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Szlachetne, zacne osoby, 
Jakimikolwiek sposoby, 
Wedle stanu i godności, 
Mianują wasze miłości, 

Ten orszak ma te zwyczaje: 
Naprzód służby swe oddaje, 
Potym chce wdzięcznymi słowy 
Zabawić wasz umysł zdrowy. 

Tylko prosi o wytrwanie, 
Mając o was to ufanie, 
Ze z łaską słuchać raczycie, 
Datkiem ich nie przebaczycie. 

(Komedyja Rybałtowska Nowa) 
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TŁUMACZ O FARSIE MISTRZ PIOTR PATHELIN 
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Szczęśliwy przypadek zachował dla literatury francuskiej 
kilka fars z wieku XV, a z wieku XVI dqchowało się ich 
do naszych czasów około setki. Krytyka uważa je naogół za 
mierne - najcenniejszy wyjątek stanowi farsa o mistrzu 
Piotrze Pathelinie. Uznanie dla Pathelina, ocenianie tej farsy 
jako arcydzieła nie datuje się bynajmniej od czasów naj
nowszych. Był Pathelin ulubioną książką Rabelais'go; podob-
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nie zachwycał się nim i Molier. Nawet okl!'es Oświecenia, ów 
tak krytycznie nastawiony do średniowiecza wiek XVIII, 
wyrażał się o tej farsie bardzo pochlebnie. 

Autor farsy o mistrzu Pathelinie jest nieznany. Pozostał do 
dziś dnia wielkim bezimiennym. Pierwszą wzmiankę history
czną o Pathelinie spotykamy w roku 1470, a pierwszym wy
daniem jest tekst tej farsy drukowany w Lyon w „oficynie" 
Guillaume Le Roy. Wyróżnia się Pathelin spomiędzy innych 
fars średniowiecza pewną „wykwintnością", w tym znacze
niu, że jest w nim bez porównania mniej rubaszności i try
wialności niż w innych tego rodzaju utworach scenicznych. 

Pod względem teatralnym jest Pathelin do dziś dnia feno
menem. Doprawdy bardzo rzadko, nawet w literaturze świa
towej, spotyka się utwór, który przy tak nikłej treści miał 
takie tempo akcji, taką żywość i sceniczność dialogów, tak 
wspaniale rozwinięte intrygi. Ale rzeczą najcharakterystycz
niejszą jest to, że Pathelin - poza finałem, w którym pasterz 
na na żądanie adwokata, by mu dał pieniądze, odpowiada. 
,;bee" - nie zawiera żadnych innych momentów niespo
dzianki czy zaskakiwania widza. Co więcej nawet: z góry 
wiadomo, co będzie, bo autor ustami swoich bohaterów 
stale zapowiada dalszy ciąg akcji, a mimo to ani na chwilę 
nie słabnie zainteresowanie widowni tym, co się na scenie 
dzieje. 

Tłumaczeniu mojemu muszę dać tytuł „spolszczenie", 
roszczę sobie pewne pretensje do tytułu „wierny przekład", 
ponieważ za taki uważam tłumaczenie, w którym oryginał 
dzieła sztuki, znalazł swój odpowiednik artystyczny w ję

zyku, na jaki został przełożony. Zgodnie z tym starałem się 
arcydzieło średniowiecza francuskiego wyrazić jak najlepiej 
w stylu i duchu polskiego średniowiecza. Spolszczenie nie 
groziło w tym wypadku zbyt wielkim ryzykiem, bo w kra
jach o kulturze łacińskiej mamy do czynienia z bardzo 
podobną moralnością, obyczajowością i prawie jednakowy
mi, zwłaszcza w miastach formami żxcia społecznego. Naj
lepiej świadczy o tym fakt, że w statutach wiślickich zna
lazłem ustępy, według których można sądzić postępki i wy
stępki mistrza Pathelina, oraz napotkałem tam całe sądow

nictwo sądowe, jakby zamówione do mego przekładu. 

