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Wykaz autorów, dzieł i skrótów

Ajschylos (525–456 p.n.e.; Aeschylus, Αἰσχύλος [Aischýlos])
 Agam. – Agamemnon (Agamemnon, Ἀγαμέμνων [Agamémnon])
Akcjusz (170‒ok. 86 p.n.e.; Lucius Accius)
Alkifron (między 170 a 350 n.e. (?); Alciphro, Ἀλκίφρων [Alkífron])
 Epist. – Epistulae (Listy, Ἐπιστολαί [Epistolaí])
Ambroży z Mediolanu (333/334 lub 339/340–397 n.e.; Ambrosius Aure-

lius Mediolanensis)
 Offic. ‒ De officiis ministrorum (O obowiązkach duchownych)
Antyfanes (ok. 403‒334 p.n.e.; Antiphanes, Ἀντιφάνης [Antifánes]) 
Antologia palatyńska (X w. n.e.; Anthologia Palatina)
Apollodor z  Karystos (IV/III lub III w. p.n.e.; Apollodorus Carystius, 

Ἀπολλόδωρος Καρύστιος [Apollódoros Karýstios]) 
 Epid. – Epidikadzomenos (Występujący z roszczeniem, Ἔπιδικαζόμενος 

[Epidikadzómenos])
Apulejusz z Madaury (ok. 125–po 170 (?) n.e.; Lucius Apuleius)
 Met. – Metamorphoses (Metamorfozy albo Złoty osioł)
 Flor. – Florida / Floridorum libri IV (Florida – Antologia mów [zbiór  

23 dłuższych wypisów z mów Apulejusza])
Archiloch (ok. 680–po 648 p.n.e.; Archilochus, Ἀρχίλοχος [Archílo-

chos]); numeracja frg. za: IEG 1, nr 1‒333, s. 1‒108
Aruzjan Messjusz (Arussianus Messius); wydanie: GL, vol. 7, s. 437‒514
 Exemp. eloc. ‒ Exempla elocutionum lub Elocutiones (Przykłady wypo-

wiedzeń lub Wypowiedzenia)
Arystofanes (460 lub 450–386 p.n.e.; Aristophanes, Ἀριστοφάνης [Ari-

stofánes])
 Av. – Aves (Ptaki, Ὄρνιθες [Órnithes])
 Nub. – Nubes (Chmury, Νεφέλαι [Nefélai])
 Ran. – Ranae (Żaby, Βάτραχοι [Bátrachoi])
 Vesp. – Vespae (Osy, Σφῆκες [Sfékes])
Arystoteles (384–322 p.n.e.; Aristoteles, Ἀριστοτέλης [Aristotéles])
 Poet. – Poetica (Poetyka, Περὶ ποιητικῆς / Ποιητική [τέχνη] [Perí poieti-

kés / Poietiké [téchne]])
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Atenajos z Naukratis (fl. ok. 200 r. n.e.; Athenaeus Naucratita, Ἀθήναιος 
Ναυκρατίτης [Athénaios Naukratítes])

 Deipnosophistae (Uczta mędrców / Sofiści przy uczcie, Δειπνοσοφισταί  
[Deipnosofistaí])

Augustyn (354–430 n.e.; Aurelius Augustinus)
 Contra Iul. – Contra Iulianum (Przeciw Julianowi)
 Epist. – Epistulae (Listy)
Bakchylides (ok. 516–450 p.n.e.; Bacchylides, Βακχυλίδης [Bakchylídes]); 

numeracja frg. za: Bacchylidis, Carmina cum fragmentis, post B. Snell, 
edidit H. Maehler, ed. 10 – Leipzig 1970, 1992

 Epinicia (Epinikia, Ἐπινίκια [Epiníkia])
Cecyliusz Stacjusz (ok. 220‒166 p.n.e.; Caecilius Statius); numeracja frg. 

za: CLR, s. 29‒69
Cyceron (106–43 p.n.e.; Marcus Tullius Cicero)
 Brut. – Brutus, sive de claris oratoribus (Brutus, czyli o sławnych mówcach)
 Catil. – In Lucium Catilinam orationes (Mowy przeciw Lucjuszowi Katy-

linie / Katylinarki)
 Cato – Cato Maior de senectute (Katon Starszy o starości)
 Cael. − Pro Marco Caelio oratio (Mowa w obronie Marka Celiusza Rufusa)
 Epistulae (Listy)
  Att. – Epistulae ad Atticum (Listy do Attyka)
 Fin. − De finibus malorum et bonorum (O najwyższym stopniu dobra i zła)
 Leg. – De legibus (O prawach)
 Nat. deor. – De natura deorum (O naturze bogów)
 Off. – De officiis (O powinnościach)
 Rep. – De re publica (O państwie / O rzeczpospolitej)
 Sest. – Pro Publio Sestio oratio (Mowa w obronie Publiusza Sestiusza)
 Tusc. – Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie)
Pseudo-Demostenes (384–322 p.n.e.; Demosthenes, Δημοσθένης [De-

mosthénes])
 Orat. ‒ Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi])
  59: Adversus Neaeram (Przeciw Neajrze, Κατὰ Νέαιραν [Katá Néairan])
Difilos (ok. 340‒po 289 p.n.e.; Diphilus, Δίφιλος [Dífilos]); numeracja frg. 

za: PCG, vol. V, s. 45‒123
Diogenes Laertios (III/IV w. n.e.; Diogenes Laertius, Διογένης Λαέρτιος 

[Diogénes Laértios])
 De vitis et dogmatibus clarorum philosophorum (Żywoty i poglądy słyn-

nych filozofów, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων 
[Bíoi kaí gnómai tón en filosofía eudokimesánton])
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Dionizjos (IV w. p.n.e.; Dionysius, Διονύσιος [Dionýsios]); numeracja frg. 
za: PCG, vol. V, s. 32‒40

Donat Eliusz (ok. 320–380 n.e.; Aelius Donatus)
 Comm. Ter. ‒ Commentum Terentii (Komentarz do Terencjusza); wyda-

nie: Donati „Commentum Terentii”, vol. 1‒2
Emiliusz Asper (I lub koniec II w. n.e.; Aemilius Asper)
 Ars ‒ Ars maior (Sztuka wyższa); wydanie: GL, vol. 5, s. 547‒554 
Enniusz (239–169 p.n.e.; Quintus Ennius)
 Ann. – Annales (Roczniki)
Eubulos (IV w. p.n.e.; Eubulus, Εὔβουλος [Eúbulos]); numeracja frg. za: 

PCG, vol. V, s. 188‒273
Eufron (III w. p.n.e.; Euphro, Εὔφρων [Eúfron]); numeracja frg. za: PCG, 

vol. V, s. 282‒292
Eugrafiusz (VI w. n.e.; Eugraphius)
 Comm. ‒ Commentum (Komentarz); wydanie: Donati „Commentum Te-

rentii”, vol. 3, s. 1‒150
Eurypides (ok. 485–406 p.n.e.; Euripides, Εὐριπίδης [Euripídes]); numera-

cja frg. za: TrGF
 Hipp. ‒ Hippolytus coronatus (Hippolytos uwieńczony, Ἱππόλυτος στε-

φανεφόρος [Hippólytos stefanefóros])
 Orest. ‒ Orestes (Orestes, Ὀρέστης [Oréstes])
 Phoen. ‒ Phoenissae (Fenicjanki, Φοίνισσαι [Foínissai])
Ewancjusz (1 poł. IV w. n.e.; Euanthius)
 Fab. ‒ De fabula (O sztuce dramatycznej)
 Excerp. com. ‒ Excerpta de comoedia (Wyciągi z komedii); wydanie: Do-

nati „Commentum Terentii”, vol. 1, s. 13–22, 22–31
Ewangelos (III w. p.n.e. (?); Euangelus, Εὐάγγελος [Euángelos]); numera-

cja frg. za: PCG, vol. V, s. 184‒185
Festus (II w. n.e.; Sextus Pompeius Festus)
 De verborum significatu (O znaczeniu wyrazów); lokalizacja za wyda-

niem: Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum 
Pauli epitome, Thewrewkianis copiis usus edidit W. M. Lindsay, Lipsiae 
1913 („Bibliotheca Teubneriana”; reprinty: Hildesheim 1965; Stutgar-
diae et Lipsiae 1997)

Filemon Młodszy (362–262 p.n.e.; Philemon Iunior, Φιλήμων [Filémon]); 
numeracja frg. za: PCG, vol. VII, s. 318–320

Gelliusz (II w. n.e.; Aulus Gellius)
 Noctes Atticae (Noce attyckie)
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Herodot z Halikarnassu (ok. 485–420 p.n.e.; Herodotus Halicarnasseus, 
Ἡρόδοτος Ἁλικαρνασσεύς [Heródotos Halikarnasseús])

 Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])
Herondas (III w. p.n.e.; Herondas, Ἡρώνδας [Heróndas])
 Mim. – Mimi (Mimy, Μιμίαμβοι [Mimíamboi])
  2: Πορνοβοσκός [Pornoboskós] (Właściciel domu publicznego)
Hieronim św. (ok. 340–420 n.e.; Sophronius Eusebius Hieronymus Stri-

donensis)
 Chron. − Chronicum Eusebii ab Hieronymo retractatum (Kronika) [pierw-

sza cyfra oznacza datę liczoną od stworzenia świata, druga – datę we-
dług dzisiejszej chronologii, tu – p.n.e.]

Hipponaks (VI w. p.n.e.; Hipponax, Ἱππῶναξ [Hippónaks]); numeracja frg. 
za: IEG 1, nr 1–182, s. 109–171

Homer (VIII w. p.n.e.; Homerus, Ὅμερος [Hómeros])
 Odyssea (Odyseja, Ὀδύσσεια [Odýsseia])
Horacy (65–8 p.n.e.; Quintus Horatius Flaccus)
 Ars – De arte poetica epistula ad Pisones (O sztuce poetyckiej list do Pi-

zonów; Epistulae 2, 3)
 Epod. – Epodon liber (Księga epodów)
 Sat. – Satirae / Sermones (Satyry / Gawędy)
Juwenalis (ok. 60‒130 n.e.; Decimus Iunius Iuvenalis)
 Saturae (Satyry)
Kallimach (przed 310–po 245 p.n.e.; Callimachus, Καλλίμαχος [Kallíma-

chos]); numeracja frg. za: Callimachus, edidit R. Pfeiffer, vol. 1: Frag-
menta, vol. 2: Hymni et Epigrammata, Oxford 1949–1953

 Aet. ‒ Aetia (Przyczyny, Αἴτια [Aítia])
Kasjodor (ok. 485‒585 n.e.; Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator)
 Inst. – Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Wskazania 

dotyczące nauk boskich i świeckich); wydanie: Cassiodori Senatoris In-
stitutiones, edited from the manuscripts by R. A. B. Mynors, Oxford 
1937 (przedruki: 1961, 1963)

Katon Starszy, zwany Cenzorem (234–149 p.n.e.; Marcus Porcius Cato, 
Maior, Censor); numeracja frg. za: HRR 1, 55–97

 De agri cultura (O gospodarstwie wiejskim)
 De suis virtutibus (O swoich cnotach) 
 Praecepta ad filium (Nauki dla syna)
Katullus (ok. 84–54 p.n.e.; Gaius Valerius Catullus)
 Catulli Veronensis liber (Księga Katullusa z Werony)
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Krobylos (IV w. p.n.e.; Crobylus, Κρώβυλος [Króbylos]); numeracja frg. 
za: PCG, vol. IV, s. 350‒355

Ksenofont (ok. 430–między 355 a 350 p.n.e.; Xenophon, Ξενοφῶν [Kse-
nofón])

 Inst. Cyr. – Institutio Cyri / Cyropaedia / Cyri disciplina (Wychowanie 
Cyrusa, Κύρου παιδεία [Kýru paideía])

Kwintylian (ok. 35‒100 n.e.; Marcus Fabius Quintilianus)
 Institutio oratoria (Kształcenie mówcy)
Liwiusz (59 p.n.e.–17 n.e.; Titus Livius)
 Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założenia miasta)
Liwiusz Andronik (ok. 284‒204 p.n.e.; Lucius Livius Andronicus); nume-

racja frg. za: TrF, s. 1‒6
Longos (II w. n.e.; Longus, Λόγγος [Lóngos])
 Daphnis et Chloe (Dafnis i Chloe, Δάφνις καὶ Χλόη [Dáfnis kaí Chlóe])
Lucyliusz (180–ok. 102 p.n.e.; Gaius Lucilius)
 Saturae (Satyry)
Lukian z Samosat (ok. 125–po 180 n.e.; Lucianus Samosatensis, Λουκιανὸς 

Σαμοσατεύς [Loukianós Samosateús])
 Dial. meretr. – Dialogi meretricii (Rozmowy heter, Ἑταιρικοὶ διάλογοι 

[Hetairikoí diálogoi])
Marcjalis (ok. 40–104 n.e.; Marcus Valerius Martialis)
 Epigr. − Epigrammaton libri (Księgi epigramów)
Menander (ok. 344/343–292/291 p.n.e.; Menander, Μένανδρος [Ménan-

dros]); numeracja frg. za: PCG, vol. VI.2 
 Androg. – Androgynos (Obojnak / Hermoafrodyta, Ἀνδρóγυνος [Andró-

gynos])
 Arreph. – Arrephoros (Dziewczyna w procesji ku czci Ateny / Arrefora, 

Ἀρρηφόρος [Arrefóros])
 Asp. – Aspis (Tarcza, Ἀσπίς [Aspís])
 Col. – Colax (Pochlebca, Κόλαξ [Kólaks])
 Dysc. – Dyscolus (Odludek albo Mizantrop, Δύσκολος ἢ Μισάνθρωπος 

[Dýskolos e Misánthropos])
 Epitr. – Epitrepontes (Sąd rozjemczy, Ἐπιτρέποντες [Epitrépontes])
 Eun. – Eunuchus (Eunuch, Ἐυνοῦχος [Eunúchos])
 Her. – Heros (Bohater, Ἥρως [Héros])
 Mis. – Misoumenos (Nienawidzony, Μισούμενος [Misúmenos])
 Peric. – Periciromene (Dziewczyna z uciętym warkoczem, Περικειρομένη 

[Perikeiroméne])
 Sam. – Samia (Kobieta z Samos / Samijka, Σαμία [Samía])
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Nepos (ok. 99–24 p.n.e.; Cornelius Nepos)
 De viris illustribus (Żywoty wybitnych mężów)
 Cato (Katon)
Noniusz Marcellus (IV lub V w. n.e.; Nonius Marcellus)
 De compendiosa doctrina (Kompendium wiedzy); numeracja za wyda-

niem: Nonius Marcellus, De compendiosa doctrina libros XX, Onion-
sianis copiis usus edidit W. M. Lindsay, vol. 1: Libri I‒III, argumentum, 
indicem siglorum et praefationem continens, vol. 2: Liber IV, vol. 3: Li-
bri V‒XX et indices continens, Lipsiae 1903 („Bibliotheca Teubneriana”; 
editio stereotypa editionis prioris: München 2003)

Owidiusz (43 p.n.e.–17 n.e.; Publius Ovidius Naso)
 Fast. − Fasti (Kalendarz)
 Her. – Heroides / Epistulae heroidum (Heroidy / Listy)
Pakuwiusz (ok. 220‒130 p.n.e.; Marcus Pacuvius); numeracja frg. za: TrF, 

s. 75‒136
Persjusz (34‒62 n.e.; Aulus Persius Flaccus)
 Sat. – Saturae (Satyry)
Petroniusz Arbiter (ok. 27‒66 n.e.; Gaius (?) Petronius Arbiter)
 Sat. − Satyricon libri (Satyryki)
Plaut (ok. 250–184 p.n.e.; Titus Maccius Plautus)
 Amph. – Amphitruo (Amfitrion)
 Asin. – Asinaria (Ośla komedia / Osły)
 Aul. − Aulularia (Skarb / Misa pełna złota)
 Bacch. – Bacchides (Siostry / Dwie Bakchidy)
 Capt. − Captivi (Jeńcy)
 Cas. − Casina (Kasina / Panna młoda / Bazylia)
 Cist. – Cistellaria (Skrzynkowa komedia / Skrzynka)
 Curc. − Curculio (Kurkulion, tj. Wołek zbożowy / Tasiemiec)
 Epid. – Epidicus (Epidikus / Obwieś)
 Men. − Menaechmi (Bracia / Dwaj Menechmowie)
 Merc. − Mercator (Kupiec)
 Mil. − Miles gloriosus (Żołnierz samochwał)
 Most. − Mostellaria (Strachy / Nawiedzony dom)
 Pers. – Persa (Pers / Człowiek z Persji)
 Poen. − Poenulus (Punijczyk / Człowiek z Kartaginy)
 Pseud. − Pseudolus (Krętacz / Krętas)
 Rud. − Rudens (Lina)
 Stich. − Stichus (Stychus / Porządas)
 Trin. − Trinummus (Dzień trzech groszy / Za trzy miedziaki)
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 Truc. – Truculentus (Gbur / Dzikus)
Pliniusz Młodszy (ok. 62–113 n.e.; Gaius Plinius Caecilius, Minor)
 Epistulae (Listy)
Pliniusz Starszy (ok. 23–79 n.e.; Gaius Plinius Secundus, Maior)
 NH ‒ Naturalis historia (Historia naturalna)
Plutarch z Cheronei (ok. 50–120 n.e.; Plutarchus, Πλούταρχος [Plútar-

chos])
 Moralia (Pisma moralne, Ἠθικά [Ethiká])

 De adulat. ‒ De adulatore et amico / Quomodo adulator ab ami-
co internoscatur? (O pochlebcy i przyjacielu / Jak można odróżnić 
pochlebcę od przyjaciela? (Πῶς ἂν τις διακρίνειε τὸν κóλακα τοῦ 
φίλου [Pós án tis diakríneie tón kólaka tú fílu])

 Quaes. conv. ‒ Quaestiones convivales (Zagadnienia biesiadne, Συμ- 
ποσιακὰ προβλήματα [Symposiaká problémata])

 Vitae parallelae (Żywoty równoległe, Βίοι παράλληλοι [Bíoi parálleloi])
 Alc. ‒ Alcibiades (Alkibiades, Ἀλκιβιάδης [Alkibiádes])
 Cat. Ma. – Cato Maior (Katon Starszy, Μάρκος Κάτων [Márkos 

Káton])
 Lyc. – Lycurgus (Likurg, Λυκοῦργος [Lykúrgos])

Polibiusz (ok. 200–118 p.n.e.; Polybius, Πολύβιος [Polýbios])
 Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])
Pryscjan z Cezarei (fl. 500 n.e.; Priscianus Caesariensis)
 Institutio de arte grammatica / Institutiones grammaticae (Nauka gra-

matyki); numeracja za: GL, vol. 3, s. 1‒377
Retoryka do Herenniusza (Rhetorica ad Herennium / De ratione dicendi 

ad Caium Herennium libri quattuor, 86‒82 p.n.e.; 
 Retoryka dla Herenniusza / Cztery księgi na temat teorii wymowy do Ga-

jusza Herenniusza)
Safona (między 630 a 612‒ok. 570 p.n.e.; Sappho, Σαπφώ [Sapfó]); nume-

racja frg. za: Sappho et Alcaeus, Fragmenta, edidit E.-M. Voigt, Ams- 
terdam 1971

Seneka Młodszy, inaczej Seneka Filozof (ok. 4 p.n.e.–65 n.e.; Lucius 
Annaeus Seneca, Minor, Philosophus)

 Epist. – Epistulae morales ad Lucilium (Listy moralne do Lucyliusza)
Serwiusz (koniec IV w. n.e.; Servius Maurus Honoratus)
 in Ecl. – In Vergilii „Bucolicon” librum commentarius (Komentarz do 

„Bukolik” Wergiliusza)
Swetoniusz (ur. ok. 69 r. n.e.; Caius Suetonius Tranquillus)
 De vita Caesarum (Żywoty cezarów)
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 Gramm. − De grammaticis et rhetoribus (O gramatykach i retorach)
 Poet. ‒ De poetis (O poetach) 
 Ter. – Vita Terentii (Żywot Terencjusza)
Teokryt (1 poł. III w. p.n.e.; Theocritus, Θεόκριτος [Theókritos])
 Id. – Idyllia (Idylle / Sielanki, Ἐιδύλλια [Eidýllia]) 
Terencjusz (ok. 195/185‒159 p.n.e.; Publius Terentius Afer)
 Ad. – Adelphoe (Bracia)
 An. − Andria (Dziewczyna z Andros)
 Eun. – Eunuchus (Eunuch)
 Ht. − Heauton Timorumenos (Sam siebie karzący / Samodręk / Za karę)
 Hec. – Hecyra (Świekra / Teściowa)
 Ph. – Phormio (Formion / Pasożyt Formion)
Turpiliusz (II w. p.n.e.; Sextus (?) Turpilius); numeracja frg. za: L. Ry-

chlewska, Turpilii comici fragmenta, Wratislaviae 1962 (ed. 2 ‒ Leipzig 
1971; „Bibliotheca Teubneriana”)

 Philop. – Philopater (Miłośnik ojca)
Waleriusz Maksymus (1. poł. I w. n.e.; Marcus Valerius Maximus)
 Facta et dicta memorabilia (Czyny i słowa godne pamięci)
Warron (116–27 p.n.e.; Marcus Terentius Varro)
 Ling. − De lingua Latina (O języku łacińskim); numeracja frg. za: G. Goetz, 

Fr. Schöll, Leipzig 1910, s. 192 i n.
 Rust. − De re rustica (O gospodarstwie wiejskim)
Wergiliusz (70–19 p.n.e.; Publius Vergilius Maro)
 Aen. – Aeneis (Eneida)
 Ecl. – Eclogae / Bucolica (Eklogi / Bukoliki)

Inne

[ ] – w nawiasie kwadratowym umieszczono uzupełnienia tekstu oryginal-
nego dokonane przez wydawców lub tłumacza

Gen. – Genetivus (drugi przypadek deklinacji)
CLR ‒ Scenicae Romanorum poesis fragmenta, recensuit O. Ribbeck, vol. 2: 

Comicorum Latinorum reliquiae, Lipsiae 1855
GL ‒ Grammatici Latini, vol. 3: Prisciani „Institutionum grammaticarum li-

bri XIII‒XVIII”; vol. 5: Aspri „Ars maior” (5, 547–554); vol. 7: Arusiani 
Messii „Exempla elocutionis” (7, 449–514), ex recensione H. Keilii, Hil-
desheim 1961 (ed. 1 – Lipsiae 1859–1870) 
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HRR – Historicorum Romanorum reliquiae, vol. 1–2, ed. H. Peter, ed. 3 – 
Lipsiae 1967

IEG ‒ Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati, edidit M. L. West, vol. 1: 
Archilochus, Hipponax, Theognidea, Oxford 1971 (przedruki: 1978,  
ed. 2 – 1989)

PCG ‒ Poetae Comici Graeci, ediderunt R. Kassel, C. Austin (K–A), vol. II: 
Agathenor‒Aristonymus, Berlin–New york 1991; vol. IV: Aristophon‒
Crobylus, tamże 1983; vol. V: Damoxenus‒Magnes, tamże 1986; vol. VI.2: 
Menander. Testimonia et fragmenta apud scriptores servata, tamże 1998; 
vol. VII: Menecrates‒Xenophon, tamże 1989; vol. VIII: Adespota, tam-
że 1995

TrF ‒ Scenicae Romanorum poesis fragmenta, vol. 1: Tragicorum fragmenta, 
secundis curis recensuit O. Ribbeck, Lipsiae 1871

TrGF ‒ Tragicorum Graecorum fragmenta, recensuit A. Nauck, ed. 2 – Lip-
siae 1889 („Bibliotheca Teubneriana”), s. 361–716





Przedmowa

Terencjusz – podstawowa lektura szkolna całej starożytności, śred- 
niowiecza, odrodzenia; źródło inspiracji dla komedii chrześcijań-
skiej, teatrów konwiktowych, dramy mieszczańskiej; wzór eleganc-
kiej łaciny w jej kolokwialnym rejestrze; skarbnica sentencji… 

Stał się tak popularny, że przestał interesować badaczy, wydawa-
ło się bowiem, że – jak mówi komediopisarz – nie można już nic po-
wiedzieć, co nie zostałoby powiedziane wcześniej. 

A  jednak ostatnie dwie dekady przyniosły prawdziwy rene-
sans w badaniach naukowych nad Terencjuszem1, a w konsekwencji 
nowe, niekiedy zaskakujące odczytanie jego komedii. Nawet skąpe 
informacje o życiu i walce o scenę zyskały w tym świetle odmien-
ne niż dotąd oblicze (część I: Wokół Terencjusza). Oddawana do rąk 
czytelnika monografia stara się zaprezentować całe to spektrum in-
terpretacji wraz z propozycjami samej autorki (część II: Fabuła). Po-
mysły te znalazły już swoje odbicie w  przekładach (Skwara 2005b 
i 2006a), które stanowią dopełnienie tej książki. Ale i monografia, 
oprócz szczegółowej interpretacji poszczególnych scen, proponuje 
całościowe ujęcie w formie esejów zamykających każdą z komedii. 

Terencjusza najbardziej interesuje człowiek, jego osobowość, 
charakter, zalety i  przywary, ale także reakcje na uwikłanie w  co-
dzienne i niecodzienne problemy. Nie bez powodu mówi się, że każ-
da ze sztuk to wnikliwe studium psychologiczne. Dlatego monogra-
fia najwięcej miejsca poświęca temu właśnie zagadnieniu (część III: 
Bohaterowie). Zazwyczaj prace o Terencjuszu omawiają bohaterów 
w obrębie poszczególnych komedii i skupiają się na tych pierwszo-

1 Na tej liście ważne miejsce zajmują nowe przekłady (Barsby 2001a i  2001b; 
Brown 2006), monografie (Kruschwitz 2004; Leigh 2004; Karakasis 2005; 
Dutsch 2008; Sharrock 2009) oraz tomy zbiorowe (numer periodyku „Ramus” 
2004, vol. 33; Terentius poeta 2007; A Companion to Terence 2013).



20 PRZEDMOWA

planowych. Tutaj zastosowano inny podział – skonwencjonalizowa-
ny typ komediowy wyznacza kolejne rozdziały, w  których są pre-
zentowani jego przedstawiciele (starcy, młodzieńcy, niewolnicy itd.). 
W ten sposób widać wyraźniej, jak poeta, poruszając się w dość cia-
snym schemacie konwencji, potrafi stworzyć niepowtarzalne osobo-
wości. W całym korpusie jego sztuk nie ma dwóch takich samych 
bohaterów. Włączenie do tej galerii także postaci dalszego planu, 
niekiedy pojawiających się tylko raz i na chwilę, pozwala dostrzec 
maestrię i pomysłowość komediopisarza, który nawet dla halabard-
nika umie znaleźć wyjątkowy rys, odróżniający go od innych.

Badając Terencjusza, nie sposób uniknąć zestawień z Plautem, 
jako że obaj należą do tej samej tradycji i uprawiają ten sam gatu-
nek komediowy. Żadnemu z nich jednak takie porównania nie słu-
żą. Plautowi zarzuca się brak Terencjuszowej elegancji języka, po-
głębionego psychologicznie wizerunku bohaterów i  finezji fabuły. 
Terencjusz jest z  kolei postrzegany jako pozbawiony Plautyńskiej 
wybujałości, niewrażliwy na urok metafor i gier słownych, niezain-
teresowany soczystym komizmem wyrazistych postaci czy bogac-
twem motywów. Monografia stara się pokazać, że Terencjusz na-
wet nie próbuje konkurować ze swoim poprzednikiem, nie pociąga 
go powielanie schematów fabularnych, a jedynie ich przetwarzanie 
(część IV: Motywy). Wyraźnie widać, że nie chce naśladować Plau-
ta, przeciwnie – ucieka od ustanowionego przez niego wzorca, szu-
kając dla siebie nowych, bo zmodyfikowanych form zgranych już 
motywów. Dobitnie świadczą o tym liczne metateatralne uwagi, sta-
nowiąc dowód świadomej refleksji autora nad konwencją, w  jakiej 
tworzy. 

Wyniki badań prowadzonych przez filologów w ostatnich dwóch 
dekadach, a  także sama praca nad przekładem każą zweryfikować 
dotychczasowe ustalenia w  dziedzinie języka i  metryki. Monogra-
fia stara się nie tylko pokazać, że sztuki Terencjusza są pełne barw-
nej metaforyki, nie stronią od obscenicznych skojarzeń, a postaci nie 
mówią tak samo, ale usiłuje także wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie 
udało się tego dostrzec (część V: Język i metryka). Również zarzut 
dotyczący niewielkiej różnorodności metrycznej wymaga ponow-
nego namysłu, skoro dziś już wiadomo, że Terencjusz wykorzystuje 
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wprawdzie tylko kilka miar, ale za to w specyficzny sposób, wspiera-
jąc nimi fabułę oraz wzmacniając wizerunki swoich bohaterów. 

Współczesny Terencjusz sporo stracił z popularności, którą cie-
szył się nie tylko w czasach dominacji łaciny nad innymi językami, 
ale choćby tylko powszechnej edukacji klasycznej. Dlatego do roz-
działu wstępnego (część I: Wokół Terencjusza) włączono dość ob-
szerny passus prezentujący tradycję przekazu tekstów. Z jednej stro-
ny stanowi to dowód niesłabnącego przez wieki zainteresowania tym 
autorem i jego nieprawdopodobnej wręcz poczytności, z drugiej zaś 
jest pasjonującą opowieścią o dziejach rękopisów2. 

Monografia zapewne pozostawi pewien niedosyt. Lista tematów, 
które zostały tylko pobieżnie wspomniane przy okazji omawiania 
ważniejszych wątków, jest wcale niemała. Niewątpliwie interesują-
cym zagadnieniem jest sposób konstruowania przez poetę ekspozy-
cji, genderowe spojrzenie na płeć w  palliacie czy ustalenie kto, co 
i dlaczego jada na scenie. Tego rodzaju problemy zostały przez au-
torkę opracowane w  formie osobnych artykułów, które jednak nie 
weszły do tomu. Jakkolwiek autorka podziela opinię, że monografia 
nie obejmuje wszystkich frapujących tematów, to jako badacz teatru 
wie, że nawet najciekawsza komedia musi skończyć się wraz z pią-
tym aktem bez względu na to, co jeszcze można by powiedzieć o bo-
haterach przedstawienia.

***

Prowadzenie badań nad komedią Terencjusza było możliwe dzięki 
wsparciu ze strony Komitetu Badań Naukowych (grant N 103 006 
31/0180) oraz Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. Obu instytucjom 
składam serdeczne podziękowania za pomoc.

2 Być może dla czytelnika opowieść ta okaże się równie ciekawa jak popularne 
książki Umberta Eco (Imię róży) czy Artura Péreza-Revertego (Klub Dumas 
znany jako Dziewiąte wrota). A może będzie ciekawsza, bo prawdziwa. 





część i
Wokół Terencjusza





Terencjusz pojawia się na kartach historii ponad 70 lat po debiu-
cie Liwiusza Andronika (Lucius Livius Andronicus)1, który w 240 r. 
p.n.e. po raz pierwszy wystawił komedię i tragedię dla mieszkańców 
Wiecznego Miasta, otwierając w ten sposób dzieje literatury rzym-
skiej. Epoka ta nosi miano archaicznej i  niewiele świadectw oraz  
tekstów się z  niej zachowało. Oprócz licznych fragmentów z  ca-
łej plejady autorów do naszych czasów dotrwały w całości jedynie 
komedie starszego od Terencjusza o  całe pokolenie Plauta (Titus 
Maccius Plautus) oraz traktat o rolnictwie współczesnego mu męża 
stanu, Katona (Marcus Porcius Cato). Nie dysponujemy więc świa-
dectwami ówczesnych poetów czy prozaików, a  wszelkie przekazy 
dotyczące komedii w Rzymie, jej rozwoju czy też samego Terencju-
sza i jego twórczości pochodzą z wieków późniejszych. 

1 Dokładna analiza twórczości dramatycznej Liwiusza Andronika i jej znaczenia 
dla rozwoju teatru w Rzymie została przedstawiona w monografii poświęconej 
komedii rzymskiej; zob. Skwara (2001: 51–54).





rozdział 1
Terencjusz – enigmatyczny poeta

Życiorys Terencjusza wcale nie jest łatwy do zrekonstruowania, mimo 
że dysponujemy niemal pełnymi danymi w  postaci Vita Terentii 
Swetoniusza, którą gramatyk z  IV w. n.e., Donat, wpisał do swego 
komentarza, zanim przepadła na wieki. Trzeba jednak pamiętać, 
jaka jest historia tego tekstu. Swetoniusz, znany głównie jako biograf 
cezarów, był także autorem dzieła De viris illustribus, z którego dziś 
zachowała się tylko księga De gramaticis et rethoribus. W utraconej 
części, w księdze De poetis, znajdował się życiorys Terencjusza. Ale 
jako że pisarza urodzonego w połowie I w. n.e. dzieliło od twórcy ko-
medii ponad 200 lat, musiał swoją wiedzę na temat jego życia czer-
pać z przekazu innych autorów – głównie z Warrona (I w. p.n.e.) wy-
korzystującego Porcjusza Licinusa (II/I w. p.n.e.), ale także z Santry 
(I w. p.n.e.), Neposa (I w. p.n.e.), Fenestelli (I w. n.e.) i Probusa (I w. n.e.) 
(Skwara 2001: 111). Prace Swetoniusza i jego poprzedników zaginę-
ły, lecz cytaty i uwagi na ich temat czynione przez późniejszych auto-
rów każą podejrzewać, że szczegóły biografii Terencjusza z biegiem 
czasu narastały i ulegały różnym modyfikacjom. Nie oznacza to jed-
nak, że można zlekceważyć ten przekaz, ale trzeba do niego podcho-
dzić z dużą ostrożnością. 

Drugim, tym razem pochodzącym bezpośrednio od komedio-
pisarza, źródłem cennych informacji są prologi, które umożliwiają 
przynajmniej w pewnym zakresie zrekonstruowanie kariery literac-
kiej Terencjusza. Również i tutaj nie wolno zapominać, że to odau-
torska wypowiedź o charakterze literackim, swego rodzaju kreacja 
obliczona na konkretny efekt. A zatem wiarygodność prologów nie 
może być absolutna i  nie należy ich traktować jako obiektywnego 
i bezstronnego źródła informacji. 
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Najbardziej wiarygodne wydają się umieszczone w  manu-
skryptach didaskalia, czyli uwagi dotyczące okoliczności wystawie-
nia sztuki2. Pochodzą od rzymskich gramatyków i zachowały się do 
wszystkich komedii z wyjątkiem Dziewczyny z Andros. Dziś pozwa-
lają nam poznać przede wszystkim czas scenicznej działalności poe-
ty i charakter jego przedstawień.

Vita Terentii (Żywot Terencjusza)

Gdybyśmy chcieli zrekonstruować życiorys komediopisarza, opiera-
jąc się na Vita Terentii Swetoniusza, to brzmiałby on tak: poeta uro-
dził się w  Kartaginie, a  okres jego życia przypadł na czas między 
drugą a trzecią wojną punicką, czyli między 201 a 149 r. p.n.e. Był 
średniego wzrostu (mediocri statura), wdzięcznej budowy ciała (gra-
cili corpore) i miał ciemną karnację (colore fusco). 

W Rzymie pojawił się jako niewolnik senatora Terencjusza Lu-
kana, który go wyedukował, a następnie wyzwolił w uznaniu jego ta-
lentu i urody. Przymioty te zyskały mu także wpływowych przyjaciół 
w osobach Scypiona Młodszego (Publiusz Cornelius Scipio Aemilia-
nus Africanus, 185/184–129 p.n.e.) i Leliusza (Gaius Laelius Sapiens, 
186–ok. 123 p.n.e.). 

Sukces przyniosła mu już pierwsza sztuka Dziewczyna z Andros 
(Andria). Ale zanim ją wystawił, na polecenie edylów (którym za-
oferował swoje dzieło do zakupu) odwiedził starego komediopisarza 
Cecyliusza Stacjusza (Caecilius Statius, zm. 168 r. p.n.e.), by przed-
stawić mu tekst do oceny. Wiekowy mistrz właśnie spożywał posiłek, 
poprosił więc młodego, skromnie odzianego poetę (contemptiore ve-
stitu), by usiadł na podnóżku i  zaczął czytać swoją komedię. Jed-
nak już pierwsze wersy zrobiły tak wielkie wrażenie, że Terencjusz 

2 Tym terminem (didascalia) określano w  starożytności informacje dotyczące 
prezentacji przedstawień i nie miały one nic wspólnego z uwagami sceniczny-
mi, które dziś rozumiemy pod tym określeniem. Nazwa pochodzi od greckie-
go słowa διδάσκειν (didáskein – „uczyć”), gdyż początkowo poeci greccy uczyli 
aktorów ich ról. Z czasem tym pojęciem objęto wszelkie prace niezbędne dla in-
scenizacji; zob. Skwara (2005b: 44, przypis 1). 
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został zaproszony do wspólnego stołu, a  po skończonym obiedzie 
kontynuował lekturę, której gospodarz słuchał z wielkim podziwem 
(„non sine magna Cecilii admiratione”). Tak rozpoczęła się karie-
ra tego komediopisarza. Wystawił sześć sztuk: Dziewczynę z Andros 
(Andria), Za karę (Heauton Timorumenos), Eunucha (Eunuchus), 
Pasożyta Formiona (Phormio), Teściową (Hecyra) i Braci (Adelphoe). 
Największy sukces finansowy zawdzięczał Eunuchowi, zdarzało się 
jednak, że oskarżano go o korzystanie przy komponowaniu komedii 
z pomocy Leliusza, Scypiona i innych wpływowych ludzi. 

Po wystawieniu swoich sześciu sztuk opuścił Rzym i udał się do 
Grecji, być może, by uciec przed posądzeniem, że to nie on był au-
torem swoich dzieł, albo by studiować greckie zwyczaje potrzebne 
mu do dalszej twórczości. W chwili wyjazdu nie miał jeszcze 25 lat 
(„nondum quintum atque vicesimum egressus annum”). Podczas 
pobytu w Helladzie powstały na podstawie Menandrowych wzorów 
nowe komedie, ale wszystkie przepadły, prawdopodobnie zatonęły 
w czasie podróży morskiej do Rzymu. Poeta albo zginął wraz z nimi, 
albo przeżył katastrofę i zmarł później ze zgryzoty i bólu po ich stra-
cie („ex dolore ac taedio amissarum sarcinarum […] ac fabularum”), 
albo skonał w Grecji, dokładniej w Arkadii, na skutek jakiejś cho-
roby. Miał córkę, która odziedziczyła po nim posiadłość przy Via  
Appia, a później poślubiła pewnego rzymskiego ekwitę.

Tyle Swetoniusz („haec Suetonius Tranquillus”) – jak mówi 
Donat. Trzeba dodać, że biografista zestawia wiele sprzecznych ze 
sobą przekazów, co sprawia wrażenie rzetelności prowadzonych ba-
dań. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać, że poetyka Vitae  
Terentii idealnie wpisuje się w  tradycję tego gatunku, przynosząc 
więcej anegdot i  plotek niż rzetelnych i  wiarygodnych informacji. 

Spójrzmy zatem na wszystkie podane przez Swetoniusza wiado-
mości, wykorzystując szerszy kontekst historyczno-literacki. 

Datacje

W Żywocie (1, 5) czytamy, że Terencjusz żył między drugą a  trze-
cią wojną punicką (201–149 p.n.e.), a kiedy udał się do Grecji zaraz 
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po wystawieniu swoich sześciu sztuk nie miał jeszcze 25 lat. Data-
cja komedii dzięki didaskaliom nie budzi zastrzeżeń, a zatem wie-
my dokładnie, że ostatnią swoją sztukę poeta wystawił na ludi Ro-
mani, czyli we wrześniu 160 r. p.n.e. Zakładając, że w tym samym 
roku wyruszył do Grecji, zgodnie z przekazem Swetoniusza musimy 
uznać za rok urodzenia 185 lub nawet 184 r. p.n.e., bo przecież „nie 
miał jeszcze 25 lat”. Większość badaczy nie kwestionuje tej daty (185/ 
/184 r. p.n.e.) (OCD 1970, 1996; Brothers 1988: 9; Gratwick 1999: 1; 
Kruschwitz 2004: 9), choć trudno oprzeć się wrażeniu, że idealnie 
wpisuje się ona w konwencję anegdotycznych biografii – wyznacza 
bowiem narodziny wielkiego Terencjusza w momencie śmierci wiel-
kiego Plauta (184 r. p.n.e.), a dodatkowo jeszcze łączy poetę z jego 
największym przyjacielem i protektorem, Scypionem, również uro-
dzonym w 185 r. p.n.e., któremu nawet niektórzy starożytni przypi-
sywali później autorstwo owych sześciu komedii. Jednak ta zbież-
ność to nie jedyne zastrzeżenie. Jeśli Terencjusz przyszedł na świat 
w 185 r. p.n.e., to oznacza, że wystawiając swoją pierwszą sztukę (An-
dria, 166 r. p.n.e.), miał nie więcej niż 19 lat. A jeśli pamiętamy, że 
zdążył ją usłyszeć jeszcze Cecyliusz Stacjusz, zmarły w 168 r. p.n.e.3, 
autor musiał ją ukończyć w 17 roku życia. Rodzi się zatem pytanie, 
kiedy ten kartagiński niewolnik nauczył się łaciny i greki na tyle do-
skonale, by tworzyć takie teatralne perełki4. 

Dlatego część filologów (OCD 1949; Duckworth 1952: 57;  
Forehand 1985: 3) jest skłonna uznać za datę urodzin komediopisa-

3 Hieronim (1838=179) podaje, że Cecylisz zmarł rok po Enniuszu, a zatem w 168 r. 
p.n.e. Biorąc pod uwagę przekaz Swetoniusza (Ter. 3), należy rozważyć dwie 
możliwości: albo Hieronim się pomylił i Cecyliusz zmarł trochę później, albo 
Andria powstała wcześniej i do jej wystawienia upłynęło trochę czasu. Rodzi się 
jednak pytanie, dlaczego sztuka tak wysoko oceniona przez Cecyliusza musiała 
czekać aż dwa lata, by pojawić się na scenie. Być może przyczyn należy szukać 
właśnie w odejściu recenzenta, z którego zdaniem po śmierci nikt się już nie li-
czył; zob. Skwara (2001: 102–107) i Flickinger (1927: 237–238).

4 Tenney Frank (1933: 272–273) rozważa możliwość uprowadzenia matki Teren-
cjusza jako dziewczynki przez wojska Hannibala i  zabrania jej do Kartaginy. 
Mogła ona pochodzić z greckojęzycznej Kampanii lub Lukanii – Elaine Fan-
tham (2004: 21) rozszerza to nawet na Sycylię – co rozwiązywałoby zagadkę do-
brej znajomości obu tych języków u Terencjusza.
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rza 195 r. p.n.e., zwłaszcza że nie pozostaje to w całkowitej sprzecz-
ności ze źródłami. Swetoniusz zestawił bowiem w  Żywocie różne 
opinie, podając, że wprawdzie Nepos widział w Terencjuszu rówieśni-
ka Scypiona i Leliusza (ur. 186 r. p.n.e.), ale już Fenestella uważał go za 
starszego. Brak spójności w przekazie jest też widoczny w manuskryp-
tach, bo część z nich odnotowuje, że poeta miał nie 25, ale 35 lat. 

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Uznanie, że Te-
rencjusz u szczytu swej kariery miał 35 lat, wydaje się bardziej wia-
rygodne. Wizja geniusza, który w  25 roku życia osiąga nieśmier-
telną sławę i zaraz potem młodo umiera, ma z kolei siłę niezwykle 
romantycznej legendy, która stawia komediopisarza w gronie innych 
przedwcześnie zmarłych artystów (Forehand 1985: 3–4).

Jakkolwiek wydaje nam się dziś mało prawdopodobne, by poe-
ta mógł osiągnąć pełną dojrzałość literacką w wieku dwudziestu kil-
ku lat, to jednak nie można zlekceważyć uwagi, jaką Terencjusz po-
daje o sobie, a raczej przytacza jako oskarżenie swojego przeciwnika. 
W prologu do Za karę (Ht. 22–23) mówi, że atakuje się go za nagłe 
i niespodziewane zajęcie się sztuką dramatyczną („repente ad stu-
dium hunc se adplicasse musicum”), co zwykle tłumaczy się jako za-
rzut pod adresem właśnie młodego wieku, który nie pozwolił poecie 
na długie terminowanie w zawodzie. To wyjaśniałoby także przyczy-
nę decyzji edylów, którzy przed zakupieniem oferowanej im Dziew-
czyny z  Andros zażądali zrecenzowania tekstu przez uznanego już 
komediopisarza, jakim był Cecyliusz. 

Sporo kłopotu nastręcza także określenie daty śmierci poety. 
Wiemy, że w 160 r. p.n.e. zakończył swą karierę sceniczną. Źródła 
przytoczone w Żywocie (Ter. 5) zgodnie podają, że zginął z dala od 
Rzymu, ale wymieniają różne powody jego śmierci, co ma niewąt-
pliwie wpływ na określenie daty zgonu. Najstarszym i  najbardziej 
oszczędnym przekazem jest relacja Wolkacjusza – według niego Te-
rencjusz wsiadł na okręt i już go więcej nie widziano („visus num- 
quam est”). Jeśli uznamy zaś za prawdziwą informację o wyruszeniu 
w drogę powrotną z nowymi sztukami wzorowanymi na Menandrze 
(„cum fabulis conversis a Menandro”), to rodzi się pytanie, ile czasu 
zajęło poecie napisanie tych utworów. 
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Ponieważ nie sposób zadowalająco odpowiedzieć na to pytanie, 
zwykle za datę śmierci Terencjusza przyjmuje się 159 r. p.n.e. 

Personalia

Swetoniusz (Ter. 1) podaje, że Terencjusz urodził się w Kartaginie, 
w Rzymie był zaś niewolnikiem senatora Terencjusza Lukana5. ła-
two uznać zatem, że poeta otrzymał imię rodowe (nomen gentile) 
swego protektora, który – jak podaje przekaz – nie tylko go wyedu-
kował, ale także wyzwolił. Informacja o  miejscu urodzenia kome-
diopisarza – Kartaginie, czyli na północnym wybrzeżu Afryki, nasu-
wa jednoznaczne skojarzenie, że stąd pochodzi jego przydomek – Afer, 
czyli Afrykański. 

Trzeba jednak pamiętać, że określenie Afer uchodziło za nor-
malny przydomek (cognomen) Rzymianina. Być może więc biograf, 
widząc, że komediopisarz nosi imię rodowe – Terencjusz, uznał jego 
przydomek za określenie miejsca urodzenia i  pochodzenia, czyli 
Afryki. Stąd tylko krok do twierdzenia, że Afrykańczyk musiał być 
niewolnikiem, urodzonym zapewne w najbardziej znanym afrykań-
skim mieście, czyli w Kartaginie6, a wyzwolonym przez Terencjusza 
Lukana, skoro otrzymał jego imię. Tego rodzaju dowodzenie mieści-

5 Nie wiadomo dokładnie, kim był ów światły Terentius Lucanus, który potra-
fił docenić zdolności swego sługi i nie tylko go wyzwolił, ale także pomógł mu 
zdobyć wykształcenie. Źródła odnotowują aż trzech mężczyzn o tym imieniu. 
Pierwszy z nich jest wymieniony u Donata w Vita Terentii, drugi pojawia się na 
monetach z II w. p.n.e., o trzecim opowiada natomiast Pliniusz (NH XXXV, 33, 
52), że wieszał obrazy lub może raczej afisze zapowiadające występy gladiato-
rów. Ponieważ wszystkie te trzy postacie żyły w pierwszej połowie II w. p.n.e., 
nie można wykluczyć, że podane informacje odnoszą się do jednej osoby; zob. 
Brożek (1960: 50–59).

6 Fakt, że Terencjusz urodził się w Kartaginie, nie musi oznaczać, że powinien 
nosić przydomek Poenulus (Punijczyk), Rzymianie bowiem powszechnie nada-
wali swoim niewolnikom imiona od nazwy krajów, z których pochodzili; stąd 
popularne imiona: Syrus, Cario, Thrax, a Kartagina należała przecież do Afryki – 
stąd przydomek Afer.
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ło się znakomicie w anegdotycznej poetyce rzymskiej biografistyki7. 
Zresztą twierdzenie o wyzwoleniu i edukacji opiera się głównie na 
dedukcji: skoro Terencjusz miał talent i wykształcenie, czego dowo-
dem są jego komedie, musiał zdobyć wiedzę, która w Rzymie była 
dostępna jedynie wolnym i majętnym obywatelom. Warto też zwró-
cić uwagę, że perfekcja, z jaką Terencjusz operuje łaciną, przemawia 
przeciwko tezie o jego obcym pochodzeniu (Brothers 1988: 9)8, choć 
oczywiście jej nie obala9.

Mimo wielu wątpliwości, jakie budzi przekaz Swetoniusza, dość 
powszechnie uznaje się Terencjusza za byłego niewolnika z Karta-
giny, który przyjął imię swego pana – Terencjusz i opatrzył je przy-
domkiem Afer. Najwięcej zastrzeżeń budzi imię Publiusz (Publius), 
ponieważ pochodzi z koniektury, czyli wykoncypowanej poprawki 
tekstu. Do czasów Swetoniusza poeta jest wymieniany jedynie jako 
Terentius.

Niestety nie wiadomo ani kiedy, ani też w jaki sposób poeta tra-
fił do Wiecznego Miasta. Prawdopodobnie nie na skutek konflik-
tów zbrojnych, lecz drogą handlową. Skoro urodził się między dru-
gą a trzecią wojną punicką, nie mógł dotrzeć do Rzymu jako ofiara 

7 W podobny sposób wyjaśniano imię pierwszego rzymskiego dramaturga Liwiu-
sza Andronika, dowodząc, że był on wyzwoleńcem swego pana Marka Liwiusza 
Salinatora, który doceniwszy walory intelektualne Andronika, najpierw powie-
rzył mu edukację swych synów, a  potem nie tylko go wyzwolił, ale także roz-
toczył nad nim swój protektorat. Dawny jeniec przyjął wówczas nazwisko swe-
go dobroczyńcy – Liwiusz. Podobnie Cecyliusz Stacjusz miał dotrzeć do Rzymu 
jako niewolnik jakiegoś Cecyliusza (Liwiusz 31, 21, 8), który go później wyzwolił. 
Dlatego poeta przybrał jako nomen gentile nazwisko swego pana, a niewolnicze 
imię – Stacjusz stało się wówczas przydomkiem (Gelliusz 4, 20, 13); zob. Brożek 
(1960: 37); Rychlewska (1990: 299); Hartleb-Kropidło (1999: 282); Skwara (2001: 51 
i 102–103).

8 Tezę o niewolniczym pochodzeniu podważa także Walter E. Forehand (1985: 5), 
podkreślając, że przydomek był niekiedy używany przez wolnych obywateli, 
którzy mieli jakieś związki z Afryką. Trzeba jednak podkreślić, że tego rodzaju 
twierdzenia nie są zbyt częste wśród badaczy. 

9 Francis Henry Sandbach (1977: 135) zaznacza, że nie było wielu ludzi pióra, któ-
rzy swoją literacką sławę zdobyli w języku innym niż ojczysty, ale kilku można 
by wymienić – np. w literaturze angielskiej Joseph Conrad czy Vladimir Nabo-
kov. Nie jest to zatem dowód koronny, który przesądzałby o rzymskim pocho-
dzeniu Terencjusza. 
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działań wojennych prowadzonych przez to miasto. Być może – jak 
podaje Swetoniusz (Ter. 1) – stał się jeńcem w czasie wojen Kartagi-
ny z Numidami i Rutulami, a później drogą pośrednią, przez handel, 
dostał się do Wiecznego Miasta.

Tradycja przekazała wyidealizowany obraz Terencjusza, a zakłada-
jąc, że umarł młodo, każe w nim – za Swetoniuszem (Ter. 6) – widzieć 
pięknego, zgrabnego młodzieńca o  śniadej cerze (colore fusco), która 
uzasadniałaby przydomek Afer (Afrykańczyk). Przymiotnik fuscus 
odpowiada karnacji plemion berberyjskich z północnej Afryki. 

Il. 1. Portret Terencjusza trzymany przez niewolników: Codex Parisinus (P) (Paris 
lat. 7899); za: Omont (1907)

Dysponujemy wprawdzie czterema portretami komediopisarza, ale 
wszystkie pochodzą ze średniowiecznych kodeksów i przedstawia-
ją go z brodą. Rzymianie nosili brody (Cyceron, Cael. 14, 33; Sest. 8, 
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19; Liwiusz 5, 41; Juwenalis 14, 31) do początku III w. p.n.e., kiedy to 
z Sycylii przybyli pierwsi fryzjerzy (Warron, Rust. 2, 11). Za czasów 
Plauta noszono jeszcze bródki długości ząbków grzebienia (tondere 
per pectinem), ale pojawiła się już moda na gładkie policzki (tonde-
re strictim). Pierwszym Rzymianinem, który codziennie się golił, był 
Scypion Afrykański (234–183 p.n.e.) (Hallidie 1962: 116). 

Afrykańczycy nosili z kolei brody, ale dopiero za panowania Au-
gusta (I w. p.n.e./I w. n.e.), i moda ta przetrwała aż do czasów Ha-
driana (Gąsiorowski 1928: 108–109). Nie wydaje się jednak, by Te-
rencjusz tak silnie związany z kołem filhellenów nie naśladował ich 
i w tym względzie. Wszystko zatem wskazuje, że wizerunek przed-
stawiony w kodeksach jest znacznie późniejszy.

Wpływowi przyjaciele

Zgodnie z  przekazem Swetoniusza (Ter. 2) Terencjusz zawdzięczał 
swej urodzie także przyjęcie do grona złotej młodzieży rzymskiej, na 
której czele stał wspomniany już Scypion, przyszły pogromca Karta-
giny10. W skład tej grupy, znanej jako koło Scypiona11, wchodzili sy-
nowie znamienitych nobilów, tacy jak: Leliusz (Gaius Laelius) czy 
Furiusz (Lucius Furius Philus). Cechowało ich szczególne zaintere-
sowanie kulturą i literaturą Hellady, starali się zaszczepić na gruncie 

10 Scypion przeszedł do historii jako pogromca Kartaginy, którą pokonał i znisz-
czył w  trzeciej wojnie punickiej (149–146 p.n.e.). Adoptowany przez rodzinę 
Scypionów w rzeczywistości był młodszym synem Lucjusza Emiliusza Paulu-
sa (Lucius Aemilius Paulus), czczonego w Rzymie zwycięzcy w bitwie pod Pyd-
ną (168 r. p.n.e.), w której zadał klęskę ostatniemu królowi Macedonii, Perse-
uszowi. Zagarnięte przez niego łupy wojenne były tak ogromne, że umożliwiły 
zniesienie podatku majątkowego, płaconego dotychczas przez obywateli rzym-
skich. Paulus przywiózł ze sobą spory zbiór książek zdobytych po podboju Gre-
cji i Macedonii. Do Rzymu trafiły wówczas także setki obrazów i rzeźb oraz całe 
rzesze niewolników, którzy często byli tak dobrze wyedukowani, że powierza-
no im wychowanie rzymskiej młodzieży. Hellenizm stał się modny, zwłaszcza 
w kręgu skupionym wokół Scypiona.

11 Do kręgu Scypiona należeli też: Publiusz Rutiliusz Rufus, twórca satyry Lucy-
liusz, grecki historyk Polibiusz i grecki wyznawca filozofii stoickiej Panajtios.
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rzymskim greckie ideały piękna i wyrafinowanego stylu życia. Toteż 
krąg Scypiona zaliczano także do filhellenów – „miłujących Helladę”. 

Jednak, jak odnotowuje Swetoniusz (Ter. 4), sympatia nobilów 
stała się powodem zarzutu sformułowanego przez jakichś „niechęt-
nych ludzi” (malevoli), którzy sugerowali, że Terencjusz przy pisa-
niu komedii korzystał z pomocy swych możnych przyjaciół. Z infor-
macją tą współgra wypowiedź z prologu do Braci (Ad. 15–21) – tam 
poeta ustami swego aktora, Ambiwiusza Turpiona12, mówi: 

nam quod isti dicunt malivoli, homines nobilis
hunc adiutare adsidueque una scribere:
quod illi maledictum vehemens esse existumant,
eam laudem hic ducit maxumam, quom illis placet,
qui uobis univorsis et populo placent,
quorum opera in bello, in otio, in negotio
suo quisque tempore usust sine superbia.

Niechętni mu ludzie powiadają, że korzysta z pomocy nobilów i ciąg- 
le wspólnie z nimi pisze sztuki. Uważają to za poważne oskarżenie, on 
jednak dostrzega w  tym wielką pochwałę, znajduje bowiem uznanie 
u tych, którzy sami cieszą się uznaniem nie tylko was wszystkich, ale 
całego ludu. To przecież dzięki ich staraniom każdy odnosił korzyści: 
czy to na wojnie, czy w czasie pokoju, czy podczas codziennych zajęć; 
i nie wzbiło ich to w pychę. 

Nie było to z pewnością pierwsze oskarżenie, bo już w prologu do Za 
karę (Ht. 22–24) Ambiwiusz przywołuje zarzuty, jakie formułowano 
przeciwko Terencjuszowi: 

tum quod malevolus vetus poeta dictitat
repente ad studium hunc se adplicasse musicum,
amicum ingenio fretum, haud natura sua.

Ponadto nieżyczliwy stary poeta rozgłasza wszędzie, że nasz autor za-
czął uprawiać sztukę dramatyczną niespodziewanie i nagle, a do tego 

12 Przy wystawianiu sztuk Terencjusz współpracował zawsze z aktorem i kierow-
nikiem trupy teatralnej, Ambiwiuszem Turpionem, który wcześniej pomógł 
także Cecyliuszowi w zdobyciu sceny; zob. Skwara (2001: 103, 112 i 227).
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polegając raczej na talencie przyjaciół, niż ufając swoim własnym 
zdolnościom.

łatwo dostrzec, że w prologach nie padają żadne imiona. Nawet Te-
rencjusz jest zawsze określany (An. 1; Ht. 2; Eun. 3, 28; Ph. 1, 29; Ad. 1) 
jako „poeta” (w przekładach „nasz poeta”, „autor”, „komediopisarz”), 
w odróżnieniu od swego adwersarza nazywanego „zawistnym sta-
rym poetą” (malevolus vetus poeta – An. 6–7; Ht. 22; Ph. 1, 13; 
Ad. 15). Ze słów prologu wynika jedynie tyle, że owymi enigma-
tycznymi współautorami sztuk Terencjusza byli „cieszący się wiel-
kim uznaniem nobilowie”, którzy zaszczycili swą przyjaźnią i talen-
tem mniej zdolnego autora. Z pewnością niczyje imię nie zostało na 
scenie wymienione. Zarówno Terencjusz, jak i jego przeciwnik do-
brze pamiętali los, jaki spotkał ich wcześniejszego kolegę po piórze, 
Newiusza, za to, że ośmielił się w swych sztukach atakować możny 
ród Metellów13. Rodzi się zatem pytanie, skąd Swetoniusz, lub raczej 
Memmiusz i Nepos, bo to ich opinia jest cytowana, wiedzieli, że cho-
dziło o Scypiona i Leliusza. 

Wydaje się, że rodowód owej plotki był następujący: Terencjusz 
wspomniał, że zarzucano mu korzystanie z pomocy przyjaciół, któ-
rymi byli jacyś nobilowie. Cytowany przez Swetoniusza (Ter. 2) Por-
cjusz Licinus, niechętny Scypionowi14 i wrogo nastawiony do arysto-

13 Newiusz atakował przede wszystkim jednego z  Metellów, Kwintusa. Ten zaś 
w 207 r. p.n.e. był dowódcą jazdy (magister equitum), a w 206 r. p.n.e. został 
konsulem, co pozwoliło mu wziąć odwet na poecie. Komediopisarz naraził 
się potężnemu nobilowi złośliwą uwagą, że „Fato Metelli Romae fiunt consu-
les” („Przypadkiem zostali Metellowie w Rzymie konsulami”). W konsekwen-
cji znalazł się w więzieniu, gdzie umieszczono go w dybach o kształcie wideł, 
na których miał rozpięte, uniesione w górę ramiona (Plaut, Mil. 211–212). Try-
buni ludowi uwolnili Newiusza z więzienia (Gelliusz 3, 3, 15), jednak nie wy-
daje się, żeby wrogowie mu wybaczyli, ponieważ prawie natychmiast zo-
stał zesłany na wygnanie. Udał się do Utyki, w północnej Afryce, gdzie zmarł  
w 201 r. p.n.e. (Hieronim 1816=201; Cyceron, Brut. 15, 60); zob. Skwara (2001: 
54–59). Być może milczenie Terencjusza w sprawie imion osób uwikłanych w tę 
historię jest również kwestią konwencji literackiej. 

14 W notatce Porcjusza wiele rzeczy się nie zgadza, np. to, że poeta zajęty zabiega-
niem o względy nobilów zaniedbał swoje sprawy, popadł w nędzę i musiał udać 
się na obczyznę, gdzie zmarł i nawet nie miał domu, do którego można było 
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kracji, oskarżył poetę o niemoralne stosunki z nimi. Przy okazji nie 
omieszkał też dodać, że Terencjusz zabiegał o ich względy; że chło-
nął boski głos Scypiona, że cenił sobie wspólne uczty z Furiuszem 
i Leliuszem. Ani słowem jednak nie wspomniał o jakiejkolwiek po-
mocy przy tworzeniu komedii. Nie mówią o tym także następne źró-
dła. Dopiero w  54 r. p.n.e., czyli wiek później, Gajusz Memmiusz 
(pretor z 58 r. p.n.e.), broniąc się w procesie o nadużycia wyborcze, 
połączył te dwie informacje – oskarżenie o pomoc nobilów w two-
rzeniu sztuk z  oskarżeniem o  niemoralne stosunki ze Scypionem, 
który był przecież nobilem. W konsekwencji posłużył się w swej mo-
wie obrończej stwierdzeniem (Swetoniusz, Ter. 4), że:

P. Africanus, qui a  Terentio personam mutuatus, quae domi luserat 
ipse, nomine illius in scenam detulit.

Scypion, który pożyczył od Terencjusza maskę, pod jego imieniem 
wprowadził na scenę to, co sam w domu dla własnej zabawy napisał.

Swetoniusz (Ter. 4) przywołuje też drugi przekaz, tym razem Neposa: 

Nepos auctore certo comperisse se ait, C. Laelium quondam in Puteola-
no Kal. Martiis admonitum ab uxore temperius ut discumberet petis-
se ab ea ne interpellaret, seroque tandem ingressum triclinium dixisse, 
non saepe in scribendo magis sibi successisse; deinde rogatum ut scrip-
ta illa proferret pronuntiasse versus qui sunt in Heautontimorumenos:
 „Satis pol proterve me Syri promissa huc induxerunt”.

zanieść wiadomość o jego śmierci. Warto zwrócić uwagę, że w czasach, o któ-
rych pisze Porcjusz, czyli w  drugiej połowie lat sześćdziesiątych II w. p.n.e., 
Scypion nie używał jeszcze przydomku „Afrykański” (zob. wyżej przypis 10), 
a tak właśnie nazywa go autor tej notatki. Terencjusz nie był też człowiekiem 
biednym – wiemy, że zyskał podwójne gigantyczne honorarium za Eunucha, 
a jego córka odziedziczyła dom przy Via Appia niedaleko świątyni Marsa wraz 
z pięciohektarowym ogrodem. Trudno przyjąć, że to nędza zmusiła poetę do 
podróży za morze, skoro wiele innych przekazów łączy jego wyjazd z  chęcią 
pogłębienia studiów literackich. Trzeba dodać, że nikt ze starożytnych nie po-
twierdził oskarżeń o niemoralne prowadzenie się Scypiona, a Polibiusz (Hist. 
32, 9–10) wystawia mu wręcz świadectwo czystości obyczajów. Wnikliwą ana-
lizę zarzutów formułowanych przez Porcjusza przedstawia Mieczysław Brożek 
(1960: 62–64). 
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Nepos podaje za wiarygodnym autorem, że pewnego razu w Kalendy 
Marcowe, kiedy Gajusz Leliusz był w swojej posiadłości w Puteolanum, 
a żona przywoływała go, aby nie zwlekając, przyszedł na obiad, popro-
sił, by mu nie przeszkadzać. W końcu jednak pojawił się przy stole, mó-
wiąc, że nieczęsto zdarza mu się mieć lepszą wenę do pisania. Kiedy 
go poproszono o przeczytanie tego, co napisał, zadeklamował wiersze, 
które są z Heauton Timorumenos (723): 
 „Na Polluksa! Aż nadto zuchwałe były te obietnice Syrusa”.

Informacja ta brzmi niezwykle anegdotycznie. Pierwsze pytanie, ja-
kie się nasuwa, odnosi się do owego „wiarygodnego autora”. Zasta-
nawiające jest, od kogo Nepos 100 lat później dowiedział się tylu 
szczegółów dotyczących jednego obiadu. Nie wiadomo też, dlacze-
go nie wymienia źródła swoich informacji, ale czuje się w obowiąz-
ku podkreślić, że jest godne zaufania. Podejrzanie brzmi dokładność 
daty dziennej (Kalendy Marcowe), a także umiejscowienie posiadło-
ści w Puteolanum, chociaż nikt ze starożytnych nie wspomina o sie-
dzibie Leliusza tam właśnie, a  wymienia się jedynie miejscowość 
Formiae. Zdumiewa też, że zacytowane wiersze, a raczej wiersz (bo 
przywołano tylko jeden, mimo liczby mnogiej w zapowiedzi), po-
chodzą ze sztuki Za karę, to znaczy z komedii chronologicznie dru-
giej, w której prologu dopiero po raz pierwszy wspomina się o zarzu-
tach pisania z pomocą przyjaciół (Brożek 1960: 64–65). 

A zatem Memmiusz, wskazując Scypiona jako tego z nobilów, 
który pomagał komediopisarzowi przy pisaniu sztuk, oraz Nepos, 
dodając jeszcze Leliusza, stali się źródłem informacji o wątpliwym 
autorstwie dzieł Terencjusza. 

Z pewnością poeta cieszył się przyjaźnią Scypiona, Leliusza i Fu-
riusza, ale trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy ich właśnie miał 
na myśli, kiedy w prologu do Braci mówił o nobilach, którzy zyskali 
uznanie całego ludu, bo dzięki ich staraniom każdy odnosił korzy-
ści: „czy to na wojnie, czy w czasie pokoju, czy podczas codziennych 
zajęć”15. Scypion, Leliusz i Furiusz byli jeszcze zbyt młodzi, by pod 

15 Kweku Arku Garbrah (1981: 190–191) zwraca uwagę na echo tych właśnie słów 
Terencjusza obecne w mowie wygłoszonej przez Scypiona w 142 r. p.n.e. przed 
świątynią Kastora. Trudno podejrzewać, by Afrykańczyk, włączając do swego 
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ich adresem wypowiadano te słowa. Być może komediopisarz miał 
na myśli pokolenie ich ojców, a zwłaszcza Emiliusza Paulusa, jako 
że właśnie podczas uroczystości pogrzebowych na jego cześć zosta-
ła zaprezentowana komedia Bracia, w której prologu pada owo po-
chlebstwo. Być może poeta niejako zbiorowo określił całą grupę no-
bilów, pośrednio mając też na myśli młodsze pokolenie.

Niewątpliwie w rozstrzygnięciu sporu o autorstwo komedii trud-
ności przysparza także stanowisko samego Terencjusza, który nie 
odpiera stanowczo zarzutów, a  jedynie poddaje się ocenie widzów. 
Trzeba jednak przyznać, że poeta znalazł się w sytuacji bez wyjścia: 
trudno mu było odciąć się od wpływowych przyjaciół, z drugiej zaś 
strony przyznanie, że korzystał z ich pomocy, stawiałoby go w złym 
świetle16. Dlatego wolał odwołać się do osądu publiczności.

Spór o autorstwo komedii znanych pod imieniem Terencjusza 
nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Ale już starożytne autoryte-
ty nie wierzyły w przekaz, jakoby sztuki miały wyjść spod pióra Le-
liusza i Scypiona. Cyceron (Att. 7, 3, 10) i Kwintylian (Inst. 10, 1, 99) 
wyrażali się o tej pogłosce dość oględnie. Także i dziś jesteśmy skłon-
ni mimo wielu wątpliwości uznać, że owe sześć komedii wystawio-
nych w Rzymie między 166 a 160 r. p.n.e. jest dziełem Terencjusza.

Nieżyczliwy stary poeta i polemika w prologach

Prologi poprzedzające komedie Terencjusza zazwyczaj uważa się za 
świadectwo sporu, jaki toczył się między poetą a jego konkurentem 

wystąpienia słowa, w  których pobrzmiewa Terencjusz, liczył, że publiczność 
odczyta w nich aluzję do cytatu z komediopisarza sprzed 20 lat. Należy raczej 
przypuszczać, że miał te wersy w pamięci i świadomie lub nie wprowadził je do 
własnego tekstu. Podobieństwo to jednak nie stanowi dowodu, że Scypion był 
autorem sztuk Terencjusza, ale potwierdza bliskie związki między nimi. Gar-
brah podkreśla, że przy obecnym stanie zachowania literatury rzymskiej okresu 
archaicznego nie ma możliwości, aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 
czy oskarżenie o (współ)autorstwo Scypiona było uzasadnione. 

16 Elaine Fantham (2004: 22) rozważa nawet taką hipotezę, że jeśli wysoko posta-
wieni przyjaciele Terencjusza oferowali mu swoją pomoc w pisaniu, to kome-
diopisarz był w bardzo niezręcznej sytuacji, która nie pozwalała mu tak po pro-
stu odmówić. 



41ROZDZIAł 1 .  TERENCJUSZ –  ENIGMAT yCZNy POETA

do sceny i uznania widzów. Nie można jednak wykluczyć, że stano-
wią dokładnie wyreżyserowany spektakl, swego rodzaju kreację lite-
racką, przedstawiającą manifest programowy komediopisarza. 

Potraktujmy najpierw prologi jako obiektywne źródło informa-
cji. Wówczas teksty te, przytaczając zarzuty stawiane sobie nawzajem 
przez obu uczestników polemiki, mogą dostarczyć znacznej wiedzy 
na temat ówczesnych poglądów na teatr i komediową scenę. 

Jak już wspomnieliśmy, Terencjusz nie wymienił imienia swe-
go adwersarza. Dopiero Donat (I, 41, 43, 270; II, 350 i n.) podaje, że 
tym przeciwnikiem był Luscjusz z Lanuwium (Luscius Lanuvinus). 
Nie wiemy, kiedy się urodził, ale różnica wieku i doświadczenia mię-
dzy obu poetami musiała być spora, Terencjusz (Ht. 22) nazywa go 
bowiem starym (vetus). Niewiele zachowało się informacji na temat 
Luscjusza17, który, prawdę mówiąc, swoją dość szczególną sławę za-
wdzięcza wyłącznie polemice z młodszym kolegą po piórze, a raczej 
jego odpowiedziom zamieszczonym w prologach. 

Obraz w nich przekazany sugeruje (choć może być to tylko topos 
retoryczny), że Terencjusz niechętnie podejmował walkę ze swym 
przeciwnikiem i że raczej wolałby poświęcić tę część komedii na eks-
pozycję fabuły. Ambiwiusz, którego sam poeta poprosił o wystąpie-
nie w jego obronie (Ht. 11), tak mówi o młodym autorze (An. 5–7): 

nam in prologis scribundis operam abutitur,
non qui argumentum narret sed qui malevoli
veteris poetae maledictis respondeat.

Pisząc prologi, całą swoją energię skupia nie na tym, by opowiedzieć 
treść, ale by odpowiedzieć na ataki starego i złośliwego poety.

Terencjusz zdaje sobie sprawę, jakie to robi wrażenie. Ktoś mógłby 
nawet podejrzewać, że (Ph. 13–15):

17 Jego imię pojawia się w literaturze antycznej jeszcze tylko raz, u Wolkacjusza 
Sedigitusa (Gelliusz 15, 24), który układając listę najlepszych komediopisarzy, 
umieścił poetę z Lanuwium na dziewiątym, przedostatnim miejscu; zob. Skwa-
ra (2001: 49).
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„vetus si poeta non lacessisset prior,
nullum invenire prologum potuisset novos
quem diceret, nisi haberet cui male diceret” 

„Gdyby stary poeta pierwszy nie zaczepiał, to nowy nie znalazłby po-
mysłu na prolog, bo nie miałby komu odpowiadać na zarzuty”.

Mimo to poeta podkreśla konieczność obrony. Luscjusz oprócz 
oskarżeń o to, że Terencjusz nie jest jedynym autorem swoich sztuk, 
bo przy ich pisaniu korzystał z pomocy przyjaciół (o czym mówili-
śmy wyżej), miał do zarzucenia swemu scenicznemu rywalowi tak-
że słabość kompozycji (Ph. 5). Uwaga ta odnosiła się w szczególno-
ści do sposobu tworzenia komedii18.

Wcześniejsze palliaty, których reprezentantem jest Plaut, bez 
ograniczeń korzystały z  prawa do dowolnego przerabiania kome-
dii greckich i łączenia wątków z kilku sztuk w jedną łacińską całość. 
Zarzuty, które formułuje Luscjusz, każą podejrzewać, że poglądy na 
sposób wyzyskiwania greckich źródeł uległy radykalnej zmianie. 

Terencjusz podaje, że jego przeciwnik (lub przeciwnicy) ma mu 
za złe kompilowanie kilku utworów, a taką praktykę nazywa konta-
minacją19 (An. 15–16; Ht. 16–19). Użyty termin może być odczyty-
wany w sensie pejoratywnym jako „psucie, mieszanie” i to znaczenie 
zapewne mieli na myśli adwersarze komediopisarza. Należy podej-
rzewać, że autor sprowokował ten atak, tworząc swoją Dziewczynę 
z Andros przez połączenie dwóch komedii Menandra: Dziewczyny 
z Peryntu i Dziewczyny z Andros. Terencjusz na swoją obronę przy-
wołuje wcześniejszą tradycję, a  jako przykład wymienia Newiusza 

18 Bruno Gentili (1979: 33) dowodzi jednak, że kontaminację (czyli technikę 
łączenia pomysłów z kilku greckich sztuk w jedną, nową, rzymską całość) stoso- 
wali także tragediopisarze, np. Pakuwiusz do swojej sztuki Chryses wykorzystał 
tragedię Sofoklesa pod tym samym tytułem oraz Eurypidesowego Chrysipposa. 
Z kolei w tragedii Hermiona Pakuwiusz korzysta znów z Sofoklesowego opra-
cowania tego tematu i Eurypidesowej Andromachy. 

19 William Beare (1959: 7–11) proponuje trzy sposoby tłumaczenia tego terminu:  
1) zepsucie; 2) połączenie; 3) zepsucie przez pomieszanie.
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i Plauta, którzy postępowali tak samo jak on20. Ponadto dodaje, że 
właśnie dlatego postanowił raczej naśladować swobodę owych auto-
rów niż pedantyczną metodę lansowaną przez jego krytyków, a po-
legającą na dokładnym odwzorowaniu jednego greckiego oryginału 
(An. 18–21; Ht. 20–21). 

Powodem tego zaciętego sporu były nie tylko odmienne koncep-
cje literackie, ale pragmatyka teatralna. Zgodnie ze zwyczajem sto-
sowanym w Rzymie autor za swoje dzieło otrzymywał honorarium 
na podstawie umowy kupna–sprzedaży, jaką zawierał z edylami ku-
rulnymi odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawień sce-
nicznych21. Zapewne twórcy ulegali pokusie, by ten sam tekst, nieco 
tylko skrócony, poszerzony lub zmieniony, zaoferować raz jeszcze.  
By nie dopuścić do tego rodzaju praktyk, za „nowe”22 uważano je-
dynie te sztuki, które były przeróbkami jeszcze niewykorzystanych 
wcześniej komedii greckich. 

Stosowana przez Terencjusza praktyka dość bezceremonialnego 
„wykorzystywania wielu sztuk greckich, by stworzyć niewiele łaciń-
skich”, była ganiona przez Luscjusza i jemu podobnych (Ht. 17–18). 

20 Obafemi Kujore (1974: 41–42) stawia tezę, że oskarżenie zostało sprowokowa-
ne pominięciem ekspozycyjnego prologu i adwersarzowi nie chodziło o kon-
taminację rozumianą jako połączenie dwóch komedii, ale o „zepsucie” tekstu 
przez niefrasobliwość, swobodę (neglegentia), z jaką Terencjusz pozwalał sobie 
na opuszczanie pewnych rzeczy z oryginału lub / i dodawanie własnych. Kome-
diopisarz wolał jednak odpowiedzieć na zarzut kontaminacji rozumianej jako 
łączenie dwóch sztuk, bo to dawało mu do ręki argumenty w  osobach wiel-
kich poprzedników, którzy robili tak samo. Warto zauważyć, że Kujore podno-
si kwestię zarzutów, na które komediopisarz odpowiada już w swojej pierwszej 
sztuce, co oczywiście rodzi pytanie, kiedy adwersarz miał sposobność zapoznać 
się z krytykowanym materiałem. Ten problem skłania filologów do traktowania 
prologów jako świadomej kreacji literackiej Terencjusza.

21 Erich S. Gruen (1992: 229) nie wierzy, żeby możliwe było dokładne prześledze-
nie tego rodzaju transakcji, jeśli w  ogóle w  tej dziedzinie istniały jakieś stałe 
procedury. Rzeczywiście trzeba przyznać, że świadectwa są sprzeczne – jedne 
podają, że transakcji dokonywał kierownik trupy teatralnej i to on kupował od 
autora sztukę, a potem sprzedawał ją edylom; inne sugerują, że autor był bezpo-
średnio opłacany przez urzędników; zob. Brown (2002: 229–236). 

22 Komedie, które wchodziły na scenę ponownie jako wznowienia, nazywano sta-
rymi (veteres). Zapewne i w tym wypadku wypłacano jakieś honorarium auto-
rowi, ale z pewnością było ono mniejsze; zob. Brożek (1960: 115–118).
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Teoretycznie bowiem raz skontaminowane, czyli „zepsute”, komedie 
były już stracone dla innych poetów. 

Trzeba tu jednak z mocą podkreślić, że celem Terencjusza z pew-
nością nie było dokonanie „tłumaczenia” w dzisiejszym tego słowa 
rozumieniu, ale raczej stworzenie sztuki łacińskiej, która przywyż-
szałaby grecki wzorzec – a zatem nie imitatio, ale aemulatio. Zresz-
tą sam poeta przyznaje równy status greckim oryginałom i  swoim 
własnym produkcjom, o czym świadczy język, jakim się o nich wy-
powiada23. 

Z prologów Terencjusza wiemy, że jego przeciwnicy nie poprze-
stawali jedynie na rozpuszczaniu plotek i rzucaniu oszczerstw. Ko-
mediopisarz został poważnie zaatakowany przez Luscjusza podczas 
próbnego wystawienia Eunucha. Tak całą sytuację opisał oskarżony 
(Eun. 20–26): 

postquam aediles emerunt,
perfecit sibi ut inspiciundi esset copia.
magistratus quom ibi adesset occeptast agi.
exclamat furem, non poetam fabulam
dedisse et nil dedisse verborum tamen:
Colacem esse Naevi, et Plauti veterem fabulam;
parasiti personam inde ablatam et militis.

Kiedy edylowie zakupili tę sztukę, ów człowiek postarał się, by mieć 
okazję do jej oceny. Urzędnicy zebrali się, rozpoczęto spektakl, a wtedy 
on wykrzykuje, że to nie poeta, a złodziej dał tę komedię. Ale ten pod-
stęp nic nie dał. Ten człowiek wymienił nawet Pochlebcę Newiusza i sta-
rą komedię Plauta, z których jakoby zostały skradzione postaci paso-
żyta oraz żołnierza.

23 Siobhan McElduff (2004: 123) zwraca uwagę, że Terencjusz używa czasownika 
scribere – „pisać” (An. 1, 5), określając zarówno sporządzanie prologów (w na-
szym pojęciu oryginalnych), jak i  swoich komedii (przy których rozważamy 
problem ich oryginalności). Podobnie tym samym czasownikiem facere – „zro-
bić” nazywa tworzenie sztuk przez Menandra, jak i swoich własnych (An. 3, 9). 
Tym samym przymiotnikiem integra – „nowa” charakteryzuje produkcję swoją 
i Menandra (Ht. 4).
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Wprawdzie Luscjusz nazwał Terencjusza złodziejem, ale oskarże-
nie to nie odnosiło się do naruszenia czyichś praw autorskich. Cho-
dziło o wykroczenie przeciwko zasadzie, by przedstawiać jako nowe 
(a  więc pobierać za to pieniądze) sztuki oparte na materiale, któ-
ry nie był dotychczas wykorzystany. Wprowadzenie postaci żołnie-
rza i  pasożyta do fabuły Eunucha zostało uznane przez Luscjusza 
za pogwałcenie obowiązujących reguł. Wówczas z ust Ambiwiusza 
Turpiona padło w obronie poety retoryczne pytanie (Eun. 35–41): 

quod si personis isdem huic uti non licet: 
qui mage licet currentem servom scribere,
bonas matronas facere, meretrices malas,
parasitum edacem, gloriosum militem,
puerum supponi, falli per servom senem,
amare odisse suspicari? denique
nullumst iam dictum quod non dictum sit prius.

A  jeśli nie wolno mu [Terencjuszowi] wprowadzić do swego utworu 
tych postaci, to czyż tym bardziej wolno przedstawiać biegnącego nie-
wolnika, dobre matrony, złe hetery, żarłocznego pasożyta, żołnierza sa-
mochwała, porzucone dzieci, starców oszukiwanych przez niewolni-
ków, miłość, nienawiść, podejrzenia? W końcu nie powiedziano nic, co 
nie zostałoby powiedziane już wcześniej.

Niemniej Terencjusz, choć już wcześniej nadmieniał, że wystawia-
ny utwór jest nowy (Ht. 4, 7), po przykrych doświadczeniach z Eu-
nuchem zwraca na to szczególną uwagę (Ph. 24; Hec. 5; Ad. 12). Jeśli 
zaś korzysta ze sztuki, którą miał już na swoim warsztacie jakiś jego 
kolega po piórze, to wybiera tylko ten passus, który pominięto przy 
wcześniejszej przeróbce. Tak zdarzyło się przy Braciach, o czym pu-
bliczność została dokładnie poinformowana (Ad. 7–11): 

Synapothnescontes Diphili comoediast:
eam Commorientes Plautus fecit fabulam.
in Graeca adulescens est, qui lenoni eripit
meretricem in prima tabula: eum Plautus locum
reliquit integrum. eum nunc hic sumpsit sibi
in Adelphos, uerbum de uerbo expressum extulit.



46 CZęŚć I .  WOKół TERENCJUSZ A

Oto komedia Difilosa Wspólnie umierający. Plaut przerobił ją i podał 
pod tym samym, ale łacińskim tytułem. W greckiej wersji na początku 
sztuki pojawia się młodzieniec, który porywa heterę z rąk stręczyciela: 
to miejsce Plaut opuścił. Nasz autor zaś wykorzystał je w Braciach, trzy-
mając się wiernie oryginału.

Zapewne Luscjusz – jak podejrzewa Terencjusz (Ph. 1–3, 18) – chciał 
swymi atakami zmusić rywala do wycofania się ze sceny. Trudno dziś 
spór rozstrzygnąć jednoznacznie, bo materiał, jakim dysponujemy, 
pochodzi od Terencjusza, od którego nie należy oczekiwać bezstron-
ności. Tekst prologów wyraźnie rozdziela role, powierzając atak sta-
remu, a obronę – młodemu poecie (Eun. 6; Ph. 19, 21)24. Ambiwiusz 
ze sceny prosi, by przeciwnicy „uspokoili się i przestali atakować”, bo 
jeśli Luscjusz nie skończy z oszczerstwami, to może się spodziewać 
publicznego wyśmiania niedociągnięć w swoich własnych sztukach 
(An. 22–23; Ht. 33–34; Eun. 16–19). 

