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Mistrz Piotr Pathelin, adwokat bez praktyki i jego 
żona Wilhelmina nie wiedzą, co robić: skrzynia do mą
ki jest pusta, ubranie zniszczone. Pathelin postanawia 
wysilić swoją pomysłowość. Wychodzi z domu, space
ruje bez określonego celu i wreszcie wstępuje do su
kiennika Wilhelma. Rozmawiając z nim kładzie od 
niechcenia rękę na sztuce sukna i udaje, że dopiero 
spostrzegł, iż jest ono w pięknym gatunku. Sukiennik 
powiada, że to sukno jest „drogie jak śmietanka" -
- dwadzieścia cztery soldy. „Matko Boska" - woła 

mistrz Pathelin, ale kupuje sześć łokci sukna. Zapła
ci za nie w domu, a przy okazji zaprasza sukiennika, 
który niegdyś odwiedzał jego ojca, na gęś. Pathelin 
odchodzi z suknem, a kupiec cieszy się, że go oszukał 
sprzedając za dwadzieścia cztery soldy towar nie wart 
nawet dwudziestu. Wilhelmina jest zadowolona z su
lrna, ale skąd wezmą pieniądze na zapłacenie? Pathe
lin oświadcza, że się położy do łóżka, a kiedy sukien
nik przyjdzie, Wilhelmina powie mu zalewając się łza
mi, że mąż jej nie wstaje od dwóch miesięcy. P rzycho
dzi sukiennik. Zapłakana Wilhelmina zaklina go, żeby 
mówił cicho, bo mąż jej umiera. Pathelin rozgorącz
kowany, nieprzytomny bredzi w pięciu czy sześciu 

dialektach: w limuzyńskim („miał wuja w Limousin" 
- wyjaśnia Wilhelmina przez łzy), po pikardzku („je
go matka była z Pikardii"), po normandzku („jego nau
czyciel szkolny był z Normandii"), w dolnobretońskim 
(„matka jego ojca urodziła się w ·Bretanii") ... Sukien
nik odchodzi podejrzewając jakieś czary diabelskie. 

Tymczasem Wojciech Baranek, który pasie owce Wil
helma, przybywa do miasta. Sukiennik podejrzewając 
pastucha (słusznie), że zarżnął kilka baranów, by je 
sprzedać (oświadczył zaś kłamliwie, że zdechły na os
pę), powołał go przed sędziego. Wojciech szuka adwo
kata. Zwraca się do Pathelina. Adwokat radzi mu u
dawać idiotę i odpowiadać na wszystkie pytania „bee'',. 
Sędzia będzie musiał go uniewinnić, jako nieodpowie
dzialnego za swoje czyny. Oto są przed sędzią. Sukien
nik przedstawia swoją skargę i nagle w adwokacie 
pozwanego poznaje człowieka, który ukradł mu szesc 
łokci sukna. Plącze oba oskarżenia a sędzia, który nic 



nie może zrozumieć daremnie prosi by „wrócił do swo
ich baranków,", uniewinnia w końcu nieuczciwego pa
stucha. Nauki adwokata nie poszły w las; kied y Pat
helin zostaje sam na sam ze swoim klientem i upomi
na s ię o honorarium, W'ojci ech Baranek nadal beczy, a 
na groźbę Pathelina, źe każe go aresztować, szybko 
zmyka. 

Mimo tytułu „Mistrz Pathelin" jest czymś więcej 

niż farsą. Farsa jest rodzajem ludowym, stworzył ją 

lud w swoim stylu, jest wulgarna, złośliwa, pozbawio
na litości i subtelności, zmierza tylko do tego, by wy
wołać kosztem bliźniego „nieokiełzany śmiech". Naj
lepsza z średniowiecznych fars to niewątpliwie farsa 
„O kadzi". „Farsa o mistrzu Pathelin" natomiast ze 
względu na przedstawienie charakterów i tworzenie sy
tuacji jest już prawdziwą komedią. 

