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PIOT R PATHELIN 
(Maistre Pierre Pathelin) 

farsa w dwóch częściach 
spolszczył ADAM POLEWKA 

Wielce Szanowny Panie Reżyserze, 

rzecz, którą zamierzył Pan był wy
stawić na scenie, w starofrancuskim 
oryginale nazywa się Ma is t re Pie r
r e Pat he I i n, co po mojemu wy
kłada się O m e c e n a s i e P i o t
rze Pat e I n i. Albowiem „maistre" 
w języku prawniczym oznacza mecena
sa, natomiast Pathelin wymawia się 
„pat' lę", co kojarzy mi się z patelnią . 

- Tak nie wolno, powiada Pan. Za
pewne. Przejdźmy więc do innej spra-
W"r . 

cydzieło francuskiego teatru komiczne
go. Arcydzieło, powiadają, bo znakomi
cie zbudowane, prawie jak sztuki Scri
be' a, dziewiętnastowiecznego mistrza 
dramatu „dobrze skrojonego". Zwłasz
cza pod względem akcji, która ma do
brą, jasną ekspozycję, odznacza się że
lazną logiką, nie ma ani jednej sceny 
zbędnej, żadnych dłużyzn, a rozwiązane 
przynosi zgodne z charakterem każdej 
postaci. Owe charaktery zaś, to nie 
charaktery, powiĘJdają, lecz świetne ty
py rodzajowe, a każdy inny, każdy wę
die typowej mentalności stanu społecz-
l"'ll!V''łl"'\ r"-ru ?rnunrl11 ~ mnr~J nnw1::Jr1::.1~ 

· widać ją przede wszystkim w języku: 

ten utwór, choć wierszem pisany, od
twarza owoczesną mowę, a nie literacki 
styl książkowy. Buduje dialog na wzór 
zwykłych rozmów w kuchni, w sypialni, 
no ,,/;"'' u.1 ~l.r/onro u1 c!:>rl?io n~c:'11r111-

go, czy te inscenizacje się udadzą . A 
więc sztuka teatru, a zwłaszcza sztuka 
aktora jest tu narzędziem i oszustwa, 
i ratunku. A więc jakość,' świetność, 
sprawność gry aktorskiej mają zdecy-
rlr.1AJ<>f. r. rl<>fc7vm lr.cio m„l"On<>C:<> T ,..,_ 
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rzecz, którą zamierzył Pan był wy
stawić na scenie, w starofrancuskim 
oryginale nazywa się Ma is t re Pie r
r e Pat he I i n, co po mojemu wy
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w języku prawniczym oznacza mecena
sa, natomiast Pathelin wymawia się 
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- Tak nie wolno, powiada Pan. Za
pewne. Przejdźmy więc do innej spra-
.•.. •• „. 

Nic o tym utworze nie wiadomo. Au
tora, bodaj z nazwiska, nikt nie zna , ani 
się domyśla, kto to mógł być, skąd po
chodził, do jakiego kręgu społecznego 
należał. Rękopis.u nie ma, nikt go nie 
widział, z najstarszego wydania drukiem 
pozostał tylko jeden egzemplarz. Ale i 
data tej publikacji nie jest pewna : mo
że 1485, a może 1486. Kiedy ' więc rzecz 
powstała, diabli wiedzą , a czy ją zaraz 
wystawiono na scenie, gdzie, kiedy i w 
jaki sposób - idem. Wiadomo tylko, że 
z końcem piętnastego wieku i w cią

gu wieku szesnastego drukowanych wy
dań było wiele, a i w publikacjach roz
maitych nader często tego „Mecena
sa" owocześnie się wspomina. Mamy 
więc do czynienia z dziwnym utworem 
teatralnym: istnieje on tylko jako sław
ny tek?t. 

- Nie ma w tym nic dziwnego, po
wiada Pan. Zapewne. Skończmy zatem 
z tą sprawą. 

cydzielo francuskiego teatru komiczne
go. Arcydzieło, powiadają, bo znakomi
cie zbudowane, prawie jak sztuki Scri
be' a, dziewiętnastowiecznego mistrza 
dramatu „dobrze skrojonego". Zwłasz

cza pod względem akcji, która ma do
brą, jasną ekspozycję, odznacza się że
lazną logiką, nie ma ani jednej sceny 
zbędnej, żadnych dłużyzn, a rozwiązane 
przynosi zgodne z charakterem każdej 

postaci. Owe charaktery zaś, to nie 
charaktery, powiĘldają, lecz świetne ty
py rodzajowe, a każdy inny, każdy wę
die typowej mentalności stanu społecz
nego czy zawodu. A morał, pow1ada1ą. 

wynika naturalnie a nie sztucznie: z 
przedstawionych wydarzeń, z doświad

czenia, a nie ze spekulacji myślowej. 

Jest to więc arcydzieło. Ale jedyne w 
całym, bogatym, różnorodnym, przez 
stulecia rozwijającym się średniowiecz- 1 

nym teatrze francuskim. Jedyne, całko

wicie oryginalne, do niczego niepodob
ne. Samotne aż do pojawienia się Mo
liera. Tak orzekają uczeni. A skoro tak, 
to my .tu nie wdawajmy się w akademi
ckie nudziarstwo, darujmy sobie wywo- I· 
dzenie farsy o mecenasie z obrazu 
średniowiecznego teatru. Wprawdzie I 
wydaje mi się, że ta farsa jako dzieło li- t 
terackie większy ma związek ze śred- 1 

niowieczną nowelą niż z teatrem, ale 1 

cóż z tego? Orzeczona przez uczonych ( 
l 

wyjątkowa oryginalność tego dzieła 
zwalnia nas z obowiązku interesowania 
się tłem , od którego to dzieło tak rady
kalnie się odcina, że pozostaje, jak mó- 1 

wią, samotne i porównywać się daje do
piero z Molierem. Moliera przecież zna
my. Więc dajmy spokój średniowieczu. 

