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„...pokud hra může být 
o něčem, měla by to být 
hra o stárnutí, o prchavosti 

okamžiku a věčné touze 

zadržet jej za vlající 
hřívu, která je  

neuchopitelná stejně 

jako vodní tříšť na 

moři, jež nás všechny 

pohltí. Jen láska může 

zastavit čas, a proto jest 
to hra o lásce, která je  

tak veliká, až vyvolává 

smích, a o láskách, 
které jsou tak směšné, 
až nás naplňují 
smutkem, neboť cesta, 

kterou se ubíráme, je  

buď cestou k radosti 
absolutní, již nalézáme 

v Bohu, anebo cestou, na níž 

potkáváme vyzývavých dívek a z opice 

vyspáváme v příkopech; z toho 

nakonec sestává se naše představa 

Boha též. Cena, kterou však 

musíme platit, je  neúměrně 

vysoká. Nezbývá nám než 

úšklebek ze zoufalství, touha po 

posledním smíření a smích. “

¥

Milan Calábek



M i l a n  C a l á b e k
ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉ CELESTINY,
KUPLÍŘKY Z MĚSTA SALAMANKY, 
V MĚSÍCI RŮŽÍ LÉTA PÁNĚ 1492

Burleskní mystérium o uhranuté lásce 
dle Fernanda de Rojase

Úprava: JIŘÍ ZÁVIS

Režie: JIŘÍ SEYDLER
Scéna: MILOŇ KALIŠ j. h.
Kostýmy: TOMÁŠ KYPTA j. h. 
Hudba: JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK 
Pohybová spolupráce:
PETR ŠMOLÍK ¡. h.
Šerm: RADEK ŽÁK 
Dramaturgie: JANA PITHARTOVÁ

Inspice: JINDŘICH KRATOCHVÍL 
Nápověda: MILUŠE PAĎOUROVÁ 
Světla: DAVID MORAVEC 
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Vedoucí zvukař: PETR DVOŘÁK

Práva k provozování tohoto díla zastupují agentury 
DILIA (autorství), PRAGA (úprava) a AUTOR (hudba).



Celestina, matka kuplířka

KalistO, zamilovaný kavalír

Melibea, panna mravu 
i rodu vznešeného

Areuza, její komorná, panna 
mravu i rodu sníženého

Elicie, děvka

DAGMAR NOVOTNÁ 

JIŘÍ KAIUŽNÝ 

MICHAELA FRKAIOVÁ 

VERONIKA MUSILOVÁ 

PETRA JANEČKOVÁ j. h.

Centurio, děvkař a řemeslný 
rváč pro opilství z vojska 
propuštěný PAVEL NOVOTNÝ

Sempronio

Parméno

Kalistovi věrní 
sluhové

PETR DOHNAL

ALEXANDR POSTLER

Smrťák RADEK ZAK

Mnich MARTIN HRUBÝ

Violoncello 

MIRKA BRADOVÁ nebo 

PATRICIE PÁTÁ



Michaela Frkalová (Melibea) Petr Dohnal (Sempronio) a Pavel Novotný 
(Centurio)

Dagmar Novotná (Celestina) a Alexandr 
Postler (Parméno)

Foto: Věra Mohylová

Jiří Kalužný (Kalisto)



Veronika Musilová (Areuza) a Pavel Veronika Musilová (Areuza) a Dagmar Veronika Musilová (Areuza), Alexandr
Novotný (Centurio) Novotná (Celestina) Postler (Parméno) a Radek Žák (Smrťák)



(PŘED)POČATEK ZLATÉHO VÉKU
Po mnoha dohadech a polemikách, které se vedly 

kolem vzniku a autorství původní Celestiny, jež 
„odstartovala“ vrcholné období španělského 
písemnictví (jeho tzv. zlatý věk), lze téměř s určitostí 
říci, že byla napsána někdy v posledních deseti letech 
15. století, tedy na rozhraní dvou epoch, 
označovaných jako středověk a novověk.

