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REPERTUAR BIEŻĄCY 

scena dramatyczna 

NOWY DON KICHOT 

A. Fredr»' 

KROL MIĘSOPUST 

J. M. R»"mklewlcza 

„OKOJ0WKI 

J . Geneta 

ŻEGNAJ, JUDASZU 
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scena lalkowa 

TYMOTEUSZ RYMCIMCI 

J. Wiikowskiego 

DREWNIANY ŻOt..NIERZYK 

z. Bezdl eka 

KOTEK PROTEK 

Zb. Popraws kiego 

W PRZVGOTOWANiU 

scena dramatyczna 

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY 

c. K. Norwida 
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MISTRZ 
PIOTR P ATHELIN 

anonimowa farsa starofrancuska 
w 2-ch częściach 

Przekład: ADAM POLEWKA 
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PIOTR P ATHEI...IN Jan Hencz 
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PASTERZ. 

SĘDZIA 

reżyseria 

Małgorzata Ząbkowska 

bigniew Mich 

Waldemar Kotas 

. Stefan Socha 
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JERZY MERUNOWICZ 

scenografia 

.JERZY MICHALAK 

choreografia 
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Wśród zachowanych do dziś zabytków euro
pejskiego piśmiennictwa średniowiecznego 
przeważają zapisy tekstów o tematyce religij
nej i kronikarskiej. Utrwalali je na mvojach 
pergaminu i w grubych, misternie zdobionych 
księgach zakonnicy i skrybowie kościelni, ja
ko że oświata (a więc i sztuka pisania) spoczy
wała w owych czasach pralWlie wyłącznie w rę
kach kościoła chrześcijańskiego. świecka lite
ratura średnio1wiecza ostała się zatem w du:ilo 
mniejszej ilości zapisów, a już do niezwykłej 
rzadkości należą teksty sceniczne, jakkoliwiek 
obok kościelnych widowisk teatralnych, zwd.ą
zanych z lmlejnymi świętami i obrzędami reli
gijnymi, roZ<wijał się równolegle teatr świecki. 

·~· B-yT-tó- na)częśCiej węa:r:oiWriy teatr jarmarcz
ny, ludowy, podejmujący tematykę obyczajo
wo-społeczną, czasem naiwet polityczną - ale 
z reguły w formie osttej satyry lub jaskrawej, 
czasem niezbyt wybrednej f1arsy. Owe hałaślii
.we i kolorowe widorwiska adresowane były do 
prostego widza, do gromadzącego się na jar
markach pospólstwa, toteż posługiwano s'ię w 
nich językiem narodowym - w przeciwień
stwie do teatru kościelnego, operującego ZJwy
kle językiem łacińskim. 

Był więc ów śwd.ecki teatr teatrem rubasz
nym, nie cofającym się przed grubym żartem 
zarówno słownym jak i sytuacyjnym. Autorzy 
tekstów tych widowisk woleli mvykle pozosta
wać nie12nani, bo niesforny, ostry teatr ludowy 
nie cieszył się oczywiście przychylnością ko
ścioła i feudalnych książąt. Aktorzy, występu
jący w przedstawieniach, byli ludźmi wyjęty
mi spod praiwa i właśnie wędrowny tryb życia 
pomagał im un1ikać przy;kry;ch konsekwencji o
branego zawodu . 

Jednym z najcenniejszych zabytków świec
kiej średniowiecznej literatury scend.cznej jest 
farsa pt. MISTRZ PIOTR PATHELIN, pióra 
nieznanego autora francuskiego. Uznana zosta
ła za arcydzieło literatury starofirancus~iej, bo 
konstrukcja utworu, tok akcji i rysunek posta
ci każą widzieć w anonimowym autorze praw
dziwego mistrza sztuki scenicznej. Wiemy, że 
farsa ta została napisana w latach 1464-1469 
i że należała do najbairdziej popularnych wido
wisk. Wiemy również (a świadczą o tym jej 
bogate dzieje sceniczne), że dzielący nas od 
czasów jej powstania okres pięciuset lat nie 
zdołał osłabić jej sd.ły komicznej i że do dziś 
farsa o Mistrzu Pathelinie krąży po scenach 
całego świata, baiwiąc każdą wd.downię. 

Nie wiemy tylko, kto ją napisał. Kimkol 
wiek jednak był człOIWiek, który przed pięcio
ma wiekami wymyślił ku ludzkiiej uciesze hi
storyjkę o mądrym P athel11nie i sp['ytnym Pa
sterzu, to z pewnością nie wiedział, że dzięki 
niej stał się nieśmiertelny. 

k.k.c. 


