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GUSTAW PRZYCHOCKI 

O TWÓRCZOŚCI PLAUTA 

Cechy charakterystyczne twórczości Plautyńskiej wystę

pują najlepiej na tle jego stosunku do oryginałów 

greckich. P lautus w cale nie ukrywa (często nawet chwa
li s ię tym), że sztuki swoje zapożycza o<l komediopisa
rzy greckich. Wzorami jego są zwłaszcza sztuki klasyków 
greckiej tzw. komedii nowej: Menandra, Filemona, Di filosa 
oraz Demofilosa, k tórego twórczość nie doch·owała się do na
szych czasów. P laut n ie ulegał zbytnio sugestii swych auto
rytetów, zmieniaj ąc . zupełnie swobodnie przejęte od n ich 
sztuki, niejednokrotn ie dopisuj ąc do zasadniczej komedii 
postaci i sceny z innych sztuk greckich. 

W kompozycji sztuk t rzyma się Plautus na ogół greckich 
wzorów i pootula tów, ale okazuje przy tym wiele oryginalnej 
swobody, polegającej zwłaszcza na bardzo śmiałych skr ótach, 
gdy np. obcina całe końcowe partie sztuk greck ich, o ile nie 
wydają mu się dosyć zajmujące, i każe w sowizdrzalski spo
sób motywować bohaterom ich zejście ze sceny. Lub i rów
nież p rzekornie szarpać iluzję sceniczną, jego postaci komu
nlkują się ze sceny z publicznością, n iejednokrotnie zdra
dzając dalszą akcję sztuki. W ogóle P lautus lekceważy tak 
cenioną przez Greków zwartość kompozycyjną, a dąży głów
nie do olśnienia widzów swym n iezrównanym komizmem 
sytuacy jnym. 

W doborze typów, chociaż ciągle w ramach przejętych fa

buł, wyolbrzymił P1autus niewątpliwie rolę niewolnika, który 
w greckich oryginałach grał rolę bardzo wybitną, ale bynaj
mniej n ie dominującą . P odobn ie ma się sprawa z tak fa.wo
ryzowanymi przez P lauta postaciami „pasożyta " i „żony 

zjadliwej". Dążąc również w kreśleniu swych typów do 
efektu kom icznego, w przeciwieństwie do greckich autorów, 
swoje pootaci przesadnie ośmiesza lub karykaturuje. 

Niezmiernie silnie zaznaczyła się indywidualność Plauta 
w jego stylu i języku, pełnym dowcipu, werwy, gry słów. 
Wśród n ieprzeliczonych środków plautyńskiego kom izmu 
ogromną rolę grają śmiało tworzone nowe, przekomiczne 
wyrazy, stopniowan ie wyrazów, których się w mowie potocz
nej n igdy nie stopniuje, jedyne w swoim rodzaju imiona 
mówiące, „harce słowne", przekomarzania się, kłótnie 

i sprzeczki, pełne soczystych obelg, w których P laut us jest 
mistrzem ku szalonej radości widzów. Język Plauta był 
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TWÓRCZOŚĆ PLAUTA W POLSCE 

.p ierwsza wiadomość o z:iaj~mości Pl~ut~ w Polsce pocho-
dzi z XV wieku i wtąze się z nazwiskiem jednego z na

sz11ch pierwsz11ch humanistów - Grzego rza z Sanoka, 

o któT11m pisał K allimach Buonaccorsi: ,.. .. Wszysc11 uczeni 

tak cenili jego talent, że jaką kto tylko ksiqżkę nieznaną 

znalazl, niósł ją do niego w mni emaniu, że on wszystko latwo 

wvltumaczy . I tak międz11 książkami, których mu wiele 

codziennie przekladano, zna!azł nii>które komedie P lauta; 

ich dowcipem i ż11wością tak był porwany, iż nie tylko co
dziennie poświęcał się ich czytaniu , lecz nawet zaczął pisać 

na ich wzór nową komedię". Wiadomość ta brzmi nieco 

podejrzanie, ale w każdym bądź razie jest rzeczą charak ter11-

styczną, że pierwsza konkretna wzmianka, dot11cząca począt

ków polsk iego dr amatu świeckiego, odnosi się właśnie do 
Plauta. 

