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Z prologu sztuki Plautowskiej dowiadujemy się, że 
oryginałem greckim, na którym oparł się Plautus byla 
sztuka p.t. „Kupi~c" („Emporos") Fi Iem o n o, jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli „komedii nowej ". żył 
on w latoch ok. 361-263 p.n.e. pochodził ze Syrakuz, 
o w ciągu swego dlugiego życia zdała! napisać aż 
97 komedii . 

Czas wystawienia sztuki w Rzymie nie jest znany. Pró
bowano wykazać, że była ona grana w r. 212, jednak 
argumenty wysunięte na poparcie tej tezy nie są należy
cie uzasadniane. Wydaje się jednak, że jest to w każdym 
razie jedna z wcześniejszych sztuk rzymskiego komediopi
sarza, na co wskazuje wielkie w porównaniu z przeważną 
częścią sztuk Plautowskich ubóstwo form metrycznych. 
Pod tym względem sztuka ta zbliża się do „żołnierza 
samochwała", będącego chyba najstarszą z zachowanych 
sztuk rzymskiego poety. 



W Ili wieku p.n.e., na który przypadają początki 
piśmiennictwa rzymskiego, greckie organizacje t.zw. tech
nitów Dionizyjskich, t.j. zawodowych i zwykle wędrow
nych artystów scenicznych (poetów, aktorów, śpiewaków, 
muzyków itp.), objąwszy siecią swych placówek cały 
ówczesny świat kulturalny dookoła morza Sródziemnego, 
sięgały już na dobre do Italii, nawet północnej, roznosząc 
wszędzie znajomo ś ć różnorodnych greckich utworów sce
nicznych, a między nimi tragedii i komedii . Przy ich po
mocy i za ich wzorem powstawały zapewne analogiczne 
stowarzyszenia lokalne, w miarę jak coraz silniej grun
tował się wpływ greckiego języka i greckiej kultury. Jed
ną z takich prawdopodobnie organizacji było rzymskie 
zrzeszenie, nazwane póżniej „collegium poetorum " („.) 

W tym „collegium" skupiali się - jak słyszymy - „scri
bae histrionesque", pisarze i aktorzy, podobnie jak 
w greckich organizacjach technitów; z podobnym za
pewne stowarzyszeniem (jeśli nie z tym samym) był w ja
kiś sposób związany, przybyły z Umbrii do Rzymu, Titus 
Maccius PI a ut us, o którym powiada nam tradycja, że 
zaczął w stolicy od zajęć „in operis artificum scenico
rum", że „wchodził w skład organizacji artystów sce
nicznych ". 

Nie wiadomo bliżej, na czym polegało zajęcie Plauta 
w tym stowarzyszeniu, ole jest to jedna z bardzo niewie
lu autentycznych wiadomości, dotyczących jego życia. 
Być może, że wierny jakimś tradycjom rodowym - na co 
wskazywałoby /·ego nazwisko Maccius, pochodzące od 
„maccus", t.z . b ozen farsy ludowej - był po prostu akto
rem w wystawianych przez Io stowarzyszenie utworach 
scenicznych. 

Rychło zapewne pokusił się o pisanie sztuk własnych -
ustalonym przez dwóch dawniejszych poetów sposobem, 
t.j. przez przerabianie sztuk greckich - i około r. 220 
p .n.e. zasłynął już jako wybitny i ulubiony przez publicz
ność rzymską komediopisarz . 

Wiemy jeszcze o nim, że umarł w r. 184 p.n.e . i że 
w r. 191 p.n.e. był już w podeszłym wieku. Jeżeli zatem 
liczył wtedy około 60 lat, to musiał się urodzić około 
r. 250 p .n.e. 

Pod jego imieniem znano w li wieku p.n.e. 130 sztuk, 
jakkolwiek pierwsi uczeni rzymscy, zajmujący się Plautem, 
wiele z tych sztuk uważali za nieautentyczne, gdyż pod 
imię tak sławnego komika podszywali się chętnie inni, 
pomniejsi poeci. W naszych rękopisach zachowało się 
tylko sztuk dwadzieścia i większe fragmenty dwudziestej 
pierwszej (przez przypadek tak dotkliwie uszkodzonej) 
jako zbiór tych 21 komedii, które nauka rzymska w I wie
ku p.n.e. uznała za niewątpliwie plautowskie. 

Plautus najchętniej i najlepiej pisze komedie intryg 
i podstępów, zakochany jak prawdziwy ltalczyk w każ· 
dym „imbroglio", a im która sztuka swawolniejsza, tym 
więcej mu się podoba. 
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Sztuki Plauta bogate były w liczne arie, duety, tercety 
itp. cancita, śpiewane, względnie recytowane melodra
matycznie przy muzyce i połączone często z tańcem . 
Należy stwierdzić, że Plautus iest tym, który w swei ten
dencii do iak naiwiększego urozmaicenia i ożywienia 
monotonnych szJuk greckich gwoli zabawy rzymskich wi
dzów dał światu pierwszą operetkę. 