Ponieważ apele nie przyniosły spodziewanego skutku, stopnio-
wo w prologach pojawiają się przykłady popełnionych przez prze-
ciwnika błędów w dziedzinie kompozycji, interpretacji i stylu. 

Już w drugiej komedii, Za karę, Terencjusz czyni aluzję do po-
myłki, jaką było wprowadzenie przez Luscjusza na scenę biegnące-
go niewolnika (servus currens), przed którym ciżba z własnej woli 
się rozstępowała (Ht. 30–32). Postać ta, typowa dla palliaty, wpada-
ła zwykle zdyszana, a śpiesząc z jakimś ważnym rozkazem od swe-
go pana, potrącała przechodniów i  pokrzykiwała, żeby usunęli się 
z drogi. Jeśli więc w komedii Luscjusza tłum od razu się usuwał, to 
scena taka stała w sprzeczności z konwencją25. Być może Terencjusz 

24 Michał Swoboda (1969: 384) zwraca uwagę, że nawet niewinnie brzmiące, 
a wspaniałomyślne oświadczenie Terencjusza o zaniechaniu dalszego wyśmie- 
wania sztuk Luscjusza zawiera zakamuflowaną uszczypliwość. Poeta bo- 
wiem obiecuje położyć kres swoim aluzjom, choć jeśli chodzi o przeciwnika, 
to „jeszcze nie koniec popełniania błędówˮ. W kontekście wcześniejszej wypo- 
wiedzi można za ów błąd uznać dalsze ataki Luscjusza, ale równie dobrze moż-
na słowo to odczytać jako dalsze złe pisanie komedii. 

25 Wydaje się dość zastanawiające, że Terencjusz mógłby zarzucać swemu przeciw- 
nikowi łamanie konwencji, skoro sam już w pierwszej komedii Dziewczyna z An-
dros eksperymentuje ze schematami palliaty. Niemniej Terencjusz, wykraczając 
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chciał także zwrócić uwagę, że w rzymskich realiach nikt nie ustępo-
wałby miejsca niewolnikowi, a zatem taka reakcja mogłaby się wy-
dać dziwna i niezrozumiała26.

Jeśli nawet można mieć wątpliwości co do interpretacji zarzu-
tu stawianego scenie z „biegnącym niewolnikiem”, to niewątpliwie 
następny atak odnosi się właśnie do lekceważenia rzymskich reguł 
i  dosłownego tłumaczenia greckich realiów na łacinę, bez respek-
towania panujących w tych dziedzinach obyczajów. Rzecz dotyczy-
ła sceny z komedii Luscjusza pt. Skarb (Thesaurus), która prawdopo-
dobnie była przeróbką komedii Menandra (Skwara 2005b: 295–296, 
przypis 5). 

Informacji na temat fabuły tej sztuki dostarcza komentarz Do-
nata (ad Eun. prol. 10). Jednym z bohaterów jest pewien młodzie-
niec, który roztrwonił cały majątek, a odziedziczone pole, na którym 
znajdował się grób ojca, sprzedał staremu skąpcowi. Po dziesięciu 
latach, zgodnie z życzeniem zmarłego, syn udał się, by złożyć ofia-
rę, a w czynnościach tych towarzyszył mu nowy właściciel gruntu. 
Kiedy po otwarciu grobowca znaleziono skarb, a skąpiec zatrzymał 
złoto jako rzecz znajdującą się na jego posiadłości, a zatem należą-
cą do niego, młodzieniec odwołał się do sądu. W tym miejscu Lus- 

poza zakreślone przez gatunek ramy, prowadzi grę z odbiorcą, której celem jest 
osiągnięcie nowej jakości. Być może zarzut pod adresem Luscjusza należy ro-
zumieć jako brak wiedzy o istniejącej konwencji, a zatem jej nieprzestrzeganie 
nie wnosiłoby do sztuki nic nowego, osłabiając tylko wymowę tego motywu. 
Wszystko to jednak pozostaje w  sferze teoretycznej z  braku dokładniejszych 
informacji. 

26 Taką interpretację proponuje Brożek (1960: 99–100). Trudno odrzucić tezę, że 
prezentowanie na scenie obyczajów niezrozumiałych dla rzymskiej publicznoś-
ci mogło uchodzić za mankament. Wszak Terencjusz starał się w swoich sztu-
kach pomijać, wyjaśniać lub dostosowywać realia greckie do rzymskich zwy-
czajów. Z drugiej strony nie wolno zapominać, że siła komiczna palliaty leżała 
właśnie w kreowaniu rzeczywistości obcej, z której można było się do woli i bez 
skrupułów śmiać, np. z  głupiego, greckiego żołnierza czy niewolnika-oszus-
ta, który górował nad swoim greckim panem. Trzeba podkreślić, że Teren- 
cjusz starał się łagodzić tę obcość obyczajową i  u  niego niewolnik nigdy nie 
był mądrzejszy od pana. Być może właśnie dlatego scena z rozstępującym się 
tłumem wydała mu się niestosowna.
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cjusz zaprezentował scenę, która stała się powodem ataku ze strony 
Terencjusza. 

Zgodnie z rzymskim zwyczajem jako pierwszy w sądzie powi-
nien przemawiać młodzieniec, czyli oskarżyciel, a nie – jak to we-
dług Terencjusza przedstawił Luscjusz (Eun. 10–13) – skąpiec, czyli 
oskarżony. Wprawdzie nie wiadomo dokładnie, w jakiej kolejności 
przemawiały postaci w  greckim pierwowzorze i  czy przypadkiem 
zmiana kolejności wystąpień nie pochodziła właśnie od Luscjusza, 
ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że z naganą spotkało się po-
zostawienie oryginalnego układu w niezmienionym stanie i niedo-
pasowanie go do realiów rzymskich. 

Zarzuty sformułowane w  prologach pozwalają więc dostrzec 
w Luscjuszu zwolennika wiernego tłumaczenia greckich komedii na 
łacinę. Sprzeciwia się temu Terencjusz, który wyraźnie mówi o swo-
im adwersarzu, że (Eun. 7–8): 

[…] bene vortendo et easdem scribendo male
ex Graecis bonis Latinas fecit non bonas […]

[…] poprzez dokładne tłumaczenie, a tym samym złe pisanie, stworzył 
z dobrych sztuk greckich niedobre łacińskie.

Uwagi krytyczne Terencjusza nie ograniczają się tylko do piętno-
wania absolutnej wierności w  odtwarzaniu greckich realiów, ale 
dotyczą także patetycznego stylu Luscjusza. Atak kierowany pod 
adresem starego poety jest raczej formą obrony własnej poetyki i od-
powiedzią na zarzut, że komedie młodego twórcy mają „ubogi ję-
zyk i kompozycyjnie są słabe” („tenui […] oratione et scriptura levi”,  
Ph. 5). Terencjusz tłumaczy, że może się tak wydawać temu, kto po-
kazuje w teatrze (Ph. 6–8):

[…] adulescentulum
cervam videre fugere et sectari canes
et eam plorare, orare ut subveniat sibi.

[…] jak oszalały z miłości młodzieniec widzi łanię, która ucieka przed 
pościgiem psów i w rozpaczy błaga o pomoc.
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Przywołana tu scena jest zbyt podniosła jak na wymogi komedii. 
Dlatego Terencjusz z przekąsem twierdzi, że tylko dzięki talentom 
aktorów udało się sztukę dograć do końca (Ph. 10). 

W obliczu tej polemiki Luscjusz jawi się jako zwolennik coraz 
wierniejszego tłumaczenia greckich oryginałów, bez prawa do kon-
taminacji i zmian w obrębie realiów. Terencjusz zaś, chociaż mniej 
korzystał z kontaminacji niż jego wielki poprzednik Plaut i oszczęd-
niej niż on nadawał sztukom koloryt rzymski, upominał się właśnie 
o możliwość łączenia wątków z kilku greckich sztuk w nową łaciń-
ską całość i domagał się dostosowywania komediowej obyczajowo-
ści do oczekiwań odbiorcy. 

Spór dwóch komediopisarzy ujawnia odmienne zapatrywania 
na palliatę, ale nie wiemy, czy prologi są rzeczywistym odbiciem po-
glądów ścierających się w połowie II w. p.n.e. Nie brak wśród filo-
logów głosów wskazujących na bardzo dokładnie przemyślaną pro-
gramową rolę wystąpień Ambiwiusza, który przemawiał słowami 
autora. 

Alison Sharrock27 zwraca uwagę na pojawiające się niemal na 
początku każdego prologu niczym magiczne zaklęcie słowo „poe-
ta” – stanowiące synonim Terencjusza (An. 1; Ht. 2; Eun. 3; Ph. 1;  
Hec.II orator = poeta 1; Ad. 1), co  uchodzi za jeden z dowodów na 
to, że wszystkie wystąpienia zostały bardzo starannie zaplanowa-
ne w  taki sposób, by kompozycyjnie układały się w spójną całość. 
Zgodnie z tą teorią poeta prowadzi swego rodzaju grę, w której pro-
gramowo kreuje czy też eksponuje swój konflikt z Luscjuszem, wycho-
dząc z założenia, że każda konfrontacja, spór, agon są z natury swej 
interesujące, zabawne i  stanowią istotę komedii28. Co więcej, stano-
wią też zapowiedź konfliktu, który będzie tematem otwieranego w ten 

27 Sharrock (2009: 66–67 i  75–83), stawiając tezę o  programowym wykreowa-
niu / eksponowaniu konfliktu, odpowiada też na dręczące dotąd pytanie, jak to 
możliwe, że Terencjusz już w prologu do pierwszej swej sztuki odpiera zarzuty 
oponenta. 

28 Na atrakcyjność konfliktu rozgrywanego na scenie zwraca też uwagę McElduff 
(2004: 125). 
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sposób spektaklu29. Sharrock wskazuje również na silne zależności 
werbalne między prologami a  programem poetyckim Kallimacha 
zawartym w Ajtiach (Aet. I, 21). Dostrzega w postaci „starego poety” 
(vetus poeta) taką samą literacką kreację, jaką aleksandryjski poeta 
przydzielił Telchinom – pełnili ważną funkcję programowego opo-
nenta, a tajemniczość tych postaci podnosiła atrakcyjność konfliktu. 
Wiek przeciwnika również nie pozostawał bez znaczenia, dodatko-
wo jeszcze eksponował kontrast między starym a nowym.

Spór przedstawiony w prologach, choćby był tylko chwytem re-
torycznym, pokazuje programowe założenia Terencjusza, który wy-
powiadał się przeciwko praktykom takich twórców jak Luscjusz. „Sta-
ry poeta” został wykreowany na zwolennika wiernego tłumaczenia 
greckich oryginałów bez prawa do kontaminacji i zmian w obrębie re-
aliów. Terencjusz zaś upominał się właśnie o możliwość łączenia wąt-
ków z kilku greckich sztuk w nową łacińską całość i domagał się do-
stosowywania komediowej obyczajowości do oczekiwań odbiorcy. 

Sześć komedii i ich didaskalia

Dość szczegółowych informacji na temat twórczości Terencjusza 
dostarczają didaskalia do jego sztuk. Te antyczne „metryki wysta-
wienia” przygotowywano z  myślą zarówno o  dyrektorach trup te-
atralnych, jak i  urzędujących władzach. Pozwalały bowiem tym 
pierwszym na orientację, co już zostało przerobione na łacinę, by 
w ten sposób uniknąć posądzenia o oszustwo, urzędnicy zaś, posia-
dając wykaz cech rozpoznawczych utworu, mogli zapobiegać nad-
użyciom30.

29 Propozycję, by prologi traktować jako integralną część sztuki i  widzieć ich 
związki z fabułą, wysuwa też John Henderson (2004: 63). 

30 Brożek (1960: 83–94) szczegółowo przedstawia różne teorie związane z ustale-
niem na podstawie didaskaliów chronologii sztuk. Przyjmuje, że didaskalia od-
notowują zawsze pierwsze wystawienie komedii, a podstawą ich kolejności jest 
nie numeracja, ale dane na temat urzędujących konsulów. Odrzuca też wszyst-
kie teorie o  związkach między kolejnością komedii w  kodeksach a  ich chro-
nologią, zwracając uwagę, że duże znaczenie w  ustaleniu porządku utworów 
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Didaskalia zostały wpisane razem z komediami do manuskryp-
tów, a  dodatkowo Donat sparafrazował je w  swoim komentarzu. 
Dzięki temu możemy odtworzyć także jedyne niezachowane dida-
skalia do Dziewczyny z Andros. 

Przyjrzyjmy się zatem, jakiej wiedzy dostarczają te zapiski. Wy-
nika z nich, że najczęściej Terencjusz korzystał z twórczości Menan-
dra jako wzoru dla swoich sztuk (An., Ht., Eun., Ad.)31. Didaskalia 
odnotowują jedynie raz Apollodora z Karystos32 (Ph.), choć już Do-
nat i Eugrafiusz potwierdzali, że także Teściowa powstała z inspiracji 
twórczością tego komediopisarza. Od Terencjusza (Ad. 6–11) wiemy 
zaś, że do Braci wprowadził scenę z dzieła innego popularnego twór-
cy greckiej komedii nowej, Difilosa (Diphilos)33. 

W didaskaliach czytamy, że Terencjusz zawsze powierzał swo-
je sztuki doświadczonemu kierownikowi trupy teatralnej, Lucjuszo-
wi Ambiwiuszowi Turpionowi34. Pojawia się też przy nim imię Lu-

w  manuskryptach ma układ alfabetyczny. Zob. też podrozdział Manuskrypty 
w rozdziale 2 części I.

31 Badania nad stopniem zależności Terencjusza od greckich wzorów wykazu-
ją jego daleko idącą swobodę i oryginalność. Nie będziemy jednak tutaj refe-
rować dyskusji naukowej dotyczącej tych zagadnień, a jedynie odwoływać się 
do niej przy omawianiu konkretnych problemów, jeśli kwestia zależności od 
greckiego źródła będzie miała znaczenie dla wywodu lub interpretacji. Czytel-
ników zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłamy do monografii Eckarda 
Lefèvre’a (1978, 1994, 1999, 2003, 2008).

32 Apollodor z Karystos na Eubei (III w. p.n.e.), uważany za ucznia Menandra, pię-
ciokrotnie zwyciężył w ateńskim agonie teatralnym. Niestety niewiele zachowa-
ło się z jego twórczości. W sprawie zależności Terencjusza od Apollodora zob. 
Lefèvre (1999).

33 Difilos urodził się w  Synopie ok. 360/350 r. p.n.e., napisał mniej więcej 100 
sztuk, z których znamy w przybliżeniu 60 tytułów, a wśród nich także ten po-
dany przez Terencjusza jako źródło jego inspiracji: Synapothnescóntes – Wspól-
nie umierający. Zachowało się ponad 100 fragmentów. Na jego komediach 
Plaut oparł dwie swoje sztuki: Casina (Kasina, Panna Młoda, Bazylia) i Rudens 
(Lina).

34 Czas świetności Ambiwiusza Turpiona przypada na lata 185–160 p.n.e. Wiado-
mo (Terencjusz, Hec. 14–15), że pomagał on Cecyliuszowi na początku jego ka-
riery, ale nieśmiertelność zapewniły mu role w  komediach Terencjusza. Jako 
dyrektor trupy teatralnej był zapewne zaangażowany w walkę o scenę z kon-
kurencyjnym zespołem Luscjusza z  Lanuwium. Anegdota przekazana przez 
Donata (ad Ph. 315) mówi, że kiedy Ambiwiusz dobrze zagrał rolę pijanego, 
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cjusza Atyliusza z Preneste, prawdopodobnie współorganizatora lub 
drugiego aktora w tej samej trupie. Niektórzy badacze widzą w nim 
również inscenizatora późniejszych wznowień35. Tylko raz obok 
Ambiwiusza wymienia się bliżej nieznanego nam Lucjusza Sergiu-
sza Turpiona (Lucius Sergius Turpio). Być może to także współor-
ganizator lub aktor, lub autor kolejnych adaptacji, jednak nieco wąt-
pliwości budzi identyczny z  Ambiwiuszem przydomek – Turpion.

Dzięki tym urzędowym adnotacjom wiemy, że muzykę do sztuk 
komponował zawsze niewolnik Klaudiusza, Flakkus. Była ona prze-
znaczona na dwa aulosy36, a w komedii Bracia wykorzystano aulo-
sy sarrańskie37.

Terencjusz zawołał, że dokładnie tak wyobrażał sobie tego pasożyta. Turpion, 
gdy występował w komediach Terencjusza, był już doświadczonym, ale też i sta-
rym artystą, skarżącym się na trudy gry w rolach wymagających szybkiego tem-
pa (Terencjusz, Ht. 35–45). Cyceron (Cato 48) podaje, że mimo zapędów, by pu-
bliczność uczyć i wychowywać, a nie tylko bawić, potrafił wzbudzić zachwyt 
zarówno wśród starszych, jak i wśród młodzieży. 

35 Sztuki Terencjusza cieszyły się popularnością w  starożytności. Świadectwo 
takich wznowień przynosi Kodeks Bembinus. Zawiera didaskalia do kome-
dii Phormio zupełnie odmienne od zapisów spotykanych w innych kodeksach 
i u Donata. Pojawiają się tam inne święta (ludi Megalenses) i inni konsulowie, 
niektóre informacje zostały pominięte (nazwiska edylów, aktorów i muzyków). 
Szczegółowa analiza tych danych pozwala sformułować tezę, że didaska-
lia odnotowują spektakl wystawiony w 106 r. p.n.e.; zob. Tansey (2001: 31–32, 
39–42). 

36 Nazwa tego instrumentu znaczy „przewód” lub „rura”. Klasyfikuje się go jako 
dęty, podobny z wyglądu do piszczałki z otworami na palce. Wykonywano go 
z  różnych materiałów: z  bambusa lub kości, najczęściej goleni, skąd wzięła 
się łacińska nazwa tibia. Brzmieniem przypominał obój, a  zasadnicza różni-
ca polegała na tym, że miał dwa ustniki i dwie rury foniczne. Aulos, z wyglądu 
podobny do dwóch fletów prostych, przywiązywano sobie wokół głowy taśmą 
(rodzajem bandaża) z  otworami na dwie piszczałki i  grano równocześnie na 
obu rurach w ten sposób, że lewa ręka niosła melodię, prawa zaś akompania-
ment. Istniały dwa rodzaje aulosów: pares, czyli o równej długości rur fonicz- 
nych, i impares, z  jedną rurą foniczną dłuższą od drugiej; zob. Warron (Rust. 
1, 2, 15–17). Od długości rur fonicznych zależała wysokość dźwięków – im były 
dłuższe, tym niższy dźwięk. Rozpiętość dźwięków w aulosie obejmowała dwie 
oktawy.

37 Przymiotnik może wskazywać na pochodzenie fenickie tego instrumentu; zob. 
Landels (1999: 189). Serwiusz (in Ecl. 2, 506) podaje, że swą nazwę zawdzięcza 
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Didaskalia podają, że Terencjusz czterokrotnie (An., Hec.I 38, Ht., 
Eun.) dawał przedstawienia podczas kwietniowych świąt ku czci 
bogini Kybele, na ludi Megalenses. Dwukrotnie jego komedie (Ph.,  
Hec.III) pojawiły się na scenie w czasie obchodów ludi Romani – naj-
starszego rzymskiego święta, ustanowionego na cześć Jowisza i ob-
chodzonego zawsze we wrześniu. Dwie sztuki (Hec.II, Ad.) zostały 
też włączone do programu uroczystości pogrzebowych ojca Scypio-
na, Lucjusza Emiliusza Paulusa.

Najbardziej jednak oczekujemy po didaskaliach, że pomogą nam 
ustalić datację komedii. Zakładając, że odnotowują one premierowe 
wystawienie każdej z  nich, możemy przez identyfikację urzędują-
cych konsulów i odpowiedzialnych za organizację świąt edylów ku-
rulnych ustalić kolejność poszczególnych wystawień. Wynika z nich 
następujący porządek: 

166 r. p.n.e. kwiecień I Andria
165 r. p.n.e. kwiecień (V) Hecyra I
163 r. p.n.e. kwiecień III Heauton Timorumenos
161 r. p.n.e. kwiecień II Eunuchus
161 r. p.n.e. wrzesień IV Phormio
160 r. p.n.e. ? (V) Hecyra II
160 r. p.n.e. ? VI Adelphoe
160 r. p.n.e. wrzesień V Hecyra III

łatwo dostrzec, że chronologia uzyskana z analizy didaskaliów nie 
zgadza się z  podaną w  nich numeracją komedii (rzymskie cyfry 

dawnej nazwie miasta Tyr – Sarrana. Prawdopodobnie składał się z dwóch rów-
nej długości rur fonicznych. 

38 Wystawienie komedii Hecyra zostało odnotowane trzykrotnie, ponieważ do-
piero za trzecim razem udało się przedstawienie dograć do końca. Przyczyna 
leżała w zachowaniu widowni, która była tak podniecona mającymi nastąpić 
po przedstawieniu pokazami pięściarzy i  linoskoczka (za pierwszym razem) 
oraz walkami gladiatorów (za drugim razem), że nie pozwoliła aktorom dokoń-
czyć spektaklu i zmuszono ich do opuszczenia sceny; zob. Gilula (1978: 45–49), 
Sandbach (1982: 134–135). Ponieważ sztuka nie została wystawiona w całości, 
można ją było wprowadzić na scenę jako nową; zob. Skwara (2006a: 164, przy-
pis 5). 
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w nawiasie). Tymczasem ta kolejność jest identyczna z porządkiem, 
w jakim zapisano teksty sztuk w kodeksie bembińskim39, a ten układ 
nie brał pod uwagę datacji poszczególnych utworów40. 

Chociaż niektórzy filologowie41 kwestionują chronologię opar-
tą na analizie didaskaliów, to jednak właśnie taki porządek cieszy się 
dziś powszechną akceptacją42. 

39 Zob. podrozdział Manuskrypty w rozdziale 2 części I.
40 Proces przekształcania się kolejności zapisu sztuk szczegółowo tłumaczy 

Brożek (1960: 90–91), podając, że Donat znał wydanie Terencjusza w porządku 
alfabetycznym, ale istniał też inny porządek uwzględniający źródła inspiracji – 
najpierw wszystkie sztuki z Menandra, potem z Apollodora. Z połączenia obu 
tych układów, a także przesunięcia Braci na koniec szeregu jako sztuki wysta- 
wionej na pogrzebie Emiliusza Paulusa w 160 r. p.n.e. powstał nowy układ zgod-
ny z zapisem numerycznym w didaskaliach. 

41 Głównie kwestionuje się uznawanie didaskaliów za źródło pozwalające ustalić 
chronologię. Uważa się natomiast, że o kolejności sztuk decyduje analiza pro-
logów. Na tej podstawie Leo Gestri (1936: 61–105) określa porządek następu-
jąco: Hec. I–III, An., Ph., Eun., Ht., Ad.; R. Blum (1936: 106–116) proponuje:  
An. I, Hec. I–III, An. II, Ph. I, Ht., Eun., Ph. II, Hec. IV, Ad., Hec. V; Harold B. 
Mattingly (1959: 148–73), a za nim Forehand (1985: 8–12) uznają kolejność: An., 
Ht., Ad., Hec. I–III, Ph., Eun.

42 Chronologię wynikającą z  analizy didaskaliów zaproponował Karol Dziatzko 
(1865, 1866, 1884a). Ustalenia te akceptuje: George E.  Duckworth (1952: 60); 
Brożek (1960: 92); Levèvre (2002: 235–238); Kruschwitz (2004: 168).





rozdział 2
Od oryginału do przekładu

Nie tylko ustalenie dokładnego życiorysu Terencjusza czy datacji 
jego sztuk przysparza nam kłopotów. Nie dysponujemy także teks- 
tem jego komedii pochodzącym z  tamtego okresu. Wprawdzie 
pierwsza publikacja musiała nastąpić zaraz po śmierci poety – dla-
tego zachowały się oryginalne prologi i  zakończenia, ale dostępna 
nam dziś najwcześniejsza kopia wszystkich dzieł pochodzi dopiero 
z IV/V w. n.e. i jest znana jako Kodeks Bembinus.

Nie jest to najstarsze źródło naszej znajomości tekstu Teren-
cjusza. W przekazie rękopiśmiennym ogromną rolę odegrali staro-
żytni badacze, filologowie i komentatorzy, którzy cytując dostępne 
im manuskrypty, opatrywali je uwagami na temat form gramatycz-
nych, różnic pojawiających się w innych manuskryptach, zestawiali 
odmienne lekcje lub proponowali swoją interpretację przywoływa-
nego passusu. Tak więc owi gramatycy odegrali niebagatelną rolę 
w  kształtowaniu tradycji przekazu, choć ich prace nie dostarczają 
nam pełnego tekstu komedii Terencjusza. Jednak zasadnicza war-
tość ich uwag polega na tym, że są one wcześniejsze niż najstarszy 
zachowany kodeks, co oznacza także, że być może komentatorzy 
korzystali z  innych wcześniejszych egzemplarzy. A zatem ustalenie 
właściwej lekcji wymaga nie tylko zestawienia kodeksów, ale rów-
nież porównania ich z wersjami cytowanymi przez starożytnych ko-
mentatorów. 

Śledzenie tradycji przekazu to fascynująca przygoda, ale też bar-
dzo zawikłana i skomplikowana zagadka historii. Mimo to warto po-
znać najważniejsze informacje, które pomogą zrozumieć istotę pro-
blemów dyskutowanych w tekście komedii Terencjusza. 



58 CZęŚć I .  WOKół TERENCJUSZ A

Manuskrypty

Zacznijmy od manuskryptów. Nigdy nie ustalono ich dokładnej licz-
by, ale przyjmuje się, że istnieje ponad 600 kodeksów, zawierających 
sztuki Terencjusza w całości lub przynajmniej ich część43. Niestety, 
spośród nich tylko cztery pochodzą ze starożytności, a na domiar 
złego trzy obejmują jedynie drobne urywki komedii i dlatego zupeł-
nie nie bierze się ich pod uwagę. 

Rozczarowanie to jednak w pełni rekompensuje czwarty manu-
skrypt znany jako bembiński, pochodzący prawdopodobnie z Italii, 
datowany na IV albo V w. n.e. Obecnie znajduje się w Watykanie 
(Vat. lat. 3226) i określa się go jako manuskrypt A lub Bembinus44, 
ponieważ w XV w. znajdował się w posiadaniu rodziny Bembo45. 

Pozostałe manuskrypty pochodzą ze średniowiecza lub renesan-
su i często są nazywane Kalliopiuszowymi, od nazwiska nieznane-
go nam bliżej Kalliopiusza (Calliopius), który na większości z nich 
umieścił notkę – Calliopius recensui(t) albo feliciter Calliopio bono 
scholastico. Powtarzający się w nich szereg tych samych błędów po-
zwala sądzić, że manuskrypty Kalliopiusza są kopią jednego wcześ- 
niejszego źródła. Bembinus nie należy do tej grupy, ponieważ przy-
nosi poprawną wersję tekstu tam, gdzie Calliopius ma przekręcenia 
i  interpolacje. Z  drugiej jednak strony bez trudu można dostrzec 
wiele wspólnych błędów (prawie 100), co każe podejrzewać, że oba 

43 Wnikliwy opis tradycji rękopiśmiennej wraz z  wykazem różnic między 
manuskryptami podaje John N. Grant; tam też znajduje się wykaz ważniejszych 
manuskryptów; zob. Grant (1986: 3–17, 249–252); Andrieu (1940: 11–22) oraz 
Jachmann (1924).

44 Zagadnienia związane z  kodeksem bembińskim: jego historię, opis, datację 
i okoliczności powstania szczegółowo omawia Sesto Prete (1970: 7–53). Pozycja 
zawiera także reprodukcję stron kodeksu. Zob. też: Mountford (1934). 

45 Nie sposób prześledzić wcześniejszych losów tego kodeksu. Wiadomo jedynie, 
że w połowie XV w. należał do neapolitańskiego poety Porceliusa Pandonie-
go, a potem znalazł się w rękach weneckiego wielmoży i humanisty, Bernarda 
Bemba, który zostawił go z kolei synowi. W 1579 r. znany bibliofil i kolekcjoner  
Fulvio Orsini odkupił manuskrypt, by w 1600 r. przekazać go w testamencie Bi-
bliotece Watykańskiej, gdzie znajduje się do dziś; zob. Coury (1982a: XXIV); 
Skwara (2005b: 23–28). 



59ROZDZIAł 2 .  OD ORyGINAłU D O PRZEKł ADU

manuskrypty pochodzą ze wspólnego źródła. Trudno ustalić data-
cję tego archetypu (czyli kodeksu, od którego pochodzą wszystkie 
inne zebrane manuskrypty). Oczywiście musi być wcześniejszy niż 
Bembinus, czyli jako terminus ante quem46 dla niego można uznać 
przełom IV i  V w. n.e. Ponieważ zarówno Bembinus, jak i  manu-
skrypty Kalliopiuszowe zawierają streszczenia (periochae) dokonane 
w połowie II w. n.e. przez Gajusza Sulpicjusza Apollinarisa47, nale-
ży podejrzewać, że archetyp również je posiadał, a zatem w tym wy-
padku można przyjąć za terminus post quem połowę II w. n.e. (Re-
eve 1983: 414, przypis 18). Duża liczba popełnionych w archetypie, 
a potem skopiowanych w Bembinusie i Kalliopiuszach błędów wska-
zuje, że powstał dużo później niż w czasach popularności komedii 
Terencjusza. Prawdopodobnie on także był zepsutą wersją jakiegoś 
wcześniejszego, poprawniejszego źródła, z którego musiał korzystać 
Donat, gdyż w  jego cytatach nie ma pomyłek, które pojawiają się 
w dostępnych nam dziś manuskryptach48. 

Bembinus – ten najbardziej znaczący dla nas kodeks – przynosi 
tekst zapisany rustykalnymi kapitalikami, z podziałem na linie wer-
sów i  z kolejnością sztuk według chronologii proponowanej przez 
numerację w antycznych didaskaliach i powtórzoną przez Donata: 
Andria, Eunuchus, Heauton Timorumenos, Phormio, Hecyra, Adel-
phoe. Niestety tekst nie jest kompletny: brakuje wersów w  kome-
diach Andria (1–786) oraz Hecyra (1–37), a pewne partie ze sztuk 
Andria (787–888) i Adephoe (915–997) są trudne od odcyfrowania. 

46 Wyznaczanie przedziałów czasowych tzw. terminus ante / post quem jest 
metodą ustalania datacji stosowaną w badaniach historyczno-literackich. Pole-
ga na określeniu dwóch dat:

 – daty, po której z całą pewnością musiał powstać utwór, ponieważ zawiera alu-
zje do wcześniejszych wydarzeń (terminus post quem);

 – daty, przed którą został napisany, ponieważ wspominają o nim inne źródła 
(terminus ante quem).

47 Zob. przypis 64 w części I.
48 To twierdzenie nie może być jednak traktowane jako pewnik. Benjamin A. Vic-

tor (1990: 161) podaje przykłady, jak autorytet Donata może zaważyć na utrzy-
mywaniu się błędu w odczytaniu oraz na przekonaniu badaczy, że właśnie taka 
forma jest prawidłowa. 
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Dodatkową komplikacją jest zapisanie tekstu komedii w  jed-
nej ciągłej linii bez przerw między wyrazami. Podział na sceny za-
znaczono przez umieszczenie imion postaci biorących w niej udział 
wraz z określeniem (czerwonym kolorem) maski (czyli postaci), jaką 
reprezentują. Imionom przyporządkowano greckie litery, które służą 
do wskazywania osoby wygłaszającej daną kwestię49.

Niekiedy na marginesie pojawiają się scholia pochodzące z ko-
mentarza Donata50. Pod koniec V w., a może już nawet w VI w. n.e. 
do manuskryptu wprowadzono poprawki ręką jakiegoś bliżej nie-
znanego nam Jowialisa lub Jowialesa (Jovialis / Joviales), który do-
konał korekt, wzorując się na wersjach Kalliopiuszowych51. Potem 
anonimowi scholiaści umieścili na manuskrypcie ok. 1500 adnotacji 
znanych dziś jako Scholia Bembina.

Manuskrypty określane jako Kalliopiuszowe zachowały się w ol-
brzymiej liczbie, jest ich co najmniej kilkaset. Są pisane minuskułą 
i przedstawiają odmienną kolejność sztuk niż Bembinus. Niektóre 
z nich starają się zachować metryczny układ tekstu, inne przynoszą 
zaś tekst zapisany jak prozę. Kalliopiusze można podzielić na dwa 
typy manuskryptów Γ (γ) i Δ (δ), które zostały wyznaczone przez 
różnice w tekście oraz odmienną kolejność sztuk. 

Podgrupa γ przynosi trudny do wyjaśnienia porządek komedii: 
An., Eun., Ht., Ad., Hec., Ph.52, manuskrypty typu δ mają natomiast 
układ alfabetyczny, jeśli przyjąć, że Phormio znajduje swoje miejsce 
pod F, a nie pod P. Druga wyraźna różnica polega na tym, że w gru-

49 Elaine M. Coury (1982a: XXVII–XXVIII) w  swoim wydaniu Phormio Teren- 
cjusza zamieszcza fotokopię wszystkich kart z  kodeksu bembińskiego, na 
których umieszczono tekst tej sztuki. 

50 Dokładniejsze omówienie tego zagadnienia – Scholia Bembina, s. 70–73.
51 Szczegółowo wszystkie poprawki Jowialisa wraz w ewentualnymi wyjaśnienia-

mi omawia John Douglas Craig (1927). 
52 Friedrich Leo (1883: 319) uważa, że w  manuskryptach grupy γ sztuki zostały 

ułożone według greckich wzorów – najpierw cztery sztuki inspirowane Menan-
drem, potem dwie ostatnie – Apollodorem. Grant (1973: 102–103) jednak pro-
ponuje uznać, że ten porządek jest skutkiem kopiowania tekstu z dwutomowej 
edycji opartej na chronologicznym układzie pierwszych trzech komedii, poja-
wiającym się w Bembinusie, oraz na alfabetycznej kolejności pozostałych trzech 
komedii.
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pie γ pojawiają się miniatury zdobiące poszczególne sceny, podczas 
gdy manuskrypty typu δ są pozbawione jakichkolwiek ilustracji53. 

Podział manuskryptów na typ γ i δ nie jest wyraźny ani łatwy, 
istnieje bowiem spora liczba takich (stanowiących wręcz osobną 
grupę sygnowaną jako μ mixti), które są w większym lub mniejszym 
stopniu połączeniem obu wzorów. Niekiedy mamy do czynienia 
z  przemieszaniem wewnątrz poszczególnych sztuk, spowodowa-
nym zapewne tym, że kopista przepisujący tekst miał dostęp do obu 
rodzajów manuskryptów i wprowadzał do wersji γ pewne pomysły 
z grupy δ lub odwrotnie. Istnieją jednak i takie manuskrypty, w któ-
rych dla części sztuk użyto jako wzoru typu γ, a dla pozostałych ko-
medii – typu δ. 

Współcześni wydawcy Terencjusza używają średniowiecznych 
manuskryptów, a porównując wersję γ i δ, starają się zrekonstruować 
typ Σ, który następnie porównuje się z Bembinusem (A). Jeśli A i Σ 
różnią się, nie uznaje się żadnego z nich automatycznie za bardziej 
wiarygodny, ale każdy przypadek rozpatruje się oddzielnie. Trzeba 
jednak podkreślić, że jeśli A  i γ przynoszą tę samą wersję, ale od-
mienną od δ, to uznaje się za prawidłową zgodność A–γ. I odwrot-
nie, jeśli A i δ są identyczne, to mają przewagę nad γ. 

Mimo że manuskrypty A i Σ zawierają pewną liczbę wspólnych 
błędów54, a A dodatkowo ma jeszcze inne, niespotykane w Σ prze-
inaczenia, to i tak uważa się go za ważniejszy, bynajmniej nie wyłącz-
nie dlatego, że jest starszy. Przyczyn takiego postępowania należy 
doszukiwać się w tym, że ma relatywnie mniej usterek i interpola-
cji, podczas gdy kodeksy zaliczane do grupy Σ wykazują wiele zmian 
w  tekście, które wzbudzają podejrzenie, że zostały wprowadzone, 

53 Opis ilustrowanych manuskryptów wraz z przykładami miniatur znajduje się 
w: Skwara (2005b: 23–25). Zob. też: Wright (1993a i 1993b).

54 Trzeba brać pod uwagę także błędy popełniane przez kopistów. Oprócz myle- 
nia liter, linii i innych tego typu mechanicznych błędów, w literaturze dramatycz- 
nej jednym z częstych błędów jest mylenie końcówek osobowych czasowników, 
jako że częściej niż w innych dziełach używa się tutaj pierwszej i drugiej osoby. 
Ciekawy artykuł, pokazujący metody korygowania tego rodzaju błędów, pre-
zentuje Grant (1984). Zob też: Zetzel (1974), Hooker (1977), Levy (1978), Vic-
tor (1993, 1999, 2007b).
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by ułatwić lekturę Terencjusza (np. dla potrzeb szkoły). Jeśli chodzi 
o grupę manuskryptów Σ, to zwykle uznaje się przewagę typu δ nad 
γ, choć nie wszyscy filologowie podzielają to zdanie (Duckworth 
1952: 438; Reeve 1983: 413). 

Podział na akty i sceny

Mimo że obecnie komedie Terencjusza wydaje się z podziałem na 
akty, to trzeba pamiętać, że nie pochodzi on od autora, który pisał 
swoje sztuki jako jednorodne przedstawienie (Skwara 2005b: 28–30). 
Układ z wydzieleniem aktów i  scen pochodzi od rzymskich uczo-
nych, którzy wiedzieli, że podobny podział stosowano w  greckich 
oryginałach. Donat (ad Ad. praef. 1, 4; ad An. praef. 2, 3; ad Eun. 
praef. 1, 5) i Ewancjusz55 (3, 1) wprowadzili go zatem do Terencju-
szowych sztuk, choć ten pierwszy przyznawał, że miał z tym niemało 
trudności. Jednak pomysł zaznaczania aktów prawdopodobnie nie 
pochodzi od któregoś z nich, jeśli bowiem wierzyć słowom Donata 
(ad Hec. praef. 3, 6), znany był już Warronowi. Skoro zatem Teren-
cjusz nie stosował w swoich komediach podziału na akty, warto za-
stanowić się, skąd wzięła się tradycja takiego wydawania jego kome-
dii (Duckworth 1952: 99; Beare 1950: 188–210). 

Zarówno tragedia grecka, jak i komedia staroattycka nie znały 
nawet takiego pojęcia jak akt. Dopiero odkrycia papirusów ze sztu-
kami Menandra rzuciły pewne światło na całą sprawę. Okazało się, 
że komediopisarz, eliminując chór z  fabuły swoich utworów, wy-
korzystywał go jako interludium. W ten sposób jego komedie były 
przerywane występami jakiegoś bliżej nieokreślonego chóru, co za-
znaczano jedynie w  tekście wyrazem χορου̃ (chorú), rozumianym 
jako miejsce w sztuce dla chóru. Oddzielona w ten sposób partia sta-
nowiła jeden spójny epizod akcji, ale nie mamy pewności, że w każ-
dej komedii były cztery takie przerwy, co oznaczałoby pięć wydzie-

55 Ewancjusz (IV w. n.e.) napisał komentarz do Terencjusza, zachowany dziś jedy-
nie we fragmentach (De fabulis, Excerpta de comoedia), które Donat włączył do 
swego dzieła. 
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lonych części całej fabuły. Wprowadzenie tego rodzaju interludiów 
zostało jednak przez Rzymian odebrane jako podział na części, na-
zwane ich własnym, łacińskim terminem – actus. 

Ponieważ autorzy palliaty zrezygnowali z  chóru, nie troszczy-
li się zatem o to, w którym miejscu miałby pojawić się jego występ 
jako przerywnik w  ich rzymskiej przeróbce. Co więcej, starali się 
nadać swojej sztuce spójność, więc starannie eliminowali tego ro-
dzaju przerwy.

Na decyzję rzymskich uczonych, by dokonać podziału sztuk na 
akty, niewątpliwie miała wpływ świadomość, że w greckich orygi-
nałach oddzielano poszczególne części. Zapewne nie bez znaczenia 
była także opinia Horacego (Ars 189–190), który uznał pięć aktów za 
obowiązującą regułę w komedii. 

Głównym wyznacznikiem podziału tekstu na akty jest zwykle 
pusta scena, którą uważa się za swoistą pauzę w  przedstawieniu56. 
Problem jednak w tym, że liczba takich miejsc u Terencjusza waha 
się od dwóch (An.) do dziesięciu (Ad.) i w żadnej sztuce scena nie 
pozostaje pusta dokładnie cztery razy, tak aby bez trudu zastosować 
regułę pięciu aktów57. Najbardziej logiczne wydaje się wprowadze-
nie przerwy tam, gdzie ta sama postać opuszcza scenę, by następnie 
znów się na niej pojawić (np. wejście do domu i ponowne wyjście 
z niego). Ale i takie przypadki nie zdarzają się dokładnie cztery razy, 
by można było w ten sposób podzielić fabułę na pięć aktów. 

Trzeba zatem wyraźnie powiedzieć, że nic nie uprawniało Dona-
ta do wyznaczania w sztukach Terencjusza podziału na pięć aktów58. 
Zastosowana tutaj praktyka prawdopodobnie jest jedynie rezulta-

56 Nie jest to jednak oczywiste, gdyż niekiedy postacie opuszczają scenę więcej niż 
cztery razy, czego nie można utożsamiać z przerwą w akcji. Na przykład w ko-
medii Rudens Plauta scena jest pusta 10 razy, ale nikt nie przypuszcza, by to 
uprawniało do podziału sztuki na 11 aktów; zob. Duckworth (1952: 98).

57 Terencjusz stosował technikę łączenia, sklejania scen przez zatrzymywanie po-
staci przed oczyma widzów po to, by mogła oglądać wejście kolejnych bohate-
rów i wówczas przyłączyć się do ich konwersacji; zob. Lowe (1983a: 440–449); 
Lefèvre (1969: 75).

58 Prawdopodobnie rzymski uczony, pisząc swój komentarz, miał przed oczyma 
greckie oryginały, na podstawie których dzielił palliatę na akty. Miał z tym jed-
nak niemały problem, gdyż nie zawsze greckie sztuki zachowywały podział na 
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tem rzymskiej pedanterii opartej na autorytecie Horacego59 i wspar-
tej uwagami Warrona. W tej sytuacji najbardziej odpowiednie było-
by wydawanie tekstów Terencjusza jako jednolitej sztuki, ale trudno 
odrzucić tradycję, która sięga czasów starożytnych, a kontynuują ją 
również renesansowi wydawcy60.

Chociaż manuskrypty nie dzielą komedii na akty, to jednak 
przynoszą czytelny podział na sceny, których wyznacznikiem jest 
wejście nowej osoby mówiącej. Jest to najbardziej wyraźne w  ma-
nuskryptach ilustrowanych, gdyż wówczas pojawiają się w  tych 
miejscach miniatury. W  pozostałych kodeksach na początku ko-
lejnej sceny jest zamieszczona lista postaci biorących w niej udział 
wraz z określeniem roli, jaką przyjdzie im zagrać, np.: Eun. V, 1 –  
„Thais meretrix, Pythias ancilla” („Taida hetera, Pytia niewolnica”) 
(Barsby 1999a: 31). 

Zmiana osoby mówiącej jest zaznaczana w manuskryptach na 
dwa sposoby. Większość manuskryptów używa abrewiacji imienia 
postaci i kiedy następuje zmiana, na marginesie lub w konkretnym 
miejscu pojawia się umówiony skrót61. 

Bembinus stosuje natomiast algebraiczny system zaznaczania 
atrybucji, np.: Eun. IV, 7 – A = Gnatho, γ = Chremes, δ = Thraso,  
Ε = Thais, Φ = Sanga, i takie właśnie symbole pojawiają się w miej-
scu zmiany postaci mówiącej. Symbole są jednak przypisane różnym 
postaciom w  różnych scenach, stąd wniosek, że być może są one 

pięć części, a z drugiej strony Terencjusz kontaminował i  łączył wątki w  taki 
sposób, by wyeliminować ową przerwę w akcji; zob. Beare (1950: 208).

59 Beare (1950: 209) uważa, że źródeł teorii Horacego należy szukać w  greckiej 
praktyce teatralnej, która zakładała, że w tragedii powinny być trzy epizody albo 
że są cztery pieśni chóru. 

60 Do dzisiaj kwestia podziału na akty jest wciąż otwarta i  dyskutowana, czego 
dowodem są propozycje sugerowane przez Lawrence’a Jr. Richardsona (2006: 
29–36). Dyskusję na tamat podziału sztuk Terencjusza na akty i  zestawienie 
wszystkich propozycji przynosi Lefèvre (1994: 149–151; 1999: 148; 2003: 148– 
–149; 2008: 156–157). Widać wyraźnie, że zdania filologów są w wielu kwestiach 
bardzo podzielone.

61 Wcześniejsze papirusy zawierające teksty dramatyczne używają kresek na mar-
ginesach (paragraphoi) lub dwukropka (dikola) w środku tekstu na zaznacze-
nie zmiany osoby mówiącej. Taki system oczywiście stwarza ogromne pole dla 
błędów w atrybucji tekstu; zob. Lowe (1962: 28).
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przyporządkowane aktorom, a nie osobom dramatu. Niekiedy ten 
sam symbol przypisano zarówno postaci męskiej, jak i kobiecej, co 
pozwala sądzić, że sztukę grywano w masce (a przynajmniej ozna-
czenia pochodzą z czasów, gdy komedię Terencjusza jeszcze lub już 
grywano w masce) (Jory 1963: 73–77; Wahl 1974)62. 

Jak widać, ustalenie jednej wersji tekstu komedii Terencjusza 
mimo zachowania ogromnej liczby manuskryptów nie jest zada-
niem prostym, a co więcej – zapewne też nigdy ostatecznym i satys-
fakcjonującym wszystkich badaczy63. 

Świadectwa starożytnych, komentarze, scholia

Manuskryptom zawdzięczamy przekaz, który na przestrzeni wieków 
uległ tak dużym modyfikacjom, że trudno uznać go za jednolity. Nie 
należy jednak sądzić, że pod koniec IV w. n.e. istniała jeszcze jakaś 
jedna poprawna wersja komedii Terencjusza, która stała się archety-
pem wszystkich późniejszych manuskryptów (Craig 1929: 10). Wy-
starczy porównać tekst zachowanych komedii z różnego rodzaju cy-
tatami przekazanymi nam przez starożytnych. 

Lista tych, którzy komentowali twórczość Terencjusza, jest dość 
długa. Już w II w. p.n.e. na temat jego komedii wypowiadali się: tra-
gediopisarz Lucjusz Akcjusz, Wolkacjusz Sedigitus, Lucjusz Eliusz 
Stilon i Marek Terencjusz Warron. W wiekach następnych głos za-
bierali: Marek Waleriusz Probus, Emiliusz Asper, Arruncjusz Celsus, 
Heleniusz Akro, Ewancjusz (Coury 1982a: XXIII–XXIV). Więk-
szość z  tych omówień, niestety niezachowanych, stała się cennym 
źródłem dla kolejnych gramatyków i scholiastów. 

62 Zdania filologów w  sprawie momentu wprowadzenia maski w  palliacie są 
podzielone. W sprawie dyskusji na ten temat zob. Skwara (2001: 186–187). 

63 Victor (2007a), powołując się na Lucio Ceccarellego (1992), postuluje prze-
badanie także późniejszych manuskryptów, które dotąd nie były brane pod 
uwagę przy wydaniach krytycznych. Wykazują one zwykle więcej błędów niż 
te najlepsze pochodzące ze średniowiecza, ale zauważa się w nich zgodność ze 
świadectwami starożytnymi w zakresie poprawnych i błędnych lekcji. Istnieje 
więc możliwość, że są kopią jakiegoś wcześniejszego manuskryptu. 
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Nie wszystko przepadło – dysponujemy napisanymi przez Sulpi-
cjusza Apollinarisa64 w pierwszej połowie II w. n.e. periochami, czyli 
wierszowanymi streszczeniami sztuk. Znamy także pochodzący  
z IV w. n.e. najcenniejszy komentarz autorstwa Eliusza Donata, któ-
ry wykorzystuje się dziś do ustalania poprawnej wersji tekstu. Pomo-
cą służą także późniejsze prace o charakterze lingwistyczno-grama-
tycznym i oczywiście licznie przywoływane przez całą starożytność 
cytaty. 

Najwięcej passusów i sentencji z komedii Terencjusza zawdzię-
czamy Cyceronowi, który miał szczególną słabość do tego komedio-
pisarza i zacytował go ponad 60 razy. Różnice między tym, co podaje 
Cyceron, a  tym, co przynoszą kodeksy, są jednak znaczne. Mniej-
sze odstępstwa należy przypisać niedokładności mówcy, który – jak 
większość starożytnych – cytował z  pamięci, często niedokładnie, 
wręcz improwizując, ale z  zachowaniem sensu i  poprawności me-
trycznej65. Trzeba pamiętać, że Cyceron przytaczał Terencjusza jedy-
nie dla zilustrowania jakiejś filozoficznej tezy czy przykładu w mo-

64 Gajusz Sulpicjusz Apollinaris (C[aius] Sulpicius Apollinaris) – pochodził 
z Kartaginy, ale żył i pracował w Rzymie (II w. n.e.). Był nauczycielem cesarza 
Pertinaksa oraz Gelliusza (4, 17, 11; 13, 18, 2). Manuskrypt bembiński zawiera 
dokonane przez niego streszczenia, zwane periochami (periochae) albo z łaciny – 
argumentami (argumenta). Każde z nich ma 12 wersów w senarach jambicz-
nych i próbuje naśladować styl, język i metrykę komediopisarza; zob. Skwara 
(2005b: 45, przypis 5).

65 Na przykład, kiedy Cyceron (Tusc. 3, 14, 30) mówi o korzyści, jaką się odnosi 
z uprzedzenia ewentualnych zarzutów, przywołuje scenę z Terencjusza (Ph. II, 1), 
w której stary Demifon po powrocie z podróży dowiaduje się o potajemnym 
ślubie swego syna i w monologu rozważa korzyści płynące z przygotowania się 
na podobne katastrofy. W komedii starzec mówi wtedy: „pericla, damna, exilia: 
peregre rediens semper cogitet” („niebezpieczeństwa, straty, ucieczki z domu: 
wracając z obczyzny, należy zawsze [o tym] pamiętać”, Ph. 243), a Cyceron po-
daje: „pericla, damna peregre rediens semper secum cogitet” („niebezpieczeń-
stwa, straty, wracając z obczyzny, należy zawsze [o tym] pamiętać”). A Teren-
cjuszowy wers 245 z tejże komedii: „communia esse haec, fieri posse, ut ne quid 
animo sit novom” („[takie zdarzenia] są powszechne i mogą przytrafić się każ-
demu. Wtedy nic nie zdoła zaskoczyć”), Cyceron podaje w wersji: „communia 
esse haec, nequid horum umquam accidat animo novom” („[takie zdarzenia] są 
powszechne i nigdy nic z tych rzeczy nie wyda się zaskakującym”).
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wie, a nie, by analizować zagadnienia związane z  jego komediami. 
Toteż tego rodzaju różnice w tekstach nie budzą wielkich zastrzeżeń. 

Inaczej sprawa wygląda, jeśli cytat pochodzi od rzymskiego 
uczonego i ma służyć do zilustrowania jakiegoś konkretnego słowa 
lub składni66. W tej sytuacji należy przypuszczać, że podawana wer-
sja jest poprawna i  autentyczna. Wszelkie różnice są więc jedynie 
dowodem na to, że już potencjalny archetyp, z którego powstawały 
kopie manuskryptów A i Σ, musiał odbiegać od wersji Terencjusza. 

Jeśli zatem przy ustalaniu tekstu możemy niejako zbagatelizo-
wać odmienną wersję danego cytatu podawaną przez Cycerona, to 
w przypadku czerpania z dzieł gramatyków i komentatorów, musi-
my te różnice brać pod uwagę. 

Sprawa jednak nie jest tak prosta, jakby się mogło na pierwszy 
rzut oka wydawać. Zachowały się wprawdzie i komentarze, i scholia 
do sztuk omawianego tu komediopisarza, ale czasem wprowadzają 
one jeszcze większe zamieszanie. Trudno niekiedy nawet ustalić ja-
kąś chronologię. Zaczniemy zatem od Donata, jako najważniejszego 
po kodeksach źródła naszej wiedzy o Terencjuszu. 

Eliusz Donat (Aelius Donatus), gramatyk z połowy IV w. n.e., 
był nauczycielem Hieronima, ale dziś jest znany głównie jako ko-
mentator komedii Terencjusza. Jego dzieło zachowało się w  około  
40 manuskryptach67, ale żaden z  nich nie zawiera komentarza do  
Heauton Timorumenos. Prawdopodobnie uwagi Donata do tej właś-

66 Na przykład Warron (Ling. 7, 84), cytując Terencjusza (Ad. 117), podaje: „scor-
tatur, potat, olet unguenta: de meo” („łajdaczy się, ucztuje, używa pachnideł – 
za moje”). Wers ten różni się od wersji znanej nam dzisiaj, bo ta zaczyna się od 
słowa: „opsonat, potat, olet […]” („Bawi się, ucztuje, używa pachnideł […]”); 
zob. Craig (1929: 11–12).

67 Najpełniejszym manuskryptem jest Codex Chigianus H VII 240, który przyno-
si życiorys Terencjusza pióra Francesca Petrarki (f. 1), streszczenia aktów każdej 
ze sztuk Terencjusza w kolejności: An., Eun., Ht., Hec., Ph., Ad. (f. 2r), wyciąg 
prawdopodobnie z  komentarza Giovanniego Boccaccia do komedii Querolus  
(f. 2v), życiorys Terencjusza pióra Donata (f. 3), De fabula Euanthiusa (f. 4r– 
–5v), Excerpta de comedia (f. 5v–6v) oraz komentarz do komedii: An. (f. 33r.),  
Ad. (ff. 33v–59r), Eun. (ff. 59r–95r), Hec. (ff. 95v–121r), Ph. (ff. 121r–143r); zob. 
Zwierlein (1970).
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nie komedii przepadły zanim jeszcze zaczęto kopiować manuskryp-
ty, które przetrwały do naszych czasów. 

Komentarz przypomina swoją formą dzisiejsze tego typu dzieła, 
które zawierają pojedyncze uwagi (scholia) z  kilkuwyrazowym cy-
tatem – wprowadzeniem odnoszącym się do omawianego miejsca 
(lemmata). Zasadnicza różnica polega na tym, że w dzisiejszych ko-
mentarzach zazwyczaj noty pojawiają się poniżej lub w sąsiedztwie 
analizowanego tekstu, u Donata zaś występują wyłącznie scholia bez 
komedii, której dotyczą. Mimo to dzięki treści komentarza, a także 
cytatom z  tekstu, do którego odnoszą się uwagi (lemmata), może-
my wiele powiedzieć na temat manuskryptu znajdującego się w rę-
kach Donata68. 

Dodatkowa trudność polega na tym, że komentarz, który do nas 
dotarł, nie pochodzi od Donata, ale jest późniejszą kompilacją róż-
nych scholiów. W ich skład wszedł nie tylko oryginalny tekst rzym-
skiego gramatyka, ale także późniejsze uwagi. Niektórzy filologo-
wie przypuszczają, że część z  tych not, rzekomo niepochodzących 
od Donata, została wpisana do jego komentarza z marginesów ma-
nuskryptów69. Ale nie brak i takich badaczy, którzy widzą odwrotny 
kierunek kopiowania – z komentarza do kodeksu, o czym powiemy 
przy okazji scholiów bembińskich.

Drugim ważnym dla tekstów Terencjusza komentatorem jest  
Eugrafiusz (Eugraphius). O nim samym wiadomo niewiele, nie ma 
nawet pewności, czy tak właśnie brzmiało jego imię. Jedynym źró-
dłem do poznania tego autora jest jego dzieło. Zawarte w nim uwa-
gi natury gramatycznej pozwalają przypuszczać, że Eugrafiusz znał 
prace Donata, co pozwala z kolei uznać połowę IV w. n.e. jako termi-
nus post quem. Terminus ante quem można wywnioskować jedynie 

68 Szczegółową analizę komentarza nie tylko pod względem metrycznym, gra-
matycznym i stylistycznym, ale także rozważania natury retorycznej i z zakre-
su teorii komizmu podaje w swojej książce Rainer Jakobi (1996). Zob. też: Hart-
man (1895) i Karsten (1907).

69 Taką hipotezę potwierdza podobieństwo scholiów umieszczonych na margine-
sach Bembinusa z uwagami niepochodzącymi od Donata w jego komentarzu. 
Istnieje jednak możliwość, że to jakiś czytelnik przepisał część uwag z komen-
tarza na margines Bembinusa; zob. Grant (1986: 61–96). 
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z charakteru komentarza70. Eugrafiusz niewiele ma do powiedzenia 
na temat słowotwórstwa czy konstrukcji składniowych stosowanych 
przez komediopisarza, bardziej interesuje go jego virtus oratoria. Ba-
dacze, którzy chcieli zbadać, z  jakiego manuskryptu korzystał Eu-
grafiusz przy sporządzaniu swojego komentarza, skupiali się przede 
wszystkim na lemmatach (Umpfenbach 1870: 43–46). Problem po-
lega jednak na tym, że różne manuskrypty z komentarzem Eugra-
fiusza przynoszą różne wersje owych wprowadzających cytatów. 
Szczegółowa analiza jego dzieła wskazuje, że najczęściej lemmata 
pochodzą z grupy manuskryptów oznaczanych jako δ, ale objaśnie-
nia wyraźnie wskazują na korzystanie z A. Ten pozorny paradoks ła-
two wytłumaczyć ingerencją badaczy z okresu karolińskiego, którzy 
mieli do czynienia zwykle z kodeksami Σ, chętnie zatem poprawiali 
według takiego wzorca rzadkie wyrazy i niespotykane frazy. Ustale-
nie poprawnej wersji tekstu za pomocą dzieła Eugrafiusza jest więc 
nie lada problemem. 

Prawdziwą jednak łamigłówkę przedstawiają Scholia Bembina. 
Kodeks Bembinus nosi ślady wielu rąk – oprócz głównego skryby, 
który przepisał manuskrypt, widać też drobne poprawki jakiegoś 
wczesnego korektora. W V lub VI w. n.e. Jowiales dopisał opuszczo-
ne linie i wprowadził interpunkcję. Jeszcze później na marginesach 
i między liniami tekstu pojawiły się uwagi i komentarze w pokaźnej 
liczbie ok. 1500, które dziś nazywamy Scholia Bembina. 

Adnotacje te zostały naniesione nie przez profesjonalnego skry-
bę, ale raczej mniej wprawną ręką, zapewne jakichś uczonych czytel-
ników. Analiza wpisów pozwala sformułować tezę o dwóch autorach. 
Scholiasta nr 1 częściej niż scholiasta nr 2 umieszcza komentarze do 
komedii Andria i Eunuchus, ale w Heauton Timorumenos ogranicza 
się tylko do kilku wyjaśnień. Za to Phormio i Adelphoe noszą w ca-
łości ślady ręki nr 2. Natomiast Hecyra jest wolna od jakichkolwiek 
komentarzy. 

70 Craig (1929: 84) szermuje argumentem, że tekst Eugrafiusza „nie jest wystar-
czająco głupi, by można go uważać za dzieło średniowieczne”. Paulus Wessner 
(1902: III, 6) datuje komentarz na koniec V lub początek VI w. n.e.
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Scholiasta nr 1 podaje swoje przypisy na marginesie, zachowu-
jąc stosowny odstęp od tekstu sztuki. Wpisy dokonane ręką nr 2 
muszą być późniejsze, gdyż mimo że odnoszą się do tego samego 
miejsca w komedii, pojawiają się poniżej, np. w Eunuchu pierwszy ko-
mentator wprowadził obszerną, zajmującą pięć linii adnotację do wer-
su 256, drugi zaś naniósł swoje uwagi do tegoż passusu pod swoim 
poprzednikiem, a zatem już w sąsiedztwie wersów 260–262. Niekie-
dy wpis wciśnięto między oryginał a uwagi scholiasty nr 1, co dowo-
dzi późniejszego sporządzenia tej notatki. Czasem ręka nr 2 uzupeł-
nia zastany komentarz, np. na marginesie Eunucha przy wersie 126 
widnieje objaśnienie: „Caria est nomen civitatis” („Karia to nazwa 
miasta”), a drugim charakterem pisma dodano: „vel regionis” („lub  
krainy”) (Mountford 1934: 2–4).

Uwagi dokonane ręką nr 1 są zawsze w dość dużej odległości od 
tekstu Terencjusza, na ogół więc nie nachodzą na korekty Jowialesa. 
Co więcej, Bembinus przynosi kilka takich miejsc, w których wyraź-
nie widać, że ręka nr 1 zmieniła kierunek pisania, by ominąć zapis- 
ki poczynione przez tego właśnie korektora. Oznacza to, że scho-
liasta nr 1 musiał pojawić się po Jowialesie, czyli nie wcześniej niż  
w VI w. n.e., a jego drugi kolega jeszcze później.

Najtrudniejszym zadaniem jest jednak ustalenie źródła, z któ-
rego czerpali swoją wiedzę autorzy scholiów wpisanych do Bembi-
nusa. Uwagi odnoszące się do pierwszych 59 wersów komedii Phor-
mio wykazują dużą zbieżność z komentarzem Donata: na 74 wpisy 
aż 21 jest absolutnie identycznych, a 28 mówi o tym samym, choć 
różni się frazeologią. James Mountford, autor starannej i komplet-
nej edycji całego korpusu scholiów bembińskich (Mountford 1934: 
119–122)71, uważa, że ta grupa uwag pochodzi z oryginalnego teks- 
tu Donata, którym dziś już nie dysponujemy, a  to oznaczałoby, że 

71 Warto wspomnieć, że autorem pierwszej edycji scholiów bembińskich był 
Franz Umpfenbach (1867), który opublikował niemal wszystkie komentarze, ale 
nie ustrzegł się błędów – niektóre uwagi pominął, niektóre źle odczytał, a jesz-
cze inne tak przedstawił, że czytelnik nie mógł odgadnąć, czy to zapis z manu-
skryptu, czy koniektura wydawcy. Dopiero wydanie Mountforda (1934) przyno-
si pełną listę wszystkich scholiów.
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dostępna nam wersja nie różni się tak bardzo od autentycznego ko-
mentarza. 

Jeśli odejmiemy owe 74 scholia do sztuki Phormio pochodzące 
prawdopodobnie z oryginału Donata, a także kolejne 240 scholiów 
podobnych do współcześnie dostępnej nam wersji tekstu tego ko-
mentatora i jeszcze 16 następnych, wykazujących zbieżność z uwa-
gami Eugrafiusza, zostaje ciągle dość pokaźna liczba ponad 1000 ad-
notacji, których nie umiemy zidentyfikować.

Mountford uważa, że pochodzą one od wcześniejszego niż Do-
nat badacza, od Emiliusza Aspera, który był autorem zaginionych 
dziś komentarzy do Terencjusza, Salustiusza i Wergiliusza72. 

A  zatem gdybyśmy pokusili się o  hipotetyczną rekonstrukcję, 
to historia owych scholiów mogłaby wyglądać następująco: między  
IV a VI w. n.e. pewien przedbembiński scholiasta wpisał do jakiegoś 
manuskryptu (nazwijmy go X) uwagi znalezione w zaginionym dziś 
dziele Emiliusza Aspera. Jedynie do sztuki Phormio wprowadził nie-
wiele adnotacji. Nieco później ten sam scholiasta, a może już inny, 
umieścił, tym razem głównie na marginesach tekstu Phormio, za-
piski zaczerpnięte z oryginalnego komentarza Donata do tej właś-
nie komedii. Z biegiem czasu karty tego manuskryptu X zawierające 
końcową część Heauton Timorumenos i całą sztukę Hecyra zaginęły. 
Następnie Jowiales, posługując się zapewne owym już niekomplet-
nym manuskryptem X, naniósł w kodeksie bembińskim poprawki 
i interpunkcję. Wkrótce potem bembiński scholiasta nr 1 przekopio-
wał przypisy do komedii Andria, Eunuchus i częściowo Heauton Ti-
morumenos, a w końcu scholista nr 2 uzupełnił te adnotacje, doda-
jąc komentarz do pominiętej części Heauton Timorumenos oraz do 
scen z Phormio i Adelphoe (Coury 1982b: 10–11). Żaden z nich nie 
mógł jednak przepisać uwag do sztuki Hecyra, bo karty z tą komedią 
już wcześniej przepadły. 

Na marginesie warto dodać, że historia scholiów bembińskich 
nie kończy się w antyku. W 1475 r. Angelo Poliziano (Angelus Po-

72 Emiliusz Asper (Aemilius Asper), gramatyk pochodzący z  II w. n.e. i  autor 
komentarzy, był chętnie wykorzystywanym źródłem przez Donata i Pryscjana; 
zob. Mountford (1934: 125).
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litianus) przepisał część z nich do świeżo wydanej drukiem edycji 
Terencjusza. Podobny dobór przypisów, w niewielkim stopniu tyl-
ko poszerzony, znalazł się również w innej kopii tego samego wyda-
nia, a zaraz potem w komentarzu Donata opublikowanym w Medio-
lanie w 1476 r. Nie trzeba dodawać, że Poliziano wprowadzał swoje 
własne poprawki i również popełniał błędy73, a – jak widać – Scho-
lia Bembina cieszyły się dużym zainteresowaniem i stawały się coraz 
bardziej popularne. Nasze rozważania ograniczymy jednak do cza-
sów antycznych. 

Zanim zamkniemy listę starożytnych komentatorów trzeba 
jeszcze wspomnieć o  dwóch gramatykach. Pierwszym z  nich jest  
Aruzjan (Arussianus Messius). Dzieło, które nas interesuje, Exempla 
elocutionum74, dedykował rzymskim konsulom z 395 r. n.e. – Oly-
briuszowi i  Probinusowi. Elocutiones były pomyślane jako rodzaj 
pomocy szkolnej, gdyż zawierały wyrażenia i  konstrukcje zdanio-
we spotykane u czterech najbardziej poczytnych autorów: Wergiliu-
sza, Salustiusza, Terencjusza i Cycerona. Aruzjan najpierw podawał 
przykład w formie ogólnej formuły, po czym ilustrował ją odpowied-
nim cytatem, np.:

in os laudare, id est presentem laudare, (Ter., Ad. 269) vereor in os te 
laudere amplius

(w oczy chwalić, to jest chwalić kogoś w jego obecności. (Ad. 269) 
Nie wypada mi cię tak wychwalać w twojej obecności).

Dla badaczy komedii Terencjusza najważniejsze są cytaty, gdyż po-
zwalają na porównania z  wersjami przynoszonymi przez manu-
skrypty. Oczywiście przy tego typu badaniach należy uwzględnić 
możliwość popełnienia błędów przez kolejnych skrybów. Trzeba 

73 Praca Riccarda Ribuolego (1981) przynosi obszerne omówienie scholiów prze-
pisanych przez Poliziana oraz fotokopie stron komedii z  umieszczonymi na 
nich przypisami. 

74 Jedyna kopia tego utworu, tzw. Codex Bobiensis zaginął, ale dysponujemy dzi-
siaj jego odpisem wykonanym po 1493 r. (Codex Neapolitanus IV A II), który 
należał do Janusa Parrhasiusa i dlatego nazywa się go Codex Parrhasii I; zob. 
Craig (1929: 14–19). 
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także założyć i taką ewentualność, że kopiści w przypadku pewnych 
wątpliwości zaglądali do współczesnych im kodeksów z tekstem Te-
rencjusza, żeby ustalić „poprawną” wersję. Co więcej, wydaje się, że 
nawet nie należy oczekiwać dokładności w przytoczonym passusie 
poza tym wyrażeniem, którego miał być ilustracją, gdyż reszta przy-
wołanego zdania zapewne wydawała się Aruzjanowi mało istotnym 
dodatkiem75. Wiele cytatów podaje tę samą wersję co manuskrypty, 
ale też równie liczną grupę stanowią takie przykłady, których brzmie-
nia próżno by szukać w  jakimkolwiek kodeksie ze sztukami poe-
ty. Jednak wnikliwa analiza podawanych przez Aruzjana przykładów 
z komedii Terencjusza dowodzi, że autor Elocutiones musiał korzystać 
z jakiejś kopii, która miała archetyp wspólny z Bembinusem76. 

Nim zamkniemy listę autorów ważnych dla ustalenia popraw-
nego tekstu Terencjusza, trzeba wspomnieć jeszcze o  Noniuszu 
Marcellusie. Ten gramatyk z IV/V w. n.e.77 jest autorem niezwy-
kle cennego dla nas dzieła – De compendiosa doctrina, które stanowi 
rodzaj słownika ilustrowanego cytatami z  literatury rzymskiej naj-
wcześniejszego okresu. Przy badaniu Noniusza trzeba pamiętać, że 
układając swój słownik, korzystał nie tylko z własnej kopii komedii 
Terencjusza, ale czerpał także z wcześniejszych gramatyków i wpro-
wadzał uwagi poczynione na marginesach manuskryptów. Co cieka-
we, nie przykładał większej wagi do poprawności metrycznej wyko-
rzystywanych cytatów. 

75 Kasjodor (ok. 480–570 n.e.) jest jedynym autorem, który wymienia Aruzjana 
i  jego dzieło, ale radzi sprawdzać podawane przykłady z poprawnymi manu-
skryptami (Inst. 1, 15, 7).

76 Craig (1929: 20–51) szczegółowo omawia wszystkie cechy charakterystyczne 
Bembinusa i  wskazuje, że tekst Aruzjana także je posiada. Pewne podobień-
stwa do manuskryptów grupy Σ–γ i δ uważa za mało ważne, gdyż dotyczą mniej 
istotnej części cytowanych przykładów. 

77 O autorze mamy niewiele informacji; z całą pewnością żył przed Pryscjanem 
(ok. 500 r. n.e.), a najpóźniejszy autor, którego zna, to Apulejusz (ok. 150 r. n.e.). 
Wiemy też, że w jego rodzinnym mieście Thubursicum w Numidii istnieje in-
skrypcja dedykacyjna z 323 r. n.e., ale nie można mieć całkowitej pewności, czy 
wymieniony w niej Nonius Marcellus Herculius jest omawianym tutaj gramaty-
kiem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inskrypcja ta może odnosić się do 
jego przodka lub potomka; Craig (1929: 52–83).
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Szczegółowa analiza tego dzieła prowadzi do wniosku, że w źró-
dłach przytaczanych przez Noniusza pojawia się większa dowolność 
i znaczniejsze różnice w cytatach z Terencjusza niż w jego własnym 
manuskrypcie tego komediopisarza. Niemniej wszystko wskazuje na 
to, że przytaczani przez gramatyka autorzy korzystali z tekstu, który 
miał wiele wspólnego z tym, co prezentuje Bembinus. 

Noniusz Marcellus zamyka listę komentatorów. Jak widać, tekst 
komedii Terencjusza nie dotarł do nas w postaci zwartych, komplet-
nych i jednorodnych manuskryptów. Na tradycję przekazu składają 
się liczne, często wzajemnie sprzeczne źródła. Dopiero praca edyto-
rów78 pozwala na ustalenie oryginalnego tekstu. 

Wydawcy

Już liczba antycznych komentarzy i mnogość średniowiecznych ma-
nuskryptów świadczą o wielkiej popularności Terencjusza. Zainte-
resowanie jego komediami odzwierciedlają także liczne edycje dru-
kowane. Pierwsza (editio princeps) pojawiła się w 1470 r., a po niej 
szybko nastąpiły kolejne79. 

Pierwsze wydanie nie było jednak wolne od błędów i niedosko-
nałości. Wielkie zasługi w  ustaleniu prawidłowego tekstu położył 
Gabriel Faërnus, który poddał dokładnej analizie tekst Bembinusa 
i jako pierwszy docenił jego wielkie znaczenie. Jego edycja dzieł Te-
rencjusza ukazała się pośmiertnie w 1565 r. 

78 Wykaz edycji komedii Terencjusza wraz z listą komentarzy i polskich przekła-
dów zamieszczono w  tomie pierwszym najnowszego przekładu Terencjusza; 
zob. Skwara (2005b). 

79 Giovanni Cupaiuolo (1984: 37–40) odnotowuje edycje z kolejnych lat w drukar-
niach różnych miast: w Rzymie (1470–1471, 1472, 1475), Neapolu (1471, 1474), 
Paryżu (1472), Mediolanie (1474), Padwie (1474), Kolonii (1475). To tylko wy-
dania z pierwszych pięciu lat po editio princeps. Warto podkreślić, że niekiedy 
drukarnie w tym samym mieście niezależnie od siebie publikowały w tym sa-
mym roku komedie Terencjusza, np. w Rzymie w 1472 r. drukuje Georgius Lau-
er oraz Conrad Sweynheym i Arnold Pannartz. Cupaiuolo odnotowuje w latach 
1470–1475 aż 29 różnych edycji tego rzymskiego komediopisarza. 
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Następny krok w ustaleniu tekstu, który najbardziej odzwiercie-
dlałby wersję oryginału, należał do Richarda Bentleya, który w 1726 r. 
opublikował słynną edycję komedii Terencjusza wraz z cennym ko-
mentarzem krytycznym (Publii Terentii Afri Comoediae, Phaedri Fa-
bulae Aesopiae, Publii Syri et Aliorum Veterum Sententiae). Był to 
rezultat jego wnikliwych studiów porównawczych nad kilkoma róż-
nymi manuskryptami. 

Pierwszą prawdziwie krytyczną edycję tekstu zawdzięczamy 
dwóm badaczom. Pierwszy z  nich, Franz Umpfenbach, opubliko-
wał swoje wydanie w 1870 r. (P. Terentii Comoediae), a drugi, Ka-
rol Dziatzko – w  1884 r. (P. Terentii Comoediae). Obie publikacje 
przyczyniły się do ustalenia dzisiejszej wersji komedii Terencjusza. 

Dziś za najlepsze wydania tekstów tego poety uważa się edy-
cje Roberta Kauera i Wallace’a Lindsaya z 1926 r. (Comoediae) oraz  
Jules’a Marouzeau z lat 1942–1949 (Comédies, vol. 1–3). 

Terencjusz w Polsce

Na koniec warto powiedzieć kilka słów na temat obecności Teren-
cjusza w Polsce. Ślady znajomości sztuk tego rzymskiego komedio-
pisarza pojawiają się już w XII w. (Winniczuk 1934: 220–271). Nic 
w tym dziwnego, skoro już od czasów starożytnych teksty te stano-
wiły lekturę szkolną, na której uczono nie tylko fleksji i składni ła-
cińskiej, ale także życiowej mądrości zawartej w licznie rozsianych 
sentencjach80.

Terencjusza znał Wincenty Kadłubek, czytali go też Andrzej 
Frycz Modrzewski, Sebastian Fabian Klonowic, Marcin Kromer 
(Winniczuk 1993: 245–254). Komediopisarz był również przedmio-
tem wykładów uniwersyteckich w  Krakowie w  latach 1487–1563. 

80 Dzieła Terencjusza były lekturą nie tylko na uniwersytecie, ale także w szkołach. 
Wprawdzie w XVII w. ratio studiorum usunęła go ze szkół jezuickich ze względu 
na moralność, ale jego komedie czytano w Akademii Zamojskiego, a w XVIII w. 
pojawiały się w ustawach szkolnych Stanisława Konarskiego. Komisja Edukacji 
zalecała też wśród książek szkolnych Wypisy łacińskie na kl. I, w których poja-
wiły się partie z Terencjusza; zob. Winniczuk (1993: 245–249).
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Z tego też okresu, bo z 1550 r., pochodzi pierwsze polskie kompletne 
wydanie komedii Terencjusza81. Było dwujęzyczne, a przekładu do-
konał zapewne Mateusz z Kęt82. Publikacja wyszła z drukarni Macie-
ja Scharffenberga w Krakowie, a obecnie znajduje się w zbiorach Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Upsali83. 

Później Terencjusz cieszył się w Polsce mniejszym zainteresowa-
niem. Niewiele pojawiło się wydań, a te, które wyszły, ograniczały się 
do pojedynczych sztuk84. Nie lepiej było też z przekładami, choć po-
czątek XIX w. był nacechowany entuzjastycznym podejściem do tego 
komediopisarza. Wtedy prace nad nim prowadził Gotfryd Ernest 
Grodek, Adam Mickiewicz wykładał o nim w Lozannie, a Jan Sobo-
lewski zamierzał go tłumaczyć. Z tego okresu pochodzi przekład całej 
twórczości Terencjusza, przygotowany przez Konstantyna Tyminiec-
kiego, wydany w Warszawie w 1817 r. Pod koniec XIX w. Franciszek 
Salezy Lewental wydrukował jeszcze dwie komedie – Niewiasta z An-
dros i Eunuch, które Jan Wolfram przełożył rymowanym wierszem 
(1885). Z XIX w. pochodzi także nieopublikowany przekład Formio-
na Zygmunta Węclewskiego (1824–1887), pozostający w zbiorach bi-
blioteki Uniwersytetu Lwowskiego (rkps nr 1125 II) (Witczak 1996).

81 Karol Estreicher (1936: 103) odnotowuje jeszcze wcześniejsze, też dwujęzycz-
ne wydania z 1545 i 1548 r., ale są to jedynie antologie. Obie wyszły z drukarni 
Scharffenberga.

82 Mateusz z Kęt oraz jego brat Wincenty figurują jako autorzy przekładu łaciń-
skich „dialogów” z komedii Terencjusza oraz niektórych jego sentencji, wyda-
nych właśnie u Scharffenberga w 1545 r. jako Colloquia ex Terentio 3 z dopiskiem 
Cantius Valentinus Ex Publii Terentii Comoediis colloquiorum formulae idiomate 
Polonico donatae Mac. Scharffenberg 1545. Pozycja ta została odnotowana w In-
wentarzu Księgarni Scharffenberga i Unglera z lat 1547–1551 pod numerem 721. 
Można zatem podejrzewać, że wydany pięć lat później przekład również wy-
szedł spod ręki Mateusza z Kęt; zob. Swoboda (1973: 153). 

83 Józef Trypućko umieścił to wydanie pod numerem 2621 w swoim katalogu – Po-
lonica vetera Upsaliensia. Catalogue des imprimés polonais ou concernant la Po-
logne des XVe, XVIe, XVIIe siècles conserves à la Bibliothèque de l’Université Royale 
d’Upsala, Upsala 1958, cyt. za: Cupaiuolo (1984: 35–36 i 154). Lidia Winniczuk 
(1993: 251) odnotowuje za Wiktorem Hahnem (1916: 20) pełne wydanie dzieł 
wszystkich Terencjusza w 1592 r.

84 W 1590 r. na rynku wydawniczym pojawiła się Andria u Jana Wolraba; w 1813 r. 
Adelphi i w 1820 r. Andria – u Józefa Zawadzkiego w Wilnie.
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Później, w latach trzydziestych XX w. nad przekładami pojedyn-
czych komedii pracował Bolesław Karpiński (Adelphoe i  Heauton 
Timorumenos)85, a także Stefania Warszawska (Phormio)86. Gotowe 
tłumaczenia miały ukazać się drukiem w czwartym kwartale 1939 r. 
lub na początku następnego roku w serii „Przekłady Pisarzy Grec-
kich i łacińskich”. Niestety wybuch wojny zniweczył te plany, a przy-
gotowane do publikacji materiały przepadły87. 

Dopiero 150 lat po edycji Tyminieckiego i 86 lat po przekładzie 
Wolframa Biblioteka Ossolineum wydała w  1971 r. nowe tłuma-
czenie trzech komedii pt. Eunuch, Bracia i Teściowa, przygotowane 
wierszem wolnym przez autora monografii o Terencjuszu, Mieczy-
sława Brożka88. Mimo zachęty ze strony recenzenta tomu do prze-
kładu pozostałych trzech sztuk tłumacz nie kontynuował swojej pra-
cy nad Terencjuszem89.

Ponowna edycja całej jego twórczości w nowym, prozatorskim 
przekładzie ukazała się w 2005 i 2006 r. w serii „Biblioteka Antycz-
na” wydawnictwa Prószyński i Spółka (Skwara 2005b i 2006a).

***

Komedie Terencjusza wywarły ogromny wpływ na literaturę euro-
pejską. Jego sztuki (i ich przeróbki) wspierały edukację w szkołach 
zakonnych, stanowiły podstawę wykształcenia, inspirowały kome-

85 Karpiński opatrzył swoje przekłady tytułami Bracia i  Samogryz. Fragmenty 
przygotowanych do druku tłumaczeń opublikował w  „Kwartalniku Klasycz-
nym”; zob. Karpiński (1930). 

86  Stefania Warszawska podobnie jak Karpiński opublikowała fragmenty swojego 
przekładu; zob. Warszawska (1934) oraz Witczak (1996). 

87 Szczegółowo o poszukiwaniach pisze Krzysztof Tomasz Witczak (1996: 396–397, 
przypis 7). Zgodnie z jego ustaleniami, Sowieci po wkroczeniu do Lwowa za-
mknęli wszystkie drukarnie i spalili materiały – zarówno te świeżo wydrukowa-
ne, jak i te dopiero przygotowane do druku. 

88 Brożek wydał swoją monografię w 1960 r., a komedie w 1971 r. Tomik był syg-
nowany: BN II nr 167; zob. Brożek (1971).

89 Swoboda (1973: 156–157) entuzjastycznie odnosi się do przekładu Brożka i wręcz 
zobowiązuje tłumacza do pracy nad kolejnymi sztukami Terencjusza.
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diopisarzy tworzących w językach narodowych. Oddziaływanie tego 
poety było ogromne. 

Gdyby pokusić się o studia nad recepcją Terencjusza, to dostęp-
ny materiał z łatwością wypełniłby kolejną monografię – jest tak ob-
szerny, rozległy i wielopłaszczyznowy (Augoustakis 2013: 341–482). 

Polski czytelnik zainteresowany tą tematyką znajdzie rozległe 
i szczegółowo opracowane zestawienie w monografii Mieczysława 
Brożka Terencjusz i jego komedie (Brożek 1960: 262–287)90.

90 Podobny wykaz wskazujący, w jakich sztukach można doszukać się śladów Te- 
rencjusza, umieszczono w Historii komedii rzymskiej; zob. Skwara (2001: 236). 
Recepcję Terencjusza w polskim teatrze przedstawia Plaut i Terencjusz w Pol-
skiej komedii oświeceniowej; zob. Skwara (1996).



część ii
Fabuła





Ma rację ten, kto twierdzi, że każda komedia Terencjusza jest taka 
sama1. Ma też rację ten, kto twierdzi, że każda komedia Terencjusza 
jest inna i nie ma dwóch sztuk podobnych do siebie. Ta – z punktu 
logiki – jawna sprzeczność daje się łatwo wytłumaczyć. Palliata jest 
skonwencjonalizowanym typem komedii o  stałym zestawie postaci- 
-masek (persona) i  schematycznie zakreślonym instrumentarium 
motywów, co sprawia, że pojawienie się kolejnych bohaterów w tych 
samych rolach ojców, synów i niewolników, dodatkowo uwikłanych 
w powtarzające się układy fabularne, jest odbierane jako prezentacja 
ciągle tej samej sztuki z modyfikacją w obrębie szczegółów. Wnikliw-
sza lektura pozwala jednak dostrzec, że każda z komedii, choć posłu-
guje się tym samym sztafażem, kreuje zupełnie nową jakość. 

