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• 
W roku 1937 Adam podjął się spolszczenia dla 
teatru plastyków „Cricot" starofrancuskiej farsy 
„Mistrz Pathelin". 
Przekładu tej farsy miał dokonać najpierw Lud
wik Puget (ojciec Jacka), ale pomimo swojej 
dużej znajomości kultury i języka francuskiego 
nie wychodziło mu to. Namówił w końcu na ten 
przekład Adama udzielając mu przy tej okazji 
wielu cennych objaśnień. 

Adama ucieszyła ta praca, bo od czasu przestu
diowania średniowiecz.a lubił bardzo i ludzi, 
i literaturę tej epoki, a szczególnie zawsze sym
patyczni mu byli owi „blazenkowie mili", którzy 
swoją sztuką żartowania pobudzali ludzi do 
śmiechu i ratowali ich dusze przed smutkiem. 

·. Mistrz Piotr Pathelin, postać tytułowa farsy, był 
także z nich, tylko że sztuki gadania nie używał, 
żeby ucieszyć uszy i serca ludzi, lecz żeby je 
zmylić i chytrze oszukać. A był w tej dziedzinie 
arcymistrzem, bo jako adwokat z zawodu znal 
wszystkie arkana i „kruczki" sztuki prawniczej. 

.,. 

Adam zabrał się do tłumaczenia ,,Mistrza Pathe
lina" z zapałem, bo mu ten utwór bardzo przy
padł do gustu. W miarę pisania zamieniał się po 
kolei we wszystkie jego postacie i bawił się ich 
sytuacjami, gadając, krzycząc i dorabiając im 
coraz to inne glosy i słowa. 
Najwięcej było śmiechu, kiedy zaczął odtwarzać 
samego mistrza Pathelina, bo głośno próbował 

tak samo jak tamten w farsie jęczeć i zaklinać 
się, dokładając mu na próbę różne staropolskie 
zaklęcia i epitety. A ponieważ była . wtedy wio
sna i okna mieliśmy otwarte, więc sąsiedzi za

· częli lękliwie wychylać głowy, myśląc, że pewnie 
Adam zwariował. 
Ja zaś przy tym jego pisaniu zarówno szopek, 
jak też odtwarzaniu ,,Mistrza Pathelina" byłam 
stroną słuchającą i zarazem bawiącą się publicz
nością, a często musiałam być także takim „ vox 
populi" i głosem trzeźwego rozsądku, który mi
tygował jego „szarię". Bo Adam tak się nieraz 
bawił tymi swoimi postaciami i wkładał im 
w usta tak daleko idącą satyrę lub krewkie sło
wa, że publiczność gorszyłaby się_. względnie 

.nie puściłaby tego cenzura. 
Nie zawsze jednak łatwo mi było zmitygować 

Adama, bo kiedy się zachwycałam tym, co pisał, 
to byłam „kochana i inteligentna", ale jak tylko 
coś mi się nie podobało i chciałam, żeby to zmie
nił, to wtedy wymyślał mi od rolnictwa, kuchni, 
prymitywu i ignorancji literackiej. 
Kiedy mi wymyślał, przyznawałam mu rację, ale 
proponowałam, żeby sobie poszedł do takich, co 
się znają, i nie zawracał mi głowy. Oczywiście 
Adam obrażał się, odchodził I z hukiem zamykał 
drzwi do pokoju, gdzie pisał. Po czym następo
wała godzina, a nieraz i więcej obustronnego 
obrażliwego milczenia. W końcu jednak Adam 
wracał ze skruszoną miną, przepraszał mnie, 
oświadczając, że miałam rację i że już to lub 
owo zmienił, a następnie prosił, żeby posłuchała, 
jak to teraz wygląda. A potem - w miarę pisa
nia - wszystko zaczynało się od nowa„. 