Teraz sprawa Pathelina jako dokumentu średniowiecznej 
obyczajowości i moralności. Słowami tego utworu mówi do 
nas o sobie człowiek średniowiecza, a iręce jeg·o przy tych 
mimowolnych wyznaniach bynajmniej nie są złożone w na
bożny i strzelisty łuk gotyku, lecz z zabawnym cynizmem 
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poszukują sensu życia w kieszeni bliźniego; używa zaś przy 
tym ustawicznie i beztrosko imienia boskiego i świętych 

nie tyle nadaremnie, ile z posmakiem bluźnierstwa dla dzi
siejszego ucha. Pomyślmy: w całej tej farsie nie ma ani jed
nej postaci uczciwego człowieka, a morał tego utworu da 
się streścić w powiedzeniu: „Złodziej na złodzieju jedzie 
i złodziejem pogania". Cóż więc dziwnego, że E. Renan 
w swoich Essais do marale et de critigue pisał: .. . „wrażenie, 
jakie pozostawia Pathelin, jest dla nas jednym z najsmu
tniejszych wrażeń i poprostu nie można powstrzymać się 

od głębokiej litości nad czasami, które niczym nie równo
ważąc upodlenia natury ludzkiej, wywołują tylko niesmak ... " 
Osąd to może zbyt surowy, lecz mniej nas razi, niż razić 

może wielbiciela duchowej strzelistości gotyku - moralność 

mistrza Piotra. 

Ale niemoralność czy amoralność tej farsy, ta zupełna bez
troska o problemy moralne nie jest przypadkiem, ani nie 
wynika ze scenicznej kompozycji tego utworu. Ma ona swoje 
źródło. przede wszystkim w pochwale prostego człowieka, 

który przeciwstawia się sile i bezprawiu panów feudalnych , 
bogatego mieszczaństwa, przeróżnych burmistrzów i rajców 
jako jedyna obrona maluczkich i uciskanych. Drugie zródło 
tych amoralnych czy niemoralnych wydźwięków tkwi głę
boko w obyczajowości gotyckiej. W epoce tej strzelistym 
polotom ducha, franciszkańskim nastrojom jednostek towa
rzyszy rozwiązłość moralna. Kanony średniowiecznej moral
ności, usankcjonowane zaziemską nagrodą i karą, kontras
towały jaskrawie w życiu codziennym z obyczajami, postę
powaniem, bezwzględnym stosunkiem do poddanego czy 
pańszczyźniaka, chciwością i okrucieństwem, cynizmem klas 
rządzących. Lud patrzył na to i widział podwójną buchalte
rię średniowiecznej etyki. Stąd swym spostrzeżeniom dawjlł 
barwny wyraz w przysłowiach, opowieściach i farsach, któ
rych frywolność nierzadko wplatała się. w liturgiczną pod
niosłość misteriów. Sredniowieczne farsy i moralitety to 
dwie strony tego samego medalu, dwa organicznie związane 
ze sobą przeciwieństwa. 

Dwoistość §.redniowiecznej moralności wynikała z faktu, 
że religijne nakazy moralne były na służbie stanowych in
teresów kleru i szlachty. Siła natomiast, ok·reślana pospoli
cie jako „prawo pięści", była n.aj.wyższą cnotą panującego. 

Ewąngielię jako kodeks moralny przeznaczono dla malucz
kich i uciśnionych, wielcy zaś i potężni, mieli swoją klasową 
moralność - moralność panów. 
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Niemoralności" farsy o mistrzu Pathelinie, a raczej braku 
w" tej farsie jakichkolwiek momentów pozytywnie moral
nych, czytelnik i widz naogół nie spostrzega. Artyzm i wer
wa tego utworu przesłaniają im ten fakt. 

Adam Polewka 

(skrót przedmowy Adama Polewki do 
sztuki Mistrz Piotr Pathelin 

P. I. W. r. 1953 Warszawa wyd. pierwsze) 
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OD REŻYSERA 

Początek ..... gdzie był właściwie początek? Zwykle w ta
kich wypadkach stwierdza się autorytatywnie, że ginie 
w pomroce dziejów. I tak jest w tym wypadku. A więc gdzie 
był początek artystycznego widowiska opartego na zręczno
ści ciała ludzkiego, na uwadze występującego, na krew 
w żyłach widzów mrożących ewolucjach, na współudziale 
zwierząt, czy wreszcie budzących zadziwienie sztukach ma
gicznych .... Gdzie był początek cyrku? 