Próby klasyfikowania tych sztuk podejmowano już w starożyt-
ności. Do ich usystematyzowania i opisania przyjmowano i przyj-
muje się nadal różne kryteria. Jednym z nich jest podział ze względu 
na źródło inspiracji. W ten sposób można wyodrębnić dwie grupy: 
komedie oparte na Menandrze (An., Ht., Eun., Ad.) i na Apollodo-
rze (Ph., Hec.). 

Innym sposobem klasyfikacji jest przyporządkowanie sztuk 
do grup, których wyróżnikiem jest stosowanie kontaminacji lub jej 
brak. Pozornie wydaje się, że łatwo będzie przypisać poszczegól-
ne tytuły do jednej z tych dwóch kategorii: pierwsza z nich obejmie 
dzieła powstałe z dwóch greckich wzorów (An., Eun., Ad.), w dru-
giej zaś znajdą się pozostałe utwory – jednorodne pod względem 
struktury (Ht., Ph., Hec.). Podział taki jest jednak prosty do prze-
prowadzenia jedynie, gdy za podstawę uznamy informacje zawarte 
w prologach, a pochodzące od autora. Tam, gdzie Terencjusz wyraź-

1 Sam Terencjusz w jednym z prologów (An. 10–12) wyraził się podobnie o swo-
im źródle inspiracji. Powiedział o komediach Menandra Dziewczyna z Andros 
i Dziewczyna z Peryntu: „Kto zna którąkolwiek z tych sztuk, zna je obie, gdyż 
nie różnią się wiele pod względem fabuły, choć różnią się językiem i stylem”. 
Lawrence Jr. Richardson (1997: 176–185) udowadnia jednak, że obie wymienio-
ne przez Terencjusza sztuki poza wspólnym schematem intrygi i typem bohate-
rów różnią się zasadniczo. 
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nie mówi o połączeniu dwóch źródeł2, sprawa nie budzi zastrzeżeń. 
Wątpliwości pojawiają się dopiero przy definiowaniu braku konta-
minacji. Jeśli pod tym terminem rozumiemy wierne trzymanie się 
oryginału, to żadna ze sztuk Terencjusza nie spełnia tego wymogu, 
bo w każdej są widoczne ślady dodatkowego wprowadzenia postaci 
czy nawet całych scen3, a także usunięcia pewnych elementów fabu-
ły oryginału4. Najczęściej jednak nie wiemy, czy pomysły zmian ko-
mediopisarz czerpał z innych dzieł greckich, czy były one produk-
tem jego własnej fantazji. 

Przy rozważaniach na temat wierności wobec greckich wzo-
rów trzeba także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zastąpienie do-
tychczasowego, wprowadzającego w sztukę prologu polemiką z Lus- 
cjuszem i przeniesienie ekspozycji do pierwszych dwóch lub nawet 

2 W prologu do Dziewczyny z Andros (An. 9–14) Terencjusz wymienia jako źró-
dło swojej inspiracji dwie podobne do siebie komedie Menandra Dziewczynę 
z Andros (Andria) i Dziewczynę z Peryntu (Perinthia). Również w prologu do 
Braci (Ad. 6–11) wskazuje na posłużenie się kontaminacją – do fabuły zaczerp-
niętej z Menandra wprowadził niewykorzystaną wcześniej przez Plauta scenę 
ze sztuki Difilosa Wspólnie umierający (Synapothnescóntes). Z opisanych w pro-
logu do Eunucha (Eun. 19–34) zarzutów, jakie postawił poecie Luscjusz z Lanu-
wium, nietrudno odgadnąć, że i do tej komedii opartej na Eunuchu (Eunuchus) 
Menandra inkorporowano wątki z  innych sztuk (konkretnie postaci pasoży-
ta i  żołnierza). Zresztą Terencjusz nie ukrywa, że bohaterów tych zaczerpnął 
z  Menandrowego Pochlebcy (Colax); zob. Skwara (2005b: 48, przypis 7; 296– 
–298, przypis 7 i 8 oraz 2006a: 255–256, przypis 5 i 6).

3 W Za karę Terencjusz wprowadził przed oczy widzów Antifilę, a wraz z nią czu-
łą scenę powitania kochanków (Ht. 382–409); w Pasożycie Formionie uatrak-
cyjnił konwersację przez dodanie czwartej postaci (Ph. 503), a Donat w swo-
im komentarzu odnotował, że wersy Ph. 339–342 pochodzą z innego źródła niż 
Apollodor. Już umieszczanie w komedii realiów rzymskich jest dowodem inge-
rencji w tekst greckiego oryginału; zob. Skwara (2005b: 209, przypis 46 i 2006a: 
68, przypis 77; 78, przypis 90; 124, przypis 143). Zob. też: Brothers (1988: 189). 
Karl Büchner (1974) wskazuje, że dodatkiem Terencjusza w Pasożycie Formionie 
była obecność Antifona na scenie w wersach 465–712. Eckard Lefèvre (1978) do-
wodzi zaś, że w greckim pierwowzorze Antifon i Fania nie zawarli jeszcze mał-
żeństwa, Chremes nie jest bigamistą, a Nauzystrata wcale nie pojawia się na sce-
nie. Wszystko to okazuje się wynikiem pomysłowości Terencjusza. 

4 W Teściowej zaś – jak podaje Donat (ad Hec. 816) – poeta zrezygnował z pod-
wójnego rozpoznania, zmieniając w ten sposób wymowę postaci Bakchidy; zob. 
Skwara (2006a: 239, przypis 108). Zob. też: Carney (1963: 123–124).
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trzech aktów nie okazało się ingerencją zmieniającą jakość całego 
utworu. Jeśli widzowie – odmiennie niż w greckim oryginale – nie 
zostali bowiem wprowadzeni w relacje i wzajemne powiązania mię-
dzy postaciami, to np. ironia funkcjonująca w pierwowzorze zmie-
niała się w grę z nieświadomym rzymskim odbiorcą5. A i suspens zy-
skiwał zupełnie nową wymowę. 

Klasyfikacja przyjmująca za kryterium podziału kontaminację 
lub jej brak budzi, jak widać, sporo wątpliwości. 

Można jeszcze wzorem starożytnych dzielić komedie z punktu 
widzenia ich realizacji scenicznej na statariae (quietiores – „spokoj-
ne, poważne”) i na motoriae (turbulentae – „ruchliwe, niespokojne”). 
Te pierwsze charakteryzowały się nieco poważniejszym nastrojem, 
długimi monologami, a przez to wolniejszym tempem akcji. Moto-
riae wymagały zaś od aktorów szybkiej, brawurowej gry, były bo-
wiem bliższe burlesce i farsie, z tak charakterystycznymi dla nich po-
goniami, bijatykami i przebierankami. 

O  tego rodzaju klasyfikację pokusił się Donat, który każdą ze 
sztuk Terencjusza opatrzył stosowną uwagą określającą rodzaj gry, 
jakiego wymaga. Zgodnie z tym podziałem za najbardziej ruchliwą, 
graną w całości szybko i z werwą uznał Pasożyta Formiona. Pozosta-
łych komedii Donat nie określił jednoznacznie, najczęściej opatrzył 
je informacją, że są mieszane – mixtae. 

Rezygnacja z ekspozycji w prologu i umieszczenie go wraz z ele-
mentami kreującymi fabułę i akcję w początkowych scenach spra-
wiło, że u Terencjusza pierwsza część sztuki rozwija się zwykle dość 
wolno, jest rozgadana i wypełniona różnego rodzaju opowieściami, 
które mają głównie wartość informacyjną. Dopiero następne akty są 

5 Taki układ powtarza się wielokrotnie w Teściowej, w której w greckiej wersji wi-
dzowie zostali na początku poinformowani, że główna bohaterka wyprowadzi-
ła się z domu męża z powodu ciąży (będącej wynikiem tajemniczego gwałtu), 
a nie na skutek złego traktowania przez teściową. Dlatego wszelkie uwagi doty-
czące tej sytuacji (np. że nikt nic złego nie zrobił tej dziewczynie; albo że teść do-
skonale wie, co się tam u niego w domu wyprawia) publiczność grecka odbierała 
jako ironię. Odbiorca rzymski, nie mając tej wiedzy, podzielał zdanie bohaterów 
i razem z nimi był zaskakiwany rozwiązaniem; zob. Skwara (2006a: 182, przypis 29). 
Dokładniej to zagadnienie omówiono w rozdziale Teściowa w części II.
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rzeczywistą akcją utworu, realizującą się w szybko następujących po 
sobie scenach, pełnych werwy i  brawury. Zapewne dlatego Dona-
towi było trudno jednoznacznie sklasyfikować pozostałe komedie, 
posłużył się więc opisem ustalającym, jak duża część przedstawie-
nia wymagała szybkiego tempa gry. Oto wykaz sztuk Terencjusza od 
najszybszej do najmniej szybkiej wraz z komentarzem Donata:

Phormio – prope tota motoria – prawie w całości szybka,
Eunuchus – ex magna parte motoria – w dużej części szybka,
Andria – maiore ex parte motoria – w większej części szybka,
Heauton – maiore ex parte motoria – w większej części szybka,
Adelphoe – mixta ex utroque genere (statario et motorio), tamen maiore 

ex parte motoria – zmieszana z obu gatunków (wolnego i szybkiego), 
ale w większej części szybka,

Hecyra – mixta motoriis actibus ac statariis – mieszanina scen szyb-
kich i wolnych. 

Niezwykle trudno byłoby przeprowadzić klasyfikację komedii Te-
rencjusza, przyjmując za kryterium podziału typ bohaterów czy fa-
bułę. Palliata została silne skonwencjonalizowana, a jej ograniczenie 
się do stałego zestawu masek (czyli typów komediowych) o  funk-
cjach niepodlegających zmianie sprawia, że sztuki stworzone w tej 
odmianie gatunkowej wydają się do siebie niezwykle podobne. Wra-
żenie takie pogłębia jeszcze podobieństwo problemów, z  jakimi 
przychodzi się borykać bohaterom tych komedii: od kłopotów wy-
chowawczych z rozrzutnymi synami, którzy źle lokują swoje uczucia 
(An., Ht., Ph., Hec., Ad.)6, przez splecione ze sobą i krzyżujące się za-

6 Ciekawe studium podobieństw między dwiema sztukami silnie eksponujący-
mi temat relacji ojcowsko-synowskich (Ht. i Ad.) przedstawia Elaine Fantham 
(1971: 972–976). Okazuje się, że schematy w obu komediach są podobne: w obu 
źródłem konfliktu są związki uczuciowe synów; w  obu mniej zaradny mło-
dzieniec (Klitifon, Ktezyfon) jest uwikłany w problematyczny związek z hete-
rą; w  obu zaradniejszy młodzieniec (Kliniasz, Eschinus) okazuje się bardziej 
poważny, szlachetny i kierujący się zasadami i to jemu udaje się utrzymać ro-
mans w tajemnicy przed ojcem, a potem uzyskać zgodę na małżeństwo; w obu 
sztukach ten właśnie młodzieniec staje w obliczu wyboru między miłością do 
ukochanej a lojalnością wobec przyjaciela / brata. Obie komedie rozpoczynają 
się dialogami ojców o odmiennych poglądach na wychowanie; w obu synowie 
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biegi miłosne młodzieńców (An., Ht., Eun., Ph., Ad.), aż do niespo-
dziewanego odkrycia czyjejś tożsamości, co zmienia dotychczasowe 
relacje między postaciami (An., Ht., Eun., Ph., Hec.). Na scenie nie 
brak biegnących niewolników, którzy zgodnie ze schematem tej po-
staci (servus currens) roztrącają i popychają przechodniów (An., Ph., 
Hec., Ad.). Nierzadko ważnym i brzemiennym w skutki punktem fa-
buły staje się uczta lub przynajmniej przygotowania do niej (An., Ht., 
Eun.). W trakcie akcji zaś przychodzą na świat noworodki, które na-
dają biegowi zdarzeń odmienny kierunek (An., Hec., Ad.). 

W komediach, w których prawie zawsze występuje para zatro-
skanych ojców (z  wyjątkiem Eun.), para umierających z  miłości 
młodzieńców (z wyjątkiem Hec.), a motywem, który usuwa wszelkie 
problemy, okazuje się rozpoznanie (z wyjątkiem Ad.), trudno doko-
nać podziału czy klasyfikacji, przyjmując za wyróżnik rodzaj wpro-
wadzonych na scenę postaci czy wykorzystanych motywów. 

A  jednak mimo tak silnego wrażenia podobieństwa między 
tymi palliatami, trzeba z mocą podkreślić, że nie ma dwóch takich 
samych komedii Terencjusza, a ich bohaterowie z pewnością nie są 
identyczni. 

ujawniają swoje uczucia w następującym potem monologu; w obu ojcowie kry-
tykują wzajemnie swoje metody stosowane wobec synów; w obu dochodzi do 
załamania wiary w te metody, po czym następuje jednak przywrócenie ojcow-
skiego autorytetu. Mimo tylu podobieństw komedie te różnią się w  sposób 
znaczący. 





rozdział 1
Dziewczyna z Andros (Andria)

Il. 2. Postaci występujące w przedstawieniu Dziewczyna z Andros. Miniatury pochodzą 
ze średniowiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907)

Pierwsza komedia Terencjusza, Dziewczyna z Andros, opowiada, po-
dobnie jak inne palliaty, o konflikcie między ojcem a synem. Źró-
dłem niezgody jest miłość młodzieńca do dziewczyny, której rodzic 
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nie może i nie chce zaakceptować jako swojej synowej. Treść kome-
dii wypełniają więc wysiłki starca, zmierzające do tego, by syn po-
rzucił ukochaną i zgodził się poślubić odpowiednią pannę. Na fabu-
łę składają się działania podejmowane przez syna, aby przeciwstawić 
się ojcu i nakłonić go do zaakceptowania istniejącej sytuacji. W tym 
sporze ważną rolę odgrywa także niewolnik, który stara się osłabić 
znaczenie decyzji ojca i wzmocnić pozycję syna. 

Tak w skrócie wygląda istota tej komedii. Terencjusz nie zdradza 
jednak niczego w prologu, ale stopniowo, klucząc i zwodząc, wpro-
wadza odbiorcę w problemy bohaterów, a przy tym niezwykłą wagę 
przykłada do nakreślenia wnikliwego portretu psychologicznego. 

Akt I (An. 28–300)

Sztuka zaczyna się wraz z wejściem na scenę niewolników niosących 
żywność7. Za nimi kroczą starzec Simon i wyzwoleniec Sozjasz, któ-
rzy zatrzymują się przed drzwiami domu, by porozmawiać (I, 1)8. 
Wygląda na to, że Simon przygotowuje ucztę weselną, a jej urządze-
nie zamierza zlecić swemu dawnemu, ale obecnie już wyzwolonemu 
przez siebie słudze, który jest mistrzem patelni. Terencjusz uwielbia 
jednak zaskakiwać odbiorców – u niego nic nie jest takie, jak się wy-
daje. Szybko więc okazuje się, że chodzi wyłącznie o stworzenie po-
zorów, jakoby w domu urządzano zaślubiny, a Sozjasz jest potrzeb-

7 Pochód ten, zwany też niekiedy paradą kucharzy, został w tekście zasugerowa-
ny jedynie przez rozkaz Simona wydany jakimś bliżej nieokreślonym vos – „wy” 
(„Wnieście to wszystko do środka. Już was tu nie ma!”, An. 28). Już Donat opa-
trzył to wyjaśnieniem, że chodzi o  kucharzy przynoszących zapasy na ucztę, 
potem miniatury w  średniowiecznych manuskryptach przedstawiały kuchci-
ków. Badacze i komentatorzy uważają nawet, że była to swego rodzaju muzycz-
na uwertura podnosząca atrakcyjność przedstawienia; zob. Ashmore (1910: 55); 
Knorr (2008: 441–442), który na dodatek widzi też w tej scenie silnie ekspono-
wany metateatr. Zob. też rozdział Teatr w teatrze w części IV. 

8 Sozjasz jest potrzebny Terencjuszowi z powodów strukturalnych jako persona 
protatica, czyli postać, która pojawia się wyłącznie na początku komedii i nie 
bierze udziału w jej dalszej fabule. Zabieg ten ma na celu przekształcenie mo-
nologu w dialog, by ekspozycyjna scena stała się kompozycyjnie ciekawsza.
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ny Simonowi jedynie po to, by udawanie było bardziej wiarygodne. 
Dawny pan, żeby jeszcze bardziej zobowiązać swego byłego niewol-
nika do lojalnego wspierania intrygi, przypomina mu o swej dotych-
czasowej wspaniałomyślności, a  zwłaszcza o obdarowaniu go wol-
nością. Simon jawi się więc jako człowiek, który oczekuje, a nawet 
wymusza wdzięczność za wyświadczone dobrodziejstwo. Sozjasza 
natomiast bardziej interesuje zagadka sfingowanego wesela. Stawia-
ne przez niego pytania stają się dla Simona pretekstem do obszer-
nej opowieści, wręcz popisu gadulstwa, które wypełnia całą scenę 
aż do wersu 170. Zanim udzieli odpowiedzi, mówi o synu Pamfilu, 
o pochodzącej z Andros sąsiadce Chryzydzie, o propozycji małżeń-
stwa ze strony ojca Filumeny, Chremesa, o pogrzebie i powziętych 
na nim podejrzeniach, o gniewie tegoż Chremesa i zerwaniu zarę-
czyn, a  na koniec o  swoim sprytnym planie. Z  opowieści wynika, 
że dotychczas miał zawsze powody tylko do dumny i zadowolenia 
ze swego Pamfila, który nigdy nie przysparzał mu żadnych kłopo-
tów: z umiarem oddawał się popularnym i powszechnie akceptowa-
nym rozrywkom, takim jak polowania, wyścigi konne czy filozofia; 
miał naturę ugodową, nigdy niczemu i nikomu się nie sprzeciwiał, 
a wszystko spokojnie znosił. Simon postrzega uległość i brak nieza-
leżności syna jako zalety, co sprawia, że przez to sam prezentuje się 
w roli despoty. Wyznaje nawet, że sprawdzał i wypytywał służbę, by 
dowiedzieć się, czy Pamfil przypadkiem nie wdał się w romans z są-
siadką, heterą Chryzydą, u której często przesiadywał wraz z przyja-
ciółmi, spędzając czas na biesiadzie. Powściągliwość syna w stosun-
ku do hetery niewymownie cieszyła Simona, zwłaszcza, że opinia 
o jego prawym charakterze nie tylko stała się powodem powszechnie 
składanych ojcu gratulacji, ale skłoniła Chremesa do zaproponowa-
nia ręki swej jedynaczki tak wspaniałemu młodzieńcowi. Plany ma-
trymonialne pokrzyżowała jednak niespodziewanie śmierć Chryzy-
dy. Smutek i rozpacz Pamfila po jej śmierci Simon tłumaczył sobie 
„czułością serca i wrażliwą na ludzki los naturą”. Nawet cieszył się na 
myśl, jak bardzo syn będzie po nim rozpaczać, skoro tak płacze po 
śmierci nic nieznaczącej sąsiadki. Tymczasem na pogrzebie owej he-
tery zauważył, że Pamfil w szczególny sposób troszczył się o dziew-
czynę, zwaną Glykerką, która – jak twierdzili żałobnicy – była sio-
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strą zmarłej. Simon, opisując dziewczynę, nie zapomina nadmienić, 
że była niezwykłej urody, miała piękną twarz o szlachetnych rysach 
i sprawiała wrażenie osoby czcigodnej oraz wolno urodzonej. Taka 
informacja dla publiczności orientującej się w konwencji palliaty jest 
równoznaczna ze wskazówką, że dziewczyna na końcu sztuki rze-
czywiście okaże się wolno urodzoną córką jakiegoś obywatela ateń-
skiego, co pozwoli Pamfilowi na jej zaślubienie. Prawdziwą zagad-
ką jest natomiast odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, skoro łączą 
ją więzy krwi z heterą, co sugeruje, że obie kobiety są cudzoziemka-
mi przybyłymi z Andros. Zgodnie z prawem żadna z nich nie może 
więc poślubić Ateńczyka9.

Odkrycie, jakiego dokonał Simon na pogrzebie, wprawia go 
w  zły nastrój. Nie może robić wyrzutów synowi, bo trudno mieć 
pretensję o to, że okazał współczucie dziewczynie w żałobie – a tak 
można by tłumaczyć zachowanie Pamfila. Tymczasem sprawa zyska-
ła rozgłos, a kiedy Chremes o niej usłyszał, zerwał zaręczyny. Simon 
wściekły na syna postanawia znaleźć pretekst, by w końcu wyłado-
wać na nim swój gniew. Nie może mu czynić wymówek o związek 
z Glykerką, bo Pamfil zapewne powie, że w chwili małżeństwa za-
kończy tę znajomość. Dlatego właśnie Simon czyni przygotowania 
do ślubu, mimo że ojciec panny młodej cofnął swoją zgodę. Spodzie-
wa się bowiem, że syn z powodu romansu sprzeciwi się tym planom, 
a  wtedy po raz pierwszy wyraźnie okaże nieposłuszeństwo wobec 
ojca i zasłuży na karę. Wesele ma być pewnego rodzaju testem: jeśli 
Pamfil zgodzi się na ślub, to pozostaje jedynie przekonać Chreme-
sa; jeśli zaś sprzeciwi się małżeństwu, to Simon będzie miał wresz-
cie uzasadniony powód, by robić chłopcu wymówki. Wydaje się jed-

9 Warto tu zwrócić uwagę, że rezygnacja z  prologu, w  którym wszechwiedzą-
cy autor tłumaczył wszystkie zawiłości fabuły, i zastąpienie go ekspozycją dra-
matyczną daje komediopisarzowi ogromne możliwości. Bohaterowie komedii, 
którzy wprowadzają widza w fabułę nie muszą wiedzieć (i często nie wiedzą) 
wszystkiego (np. Simon nie wie, że za chwilę zostanie dziadkiem); nie muszą 
mówić wszystkiego, co wiedzą; a jeszcze to, co wiedzą, niekoniecznie musi być 
prawdą (np. Simon myli się, sądząc, że ukochana Pamfila jest siostrą Chryzydy). 
W ten sposób autor może stopniowo odkrywać przed odbiorcą zawiłości fabu-
ły, zachowując prawo do niespodzianek lub też celowo wprowadzając go w błąd; 
zob. Skwara (2007: 151–162).
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nak, że ojciec nie musi testować syna. Jest przekonany, że Pamfil, 
a zwłaszcza jego niewolnik Dawus, zrobią wszystko, żeby nie dopu-
ścić do tego mariażu. Sprawia nawet wrażenie, że zależy mu na ta-
kim właśnie obrocie sprawy. Już się cieszy na myśl, że wreszcie bę-
dzie miał prawdziwy powód, by złajać chłopca i wybuchnąć na niego 
gniewem. 

Dawusa, który właśnie zjawia się na scenie (I, 2), niepokoi na-
tomiast dziwne, wręcz nietypowe zachowanie jego pana, Simona – 
mimo że dowiedział się o zerwanych zaręczynach, zachowywał spo-
kój, nie odezwał się ani słowem i nawet się nie zmartwił. Niewolnik 
sugeruje, że taka powściągliwość nie jest typowa dla jego pana. Si-
mon rzeczywiście próbuje grać łaskawego, wyrozumiałego ojca. 
Twierdzi, że póki Pamfil był wolny, nic go nie obchodził jego ro-
mans, teraz jedynie martwi się, że chłopcu trudno będzie się rozstać 
z Glykerką, by poślubić inną. Mimo pozorów pobłażliwości Simon 
irytuje się i grozi Dawusowi zesłaniem do młyna, jeśli ten odważy się 
przeciwdziałać zaplanowanemu małżeństwu. Widzom jego gniew 
wydaje się jednak udawany, bo przecież chwilę wcześniej sam twier-
dził, że działania niewolnika niedopuszczające do wesela przyniosą 
właśnie korzyść jego własnym planom.

Dawus, poruszony rozmową z  Simonem, zastanawia się, jak 
może pomóc swemu młodemu panu (I, 3). Dla Terencjusza jest to 
znakomita okazja, by wprowadzić pozostałe wiadomości o charakte-
rze ekspozycyjnym. Dowiadujemy się zatem, że Glykerka spodziewa 
się dziecka, a Pamfil jest tak zakochany i oddany dziewczynie, że po-
stanowił uznać i zatrzymać niemowlę bez względu na to, jakiej płci 
się urodzi. Trzeba podkreślić, że pożądanym potomstwem było je-
dynie dziecko (najlepiej płci męskiej) zrodzone z rodziców mających 
obywatelstwo ateńskie. Dzieci ze związków z  heterami czy cudzo-
ziemkami zwykle porzucano lub oddawano na wychowanie. Taki 
los spotykał zwłaszcza dziewczynki, które po osiągnięciu dojrzało-
ści stawały się żywym towarem w rękach stręczycieli. Dlatego Dawu-
sa tak bardzo dziwi decyzja Pamfila i uznaje ją za dowód nie tylko 
olbrzymiego zaangażowania emocjonalnego swego pana, ale wręcz 
szaleństwa. Wprawdzie słyszał coś od samej Glykerki o  jej rzeko-
mym ateńskim pochodzeniu, o rozbitym u wybrzeży Andros okrę-
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cie i przygarnięciu sieroty przez ojca Chryzydy, ale ta historia wydaje 
mu się zupełnie nieprawdopodobna – jak z jakiejś komedii10. A trze-
ba tu dodać, że porzucone i odnalezione dzieci to ulubiony motyw 
greckiej komedii nowej i  jej rzymskiej siostry, palliaty. Terencjusz 
prowadzi więc z widzem swoistą grę – odwołuje się do jego znajo-
mości konwencji11 i natychmiast sugeruje, że tego chwytu nie nale-
ży się tu spodziewać: Simon początkowo uważał Glykerkę za wolno 
urodzoną, ale szybko odkrył (i podzielił się tą wiedzą z publiczno-
ścią), że dziewczyna jest siostrą hetery i obie pochodzą z Andros. Po-
dobnie czyni teraz niewolnik, który powtarza zasłyszaną opowieść 
o ateńskim pochodzeniu ukochanej Pamfila, ale natychmiast doda-
je komentarz, że to wszystko jest tylko nieprawdopodobnym wymy-
słem. Dawus nie daje wiary tym informacjom, ale nie ma to wpływu 
na jego stosunek do pary kochanków i ich miłosnych kłopotów. Po-
stanawia pomóc w każdy możliwy sposób, mimo strachu przed Si-
monem, o którym wie, że niełatwo go oszukać. Najbardziej przeraża 
go, że pan, gdy się rozgniewa, bez trudu umie znaleźć jakiś powód, 
by sługę zesłać do ciężkich prac w młynie.

Tymczasem na scenie pojawia się Myzja (I, 4), którą wysłano po 
akuszerkę. W ten sposób Terencjusz zaznacza, że zbliża się czas po-
rodu. Zanim jednak Myzja zdążyła ruszyć na forum, dostrzegła nad-
chodzącego Pamfila. Postanawia schować się i z ukrycia posłuchać, 
co się dzieje. „Scena podsłuchiwania” ma wiele różnych zastosowań, 
tu poeta wykorzystał najprostsze – służy mu do poszerzenia kręgu 
osób znających wiadomość, która jest istotna dla przebiegu fabuły. 

10 W oryginale Dawus określa to słowem fabulae, co można rozumieć jako bajki, 
zmyślenia (i tak też zostało przetłumaczone), ale wyraz ten określa także sztuki 
dramatyczne: fabula palliata – „komedia”, co nadaje temu okrzykowi oburzenia 
także metatekstowy charakter. 

11 Walter E. Forehand (1985: 40) uważa, że uwagi Simona, a  później Dawu-
sa, sugerujące wolne i ateńskie pochodzenie Glykerki, pozbawiają sztukę siły 
końcowego zaskoczenia. Trudno jednak zgodzić się z takim twierdzeniem, bo 
publiczność połowy II w. p.n.e. doskonale orientowała się w konwencji palliaty 
i bez względu na to, czy w sztuce sugerowano obecność anagnorismos, czy też 
nie, była przygotowana na tego rodzaju rozwiązanie, zwłaszcza że ten motyw 
musiał być niezwykle popularny – Terencjusz wykorzystał go pięciokrotnie 
(w tym cztery razy w odniesieniu do pochodzenia głównej amantki). 
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Oczom niewolnicy i widowni ukazuje się wzburzony Pamfil. Po-
mstuje na decyzję wydaną przez ojca (I, 5). Skarży się nie tylko na 
meritum tego wyroku, nakazującego mu ożenić się z  córką Chre-
mesa, ale także na przedmiotowe traktowanie przez Simona, który 
nie tylko nie zapytał syna o zdanie w tej sprawie, ale nawet wcześ-
niej go nie powiadomił o swoich planach. Myzja, słysząc tę tragiczną 
dla swej pani wiadomość, wychodzi z ukrycia i przypomina Pamfi-
lowi, że właśnie na świat przychodzi jego dziecko. Młodzieniec za-
pewnia jednak przerażoną niewolnicę o swej miłości i oddaniu dla 
Glykerki, choć zupełnie nie wie, co robić i jak przeciwstawić się ojcu. 
Postać amanta zyskuje tutaj nowy rys – z jednej strony jawi się jako 
kochający, a przede wszystkim odpowiedzialny i godny zaufania oj-
ciec rodzącego się syna, z drugiej – jako syn oddany i posłuszny swe-
mu własnemu ojcu. Konflikt tych dwóch postaw jest przedstawiony 
jako rozterka moralna – Pamfil nie zastanawia się, jak oszukać ojca, 
ale jak go przekonać12. Zależy mu, by poślubić Glykerkę, nie okazu-
jąc tym samym nieposłuszeństwa Simonowi.

Akt II (An. 301–458)

Splątane matrymonialno-miłosne problemy Pamfila Terencjusz po-
mnożył jeszcze, wprowadzając do fabuły kłopoty sercowe drugie-
go młodzieńca, Charinusa, a  jako pomocnika dodał mu niewolni-
ka Birriasza13.

12 Gilbert Norwood (1965: 33) nazywa temat komedii tragicznym wyborem Pam-
fila między sercem (Glykerka) a obowiązkiem (ojciec). McGarrity (1978: 104– 
–105) uważa całą sztukę za niezwykle jednorodną realizację tematu officium pa-
tris – „ojcowskiego obowiązku”. 

13 Donat (ad An. 301) podaje, że w pierwowzorze Menandra była tylko jedna para 
zakochanych. Drugi amant wraz z  towarzyszącym mu niewolnikiem został 
dodany przez Terencjusza. Badacze nie są zgodni, czy Terencjusz dodał dru-
giego amanta ze sztuki Menandra Dziewczyna z Peryntu, czy też jest on jego 
własnym pomysłem. Obszernie omawia te kwestie Lefèvre (2008: 58–63). Fore-
hand (1985: 41) nazywa układ w tej komedii (dwóch amantów wzajemnie komp-
likujących sobie związki z ukochanymi) embrionalną formą ulubionej i cztero- 
krotnie jeszcze powtórzonej później struktury fabuły. 
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Od tego właśnie sługi Charinus (a wraz z nim publiczność) do-
wiaduje się, że Pamfil żeni się z damą jego serca, Filumeną (II, 1). 
Birriasz usłyszał tę nowinę na forum od Dawusa i natychmiast po-
biegł przekazać ją swemu panu. Charinus zaś na wieść, że dziew-
czyna, którą skrycie kocha, ma poślubić innego, wpada w rozpacz 
typową dla zakochanych młodzieńców z  palliaty. Początkowo na-
wet nie próbuje szukać wyjścia. Dopiero gdy widzi nadchodzącego 
Pamfila, postanawia prosić go, by przynajmniej odłożył na kilka dni 
swoje małżeńskie plany. Charinus – jak przystało na niezaradnego 
młodzieńca z palliaty – nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu, 
liczy tylko, że przez te kilka dni może coś się odmieni albo przynaj-
mniej jemu uda się wyjechać, by nie patrzeć na ślub ukochanej z in-
nym. Obaj amanci postanawiają zrobić bliżej nieokreślone „coś”, by 
Filumenę wydano za Charinusa, a przynajmniej żeby jej nie wyda-
no za Pamfila. Rozwiązanie swoich problemów widzą w nadchodzą-
cym Dawusie, który tym różni się od Birriasza, że nie jest posłańcem 
złych wiadomości i zawsze potrafi znaleźć jakąś radę.

Dawus pojawia się na scenie w roli biegnącego niewolnika (II, 2), 
który zgodnie z konwencją powinien pokrzykiwać i wszystkich po-
trącać w  poszukiwaniu swego pana. Charakterystycznym elemen-
tem tego motywu jest brak tchu utrudniający przekazanie wiado-
mości, a co za tym idzie – podawanie jej fragmentarycznie, tak że 
trudno dokładnie pojąć, o co chodzi14. Tutaj jednak nastąpiło odwró-
cenie konwencji i to nie Dawus przekazuje urywkowo swoją nowi-
nę, ale zdenerwowany Pamfil, który wyrzuca z siebie okrzyki, mające 
uzmysłowić niewolnikowi bliskość zagrożenia, jakim jest planowa-
ne małżeństwo. Podejmowane przez niewolnika próby przekazania 
własnych ustaleń w  tej sprawie nie cieszą się zainteresowaniem ze 
strony obu desperatów. W końcu Dawusowi udaje się poinformować 
młodzieńców, że żadnego wesela z pewnością nie będzie. Zastanowi-

14 George Pelham Shipp (1960: 152) zwraca uwagę, że w relacji Dawusa pojawia-
ją się zdania krótkie i niedokończone (incomplete). Mają one za zadanie nadać 
opowieści tempo, które odzwierciedla działanie tego sługi. Brakuje tu nato-
miast tak charakterystycznego przerywania niewolnikowi, przez stawianie py-
tań i zachęcanie go, by powiedział coś więcej, a zwłaszcza dokładniej o tym, co 
się wydarzyło. 
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ły go nad wyraz skromne zakupy poczynione przez Simona i jego zły 
nastrój, a ponieważ zmiana decyzji Chremesa, który przecież wcześ-
niej zerwał zaręczyny, wydała mu się bardzo podejrzana, zdecydo-
wał, że musi bliżej przyjrzeć się całej sprawie. W tym celu udał się 
do domu przyszłej czy też niedoszłej panny młodej, a kiedy nie do-
strzegł tam nawet śladu przygotowań do ślubu, uznał, że Simon po 
prostu wszystkich oszukał. Dawus wykazuje tu wszelkie cechy spryt-
nego niewolnika z palliaty – sam, z własnej inicjatywy bada sprawę, 
analizuje przesłanki i podejmuje działanie. Co więcej, udziela wska-
zówek nie tylko swojemu panu, ale także Charinusowi, który naiw-
nie myśli, że porzucenie planów wydania Filumeny za Pamfila jest 
równoznaczne z wydaniem jej za niego. 

Dawus okazuje się na tyle inteligentny, że potrafi nawet wytłu-
maczyć Pamfilowi, dlaczego Simon postanowił udawać przygotowa-
nia do wesela (II, 3). Jego zdaniem ojcu trudno jest mieć pretensje 
do syna o  to, że Chremes cofnął zgodę na ślub, nawet jeśli powo-
dem zerwania był romans z Glykerką; Simon nie może gniewać się, 
nie upewniwszy się, jakie jest nastawienie Pamfila do planowane-
go małżeństwa; jeśli jednak chłopiec nie zgodzi się na wesele, będzie 
jasne, kto ponosi winę za odwołanie umówionego wcześniej matri-
monium. Z objaśnień Dawusa wynika, że Simon bardzo dba o to, by 
nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń, ale też szukanie dowodów ma 
w jego wydaniu wiele wspólnego z prowokacją. W tej sytuacji nie-
wolnik radzi swemu młodemu panu nie sprzeciwiać się ojcu, zwłasz-
cza że jego gniew mógłby skupić się na Glykerce, za którą nie ma się 
kto ująć i którą jako cudzoziemkę łatwo będzie usunąć z miasta. Su-
gestia, że Simona stać na takie posunięcie, pozwala dojrzeć w star-
cu tyrana – i  to nie tylko domowego. Wydaje się zatem, że zalece-
nie Dawusa, by zgodzić się na ten fikcyjny ślub, który przecież i tak 
się nie odbędzie, jest w  tym momencie najlepszym rozwiązaniem. 
Wprawdzie sługa nie ma pomysłu, co zrobić dalej, ale uważa, że od-
sunięcie matrymonialnych planów pozwoli zyskać na czasie, a wte-
dy może szczęśliwy los im dopomoże. Przestrzega tylko młodzień-
ca, by nie zmieniał swego trybu życia, to znaczy, żeby dalej spotykał 
się z Glykerką, bo nagła „poprawa” w tej dziedzinie mogłaby skłonić 
Chremesa do ponownego udzielenia zgody na ślub córki. Pamfil po-
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czątkowo się oburza i nie zgadza na propozycję niewolnika, ale po-
nieważ sam nie ma innego pomysłu, postanawia pójść za jego radą.

Kiedy więc na horyzoncie pojawia się Simon, Dawus upomina 
raz jeszcze Pamfila, by zgodził się na małżeństwo (II, 4). Ta niewiel-
ka scenka, w której i syn, i ojciec mówią jedynie na stronie, stano-
wi niejako preludium do ich spotkania. Każdy z nich szykuje się do 
przeprowadzenia podstępu: starzec zamierza namówić swego chłop-
ca do ślubu, którego nie będzie; a młodzieniec zamierza udawać, że 
na ten ślub się zgadza.

Scena rozmowy ojca z  synem budzi ciekawość ze względu na 
wcześniejsze preludium i istotę problemu (II, 5). Terencjusz zwięk-
szył jeszcze jej atrakcyjność przez dodanie nie tylko podsłuchują-
cego i komentującego na stronie Dawusa, ale także Birriasza, który 
otrzymał polecenie od swego pana, by sprawdzić, czy przyjaciel rze-
czywiście zrobi wszystko, by nie poślubić Filumeny. Okazuje się, że 
Dawus doskonale zna swego starego pana: nie tylko przewidział oj-
cowski nakaz ożenku, ale nawet – uprzedzając o tym Pamfila – uży-
wał dokładnie takich samych słów, jakie chwilę później padają z ust 
Simona (zob. An. 418, 254, 388). Z kolei Pamfil, zgadzając się potul-
nie na wszystko, zachowuje się tak, jak Simon zawsze sobie życzył, 
choć przecież w tej konkretnej sytuacji liczył raczej na zdecydowany 
opór z jego strony. Syn oświadcza zaś, że ani w tej, ani w żadnej innej 
sprawie nie będzie się sprzeciwiać. Taka postawa spotyka się z wiel-
ką aprobatą ojca. Najbardziej zdumiony okazuje się Birriasz, który 
z rezygnacją stwierdza, że nikomu nie można już wierzyć. Scena ta 
jest niezwykle symetryczna – na główną rozmowę między dwoma 
wolno urodzonymi składa się lapidarna wymiana pozdrowień, wy-
danie i przyjęcie polecenia zawarcia małżeństwa oraz rada, by wejść 
do domu i przygotować się, na co Pamfil posłusznie się zgadza. Tę 
oszczędną konwersację podsłuchują dwaj niewolnicy, przy czym Da-
wusowi powierzono rolę komicznego komentatora, Birriasza obar-
czono zaś niewdzięczną funkcją posłańca przynoszącego złe wiado-
mości, jako że to, co usłyszał, będzie musiał powtórzyć swemu panu. 

Simon, któremu w obecności syna nawet nie drgnęła powieka 
ze zdziwienia, pozostaje na scenie, by wybadać Dawusa, co kryje się 
za tak nagłą i niespodziewaną uległością Pamfila (II, 6). Był przecież 
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pewien swego podstępu i spodziewał się zaciętego oporu ze strony 
chłopca. Szczególnie interesują go dwie sprawy: czy synowi rzeczy-
wiście nie jest przykro, że musi się żenić z inną niż ta, którą kocha, 
oraz dlaczego mimo wszystko wydaje się trochę smutny. Niewolnik 
nie udziela jednoznacznych odpowiedzi, ale sugeruje, że Pamfil nie 
traktował związku z Glykerką poważnie, więc gdy przyszedł czas, by 
się ożenić, bez większego żalu porzucił dziewczynę i serce skierował 
ku przyszłej żonie. Smutek, który maluje się na obliczu chłopca, to 
jedynie wyraz wstydu za ojca, który szczędzi pieniędzy na ucztę we-
selną. Jest to niewątpliwie aluzja do owych skromnych zakupów, któ-
re miały uwiarygodnić ślubne przygotowania pozorowane w I akcie. 
Ponieważ Simon wielokrotnie dawał już dowód swego popędliwe-
go charakteru, nie dziwi, że i  tym razem wpada w gniew na samą 
wzmiankę o skąpstwie. Wyjaśnienia jednak go nie satysfakcjonują, 
przypuszcza, że Dawus próbuje go zwieść i wciąż zastanawia się, czy 
za tą niespodziewaną zgodą Pamfila na małżeństwo nie kryje się ja-
kiś podstęp. Ta podejrzliwość Simona jest warunkiem niezbędnym 
do przeprowadzenia kolejnej intrygi.

Akt III (An. 459–624)

Pozorne porozumienie między ojcem a synem zostaje wystawione 
na wielką próbę, gdy na scenę wkracza ponownie Myzja, prowadząc 
ze sobą akuszerkę Lesbię (III, 1). Simon i Dawus, sami niezauwa-
żeni przez kobiety, nieoczekiwanie dla siebie samych są świadkami 
rozmowy. W ten sposób zostali niejako zmuszeni przez okoliczno-
ści do udziału w scenie podsłuchiwania. Słyszą więc, jak Myzja wy-
chwala przymioty Pamfila, co zapewne ucieszyłoby ojca tak czułego 
na punkcie reputacji swojego chłopca, gdyby nie fakt, że szczegól-
nie podnoszoną cnotą jest wierność i oddanie, których wyrazem sta-
ła się decyzja o uznaniu dziecka. Jak na zawołanie słychać zza ściany 
domu krzyki rodzącej Glykerki. Informacja o potomstwie i odgło-
sy porodu sprawiają, że Dawus drży z przerażenia, bo w świetle ta-
kich nowin cały misternie ułożony plan traci wiarygodność. Ale Te-
rencjusz pokazuje, że tak jak zmyślenie może mieć pozory prawdy, 
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tak i prawda może uchodzić za zmyślenie. Nieufny Simon, wietrzą-
cy wszędzie podstęp i zdradę, jest przekonany, że to kolejna intry-
ga. Śmieje się z niewolnika, że wszystkie znaki wskazujące na poród 
(sprowadzenie akuszerki, krzyki porodowe) skumulował w jednym 
czasie, przez co fortel budzi podejrzenia, a całe oszustwo wychodzi 
na jaw. 

Kiedy chwilę później Lesbia opuszcza już dom Glykerki i stojąc 
w drzwiach, wydaje jeszcze ostatnie polecenia dotyczące położnicy, 
Simon jest absolutnie pewien, że to theatrum urządzono specjalnie 
dla niego (III, 2). Dziwi się, że Dawus tak go nie docenił i liczył na 
skuteczność tej sfingowanej historii z  dzieckiem. A  ponieważ sam 
pozorował wesele, w które nikt mu nie uwierzył, wiec teraz, sądząc, 
że inni też bawią się w stwarzanie pozorów, na wszelki wypadek rów-
nież nie wierzy w możliwość posiadania wnuka. Dawus, który jesz-
cze przed chwilą drżał, że cała sprawa może przybrać zły obrót, szyb-
ko dostosowuje się do sytuacji i sugeruje, że rzeczywiście wszystko 
zostało ukartowane. Schlebia jeszcze próżności Simona, twierdząc, 
że na pewno ktoś go uprzedził o podstępie, jakżeby bowiem mógł 
sam przejrzeć taką intrygę. Wyznaje nawet, że kobiety zaplanowały 
także podłożenie dziecka na progu domu Pamfila, by w ten sposób 
nie dopuścić do ślubu z Filumeną. Ta „denuncjacja” ma być dowo-
dem lojalności niewolnika wobec pana i oczyścić go z podejrzeń, że 
maczał palce w intrydze. Simon nie wierzy w niewinność sługi, bo 
nieufność i  podejrzliwość należą do jego głównych cech. Problem 
ten wydaje mu się jednak drugorzędny, teraz postanawia przede 
wszystkim przekonać Chremesa, by znów zgodził się na małżeństwo 
córki z Pamfilem. Syn bowiem uroczyście przyrzekł się ożenić, a Si-
mona – jak przystało na autokratę – cieszy myśl, że gdyby chłopak 
nie chciał dotrzymać słowa, to on – ojciec będzie miał prawo zmu-
sić go do tego ślubu.

Zanim jednak Simon zdąży cokolwiek zrobić w sprawie wese-
la, to zjawia się oburzony Chremes, by zażądać wyjaśnień, doszła go 
bowiem wiadomość, że wydaje swoją córkę za Pamfila (III, 3). Si-
mon zaklina więc swego przyjaciela, by zgodził się na to małżeństwo 
i w ten sposób uratował mu syna. Argumentuje, że chłopiec właśnie 
pokłócił się z Glykerką, więc jeśli uda się go teraz ożenić (zanim łzy 
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kochanki podstępnie wzbudzą litość w jego sercu), to łatwiej przyj-
dzie mu wydostać się z  tego bagna. Chremes nie chce ryzykować 
szczęścia swojej córki. Podkreśla, że gdyby ten związek miał przy-
nieść młodym pomyślność, nie trzeba by go było namawiać. Wów-
czas Simon dowodzi, że ryzyko jest doprawdy niewielkie – w najgor-
szym wypadku separacja, ale jeśli Pamfil rzeczywiście się poprawi, 
korzyści będą ogromne: Simon odzyska syna, Chremes – zyska 
zięcia, a  Filumena – męża. Wszystko to można osiągnąć, po pro-
stu udzielając zgody na małżeństwo. Chremes dba jednak o interesy 
swego dziecka i jeszcze się waha, co pozwala dostrzec w nim czułe-
go, troskliwego ojca. Docieka, skąd jego rozmówca posiada wiedzę, 
jak kształtują się relacje między młodzieńcem a Glykerką. I tutaj Si-
mon okazuje się człowiekiem, który potrafi nagiąć rzeczywistość do 
swoich potrzeb. Wyjaśnia, że tych informacji dostarczył mu Dawus. 
Być może w ten sposób zinterpretował wcześniejsze sugestie niewol-
nika, że Pamfil porzucił dziewczynę i skierował swe serce ku przy-
szłej żonie. Trudno wszakże nie pamiętać, że sam nie dowierzał wy-
jaśnieniom sługi, wietrząc w nich podstęp. Tym bardziej więc dziwi, 
że teraz podaje je jako sprawdzoną wiadomość. Jedynym niebudzą-
cym wątpliwości argumentem jest to, że Dawus osobiście namawiał 
do jak najszybszego wesela, a przecież nie nalegałby, gdyby nie miał 
pewności, że Pamfil też sobie tego życzy. 

Jak na zawołanie pojawia się Dawus (III, 4). A przekonany, że 
małżeństwo i wesele nie są możliwe, czyni wyrzuty, że orszak wesel-
ny jeszcze niegotowy. Czeka go jednak wielka niespodzianka. Simon 
przyznaje się, że wcześniej udawał tylko przygotowania do ślubu. 
Ponieważ niewolnik zna słabostkę swego pana, który lubi pysznić 
się własną przebiegłością, schlebia mu, mówiąc, że nigdy by się tego 
nie domyślił. Niepokoi go tylko obecność Chremesa, a w prawdziwe 
przerażenie wprawia wiadomość, że przysłużył się do odnowienia 
matrymonialnych planów. Najchętniej więc zapadłby się pod ziemię. 

Panika i popłoch, w jakie wpada Dawus, są w pełni uzasadnio-
ne. Z domu wychodzi bowiem Pamfil, właśnie powiadomiony przez 
ojca o szczęściu, którego ponoć sam sobie życzył – tak przynajmniej 
wynikało ze słów oddanego niewolnika (III, 5). Młodzieniec jest 
wściekły na sługę, ale stać go też na krytyczną samoocenę, co rzadko 
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pojawia się w palliacie u tego typu postaci. Pamfil największe preten-
sje ma do samego siebie, że własny los powierzył niewolnikowi. Mar-
twi się, jak zdoła teraz sprzeciwić się ojcu. Kiedy Dawus proponuje, 
że coś wymyśli, młodzieniec nie chce po raz drugi zdać się na czy-
jąś łaskę i postanawia sam zadbać o swoje sprawy. Porzuca też myśl 
o ukaraniu winowajcy, bo ma ważniejsze rzeczy na głowie. 

Akt IV (An. 625–819)

Realizowana dotąd intryga zatoczyła koło i bohaterowie znaleźli się 
w punkcie wyjścia: Simon przygotowuje wesele, Pamfil zastanawia 
się, jak pogodzić miłość do Glykerki z posłuszeństwem wobec ojca, 
a Dawus obmyśla plan uniemożliwiający zawarcie małżeństwa. Je-
dyna różnica polega na tym, że sytuacja w pierwszych trzech aktach 
była pozorowana, teraz zaś dzięki ponownej zgodzie Chremesa na 
ślub zagrożenie stało się realne. Wszystkie problemy wracają więc 
ze zdwojoną siłą, a wraz z nimi na scenę wkracza ponownie Cha-
rinus (IV, 1). Dotychczas był jedynie zdesperowany i błagał Pamfi-
la, by odłożyć wesele choć na kilka dni. Teraz ma jednak do niego 
pretensję, podejrzewa bowiem, że został perfidnie zwiedziony obiet-
nicami bez pokrycia. Wydaje mu się, że Pamfil pod wpływem jego 
miłosnych wyznań sam zakochał się w Filumenie, a dodatkowo jesz-
cze czerpie radość ze zwodzenia swego rywala. Charinus, tak jak 
przedtem był bezradny wobec planowanego małżeństwa swojej uko-
chanej, tak i teraz nie ma pomysłu na powstrzymanie rywala. Zda-
je sobie sprawę, że wyrzutami niczego nie osiągnie, ale liczy na to, 
że przynajmniej przyniesie mu to satysfakcję. Pamfil bezskutecznie 
próbuje tłumaczyć, że także jest w rozpaczy z powodu wznowienia 
matrymonialnych zamysłów swego ojca. Charinus mu nie wierzy, 
dopiero przyznanie się Dawusa sprawia, że gniew kieruje na niewol-
nika, choć ten obiecuje znaleźć jakieś rozwiązanie.

Tymczasem z  domu wychodzi Myzja. Jej pani, Glykerka, do-
wiedziała się o planowanym weselu i martwiąc się, kazała niewolni-
cy odszukać kochanka. Dlatego Pamfil w jej obecności, a także przy 
Dawusie i Charinusie potwierdza swoją miłość i oświadcza, że tyl-
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ko śmierć może rozłączyć go z ukochaną. Co więcej, jest gotów na-
wet… pozwolić, by ojciec uwierzył, że to z jego winy nie dojdzie do 
ślubu z Filumeną. Oczywiście deklaracje, które składa, tak napraw-
dę są jedynie wyrazem jego bezsilności, bo cóż oznaczają tego ro-
dzaju wyznania, jeśli nie są poparte czynem, a na to Pamfila nie stać. 
Ma więc słuszność Charinus, który podsumowuje ten popis boha-
terstwa stwierdzeniem, że obaj są równie biedni i nieszczęśliwi. Je-
den Dawus nie traci nadziei, że znajdzie sposób, by pomóc swemu 
panu. Toteż gdy Pamfil udaje się do Glykerki, Charinus błaga nie-
wolnika, by zatroszczył się także o niego. Dawus obiecuje nie zapo-
mnieć o drugim zakochanym desperacie, więc uspokojony młodzie-
niec wraca do siebie. 

Dawus rzeczywiście nie poddał się i nawet ma już gotową na-
stępną intrygę. Dlatego wchodzi na moment do domu Glykerki i wy-
nosi stamtąd noworodka (IV, 3), którego podaje zdumionej Myzji 
z prośbą, by zechciała go położyć na progu domu Pamfila. Nie chce 
tego robić osobiście, żeby mógł potem z czystym sumieniem przy-
siąc Simonowi, że to nie on podrzucił dziecko. Myzja dziwi się tym 
niecodziennym jak na Dawusa skrupułom, co dobitnie świadczy 
o  jego reputacji. Wydaje się, że niewolnik zamierza wtajemniczyć 
Myzję w zawiłości przygotowywanego podstępu, ale nieoczekiwanie 
nadchodzi Chremes i Dawus znika, zostawiając nieświadomą nicze-
go Myzję samą. 

Chremes wybrał się właśnie do Simona, by go powiadomić, 
że z  jego strony już wszystko jest gotowe do wesela (IV, 4). Kiedy 
spostrzega leżące na progu dziecko, próbuje wyciągnąć informa-
cje na ten temat od stojącej opodal Myzji, lecz w  tej samej chwili 
wpada Dawus i udając, że nie dostrzega Chremesa, domaga się od 
niewolnicy wyjaśnień w sprawie noworodka. Spotkanie tej trójki za-
aranżowano w niezwykle ciekawym układzie: oto Chremes zostaje 
zepchnięty do roli widza w scenie podsłuchiwania, ale Dawus – głów-
ny aktor i reżyser tego theatrum – wie, że będzie odgrywać komedię 
przed oczami starca. W najgorszej sytuacji jest nieświadoma nicze-
go Myzja, którą Dawus i okoliczności zmusiły do tej gry. Zupełnie 
nie rozumie, dlaczego niewolnik z gniewem pyta, kto położył dziec-
ko na progu Pamfila. W jeszcze większe zdumienie wprawia ją roz-
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kaz, by natychmiast zabrała noworodka, po którym następuje ciche 
polecenie, by nie ważyła się go tknąć nawet palcem. Dalsza seria py-
tań stawianych osłupiałej niewolnicy ma za zadanie nakłonić pod-
słuchującego Chremesa, by znów zerwał zaręczyny. Dawus zmusza 
więc Myzję do wyznania, że rodzicami maleństwa są Pamfil i Gly-
kerka. Aby odsunąć podejrzenia, że chodzi tutaj o intrygę, sugeruje, 
że dziecko zostało skądś wypożyczone, bo jego pojawienie się może 
przeszkodzić w planowanym ślubie. Z ironią też wspomina o plot-
kach dotyczących ateńskiego pochodzenia dziewczyny, co wzbudza 
gniewne oświadczenie Myzji, że tak jest w istocie. Uwaga dotyczą-
ca statusu społecznego dziewczyny jest niezwykle ważna, jeśli bo-
wiem Pamfil ma dziecko z Atenką, to będzie się musiał z nią ożenić 
bez względu na to, jak bardzo Simon byłby temu przeciwny. Dawus 
więc nie bez powodu porusza ten temat, a  wyśmiewając informa-
cję o pochodzeniu Glykerki, zmusza Myzję do żarliwych protestów 
i deklaracji, które w oczach Chremesa czynią tylko całą sprawę jesz-
cze bardziej wiarygodną. W ten sposób Terencjusz już po raz dru-
gi pokazuje, że ludzie tym bardziej są skłonni uwierzyć w prawdę, 
im bardziej dokłada się starań, by przekonać ich, że to tylko zmyśle-
nie. Kiedy Chremes ujawnia swą obecność, Dawus prosi go o pomoc 
w ukaraniu niewolnicy za jej kłamstwa. Starzec jednak nie chce się 
mieszać w te sprawy. Jedyne, czego pragnie, to rozmówić się wresz-
cie z Simonem. Dopiero po jego odejściu niewolnik tłumaczy roz-
gniewanej Myzji, kim był starzec i dlaczego trzeba było odegrać taką 
komedię. Wyjaśnia też, że nie mógł wcześniej wtajemniczyć jej w to 
theatrum, bo mogłaby przez to stać się mniej naturalna i mniej wia-
rygodna. Terencjusz pozwala sobie tutaj na refleksję podkreślającą 
różnicę między zachowaniem naturalnym, spontanicznym, a wyre-
żyserowaną grą. 

Ożywiona wymiana zdań między wzburzoną Myzją a tłumaczą-
cym się Dawusem sprawia, że nie zauważają nadchodzącego podróż-
nika (IV, 5). Mężczyzna – jak wynika z jego słów – przybył do Aten, 
aby zgodnie z  obowiązującym prawem odziedziczyć po śmierci 
Chryzydy jej majątek. Myzja rozpoznaje w przybyszu kuzyna zmar-
łej, Kritona, a on wypytuje o resztę domowników. Szczególnie cieka-
wi go, czy Glykerka zdołała już odnaleźć swoich rodziców, co znów 
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jest wskazówką, że być może na końcu sztuki nastąpi anagnorismos. 
Warto też podkreślić, że nieznajomy przybysz pojawia się na sce-
nie jak deus ex machina, jest więc uzasadnione przypuszczenie, że 
odegra znaczącą rolę w rozpoznaniu15. Gdy okazuje się, że dziewczy-
na nie odszukała jeszcze rodziny, a więc jako cudzoziemka jest po-
zbawiona wszelkiej opieki i  praw, Kriton postanawia zrezygnować 
ze spadku na jej korzyść. Podkreśla też, że zawsze uważał Glykerkę 
za siostrę Chryzydy, a zatem wydaje mu się naturalne, by to właśnie 
ona odziedziczyła majątek. Już w tej pierwszej scenie przybysz oka-
zuje się człowiekiem niezwykle wspaniałomyślnym, choć trzeba do-
dać, że na jego decyzję o rezygnacji ze schedy miały również wpływ 
zasłyszane opowieści, jakoby obcokrajowcom niełatwo było proce-
sować się w Atenach, za to łatwo zyskać opinię hochsztaplera. Po-
nieważ celem wizyty Kritona jest spotkanie z Glykerką, Myzja pro-
wadzi go do swej pani, a Dawus podąża za nimi, bo woli zejść z oczu 
Simonowi.

Akt V (An. 820–981)

Terencjusz, porzucając na moment sprawy Glykerki i jej pochodze-
nia, wraca do problemu głównego, jakim jest małżeństwo dzieci Si-
mona i  Chremesa. Po raz pierwszy między starcami dochodzi do 
ostrej wymiany zdań, która w pełni ujawnia ich charaktery (V, 1). 
Rozgoryczony Chremes stanowczo odmawia wydania córki za mąż 
za Pamfila. Co więcej, ma żal do Simona, że powołując się na przy-
jaźń, domaga się spełnienia swoich próśb. Zarzuca mu skrajny ego-
izm, jakże bowiem inaczej mógłby oczekiwać, że Chremes niedo-
lą i łzami swego dziecka będzie ratował jego dziecko. Wytyka mu, że 
przyzwyczajony dostawać zawsze to, czego chce, nawet się nie zasta-
nawia, jaką cenę przyjdzie zapłacić Filumenie za małżeństwo z czło-
wiekiem, który kocha inną i nawet ma z nią dziecko. A jeszcze ist-
nieje prawdopodobieństwo, że Glykerka okaże się wolno urodzoną 
Atenką, co zmusi Pamfila do jej poślubienia. Simon, słysząc o no-

15 Donat (ad An. 796) nazywa Kritona persona ad catastrophen machinata.
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worodku, wyjaśnia przyjacielowi, że to ukartowana gra, przed któ-
rą Dawus go zresztą wcześniej przestrzegał. Trzeba tutaj podkreślić, 
że intryga niewolnika okazała się skuteczna, doprowadziła bowiem 
do zerwania porozumienia między starcami i  porzucenia małżeń-
skich planów. Wprawdzie nie wiadomo, jak by się skończyła miłosna 
awantura Pamfila, gdyby nie przypadek i pomyślny zbieg okoliczno-
ści, który bez udziału niewolnika pozwoli na połączenie kochanków, 
ale trzeba przyznać, że intryga z podrzuconym na progu niemowla-
kiem odniosła zamierzony skutek. 

Jak na zawołanie zjawia się Dawus, o którym właśnie była mowa 
(V, 2). Jedna tylko rzecz niepokoi Simona – miejsce, z którego wy-
szedł. Zdziwiony starzec wypytuje go, po co poszedł do domu Gly-
kerki. Sługa nie wie, co odpowiedzieć, więc zwodzi, kręci, zadaje głu-
pie pytania, w końcu mówi, że był tam razem z Pamfilem. Zna swego 
starego pana na tyle dobrze, by przewidzieć jego reakcję – Simo-
na nie obchodzi już, co tam robił jego niewolnik, chce wiedzieć, co 
tam robi jego syn. Wtedy Dawus próbuje opowiedzieć o przybyszu 
z Andros, który poświadcza, że Glykerka jest z pochodzenia Aten-
ką. Simon jednak traci cierpliwość i każe służbie związać Dawusa. 
Nie wyjaśnia powodów swej decyzji, mówi jedynie, że tak mu się 
podoba. W ten sposób naocznie potwierdza opinię o  swym gwał-
townym i nieprzewidywalnym charakterze, bo wcześniejsze obawy 
niewolnika okazały się uzasadnione – rzeczywiście jego życie zależy 
od fantazji pana. Simon ma ochotę przetrzepać niewolnikowi skó-
rę i nie zamierza odstąpić od tego zamiaru, nawet jeśli okazałoby się, 
że przyniesione nowiny są szczerą prawdą. Wpada przy tym w taką 
złość, że nawet Chremes, którego sprawy domowe przyjaciela nic 
nie powinny obchodzić, angażuje się, żeby go ułagodzić. Prawdzi-
wą przyczynę gniewu i rozgoryczenia Simona ujawnia dopiero skar-
ga, która wyrywa się z jego ust pod adresem syna – że tak oto odpła-
ca za trudy wychowania.

Kiedy więc zjawia się wywołany z  domu kochanki Pamfil, oj-
ciec nie żałuje mu wyrzutów (V, 3). I znów Chremes musi hamować 
przyjaciela i upominać, by oszczędził synowi przynajmniej wyzwisk. 
Simon jest jednak tak przybity związkiem chłopca z  kobietą – 
jego zdaniem – niegodną, że nie ma już nawet siły się temu prze-
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ciwstawić. Najbardziej doskwiera mu myśl, że Pamfil był zdolny go 
okłamać i  podstawić jakiegoś fałszywego świadka, który zapewni 
o  ateńskim pochodzeniu Glykerki. Simon mierzy bowiem wszyst-
kich swoją własną miarką – skoro sam pozorował wesele, wydaje mu 
się, że inni też posuwają się do różnych oszustw. Młodzieniec czyni 
wówczas rzadkie w palliacie wyznanie – jawnie i odważnie w obec-
ności ojca ogłasza, że kocha swoją dziewczynę, a  jeśli inni uważa-
ją to za błąd, to chętnie się do tego błędu przyznaje. Poddaje się pod 
osąd Simona i zapewnia go, że jeśli ojciec rozkaże mu porzucić uko-
chaną, to nie sprzeciwi się jego woli. Prosi jedynie, by mógł przypro-
wadzić owego przybysza z Andros. Chce w ten sposób oczyścić się 
z zarzutu oszustwa. Trudno jednak nie zauważyć, że Pamfil nawet 
w  najmniejszym stopniu nie ryzykuje swego szczęścia, pojawienie 
się bowiem Kritona wytrąci Simonowi argument z ręki i nie pozwoli 
żądać, by syn porzucił matkę swego syna, pełnoprawnego obywatela 
Aten, zrodzonego z matki i ojca Ateńczyków.

Simon oczywiście zgadza się, by zawołać przybysza z Andros (V, 4), 
ale nie dlatego, że interesuje go pochodzenie Glykerki. Chciałby po 
prostu wierzyć, że syn go nie oszukuje. Wraz z pojawieniem się Kri-
tona na scenie zaczyna się realizować wieloetapowy motyw rozpo-
znania. Najpierw Chremes odkrywa w  przybyszu swego dawnego 
znajomego, ale jakiekolwiek opowieści o minionych czasach nie są 
możliwe, bo Simon czyni gościowi wyrzuty, że chce ślubem cemen-
tować związek z heterą. Określenie to jest obraźliwe, bo nikt nigdy 
nie nazywał tak Glykerki, mimo że uchodziła za siostrę Chryzydy. 
Wówczas następuje drugi etap anagnorismos: Kriton oświadcza, że 
dziewczyna jest wolno urodzona i  pochodzi z  Aten. Rozsierdzony 
Simon insynuuje, że przybysz jest podstawionym świadkiem, i rzu-
ca mu w  twarz wyzwisko „hochsztapler”, którego ten tak bardzo 
chciał uniknąć, że nawet zrezygnował z dochodzenia swoich praw 
do spadku. Na szczęście Chremes uspokaja zapędy swego przyjacie-
la, co pozwala na kolejny (tym razem już ostatni) etap realizacji mo-
tywu rozpoznania: opowieść o rozbitym u wybrzeży Andros okręcie, 
na którego pokładzie znajdował się Faniasz z córką swego brata, Pa-
zibulą. W owym Faniaszu Chremes odkrywa brata, a w dziewczyn-
ce, dziś zwanej Glykerką, własne dawno zaginione dziecko. W tej sy-
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tuacji obaj ojcowie zgadzają się na małżeństwo Pamfila z Pazibulą 
vel Glykerką, a nowo odnaleziony ojciec dorzuca gigantyczny posag 
w kwocie 10 talentów. Trzeba jeszcze tylko dziewczynę przenieść do 
domu pana młodego, a ponieważ zlecenie to najlepiej byłoby powie-
rzyć Dawusowi, Simon zgadza się uwolnić go z więzów. 

Tymczasem ponownie zjawia się Charinus, który chce spraw-
dzić, co porabia Pamfil (V, 5). Wprawdzie z daleka widzi radość swe-
go rywala, ale zupełnie nie może zrozumieć, z czego on się tak cieszy. 

Dopiero, gdy z domu wychodzi Dawus i Pamfil relacjonuje mu 
najnowsze wieści, podsłuchujący na stronie Charinus dowiaduje się 
o rozpoznaniu w Glykerce dawno zagubionej córki Chremesa (V, 6). 
Odkrycie to przywraca dziewczynie pełnię praw, a w szczególności 
prawo do zaślubin, co oznacza, że Pamfil może (a nawet powinien) 
pojąć ją za żonę. W ten sposób wcześniej zaplanowane małżeństwo 
z Filumeną nie dojdzie do skutku, a to wlewa nadzieję w serce Cha-
rinusa, który prosi o  wstawiennictwo w  sprawie własnego wesela 
z  tą właśnie córką Chremesa. Połączenie drugiej pary kochanków 
nie nastąpi jednak na scenie, publiczność musi się zadowolić obiet-
nicą, że drugi happy end zdarzy się już w domu16.

16 Niektóre późne, bo XV-wieczne kodeksy przynoszą tekst z drugą, alternatyw-
ną wersją zakończenia, zwaną alter exitus Andriae, której błędy logiczne, kom-
pozycyjne i metryczne nie pozwalają uznać za pochodzącą od Terencjusza; zob. 
Skutsch (1957: 59–64). Ten dodatek, liczący 21 wersów, wprowadza po wersie 
976 zapowiedzianą przez Dawusa scenę, w której Pamfil przekonuje Chreme-
sa, by oddał Filumenę Charinusowi. Z tekstu dowiadujemy się, że Chremes już 
wcześniej rozważał Charinusa jako kandydata na męża dla swojej Filumeny, 
ale wolał dziewczynę oddać za żonę synowi swego starego przyjaciela. Teraz, 
gdy odnalazła się druga córka, nie ma przeszkód, by uczynić zadość pragnie-
niom obu młodzieńców. Wersja ta była znana Donatowi i  Eugrafiuszowi, ale 
obaj uważali ją za nieautentyczną. Benjamin A. Victor (1989: 74) dowodzi, że  
alter exitus musiał powstać nie wcześniej niż w drugiej połowie II w. n.e., ale 
oczywiście nie później niż żył Donat – połowa IV w. n.e. Dla dopełnienia trzeba 
dodać, że istnieje też tertius exitus – prozatorska adaptacja alter exitus.
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Nic nie jest takie, jakie się wydaje

Cała komedia wydaje się podporządkowana nadrzędnej zasadzie, że 
pozory mogą mylić i często są powodem błędnej oceny. Reguła ta 
zostaje zastosowana na dwóch poziomach – przede wszystkim doty-
ka bohaterów, ale także odbiorcy są poddani jej działaniu. 

Jeśli chodzi o  postaci komedii, to omyłka w  sądach dotyczy 
głównie rzeczywistych relacji między Pamfilem a Filumeną, co wią-
że się także z błędnym przypisywaniem Pamfilowi cech, których nie 
posiada. 

Zaczyna Simon, gdy udaje przed domownikami, że organizuje 
wesele, którego tak naprawdę nie będzie (I, 1–2). Potem Pamfil sta-
ra się wmówić ojcu, że zgadza się na ślub, choć w rzeczywistości nie 
ma zamiaru się żenić (II, 4). Do tego Charinus podejrzewa, że Pamfil 
ma wobec jego wybranki jakieś matrymonialne plany, choć tak na-
prawdę ten nieszczęśnik robi wszystko, żeby się wykręcić z narzuco-
nego mu małżeństwa (IV, 1). 

Simon postrzega swego syna jako chłopca posłusznego i  ule-
głego (I, 1), tymczasem Pamfil ku jego zdumieniu okazuje się sta-
nowczy i zdecydowany (V, 4). Co więcej, Simon, odkrywszy romans 
syna z cudzoziemką, jest zdumiony, bo wydaje mu się to całkowi-
cie sprzeczne z  zasadami, jakie zakładał, że chłopiec wyznaje. I  tu 
znowu pomyłka, bo Pamfil nie występuje przeciwko obowiązującym 
w społeczeństwie normom – po prostu Simon nie zna całej prawdy 
o Glykerce. 

Drugim zagadnieniem mylnie postrzeganym i interpretowanym 
przez bohaterów tej komedii jest rodzące się w sztuce dziecko. Błąd 
głównie dotyczy jego pochodzenia, ale wiąże się także ze statusem 
jego matki, czyli Glykerki. 

Zaczyna się od tego, że Simon w ogóle nie wierzy w poród, cho-
ciaż widzi zarówno zdążającą do domu akuszerkę, jak i słyszy krzyk 
dziewczyny (III, 1). Kiedy zaś od Chremesa dowiaduje się o dziec-
ku podłożonym na progu (IV, 4), szczerze wątpi w rzekome ojcostwo 
Pamfila, bo uznaje za prawdziwą wersję Dawusa, który uprzedzał go 
o takim podstępie (V, 1). Simon ma przedziwną skłonność, by po-
wątpiewać w fakty, a fikcję uznawać za prawdę. Dał wiarę opowieści 
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Dawusa o zerwaniu Pamfila z Glykerką (III, 3), ale za oszustwo uwa-
ża nieoczekiwane przybycie Kritona i  jego opowieść o  losach Gly-
kerki oraz jej ateńskim pochodzeniu (V, 4). 

Zazwyczaj istota palliaty polegała na tym, by uczynić wiarygod-
nym zmyślenie; nakłonić bohaterów, by uwierzyli, że uknuta intryga 
jest rzeczywistością. Tutaj działa odwrotna zasada.

Na tę zabawę z  postaciami, które wierzą w  fałsz, a  wątpią 
w prawdę, Terencjusz nakłada jeszcze grę z odbiorcą. Poeta wycho-
dzi z założenia, że publiczność zna doskonale reguły palliaty i bę-
dzie spodziewała się rozwiązań zgodnych z popularnymi schemata-
mi. Dlatego tak manipuluje fabułą, by wprowadzić w błąd nie tylko 
swoich bohaterów, ale także widzów. Chce w  ten sposób osiągnąć 
efekt niespodzianki. 

Pierwsza z  nich pojawia się wraz z  niewolnikami niosącymi 
żywność. Dla widzów zaznajomionych z konwencją jest to oczywisty 
sygnał, że należy spodziewać się biesiady17. Zresztą w takim przeko-
naniu utwierdza jeszcze wiadomość o weselu. Być może niewielka 
ilość tych zapasów wzbudziła niejakie wątpliwości, ale prawdziwym 
zaskoczeniem, wręcz pogwałceniem konwencji jest dopiero infor-
macja, że żadnej uczty nie będzie. 

Dalej następuje już niespodzianka za niespodzianką: Simon nie 
wspomina, z kim miałby ożenić się jego syn, ale opowiadając dłu-
go i szczegółowo o sąsiadce Chryzydzie, wzbudza przekonanie, że 
to ona jest wybranką młodzieńca. Trudno wręcz myśleć inaczej, 
skoro Terencjusz każe Simonowi nazywać Chryzydę „dziewczyną 
z Andros” (Andria), a to przecież tytułowa bohaterka tej sztuki. Po-
dobnie myśli nie tylko publiczność, ale także rozmówca Simona, So-
zjasz18, bo kiedy słyszy o urodzie dziewczyny, wyrywa mu się okrzyk 
(An. 73):

17 Ortwin Knorr (2008: 440–441) uważa początek tej sceny za metateatr, który 
odwołuje się do znanych z  innych komedii parad kucharzy zapowiadających 
właśnie ucztę; zob. Plaut (Aul. 280–362; Bacch. 109–169; Cas. 719–750; Merc. 
740–782; Pseud. 790–892; Truc. 551–630) i Menander (Asp. 216–220; Dysc. 259–
–264; Sam. 189–195).

18 Sozjasz w pewien szczególny sposób uosabia konwencjonalne myślenie o fabu-
le, jakiego Terencjusz oczekiwał od publiczności. Reaguje bowiem tak, jak poeta 
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ei, vereor nequid Andria adportet mali!
 
Oho, boję się, żeby ta dziewczyna z  Andros nie stała się przyczyną 
kłopotów.

Obawy te rozwiewa informacja, że Chryzyda została heterą, co oczy-
wiście dyskwalifikuje ją jako kandydatkę do małżeństwa, ale za to 
zgodnie z  konwencją palliaty czyni z  niej potencjalną przeszkodę 
na drodze do jego zawarcia z inną wolno urodzoną córką obywatela 
ateńskiego. I tak też powinna myśleć publiczność. Z opowieści wyni-
ka też, że choć Pamfil był częstym gościem w domu hetery, nie utrzy-
mywał z  nią żadnych intymnych kontaktów. Informację tę widzo-
wie słyszą od ojca, a znając zasady rządzące komedią, należy wątpić 
w tego rodzaju zapewnienia, bo w palliacie ojciec zawsze o wszyst-
kim dowiaduje się ostatni. 

A  zatem zarówno publiczność, jak i  Sozjasz, powinni się spo-
dziewać, że zgodnie z konwencją to właśnie hetera przeszkadza w re-
alizacji ślubnych planów. Wyjaśniając tę zagadkę, Terencjusz chce 
wywołać zaskoczenie, ponieważ rozwiązanie nie mieści się w  sto-
sowanych dotychczas schematach. Oto Simon wyznaje, że sprawy 
skomplikowały się… przez śmierć Chryzydy. Zdumiony Sozjasz re-
aguje w zupełnie niekonwencjonalny sposób, który jednak zdradza, 
że i  on opierał swoje dotychczasowe przypuszczenia na typowych 
matrycach fabularnych wypracowanych już przez grecką komedię 
nową. Wykrzykuje więc (An. 105–106):

o factum bene! beasti; ei metui a Chryside. 

Co za szczęście! Ależ się cieszę. A już się bałem o Pamfila z powodu tej 
Chryzydy.

spodziewał się, że zareaguje publiczność. Okrzyki tego niewolnika i jego odpo-
wiedzi są odzwierciedleniem schematu, z którym Terencjusz prowadzi swoistą 
grę; zob. Skwara (2007: 151–162).
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To nie koniec niespodzianek. Komediopisarz bowiem przez całą 
sztukę bawi się tożsamością różnych postaci19. Największą uwagę 
skupia na Glykerce, którą po raz pierwszy opisuje Simon, przydając 
jej cechy wolno urodzonej panny. Z relacji tej wynika, że dziewczy-
na pochodzi z warstwy obywateli. Jakież jest więc zdziwienie, gdy po 
chwili okazuje się siostrą hetery (I, 1). Później Dawus także nadmie-
nia o rzekomym ateńskim pochodzeniu dziewczyny, o historii z roz-
bitym na Andros okręcie, ale sam z kolei dobitnie podkreśla, że to 
są pomysły rodem z palliaty. Tą metateatralną uwagą komediopisarz 
wyraźnie daje znak widzom, że chodzi o grę z konwencją. 

Terencjusz sprawia wrażenie jakby drażnił się z odbiorcą – naj-
pierw wysyła sygnały zapowiadające obecność popularnych schema-
tów, potem mruga porozumiewawczo do widza, sugerując odstąpie-
nie od tych ogranych motywów, by za chwilę zaskoczyć go ich pełną 
realizacją. Dziewczyna z Andros to prawdziwa komedia omyłek. 

19 Dobrym przykładem jest Sozjasz, który występuje na scenie jako wynajęty ku-
charz, czyli postać w palliacie obdarzona ogromną vis comica. Terencjusz jed-
nak zupełnie nie wykorzystuje potencjału tej maski. Sozjasz nie jest złodziejem 
ani żarłokiem patrzącym tylko, jak napełnić sobie brzuch. Co więcej, pod ko-
niec sceny Simon zleca mu całkiem niekulinarne zadanie – ma śledzić Pamfi-
la i Dawusa. Znając zasady obowiązujące w palliacie, można się spodziewać, że 
będzie to źródłem jakichś dalszych komplikacji. Tymczasem Sozjasz to persona 
protatica, czyli postać występująca jedynie w scenie ekspozycji na początku ko-
medii; zob. Skwara (2007: 151–162).



rozdział 2
Za karę (Heauton Timorumenos)

Il. 3. Postaci występujące w przedstawieniu Za karę. Miniatury pochodzą ze średnio-
wiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907)

W  komedii Za karę Terencjusz ponownie podejmuje temat rela-
cji między ojcem a synem, ale przedstawia go zupełnie inaczej niż 
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ważniejsza postać. Znaczących bohaterów komedii dodatkowo przedstawiają miniatrury ze średniwiecznego kodeksu (Codex  
Parisinus; za Omont).  
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w swej poprzedniej sztuce (An.)20. Przede wszystkim ta problema-
tyka jest prezentowana nie na jednym, ale na dwóch przykładach, 
które wzajemnie się splatają i przenikają, by w ten sposób podkreś-
lić i uwydatnić różnice w stosunkach między rodzicami a dziećmi. 
Odmienny jest także „punkt wyjścia”, w którym ojcowie i synowie 
próbują realizować własne koncepcje życia i  budowania wzajem-
nych więzi. Simon z Dziewczyny z Andros jest pokazywany na sce-
nie w sytuacji, gdy musi stawić czoła kataklizmowi, za jaki w  jego 
oczach uchodzi związek syna z dziewczyną o niskim i nieakceptowa-
nym statusie społecznym. W Za karę jeden z ojców przetestował już 
swoje pomysły wychowawcze i absolutnie nie jest zadowolony z re-
zultatów. Nie ukrywa, że gdyby mógł cofnąć czas, postąpiłby zupeł-
nie inaczej. Drugi starzec, ponieważ jego metody postępowania z sy-
nem nie zostały jeszcze poddane próbie, udziela wszystkim dobrych 
rad, które z trudem przyjdzie mu zastosować, gdy sam znajdzie się 
w podobnej sytuacji. Terencjusz pokazuje więc w Za karę dwa exem-
pla – przed katastrofą i po katastrofie, jaką w konwencji palliaty jest 
walka rodzica ze źle ulokowanym uczuciem własnego dziecka. Przy-
glądając się dwóm starcom, z których każdy na podstawie własnego 
losu udziela rad temu drugiemu, widz zadaje sobie pytanie, czy moż-
na się czegoś nauczyć z cudzego doświadczenia. Komedia nie odpo-
wiada wprost, ale nie skąpi recept znanych z pism filozoficznych sto-
ików i epikurejczyków.

Obok pary ojców pojawia się też para młodzieńców o podob-
nie jak u  starców skontrastowanych charakterach, a zwłaszcza od-
miennych historiach sercowych. Nietrudno domyślić się, że kome-
diopisarz wykorzystał to podwojenie postaci, by podwoić również 

20 Terry McGarrity (1978: 103–104) uważa, że relacje między ojcem a  synem to 
ulubiony temat Terencjusza, zrealizowany w  ten sposób, że Andria przynosi 
pierwsze opracowanie tego zagadnienia, rozwinięcie następuje w Za karę, a peł-
na realizacja w  Braciach. Nie wszyscy badacze jednak zgadzają się, że jest to 
dominanta w każdej fabule tego komediopisarza. Knorr (2008) pomija zupeł-
nie Pasożyta Formiona jako komedię omawiającą relacje między dwoma poko-
leniami. Podobnie Fantham (1971: 970) uważa, że Teściowa i Pasożyt Formion 
wprawdzie również prezentują układ ojciec–syn, ale są podporządkowane in-
nym zagadnieniom.
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intrygę i związane z nią wątki miłosne. Dwie pary kochanków po-
jawiły się już w pierwszej komedii Dziewczyna z Andros, ale tam los 
jednego z amantów zależał od drugiego i zdawał się tylko dodatko-
wym pomysłem na uatrakcyjnienie sztuki. W Za karę wątki są nato-
miast tak nierozerwalnie splecione ze sobą, tak bardzo się przenika-
ją i do takiego stopnia od siebie nawzajem zależą, że trudno wprost 
sobie wyobrazić, by można je było rozdzielić i by dopiero Terencjusz 
miał dodać drugą parę kochanków do greckiego oryginału, w któ-
rym wcześniej była pojedyncza intryga21. Jeśli w poprzedniej sztuce 
można odnieść wrażenie, że drugi młodzieniec został inkorporowa-
ny do gotowej fabuły, to w Za karę po raz pierwszy mamy prawdzi-
wy splot nie do rozerwania.

W sztuce tej zresztą Terencjusz stosuje jeszcze parę innych roz-
wiązań, które pojawiły się już w  Dziewczynie z  Andros, ale wyko-
rzystuje je w  nowy, by nie rzec, wręcz nowatorski sposób. Przede 
wszystkim posługuje się motywem rozpoznania, ale nie na końcu 
sztuki, by osiągnąć rozwiązanie problemów i happy end. Tutaj ana-
gnorismos pojawia się w środku akcji (IV, 1), by sytuację dodatkowo 
skomplikować, uniemożliwić zaplanowaną intrygę i  utrudnić dro-
gę do szczęścia. 

21 W prologu pojawia się dość enigmatyczne stwierdzenie, że sztuka „duplex quae 
ex argumento factast simplici” – „podwójna z pojedynczego wątku powstała”. 
Zastanawiano się więc, czy Terencjusz dodał drugi wątek do pierwowzoru Me-
nandra. Wydaje się jednak niemożliwe usunięcie jednego z nich bez zniszcze-
nia fabuły całej komedii. Anthony James Brothers (1980: 108–119) proponuje ro-
zumieć to w ten sposób, że Terencjusz podwoił komedię, dodając nie tyle drugą 
intrygę, co drugi zestaw postaci, i to nie do fabuły, a raczej do akcji prezento-
wanej na scenie. Oznacza to obecność w greckim pierwowzorze dwóch par ko-
chanków, ale kobiety (jeśli pojawiały się na scenie) odgrywały partie nieme, 
podczas gdy Terencjusz pokazał całą czwórkę kochanków jako postaci mówią-
ce. Za taką interpretacją przemawiałaby także analiza scen z Bakchidą i Antifi-
lą, która wskazuje, że partie te mogły być dodane przez Terencjusza, usunięcie 
ich nie narusza bowiem spójności intrygi. Richardson (2006: 17–23) stawia zaś 
tezę, że Bakchida nie tylko została wprowadzona fizycznie na scenę przez Te-
rencjusza, ale że poeta dodał cały wątek miłosny z nią w roli głównej. Tym nale-
ży bowiem według Richardsona tłumaczyć kontrowersje związane z obecnością 
hetery pod jednym dachem z legalną żoną i słabo uzasadniony powód przepro-
wadzki od Chremesa do Menedema. 
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Podobnie jak w poprzedniej sztuce, wprowadza motyw „oszuki-
wania prawdą”, ale tym razem niewolnik Syrus posługuje się nim nie 
przypadkiem, w wyniku zbiegu okoliczności (jak Dawus), ale z pre-
medytacją i pełną świadomością siły jego oddziaływania. 