Pneloienle ,,Pałhellna" okasało się jednak wca
le nlełałwe. Po plerwssych sachwyłach l enłu

zjasłycsnych pr6bach Adam ułknl\ł na jakichś: 

łrudnych do oddania dialogach. Znlechęclwl!ly 
1lę łym, nucił na jakli csaa przekład. 
Tymc°'em J6zlo Jarema - 6wcsesny dyrektor 
i impresario łeałru „Crlcoł" - chciał jui robić 
pr6by 11 "Pałhelina" i zaczl\ł się upominać o łeksł. 
Nie mogiłc 1lę docsekać, przyleciał pewnego dnia, 
wczesnym rankiem, do na1 na Prl\dnlk i oświad
czył, ie się nie ruszy, dop6kl Adam nie skończy 
przekładu. .. 
Adam z poczl\łku Jak sam mllłrz Pałhelin wy
kręcał 1lę l czarował go, ie wszysłko zrobi, łylko 
mUBi zo1łać sam. Józek Jednak - znaJl\C te jego 
szłuczki i niesłowność - nie chciał usłl\Płć l cli\· 
gie wrzeszczał: 
- Siadaj l pisz, cholero, bo ja się od ciebie nie 
ruszę bez „Pathellna"! 
Jednakie w pewnym momencie J6zek pnypo
mnial sobie, ie um6wU się z Karolem Fryczem, 
a złapawszy się z łej „alternacji" za głowę, 

słwierdzU, ie zapomniał się ogolić. Musiałam mu 
więc dać Adamowe pnybory do golenia. J6zek, 
ogoliwszy się, poszedł sobie, ale odchodz-c 
oświadczył, ie Jeśli wieczorem nie dosłanie go
towego tekstu, to pnyjdzie jułro I nie ruszy się, 
dop6kl nie ołrzyma pnekładu. 
Adam sadowolony, ie J6zek wreszcie wynosi się, 
odpowiedział mu ciepło l bardzo gościnnie: 
- Dobra, J6ziu, przyjdź. Będziemy pisali, tylko 
przynieś iarcle l paliwo, bo, jak wiesz, u mnie 
z łym cienko. 

Jednakie perspekływa pracy z J6zklem „na 
karku" widocznie Adamowi nie uśmiechała się, 

bo po jego wyjściu zabrał się zaraz do tłumacze-
. Dla i łlumaczyl cały dzień i noc. Niestety, mimo 
ło niewiele posunl\ł się naprz6d l do ukończenia 
pracy daleko mu było, łym bardziej ie ogromnie 
się starał, żeby poszczeg6lne zwroty l słowa far
sy zosłaly oddane jak najwierniej w staropol-
1klej swane, co mu sableralo mnóstwo czasu. 

PATHELIN I WILHELMINA 

Nieraz, żeby znaleźć odpowiednie słowo tracU 
cale kwadranse. 
Pierwsza\ część skończył jednak, a ponieważ Jó
zek następnego dnia nie przyszedł, więc Ja za
niosłam mu . Jl\ do kawiaml Józek bardzo się 
ucieszył i nawet posławił mi kawę. Wspominali
śmy, Jak to ta kawa i Kawiarnia Plasłyków wy

dawała się Jeszcze niedawno legendą, a łeraz 
jest już rzeczywistością. 
Niesłety, dalszy ciąg tłumaczenia „Pathelina" 
znowu Adam przeciągnął i Józio Jarema zaczął 
szaleć od nowa. 

· Po pewnym czasie znowu zaniosłam mu kawałek 
drugiej części, ale Józek rozgniewany, że spra
wa się przeciąga, zaczął wołać na całą kawiar
nię, że Adam wziął od niego a conto pienil\dze 
(raptem było tego 25 zł), a teraz zwłóczy z pi
saniem i kładzie mu robotę w teatrze, i żeby 

go z tymi „kawałkami" pocałować gdzieś._ 

Musiałam mieć bardzo nieszczególną minę -
tym bardziej że wszyscy ·goście przy stolikach 
zaczęli na mnie spogll\dać z zaciekawieniem -



bo Józio w końcu uspokoił się i żeby incydent 
jakoś załagodzić postawił mi kawę, tylko darł 

się przy łym znowu na cały głos: 
- Kawę dla Polewczyny! ... 
I łak jnź do końca piaania ,,Pałhelina" stawiał 
mi kawę, wykoszłowujlł<l się. Widocznie kalku
lował sobie, ie taka „mucha", co siedzi na kar
ku Adama, łeź może mu pomóc w tym pogania
niu go, żeby prędzej pisał. 
Wreszcie praca nad przekładem ,,Mistrza Pathe-: 
lina" dobiegła końca. Józio Jarema wysławił go, 
osiągając wielki sukces Die tylko w Krakowie 
ale takie w Warszawie, gdzie wykonanie „Pathe
lina" przez „Cricot" uznały za dobre takie na
wet znakomitości, jak Stefan Jaracz i Boy-Ze
leński, który napisał o tym w swojej recenzji 
„Miły najazd krakowian" zamieszczonej w „Ku
rierze Porannym" z dnia 13 liatopada 1938 roku. 