- To są wykręty, powiada Pan. Za
pewne. Mówmy więc o czym innym. 

· widać ją przede wszystkim w języku: 

ten utwór, choć wierszem pisany, od
twarza owoczesną mowę, a nie literacki 
styl książkowy. Buduje dialog na wzór 
zwykłych rozmów w kuchni, w sypialni, 
na ulicy, w sklepie, w sądzie, posługu
jąc się językiem codziennym i pospoli
tym, charakterystycznym dla różnych 

osób i sytuacji. w swej wersji oryginal
nej farsa o mecenasie cała jest utopio-
na w żywiole dźwięku, brzmienia, tonu, 
dynamiki, cala jest dla słuchu i do słu
chania. A nie do czytania. I to tak świa-
domie, że różnicę brzmienia (między 

dialektami i językami) i dynamikę 

brzmienia („ciszej, proszę!") wykazuje 
jako narzędzia komicznych sytuacji dra
matycznych: jest to komizm sceniczny, 
teatralny, bo w pełni ujawnić się może 

dopiero w grze aktora. Ale nie tylko to 
skłania do przypuszczenia, że tę farsę 

napisano dla aktorów (może aktor ją 

napisał?), z myślą o ich sztuce, z my
ślą o typowych aktorskich umiejętnoś

ciach i to wysokich. Oprócz żywiołu 
mowy bowiem zwraca uwagę i to , że 
ośrodkiem akcji w tej farsie są dwa ko
lejne jakby „teatry w teatrze", dwie ko
lejne inscenizacje . Mecenas inscenizuje 
najpierw u siebie w domu swoje mnie
mane szaleństwo i agonię, a potem 
przed sądem pokaz mniemanej niewin
ności rzekomego debila, którego broni 
przed słusznym oskarżeniem. Przygoto
wuje i reżyseruje te inscenizacje w ce
lach oszukańczych , bo tylko ten ma 

Sława tego tekstu jest samotna. Z ca
łego średniowiecznego teatru francus
skiego tylko farsa o mecenasie tkwiła 
niezmiennie w pamięci narodowej. Wie
le jej wierszy zmieniło się w przysło
wia . Pisano komedyjki mające stanowić 
uzupełnienie albo dalszy ciąg jej intry
gi. Pisano jej imitacje. Robiono adap
tacje teatralne. Wprowadzono do stałe
go repertuaru Komedii Francuskiej. 
Uczeni orzekli, że jest to pierwsze ar-

Farsa o mecenasie ciekawi mnie nie 
tyle jako dzieło literackie, ile teatralne. 
Interesuje mnie tutaj nie tyle jej zgod
ność z pseudoklasycznym ideałem dra
matu, co tak urzeka uczonych, ile pyta
nie, na czym polega jej teatralność? 

Kiedy się czyta oryginał starofrancuski, 

1 sposób, żeby wydobyć się z dna nędzy. 

Wszystko - wygrana h:b przegrana me
cenasa, a więc dalszy bieg akcji, jej 
rozwiązanie i jej morał - zależy od te-

go, czy te inscenizacje się udadzą. A 
więc sztuka teatru, a zwłaszcza sztuka 
aktora jest tu narzędziem i oszustwa, 

' i ratunku. A więc jakość , świetność, 

sprawność gry aktorskiej mają zdecy
dować o dalszym losie mecenasa. To
też nie bez kozery Wilhelmina niepokoi 
się, czy dobrze odegrała rolę, którą jej 
mąż wyznaczył. Okazuje się jednak, że 
kupiec Wilhelm, który patrzył na ich grę, 
ani się domyślił, że to gra, że to tylko 
teatr: inscenizacja szaleństwa i agonii 
mecenasa, rozpaczy i rozterki jego żo
ny przekonała go całkowicie. Aktorzy 
więc byli świetni, ale i widz był ideal
ny: patrzył na odegraną scenę jak na 
rzeczywiste zdarzenie . Ta naiwność go 
zgubiła: ·idealny widz to ofiara artystów. 
Albowiem kiedy kupiec w toku kolej
nej, oszukańczej inscenizacji mecenasa 
nagle znowu go zobaczył, lecz jakby 
na innej scenie i w innej roli, tak dalece 
stracił poczucie rzeczywistości, że wy
dal się sędziemu obłąkany jakiś albo i 
głuptactwem tknięty. I to znacznie bar
dziej niż głuptaka grający przed nim 
pasterz, oskarżony przez kupca o zło
dziejstwo. Tak oto reżyseria mecenasa, 
gra aktorska jego isamego, jego żony 
i pasterza przyprawiły ich widza o sza
leństwo: ich sztuka, ich artyzm osiągnął 
taką silę prawdy, że odebrał realność 
rzeczywistemu światu. Pasterz zaś ... 

- Bardzo nudne te wywody, powia
da Pan. Zapewne. Więc kończyć nie 
będę, lepiej popatrzmy na scenę. 

JERZY ADAMSKI 

kwiecień 1972 r. 
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