No cóż - odkryty przez Artura Evansa w Knossos na 
Krecie fresk, przedstawiający akrobatyczny taniec dziew
cząt między rogami olbrzymiego byka - fresk pochodzący 
z ok. 2400 lat p. n. e. uznać niewątpliwie można za naj
starszy wizerunek popisu typu cyrkowego. Młodsze nieco 
reliefy egipskie przedstawiają już grupy akrobatów, tance
rek akrobatycznych, żonglerów. Duchowi starożytnej Hella
dy cyrk był obcy. To samo zresztą można powiedzieć o Rzy
mianach gustujących w bardziej krwawych widowiskach 
gladiatorskich, czy walkach gladiatorów ze zwierzętami. 
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I tak np. tylko w roku 85 n. e. uśmiercono w Rzymie 500 
lwów, 18 słoni i 410 tygrysów. Starożytnemu Rzymowi za
wdzięczamy jednak architektoniczną formę cyrku - · koli
stę widownię otaczającą okrągłą arenę. 

Tradycja popisów zręcznościowych ożywa w średniowie
czu. Zachowane przekazy są szczątkowe, często bałamutne, 
ikonografia fragmentaryczna. Cóż więc wiemy o owych kon
kurenetach poważnych, mistycznych wręcz widowisk mi
steryjnych? Były to grupy kuglarzy, igrców czy rybałtów -
bo przecież różnie ich nazywano - grupy wędrujące od 
miasta do miasta, ukazujące swe kunszty, w których popis 
typu cyrkowego mieszał się z piosenką, facecją, satyryczną 
gadką, scenką komiczną. Ci wyjęci właściwie spod prawa, 
a b-ędący przynajmniej w ogólnej pogardzie waganci wy
kpiwali w nich możnych tego świata, wykpiwali wady 
i przywary społeczne. Wykpiwali, dodać trzeba, często 
w sposób niewybredny czy wręcz ordynarny, biorąc w ten 
sposób odwet za swój niewesoły los, pokazując w realisty
cznym ujęciu . zakłamaną moralność ówczesnych czasów. 
Sam popis cyrkowy nie był jedynie ozdobnikiem, ale wielo
krotnie stanowił integralną część przedstawienia. Wg. świa
dectwa znakomitego znawcy literatury st:::ropolskiej prof. 
dr Juliana Lewań,skiego interedium p. t. „Albertus z woj
ny" nie był-0by możliwe d-0 -Odegrania bez specjalnie treso
waneg-0 konia. 

Italia wiek XVI czy XVII. Plac miejski w Weronie, Bo
lonii, Padwie czy Wenecji. Koło prymitywnej estrady przy
gotowują się do występu wędrowni aktorzy. Treści sztuki 
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jeszcze nie znają. W ostatniej chwili poda im ją kierownik 
zespołu. Wiedzą natomiast co będą grać - każdy znako
micie zna swoją postać. A więc na kanwie scenariusza 
otrzymanego przed spektaklem prowadzić będą swe impro
wizacje Pantalone i Dottore - dwóch chciwych i lubieżnych 
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strców, Capitano - żołnierz samochwał, para kochanków, 
sprytna subretka obdzielająca zwykle szczodrze wszystkich 
swymi wdziękami, wreszcie dwóch służących jeden oczy
wiście sprytny, drugi głupawy. Przedstawienie wzbogacają 
popisami sprawnościowymi albo na zasadzie osobnych in
termediów, albo wtopionymi w treść sztuki. I tak np. Arle
kin kopnięty w brzuch przez Pantalona wywraca się do 
tyłu, nie wylewając niesionego na tacy wina, po czym wy
pija je przez zemstę. A więc salto wtył i znakomita zrę
czność ekwilibrystyczna. Dodać tutaj należy wysokie wyma
gania aktorskie stawiane artystom. Podkreśla to Nicolo 
Barbieri, że prawdziwe widowisko commedii dell'arte. .. nie 
jest sztuką błazeństwa ... " Dodaje jeszcze: ... „Komik wytwa
rza śmiech jako przyprawę dla swych zręcznych wypowie
dzi ; tępy błazen robi ze śmiechu całą treść i cel swych po
pisów ... " 

