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Farsa o Mistrzu Piotrze Pathelin

•

1

~eatr śi·edniowi.eczny wywarł wielki wpływ na rozwój
teatru nowożytnego. Bez teatru średniowiecza nie byłoby
:~zekspira. Bez Szekspira nie byłoby światowego teatru romantycznego w takich formach, w jakich się rozwinął,
Teatr średniowieczny wywodzi się z lrnścielnych obrzędów
liturgicznych. Rychło jednak z rąk ludzi duchownych przeszedł
w ręce świeckie. Tresć religijnych misteriów wzbogaciła się
o elementy obyczajowe, mieszozańskie i ludowe, które wystę
pują zarówno w liturgicznych tekstach widowisk, jak w komicznych scenkach obyezajowych, przeplatających poszczególne części misterium. Równocześn:ie rozwinęła się ludowa farsa,
również oparta na mot~wacb, zaczerpniętych z życia mieszczan,
rzemieślników i chłopów. 'Farsa tego typu miała nieraz silne
zabarwienie satyryczne, piętnowała wady, błędy i ułomności
ludzkie, z czasem nawet zabarwiła się ostrą krytyką społeczną,
atosowami jednakże w formie ·wesołej i żartobliwej. Rubaszny .
częsfokroć i dosadny humor powiedzeii, typó>v scenicznych i sytuacji ma tutaj kapitalną barwę ob;\·czajową, sbł się niewyczerpanym zródłem dla późniejszych autorów XV i XVI wieku,
a nawet czasów późniejszych .
.Jedną z najlepszych i najf)ardziej zabawnych po dzi!'1't dz.ie
s i " ~!'lzy fars średniowiecznych jest sceniczna historia o krę
taetwach „Adwokata Patheli.n", utwór anonimowego autora,
bezcenny zabytek francuskiego średniowiecza. Pathelfn był ulu bioną lekturą Rabelais-'a i l\folliera. Echa rysów obyczajowych
tej farsy znajdziemy może nawet w znakomitym „świętoszku" .
. średniowieczne utwory dramatyczne nie pojawiają się zbyt
często na naszych scenach. Polska literatura posiada ich zresztą·
stosunkowo rnHlel" niewiele. Przedsta,vieniP fa1·sy o „Mistrzu
Piotr zP Pathelin", którą tłumacz .n a język polski. Adam Polewka. · 7ręczniP zaadaptował, "Tkorzystnjąe m. in. poh>k:i
gwał·ę ludo"ą, pozwoli widzowi na zapoznaniC' się z ważną clzi<' ·
dziną ludowego teatru średniowiecza, który wniósl "''' t·ozw<'~.i
· kn ltury wysok iC' wartości art;\·sty<'z1w. .
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