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Mistrz Piotr Pathelin 

Mimo tytułu („La Farce de Maistre Pierre 
Pathelin'' - przyp. red.) „Mistrz Pathelin" jest 
czymś więcej niż farsą. Farsa jest rodzajem lu
dowym, stworzył ją lud w swoim stylu, jest 
wulgarna, złośliwa, pozbawiona litości i subtel
ności, zmierza tylko do tego, by wywołać kosz
tem bliźniego „niokiełznany śmiech". N aj lep
sza z fars średniowiecznych to niewątpliwie far
sa „O kadzi". „Farsa o mistrzu Pathelin" nato
miast ze względu na przedstawienie charakte
rów i tworzenie sytuacji jest już prawdziwą ko
medią. , 

Utwór o temacie tak prostym i wątłym tryska 
nieposkromioną wesołością, zdumiewa finezją 
i prawdą psychologiczną, niezawodnym instynk
tem dramatycznym i intensywnym życiem. Styl 
jest jędrny, dobitny, ostry - tu wybuchy fan
tazji, tam zdumiewająca prawdziwość obserwa
cji, urocza mieszanina fantazji w przedstawia
niu świata zewnętrznego i prawdy psycholo
gicznej. To wszystko sprawia, że „Farsę o mi
strzu Pathelin" należy uznać za utwór jedyny 
w swoim rodzaju we francuskim teatrze śred
niowiecznym. Nie kontynuuje bowiem żadnych 
tradycji i nie daje początku nowym. Stanowi 
pozycję samą w sobie. Po' niej farsa n]e robi 
żadnych postępów, ani się nie pogłębia, ani nie 
bogaci w treści, ani nie nabiera poloru. Nieznisz
czalna jak lud przejdzie przez reformację i od
rodzenie i dostarczy Molierowi elementów do 
komedii narodowej. · 

G. Lanson, P. Tuffrau „Historia literatury francuskiej 
w zarysie", Warszawa 1965, s. 76-78 
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~1ieczysław Brahmer 
Farsa 

Nazwa jej wywodzi się z późnej łaciny. W ję
zyku potocznym, kuchennym, wyraz „farsa" 
(z łac. farcire - napełniać, nadziewać) oznaczał 
nadziewkę, zazwyczaj siekane mięso (por. polsk] 
„farsz"), w języku zaś kościelnym określał ustęp 
bądź też komentarz wpleciony w pierwotny 
tekst kanoniczny. A więc połączenie, zmiesza
nie z sobą różnych pierwiastków tkwiło u pod
staw znaczeniowych tego określenia i taki sam 
charakter wykazuje ono w życiu teatralnym 
(gdzie zanotowano je . po raz pierwszy u schyłku · 
wieku XIV). Podkreślała tedy pierwotnie ta 
nazwa, że idzie o rzecz włączoną do programu 
zasadniczo odmiennego, o chwilę wesołości 
wśród pełnego powagi widowiska. 

Farsa średniowieczna jest krótką sztuczką te
atralną, budzącą huczny śmiech, a zespalającą 
w sobie rozmaite pierwiastki, nieraz też mie
szającą różne gwary dla wywołania efektu ko
micznego. Daleko od precyzyjnego i skompliko
wanego mechanizmu fars XIX albo XX wieku, 
Labiche'a i innych specjalistów paryskich, jest 
to na ogół scenka komiczna bez szerzej rozwi
niętej akcji, licząca przeciętnie 200-500 wier
szy, poprzestająca na paru osobach, zbliżona do 
„skeczów" wystawianych przez dzisiejsze kab&
rety. Krótkość jej była tym bardziej usprawie
dli .viona, że odgrywano ją często po sztukach 
pO'.: 'ażnych (zwłaszcza moralitetach), na zakoń
czenie widowiska, dla rozweselenia widzów 
przed opuszczeniem teatru. Zamykała krotoch
wilę zazwyczaj wesoła piosenka. Do tekstu fars 
nie przywiązywano większej wagi, śmielsze 72.-
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· pewne nawet tępiono, stąd wiele z nich -
zwłaszcza dawniejszych - zaginęło. 

