyna nie potrafi zapanować nad swymi pragnieniami, pilnując nade wszystko własnego interesu, zmiCIZa ku zagładzie.
Owa fatalistyczna filozofia namiętności czyni dzieło nowożyt
nym. Kara za występek jest nieunikniona. Nie wymierza jej jednak
ani Fortuna, ani Opatrzność, lecz - pizypadek. Takie jest prawo ludzkiej egzystencji. Nie istnieje granica między światem dobra - miłości
czystej i idealnej a światem zła - niegodziwej, obłudnej chciwości.
Oba te światy uzupełniają się i wspólnie ulegają zagładzie.
Determinację podkreśla wszechwładnie panujący w utworze pesymizm (tak obcy średniowiecznej twórczości). Miłość rodzi się tragicznie i tak też się kończy. Autor jednak pozostaje chłodny, niewzruszony, obojętny wobec narastającego dramatu. Walka z pizeznaczeniem jest beznadziejna - ta miłość musi skończyć się tragicznie.
Do mistrzowskich należą sceny erotyczne - śmiałą egzaltację kochanków naśladować będzie nowożytna literatura. Cervantes oceniając „Celestynę" stwierdził, że byłoby to dzieło boskie, gdyby bardziej
'Pizysłoniło sprawy ludzkie, boska to jest rzeczywiście książka ze
względu na wartość artystyczną, aż nadto jednak ludzka, gdyż czło
wiek w niej, porwany przez wicher namiętności, wydaje się poruszać
w świecie bez Boga.
Choć głównym zadaniem utworu jest oddanie ludzkich uczuć,
doznań i namiętności, mamy tu także do czynienia z doskonałym studium charakterów. Autor wręcz satyrycznie rozprawia siec z istnieją
cym szablonem. Nie ma tu odważnego, zdecydowanego na wszystko
rycerza, dumnej, honorowej panny z dobrego domu, pełnego pychy
wielmoży, wiernego sługi. Tu damy zachowują się jak kurtyzany, a
kurtyzany jak damy. Nie waha się także obnażyć hipokryzji klen..
Nad wszystkim góruje Celestyna ,,nie ma zawiści, której by nie
potrafiła rozpalić, chci vości, której by nie zdołała rozbudzić, pokusy
której by nie była w mocy ożywić, występku, którego by nie była
zdolna poruszyć, ani złości, której by nie była w stanie rozniecić. Jej
występki żyją dłużej niż ona" (Menendez y Pelayo).

Minęło już blisko pięć wieków od pojawienia się "Celestyny", a
problem autorstwa utworu nie został jednoznacznie rozs.trzygnięty.
Dominuje jednak opinia, że twórcą arcydzieła jest salmatyńczyk Fernando de Rojas.
W zachowanym najstarszym egzemplarzu "Comedia de Calisto y
Melibea" (pizypuszczalny rok wydania - 1499) brakuje pierwszej i
ostatniej strony, nie ma więc wzmianki o autoize. Kolejne (Sevilla
1501 r.) uzupełnione zostało akrostychem, który po rozszyfrowaniu
ujawniał nazwisko - Fernando de Rojas. Po raz pierwszy pojawił się
również zmieniony tytuł - Tragicomedia .. , Pierwsze edycje składały
się z 16 aktów, taecia wzbogacona została (podobno na życzenie
czytelników) o kolejne pięć, dając w rezultacie dzido 21-aktowe.
Utwór zawierał także prolog w postaci listu "autora do jednego ze
swoich pizyjaciół" - gdzie oświadczył, że napisał ciąg dalszy do znalezionego w rękopisie jednego aktu nieznanego autora, dając pozostałe piętnaście .
Według panującego dziś, choć nien pełnie jednomyślnego poglą
du uczonych, Rojas napisał wszystkie akty z wyjątkiem pierwszego,
znacznie róiniącego się od pozostałych, szczególnie pod względem
języka.

Kim był Fernando de Rojas? Szlachcicem, który urodził się w
Puebla de Montalvan, studiował na uniwersytecie w Salamance,
gdzie otizymał tytuł bakałarza . Mieszkał w Talavera de la Reina.
Występował jako świadek w dwóch procesach kilku swoich krewnych p!"led trybunałem inkwizycyjnym. W aktach sądowych w Toledo odnaleziono zapis z 1525 roku: Alvarov de Montalban zeznał
wówczas pod pizysięgą, że ma córkę Eleonorę Alvarez, zamęiną za
bakałarzem Rojasem, mieszkańcem Talavery, który "napisał Melibeę ". Istnieje również hipoteza, że Rojas był tylko księgaizem,
świadczyłby o tym spis inwentarza, sporządzony po jego śmi erci
(kwiecień 1541), gdzie wśród posiadanego majątku widniała księgar
nia, tam właśnie mogła być wydana "Celestyna". Tylko wydana, a
nie napisana pacz księgarza. Czy tak dojrzałe i genialne dzi eło mogło wyjść spod pióra adepta uniwersytetu w ciągu zaledwie dwóch
tygodni, podczas wakacyjnego wypoczynku?
"Celestyna" jest pisana z pozycji wnikliwej znajomości życia,
świata, iródeł występku. :zdumiewający jest chłód i dystans autora do
opisywanych zdaizeń, narastającej tragedii - świadczyłoby to o dojrzałości, stateczności i trzeźwości umysłu, cechach raczej obcych
młodzieńczym porywom. Jest także "Celestyna" popisem erudycji i
uczonej elokwencji . Dowodzi tego dogłębna znajomooć literatury
klasycznej, biegłe posługiwanie się Biblią i cytatami pisany ówczesnego Kościoła . Czy całą tę wiedzę był w stanie posiąść młodziutki de
Rojas? A jeśli był geniuszem, dlaczego popaestał na jednym utwoa e? I wreszcie - dlaczego tak usilnie skrywał swe nazwisko? Domniemywano, że autorem mógł być dostojnik koocielny, rękopis
wpadł w ręce Rojasa, ten dopisał tajemniczy akrostych i tak powstała
legenda.
Wątpliwości 'jest wiele. Nie zmienia to jednak faktu, że jest "Celestyna" jednym z największych dzieł hiszpańskiej literatury, które
przewyższa jedynie Don K.ichote.
Żródła: Historia literatury hiszpańskiej,
Kazimierz Zawanowski
- przedmowa do "Celestyny"
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