Ponadto Terencjusz wykracza poza wszystkie konwencjonalne 
rozwiązania przyjęte w palliacie – na miejsce akcji obiera nie Ateny, 
ale wieś; wyraźnie poszerza ramy czasowe sztuki i przenosi część fa-
buły na poranek dnia następnego (III, 1); na oczach widzów dopro-
wadza do spotkania kochanków, co przeradza się w pierwszą i jedy-
ną w palliacie czułą scenę miłosną (II, 4).

Akt I (Ht. 53–212)

Terencjusz już w pierwszej scenie prezentuje główny temat, czyli re-
lacje ojcowsko-synowskie, na dodatek w ich podwójnym, kontrasto-
wym zestawieniu. Jak niemal zawsze sztukę otwiera konwersacja, 
która stanowi część ekspozycji, niezbędnej do zrozumienia dalszych 
wydarzeń w komedii (I, 1).

Przed oczyma widzów pojawiają się dwaj panowie, którzy – 
jak wynika z ich słów – nigdy wcześniej się nie spotkali, jako że je-
den z nich dopiero niedawno sprowadził się w te strony. Zasiedziały 
Chremes dziwi się, że nowo osiadły sąsiad tak ciężko pracuje fizycz-
nie na roli, mimo że kondycja finansowa wcale go do tego nie zmu-
sza, a kondycja fizyczna, czyli wiek i stan zdrowia, nawet na to nie 
pozwalają. W ten sposób komediopisarz budzi zainteresowanie wi-
dza tą niecodzienną sytuacją, która zapewne kryje tajemnicę im-
plikującą dalsze wydarzenia w  sztuce. Ta pierwsza scena nie tylko 
wprowadza w akcję, ale także przynosi portret psychologiczny jed-
nego z najważniejszych bohaterów – Chremesa, którego cechą do-
minującą jest wścibstwo. Starzec ten nie tylko chce o wszystkim wie-
dzieć, ale uważa za stosowne komentować cudze życie, oceniać je 
i  doradzać, w  zabawny sposób tłumacząc swoją ciekawość znaną 
Menandrowską sentencją – „jest człowiekiem, więc nic, co ludzkie, 
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nie jest mu obce”22. Menedem początkowo z niechęcią odnosi się do 
dociekliwego sąsiada, ale wkrótce pozwala mu namówić się do zwie-
rzeń i opowiada o swoich relacjach z synem, co staje się ekspozycją 
niezbędną do zrozumienia dalszej akcji. 

Oto komediopisarz przedstawia bohatera już po metamorfozie, 
ale żeby widz mógł zrozumieć zmianę, jaka zaszła w postaci, słyszy-
my długą opowieść o poprzednim jego postępowaniu. Jak nietrudno 
się domyślić, Menedem był wcześniej typem ojca określanego jako 
iratus – „gniewny, srogi”. Rozsierdzony źle ulokowanym uczuciem 
syna (zakochanego w  pewnej ubogiej dziewczynie niewiadomego 
pochodzenia) czynił mu wyrzuty, wściekał się na niego, tłumaczył, 
groził nawet odmową uznania go za swego syna. Zatruł mu życie do 
tego stopnia, że biedny chłopiec uciekł z domu i zaciągnął się do woj-
ska walczącego w Azji Mniejszej. Wówczas ojciec pożałował swego 
gniewu, a świadomość, że korzysta ze swych bogactw, podczas gdy 
syn cierpi żołnierską niedolę, skłoniła go do rezygnacji z wygodne-
go życia. Dlatego właśnie zamieszkał na wsi, gdzie ciężko pracuje, by 
w ten sposób – niejako za karę (stąd tytuł komedii) – odkupić własną 
winę. Postanowił nie korzystać z jakichkolwiek przyjemności życia, 
dopóki syn cały i zdrowy nie będzie mógł dzielić ich razem z nim. 
Dlatego nie przyjmuje nawet zaproszenia na wspólne ze wszystkimi 
sąsiadami obchody Dionizjów.

Chremes z życzliwością słucha opowieści, ale nie może się po-
wstrzymać przed komentarzem. Tłumaczy Menedemowi, że tak 
ciężko pracując, „nie zważa na własną pozycję”, a jego kłopoty z sy-
nem wynikają z braku szczerości, bo to właśnie dlatego chłopiec „nie 

22 Anthony J. Boyle (2004: 3) podkreśla, że ta najpopularniejsza chyba sentencja 
Terencjusza, wręcz motto humanizmu, jest cytowana zazwyczaj bez kontekstu, 
który nadaje jej zupełnie inne znaczenie, bo kładzie przecież nacisk na wścib- 
stwo jako źródło zainteresowania bliźnim. Lefèvre (1994: 26–57) odnotowuje 
cytaty i parafrazy tego powiedzenia od Cycerona (Leg. 1, 33; Fin. 3, 63; 1, 3; Of-
fic. 1, 30), Seneki (Epist. 95, 53), Petroniusza (75, 1), Pliniusza (Epist. 5, 3, 2–3), Ju-
wenalisa (15, 140–142), Ambrożego (Offic. 3, 45), Augustyna (Epist. 155, 14; Con-
tra Iul. 4, 83), przez Jana z Salisbury, Erazma z Rotterdamu, Michela Eyquem de 
Montaigne’a, Voltaire’a, Jeana Jacques’a Rousseau, Charles’a Pierre’a Baudelaire’a, 
Friedricha Wilhelma Nietzschego aż po Fiodora Dostojewskiego, Carla Gusta-
va Junga i Thomasa Manna.
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miał odwagi powierzyć mu wszystkich swoich sekretów”. Chremes 
(w przeciwieństwie do Simona z komedii Andria) uważa bowiem, że 
najważniejsza w kontaktach jest otwartość. Podkreśla też, że nie ma 
w zwyczaju czegokolwiek udawać (Ht. 782). 

Uwagi te Menedem powtórzy Chremesowi pod koniec sztuki, 
kiedy okaże się, że moralista widział wszystkie problemy u swoich 
sąsiadów, tylko nie zauważył, co się dzieje w  jego własnym domu. 
Postaci dwóch sąsiadów są więc zawsze zestawione kontrastowo – 
na początku sztuki Menedem jest przygnębiony i nastawiony pesy-
mistycznie do życia, za to Chremesa rozpiera radość i  optymizm. 
W drugiej części sztuki ten układ zostanie odwrócony23.

Tymczasem okazuje się, że wiara Chremesa w  szczęście i  po-
myślne zakończenie wszystkich kłopotów jest w  pełni uzasadnio-
na. Właśnie z  jego własnego domu wychodzi Klitifon, a z kończo-
nej na progu konwersacji wynika, że mają gościa. Chłopak nie tai, że 
użyczył schronienia synowi Menedema, który właśnie wrócił z wy-
prawy do Azji i ukrywa się u nich przed ojcem (I, 2). Wścibski sta-
rzec przez chwilę żałuje nawet, że bardziej nie namawiał sąsiada na 
wspólny udział w Dionizjach, mógłby wtedy jako pierwszy ogłosić 
mu wspaniałą nowinę. Chremes jest bowiem opętany pragnieniem, 
by być pierwszą osobą przynoszącą wieści, jakby w ten sposób nie 
tylko był ich przekazicielem, ale wręcz sprawcą. Klitifon jednak tłu-
maczy, że to zły pomysł, bo Kliniasz boi się gniewu ojca. W tej sy-
tuacji najprostszym sposobem na pogodzenia ojca z synem byłoby 
wyznanie, że Menedem dawno chłopcu przebaczył i  jeśli czego-
kolwiek żałuje, to raczej własnej zapalczywości. Ale Chremes, któ-
ry jeszcze przed chwilą domagał się szczerości, milczy. Korzysta tyl-
ko z okazji, by moralizować i pouczać. Nie wtajemnicza młodzieży 
w metamorfozę Menedema, bo ma swój własny plan, jak najlepiej za-
dbać – w swoim specyficznym rozumieniu – o interesy sąsiada. Ta-
kie działanie na rzecz bliźnich bez ich zgody i porozumienia z nimi 

23 Zabieg ten będzie jeszcze nieraz z  powodzeniem wykorzystywany z  coraz 
większą dbałością o zachowanie symetrii i uzyskanie lustrzanego odbicia. Do-
skonałym przykładem dopracowania tego chwytu jest para młodzieńców w Pa-
sożycie Formionie oraz pary ojców i synów w Braciach. 
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jest typowe dla Chremesa. On po prostu lubi uszczęśliwiać ludzi na-
wet wbrew ich woli. 

Akt II (Ht. 213–409)

Po prezentacji opinii starców na temat kontaktów ojcowsko-synow-
skich czas na przedstawienie stanowiska drugiej strony tego układu. 
Poglądy młodzieńców, stanowiące drugą część ekspozycji, wygłasza 
Klitifon (II, 1). Widząc, że ojciec wszedł już do domu, głośno zasta-
nawia się nad swoimi z nim relacjami. Bez ogródek daje do zrozu-
mienia publiczności, że jego rodzic nie ma powodów do optymizmu – 
niewiele wie o swoim dziecku, za to dziecko wie wystarczająco dużo, 
by uznać go za hipokrytę. Klitifon wyraźnie mówi, że Chremes daje 
przestrogi innym, sam nie stosując się do nich, a kiedy sobie podpi-
je, opowiada o młodzieńczych wybrykach, których z pewnością nie 
tolerowałby u  syna. Dlatego też Klitifon trzyma w  tajemnicy swój 
związek z władczą, wymagającą i wyniosłą heterą, która ciągle doma-
ga się nowych prezentów i rujnuje swego kochanka. Klitifon zazdro-
ści przyjacielowi skromnej i  prostolinijnej Antifili. Opis wymagań 
i kaprysów, jakie musi spełniać, by zadowolić Bakchidę, ma za zada-
nie wykreować wizerunek typowej zachłannej kurtyzany. Terencjusz 
przygotowuje w ten sposób widzów na kobietę bez serca, by potem 
zaskoczyć ich portretem, którego się nie spodziewają. To ulubiona 
taktyka komediopisarza, stosowana z powodzeniem już w Dziewczy-
nie z Andros. W scenie wstępnej prezentacji Bakchidy chodzi o coś 
jeszcze – ciemne barwy użyte w tym opisie mają wzbudzić niechęć 
publiczności do kochanki Klitifona, a jednocześnie dzięki antytezie 
zaskarbić sympatię dla kontrastowo pokazanej Antifili. 

Potok frustracji Klitifona przerywa Kliniasz, który martwi się, 
że sługa wysłany po jego ukochaną jeszcze nie wrócił. Przedłużają-
ce się oczekiwanie nasuwa mu różne podejrzenia, z których najbar-
dziej dręczy go myśl, że dziewczyna zapomniała już o nim i zdecydo-
wała się zostać heterą (II, 2). Terencjusz przygotowuje w ten sposób 
publiczność do swoistej gry, która sprowadza się do pytania – jest 
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czy nie jest heterą? W następnej scenie będzie okazja do popisowego 
dręczenia i trzymania w niepewności i kochanka, i widza.

Niepokój powiększają bowiem nadchodzący niewolnicy, Dro-
mon i Syrus, których wysłano po dziewczynę (II, 3). Z ich rozmowy 
wynika, że orszak pozostał w tyle ze względu na liczne bagaże i służ-
bę, której uboga Antifila nigdy wcześniej nie miała. Szybko jednak 
wyjaśnia się, że owe bogactwa należą do drugiej dziewczyny – hetery 
Bakchidy, która (nie bez namowy niewolnika Syrusa) zdecydowała 
się skorzystać z okazji i odwiedzić swego kochanka Klitifona. Teren-
cjusz stosuje tutaj nagłą i drastycznie kontrastową zmianę nastroju. 
Kliniasz martwi się, że ukochana nie nadchodzi, następnie cieszy się 
z nadejścia niewolników, następnie rozpacza z powodu rzekomego 
nagłego i podejrzanego wzbogacenia się Antifili, następnie oddycha 
z ulgą, że bogactwo nie należy do niej. Co więcej, ze słów Syrusa wy-
nika, że dziewczyna prowadzi życie godne uczciwej kobiety – mieszka 
ubogo, ubiera się skromnie i spędza czas na przędzeniu wełny. Przy 
okazji komediopisarz dorzuca garść informacji na temat jej pocho-
dzenia, tak by uprawdopodobnić późniejsze rozpoznanie. Wcześniej 
Menedem sugerował, że Antifila jest córką pewnej staruszki z Ko-
ryntu. Pomijając już skojarzenia z  córami Koryntu, informacja ta 
oznaczała, że dziewczyna jako cudzoziemka nie może legalnie wejść 
w związek małżeński z obywatelem Aten. Teraz zaś Syrus podaje, że 
owa stara kobieta właśnie zmarła, a co ważniejsze – wcale nie była 
matką Antifili. Bohaterowie jednak nie komentują tej nowiny, co 
sprawia, że i widz nie przywiązuje do niej większej wagi – na razie. 

Wiadomość, która zaprząta postaci znacznie bardziej, to zapo-
wiedź nadejścia Bakchidy. Szczególnie jest tym poruszony Klitifon, 
bo boi się reakcji ojca, który przecież nie ma pojęcia o jego miłos- 
nych poczynaniach24. Przy okazji dowiadujemy się, że hetera, któ-

24 Richardson (2006: 17–23) zwraca uwagę na niezwykłą bezczelność Syrusa, któ-
ry nie tylko bez zgody Klitifona sprowadził mu do domu kochankę, ale jesz-
cze miał pomysł umieszczenia hetery w  domu ateńskiego obywatela, gdzie 
mieszkała prawowita żona Chremesa, Sostrata. Starzec przecież bez trudu 
rozpoznał w  Bakchidzie heterę i  nie miał najmniejszych wątpliwości, czym 
się jego gość para. Może więc zastanawiać zgoda na pozostanie Bakchidy, bo 
umieszczenie hetery i żony pod jednym dachem, jak dowodzi Plutarch (Alc. 8) 



119ROZDZIAł 2 .  Z A KARę

ra zwykle lekceważy prośby kochanków, tylko dlatego zgodziła się 
odwiedzić Klitifona, że Syrus zjawił się w  odpowiednim momen-
cie. Właśnie dręczyła żołnierza, który błagał ją o jedną noc. Przyję-
cie zaproszenia od innego kochanka było doskonałym sposobem na 
wzbudzenie pożądania w sercu jednego i wdzięczności – u drugie-
go25. Warto zwrócić tutaj uwagę, że niewolnik działa nie – jak zwykle 
w komediach – na zlecenie swego młodego pana lub żeby go wydo-
być z tarapatów, ale sam przejmuje inicjatywę i uszczęśliwia chłop-
ca, nie pytając go nawet o zdanie. Ma zresztą genialny plan, zgod-
nie z którym hetera ma uchodzić za kochankę Kliniasza, by w ten 
sposób odsunąć podejrzenia od Klitifona. Antifilę planuje się nato-
miast umieścić w kobiecej części domu pod opieką żony Chreme-
sa, Sostraty. 

Kiedy już po licznych wahaniach i  wątpliwościach obaj mło-
dzieńcy zgadzają się na intrygę zaproponowaną przez Syrusa, w od-
dali pojawia się orszak kobiet. Niewolnik odsyła więc Klitifona do 
domu, by chłopak słynący z gorącej krwi nie zniweczył planu, biorąc 
w objęcia swą Bakchidę. 

Scena zwana potocznie „paradą heter” niewątpliwie dowodzi 
dbałości Terencjusza o  potencjał widowiskowy jego sztuk (II, 4). 
Z  tekstu wynika, że dziewczyny przybyły otoczone liczną służbą 
i z bagażami wypełnionymi po brzegi sukniami i całym tym kobie-
cym instrumentarium niezbędnym do utrzymania urody, męskie-
go pożądania, a – w przypadku hetery – także do utrzymania się na 
rynku pracy. Z punktu widzenia intrygi scena ta nie wnosi nic no-
wego, można nawet powiedzieć, że w pewnym stopniu hamuje ak-
cję. Niewątpliwie ma ogromny walor widowiskowy, ale jej znaczenie 

i  Pseudo-Demostenes (Neair. 21–22), groziło rozwodem. Ale podobny przy-
kład spotykamy też w Teściowej, co oznaczałoby, że publiczność rzymska nie 
odbierała tego jako rzecz nieprawdopodobną. Dla Richardsona stanowi to ar-
gument przemawiający za hipotezą, że wątek z Bakchidą jako drugą kochan-
ką został wprowadzony przez Terencjusza do greckiego oryginału o pojedyn-
czej intrydze. 

25 Richardson (2006: 25) zauważa, że Terencjusz realizuje tu często spotykany mo-
tyw w palliacie, w którym dziewczyna za wszelką cenę stara się uniknąć towa-
rzystwa nudnego i męczącego żołnierza; zob. Plaut, Bacch. 42–46; Mil.; Teren-
cjusz, Hec. 85–96.



120 CZęŚć I I .  FABUł A

polega także na zaskoczeniu widza, który pamiętając narzekania Kli-
tifona, nie spodziewa się ujrzeć w Bakchidzie tak niezwykłej hetery.

Konwersację otwiera dość moralizujący wykład Bakchidy, któ-
ra porównuje własny los z trybem życia i potencjalną spokojną przy-
szłością swej towarzyszki podróży. Monolog ten rzuca zupełnie inne 
światła na tę postać26. Hetera jest świadoma pozycji i perspektyw ko-
biet zarabiających na życie własnym ciałem. Szczerze też zazdrości 
Antifili, że może się związać z jednym mężczyzną. Terencjusz wyko-
rzystał nadejście dziewcząt, by pokazać widzom niezwykle barwną 
i atrakcyjną teatralnie scenę pełną pięknych kolorów, muzyki i tań-
ca, ale prawdziwą atrakcją jest spotkanie kochanków, bo rzadko zda-
rza się w  palliacie okazja, by ujrzeć tkliwą i  sentymentalną scenę  
miłosną27. 

 

Akt III (Ht. 410–613)

Między tymi dwoma aktami komediopisarz zaplanował ucztę – owe 
obchody Dionizjów, na które Chremes tak gorąco zapraszał swoich 
sąsiadów. Oczywiście widzom nie było dane zobaczyć, co rozegrało 
się podczas biesiady, usłyszą tylko relację z ust różnych osób. 

Całonocna uczta sprawia, że akt III przenosi akcję na dzień na-
stępny. O świcie Chremes wychodzi z domu z postanowieniem, że 
powie Menedemowi o powrocie syna (III, 1). Kiedy więc dostrze-
ga go, jak zawsze zatopionego w pesymistycznych myślach, od razu 
ogłasza nowinę. Przestrzega jednak, aby nie szedł do Kliniasza, bo 
w ten sposób okaże się miękki i uległy. W konsekwencji będzie mu-

26 Tę niezwykłość postaci w  stosunku do portretu odmalowanego w  scenach 
wcześniejszych badacze tłumaczą zwykle ingerencją Terencjusza, który wpro-
wadził Bakchidę do swojej sztuki. Lefèvre (1994: 156–158) uważa, że poeta nie-
zbyt dokładnie zamienił dobrą heterę u Menandra na typ meretrix mala („zła 
hetera”). Orazio Bianco (1962: 127) sądzi dokładnie odwrotnie – to w Menan-
drowskiej wersji była zła hetera, a Terencjusz niezbyt dokładnie zamienił ją na 
dobrą.

27 Brothers (1980: 117) stawia hipotezę, że ta barwna scena została dodana przez 
Terencjusza. Uważa też, że pojawia się w miejscu, w którym grecki pierwowzór 
przewidywał występ chóru jako antrakt w przedstawieniu.
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siał poświęcić majątek na miłostkę syna, zwłaszcza że ten związał 
się teraz z wymagającą heterą, a nie jak wcześniej – z miłą, skromną 
dziewczyną. Chremes bowiem (zgodnie z planem Syrusa) sądzi, że 
to Bakchida jest ukochaną Kliniasza. A ponieważ uważa, że wszystko 
wie lepiej i że ma prawo organizować innym życie, poucza Menede-
ma, co mu wolno, a czego nie wolno robić. Martwi się o jego majątek 
i lituje nad przyszłymi wydatkami. By jeszcze bardziej przerazić są-
siada i zniechęcić do wybranki syna, opowiada o jej wygórowanych 
żądaniach, co kryje w sobie sporo ironii dramatycznej, publiczność 
bowiem wie, że Bakchida jest wybranką drugiego chłopca, Klitifo-
na. Chremes radzi sąsiadowi, by raczej utrzymywał syna w  prze-
świadczeniu, że pieniądze wyciągnął od ojca wbrew jego woli, głów-
nie dzięki oszustwom lub podstępom. W przeciwnym razie Kliniasz, 
gdy już znów wprowadzi się do ojca, mógłby szantażować go groź-
bą ponownego opuszczenia domu. Chremes nie tylko radzi i obie-
cuje pomoc w zorganizowaniu podstępu, który ułatwi przekazanie 
środków potrzebnych na utrzymanie kosztownej hetery, ale sam za-
czyna traktować siebie jako aktywnego uczestnika całej tej historii. 
Nie zdaje sobie jednak sprawy, że nieszczęście, przed którym ostrze-
ga sąsiada, spadnie na niego. Poza tym dziwnie brzmi oferta pomo-
cy w oszukiwaniu w ustach kogoś, kto zaleca szczerość w kontaktach 
międzyludzkich. 

Kiedy więc Syrus, ukazując się w  drzwiach domu, narzeka, że 
każą mu zorganizować pieniądze i  oszukać starego, Chremes jest 
pewny, że chodzi właśnie o jego sąsiada (III, 2). W tej sytuacji zachę-
ca, a nawet namawia niewolnika, by do spółki ze sługą Menedema, 
Dromonem, przez oszustwo i  kłamstwo (czy paradoksalnie dzięki 
nim) pomógł chłopcu w potrzebie. Syrus wprost nie może uwierzyć 
w to, co słyszy, i dlatego upewnia się, czy jego pan pochwala oszu-
stwa niewolnika. Odpowiedź ma dla niego istotne znaczenie, bo sam 
przecież zamierza go podejść. Kiedy więc Chremes jeszcze dodat-
kowo namawia go do kłamstwa, Syrus trochę dziwi się zaleceniom, 
które stoją w jawnej sprzeczności z tym, czego dotychczas od niego 
wymagano, ale nie może powiedzieć, żeby mu to nie odpowiadało. 
Różnica polega jednak na tym, że wcześniej Syrus za cel swego oszu-
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stwa obrał Chremesa, Chremes zachęca go zaś do oszukiwania Me-
nedema. 

Trudno nie zauważyć, że Terencjusz przekracza ramy zwyczajo-
wo zakreślone przez konwencję. Naturalną sprawą w palliacie jest, 
że fundusze na miłostki swego młodego pana niewolnik wyciąga 
od jego ojca. Dotąd Syrus zgodnie z konwencją oszukiwał Chreme-
sa i  nigdy nie planował żadnego podstępu wobec Menedema. Te-
raz jednak ma prowadzić intrygę przeciwko niemu i to na polecenie 
własnego pana28. Terencjusz splótł te dwie oszukańcze intrygi i uza-
leżnił je wzajemnie od siebie przez zastosowanie motywu vera dicen-
do fallere – „oszukiwać, mówiąc prawdę”. 

Tymczasem na scenie znów pojawia się Chremes, prowadząc 
Klitifona (III, 3), któremu nie szczędzi wyrzutów z powodu czuło-
ści okazywanych Bakchidzie. Sądzi bowiem, że hetera jest kochan-
ką Kliniasza, oburza go więc, że syn romansuje z dziewczyną przyja-
ciela. Zarówno Chremes, jak i Syrus, choć każdy z innego powodu, 
uważają, że Klitifon nie powinien zbliżać się do hetery i obaj zgod-
nie wysyłają go na daleką przechadzkę w bliżej nieokreślone miejsce. 
Ten komiczny motyw wysłania bohatera, żeby się nie pętał w miej-
scu akcji, został tutaj zastosowany po raz pierwszy, ale ma taką moc 
komiczną, że Terencjusz wykorzysta go jeszcze w  innych sztukach 
(Hec., Ad.) i rozwinie do większych rozmiarów.

Kiedy więc młodzieniec znika, niewolnik wtajemnicza starego 
w swój podstęp, który ma pomóc w przekazaniu Kliniaszowi pienię-
dzy na heterę. Syrus opowiada więc, że przybyła w orszaku Antifila 
znajduje się w rękach Bakchidy jako zastaw za długi owej staruszki 
z Koryntu, która uchodziła za jej matkę. Plan zakłada, że Menedem 
wykupi dziewczynę od hetery za jedyne 10 min, by potem ją z zy-
skiem odsprzedać. Chremes jednak wątpi, czy sąsiad skusi się na 
taką okazję. Jakież jest więc jego zdziwienie, a zapewne też zdziwie-

28 J. Christopher B. Lowe (1998b: 165–170) podkreśla jednak, że nie są to dwie róż-
ne intrygi, ale podwójna gra, w której Syrus, udając przed Chremesem, że knuje 
przeciwko Menedemowi, w rzeczywistości oszukuje właśnie Chremesa. Można 
zatem mówić o pewnej spójności tej prowokacji. Podstęp wobec Chremesa jest 
ściśle związany z podstępem wymierzonym w Menedema, który dla tego rze-
czywistego oszustwa stanowi niezbędne tło. Zob. też: Lefèvre (1994: 73–82).
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nie publiczności, gdy w odpowiedzi Syrus stwierdza, że na to właś-
nie liczy. Ani Chremes, ani widz nie dowiedzą się, na czym polega 
podstęp Syrusa, bo technika stosowana w tej komedii przez Teren-
cjusza polega na odmowie szczegółowego wprowadzania w intrygę, 
by uzyskać efekt zaskoczenia i podkreślić przebiegłość niewolnika29. 
Z dramatycznego punktu widzenia takie rozwiązanie pozwala unik-
nąć powtórzeń. 

Akt IV (Ht. 614–873)     

Syrus z Chremesem nie zdążyli jeszcze przedyskutować intrygi za-
kładającej namówienie Menedema do kupna dziewczyny, gdy nastę-
pują wydarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie tego podstępu. 

Oto nagle na scenie zjawia się Sostrata, niosąc w ręku pierścień, 
który kiedyś ofiarowała swojej porzuconej córce, a teraz odkryła na 
ręce Antifili (IV, 1). Rozmowa z mężem, do której doprowadza ko-
mediopisarz, ma za zadanie spełnić kilka funkcji. Przede wszystkim 
realizuje motyw rozpoznania i wyjaśnia pochodzenie Antifili. Oka-
zuje się, że dziewczyna jest dzieckiem Sostraty, ale ponieważ Chre-
mes nie chciał mieć córki, żona zamiast pozbawić niemowlę życia 
oddała dziecko w tajemnicy przed mężem na wychowanie pewnej 
staruszce z Koryntu. 

Terencjusz, umieszczając anagnorismos w  tym miejscu akcji, 
wykorzystał ten motyw w dwojaki sposób. Zwykle w palliacie odkry-
cie czyjejś tożsamości służyło do usunięcia wszelkich przeszkód na 
drodze do szczęścia kochanków, a tym samym do zakończenia intry-
gi. W Za karę rozpoznanie spełnia tę funkcję, ponieważ ustalenie, że 
Antifila jest córką Chremesa, pozwoli jej później na legalne małżeń-
stwo z Kliniaszem. A zatem problemy jednej pary zostaną na koń-

29 Lowe (1998b: 164) zwraca uwagę, że ta technika jest stosowana w sztuce wielo-
krotnie i zawsze dotyczy Syrusa, a zatem chodzi o szczególne wyeksponowanie 
właśnie jego przebiegłości. Syrus odmawia podania szczegółów swego planu nie 
tylko w sprawie namówienia Menedema do wykupu dziewczyny i późniejszej 
sprzedaży z zyskiem (Ht. 611), ale także i w wielu innych knowaniach (Ht. 335, 
676–678, 717–719, 739–746, 775–785).
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cu rozwiązane pomyślnie, teraz jednak to hetera Bakchida uchodzi 
za przyjaciółkę Kliniasza. Trudno więc nie zauważyć, że rozpoznanie 
umieszczone w tym miejscu sztuki dodatkowo komplikuje intrygę, 
bo sprawia, że pomysł Syrusa (choć bliżej nam nieznany i mało wia-
rygodny) nie jest możliwy do zrealizowania i trzeba wymyślić inny 
podstęp. Nie ma bowiem powodu, by Menedem zechciał wykupić 
wolno urodzoną córkę Chremesa z rąk hetery, jako że zgodnie z pra-
wem samo odkrycie prawdziwej tożsamości gwarantuje jej wolność. 

Rozmowa małżonków ma także za zadanie przedstawić ich cha-
raktery. Chremes jawi się tutaj jako apodyktyczny, zarozumiały sta-
rzec o wyraźnie mizoginicznych skłonnościach, który pomiata swoją 
żoną. Sostrata odbiega zaś od charakterystycznego typu stworzone-
go przez palliatę – jest łagodna, uległa, wręcz bezwzględnie podpo-
rządkowana mężowi. Na jej tle Chremes wydaje się małostkowym 
i kłótliwym starcem. 

Ujawnienie prawdy o pochodzeniu Antifili najbardziej zmartwi-
ło Syrusa, który ma poważny problem, by wymyślić następny pod-
stęp (IV, 2). Kiedy więc spotyka Kliniasza, nie ukrywa, że oczeku-
je od niego pomocy w sprawie romansu Klitifona i Bakchidy (IV, 3). 
Prosi go tylko, by przenosząc się z powrotem do własnego domu, za-
brał ze sobą heterę. Nie musi już dłużej udawać przed ojcem, że coś 
go z nią łączy, przeciwnie – plan Syrusa wymaga, by Menedem wie-
dział, że Bakchida jest ukochaną Klitifona. Niewolnik chce bowiem 
za pomocą prawdy oszukać obu starców – zakłada, że nawet jeśli 
Chremes usłyszy od Menedema szczere wyznanie o związku Klitifo-
na z heterą, to i tak nie uwierzy, bo w dalszym ciągu będzie uważał za 
jej kochanka Kliniasza. Paradoksalnie rozpoznanie w Antifili córki 
Chremesa komplikuje sprawy miłosne tej pary, bo Kliniasz w oczach 
przyszłego teścia uchodzi za człowieka niestałego i trwoniącego for-
tunę na hetery. Słusznie więc chłopiec martwi się, że może mieć kło-
poty z uzyskaniem zgody na małżeństwo. 

Choć pozornie akcja ulega zawieszeniu, to pojawienie się Bak-
chidy wraz ze służącą Frygią ponownie nadaje sztuce żywsze tem-
po (IV, 4). Wprawdzie Terencjusz wcześniej pokazał, jak dziewczyna 
ubolewa nad swym losem hetery, teraz jednak każe jej demonstro-
wać techniki, jakimi posługiwały się kurtyzany, by wydobyć od ko-
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chanka pieniądze. Bakchida na oczach Syrusa wysyła więc swo-
ją niewolnicę do bawiącego w pobliżu żołnierza z wiadomością, że 
przeniesie się do niego, ponieważ Klitifon nie wypłacił obiecanych 
sum. Syrus niezwłocznie zapewnia o  dostarczeniu owych 10 min, 
a wtedy hetera zgadza się nie tylko zostać dłużej przy swym obec-
nym kochanku, ale nawet zgodnie z życzeniem przenieść się do do-
mostwa sąsiadów, czyli do Menedema. Pozostaje jeszcze problem, 
skąd wziąć te pieniądze. Dawny plan polegający na zakupie Antifili 
przez Menedema upadł, a nowego Syrus jeszcze nie wymyślił. 

Przeprowadzka, jak nietrudno odgadnąć, uszczęśliwia Chreme-
sa, który nie zdaje sobie sprawy, że chodzi głównie o to, by wyrwać 
z jego zasobów kwotę o wiele większą niż ta, którą wydał dotychczas 
na goszczenie hetery u siebie (IV, 5). Naiwnie sądzi też, że zmiana 
miejsca pobytu Bakchidy jest częścią podstępnego planu, do którego 
sam zachęcał Syrusa. Niewolnik, stosując technikę „oszukiwać przez 
mówienie prawdy”, informuje pana, że Kliniasz przedstawił ojcu he-
terę jako ukochaną Klitifona, którą musiał zabrać z domu Chreme-
sa, by ten nie domyślił się prawdy. Ale to jeszcze nie koniec intrygi 
opartej na prawdzie. Kliniasz – jak podaje Syrus – wmówił Menede-
mowi, że chce poślubić Antifilę, by w ten sposób uzyskać pieniądze, 
które mają być rzekomo przeznaczone na przygotowanie do ślubu, 
a w istocie posłużą na zapłatę dla jego hetery. Widz wie jednak, że 
to nie Kliniasz musi opłacić heterę, ale Klitifon. Syrus stosuje tutaj 
chwyt wykorzystany już przez niewolnika w Dziewczynie z Andros 
(An. 459 i n.) – mówi prawdę, bo wie, że nikt mu w nią nie uwierzy: 
prawdą jest, że Bakchida jest kochanką Klitifona, że Kliniasz chce 
poślubić Antifilę, i że pieniądze są potrzebne na zapłatę dla hetery. 
Tymczasem Chremesowi jest to opowiadane jako kłamstwo i pod-
stęp wobec Menedema, trudno więc spodziewać się, że dostrzeże 
w tym prawdę. 

Niespodziewanie ta misternie ułożona intryga traci szanse po-
wodzenia, bo Chremes nie zgadza się nawet udawać, że zaręcza cór-
kę z młodzieńcem, który jest związany z heterą. Poczuwa się jednak 
do tego, by uregulować rzekome zadłużenie, którego zastawem sta-
ła się jego Antifila. Syrus radzi, by Klitifon osobiście oddał pieniądze 
Bakchidzie, bo jako że został wykreowany na jej kochanka (a widz 
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wie, że jest nim naprawdę), uczyni cały podstęp bardziej wiarygod-
nym w oczach Menedema. 

Tymczasem z przymusowego spaceru wraca Klitifon i złości się 
na pomysły Syrusa, które tylko komplikują mu życie i  rozdzielają 
z ukochaną (IV, 6). Złość jednak szybko mija, gdy niewolnik infor-
muje go, że Bakchida przebywa teraz w domu Kliniasza, a Chremes 
zaraz wręczy synowi pieniądze, które są mu potrzebne na opłacenie 
hetery. Syrus ponownie nie wtajemnicza w  szczegóły swej intrygi, 
jedynie każe chłopcu bezwzględnie zgadzać się na wszystko, co po-
wie ojciec.

Kiedy więc Chremes pojawia się z woreczkiem pieniędzy, Kliti-
fon nawet nie pyta, dlaczego ojciec daje mu ową sumę, tylko posłusz-
nie udaje się wraz z Syrusem do swojej Bakchidy (IV, 7). 

Wkrótce potem następuje komiczne spotkanie obu ojców i wza-
jemna wymiana informacji (IV, 8). Terencjusz zadbał, by widzowie 
mogli zobaczyć rezultat „podstępu opartego na mówieniu prawdy”, 
a  ponieważ doskonale orientują się w  realnym położeniu, w  pełni 
docenią ironię. Zaczyna Menedem – cieszy się, że syn chce się żenić 
z Antifilą, prosi więc Chremesa jako ojca o jej rękę. Sąsiad zapewnia, 
że to tylko część sprytnego planu, by zdobyć pieniądze potrzebne dla 
hetery. Ponieważ jednak żal mu starca, zgadza się (wbrew wyzna-
wanym zasadom) udawać, że nie sprzeciwia się małżeństwu swego 
dziecka z Kliniaszem. Menedema przygnębia myśl, że to, co go tak 
cieszyło, okazało się tylko sprytną intrygą, postanawia jednak zrobić 
wszystko, by syn ponownie nie opuścił domu. 

Akt V (Ht. 874–1067)

Kiedy po pauzie Terencjusz wprowadza obu ojców ponownie na 
scenę (V, 1), ich sytuacja i  wzajemne relacje ulegają symetryczne-
mu odwróceniu: Menedem z optymizmem patrzy w przyszłość swo-
ją i syna, który kocha Antifilę i chce się z nią ożenić. Chremes z prze-
rażeniem przyjmuje zaś do wiadomości, że kosztowna i wymagająca 
Bakchida jest wybranką jego Klitifona. Menedem udziela sąsiadowi 
rad równie zbawiennych jak te, które wcześniej od niego otrzymywał – 
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że należy pohamować gniew, bo to nie przystoi zajmowanej pozy-
cji. Nie może sobie przy tym odmówić złośliwości. Chremes niepo-
mny swoich wcześniejszych zaleceń udzielanych wszystkim dookoła 
nie chce zrozumieć syna. Woli nawet, by chłopak uciekł z  domu 
w świat, niż doprowadził ojca do ruiny. Ponieważ Menedem zwra-
ca się z oficjalną prośbą o rękę Antifili, Chremes wpada na szatański 
pomysł, by przy tej okazji udawać, że cały swój majątek oddaje w po-
sagu swojej córce. Ten sam człowiek, który wcześniej mówił, że nie 
umie i nie chce oszukiwać, bo wierzy, że w stosunkach międzyludz-
kich najważniejsza jest szczerość, teraz namawia sąsiada, by pomógł 
mu w intrydze i powiadomił o tej decyzji jego syna. 

Kiedy więc Menedem informuje Klitifona o postanowieniu ojca 
w sprawie majątku, chłopak wydaje się zupełnie zdruzgotany (V, 2). 
Chremes tłumaczy mu jeszcze, że czyni tak dla jego dobra, by nie 
miał możliwości przepuścić całej fortuny lub oddać jej Bakchidzie. 
Dowodzi, że przekazując swoje bogactwo córce i  jej mężowi, za-
bezpiecza w ten sposób syna, bo Klitifon zawsze będzie mógł liczyć 
na dach i opiekę u szwagra. Syrus próbuje się wstawić za chłopcem 
i bierze nawet całą winę na siebie, ale Chremes pozostaje niewzru-
szony. Wtedy niewolnik sugeruje, że istnieje tylko jedno wytłuma-
czenie takiej postawy. Tłumaczy Klitifonowi, że prawdopodobnie 
nie jest dzieckiem swoich rodziców i dlatego został wydziedziczo-
ny30. Namawia go więc, by zapytał ich wprost, czyim jest synem. Je-
śli to bowiem nieprawda, pytanie takie wzbudzi w nich wyrzuty su-
mienia; jeśli zaś prawda – przynajmniej Klitifon dowie się, czyim 
jest dzieckiem. Niewątpliwie jest to jeszcze jedna intryga Syrusa, ale 
tym razem nieplanowana, a zrodzona na potrzeby chwili. Terencjusz 
wprowadza więc do swojej sztuki przemyślnie odwrócony motyw 
rozpoznania, niejako quasi-rozpoznania, w  którym syn, wierzący 
dotąd w  swoje wolne, ateńskie urodzenie (czyli w  status nadawa-
ny dopiero przez rozpoznanie), musi rozwikłać zagadkę swego po-
chodzenia, a to być może zdegraduje go społecznie (co zwykle było 

30 Według ateńskiego prawa nikt nie mógł wydziedziczyć prawowitego syna, a za-
tem jedyną możliwość dawało dowiedzenie, że nie jest dzieckiem z  prawe-
go łoża; zob. Harrison (1968: 122–162); MacDowell (1978: 92–95); Todd (1993: 
216–227). 
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punktem wyjścia dla anagnorismos). Ale to nie jedyna niespodzian-
ka przygotowana dla publiczności. 

Kolejną jest pojawienie się Sostraty – już nie potulnej i zahuka-
nej żony, a matki walczącej o prawa swego dziecka (o prawa, o któ-
re w przypadku córki nie umiała walczyć) (V, 3). Dowiedziawszy się, 
że mąż postanowił wydziedziczyć syna, porzuca swą wcześniejszą ła-
godność i z pasją czyni wyrzuty Chremesowi, że przez jego pomysły 
Klitifon uważa siebie za podrzutka. 

Komediopisarz, który tak niechętnie przeprowadza prawdziwe 
rozpoznanie na oczach publiczności31, teraz nie skąpi komicznych 
detali (V, 4). Zrozpaczony Klitifon błaga swoją matkę, by wyzna-
ła mu, czyim jest dzieckiem. Chremes najpierw obrzuca go inwek-
tywami: „jesteś błazen, leń, oszust, hulaka, rozpustnik i utracjusz”.  
Po czym dodaje, że nie można mieć wątpliwości, iż jest ich dziec-
kiem. W ten sposób sam wystawia sobie świadectwo. Nie brak też 
okazji do mizoginicznych uwag. Niemniej zapewnia chłopca, że 
oboje z Sostratą są jego rodzicami, ale też zawstydza go, przypomi-
nając o niegodnym postępowaniu i trwonieniu pieniędzy na heterę.

Nawet Menedem uważa, że kara za występek jest zbyt wielka, 
postanawia więc interweniować (V, 5). Kiedy we troje (Menedem, 
Sostrata i Klitifon) proszą Chremesa, by cofnął swoją decyzję o prze-
kazaniu całego majątku córce, ten przyrzeka przebaczyć synowi, pod 
warunkiem że natychmiast się ożeni – rzecz jasna – nie z Bakchidą. 
Sostrata, której na sercu leży dobro chłopca, pośpiesznie zgadza się 
w  jego imieniu i niejako zamiast niego. Ponieważ taka odpowiedź 
nie satysfakcjonuje Chremesa, Klitifon z własnej woli, jak przysta-
ło na posłusznego syna, obiecuje, że się ożeni. Ma tylko prośbę, by 
była to córka ich sąsiada. Druga prośba dotyczy darowania Syrusowi 
kary, na co Chremes się zgadza.

31  Przyczyną jest zapewne status bohaterek, które jako wolno urodzone panny nie 
pokazują się na scenie, nawet jeśli przez część sztuki uchodziły za cudzoziemki. 
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„Ludzie lepiej widzą cudze sprawy niż swoje”

Maksyma ta, wygłoszona przez jednego z bohaterów (Ht. 503–505), 
staje się mottem całej komedii. Wszystko sprowadza się bowiem do 
błędnej oceny. Głównym „ślepcem” jest tu Chremes32, który wtrąca 
się do życia swoich sąsiadów, krytykuje ich i poucza (I, 1), a nie za-
uważa, co dzieje się pod jego własnym dachem. Lituje się nad Me-
nedemem i współczuje mu z powodu wydatków związanych z mi-
łością syna do hetery, a nie rozumie, że to kochanka jego własnego 
chłopca (III, 1). Nie zdaje sobie sprawy, że namawiając Syrusa do 
stosowania podstępu wobec sąsiada, zachęca go tylko do oszustw 
wymierzonych w siebie samego (III, 2). Nie umie zinterpretować za-
lotów swego syna w stosunku do Bakchidy (III, 3). Mimo że kryty-
kował apodyktyczny stosunek Menedema wobec dziecka (I, 1), sam 
w chwili próby chce postąpić podobnie (V, 1). 

Chociaż tytuł komedii Za karę bez wątpienia odnosi się do Me-
nedema, który karze się ciężką pracą na roli za bezwzględną su-
rowość okazaną własnemu dziecku, to jednak trudno oprzeć się 
wrażeniu, że kłopoty Chremesa spadają na niego też za karę – za za-
rozumiałość i pewność siebie, z jaką poucza wszystkich dookoła. Tak 
jakby to on był heauton timorumenos – „sam siebie karzący”. 

Komedia ta nie jest szczególnie często i chętnie interpretowana 
przez badaczy33. Ten brak zainteresowania wynika po części z nie-
zwykle zawikłanej fabuły, jak i z dużego podobieństwa do innej sztu-
ki – Braci, która jest niewątpliwie bardziej wyrazista, choćby przez 
wyeksponowanie charakterów przy dość prostej akcji. 

Pytanie o  dobrą, godną polecenia metodę wychowawczą, któ-
rą należałoby stosować wobec młodzieńców, pozostaje bez jedno-
znacznej odpowiedzi. Niewątpliwie Chremes utrzymał kontrolę nad 
sytuacją, bo to jego surowość zdołała nakłonić Klitifona do powro-

32  Forehand (1985: 67) mówi nawet, że Chremes jest prototypem wszystkich później- 
szych zarozumiałych i pewnych siebie postaci, których zainteresowanie sprawami 
innych ludzi wcale nie uwrażliwia na własne problemy. 

33 Listę najważniejszych propozycji interpretacyjnych z  ostatnich 20 lat podaje 
Richardson (2006: 13). Wymienia pozycje: Lefévre (1994); Knorr (1995); Lowe 
(1998b); Brothers (1988).
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tu na drogę powagi i odpowiedzialności. Tylko dzięki stanowczej po-
stawie ojca chłopiec odzyskał rozsądek i zgodził się na małżeństwo 
z obywatelską córką. Ale szczęśliwe zakończenie jest wypadkową su-
rowości Chremesa i  wstawiennictwa łagodnego Menedema, który 
apeluje o wybaczenie. 

Mimo wielu odwołań do stoicyzmu czy epikureizmu trudno 
uznać tę sztukę za filozoficzną. Wrażenie pewnego nasycenia myślą 
filozoficzną komediopisarz uzyskał dzięki niezwykle wnikliwym ry-
sunkom psychologicznym postaci, które często wypowiadają się na 
temat życia34. Jako przykład szczegółowy poeta wybrał stosunki mię-
dzy synami a ojcami, by pokazać, jak wygląda rodzina, w której brak 
szczerości (Ht. 154). Trudno jednak zaprzeczyć, że komedia jest gło-
sem w dyskusji na temat kondycji człowieka, jego zachowania i po-
stępowania oraz relacji międzyludzkich.

34 Norwood (1965: 43) wymienia wśród najważniejszych trzy: „Jestem człowie-
kiem, więc nic, co ludzkie, nie jest mi obce” („homo sum: humani nil a me alie-
num puto”, Ht. 77); „Jeśli kiedykolwiek doczekam się syna, na pewno będę dla 
niego wyrozumiałym ojcem” („mihi si umquam filius erit, ne ille facili me ute-
tur patre”, Ht. 217); „Wykorzystując jedynie prawdę, oszukam obu ojców” („vera 
dicendo, ut ambos fallam”, Ht. 711).



rozdział 3
Eunuch (Eunuchus)

Il. 4. Postaci występujące w przedstawieniu Eunuch. Miniatury pochodzą ze śred- 
niowiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907)

Eunuch to niezwykła sztuka w dorobku Terencjusza, bo poeta po-
rzuca w niej zajmujące go dotychczas tematy (wychowania i relacji 
międzypokoleniowych), pomija postaci skupiające dotąd jego zain-
teresowanie (ojców), a wprowadza na scenę bohatera, któremu ani 
wcześniej, ani później nie poświęcił nawet najmniejszej uwagi (żoł-
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Il. 4. Postaci występujące w przedstawieniu Eunuch  i zależności między nimi. Bohaterowie skupieni są wokół domów, do których 
należą. Poniżej strzałek usytuowano postaci przychodzące z portu, ze wsi  lub z forum – im bliżej środkowej osi symetrii, tym 
ważniejsza postać. Znaczących bohaterów komedii dodatkowo przedstawiają miniatrury ze średniowiecznego kodeksu (Codex  
Parisinus; za Omont).  
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nierza wraz z  towarzyszącym mu pasożytem). Po raz pierwszy nie 
problem, nie temat jest istotą przedstawienia, ale żart, wesoła zaba-
wa, dla której akcja jest najważniejsza35. Dlatego postaci nabierają 
cech farsowych, których dotąd były niemal zupełnie pozbawione. 

Ale to nie jedyna różnica. Dużym problemem interpretacyjnym 
w tej sztuce jest umieszczona w trakcie akcji scena gwałtu, którego 
dopuszcza się młody człowiek, zakradłszy się podstępem do domu 
heter. Czynu dokonuje nie – jak dotąd w  innych komediach grec-
kich czy w palliacie – spontanicznie, w sytuacji wesołej zabawy i pod 
wpływem alkoholu, ale pod wpływem emocji związanych z kontem-
placją dzieła sztuki – Jowisza, który uwieczniony w chwili uwodze-
nia Danae widniał na ścianie domu Taidy. Ale to nie koniec amo-
ralnych problemów u moralnego zawsze Terencjusza. W ostatnich 
scenach sztuki okazuje się, że drugi amant, tak romantycznie, wręcz 
bez pamięci zakochany i  zazdrosny niczym późniejszy Otello, bez 
większych oporów zgadza się dzielić ukochaną ze znienawidzonym 
dotąd rywalem. 

W istocie jednak komedia ta mieści się w stylu Terencjusza, bo 
znów porusza ten sam temat – problem ludzkich słabości. Poeta tyl-
ko w inny sposób niż dotychczas ujawnia kontrast między tym, jaki-
mi bohaterowie chcą być, a tym, jakimi są naprawdę36.

35 Norwood (1965: 57), który zapoczątkował krytykę tej komedii, nazywa Eunu-
cha „dziwną mieszaniną różnych jakości”, wśród których wymienia: pospolitość 
i wyrafinowanie, rozwiązłość i przyzwoitość, Plautyńską marność i Terencju-
szową doskonałość. Dostrzega w tej sztuce połączenie Terencjuszowej elegan-
cji języka i tendencji do psychologizowania z Plautyńskim nastrojem farsy i nie-
skomplikowaną budową fabuły, przy czym nie ma wątpliwości, że odwołania do 
Plauta nie są tutaj pochwałą. 

36 Forehand (1985: 79–80) zwraca uwagę, iż Terencjusz konstruuje charaktery bo-
haterów w taki sposób, że zestawia ich pragnienia z rzeczywistością, którą sami 
kreują – Fedriasz chce przysłużyć się heterze, a nie potrafi wytrzymać dwóch 
dni z  dala od niej; Chereasz zakochuje się namiętnie i  szczerze, a  zdobywa 
dziewczynę podstępem i przemocą; Taida pragnie okazać wszystkim bezintere-
sowną dobroć i wspaniałomyślność, ale nie potrafi ukryć, że u źródeł jej działań 
leży interes własny. 
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Akt I (Eun. 46–206)

Ta najbardziej farsowa ze sztuk Terencjusza rozpoczyna się niezwy-
kle melancholijnym monologiem jednego z  głównych bohaterów, 
Fedriasza (I, 1). Nieprzytomnie zakochany młodzieniec zastanawia 
się, jak powinien zachować się wobec hetery, która wczoraj zamknę-
ła mu drzwi przed nosem, a dziś wzywa do siebie, jakby nic się nie 
stało. Chłopiec popada w skrajności – raz płonie do ukochanej mi-
łością, to znów czuje do niej obrzydzenie. Namiętność przyprawia 
go o obłęd prowadzący do samounicestwienia37. Miłosnej desperacji 
i uczuciowym wahaniom przysłuchuje się oddany sługa Parmenon. 
Trzeźwo ocenia sytuację, zna chorobliwe uczucie swego pana, więc 
doradza mu, by za wszelką cenę wydostał swoje serce z tarapatów. 
Fedriasz jest nawet gotów skorzystać z rady Parmenona38, gdy nagle 
przed dom wychodzi Taida. 

Terencjusz tak poprowadził wcześniejszą rozmowę między pa-
nem a niewolnikiem, że widz spodziewa się hetery złej i bezwzględ-
nej. Tymczasem na scenie pojawia się zatroskana dziewczyna, która 
nie dostrzegając stojących obok mężczyzn, martwi się, by Fedriasz 
opacznie nie zrozumiał jej wczorajszego chłodu i  powściągliwości  
(I, 2). Dostrzegając wreszcie kochanka, czule do niego przemawia, 
zapewnia o  swojej miłości, dopytuje, dlaczego do niej nie wcho-
dzi, stara się go rozchmurzyć i wreszcie wyjaśnia swoje wcześniejsze 

37 Ta scena, jak również następna, już w starożytności były często cytowane i przy-
taczane jako przykład uczuciowych rozterek i  miłosnej niewoli – servitium 
amoris, a Fedriasz stał się prototypem późniejszego elegijnego kochanka; zob. 
Skwara (2005b: 300–302, przypis 12–17). 

38 Starożytni często powoływali się na wypowiedź Parmenona i widzieli w niej do-
wód głosu rozsądku, w odróżnieniu od szaleństwa, jakie przypisywali miłości; 
zob. Cyceron, Nat. deor. 3, 72; Tusc. 4, 76; Horacy, Sat. 2, 3, 258–261; Persjusz 
5, 161–174; Kwintylian 9, 2, 11; 9, 3, 16; 9, 4, 141; 11, 3, 182. Współcześni badacze 
(Barsby 1990: 9–11; Maurach 1981: 136) zwracają uwagę, że niewolnik nie jest 
jednoznaczny w swoich radach i w zależności od nastroju swego pana raz dora-
dza mu okazać chłód heterze, to znów nie dręczyć się i ulec pragnieniu. Wszyst-
ko to jednak jest ubrane w takie metafory i złote myśli, że trudno odczytać, co 
tak naprawdę doradza Parmenon. 
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dziwne zachowanie. W tym miejscu pojawia się retrospekcja, która 
będzie istotna dla fabuły rozgrywającej się w sztuce. 

Oto Taida opowiada, że w czasach, kiedy jeszcze mieszkała na 
Rodos, jej matce ktoś dał w  prezencie małą dziewczynkę porwa-
ną z Attyki, a zatem prawdopodobnie córkę ateńskiego obywatela. 
Tego rodzaju uwaga jest w palliacie zawsze zapowiedzią późniejsze-
go rozpoznania. Tymczasem po śmierci matki zachłanny wuj sprze-
dał dziewczynę pewnemu żołnierzowi, który w chwili rozpoczęcia 
sztuki właśnie przybył do Aten i okazał się znajomym Taidy. Hetera, 
pomna tego, że z ową dziewczynką wychowywała się wspólnie, jak 
przystało na rodzeństwo, ma zamiar odebrać ją z rąk żołnierza i od-
dać prawdziwej rodzinie. Chce w ten sposób zasłużyć na wdzięcz-
ność, bo ma nadzieję znaleźć w nich opiekunów i protektorów. Od-
szukała już nawet brata swojej przybranej siostry. 

Kłopot polega jedynie na tym, że ów żołnierz podejrzewa  
w Fedriaszu rywala i dlatego nie chce podarować Taidzie obiecanej 
wcześniej dziewczyny. Hetera prosi więc ukochanego, by nie drażnił 
wojaka swoją obecnością i usunął się na dwa dni z miasta na wieś. 

Początkowo Fedriasza ogarnia szaleństwo zazdrości. Czuje się 
dotknięty taką propozycją, zwłaszcza że on też przygotował prezent 
dla wybranki swego serca – zgodnie z jej życzeniem zakupił eunucha 
i Murzynkę. Taida nie szczędzi jednak czułości, zapewnień o odda-
niu, a na koniec wbrew własnym planom zgadza się zrobić tak, jak 
sobie życzy Fedriasz. To sprawia, że młodzieniec rezygnuje ze swo-
ich żądań i zgadza się dwa dni spędzić na wsi. 

W  tej jednej scenie pojawia się zapowiedź wszystkich najważ-
niejszych wątków i postaci: żołnierza Trazona, który będzie się wa-
hał, czy podarować Taidzie dziewczynę; Pamfili, której obecność 
w  domu heter stanie się źródłem komplikacji i  kłopotu; Chreme-
sa, który jest potrzebny do przeprowadzenia anagnorismos; wreszcie 
eunucha i Murzynki, bez których nie udałby się podstęp. 
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Akt II (Eun. 207–390)

Zanim Fedriasz uda się na wieś, komediopisarz pozwala widzom zo-
baczyć go w niezwykle sentymentalnej scenie pożegnania z niewol-
nikiem (II, 1). Młodzieniec nie jest pewny, czy uda mu się wytrwać 
aż dwa dni bez ukochanej. Parmenon trochę sobie z niego pokpiwa, 
więc Fedriasz, zobowiązawszy sługę do dostarczenia Taidzie zapo-
wiedzianych już prezentów, opuszcza miasto. 

Tymczasem do domu hetery zdąża totumfacki żołnierza, paso-
żyt Gnaton, prowadząc obiecaną dziewczynę i przynosząc zaprosze-
nie na ucztę do swego patrona (II, 2). Po drodze rozprawia sam ze 
sobą na temat nowego stylu życia, którego nie tylko jest wyznawcą, 
ale i wynalazcą. Polega on głównie na aprobowaniu wszystkiego, co 
robi i mówi człowiek, na którego koszt pasożyt zamierza się żywić. 
Monolog ten stanowi znakomitą scenę autoprezentacji pasożyta, 
a główne założenia jego filozofii zostaną później zrealizowane także 
w praktyce. Na szczególne podkreślenie zasługuje pewna soczystość 
i barwność języka pełnego ciekawych metafor i dwuznaczności. 

Tego teoretycznego wykładu słucha stojący na stronie Parme-
non. Gnaton nie może sobie odmówić przyjemności wykpienia 
„konkurencji”. Najpierw każe podziwiać urodę dziewczyny, która – 
jego zdaniem – zaskarbi żołnierzowi względy hetery. Potem złośli-
wie dorzuca, że przynajmniej Parmenon nie będzie musiał już wię-
cej biegać ze zleceniami swego pana do domu Taidy. 

Odejście Gnatona nie oznacza wcale dla Parmenona chwili spo-
koju, bo w  tym samym niemal momencie zjawia się młodszy brat 
Fedriasza, Chereasz (II, 3). Niewolnik wie, że przy tym młodzień-
cu o dzikiej i niepohamowanej naturze wszystkie wybryki starszego 
chłopca są tylko niewinną igraszką. 

Okazuje się, że Chereasz porzucił na chwilę swoje obowiązki 
efeba w  Pireusie i  przybył do miasta w  ślad za prowadzoną przez 
Gnatona Pamfilą. Niestety, ktoś go po drodze zatrzymał i chłopiec 
stracił dziewczynę z oczu. Ponieważ sprawia wrażenie jakby go coś 
szczególnie poruszyło, Parmenon dopytuje o przyczynę tego stanu 
ducha. Wówczas Chereasz oświadcza, że się zakochał, choć nie umie 
dokładnie powiedzieć, kim jest jego wybranka, bo zanim zdołał to 
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ustalić, znikła w którymś z domów. Niewolnik z opisu zgaduje, że 
chodzi o Pamfilę, odradza jednak swemu wychowankowi tego ro-
dzaju zaloty. Wyjaśnia, że dziewczyna została ofiarowana w prezen-
cie ich sąsiadce, heterze Taidzie. 

Wszystko wskazuje na to, że Chereasz, choć wręcz słynie jako 
koneser damskich wdzięków, nie miał dotąd okazji poznać miesz-
kających obok kobiet. Terencjusz przedstawił chłopca, mimo że jest 
tylko młodszym bratem głównego amanta, jako niezwykle doświad-
czonego w dziedzinie miłosnych podbojów, a brak dotychczasowych 
kontaktów z Taidą wytłumaczył jej niedawnym osiedleniem się w są-
siedztwie39. Sytuacja ta staje się warunkiem dalszej intrygi, chłopiec 
jest bowiem skazany na pomoc niewolnika. Błaga go więc, by ułatwił 
mu kontakt z ową piękną nieznajomą, Parmenon jednak próbuje się 
wykręcić od tej prośby. Powołuje się na własne zajęcia, ma przecież 
obowiązek dostarczenia prezentów Taidzie. Chereasz nie przestaje 
nalegać, niewolnik więc pokpiwa, że może go wprowadzić do domu 
hetery w zastępstwie czy raczej pod postacią owego eunucha, które-
go Fedriasz kupił dla swojej ukochanej40. To, co ze strony Parmeno-

39 Motyw „niedawnego wprowadzenia się” komediopisarz wykorzystuje jeszcze 
dwukrotnie, by uzasadnić brak znajomości między sąsiadami. Pojawia się także 
w Za karę (53–55) i w Braciach (649), ale nigdzie nie jest tak jak w Eunuchu 
wykorzystany do umożliwienia intrygi; zob. Brothers (2000: 177).

40 Stavros A. Frangoulidis (1994a: 122–123) zwraca uwagę na niezwykły, teatral-
ny wymiar zaplanowanej intrygi: początkowy żart, a potem pomysł Parmeno-
na, by Chereasz dostał się do domu hetery pod postacią eunucha, ma znamiona 
wyreżyserowanego przedstawienia. Młodzieniec odgrywa w nim rolę wymaga-
jącą stosownego przebrania (Eun. 370–371, 377, 558, 572, 701). Jednak „scena-
riusz” niewolnika nie przewidywał aktu przemocy, jakiego dopuścił się Chere-
asz; ten element intrygi jest wynikiem improwizacji, o czym Chereasz mówi, że 
zdarzyło się ad hoc dzięki sposobności, okazji (occasio, Eun. 604–606). Inspira-
cją do tego było plastyczne wyobrażenie Jowisza uwodzącego Danae, co Chere-
asz opisuje jako ludus (Eun. 587), używa więc terminu stosowanego na określe-
nie przedstawień teatralnych. Traktowanie tej intrygi w kategoriach teatralnych 
jest widoczne także w języku: Fedriasz mówi o niej jako o komedii (fabula, Eun. 
689); Pytia widzi w niej sztukę (techna, Eun. 718), a w Parmenonie jej autora 
(auctor, Eun. 1013–1014); niewolnik uważa zaś, że zasłużył na palmarium (Eun. 
930), czyli nagrodę przyznawaną poetom i aktorom w konkursach dramatycz-
nych. Trudno nie odebrać tej ostatniej uwagi jako aluzji do rzeczywistej nagro-
dy, jaką Terencjusz otrzymał po wystawieniu Eunucha. 
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na miało być tylko żartem, dla Chereasza, a zwłaszcza dla jego dzi-
kiej, niepohamowanej natury, jest znakomitym pomysłem. Podstęp 
zyskuje szansę realizacji właśnie dzięki temu, że nie tylko chłopiec 
nie zna nikogo z domu Taidy, ale i on też pozostaje nieznany dla są-
siadek. Parmenona, który nie jest typowym, skorym do intryg nie-
wolnikiem, ogarnia przerażenie41. Młodzieniec z  chłodną kalkula-
cją przekonuje, że chyba lepiej stosować podstępy wobec heter niż 
wobec własnego ojca. W obliczu takiego argumentu niewolnik czu-
je się pokonany. 

Akt III (Eun. 391–614)

Kolejny akt zaczyna się sceną o wybitnie farsowym charakterze (III, 1). 
Oto Gnaton towarzyszy żołnierzowi Trazonowi w  drodze do  
Taidy i w praktyce pokazuje, jak funkcjonują wcielone w życie nowe 
zasady pasożytowania. Trazon zresztą ułatwia mu zadanie, bo – jak 
przystało na żołnierza – jest pewny siebie i zarozumiały. Opowiada 
o uznaniu, jakim cieszy się u króla, a Gnaton, posługując się wyrafino-
wanymi dwuznacznikami, z jednej strony podziwia go, a z drugiej – 
pokpiwa sobie z  jego przechwałek. Niewątpliwie jednak schlebia 
mu i każe sobie po raz kolejny opowiadać stare historie o przewa-
gach i zwycięstwach42. Ten zabawny dialog staje się swoistym inter-

41 Parmenon słyszał w początkowych scenach komedii o domniemanym wolnym 
pochodzeniu Pamfili, mimo to zgadza się wprowadzić Chereasza pod postacią 
eunucha do domu Taidy. Taką decyzję można wyjaśnić dwojako: albo – jak po-
daje David Konstan (1986: 379) – tym, że niewolnik nie spodziewał się po mło-
dzieńcu agresywnego zachowania wobec dziewczyny, albo – jak sugeruje Karl 
Büchner (1974: 235–241 i 247) – tym, że udział Parmenona w I akcie jest do-
datkiem Terencjusza do Menandrowej wersji, stąd ta akceptacja ze strony Par-
menona dla planów Chereasza. John Barsby (1993a: 164) dorzuca jeszcze jedno 
wyjaśnienie – zwraca uwagę, że w scenie drugiej aktu I Parmenon bardzo scep-
tycznie odnosi się do opowieści Taidy. Być może więc nie traktował poważnie 
jej rewelacji o pochodzeniu Pamfili. 

42 Frangoulidis (1994b: 594) uważa, że fantastyczne opowieści żołnierza nie są je-
dynie zabawnym interludium, ale mają ścisły związek z rozwijającą się na sce-
nie akcją i stanowią dla widza jej zapowiedź. Badacz zwraca uwagę na parale-
le: w opowieści żołnierz mówi o królu, który lubił wraz z nim ucztować, czego 
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ludium skrojonym według najlepszych Plautyńskich wzorców. Pa-
sożyt przyjmuje w nim rolę pochlebcy, a kiedy w końcu obaj znów 
powracają do fabuły, Gnaton porzuca poprzednie wcielenie i znów 
staje się doradcą swego żołnierza43. Trazon zastanawia się, czy powi-
nien wyjaśnić heterze, że wbrew jej posądzeniom nic go nie łączyło 
z Pamfilą, którą jej właśnie ofiarował. Gnaton radzi jednak, by wyko-
rzystać ewentualną zazdrość Taidy jako antidotum i broń przeciwko 
niej właśnie, gdyby chciała dręczyć żołnierza swoim afektem do Fe-
driasza. Warto zwrócić uwagę na mistrzowską precyzję Terencjusza 
w posługiwaniu się choćby najdrobniejszymi motywami – pomysł 
z wykorzystaniem Pamfili, by odpłacić Taidzie pięknym za nadobne, 
zostanie wykorzystany w scenie uczty u żołnierza. 

Tymczasem całej tej rozmowie przysłuchuje się schowany na 
stronie Parmenon i niekiedy nie może się powstrzymać od tłumio-
nych okrzyków zdumienia i oburzenia. Niewolnik podgląda żołnie-
rza i pasożyta, bo chce wybrać najdogodniejszy moment, by zapro-
wadzić do hetery Murzynkę i przebranego za eunucha Chereasza. 

Taida usłyszała jednak głos żołnierza i  niewzywana zjawia się 
w drzwiach swego domu (III, 2). Konwersacja z heterą ujawnia jesz-
cze inne cechy Trazona – brakuje mu galanterii i dobrego wychowa-
nia, jest prostacki i obcesowy. Gnaton odgrywa tu zaś rolę pasoży-
ta – głodomora, który wszystkich popędza, by szybciej znaleźć się 
na uczcie. 

Przysłuchujący się tej rozmowie Parmenon postanawia ujawnić 
swoją obecność i przypomnieć Taidzie, że ma jeszcze inne zobowią-
zania. W tym celu wprowadza na scenę owe obiecane dary – Mu-
rzynkę i  eunucha44. Uroda tego ostatniego, a właściwie Chereasza, 

zazdrościł mu niejaki Straton; także na uczcie żołnierz zrobił awanturę jakie-
muś chłopaczkowi z Rodos za to, że flirtował z  jego dziewczyną. W komedii 
publiczność widzi potem Taidę – często określaną jako królowa – ucztującą 
wraz z żołnierzem, o co jest zazdrosny Fedriasz, a Chremes zostaje zaatakowa-
ny przez Trazona, który postrzega w nim rywala.

43 Brothers (2000: 180) podaje, że pasożyci często występują w  roli doradcy,  
np. Terencjusz, Ph.; Menander, Dysc. 57–68. 

44  Scena zapełnia się, część bohaterów jest wprawdzie niema (Murzynka, eunuch), 
ale i tak nietrudno spostrzec, że zostaje tu złamana reguła trzech postaci mó-
wiących. Lowe (1983b: 428–429) uważa, że Terencjusz, przerabiając Eunucha 
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który tylko przybrał niewolnicze szaty, zapiera dech w  piersiach 
wszystkim obecnym45. 

Taida rozumie jednak, że jej udział w uczcie przy boku Trazona 
jest gratyfikacją za Pamfilę, i nie zamierza zmieniać swoich planów. 
Zanim podąży za żołnierzem, wprowadza do domu oba podarun-
ki od Fedriasza i wydaje dyspozycje swojej niewolnicy Pytii. Uprze-
dza ją o przyjściu domniemanego brata Pamfili, Chremesa, i prosi, 
by przekazać mu wiadomość o innym terminie spotkania albo skie-
rować go na ucztę u żołnierza. 

Gdy tylko Taida znikła wraz z udającym się również na biesiadę 
Gnatonem, na scenę wkracza zapowiedziany Chremes (III, 3). Za-
nim dostrzeże stojącą przed domem Pytię, głośno rozważa powody, 
dla których hetera mogła się nim zainteresować. Monolog wywołu-
je rozbawienie, gdyż pytania Taidy (o śmierć rodziców, posiadłość 
wiejską i rodzeństwo) zmierzające do ustalenia, czy młodzieniec jest 
bratem Pamfili, wydają mu się próbą oszacowania przyszłych korzy-
ści płynących z usidlenia go. Nie podoba mu się sytuacja, w której się 
znalazł, staje się więc opryskliwy i niegrzeczny. Dodatkowo jeszcze 
jego nieuprzejmość kontrastuje z pełnym kurtuazji językiem Pytii. 

Menandra, zastąpił rywala dwoma postaciami – pasożytem i żołnierzem. Stąd 
jego zdaniem biorą się sceny z  większą niż trzy liczbą postaci mówiących 
(Eun. 771–816; 1031–1094). Drugim powodem zwiększania liczby mówiących 
jest skłonność Terencjusza do zamiany monologów na minidialogi. W konse-
kwencji postaci, które w greckim źródle pozostawały nieme, nagle zyskują głos 
i tym samym łamią obowiązującą na antycznej scenie regułę; zob. Lowe (1983b: 
428–444).

45 Konstan (1986: 370–375 i  381) zwraca uwagę, że rywalizacja o  względy Taidy 
między Fedriaszem a  Trazonem przybiera formę walki na podarunki. Każdy 
z prezentów ma swoją wartość rynkową, ale dar żołnierza ma wymiar bardzo 
osobisty: z Pamfilą bowiem łączą heterę relacje siostrzane, a ponadto ponow-
ne umieszczenie dziewczyny w ateńskiej rodzinie ma zapewnić Taidzie opiekę 
wpływowego patrona. W ten sposób Pamfila jest poniekąd darem zapewniają-
cym bezpieczeństwo. Parmenon wie o tym i być może nie pozostaje to bez wpły-
wu na jego zgodę na plan Chereasza. Przystojny młodzieniec w stroju eunucha 
równoważy dar żołnierza i tym sposobem choć na chwilę obaj rywale mają rów-
ne szanse. Takiemu wyrównaniu szans sprzyja także oświadczenie Parmenona, 
że jego pan nie wymaga wyłączności, jak np. żołnierz. W ten sposób pokazuje, 
że przy podobnych darach Fedriasz ma mniejsze żądania i oczekiwania. 



140 CZęŚć I I .  FABUł A

Ponieważ Chremes nie zgadza się przyjść ponownie ze swej wsi 
do Aten ani czekać na Taidę u niej w domu, Pytia wysyła go w towa-
rzystwie niewolnicy Dorii na ucztę do żołnierza. 

Na opustoszałą scenę wkracza postać, której dotąd nikt nie za-
powiadał ani nawet o niej nie wspominał (III, 4). To Antifon, przy-
jaciel Chereasza, który szuka go, by sprawdzić, jak daleko są za-
awansowane przygotowania do składkowej uczty. Chereasz zebrał 
bowiem pieniądze od kolegów, z  którymi razem odbywa służbę 
w Pireusie, i gdzieś przepadł. Wszystko wskazuje na to, że w Menan-
drowym oryginale nie było tej postaci, ale Terencjusz wprowadził ją, 
by uatrakcyjnić następną scenę i przekształcić monolog Chereasza 
w dialog z przyjacielem46.

Jak na zawołanie z domu heter wysuwa się poszukiwany Chereasz 
(III, 5). Rozgląda się dość bojaźliwie dokoła, ma bowiem na sobie 
ciągle jeszcze strój eunucha. Nie umie ukryć, że rozpiera go radość 
i szczęście, a jedyne, co go martwi, to fakt, że nikt nie pyta, dlaczego 
jest taki szczęśliwy. Przysłuchujący się temu Antifon postanawia dać 
przyjacielowi szansę wygadania się47. Chereasz opowiada mu więc 
o pięknej nieznajomej, w której się zakochał i za którą podążał aż do 
domu hetery, a także o przebraniu za eunucha, dzięki czemu mógł 
nie tylko dostać się do środka, ale przebywać sam na sam ze swo-
ją wybranką. Wtedy to właśnie – jak wynika ze słów młodzieńca – 
podziwiając znajdujący się na ścianie wizerunek Jowisza w zalotach 

46 Informacja pochodzi od Donata, ale inne niekonsekwencje (Antifon wie, 
gdzie mieszka hetera, choć Chereasz tego nie wiedział) skłaniają filologów do 
przyznania racji starożytnemu komentatorowi; zob. Lefèvre (2003: 104–105); 
Brothers (2000: 184–185). 

47 Frangoulidis (1994a: 124, przypis 8) zwraca uwagę, że Antifon nie ma większych 
problemów z  rozpoznaniem przyjaciela, mimo że widzi go w  kostiumie eu-
nucha (Eun. 546–548). Badacz wyciąga stąd wniosek, że Chereasz nie był zbyt 
przekonujący w narzuconej sobie roli. Należy jednak podkreślić, że w proce-
sie rozpoznawania istotne znaczenie ma zachowanie, postawa, język ciała, a nie 
tylko strój. Być może natychmiastowe rozpoznanie ze strony Antifona nale-
ży tłumaczyć wyjściem Chereasza z  roli – chłopiec nie udawał już eunucha, 
choć ciągle miał na sobie jego kostium. Byłaby to zatem uwaga o charakterze 
gry scenicznej i argument przemawiający za pewnym szczególnym skrępowa-
niem, jakie charakteryzuje bohaterów przybierających strój osób niższych ran-
gą społeczną. 
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u Danae, postanowił dorównać bogu i… udowodnił, że nie jest tym, 
za kogo się przebrał. 

Chereasz nie wydaje się cynicznym oszustem, który wkradł się 
do domu, aby dokonać gwałtu. Niewątpliwie jego czynami kiero-
wało rodzące się uczucie. Ale widać też, że to młodzieniec zupeł-
nie odmienny niż jego starszy brat. Chereasz w gorączce namiętno-
ści i szaleńczych działaniach związanych z przebieraniem się w strój 
eunucha nie zaniedbał przygotowań do składkowej uczty dla przyja-
ciół. I kiedy Antifon pyta, czy miał czas o tym pomyśleć, okazuje się, 
że wszystko już jest gotowe.

Akt IV (Eun. 615–816)

Niewolnica Doria wysłana, by zaprowadzić Chremesa do Taidy na 
ucztę u żołnierza, pełni w sztuce funkcję posłańca relacjonującego 
to, co zdarzyło się poza sceną (IV, 1). Z jej słów wynika, że Trazon 
uznał Chremesa za jeszcze jednego amanta swojej hetery i powodo-
wany zazdrością kazał (zgodnie z wcześniejszą radą Gnatona) spro-
wadzić Pamfilę48, by w tej sytuacji ona go zabawiła. Spodziewał się, że 
Taida ostro zareaguje, i nie pomylił się w swoich przewidywaniach. 

48 Barsby (1993a: 169) zwraca uwagę na pewną niekonsekwencję – Trazon każe 
przywołać Pamfilę, gdy tymczasem ona została już zaprowadzona do Taidy (II, 2). 
Z pewnością polecenie byłoby trudne do wykonania, ale przecież nie niemoż-
liwe. Trazon każe sprowadzić Pamfilę, ale nie sugeruje, że przebywa w sąsied-
nim pokoju. Podobnych drobnych niespójności Barsby (1993a: 170–172) wyli-
cza więcej: Doria eskortuje Chremesa na ucztę, choć zlecono to wyraźnie Pytii 
(III, 3); a potem powraca z klejnotami (IV, 1–4), by je schować w domu, ale 
pozostaje na ulicy przez kolejne trzy sceny (do w. 726); Pytia grająca rolę za-
rządcy domu Taidy zasięga rady u stojącej znacznie niżej w hierarchii Dorii  
(IV, 4); Chremes opuszcza ucztę po Taidzie, a zatem zostaje u żołnierza jesz-
cze po wyjściu hetery, a  przecież był nieproszonym gościem (IV, 5); jak na 
nieproszonego gościa dość dziwne wydaje się, że się upił. Wszystkie te nie-
konsekwencje można łatwo wyjaśnić niedoskonałością charakteru: Pytia 
chciała wyręczyć się Dorią, Doria tkwi na ulicy zaciekawiona tym, co dzie-
je się w domu; Pytia w desperacji szuka rady u kogoś, kto jest pod ręką; Chre-
mes, upiwszy się, przegapia moment wyjścia Taidy i  dlatego żołnierz musi 
go dopiero wyrzucić, żeby się go pozbyć. Niewątpliwie Barsby ma rację, 
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Hetera rzeczywiście oburzyła się, ale u podstaw jej gniewu nie leża-
ła zazdrość o kochanka, a jedynie troska o reputację przybranej sio-
stry. Kontrowersja w sprawie obecności Pamfili na uczcie przerodzi-
ła się w taką kłótnię, że Taida przekazała całą swoją biżuterię Dorii 
i wysłała ją niezwłocznie do domu, co też niewolnica właśnie czyni. 

Tymczasem na scenie pojawia się dawno zapomniany Fedriasz, 
który nawet nie doszedł na wieś, bo najpierw ze zgryzoty przega-
pił własny dom, a potem uznał, że nie zniesie dwóch dni bez choćby 
spoglądania na swoją ukochaną (IV, 2). Można jednak powiedzieć, 
że zjawia się w najgorszym momencie. 

Właśnie z  domu wybiega wzburzona Pytia i  w  nieskładnych 
słowach opowiada o gwałcie, ale jej relacja zasadniczo różni się od 
przekazu Chereasza (IV, 3). Niewolnica nie szczędzi ciemnych barw, 
by opisać ten niecny postępek – gwałciciel poturbował dziewczynę, 
podarł na niej szaty, a uciekając, pewnie jeszcze ukradł coś z domu. 
Przysłuchujący się tej opowieści Fedriasz i Doria dziwią się, jak to 
możliwe, by eunuch był zdolny do takiego czynu. Pytia jednak za-
pewnia ich, że nie ma wątpliwości co do kwalifikacji postępku. 

W  jednej chwili Fedriasz, jakiego dotychczas znali widzowie, 
przestaje istnieć. Z sentymentalnego, niezdecydowanego kochanka 
zmienia się w  energicznego mściciela, który bierze odpowiedzial-
ność za to, co się stało, bo to właśnie on podarował Taidzie owego 
kłopotliwego eunucha (IV, 4). Biegnie więc prędko do swego domu, 
podejrzewając, że tam właśnie mógł się ukryć winowajca. Ucieszo-
ny, że przeczucia go nie myliły, wyciąga na zewnątrz przerażonego 
niewolnika. Jakież jest jego zdziwienie, gdy słyszy od Pytii, że to nie 
ten złoczyńca. Różnica przecież rzuca się w oczy – tamten był pięk-
ny i młody, a ten jest stary i brzydki. Pewną wskazówką, pozwala-
jącą wyjaśnić tę zagadkę, jest jego strój. Już wstępna indagacja eu-
nucha ujawnia, że winę może ponosić Chereasz, bo to on zamienił 
się z niewolnikiem na ubrania i udał się gdzieś w towarzystwie Par-
menona. Fedriasz zaniepokojony takim obrotem sprawy próbuje zy-
skać na czasie. Zmusza więc eunucha, by wraz z nim odegrał przed 

zwracając uwagę na te niespójności. Z drugiej jednak strony pozostawiają one 
sporo miejsca dla gry aktorskiej i interpretacji. 
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Pytią komedię przesłuchania, w której wszystkiemu zaprzecza. Fe-
driasz w scenie tej okazuje się nie tylko nadspodziewanie dynamicz-
ny i przedsiębiorczy, ale także ujawnia nieznaną dotąd gwałtowność 
języka. Takie zachowanie uwiarygodnia cały podstęp i pozwala Fe-
driaszowi pod pretekstem tortur wciągnąć eunucha do domu. 

Pytia jednak nie należy do grona naiwnych sług. Wręcz prze-
ciwnie – ma zadatki na sprytnego niewolnika. Szybko orientuje się, 
że winę za wszystko ponosi Parmenon i postanawia mu za to od-
płacić. Ponieważ na scenie pozostaje jeszcze Doria, Pytia naradza 
się z nią, co robić. Nie wydaje się, by Doria była na tyle znaczącą 
osobą w domu hetery, żeby zasięgać jej zdania. Prawdopodobnie Te-
rencjusz chciał zamienić monolog Pytii w bardziej naturalną formę, 
czyli dialog, i wykorzystał do tego Dorię. 

Wśród rozważań, co należy zrobić, obie dostrzegają wracające-
go z uczty Chremesa. Pytia postanawia go więc wypytać o szczegóły 
awantury, Dorię z klejnotami odsyła zaś do domu. 

Już pierwsze słowa Chremesa ujawniają, że jest pod wpływem 
wina, tym silniejszym, że rzadko doświadczanym (IV, 5). Wprowa-
dzenie na scenę podochoconej postaci wpisuje się w farsowy, plau-
tyński charakter tej komedii. 

Chremes, tak wcześniej wstrzemięźliwy czy wręcz obcesowy, 
staje się teraz niezwykle wylewny i zachwyca się każdą kobietą (na-
wet Pytią). W rozmowie z niewolnicą ujawnia nie tylko słabą głowę, 
ale też słabą orientację w sprawach miłości – nie wiedział, co zna-
czyło skinienie głowy u hetery, ale szybko to zrozumiał, gdy żołnierz 
wyrzucił go za drzwi. 

Tymczasem z  uczty powraca także hetera (IV, 6). Obawia się, 
że żołnierz może przyjść i zażądać zwrotu swego daru, czyli Pam-
fili. Wyjawia więc Chremesowi, że dziewczyna, o której mowa, jest 
prawdopodobnie jego siostrą. Dlatego zwraca się do niego z proś-
bą o pomoc i obronę. Posyła nawet Pytię do domu, by odszukała za-
bawki Pamfili z  dzieciństwa, które będą pomocne przy rozpozna-
niu i przekonają żołnierza, że nie może się domagać zwrotu wolno 
urodzonej córki obywatela Aten. Nieszczęście polega tu na tym, że 
Chremes nie należy do odważnych i  chętnie pobiegłby na forum 
w poszukiwaniu pomocy. 
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Nie ma jednak na to czasu, bo już widać nadchodzącego żołnie-
rza w towarzystwie pasożyta i całej bandy niewolników na co dzień 
służących w kuchni, a  teraz przemianowanych na oddział wojsko-
wy (IV, 7). Trazon, nie tracąc chwili, rozstawia swoich ludzi, by przy-
gotować się do zbrojnego oblężenia domu hetery49. Scena ta jest pa-
rodią wszelkiego rodzaju opisów militarnych, pomocnicy kuchenni 
nie grzeszą bowiem ani mądrością, ani odwagą, a Trazon chowa się 
za ich plecami w  bezpiecznym miejscu. Zresztą zanim przystąpią 
do zapowiadanego oblężenia, żołnierz ma nadzieję, że może uda się 
osiągnąć porozumienie: albo przekona Taidę, by dotrzymała obiet-
nicy i  zapewniła mu wyłączność swoich wdzięków, albo odbierze 
jej Pamfilę. Na to drugie rozwiązanie nie może dać zgody Chremes, 
który nawet bez dowodu zakłada, że dziewczyna jest jego siostrą. 
Zapowiada zresztą, że zaraz sprowadzi starą niańkę Sofronę, która – 
jak to zwykle w komedii – będzie świadkiem rozpoznania. Ponie-
waż Chremes opuszcza scenę, więc i Taida znika we wnętrzu domu.