Španělský stát tehdy postupně, mnoha výboji na 
pevnině i za mořem, dostával svou dnešní územní 
podobu. Na Pyrenejském poloostrově žila po staletí 
řada samostatných království. Ta se pozvolna 
spojovala ve větší celky. Největší díly země spojili roku 
1474 svým sňatkem Ferdinand Aragonský a Isabella 
Kastilská a vládli až do roku 1504 nové říši jako „reyes 
católicos“ (katoličtí královští manželé). Dobytím 
Granady roku 1492 dokončili sedm set let trvající 
reconquistu (boje s Maury, kteří se poloostrova 
zmocnili již v osmém století). Aragón měl své územní 
zájmy v Itálii, především o Neapolsko, kde patnáct let 
vládl aragonský král Alfons V. a v roce 1458 pak 
Španělé Neapol dočasně ztratili. Neméně významné 
byly zámořské expanse, které vyvrcholily -  a opět to 
bylo v roce 1492 -  Kolumbovým „objevením“ Ameriky.

Vnitrostátní politika ve Španělsku se orientovala na 
posilování absolutní moci. Královští manželé lákali 
mocné feudály ke dvoru, do měst dosazovali 
královské rychtáře a zaváděním nových svobod pro 
drobnou šlechtu a lid si získávali podporu venkova. 
(Skvělý obraz událostí ve španělské vesnici roku 1476 
podal Lope de Vega ve hře Fuente Ovejuna.)

Náboženský vliv evropské reformace byl ve 
Španělsku mizivý. Pravověrně katolická víra 
původního obyvatelstva byla neustále podněcována 
svátou válkou proti Maurům. Židé, kterých žila 
v katolickém Španělsku řada, byli dík svému majetku, 
z něhož šly velké příjmy do státní pokladny, dlouho 
pod ochranou panovníků. I tady však znamenal rok 
1492 zásadní zlom -  Židé byli vypovězeni ze země. 
Odešlo jich více než dvě stě tisíc, většinou na Balkán 
a do severní Afriky (dnešní Španiolové). Mnozí se však 
dali pokřtít, aby mohli zůstat, a stali se z nich tzv. noví 
křesťané. Tak se „zařídil“ i španělský Žid Fernando de 
Rojas.

Navzdory silné katolické moci pronikala do 
Španělska velmi záhy a svobodně rodící se 
renesance. Královský dvůr podporoval vzdělanost. 
V sedmdesátých letech vznikaly tiskárny. Roku 1480 
byly královským výnosem osvobozeny od celních 
poplatků veškeré studijní knihy putující do Španělska. 
Díky čilým stykům s Itálií sem přicházeli zahraniční 
učenci. Vzdělaní Španělé měli k dispozici antickou 
literaturu i právě se rodící díla italských současníků. 
(Autor Celestiny měl klasické vzdělání. Vykazují ho 
jednak četné citace a narážky v textu, jednak jména 
postav, která jsou povětšině řeckého původu). 
Renesance ve Španělsku navázala na hluboce 
zakořeněnou domácí realistickou tradici (výrazně 
patrnou už v prvním dochovaném španělském 
literárním díle, Písni o Cidovi, z roku 1125).

Živým a výmluvným obrazem všech těchto poměrů, 
politických, sociálních, náboženských i kulturních, 
obrazem Španělska na přelomu věků, je dílo mladého 
právníka Fernanda de Rojase, pro něž se postupem 
času vžil název Celestina. Jeho titulní hrdinka se 
stala po Donu Quijotovi a Donu Juanovi třetím 
základním typem španělských literárních postav. 
Jméno Celestina přešlo v obecné označení osob 
podobných charakteristik.

£abrto twrmeno StattjKonfo feleftftta

Ilustrace k prvnímu dochovanému vydání Celestiny z roku 1499



(PRAVDĚPODOBNĚ, LEČ NEZARUČENĚ) 
AUTOR CELESTINY

Fernando de Rojas byl Žid. Pocházel ze zchudlé 
šlechtické rodiny, žijící ve středošpanělském 
městečku Montalbánu. Studoval práva. Své 
vysokoškolské prázdniny (jak tvrdí v úvodním dopise, 
kterým -  snad skutečně on sám -  doplnil druhé 
vydání Celestiny) si zkrátil sepsáním díla, které 
zásadním způsobem pohnulo vývojem španělské 
literatury a které je čteno a v různých úpravách 
inscenováno již pět století. Žádné další dílo nenapsal, 
tedy alespoň se žádné nedochovalo. Žil v Talaveře, 
nedaleko svého rodiště a tam také zemřel.