Tak więc naiwiększą może zasługą Plauta jest wpro
wadzenie zasadniczych zmian w nastroiu i tendencii 
sztuk greckich, które przerabiał. Pozo ożywieniem i uroz
maiceniem spokoinych sztuk greckich za pomocą swego 
niezrównanego dialogu, przez rozmalowanie (i przeja
skrawienie czasem) poszczególnych scen i partii, przez 
wprowadzenie muzyki, śpiewu i tańca, przez przepojenie 
wszystkiego nieokiełzaną werwą wesołości, wymagającej 
nieraz szalonego, wprost zawrotnego tempa gry, wy
powiedział Ploutus stanowczą woinę wszystkim ponuryrr 
nastroiom i refleksjom nowej komedii greckiej. ( ... ) 

( ... ) Postawiwszy wszystko na hasło bawienia i śmie
szenia za wszelką cenę, a nie uznając oni filozofowania, 
ani moralizowania w teatrze, daje widzom zamiast 
wzruszeń lub posępnych, chorobliwych niemal grzebań 
w duszy ludzkiej przede wszystkim swobodny, niefrasob
liwy ś miech. 



U Plauta wszystko składa się na wywołanie efektu 
humorystycznego. Nie tylko riiezrównane wirtuozostwo 
kom i ki sytuacyjnej, ·1akiej nie okazuje w ogóle 
żaden inny komediopisarz k asyczny, nie tylko olbrzymi 
zasób własnych przeważnie, a niezmiernie efektownych 
sposobów, char akt erystyk i świetnie przez Plauta 
„widzianych" postaci, ale i również st y I i język, który 
należy do najciekawszych i najwspanialszych zjawisk 
literatury rzymskiej a może i europejskiej w ogóle, tak 
że żadnym innym językiem w całości oddać się nie 
da. ( ... ) Często spotykamy u Plauta „harce słowne", prze
komarzania się, sprzeczki i kłótnie, obfitujące nieraz 
w ulubione po dziś dzień u południowców koncerty so
czystych obelg - w których Plautus jest mistrzem, - ku 
szalonej radości swych widzów. ( ... ) Język Plauta był 
wprawdzie językiem ówczesnej inteligencji rzymskiej, ale 
ma typ ogólny języka codziennego, nieliterackiego. 



„.Sztuki plautowskie stały się nieprzebraną skarbnicą 
nairóżnorodnieiszych pomysłów komicznych, których re
pertuaru bodai że w niczym zasadniczym nie rozszerzyła 
komedia europeiska. Tak iakby duch ludzki - zawsze 
przecież ten sam - osiągnąwszy w geniuszu rzymskiego 
komika maximum wszystkich możliwo śc i, budzących 
śmiech, nie zdobył się iuż patem nigdy na równie świetne 
i oryginalne zjawisko. („.) Zmieniły się tylko niejedno
krotnie formy i ujęcia, ale istota danego pomysłu pozo
stała zasadniczo zawsze ta sama. Dotyczy to nie tylko 
komedii „starego" typu, Goldoniego, Moliera, Holberga, 
Szekspira, Fredry i innych, ale i komedii czy farsy naj
nowszych czasów. 

Miliardy są nas na tym świecie, 
który mgliście widzimy przez szkła, 
i każdego z nas w dołku gniecie, 
i każdy z nas zgagę ma. 
Nam nie wolno ogórków i grzybków, 
nas malutki zabije rydz, 
nam nie wolno niczego za szybko 
i nie wolno w ogóle nic. 

Chór 

Ale choć nam nawala w wątrobie, 
Choć nas męczą zastrzyki i kasze, 
śmiało, starcy, stańmy na głowie! 
Ziemia młodym. Lecz niebo jes t nasze. 

li 

My podobni jesteśmy duchom 
I stara my się trzymać, lecz 
czasem we śnie odpadnie nam ucho 
albo nogo lub inna rzecz, 
czasem w mózgu zaśpiewa ptaszynka 
lub króliczek podskoczy hop - siup, 
czasem nawet zaszkodzi nam szynka 
i już koniec - i astry na grób. 