Utwór o temacie tak prostym i wąUym tryska nie 
poskromioną wesołością, zdumiewa finezją i prawdą 
psychologiczną, niezawodnym instynktem dramatycz
nym i intensywnym życiem . Styl jest jędrny, dobitny, 
ostry - tu wybuchy fantazji, tam zdumiewająca pra
wdziwość obserwacji, urocza mieszanina fantazji w 
przedstawianiu świata zewnętrznego i prawdy psycho
logicznej. To wszystko sprawia, że „Farsę o mist~ zu 

Pathelin" należy uznać za utwór jedyny w swoim ro
dzaju we francuskim teatrze średniowiecznym. Nie 
kontynuje bowiem żadnych tradycji i nie daje począt
ku nowym. Stanowi pozycję samą w sobie. Po niej 
farsa nie robi żadnych postępów, ani się nie pogłębia, 
ani nie bogaci w treść, ani nie nabiera poloru. Niez
niszczalna jak lud przejdzie przez reformację i odro
dzenie i dostarczy Molierowi elementów do komedii 
narodowej. 

„Mistrz Piotr Pathelin" [w: ] G. Lan
son, P. Tuffrau „Historia literatury 
francuskiej w zarysie". 
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FARSA 
W języku potocznym, kuchennym wyraz farsa 

(z łac. farcire napełniać, nadziewać) oznaczał nadziew
kę, zazwyczaj siekane mięso (por. polski „farsz"), w 
języku zaś kościelnym określał ustęp bądź też komen
tarz wpleciony w pierwotny tekst kanoniczny. A więc 
połączenie, zmieszanie z sobą różnych pierwiastków 
tkwiło u podstaw znaczeniowych tego określenia i taki 
sam charakter wykazuje ono w życiu teatralnym (gdzie 
zanotowano je po raz pierwszy u schyłku wieku XIV). 
Podkreśla tedy pierwotnie ta nazwa, że idzie o rzecz 
włączoną do programu zasadniczo odmiennego, o chwi
lę wesołości wśród pełnego powagi widowiska. 

Farsa średniowieczna jest krótką sztuką teatralną , 

budzącą huczny śmiech, a zespalającą w sobie rozma-

ite pierwiastki, nieraz też mieszającą różne gwary dla 
wywołania efektu komicznego. Dlatego w odróżnieniu 

od precyzyjnego i skomplikovranego mechanizmu fars 
XIX albo XX wieku, Labiche'a i innych specjalistów 
paryskich, jest to na ogół scenka komiczna bez sze
rzej rozwiniętej akcji, licząca przeciętnie 200 do 500 
wierszy, poprzestająca na paru osobach, zbliżona do 
„skeczów" wystawianych przez dzisiejsze kabarety. 
Krótkość jej była tym bardziej usprawiedliwiona, że 

odgrywano ją często na sztukach poważnych (zwłaszcza 
moralitetach), na zakończenie widowiska, dla rozwese
lenia widzów przed opuszczeniem teatru. Zamykała 

krotochwilę zazwyczaj wesoła piosenka. Do tekstu fars 
nie przywiązywano większej wagi, śmielsze zapewne 
nawet tępiono, stąd wiele z nich zwłaszcza dawniej
szych - zaginęło. 

Komizm większości fars jest mocno niewybredny 
a krystalizuje się dokoła ulubionych motywów i po
staci. Toteż cały ten rodzaj dramatyczny oscyluje mię
dzy opartą na obserwacji tendencją realistyczną a 
skłonnością do schematycznego powtarzania wypróbo
wanych efektów. Lubieżni mnisi, szczwani adwokaci, 
podejrzanego dyplomu lekarze, tchórzem podszyci żoł
dacy, udający ślepców kłótliwi żebracy, mieszczki, któ
re na rynku o wszystko się targują, ale nic nie kupują 
- to najczętsze typy w tej galerii karykatur. Auto
rzy przeważnie nieznani z nazwiska - nie przebierają 
w środkach komicznych, wśród których kije są je
dnym z najbardziej niezawodnych. 