W XVI wieku w11klada się już Plauta na wszechnicy Ja

giellońskiej, a z r. 1547 pochodzi pierwsza wiadomość o ów

czesnych, zresztą niedochowany ch i w ogóle bardzo wątpli

wych, przekładach P lauta na język polski. We wstępie do 
komedii czesk i ego pisarza M ikolaja K onacza „Judith", wy
dane j w Pradze w r. 1547, p isze Jan Losorsky: „ Polac11 ryt

mami gr11 r ozliczne znamienitv ch poetów krotochwilnych, Te

rencjusza i P lau ta, sw11m . tvm grubym i nieokrzesanvm ję

zykiem drukują i na światło wynoszą" . W tymże wieku 

XV I powstają, zapewne w związku z wyk ladami na Uniwer

sytecie Jagiellońskim pier wsze polskie edycje kom edii P lau

tyńskich opracowane przez Franciszka M ymerusa i druko

wane u Scharffenberga w Krakowie ; Amphitruo (A mfitrion) 

w r . 1530, M er cator (Kupiec) w r . 1531 i Casina w r. 1543. 

Na egzemplarzu „Kupca", pochodzącym z t ej edycji i należą

cym do Macieja Krasowskiego ( dziś wlasność „Ossolineum"), 

znajdujemv ciekaw\/ sześciowiersz .kończący się slowami , 

świadczącvmi, że Plaut stanowil wówczas bardzo ponętną 

lekturę: 

„Si vis videre dominum nostrum Jesum Christum, Noli 

furari librum istum" - czv li ostrzeżenie : „kto chce po 
śmierci oglądać Pana naszego Jezusa Chry stusa, niech 

go nie kusi, ab11 ukraść tę książkę" . W XVI wieku 

znal P lauta napewno Jan Zamojski, zna go Jan Ko

chanowski, k tór11 tę znajomość wykorzystał w swoim 

„Sat11rze" , a także Ciekliński, autor przeróbki Plautyńskiego 

„Dnia trzy groszowe go" pt. „Potrójn11 z Plauta", która jest 

nie t ylko pierwszą naszą komedią z prawdziwego zdarzenia , 

ale obok „Odprawy posłów greckich" Kochanowsk iego jed

n11m z pierwuvch w ogóle dramatów Odrodzenia w Polsce . 
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w zawiązkach rodzimej komedii staropolskie j w ieku XVI 
i XVII wplyw Plauta zaznacza się r acze j pośrednio, poprzez 
wpływ f ar s11 zachodnioeuropejskiej, a zwłaszcza włoskiej 

komedii dell'a r te. Oprócz charakterystycznego dla Plauta 
szalonego tempa gr11, w ielkiej roli mi mik i i zamiłowania do 
w szelkich pr11mitywnych środków k omizmu spot ykamy tu 
również t ypy k omiczne znane z utworów Plaulyńskich, 

a więc przebiegłego służącego, natręta, pasożyta, a zwłasz
cza żołnierza samochwała (polski Albertus) . 

Początek w ieku XVII przyn osi duże zai nteresowanie Plau

tem wśród polskich j ezuitów, co zaznaczy się później w dra

macie jezuickim, który jako teatr szkolny stanowi od koiica 

XVI w., przez cały wiek XVII i XVIII właściwie jedyny sta

ły t eatr w Polsce . Jak w iadomo, dramat jezuicki miał trak

tować tylko r zeczy „zbożne" i wykluczał bez wyjątku w szel

kie r ole kobiece. To oczywiście ograniczało możność korzy

stania ze sztuk i tematów nie tylko Plauta, ale i bardziej 

skromnego Terencjusza. Zresztą jezui ci zwalczali zaci ekle 

obu komi ków. M imo to wydane w latach 1752-1760 kome

die „szk olne" ks. Fran ciszka Bohomolca, który powołuje się 

jedynie na czerpanie z Moliera i Terencjusza, są ciekaw ym 

przykładem, jak można było nawet w zakresie dramatu 

j ezuickiego, pomimo całej animozji do r zymskiej komedii, 

a zwłaszcza do „nieskromnego Plauta", wydatnie korzystać 

z jego właśnie dorobku, byle nie w11mieniać autora pierwo

wzoru. 

w wieku XIX literatura k lasyczna przeżywa swój r enesan s 

zwłaszcza na Uni wersytecie Wileńskim. Uczni owie Ernesta 

Groddecka odnoszq się do Plauta z szczególnym pietyzmem . 

Jeden z n ich, Jan Stanisław Hryniewicz jest od w. XVI 

pierwszym w Polsce wydawcą tekstów Plauta. Inny uczeń 

wileńskiego profesora - Adam Mickiewicz zna Plauta na 

t11 le, że objaśnia go później w czasie swych wykładów na 

katedrze łaciny w L ozannie . 