W tej sytuacji Trazon zupełnie nie wie, co robić. Jak zawsze zba-
wiennej rady udziela mu pasożyt, który sugeruje, by odstąpić od ob-
lężenia i odesłać wojsko z powrotem do kuchni. Powołuje się przy 
tym na starą zasadę, według której kobiety chcą zawsze czegoś in-
nego niż ich mężczyźni. Jeśli zatem Trazon okaże obojętność, wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa to Taida będzie szukać jego towa-
rzystwa. Trazon idzie więc za radą Gnatona i w ten sposób wszyscy 
znikają ze sceny. 

Akt V (Eun. 817–1094)

Wraz z kolejnym pojawieniem się Taidy powraca wątek Chereasza 
(V, 1). Hetera, przerażona tym, co zastała w domu, złości się na swoją 
służącą i domaga się wyjaśnień. Pytia próbuje więc w nieskładnych 

49 Kristine Gilmartin (1979: 263–267) traktuje ten nieudany atak żołnierza na dom 
hetery jako przeciwstawienie zakończonej sukcesem akcji Chereasza. Obaj bo-
haterowie starali się wejść do domu, ale metodą, która okazała się skuteczna, był 
podstęp, a nie siła. 



145ROZDZIAł 3 .  EUNUCH

słowach poinformować, że Pamfila płacze z powodu eunucha, któ-
rym nie był eunuch tylko – jak się okazało – Chereasz, który z kolei 
nie był eunuchem. Z niezbornej opowieści Taida z trudem pojmu-
je, na czym polega nieszczęście, i tym bardziej ma żal do niewolnicy 
o powierzenie opieki nad dziewczyną takiemu człowiekowi. Pytia, 
tak niezaradna w operowaniu słowem, wykazuje dużą przedsiębior-
czość w czynach, bo to właśnie dzięki jej przytomności umysłu udaje 
się ująć Chereasza i do tego w „zbrodniczym przebraniu”.

Młodzieniec ciągle jeszcze nie zdążył zrzucić z siebie stroju eu-
nucha (V, 2). Kiedy więc wpada wprost w objęcia hetery i jej służ-
ki, wraca do swej roli eunucha – zachowuje się i mówi jak niewol-
nik. Pytia radzi więc, by traktować go jak sługę i dotkliwie ukarać, 
ale Taida nie zamierza dalej przeciągać tej maskarady. Nie szczędząc 
wyrzutów, wyjawia Chereaszowi, jak bardzo swoim postępkiem po-
krzyżował jej plany. Młodzieniec zaklina się, że nie kierowała nim 
chęć dokuczenia heterze, ale szczere uczucie, które zresztą skła-
nia go do poślubienia zhańbionej dziewczyny. Miłość nie jest obca  
Taidzie, więc nie tylko wybacza, ale jeszcze przyrzeka pomóc, gdy-
by ojciec chciał się sprzeciwić małżeństwu. Wydaje się jednak, że 
uznanie Pamfili za wolno urodzoną Atenkę, a do tego jeszcze siostrę 
Chremesa powinno rozwiać wszelkie rodzicielskie wątpliwości50. 

Taida proponuje więc, by Chereasz był obecny przy rozpozna-
niu, a do czasu przybycia brata Pamfili zgadza się udzielić mu go-
ściny. W ten sposób chłopiec nie będzie wystawać w stroju eunucha 
na ulicy. Przed drzwiami zostaje Pytia, która ma  poczekać na gościa 
i wprowadzić go do środka. 

Pytia nie zamierza tak łatwo przebaczyć Chereaszowi i obmyśla 
plan zemsty przede wszystkim na niewolniku, który wprowadził fał-
szywego eunucha do ich domu (V, 3). Tymczasem w dali już widać 
Chremesa popędzającego starą piastunkę, która wprawdzie już roz-
poznała okazane jej pamiątki z dzieciństwa Pamfili, ale teraz jeszcze 

50 Konstan (1986: 383–384) podkreśla, że z punktu widzenia intrygi wejście Che-
reasza w relacje intymne z Pamfilą automatycznie rozwiązało problem zgody na 
ślub. Tego rodzaju przestępstwo można było odkupić wyłącznie małżeństwem, 
więc ani ojciec młodzieńców, ani Chremes na pewno nie zechcieliby się temu 
sprzeciwić. 
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osobiście ma poświadczyć tożsamość dziewczyny. Pytia wprowadza 
gości do domu, ale ponieważ zauważa nadchodzącego Parmenona, 
postanawia wrócić, by odpłacić mu za swoje.

Parmenon, niezorientowany w  rozwoju sytuacji, przychodzi 
sprawdzić, jak sobie radzi Chereasz (V, 4). Ma nadzieję, że za swoją 
pomoc w zdobyciu Pamfili zyska wdzięczność, a może nawet nagro-
dę. Z  jednej strony pozwolił bowiem chłopcu zaoszczędzić pienią-
dze, zwykle pochłaniane przez podobne miłostki, z drugiej zaś – zmu-
sił go do poznania prawdziwego prywatnego życia heter, które różni 
się od kreowanego przez nie wizerunku, a  to powinno wzbudzić 
w chłopcu odrazę. 

Słowa te, których niemym świadkiem jest stojąca właśnie 
w drzwiach Pytia, wzbudzają w niej jeszcze większy gniew i chęć ze-
msty. Niewolnica opowiada więc Parmenonowi, że wyszła z domu, 
by nie patrzeć na okrutną karę, jaką Chremes wymierza Chereaszo-
wi za gwałt na swojej wolno urodzonej siostrze. W jej słowach spra-
wa wygląda tak poważnie, że nawet hetera nie zdołała uśmierzyć 
gniewu mszczącego się młodzieńca. Pytia uprzedza też, że jeśli Par-
menon pośpieszy z pomocą do domu, to nie tylko nie pomoże zwią-
zanemu chłopcu, ale sam doczeka się kary, bo wszyscy podzielają 
przekonanie, że to on właśnie był inspiratorem niecnego czynu. Je-
dyne wybawienie niewolnik widzi więc w nadchodzącym ojcu obu 
chłopców. Wie, że jego pan nie będzie zachwycony rolą, jaką słu-
ga odegrał w całej tej historii, ale za to na pewno skutecznie obro-
ni Chereasza. Zadowolona ze swego podstępu Pytia usuwa się prze-
zornie do domu. 

Parmenon nie bez strachu opowiada panu, co się stało (V, 5), ale 
w  relacji tej umniejsza swój udział i  stara się zbagatelizować wagę 
sprawy – nie wspomina, że Pamfila jest wolno urodzoną Atenką, 
a pomsty za gwałt szuka jej brat. Całą winą stara się obarczyć wy-
łącznie hetery i na nie skierować gniew ojca, który – jak należało się 
spodziewać – niezwłocznie udaje się na pomoc synowi. 

O tym, co działo się w domu, dowie się Parmenon od Pytii (V, 6), 
która nie może sobie odmówić przyjemności, by powiadomić nie-
wolnika, jak bardzo go oszukała. Uświadamia mu, że nie tylko po-
mógł Chereaszowi w  niecnym postępku, ale jeszcze naskarżył na 
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niego ojcu. Tak więc teraz obaj będą mieli do niego pretensje: oj-
ciec – o zgubne podszepty, syn – o ujawnienie sprawy. Pytia odcho-
dzi, triumfując nad zgnębionym niewolnikiem. 

Tymczasem ku domostwu Taidy znów zmierza żołnierz wraz 
z nieodłącznym pasożytem (V, 7). Trazon, przekonawszy się o mar-
nej skuteczności wcześniejszej rady (tj. by uzyskać przychylność he-
tery przez okazywanie jej obojętności), postanawia bezwarunkowo 
jej się oddać. W drzwiach spotyka go jednak niemiła niespodzianka.

W chwili bowiem, gdy nadchodzi wraz z pasożytem, z domu he-
tery wybiega bezgranicznie szczęśliwy Chereasz (V, 8). Dostrzegając 
przygnębionego Parmenona, dziękuje mu za pomoc w intrydze. Jak 
bowiem wynika z opowieści, nie tylko jego własne tarapaty miłosne 
skończyły się szczęśliwie. Również uczucie Fedriasza spotkało się ze 
zrozumieniem i akceptacją, ponieważ Taida, okazawszy swoją szla-
chetność wobec Pamfili, poprosiła o opiekę ojca obu młodzieńców. 
Tę szczęśliwą nowinę słyszy również żołnierz, ukrywający się gdzieś 
z boku sceny, i zaczyna rozumieć, że jego szanse na względy Taidy 
są niewielkie. 

Tymczasem Fedriasz usłyszał od Parmenona radosną wiado-
mość o przyzwoleniu ojca zarówno na ślub młodszego syna z Pam-
filą, jak i na związek starszego – z heterą. Wychodzi więc z domu, by 
podzielić się swym szczęściem z Chereaszem (V, 9). Im bardziej jed-
nak podkreśla łaskawość losu, tym większe wzbudza przygnębienie 
w podsłuchującym z boku Trazonie. W końcu żołnierz, zdając sobie 
sprawę, że zwyczajną drogą niewiele osiągnie, upoważnia pasożyta, 
by prośbą lub przekupstwem uzyskał dla niego dostęp do wdzięków 
Taidy. Gnaton nie wzdraga się przed tym zadaniem, ale chce w zamian 
wytargować dla siebie nielimitowany dostęp do stołu żołnierza. Przed-
stawia młodzieńcom propozycję, zgodnie z  którą Trazon miałby fi-
nansować uczty i wszystkie wydatki związane z utrzymaniem hetery, 
co pozwalałoby mu cieszyć się także jej względami. Pasożyt jedno-
cześnie uspokaja Fedriasza, że żołnierz nie wzbudzi w Taidzie żyw-
szych uczuć, bo jest „głupi, ordynarny, nudny, a do tego dzień i noc 
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chrapie”. Fedriasz, tak dotąd zazdrosny i zaborczy, zgadza się zaak-
ceptować rywala na takich właśnie zasadach51. 

Zabawa ponad wszystko

Eunuch podbił serca publiczności tak bardzo, że jeszcze tego same-
go dnia odegrano tę sztukę powtórnie, a poetę uhonorowano sumą 
ośmiu tysięcy sesterców, co było rzeczą wyjątkową i żaden poeta nie 
otrzymał wcześniej takiej nagrody (Swetoniusz, Vit. 3; Donat, Praef. 
ad Eun. I, 266). Trzeba też przyznać, że ta komedia pod wieloma 
względami jest wyjątkowa. Często nazywa się ją „najbardziej plau-
tyńską” ze sztuk Terencjusza (Brothers 2000: 27)52. Opinię tę zawdzię-
cza swemu farsowemu charakterowi, na który składają się: wybitnie 
burleskowe kreacje żołnierza i pasożyta oraz niezwykłe tempo akcji, 
w  której krótkie, prędko następujące po sobie odsłony wymuszają 
wręcz pośpieszny ruch sceniczny (ucieczka Chereasza w kostiumie 
eunucha, oblężenie domu hetery, odsiecz ojca). Nie bez znaczenia 
dla wymowy całości pozostało także zwiększenie liczby bohaterów, 
w tym również tych grających równocześnie w jednej scenie53. Mo-

51  Finał tej komedii wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji (zob. poniżej). Bada-
cze są jednak zgodni, że owo dwuznaczne, bo akceptujące dotychczasowego 
rywala, zakończenie, nie jest wynikiem dokonanej przez Terencjusza kontami-
nacji. Hugh Lloyd-Jones (1973: 283–284) podkreśla, że w Menandrowej wersji 
Eunucha również Chaerestratos ma rywala, którym prawdopodobnie mógł być 
bogaty żołnierz. Taida, podobnie jak grecka Habrototon, odznacza się dobrym 
sercem, ale była, jest i pozostanie heterą, która zawsze musi mieć na względzie 
swój własny interes. 

52 Barsby (1993a: 178) twierdzi, że wszystko w tej sztuce zmierza ku temu, by zy-
skać przychylność publiczności. Dla efektów komediowych poeta poświęcił 
niekiedy spójność fabuły i jej konsekwencję.

53 W sztukach Terencjusza występuje 10 (Hec.), 11 (Ht.), 12 (An., Ad.) lub 13 (Ph.) 
postaci. Eunuch liczy tylko o jedną więcej – 14, a zatem to niewielka różnica. 
Jednak w  komedii tej pojawia się „tłum” postaci niemych: Pamfila, Murzyn-
ka, różnorodne niewolnice Taidy, a także służba kuchenna Trazona, która po-
maga mu w natarciu na dom Taidy. Razem jest to dziewięć osób, podczas gdy 
w innych sztukach liczba statystów ogranicza się do dwóch. W Eunuchu wystę-
pują też bohaterowie, których obecność nie odgrywa znaczącej roli w fabule –  
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tyw przebieranki i eksperymentowania z płcią (III, 2), scena gwałtu 
(III, 5) i przygotowania do wymierzenia specyficznej kary polegają-
cej na kastracji (V, 4) każą widzieć w tej komedii zwariowaną kroto-
chwilę i nie pozwalają doszukiwać się w niej – jak w innych sztukach 
Terencjusza – głębszej myśli czy przesłania. Szczególnie kłopotliwa 
jest sprawa gwałtu. Motyw ten był często w palliacie wykorzystywa-
ny i  w  pełni akceptowany jako komponent intrygi w  komedii no-
wej. Zawsze jednak zdarzenie to było tylko przywoływane jako fakt 
z  przeszłości. Na dodatek podkreślano, że czyn ten sprowokowała 
(i  zarazem usprawiedliwiała) szczególna sytuacja – nocne obrzędy 
religijne, które usposabiały do przypadkowej napaści gdzieś na dro-
dze pod osłoną nocy (Hec. 573, 822, 828). Niewątpliwie za okolicz-
ność łagodzącą uważano wino (Ad. 470; Hec. 823), a także młodość 
i jej podniety (Ad. 470; Eun. 878). 

W Eunuchu po raz pierwszy i jedyny młodzieniec popełnia in-
kryminowany czyn w biały dzień, niemal na oczach widza. A cho-
ciaż kieruje nim namiętność (młodość i miłość), to z całą pewnością 
nie działa pod wpływem alkoholu. Tak jak inni młodzieńcy pallia-
ty ulega impulsowi i działa pod wpływem okoliczności. Nic jednak 
nie usprawiedliwia tej seksualnej napaści. Ale nawet jeśli Rzymianie 
surowo oceniali tego rodzaju zachowanie, temat przemocy i  seksu 
z pewnością wzbudzał zainteresowanie, zwłaszcza że odnosił się do 
prezentowanej na scenie społeczności greckiej. 

Motyw gwałtu stanowiący centralny punkt kompozycji nastrę-
cza ogromne trudności interpretacyjne. Jednym z ciekawszych po-
mysłów jest odczytanie tej sceny jako obrzędu małżeństwa54. W re-
lacji Chereasza (Eun. 575–606) wielokrotnie jest podkreślana kąpiel 
(Eun. 582, 592–593, 600), która należała do rytuału przedślubnego 
(zob. Eurypides, Phoen. 347–349; Apulejusz, Met. 5, 2–3), a  także 
ułożenie dziewczyny w łożu (Eun. 593), co również stanowiło zwy-
czaj weselny (Katullus 61, 180–182; Plutarch, Lyk. 15, 4–6), podob-

np. Antifon, Pytia czy nawet Gnaton, choć niewątpliwie podnoszą oni atrakcyj-
ność wątku. Takie nagromadzenie postaci sprawia, że Terencjusz niekiedy za-
pomina o ich obecności albo pozwala, by równocześnie rozmawiały więcej niż 
trzy osoby; zob. Skwara (2005b: 344, przypis 70, 72, 73, 77, 79, 92, 95, 112 i 143).

54 Koncepcję tę obszernie omawia Katerina Philippides (1995).
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nie jak ryglowanie drzwi (Eun. 603) – zob. Katullus 61, 224–228; 
Teokryt 18, 5–6. W  relacji kobiet szczególnie zwracają uwagę po-
targane włosy i łzy (Eun. 646, 659, 829). Wprawdzie są tu przywoły-
wane jako wyraz rozpaczy związanej z napaścią, ale trudno nie pa-
miętać, że stanowiły też symbol utraty niewinności i  przejścia od 
dziewictwa do małżeństwa (zob. Eurypides, Hypp. 1425–1427; Safo-
na fr. 114; Katullus 61, 79–82; 66, 15–18). 

Jakkolwiek będziemy interpretować czyn Chereasza, trzeba pa-
miętać, że nie planował agresji i nie był świadomy prawdziwej tożsa-
mości Pamfili (Eun. 858, 888, 890), a cały akt usankcjonowało oglą-
danie podobizny Jowisza i Danae55.

Niewątpliwie ten brutalny czyn, po którym Chereasza już nie 
nazywa się efebem, ale mężczyzną (vir, Eun. 660, 850), okazał się po-
mocny w budowaniu intrygi, jako że intymny związek między wolno 
urodzonymi Ateńczykami wymagał legalizacji. W ten sposób Che-
reasz musi poślubić Pamfilę i na nic ewentualne protesty ze strony 
Ojca, Chremesa czy Trazona.

Dążenie do niczym nieskrępowanej zabawy sprawia, że sztuka 
ta zaskakuje pewnymi zwrotami akcji i ich rozwiązaniami56. Pewną 
niespodzianką jest więc, że Taida znajduje opiekę nie – jak wcześ-
niej planowała – u brata Pamfili, ale u ojca młodzieńców, który prze-
cież mógłby mieć do niej żal za romans z Fedriaszem i nadwątlo-
ne z tego powodu finanse (zakup eunucha i Murzynki), a także za 

55 O  próbę zrekonstruowania tego dzieła sztuki (uwodzenie Danae przez Jowi-
sza) pokusił się Leonidas Tromaras (1985). Na marginesie warto dodać, że to te-
mat często podejmowany przez malarstwo nowożytne – najsłynniejsze obrazy 
namalowali: Jan Gossaert (1527), Tycjan (1545–1546), Jacopo Tintoretto (1583–
–1585), Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1636), Giovanni Battista Tiepolo 
(1736), Gustav Klimt (1907).

56 Za taką interpretacją zakończenia Eunucha opowiada się także Peter G. 
McC Brown (1990b: 49, 52–53). Podkreśla, że choć dbano (Menander, Plaut, 
Terencjusz), by zakończenia komedii były spójne z wcześniejszymi scenami, to 
niebagatelną rolę odgrywał komizm, dla którego niekiedy lekceważono wymo-
gi zgodności. Tutaj końcowe sceny skupiają się na wyeksponowaniu bufonady 
żołnierza, co mieści się w praktyce teatralnej zarówno greckiej komedii nowej, 
jak i rzymskiej palliaty. Brown podkreśla, że nie ma dowodu na to, że w ory-
ginale Menandra Fedriasz i Trazon nie dzielili się Taidą albo że hetera okazała 
się wolno urodzona. 
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uwikłanie Chereasza w przymusowe małżeństwo, które zwyczajowo 
traktowano jako zadośćuczynienie za gwałt. Zaskakujący jest rów-
nież finał romansowych rozterek Fedriasza – wprawdzie okazuje się, 
że dla Trazona nie ma żywszych uczuć w sercu Taidy, ale rywal może 
się jednak cieszyć jej wdziękami. Żołnierz to typ postaci obsadzany 
przez palliatę zwykle w roli pokonanego i odrzuconego konkurenta, 
ale w tej komedii, mimo że wyśmiany, z pewnością nie ponosi klę-
ski. Wprawdzie cena tego zwycięstwa jest wysoka, bo Trazon musi 
zaspokajać potrzeby finansowe Taidy, pokrywać wydatki związane 
z ucztami i dodatkowo jeszcze utrzymywać Gnatona, ale trudno nie 
przyznać, że osiągnął swój cel – może spotykać się z heterą. Nie wia-
domo tylko, czy na takich samych prawach, co Fedriasz. Może bę-
dzie jedynie płacić rachunki i „chrapać cały dzień i noc”. 

Niewątpliwie zgoda ze strony Fedriasza na wspólne korzystanie 
z wdzięków Taidy burzy nasze wyobrażenie o szczerym uczuciu i stoi 
w sprzeczności z wcześniejszą zazdrością bohatera. Być może jednak 
Fedriaszowi nie zależało na wyłączności (zdawał sobie przecież spra-
wę, że małżeństwo z heterą jest wykluczone, a ona jakoś musi zara-
biać na swoje utrzymanie). Chodziło mu raczej o to, by grać przy jej 
boku główną rolę. W pierwszych scenach komedii narzeka na rywa-
la nie dlatego, że on się w ogóle pojawił w życiu ukochanej, ale po-
nieważ przez jego przybycie został odsunięty od dotychczasowych 
przyjemności. Najbardziej go boli, że Trazon będzie teraz odgrywał 
główną rolę. Analiza innych komedii palliaty wskazuje, że zakocha-
ni młodzieńcy cierpią, gdy pojawienie się rywala oznacza pozbawie-
nie dotychczasowych miłosnych przywilejów i praw do ukochanej57. 
Kiedy więc Gnaton tłumaczy Fedriaszowi, że powinien zgodzić się 
na obecność żołnierza przy boku Taidy, podaje trzy argumenty: 1) że 
ma pieniądze, które są potrzebne Taidzie; 2) że będzie źródłem roz-
rywki jako człek śmieszny i  zarozumiały; 3) że przy jego głupocie 
i beznadziejności nie istnieje niebezpieczeństwo rozkochania w so-
bie hetery. A zatem przy niewielkim poświęceniu i zagrożeniu Fe-

57 Taka sytuacja występuje u Plauta (Asin., Mil., Bacch.), gdzie rywal zamierza wy-
wieźć dziewczynę lub zażądać wyłączności (Asin.). 
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driasz może utrzymać główną rolę przy boku Taidy (która pewnie 
i tak musiałaby poszukać jakiegoś źródła finansowania). 

Prawdopodobnie happy end tej komedii polega na tym, że każ-
dy dostał to, czego chciał: Taida znalazła wpływowego patrona58, 
Fedriasz odzyskał kochankę bez konieczności ponoszenia dodatko-
wych nakładów finansowych, a Trazon ponownie cieszy się wdzię-
kami hetery. Taida w wyniku przeprowadzonej intrygi nie zmieniła 
swego statusu – była i pozostała heterą, która po odrzuceniu Trazona 
musiałaby znaleźć następnego klienta gotowego pokryć jej wydatki. 
Dlatego właśnie zaakceptowanie żołnierza, który poniesie wszystkie 
koszty utrzymania, nie domagając się w zamian zbyt wiele, jest naj-
bardziej sensownym (choć niewątpliwie cynicznym) rozwiązaniem.

Trzeba bowiem spojrzeć na zakończenie oczami nie dzisiej-
szych odbiorców, lecz postaci z palliaty59. Taida, bez względu na epi-
tet mala czy bona, pozostaje kurtyzaną, która nie kieruje się w ży-
ciu idealizmem, ale ekonomią. W  wyniku zaistniałych w  komedii 
wydarzeń zyskała patrona w  osobie ojca młodzieńców, kochanka  
w Fedriaszu i źródło dochodu w postaci Trazona. Nie ma więc po-
wodu, by czuła się pokrzywdzona. Żołnierz, jeśli chciał cieszyć się 

58 Autorka tej interpretacji, Dwora Gilula (1980: 163–164), podkreśla, że tematem 
Eunucha są działania Taidy podejmowane w celu znalezienia dla siebie ochro-
ny, bo przez odzyskanie Pamfili i oddanie jej rodzinie chce zyskać patrona. Jej 
miłosne perypetie z Fedriaszem nie stanowią zatem głównego wątku, bo mło-
dzieniec był jej kochankiem, zanim przedstawienie się zaczęło i tylko od niej 
zależało, czy będzie nim nadal. Trzeba jednak powiedzieć, że ta dość śmiała in-
terpretacja zawiera pewien błąd. Podstawowy problem polega na tym, że w pal-
liacie postać kobieca była zawsze tylko obiektem, a  nie podmiotem działań. 
Głównymi bohaterami, którym widz sprzyjał, byli zawsze młodzieńcy i to oni 
stanowili punkt odniesienia dla uznania, czy wydarzenie jest pomyślne, czy nie-
pomyślne (w Teściowej nikt nie rozważa, czy odkrycie w mężu gwałciciela i zło-
dzieja jest dla Filumeny szczęśliwym zakończeniem). Tak więc głównym te-
matem sztuki jest ponowne odzyskanie przez Fedriasza względów Taidy. To 
prawda, że wszystko zależy od hetery, ale właśnie działania młodzieńca (odda-
lenie się na wieś, podarunki, śledztwo w sprawie eunucha) mają doprowadzić 
do tego szczęśliwego finału i połączenia kochanków.

59 Sander M. Goldberg (1986: 120–122) przestrzega, by nie przykładać współczes- 
nej miary do tego antycznego tekstu, ale odczytywać go jako grę sprzecznych 
interesów różnych postaci. 
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względami hetery, musiał zgodzić się na obecność jej amanta. Jedy-
ne więc, czego mógł pragnąć, to przyjęcia go jako trzeciego do trój-
kąta. Fedriasz musiał się na to zgodzić, bo inaczej nie podołałby ob-
ciążeniom finansowym.

Zaskakujące jest jednak to, że owo porozumienie między mło-
dzieńcami a  żołnierzem zostaje wynegocjowane przez pasożyta – 
postać, która w palliacie często bywa przedmiotem żartów i drwiny, 
a w konsekwencji staje się ofiarą intrygi. Trudno też nie dostrzec, że 
układ zostaje zawarty za plecami Taidy, co wydaje się dość niezwykłe 
w przypadku kobiety tak niezależnej i przedsiębiorczej (V, 9).

Być może bierność hetery w  tej scenie ma podkreślać udział 
przypadku i  nieprzewidywalność wszelkich ludzkich działań60. Je-
śli przyjąć za klucz do interpretacji zdanie Parmenona, że w miło-
ści nie należy posługiwać się rozsądkiem i  logicznym myśleniem, 
a żaden plan do niczego dobrego nie prowadzi (Eun. 57–63), uda się 
odczytać całą sztukę jako wzajemne przeciwstawienie sobie działań 
podejmowanych z planem (consilium / ratio) i tych bez planu (nul-
lo consilio). W takim świetle jawią się wszystkie postaci, a zwłaszcza 
kontrastowo zestawieni ze sobą bracia, z  których Fedriasz wszyst-
ko dokładnie rozważa i przewiduje, a Chereasz działa spontanicznie 
i  bez namysłu. W  konsekwencji młodzieniec rozsądnie kalkulują-
cy i  z  namysłem podejmujący decyzje nie może liczyć na realiza-
cję swoich zamierzeń, a ten, który nigdy niczego nie planuje, osią-
ga wszystko, o czym marzy. Podobnie jest z Taidą, która zamierzała 
zyskać opiekuna w Chremesie, a nieoczekiwanie znalazła go w ojcu 
młodzieńców; planowała połączyć Pamfilę z bliskimi, a przez niepla-
nowane działanie Chereasza umieściła ją w nowej rodzinie; ponadto 

60 Charles F. Saylor (1975: 310) uważa, że takie dysponowanie Taidą czyni zakoń-
czenie jeszcze bardziej znaczącym i podkreśla główny temat komedii – bezsens 
jakiegokolwiek planowania. Jakkolwiek pomysł na odczytanie sztuki przez pa-
radoks rozważnego planowania i jego skutków jest bardzo ciekawy, to jednak 
wydaje się, że nie można mu podporządkować wszystkich aspektów tej kome-
dii. Ponadto odnosi się wrażenie, że gdyby Terencjusz chciał uczynić dominan-
tą swojej sztuki sentencję wyrażoną przez Parmenona (że w miłości niczego nie 
można osiągnąć rozumem), to wyraźnie by do tego nawiązywał. 
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chciała oddalić Trazona, by pozostać z Fedriaszem, ale i tutaj jej kal-
kulacje spełzły na niczym. 

Warto podkreślić, że Eunuch nie jest jedyną komedią, w której 
planowanie nie przynosi pożądanych rezultatów albo wręcz odwrot-
ne (np. pozorna zgoda na małżeństwo – An.; przekupienie pasożyta, 
by ożenił się z niechcianą synową – Ph.), bo u Terencjusza przypadek 
i zbieg okoliczności to jeszcze jeden bohater fabuły.

Filologowie często podkreślają występujące w tej sztuce niekon-
sekwencje czy wręcz potknięcia w  sposobie konstruowania fabuły 
i kreowania postaci. Wydaje się, że główną przyczyną tych wszyst-
kich „niespodzianek” jest wprowadzenie do sztuki żołnierza i paso-
żyta, którzy zostali przetransponowani wprost z Pochlebcy Menandra61, 
a których obecność w Eunuchu niewątpliwie burzy wcześniejszy po-
rządek intrygi i psychologii. W zamian pojawiło się w komedii spo-
ro scen o charakterze wybitnie farsowym, które nie wnoszą niczego 
istotnego do prezentowanej na scenie intrygi (III, 1), ale wnoszą – 
bagatela! – nieoceniony śmiech i zabawę.

61 Büchner (1974: 303–305) uważa, że tak luźno powiązane z resztą sztuki zakoń-
czenie nie pochodzi ani z Menadrowego Eunucha (Eunuchus), ani z Pochleb-
cy (Colax). Żeby jednak docenić humor ostatniej sceny, należy nie przykładać 
wagi do tego, co zdarzyło się wcześniej.



rozdział 4
Pasożyt Formion (Phormio)

Il. 5. Postaci występujące w przedstawieniu Pasożyt Formion. Miniatury pochodzą 
ze średniowiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907) 
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Il. 5.  Postaci występujące w przedstawieniu Pasożyt Formion. Bohaterowie stanowiący maski rodzinne skupieni są wokół domów, do 
których należą. Poniżej strzałek usytuowano postaci przychodzące z forum – im bliżej środkowej osi symetrii, tym ważniejsza postać. 
Znaczących bohaterów komedii dodatkowo przedstawiają miniatrury ze średniwiecznego kodeksu (Codex  Parisinus; za Omont).  
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Terencjusz ponownie wraca do swojego ulubionego tematu, ja-
kim jest wychowanie, a  szczególnie relacje między ojcami a  syna-
mi. Przetestowawszy już w poprzednich komediach pomysł podwo-
jenia postaci i miłosnych intryg, postanawia wykorzystać go znowu 
w Pasożycie Formionie. W konflikcie generacyjnym alianse będą za-
wierane w obrębie jednego pokolenia – starcy przeciwko młodzień-
com i młodzieńcy przeciwko starcom. Kłopot, z jakim borykają się 
obaj ojcowie, jest wspólny, jak i wspólne jest zmartwienie młodzień-
ców. Najczęściej wykorzystywaną w  tej sztuce dominantę stanowi 
podobieństwo, a nie kontrast.

Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica między Pasożytem Formio-
nem a  poprzednimi sztukami o  wychowaniu i  konflikcie pokoleń. 
Zarówno w Dziewczynie z Andros, jak i w Za karę ojcowie podej-
mowali decyzje budzące sprzeciw synów, kierując się ich dobrze po-
jętym interesem. Wina starców polegała głównie na chęci uszczęś- 
liwienia dzieci wbrew ich woli, ale intencje były jak najlepsze.  
W Pasożycie Formionie ojcowie chcą przez narzucone małżeństwo 
ukryć własne sprawki. 

Mimo że sztuka dotyczy problemów rodzinnych, Terencjusz 
wprowadził do niej tak barwne postaci jak stręczyciel, a zwłaszcza 
pasożyt, dzięki któremu całość zmierza w kierunku farsy o karko-
łomnym wręcz tempie gry. 

Akt I (Ph. 35–230)

Komedię otwiera niewolnik Dawus, który pełni jedynie funkcję po-
staci wprowadzającej w fabułę (persona protatica) i kiedy zniknie ze 
sceny, więcej już się na niej nie pojawi. W dość krótkim monologu 
narzeka na los sługi, jako że zawsze ktoś ograbi go z oszczędności (I, 1). 
Oto właśnie zmierza do swego przyjaciela i krajana Getasa, by, jak 
przystało na człowieka uczciwego, odnieść mu pożyczone niegdyś 
pieniądze. Ubolewa jednak, że zapewne koledze przyjdzie tę kwotę 
ofiarować w prezencie ślubnym młodej parze. Tym samym wprowa-
dza informację o zawartym właśnie małżeństwie w rodzinie, w któ-
rej jego przyjaciel jest niewolnikiem.
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Na progu domostwa spotyka Getasa (I, 2). Jego wylewne podzię-
kowania za zwrot całej sumy z sarkazmem kwituje uwagą o nowych 
obyczajach, które zobowiązują wierzyciela do wdzięczności za od-
danie długu. Dawusa niepokoi smutna mina kolegi, dopytuje więc 
o powód tego zmartwienia, co staje się pretekstem do przedstawie-
nia bardziej szczegółowo problemów stanowiących treść sztuki. 

Getas zaczyna więc opowieść przerywaną pytaniami i komenta-
rzami Dawusa. Okazuje się, że jego pan, Demifon, wybrał się w po-
dróż zamorską do przyjaciela, a  w  tym samym czasie brat Demi-
fona, Chremes, udał się na Lemnos, gdzie zarządza posiadłościami 
wniesionymi mu w posagu przez żonę. Obaj starcy przed wyjazdem 
powierzyli synów, Antifona i  Fedriasza, pieczy niewolnika Getasa, 
który nawet próbował trzymać chłopców żelazną ręką, ale wkrót-
ce przekonał się, że ma z tego powodu same utrapienia. Fedriasz za-
kochał się w pewnej cytrzystce, która jest jednak własnością stręczy-
ciela Doriona, co oznacza, że bez określonych funduszy młodzieniec 
nie ma szans na związek z  dziewczyną. Chodził więc za nią krok 
w krok, a gdy udawała się na lekcję muzyki, czekał u pobliskiego fry-
zjera, by ją potem odprowadzić do domu. Oczywiście Fedriaszowi 
towarzyszył w tej niedoli jego kuzyn Antifon wraz ze swoim wier-
nym sługą Getasem. 

Pewnego razu, kiedy tak czekali na cytrzystkę, wszedł do balwie-
rza młodzieniec z wiadomością o tragedii, jaka rozegrała się w są-
siedztwie. Oto uboga dziewczyna właśnie opłakiwała śmierć mat-
ki. Klienci fryzjera tak byli poruszeni historią biednej nieznajomej, 
że udali się sprawdzić, czy można jej jakoś pomóc. Na miejscu zna-
leźli pannę niezwykłej wprost urody, dla której Antifon oczywiście 
stracił głowę. Zakochał się w Fanii bez pamięci, ale cnoty dziewczy-
ny broniła stara piastunka, dowodząc, że jej wychowanica jest córką 
obywatela Aten, porządną panną z dobrego domu. A zatem jedynym 
sposobem na zdobycie jej wdzięków pozostawało małżeństwo. An-
tifonem targały sprzeczne uczucia – i chciał się ożenić, i bał się ojca, 
którego autorytet i  autorytaryzm nie uległy osłabieniu mimo nie-
obecności. Wiedział, że Demifon nie zaakceptuje związku z dziew-
czyną bez posagu i koligacji. 
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W  sukurs biedakowi przyszedł pewien pasożyt noszący imię 
Formion, który staje się spiritus movens całej intrygi. On to podsu-
nął Antifonowi rozwiązanie prawne, pozwalające legalnie poślubić 
Fanię. W  Atenach istniało bowiem prawo, które nakazywało naj-
bliższemu krewnemu pojąć za żonę sierotę. Formion obiecał wnieść 
sprawę do sądu i domagać się, by Antifon jako najbliżej skoligacony 
zawarł z dziewczyną małżeństwo. Ponieważ młodzieniec nie zaprze-
czał pokrewieństwu, przegrał proces i ożenił się z Fanią. 

Sytuacja, w której jeden z chłopców wziął ślub bez wiedzy i zgo-
dy ojca, a drugi szuka pieniędzy na wykupienie ukochanej hetery, 
bardzo niepokoi Getasa, zwłaszcza że doszły go wieści o rychłym po-
wrocie obu starców. Właśnie udaje się do portu, by to sprawdzić. 

Tymczasem Antifon i Fedriasz również drżą na myśl o spotka-
niu z ojcami (I, 3). Zwłaszcza lękliwy i pesymistycznie nastawiony 
Antifon żałuje swego postępku, bo teraz musi powiadomić Demi-
fona o  zawartym bez jego zgody małżeństwie. Fedriasz, który za-
zdrości kuzynowi szczęścia i uwieńczonej ślubem miłości, z wyrzu-
tem dowodzi, w o  ile gorszej sytuacji sam pozostaje, borykając się 
ze stręczycielem. Antifon jest jednak przekonany, że to właśnie Fe-
driasz jest wybrańcem Fortuny, bo wszystkie wiążące decyzje są jesz-
cze przed nim. Kiedy tak licytują się, kto ma gorzej, z portu nadbie-
ga przerażony Getas. 

Niewolnik nie ma dobrych wieści – właśnie zobaczył obu star-
ców. Wystraszony sam ze sobą dyskutuje, zastanawia się, co teraz po-
winien zrobić (I, 4). Zdaje sobie sprawę, że dla niego nie ma ratunku 
przed gniewem pana, ale bardziej jeszcze martwi się o  los Antifo-
na. Gdyby nie troska o tego chłopca, już dawno wziąłby nogi za pas. 

Getas słusznie martwi się o wychowanka. Młodzieniec, słysząc 
o powrocie ojca, popada w rozpacz, bo jeśli miałby utracić swoją Fa-
nię, to już woli śmierć. Sługa do spółki z  Fedriaszem próbują po-
uczać go, jak ma się przeciwstawić ojcu i jak ma dowodzić, że został 
do ślubu zmuszony wyrokiem sądu. Wszystkie rady okazują się jed-
nak bez znaczenia, Antifon ucieka bowiem w popłochu jak tchórz, 
gdy tylko na końcu ulicy dostrzega zarys sylwetki ojca. Sprawy swe-
go małżeństwa zostawia w rękach Fedriasza i Getasa.
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Akt II (Ph. 231–464)

Przerażenie Getasa okazuje się całkowicie uzasadnione – Demifon 
wkracza na scenę, pomstując a to na naiwność Antifona, który nie 
bronił się przed sądem, a  to na nieudolność niewolnika, który nie 
umiał zaradzić całej sprawie (II, 1). 

Z gniewem Demifona ma odwagę zmierzyć się tylko Fedriasz, 
bo Getas woli z ukrycia przysłuchiwać się tej awanturze. Młodzie-
niec próbuje ułagodzić wzburzonego stryja argumentami. Dowodzi, 
że sprawa sądowa była zastawioną pułapką, w jaką często sędziowie 
łapią niedoświadczonych chłopców, by z zazdrości skrzywdzić boga-
czy i z litości wspomóc biedaków. 

Kiedy jednak Fedriaszowi kończą się pomysły, na scenę wkracza 
Getas. Przekonuje swego pana, że Antifon nie miał innego wyjścia 
niż wykonać wyrok sądu i ożenić się z ubogą, a osieroconą krew-
niaczką. Wprawdzie chłopiec nie bronił się i nie przeczył pokrewień-
stwu, ale to z  powodu nieśmiałości i  niedoświadczenia. Getas nie 
mógł go zaś w tym wyręczyć, bo jako niewolnik nie ma prawa sta-
wać przed sądem. Pewnym rozwiązaniem bywa zwykle wypłacenie 
dziewczynie posagu, by mogła poślubić kogoś innego, ale z  braku 
pieniędzy i to wyjście nie było możliwe. Demifon jest legalistą, sły-
sząc więc te argumenty, dochodzi do wniosku, że nie ma podstaw 
do wyrzutów. Każe Fedriaszowi odszukać Antifona, a Getasa posyła 
po sprawcę całego zamieszania, czyli po Formiona, który przed są-
dem reprezentował interesy sieroty. Sam tymczasem zamierza udać 
się do domu, by, jak przystało bogobojnemu obywatelowi, pokłonić 
się Larom i Penatom. Potem planuje udać się na forum do przyja-
ciół po pomoc.

Pierwszy ze zleceniem uporał się Getas. Już w następnej scenie 
prowadzi Formiona, któremu po drodze opowiada przebieg rozmo-
wy z Demifonem (II, 2). Pasożyt, proszony o pomoc przez bezrad-
nego niewolnika, przyrzeka zaradzić kłopotom, a w zamian za jego 
relację odwzajemnia się wykładem pieczeniarskiej filozofii. Zgodnie 
ze swoim credo sidła zastawia tylko na ludzi niegroźnych, którzy nie 
będą domagali się od niego zadośćuczynienia. Skoro wiadomo, że 
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pasożyt nic nie ma, nikt nie będzie go chciał więzić za długi, bo ży-
wiąc go, więcej jeszcze by stracił.

Niemal w tym samym momencie do domu wraca Demifon w to-
warzystwie trójki przyjaciół mających w bliżej nieokreślony sposób 
pomóc mu w unieważnieniu wyroku (II, 3). Tymczasem Formion 
udaje, że nie dostrzega zbliżającego się starca, i  głośno dyskutuje 
z Getasem na temat pokrewieństwa Fanii. Przy okazji też pada imię 
jej rzekomego ojca, Stilpon62. Pasożyt sugeruje, że ubóstwo dziew-
czyny stało się dla Demifona powodem wyparcia się jakichkolwiek 
z nią koligacji. Wręcz oskarża go o skąpstwo, które każe mu odtrą-
cić ubogą krewniaczkę. Całe to rozmyślnie odegrane przedstawienie, 
swoisty teatr w teatrze i komedia w komedii, służy głównie rozsier-
dzeniu i tak już wściekłego Demifona. Formion zarzuca mu nie tylko 
skąpstwo, ale również chciwość, bo jest pewny, że gdyby dziewczyna 
miała posag, sprawy wyglądałyby inaczej. Odmawia też bliższych in-
formacji na temat powiązań rodzinnych między Fanią a Antifonem, 
twierdząc, że zrobił to podczas procesu i nie będzie po raz drugi po-
wtarzać. Jeśli zaś Demifon uważa wyrok za niesprawiedliwy, powi-
nien odwołać się do sądu. 

Starzec nie zamierza wdawać się w  długą procedurę, zamiast 
tego woli rzecz załatwić szybko. Dlatego proponuje Formionowi 
jako prawnemu opiekunowi Fanii, że wypłaci posag, by dziewczyna 
mogła poślubić kogoś innego. Pięć min, które mu oferuje, wzbudzają 
jedynie śmiech. Pasożyt podkreśla nie tylko niską wartość tej sumy, 
ale i niezręczność sytuacji – dziewczyna zostałaby potraktowana jak 
kurtyzana, którą odsyła się po skorzystaniu z jej usług. Demifon od-
graża się, że nie wpuści za próg syna z taką żoną. Formion jednak 

62 Gilula (1991b: 439–442) zwraca uwagę na szczególny zabieg, jaki zastosował tu-
taj Terencjusz. Formion podaje imię domniemanego ojca Fanii z  trzykrotnie 
powtarzającym się słowem w końcówce wersu, by w ten sposób zasugerować 
publiczności, że informacja może być ważna. Chwilę później poproszony o po-
wtórzenie tego imienia nie może go sobie jednak przypomnieć, co już Donat 
i  Eugrafiusz (ad Ph. 385) interpretowali jako sygnał, że imię zostało zmyślo-
ne. W ten sposób poeta zwodzi publiczność, która zapewne uwierzyła, że imię 
jest fałszywe, ale pod koniec sztuki dowie się, że była to faktycznie druga toż-
samość Chremesa. Nieoczekiwanie więc wymyślone przez Formiona naprędce 
imię okazuje się prawdziwe. 
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wciąż spokojnie apeluje o rozwagę, radzi pogodzenie się z faktami, 
oferuje swoją przyjaźń, nawet dowodzi pewnych korzyści z zawar-
tego małżeństwa, jako że Fania na starość zatroszczy się o teścia. To 
wszystko sprawia, że Demifon, choć początkowo silił się na grzecz-
ność, traci panowanie nad sobą i grozi, że pannę po prostu wyrzuci 
z domu. Wówczas Formion spokojnie zapowiada, że wytoczy sprawę 
w sądzie o napaść na wolno urodzoną córkę ateńskiego obywatela. 

Po odejściu pasożyta Demifon zleca Getasowi sprawdzenie, czy 
syn wrócił do domu, ponieważ chce z nim porozmawiać o tym wy-
muszonym małżeństwie. Następnie zwraca się do swoich przyjaciół, 
którzy milcząco przysłuchiwali się poprzedniej scenie (II, 4). Już same 
ich imiona sugerują, że zostali ściągnięci jako doradcy. Kratinus („wła-
dza”), Hegion („stojący na czele”) i Kriton („sędzia”) są kolejno pyta-
ni, co należy w  tej sprawie zrobić. I kolejno odpowiadają: pierwszy, 
że należy starać się o uchylenie wyroku; drugi, że nie wolno go uchy-
lać; a trzeci, że trzeba się nad tym jeszcze poważnie zastanowić. Bez 
wątpienia Terencjusz dodał tę scenę z powodów ludycznych. Zawiera 
znaczny ładunek komizmu, wesołość budzi zwłaszcza Demifon, który 
grzecznie dziękuje przyjaciołom i podkreśla, że bardzo mu pomogli – 
dzięki ich radom ma teraz więcej wątpliwości niż przedtem. 

Wtedy pojawia się Getas z wiadomością, że Antifon jeszcze nie 
wrócił do domu. W związku z tym Demifon postanawia udać się do 
portu i zasięgnąć opinii brata, by w sytuacji, gdy sam nie wie, co ro-
bić, pójść za jego radą. W ten sposób Terencjusz, usuwając ze sceny 
Demifona, odwleka zapowiadaną od dawna konfrontację między oj-
cem a synem. 

Tymczasem Getas, który zamierzał poszukać swego wychowan-
ka, by mu o wszystkim opowiedzieć, dostrzega go nadchodzącego 
od strony forum. 

Akt III (Ph. 465–566)

Antifon w drodze czyni sobie wyrzuty, że uciekł przed ojcem i włas- 
ne szczęście pozostawił w  rękach kuzyna oraz niewolnika (III, 1). 
W  tym krótkim monologu chłopiec ujawnia główne cechy swe-
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go charakteru – przede wszystkim brak odwagi, ale też czułe ser-
ce, które każe mu troszczyć się o żonę oraz odczuwać wdzięczność 
dla przyjaciół, za to, że zajęli się jego sprawami. Od czekającego na 
niego Getasa dowiaduje się o pierwszej reakcji ojca na wiadomość 
o ślubie, o poczynaniach Fedriasza i Formiona oraz o tym, że decy-
zja w tej sprawie będzie zależała od Chremesa. Dziwi się, dlaczego 
o jego małżeństwie ma decydować stryj. To jeszcze bardziej pogłę-
bia jego pesymistyczne nastawienie, bo utratę żony stawia na równi 
z utratą życia. Tymczasem zdumienie Antifona jest dla widza sygna-
łem, że może Demifon ma też jeszcze jakieś inne powody, by w kwe-
stii synowej kierować się opinią brata. 

Rozmowę młodzieńca z niewolnikiem przerywa pojawienie się 
Fedriasza usiłującego przekonać stręczyciela Doriona, by poczekał 
jeszcze kilka dni na pieniądze za Pamfilę i nie oddawał jej żołnierzo-
wi tylko dlatego, że ten zapłaci od razu (III, 2). Stręczyciel nie chce 
nawet słuchać próśb, bo jest czuły wyłącznie na brzęk monet. Nic 
też nie robi sobie z oskarżenia o nieuczciwość. Przyznaje, że nie mi-
nął jeszcze wyznaczony Fedriaszowi termin zapłaty, a hetera jest już 
niemal sprzedana innemu, który ją zaraz wywiezie z Aten. Ale nie-
dotrzymywanie umów jest przecież typowe dla jego profesji. A za-
tem postępując w  ten sposób, nikogo nie oszukuje i  nie zwodzi. 
Całej rozmowie przysłuchują się z ukrycia Antifon i Getas, którzy 
najpierw komentują ją na stronie, a potem wspólnie z młodzieńcem 
starają się wpłynąć na decyzję stręczyciela. W końcu Dorion ulega 
i postanawia zastosować „prawo stręczyciela” – obiecuje oddać he-
terę Fedriaszowi, jeśli przyniesie pieniądze przed żołnierzem. W ten 
sposób młodzieniec zyskuje na czasie, ale musi zdobyć fundusze do 
następnego ranka. 

Po odejściu Doriona Fedriasz nie ukrywa przed kuzynem i jego 
niewolnikiem, że nie ma pomysłu, jak zdobyć potrzebną kwotę w tak 
krótkim czasie (III, 3). Jego rozpacz jest typowym w komedii sygna-
łem, że sam nie zdoła rozwiązać swoich problemów. Już w poprzed-
niej scenie ubolewał, że jego nieszczęście przytrafiło się wtedy, gdy 
Antifona zaprzątają jego własne problemy. Sugeruje w  ten sposób, 
że zwykle wzajemnie sobie pomagają i choć żaden z nich nie umie 
działać w swojej sprawie, to w interesie stryjecznego brata okazuje 
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się bardzo skuteczny. Nie pomylił się, bo Antifon czuje się wręcz zo-
bowiązany do spieszenia z pomocą komuś, kto przed chwilą wystę-
pował w jego obronie. Niestety jego jedyny pomysł sprowadza się do 
tego, by Getas zdobył potrzebne pieniądze. Niewolnik próbuje prze-
konać obu chłopców, że już owo narzucone małżeństwo ściągnie na 
ich głowy nieszczęście i niemądrze jest ryzykować jeszcze awanturę 
z heterą. Ale kiedy Fedriasz popada w rozpacz i grozi udaniem się za 
dziewczyną na obczyznę lub nawet samobójstwem, Getas obiecuje 
zwrócić się po pomoc do Formiona. Nakazuje więc Antifonowi wró-
cić do żony, a drugiego młodzieńca zabiera ze sobą do pasożyta. Fe-
driasz nie pojawi się już więcej na scenie, lecz Terencjusz nie zapo-
mni o nim w zakończeniu. 

Akt IV (Ph. 567–727)

Na scenie zjawia się drugi starzec, ojciec Fedriasza, Chremes. De-
mifon od razu chce wiedzieć, czy przywiózł z Lemnos córkę (IV, 1). 
To pytanie otwiera niejako drugą część ekspozycji, z której widz do-
wie się sekretów i zrozumie, dlaczego Demifon tak gniewa się o ślub 
syna i musi się w tej sprawie naradzić z bratem. Z wyjaśnień Chre-
mesa wynika, że jest bigamistą, bo na Lemnos, gdzie zarządza ma-
jątkiem wniesionym mu w posagu przez żonę, poślubił drugą kobie-
tę i ma z nią córkę. Postanowił ściągnąć dziewczynę do Aten i wydać 
za bratanka, by tajemnica pozostała w rodzinie. Tymczasem obie pa-
nie, zaniepokojone długą nieobecnością ich męża i ojca na wyspie, 
same wybrały się do Aten. Tak więc Chremes nie przywiózł panny, 
a na domiar złego po powrocie dowiedział się o małżeństwie Anti-
fona, którego widział już swoim zięciem. Demifon zapewnia jednak 
brata, że nie spocznie, póki nie unieważni tego narzuconego prawem 
związku i nie doprowadzi do właściwego mariażu.

Jak na zawołanie zjawia się Getas. Wraca właśnie od Formiona 
i w monologu skierowanym do siebie wysławia zalety pasożyta, któ-
ry bez wahania zgodził się pomóc w zdobyciu 30 min potrzebnych 
na wykupienie Pamfili z rąk stręczyciela (IV, 2). Obaj uzgodnili więc, 
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że niewolnik przyprowadzi ojca, by można było uwikłać go w intry-
gę. Ale kiedy Getas dostrzega przed domem Demifona i Chremesa, 
wpada w popłoch i zaczyna się denerwować, co dowodzi tylko, że 
prawdziwym twórcą intrygi jest Formion, a niewolnik nie ma cech 
sprytnego sługi, który bez skrupułów umie podejść swego pana. 

Niemal w tym samym momencie w drzwiach domu pojawia się 
Antifon, ale dostrzegłszy ojca i  stryja, nie ujawnia swej obecności, 
lecz w  milczeniu przysłuchuje się rozmowie Getasa i  obu starców 
(IV, 3). Niewolnik, po kurtuazyjnym powitaniu i wyrazach ubolewa-
nia nad wyrokiem sądowym nakazującym małżeństwo, informuje 
o swoich ustaleniach z Formionem, który zgodził się wziąć za żonę 
ową narzuconą Antifonowi dziewczynę, pod warunkiem że posag 
wyniesie 30 min. Jak łatwo się domyślić, pieniądze te mają posłu-
żyć Fedriaszowi do wykupienia Pamfili. Ale Antifon podsłuchujący 
z ukrycia nie wie, że to ukartowana gra i szaleje z rozpaczy. Demi-
fon, który dał się już poznać jako skąpiec, jest z kolei oburzony wy-
sokością opłaty. Chremes uspokaja go jednak, że poniesie wszelkie 
koszty, ponieważ to z jego powodu trzeba się pozbyć dotychczaso-
wej synowej. Nie jest to z jego strony żadna wspaniałomyślność, jako 
że postanawia przekazać na ten cel pieniądze swej ateńskiej żony, 
a dokładniej – dochód z jej lemnijskich posiadłości. A gdyby matro-
na dociekała, co stało się z przywiezioną sumą, Chremes zamierza 
skłamać, że pożyczył ją bratu. Na koniec Getas, który gra w tej sce-
nie rolę pośrednika między starcami a pasożytem, powtarza jeszcze 
prośbę Formiona, by decyzja zapadła jak najszybciej. Jeśli bowiem 
pasożyt ma poślubić ową krewniaczkę Demifona, to musi zerwać 
z  inną panną o podobnym posagu. Chce zatem mieć pewność, że 
kiedy odmówi jednej, będzie mógł poślubić drugą. W przeciwnym 
razie zostałby z niczym. Starcy wchodzą więc do domu, by przygoto-
wać potrzebną gotówkę. 

Kiedy przed domem pozostaje jedynie Getas, Antifon ujawnia 
swą obecność i  żąda wyjaśnień (IV, 4). Ma pretensje do niewolni-
ka, że podsunął ojcu myśl o pozbyciu się Fanii. Getas spokojnie tłu-
maczy, że przecież Formion nie ożeni się z jego ukochaną. Najpierw 
będzie zwlekać ze ślubem pod pretekstem złych wróżb i  znaków 
ostrzegawczych. A potem ojcowie zapewne zażądają zwrotu pienię-
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dzy, ale do tego czasu Fedriaszowi na pewno uda się już zgroma-
dzić potrzebną sumę. Niewolnik zapewnia, że wszystko się powie-
dzie, i jedyne o co prosi swego wychowanka, to by udał się do kuzyna 
z wiadomością o zdobyciu wymaganej kwoty. 

Zaledwie Antifon zdołał zniknąć ze sceny, gdy z domu wycho-
dzą ponownie ojcowie, niosąc woreczek z gotówką (IV, 5). Demifon 
zapewnia brata, że nie da się podejść Formionowi, dokładnie zazna-
czy bowiem, komu i za co płaci. Chremes prosi go tylko, by się po-
spieszył, zanim pasożyt się rozmyśli. Sugeruje też, by po powrocie 
udał się do jego żony, Nauzystraty, którą dobrze byłoby nakłonić do 
pośrednictwa w odprawieniu dziewczyny. Chremes jest człowiekiem 
bardzo dbającym o  opinię publiczną. Nie chciałby skandalu, więc 
uważa, że w tak delikatnej materii kobieta z kobietą zawsze najlepiej 
załatwi sprawę – stąd pomysł, by żona rozmówiła się z Fanią. Zale-
ży mu, by panna nie miała poczucia krzywdy. Demifon przekonany 
do tego rozwiązania obiecuje skorzystać z pomocy Nauzystraty, te-
raz jednak udaje się wraz z Getasem do Formiona. Chremes posta-
nawia zaś wreszcie rozejrzeć się po Atenach i sprawdzić, gdzie mog- 
ły osiąść jego panie z Lemnos. 

Akt V (Ph. 728–1055)

Terencjusz spełnia życzenie Chremesa i zaraz w następnej scenie sta-
wia przed nim starą piastunkę jego córki, Sofronę (V, 1). Tu następu-
je kolejne odsłonięcie przed widzem tajemnic i sekretów rządzących 
fabułą tej komedii. Niania wychodzi z domu Demifona, bo jest prze-
rażona jego reakcją na wiadomość o narzuconym małżeństwie. ła-
two więc wywnioskować, że Fania, lemnijska córka Chremesa, po-
ślubiła Antifona – młodzieńca, który był właśnie przewidziany na jej 
męża. Sofrona oczywiście nie ma świadomości, że wszystko ułożyło 
się po myśli jej pana. Przeciwnie, czuje się winna, bo przyczyniła się 
do tego mariażu, chociaż – jak jej się wydaje – opiera się on na bar-
dzo kruchej podstawie. Tłumaczy się przed sobą okolicznościami, 
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które zmuszały do takiego kroku. W przeciwnym razie dziewczyna 
nie miała szansy na bezpieczną przyszłość. 

Jak to zwykle bywa w scenach rozpoznawania, początkowo Chre-
mes nie poznaje niani, a później pozostaje jeszcze chwilę w ukryciu, 
by posłuchać, nad czym tak biada. Okazuje się, że Sofrona ma po-
dobny kłopot jak Chremes – on nie może znaleźć w Atenach swej 
córki, a ona – właśnie jego. Nic dziwnego skoro dla niej jest Stilpo-
nem, a nikt w Atenach nie zna go pod tym fałszywym nazwiskiem. 
Chremes wyjaśnia, że nie chciał podawać prawdziwego z obawy, by 
przez plotki wiadomość o podwójnym życiu nie doszła do jego ateń-
skiej żony. Sofrona, jak przystało na dyskretną i powściągliwą w są-
dach niewolnicę, ani się nie oburza, ani nawet nie dziwi. Opowiada 
o przyjeździe całej rodziny do Aten, o śmierci matki i małżeństwie 
Fanii z Antifonem. Chremes początkowo nie rozumie i zdumiewa 
się, że bratanek ma dwie żony, co oczywiście ma pewien komicz-
ny wydźwięk w obliczu jego własnej bigamii. Prostolinijna Sofrona, 
której nie gorszył podwójny związek jej pana, tym razem obrusza się 
i zapewnia, że jej panienka jest jedyną żoną swego męża, jest tą właś-
nie krewniaczką, która została zaślubiona z wyroku sądu. Przy tym 
podkreśla jeszcze, że wszystko udało się tak ułożyć, by małżeństwo 
było legalne mimo braku posagu. Umowa posagowa stanowiła bo-
wiem jedyny dokument potwierdzający zawarcie związku. Bez posa-
gu nie było zatem świadectwa ślubu, ale w tej sytuacji wyrok sądowy 
stawał się aktem prawnym zaświadczającym o matrimonium. 

Chremes nie posiada się z radości – cała historia skończyła się 
tak, jak sobie życzył. Uspakaja więc Sofronę, że Demifon na pewno 
nie będzie się dłużej gniewać. Prosi ją tylko, by nikomu nie wspomi-
nała o jego rodzinnych powiązaniach z Fanią, co piastunka jako oso-
ba dyskretna solennie mu przyrzeka. Oboje wchodzą do domu, by 
tam w spokoju opowiedzieć sobie resztę szczegółów. 

Tymczasem Demifon i  Getas wracają od Formiona (V, 2). 
Po drodze omawiają całą sprawę. Skąpy Demifon pomstuje, że tego 
rodzaju ludzie jak pasożyt zarabiają na uczciwych obywatelach, któ-
rzy muszą uciekać się do korzystania z łajdactwa, by zachować do-
brą opinię. Zupełnie nie zdaje sobie sprawy ze swej hipokryzji. Getas 
wyraża nadzieję, że przynajmniej to posunięcie się opłaci i Formion 
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dotrzyma słowa. Sama sugestia, że to jeszcze nie koniec tej historii, 
wręcz przeraża Demifona. Postanawia więc natychmiast udać się do 
Nauzystraty i – tak jak doradzał mu brat – prosić ją o nakłonienie Fa-
nii do rezygnacji z małżeństwa z Antifonem. W tej sytuacji Getas pę-
dzi do dziewczyny, by uprzedzić ją o intrydze. Nie chce, by przestra-
szyła się, że ma poślubić Formiona. 

Demifon, jak wcześniej zapowiedział, prowadzi właśnie bratową 
do swego domu, bo tam mieszka teraz Fania (V, 3). Po drodze bawi 
ją uprzejmą rozmową i schlebia – prosi, by sprawy załatwiła tak, jak 
tylko ona potrafi. Nauzystrata skarży się szwagrowi na męża, głów-
nie narzeka na złe zarządzanie jej lemnijską posiadłością. Żałuje, że 
nie urodziła się mężczyzną. Jej zdaniem dochody z tego majątku są 
dużo mniejsze, niż osiągał jej ojciec. Nauzystrata oczywiście nie wie, 
że część tych pieniędzy pokrywała wydatki związane z drugą rodzi-
ną Chremesa, a w obecnej chwili posłużyła na opłatę dla Formiona. 

Nauzystrata, mimo męskiego zacięcia do rządzenia, ma kobiece 
serce, które każe jej zaangażować się w problemy „rzekomej” krew-
niaczki. Jest już gotowa udać się do dziewczyny, kiedy z domu wy-
pada Chremes. Początkowo nie dostrzega swej żony. Chce jedynie 
wiedzieć, czy Demifon zapłacił już Formionowi. Niemal zdradza się 
z całą intrygą, ale gdy orientuje się, że słyszy go także Nauzystrata, 
zaczyna mówić półsłówkami. Wywiązuje się wówczas zabawna wy-
miana zdań. Chremes próbuje powiedzieć bratu, że nie mogą ode-
słać panny. Ponieważ w obecności żony nie może być szczery, jako 
powód zmiany decyzji podaje miłość, która połączyła młodych. De-
mifon wścieka się, bo uważa wyjaśnienie za bzdurę. Chremes mówi 
więc enigmatycznie, że „rzeczywiście” jest ich krewną, ale rozzłosz-
czony Demifon nie pojmuje aluzji i  zaprzecza związkom krwi. Im 
bardziej Chremes próbuje naprowadzić brata na właściwy trop, tym 
bardziej Demifon nie pojmuje zmiany decyzji brata. Najbardziej ko-
miczną figurą w  tym tercecie jest Nauzystrata, która zupełnie nie 
orientuje się w sytuacji, ale twardo opowiada się za pozostawieniem 
dziewczyny w rodzinie. Ta zabawna scena przeciąga się aż do chwili, 
gdy matrona znika w domu. Wówczas Chremes powiadamia Demi-
fona o odkryciu, że żoną Antifona została właśnie jego córka. Prosi 
tylko, by rzecz, podobnie jak dotąd, została w absolutnej tajemnicy, 
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nawet przed synami. Demifon chciałby znać szczegóły tej sensacyj-
nej sprawy, ale Chremes przestrzega, że otwarta scena nie jest miej-
scem do wyjawiania sobie sekretów. W ten sposób Terencjusz zarzą-
dza też czasem przedstawienia – nie wprowadza ponownie rzeczy, 
które widz już wie, a jeśli trzeba o czymś poinformować innych bo-
haterów, to służą do tego wnętrze domu albo długa droga do portu 
czy na forum63.

Na opuszczoną przez ojców scenę wkracza Antifon (V, 4). Wra-
ca od Fedriasza, któremu zaniósł szczęśliwą wiadomość o zdobyciu 
pieniędzy na wykupienie hetery. Po drodze rozważa i porównuje sy-
tuacje, w jakich obaj z kuzynem się znaleźli. Zazdrości mu trochę, że 
jego problemy można było rozwiązać w tak prosty sposób. Postana-
wia więc spotkać się wreszcie z ojcem i szczerze z nim porozmawiać. 

Zanim jednak wprowadzi ten plan w życie, dostrzega nadcho-
dzącego Formiona (V, 5). Pasożyt jest zadowolony z  wykonanej 
pracy, bo zapłacił już stręczycielowi za Pamfilę, wyzwolił ją i oddał 
Fedriaszowi. Teraz pozostaje mu tylko uwolnić się jeszcze od zobo-
wiązań wobec starców. Prosi więc Antifona, by odwzajemnił się ku-
zynowi za przysługę i tak jak wcześniej Fedriasz reprezentował jego 
interesy przed obu ojcami, tak teraz on ma bronić go przed Demi-
fonem i  Chremesem. Pasożyt w  tym czasie będzie gościć u  siebie 
uszczęśliwionego chłopca i wspólnie z nim raczyć się winem. Skrzy-
pienie drzwi przerywa tę rozmowę.

63 Terencjusz w różny sposób panuje nad czasem teatralnym, który nie jest toż-
samy z czasem astronomicznym (czyli rzeczywistym czasem przedstawienia). 
Najczęściej stara się oszczędzać czas sceniczny, by zmieścić wydarzenia całego 
dnia w dwu-, trzygodzinnym spektaklu. Przede wszystkim unika powtórzeń, 
a jeśli jakieś informacje muszą być przekazane kolejnym postaciom, odbywa się 
to poza sceną. Ponadto fabuła jest prowadzona paralelnie – w czasie, kiedy jed-
na akcja rozgrywa się na scenie, inna przebiega za kulisami, o czym publiczność 
jest jedynie informowana. Komediopisarz kształtuje również tempo zdarzeń za-
chodzących w fabule – najczęściej je przyspiesza. Korzysta wówczas z konwen-
cji teatralnej, która zakłada, że czas poza sceną biegnie szybciej (postaci uda-
jące się na forum wracają stamtąd już po chwili). Jedynie sporadycznie tempo 
w komedii ulega zwolnieniu (gdy zbyt szybki ruch postaci zburzyłby prawdo-
podobieństwo zdarzeń). Techniki te mają na celu z jednej strony ekonomiczne 
gospodarowanie czasem, z drugiej uczynienie akcji bardziej interesującą; zob. 
Skwara (2015: 249–259). 
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Z domu Demifona wybiega rozradowany Getas, ogłaszając An-
tifona najszczęśliwszym z ludzi (V, 6). Na prośbę chłopca i pasoży-
ta wyjaśnia powód zadowolenia i dzieli się nowinami. Oto w kobie-
cej części domu podsłuchał rozmowę, z  której wynikało, że Fania 
jest córką Chremesa z jego drugiego, sekretnego związku na wyspie 
Lemnos. Ale jeszcze radośniejszą wiadomością okazuje się zgoda 
obu ojców na zatrzymanie dziewczyny jako żony Antifona. Zarów-
no Chremes, jak i  Demifon wysłali właśnie Getasa, by sprowadził 
nowożeńca. Nic bardziej nie mogło ucieszyć chłopca, więc natych-
miast podąża do domu za niewolnikiem. Ani Getas, ani Antifon nie 
pojawią się więcej na scenie. Ich problemy zostały już rozwiązane, 
ale komedia się nie kończy, swój plan ma bowiem jeszcze tytułowy 
Formion. 

Pasożyt szczerze cieszy się ze szczęścia Antifona, ale w zaistnia-
łych okolicznościach dostrzega także szansę dla siebie (V, 7). Zamie-
rza odegrać rolę pokrzywdzonego narzeczonego, z którym zerwano 
zaręczyny. W ten sposób będzie można zatrzymać owe 30 min, któ-
re dostał już Fedriasz, a które zgodnie z wcześniejszym planem trze-
ba by zwrócić starcom. 

Właśnie przed dom wychodzi Chremes popędzany przez Demi-
fona, denerwującego się, że Formion przepuści pieniądze, nim zdążą 
je od niego odebrać (V, 8). W tej sytuacji pasożyt odgrywa rolę pana 
młodego gotowego do ślubu. A kiedy słyszy, że ojcowie chcą się wy-
cofać z umowy i domagają się zwrotu pieniędzy, jest oburzony i od-
mawia. Argumentuje, że otrzymaną gotówką spłacił już wierzycieli, 
nie ma też możliwości zdobycia 30 min w formie drugiego posagu, 
bo ze względu na zawarty układ zerwał z  poprzednią narzeczoną. 
Proponuje zatem, by zarówno dziewczyna, jak i pieniądze pozostały 
tam, gdzie są w tej chwili, czyli Fania u Antifona, a 30 min u niego. 
Ojcowie, a  zwłaszcza Demifon, są oburzeni bezczelnym zachowa-
niem pasożyta, ale gdy grożą mu sądem, on posuwa się do szantażu. 
Niedwuznacznie daje do zrozumienia, że zna historię podwójnego 
życia Chremesa. W tej sytuacji bigamista zgadza się na propozycję 
pasożyta, ale skąpy Demifon nie może odżałować pieniędzy, które 
tak naprawdę nie pochodziły z jego zasobów. Namawia zatem brata, 
by przyznał się do wszystkiego Nauzystracie, bo wtedy Formion nie 
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będzie mógł go szantażować. Ale Chremes jest tchórzem i niczego 
się tak nie boi jak własnej żony. Wywiązuje się więc awantura, w któ-
rej dochodzi nawet do rękoczynów. Demifon, z natury legalista, ciąg- 
le wykrzykuje, by iść z tą sprawą do sądu. Pasożyt, chcąc się ratować, 
korzysta z tej rady w przewrotny sposób, bo wzywa na rozjemcę i sę-
dziego Nauzystratę. 

Kiedy przywołana matrona wychodzi przed dom, pyta przede 
wszystkim męża o to, co się dzieje (V, 9). Chremes od razu zakazuje 
żonie wierzyć Formionowi, choć ten jeszcze nie powiedział ani słowa 
o bigamii. Nauzystrata, widząc przerażenie w oczach męża, zaczy-
na dociekliwie wypytywać. W końcu pasożyt informuje ją o drugiej 
żonie na Lemnos i córce z tego związku. Nauzystrata jest poruszo-
na tą wiadomością. Nagle wszystko staje się dla niej jasne. Pojmu-
je, że mąż „okazywał się stary tylko przy niej”. Rozumie przyczynę 
częstych wyjazdów na Lemnos, przedłużających się tam pobytów 
i spadku dochodów. Chremes nawet się nie broni. Ale tak jak mię-
dzy młodzieńcami była niepisana umowa, że każdy z nich występuje 
w obronie drugiego, tak i Demifon poczuwa się do ratowania brata. 
Ponownie odwołuje się do spokoju i rozwagi Nauzystraty. Tłumaczy 
jej, że to dawno przebrzmiała sprawa, a jej rywalka już nie żyje. Na-
wet Formion wstawia się za Chremesem, postulując, by na tym za-
kończyć wymierzanie kary, jako że i tak żona do końca życia będzie 
mu ten romans wypominać. Korzysta też z okazji, by wyjaśnić po-
zostałe sprawy, w tym także Fedriasza. Powiadamia więc wszystkich, 
że pieniądze, które podstępem wyłudził, przekazał chłopcu, by ten 
mógł zapłacić za heterę. W pierwszej chwili Chremes kipi z oburze-
nia, ale Nauzystrata przywołuje go do porządku, przypominając mu 
jego własne sprawki. Co więcej, uzależnia ewentualne przebaczenie 
od decyzji syna. Formion, którego Nauzystrata z wdzięczności i na 
złość mężowi zaprosiła na ucztę, oferuje się sprowadzić młodzieńca 
do domu (zapewne jeszcze raczy się Formionowym winem). Reszta 
bohaterów kieruje się do domu na biesiadę. Terencjusz pozostawia 
więc widza w niepewności co do losu Chremesa bigamisty. Komedia 
kończy się i nie wiadomo, jaka jest decyzja Fedriasza. Można jedynie 
przypuszczać, że Nauzystrata za radą syna mu przebaczy.
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Pomocny przyjaciel i pieniądze

Tematyczną dominantą tej komedii jest pomoc, jakiej udzielają so-
bie wzajemnie przyjaciele64. Pomagają sobie wszyscy: najpierw nie-
wolnik niewolnikowi, bo Dawus, który nazywa Getasa przyjacielem, 
wspiera go, oddając pożyczone wcześniej pieniądze (Ph. 35, 55–56). 
Pomagają sobie też młodzieńcy: Fedriasz broni Antifona przed oj-
cem, usprawiedliwia jego małżeństwo i nie ustaje w działaniach, by 
wesprzeć kuzyna (Ph. 218–303, 475), a potem Antifon przejmuje tę 
rolę i broni spraw swego stryjecznego brata niejako w jego zastęp-
stwie (Ph. 836).

Dwaj starcy, Demifon i  Chremes, także nie odmawiają sobie 
braterskiej pomocy. Demifon zgadza się na ślub swego syna z cór-
ką Chremesa, żeby tajemnica romansu na Lemnos pozostała w ro-
dzinie. Potem oferuje się pośredniczyć w uśmierzeniu gniewu brato-
wej, Nauzystraty (Ph. 581–590, 966–967, 1014–1035). W zamian za 
to Chremes spieszy Demifonowi z pomocą finansową w spłacie For-
miona (Ph. 664–680). 

Pomoc jest świadczona wzajemnie nie tylko między przedstawi-
cielami tej samej grupy społecznej czy wiekowej, ale także „ponad 
podziałami”. Wydaje się naturalne, że niewolnicy pomagają swoim 
podopiecznym – oczywiste jest więc oddanie Getasa i wsparcie, któ-
re okazuje swemu młodemu panu. Troszczy się o niego jak o włas-
ne dziecko i tylko z tego powodu nie ucieka z domu Demifona, by 
móc w stosownej chwili mu służyć (Ph. 187–190). Getas w podej-
mowanych działaniach nie ogranicza się jednak do swego młodego 
pana, ale opieką otacza też jego kuzyna, Fedriasza, bo – jak mówi – 
towarzyszył mu w konkurach i razem z nim przesiadywał u fryzjera 
w oczekiwaniu na ukochaną (Ph. 87). 

Podobną opieką otacza swoją wychowanicę stara piastunka So-
frona, która w dobrze pojętym interesie Fanii zaleca jej małżeństwo 
z Antifonem (Ph. 733–734).

Do pomocy są skore także inne postaci sztuki: Nauzystrata 
wspiera swego szwagra Demifona, ofiarowując mu pieniądze i zga-

64 O wzajemnych przyjacielskich zależnościach pisze Cynthia Damon (1997: 90).
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dzając się porozmawiać z  Fanią, by z  własnej woli opuściła dom  
(Ph. 787). Demifon znajduje też pewne szczególne wsparcie u przy-
jaciół, gotowych świadczyć przed sądem na jego korzyść (Ph. 312– 
–315, 441–464). W makrokosmosie teatru istnieją jeszcze jacyś enig-
matyczni przyjaciele, od których Fedriasz ma pożyczyć pieniądze na 
zapłacenie stręczycielowi za ukochaną (Ph. 513–514, 703, 885–887). 

Tak więc można powiedzieć, że dominującym motywem w tej 
komedii jest świadczenie sobie wzajemnie pomocy. 

Innym tematem organizującym fabułę są pieniądze. Symbolicz-
nie zapowiada go już pierwsza scena, w której Dawus zwraca Geta-
sowi dług, odnosząc mu sakiewkę. Wierzyciel nie tylko nie spraw-
dza, czy oddawana suma się zgadza (Ph. 53), ale do tego stopnia 
nie przywiązuje wagi do mamony, że powierza ją jakiemuś chłop-
cu z poleceniem, by odniósł je Dorcji (Ph. 152). Ten woreczek ni-
gdy już nie pojawi się na scenie, ale inne pieniądze będą krążyć mię-
dzy postaciami65.

Nauzystrata, wprawdzie bezwiednie, ale jednak wyposaża Chre-
mesa w środki nie tylko do utrzymania drugiego domu na wyspie 
Lemnos, lecz także do późniejszych działań związanych z zamążpój-
ściem jego córki. Chremes przekazuje woreczek z gotówką Demifo-
nowi. Ten zanosi go Formionowi, który oddaje go z kolei Fedriaszo-
wi, by ten mógł nim wykupić Pamfilę od stręczyciela Doriona. 

Stosunek owych sześciorga postaci do krążących pieniędzy jest 
motorem napędzającym tę sztukę. Bohaterów można zestawić para-
mi: Nauzystrata i Chremes, oboje zasobni, nie dbają zbytnio o dobra 
materialne. Ona, posażna żona, mimo że martwi się o to, jak jej ma-
jątkiem zarządza Chremes, nie przykłada do pieniędzy zbyt wielkiej 
wagi. Chętnie poratowała w potrzebie szwagra (Ph. 788–789). Kie-
dy odkrywa zaś podwójne życie swego męża, najbardziej niepokoi ją 
nie utrata dochodów, ale utrata zaufania do niego (Ph. 1013, 1025). 

Chremes również nie ma bałwochwalczego stosunku do dóbr 
materialnych – bez namysłu i  targowania się postanawia zapłacić 

65 R. K. Bohm (1976/1977: 267–269) dowodzi, że scena ekspozycji z Dawusem jako 
persona protatica ma służyć właśnie zwróceniu uwagi na pieniądze jako temat 
organizujący całą fabułę.
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Formionowi, bo bardziej zależy mu na dobrej opinii niż na finan-
sach (Ph. 670, 679–681, 719–726). 

Dla odmiany Demifon i  Dorion, wprawdzie z  różnych wzglę-
dów, są niezwykle podatni na siłę finansowej perswazji, chociaż ża-
den z nich nie uskarża się na biedę (Ph. 67–70, 533). 

I na koniec para raczej uboga: Formion i Fedriasz. Obu są po-
trzebne pieniądze, ale obaj chętnie je oddają, by zyskać – pierwszy 
wdzięczność, a drugi ukochaną. Krążące pieniądze okazują się więc 
papierkiem lakmusowym charakterów. 





rozdział 5
Teściowa (Hecyra)

Il. 6. Postaci występujące w przedstawieniu Teściowa. Miniatury pochodzą ze śred- 
niowiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907)

Teściowa jest w dorobku Terencjusza sztuką wyjątkową i wyraźnie 
wyłamuje się z dotychczasowych schematów. Już na pierwszy rzut 
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oka widać, że ta najkrótsza z  komedii (880 wersów) nie wprowa-
dza drugiej pary kochanków, a  tym samym podwójnej intrygi, co 
dotychczas stanowiło podstawowy schemat fabularny u tego poety. 
Jednowątkowość nie jest tutaj jedynym odstępstwem, także punkt 
wyjścia fabuły i jej cel są odmienne. Tematem tej sztuki nie jest jak 
zwykle próba zdobycia ukochanej i  doprowadzenie do ślubu, ale 
kłopoty pewnej pary, która zawarła już małżeństwo66. Problemem 
tego związku nie jest, jak w większości komedii, sprzeciw ze stro-
ny rodzin, bo to one właśnie skojarzyły ten mariaż. Kwestią nie jest 
też brak miłości między małżonkami, ale pogodzenie tego uczu-
cia z obowiązkami wobec własnej rodziny. Tak zakreślona tematy-
ka sprawia, że komedii brakuje intrygi (choćby nawet nieskutecz-
nej), nic nie prowadzi do punktu kulminacyjnego, a to nie przynosi 
z kolei satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania akcji. W tej sy-
tuacji nawet zakończenie trudno nazwać szczęśliwym, z czego zda-
ją sobie sprawę sami bohaterowie, bo ustalają, że nikt spoza wąskie-
go kręgu zainteresowanych nie dowie się o poczynionych w trakcie 
akcji odkryciach.

Dodatkowo warto podkreślić, że Hecyra po raz pierwszy w pal-
liacie kreuje amanta na głównego, a co więcej – najbardziej aktywne-
go i wyrazistego bohatera. Ponadto postaci matron (Sostrata i Myrri-
na) znacznie wykraczają poza ramy konwencjonalnych żon i matek. 

Jeśli za kryterium oceny przyjmiemy walory pożądane i wyso-
ko cenione w palliacie, czyli żywe tempo akcji pełnej zaskakujących 
zwrotów i  rozwiązań, których nieodłącznym składnikiem ma być:  
1) intryga; 2) komizm charakterów i sytuacji; 3) czy nasycony humo-

1    Małżeństwa występujące w roli pary kochanków niezwykle rzadko pojawiają 
się na scenie palliaty; można tu jedynie wskazać Amfitriona i Alkmenę (Plaut, 
Amph.) oraz Panegyris i jej siostrę wraz z ich mężami: Pamfilippem i Epigno-
mem (Plaut, Stich.). Obie komedie korzystają z podobnego schematu: mąż po 
długiej nieobecności wraca do domu i musi zmierzyć się z problemem, któ-
ry powstał na skutek jego wyjazdu (z sobowtórem wchodzącym w prawa mał-
żonka – Amph.; z teściem namawiającym córki do ponownego małżeństwa – 
Stich.). Komedia Terencjusza korzysta z podobnego rozwiązania – Pamfil po 
długiej podróży wraca do domu i musi rozwiązać zagadkę wyprowadzki żony, 
jej rzekomego konfliktu z teściową, a przede wszystkim ciąży i niemowlęcia.                   
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rem język, to trudno dziwić się rzymskiej widowni, że nie od razu 
uznała tę sztukę za interesującą67.

Warto jednak spojrzeć na Teściową nie jak na komedię, ale jak na 
utwór, od którego nie oczekuje się typowych wyznaczników gatun-
kowych. Można wtedy dostrzec pewne niezwykłe rozwiązania lite-
rackie i teatralne, które są dowodem talentu poety, jego wyrafinowa-

67 Z prologu do tej komedii wiemy, że pierwsze dwa przedstawienia zostały prze-
rwane zaraz na początku – najpierw publiczność domagała się występów li-
noskoczka, a  później konkurencyjni okazali się pięściarze. Uczeni starają się 
rozwiązać tę zagadkę i  odpowiedzieć na pytanie, co zadecydowało o  niepo-
wodzeniu dwóch pierwszych spektakli, skoro trzeci był w pełni udany. Istnie-
je kilka hipotez: 1) zerwanie przedstawienia było zorganizowanym działaniem 
konkurencji; 2) po dwóch pierwszych nieudanych próbach Terencjusz popra-
wił komedię i dlatego za trzecim razem odniosła sukces; 3) nowatorskie roz-
wiązanie w fabule, a także stosowany na niespotykaną dotąd skalę suspens nie 
zyskały przychylności ze strony widza i  dopiero sukces Eunucha zdecydował 
o pozytywnym przyjęciu Teściowej. Gilula (1981: 30–37), omawiając kolejne hi-
potezy, zwraca uwagę, że dwie pierwsze nie mają żadnego potwierdzenia w źró-
dłach. Trzecia jest natomiast trudna do utrzymania przy obecnie przyjętej chro-
nologii sztuk, ponieważ drugie, zerwane przedstawienie Teściowej datuje się na  
160 r. p.n.e., a zatem już po sukcesie Eunucha w 161 r. p.n.e. Niemniej większość 
badaczy uważa, że przyczyny zerwania przestawień należy szukać w  niekon-
wencjonalnych rozwiązaniach fabularnych i pominięciu wyjaśniającego wpro-
wadzenia, co sprawia, że widz jest zaskakiwany zwrotami akcji. Lowe (2007: 
126), który rezprezentuje najczęściej spotykany pogląd, z  przekąsem zauwa-
ża, że widownia musiała się ciężko napracować, by odczytać wszystkie zawarte 
w tekście sygnały i zinterpretować je zgodnie z posiadaną wiedzą na temat ga-
tunku, jakim jest palliata, a i tak sztuki nie dograno do końca. Nie pomogły jej 
nawet okoliczności wystawienia, czyli uroczystości pogrzebowe na cześć wiel-
kiego wodza ani patronat cieszącego się uznaniem syna zmarłego. Na szczegól-
ną uwagę zasługują odrębne stanowiska dwóch badaczy: Holt N. Parker (1996: 
593–595) uważa, że to nie publiczność, ale gromadzący się na zewnątrz teatru 
tłum (zainteresowany mniej wyrafinowanymi atrakcjami) stał się przyczyną 
przerwania spektaklu. Jego zdaniem widzom podobało się przedstawienie, ale 
tłuszcza wdzierająca się do teatru i walcząca o miejsca nie pozwoliła na kon-
tynuowanie gry. Tak więc nie tekst sztuki ponosi winę za przerwane przedsta-
wienie. Z kolei Alison Sharrock (2009: 75–83) stawia hipotezę, że trudności Te-
rencjusza są dokładnie wyreżyserowanym chwytem marketingowym. Niemniej 
trzeba zgodzić się z konkluzją Giluli, że dopóki nie pojawią się jakieś nowe źró-
dła, nie należy odrzucać przypuszczenia, że relacja Terencjusza o nieudanych 
przedstawieniach może być fałszywa. 
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nia nie tylko w sferze języka, ale także struktury dzieła, jak również 
subtelne posługiwanie się zabarwionym ironią humorem. 