·W dwa lała później „Mistrz Pathelin" został wy
dany drukiem, wzbogacajlłC J)olskie przekłady 

o tę średniowieczną perełkę starofrancuskiej 
literatury. 

Zofia Polew.ka 
Wspomnienia (fragmenty) 
(w) C~aneria i polityka, 1964 

• 
Teatr średniowiecza w ogóle, a francuski w szcze
gólności, był teatrem ludowym w tym znacze
niu, źe w jego organizowaniu i tworzeniu brały 
udział wszystkie warstwy mieszczaństwa, a tylko 
szlachta słała poza nliwiasem. tej, teatralnej or
ganizacji i twórczoścL Lud miejski (podczas 
świąt patronów miasta czy popularnych świę
tych i wiejski takźe), stanowił prawie całą wi
downię, on ponadto tworzył z pomiędzy siebie 
zespoły dla odegrania poszczególnych przedsta
wień lub stałe, doskonale zorganizowane 
i uprzywilejowane bractwa teatralne, z ludu 
wreszcie rekrutowali się twórcy, autorzy tego 
teatru. 
Był to teatr nie tylko w swoich początkach, ale 
i później, głównie religijny, przy czym na Jego 
stałą tematykę składały się Stary i Nowy Testa
ment, dzieje apostolskie i żywoty świętych. Te 
utwory o charakterze religijnym, noszące we 
Francji .do wieku XV nazwy representations, 
Jeux, miracles, a w wieku XV występujące 

w formie miateriów, niejednokrotnie oszałamia-
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jlł swojlł rozpiętościlł. Tak np. Misterium Stare
go Testamentu zawiera około 50 OOO wierszy, Mi
sterium Męki Pańskiej Grebana blisko 35 OOO, 
Misterium Dziejów Apostolskich 60 OOO (tekst 
większy 30 razy od tekstu Pathelina). Naturalnie, 
że tak obszerne utwory nie mogły być pokazy
wane w ciągu jednego przedstawienia, a nawet 
jednego dnia. To też misteria bywajlł grane 
w owym czasie przez kilka, a nawet kilkanaście 
dni. (._) 
Ten teatr religijny we Francji już w wieku XIV, 
a głównie w wieku XV, poczlłł wydzielać ze sie
bie elementy teatru świeckiego, które po pew
nym czasie skrystalizowały w formach tzw. mo
ralitetów, sotties i farsy. Ten proces twórczy 
miał swoje naturalne podstawy i przyczyny we 
fakcie, iż właśnie lud tworzył przede wszystkim 
widownię tego teatru, a następnie jego zespół 

aktorski i repertuar. Podczas przedstawień lud 
niewlłtpliwie wzruszał się cierpieniami Chrystu
sa i świętych i całym nastrojem religjnym, ale 
niemniej najżywiej reagował na to, co w przed
stawieniu było mu najbliższe, co było jego ży
ciem. Zachwyt i najszczersze zainteresowanie 
budziły u niego występujące w epizodach po

stacie ludowe, bynajmniej zresztą nie antycznie 
ale średniowiecznie ukostiumowane. ·Byli to 
zresztą najbliżsi znajomi widowni, ludzie dla nie
jednego z tej samej ulicy, cechu lub gospody. 
Byli swoi. Postacie boskie lub świętych grywali 
zazwyczaj księża lub osoby stanu duchownego, 
co naturalnie pomiędzy aktorem a publicznościlł 
tworzyło większy dystans, niż wtedy, gdy jawił 
się na scenie znajomy kowal czy murarz. Jak 
dzisiaj w teatrze amatonkim, tak i wtedy wy
silali się aktorzy tego typu na gierki i dodawali 
często od siebie oklaskiwane uzupełnienia lub 
rozszerzenia tekstu. Niejednokrotnie nawet roli 
nadawali inny sens, aby zyskać sympatię wido
wni. Ich rubaszność, siła prymitywnej ekspresji 
gestu i słowa musiały najsilniej i najbardziej 
bezpośrednio do widzów przemawiać. To też nic 