o 
ŚREDNIOWIECZNEJ FARSIE 

Tematyka fars średniowiecznych jest na ogół bardzo 
uboga i nie przekracza ciasnych ram prywatnego ży
cia ludu. Bohaterów spotykają przykre przygody albo 
na tle zdrad czy nieporozumień małżeńskich , albo na 
tle spraw pieniężnych, albo też obrywają oni po prostu 
kijem przy lada okazji, a ten efekt scenic~ny zawsze 
znajduje uznanie i aplauz wśród prostej, gruboskórnej 
widowni. Prócz tych motywów zawierają te farsy 
pewne akcenty społeczne, jak satyryczne ujęcie posta
ci sędziów, adwokatów, księży, mnichów, lekarzy itp., 
słowem, tych wszystkich, którzy się ludowi dawali we 
znaki. Nie ma natomiast w nich ani problemów mo
ralnych czy uczuciowych, ani nawet jak i ej ś sentencji. 
dokoła której toczyłaby siq akcja. 

Szczęśliwy przypadek zachował dla literatury fran
cuskiej kilka fars z wieku XV, a z w ieku XVI docho
wało się ich do naszych czasów około setki. Krytyka 
uważa je na ogół za mierne, a nawet bezwartościowe 
z punktu widzenia sztuki, z wyj ątkiem kilku. 

Najcenniejszy wyjątek stanowi farsa o mistrzu 
Piotrze Pathelinie. Znany historyk litc. atury francus
kiej G. Lanson tak o tej farsie pisze: 
„ ... Teatr komediowy (francuski) XV i XVI wieku nie 
przedstawiałby większej wartości, gdyby nie było 

PATHELINA. Ale PATIIELIN - mimo tytułu - jest 
komedią. W nim jest w wymiarach, jakich farsa nic 
znała, i , rozwój charakteru, i operowanie sytuacjami. 

· Z treści tak prostej: kupiec-oszust oszukany przez ad
wokata-oszusta, którego z kolei oszukuje chytry chlop, 
korzystający z pomocy adwokata, by kupca oszukać -
z tego tak szczuplcgo tema tu tryska tyl e weso' o.;d , 
tyle finezji, tyle precyzji w wyrażaniu charakterów , 
tak rlelikatn a i potc;żna intuic ja w w yczuciu odpov. ied-
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nika dramatycznego i psychicznego uczuć, życie tak 
intensywne, styl tak jędrny, świeży i cięty, z jednej 
strony olśniewająca fantazja , a z drugiej tak przejmu
jąca prawda, tak rozkoszna często mieszanina fantazji 
na zewnątrz, a prawdy na wewnątrz, że FARSA O 
MISTRZU PATHELINIE jes t naprawdę arcydzielcm 
naszego starofr ancuskiego tea tru i jednym z arcydzieł 
s tarodawnej literatury ... " 

Słowam i tego utworu mówi do nas o sobie człowiek 
średniowiecza, a ręce jego przy tych mimowolnych 
wyznaniach byna jmniej nie są złożone w nabożny i 
s trzelisty łuk gotyku , lecz z zabawnym cynizmem po
szukują sensu życia w kieszeni bliźniego; używa zaś 

przy tym ustawicznie i bez trosko imienia boskiego 
i świętych n ie tyle nadaremnie, ile z posmakiem bluź
nierstwa dla dzisiejszego ucha. Pomyślmy: w całe j te j 
farsie nie m a ani jednej pos taci uczciwego człowieka, 
a morał tego utworu dałby się streścić w powiedze
niu: „Z łodziej n a złodzieju jedzie i złodziejem pagania". 
Cóż więc dziwnego, że E. Renan w swoich „Essais de 
morale et ce crituquw" pisał: „ ... wrażenie, jakie po
zostawia „Pathelin", jest d ~ a nas jednym z najsmut
n iejszych wrażeń i po prostu nie można powstrzymać 
s :ę od g łębo!dej litości nad czasami, które niczym nic 
równoważąc upodlenia natury ludzkiej, wy.wolują tyl
ko niesmak". Osąd to może zbyt surowy, lecz mniej 
on nas razić może niż wielbiciela duchowej s trzeli stoś 

ci gotyku - moralność mistrza Piotra. 