Wiek XIX przynosi wreszcie pierwsze znane polskie prze

kłady Plauta. W r. 1873 wychodzą w Poznaniu komedie 

Plauta (Garnek złota , W idmo, T rojak i Jeńcy) przełożone 

przez Jana Wolframa, profesora Uniw er sytetu Warszawskie

go, a w r . 1891 dalsze dwa przeklady t egoż autora (Żołnierz 

samochwał i Bliźnięta) . Oprócz tego tłumaczą Plauta ks. 

A. Kantecki (Bliźniaki) i Zvgmunt Węclewski (Junak - Mi

les Glori osus - i Bliźniacy) . Posiadamy także 5 komedii 

(Samochwal, Pasożyt , T rojak , Rozbitki i Koszyk) w prze

kładzie J . I. Kraszewskiego, któr11 lekturą Plauta skracał so

bie pobyt w więzieniu pruskim (1883). 

w wieku XX przekładał i objaśniał komedi e Plauta Gu

staw Przychocki. 

(Materiały z książki G. Przychockiego „Plautus" Kraków, 
1925). 
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PLAUT SŁOWIAN I N EM 

O sobllwym dowodem uznania, jakim cieszył się Plaut 
w Polsce w wieku XIX, jest praca Adama Jochera pod 

długim tytułem „Harmonia mów, albo zlanie ich w jed
nę, to jest polską, za pośrednictwem fenickiej, powr6coneJ 
do familii mów słowiańskich. Wykład z komentarzem ciąg
łym monologu komedii Plauta „Poenulus" akt. V, se. I, w. 
7-16" (Wilno, Zawadzki 1859). W pracy tej autor udowadnia 
niezbicie, że język plautyńsklego Hannona (tekst punicki) to 
język prasłowiański, ściśle spokrewniony z mową polską. 

Plautus, według Jochera „inaczej Plot zwany, poi. plot, świe
got - nienadaremnie nazwisko to u ludu rzymskiego za
pewne nosił, czego i komedie jego są świadectwem, pełne 
wyrażeń gminnych, trywialnych, czczych", a że rodu I po
chodzenia był niskiego, zapewne jak Terentcy, rodem 
z Afryki, gdzie mówiono językiem „fenicko-słowiańskłm", 

przeto nomen omen jest bratem - Słowianinem. Oto co sam 
Jocher mówi o swoim odkryciu: „Nlu~ninle „ten- punicki 
tekst podżegał i drażnił, zwłaszcza, że w nim coś słowiań
skiego dopatrzyć chciałem. Zrazu Ilekroć stawiłem go przed 
siebie, tylekroć zamykając mego Plauta, z niczym odchodzi
łem. Wszakże dłuższym obeznan iem się i opatrywaniem tej 
nieznanej mowy uderzyły mnie tam i ówdzie pojedyncze 
formy, ze słowiańskimi i polskimi jakieś podobieństwo ma
jące. Traktując go różnie i nakłaniając, agregaty jego to 
łącząc, to rozdzielając, odkryły się pojedyncze wyrazy sło
wiańskie, te wiążąc się z sobą myśl, dały jedną i drugą godną 
poety i ludu dla którego Plaut komedie swe układał„. Mowa 
ta, to jest mowa słowiańska, w owym czasie, to jest przed 
łat dwoma tysiącami z okładem, niezbita jeszcze w jedną 
narodowość ; są tam słowa i formy kroackie, serbskie, win
dyjskie, ruskie, litewskie, teutońskie nawet, ale całość wy
daje nierozerwalne z mową polską więzy". 

W taki oto sposób, oprócz Owidiusza, któremu w w. XVI 
„udowodniono" pochodzenie polskie, w w. XIX zyskaliśmy 
jeszcze Plauta „Słowianina". Jako ciekawostkę podajemy 
próbki jocherowskie,j „etymologii": „BYTHLIM", od bythli, 
butli, poi. butliwy, butny, niespokojny, szamocący się, taki 
jak butel, naczynie odgłos z siebie wydające, pachołek, sługa 
miejski, hardy, zuchwały, taki jak bydlę, człowiek bezro
zumny: „CHYM'', chyn, karym, chyn, ruch silny, gwałtowny, 
znużenie, od poL chynąć, kinąć, ros. chynut', kinut', rzucić, 
miotnąć, wylać szybko. „WALONUTH SI", walonut'sl, lnfl
nltlv słowa walnąć się, walonąć się itp. 

GUSTAW PRZYCHOCKI, 
,,Plautu1" 
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