PATHELIN I SUKIENNIK 

dziwnego, że lutl_ dar:i:ył sympatią nawet popu
larną postać kata, gdy ten z odpowiednią mi
miklł i gestykulacją torturował Chrystusa czy 
świętych. (._) 
Te najpierw przypadkowe i niezamierzone często 
przez autorów religijnych scenariuszy komiczno
-ludowe epizody z natury rzeczy rozrosły się 

z czasem do rozmiarów niezależnych interludiów, 
które później świadomie już komponował autor, 
ulegajlłc z jednej strony upodobaniom publiczno
ści, a z drugiej własnemu twórczemu i ludowemu 
temperamentowi, bo przecież i on był z ludu. 
·Z tych wstawek powstała farsa i powoli wy
odrębniła się, odcięła od przedstawień religij
nych, jako niezależny rodzaj twórczości. Już 

w pierwszej połowie XV wieku znajdujemy 
wzmiankę, iż w r. 1427 pewien zespół „przez trzy 
noce grał farsy" przed Filipem Dobrym. 
Tematyka fars średniowiecznych jest na ogół 

bardzo uboga i nie rozpycha ciasnych ram pry
watnego życia ludu. Bohaterów spotykają przy
kre przyrody r.lbo na tle zdrad czy nieporozu-



mle6 maliemldch albo na łle spraw plenlęinych 
albo tei obrywa~ oni po prostu klJem przy lada 
okazji. a ten efekł sceniczny zawsze majduje 
uznanie I aplauz wśr6d prosteJ, gruboskómeJ 
widowni Prócz tych motywów zawleraJlł te far
sy pewne akcenty społeczne, Jak satyryczne uję
cie po11taci sędziów, adwokatów, kslęiy, mnichów, 
lekarzy itp. słowem tych wszystkich, kłórzy się 
ludowi dawali we znaki. Nie ma natomiast w nich 
ani problemów moralnych czy uczuciowych, ani 
nawet Jakiejś sentencji, dokoła której toczyłaby 
się akcja. . 
Szczęśliwy przypadek zachował dla literatury 
francuskiej kilka fan z wieku XV, natomiast 
z wieku XVI dochowało się ich do naszych cza
sów około setki. Krytyka uwaia je na ogół za 
mleme, a nawet bezwartościowe z punktu wi
dzenia sztuki, z wyjątkiem kliku. 
Prawie bezcenny wy~tek stanowi fana o mi
strzu Piotrze Pathellnle. Znany historyk litera
tury francuskiej G. Lamon tak o tej fanie pisze: 
,„„Teatr komediowy (francuski) XV i XVI wieku 
nie przedstawiałby większej wartości, gdyby nie 
było Pathelina. Ale Pathelin mimo łytułu Jest 
komedilło W nim .Jest w wymiarach, Jakich fana 
nie znała, i rozwój charakteru i operowanie sy
tuacjami. Z treści tak prostej: kupiec oszust oszu
kany przez adwokata oszusta, którego z kolei 
oszukuje chytry chłop, korzystaJlłCY z pomo~y 
adwokata, by kupca oszukać - z tego tak szczu
płego tematu tryska tyle wesołości, tyle finezji, 
tyle precyzji w wyrażeniu charakterów, tak de
likatna i potężna intuicja w wyczuciu odpowied
nika dramatycznego i psychicznego uczuć, życie 
tak intensywne, styl tak Jędrny, świeży i cięty, 

z Jednej strony olśnlewaJllca fantazja, a z drugiej 
tak przejmująca prawda, tak rozkoszna często 

mieszanina fantazji na zewnątrz, a prawdy na 
wewnątrz, że fana o mistrzu Piotrze Pathelinle 
Jest naprawdę arcydziełem naszego starofrancu
skiego teatru i Jednym z arcydzieł starodawnej 
literatury." 