Ale niemoralność czy amoralność te j farsy, ta zu
r: ełna beztroska o problemy i nakazy etyczne, nie jest 
ani przypadkiem, ani nie wynika ze scenicznej kompo 
zycji tego utworu . Ma ona swoje źródło przede wszys"t
kim w pochwale sprytu prostego człowieka, który 
przedstawia się sile i bezprawiu panów feudalnych, 
bogatego mieszczaństwa, przeróżnych burmis t rzów 
i ra jców jako jedyna forma obrony maluczkich i ucis
k an ych. W literaturze franq,1skiej wyst ępuje motyw 
sprytu, a ~woją tradycją ~ ięga już od Fabliaux i R o 
ma n de la RO!'"'e. 

Tak samo jes t i w ówczesnyeh utwor ach literackich 
pochod zenia Indowego i w in n ych libraturach n:wo-



dowych. U nas bardzo charakterystyczne są pod tym 
względem baśnie i bajki ludowe, gdzie często chłop 

uważany za głupiego, przysłowiowy „głupi Jaś", oka
zuje tyle sprytu w zwalczaniu przeszkód dla osiągnię
cia zamierzonego celu, że często (oczywiście w bajce) 
zdobywa rękę księżniczki czy królewny. 

Drugie źródło tych amoralnych czy niemoral~ych 
„wydźwięków" farsy o Mistrzu Pathelinie tkwi glębok_o 

w -Obyczajowości gotyku. W epoce tej strzelistym po
lotom ducha, franciszkańskim nastrojom jednostek to
warzyszy rozwiązłość moralna. Kanony średniowiecz
nej moralności, usankcjonowane zaziemską nagrodą 

i karą, kontrastowały jaskrawo w życiu codziennym z 
obyczajami, postępowaniem, bezwzględnym stosun
kiem do poddanego czy pańszczyźniaka, chciwością 

i okrucieństwem, cynizmem i rozpustą klas rządzących, 
feudałów duchownych i świeckich. Szczególnie feu
dałowie duchowni celowali w tego rodzaju ilustrowa
niu swoimi żywotami ideałów chrześcijańskiej moral
ności. Lud patrzył na to i widział tę podwójną buchal
terię średniowiecznej etyki. Stąd swym spostrzeżeniem 
dawał barwny wyraz w przysłowiach, opowieściach 

i farsach, których frywolność nierzadko wplatała się 

w liturgiczną podniosłość misteriów. średniowieczne 

farsy i moralitety to dwie strony tego samego medalu, 
dwa organicznie związane z sobą pozorne przeciwień
stwa. Do dziś dnia nie brak nam przerażających ob
razów tej klerykalne j dwoistości moralnej, tej jaskra
wej sprzeczności między pięknymi i podniosłymi, ewan 
gelicznymi wprost słowami a uczynkami , piętnowany
mi jako pospolita zbrodnia w głośnych p:ocesach re
akcyj nego kleru! 