V prvním dochovaném výtisku Celestiny, který 
vyšel pod názvem Komedie o Kalistu a Melibeji, 
je jeho jméno uvedeno jen jako akrostich úvodních 
veršů (doslovný překlad: „Bakalář Fernando de 
Royas dokončil komedii o Kalistu a Melibeji a narodil 
se v Pueble de Montalbán.“) Autorovy a editorovy 
dodatky v následujících vydáních (a dohady o tom, 
které dodatky jsou autorovy a které editorovy, a které 
údaje jsou pravdivé a které mají mystifikovat inkvizici) 
podnítily po staletí vedenou řadu polemik o autorství 
Celestiny a o skutečné existenci studenta práv F. de 
Rojase. Teprve na počátku našeho století byly 
uveřejněny listiny inkvizičního soudu v Toledu z let 
1517 a 1525, na kterých je zaznamenán jako svědek 
„bakalář Rojas, občan talaverský, ten, co napsal 
Melibeu“.

„Celestina, kniha podle úsudku mého božská,“ pravil 
Cervantés (1547-1616). „Kdyby nežil Cervantés, zaujímala 

by Celestina první místo mezi uměleckými literárními díly 

napsanými ve Španělsku,“ pravil význačný španělský 

literární vědec Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912).

(TRAGI)KOMEDIE 0  KALISTU A MELIBEJI
měla zásadní vliv na další vývoj španělské 

literatury. Pozdější španělské dramatické tvorbě 
dala její základní rys -  tragikomičnost. Španělské 
divadlo zlatého věku nezná rozdělení na tragédii 
a komedii. Toto zřejmě první španělské drama, které 
bychom dnes označili spíše jako román v dialozích, 
působilo velmi významně také na soudobou epiku -  
vneslo některé základní lidské typy a dějové motivy 
do jednoho z nejtypičtějších druhů španělské 
literatury -  pikareskního románu.

První zachované vydání Rojasovy Celestiny je 
z roku 1499. Vyšlo pod názvem Komedie o Kalistu 
a Melibeji, ve třetím vydání o tři roky později pak 
jako Ttagikomedie o Kalistu a Melibeji. Název 
Celestina se objevil u italského překladu v roce 
1519 a u španělských vydání se ho užívá od roku 
1569. Od svého vzniku vyšla Rojasova kniha ve 
Španělsku asi stokrát, z toho dvaašedesátkrát 
v šestnáctém století a až do roku 1563 bez 
censurních zásahů. Sedmnácté a osmnácté století jí 
nebylo příliš nakloněno, ale teprve na samém 
sklonku působení inkvizice, v roce 1805, se objevila 
na Seznamu zakázaných knih, a již roku 1822 vyšla 
znovu a je vydávána dodnes. Žije samozřejmě 
i v mnoha překladech. Nejvíce jich vyšlo v Itálii, první 
z nich už v roce 1505 v Benátkách. Českému čtenáři 
se dostala do rukou až v roce 1956, v překladu 
Eduarda Hodouška, a na počátku šedesátých let na 
ni posvítila i světla ramp ve vinohradském divadle.

V původní podobě je Celestina těžko proveditelná 
na jevišti, především pro značný rozsah a ustavičné 
měnění scény. Síla tématu a mistrná autorská kresba 
však neustále podněcuje Rojasovy následníky 
k jejímu dalšímu zpracovávání a inspiruje k novým 
hrám. Už v první polovině šestnáctého století vznikly 
Druhá Celestina Feliciana de Silvy, Třetí 
Celestina Gaspara Gómeze a Čtvrtá Celestina 
Sancha de Muňón. Rojasovy motivy volně zpracovali 
Lope de Vega, Calderon, John Rastell, Gil Vincente... 
V našem století Celestinu adaptovali Alejandro 
Casona, Paul Achard, Milan Calábek...



MILAN CALÁBEK (DRAMATIK, DRAMATURG, 
PŘEKLADATEL, SVĚTOBĚŽNÍK, ETNOGRAF, 
ŠAMAN, LÉČITEL...)