Komizm większości fars jest mocno niewy
bredny, a krystalizuje się dokoła ulubionych 
motywów i postaci. Toteż cały ten rodzaj dra
matyczny oscyluje między opartą na obserwacji 
tendencję realistycz.ną a skłonnością do schema
tycznego powtariania wypróbowanych efektów. 
Lubieżni mnisi, szczwani adwokaci, podejrza
nego dyplomu lekarze, tchórzem podszyci żoł
dacy, udający ślepców kłótliwi żebracy, mie
szczki, które na rynku o wszystko się targują, ale 
nic nie kupują - · to najczęstsze typy w. tej ga
lerii karykatur. Autorzy - przeważnie nieznani 
z nazwiska - nie przebierają w słowach ani w 
środkach komicznych, wśród których kije są je
dnym z najbardziej niezawodnych. ( ... ) 

W miarę, jak wchodzimy w wiek XVI, do
strzegamy coraz częściej różnorakie skrzyżowa
nia dwu nurtów: plebejskiego i humanistyczne
go, wyraźne prŻede wszystkim w tych utworach, 
które budzić chcą śmiech - śmiech, będący 
oznaką duchowego zdrowia, ale i bronią w wal
ce o nowy pogląd na świat. Przykładem tego są 
facecje, czerpiące zarówno z popularnych ga
węd czy anegdot, jak z fraszek przekazywanych 
przez źródła literackie - przykładem jest zwła
szcza wielka księga o trzech pokoleniach olbrzy
mów. Rabelais bowiem, wielostronny uczony 
i niepospolity erudyta, nie traci nigdy związku 
z ludowym podłożem swego dzieła. Toteż bliską 
mu być musiała i farsa rodzima, nie odbiegają
ca od tego, co radowało serca prawych panta-

gruelistów. Nie jest sprawą przypadku, że wła
śnie „Pathelina" wspomina Rabelais w swej 

.książce wielokrotnie. („.) 

Renesans kładzie kres teatrowi religijnemu 
średniowiecza, a jeśli i później, w tragedii XVI 
wieku ~zy epoki klasycyzmu odnajdują się wąt
ki religijne, to znajdą one wyraz odmienny i z 
innych wyrosną warunków życia społecznego, 
tak jak różną jest tragedia Corneille'a od miste
rium Grebana. Zejdą też ze sceny, poza ceremo
niami, 'sztywne alegorie moralitetów, niezdolne 
oprzeć się rosnąćemu naporowi ludzi z krwi i 
ciała, bardziej realistycznej wizji rzeczywistości. 
Sugestie teatru antycznego, ograniczone do krę
gu intelektualnej elity, · będą się zwolna upow
szechniać jako szkoła umiejętnego posługiwania 
się zasobem wypróbowanych środków artysty
cznych. Walka o nową formę dramatyczną bę
dzie długa i w różnych krajach różne przyniesie 
wyniki. W złożonym procesie rozwojowym nurt 
tradycyjnej plebejskiej farsy wykaże najwięk
szą jednorodność i trwałość. Ludowych źródeł 
tego śmiechu nie zasypał humanizm, nie odwró
ciła ich biegu zasad1}icza przemiana prądów kul
turalnych. · Właśnie w latach owej przemiany 
utrwalają się główne typy komiczne i . bodajże 
one - zarówno we Włoszech jak we Francji -
stają się ogniskami, wokół których skupiają się 
zawiązki pierwszych zespołów zawodowych. Sły
szymy coraz częściej nazwiska popularnych ak
torów, które są zarazem określeniem ich ról, 
imionami teatralnymi, podobnie jak w później
szej komedii dell'arte. Wiele tu mówi zabawna 
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farsa francuska (ok. 1480) - lament osieroco
nych towarzyszy nad trumną. błazna Tribouleta, 
świetnego (jak zaręczają) aktora i niezgorszego 
zarazem pijaczyny, prawej ręki kierownika tru
py, mistrza Muchy, a ponadto autora licznych 
ponoć krotochwil. Życie teatralne przybiera sto
pniowo inne, nowe formy, ale farsa tradycyjna 
- w przeciwieństwie do zdegradowanych ga
tunków, które zajmowały wyższe szczeble hie
rarchii - trwa nadal, pewna życzliwości zarów
no człowieka z galerii jak i bardziej wybred
nych znawców. Wymaga ona jednak sięgnięcia 
poza krąg rubasznych facecyj i często niewy-

. myślnej groteski obyczajowej, jeśli nie ma po
przestać na powtarzaniu czy odświeżaniu daw
nych konceptów. Hiszpańska „Celestyna", mno
gością swych aktów związanych jeszcze ze sceną 
średniowiecza, dowodzi, na jaką dojrzałość stać 
już było wówcfas twórczy realizm. A znaczna 
część dzieła Moliera będzie kontynuacją rodzi
mej weny plebejskiej, podniesioną wzwyż mocą 
genialnego artyzmu. 