Funkcja popisów w intermediach była różna. Czasem 
przyzywano na pomoc iluzję, aby poprzez sztuki magiczne 
zachęcić widzów do kupowania lekarstw, czasem popisywa
no się drażnieniem węży, wykonywano sztuki fakirskie , czy 
produkcje żonglerskie. Czasem była to tresura - bardzo 
modne, zachowane do późniejszych czasów „chodzenie 
z niedźwiedziem". Z terenu Polski wspomina o tym nie
oszacowany ks. Benedykt Chmielowski w swych „Nowych 
Atenach" - encyklopedii będącej pomnikiem zacofania 
i ciemnoty czasów saskich: ... „Niedźwiedź gua forma na
patrzemy się Polacy. Naywięcey ich od Klewania Dóbr JJ. 
OO. Xiążąt Czartowyiskich wychodzi, które tańcowaniem 

y różnych sztuk reprezentacyą Ludzkie rekreuią oko ... " 
Wróćmy jednak do wieku XVI do Włoch, gdzie w relacji 

pamiętnikarza tak wygląda opis prz@stawienia: ... „Tym
czasem plac zapełnił się kuglarzami. Ten pokazuje jakieś 

potwory dziwne i straszne, tamten połyka pakuły i pluje 
ogniem, ten macza ręce w roztopionym tłuszczu, inny myje 
znów twarz w roztopionym ołowiu. Jeden z nich udaje, że 
odcina nos swemu towarzyszowi magicznym nożem, a drugi 
wyciąga z gardła dziesięć łokci powroza ... " Podróżnik an
gielski T. Coryat, który w 1608 roku zwiedzał Wenecję, zo
stawił nam również opis owych przedstawień: ... „I tak wi
działem jak jeden z nich trzymał na ręku żmiję przez 
kwadrans i bawił się jej żądłem, bez krzywdy dla siebie, 
wtedy gdy inny w takiej sytuacji byłby śmiertelnie pokąsa
ny. Widziałem także, jak niektórzy kuglarze wykonywali 
sztuki żonglerskie, które wydawałyby się nieprawdopodobne, 
gdyby je opowiedziano •.. „ · 

13 



Gdzie szukać śladów dawnego, bujnego teatru jarmarczne
go? Czy przetrwał gdzieś, czy dzieła dawnych artystów na 
zawsze uległy zapomnieniu? 
Przetrwało trochę scenariuszy, sztychów przedstawiają

cych artystów, nieco zapisków ówczesnych widzów. Ale 
i coś jeszcze. Pod płótnami namiotów produkują się artyści 
najbardziej powszechnego teatru ludowego. Każdy numer 
cyrkowy ma tutaj swoją dramaturgię, logikę, pointę. I jesz
cze jedno - w każdym cyrku bawi publiczność przynaj
mniej dwóch klownów - to przecież nic innego jak dalekie 
odbicie dwóch służących z commedia dell'arte i wywodzą
cych bezpośrednio z nich klasycznych dziewiętnastowie
cznych klownów Białego i Ryżego. Z klownady cyrkowej 
pochodzi humor Charlie Chaplina - śmiesznego, małego 
człowieczka, dążącego z uporem do raz obranego celu. 
Czasem Charlie przegrywa, wtedy chwilę patrzy na nas 
smutno i odchodzi w swych olbrzymich butach i z nieod
łączną laseczką w głąb ekranu, w kierunku wschodzącego 