Akt I (Hec. 58–197)

Komedię otwierają dwie personae protaticae – hetera Filota i jej po-
mocnica Syra, która być może – sądząc po imieniu – jest niewolnicą 
(I, 1). Jednak tak doskonale orientuje się w arkanach płatnej miło-
ści, że prawdopodobnie za młodu także uprawiała ten zawód, a te-
raz jako quasi-stręczycielka udziela rad swej pani czy przyjaciół-
ce Filocie. 

Tematem rozmowy jest nieszczęście koleżanki po fachu, Bakchi-
dy, której amant Pamfil właśnie ożenił się z inną, choć przysięgał, że 
nigdy tego nie zrobi. Filota z tej historii wyciąga wniosek, że męż-
czyźni nie dochowują wierności heterom. Syra korzysta zaś z okazji, 
by zachęcić rozmówczynię do bardziej bezwzględnego obchodzenia 
się z klientami. 

Tymczasem w  drzwiach domu Lachesa pojawia się niewolnik 
Parmenon, który odwrócony do wnętrza wydaje jeszcze ostatnie po-
lecenia (I, 2). Widząc Filotę i Syrę, wita je serdecznie, wręcz poufa-
le, używa zdrobnienia i dopytuje heterę o jej ostatnie wojaże. W ten 
sposób zachęca ją do opowieści, która nie ma nic wspólnego z fabułą 
sztuki, ale daje Terencjuszowi okazję, by wyposażyć bohaterki w jakiś 
rys charakteru. Tym samym pozwala mu także zwodzić publiczność, 
która przez moment widzi w Filocie ważną postać. Nie podejrzewa, 
że to persona protatica, bo w tej roli występuje już Syra, a nigdy nie 
zdarzyło się, by ten funkcjonalny chwyt ulegał podwojeniu68.

Filota opowiada więc o kontrakcie zobowiązującym ją do poby-
tu w Koryncie u boku pewnego żołnierza, który spełniał wszystkie 
cechy charakterystyczne dla tego typu maski – był nieludzki i po-

68  Lefèvre (1969: 60–63) uważa, że Terencjusz zmienił oryginał Apollodora w ten 
sposób, że występującą w pierwszych scenach Bakchidę zastąpił Filotą. Bian-
co (1962: 93–94) sądzi jednak, że zarówno Syra, jak i  Filota pojawiły się już 
w greckim pierwowzorze.
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zwalał w  swoim towarzystwie mówić tylko to, co jemu sprawiało 
przyjemność. łatwo więc domyślić się, że potrzebował adoracji i po-
chlebstw. Niewolnik jednak rozumie, że w  ogóle zabraniał Filocie 
mówić69.

Zaraz po relacji z Koryntu, Filota mówi Parmenonowi o swoim 
rozczarowaniu Pamfilem, który mimo że kochał Bakchidę, wziął ślub 
z inną. Niewolnik niedwuznacznie daje do zrozumienia, że to małżeń-
stwo nie ma szans na przetrwanie. Pytany o szczegóły, wykręca się ko-
niecznością utrzymania sprawy w sekrecie. Zachowuje się jak typowy 
plotkarz – uchyla rąbka tajemnicy, a potem każe się prosić o wyja-
śnienia. Filota więc dalej docieka, przypominając mu, że on sam bar-
dziej chce jej o wszystkim opowiedzieć niż ona usłyszeć. 

Po zapewnieniach hetery, że dochowa sekretu, Parmenon zaczy-
na opowieść o  tym, jak ojciec Pamfila, Laches, nalegał, by syn się 
wreszcie ustatkował i ożenił z córką Ateńczyka. Chłopiec początko-
wo zgodził się dla świętego spokoju, a kiedy już wszystko przygoto-
wano do ślubu, było za późno, żeby się wycofać70. Dlatego wypełnił 
posłusznie wolę rodzica, ale matrimonium pozostało non consum-
matum, przynajmniej w pierwszych miesiącach. Pamfil był świado-
my krzywdy, jaką w ten sposób wyrządza dziewczynie, szczególnie że 
ona wszystko znosiła bez słowa skargi. Liczył jednak na to, że sama 
od niego odejdzie. Tymczasem łączące ich relacje, a raczej ich brak, 
utrzymywał w głębokiej tajemnicy. Sprawy zaczęły się komplikować, 

69 Uwagi o zatykaniu ust Parker (1998: 174) odczytuje dwuznacznie jako aluzję do 
irrumatio. O obscenicznych żartach więcej w rozdziale Brzydkie słowo w części V.

70 Można zatem powiedzieć, że Teściowa realizuje drugi wariant Dziewczyny z An-
dros, czyli pokazuje, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby Pamfil pozornie zgodził 
się na ślub, ale nie było przy nim sprytnego sługi ani też nie nastąpiło szczęś- 
liwe rozpoznanie w kochance-heterze wolno urodzonej dziewczyny, co ocali-
łoby go przed narzuconym małżeństwem. Takie paralele narzucają identycz-
ne imiona bohaterów (Pamfil i Filumena), konflikt między miłością a obowiąz-
kiem, rodzące się na scenie dziecko, a  także fakt, że obie komedie powstały 
bezpośrednio jedna po drugiej. John L. Penwill (2004: 131–140) wskazuje także 
na wiele paralelizmów w tekście: obaj młodzieńcy muszą wybrać między amor 
a pietas (An. 260–263; Hec. 122), obaj są też chwaleni jako dobrzy i przyzwoici, 
choć w Teściowej dość ironicznie (An. 466; Hec. 152), obaj podobnie narzekają 
na cierpienia miłosne (An. 245; Hec. 281), a potem cieszą się swym szczęściem  
(An. 960–961; Hec. 843).
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kiedy Bakchida, z którą świeżo upieczony małżonek miał nadzieję 
kontynuować znajomość, nie zaakceptowała swojej roli w trójkącie. 
Pamfil znalazł się więc między dwiema kobietami, z których jedna 
miała dla niego łagodność i wyrozumiałość, a druga złość i wieczne 
pretensje. Z czasem więc, kiedy poznał je obie i porównał, przeniósł 
miłość z hetery na żonę. I właśnie wtedy, gdy zaczął już kochać Fi-
lumenę, musiał wybrać się na Imbros w sprawie spadku po dalekim 
krewnym. W domu zostały tylko kobiety, jako że Laches zaszył się na 
wsi. Po jakimś czasie musiało coś zajść między nimi, bo żona Pam-
fila zaczęła unikać teściowej, a w końcu pod pretekstem obrzędów 
religijnych udała się do rodziców, skąd już nie wróciła. Na wszelkie 
prośby ze strony Sostraty, by znów zamieszkała pod mężowskim da-
chem, pozostawała głucha, a w końcu wykręciła się chorobą71. Te-
ściowa poszła zatem odwiedzić niedomagającą synową, ale nawet 
nie została wpuszczona do środka. Tymczasem Laches, dowiedziaw-
szy się o wyprowadzce Filumeny, zjawił się w mieście i właśnie udał 
się na spotkanie z ojcem dziewczyny, Fidypem.

Niewolnik nie zna jeszcze rezultatów tej rozmowy i niecierpli-
wie czeka, jak cała sprawa się potoczy. Na razie udaje się do portu. 
Obie panie także opuszczają scenę, by zająć się swoimi sprawami. 

Akt II (Hec. 198–280)

Parmenon nie obarczał Sostraty winą za wyprowadzkę Filumeny, 
ale fakt, że dziewczyna nie chciała z nią rozmawiać ani jej widzieć, 
zapewne zasiał w  widzach ziarno podejrzenia. Kiedy więc Laches 
wpada na scenę, pomstując z pasją na żonę, że niegodziwie traktuje 

71 Już w opowieści Parmenona pojawia się zapowiedź zagadki – pytanie, co jest 
przyczyną wyprowadzki Filumeny: choroba (morbus) czy nienawiść teściowej 
(odium). Balansowanie między jednym a drugim rozwiązaniem jest przedmio-
tem tej komedii. I jak słusznie zauważa Gilula (1979/1980: 156–157), w pierwszej 
części sztuki widzowie tak samo jak postaci są nieświadomi rzeczywistych przy-
czyn separacji, a poeta stosuje wobec nich suspens. W drugiej części niektórzy 
bohaterowie (a wraz z nimi publiczność) znają prawdę, co pozwala na wykorzy-
stanie ironii dramatycznej.



181ROZDZIAł 5 .  TEŚCIOWA

synową, nietrudno uznać to za prawdę (II, 1). Stereotyp wrednej te-
ściowej sprawia, że nie dowierzamy Sostracie, kiedy zapewnia o swej 
niewinności. A Laches, mimo nieokrzesania i mizoginizmu, jest po-
strzegany jako empatyczny i sprawiedliwy starzec, który przemawia 
w obronie skrzywdzonej Filumeny.

Kiedy na progu domu staje ojciec dziewczyny, Fidyp, pojawia 
się szansa na wyjaśnienie zaistniałego konfliktu (II, 2). Starzec jesz-
cze w drzwiach rzuca córce zapewnienie, że nie będzie jej do niczego 
zmuszać. To stwierdzenie eksponuje jego podstawową cechę – ule-
głość wobec żeńskich członków rodziny. Wprawdzie Fidyp uważa 
postanowienie Filumeny za kaprys, ale i tak będzie je szanować, co 
nie podoba się Lachesowi, który obcesowo poucza sąsiada, jak nale-
ży postępować z domownikami. Za wszelką cenę chce jednak zaże-
gnać nieporozumienie i doprowadzić do zgody. Prosi więc o szcze-
re wyjawienie, co skłoniło Filumenę do opuszczenia domu, bo jeśli 
wina leży po stronie rodziny Pamfila, to jest gotów za wszystko prze-
prosić i naprawić błąd. Jeśli powodem wyprowadzki jest natomiast 
choroba, to czuje się skrzywdzony podejrzeniem, że jego rodzina nie 
umie zadbać o dziewczynę. 

Okazuje się, że Fidyp także stara się namówić córkę do powro-
tu pod mężowski dach, ale jego wysiłki okazują się bezskuteczne. 
Filumena stanowczo oświadczyła, że nie może wytrzymać w domu, 
kiedy nie ma w nim Pamfila. Wypowiedź ta sugeruje, że przyczyną 
złego samopoczucia jest Sostrata. Fidyp z  rozbrajającą szczerością 
wyznaje swoją słabość, która nie pozwala mu sprzeciwić się rodzi-
nie, po czym obaj starcy udają się na forum. 

Pozostawiona na scenie Sostrata zdaje się nawet rozumieć pre-
tensje męża i oskarżenia pod jej adresem (II, 3). Usprawiedliwia go 
przecież ogólna zła opinia o kobietach. Niemniej w tym konkretnym 
wypadku matrona nie poczuwa się do żadnej winy, bo przecież za-
wsze traktowała Filumenę jak własną córkę72. Pozostaje więc jedynie 
czekać na powrót Pamfila i wierzyć, że wówczas zagadka się wyjaśni. 

72 Gilula (1979/1980: 143) podkreśla, że w monologu (a zatem w rozmowie z sa-
mym sobą) postaci nigdy nie zwodzą i nie oszukują publiczności. Słusznie też 
za Büchnerem (1974: 129) przyrównuje monolog Sostraty do podobnie szczerej 
wypowiedzi hetery Taidy (Eun. I, 2). 
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Akt III (Hec. 281–515)

Kiedy tak wyczekiwany główny bohater wreszcie powraca (III, 1), 
wie już o  niesnaskach między matką i  żoną od Parmenona, który 
towarzyszy mu w drodze z portu do domu. Pamfil rozpacza przede 
wszystkim nad sobą. W komiczny sposób kreuje się na nieszczęśni-
ka, jako że los nigdy mu nie sprzyja: najpierw kochał heterę, a musiał 
się ożenić z Filumeną, a teraz kiedy już oddał serce żonie, jej niepo-
rozumienia z Sostratą niszczą jego szczęście. W trakcie tego lamentu 
obaj z niewolnikiem zwracają uwagę na niezwyczajny ruch i biega-
ninę w domu Fidypa. Podsłuchują pod drzwiami i wtedy dobiega ich 
głos Myrriny, która ucisza córkę i zabrania jej krzyczeć. Pamfil do-
myśla się, że jego żona musiała zapaść na jakąś chorobę, którą trzy-
mają przed nim w tajemnicy. Ma więc pretensję do niewolnika, że 
zataił tę wiadomość, ale Parmenon naprawdę nic nie wie i w niczym 
się nie orientuje. Pamfil postanawia sam przekonać się, co dolega 
jego żonie. Wchodzi do domu teściów, a Parmenon, bojąc się posą-
dzenia, że to on przywlókł zarazę, zostaje na ulicy. 

Niecodzienna krzątanina zaniepokoiła także Sostratę, która wy-
szła na zewnątrz z zamiarem udania się do synowej (III, 2). Parme-
non odradza jej jednak tę wizytę, przede wszystkim ze względu na 
niechęć, jaką jego zdaniem wzbudza w Filumenie, ale także i dlate-
go, że nie powinna przeszkadzać małżonkom. W ten sposób Sostra-
ta dowiaduje się o powrocie syna. Chwilę później Pamfil wychodzi 
od teściów, a choć zapewnia, że żona wraca już powoli do zdrowia, 
to na jego twarzy maluje się smutek i poruszenie. Prosi matkę, by 
zaczekała na niego w  domu, a  Parmenona wysyła z  powrotem do 
portu, by pomógł przynieść bagaże. Niewolnik próbuje się buntować 
i pyta, czy słudzy sami nie znają drogi, ale jego pan jest nieprzejed-
nany. Wyraźnie widać, że chce się go pozbyć.

Kiedy już zostaje na scenie sam, głośno rozważa to, czego był 
świadkiem u  teściów (III, 3). Tym sposobem publiczność po raz 
pierwszy zostaje wtajemniczona w powód dziwnego zachowania Fi-
lumeny. Oto gdy Pamfil wszedł do żony, od razu zorientował się, że 
jej stan nie jest spowodowany chorobą, ale porodem. Początkowo 
nazywa to hańbą i podłością. Szybko jednak Myrrina wyjaśniła całą 
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historię – dziewczyna została zgwałcona jeszcze przed ślubem, dlate-
go na czas rozwiązania ukryła się w domu rodziców. Teściowa ubła-
gała zięcia, by zachował ten sekret dla siebie, bo tylko on wie, że nie 
jest ojcem dziecka. Obie kobiety zamierzają niemowlę oddać komuś 
na wychowanie. Gdyby nie udało się utrzymać ciąży w tajemnicy, to 
został zaplanowany także drugi wariant – powie się, że Filumena po-
roniła. Tak więc Pamfil nie będzie miał z tego powodu żadnych pro-
blemów, a milczeniem może pomóc biednej dziewczynie. Nikt też 
nie oczekuje od niego, że potem przyjmie z powrotem żonę pod swój 
dach. Tę decyzję pozostawia się wyłącznie w jego gestii. 

Pamfil przyrzekł dochować sekretu, ale nie umie sobie wyobra-
zić ponownie wspólnego życia. Stwierdza to z  rozpaczą, ponieważ 
kocha żonę, ale poczucie honoru nie pozwala mu zaakceptować tej 
sytuacji. 

Tymczasem na czele niewolników dźwigających bagaże nad-
chodzi Parmenon. Pamfil pamięta, że zwierzył się słudze z tajemnic 
małżeńskiej alkowy, a zatem odkrycie przez niego ciąży będzie rów-
noznaczne z hańbą. Postanawia więc wysłać go gdzieś, dopóki po-
ród się nie zakończy. 

Wejście Parmenona stanowi zabawne interludium – niewolnik 
rozmawia ze swym kolegą, Sozjaszem, na temat okropności zwią-
zanych z podróżą morską (III, 4). Widząc jednak Pamfila na ulicy, 
kończy pogawędkę, odsyła tragarzy do domu i podchodzi do swe-
go pana. Nie wie jeszcze, że dostanie zlecenie, które ma go trzymać 
z daleka od domostwa Filumeny. Pamfil zleca niewolnikowi udanie 
się na Akropol i odnalezienie niejakiego Kallidemidesa, u którego 
był w gościnie na Mykonos. Ale ponieważ zmyślił zarówno zlecenie, 
jak i adresata, popełnia przy tej okazji sporo pomyłek – zapomina 
powiedzieć słudze, po co ma odnaleźć tegoż przyjaciela, i podaje ry-
sopis, w którym są same sprzeczności. Parmenon jak zwykle narze-
ka, że ciągle musi biegać, ale posłusznie pędzi na Akropol, skąd nie 
wolno mu wracać bez załatwienia sprawy. 

Pamfil tymczasem stara się obmyślić sposób, by dotrzymać da-
nego Myrrinie słowa, czyli milczeć w sprawie ciąży, a jednocześnie 
uzasadnić swoją odmowę przyjęcia Filumeny z powrotem. W sytua- 
cji, gdy nikt poza nim nie wie o dziecku, może wykorzystać jako pre-
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tekst rzekomą waśń między kobietami i w ich sporze opowiedzieć się 
po stronie matki.

Rozmyślania przerywa młodzieńcowi dobiegający od strony fo-
rum głos (III, 5). To Laches wraca do domu razem z Fidypem i mówi 
mu o kimś, kto spodziewa się syna lada moment. Pamfil podejrze-
wa, że chodzi o Filumenę, a tymczasem ojciec miał na myśli powrót 
swego dziecka. Następuje typowe po tak długiej podróży powitanie, 
przy czym teść zachowuje się grzecznie i z kurtuazją, a Laches bez 
ogródek pyta o wysokość spadku, po który syn popłynął. Następnie 
upewniwszy się, że młodzieniec wrócił zupełnie niedawno, a zatem 
nie wie, co się stało, kłamie, jakoby jego młoda żona przeniosła się 
do domu rodziców na prośbę swego ojca. Zapewnia jednak, że Fidyp 
zaraz nakaże jej powrót do męża, co brzmi humorystycznie, bo prze-
cież ten starzec niczego nie umie wyegzekwować od swoich kobiet. 

Pamfil przerywa te opowieści, bo – jak mówi73 – wszystko już wie 
o waśni między matką a  żoną. Szczególnie podkreśla ten konflikt, 
aby go wykorzystać w oświadczeniu, że w tej sytuacji opowiada się 
po stronie Sostraty. Jednocześnie stara się oszczędzić Filumenę, wy-
znaje, jak mu jest droga i jaka zawsze była dla niego dobra. Wówczas 
ojcowie przekonują go, by zmienił zdanie i przyjął żonę z powrotem. 
Pamfil jednak nie chce o tym słyszeć.

Wówczas Fidyp unosi się gniewem. Nie zamierza błagać zię-
cia na kolanach. Ale jeśli nie chce jego córki, to niech odda też po-
sag. Uważa, że otrzymany niedawno „zamorski” spadek jest źródłem 
arogancji Pamfila, który z tego powodu zadziera nosa. 

W tej sytuacji starcy nie mogą się porozumieć. Fidyp odchodzi 
urażony, a Laches zły postanawia wyładować swój gniew na żonie, 
bo – jak twierdzi (błędnie zresztą) – wszystko to są jej intrygi.

73 W  interpretacji tej komedii wielokrotnie trzeba podkreślać, że przytoczone 
stwierdzenia są wybitnie subiektywne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistą 
sytuacją. Na przykład Pamfil nie mówi prawdy, że wie wszystko o kłótni, bo 
w  istocie spór nie istnieje. Podkreślenie, że coś jest opinią danej postaci, ma 
zwrócić uwagę na częstą rozbieżność między tym, co się twierdzi, a tym, co zda-
rzyło się faktycznie. Takie podkreślenie jest sygnałem, że rzeczywistość wygląda 
inaczej.
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Akt IV (Hec. 516–726)

Ciąży Filumeny nie dało się utrzymać w sekrecie (IV, 1). Publiczność 
dowiaduje się o tym od przerażonej Myrriny, która wybiegła z domu 
na widok męża zmierzającego do córki. Zastanawia się, jak ma mu 
wytłumaczyć zachowanie tej sprawy w tajemnicy. 

Obawy matrony są słuszne, jako że chwilę później pojawia się 
Fidyp i domaga się wyjaśnień. Słusznie podejrzewa, że sekretny po-
ród może oznaczać podejrzane ojcostwo. Żona reaguje jednak takim 
oburzeniem, że Fidyp porzuca tę myśl i pozostaje mu już tylko jedno 
wyjaśnienie – z pewnością Myrrina, która od samego początku była 
przeciwna zięciowi, teraz chciała pozbyć się wnuka, by nie umocnił 
małżeństwa. W tej sytuacji – jak mówi nieświadomy spraw Fidyp – 
wina nie leżała po stronie Pamfila, ale ich własnej rodziny. 

Matrona rzeczywiście odradzała ślub z młodzieńcem, który po-
zostawał w związku z heterą, ale zarówno ona, jak i publiczność wie-
dzą, że nie dlatego ukrywano poród. Myrrina woli już, by mąż po-
dejrzewał ją o niechęć do zięcia, niż by odkrył prawdę. Fidyp pewny, 
że przejrzał niecny plan zniszczenia małżeństwa, nie szczędzi żonie 
gorzkich słów. Przy okazji otwarcie przyznaje, że wiedział o roman-
sie Pamfila z Bakchidą, ale uważał to za rzecz normalną, na którą na-
leży przymknąć oko. Paradoksalnie niepokoiłoby go nagłe zerwanie 
między kochankami, ponieważ dowodziłoby, że młodzieniec nie ma 
ludzkich uczuć. A wtedy Fidyp nie mógłby powierzyć mu z ufno-
ścią własnej córki. Między małżonkami dochodzi do awantury, ale 
Myrrina, odmiennie niż Sostrata, nie tylko się broni, ale także mówi 
mężowi, co ma robić. Każe mu udać się do Pamfila z pytaniem, czy 
przyjmie Filumenę z powrotem, czy nie. Jeśli odpowiedź będzie od-
mowna, to znaczy, że dobrze zrobiła. Myrrina ma oczywiście na my-
śli ukrywanie ciąży, ale Fidyp sądzi, że żonie chodzi o próby prze-
ciwdziałania małżeństwu. Dla niego więc odmowa Pamfila będzie 
oznaczać kontynuację związku z heterą. Tak czy inaczej zakazuje żo-
nie pozbywać się dziecka. Zaraz jednak udaje się do domu, by po-
wtórzyć ten zakaz swoim niewolnikom, wie bowiem, że żona i tak 
zrobi to, co będzie chciała. 
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Tymczasem Myrrina, kiedy już nie musi bronić się przed ata-
kami męża, nie ukrywa rozpaczy. Nie ma pomysłu, jak wpłynąć na 
zmianę decyzji Fidypa. Nie może mu przecież powiedzieć, że Pam-
fil nie jest ojcem, a ona nie chce wychowywać dziecka jakiegoś gwał-
ciciela, którego Filumena nie zdołała rozpoznać w ciemnościach. Je-
dyny ślad to zabrany przez niego pierścień. Myrrina martwi się, że 
zięć nie będzie dłużej milczeć, zwłaszcza gdy dowie się, że wszyscy 
już odkryli dziecko i uważają je za jego własne. 

Zaraz potem Sostrata spotyka się z Pamfilem, ponieważ ma po-
mysł, jak zaradzić niesnaskom, których ponoć stała się przyczyną 
(IV, 2). Wprawdzie nie poczuwa się do winy, ale by okazać dobrą 
wolę, postanawia wyprowadzić się na wieś. W ten sposób nie będzie 
stała młodym na drodze do szczęścia. Specyficznego smaczku tej de-
cyzji dodaje wyjaśnienie, że matka chce się tymi przenosinami od-
wdzięczyć synowi za opowiedzenie się po jej stronie. 

Taki obrót sprawy wprawia Pamfila w popłoch. Nie może się na 
to zgodzić nie tylko dlatego, że wie o prawdziwej przyczynie odejścia 
żony, ale przede wszystkim dlatego, że zniknięcie teściowej wytrąca 
mu z ręki argument, którym dotąd szermował. Nieobecność Sostra-
ty będzie równoznaczna z możliwością powrotu Filumeny, a Pamfil 
nie chce, a raczej nie może do tego dopuścić. 

Rozmowa jest pełna niedopowiedzeń i  podwójnych znaczeń. 
Kiedy Sostrata mówi, że jej odejście odbierze wszystkim argumen-
ty, nie wie, że także pozbawi argumentu jej syna. Kiedy zaś Pam-
fil reaguje rozpaczą na jej prośbę o ponowne sprowadzenie żony do 
domu, matka widzi w tym dowód synowskiej miłości i przywiąza-
nia. Pamfil nie ma możliwości odmówić matce, ponieważ Sostra-
ta prosi go o zaakceptowanie tego planu w imię jej własnego szczę-
ścia, spokoju i dobrej opinii. Widzi w tym sposób na oczyszczenie 
się z zarzutów. 

Rozmowie tej z  ukrycia przysłuchiwał się Laches (IV, 3). Bar-
dzo mu się podoba propozycja żony, którą po raz pierwszy nazywa 
żoną, a nie jak wcześniej „kobietą” czy „starą babą”. Każe jej natych-
miast się spakować, co Sostrata posłusznie idzie zrobić. Wtedy Pam-
fil oponuje, bo – jak nieszczerze mówi – nie podjął jeszcze decyzji, 
czy przyjmie żonę. Próbuje przekonać ojca, że jeśli tylko Filumena 
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zostanie u swoich rodziców, to w końcu między kobietami zapanuje 
zgoda. Lachesa jednak nie przekonuje ten argument. 

Tymczasem z sąsiedniego domu wychodzi Fidyp (IV, 4). Laches 
natychmiast powiadamia go o decyzji Sostraty i prosi, by Filumena 
nie obawiała się powrotu pod mężowski dach. Fidyp zapewnia zaś, 
że w całej tej historii teściowa nie ponosi żadnej winy, bo wszystko 
to sprawka Myrriny. Przez moment Pamfil myśli, że jego problem 
sam się rozwiązał, ale kiedy słyszy, że chodzi o ukrywanie wnuka, 
jest w rozpaczy, zwłaszcza że teść nalega, by wziął chociaż synka, je-
śli już nie chce żony. 

Obaj starcy bardzo się cieszą, ale Pamfil nie widzi dla siebie wyj-
ścia z  sytuacji. Wie, że teraz już na pewno nie może połączyć się 
z  żoną, bo musiałby przyjąć także dziecko. Wykorzystuje więc se-
kretny poród jako dowód nieszczerości dziewczyny. Laches próbu-
je tłumaczyć, że synowa działała pod wpływem matki. Uważa zresz-
tą, że bez względu na decyzję w sprawie Filumeny, on i jego rodzina 
wezmą wnuka, bo chcą go wychować. Ponieważ Pamfil mruczy pod 
nosem, że nie chce „wychowywać”74, ojciec traci cierpliwość i mówi 
otwarcie o swoich podejrzeniach. Wyrzuca synowi, że z powodu po-
wrotu do kochanki szuka pretekstu, by pozbyć się żony. W przeciw-
nym razie przecież pogodziłby się z Filumeną lub wyjaśnił, dlacze-
go nie chce tego zrobić. Pamfil czuje się zupełnie bezradny, a  już 
w  szczególności wobec postulatu, by wziął przynajmniej dziecko. 
Dlatego ucieka, czym wprawia obu starców w osłupienie. Wspólnie 
postanawiają rozmówić się z heterą, bo w niej dostrzegają źródło ca-
łego konfliktu. Paradoksalnie postawa Pamfila zjednoczyła ojców. 
Laches posyła więc po Bakchidę, a Fidyp udaje się na poszukiwanie 
niańki do dziecka. 

74 David Sewart (1973: 217) zwraca uwagę, jak wieloznacznie można odczytywać 
rzuconą na stronie uwagę Pamfila, że nie chce wychowywać syna („quem ipse 
[ipsa] neglexit pater ego alam?”, Hec. 670). Istnieją przynajmniej trzy możli-
wości: 1) własny ojciec je porzucił, a ja mam je wychowywać? 2) ona [Filume-
na] nim wzgardziła, a ja ojciec mam je wychowywać? 3) ona [Filumena] mną 
wzgardziła, a ja, ojcze, mam je wychowywać? Każda z tych propozycji kładzie 
nacisk na inny aspekt tej sprawy. Sewart przychyla się do ostatniego rozwiąza-
nia, choć najczęściej przyjmuje się pierwsze.
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Akt V (Hec. 727–880)

Kiedy w następnej scenie Bakchida spotyka się z Lachesem, ma wie-
le obaw, czy jej profesja nie stanie się powodem do oskarżeń (V, 1). 
Domyśla się, dlaczego została poproszona na rozmowę, więc uprze-
dza, że choć uprawia zawód „niedobry”, to jej obyczaje są „dobre”. 
Starzec po zapewnieniu, że nie chciałby krzywdzić jej niesprawiedli-
wym posądzeniem, od razu robi dość obcesowy wykład na temat jej 
związku z Pamfilem. Kiedy wreszcie heterze udaje się dojść do głosu, 
pyta, skąd to pomówienie. Wtedy Laches wyjaśnia, że oskarżenie ta-
kie padło ze strony Myrriny, która dlatego właśnie zabrała córkę do 
siebie i nawet chciała pozbyć się dziecka zrodzonego z tego małżeń-
stwa. Bakchida żarliwie zapewnia więc o nieutrzymywaniu z Pam-
filem jakichkolwiek kontaktów. Co więcej, na prośbę starca zgadza się – 
absolutnie niekonwencjonalnie jak na heterę – pójść do Filumeny 
i powtórzyć, że nic jej nie łączy z dawnym kochankiem. Lachesa tak 
bardzo cieszy i oświadczenie, i gotowość powtórzenia go w obecno-
ści synowej, że z wdzięczności jest nawet gotów ofiarować Bakchi-
dzie swoją przyjaźń. 

W tej samej chwili pojawia się na scenie Fidyp, który prowadzi 
Piastunkę (V, 2). Widząc Lachesa z młodą kobietą, domyśla się, że 
musi to być Bakchida. Początkowo pomstuje na nią i inne przedsta-
wicielki tej profesji, ale gdy dowiaduje się, że podejrzenia wysuwane 
pod adresem hetery były bezpodstawne, ogromnie się cieszy. Przy-
staje także na propozycję konfrontacji i  prowadzi ją do domu, by 
tam wyjaśnić wreszcie wszystkie małżeńskie nieporozumienia, któ-
re – jak mylnie sądzi – mają z nią coś wspólnego. Laches zadowo-
lony, że stworzył heterze okazję, by mogła sobie zaskarbić wdzięcz-
ność, także gdzieś znika. 

Tymczasem z  Akropolu wraca Parmenon (V, 3). Złości się, że 
cały dzień przyszło mu strawić na szukaniu Kallidemidesa, który 
pewnie wcale nie istnieje. Rozważania na ten temat przerywa mu 
niecodzienny widok. Oto zauważa Bakchidę wychodzącą z domu Fi-
lumeny. Nie zdążył jej jednak zapytać o powód tej wizyty, gdyż od 
razu hetera wysyła go z poleceniem sprowadzenia Pamfila. Ciekaw-
ski Parmenon chciałby znać więcej szczegółów, ale hetera podkreśla, 
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że sprawa go nie dotyczy, więc nie powinien pytać. Zleca mu tylko 
przekazanie panu informacji, że pierścień, który jej kiedyś podaro-
wał, został rozpoznany przez Myrrinę. Sługa nic nie pojmuje, więc 
stoi, czekając na dalsze wyjaśnienia, co prowokuje Bakchidę do uwag 
o  jego bezczynności. Taki przytyk prawdziwie oburza Parmenona, 
który cały dzień spędził na bieganiu, a to do portu, a to na Akropol. 
Nie pozostaje mu jednak nic innego niż udać się po Pamfila. 

Kiedy Bakchida zostaje sama, nie może nacieszyć się z  tego, 
ile radości przysporzyła Pamfilowi swoją wizytą u jego żony (V, 4). 
Przede wszystkim oczyściła go z zarzutów o podwójne życie, ale tak-
że przywróciła mu dziecko i pomogła odzyskać Filumenę. A wszyst-
ko to stało się za sprawą pierścienia noszonego przez nią na palcu. 
Okazuje się, że ten klejnot otrzymała od Pamfila, który parę miesięcy 
wcześniej podczas szarpaniny zerwał go jakiejś nieznanej, przydyba-
nej nocą dziewczynie. Nie ulega wątpliwości, że dopuścił się na niej 
gwałtu75. Myrrina rozpoznała pierścień i dzięki temu wiadomo, że to 
Filumena była ofiarą, a Pamfil okazał się ojcem narodzonego dziec-
ka. Rozważania Bakchidy na temat szlachetności własnego postępo-
wania przerywają głosy nadchodzących.

To Pamfil każe Parmenonowi jeszcze raz wszystko powtórzyć, 
bo trudno mu uwierzyć we własne szczęście (V, 4). Niewolnik cierp- 
liwie odpowiada na wszelkie pytania, ale zupełnie nie rozumie wagi 
przekazanej przez siebie informacji. Pamfil jednak nie ma zamiaru 
wtajemniczać go w szczegóły tej historii. Zależy mu na zachowaniu 
tajemnicy, co podkreśla także w rozmowie z Bakchidą. 

Najpierw wypytuje ją, czy to, co usłyszał od niewolnika, jest 
prawdą. Zaraz potem interesuje go, kto jeszcze wie o pierścieniu. He-
tera zapewnia, że do grona wtajemniczonych należą tylko oni dwoje, 
Filumena i Myrrina76. Żaden z ojców nie ma pojęcia o rozpoznaniu. 
Fidyp usłyszał zaś od żony, że przekonały ją wyjaśnienia Bakchidy 

75 Znaczenie gwałtu w komedii zostało szczegółowo omówione w rozdziale Gwałt 
i rodzące się z niego dzieci w części IV.

76 Niall W. Slater (1988: 257–258) zwraca uwagę, że dzięki tajemnicy Pamfil nie bę-
dzie musiał się tłumaczyć nie tylko z gwałtu, ale także (a może przede wszyst-
kim) z lekceważącego stosunku do małżeństwa, przynajmniej w jego początko-
wej fazie. Ponadto dopuszczenie do sekretu wyłącznie kobiet jest swego rodzaju 
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i  nie będzie już dłużej przeciwna małżeństwu córki. Pamfil szale-
je ze szczęścia – przede wszystkim dlatego, że „rozpoznanie” urato-
wało jego małżeństwo. Równie istotna jest dla niego również szansa 
na utrzymanie całej sprawy w tajemnicy. Prosi więc heterę, by swoją 
wiedzą z nikim więcej się nie dzieliła77.

Wśród tego powszechnego zadowolenia niepocieszony jest tylko 
Parmenon, który nic nie rozumie, ale udaje, że jego udział w przy-
sporzeniu tej radości był świadomy i zaplanowany. Naprawdę jednak 
pozostaje w przekonaniu, że więcej dobrego udało mu się zrobić tego 
dnia przypadkiem, niż świadomie przez całe życie. 

Komedia na krzywdzie zbudowana*

Cała sztuka składa się z  wielu sekretów: tajemnicą Filumeny jest 
utrata panieństwa przed ślubem, tajemnicą Myrriny – ciąża córki, 
tajemnicą Pamfila – nieskonsumowane małżeństwo (przynajmniej 
w pierwszej fazie). Na uwagę zasługuje fakt, że zwykle do tych sekre-
tów są dopuszczone także inne osoby, ale nie te, które są nimi najbar-
dziej zainteresowane78. 

Dominującym tematem, wokół którego została zorganizowana 
fabuła, jest jednak różnorodnie pojmowane poczucie krzywdy (Ire-
land 1990: 117). Słowo iniuria pada w niej wielokrotnie jako oskar-
żenie pod adresem różnych osób i  za każdym razem jego znacze-
nie jest odmienne. Nawet jeśli bohaterowie nie używają dosłownie 
określenia „krzywda”, to ich reakcja świadczy o  tym, że tak właś-

triumfem fikcji wykreowanej przez mężczyzn (wiary, że wszystkiemu są winne 
kobiety), bo nie dowiedzą się, jak wygląda realny świat rządzony przez ich żony.

*  W podsumowaniu Teściowej wykorzystano artykuł o walorach tej komedii; zob. 
Skwara (2008: 65 i 67–72).

77 William S. Anderson (2002: 6) nazywa to „uprzywilejowanym rozpoznaniem”, 
ograniczonym tylko do grona kilku osób. Zwraca też uwagę, że jeśli o odkryciu 
ważnych faktów (np. dotyczących pochodzenia) nie informuje się wszystkich, 
to nie ma szansy na powszechne pojednanie, które jest warukiem szczęśliwego 
zakończenia. 

78 Mieczysław Brożek (1960: 159) nie uważa jednak, by układ tajemnic miał jakiś 
szczególny wpływ na rozwój fabuły czy akcji.
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nie odbierają wyrzuty czy zarzuty. Warto też dodać, że nie wszyst-
kie krzywdy mają wymiar rzeczywisty, nierzadko pozostają w kręgu 
urojenia. Jednak bez względu na to mają one wpływ na sposób pro-
wadzenia fabuły i kreację postaci. 

W  tej komedii nie ma postaci, która nie zarzucałaby komuś 
krzywdy lub sama nie czuła się skrzywdzona. Pamfil krzywdzi Bakchi-
dę, łamiąc przysięgę, że nie ożeni się z inną, ale też czuje się przez nią 
skrzywdzony, kiedy wzgardzona hetera nęka go wymówkami (Hec. 
60–62, 168). Krzywdzi też Filumenę, najpierw dopuszczając się nieja-
ko anonimowo gwałtu, potem poślubiając ją bez porzucenia dawne-
go życia z poprzednią kochanką, co nawet po zakończeniu romansu 
staje się dowodem na złe traktowanie żony (Hec. 165–166, 401, 689– 
–690, 692). Niewątpliwie sam też czuje się skrzywdzony przez Filume-
nę tym, że po pierwsze weszła ona w konflikt z jego matką, a po drugie – 
że dopuściła się zdrady małżeńskiej. Oba te zarzuty w trakcie sztuki 
zostają zweryfikowane i okazują się bezpodstawne. 

Wokół tego małżeńskiego trójkąta zostaje zakreślona pętla do-
datkowych krzywd. Fidyp krzywdzi Myrrinę oskarżeniem o  działa-
nia wymierzone przeciwko zięciowi (Hec. 538–539). Laches czuje się 
skrzywdzony potencjalnym podejrzeniem Fidypa, że niewystarczają-
co dba i troszczy się o swoją synową (Hec. 255–257). Sam nie cofa się 
z kolei przed krzywdzącym oskarżeniem Sostraty o złe traktowanie Fi-
lumeny, w czym nie jest odosobniony, bo przecież i Pamfil początko-
wo posądza o to swoją matkę (Hec. 205, 210, 239, 301–303). Rozwój 
fabuły rozwiewa jednak wątpliwości co do winy tytułowej teściowej. 

łatwo można dostrzec, że to zwykle mężczyźni krzywdzą ko-
biety oraz siebie nawzajem. Jeśli natomiast kobiety występują prze-
ciwko mężczyznom, to w trakcie sztuki okazuje się, że nie był to akt 
rzeczywisty, a  jedynie działanie pozorne. Nigdy też nie występują 
przeciwko sobie. Nie należy jednak wyciągać z tego zbyt pochopnie 
wniosku o wyższości natury kobiecej nad męską. Jest to wyłącznie 
prosta konsekwencja ról, jakie palliata przypisała na scenie posta-
ciom żeńskim. Chociaż Sostrata jest w tej komedii postacią tytuło-
wą, a wprowadzenie do fabuły drugiej matrony, Myrriny, ma jeszcze 
bardziej podkreślić znaczenie obu pań w sztuce, to jednak nie one 
stają się osią całej akcji. Tworzą wspaniałe, symetrycznie zestawione 
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tło dla głównego bohatera, którym pozostaje Pamfil. Prawdą jest na-
tomiast, że Sostrata i Myrrina zostały wyposażone w tak niezwykle 
wnikliwie i po mistrzowsku nakreślone charaktery, że często uważa 
się je za najważniejsze postaci tej komedii.

Między amor a pietas

Terencjusz wykreował Pamfila na bohatera tragediowego, który staje 
w obliczu dramatycznego dylematu. Musi bowiem kilkakrotnie pod-
jąć decyzję, czy ważniejszy jest dla niego amor czy pietas79. Po raz 
pierwszy staje przed tym wyborem, kiedy ojciec nalega, by ożenił się 
z córką sąsiada, mimo że kocha Bakchidę. Pamfil rozważa więc, ja-
kie uczucia są dla niego ważniejsze: miłość do hetery czy uczucia ro-
dzinne, w tym wypadku szacunek dla woli ojca i posłuszeństwo jego 
życzeniom (Hec. 120–122). Wybiera pietas i żeni się z Filumeną, ale 
ta decyzja nie jest ostateczna, wkrótce bowiem Pamfil znowu staje 
przed takim samym wyborem. 

Kiedy już całym sercem kocha żonę, odkrywa, że właśnie na 
świat przychodzi dziecko, które jest zapewne owocem związku z ja-
kimś innym mężczyzną. Pamfil z jednej strony chciałby powrotu Fi-
lumeny, bo powoduje nim miłość – amor, z drugiej zaś wie, że uczu-
cia i obowiązki wobec własnego rodu – pietas – nie pozwalają mu na 
wprowadzenie cudzego dziecka do swojej rodziny (Hec. 403–404). 
I bynajmniej nie chodzi tu o sferę obyczajową (zdrada małżeńska, 
zazdrość, niewierność), ale o twarde prawa majątkowe i spadkowe80.

79 Konflikt między tymi dwoma uczuciami omawia Lefèvre (1999: 117–118), ale 
skupia się głównie na aspekcie wyboru między miłością do żony a obowiąz-
kiem wobec matki, w który to motyw wpisuje się wątek odium–morbus. 

80 Prawo Solona, tak często przywoływane w komediach Terencjusza (An. 69–72; 
Ph. 125–126, 296–297; Ad. 650–652), w sposób szczególny dbało, by majątek ro-
dowy nie wychodził poza krąg rodziny. Na przykład istniał przepis, który naka-
zywał najbliższemu krewnemu poślubienie osieroconej dziewczyny, a taka re-
gulacja była nie tyle wyrazem humanitarnej troski o członka rodziny, ile raczej 
o dobra rodowe. Jeśli bowiem sierota nie miała braci, którym przypadał spa-
dek po ojcu, to cała scheda mogłaby przejść na jej męża, ponieważ kobietom 
nie wolno było posiadać żadnego majątku ani też dziedziczyć. W sytuacji gdy 
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Na tę sytuację konfliktu między uczuciem a  obowiązkiem na-
kłada się też konieczność dokonania wyboru między żoną a matką, 
Pamfil musi bowiem opowiedzieć się po jednej ze stron (Hec. 299–
–303). Terencjusz po mistrzowsku skonstruował tę komedię i uwi-
kłał bohatera w sytuacje, w których każdy wybór jest zły i prowadzi 
do jeszcze drastyczniejszego zaciskania się pętli na jego szyi. Atmos-
fera wokół domniemanego zatargu między kobietami doprowadzi-
ła do takiej sytuacji, że jeśli Pamfil przyjmie Filumenę z powrotem 
pod swój dach, to tym samym uzna winę Sostraty, a na to nie pozwa-
la mu jego synowskie uczucie – pietas (Hec. 447). Ale jeśli wyrzek-
nie się swej miłości i opowie się po stronie matki, upewni wszystkich 
w przekonaniu, że rzeczywiście odnowił swój związek z heterą, o co 
w kolejnych scenach podejrzewają go i teść, i ojciec (Hec. 675–690). 
W  tym kobiecym sporze opowiada się jednak po stronie Sostraty, 
czyli po raz kolejny wybiera pietas (Hec. 481)81.

Sprawę konfliktu między kobietami dodatkowo komplikuje od-
krycie dziecka i publiczne ogłoszenie jego narodzin (Hec. 639). Obo-
wiązki wobec rodziny (pietas) każą Pamfilowi za wszelką cenę bronić 
się przed ponownym przyjęciem Filumeny, teraz już wraz z  nie-
mowlęciem (Hec. 648–649). Ale wybór podyktowany obroną rodu 
przed cudzym dzieckiem paradoksalnie sprawia, że jego postępo-
wanie krzywdzi matkę. Dobra i mądra Sostrata wzruszona szacun-
kiem i przywiązaniem syna, który przedłożył jej dobro nawet nad 
szczęście osobiste, postanawia usunąć się na wieś, by w ten sposób 
udowodnić niewinność, a  jednocześnie ułatwić młodym pojedna-
nie. Dramat Pamfila polega na tym, że nie trzeba go przekonywać 
o  niewinności matki, bo doskonale zna powód odejścia Filume-

prawo z taką pieczołowitością strzegło finansów rodowych, wydaje się natural-
ne, że nikt nie chciał uznawać za pierworodnego i swego spadkobiercę dziecka 
o nieznanym pochodzeniu; zob. Barsby (1991: 88). 

81 Konstan (1983: 135–137) ma rację, kiedy mówi, że Pamfil jedynie zasłania się 
swym przywiązaniem do matki i jego tłumaczenia brzmią fałszywie, bo prze-
cież zna prawdziwą przyczynę wyprowadzenia się Filumeny z  domu. Spo-
strzeżenie to nie zmienia jednak ogólnej wymowy postawy młodzieńca, który 
opowiadając się za Sostratą, a przeciwko żonie, dba o dobro swego rodu i nie 
dopuszcza do uznania cudzego dziecka za własne. W ten sposób, udając jedynie 
szacunek dla pietas, rzeczywiście przedkłada ją nad miłość.
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ny z domu. Nie może go jednak podać do publicznej wiadomości, 
gdyż obiecał Myrrinie nie rozgłaszać sprawy gwałtu. Co więcej, to on 
utwierdził wszystkich w przekonaniu, że wina leży po stronie mat-
ki, rozpowiadając o konflikcie między kobietami i biorąc stronę So-
straty (Hec. 477–482). Jeśli więc ktokolwiek przyczynił się do tego, 
że Sostrata czuje się winna (choć nie może zrozumieć dlaczego), to 
właśnie Pamfil. Swoistego smaczku całej tej zawikłanej sprawie na-
daje fakt, że matka chce mu się jeszcze odwdzięczyć za taką lojalność 
(Hec. 580–584). 

Decyzja Sostraty o przeniesieniu się na wieś wytrąca Pamfilo-
wi argument z  ręki (Hec. 680–681). Kiedy bowiem usuwa się ona 
z  domu, a  jej syn w  dalszym ciągu odmawia przyjęcia żony, dla 
wszystkich staje się jasne, że przyczyny należy zapewne doszukiwać 
się w  sekretnym związku z heterą (Hec. 692–694). Laches jest na-
wet gotów zaakceptować taki stan rzeczy, jednak pod warunkiem, że 
dziecko zostanie przyjęte do rodziny i stanie się jej pełnoprawnym 
członkiem (Hec. 699–700). 

Tak więc Pamfil, wyrzekając się miłości do żony, nadszarpując 
dobre imię matki i zmuszając ją do wyprowadzki na wieś, narażając 
się na podejrzenia o sekretny romans z heterą, osiągnął tylko tyle, 
że wrócił do punktu wyjścia. To, czego najbardziej chciał uniknąć – 
wprowadzenia cudzego dziecka do swojej rodziny, staje się wyni-
kiem wszystkich jego starań. Dopiero pojawiająca się na scenie Bak-
chida jak deus ex machina rozwiązuje tę dramatyczną sytuację (Hec. 
816–835). Odkrycie, że ojcem dziecka jest Pamfil, przynosi rzeczy-
wiście szczęśliwe zakończenie, bo przywraca Sostracie dobre imię, 
nie zmusza jej do odejścia na wieś i pozwala na ponowne pojednanie 
małżonków. Po raz pierwszy Pamfil nie staje rozdarty między dwo-
ma uczuciami: pietas i amor. 

Suspens i gra z odbiorcą

Terencjusz, czerpiąc pomysł na swoją sztukę od Apollodora, w za-
sadniczy sposób zmienił „udział” widzów w  tym spektaklu (Lowe 
2007: 126). Od Donata wiemy, że w greckim pierwowzorze publicz-
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ność już w prologu została wtajemniczona w sprawę ojcostwa dziec-
ka (Ireland 1990: 10). Dlatego mogła docenić dwuznaczność wie-
lu wypowiedzi padających ze sceny. Terencjusz przez pierwszą część 
sztuki nie dopuścił jednak odbiorcy do tajemnicy i przez to nie wy-
korzystał szans na posłużenie się ironią tragiczną (Ireland 1990: 116 
i 123–124). Kiedy więc Laches pyta, czy ktoś z jego rodziny skrzyw-
dził Filumenę (Hec. 253); kiedy Pamfil oświadcza, że nie z jego winy 
doszło do separacji (Hec. 476); kiedy Fidyp zapewnia Myrrinę, że 
on umiałby zaradzić krzywdzie wyrządzonej córce (Hec. 560–561) – 
widz nie dostrzega w tym ironii dramatycznej, bo nie wie, że Pam-
fil, dopuszczając się gwałtu na swej przyszłej żonie, rzeczywiście ją 
skrzywdził i  stał się przyczyną separacji, której Fidyp z pewnością 
nie zdołałby zaradzić. 

To prawda, że pominięcie przez komediopisarza ekspozycyjne-
go prologu, który odkryłby przed odbiorcą sekret związany z ojco-
stwem dziecka, niemal uniemożliwia posłużenie się ironią tragicz-
ną82. Warto jednak zauważyć, że taka konstrukcja fabuły, w  której 
widzowie wiedzą zawsze tylko tyle, ile bohaterowie83, ma również 
swoje zalety. Przede wszystkim poeta prowadzi z odbiorcą pewien 
rodzaj gry: pokazując na scenie niepodlegających metamorfozie bo-
haterów, wpływa na uczucia, jakimi obdarza ich publiczność. 

Kiedy widz początkowo słyszy od Parmenona (Hec. 177–181) 
o  niechęci Filumeny do kontaktów z  Sostratą, mimowolnie ulega 
stereotypom („omnes socrus oderunt nurus” – „Wszystkie teścio-
we nienawidzą synowych”, Hec. 201) i winą za to obarcza teściową. 
Laches, który przybywa ze wsi, by ująć się za krzywdą dziewczyny, 

82 Tenney Frank (1928: 320) zwraca uwagę, że do czasów Teściowej nie pojawiła się 
w antycznym teatrze sztuka, w której publiczność byłaby tak często i aż do tego 
stopnia zaskakiwana. Zwykle wtajemniczano ją w zawiłości fabuły i  akcji już 
w prologu. 

83 George E. Duckworth (1994: 234–235), nie podważając opinii o skłonności Te-
rencjusza do trzymania widza w niepewności i zaskakiwania go, dodaje, że pu-
bliczność wie niekiedy więcej niż postaci, ale oczywiście nie całą prawdę. Ba-
dacz ma tu jednak na myśli szczególne sytuacje, kiedy jeden z bohaterów (a wraz 
z nim i odbiorcy) odkrywa część tajemnicy nieznanej pozostałym osobom sztu-
ki. Wówczas widz rzeczywiście lepiej orientuje się w sekretach niż niewtajemni-
czeni i w takiej konfiguracji jest możliwe posłużenie się ironią tragiczną. 
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jawi się jako szlachetny i wrażliwy starzec. Ale gdy wiadomo już, że 
przyczyną odejścia Filumeny jest jej ciąża (z czego widz wcześniej 
nie zdawał sobie sprawy), Sostratę postrzega się jako najbardziej po-
krzywdzoną i niesłusznie oskarżaną postać, która wykazuje jeszcze 
tak wielką wspaniałomyślność, że z własnej woli chce się usunąć, by 
nie stać młodym na drodze do szczęścia. Na jej tle Laches zachęcają-
cy żonę do opuszczenia domu wydaje się małodusznym i pozbawio-
nym serca mizoginem (Hec. 607–612).

Pamfil początkowo sprawia wrażenie niepoważnego lekko-
ducha, który zaangażowany w związek z heterą zgadza się na ślub 
z inną, czym łamie przysięgę daną Bakchidzie i  jednocześnie serce 
Filumenie (Hec. 115–156). Później, kiedy obiecuje zachować w se-
krecie przedślubną przygodę żony i prawdziwie ubolewa nad tym, co 
się stało, jawi się jako kochający, wspaniałomyślny mąż (Hec. 365– 
–406). Być może anagnorismos i odkrycie ojcostwa dziecka wpłynę-
łoby na kolejną zmianę nastawienia odbiorców do Pamfila, gdyby 
nie jego prawie natychmiastowe pojawienie się i bezbrzeżna radość, 
z jaką przyjmuje wiadomość, że bez przeszkód może znów połączyć 
się z żoną (Hec. 841–853). Podobnie zmienne uczucia budzi także 
Bakchida – od potępienia jej napastliwości do podziwu dla wielko-
duszności. 

W trakcie tej sztuki widz jest zatem zmuszony do ciągłej weryfi-
kacji swojej opinii o bohaterach, obdarzając ich już to sympatią, już 
to niedowierzającym zdziwieniem84. To spory krok naprzód w sposo-
bie konstruowania charakterów – postaci jeszcze nie ulegają meta-
morfozie, ale ulega takiej przemianie ocena widzów. 

84 McGarrity (1980/1981: 149–156) widzi tę komedię jako nieustanną próbę wery-
fikacji prawdziwego charakteru postaci z  ich reputacją narzuconą przez kon-
wencję palliaty. Przy takim założeniu nie tylko Pamfil, Sostrata i Bakchida oka-
zują się inni niż ogólnie panująca o nich opinia, ale także postaci drugoplanowe 
zadają kłam przyklejonej im etykietce – Parmenon nie jest sprytnym niewolni-
kiem, a Filota pozbawioną serca heterą. 



rozdział 6
Bracia (Adelphoe)

Il. 7. Postaci występujące w przedstawieniu Bracia. Miniatury pochodzą ze średnio-
wiecznego kodeksu (Codex Parisinus; za: Omont 1907) 
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Il. 7. Postaci występujące w przedstawieniu Bracia. Bohaterowie stanowiący maski rodzinne skupieni są wokół domów, do których 
należą. Poniżej strzałek usytuowano postaci przychodzące ze wsi lub forum – im bliżej środkowej osi symetrii, tym ważniejsza postać. 
Znaczących bohaterów komedii dodatkowo przedstawiają miniatury ze średniwiecznego kodeksu (Codex  Parisinus; za Omont).   
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Relacje między ojcami a synami stanowiące ulubiony temat Teren-
cjusza powracają raz jeszcze w Braciach. Wprawdzie już w Za karę, 
a potem w Pasożycie Formionie na scenie pojawili się dwaj ojcowie 
o odmiennych pomysłach na wychowanie swoich dzieci, ale w Bra-
ciach schemat ten został zrealizowany w sposób szczególny85.

Poeta jakby świadomie rezygnuje z popularnych motywów (roz-
poznania) czy postaci (pasożyta, hetery), by w całości skupić się na 
charakterach dwóch antagonistów. Wszystko, co dzieje się na sce-
nie, jest wynikiem liberalizmu Micjona lub autorytaryzmu Deme-
asza, wzmocnionych dodatkowo antytetycznym zestawieniem urba-
nitas i rusticitas. Nie ma tutaj intryg, podstępów, chytrych pułapek 
zastawionych przez młodzieńców do spółki z niewolnikami. Siłą tej 
sztuki są przede wszystkim niezwykle sugestywnie i wnikliwie za-
prezentowane portrety psychologiczne, które zdają się też sta-
nowić odzwierciedlenie postaw dwóch wielkich Rzymian tamtej 
epoki, Katona Starszego i jego przeciwnika politycznego, Emiliusza 
Paulusa. 

85 Fantham (1971: 972–974) wskazuje na podobieństwo fabuły w Za karę i w Bra-
ciach: obie sztuki pokazują relacje kontrastowo zestawionych ojców w stosun-
ku do synów, których romans stał się przyczyną konfliktu; jeden z młodzieńców 
jest silniejszą osobowością o większym poczuciu moralności (Kliniasz, Eschi-
nus) i jego miłość znajduje finał w małżeństwie; drugi słabszy (Klitifon, Ktezy-
fon) jest zaś uwikłany w romans z heterą. Także schemat prowadzenia fabuły 
jest bliźniaczo podobny: obie komedie otwierają ojcowie rozważaniami na te-
mat wychowania i uczuć dla własnych synów; II akt jest zdominowany przez sy-
nów i ich historie miłosne; w obu sztukach pojawia się pomocny sługa (Syrus); 
akt III w obu komediach wprowadza ojców w miłosne zawirowania ich chłop-
ców, przy czym miłość do córek obywatelskich (do wybranek stabilniejszych 
młodzieńców) znajduje szczęśliwe zakończenie wcześniej niż zapadną decyzje 
dotyczące drugich par; jeden z młodzieńców przestaje się już pojawiać w akcie IV; 
a konfrontacja między ojcami stanowi ramę zamykającą całą intrygę. Ponad-
to zawsze jeden z ojców (Chremes, Demeasz) krytykuje drugiego (Menedema, 
Micjona) i w końcowym akcie musi uznać swoją pomyłkę. Fantham (1971: 977) 
podkreśla jednak, że Bracia są bardziej skomplikowani: fakt, że Micjon zaadop-
tował Eschina, usprawiedliwia mieszanie się Demeasza w  wychowanie mło-
dzieńca i przez to potęguje efekt dramatyczny.
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Akt I (Ad. 26–154)

Sztuka rozpoczyna się nietypowo – otwiera ją długi, liczący 55 wer-
sów, monolog, wygłaszany przez jedną z głównych postaci, Micjona 
(I, 1). Starzec wychodzi przed dom i, rozglądając się dookoła, przy-
wołuje niewolnika o  niespotykanym w  komedii imieniu, Storaks, 
które oznacza pachnącą żywicę. Już zatem pierwsze słowo informu-
je, że właściciel takiego sługi to zapewne człowiek o wyrafinowanym 
smaku, doceniający luksus i wielkomiejskie życie. Dalsza część mo-
nologu upewnia, że tak jest w istocie. 

Micjon wyszedł o świcie przed dom w nadziei, że może wrócili 
już niewolnicy wysłani po biesiadującego w  mieście syna. Osobi-
ście ich wyprawił, by oświetlali mu drogę powrotną. Ta przedłużają-
ca się młodzieńcza zabawa przysparza staremu tylko trosk. Martwi 
się o przybranego syna, by nie przytrafiło mu się coś złego. Kocha 
go jak rodzone dziecko, chociaż ten jest właściwie tylko jego bra-
tankiem, a to niekiedy staje się przyczyną konfliktów z jego natural-
nym ojcem.

Micjon jest świadom tego, że on i jego brat Demeasz różnią się 
nie tylko charakterem, ale i pomysłem na życie. Demeasz mieszka 
na wsi, ciężko pracuje, boryka się z biedą, ożenił się i spłodził dwóch 
synów. Niedostatek zmusił go do oszczędności, a surowość wieśnia-
czego losu nadała mu rys gbura pozbawionego wielkomiejskiej ele-
gancji. Ponieważ nie starczało mu środków finansowych, bracia 
uzgodnili, że starszy z chłopców, Eschinus, zostanie zaadoptowany 
przez Micjona, który zamożnie i wygodnie żyje w mieście, rozkoszu-
jąc się urokami kawalerskiego stanu. Umówili się przy tym, że De-
measz nie będzie się wtrącał w wychowanie swego pierworodnego, 
ale trudno mu dotrzymać tego zobowiązania, zwłaszcza że ma kom-
pletnie odmienny niż brat pogląd na to, jak należy traktować dzieci. 

Micjon całym sercem kocha przybranego Eschina, a ponieważ 
z natury jest hojny, nie szczędzi chłopcu niczego. Przy tym w odróż-
nieniu od wszystkich innych komediowych ojców nie upiera się, że 
wie najlepiej, co jest dla syna najlepsze. Dlatego przyznaje, że często 
musi przymykać oko na sprawki swego wychowanka, ale w zamian 
może się cieszyć niezwykłym wręcz zaufaniem. Micjon nie ma wątp- 
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liwości, że Eschinus otwarcie z nim o wszystkim rozmawia, nigdy go 
nie okłamie ani nie oszuka. Ta szczerość zdaniem Micjona wypły-
wa nie ze strachu, ale z prawdziwego szacunku i zażyłości, jaka łą-
czy ojca i syna. 

Demeasz jednak nie wierzy w  takie liberalne metody wycho-
wawcze i uważa, że brat marnuje mu chłopca. Ma mu za złe zbyt-
nie pobłażanie, a  zwłaszcza finansowanie młodzieńczych miłostek 
i hulanek. 

Micjon, skarżąc się w monologu na ciągłe narzekania Demeasza, 
daje wykład swego edukacyjnego credo i przeciwstawia mu poglądy 
brata. Przede wszystkim uważa, że nie należy zmuszać do posłuszeń-
stwa strachem, ale dobrocią i wyrozumiałością zasłużyć na zaufanie 
i przywiązanie. W przeciwnym wypadku nie będzie różnicy między 
ojcem a tyranem. 

Rozważania te przerywa nadejście Demeasza. Micjon już z dale-
ka widzi, że brat czymś się trapi, co zwykle oznacza awanturę. 

Monolog Micjona przygotował widza na to, że Demeasz będzie 
pozbawionym wielkomiejskiej ogłady wieśniakiem (I, 2). Już pierw-
sze słowa potwierdzają prawdziwość opisu. Na kurtuazyjne powita-
nie ze strony brata Demeasz w ogóle nie odpowiada, tylko od razu 
przystępuje do ataku – zarzuca mu zły wpływ na chłopca, który nie 
znając żadnych ograniczeń, właśnie włamał się do domu stręczyciela 
i porwał stamtąd heterę. W relacji nie bez znaczenia okazuje się roz-
głos tego postępku, o którym mówi już całe miasto. Demeasz, roz-
prawiając o Eschinie, wbrew wcześniejszym ustaleniom traktuje go 
jak „wspólnego” syna, ale winą za jego czyny obarcza już wyłącznie 
Micjona, a  jako przykład godny naśladowania wskazuje „swojego” 
Ktezyfona. Obaj starcy są głęboko przekonani, że wiedzą o swoich 
chłopcach wszystko. I dopiero fabuła tej komedii zmusi ich do skon-
frontowania tej wiary z rzeczywistością. 

Micjon stara się uśmierzyć gniew Demeasza, dlatego bagatelizu-
je wybryki Eschina i nawet postuluje popuszczenie cugli drugiemu 
chłopcu, by mógł wyszumieć się w stosownym do tego czasie, czyli 
kiedy jest jeszcze młody. Demeasz jednak nie daje się zbić z tropu 
i  znów powraca do skandalu w  domu stręczyciela. Wówczas Mi-
cjon przypomina o umowie niewtrącania się i w zawoalowany spo-
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sób grozi, że odda swego wychowanka z powrotem. Demeasz czuły 
na punkcie wydatków, natychmiast kończy z narzekaniem, a swoje 
wcześniejsze zarzuty tłumaczy jedynie ojcowską troską.

Dopiero gdy starszy brat znika ze sceny, Micjon ujawnia, co na-
prawdę myśli o  postępowaniu Eschina86. Wcześniej bagatelizował 
całe zdarzenie, ponieważ nie chciał Demeaszowi pokazać, że też się 
tym trapi87. Ale martwi go nieustanna pogoń młodzieńca za przy-
jemnościami. Nie tyle smuci go rozrzutność syna, co jego zmienność 
w uczuciach. Najbardziej przygnębia go zmiana planów – Eschinus 
wszak mówił niedawno, że chce się żenić, a tu znów powrót do daw-
nego życia. Micjon jednak, odmiennie niż Demeasz, zanim podej-
mie jakiekolwiek działanie, postanawia dowiedzieć się dokładnie, co 
się stało. I w tym celu udaje się na forum, by porozmawiać z chłop-
cem osobiście.

Akt II (Ad. 155–287)

Na pustą scenę wbiega stręczyciel Sannion, wołając o pomoc i wspar-
cie w nieszczęściu, jakie go spotkało (II, 1). W tym samym momen-
cie Eschinus uspokaja przerażoną heterę Bakchidę i zapewnia, że ze 
strony dawnego właściciela nic jej już nie grozi88. Nie będzie prze-

86 Lloyd-Jones (1973: 282) zwraca uwagę, że cały wcześniejszy dialog nie od-
zwierciedla prawdziwego stosunku Micjona do wydarzeń. A zatem Terencjusz 
przez tego rodzaju zabieg zwodzi nieco publiczność, bo nie mówi jej od razu 
wszystkiego. 

87 Jeśli przyjąć interpunkcję Jovialisa (wpisaną do Bembinusa z Kalliopiuszy), to 
wypowiedź Micjona brzmi jeszcze ostrzej. Starzec nie mówi, że „Demeasz miał 
rację, ale nie we wszystkim” (interpunkcja Donata), tylko że „miał rację, ale na-
wet nie we wszystkim się orientował”; zob. Ashley and Clark (1986: 262–263). 
Uznanie wersji Jovialisa tym bardziej podkreślałoby różnicę między postawą 
Micjona reprezentowaną wobec brata a tym, co rzeczywiście myślał o postęp-
kach Eschina. 

88 Z relacji Demeasza wiadomo, że wiele osób widziało porwanie hetery (Ad. 91–
–92). Nic więc dziwnego, że Terencjusz, a przed nim Difilos (z którego kome-
dii Synapothnescóntes pochodzi ta scena) chcieli rozegrać ją na oczach widzów. 
Vincent J. Rosivach (1973: 85–86) zwraca jedynie uwagę na pewne niejasno-
ści związane z  pierwszą kwestią, która należy zwykle do postaci otwierającej 
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cież ryzykować następnej awantury. By jednak nie kusić losu, zleca 
niewolnikowi Parmenonowi obronę dziewczyny, co kończy się po-
liczkiem wymierzonym stręczycielowi. Jak nietrudno się domyślić, 
widownia staje się świadkiem ucieczki z wykradzioną dziewczyną, 
którą Parmenon, wymierzywszy drugi cios stręczycielowi, wprowa-
dza już bezpiecznie do domu. 

Tymczasem Sannion próbuje dowiedzieć się przyczyny porwa-
nia i napaści. Zadaje więc serię pytań, które mają ustalić, o co tak 
naprawdę chodzi. Eschinus nie wdaje się w dyskusję, raczej groźbą 
przemocy zmusza stręczyciela do wysłuchania propozycji, jaką przy-
gotował dla niego. Oferuje mu zwrot kosztów zakupu dziewczyny, 
czyli 20 min. Gest to nad wyraz szczodry i wspaniałomyślny, ponie-
waż zwykle w podobnych sytuacjach komediowi amanci dowodzili 
przed sądem szlachetnego pochodzenia swych ukochanych, co dla 
stręczyciela oznaczało nie tylko utratę zainwestowanych pieniędzy, 
ale wyrok sądowy za handel wolnymi ludźmi89. Eschinus, odchodząc 

daną scenę. Wypowiada ją stręczyciel, a przecież powinien gonić uciekających, 
czyli pojawić się dopiero po Eschinie, heterze i niewolniku. Ponadto niezrozu-
miałe wydaje się pozostawanie uciekinierów na ulicy, skoro wejście do domu 
gwarantowało szczęśliwe zakończenie porwania. Rosivach proponuje uznać, że 
Sannion ucieka przed bijącym go Parmenonem, a Eschinus swoje uspokajają-
ce słowa kieruje właśnie do stręczyciela. I dopiero po pobiciu Sanniona Bakchi-
da wchodzi do środka. Donat milczy w tej sprawie, ale wydawcy i komentatorzy 
przyjmują wskazówkę Eugrafiusza (ad Ad. 156–157), który widzi w  uspokaja-
jących słowach młodzieńca wypowiedź skierowaną do dziewczyny. David W. 
Frauenfelder (1996: 26–27) proponuje jeszcze inne rozwiązanie – uważa, że 
Eschinus zwleka z wprowadzeniem Bakchidy do domu nie tylko ze względów 
widowiskowych (sceny bijatyk są niezwykle atrakcyjne w teatrze). Jego zdaniem 
stręczyciel, który pierwszy wbiegł na scenę (stąd pierwsza kwestia należy do 
niego), zatarasował drzwi do domu Micjona, wiedział bowiem, że kiedy dziew-
czyna znajdzie się w środku, znikną szanse na jej odzyskanie. O tym, że wejście 
jest w jakiś sposób blokowane, świadczy choćby rozkaz wydany niewolnikowi, 
by otworzył drzwi (Ad. 167), a przecież nigdzie w komedii nie ma podobnego 
polecenia, jeśli tylko wejście nie jest w jakiś szczególny sposób zamknięte. Taka 
sytuacja sceniczna tłumaczy późniejsze rękoczyny i nakaz zostawienia hetery 
w spokoju (Ad. 172).

89 Lloyd-Jones (1973: 281) dowodzi, że Eschinus blefuje, grożąc stręczycielowi są-
dem. Nie ma żadnych informacji o  pochodzeniu Bakchidy. Gdyby była rze-
czywiście wolno urodzona, Sannion postąpiłby najkorzystniej, przyjmując 
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do domu, każe się Sannionowi zastanowić, co jest dla niego korzyst-
niejsze – przyjęcie rekompensaty czy proces w sądzie. Stręczyciel na-
rzeka, biadoli, płacze, ale w końcu się zgadza. Boi się tylko, czy mło-
dzieniec rzeczywiście mu zapłaci i czy po zakończeniu transakcji nie 
oskarży go jednak o handel wolnymi kobietami.

Utyskiwania i  narzekania Sanniona przerywa niewolnik Syrus 
(II, 2). Jeszcze w drzwiach zapewnia swego Eschina, że tak popro-
wadzi negocjacje, by ich rezultat wydał się stręczycielowi dobrym 
interesem. I rzeczywiście, trzeba przyznać, że niewolnik okazuje się 
niezwykle zręczny. Tłumaczy, że najlepiej od razu przystać na pro-
ponowane 20 min. Uświadamia bowiem Sannionowi, jak wygląda 
jego sytuacja w związku z zaplanowaną wyprawą na Cypr. Wylicza: 
statek wynajęty, towary zakupione, lada moment trzeba wypływać 
w podróż, nie będzie zatem czasu na procesowanie się z Eschinem. 
Posunięcie jest bardzo zręczne i stręczyciel natychmiast pojmuje, że 
jeśli nie wyruszy na Cypr, to poniesie wielkie straty, a  jeśli z kolei 
odłoży sprawę o rekompensatę za Bakchidę do czasu powrotu, to ta 
zwłoka nie wpłynie pozytywnie na wysokość odszkodowania. Uzna-
je więc, że lepiej zgodzić się na niesatysfakcjonującą kwotę niż ryzy-
kować straty na Cyprze czy dochodzenie swych praw później. 

Syrus, widząc, że Sannion zrobił już rachunek zysków i strat, do-
rzuca jeszcze radę, która ma tym bardziej skłonić go do zawarcia 
ugody z młodzieńcem. Namawia, by przyjąć od razu oferowane pie-
niądze, ale tym razem podaje kwotę 10 min. Ta bezczelna propo-
zycja sprawia, że stręczyciel jest gotów już bez dyskusji zgodzić się 
na finansowe rozliczenie pod warunkiem otrzymania proponowanej 
wcześniej sumy 20 min. Płaszczy się przy tym przed Syrusem i obie-
cuje mu swoją wdzięczność, jeśli tylko pomoże mu załatwić do koń-
ca całą sprawę.

Pertraktacje przerywa młodszy z młodzieńców, Ktezyfon, który 
właśnie nadchodzi od strony forum (II, 3). Syrus z daleka już widzi 
szczęście malujące się na jego twarzy i domyśla się, że to z powodu 

oferowane mu pieniądze i na to zapewne liczy młodzieniec. Z drugiej jednak 
strony, gdyby Eschinus rzeczywiście wierzył, że dziewczyna jest wolno urodzo-
na, nie proponowałby rekompensaty.
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dziewczyny. A chłopiec upewnia go, że się nie myli. Widzowie przy 
tej okazji dowiadują się o  jakiejś szczególnej przysłudze wyświad-
czonej mu przez brata z narażeniem własnej reputacji. Ani niewol-
nik, ani młodzieniec nie mówią wprost, że to dla Ktezyfona Eschinus 
porwał Bakchidę, ale trudno nie zrozumieć, o jaką awanturę i plot-
ki może chodzić. 

Zanim Ktezyfon zdążył wejść do domu, by podziękować bratu, 
Eschinus wypada na ulicę (II, 4), krzycząc: „gdzie jest ten oszust?” 
(„ubist ille sacrilegus?”, Ad. 265). Kiedy jednak dostrzega Ktezyfo-
na, z  radością mówi: „Właśnie ciebie szukam” („te ipsum quaero”, 
Ad. 266), co tworzy komiczne zestawienie. Eschinus zjawił się bo-
wiem na scenie, by rozmówić się ze stręczycielem, który na określe-
nie „oszust” reaguje jak na własne imię lub pseudonim zawodowy. 

Z rozmowy między braćmi wynika, że łączy ich szczególna więź. 
A mimo to Ktezyfon wstydził się opowiedzieć bratu o swoich kło-
potach miłosnych i wolał porzucić ojczyznę niż poprosić o pomoc.  
Na szczęście problem już został rozwiązany: na chłopca w domu cze-
ka ukochana Bakchida, a stręczyciel bez dyskusji przystaje na pro-
pozycję. Sannion i Eschinus udają się zatem na forum, by dopełnić 
transakcji. Jedynie Ktezyfon niepokoi się, by jego ojciec Demeasz nie 
dowiedział się o całej sprawie. Ale Syrus rozprasza te obawy i zapo-
wiada wesołą ucztę. 

Akt III (Ad. 288–516)

Tymczasem na scenie pojawiają się mieszkanki drugiego domu (III, 1). 
Sostrata w desperacji zastanawia się, co się teraz stanie. Towarzyszą-
ca jej piastunka Kantara, jakby nie rozumiejąc metaforycznego zna-
czenia tego pytania, rzeczowo opisuje etapy mającego zaraz nastąpić 
porodu. Rozmowa na temat akuszerki i nieobecności Eschinusa po-
zwala domyślić się, że córka Sostraty, Pamfila, właśnie rodzi dziecko, 
którego ojcem jest młody sąsiad. Sostrata martwi się całą sytuacją, 
ponieważ jako wdowa nie należy do zasobnych i nie ma nikogo, kto 
zadbałby o dobro jej córki. Kantara pociesza ją, że Eschinus to bar-
dzo dobra partia. 
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Chwilę później spokój Sostraty burzy Getas, jej jedyny sługa, 
który z impetem wbiega na scenę, wykrzykując coś o tragedii i nie-
szczęściu, opuszczeniu i skandalu (III, 2). Z nieskładnych gróźb i po-
mstowań można jedynie wnosić, że rzecz godzi w Pamfilę, a odpo-
wiedzialność za to spada na cały dom Micjona, w  szczególności 
jednak na Eschina i Syrusa. 

Ponieważ ani Sostrata, ani Kantara nie mogą się domyślić, co na-
prawdę się stało, podchodzą bliżej, by wypytać o szczegóły. Getas za-
chowuje się jak typowy „biegnący niewolnik” (servus currens): naj-
pierw nie pozwala się zatrzymać, bo pędzi z pilną wiadomością do 
swych pań, a potem dysząc i sapiąc, cedzi im informacje słowo po 
słowie. Kiedy wreszcie nabiera tchu, opowiada o uprowadzeniu he-
tery przez Eschina. 

Sostrata jest zdruzgotana. Wierzyła święcie w zapewnienia mło-
dzieńca o miłości do Pamfili i była pewna, że zgodnie z obietnicą 
ożeni się i  uzna dziecko. Getas, myślący pragmatycznie, stara się 
skłonić swą panią do podjęcia decyzji, jak postąpić w  tej sprawie. 
Namawia ją do utrzymania wszystkiego w tajemnicy, ale kiedy So-
strata postanawia walczyć o szczęście i  reputację córki, nie próbu-
je jej odwodzić od tego zamiaru. Zgodnie więc z poleceniem udaje 
się, by sprowadzić Hegiona, krewnego i bliskiego przyjaciela zmarłe-
go męża Sostraty. On jako mężczyzna, czyli prawny opiekun obu ko-
biet, będzie reprezentował ich interesy. Kantara zostaje zaś wysłana 
po akuszerkę, a Sostrata wraca do córki.

Na scenie ponownie pojawia się Demeasz (III, 3). On również 
jest przerażony, ale tym razem nie porwaniem hetery (bo tę nowi-
nę już przetrawił), a udziałem młodszego syna w inkryminowanym 
przedsięwzięciu. Oczywiście winą za wciąganie Ktezyfona w łajdac-
twa obarcza Eschina. Rzecz jasna nie ma pewności, co naprawdę się 
zdarzyło, postanawia więc wybadać Syrusa. Ponieważ obawia się, że 
niewolnik szczerze mu nic nie powie, chowa się przy domu, by pod-
słuchać jego rozmowę z resztą sług.

Syrus właśnie relacjonuje im postawę Micjona, który dowiedziaw-
szy się wszystkiego (więc także i tego, dla kogo uprowadzono heterę), 
ucieszył się jak dziecko. Nie tylko pochwalił syna i podziękował nie-
wolnikowi za pomoc, ale także dał pieniądze dla stręczyciela i dorzu-
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cił pół miny dla Syrusa. Nietrudno zrozumieć, dlaczego podsłuchują-
cy ich Demeasz wybucha gniewem i nie szczędzi gorzkich słów.

Jakby tego jeszcze było mało, Syrus na jego oczach czyni przy-
gotowania do wystawnej uczty i kpi z niego. Z ironią pyta, czy tak 
jak Micjon pozwoliłby synowi na heterę, a gdy Demeasz zapewnia, 
że pół roku wcześniej wiedziałby o podobnych zamiarach Ktezyfo-
na, chwali jego czujność. Syrus korzysta z okazji, by pozbyć się De-
measza i  wysłać go z  powrotem na wieś. Opowiada więc staremu 
zmyśloną historię o oburzeniu Ktezyfona z powodu porwanej hete-
ry, czym rozczula go do łez. Demeasz wzruszony, że wreszcie znalazł 
kogoś, kto docenia jego metody wychowawcze, objaśnia swoje edu-
kacyjne credo, które chwilę później niewolnik parodiuje, opowiada-
jąc w ten sam sposób o swoich metodach kulinarnych. 

Ponieważ Syrus zapewnia, że Ktezyfon poszedł na wieś, Deme-
asz postanawia również wrócić do domu. Zanim jednak zdążył opu-
ścić miasto, dostrzegł nadchodzącego Hegiona, przyjaciela z  dzie-
ciństwa, który w  jego opinii jest niezwykle uczciwy i  honorowy. 
Postanawia więc przywitać się z nim.

Hegion, jak można się domyślać, nie jest sam (III, 4). Towarzy-
szy mu wysłany przez Sostratę Getas, który przekazał już zapewne 
informacje o porodzie Pamfili i plotki o skandalu związanym z po-
rwaniem hetery. Hegion dziwi się, że Eschinus mógł dopuścić się ta-
kich rzeczy. Demeasz, słysząc tylko ten komentarz, sądzi, że chodzi 
o uprowadzoną Bakchidę. Jakież więc jest jego zdziwienie, gdy do-
wiaduje się o ciężarnej dziewczynie, z którą Eschinus powinien się 
ożenić. Napięcie dramatyczne potęgują dochodzące z domu krzyki 
rodzącej właśnie Pamfili. 

Hegion domaga się od Demeasza zapewnienia, że w  tej spra-
wie jego rodzina postąpi, jak nakazuje prawo i obyczaj, czyli zmu-
si chłopca do małżeństwa. Jest stanowczy i nieugięty, zapowiada, że 
nie cofnie się nawet przed dochodzeniem sprawiedliwości przed są-
dem. Zostawia z tymi rewelacjami swego rozmówcę i wraz z Geta-
sem udają się do Sostraty. Demeasz przybity wiadomością, która po-
twierdziła jego najgorsze obawy, zmierza do brata, by omówić z nim 
te kwestie. 
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Hegion szybko rozmówił się z  Sostratą i  gdy tylko Demeasz 
zniknął, znów pojawia się na scenie (III, 5). Tym razem chce spotkać 
się z Micjonem, by od niego także domagać się honorowego rozwią-
zania problemu albo przynajmniej jasnej deklaracji odmownej, by 
wiedział, co należy dalej robić. Żegna się z Sostratą w drzwiach, pro-
sząc ją, by się nie martwiła i pocieszała także Pamfilę. 

Akt IV (Ad. 517–762)

Tymczasem Ktezyfon, który w  domu Micjona miło spędza czas 
z Bakchidą, boi się, by ojciec nie przyłapał go na tych przyjemno-
ściach (IV, 1). Rozgląda się więc bojaźliwie przed domem, ale Syrus 
zaręcza, że Demeasz dawno już poszedł na wieś. Niewolnik bowiem 
nie wie, że stary zmienił zdanie po rozmowie z Hegionem i pozostał 
w mieście, by zobaczyć się z bratem. Ktezyfon z rozmarzeniem snu-
je wizję, jakby to było wspaniale, gdyby wieś była w odległości nie-
możliwej do przebycia w ciągu jednego dnia. Zadowoliłoby go tak-
że, gdyby praca na roli tak zmęczyła ojca, by trzy dni nie mógł wstać 
z łóżka. Ponieważ żaden z tych wariantów nie jest możliwy do zre-
alizowania, chłopiec prosi sługę o naukę, jak ma postąpić, gdyby jed-
nak ojciec się zjawił i pytał, na czym jego syn strawił dzień. Lekcja, 
jakiej Syrus udziela Ktezyfonowi, dowodzi jedynie przebiegłości nie-
wolnika i  zupełnej nieporadności młodzieńca, który nawet w  naj-
prostszych sprawach nie potrafi kłamać. Syrus, widząc, że uczeń jest 
niezdolny, uspokaja go zapewnieniem, że bez jego pomocy poradzi 
sobie z gniewem Demeasza. Ma na niego niezawodną metodę – wy-
chwala przed nim Ktezyfona, a staremu aż łzy płyną z radości. Nie-
wolnik nie zdążył jeszcze wyjaśnić szczegółów, gdy na końcu ulicy 
pojawił się „wilk, o którym była mowa” (lupus in fabula, Ad. 537). 
Młodzieniec więc czym prędzej chowa się z  powrotem do środka 
i z ukrycia jedynie dopytuje, czy to o niego chodzi. 

Demeasz nie dostrzega tego, co dzieje się przy domu, bo duma 
nad pewną szczególną prawidłowością, która mu się przytrafia – 
uważa, że tylko on jeden dostrzega zawsze kłopoty, on jeden przed 
nimi przestrzega, a potem on jeden musi się z nimi borykać (IV, 2). 
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Zabawnie brzmi to oświadczenie w ustach postaci, która jako jedy-
na o niczym nie wie. 