„Teatr średniowiecmy krajów Zachodniej Europy", 
Warszawa-Łódź 1953, s. 61-71 

Margot Berthold 
Farsa i sotie 

Utwór, z Ętórego wzięło się znane powiedze; 
nie „wracajmy do naszych baranów", najlepiej 
świadczy o tym, że francuskie esprit manifesto
wało się także w zapustnych igraszkach i maska
radach. Właśnie nad Sekwaną, prawdopodobnie 
w Rouen, rozbiegło się po raz pierwszy ze sceny 
błyskotliwe i popularne „Revenons a nos mo
utons". Wzięło się z farsy, a więc z tej odmiany 
komedii, która w swym teatralnym przejaskra
wieniu wiele zawdzięcza gali~skiemu dowcipowi. 

Początki farsy odnieść należy do · Świąt Bła
zeńskich i do ujętej w formę dialogu szermierki 
słownej wędrownych wesołków. Świetny jej 
debiut w historii literatury i teatru wiąże się ze 
sztuką łotrzykowską o oszuście oszukanym, czyli 
z „Farsą o miskzu Pathelin". ( ... ) 

Farsa dawała upust nastrojom, była mile wi
dzianym instrumentem krytyki panujących sto
sunków i satyry na społec:leństwo stanowe. 
Uprawiali ją prawnicy i klerkowie, żacy i miesz
czańskie bractwa teatralne, waganci sposobiący 
się do stanu duchownego, kupcy i rękodzielnicy. 
W pomysłowości i doVV"Cipie celowały zwłaszcza 
bractwa klerków, czyli Basoches, zawiązujące 
się od XIV wieku w Paryżu i innych miastach. 
N a swych dorocznych spotkaniach członkowie 
bractwa (Basochiens) zabawiali się odgrywa
niem scen pantomimicznych i farsowych inter
ludiów. Sceny z procesów, zmyślone perypetie 
sądowe, jurysdykcja w krzywym zwierciadle 
radosnej autoironii - oto tematy powtarzające 
się stale w ich repertuarze. Z kręgu Basoches · 
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vyywodził się też niewątpliwie . anonimowy autor 
„Farsy o mistrzu Pathelin". ( ... ) 

Farsa nie uznawała żadnych skrupułów. Sku
teczność oddziaływania zapewniała jej auto
ironia, parodiowanie aktualnych nieprawości 
i nadużyć, śmiałość ataków politycznych zacho
wujących pozory niewinnej alegorii. ( ... ) 

Farsy, podobnie jak spokrewnione z nimi 
sztuki zapustne, nie wymagały skomplikowa
nych urządzeń scenicznych. Wystarczał prosty 
pomost (;„) i parę otworów wejściowych po bo
kach albo w głębi, podobnie jak w scenie teren
cjuszowskiej. Można go było ustawić gdziekol
wiek: w sali publicznej, w auli uniwersyteckiej, 
w domu prywatnym, czy w pałacu arcybisku
pim. Wyżywała się farsa w dowcipie słownym, 
z niego czerpała siłę napędową. Komizm sytu
acyjny i komizm charakterów, przebieranka 
prowadząta do zabawnych nieporozumień, pod
stępy i osżukańcze manewry - wszystko to da
wało sposobność do ·brawurowych popisów na 
scenie. („.) 

Niedostatek akto{skiej rutyny wyrównywały 
kostiumy i maski. Atrybutem nadętego miesz
czucha była starannie uczesana broda, sposób 
bycia adwokata narzucała peruka i toga, eks
trawagancki stroik na głowie zdradzał kokotę, 
dworek puszył się w stroju fircyka, błazen para
dował w czapce obszyt~j dzwonkami. Każdy 
tego rodzaju szczegół określał charakter postaci 
i środowisko, w którym . rozgrywał'a się farsa 
albo jej bliźniaczka, sotie. Te dwie odmiany 
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bezpretensjonalnej komedii jednakowo bawiły 
publiczność i były przy tym tak do siebie zbli
żone, że rozróżnić ich prawie . niepodobna. Bo
haterami fars są błazny przyodziane w kostiu
my mieszczan lub dworaków; bohaterami soties 
są mieszczanie i dworacy w kostiumach błaznów. 

„Historia teatru' ', Warszawa 1980, s. 251-255 

W przygotowaniu: 

WILLIAM SHAKESPEARE 1 

SEN NOCY LETNIEJ 
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Henryk Lenkiewicz 

Czesław Tatara 

Główny energetyk 
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Z-ca głównego energetyka 

Włodzimierz Hodor 

"" 
Kierownicy pracowni 

akustycznej 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

stolarskiej 

ślusarsko-modelarskiej 

charakteryzacja 

Sekretarz Literacki 

Ilona Cząstkiewicz 

Alfred Ci-eplik 

Marianna Burian 

Lucjan Ochotny 

Budbaras Panajotis 

Wacław Gryncewicz 

Maria Czesek 
Danuta Dulko 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Edward Kozłowicz 

Opracowanie programu 

Waldemar Stasicki 
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