PA THELIN I PASTERZ 

Pathelin wydaje mi się bliższy pewnych powie
ści poetyckich średniowiecza (fabliaux), pewnych 
opowiadań i „Roman de la Rose" niż farsy, na
wet gdybyśmy brali pod uwagę jej najlepsze 
wzory. 
Ale właśnie z tych powodów, nie trzeba farsy, 
jako rodzaju twórczości, osądzać według Pathe
lina, który pozostał unikatem, który niczego nie 
kontynuował i niczego, o czym byśmy wiedzieli, 
w historii naszego teatru nie zaczął i w kon
sekwencji pozostaje poza biegiem jego normalne
go rozwoju". 
Tak samo, jak wartością artystyczną, wyróżnia 
się Pathelin spomiędzy innych fars średniowie
cza pewną „wykwintnością" w tym znaczeniu, 
że bez porównania mniej jest w nim rubaszności 
i trywialności, niż w innych tego rodzaju utwo
rach scenicznych. 
Pod względem teatralnym Pathelin jest do dziś 
dnia fenomenem. Doprawdy bardzo rzadko, na
wet w literaturze światowej, spotyka się utwór, 
który by przy tak nikłej treści miał takie . tempo 



akcji, tak1t iywoU I scenlcmoś6 dlalor6w, tak 
wspaniałe rozwinięcie intryrL Ale rzecz1t naJ- . 
bardziej charakterystyczną jest to, że Pathelin 
poza finałem, w kt6rym pasterz na 'iądanie pie
niędzy przez adwokata odpowiada „bee", nie za
wiera żadnych innych moment6w niespodzianki 
czy zaskakiwania widza, co więcej nawet: widz 
z róry wie, co będzie, bo autor ustami swych 
bohaterów stale zapowiada dalszy ciąg akcji, 
a mimo to ani na chwilę nie słabnie zaintereso
wanie widowni tym, co się na scenie dzieje. ( ... ) 
Uznanie dla Pathelina, ocenianie tej farsy Jako 
arcydzieła nie datuje się bynajmniej od czasów 
najnowszych. Ceniono ją wysoko Już kilka wie
ków temu. Był Pathelin ulubioną książką Ra
belais'go, podobnie zachwycał się nim i Molier. 
Nawet okres oświecenia, ów tak krytycznie do 
średniowiecza nastawiony wiek xvm wyra:tał 
się o tej farsie bardzo pochlebnie. Obok poezji 
Villona i Charles d'Orleam Pathelln jest Jedy
nym dziełem XV wieku ·tak popularnym, że przy
słowiami stały się niektóre z zawartych w nim 
powiedzeń, jak np. „revenons i\ nos moutons" 
i,,faire rqanger l'oie". 
Autor farsy o mistrzu Pathelinie jest nieznany. 
Pozostał do dziś dnia wielkim bezimiennym. 
Pierwszą wzmiankę historyczną o Pathelinle spo
tykamy w 1470 r„ a pierwszym. wydaniem jest 
tekst tej farsy drukowany w Lyon w „oficynie" 
Guillaume Le Roy. W ciągu wieku XV i XVI 
wydawano ten tekst na nowo i przedrukowywa
no około dwadzieścia razy. W wieku XVII uka
zały się dwa przedruki i również dwa w wie
ku XVfil Czasy najnowsze dały szereg wydań 
o różnej wartości opracowania i krytycznego uję
cia. Poza tym już od wieku XV rozpoczynają się 
ukazywa6 bardzo liczne przeróbki i naśladow
nictwa. Rzecz ciekawa, że nawet w polskich gad
kach ludowych w krakowskim spotkałem się 

z fabułą Pathellna. 
Fana o mistrzu Pathellnle Jest pnełoiona na 
wszystkie prawie języki więk117ch narodów 

europejskich. Na język polski dotąd w całości 
nie była tłumaczona. Podobno istnieją jakieś 
przekłady fragmentów, ale nie są mi one zna

ne. 
Przyczyna braku polskiego przekładu Pathelina 
leży - zdaniem moim - w tym, że w tekście 
tej farsy znajduje się kilka starych dialektów 
i języków, które stanowią dla tłumacza nie tylko 
problem lingwistyczny, ale przede wszystkim 
najpoważniejsze zagadnienie tłumaczenia. Te 
„żargony" farsy o mistrzu Pathelinie, jak je na
zywa L. E. Chevaldin, autor dzieła „Les Jargons 
de la Farce de Pathelin", przy czym rozumie on 
przez żargon każdą formę języka obcego użytą 
przez autora głównie dla wywołania efektu ko
micznego, zadecydowały o linii mego przekła