Syrus postanawia zabawić się kosztem Demeasza. Dlatego te-
atralnie żali mu się na Ktezyfona, który ponoć dotkliwie go pobił, 
dowiedziawszy się o jego udziale w porwaniu hetery. Stary jest za-
chwycony postawą chłopca i  zamiast współczuć pobitemu słudze, 
jeszcze pochwala postępek syna. Jednak inny problem sprowadził 
Demeasza z powrotem przed dom Micjona – szuka brata, żeby po-
rozmawiać z nim o ciąży Pamfili. Syrus wykorzystuje okazję i aby za-
kpić ze starego, każe mu udać się do warsztatu na drugim końcu mia-
sta, bo – jak mówi – tam właśnie przebywa Micjon. Opisując drogę, 
wysyła go pod nieistniejący adres90. A kiedy już udało się wyprawić 
Demeasza na długą przechadzkę po mieście, niewolnik postanawia 
zadbać o siebie i spędzić dzień na leniwym sączeniu z dzbana. 

Tymczasem od strony forum nadchodzi poszukiwany przez De-
measza Micjon (IV, 3). Towarzyszy mu oczywiście Hegion, który, tak 
jak wcześniej informował Sostratę, poszedł porozmawiać na temat 
związku Eschina z Pamfilą. Już pierwsze słowa ich konwersacji wska-
zują, że panowie doszli do porozumienia. Micjon zapewnia swego 

90  Już Frank (1936: 470–472) uznał, że topografia opisana przez Syrusa nie może 
dotyczyć Aten, lecz Rzymu. Jednak dokładne ustalenie miejsc i drogi pozostaje 
wyłącznie w kręgu hipotez. Frank zakładał, że opis odnosi się do drogi na Ka-
pitol w kierunku świątyni Apollina lub do miejsc poza miastem. Z kolei Gilu-
la (1991a: 246–247) uważa, że wspomniany w opisie targ mięsny jest targowi-
skiem zbudowanym przez Marka Fulwiusza Nobiliora w 179 r. p.n.e., a bramę 
identyfikuje jako Porta Trigemina. Oba te punkty z  pewnością łatwo zostały 
rozpoznane przez publiczność, która doskonale rozumiała, co Demeasz miał 
na myśli, mówiąc: „Złaziłem całe miasto” („perreptavi usque omne oppidum”,  
Ad. 715). Jak niezwykle trudno o jednoznaczną interpretację, widać na przykła-
dzie wyjaśnień Alana Griffithsa (1995: 135–137), który we wskazówkach Syrusa 
dopatruje się aluzji do opisywanej przez Heraklesa w Żabach najkrótszej dro-
gi do Hadesu. Syrus rzuca za Demeaszem inwektywą nawiązującą do śmier-
ci („Ozdobo katafalku” – silicernium, Ad. 587), każe mu rzucić się z góry na łeb 
na szyję („Puść się tamtędy” – „hac te praecipitato”, Ad. 575), a potem mówi 
mu o świątyni i drzewie figowym (caprificus, Ad. 577), które stanowiło łaciński 
substytut cyprysu (κυπάρισσος – kypárissos), drzewa rosnącego obok świątyni 
w Hadesie. Innymi słowy niewolnik wysyła Demeasza do Tartaru. Griffiths ma-
cellum odczytuje jako Forum Boarium, a zatem według niego celem Demeaszo-
wej przechadzki ma być Skała Tarpejska, znana jako miejsce kaźni złoczyńców. 
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rozmówcę, że nie trzeba dziękować za to, co jest oczywiste – w za-
istniałej sytuacji jest jasne, że wyrządzone krzywdy należy napra-
wić, a zatem dojdzie do ślubu. Ponadto zgadza się osobiście spotkać 
się z Sostratą, by wyjaśnić nieporozumienie i zapewnić, że Bakchida 
nie jest ukochaną jego Eschina. Kurtuazyjna wizyta człowieka o ta-
kiej pozycji, majątku i znaczeniu ma także nobilitujące znaczenie dla 
biednych i pozbawionych męskiej opieki kobiet. Hegion zdaje sobie 
sprawę ze wspaniałomyślności tego gestu.

Kiedy obaj starcy znikają za drzwiami Sostraty, na scenie zjawia 
się Eschinus (IV, 4). Wreszcie zrozumiał, jak może być interpretowa-
ne uprowadzenie przez niego hetery. Swoją rozpacz wyraża w par-
tii śpiewanej, jedynej kantyczce w tej komedii, co dodatkowo pod-
kreśla nastrój bólu i cierpienia. Od Kantary dowiedział się, co o nim 
myśli Sostrata, ale nic nie może poradzić. Wplątał się w sytuację bez 
wyjścia, ponieważ ze względu na brata nie może wyjawić całej praw-
dy. Żałuje też, że nie powiedział ojcu o Pamfili, bo jest niemal pewny 
zrozumienia z jego strony. Rozważając wszystkie za i przeciw, posta-
nawia zapukać91 do Sostraty i wyjaśnić nieporozumienie. 

Ku jego zdziwieniu w  drzwiach pojawia się Micjon (IV, 5). 
Eschinus jest zmieszany. Początkowo nawet wypiera się i twierdzi, że 
to nie on pukał. Ojciec, znając już całą prawdę, postanawia się trochę 
podroczyć. Mówi synowi, że przyjaciel prosił go o przyjście do domu 
sąsiadek, by służył za świadka na ślubie. Dziewczyna jest bowiem 
sierotą i ma wyjść za dalekiego krewnego z Miletu, który po ceremo-
nii zabierze ją do siebie. Micjon, chcąc poznać uczucia chłopca, in-
formuje go także o sprzeciwie matki, która uważa, że ojciec narodzo-
nego właśnie dziecka ma prawo pierwszy pojąć dziewczynę za żonę, 
jeśli tylko zechce. Eschinus z pasją i żarem opowiada się po stronie 
matki i wyrzuca ojcu bierne przyglądanie się, jak dziewczynę wyda-

91 Brown McC (1995: 72–73) zwraca uwagę, że Eschinus odwiedzał dziewczy-
nę codziennie (Ad. 293–294), był więc tam stałym gościem i zapewne nie mu-
siał pukać. Wcześniej Hegion i towarzyszący mu Micjon weszli do środka sami 
(Ad. 609). Pukanie ma więc zwrócić uwagę widzów na ważną scenę, która za 
moment nastąpi, zbudować napięcie i wzbudzić zainteresowanie. Ten motyw 
w  tradycji teatru komediowego łączy się zawsze z  komicznym wykpieniem. 
Także i tutaj Terencjusz nie pominie okazji, by zażartować z bohatera.
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ją za krewniaka z Miletu. A kiedy dochodzi do łez, Micjon wyzna-
je, że wie już o wszystkim, a ponieważ kocha swego syna, nie zostawi 
go z tym samego. Nie oznacza to jednak, że Eschina ominą gorzkie 
słowa prawdy. Micjon nie szczędzi mu wyrzutów, ale tyradę kończy 
radą, by już dłużej nie martwił się, bo dostanie Pamfilę za żonę92. Na-
stępnie wchodzi do domu, by przygotować wszystko do ślubu. 

Taka wspaniałomyślność i  troska wzbudzają w  sercu Eschina 
prawdziwą wdzięczność. W monologu rozpływa się więc nad dobro-
cią ojca i zapewnia o staraniach, by nawet niechcący nie zrobić cze-
goś, czego by sobie rodzic nie życzył. Chłopiec nie chce jednak opóź-
niać własnego wesela, więc bezzwłocznie znika w domu.

Na scenę za to wkracza zmordowany Demeasz (IV, 6). Przemie-
rzył całe miasto, ale nie znalazł opisanego mu warsztatu, a co gorsze, 
nie spotkał też brata. Dlatego postanowił wrócić do domu Micjona 
i tutaj na niego zaczekać.

Jak na zawołanie w drzwiach pojawia się Micjon (IV, 7). Miał 
właśnie udać się do Sostraty z  wiadomością, że wszystko gotowe 
do wesela. Demeasz na widok brata od razu przystępuje do ataku – 
oświadcza, że przynosi wiadomość o  kolejnym występku Eschina. 
Myśli, że zaskoczy informacją o Pamfili, a tymczasem to on jest zszo-
kowany, że Micjon wie o całej sprawie i tak spokojnie o niej mówi. 
Istotą nieporozumienia jest niepełna informacja, jaką posiada De-
measz. Słyszał już o porwanej heterze i o ciężarnej pannie z dobre-
go domu, z którą będzie trzeba się ożenić. Nie zdaje sobie natomiast 
sprawy, że Eschinus kocha tylko jedną z nich, a Bakchida jest przy-
jaciółką Ktezyfona. Dlatego bulwersuje go, że Micjon chce zarówno 
żonę, jak i heterę trzymać pod swoim dachem. 

Kiedy brat, tak jak pierwotnie planował, udaje się wreszcie do 
Sostraty, Demeasz głośno pomstuje na konieczność zawarcia mał-
żeństwa bez posagu, utrzymywanie Bakchidy, szastanie pieniędzmi 
i pławienie się w luksusach.

92 Brown McC (2007: 184–185) podkreśla, że jest to jedyna w całej komedii scena 
(z wyjątkiem ostatniej), w której ojciec spotyka się z synem. Nie ma podobnego 
spotkania Demeasza i Ktezyfona. 
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Akt V (Ad. 763–997)

Jakby na dowód słuszności Demeaszowych spostrzeżeń na ulicę wy-
chodzi kompletnie pijany Syrus, który pojadłszy i wypiwszy, posta-
nowił rozprostować nogi (V, 1). Stary nie szczędzi więc ostrych słów 
pod adresem całego domu i  panujących w  nim obyczajów. Syrus, 
który początkowo jak zwykle pokpiwał sobie z Demeasza, w końcu 
żałuje, że w ogóle ruszył się od stołu.

Na nieszczęście w drzwiach pojawia się Dromon z wezwaniem 
dla Syrusa, by udał się do Ktezyfona (V, 2). W ten sposób staje się ja-
sne, że poszukiwany przez cały dzień chłopiec siedzi u Micjona. Sy-
rus próbuje tłumaczyć Demeaszowi, że to nie jest jego syn, ale taki 
jeden pasożyt o tym samym imieniu, ale rozgniewany ojciec nie chce 
słuchać wyjaśnień i wpada do środka. Syrus, przewidując, co nastą-
pi, postanawia zaszyć się gdzieś w kącie i odespać wino. 

Tymczasem Micjon załatwił już z  Sostratą wszystkie sprawy 
i wychodzi od niej w tej samej chwili, w której oszołomiony Deme-
asz wypada z  sąsiedniego domu (V, 3). Jego krzyki i biadolenie są 
dobitnym dowodem, że już odkrył całą prawdę. Swój gniew kieru-
je jednak przeciwko bratu, czyniąc go odpowiedzialnym za depra-
wację obu synów. Największe pretensje ma o złamanie ustalonej za-
sady niewtrącania się we wzajemne metody wychowawcze. Micjon 
stara się załagodzić sytuację i przede wszystkim wskazuje na swoje 
nieograniczone możliwości finansowe, które spożytkowane na obu 
chłopców pozwolą Demeaszowi zachować własny kapitał nienaru-
szony. Ten argument przemawia do serca oszczędnego wieśniaka. 
Chciałby się jeszcze trochę pozłościć, ale zbliżające się wesele zmu-
sza go do pogodniejszego oblicza. 

Kiedy jednak zostaje sam, szczerze ocenia sytuację swoją i bra-
ta (V, 4). Widzi, że łagodność, wyrozumiałość i pobłażanie Micjo-
na zaskarbiły mu sympatię i wdzięczność obu chłopców, natomiast 
jego własna surowość i oszczędność wzbudziły wyłącznie niechęć. 
W  rozgoryczeniu postanawia więc spróbować odmiany i  postarać 
się być uprzejmym i szczodrym, by wszyscy go kochali i  liczyli się 
z nim.
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Pierwsza okazja, by poćwiczyć grzeczność, nadarza się wraz 
z wejściem na scenę Syrusa (V, 5). Niewolnik, wcześniej obcesowo 
potraktowany, bardzo dziwi się, gdy Demeasz nie tylko nazywa go 
„swoim drogim Syrusem”, ale jeszcze dopytuje, co u niego słychać 
i jak mu się wiedzie. Na dodatek składa mu bliżej nieokreślone obiet-
nice dowodów wdzięczności. Stary jest z siebie bardzo kontent, bo 
wprawdzie kurtuazyjne formułki nie są jego zdaniem rzeczą natural-
ną, ale zupełnie nieźle sobie z nimi radzi. 

Następna okazja do ćwiczenia się w sztuce uprzejmości pojawia 
się wraz z  Getasem (V, 6). Ten niewolnik Sostraty udaje się właś-
nie do Micjona, by sprawdzić przygotowania do przeprowadzki pan-
ny młodej. Jemu także Demeasz obiecuje odpłacić za starania, jeśli 
tylko nadarzy się okazja. Niewolnik jest zadowolony, a stary jeszcze 
bardziej, bo uważa, że dobrze mu idzie – pozyskał w końcu obu nie-
wolników.

Demeasz tak się rozochocił w okazywaniu względów, że kiedy 
wpada Eschinus zmartwiony opóźniającym się weselem, każe mu od 
razu zburzyć mur dzielący oba domostwa (V, 7). Zaleca przenieść 
nie tylko pannę młodą, ale także jej matkę i całą rodzinę. Nazywa 
przy tym dom Micjona „naszym”, a wszystko, co wcześniej należało 
tylko do jego brata, zaczyna traktować jak dobro wspólne. 

Na nagrodę nie musi długo czekać – Eschinus nazywa go „oj-
cem” i do tego jeszcze „wspaniałym”. Demeasz zdaje sobie doskonale 
sprawę, że wszystko to odbywa się kosztem Micjona, ale tak się upa-
ja odmianą własnego losu, że nie ma to dla niego żadnego znaczenia. 

Tymczasem przed domem pojawia się Micjon zaniepokojony 
zburzeniem muru (V, 8). Demeasz od razu wyjaśnia, że to była jego 
decyzja, ponieważ chciał w ten sposób wesprzeć rodzinę panny mło-
dej. Oświadczenie to najbardziej entuzjastycznie przyjmuje Eschi-
nus, prosząc jednocześnie ojca, by się temu nie sprzeciwiał. Deme-
asz jednak nie poprzestaje na połączeniu obu domów, domaga się od 
brata ściślejszego aliansu – nalega, by poślubił matkę Pamfili. Kobie-
ta jest wdową, więc ktoś musi się nią zaopiekować. Zaskoczony Mi-
cjon usiłuje się przeciwstawić, ale w końcu ulega, kiedy nawet syn 
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o to prosi93. Ale to jeszcze nie jest kres hojności Demeasza na koszt 
jego brata. Starzec domaga się, by zadbać także o ubogiego krewnia-
ka tej rodziny, Hegiona. Zaleca obdarować go polem, które aktualnie 
należy do bogatego Micjona. Na nic wszelkie protesty, bo Demeasz 
szermuje hasłami głoszonymi wcześniej przez brata, że na starość 
ludzie zbytnio troszczą się o dobra materialne i dlatego należy wy-
strzegać się tej wady. Kiedy nawet Eschinus nalega, by wesprzeć He-
giona kawałkiem ziemi, Micjon kapituluje.

Wejście Syrusa na scenę daje Demeaszowi kolejną sposobność, 
by „przyłożyć bratu jego własny nóż do gardła” (V, 9). Stary doma-
ga się, by za wszystkie zasługi obdarować niewolnika wolnością. Ko-
lejny raz także Eschinus przyłącza się do tej prośby, Micjon więc nie 
umie odmówić, czym niejako zachęca do dalszych roszczeń: ma wy-
zwolić również żonę Syrusa, a jemu samemu dać trochę grosza, by 
mógł żyć jak wolny człowiek. 

Kiedy Micjon dziwi się tej nagłej przemianie brata, Demeasz wy-
jaśnia, że chciał w ten sposób pokazać, co zaskarbia ludzką sympa-
tię. Jego zdaniem chłopcy uważają Micjona za łagodnego i pogod-
nego, bo im ulega, pobłaża i  szasta pieniędzmi. W tej sytuacji jest 
nawet gotów więcej nie wtrącać się, jeśli synowie chcą dalej trwonić 
majątek i robić, co dusza zapragnie. Ale jeśli chcieliby napomnień, to 
jest do ich dyspozycji. Eschinus w imieniu swoim i brata oddaje się 
w ręce Demeasza i prosi, by nimi kierował. Wówczas starzec wspa-
niałomyślnie zgadza się, by Ktezyfon zatrzymał swoją Bakchidę. 

93 Zgoda Micjona jest zaskoczeniem. William Geoffrey Arnott (1963: 143) tłuma-
czy to opinią wyrażoną przez Micjona na początku sztuki: „nigdy nie zasmako-
wałem małżeństwa, a to zdaniem innych jest prawdziwym szczęściem” („quod 
fortunatum isti putant, uxorem numquam habui”, Ad. 43–44). Badacz podkreś- 
la, że ta wypowiedź pokazuje jedynie, co inni uważają na temat małżeństwa, 
i wcale nie sugeruje, że Micjon podziela to zdanie. Do rozważań Arnotta należy 
też dodać, że owo dyskutowane zdanie zawiera pewną zamierzoną chyba przez 
Terencjusza dwuznaczność: trudno ustalić, co uchodzi za szczęście – posiada-
nie żony czy jej brak.
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Rusticitas kontra urbanitas albo Katon i filhellenowie

Terencjusz tak zaprezentował postać Demeasza, że bez trudu moż-
na dostrzec w nim portret Katona Starszego (234–149 p.n.e.), który 
dzięki surowości, z jaką sprawował urząd, zyskał przydomek „Cen-
zor”. Był znany z piętnowania złych obyczajów, potępiał też rozrzut-
ność i przepych. To on opodatkował przedmioty zbytku, jako cenzor 
usuwał z  listy senatorów i  ekwitów, którzy dopuszczali się wykro-
czeń. Całe swoje życie walczył z upadkiem moralności. Przekazy sta-
rożytnych – Cycerona (Rep., Cato), Neposa (Cato), Liwiusza (22, 29) 
czy Plutarcha (Cat. Ma.) podkreślają też niezwykłą oszczędność Ka-
tona, graniczącą niekiedy ze skąpstwem. Nietrudno więc było przed-
stawić postać Demeasza w taki sposób, by jednoznacznie narzucała 
skojarzenia z Katonem. 

Przede wszystkim komediowy starzec mieszka na wsi, co musia-
ło kojarzyć się widzom z autorem zachowanego do dziś podręcznika 
O gospodarstwie wiejskim (De agri cultura). Demeasz nie tylko trzy-
ma się z dala od miasta, ale gloryfikuje wieś, która w jego oczach ura-
sta do symbolu prawości i moralnego ładu. Wielokrotnie w czasie 
całej sztuki przewija się życzenie powrotu na wieś, a pytanie, czy syn 
opuścił miasto i wrócił na gospodarstwo, jest pytaniem o to, czy jest 
już bezpieczny (Ad. 560). Demeasz, wychwalając zalety mieszkające-
go razem z nim syna, mówi, że ciężko pracuje, oszczędnie i skrom-
nie żyje na wsi („rei operam dare, ruri esse parcum ac sobrium”,  
Ad. 95). Zresztą inni bohaterowie tej komedii, kiedy zastanawiają 
się, gdzie może być Demeasz, najczęściej dochodzą do wniosku, że 
pewnie na wsi pracuje w pocie czoła („Apud uillamst nunc quom 
maxume operis aliquid facere credo”, Ad. 517–518).

Widzowie, słysząc te kwestie, zapewne przywoływali w pamięci 
mowy Katona pełne wspomnienia z jego własnej młodości. W jed-
nej z  nich (De suis virtutibus contra L. Thermum post censuram,  
183 r. p.n.e.) Katon mówi, że od najwcześniejszych lat żył oszczędnie 
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i pracowicie, a całą swoją młodość spędził, uprawiając rolę, okopu-
jąc i obsiewając pole sabińskie pełne skał i kamieni94.

To jednak nie jedyna cecha Demeasza, która pozwala powiązać 
go z Katonem. Komediowy starzec jest wręcz opętany obsesją zwią-
zaną z surowym wychowaniem syna, a o wskazówkach, jakich mu 
udziela, mówi: praecepta (Ad. 412), co musiało Rzymianom jedno-
znacznie kojarzyć się z podręcznikiem Katona napisanym dla syna, 
a opatrzonym tytułem Praecepta ad filium. 

Swego rodzaju fiksacja Demeasza, by wychowywać Ktezyfona 
we wstrzemięźliwości, surowości, oszczędności, a przede wszystkim 
z dala od miejskich zagrożeń, jakimi w oczach starca były uczty i he-
tery, skojarzona z Katońską manią na punkcie monopolu na edukację 
własnego dziecka, eliminującą wpływ greckich pedagogów, aż prosi-
ła się o wykpienie w komedii. Najcelniejszym sposobem ośmieszenia 
nawet najbardziej poważnych rzeczy jest wykazanie ich nieadekwat-
ności, nieprzystawalności do świata realnego. Nic więc dziwnego, że 
Demeasz staje się celem żartów niewolnika. Terencjusz pozwala, by 
starzec opowiedział Syrusowi o swych metodach wychowawczych, 
które chwilę później niewolnik bezlitośnie ośmiesza (Ad. 412–434).

Wypowiedź Demeasza-Katona bawi nie tylko dlatego, że zostaje 
sparodiowana przez niewolnika Syrusa, który instrukcje wydawane 
kuchcikom określa podobnie jak Demeasz (Ad. 412, 434, 963) jako 
„zalecenia” (praecepta), a  zaniedbania kulinarne nazywa „skanda-
lem” (flagitium). Używa więc słowa, które przez całą komedię wprost 
nie schodzi z ust Demeasza (Ad. 93, 111, 379). Żart polega też na 
tym, że starzec, dając opis metod wychowawczych, ucieka się do tych 

94 Hans Joachim Glücklich (1987: 17) podkreśla, że w  monologu Demeasza  
(Ad. 866–869) pobrzmiewa echo słów Katona ze słynnej mowy De suis vir-
tutibus contra L. Thermum post censuram (Festus 350L). Wielki cenzor mówi 
tam o sobie: „Ego iam a principio in parsimonia atque in duritia atque indu-
stria omnem adulescentiam meam abstinui agro colendo, saxis Sabinis silici-
bus repastinandis atque conserendis”. W obu charakterystykach nacisk położo-
no na oszczędność (in parsimonia, parcus), staranie i wysiłek (in industria, in 
quaerundo), a zwłaszcza pracę na roli („omnem adulescentiam meam abstinui 
agro colendo”, „contrivi vitam atque aetatem meam agrestis”).
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samych słów, co jego brat Micjon, ale oczywiście w przeciwnym zna-
czeniu (Ad. 51–52). 

W  tym miejscu należy wspomnieć, że tak jak pod imieniem 
Demeasza kryje się Katon Starszy, tak pod postacią Micjona zo-
stał sportretowany jego przeciwnik ideowy95, wielki filhellen Lu-
cjusz Emiliusz Paulus Macedoński (Lucius Aemilius Paulus Mace-
donicus), dwukrotny konsul, cenzor, a przede wszystkim zwycięzca 
króla macedońskiego Perseusza w bitwie pod Pydną w 168 r. p.n.e. 
W pamięci Rzymian Paulus zapisał się przede wszystkim jako ten, 
który przywiózł do Rzymu ogromny zbiór książek z królewskiej ko-
lekcji i w ten sposób stał się pierwszym w Rzymie posiadaczem pry-
watnej biblioteki. Księgozbiór ten miał wesprzeć edukację synów. 
Rzymianie nie mogli też zapewne zapomnieć o  bogactwach przy-
wiezionych przez Paulusa po pokonaniu Perseusza, które napełniły 
skarbiec do tego stopnia, że zawieszono ściąganie podatków od oby-
wateli. W tej sytuacji hojność komediowego Micjona musiała koja-
rzyć się ze szczodrością Paulusa. Ale to nie jedyny rys wspólny. Samo 
imię scenicznego bohatera, Micio (mikkos = mikros), przywołuje ła-
cińską wersję tego przymiotnika – paulus („mały”)96. Podkreślanie 
przez całą sztukę faktu adopcji musiało łączyć się w powszechnym 
odbiorze z faktem, że obaj synowie Paulusa weszli przez adopcję do 
arystokratycznych rodów – Korneliuszów i Fabiuszów (Leigh 2004: 
158–191). Nie bez znaczenia pozostają też okoliczności wystawie-
nia tej sztuki, która została pokazana Rzymowi na uroczystościach 
pogrzebowych Paulusa, zorganizowanych przez jego dwóch synów: 

95  Stanisław łoś (2009: 105–118) podkreśla, że u źródeł niechęci Katona Starsze-
go do filhellenów w  ogóle legło powodzenie Scypiona Starszego i  powszech-
na sympatia, jaką darzyli go Rzymianie. Zwłaszcza jego hojność po pokona-
niu Kartaginy pod Zamą w 202 r. p.n.e. i zakończeniu drugiej wojny punickiej 
(201 r. p.n.e.) budziła nie tylko wdzięczność, ale i powszechny podziw dla po-
gromcy Hannibala. Katon miał więc wszelkie powody, by zazdrościć Scypiono-
wi tak, jak Demeasz Micjonowi. 

96 James Curtiss Austin (1922: 47) podaje też inne możliwości interpretacji tego 
imienia. Podkreśla, że czasownik micare oznacza „migać, błyszczeć, świecić, 
lśnić”, co można odnieść do wyjątkowej pozycji Micjona w tej komedii. Autor 
zwraca też uwagę na skojarzenia z przymiotnikiem mitis – „łagodny, słodki, de-
likatny”, który pasowałby jako imię-epitet do charakteru tej postaci. 
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Publiusza Korneliusza Scypiona Afrykańskiego Młodszego (Publius 
Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor) i Kwintusa Fabiusza 
Maksymusa Emilianusa (Quintus Fabius Maximus Aemilianus). 

Sztuka nie tylko uświetniła pochówek wielkiego wodza, ale była 
także pochwałą filhellenizmu i postawy, jaką reprezentował Paulus. 
Micjon reprezentuje tutaj urbanitas rozumianą jako „elegancję, do-
bry smak, wytworność, kulturę i wykształcenie” (w tym także w za-
kresie kultury greckiej), ponieważ wartości te tradycyjnie wiązano 
z życiem miejskim. Demeasz to uosobienie rusticitas, którą pojmo-
wano jako „prostotę, pielęgnowanie staroitalskich (silnie związanych 
z naturą) zwyczajów, ale także pewną surowość i brak wytwornych 
manier”. Opozycja urbanitas, którą reprezentuje Micjon, i rusticitas, 
którą uosabia Demeasz, niewątpliwie odwołuje się do sporów mię-
dzy filhellenami (urbanitas) a Katonem (rusticitas). 

Komedia przez kolejne sceny przedkłada urbanitas nad rustici-
tas. Demeasz-Katon jest wykpiwany przez wszystkie postaci, nie wy-
łączając niewolników. Wszyscy go unikają i wręcz uciekają na jego 
widok, by oszczędzić sobie wysłuchiwania ciągłych pouczeń i narze-
kań z jego strony97. Demeasz nie jest jednak głupcem, widzi, jak jest 
traktowany on sam, a jak wszyscy odnoszą się do Micjona. Postana-
wia więc zmienić swój sposób bycia i zaskarbić sobie miłość synów. 

Zakończenie nastręcza wiele kłopotów interpretacyjnych, a głów-
ny problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, po czyjej stronie 
opowiada się Terencjusz. Czy przyznanie na końcu sztuki racji Deme-
aszowi równoważy wszystkie kpiny, których doświadczył przez kolej-
ne sceny?98 Czy jego przemiana jest rzeczywista, czy tylko udawana, 
skoro całkowity koszt tej metamorfozy spada na Micjona?

97 Syrus, chcąc pozbyć się uciążliwego starca, wysyła go nawet pod nieistniejący 
adres, a  Gilula (1991a: 245–247), dowodząc, że pod opisywaną przez niewol-
nika topografią kryje się Rzym, dostarcza dodatkowego argumentu: pub-
liczność, rozpoznając w opisie drogi Rzym, tym łatwiej kojarzyła podobieństwa 
wykreowanych postaci do znanych osobistości.

98 Brown McC (2007: 184–187) uważa, że nie bez znaczenia dla wymowy postaci 
jest także ruch sceniczny: Demeasz pozostaje w ciągłym biegu; wciąż przynosi 
jakieś nowiny albo kogoś szuka; wchodzi na scenę zawsze sam, nikt mu nigdy 
nie towarzyszy – można powiedzieć, że jest outsiderem. Poeta tak go wprowa-
dza na scenę, że mija się z osobą, którą chce spotkać (Ad. 586, 592) lub szuka jej 
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Niewątpliwie zwycięstwa w tym sporze nie można przyznać jed-
noznacznie żadnej ze stron. Najlepszy sposób wychowania zdaje się 
oscylować między autorytaryzmem Demeasza a  liberalizmem Mi-
cjona. A choć na końcu sztuki wszyscy bohaterowie przyznają rację 
Demeaszowi99, trudno nie dostrzec, że finał nie równoważy wcześ- 
niejszych żartów dyskredytujących wartość metody twardej ręki. 
Przy zestawieniu obu braci Micjon zyskuje więcej sympatii. Znaczący 
w tej sprawie zdaje się stopień porozumienia między ojcami a synami. 

Wprawdzie obaj chłopcy ukrywają swe uczucia i  ukochane 
przed ojcami, ale stosunek obu młodzieńców do tej tajemnicy jest 
odmienny. Ktezyfon za żadne skarby nie chce dopuścić, by Demeasz 
odkrył prawdę, bo sądzi, że wówczas już nie będzie dla niego życia 
(Ad. 281–283). Eschinus przeciwnie – żałuje, że w porę nie poroz-
mawiał szczerze z ojcem, bo jest pewien, że znalazłby u niego zrozu-
mienie (Ad. 629–630). 

Nie bez znaczenia dla wymowy tego edukacyjnego sporu jest 
scena pojednania między Micjonem a  Eschinem. Początkowo oj-
ciec czyni wyrzuty synowi i karci go za bezmyślne postępowanie, ale  
finał tej awantury przynosi szczery żal i przeprosiny z jednej strony 
oraz zapewnienia o miłości i trosce z drugiej (Ad. 679–683). Eschi-
nus wygłasza wręcz laudację pod adresem Micjona, w której oświad-
cza, że będzie uważać, by nawet niechcący nie uczynić czegoś, co 
mogłoby się ojcu nie spodobać (Ad. 708–711). Ta scena pogodzenia 

po całym mieście, a nie przyjdzie mu do głowy, że może być w domu (Ad. 537–
–542, 717–719). Dlatego też staje się główną postacią komiczną. Wprawdzie obaj 
ojcowie nie wiedzą wszystkiego o swoich synach, ale Micjon przynajmniej jest 
świadomy, jak się Eschinus zachowuje, natomiast Demeasz wyobraża sobie, że 
Ktezyfon marzy o spokojnym życiu i ciężkiej pracy na wsi. 

99 Słuszność Demeaszowi przyznają wszyscy z wyjątkiem Micjona, który – jak 
zauważył Joachim Klowski (2000: 125–127) – mimo „porażki” pod koniec 
sztuki nie odwołuje własnych teorii. Opierał je w końcu na przeświadczeniu, 
że w procesie wychowawczym niewielki jest pożytek z ojcowskiej władzy (pa-
tria potestas, Ad. 51–77), a metody należy dopasować do indywidualnych pre-
dyspozycji człowieka (Ad. 821–830). Przyświecał mu przy tym stoicyzm i idea 
laissez-faire (Ad. 738–741), która wprawdzie bardziej odnosi się do gospodar-
ki wolnorynkowej, ale w dziedzinie wychowania także akceptuje daleko idącą 
wolność – „niech robią, co chcą”.
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pokazuje, jak blisko są ze sobą Micjon i Eschinus. W komedii nie ma 
podobnej rozmowy między Demeaszem a Ktezyfonem100, co niewątp- 
liwie podkreśla, że relacje między tymi duetami ojców i synów nie 
są porównywalne. 

Rodzi się jednak pytanie, czy ośmieszanie Demeasza i podkreś- 
lanie braku porozumienia z Ktezyfonem ma znaczenie, skoro jego 
drugi, wyrazistszy i bardziej dojrzały syn Eschinus mówi mu, że to 
on (a nie Micjon) wie lepiej, co należy robić („plus scis quid opus 
factost”, Ad. 596)101.

Wydaje się, że osłabienie ostrza satyry i  przyznanie przynaj-
mniej częściowo racji Demeaszowi miało za zadanie zwrócić uwagę, 
że przecież Paulus był w swych poglądach również konserwatystą, 
nie tak znów odległym od Katona w swoim przywiązaniu do trady-
cji. W ten sposób Terencjusz stara się łączyć, a nie przeciwstawiać 
dwie koncepcje wychowawcze. 

Na koniec pozostaje jeszcze jedno pytanie: czy poetę spotkały 
jakieś konsekwencje za satyryczne przedstawienie Katona? Trudno 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

100 Forehand (1973/1974: 52–54) podkreśla rolę Syrusa w umacnianiu tych trudno-
ści z komunikacją między Demeaszem a Ktezyfonem. Niewolnik uniemożliwił 
obu postaciom porozumienie przez utwierdzanie ojca w przeświadczeniu o ide-
alnie wychowanym synu, co psychologicznie oddalało ich od siebie. Dodatko-
wo Syrus zadbał także o fizyczne oddalenie, wysyłając Demeasza ciągle na wę-
drówkę na wieś lub po mieście. A zatem nie o wszystko można winić Demeasza.

101 Fantham (1971: 989), starając się wyjaśnić tę końcową sprzeczność charakte-
rów, zwraca uwagę na stosowaną w komediach Terencjusza strukturę konflik-
tu. Zwykle na końcu sztuki ojcowie z powrotem otrzymywali od poety kontrolę 
nad wydarzeniami, nabierali pewnej nowej mądrości, odzyskiwali swoją ojcow-
ską władzę. Katastrofa sporo nauczyła także Demeasza, zasłużył więc, by mieć 
udział w powszechnym happy endzie. Bliskie zestawienie z Micjonem na zasa-
dzie opozycji sprawiło, że osiągnął ten sukces kosztem brata. W podobny spo-
sób tłumaczy zakończenie Mark L. Damen (1990: 106). Według niego symetria 
w strukturze fabuły i zestawienie jej na zasadzie lustrzanego odbicia (inwersji) 
odpowiada za wzbudzającą kontrowersje odmianę charakteru. Zastrzega jed-
nak, że ocena całości wymowy sztuki nie może się opierać wyłącznie na jednym 
aspekcie, jakim jest ogólna struktura, ale musi także uwzględniać inne metody 
analizy. 
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Przede wszystkim poza tekstem komedii nie mamy żadnych in-
nych przekazów z  tamtych czasów. Z  epoki archaicznej zachowa-
ły się jedynie sztuki Plauta i  Terencjusza oraz podręcznik Katona 
O  gospodarstwie wiejskim. W  żadnym nie ma nawet najmniejszej 
wzmianki o tym, że publiczność skojarzyła postać Demeasza z Kato-
nem Starszym. Ale też kto miałby taką wzmiankę uczynić? Zapewne 
nie Terencjusz, bo przecież cały zabieg był właśnie obliczony na nie-
jednoznaczność sugestii, jako że tylko metaforyczne uwagi i aluzje 
gwarantowały komediopisarzowi bezpieczeństwo. Rzymska prakty-
ka teatralna wskazuje, że przykład Newiusza i kary, jaką poniósł za 
ataki na Metellów, musiał długo pozostać w pamięci ludzi teatru. 

Historia dowodzi jednak, że wizerunek Katona nie ucierpiał, na-
wet jeśli widzowie jednoznacznie skojarzyli go z Demeaszem. Ten 
sławny mąż stanu na następne wieki stał się symbolem prawości, 
rzetelności i  surowości obyczajów. A  cechy, które Terencjusz wy-
śmiewa u swojej postaci – rygoryzm, brak wielkomiejskiej elegancji 
i skąpstwo, zostały również zauważone u Katona przez późniejszych 
pisarzy i dopełniają wizerunek wielkiego Cenzora102. Czy stało się to 
za sprawą Terencjusza, trudno rozstrzygnąć.

102 łoś (2006: LXXXVII–XC) zwraca uwagę, że legendę Katona tworzyli – oprócz 
niego samego – wybitni ludzie pióra następnej epoki: Cyceron i Nepos. Długo-
wieczność Katona zapewniła mu miejsce w  pamięci kilku pokoleń Rzymian. 
Nic więc dziwnego, że następni pisarze (Liwiusz i Plutarch) traktowali go jako 
postać wciąż żywą i wsparli swoim autorytetem budowę tej legendy.



część iii
Bohaterowie 





Terencjusz, tworząc komedie jako palliaty, musiał korzystać z  ze-
stawu masek oferowanych przez tę odmianę gatunkową. Zgodnie 
z konwencją należy się zatem spodziewać w typie rodzinnym: star-
ców, młodzieńców, matron, dziewcząt i wszelkiego rodzaju niewol-
ników. W typie zawodowym jest zaś naturalne, że pojawią się żoł-
nierze i pasożyci oraz stręczyciele i hetery. Już pobieżne spojrzenie 
pozwala jednak dostrzec, że Terencjuszowe dramatis personae przy-
noszą przede wszystkim bohaterów związanych z domem i rodziną. 
Typy zawodowe natomiast są mniej licznie reprezentowane. Ponie-
waż obiektem miłosnych zabiegów i intryg stawały się nie tylko wol-
no urodzone panny, ale także hetery, obie maski zostały omówione 
w jednej grupie – ukochanych dziewcząt.

Tab. 2. Postaci w komediach Terencjusza. W nawiasach dodatkowo uwzględniono 
postaci nieme oraz jedynie wymienione w tekście

Typy rodzinne Typy zawo-
dowe

Tytuł 
sztuki

sta-
rzec
se-
nex

mło-
dzie-
niec
adu-
le-

scens

niewolnik
servus

mat-
ka / 
żona 
ma-
tro-
na

służąca
ancilla
anus / 
nutrix

dziewczy-
na

virgo
(puella)

hetera
mere-
trix

strę-
czy-
ciel
leno

żoł-
nierz
miles

pa-
so-
żyt
pa-
rasi-
tus

Andria 3 2 4 2 + (2 + 0) 1 + (0 + 1) (0 + 1)
Heau-
ton 2 2 2 1 2 + (0 + 0) 1 1

Eunu-
chus 1 4 3 + (3 + 2) 3 + (4 + 0) (1 + 0) 1 1 1

Phor-
mio 5 2 2 + (3 + 0) 1 1 + (0 + 1) (0 + 1) (0 + 1) 1 1

Hecyra 2 1 2 + (1 + 0) 2 1 + (3 + 0) (0 + 1) 2
Adel-
phae 3 2 4 + (1 + 1) 1 1 + (0 + 1) 1 (1 + 0) 1
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Komediopisarz nie tylko darzy większym zainteresowaniem postaci 
skupione wokół ogniska domowego, ale też wyposaża je w całą gamę 
indywidualnych cech, które budują wręcz ich portret psychologicz-
ny. Takie potraktowanie typów komediowych sprawia, że bohatero-
wie zaludniający komedie Terencjusza jawią się jako niepowtarzalne 
jednostki, które wykraczają poza nakreślone przez palliatę ramy ma-
ski i zdążają w kierunku komedii charakteru.



rozdział 1
Starzec (senex)

Jedną z najczęściej wykorzystywanych i najstaranniej nakreślonych 
postaci jest starzec. Pojawia się niemal w każdej sztuce Terencjusza, 
grając role znaczące pod względem ilościowym i jakościowym, jedy-
nie w Eunuchu ogranicza się do epizodu. 

Już pobieżna lektura pozwala dostrzec zasadniczą różnicę mię-
dzy starcami znanymi z komedii Plauta a tymi, których wykreował 
jego młodszy kolega. Terencjusz, wykorzystując podstawowe od-
miany tej maski (senex lenis – „starzec łagodny” / senex iratus – 
„starzec rozgniewany”), wzbrania się przed uwikłaniem jej w histo-
rie romansowe (senex amans – „zakochany starzec”). Zazwyczaj też 
starzec nie jest celem ataków i  rzadko staje się ofiarą oszustwa ze 
strony niewolnika. 

Komediopisarz najchętniej postaci tej powierza funkcję ojca 
młodzieńca (czasem też dziewczyny – An., Hec.). W każdym razie 
często jest to jeden z rodziców bohaterów rozgrywającej się na sce-
nie historii miłosnej. A że zwykle w komediach Terencjusza pojawia-
ją się dwie pary kochanków, to i ojcowie również występują podwój-
nie (zob. tab. 3). 

Dwukrotnie Terencjusz obsadził starca w  roli krewnego (An., 
Ad.), który jednak za każdym razem pojawia się na scenie jako opie-
kun dziewczyny w zastępstwie jej nieobecnego ojca. Można zatem 
powiedzieć, że nie mamy tu do czynienia – jak to bywało u Plau-
ta – z postacią w funkcji „pomocnego przyjaciela”, ale z jej wejściem 
w uprawnienia rodzica. Trzeba od razu zaznaczyć, że w tym wypad-
ku obaj bohaterowie (Kriton i Hegion) grają jedynie w epizodach, 
co sprawia, że ich portrety nie wychodzą poza szkic i  trudno mó-
wić o  jakimś złożonym obrazie psychologicznym. Niemniej każdy 
z nich ma jakąś cechę szczególną, która wyróżnia go spośród innych 
starców. 
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Tab. 3. Postaci starców w komediach Terencjusza. Przy imieniu zaznaczono, czyim 
jest ojcem lub opiekunem – młodzieńca (m) czy dziewczyny (f). W nawiasie 
postać, która nie pojawia się na scenie, ale występuje w tekście

Tytuł sztuki Liczba Ojcowie Krewny lub przyjaciel
Andria 3 Simon (m) + Chremes (f) Kriton (f) (Faniasz)

Heauton 2 Chremes (m) + Menedem 
(m)

(Faniasz, Simus, Kriton, Fano-
krates, Archonides)

Eunuchus 1 Ojciec [Laches] (m) (Archidemides) 
Phormio 2 Demifon (m) + Chremes (m) Hegion, Kratinus, Kriton
Hecyra 2 Laches (m) + Fidyp (f) (Faniasz)
Adelphoe 3 Demeasz (m) + Micjon (m) Hegion (f) (Simul, Kratinus)

Mogłoby się wydawać, że prezentowanie tej postaci przy jednoczes- 
nej rezygnacji z  tak wielu jej aspektów (zakochany starzec, starzec 
ofiarą oszustwa, starzec jako pomocny przyjaciel) musi pociągnąć za 
sobą ograniczenia zmierzające do schematyzacji. Tymczasem Teren-
cjusz nadaje swoim postaciom niezwykle zindywidualizowane ce-
chy, które sprawiają, że każda z nich zdaje się wyjątkowa. 

Dziewczyna z Andros

Jedna z głównych postaci Dziewczyny z Andros, stary Simon, nosi 
imię, które nie zapowiada jakichś cech szczególnych, raczej każe się 
spodziewać standardowego zestawu zalet i przywar typowych dla tej 
maski1. Antroponim Simo (Σίμων), choć autentyczny i  popularny 

1  Peter G. McC Brown (1987: 181–202) po przeanalizowaniu komedii Menan-
dra podważył tezę zakładającą, że pewne imiona własne były łączone z określo-
nymi maskami i oznaczały stały zestaw cech. Zgadza się, że antroponimy, takie 
jak Demeasz czy Laches, zapowiadały starca, a Dawus czy Parmenon wskazy-
wały na niewolnika. Nie ma jednak dowodów pozwalających sądzić, że pub-
liczność Menandra mogła z imienia postaci odczytać jej charakter. Trudno nie 
zgodzić się z Brownem, ale trzeba też pamiętać, że w przypadku Terencjusza 
imiona mogły być (i pewnie były) kojarzone z imiennikami z innych komedii, 
np. Plauta. 
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w Grecji2, miał wywoływać określone skojarzenia. Pochodzi bowiem 
od σīμός (simós) – „płaskonosy” lub „z zadartym nosem” i z jednej 
strony odwoływał się do tradycji komediowej, w której Simonem na-
zwano komicznych starców3, z drugiej zaś brzmieniowo przypomi-
nał łaciński rzeczownik simia („małpa”), również pochodzący z gre-
ki. Takie asocjacje niewątpliwie sprawiały, że imię to wydawało się 
odpowiednie dla starca z komedii. 

Mimo że komediopisarz przez imię starał się zasugerować, że 
Simon to postać typowa, nadał jej kilka cech szczególnych, nawet 
nieco je przejaskrawiając. Przede wszystkim Simon jest niezwykle 
pewny siebie, lubi zadzierać nosa i wyraźną przyjemność sprawia 
mu poczucie, że jest ważny. Nie pominie okazji, by przypomnieć 
swemu dawnemu słudze Sozjaszowi, dzięki komu otrzymał wolność 
(An. 35–44). W zabawny sposób rozczula się na myśl o tym, jak syn 
będzie płakać po jego śmierci, skoro w takie przygnębienie wpędził 
go pogrzeb sąsiadki (An. 110–112). Widać, że upaja się myślą o swej 
pozycji i  roli w  życiu jedynaka. O  tej potrzebie dowartościowania 
wie doskonale Dawus, który przy każdej okazji podkreśla inteligen-
cję i spryt swego pana. Kiedy Simon mówi mu, że przejrzał plan za-
kładający podrzucenie dziecka, niewolnik z celowo źle skrywanym 
uznaniem podejrzewa, że ktoś musiał zdradzić sekret, bo przecież 
nie sposób było odkryć taką intrygę (An. 499–501). Innym razem, 
gdy starzec wyjaśnia, że tylko pozorował przygotowania do wesela, 
Dawus z podziwem wyznaje, że nigdy by się tego nie domyślił (An. 
587–589). Sługa zna bowiem doskonale swego pana i wie, że lubi, 
gdy się docenia jego przewagę. 

Simon jest przy tym despotą. Już sposób, w  jaki opisał Sozja-
szowi swego syna, wiele o nim mówi: wyraźnie widać, że – jak na 

2 James Curtiss Austin (1922: 65–66) szczegółowo odnotowuje, że to imię w peł-
niejszej wersji (Simondas, Simonides) było często spotykane na pewnych te-
renach Grecji już od VII w. p.n.e. Jego krótsza forma (Simon) cieszyła się na-
tomiast popularnością głównie wśród poetów komicznych, a wyższe warstwy 
społeczne szczególnie jej unikały. 

3 Imię to nosili starcy w komediach Plauta – Mostellaria i Pseudolus; zob. Schmidt 
(1902: 207). Warto zwrócić uwagę, że Simon ze sztuki Pseudolus wykazywał po-
dobne cechy do bohatera Terencjusza; zob. Pseud. 507 i n. oraz 896 i n.



228 CZęŚć I I I .  B OHATEROWIE 

autokratę przystało – wysoko sobie ceni uległość i bezwolne posłu-
szeństwo (An. 62–66, 421–422). Zresztą wrażenie to potwierdza-
ją kolejne sceny, w  których pokrzykuje na niewolnika, wymagając 
od niego potulnego słuchania własnych wynurzeń (An. 186). Da-
wus zdaje sobie sprawę z  charakteru pana i  wie, że wystarczy ka-
prys, a bez powodu zostanie zesłany do młyna (An. 213–214). Te-
rencjusz dołożył starań, by przypuszczenia niewolnika nie okazały 
się fałszywe, i w dalszej scenie każe Simonowi tak właśnie uzasad-
nić rozkaz związania sługi: „Bo tak mi się podoba” („quia lubet”, An. 
862). Apodyktyczne traktowanie służby należało w palliacie do kon-
wencji, Simon zachowuje się jednak jak autokrata także wobec wol-
nych. Pamfil skarży się, że ojciec traktuje go przedmiotowo i nie li-
czy się zupełnie z jego uczuciami. Nie tylko nie zapytał go (czego nie 
robili także inni ojcowie w komedii), czy zechce się ożenić z córką 
Chremesa, ale nawet nie raczył go o takim zamyśle powiadomić (An. 
238–239, 251–255). Dawus podaje dodatkowy rys do tej charaktery-
styki, mówiąc, że jeśli z winy Pamfila planowany ślub nie dojdzie do 
skutku, to Simon nie zniesie, by syn wygrał w tym sporze, i zmusi go 
do małżeństwa choćby z jakąś ubogą panną, czego oczywiście nor-
malnie by sobie nie życzył (An. 396). Jest znamienne, że gdy w koń-
cu małżeństwo z Glykerką ma szanse powodzenia, Simon postrze-
ga ten fakt w kategoriach własnej porażki i mówi do chłopca: „Twoje 
będzie na wierzchu” („viceris”, An. 892).

Warto zwrócić uwagę, że Simon mimo skłonności do gniewu sta-
ra się, by nie można mu było zarzucić zbyt pochopnej oceny i przed-
wczesnych nieuzasadnionych pretensji. Dlatego zanim zrobi swemu 
synowi awanturę, przygotowuje mistyfikację z weselem, spodziewa-
jąc się, że ta prowokacja dostarczy mu potrzebnych dowodów. Da-
wus przejrzał w tym względzie swego pana i wie, że wprawdzie ze 
służbą nie musi się liczyć, ale w przypadku syna zadba o pretekst dla 
swej autorytarnej postawy (An. 155–158, 376–379). 

Simon okazuje się tyranem nie tylko domowym. Od niewolni-
ka wiemy, że znalazłby także sposób, by wyrzucić Glykerkę z mia-
sta (An. 381–382), co sugeruje, że na pewno nie miałby skrupułów, 
żeby tak uczynić. Despotyzm tego starca nie ogranicza się tylko do 
domowników (niewolnika, syna) i osób o niskim statusie społecz-
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nym (cudzoziemki Glykerki), ale rozciąga się też na innych wolno 
urodzonych obywateli. Na jego bezwzględność uskarża się Chremes, 
który czuje się wręcz szantażowany, żeby w  imię przyjaźni narazić 
szczęście swojej córki (An. 820–832). Simon, chcąc osiągnąć to, cze-
go pragnie, posuwa się do naginania faktów. Kiedy prosi Chremesa, 
by zgodził się na ślub, powtarza mu jako wiadomość pewną i spraw-
dzoną informację, że Pamfil rozstał się z Glykerką, chociaż sam nie 
dowierzał, by było to możliwe. Chciał raczej ożenić syna, zanim zdą-
ży się znów pogodzić z ukochaną (An. 551–560, 437–458), i stąd ta 
próba wywarcia presji na Chremesie. Zresztą to nie jedyny przy-
kład manipulowania faktami. Simon w zależności od tego, jak mu 
wygodnie, raz nazywa Glykerkę cudzoziemką, a jej romans z Pam-
filem luźną znajomością, bo chce umniejszyć wagę tego związku  
(An. 438–339); innym razem, kiedy potrzebny mu argument prze-
ciwko dziewczynie, uznaje ją za heterę, mimo że nikt tak jej nigdy 
nie określał (An. 913). 

Despotyczna natura starca ujawnia się także w awanturze z Kri-
tonem, którego próbuje zastraszyć i zmusić do milczenia. Czyni tak 
zapewne nie dlatego, że nowiny tego przybysza z  Andros niweczą 
dotychczasowe plany, ale dlatego, że podejrzewa w  tym działanie 
swego syna i jego oddanego sługi (An. 909). 

Simon przy skłonnościach do autorytarnej postawy lubi też 
mieć nad wszystkim kontrolę, a kiedy ją traci, wpada w gniew. Bar-
dzo zabolało go, że nie zauważył romansu Pamfila, choć przecież 
tak pilnie chłopca nadzorował (An. 80–102, 137–138). Podobna fu-
ria ogarnia go, gdy wypytując niewolnika, co robił w domu Glyker-
ki, niespodziewanie dowiaduje się, że jego syn też tam przebywa  
(An. 851–852). Utrata kontroli nad sytuacją doprowadza go do utra-
ty kontroli nad sobą i swoim zachowaniem.

Gniew jest cechą dominującą, ale w przypadku Simona pocią-
ga też za sobą utratę powagi i dostojeństwa, jakie powinny charak-
teryzować wolno urodzonego obywatela Aten. Ten brak godności4 
przejawia się w różnych sytuacjach: od zniżania się do gry w podstę-

4 Zwrócił na to uwagę i wnikliwie analizował tę cechę już H. Siess (1906: 231–234).



230 CZęŚć I I I .  B OHATEROWIE 

py z własnym niewolnikiem aż po napaść na wolnego człowieka, do 
tego znajomego własnego przyjaciela. 

Simon, pozorując wesele, bawi się w intrygi, co przystoi bardziej 
niewolnikowi niż panu. Zresztą skłonność do różnego rodzaju forteli 
i oszustw jest jego stałą cechą – jakże inaczej mógłby bowiem po-
dejrzewać wszystkich dookoła, że kłamią i zwodzą, gdyby sam tak 
nie czynił (An. 469–470)? Prawdopodobnie musi być mistrzem w tej 
dziedzinie, skoro Dawus martwi się, że trudno go oszukać (An. 210–
–211). Simon, choć jest wolnym obywatelem, stara się być sprytny 
i przebiegły niczym niewolnik – wręcz rywalizuje ze swoim sługą, 
kto kogo przechytrzy (An. 492–494)5. To oczywiście staje się źró-
dłem jego podejrzliwości, której w końcu pada ofiarą. 

Nieufność jest też przyczyną ataku na Kritona. Simon przerywa 
przybyszowi, drwi z niego, a w końcu obrzuca wyzwiskiem, nazywa-
jąc go hochsztaplerem (An. 919). Takie zachowanie nie licuje z god-
nością wolnego człowieka. Wprawdzie napaść można jakoś wytłu-
maczyć gniewem i troską o syna, ale Chremes dobitnie mówi, że to 
nie jest jednorazowy wybryk, że Simon już taki po prostu jest, że to 
jego typowe zachowanie. 

Przy tych wszystkich wadach na podkreślenie zasługuje jednak 
jego prawdziwa troska o syna. Simon jest odpowiedzialnym ojcem, 
który ma na uwadze dobro swego dziecka, a że pojmuje je inaczej niż 
Pamfil, to już inna sprawa6. Niewątpliwie pozostaje w bardzo silnych 
relacjach emocjonalnych z synem, dlatego tak go zabolało, że chło-
piec ukrył przed nim romans (An. 137–138) i – jak błędnie sądzi – chce 
go oszukać, podstawiając fałszywego świadka w sprawie pochodze-
nia Glykerki (An. 886–892, 902). Simon kocha Pamfila i tak długo, 

5 Austin (1922: 65) podkreśla, że aż pięć scen prezentuje właśnie różnego rodzaju 
pojedynki Simona z Dawusem (I, 2; II, 6; III, 2, 4; V, 2).

6 Walter E. Forehand (1985: 45–46) sądzi, że Simon nie spełnia się w roli ojca, bo 
nie rozumie charakteru syna. Wprawdzie przyglądał mu się uważnie i próbo-
wał kształtować na własną modłę, jednak za sukces uważał nie jego szczęście, 
ale dobrą reputację. Niewątpliwie to wady, a nie brak serca, nie pozwalają Simo-
nowi być dobrym ojcem. Trudno nie zgodzić się z opinią Forehanda, zwłasz-
cza że nadrzędną regułą w komediach Terencjusza jest zasada, że starcy kochają 
swoich synów, a jedynie pewne cechy charakteru nie pozwalają im być dobrymi 
rodzicami.
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jak to było możliwe, okazywał pobłażliwość: wspomina, że ze zro-
zumieniem pozwalał na różne zachcianki (An. 186–189), co zresztą 
chłopiec też potwierdza (An. 260–263). 

Simon nie mieści się w  typie komicznego ojca, którego trzeba 
podejść. Starał się być wyrozumiałym rodzicem. Jednak gdy widzi 
syna w niebezpieczeństwie (tj. w ramionach Glykerki), ujawnia swą 
prawdziwą naturę despoty: staje się pewny siebie, manipuluje fak-
tami i dąży do przejęcia nad wszystkim kontroli. Gniew i podejrz-
liwość towarzyszące temu zdarzeniu odzierają go z godności, którą 
winien się szczycić wolny człowiek. 

Zupełnie innym starcem jest Chremes (Chremes), choć on tak-
że dba o dobro swojej córki, kocha ją, troszczy się o jej przyszłość 
i – co warte podkreślenia – nie skąpi na posagu (An. 99–101, 950–
–951). Szuka dla niej uczciwego męża, który cieszyłby się powszech-
nym szacunkiem i dobrą reputacją. Dlatego postanawia wydać ją za 
Pamfila (An. 99–101). Kiedy jednak dowiaduje się o  jego związku 
z Glykerką, zrywa zaręczyny, bo nie chce narażać szczęścia swej cór-
ki (An. 144–145). Jedyne, co można mu zarzucić to pewną chwiej-
ność w  decyzjach. Wystarczyło bowiem, by Simon opowiedział 
o rzekomym zerwaniu Pamfila z cudzoziemką, a Chremes waha się 
w swoim postanowieniu i ponownie zgadza się na małżeństwo Fi-
lumeny (An. 572–573). Na usprawiedliwienie takiej postawy trzeba 
powiedzieć, że Chremes znalazł się w pułapce poczucia obowiązku – 
z jednej strony wobec córki, z drugiej zaś wobec przyjaciela, innego 
obywatela, wolno urodzonego Ateńczyka (An. 820–832)7. Kiedy jed-
nak przekonuje się, że rewelacje Simona o zerwaniu syna z Glykerką 
nie mają pokrycia w rzeczywistości, definitywnie odmawia ręki swo-
jej córki. Niewątpliwie Chremes prezentuje typ ojca w jego odmianie 
pobłażliwej, łagodnej (lenis). Jest miły i uprzejmy, powstrzymuje Si-
mona przed rzucaniem obelg na syna, a potem na Kritona (An. 873, 
914–915, 925–926). Mimo to w chwilach zdenerwowania umie być 
nieprzyjemny. Dowiedziawszy się o romansie swego przyszłego zię-
cia, w zdenerwowaniu zaczął wrzeszczeć o skandalu (An. 144–145), 
a kiedy usłyszał na forum, że ponoć wydaje córkę za Pamfila, zjawił 

7 Na ten aspekt zwraca uwagę Forehand (1985: 43).
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się u Simona, żądając wyjaśnień, kto zwariował – czy on, czy też lu-
dzie powtarzający tę plotkę (An. 533–537). Już sam sposób, w jaki 
zwraca się do przyjaciela, świadczy o wzburzeniu – pomija formuły 
grzecznościowe i nie odpowiada na uprzejme słowa.

Portret psychologiczny Chremesa nie jest tak starannie i wnikli-
wie nakreślony jak wizerunek Simona. Zapewne nie bez znaczenia 
pozostawało obsadzenie go w roli rodzica Filumeny, która w ogó-
le nie pojawiła się przed oczyma widzów. Ale on też nieczęsto bie-
rze udział w akcji, widzimy go jedynie w siedmiu scenach (III, 3, 4; 
IV, 4; V, 1–4). 

Na podkreślenie zasługuje natomiast fakt, że Chremes, chociaż 
jest postacią drugoplanową, staje się przez moment celem intry-
gi. Dla niego Dawus odgrywa scenę z  niemowlakiem, na którą ten 
łagodny i  w  gruncie rzeczy spokojny człowiek daje się nabrać8  
(An. IV, 4). Warto jednak zwrócić uwagę, że to, co zainscenizował 
sprytny sługa, było jedynie szczerą prawdą – intryga okazała się tyl-
ko sposobem na jej przekazanie. 

Trzeci starzec występujący w  Dziewczynie z  Andros, Kriton 
(Crito), ma w fabule przewidzianą rolę dalekiego krewniaka, w sche-
macie komedii obarczono go natomiast funkcją postaci pośredni-
czącej w  rozpoznaniu9. Zapewne dlatego nosi popularne greckie 
imię – Κρίτων (Kríton), znaczące „sędzia, rozjemca” (krités), czyli 

8 Chremes często znajduje się w sytuacjach kłopotliwych, niemiłych i krępują-
cych, wprawiających w zażenowanie. Austin (1922: 40 i 76) zwraca uwagę, że 
być może właśnie do tego miało nawiązywać jego imię – Χρέμης (Chrémes). 
Jeśli przyjąć, że to popularne miano, częste zarówno w życiu codziennym, jak 
i  w  literaturze, miało nasuwać skojarzenia z  χρεμίζω (chremídzo), χρεμιτίζω 
(chremitídzo), χρεμέθω (chremétho) – „rżeć” lub raczej z χρέμπτομαι (chrémp-
tomai) – „chrząkać, kasłać”, to wydaje się, że chodziło o zwrócenie uwagi pub-
liczności na uwikłanie bohatera w  niezręczne okoliczności, na które zwykle 
reaguje się chrząkaniem. Ta śmiała próba wyjaśnienia antroponimu nie znala-
zła jednak uznania. Filologowie próbowali na różne sposoby tłumaczyć znacze-
nie tego popularnego imienia; np. Andreas Thierfelder (1960: 68) pisze, że to 
rodzaj ryby – „eine Fischart” (Knurrhahn), ale nadmienia także, że to brzmi 
jak chrząkanie – „sich räuspern”. Większość badaczy pomija dziś tę kwestię 
lub ogranicza się do uwagi, że Chremes to typowe imię w komedii nadawane 
zwykle starcom; zob. Fairclough (1901: 69), Shipp (1960: 59).

9 Zob. rozdział Rozpoznanie w części IV.
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ten, który ma rozstrzygnąć o pochodzeniu tytułowej bohaterki. Bu-
dzi podziw, że Terencjusz dla tak niewielkiej roli (Kriton pojawia się 
zaledwie w dwóch scenach – IV, 5; V, 4) zadał sobie trud, by nadać 
tej postaci rysy indywidualne. 

Przybysz z  Andros jawi się jako prawdziwy gentleman, pe-
łen elegancji i znający dobre maniery. Na scenie pojawia się dwu-
krotnie i za każdym razem z wyszukaną elegancją wita się z obec-
nymi: Myzję z  delikatnością wyrażającą się w  niedopowiedzeniu 
pyta o zmarłą kuzynkę Chryzydę, a potem z życzliwością dopytuje 
o los Glykerki (An. 802–806). Kiedy zaś spotyka Chremesa, również 
nie zapomina o powitaniu i wymianie grzeczności (An. 906–907). 
Jako człowieka eleganckiego drażni go ciągłe przerywanie rozmowy 
przez Simona, ale nie wdaje się z nim w awanturę, jedynie uprzedza, 
że jeśli nie ustaną złośliwości pod jego adresem, to będzie umiał za 
nie odpłacić. Poucza przy tym, że nieszczęścia trzeba znosić ze spo-
kojem (An. 920–922, 926).

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielkoduszność Kritona. 
Słysząc, że Glykerka dotąd nie odnalazła rodziców, postanawia od-
stąpić od dochodzenia swoich praw spadkowych. Uważa bowiem, że 
to osierocona dziewczyna powinna otrzymać pozostawiony majątek, 
choć nie była rodzoną siostrą Chryzydy, a  jedynie za nią uchodzi-
ła. Wprawdzie na decyzję Kritona wpłynęła także obawa, że trudno 
mu będzie jako cudzoziemcowi dochodzić swoich praw w ateńskim 
sądzie (zwłaszcza że za dziewczyną pewnie ujmie się jakiś jej przy-
jaciel), ale nie zmniejsza to uznania dla tak wspaniałomyślnej po-
stawy. Przybysz z Andros podkreśla, że u podstaw jego postanowie-
nia leży przekonanie, że nie można dziewczyny zostawić bez grosza  
(An. 806–817). Taka postawa spotyka się z zachwytem i szczególnym 
uznaniem ze strony Myzji, która dodatkowo potwierdza, że wielko-
duszność nie tylko teraz, ale zawsze cechowała Kritona. W podob-
nym duchu wypowiada się Chremes, który przekonuje Simona, że 
przybysz z Andros nie jest zdolny do oszustwa (An. 915). 

Wszystko wskazuje na to, że w  Dziewczynie z  Andros liczba 
i waga przywar komediowych starców jest odwrotnie proporcjonal-
na do znaczenia i roli postaci – im obszerniejsza i ważniejsza rola, 
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tym więcej i to cięższych gatunkowo wad. Może właśnie dlatego Kri-
ton jawi się jako prawdziwy ideał. 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej postaci, bo choć nie występu-
je na scenie, to jednak pojawia się w tekście. To Faniasz (Phania), brat 
Chremesa, który na okręcie rozbił się razem z bratanicą Glykerką-
-Pazibulą (An. 928–929, 934). Imię należy rozumieć jako „pochod-
nię, lampę”, a tutaj wręcz w metaforycznym znaczeniu jako światełko 
rozświetlające ciemność, bo właśnie dzięki temu nieżyjącemu już bo-
haterowi udaje się osiągnąć w komedii szczęśliwe zakończenie. 

Za karę

W kolejnej komedii Terencjusz również wprowadza dwóch ojców, 
ale zestawia ich na zasadzie kontrastu. Bardziej wyrazistym typem 
jest Chremes, mimo że tytuł Za karę wskazuje Menedema jako bo-
hatera dziejącej się na scenie fabuły i intrygi. 

Chremes (Chremes) charakterologicznie jest postacią bardzo 
złożoną, ale cechą nadrzędną, wysuwającą się na pierwszy plan jest 
jego wścibstwo. Z  chorobliwą wręcz ciekawością bada i  wypytuje 
sąsiadów o ich prywatne sprawy, a dokładność, z jaką orientuje się 
z rozkładzie dnia Menedema (Ht. 63–70), pozwala przypuszczać, że 
nie ogranicza się tylko do okazjonalnego zainteresowania. Chremes 
przyznaje sobie prawo do pouczania Menedema, że w  jego wieku 
i z taką pozycją nie powinien pracować fizycznie na roli (Ht. 58–60). 
Mówi mu nie tylko, jak powinien zarządzać posiadłością, ale także 
jak postępować z synem (Ht. 73–74, 119–120, 151–157). Swoją tro-
skę roztacza nie tylko nad Menedemem, ale nie szczędzi jej również 
innym sąsiadom (Ht. 498–501), a  swoją ciekawość uzasadnia Me-
nandrowską sentencją, że „człowiekiem jest i nic, co ludzkie, nie jest 
mu obce” (Ht. 77). Zresztą lubi być dobrze poinformowany, uważa 
to nawet za punkt honoru, więc gdy niewolnik pyta o historię zwią-
zaną z  Kliniaszem, Chremes z  oburzeniem odpowiada: „Ja miał-
bym o tym nie wiedzieć?” („quid ego ni sciam?”, Ht. 529). Ogrom-
nie go frustruje, jeśli czegoś o swoich bliźnich nie wie i nie rozumie 
ich postępowania – jak wówczas, gdy nie potrafi wyjaśnić, dlaczego 
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wbrew oczekiwaniom ani Syrus, ani Kliniasz nie domagają się pie-
niędzy (Ht. 890–897)10. Prawdziwym szczęściem dla niego jest świa-
domość, że on pierwszy kogoś o czymś poinformował lub przekazał 
jakąś wiadomość (Ht. 185–186, 410–412). Dlatego wszystkich wy-
pytuje i wyciąga na zwierzenia, obiecując daleko idącą pomoc w kło-
potach (Ht. 84–86). 

Ale Chremes to nie tylko niegroźny natręt, to także człowiek, 
który wierzy, że tylko on zna antidotum na różne bolączki i że le-
piej rozwiąże cudze problemy. Wszystko musi kontrolować: kiedy 
zaprasza Faniasza na ucztę, to musi mu przypomnieć, żeby był na 
czas (Ht. 169–170); a kiedy sąsiedzi popadną w konflikt, to oczywi-
ście on musi w nim być arbitrem (Ht. 498–502). Często sam decydu-
je za innych – nie mówi Kliniaszowi o zmianie nastawienia ojca do 
jego wcześniejszych postępków, bo uważa, że lepiej trzymać tę wia-
domość w tajemnicy, a sąsiada zmusza do udawania i oszukiwania 
(Ht. 199, 436–442). Zresztą tak bardzo angażuje się w sprawy Me-
nedema, że historię tę traktuje niemal jak osobistą tragedię: użala 
się nad wydatkami sąsiada, a empatia każe mu mówić o całej spra-
wie jako o wspólnym problemie (Ht. 463–464, 749–750, 476–477). 

Drugą cechą nadającą wyrazisty rys tej postaci jest hipokryzja. 
Chremes uwielbia rolę moralizującego przyjaciela, ale sam nie ko-
rzysta z rad, jakich udziela innym11. Wielokrotnie opowiada się za 
łagodnością i wyrozumiałością, a przede wszystkim za szczerością 
w relacjach ojcowsko-synowskich, ale w sytuacji konfliktu namawia 
sąsiada do zachowania maski nieugiętego rodziciela (Ht. 151–157, 
201–210, 470–489). Siebie prezentuje jako wzorowego rodzica, ale 
jak wynika ze słów Klitifona, niewiele wie o własnym synu (Ht. 219–
–222, 229). Menedemowi każe powściągnąć gniew, ale sam nie umie 
go opanować (Ht. 919–923). Raz odżegnuje się od wszelkich intryg 

10 Menedem nie bez złośliwej satysfakcji dziwi się, że Chremes tego nie wie, cho-
ciaż zawsze o wszystkim jest tak dobrze poinformowany (Ht. 897).

11 Elaine Fantham (1971: 979–980), wskazując na rozmijanie się teorii Chremesa 
z praktyką, podkreśla, że tolerancja, którą głosi, nie jest żadną postawą ani mo-
ralnością, to jedynie savoir-vivre. Starzec ten nie wyznaje żadnych zasad, czego 
dowodem jest choćby zachęcanie Syrusa, żeby intrygował przeciwko Menede-
mowi, rzekomo dla dobra Menedema. 
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i podstępów, bo uważa, że szczerość w stosunkach ludzkich jest naj-
ważniejsza, innym razem zaś namawia (nawet własnego niewolnika) 
do knowań i udawania, których celem ma być zdobycie pieniędzy 
na opłacenie Bakchidy (Ht. 154, 470–472, 543–550). A kiedy w grę 
wchodzi jego własny syn i majątek, nie ma żadnych skrupułów, by 
wciągnąć wszystkich w misterną grę mistyfikacji z  rzekomym wy-
dziedziczeniem (Ht. 863–866, 941–944), choć jeszcze niedawno 
z mocą twierdził, że udawanie nie leży w jego zwyczaju („non me-
ast simulatio”, Ht. 782). Nawet w zwykłych formułach grzecznościo-
wych zdradza dwulicowość – mówi Menedemowi, że całą noc nie 
spał, bo rozmyślał, jak pomóc sąsiadowi w kłopotach. Wszyscy jed-
nak wiedzą, że rzeczywiście nie zmrużył oka, ale dlatego, że oddawał 
się pijaństwu (Ht. 491–492, 455–456, 518–521). Zresztą skłonność 
Chremesa do mocnych trunków jeszcze nieraz została przywołana, 
i  to zarówno przez jego syna, jak i niewolnika (Ht. 220, 518–519).

Hipokryzja Chremesa sprawia, że trudno jednoznacznie okre-
ślić, czy należy zaliczyć go do kategorii ojców łagodnych, czy ra-
czej rozgniewanych. Wizerunek, jaki wyłania się z hojnie przez nie-
go udzielanych zaleceń, sugeruje postać szczerą i  otwartą, a  nade 
wszystko okazującą innym szacunek (Ht. 151–157). W praktyce bo-
hater nie spełnia jednak swoich postulatów i kiedy odkrywa romans 
Klitifona z heterą, mimo przestróg Menedema woli powtórzyć jego 
błąd i wyrzucić syna z domu niż zastosować się do własnych nauk 
(Ht. 928–931). 

Warto też dodać, że Chremes wykazuje szczególne zaintereso-
wanie finansami – swoimi i nie tylko swoimi. Wszystko wskazuje 
na to, że dobra materialne nie są dla niego bez znaczenia. Kiedy wi-
dzi tarapaty Menedema, użala się nad jego majątkiem do tego stop-
nia, że nie wiadomo, co bardziej go trapi: zerwanie dobrych stosun-
ków między ojcem a synem czy niebezpieczeństwo utraty pieniędzy, 
by te relacje naprawić (Ht. 463, 480, 486). Podobnie zresztą użala się 
nad swoim własnym majątkiem, gdy dowiaduje się o związku syna 
z heterą (Ht. 909). 

Dla sąsiadów Chremes jest łagodny i uprzejmy, stara się wręcz 
uchodzić za człowieka o wyjątkowej kulturze, ale wobec żony okazu-
je się prostakiem i gburem, a nawet mizoginem. W każdej rozmowie 



237ROZDZIAł 1 .  STARZEC

zarzuca jej bezmyślność i głupotę (Ht. 621, 630, 632–633, 1009). Za-
chowuje się wobec niej arogancko, przedrzeźnia ją, wyśmiewa. Kpi, 
że jej słowa nie są wiarygodne i że niczego nie pojmuje, jeśli się jej 
nie powtórzy „ze sto razy” (Ht. 622, 624, 879–881). Jego stosunek do 
Sostraty jest odzwierciedleniem nastawienia do kobiet w ogóle, cze-
go świadectwem jest choćby sarkastyczna uwaga o żonie zachowują-
cej się jak typowa baba (Ht. 1006). Sama Sostrata nie ukrywa, że czę-
sto miała powody podejrzewać go o serce z kamienia (Ht. 664–666). 

Warto zwrócić uwagę, że Chremes zachowuje się tak prostac-
ko wobec żony tylko wówczas, gdy są sami. W towarzystwie innych 
osób stara się być elegancki; np. powstrzymuje się, by niecenzural-
nym przymiotnikiem nie określić Bakchidy, bo – jak mówi – wstyd 
mu używać brzydkich słów w obecności żony (Ht. 1041–1043). Chre-
mes, jak na hipokrytę przystało, jest bowiem niezwykle czuły na to, 
co inni o nim powiedzą. Dba więc o dobrą opinię: nawet przyjaciół 
nie dopuszcza do wszystkich swoich sekretów; bez protestu spłaca 
długi Antifili, by nie narazić się na zarzut nieuczciwości; a w związ-
ku z miłosną aferą swego syna najbardziej boi się, że jego zachowanie 
ściąga na niego hańbę (Ht. 574–975, 797–798, 1035–1037). 

Filologowie nie są zgodni, czy można uznać Chremesa za opty-
mistę12. W  istocie tylko jedna wypowiedź tego bohatera pozwala 
dojrzeć w nim osobę ze skłonnością do radośniejszego postrzega-
nia rzeczywistości – gdy pociesza sąsiada i wlewa mu w duszę swoją 
wiarę, że wszystko będzie dobrze i syn wróci do domu cały i zdrowy  
(Ht. 159–160). Niemniej dość pogodny Chremes, ufający, że może 
zaradzić cudzym kłopotom i pomóc w potrzebie, wyraźnie odróżnia 
się od smętnego i przygnębionego Menedema. Na tle ciągle narzeka-
jącego sąsiada Chremes sprawia wrażenie optymisty. 

Niewątpliwie kontrastowo zestawiony z nim drugi ojciec ma rys 
pesymisty. W  trakcie fabuły cecha ta staje się widoczna ze szcze-
gólną wyrazistością, być może właśnie dzięki zestawieniu z  ener-

12 Siess (1906: 248) twierdzi, że optymizm jest podstawową cechą Chremesa i to 
właśnie ta wiara w  powodzenie czyni go niezdolnym do wdrażania w  życie 
rad, jakie daje innym. Austin (1922: 94) polemizuje z tą teorią i twierdzi, że op-
tymizm nie może usprawiedliwić hipokryzji Chremesa, którą spotyka się na 
każdym kroku. 
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gicznym, przedsiębiorczym i  zawsze pozytywnie nastawionym do 
swoich pomysłów Chremesem. Menedem (Menedemus) sam na-
wet zastanawia się, czy przypadkiem nie urodził się z „tą wyjątkową 
skłonnością, by czuć się nieszczęśliwym” (Ht. 420–422). Niewątpli-
wie starzec jest przygnębiony zniknięciem syna i nachodzą go myśli, 
że może już go nigdy nie odzyska (Ht. 423–425, 93–95). Nawet spo-
sób, w jaki o niego dopytuje, zdradza, że nie wierzy w pomyślne wie-
ści – „Nie słyszałeś nic o moim synu, prawda?” („num quid nam de 
gnato meo audisti, Chreme?”, Ht. 429). Jego przygnębienie dodatko-
wo pogłębia myśl, że swoim gniewem i brakiem zrozumienia zmusił 
syna do opuszczenia domu, a ponieważ czuje się winny, ciężką pra-
cą na polu i oszczędnym, surowym życiem chce odpokutować swoje 
winy (Ht. 121–150). Taka informacja kryje się też w jego imieniu – 
μένε ἐν δήμῳ (méne en démo) – „pozostań na wsi” (Austin 1922: 97).

Trudno jednoznacznie stwierdzić, że Menedem jest urodzonym 
pesymistą. Niewątpliwie kłopoty, w jakich się znalazł, uprawniają do 
złego nastroju i przygnębienia, trzeba jednak przyznać, że w chwili, 
gdy problemy znikają z życia Menedema, jego smutek i zniechęcenie 
znikają także. Nie szczędzi on słów, by wyrazić swoje szczęście z po-
wrotu syna i odzyskania przez niego zdrowego rozsądku (Ht. 842–
–844). Słuszniej zatem byłoby powiedzieć, że bohatera dopadła ra-
czej melancholia, zwana dziś popularnie depresją, a nie pesymizm. 

Menedem zyskuje jeszcze jeden ciekawy rys, ale dopiero wtedy, 
gdy porzuca swój minorowy nastrój. Odzyskuje wówczas wigor i sta-
je się ironiczny, wręcz złośliwy. Nie pominie okazji, by wykpić dobre 
rady Chremesa, dziwi się, że on nic nie wie o romansie syna, a prze-
cież o wszystkim zawsze był tak dobrze poinformowany. Nie może 
się powstrzymać, by nie powtórzyć swemu sąsiadowi tych wszyst-
kich rad, które tak niedawno sam od niego usłyszał (Ht. 897, 910, 
914–927). 

Terencjusz wyposażył Menedema w cechy charakterystyczne dla 
obu typów ojca, ale zawiedziony będzie ten, kto spodziewa się zoba-
czyć na scenie metamorfozę. W trakcie sztuki Menedem prezentuje 
się jedynie w odmianie „łagodnego rodzica” (pater lenis), wcześniej-
sze „gniewne” wcielenie (pater iratus) jest dostępne jedynie w rela-
cji samego bohatera. 



239ROZDZIAł 1 .  STARZEC

Jako ojciec surowy Menedem wykonał wszystkie zastrzeżone dla 
tego typu maski posunięcia: wywierał presję, groził, dręczył wyrzu-
tami, nawet domagał się, by Kliniasz nie mienił się dłużej jego sy-
nem. Jednym słowem, postępował nieludzko (Ht. 99–109). 

Na scenie jednak postać ta pojawia się już po przemianie w ojca 
łagodnego (Ht. 436, 439). Chremes nie miał okazji poznać poprzed-
niego wcielenia swego sąsiada, dlatego nie dowierza i dziwi się, gdy 
słyszy o nim, że w gniewie mógłby się posunąć za daleko (Ht. 199). 
Menedem popadł bowiem z  jednej skrajności w drugą – teraz jest 
skłonny pozwolić swemu synowi na wszystko, byleby tylko nie po-
rzucił znów domu. Nie tylko zgadza się, by Kliniasz przejadł, prze-
hulał i przetracił cały majątek, ale jeszcze sam chętnie przekaże na 
to pieniądze, jeśli tylko wtajemniczony w intrygę niewolnik stworzy 
okazję, by je wypłacić. W żadnym razie bowiem nie chce stracić syna 
ponownie (Ht. 464–466, 495–497, 857–858). 

Wydaje się, że Menedem w swoim wcieleniu rodzica pobłażliwe-
go jest pierwowzorem innego ojca z komedii Terencjusza – Micjo-
na, którego niezwykle drobiazgowy i dokładnie narysowany portret 
znajduje się w komedii Bracia. Różnica między nimi polega głównie 
na tym, że Menedem nie jest „ojcem pobłażliwym” (pater lenis) z na-
tury. Jego łagodność nie oznacza słabości charakteru, ale ukształto-
wała się w wyniku świadomie podjętej decyzji, na którą wpływ mia-
ła miłość do syna i dobrowolnie nałożona na siebie kara. 

Także i tutaj pojawia się w tekście niejaki Faniasz (Phania), któ-
ry nie występuje na scenie. To sąsiad głównych bohaterów, który ma 
to nieszczęście, że mieszka blisko, co daje wścibskiemu Chremeso-
wi okazję do przypominania mu o różnych rzeczach (Ht. 168–170). 
Tym razem chodzi tylko o zaproszenie na ucztę. Zadziwiająca jest 
jednak regularność, z jaką Terencjusz obdarza tym imieniem posta-
ci nieobecne na scenie, a pojawiające się jedynie w rozmowie innych. 

Oprócz Faniasza w pobliżu mieszkają jeszcze inni sąsiedzi, któ-
rych imiona służą komedii do tworzenia greckiego kolorytu. Simus 
(Simus) i Kriton (Crito) to dwaj zwykli, niewyróżniający się niczym 
obywatele, jak można sądzić na podstawie ich powszechnie używa-
nych w Atenach antroponimów. Nie pojawiają się na scenie, ale wia-
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domo, że toczą ze sobą spór o miedzę, w którym rozjemcą ustanowili 
Chremesa (Ht. 498). 

Dwaj inni starcy mieszkający w pobliżu to Fanokrates (Pha-
nocrata) i Archonides (Archonides). Ich imiona oznacząjące „nie-
zwykła moc” i „syn wodza” wskazują na dość wysoką pozycję w hie-
rarchii społecznej. Przywołane w  komedii antroponimy zostały 
celowo dobrane. Chremes pragnie bowiem najpierw ożenić swego 
Klitifona z córką pierwszego z nich, a kiedy syn się wzbrania, propo-
nuje mu małżeństwo z córką drugiego (Ht. 1061, 1065). W obu przy-
padkach już samo imię sugeruje, że to na pewno będzie dobra partia. 

Eunuch

Eunuch jest jedyną komedią, w której postać starca została zreduko-
wana wyłącznie do niewielkiej typowej roli ojca śpieszącego z pomo-
cą. Znaczenie tego bohatera jest tak niewielkie, że nawet nie nadano 
mu imienia. Określa go wyłącznie maska – Starzec (senex)13.

Starzec zwany w  przekładzie Ojcem występuje tylko w  jednej 
30-wersowej scenie (Eun. 971–1001). Powraca właśnie ze wsi, gdzie 
spędza zwykle czas, gdy mu już obrzydnie miasto. Z usposobienia 
jest raczej popędliwy (senex iratus), nie stać go na kurtuazję, by od-
powiedzieć niewolnikowi na słowa powitania. A  słysząc, że jego 
starszy syn ofiarował heterze prezenty, popada w gniew z powodu 
młodzieńczej rozrzutności. Takie zachowanie każe widzieć w  nim 
typowego ojca – dusigrosza, który zazdrośnie strzeże majątku, a ja-
kiekolwiek związki z heterami uważa za nieszczęście. Niemniej, gdy 
słyszy o tarapatach, w jakie wpadł Chereasz, śpieszy na pomoc swo-
jemu synowi, jak przystało na troskliwego ojca. 

Zredukowanie postaci Ojca do minimum z pewnością było spo-
wodowane wprowadzeniem masek zawodowych (żołnierza i paso-

13 W  manuskrypcie Bembinus pojawia się imię Demeasz, w  późniejszych ko-
deksach zaś – Laches. Donat jednak twierdzi, że ta postać u Terencjusza była 
bezimienna, choć jej pierwowzór u  Menandra nazywał się Simon. Prawdo-
podobnie kopiści dopisali imiona – Demeasz przez analogię z ojcem z Braci lub 
Laches – z Teściowej. 
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żyta), które Terencjusz bardzo starannie i wnikliwie nakreślił. Ma-
ski ojców – zwykle tak chętnie eksponowane – ustąpiły w tej sztuce 
miejsca nowym bohaterom.

