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„LIBRO  EN M I O PIN IO N  D IV IN O “  

CERVANTES

Stanuli jsme na samém prahu zlatého vě

ku, kdy Španělsko ustavuje se jako stát 

a velmoc, kdy vojska manželů královských  

dělají kříž nad poslední tvrzí islámu, kdy 

židé jinověrci loučí se nakvap s domovem, 

kdy v strohých malbách gotických počíná 

bít vášnivá a chlípná krev renesance 

a církev osvoboditelka dává strávit pla

menům více než čtvrt miliónu nevinných; 

papež, který tomuto počínání žehná, nese 

jméno Innocenc.

Komu se líbí prolévati krev, ať pustl si 

svou žilou, komu oheň, ať zapálí si vlastní 

střechu nad hlavou, neboť i bohatýr se 

svalí, když uklouzne na lejně, a tak hrkot 

kár smrti přehlušuje radostný řev z ham- 

pejzů: z paláce line se nyvé drnkání lout

ny, při němž mistr popravčí tančí na hrudi 

Melibejině, aby ji rozdrtil a román v dia
lozích „Celestina“  stáčející své víno z mě
chů plautovských a terentiovských, stoupá 
do hlavy a rozechvívá duši oplzlostí a ně-
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hou, milostnostl a chtíčem, který je zde 

důležitý neméně než ananké v tragédiích 

attických.

„Celestina, kniha podle úsudku mého bož

ská“ , jak praví Cervantes, stala se best

sellerem, neboť tato doba může zlatý 

prsten hledat jenom na dně žumpy. Kdo je 

však autorem, který tento skvost nasadil 

na prsteník literatury světové? Kdo je 

autorem „Celestiny, knihy podle úsudku 

mého božské“ , jejíž hlavní postava není 

posedlá láskou, nýbrž vášní k mamonu 

a přihřívá se u ohně, který stravuje mladé 

duše?

Oficiózní hispanisté nám odpověď nezů

stávají dlužni: označují zaň židovského ba

kaláře Fernanda de Rojase. Podle jiných, 

hlasitě se překřikujících, je jím též básník 

Juan de Mena, slavný Rodrigo de Cota, 

učený Alonso de Proaza a výčet hned tak 

nekončí. Podle našeho náhledu jde o podíl 

více autorů, což nám zde ale dokazovati 

nepřísluší.

„Pro značný rozsah,“  (přes třistapadesát



stran), jak poznamenává v zasvěcené stu

dii E. Hodoušek a ustavičně měnící se 

scény, se „Celestina“  ve své původní podo

bě nehodí k jevištnímu provedení. Tím 

častěji byla už od šestnáctého století až 

do doby nejnovější pro divadlo nejrůzněji 

zpracována.“  Mezi autory přepisujícími 

„Celestinu“  do tvaru scénického, jakožto 

vlastní hru, patří vedle Johna Rastella i Gil 

Vicente, Lope de Vega, Calderon de la 

Barca a z našich současníků, ku příkladu 

P. Achard či A. Casona. Druhý způsob, ja

kým bývá toto dílo uváděno na scénu, jest 

redukce, čili osekání rozkošatělého děje

v situace základní a slisování hroznu slad

kých bobulí metafor na jadérka významu. 

Ač ještě ve století devatenáctém převláda

lo mínění, že autentická „Celestina“  ne

spatří světla rampy (vzpomeňme studie S. 

C. Berkovské), bylo dnes v tomto směru 

překonáno všechno očekávání. U nás se 

o nemožné pokusil ještě před válkou J. Za- 

orálek a dlužno poznamenat, že na neoby

čejné úrovni, pak E. Hodoušek, jehož úpra-

va zůstala bohužel v rukopise. Nastudová

na byla až na počátku šedesátých let

v divadle vinohradském adaptace, na níž

spojili své síly tak významní hispanisté

a divadelníci, jako L. Čivrný, E. Hodoušek,

J. Pokorný, L. Pistorius a Fr. Štěpánek. Náš

pokus o vytvoření spíše inscenačního scé

náře než hry, hledá nové kvality přede

vším v oblasti divadelní poetiky. Extatický

rámec a mysteriózní prvky předloze cizí

pokouší se postavit do kontrastu s lyric

kými pasážemi, jejichž humor, ironie a na

ivita zůstává v podtextu, aby plebejsky

nestoudná komika tržišť zazněla o to hla

sitěji a řinčivěji. Krom toho naše Celestina

není „génius zla“  (Mendez y Pelayo), ani

pradlena poskvrněných cárů pánské dů

stojnosti a učitelka hrabivosti, která ji na

konec připraví o život; Kalisto přestal být

reprezentantem neoplatonismu a Melibea

ideálnem duše, oba přibližují se spíše je

vištní vizi poetismu Hradilova ladění. A po

kud hra může být o něčem, měla by to být

hra o stárnutí, o prchavosti okamžiku a



věčná 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 vyvolá

vá smích a o láskách, které jsou tak směš

né, až nás naplňují smutkem, neboť cesta, 

kterou se ubíráme, je buď cestou k radosti 

absolutní, již nalézáme v Bohu anebo ces

tou, 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 úškle

bek ze zoufalství, touha po posledním smí

ření a smích.

m. c.
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Režie: Pavel Hradil j. h.
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Hudba: Karel Kupka 
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Choreografie: Jiří Maršík 
Představení řidl: E. Muroň 
Text sleduje: Míla Stará 
Stavby vede: J. Kolegar 

Osvětlení řídí: P. Novotný 
Zvuk: P. Matal 

Rekvizity: E. Širůčková 
Vedoucí garderoby: P. Nováková 

Vedoucí vlásenkárny: A. Králík 
Dekorace a kostýmy vyrobily dílny vedené 

J. Prodělalem, F. Buchtou, L. Novákovou 
Československá premiéra 7. listopadu 1969 

v Mahenově divadle

Celestina 
matka kuplířka 

zasl. umělkyní Vlasta Fialová 
Stanislava Strobachová

Kalisto 
zamilovaný mladík 
Ladislav Lakomý

Melibea
sladká dívka mravu vznešeného 

Zdenka Herfortová 

Areuza 
její zbožná komorná 
Blažena Rýznarová 

Jana Švandová*
Elicie 
děvka 

Helena Kružíková 
Johana Tesařová 

Centurio 
děvkař a řemeslný rváč, 

pro opilství z vojska propuštěný 
Boleslav Roček 

Sempronio, Parméno 
Kalistovi věrní sluhové 

Jaroslav Dufek 
Miroslav Středa 

Chór 
Vlasta Peterková 

Děje se v Salamance 
v měsíci růží, léta páně 1492 

* posluchačka JAMU
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