du. ( ... ) 
Problem tych „żargonów", obok innych jeszcze 
czynników, zadecydował, iż tłumaczeniu mojemu 
muszę dać tytuł „spolszczenie". ( ... ) Nie będę 
twierdził, aby obrana przeze mnie forma odda
nia żargonów" Pathelina w tekście polskim by
ła ;dealną. Można np. bezpośrednio przełożyć 
partie bretońskie, normandzkie, flamandzkie itp. 
na staroniemieckie, staroruskie, starolitewskie -
oczywiście, ale tego muszą dokonać specjaliści 
językoznawcy i ... zarazem poeci. . 
Język mego przekładu oparłem na słownictwie 
i składni zabytków polskiego średniowiecznego 
piśmiennictwa, a w szczególności na tłumaczeniu 
Statutów Wiślickich i Wartskich, dokonanych 
w XV wieku przez Swiętosława z Wojcieszyna. 
Uśrednlowiecznienia stylu dokonywałem bardzo 
troskliwie, kontrolując prawie każde słowo. ( ... ) 
Stylizując język przekładu na średniowieczny, 
posżukiwałem przede wszystkim tych słów i wy
rażeń dziś używanych, które mogą pochlubi6 się 
metryką staropolską. Zbierałem „szlachtę rodo-

. wą" współczesnego nam słownictwa. Dopiero po
tem wProwadzałem nieliczne zresztą, umarłe sło
wa, starając się ożywi6 je, wskrzesić włączeniem 
w zespół słów obecnie używanych. Całą siłą mu-



_1lalem przy tym opierać się inwazji owych prze
pięknych zmarłych, aby tekst uczynić zrozumia

' lym bez trudu dla dzisiejszego człowieka i aby 
uniknąć zarzutu pretemjonalneJ stylizacji. 
Pasterz mówi nieco archaizowaną, gwarą Podha
la, bo w oryginale przemawia takie parą chłop
ską, z okolic Paryża. Gwarę podhalańską, wybra
łem dlatego, bo ma ona uznany ogólnie urok, 
a poza tym, choć nie oznaczam miejsca spolszczo
nej akcjl Pathellna, jednak cóż moglem mieć na 
myśli, jeśli nie K r a k ó w? 
Nazwiska Pathelin celowo nie spolszczyłem. Sło
wo ło (bez ,.h" nieusprawiedliwionego niczym, 
oprócz tradycji) wywodzi L. E. Chevaldin od 
„patoli" I nadaje mu znaczenie człowieka o ję

zyku chytrym i podstępnym. Staropolskim odpo
wiednikiem byłoby słowo ,,Szybala" lub „Szy
balec", ale podczas, gdy tytuł „Krotochwila o mi
strzu Szybale" nic by nikomu nie mówił, słowo 
,,Pathelln" w tytule ma ustaloną, Już wartość. 

Adam Polewka 
Plrzedmowa do pierwszego wydania 
„Mistrza Piotra Pathellna", 1938 r. 
(fragmenty) 
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Afisz Teatru Arytyst6w „Cricot" rlosl, że we 
wtorek 19 października 1937 roku odbyła się 
w Krakowie na scenie Teatru Plastyków przy 
ul. Łobzowskiej 3 - prapremiera „Mistrza 
Piotra Pathelina". Tekst francuskiej farsy 
z XV wieku spolszczył Adam Polewka. W Je
go też reżyserii, z dekoracjami i kostiumami 
według projektów Tadeusza Piotra Potwo
rowskiego· oraz z aranżacją muzyczną Leona 
Goldflussa (pseud. Arten) przedstawienie zo
stało odnotowane jako wielki sukces. Grali 
w nim studenci, członkowie tzw. Teatru Aka
demickiego „Poltea": Stanisław Niedbałow
ski (Pasterz), Stanisław Zytyński (Sędzia), 
Stanisława Habówna (Wilhelmina) i kilku 
amatorów o rzetelnych talentach nie rekru
tujących się z młodzieży akademickiej, a mia
nowicie: Jerzy Merunowicz (Pathelin) - dzi
siaj zawodowy aktor i reżyser oraz dzisiej
szy scenograf teatrów zawodowych - Józef 
Zieliński (Sukiennik - w dublurze z Ada
mem Polewką). W czasie występów w War
szawie, w listopadzie 1938 roku, rolę Patheli
na grał Józef Jarema - kierownik zespołu 
Teatru „Cricot", który też figurował na afi
szu Jako reżyser przedstawienia. · O przedsta
wieniu przywiezionym przez krakowski teatr 
„Cricot" do warszawskiej Kawiarni Instytutu 
Propagandy Sztuki, przy ul. Królewskiej 13, 
Tadeusz Boy-Żeleński pisał: „Utwór, którym 
„Cricot" przedstawił się w Warszawie na 
pierwszy ogień, należy do największych suk
cesów tej sceny. Jest to „Farsa o mistrzu 
Pathelinie", przełożona przez p. Adama Po
lewkę i grana już przez wiele wieczorów 
w Krakowie. „Maitre Pathelin" to jeden 
z najcenniejszych zabytków starego teatru 
francuskiego ale zarazem coś więcej niż za
bytek - to żywy teatr, już samodzielny, już 
wyodrębniony z · okresu, kiedy farsa stanowi
ła interludium w obrzędach religijnych. 
Utwór ten - nieznanego zresztą autora, po
wstały w XV wieku, około r. 1470 - przera
sta wszystko, co w ciągu dwóch wieków po 
nim zjawiło się w zakresie komicznym na sce-
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nie Francji; siłą komizmu, jędrnością słowa 
godny jest niemal Moliera... Scena sądu Jest 
w swoim rodzaju arcydziełem, a zakończenie 
przy pozornej rubaszności uderza finezją dow
cipu. ( ... ) Surowi historycy literatury zarzucali · 
jej (farsie) niemoralność; trzeba w istocie 
przyznać, że trudno z niej wyciągnąć morał 
inny niż ten, że „trafił frant na franta" albo 
„trafiła kosa na kamień" i że przygłupi niby 
kmiotek potrafi wystrychnąć na dudka naj
sprytniejszego adwokata - obserwacja, którą 
później nieraz rozwijali pisarze tac)', jak Bal-. 
zac lub Maupassant. Przekład p. Polewki 
szczęśliwie na ogół pokonał trudności, jakie 
nastręczała starożytność tekstu; mimo archai
zacji ujmuje werwą i widocznie robiony był 