słońca. 
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Poszukiwania twórców teatralnych w celu wzbogacenia 
focm teatru wielokrotnie wykorzystywał cyrk. Jak pisze 
Jerzy Koenig ... „Wsiewołod Meyerhold stworzył typ aktora
-akrobaty, żądał od niego - wzorem tradycji commedia 
del~'arte - prze~e wszystkiem sprawności fizycznej, wy
r~z1stego, precyzyJnego ruchu i gestu, znajomości gimnasty
ki akrobatycznej, śpiewu i tańca. Aleksander Tairow ele
menty sztuki cyrkowej wykorzytał w przedstawieniach 
„Księżniczki Brambilli" wg. Hoffmana i „Wachlarza" Gol
doniego". W inny sposób wykorzystał doświadczenia cyr-
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kowe Max Reinhardt, inscenizując w roku 1910 w cyrku, 
przy użyciu olbrzymich mas statystów „Króla Edypa" So
foklesa. Już w latach pięćdziesiątych Giorgio Strehler w Te
atrze Piccolo di Milano stworzył niezapomnianą insceniza
cję „Sługi dwóch panów" Goldoniego ze znakomitym More
ttim w roli Arlekina, Morettim, którego sprawności mógłby 
pozazdrościć nie jeden akrobata cyrkowy. No i wreszcie 
ostatnia inscenizacja Peter Brooka - „Sen nocy letniej" 
Szekspira wystawiony w konwencji cyrkowej. 

Jest rzeczą jasną, że cyrk może być jak pisze Juliusz 
Bab ... „jeszcze jednym instrumentem oddziaływania w tea
trze"... Pozwólmy więc grupie „cyrkowców" przedstawić 

znakomicie spolszczoną przez Adama Polewkę farsę o „Mi
strzu Piotrze Pathelinie". Farsę wzbogaconą tekstami litera
tury sowizdrzalskiej i rybałtowskiej, wywodzącej się prze
cież z tego samego nurtu teatru ludowego. Niech zagrają 
ten tekst tak, jak go rozumieją, niech wzbogacą go włas
nymi, cyrkowymi intermediami. Ostatnie słowo, jak zaw
sze w teatrze - będzie należało do publiczności. 

Wojciech Jesionka 
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Sprawa, którąście słyszeli 
I oczymaście widzieli, 

Jeśli was co ucieszyła, 
Godna by chwalona była. 

Jednak, by smutek tej chęci 
Waszej był unas w pamięci, 

Rzuć każdy z własnej ochoty 
Taler lub czerwony złoty. 

A my zaraz po tej pracy, 
Siadłwszy w okrąg stołu doma, 

Wina kilka garcy wziąwszy, 
Was wszystkich nie przepomniawszy, 

Życząc wam zdrowia dobrego, 
Podziękujem z daru tego. 

Amen. 

(Komedyja Rybałtowska Nowa) 
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Przedstawienie prowadzi: 

JERZY DOBRZYNIECKI 

Kontrola tekstu : 

ROMUALDA WINTER 

Kierownik techniczny: 

HEN'RYK KOPYCIŃSKI 

KieroW!Ilicy pracowni krawieckich: 

IZABELA WOJCIECHOWSKA 
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Charakteryzacja i peruki: 
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Prace stolarskie: 
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. ELŻBIETA GAWLICKA 
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.ANDRZEJ MASCIDŁO 
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MIECZYSŁAW BUŁA$ 

WESELA, SPOTKANIA, ZABAWY 

bez kłopotów i tanio 

_ w restauracjach 

I lJ2SilL I 
Zapraszamy do naszych 
restauracji w Rzeszowie, 

Leżajsku , Łańcucie i Mielcu . 
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Nowości przemysłu 

spożywczego oferuje każdy sklep · 

„ 

Szeroki asortyment wyrobów 
i kulturalna obsługa. 

Najkorzystniejsze zakupy 
w spółdzielczych 

domach towarowych 

„PIONIER" w Rzeszowie, 
ul. Grottgera 

„IKAR" w Mielcu, ul. 22 Lipca 

,JEDYNAK" w Leżajsku, ul. Rynek 
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