PLAUT W POLSCE 

1530-1543 - PIERWSZE PO LSKIE ED YCJE KO MEDII 
PLAUTOWSKICH, OPRACOWANE W 
ZWIĄZ KU Z WYKŁADAMI NA UNI W ER 
SYTECIE JAGIELLO ŃSKIM PRZEZ FRAN
CISZKA MYMERUSA I DRUKOWANE 
U SCHARFFENBERGA W KRA KOWIE : 
„ AMFITRION " (1530), „KUPIEC (1531) 
„KAS I NA" (1543) . ' 

1547 - PIERWSZA WIADOMOSć (DOTYCHCZAS 
NIE SPRAWDZO NA) O RZEKOMYCH 
PRZEKŁADACH PLAUTA N A JĘZYK 
POLS KI 

1s1:i-1 Siti - „ t-01·1< v J1,d ' r- ;0 , 1\A u -;,,: Ll ,,s,, ,tvv , 
PRZEROBKA PLAUTOWSKIEGO „DNIA 
TRZECH GROSZY", PIERWSZA POLSKA 
KOMEDIA Z PRAWDZIWEGO ZDARZE
NIA, KTOREJ WPŁYWY ZAZNACZYŁY S!Ę 
WYRALNIE W POZNIEJSZEJ „ KOMEDII 
RYBAŁTOWSKIEJ" I W FARSIE BARYKI 
„ z CHŁOPA KROL" . 

1873 - W POZNANIU WYCHODZĄ PIERWSZE 
ZNANE NAM PRZEKŁADY PLAUT A DO
KONANE PRZEZ PROFESORA UNIWERSY
TETU WARSZAWSKIEGO, JANA WOL
FRAMA: „GARNEK ZŁOTA", „WIDMO" , 
„TROJAK", „JEŃCY" . 

1875 - KS. A . KANTECKI DOKONUJE PRZEKŁA 
DU „ BRACI " PLUTA P. T. „MENECHMY" 
POWSTAJĄ ROWNIEż PRZEKŁADY (DO
TYCHCZAS NIE WYDANE) ZYGMUNTA 
WĘCLEWSKIEGO : „JUNAK" I „BLlż
NIACY" . 

1883 - POWSTAJĄ PRZEKŁADY J. I. KRASZEW
SKIEGO: „SAMOCHWAŁ", „PASOŻYT', 
„TROJAK", „ROZBITKI", „KOSZYK". 

1891 - DALSZE DWA PRZEKŁADY JANA WO L-
FRAMA : „ŻOŁNIERZ SAMOCHWAŁ" 
I „BLIZNIĘTA" . 

1931-1937 - UKAZUJE SIĘ PIERWSZY POLSKI PRZE
KŁAD WSZYSTKICH KOMEDII PLAUTA, 
DOKONANY PRZEZ GUSTAWA PRZY
CHOCKIEGO. 



------·~---ZA_CHOWANEKOME_D_IE __ PL_A~U_TA __________ ~ 

„AMFITRION" (AMPHITRUO) 
„0$LA KOMEDIA" (ASINARIA) 
„SKARB" (AULULARIA) 
„SIOSTRY" (BACCHIDES) 
„ JENCY" (CAPTIVI) 
„LOSUJĄCY ALBO KASINA" (SORTIENTES VEL CASINA) 
„ SKRZYNKOWA KOMEDIA " (CISTELLARIA) 
„KURKULIO" (CURCULIO) 
„ EPIDIKUS" (EPIDICUS) 
„ BRACIA" (MENAECHMI) 
„KUPIEC' ' (MERCATOR) 
,,ŻOŁNIERZ SAMOCHWAŁ" (MILES GLORIOSUS) 
„STRACH" (MOSTELLARIA) 
„PERS" (PERSA) 
„PUNIJCZYK" (POENULUS) 
„ PSEUDOLUS" (PSEUDOLUS) 
„ LINA" (RUDENS) 
„STICHUS" (STICHUS) 
„ DZIEN TRZECH GROSZY" (TRINUMMUS) 
„ GBUR" (TRUCULENTUS) 
„KOSZYKOWA KOMEDIA" (VIDULARIA) - FRAGMENTY 

Ma terialy tekstowe d o p rog ra m po 
chodzą z proc Gus tawa Przyc hockie 
go : z wstępu do zbiorowego wyda 
nia komedii Plauta, z ws tępu do 
„ Kupca " oraz z procy pt. „P loutus" . 

Nasz repertuar 

.ShakeSJ!eare 
HAMLET 

Corneille-Wyspiański 
CYD 

Lew Tołstoj_ 
ZMARTWYCHWSTANIE 

E. Piscator, A. Neumann, G. Priifer 
WOJNA I POKOJ 
(wg Lwa Tołstoja) 

Franciszek Zabłocki 
KROL W KRAJU ROZKOSZY 
(Teatr na Wyspie w Łatienkach) 

Jerz)'. Broszkiewicz 
GŁUPIEC I INNI 
(Sala prób) 

Kornel MakuSZ)'.ński 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 
(dla młodzieży) 



Kierownik artystyczny 
IRENA BABEL 

Kierownik literacki 
ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Dyrektor teatru 
TADEUSZ K.AIZMIERSKI 

Za reda!cit 
ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Op~racawanie graficzne 
KRZYSZTOF PANKIEWICZ 
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