w wesołości ducha. I Teatr „Cricot" wzllłl się 
do wystawienia „Mistrza Pathelina" w weso
łości ducha". 
Adam Polewka pisał: „tłumaczenie robiłem 
bezpośrednio dla teatru artystów „Cricot" 
a równocześnie projektował kostiumy, we
dług miniatur kodeksu Behema, artysta ma
larz Tadeusz Potworowski, więc niemal doty
kalnie czułem Pathelina w polskich formach 
średniowiecznych". Rolę plastyki scenicznej 
przedstawienia również podkreślił Boy w swo
jej recenzji: „Sciągnięto farsę do Jednego · ak
tu (w komedii francuskiej dzielą Ją podobno 
na obrazy ze zmianami dekoracji i przerwa
mi), dano ją, dzięki syntetycznej dekoracji 
(„Cricot", który wyszedł z kół malarskich, 
kładzie duży nacisk na stronę plastycznlł, 
traktując ją ze śmiałą pomysłowością), nie
jako na jednym oddechu scenicznym, w szyb
kim· tempie, nie gardząc posiłkami jaskrawej 
charakteryzacji i fantastycznych nosów; dłu
gi nos w szpic nerwowego kupca kontrasto
wał z tępym i okrągłym nochalem bezstron
nego sędziego i drapieżnym nosiskiem adwo
kata. Grano też żywo, swobodnie, nie czuło 
się ciężaru wieków ani pudów literatury". 
(Kurier Poranny, 1938, nr 314). 
„Mistrz Piotr Pathelin" w dobrym wykonaniu 
aktorskim, z ciekawą oprawą plastyczną mi•ł 
zasłużone powodzenie. Muzyka, którą napisał 
Leon Arten, miała za zadanie łączyć poszcze
gólne sceny lub wypełniać czas, potrzebny 
na zejście danej osoby i w.ejście następnej. 
Ponieważ w farsie były momenty o charakte
rze majestatycznym, Leon Arten nie ograni
czył się do samego fortepianu, ale użył trąbek 
i puzonów, chociaż to drożej kosztowało! 
Powodzenie przedstawienia, przekład Adama 
folewki, który stał się rewelacją literacklł -
spowodowały, że w rok po premierze „Mistrz 
Piotr Pathelin" ukazał się drukiem, wydany 
przez Gebethnera i Wolffa wraz z rysunkami 
T. Potworowskiego, które jednocześnie sta• 
nowiły projekty kostiumów tej inscenizacji, 
a które niżej przypominamy. 

I· Opracowała: Anna Stafiej I 
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