se narodil 7. listopadu 1940 v Kladně. Vystudoval 
několik semestrů medicíny a potom se živil tu jako plavčík, 
tu závozník, tu externí lektor časopisu Plamen. Do 
vysokoškolských studií se pustil ještě jednou, tentokrát na 
filosofické fakultě Karlovy university, a ještě před jejich 
dokončením byl povolán do dramaturgické skupiny 
Národního divadla v Praze. Tady jeho tvůrčí osobnost 
výrazně ovlivnilo setkání s Alfredem Radokem. V roce 1968 
vycestoval za pohostinskou divadelní prací do Švédská. 
Poté působil krátce ve Státním divadle v Ostravě a odsud 
přešel do ostravského Divadla Petra Bezruce, kde se 
skvěle uplatnil v právě se formujícím týmu mladých, 
generačně spřízněných divadelníků (režisér Pavel Hradil, 
brněnský skladatel Zdeněk Pololánik, později také 
výtvarník Jan Dušek). Především inscenováním 
Calábkových her, České mše vánoční (o životě Jana 
Jakuba Ryby, posléze úspěšně uvedené i na 
mezinárodních festivalech v Bukurešti a v Benátkách, 
přeložené do italštiny a angličtiny), parafráze Doktor Faust 
a adaptace Zavraždění svaté Celestiny, se postupně 
vykreslil nový dramaturgický profil této scény.

V roce 1969 byl Milan Calábek dramaturgem v Divadle 
na Vinohradech a pak se ponoňl do překladatelské 
a autorské práce „na volné noze“. Překládal Vampilova, 
Saroyana, Hemingwaye, Wildera, Faulknera, Lorcu. Napsal 
hry Frederik aneb Dobývání Paříže na motivy z Flauberta, 
Zázrak Na louži z české historie, Mladá garda, Úzkost, 
volnou adaptaci Šrámkovy hry Stříbrný vítr, Lesní čtvrt’, Jak 
vysoko je měsíc...

Roku 1974 se vrátil k dramaturgické práci v Divadle na 
Vinohradech. Šest let nato se dle dobových pramenů 
zbláznil. Opustil vysoce prestižní angažmá, odjel do 
Mexika a začal se věnovat šamanismu. Žil potom 
v Guatemale, Peru, Brazílii, Indonésii, Thajsku, Indii, Číně... 
Živil se jako etnograf a později se stal ředitelem textilní 
továrny na Filipínách. Dnes je léčitelem a vydavatelem knih 
zaměřených na duchovní sféru. Vrátil se do Čech, a sjíždí 
se k němu klientela z celého světa. Domluví se anglicky, 
ruský, Španělsky, indonésky a německy.



„...Dělat divadlo je stejně složité a jednoduché jako 
všechno ostatní. Stejně jako šamanismus. Navíc -  
divadlo a šamanismus vycházejí ze stejných kořenů. 
Šaman hrál divadlo, ztělesňoval například nemoc, aby 
ji přemohl, představoval bizony, aby je přivolal, 
odvracel zlé časy. To všechno bylo divadlo a zároveň to 
mělo smysl... Sladit všechny mozky, které v člověku 
jsou. Západním způsobem řečeno: sladit vědomí, 
podvědomí, nevědomí a nadvědomí... Když nemoc 
dostanu do světa vědomí, skončí. Nebo mě zabije, 
pokud ji nepochopím... Podívejte se na lidi a začněte 
v nich číst. Každý je k něčemu předurčen... ale může se 
z toho dostat... Dědeček i otec se upili k smrti a já tam 
kdysi směřoval taky. Na poslední chvíli se mi to podařilo 
zarazit. Co z toho plyne? Jsme svobodní a v našem 
předurčení není jen jedna krajnost....

Pití a drogy, to je touha utlumit nižší centra. Díky 
masu jsme obrovsky rozvinuli levou hemisféru. 
Následkem toho jsme se přemnožili a přerostli na úkor 
ostatních. To nás však i omezuje. Stále zůstáváme ve 
střehu. Nejsme schopni prožívat věci do hloubky. 
Přitom už nežijeme v džungli, kde je obezřetnost na 
místě. Alkohol nám dává zapomenout na nebezpečí. 
Ale já to dokážu meditací. Každé dobré divadelní nebo 
filmové představení dokáže vlastně vypnout levou 
hemisféru. A potom ji umí vypnout láska. Říká se, že 
láska je slepá. Když jsme zamilovaní, vnímáme něčím 
víc než rozumem. Vnímáme se nej pravdivěji, jak jsme 
schopni se vnímat...“ (M. C. v rozhovoru pro Reflex)

®  S y n t h e s

OFICIÁLNÍ PARTNER 
VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA 

V PARDUBICÍCH

Program připravila Jana Pithartová 

s použitím kostýmních návrhů Tomáše Kypty. 

Fotografie v příloze 

Věra Mohylová

Sazba a tisk: Tiskárna Kučera

ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ 

MINISTERSTVA KULTURY CR

Květiny na premiéru věnovala 
Lenka Synková


