
Firwat de Pathelin?

„La Farce de Maistre Pierre Pathelin“ as vum Théâtre Grand-Ducal aus verschiddene  Grënn eraus 

gesicht ginn. Et huet an de Kontext vum eisem Theater vun dësem Jor gepasst. Nodeem mer „Das 

Pflichtmandat“ vum John Mortimer erfollegräich gespillt hunn hu mer deecidéiert en zweet Stéck 

iwert en Affekoot, deen am Liewen net dee grousse Star ass, an ewéi de Wilfred Morgenhall am 

„Pflichtmandat“  am Fong en erfolleglosen aarmen Däiwel  am Liewen duerstellt,  op d'Bühn ze 

bréngen. 

En zweete Gronn war de literarëschen Usproch vun dësem Stéck. Et ass dat éischte franséischt 

Stéck, wat dank der neierfontener Buchdréckerkonscht am Joer 1485 gedréckt gouf, also dat éischte 

Stéck  wat  zur  Iwerliwerung  un  d'Nowelt  geduecht  war.  Soumatt  war  et  e  Meilenstein  fir 

d'Propagatioun vun der deemoleger Theaterkonscht.  Genau ewéi déi englesch Theatergruppe virum 

Shakespeare  goufen  dës  Stécker  virun  dëser  Zäit  durch  mëndlech  Weidererzielen  vun  deene 

verschiddene Wandertruppen gespillt an dat am hellen Do a ganz oft op Joermäert. Et war am Fong 

deen éischten net lithurgischen oder kathoulëschen Theater wéi Passsiouns- oder Krëppespiller, an 

et gung de Schauspiller drëm fir d'Leit laachen ze dinn. Et goufen Personnagen aus alle soziale 

Schichten op d'Schëpp geholl. Et gung ëm de Witz an d'Pointen, deen d'Vollek laache gedo huet , a 

virun allem oft ëm d'Verspotte vun Obregkeet a biergeleche Personnagen. (cf. Artikel  vum Melanie 

Noesen-Mertes iwert den Theater am Mëttelalter an dësem Programmheft.) Den spéideren Theater 

vum Molière z.B. war eng logésch Weiderentwëcklung vun dése Stécker. 

 Ech sinn zudem op eng gutt létzeguerger Fassung vum Paul Christophe a Charel Schmitz vun der 

deemoleger Thalia & Co gestouss an hu versicht et an der Sprooch vun haut ze bearbechten andeem 

ech agefueren Letzebuerger Redewendungen, Witzen a Spréch erabruecht hunn an ech hoffen, dass 

esou eng brauchbar Viirlaag vir eng flott Comédie erauskomm ass.

Natierlech war e weidere Gronn vun der Stéckwahl de Fait, dass all d'Rollen an dësem Stéck aus 

Fleesch a Blutt waren. De Reiz vum Komödiantëschen ass fir all Schauspiller eng Erausfuederung,

an d'Begeeschterung an de Spaass vun alle bedeelegten Schauspiller bei dëser Produktioun waren 

de Beweis dofier. Et huet mer och Spaass gemeet mat dëse Leit ze schaffen. 

Et bleift mer jhust nach, alle Spectateuren e flotten Theaterowend ze wënschen. 

Jean Noesen, Regisseur 

   



En Hammel vru Geriicht

D'Handlung vum Stéck.

      I.

De Pathelin, e liddregen Affekoot, deen am léifsten Gottes Waasser iwer Gottes Land laafe léisst,

läit bis eelef Auer mueres am Bett an huet net vill Loscht eppes ze schaffen. Séng Frau ass doriwer 

zimmlech onzefridden, wëll doduerch ni Suen am Haus sinn an si schon siwe Joer laang an 

deemselwechte ramoléierte Rack ronderëm laafen muss. Fier séng Rou ze hunn versprécht heen hier 

en neit Kleed ze kaafen.

          II.

De Pathelin kënnt beim Duchhändler laascht, täuscht dem vier, séng Famill scho laang ze kennen,

a bréngt et fäerdeg, deem e Stéck Stoff ofzeluchsen. Hee seet, wëll en elo grad keng Sue bei sech

hätt, géng en den Duchhändler fir z'Iessen invitéieren an e ging em dann d'Sue ginn.

          III.

De Pathelin kënnt mam Stoff heem a seng Frau freet sech. Mee gläich drop seet en awer och, dass 

den Duchhändler laanscht kéim. Wéi et un der Dier klappt, spréngt en an d'Bett a seet séng Frau soll

soen, hee wier krank. Groussen Zirkus, schliesslech gleeft den Duchhändler dat an e leeft fort, aus 

Angscht, ugestach ze ginn.  

          IV.

Et klappt nach eng Kéier un der Dier an déi zwee mengen, den Duchhändler géng nach eng Kéier 

erëmkommen. Mee et ass de Schéiffer, deen dem Pathelin säi Beistand sicht. Säi Patron behaapt, 

heen hätt Schoof geklaut. De Pathelin mierkt schnell, dass deen net hell ass a seet him, hee soll vru 

Geriicht jhust „Mäh“ soen, hee géif de Rescht maachen.

           V.

Vru Geriicht mierken Duchhändler a Pathelin,  dass se sech kennen. Den Duchhändler ass och dem 

Schéiffer säi Patron. Hee gehäit dann alles duecherneen: Schoof, Duch, Iessen etc.  De Riichter 

schwätzt dorophinn de Schéiffer fräi. Allerdings wéi et em d'Bezuele geet, schäisst séngersäits de 

Schéiffer de Pathelin un.



En Hammel vru Geriicht
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