Dwoistość średniowiecznej moralności wynikła z 
faktu, że religijne nakazy moralne były na służbie 

stanowych interesów kleru i szlachty. Miłość bliźnie
go, pokora, bojaźń boża itp. - to były cnoty poddanych 
wobec panujących. Siła natomiast określana pospoli
cie jako „prawo pięści", była najwyższą cnotą panu
jącego. „Ewangelię" jako kodeks moralny przeznaczono 
dla maluczkich i uciśnionych, wtedy zaś i potężni mie
li swoją klasową moralność - moralność panów. 

l 

ł 
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„Niemoralności" farsy o mistrzu Pathelinie, a ra
czej braku w tej farsie jakichkolwiek momentów po
zytywnie moralnych, czytelnik czy widz na ogól nie 
spostrzega. Artyzm i werwa tego utworu przesłaniają 
im ten fakt. Jeśli go podkreślam, to dlatego, że kon
frontacja moralności opartej na metafizycznych san
kcjach z rodzącą się moralnością nowej ludzkości, mo
ralnością socjalistyczną, jest sprawą, której nie pomi
ja żaden dzień naszej epoki. 

Farsa o mistrzu Pathelinie w moim przekładzie by
ła grana przed wrześniem 1939 roku najpierw w te
atrzyku krakowskich plastyków „Cricot", a następnie 

w Warszawie i innych miastach około stu pięćdziesięciu 
razy. Po wojnie zaś wystawiano ją w Krakowie, Ka
towicach, Poznaniu, Wrocławiu itd. 

Ta „nieśmiertelna farsa" - jak ją nazwał Boy-Że
leński - została wydana w roku 1951 w Związku Ra
dzieckim po rosyjsku (w nakładzie 10 OOO egzemplarzy), 
łącznie z dwiema późniejszymi już farsami na temat· 
Pathelina, pt. „Nowy Pathelin" i „Testament Pathelina". 
Jednakowóż obie te farsy nie mają już tej artystycz
nej wartości jak „Maistre Pierre Pathelin''. 

Adam Polewka 



FRAGMENT FARSY: 

Wilhelmina: 
W szalbierstwie, jak Bóg na niebie, 
w tym mistrz niepośledni z ciebie. 

Pathelin: 
Przebóg - w prawym adwokacie! 

Wilhelmina: 
Na cnotę mojąż - w krętactwie! 
Toć przecie zmiarkować potrafię, 
iżeś w całej parafiej 
za tęgą głowę głoszony, 
a przecieżeś nieuczony 
i jedno chytrze przebiegły. 

Pathelin: 
Iście - ni żaden tak biegly 
jakom ja w rzecznikowaniu. 

Wilhelmina: 
Jak Bóg miły - w oszustaniu. 
Z tego masz chwalę ganiebną. 

Pathclin: 
Mając tę chwalkę odziani 
w jedwab i wełnę niezgrzebną, 
coć nie stoją w sądzie za nic, 
a zwą się rzeczniki, mowce, 
advocati, piercc! .„Nuże -
kończmy to swarzenie, bo chcę 
iść w miasto na rynek ju~! 
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- terminy sądowe 
- kłótnia, sprzeczka, strofowanie, 

łajanie 

- zawsze 
- grabić , łupić, rabować 

- cenny gatunek skóry kozłowej 
- łupież, wydarcie, zdzierstwo 
- śliwka, smak na co 
- hańba, wstyd 
- kredytować 

- kpić, drwić, natrząsać się, pokpi-
wać sobie z kogo 

- koszula 
- chełpić się, przechwalać się 

- nagabywać, napastować, niepoko-
ić, dręczyć, nękać, molestować, 

drażnić, oskarżać, prześladować , 

zaczepiać 

- wymyślać, bzdurzyć 

- tyłek, zadek, kuper, pośladek 
- przeczyszczać 

- sukmana 
- ckliwość, ciągotki, nuda, rozterka, 

smutek, tęsknota 
- pozwany do sądu 
- litość, miłosierdzie 

- oszust, filut, oszukaniec, szalbierz 
- dekret, skazanie, sentencja, wyrok 
- krzykliwie 
- próbować, doświadczać 

- oprawca, pachołek miejski, siepacz 
- gniew, oburzenie, rozjątrzenie, 

wściekłość, nienaw1sc, niechęć, 

obrzydzenie, wstręt, ohyda 
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