Choć na scenie nie pojawia się żaden inny starzec, to jednak 
w  tekście wymienia się jeszcze przyjaciela owego Ojca, Archide-
midesa (Archidemides). Znamy jego wygląd z opisu wzburzonego 
Chereasza, któremu zabiegł drogę, tak że w  konsekwencji chłopiec 
stracił z oczu śledzoną dziewczynę (Eun. 327–340). Nietrudno się do-
myślić, że wizerunek ten nie jest pochlebny. Archidemides jest po-
krzywiony, trzęsący się i ma obwisłą wargę. A nade wszystko charak-
teryzuje go gadulstwo, przez które Chereasz zgubił ślad ukochanej.

Pasożyt Formion

W komedii Pasożyt Formion tradycyjnie już pojawia się tandem star-
ców, których tym razem łączy braterskie pokrewieństwo. Oprócz 
nich widzowie mają jeszcze okazję zobaczyć trójkę wolno urodzonych 
obywateli ateńskich, wspierających jako przyjaciele jednego z ojców. 
Ponieważ ich działanie ma charakter sądowy, Terencjusz określił ich 
jako advocati, ale z pewnością mogliby nosić maski starców. 

Pierwszy z  braci, Demifon (Demipho), jest prawdopodobnie 
wdowcem, skoro pasożyt Formion bierze pod uwagę jego ewentu-
alną zdolność do zawarcia małżeństwa (Ph. 421–423). Jak większość 
komediowych starców charakteryzuje go zachłanność i  skąpstwo. 
Jeszcze zanim pojawi się na scenie, inne postaci sugerują, że jest czu-
ły na kwestie finansowe. Dawus dziwi się, że wyruszył w podróż za-
morską do przyjaciela, który obiecywał mu złote góry, chociaż ma 
bogactw pod dostatkiem (Ph. 69). Pasożyt Formion zarzuca Demi-
fonowi, że zaprzecza pokrewieństwu ze zmarłym, ponieważ nie ma 
widoków na spadek. Gdyby jednak mógł coś dziedziczyć, od razu 
przyznałby się do koligacji (Ph. 393–395). Niechęć Demifona do wy-
dawania pieniędzy ujawnia się wielokrotnie. Kiedy chce pozbyć się 
obowiązku przyjęcia do swojej rodziny rzekomej krewniaczki, ofe-
ruje posag najmniejszy z możliwych – pięć min (Ph. 410). Podczas 
pertraktacji brata w sprawie wysokości opłaty dla pasożyta za mał-
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żeństwo z tą dziewczyną wpada w prawdziwy szał, choć to nie o jego 
pieniądze chodzi. Złości się i wykrzykuje, że żądana kwota to sta-
nowczo za dużo (Ph. 644, 664). A potem nie może się pogodzić, że 
pasożyt zarobił aż tyle (Ph. 955–956).

Można podejrzewać, że skłonność do gniewu jest cechą charak-
terystyczną tego starca, ale w  istocie mimo sangwinicznej natury 
Demifon stara się być gentlemanem. Oczywiste jest, że okazuje lo-
jalność i oddanie bratu, i chętnie służy mu pomocą, nawet w spra-
wie zatuszowania jego podwójnego życia (Ph. 588–590). Później 
nie kto inny jak właśnie Demifon usiłuje wybłagać dla niego prze-
baczenie u bratowej (Ph. 1014–1015). Trzeba jednak podkreślić, że 
przestrzega dobrych manier nie tylko wobec brata, ale w ogóle bar-
dzo dba o  poprawne relacje społeczne. Uprzejmość, jaką okazuje 
w kontaktach interpersonalnych, najjaskrawiej widać w odniesieniu 
do komediowej żony, tradycyjnie już stanowiącej obiekt złośliwości 
i  mizoginicznych ataków. Demifon traktuje Nauzystratę z  atencją, 
czym wzbudza jej zaufanie i szacunek aż do tego stopnia, że brato-
wa w końcu odwołuje się właśnie do jego sądu i poczucia sprawie-
dliwości (Ph. 784–786, 1011, 1031–1035). Demifon jest niezwykle 
uprzejmy nawet dla swoich przyjaciół, chociaż udzielają mu abso-
lutnie bezużytecznych rad (Ph. 458–459). Na syna jest rozżalony za 
nieuzgodnione z nim małżeństwo, ale dopiero kiedy brakuje mu już 
argumentów, wpada w prawdziwą pasję – głównie dlatego, że nie-
chciana synowa pokrzyżowała mu plany związane z  sekretną cór-
ką jego brata (Ph. 231–234, 303–305). Wygląda więc na to, że De-
mifon dokłada starań, by być wyszukanie grzecznym, ale w sytuacji, 
gdy nic nie idzie po jego myśli, do głosu dochodzi jego tempera-
ment i opuszcza go dotychczasowy spokój. Nawet z Formionem De-
mifon stara się prowadzić wyszukanie grzeczną rozmowę (Ph. 378–
–381). Dopiero, gdy każdy jego argument okazuje się chybiony, traci 
panowanie nad sobą, podnosi głos, posuwa się do gróźb i inwektyw  
(Ph. 435–437, 930–932, 1000). Trzeba jednak podkreślić, że tego ro-
dzaju postawę przybiera głównie wobec pasożyta, którym pogar-
dza i uważa, że należy deportować go z miasta (Ph. 977–979). Sama 
myśl, że mógłby się przyjaźnić z człowiekiem takiego pokroju, jest 
obraźliwa w jego poczuciu obywatelskiej dumy (Ph. 431–432). 
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Formion ze swoimi oszustwami nie jest partnerem dla Demifona 
legalisty, który wierzy w prawo i go przestrzega. Można nawet po-
wiedzieć, że to cecha dystynktywna tego starca. Rozpatrując sytua- 
cję, w której jego syn musiał poślubić biedną dziewczynę, Demifon 
nie próbuje obejść przepisów. Respektuje je i jedynie w granicach za-
kreślonych przez jurysdykcję szuka innych rozwiązań (Ph. 235–238, 
295–297, 407–412). Jego wiara w  legislacyjny porządek każe mu 
w każdym konflikcie odwoływać się do sądu (Ph. 936, 981)14. 

Jak na obywatela przystało, jest w konwencjonalny sposób re-
ligijny – oddaje cześć Larom i Penatom, a także nie zapomina oka-
zać wdzięczności innym bogom (Ph. 311–312, 894–895). Owe cnoty 
obywatelskie korelują z imieniem Demifona, w którym pobrzmiewa 
δῆμος (démos) – „lud” stanowiący podstawę demokratycznych Aten.

Zupełnie inny jest jego brat Chremes (Chremes), którego cha-
rakter ściśle wiąże się z podwójnym życiem, jakie od lat prowadzi. 
Już samo posługiwanie się podwójną tożsamością świadczy o skłon-
ności do krętactwa. Chremes poza domem używa imienia Stil-
pon (Stilpo), co zapewne musiało kojarzyć się z greckim στίλβω (stíl-
bo) – „błyszczę”, στιλπνός (stilpnós) – „błyszczący, lśniący” (Ph. 389), 
a στίλπων (stílpon) znaczy „karzeł”. Antroponim odwołujący się do 
takich skojarzeń wydaje się odpowiedni dla podstarzałego amanta 
zakładającego drugą rodzinę z dala od domu15. Chremes nie posia-

14 Ten ostatni przykład, w którym Demifon domaga się, by Formiona postawić 
przed sądem, budzi pewną wątpliwość co do atrybucji. Kodeks Bembinus przy-
pisuje tę kwestię Demifonowi (tę wersję przyjmuje też dwujęzyczne wydanie 
Terencjusza w The Loeb Classical Library oraz polski przekład – zob. Skwara 
2006a). Jednak kodeksy Kalliopiusza wkładają tę wypowiedź w usta Chreme-
sa. John Barsby (1993b: 331) postuluje, by przyjąć za właściwszą wersję z kodek-
su bembińskiego, który wszystkie gwałtowne działania – w tym również groźbę 
postawienia przed sądem – widzi po stronie Demifona, Chremesowi zostawia-
jąc niezdecydowanie i konieczność ściągnięcia do pomocy niewolnika. Barsby 
argumentuje, że w tym duecie Demifon jest silniejszą i wyrazistszą osobowo-
ścią, a ponadto wielokrotnie już wcześniej udowodnił, że doskonale zna się na 
prawie. Dlatego wydaje się naturalne, że i tym razem to on zgłasza pomysł uda-
nia się z problemem do sądu.

15 Austin (1922: 44) podaje, że Diogenes Laertios (2, 11, 50) wspomina o  jakimś 
Stilponie z komedii Difilosa, co sugeruje funkcjonowanie tego imienia na sce-
nie komediowej. 
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da majątku (Ph. 587), a konieczność utrzymania drugiej rodziny na 
wyspie Lemnos sprawiła, że oszukiwał swoją ateńską żonę nie tylko 
w kwestii wierności, ale także finansów. Zaniżał dochody z jej posiad- 
łości znajdującej się na tej wyspie (Ph. 787–790). Nawet w  trakcie 
sztuki decyduje się użyć przywiezionych pieniędzy, a Nauzystracie 
skłamać, że pożyczył je Demifonowi (Ph. 679–681). Życie w kłam-
stwie polegające na ciągłym oszukiwaniu czyni z  Chremesa hipo-
krytę i  krętacza, który jak tchórz drży przed żoną (Ph. 965, 993–
–1000). Słabość charakteru, kłamstwo i  krętactwo przejawiają się 
także w jego języku pełnym z jednej strony zapewnień, że wszystko 
w porządku (rogas – „co za pytanie”, Ph. 574; iam recte – „nic, nic, 
wszystko w porządku”, Ph. 798; recte – „nie ma problemu”, Ph. 812; nil 
est – „to nic”, Ph. 995), z drugiej zaś chrząknięć świadczących o za-
kłopotaniu (ah – „och, nie”, Ph. 809; at – „więc”, Ph. 1002; hem – „Jak 
to? Och! Co?”, Ph. 749, 941, 1040)16. 

Warto też podkreślić, że jak na człowieka o podwójnym życiu 
Chremes przykłada niezwykłą wagę do pozorów i opinii publicznej. 
Jest w tym duża doza zakłamania, np. zależy mu na zerwaniu mał-
żeństwa i odprawieniu Fanii w taki sposób, by dziewczyna sama się 
na to zgodziła. W przeciwnym razie opinia publiczna byłaby zbul-
wersowana i uznała, że ją wyrzucono (Ph. 724–725).

Oprócz dwóch ojców w komedii występują jeszcze trzej advo-
cati. Pojawiają się tylko raz (II, 4), kiedy Demifon sprowadza ich, by 
zasięgnąć opinii, co powinien zrobić w sprawie wymuszonego mał-
żeństwa swego syna. Nie mamy prawie żadnych informacji o charak-
terze Kratinusa (Cratinus), Hegiona (Hegio) i Kritona (Crito). 
Ich rady są sprzeczne i bezużyteczne. Jeden doradza wyrok uchylić, 
drugi – podporządkować mu się, a trzeci – sprawę gruntownie prze-
myśleć (Ph. 449–452, 455–457). Jedynie noszone przez nich imio-
na sugerują pewne cechy charakteru, które jednak stoją w komicz-
nej sprzeczności z podejmowanymi przez nich działaniami. Kratinus 
kojarzy się z κράτος (krátos – „siła, moc”), Hegion z czasownikiem 
ἡγέομαι (hegéomai – „przewodzić, stać na czele”), a Kriton z κριτής 
(krités – „sędzia, rozjemca”). Taki zestaw antroponimów wyraźnie 

16 Zob. przypis 8 w części III.



245ROZDZIAł 1 .  STARZEC

wskazuje na czysto humorystyczne wykorzystanie tych postaci i tłu-
maczy, dlaczego Terencjusz tak niewiele uwagi poświęcił ich psycho-
logicznemu wizerunkowi. 

Teściowa

Teściowa to jedyna komedia Terencjusza, w której dwaj starcy mają 
tyle cech wspólnych, że niekiedy sprawiają wrażenie, jakby byli iden-
tyczni. Często słychać ich unisono, ale jednak są to dwie różne oso-
bowości. 

Laches (Laches), jeden z najbrutalniejszych Terencjuszowych 
ojców, mieszka na co dzień na wsi. Dba tam o posiadłość, by dochód 
z niej mógł zaspokoić wydatki miejskich domowników i zapewnić 
im wygodne życie, co też tym domownikom, a zwłaszcza żonie wy-
pomina (Hec. 224–226, 230). Jest mizoginem i uważa, że kobiety są 
źródłem nieszczęścia. Spiskują i  wtrącają się we wszystko do tego 
stopnia, że nie tylko doprowadzają do zaaranżowanych przez siebie 
małżeństw, ale także do rozwodów (Hec. 198–200, 240–242). Dlate-
go bez skrupułów pomstuje na własną żonę i nawet złość, którą czuje 
do innych, najchętniej wyładowuje właśnie na niej (Hec. 513–515).

Lachesowi brak dobrych manier. Szczególnie widać to w jego 
relacjach z  kobietami. Staje się wręcz obcesowy, zwłaszcza wobec 
żony. Kiedy Sostrata przysięga, że nie weszła w konflikt z  synową, 
i zaklina się na wszystko, co jej najdroższe, np. by razem doczekali 
starości, Laches wykrzykuje: „Niech bogowie bronią przed takim 
nieszczęściem!” („di mala prohibeant”, Hec. 207). W takim kontek-
ście jasne staje się, że to zawoalowane życzenie śmierci. Lekceważe-
nie żony widać także w zwrotach grzecznościowych, a raczej w ich 
braku. Mimo że Sostrata tytułuje go zawsze „swoim Lachesem”, co 
jest dowodem czułości, on zwraca się do niej lekceważąco i nazywa 
„kobietą” albo „starą babą” (Hec. 214, 231). Ale kiedy Sostrata postę-
puje zgodnie z jego życzeniem, np. kiedy chce się wyprowadzić na 
wieś, wówczas Laches przypomina sobie, że to jednak żona i tak ją 
nazywa (Hec. 607). 
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Zachowuje się arogancko również wobec hetery Bakchidy, do 
której zwraca się per „kobieto” i obcesowo przypomina jej o upły-
wie czasu (Hec. 736–737). Nawet kiedy stara się być miły i oferuje jej 
przyjaźń w zamian za wyświadczenie przysługi, obwarowuje ją nie-
wypowiedzianą do końca groźbą – „Jeśli zaś postąpisz inaczej […]” 
(Hec. 765). I mimo że hetera stawiła się na wyraźną prośbę Lachesa, 
on sam uważa, że to jej trafiła się okazja, by oddać mu przysługę i za-
skarbić sobie jego wdzięczność (Hec. 794–798).

Równie bezceremonialnie traktuje mężczyzn. Fidypa ośmiela się 
nawet zapytać: „Jaką to kobietę masz za żonę?” i poucza go, jak nale-
ży z nią postępować (Hec. 643–644, 247–249).

Nielepsze maniery demonstruje, gdy spotyka syna powracające-
go z dalekiej podróży. Bez powitania i zwyczajowych pytań o zdro-
wie od razu docieka wysokości spadku, po który Pamfil popłynął na 
Imbros (Hec. 457–458). Ten brak manier jeszcze bardziej rzuca się 
w oczy wobec kurtuazji, z jaką wita podróżnika jego teść. 

Można by także przypuszczać, że obcesowe pytanie o  legat po 
zmarłym ujawnia tak charakterystyczną cechę wszystkich starców – 
szczególne zainteresowanie pieniędzmi. Ale Laches nie odznacza się 
jakimś szczególnym skąpstwem czy chciwością. Wprawdzie kiedy 
ubolewa nad śmiercią kuzyna, zapewniając, że wolałby widzieć go 
całym i zdrowym niż dziedziczyć po nim, Fidyp szczerze w to wąt-
pi, przez co sugeruje zupełnie inne nastawienie swego rozmówcy do 
spraw finansowych. Jego zdaniem łatwo wypowiadać takie życzenia, 
mając pewność, że się nie spełnią (Hec. 464–465). I widz zapewne się 
z tym zgadzał. Niemniej na tle innych skąpych ojców i starców nasz 
bohater jawi się jako postać nieszczególnie zainteresowana dobrami 
materialnymi.

Za to z wad typowych dla swej maski Laches może pochwalić się 
sangwinicznym charakterem. Potrafi tak się zacietrzewić, że w gnie-
wie traci zdolność logicznego myślenia. Oskarża syna, że swoim 
romansem z heterą sprowokował żonę do odejścia, ale nie pamię-
ta, że Filumena odeszła już po wyjeździe Pamfila i zgadza się wró-
cić dopiero, gdy mąż będzie w domu. A zatem łatwo odgadnąć, że to 
nie z powodu Bakchidy małżeństwo jest w separacji. Brak spójno-
ści w myśleniu i działaniu widać także, kiedy bezradny prosi Fidypa 
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o radę, zapomniawszy, że chwilę wcześniej sam go pouczał, jak nale-
ży postępować (Hec. 693–696, 715). 

Choć nie jest postacią wzbudzającą sympatię, to na końcu sztu-
ki wydaje się najszczęśliwszy, bo osiągnął to, na czym mu zależało – 
Filumena zostaje z powrotem przyjęta pod dach Pamfila. Być może 
właśnie temu zawdzięcza swoje imię. Jeśli przyjąć, że „Laches” ko-
jarzy się z  aorystem λάχε (láche) od λαγχάνω (lancháno) – „osią-
gnąć, otrzymać, dostać w udziale”, to imię bohatera oznacza, że „spo-
ro przypadło mu w udziale”17.

Fidyp (Phidippus) w dużym stopniu przypomina Lachesa. Rów-
nie szybko jak on unosi się gniewem. Gdy dowiaduje się, że Pamfil 
odmawia pogodzenia się z żoną i opowiada się po stronie matki, do-
maga się zwrotu posagu i  z pasją nazywa go „pozbawionym ludz-
kich uczuć” („inhumanum”), co w świecie Terencjuszowych kome-
dii jest najgorszą inwektywą (Hec. 499–502). Ale prawdziwego déjà vu 
doświadcza widz, gdy widzi, jak Fidyp czyni wyrzuty swej żonie. 
Nie tylko napada na nią i pokrzykuje jak wcześniej Laches na swo-
ją Sostratę, ale nawet używa tych samych słów (Hec. 198–242, 524– 
–576). Zarzuca jej brak szacunku dla męża, pogardliwie zwraca się 
do niej obcesowym zwrotem „kobieto” („mulier”, Hec. 214, 525–526) 
i zasypuje lawiną pytań retorycznych, których celem ma być wytknię-
cie bezmyślności i  złej woli. Najbardziej ma żonie za złe, że śmia-
ła podejmować działania bez jego zgody. Świadectwem, jak strasz-
ny bywał gniew Fidypa, staje się w  komedii przerażenie Myrriny, 
która wręcz odchodzi od zmysłów na myśl, że trzeba będzie wytłu-
maczyć mężowi powód utrzymywania w tajemnicy ciąży Filumeny  
(Hec. 516–520). Już samo zachowanie tego w sekrecie doprowadziło 
Fidypa do szału, co – jak mówi Myrrina – czyni ją najnieszczęśliw-
szą z kobiet (Hec. 566–569). 

Ale ten gniewny i popędliwy Fidyp ukazuje zupełnie inne obli-
cze wobec córki. Kiedy pojawia się po raz pierwszy na scenie, daje się 
poznać jako czuły ojciec. Mówi, że mógłby zmusić Filumenę do po-

17 Imię to jest poświadczone – jak pisze Austin (1922: 82–83) – przez inskryp-
cje, ale takie skojarzenia podsuwa także gra słów zawarta w pierwszych wer-
sach szóstego epinikionu Bakchylidesa, w którym zwycięzca o imieniu Λάχων 
(Láchon) wygrał (λάχε – láche) wyścig. 
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słuszeństwa, ale ojcowskie serce każe mu ustąpić, nawet jeśli uważa 
jej decyzję jedynie za kaprys (Hec. 243–245). Nie ma wobec niej czy-
stego sumienia, bo przecież wydał ją za Pamfila, wiedząc o roman-
sie przyszłego zięcia z inną kobietą (Hec. 541–543). Postępuje inaczej 
niż Chremes z Dziewczyny z Andros, który nie chciał skazywać na 
taki los swojej Filumeny (An. 820–832). Dla Fidypa jest jednak waż-
niejsze przymierze obu rodów (Hec. 532–534, 635–636, 722–724). 
Sporo w tym hipokryzji, zwłaszcza gdy mówi, że należy przymknąć 
oko, jeśli Pamfil odwiedzał heterę dyskretnie i tylko od czasu do cza-
su (Hec. 552–556). 

Fidyp ubolewa nad swoim łagodnym usposobieniem i  uważa 
uleganie żonie oraz córce za wadę charakteru, bo staje się przez to 
pantoflarzem. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie umie sprzeciwić się 
rodzinie, że żona nie liczy się z  jego zdaniem, a  on nawet nie ma 
wpływu na jej poczynania (Hec. 270–271, 564–565, 666). To zresz-
tą nie jest tajemnicą dla innych postaci komedii: Laches czyni mu 
wymówki, że władzę oddał kobietom (Hec. 246–249). Wprawdzie 
Myrrinie pokazuje często swe gniewne oblicze, ale wobec córki jego 
wzburzenie niknie. Nawet gdy czyni jej wymówki, że ukrywała swój 
odmienny stan, stara się znaleźć dla niej usprawiedliwienie. Oczy-
wiście winą obarcza Myrrinę, jako że to na pewno matka zmusiła 
dziewczynę do takiego postępowania (Hec. 623–625). Tak więc ten 
sam Fidyp, srogi i gniewny w stosunku do żony, staje się łagodnym 
i wyrozumiałym ojcem dla córki. Jakby łączył w sobie obie odmiany 
typów – starca gniewnego i łagodnego (senex iratus i senex lenis)18.

W komedii wymienia się jeszcze jednego starca, który wpraw-
dzie nie pojawia się na scenie, ale warto o nim wspomnieć, by poka-
zać, jak Terencjusz potrafi nawet najmniej ważnej postaci nadać ja-
kiś specyficzny rys. Faniasz (Phania) jest, a raczej był, jako że już 
nie żyje, kuzynem Lachesa. Po śmierci zostawił spadek, który stał 

18 Austin (1922: 84–85) widzi w tym połączeniu obu typów uzasadnienie dla imie-
nia. Phidippus powstało wprawdzie z połączenia φείδω (feído) – „oszczędzam” 
i ἵππος (híppos) – „koń”, ale najsilniej kojarzy się z bohaterem Chmur Arystofa-
nesa Fejdippidesem (Phidippides), który jako syn oszczędnego, surowego wieś- 
niaka i zamożnej, rozmiłowanej w koniach matki otrzymał imię łączące to, co 
dla obojga rodziców było ważne. 
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się przyczyną wyjazdu Pamfila. Okazuje się jednak, że w testamencie 
niewiele zapisał rodzinie (Hec. 459–461): 

sane hercle homo voluptati obsequens
fuit dum vixit; et qui sic sunt haud multum heredem iuvant,
sibi vero hanc laudem relinquont „vixit, dum vixit, bene”.

Na Herkulesa, to był człowiek, który za życia pasjami oddawał się przy-
jemnościom, a tego rodzaju ludzie niewiele zostawiają dla swoich spad-
kobierców, raczej dla siebie epitafium, że: „Póki życia, używał życia!”.

Jego imię, które można rozumieć jako „pochodnia, lampka”, w tym 
kontekście brzmi wręcz satyrycznie, jaką bowiem przyszłość może 
rozświetlać tak niewielki spadek? 

Bracia

W  Braciach Terencjusz dwóm starcom powierzył główne role, 
a ograniczając ich aktywność niemal wyłącznie do funkcji rodziciel-
skich19, sprawił, że stali się najbardziej wyrazistymi ojcami w sztu-
kach tego poety. Ich wyjątkowość, a zatem siła oddziaływania polega 
przede wszystkim na wyeksponowaniu skrystalizowanych poglądów 
wychowawczych i  spójnego systemu edukacyjnego20, który ma za-
pewnić idealnego syna. Każdy ze starców żywi niezachwianą wia-
rę, że tylko on wie, co to znaczy być dobrym ojcem. I każdy z nich 
ma oczywiście inną koncepcję tego zadania. Tytułowi bracia są nie-
mal jednoznacznie przeciwstawnymi charakterami, co nie oznacza, 
że zostali nakreśleni sztampowo.  Jak to często bywa u tego poety, se-

19 Tytułowi bracia na scenie rozmawiają niemal wyłącznie o  kwestiach wycho-
wawczych w  odniesieniu do swoich synów. Nie zajmują się aranżowaniem 
małżeństwa (An., Ph.), ukrywaniem podwójnego życia (Ph.), knuciem intryg  
(An., Ht., Ph.). Działanie bohaterów tej komedii jest zawsze reakcją na proble-
my z chłopcami, skupioną na szukaniu ich rozwiązania. 

20 Wrażenie przemyślanego programu sprawiają głównie monologi obu bohate-
rów (Ad. 26–81, 855–881), które mają postać retorycznych mów; zob. Lieberg 
(1988); Schmude (1990).
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nes zostali zestawieni na zasadzie silnego kontrastu. Jeden z nich tak 
opisuje brata i siebie (Ad. 863–869): 

suam ille semper egit uitam in otio, in conuiuiis,
clemens, placidus, nulli laedere os, adridere omnibus:
sibi uixit, sibi sumptum fecit: omnes bene dicunt, amant.
ego ille agrestis saeuos tristis parcus truculentus tenax
duxi uxorem. quam ibi miseriam uidi! nati filii,
alia cura. heia autem, dum studeo illis ut quam plurumum
facerem, contriui in quaerundo uitam atque aetatem meam.

On zawsze prowadził wygodne życie bez trosk i  kłopotów; bywalec 
uczt, łagodny, wyrozumiały… na nikogo krzywo nie spojrzy, a śmieje 
się do wszystkich. Żył tylko dla siebie, tylko na siebie wydawał. Wszy-
scy o nim dobrze mówią, wszyscy go kochają.
 A ja znany jestem jako typowy wieśniak: surowy, szorstki, ponury, 
ograniczony, oszczędny, odludek. I jeszcze się ożeniłem. To dopiero na-
robiłem sobie kłopotów! Spłodziłem synów – kolejna troska. Eh, a po-
nieważ wysilam się, by jak najwięcej dla nich zdobyć, życie upływa mi 
wyłącznie na gromadzeniu pieniędzy.

Jak wynika z opisu, Micjon (Micio) prowadzi wielkomiejskie, wol-
ne od trosk życie starego, 65-letniego kawalera21 (Ad. 938). Jest nie 
tylko zamożny, ale odznacza się elegancją, wyrafinowanym gustem 
i upodobaniem do luksusu. Ma na swe usługi tłum niewolników 
o egzotycznych i wyszukanych imionach (Storaks, Stefanion, Frygia, 
Ad. 26, 380, 973). A kłamstwo Syrusa, że Micjon specjalnie do ogro-

21 Viktor Pöschl (1975: 16) twierdzi, że Demeasz wyrzuca Micjonowi egoizm, mó-
wiąc: „Żył tylko dla siebie, tylko na siebie wydawał” („sibi vixit, sibi sumptum 
fecit”, Ad. 865). I dodaje, że starzec nie ma racji, bo przecież Micjon żyje nie dla 
siebie, ale dla Eschinusa i wszystko robi z myślą o nim. Interpretacja Pöschla 
nie jest pozbawiona sensu, ale Demeaszowi chodziło jednak o coś innego. Kie-
dy z goryczą porównywał swoją egzystencję z życiem, jakie wiedzie jego brat, 
myślał o  tym, że Micjon nie ma żadnych zobowiązań narzuconych mu przez 
okoliczności, a jeśli już jakieś na siebie przyjął, to zrobił to dobrowolnie. Tym-
czasem Demeasz, czy chce, czy nie chce, musi ciężko pracować, by zapewnić ro-
dzinie byt. 
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du zamówił u stolarza stoły z dębowymi nogami22, wydaje się zupeł-
nie prawdopodobne i pasujące do jego stylu życia (Ad. 585). 

Micjon jest hojny i nonszalancko nie dba o pieniądze, co nie 
oznacza jednak rozrzutności czy marnotrawstwa. Po prostu traktu-
je swój majątek jako środek do realizowania nadrzędnych celów. Nie 
tylko bez słowa skargi daje przybranemu synowi Eschinowi pienią-
dze na zapłatę dla stręczyciela, ale jeszcze chwali go za takie załatwie-
nie sprawy, a Syrusowi dodatkowo wręcza pół miny w dowód swej 
wdzięczności (Ad. 369–370). Szczodrości nie ogranicza wyłącznie do 
siebie i swego Eschina, ale także obejmuje nią bratanka, czyli młod-
szego brata swego chłopca (Ad. 116–122, 815–816). Wprawdzie nie-
chętnie, ale zgadza się nawet, by hojnie wspomóc krewnych przyszłej 
synowej oraz własnych niewolników (Ad. 944–985). Nie lubi jednak 
być wykorzystywany i gdy ma ofiarować Syrusowi oprócz wolności 
dla niego i jego żony jeszcze trochę gotówki do ręki, stanowczo się 
temu sprzeciwia23.

Z całą pewnością jest jedynym komediowym ojcem, dla które-
go brak posagu u przyszłej synowej nie stanowi żadnego problemu. 
Nawet o nim nie wspomina, tylko każe synowi cieszyć się małżeń-

22 Warto zwrócić uwagę na wyrafinowany sposób podkreślenia bogactwa. Micjon 
ma już przecież stoły (Ad. 285), ale opisywane zamówienie dotyczy czegoś zu-
pełnie wyjątkowego – zlecił nowe, specjalne meble do ogrodu (jakby nie moż-
na wynieść tych z domu). Na dodatek będą miały nogi zrobione z dębu, drze-
wa bardzo twardego w obróbce, a więc i odpowiednio drogiego. Jonathan Foster 
(1978: 34) uważa, że szczegóły tego opisu mają jeszcze bardziej rozsierdzić De-
measza wieśniaka, ale też pokazać, że dla Micjona i jego domu dobre jest tylko 
to, co najlepsze.

23 Odpowiada zwrotem, który od czasu Donata jest przedmiotem sporów wśród 
badaczy. „Istoc vilius” (Ad. 981) to początek jakiegoś przysłowia czy też po-
wiedzenia, które nigdzie więcej się już później w łacinie nie pojawia (z wyjąt-
kiem komentarza Donata). Być może towarzyszył temu jakiś gest – „nie więcej 
niż tyle” lub był odpowiednikiem polskiego przysłowia „darowanemu koniowi 
[…]” albo „daj kurze grzędę […]”. Adrian Stuart Gratwick (2000: 83), rozważa-
jąc możliwe interpretacje, podkreśla, że w każdym wypadku Terencjusz chciał 
zmniejszyć szacunek i podziw, jakim inni otaczali Micjona. Pokazał, że starzec 
nie tylko odmawia, ale czyni to w zdenerwowaniu, w opryskliwy sposób. Wy-
daje się jednak, że taka reakcja (wraz ze sceną gniewu na Eschina) nadaje temu 
bohaterowi, niemal doskonałemu w swej łagodności, bardziej ludzki rys. 
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stwem. Ten brak zainteresowania posagiem staje się jeszcze bardziej 
wyrazisty w zestawieniu z reakcją Demeasza, który wręcz rozpacza 
z tego powodu (Ad. 696, 728–729).

Micjon jest człowiekiem szlachetnym, z  zasadami. Nie pró-
buje uchylać się od odpowiedzialności za swego wychowanka. Za-
wsze pokrywa wyrządzone przez niego szkody, bez względu na to, 
czy jest to podarta szata, wyłamane drzwi, czy też brzemienna pan-
na z dobrego domu, z którą trzeba się ożenić (Ad. 120–121, 592–
–596). Nie uważa przy tym, że naprawiając krzywdy, zasługuje na 
jakąś szczególną pochwałę. Po prostu traktuje to jako swój obowią-
zek. Zgadza się nawet w ramach zadośćuczynienia osobiście odwie-
dzić Sostratę i wyjaśnić jej nieporozumienie, bo nie ma w nim pychy 
z powodu zajmowanej pozycji społecznej czy posiadanych zasobów 
finansowych (Ad. 601–609). 

Niewątpliwie wielka miłość, jaką Micjon darzy swego adop-
towanego syna, pomaga mu zachować stoicki spokój wobec roz-
rzutności młodzieńca i jego szaleństw. Nie ukrywa, że chłopiec jest 
dla niego absolutnie najważniejszy (Ad. 49). Kocha go całym ser-
cem i  pragnie jego szczęścia, ale w  przeciwieństwie do innych oj-
ców wcale nie uważa, że on sam wie, co jest dla chłopca najlepsze. 
W wychowaniu kieruje się zasadą liberalizmu, zależy mu na bliskim 
kontakcie, zaufaniu i  wzajemnym poszanowaniu (Ad. 51–58). Jest 
bardzo dumny ze swoich metod wychowawczych i ma o sobie jako 
ojcu bardzo dobre zdanie. Niekiedy przez pobłażliwość sprawia wra-
żenie, jakby zupełnie nie obchodziły go ekscesy wychowanka. Lek-
ceważąco zbywa uwagi swego starszego brata na temat marnotra-
wionych środków, umie także znaleźć wytłumaczenie dla występków 
przeciwko moralności (Ad. 101–103, 120–122, 686–687). Niemniej 
szczerze przejmuje się losem Eschinusa, ale jego troska nie wyra-
ża się – jak u innych ojców – gniewem, a jedynie zmartwieniem  
(Ad. 147–153). Wyrozumiałość dla syna nie przeszkadza mu go 
skarcić, gdy na to zasłuży (Ad. 683–695).
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Postawa Micjona, który zawsze umie znaleźć usprawiedliwienie 
dla swego syna, jest wynikiem jego łagodności24 – cechy nadrzęd-
nej i najbardziej eksponowanej u tego bohatera. Zawsze zachowuje 
zimną krew, rozsądek i dystans. Nawet do największych problemów 
podchodzi ze spokojem, zalecając go także swemu bratu (Ad. 143– 
–149, 795, 836–839). Przyjacielski, otwarty i serdeczny dla ludzi zy-
skuje sobie miłość i szacunek, których najbardziej mu zazdrości jego 
starszy brat. 

Demeasz (Demea), stanowiący przeciwieństwo Micjona, jest 
z  natury porywczy i  nieokrzesany, a  cechy te niewątpliwie zostały 
spotęgowane przez okoliczności. Demeaszowi było bowiem prze-
znaczone surowe życie wieśniaka25. Dlatego pierwszą rzucającą się 
w  oczy cechą tego bohatera jest swoista rusticitas, pewien rodzaj 
surowości, który zakłada, że dobre maniery są nic nieznaczącym 
dodatkiem. Demeaszowi nie tylko brak kurtuazji, ale okazuje się 
wręcz opryskliwy. Typowym dla niego zachowaniem jest pomijanie 
jakichkolwiek formuł grzecznościowych i nieodpowiadanie na po-
witania innych (Ad. 81, 720, 768). Nie wynika to z  niewiedzy, ale 
z braku uprzejmości. Demeasz, kiedy chce, potrafi być grzeczny, jak 
wówczas, gdy spotyka Hegiona, którego trochę się obawia z powodu 
występku Eschina (Ad. 460–461). Ze strachu lub dla korzyści umie 
zdobyć się na kurtuazję, ale nawet wówczas uważa, że nie jest to na-
turalne (Ad. 884–885). Brak ogłady objawia się u tego bohatera także 
niezwykle irytującym zwyczajem powtarzania pytań: „I ty mnie py-
tasz, czym się martwię […]?” („rogas me, […] quid trisis ego sim?”, 
Ad. 83–84), „Jak to, co zrobił?” („quid ille fecerit?”, Ad. 84), „Co sły-
chać?” („quid agatur?”, Ad. 374). Przerywa swym rozmówcom, po-

24 Nie sposób pominąć tutaj skojarzenia z imieniem Micio (w niektórych manu-
skryptach zapisywane jako Mitio), musiało ono przywodzić na myśl łaciński 
przymiotnik mitis – „łagodny, słodki, delikatny”, który pasowałby jako imię-
-epitet do charakteru tej postaci; Austin (1922: 47). W  sprawie innych inter-
pretacji tego antroponimu zob. rozdział Bracia w części II („Rusticitas” kontra 
„urbanitas” albo Katon i filhellenowie).

25 Austin (1922: 50) zwraca uwagę na skojarzenia, jakie budzi imię Demeasz 
z δῆμος (démos), co można rozumieć zarówno jako okręg wiejski, jak i ludzie 
żyjący na wsi. 
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krzykuje na nich, grozi i poucza ich, choć najczęściej nie ma wcale 
racji (Ad. 125, 733–734, 782). Nieustająco też zrzędzi (Ad. 133–135, 
507–510, 544–547, 757–762, 773–775, 852–853). 

Drugą równie wyrazistą cechą Demeasza jest jego nadmier-
na oszczędność i dbałość o sprawy materialne. Wprawdzie Micjon 
mówi o nim, że musiał borykać się z biedą (Ad. 45–46), a Syrus su-
geruje niezbyt dostatnie domostwo (Ad. 770–771), ale już Hegion 
uważa go za bogatszego od siebie (Ad. 501–504). Z tekstu wynika, że 
Demeasz ma jakichś klientów na wsi, zatrudnia najemników i gro-
madzi majątek dla swoich synów (Ad. 529, 541–542, 812–814, 868–
–869). A zatem to nie obiektywne trudności zmuszają go do liczenia 
pieniędzy, ale natura skąpca. Kiedy narzeka na skutki metod wycho-
wawczych Micjona, ubolewa nie tylko nad rozwiązłością Eschina, 
ale głównie nad związaną z tym rozrzutnością prowadzącą do ruiny 
(Ad. 382–385). Bardziej też boleje nad koniecznością związania się 
Eschina z panną bez posagu niż nad tym, że chłopiec, dopuszczając 
się pozamałżeńskich kontaktów, postąpił wbrew prawu i moralno-
ści. A jeszcze martwi go niepotrzebnie w tej sytuacji wydane 20 min 
na heterę (Ad. 728–729, 742–742, 760). 

Starzec pomstuje na rozrzutność Micjona, kiedy nie ma z niej 
profitu dla siebie, kiedy natomiast sam wydaje pieniądze swego bra-
ta, to taka ekstrawagancja już go nie martwi (Ad. 912–915). Micjon 
dobrze wie, że Demeasz jest bardzo czuły na kwestie finansowe, dla-
tego wielokrotnie używa ich jako argumentu, a  myślenie w  kate-
goriach „sporządzania kosztorysu” znajduje odbicie w  jego języku 
(Ad. 815–816, 855). Wystarczy drobna sugestia ze strony Micjona, 
że może oddać syna z powrotem bratu, jeśli ten nie akceptuje jego li-
beralizmu, by Demeasz natychmiast zrezygnował z pouczeń i narze-
kań (Ad. 129–140).

Obaj bracia mają jednak jedną cechę wspólną – są przekona-
ni o skuteczności własnych metod wychowawczych. Demeasz sta-
ra się ukształtować Ktezyfona na swój wzór i podobieństwo. Wdra-
ża go do ciężkiej pracy na roli, uczy oszczędności, wymaga czystości 
obyczajów i pewnej surowości w obyciu. Ogromnie martwi się, by 
nie ugrzązł gdzieś w mieście, co jednoznacznie kojarzy mu się z roz-
leniwieniem i demoralizacją (Ad. 357–360, 403). Dlatego z radością 
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przyjmuje wiadomość, że syn udał się na wieś, która w jego oczach 
jest ostoją spokoju i przyzwoitości. Sam też jak najprędzej chce się 
tam znaleźć (Ad. 435, 840–841). W prawdziwe rozrzewnienie wpra-
wia go wiadomość, że Ktezyfon pobił niewolnika za rzekome niemo-
ralne działania (Ad. 400–414). Autorytarnemu Demeaszowi wydaje 
się, że ma nad wszystkim pełną kontrolę, tymczasem jak większość 
ojców naiwnie idealizuje chłopca. Kiedy martwi go zachowanie star-
szego Eschina, za wzór stawia mu młodszego Ktefizona (Ad. 93–96, 
138–139), nie wiedząc w istocie, jaki jest naprawdę.

Trzecim starcem występującym w Braciach jest Hegion (Hegio). 
Ten daleki krewniak Pamfili i jednocześnie najbliższy przyjaciel jej 
zmarłego ojca, Simula (Simulus, Ad. 352, 465, 494, 947), sprawu-
je opiekę prawną nad dziewczyną, jest dla niej prawie jak rodzic  
(Ad. 455–459, 951). Na co dzień mieszka na wsi, niedaleko Deme-
asza, który pamięta go jeszcze z dzieciństwa i ma o nim jak najlepsze 
zdanie – nazywa go człowiekiem o niespotykanej wręcz uczciwości 
(Ad. 438–445, 951)26. 

Z pewnością nie należy do ludzi zamożnych, skoro uważa De-
measza za bogatszego, a na koniec Micjon ma go jeszcze poratować 
częścią swojej ziemi (Ad. 948). Tym większe wrażenie robi więc bez-
kompromisowość Hegiona, jego stanowczość, prawość i lojalność 
wobec powierzonych jego opiece kobiet (Ad. 454, 490–498, 512– 
–516). Warto zwrócić uwagę, że niemal narzuca swoje zdanie De-
measzowi i Micjonowi, domagając się od nich honorowego załatwie-
nia sprawy (Ad. 489–490, 598–601). Być może dlatego nosi imię su-
gerujące sprawowanie władzy27. 

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o  pewnym Kratinusie 
(Cratinus), który nie pojawia się na scenie, ale niewolnik Syrus wy-
mienia go, a właściwie jego dom, tłumacząc Demeaszowi drogę do 
jakiegoś warsztatu. Imię to, budzące skojarzenia z  rzeczownikiem 

26 François Callier (1982: 517–527) podkreśla, że wypowiedzi Hegiona i o Hegionie 
odnoszące się do virtus i fides zostały później sparafrazowane przez Cycerona, 
szczególnie w De Officiis. Bez wątpienia Hegion jawi się jako uosobienie arysto-
kratycznych rzymskich cnót. Zob. też: Comerci (1994: 23–24).

27 Tak sugeruje Austin (1922: 60). Zob. też rozdział Starzec w części III (Pasożyt 
Formion – Hegion).
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κράτος (krátos – „siła, moc, władza”), zostaje opatrzone przymiotni-
kiem „bogacz” („Cratini huius ditis aedis”, Ad. 581), co ma dodatko-
wo jeszcze scharakteryzować towarzyskie koneksje domu Micjona, 
a tym samym zdenerwować Demeasza, którego przeraża wystawne 
życie brata. 

Podsumowanie

Tak liczna galeria starców nasuwa przypuszczenie, że to właśnie ta 
maska jest najważniejsza w  komediach Terencjusza. Niewątpliwie 
podziw budzi silne zindywidualizowanie postaci. Nie ma bowiem 
dwóch takich samych, choć bez trudu można określić zestaw cech 
wspólnych konstytuujących tego bohatera. 

Wszyscy starcy (z  wyjątkiem adwokatów w  Pasożycie Formio-
nie) występują w roli ojców lub w zastępstwie nieżyjących rodziców  
(An., Ad.). Wszyscy troszczą się o swoje dzieci, kochają je i działa-
ją w myśl ich najlepiej pojętego interesu. U Terencjusza nie ma złych 
ojców, są tylko źle działający. Wszystkich jednak łączy prawdziwa 
miłość do własnego dziecka. 

Drugą najczęściej pojawiającą się cechą charakterystyczną dla 
tej maski jest skąpstwo, owo szczególne zainteresowanie pieniędz-
mi i wyczulenie na wszelkie argumenty finansowej natury. Z tej wła-
ściwości bierze się niezgoda na romanse synów z heterami i nakła-
nianie ich do małżeństwa z  posażną panną. Aby jednak osiągnąć 
wymarzony przez ojców mariaż, synowie muszą cieszyć się niepo-
szlakowaną opinią, której nie sprzyjają hulanki i ekstrawagancki tryb 
życia, pochłaniający górę pieniędzy. A zatem skąpstwo ojców ma na 
celu uchronić synów przed utratą dobrego imienia, niezbędnego, by 
znaleźć odpowiednią żonę. 

Trzecia cecha nagminnie pojawiająca się u starców to przeświad-
czenie, że ich własna pozycja społeczna i finansowa usprawiedliwia 
brak manier. Często ci bohaterowie zachowują się opryskliwie i nie-
grzecznie, a szczególną odmianą tej impertynencji jest mizoginizm.
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Terencjusz żongluje tymi trzema podstawowymi cechami, a ze-
stawiając ich odmiany o  różnym nasileniu i  w  różnej kombinacji, 
uzyskuje postaci podobne, ale nie takie same. 

Zarówno Simon (An.), jak i Chremes (Ht.), kochając swoich sy-
nów, chcą podstępem zadbać o ich szczęście, ale Chremes do kno-
wań zachęca niewolnika, a  Simon sam mota intrygę, bawiąc do-
mowników i  publiczność swą podejrzliwością i  próbami przejęcia 
nad wszystkim kontroli. Ale dla odmiany Chremes jest dusigroszem 
i mizoginem, a Simon – zupełnie nie. 

Z kolei Chremes (An.) dba o przyszłość swej córki nie gorzej niż 
Fidyp (Hec.), ale przez swą chwiejność w decyzjach naraża jej szczę-
ście na szwank. Fidyp zaś jest nieugięty i nie zmusi swego dziecka do 
niczego wbrew woli, głównie dlatego, że nie umie się jej sprzeciwić. 
Chremes jednak jest miły, uprzejmy i nie szczędzi na posag, zupełnie 
odwrotnie niż Fidyp, który jest mizoginem i hipokrytą. 

Demifon (Ph.) i  Demeasz (Ad.) są szczególnie wyczuleni na 
punkcie pieniędzy, ale każdy z nich ma jeszcze cechy, których nie ma 
ten drugi, i  to ich od siebie odróżnia. Demifon jest miły dla ludzi, 
prezentuje nienaganne maniery, a już ze szczególną kurtuazją odno-
si się do bratowej. Nie można tego samego powiedzieć o Demeaszu, 
którego rusticitas jest wręcz przykładowa. 

Często postaci mają tę samą cechę, ale prezentowaną z różnym 
nasileniem. Simon (An.) lubi wszystko wiedzieć, ale nie jest aż tak 
ciekawski jak Chremes (Ht.) narzucający się sąsiadom. Kriton (An.) 
jest gentlemanem, wielkodusznie niedbającym o pieniądze, ale nie 
ma w nim tej nonszalancji, którą prezentuje Micjon (Ad.). Chremes 
(Ht.) to mizogin źle traktujący swoją żonę, ale nie miota obelg pod 
adresem całego rodzaju kobiecego jak Laches (Hec.).

Każdy ze starców Terencjusza ma przynajmniej jedną cechę, 
która go wyróżnia: Simon (An.) lubi być ważny i mieć kontrolę nad 
wszystkim, Chremes (An.) dba o szczęście swej córki, Chremes (Ht.) 
jest wścibskim plotkarzem, Menedem (Ht.) nieszczęśliwym pesy-
mistą, Chremes (Ph.) zakłamanym krętaczem o podwójnym życiu, 
Demifon (Ph.) dbającym o  opinię legalistą, Laches (Hec.) mizogi-
nem, któremu gniew odbiera zdolność logicznego myślenia, a Fidyp 
(Hec.) pantoflarzem. Galerię tę zamykają Demeasz i Micjon (Ad.). 
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Ten pierwszy jest przeświadczony, że tylko on jeden potrafi właści-
wie patrzeć na świat i on jeden dostrzega nieszczęście. Ten drugi zaś 
jest jedynym ojcem, który nie chce urządzać synowi życia i zostawia 
mu wolną rękę.

Naprawdę nie ma dwóch identycznych ojców. Warto też pamię-
tać, że nawet te postaci starców, które pojawiają się przelotnie na sce-
nie, zostały wyposażone przez poetę w jakiś charakterystyczny rys. 



rozdział 2
Młodzieniec (adulescens)

Kolejną po starcach maską, której Terencjusz poświęcił sporo uwa-
gi i wyposażył w indywidualne cechy, jest młodzieniec. Postać ta jest 
zwykle obsadzana w  roli zakochanego amanta. W  fabule komedii 
pojawia się w duecie z wybranką swego serca, ale podczas gry sce-
nicznej stanowi raczej parę i dopełnienie dla ojca. Ponieważ kome-
diopisarz lubił podwajać intrygę miłosną przez stworzenie dwóch 
par (z wyjątkiem Teściowej), zdublowaniu ulegały także postaci mło-
dzieńców i ich ukochanych. Tylko raz, w Eunuchu, pojawiają się aż 
czterej bohaterowie reprezentujący typ młodzieńca. Dwaj z nich gra-
ją typową rolę amantów, pozostali pełnią funkcję przyjaciela28.

Tab. 4. Postaci młodzieńców w  komediach Terencjusza. W  nawiasie postaci nie-
obecne na scenie, ale wymienione w tekście

Tytuł sztuki Liczba Amant Przyjaciel

Andria 2 Pamfil + Charinus (Fedriasz, Kliniasz, 
Nikeratus)

Heauton 2 Klitifon + Kliniasz
Eunuchus 4 Fedrus + Chereasz Chremes + Antifon
Phormio 2 Antifon + Fedriasz
Hecyra 1 Pamfil (Kallidemides)
Adelphoe 2 Eschinus + Ktezyfon

28 Warto zwrócić uwagę, że Eunuch jest jedyną komedią bez ojców. Wprawdzie 
postać ta pojawia się na moment, ale jej rola jest wyjątkowo epizodyczna. Rezy-
gnacja ze starców (ewentualnych ojców) zostawia więcej miejsca na inne maski.
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Nawet pobieżna lektura sztuk z gatunku palliaty pozwala dostrzec, 
że Terencjusz ukształtował tę maskę inaczej niż Plaut. Wprawdzie 
podobnie obsadza ją zawsze w  pozytywnej roli i  zjednuje dla niej 
sympatię widza, ale pozwala jej na większą aktywność i  niezależ-
ność. Młodzieńcy Terencjusza nie są już zdani wyłącznie na przed-
siębiorczość i bystrość swego niewolnika. A ponieważ sami podej-
mują działanie, to ich udział w intrydze jest zwykle nieporównanie 
większy niż bohaterów Plauta. Nie są już tylko beneficjentami kno-
wań sprytnego niewolnika, ale sami aktywnie starają się rozwiązy-
wać swoje problemy. Ich częstsza i coraz dłuższa obecność na scenie 
sprawia, że w  wydaniu Terencjusza stali się wyrazistymi postacia-
mi o wnikliwie nakreślonych cechach charakteru. Dodatkowo wpro-
wadzenie do fabuły dwóch amantów otworzyło poecie możliwość 
zestawienia ich kontrastowo. I  tu, podobnie jak w przypadku star-
ców, bohaterowie mają silnie zindywidualizowane cechy, pozwalają-
ce stworzyć małe portrety psychologiczne.

Dziewczyna z Andros

Dość szczególnym przypadkiem jest pierwsza komedia Terencjusza, 
Dziewczyna z Andros. Wprawdzie pojawiają się w niej dwaj amanci, 
ale rola tego drugiego została ograniczona do biernego obserwato-
ra, którego szczęście zależy od rozwiązania matrymonialnych pro-
blemów tego pierwszego. Rozpoznanie w Glykerce córki Chremesa, 
pozwalające Pamfilowi uniknąć małżeństwa z niechcianą Filumeną, 
nie jest równoznaczne ze zgodą, by poślubił ją Charinus, ale niewątp- 
liwie usuwa jedyną przeszkodę na drodze do ich wesela. Tak więc 
zaradzenie miłosnym kłopotom Pamfila oznacza happy end dla obu 
par. Nie dziwi zatem, że spośród tych dwóch amantów właśnie Pam-
fil jest przedstawiony dokładniej i z większą dbałością o szczegóły29.

29 Częstotliwość pojawiania się obu amantów na scenie wiele mówi o znaczeniu, 
jakie przypisał im poeta w  sztuce. Pamfil występuje pięć razy i  bierze udział  
w 13 scenach (I, 5; II, 1–5; III, 5; IV, 1–2; V, 3–6), Charinus natomiast wchodzi tyl-
ko trzy razy (sześć scen) i zawsze to są to sceny, w których występuje też Pamfil  
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Pamfil (Pamphilus) – jak zdaje się wskazywać jego imię 
(Πάμφιλος – Pámfilos)30, które znaczy tyle, co „kochany przez 
wszystkich” – cieszy się powszechnym szacunkiem i  przyjaźnią. 
Szczególnie cecha ta jest podkreślana przez ojca, bo Simon wysoko 
sobie ceni dobrą reputację syna (An. 62–66, 95–98). 

Jak przystało na młodzieńca z  komedii, Pamfil jest zdolny 
do wielkiego uczucia i  niezdolny do przeciwstawienia się ojcu 
w  obronie swej miłości. Darzy rodzica szczerym przywiązaniem 
i wdzięcznością. Docenia, że Simon był ojcem pobłażliwym i wyro-
zumiałym dla jego kaprysów, i dlatego nie wyobraża sobie, by mógł 
teraz okazać niewdzięczność, sprzeciwiając się narzuconemu mał-
żeństwu (An. 260–264). Niewątpliwie ten szacunek ma w sobie do-
mieszkę strachu (An. 613, 918). 

Portret dopełnia trzecia cecha typowa dla młodzieńca – bezrad-
ność uzależniająca go od niewolnika. Pamfil nie ma bowiem po-
mysłu, jak nie dopuścić do zagrażającego mu małżeństwa, dlatego 
cieszy się, widząc Dawusa, bo ma nadzieję, że przynajmniej on coś 
wymyśli (An. 335–336, 383). 

Trzy podstawowe cechy każdego młodzieńca z komedii (zako-
chanie, strach przed ojcem i bezradność) zostają dopełnione jeszcze 
przez rys indywidualny. Pamfila z rzeszy innych amantów wyróżnia 
szczególna dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny. Czuje na 
sobie obowiązek dotrzymania składanych obietnic. Przyrzekał prze-
cież Chryzydzie na łożu śmierci, że zajmie się Glykerką (An. 282–298). 
Z powodu tej przysięgi i miłości nie wyobraża sobie, że mógłby teraz 
porzucić dziewczynę, którą uważał za żonę (An. 270–275). W imię 
uczucia jest gotów walczyć nawet z całym światem (An. 694–697): 

(II, 1–2; IV, 1–2; V, 5–6). Można zatem powiedzieć, że Charinus istnieje tylko 
wtedy, gdy istnieje Pamfil. 

30 Imię to było niezwykle popularne w Atenach w czasach Menandra (IV w. p.n.e.). 
Nadawano je wolno urodzonym chłopcom, a  jego żeńską odmianę – dziew-
czętom. Stąd weszło do komedii, poczynając już od Eubulosa, jako imię odpo-
wiednie dla bohatera lub bohaterki miłosnej historii; zob. Austin (1922: 69–70). 
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per omnis tibi adiuro deos numquam eam me deserturum,
non si capiundos mihi sciam esse inimicos omnis homines.
hanc mi expetivi: contigit; conveniunt mores: valeant
qui inter nos discidium volunt: hanc nisi mors mi adimet nemo.

[…] przysięgam ci na wszystkich bogów, że jej nigdy nie zostawię, na-
wet gdyby to oznaczało, że wszystkich ludzi będę miał przeciwko so-
bie. Marzyłem o niej, zdobyłem ją, pasujemy do siebie. Niech więc nie-
bo ma w opiece tych, którzy chcą siać między nami niezgodę. Nikt mi 
jej nie odbierze, chyba tylko śmierć.

Postanawia także uznać ich wspólne dziecko, czym wprawia niewol-
nika w zdumienie z powodu tak daleko posuniętego poczucia od-
powiedzialności (An. 219, 400). Troszczy się o dziewczynę, dopytu-
je o jej zdrowie i nawet prosi, by pomysły Simona ze ślubem trzymać 
przed nią w tajemnicy ze względu na jej stan (An. 300). Dojrzałość 
i odpowiedzialność, jaką wykazuje Pamfil, przynosi mu chlubę, mło-
dzieniec nie ma tylko pomysłu, jak wypełnić swoje zobowiązania. 
Na uznanie zasługuje jednak odwaga, z jaką postanawia nie ukrywać 
przed ojcem, że ponosi winę za zerwanie zaręczyn (An. 699–701), 
a potem śmiałość, z jaką ogłasza mu swoją miłość (An. 896–898)31.

Przejawem dojrzałości jest także postawa chłopca w obliczu ka-
tastrofy, jaką okazało się odnowienie planów małżeństwa z Filumeną. 
Wprawdzie Pamfil jest wściekły na niewolnika i grozi mu karą (An. 
610, 618–620), ale największe pretensje ma do siebie, że w tak waż-
nej sprawie zawierzył swój los zwykłemu słudze (An. 607–610). Dru-
gi raz zresztą nie popełnia już tego błędu. Dojrzałość Pamfila zda-
je się szczególnie wyeksponowana w zestawieniu z drugim amantem. 

31 Forehand (1985: 49) pisze, że Pamfil daleko wykracza poza schemat niezarad-
nego, naiwnego młodzieńca, który jest wprawdzie gotów podporządkować się 
ojcu, ale wyznaje, że go to unieszczęśliwi. Trudno się z taką opinią nie zgodzić. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że to podporządkowanie ojcu ma raczej kurtua- 
zyjny charakter. Pamfil wie, że Glykerka jest wolno urodzoną Atenką, a  co 
ważniejsze, ma już na to dowody. Przyrzeka więc zastosować się do woli rodzi-
ca pod warunkiem, że ten zgodzi się wysłuchać Kritona, który doprowadzi do 
rozpoznania. W ten sposób Pamfil swoim zachowaniem pokazuje jeszcze, że 
szanuje wartości moralne, do jakich zalicza się posłuszeństwo wobec ojca. 
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Charinus (Charinus) jest typową postacią palliaty – platonicz-
nie zakochany (An. 325–326) nie ma odwagi i siły zabiegać o wzglę-
dy ukochanej. Gdy dowiaduje się o jej małżeństwie, od razu popada 
w rozpacz i zamiast działać, bezradnie ubolewa nad swoim losem 
(An. 302–335)32. Okazuje się naiwny w swoim przekonaniu, że już 
fakt zerwania zaręczyn Pamfila z Filumeną gwarantuje mu rękę tej 
dziewczyny (An. 370–373). Jest tak niezdolny do podjęcia jakiejkol-
wiek próby zdobycia ukochanej, że zabiegi o swoje szczęście najchęt-
niej zostawiłby w rękach Dawusa i tym samym uzależnił się od nie-
wolnika i jego pomysłów (An. 710–714). Nawet kiedy już wiadomo, 
że na ślubnym kobiercu stanie nie Filumena, ale Glykerka, a zatem 
Charinus mógłby bez przeszkód starać się o rękę ukochanej, prosi 
o wstawiennictwo Pamfila (An. 975–976). 

Charinus, mimo że idealnie wpisuje się w schemat niezaradne-
go, zależnego od niewolnika amanta, ma jeszcze rys indywidualny – 
jest podejrzliwy. Nie dowierza swemu przyjacielowi i dlatego naj-
pierw na przeszpiegi wysyła sługę Birriasza, a potem sam zakrada 
się, by sprawdzić, jak Pamfil wywiązuje się z obietnicy udaremnienia 
małżeństwa (An. 413–414, 957). 

Charinus potrafi być jednak wdzięczny – zarówno przed Pamfi-
lem, jak i Dawusem nie ukrywa, że to właśnie ich staranie uratowa-
ło mu życie (An. 333, 370)33.

W  sztuce nie występują inni młodzieńcy, ale z  relacji Simo-
na dowiadujemy się o  kompanach jego syna Pamfila (An. 86–87).  
Fedrus (Phaedrus), Kliniasz (Clinia) i  Nikeratus (Nicera- 

32 Terry McGarrity (1978: 112) uważa nawet, że oburzenie, jakim reaguje Charinus 
na przypuszczenie, że miał jakieś kontakty seksualne z Filumeną (An. 325–326) 
lub że będzie ją uwodzić już jako mężatkę (An. 317), świadczy nie tyle o  jego 
moralności, co raczej o inercji. 

33 Być może do tej cechy odwołuje się jego imię. Wprawdzie Χαρι̃νος (Charínos) – po-
chodzi od χάρις (cháris) – „wdzięk, czar, urok”, a zatem ten antroponim należało-
by tłumaczyć jako „mężczyzna pełen wdzięku”, ale niektórzy widzą w  nim też 
znaczenie „człowiek, który okazuje wdzięczność”; zob. Austin (1922: 72). Pierw- 
sze, niekwestionowane znaczenie tego imienia sprawia, że idealnie pasuje ono 
do młodych mężczyzn w komedii, np. Plaut, Merc. Zwykle jednak filologowie 
uznają, że imię to nie ma powiązania z rolą, jaką młodzieniec gra w Dziewczynie 
z Andros; zob. Shipp (1960: 58).
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tus)34 byli kochankami Chryzydy i często ją odwiedzali. Pamfil spę-
dzał czas razem z nimi, ale – jak twierdzi Simon – bardziej, by cie-
szyć się ich przyjaźnią niż urokami hetery. Wymienione przez Si-
mona antroponimy wskazują na wysoką pozycję społeczną tych 
młodzieńców, a  to podkreśla, w  jak doborowym towarzystwie ob-
racał się Pamfil. 

Za karę

Terencjusz wierny swoim preferencjom, sprowadzającym się do po-
dwojenia postaci ojców i  młodzieńców, także w  komedii Za karę 
wykreował dwóch amantów. Tym razem ich historie romansowe są 
równoważne i w niezwykły sposób się ze sobą splatają. Choć podob-
nie jak w poprzedniej sztuce jeden z bohaterów (Klitifon) częściej 
pojawia się na scenie35, to jednak jego problemy nie są ważniejsze od 
kłopotów drugiego chłopca (Kliniasza). 

Klitifon (Clitipho), zgodnie z konwencją obowiązującą mło-
dzieńca z palliaty, używa życia i oddaje się jego przyjemnościom36. 
Utrzymuje, a przynajmniej próbuje utrzymywać i pokrywać wydat-
ki swojej kapryśnej hetery, co zresztą skrzętnie trzyma przed ojcem 
w tajemnicy (Ht. 223–229). W sposób typowy przed nim drży. Kie-
dy więc dowiaduje się, że Syrus przyprowadził Bakchidę i  zamie-
rza umieścić ją w ich domu, staje się ze strachu zupełnie bezradny 
(Ht. 311–316). Niewolnik zresztą wyrzuca mu, że pragnie miłości, 
ale nie ma odwagi, by zaryzykować (Ht. 322–325). Zgodnie ze sche-
matem palliaty w opresjach miłosnych chłopcom służą swym spry-

34 Austin (1922: 76–77) podaje, że imiona te odwołujące się do „świetlistości”, „sła-
wy” i  „umiłowania przez Nike, boginię zwycięstwa” były bardzo popularne 
w Atenach i sugerowały właśnie odpowiednie towarzystwo dla młodego gentle-
mana, jakim był Pamfil.

35 Klitifon wchodzi sześciokrotnie i bierze udział w 11 scenach – I, 2; II, 1, 2, 3, 4; 
III, 3; IV, 6, 7; V, 2, 4, 5. Kliniasz natomiast wchodzi tylko dwa razy i gra swą rolę 
przez pięć scen – II, 2, 3, 4; IV, 3, 4. 

36 Austin (1922: 98) wyprowadza łacińską formę tego antroponimu od greckiego 
imienia Κλειτοφω̃ν (Kleitofón) składającego się z rdzenia κλει – jak w κλειτός 
(kleitós) – „sławny, znakomity” czy κλείω (kleío) – „świętować”. 
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tem niewolnicy, więc i w  tej komedii Klitifon zdaje się na pomoc 
innych – głównie swego sługi Syrusa, ale wspiera go też Kliniasz  
(Ht. 341–360). Postępuje zgodnie z ich radą, ale oszukując ojca, nie 
czuje się komfortowo. Kiedy cała prawda wychodzi na jaw, bez więk-
szych oporów zgadza się ponieść karę, a jako zadośćuczynienie nie 
sprzeciwia się, by zgodnie z  wolą Chremesa poślubić jakąś wolno 
urodzoną córkę ateńskiego obywatela (Ht. 1043–1044, 1059). 

Ten konwencjonalny wizerunek młodzieńca Terencjusz dopeł-
nił zabawną cechą szczególną. Klitifon jest opętany pożądaniem 
i nie potrafi utrzymać rąk przy sobie. W każdej scenie, w której się 
pojawia, jest upominany, by nie głaskał, nie dotykał i nie pieścił hete-
ry. Kiedy Syrus proponuje, by chłopcy udawali, że Bakchida jest ko-
chanką Kliniasza, prosi Klitifona o wstrzemięźliwość, na którą jed-
nak trudno mu się zdobyć (Ht. 369–379): 

Sy. sed heus tu, vide sis nequid inprudens ruas!
patrem novisti ad has res quam sit perspicax;
ego te autem novi quam esse soleas inpotens;
inversa verba, eversas cervices tuas,
gemitus screatus tussis risus abstine.
CLIT. laudabis. Sy. vide sis. CLIT. tutemet mirabere.
Sy. sed quam cito sunt consecutae mulieres!
CLIT. ubi sunt? quor retines? Sy. iam nunc haec non est tua.
CLIT. scio, apud patrem; at nunc interim. Sy. nihilo magis.
CLIT. sine. Sy. non sinam inquam. CLIT. quaeso paullisper. Sy. veto.
CLIT. saltem salutem … Sy. abeas si sapias. CLIT. eo.

Syrus: No, ale proszę cię, uważaj, byś bezmyślnie czegoś nie popsuł. 
Znasz ojca, wiesz, jaki jest przenikliwy w  tego rodzaju sprawach. Ja 
zaś znam ciebie i wiem, że nie potrafisz nad sobą zapanować. Te twoje 
dwuznaczne słowa, nieznaczne gesty, westchnienia, chrząkanie, kasła-
nie, chichot… Powstrzymaj się od tego.
Klitifon: Sam mnie pochwalisz!
Syrus: Postaraj się.
Klitifon: Jeszcze się zdziwisz.
Syrus: (dostrzegając dziewczyny) Jak szybko dziewczyny tutaj dotarły! 
Klitifon: Gdzie są? Dlaczego mnie zatrzymujesz?
Syrus: Bakchida już nie jest twoją kochanką.
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Klitifon: Wiem, ale dopiero przed ojcem. A teraz, dopóki jeszcze…
Syrus: To nie zmienia sytuacji.
Klitifon: Pozwól mi.
Syrus: Mówię ci, że nie wolno.
Klitifon: Proszę, choć trochę.
Syrus: Zabraniam ci.
Klitifon: Wpierw obejmę, nim odejdę.
Syrus: Idź stąd, jeśli masz choć trochę rozumu.
Klitifon: Idę już, idę!

Jednak mimo upomnień Klitifon nie umiał się opanować i wkrótce 
Chremes zauważył, że jego syn zachowuje się nieprzyzwoicie i uwo-
dzi kochankę swego przyjaciela (Ht. 564–568). Na szczęście ojciec 
nie umiał odpowiednio zinterpretować tego, co zobaczył, i nie od-
krył podstępu z zamianą dziewcząt. Dlatego Syrus ponawia swój apel 
o zachowanie wstrzemięźliwości (Ht. 590–591), który znów nie od-
nosi skutku, bo tym razem Menedem zauważa pożądliwe zaloty Kli-
tifona (Ht. 900).  Owo miłosne nieopanowanie jest cechą szczegól-
ną, nadającą Klitifonowi rys wyjątkowy, którego nie ma żaden inny 
młodzieniec ze sztuk Terencjusza. 

Drugi amant, Kliniasz (Clinia), również został skrojony według 
typowego wzoru palliaty. Jest zakochany bez pamięci w skromnej 
i uczciwej, choć biednej dziewczynie, ale brak akceptacji ze strony 
ojca dla tego uczucia skłonił go do opuszczenia domu37 (Ht. 225– 
–226, 113–117). Jednak rozłąka z ukochaną okazała się nie do wy-
trzymania, a każdy trud wydawał mu się lekki w porównaniu z ży-
ciem bez niej (Ht. 397–400). 

Kliniasz jest poważny, stateczny i odpowiedzialny, ale cechy te 
każą mu się bez przerwy wszystkim zamartwiać. Wystarczy chwila 
opóźnienia, a już lęka się o swoją Antifilę, czy coś złego nie przytra-
fiło się w drodze. Niepokoi się także, czy niedostatek nie skłonił jej 
do porzucenia uczciwego życia i zostania heterą (Ht. 175–176, 230–
–231). Kiedy Syrus prosi Kliniasza, by grał rolę kochanka Bakchidy 

37 Kliniasz zaciągnął się do wojska, by w charakterze najemnika walczyć w Azji 
Mniejszej. Być może jego imię odwoływało się do tego epizodu – „człowiek 
chwały”; zob. Austin (1922: 99). 
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już po odkryciu prawdziwego pochodzenia Antifili (a  tym samym 
usunięciu wszystkich przeszkód stojących na drodze do małżeń-
stwa), gnębi go myśl, że taka reputacja zniweczy jego ślubne pro-
jekty. Wie bowiem, że jako amant Bakchidy nie wzbudzi zaufania 
w przyszłym teściu (Ht. 699–700). Wprawdzie w końcu przystaje na 
ten plan, ale jego zgoda wynika jedynie z poczucia lojalności wobec 
przyjaciela (Ht. 721). 

Kliniasz nie odznacza się jakimiś cechami szczególnymi prócz 
skłonności do melancholii, która dowodzi, że jest nieodrodnym sy-
nem Menedema. Każda trudna sytuacja każe mu od razu widzieć 
wszystko w ciemnych barwach: zwłoka w nadejściu Antifili to dla 
niego znak nieszczęścia, a bogate bagaże w jej orszaku to dowód na 
zostanie heterą. Zawsze przeczuwa coś złego, szybko traci całą wia-
rę i uderza w desperacki ton, nie dopuszczając do siebie nawet cienia 
nadziei (Ht. 175–176, 230–234, 236, 250, 291–292). Jednak podob-
nie jak u  jego ojca nie jest to cecha charakteru, ale raczej skłon-
ność serca – wystarczy bowiem, że sytuacja ulegnie poprawie, a Kli-
niasz natychmiast promienieje szczęściem i rozpiera go optymizm  
(Ht. 679–680, 686–687, 692). 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że takie popadanie w przygnębienie 
i smutek jest typowe dla młodzieńców palliaty. Stan apatii pozbawia 
ich siły i chęci działania, a co za tym idzie, skazuje na pomoc i zależ-
ność od innych – najczęściej od sprytnego niewolnika. Kliniasz od-
biega w tej kwestii od schematu, bo choć pozostaje pod wpływem 
sugestii Klitifona i jego sługi, to wszelkie działania podejmuje sam: 
wprawdzie przyjął zaproszenie od przyjaciela na ucztę, ale już wysła-
nie niewolnika po Antifilę było jego własnym pomysłem (Ht. 183, 
191). Tak więc owa melancholia Kliniasza zdaje się typowa dla zako-
chanego młodzieńca, ale w nietypowy sposób łączy się z jego przed-
siębiorczością. 

Eunuch

W  Eunuchu występuje niespotykana dotąd liczba młodzieńców. 
Obok dwóch chłopców obsadzonych w typowej dla nich roli synów 
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(Fedriasz i Chereasz), na scenie pojawia się także przyjaciel jedne-
go z nich, Antifon, oraz właśnie odszukany brat Pamfili, Chremes.

Głównymi bohaterami komedii są oczywiście dwaj bracia, ze-
stawieni nie tyle kontrastowo, co raczej gradacyjnie: Fedriasz jest 
źródłem zmartwień i kłopotów, ale to wszystko okazuje się niczym 
w porównaniu z pomysłami Chereasza. 

Fedriasz (Phaedria, φαιδρóς – faidrós)38, który nosi imię suge-
rujące swawolę, radość, wesołość, a nawet rozrzutność, zmysłowość 
czy niepohamowanie, rzeczywiście w  pierwszych scenach okazu-
je się takim właśnie młodzieńcem, określanym zwykle jako iuvenis 
luxuriosus39. Jednak od niewolnika Parmenona wiemy, że nie są to 
stałe cechy charakteru jego pana; że kiedyś trudno byłoby znaleźć 
chłopca bardziej rozważnego, odpowiedzialnego i powściągliwego40. 
Zdaniem sługi przyczyną tej metamorfozy jest miłość, która zmienia 
ludzi nie do poznania (Eun. 225–227).

Przeobrażenie bohatera nie następuje w  czasie trwania kome-
dii, ale odbiorca ma okazję w pierwszych trzech scenach zobaczyć 
Fedriasza w  roli młodzieńca całkowicie owładniętego namiętno-
ścią (I, 1, 2; II, 1 – Eun. 46–231), a potem w końcowych aktach doj-
rzeć w nim ślad owej dawnej odpowiedzialności i powagi, gdy będzie 
próbował rozwikłać zagadkę tajemniczego eunucha (IV, 2, 3, 4; V, 9). 

38 Persjusz (5, 161–175) naśladuje scenę miłosną z Eunucha Menandra, stąd wie-
my, że grecki pierwowzór Fedriasza nosił imię Chairestratos (Chaerestratos). 
Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego Terencjusz zmienił antropo-
nim. Otto Ribbeck (1894–1900: 146) uważał, że powodem mogły być trudności 
z umieszczeniem tak długiego imienia w metrum. Jednak w komediach Teren-
cjusza pojawiają się czterosylabowe imiona (np. Nausistrata, Menedemus). Być 
może – jak uważa Austin (1922: 107) – imię Chaerestratos byłoby nieodpowied-
nie przy zestawieniu z Chereaszem i chodziło o uzyskanie kontrastu. 

39 Kwintylian (11, 3, 74) wymienia dwa przeciwstawne typy młodzieńców: odpo-
wiedzialnego i poważnego (iuvenis severus) oraz rozrzutnego swawolnika (iuve-
nis luxuriosus). 

40 Parmenon używa nawet przymiotnika severus, którym określa się przeciwstaw-
ny typ młodzieńca (zob. przypis wyżej). Odnosi się więc wrażenie, że choć teraz 
młodzieniec nosi imię odpowiadające jego kreacji w tej komedii, to w istocie 
otrzymał „sprzeczne z naturą nazwisko”. Byłoby to zatem niejakie nawiązanie 
do praktyki Plauta, który swoim bohaterom nadawał niekiedy imię sprzeczne 
z charakterem, np. stręczycielkę nazwał Cnotą (Claeareta, Asin.).
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Jednak Fedriasz jest przede wszystkim prezentowany jako na-
miętny, oszalały z  miłości i  chory z  zazdrości kochanek hetery  
Taidy. Kocha ją tak rozpaczliwie i z takim obrzydzeniem jej niena-
widzi (Eun. 70–73), że jest nawet gotów umrzeć, by zrozumiała, co 
straci, odrzucając jego zaloty (Eun. 66). Niepohamowana zazdrość 
każe mu brutalnie znieważać ją posądzeniem, że bardziej zależy jej 
na żołnierzu, bo nie chce stracić w nim klienta (Eun. 152–153, 159–
–162). Z gorzką ironią wyrzuca jej, że zamknęła przed nim drzwi 
(Eun. 89–90). Miłość sprawia, że odpowiedzialny dotychczas Fedriasz 
szasta pieniędzmi, traci pewność siebie i drży na sam widok Taidy 
(Eun. 83, 210–211, 982–984). Nie jest zdolny wytrwać w  swoich 
postanowieniach. Wprawdzie odzywa się w  nim dawna odpowie-
dzialność, bo martwi go własna zniewieściałość serca i  folgowa-
nie namiętnościom (Eun. 217–223), ale uczucie zaślepia go do tego 
stopnia, że nie tylko nie potrafi racjonalnie myśleć, ale także w sensie 
dosłownym nie umie trafić do swojego domu na wsi (Eun. 630–633).

Główną, niezwykle eksponowaną cechą Fedriasza jest owa ser-
cowa desperacja, która czyni z niego prototyp późniejszego bohatera 
elegii miłosnych. Fedriasz jawi się w komedii jako postać skonden-
sowana do jednego wyróżnika – ubezwłasnowolniającego płomien-
nego uczucia, któremu jest podporządkowane myślenie, działanie, 
a  nawet istnienie. Wszystko, czego pragnie, sprowadza się do od-
wzajemnionej miłości. Na typowe, kończące zwykle rozmowę pyta-
nie hetery, czy życzy sobie czegoś jeszcze, odpowiada całą listą żądań 
i marzeń miłosnych (Eun. 191–196).

Fedriasz nie prezentuje właściwie żadnych innych cech prócz 
zdolności do płomiennego uczucia, ale namiętność ta została odma-
lowana z niezwykłą precyzją. 

Znacznie bardziej zróżnicowany rysunek psychologiczny widać 
u młodszego brata, Chereasza (Chaerea). Terencjusz nie szczędzi 
też szczegółów dotyczących wyglądu zewnętrznego. Chłopiec pełni 
służbę wojskową w Pireusie, jest zatem efebem, czyli ma 18 lat41, ale 

41 Anthony James Brothers podaje (2000: 174), że Terencjusz nie używa w Eunu-
chu (290) fachowego terminu „efeb”, ale informacja o pełnieniu służby publicz-
nej w Pireusie może być jednoznacznie odczytana jako specjalny, paramilitar-
ny trening, jakiemu poddawano młodzież ateńską po ukończeniu 18 roku życia. 
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wygląda na 16. Odznacza się wyjątkową urodą i szlachetnymi rysa-
mi twarzy (Eun. 290, 473, 681, 693)42. 

Mimo swojego młodego wieku posiadł już sporą wiedzę na te-
mat dziewcząt – zna metody, dzięki którym sprawiają wrażenie smu-
kłych, i wie, jaki typ urody uchodzi za piękność. Ma też w tym wzglę-
dzie swoje własne zdanie poparte zapewne sporym doświadczeniem, 
skoro na widok Pamfili postanawia wyrzucić z serca wszystkie inne 
ślicznotki. Prawdziwy z niego amator damskich wdzięków, bo inte-
resuje go każda ładna buzia. Nawet słysząc o Taidzie, pyta niewolni-
ka, czy jest rzeczywiście tak piękna, jak twierdzą (Eun. 296, 313–317, 
360–361). Mówi o sobie (Eun. 566): 

 elegans formarum spectator siem.

 […] jestem koneserem kobiecego piękna.

Uwielbienie dla płci przeciwnej sprawia, że Chereasz jest gotów na 
każde szaleństwo. Jego żywiołowa i nieokiełznana natura, niezno-
sząca żadnych barier i zakazów43, każe mu nie zważać na to, czy uko-
chaną zdobędzie siłą, podstępem czy prośbą, byleby tylko należała 

Taką interpretację potwierdza wers, w którym mówi się o Chereaszu „efeb, brat 
Fedriasza” („ephebus frater Phaedriae”, Eun. 824). 

42 Ronald H. Martin (1995: 147) zwraca uwagę, że gdy Pytia grozi Chereaszowi 
(pozostającemu ciągle jeszcze w kostiumie eunucha), że mu „kłaki powyrywa” 
(Eun. 859–860), używa rzeczownika capillus, który u Terencjusza pojawia się 
wyłącznie jako określenie długich włosów; zob. Ht. 290; Ph. 106; Eun. 646. Być 
może poeta, dając Chereaszowi długie kobiece włosy, czyni aluzję do jego roli, 
w której pobrzmiewa zabawa z płcią. 

43 Louise Pearson Smith (1994: 21–23) uważa przyjście Chereasza z  Pireusu do 
Aten za dowód niesubordynacji: w ten sposób interpretuje zdziwienie Parme-
nona i Ojca na widok / wieść o zjawieniu się chłopca (Eun. 290, 987). Widzi 
w tym samowolne porzucenie służby na rzecz uczty z przyjaciółmi. Taki postę-
pek zgodnie z ateńskim prawem był niedopuszczalny i zapewne nie wzbudził 
też przychylności Rzymian, jeszcze bardziej wyczulonych na sprawy dyscypli-
ny wojskowej. Smith przyznaje jednak w przypisie, że nie ma jednoznacznego 
dowodu na zlekceważenie obowiązków przez Chereasza. Niemniej jest zdania, 
że postać ta nie wzbudzała sympatii Rzymian, którzy tak wielką wagę przypi-
sywali opanowaniu (Cyceron, Cael. 42; Tusc. 4, 75; Catil. 2, 25). Warto również 
pamiętać, że Rzymianie, doceniając retoryczną siłę wizerunku filozofa-stoika 
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do niego. Dlatego nawet żart Parmenona, by przebrać się za eunu-
cha, wydaje mu się doskonałym pomysłem na urzeczywistnienie 
miłosnych marzeń. Trudno zatem nie wierzyć niewolnikowi, który 
jeszcze przed pojawieniem się chłopca na scenie mówi o nim, że jak 
już zacznie szaleć, to występki Fedriasza wydają się przy tym niewin-
ną psotą (Eun. 299–301, 319–320, 376–377). 

Chereasz mimo swej namiętnej natury kobieciarza potrafi być 
opanowany i działać z rozwagą. Za pomocą trzeźwych czy wręcz 
wyrachowanych argumentów przekonuje Parmenona, że nie ma nic 
złego w eunuchowym przebraniu44. Nikt przecież nie weźmie za złe 
podstępu i oszustwa wobec heter, które same oszukują i zwodzą. Bę-
dzie to tylko rewanż (Eun. 382–387). Argumentacja, która ma po-
zyskać przychylność niewolnika, jedynie sprawia wrażenie chłod-
nej i wykalkulowanej. Wszak Chereasz dawał aż nadto dowodów na 
ogromne zaangażowanie emocjonalne, a odbiorca miał nawet rzad-
ką okazję zobaczyć na scenie rodzące się uczucie. Zresztą późniejsze 
zapewnienia Chereasza, że nie wtargnął do domu Taidy, by ją znie-
ważyć, ale powodowany miłością, są szczere i nie budzą wątpliwo-
ści (Eun. 888). 

Pragmatyzm i  trzeźwość umysłu widać też w relacji z erotycz-
nych sukcesów w  domu Taidy. Chereasz podkreśla wtedy, że nie 
mógł przepuścić takiej okazji. Ale największe wrażenie sprawia fakt, 
że amory nie przeszkodziły mu w przygotowaniach do składkowej 
uczty, która – tak jak wcześniej ustalono – czeka już gotowa (Eun. 604–
–608). Nic dziwnego więc, że na końcu komedii to właśnie Chereasz 

kontrolującego własne emocje, nie oczekiwali, że będą go oglądać w  weso-
łej komedii o miłości, której istotą były właśnie trudności w panowaniu nad 
uczuciem. 

44 L. P. Smith (1994: 22–30) podkreśla, że już decyzja o przebraniu nie licowała 
z honorem wolno urodzonego młodzieńca, bo do tego rodzaju podstępu ucie-
kali się zawsze niewolnicy. Włożenie na siebie kostiumu eunucha potęgowało 
jeszcze ten efekt i – jego zdaniem – nie wzbudzało sympatii widza. W opinii ba-
dacza Chereasz musiał być oceniany negatywnie nie tylko ze względu na czyn, 
jakiego się dopuścił, ale także ze względu na hybris – „pychę”, jaką było porów-
nanie się do Jowisza i powołanie na jego miłość do Danae. Wydaje się jednak, 
że wzmianka o przykładzie Jowisza jest zabawnym wskazaniem inspiracji, a nie 
próbą zrównania się z bogiem. 
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będzie rzecznikiem porozumienia między swym bratem a  żołnie-
rzem. Jego przytomność umysłu i  powściągliwość pomogą obu ry-
walom zawrzeć układ korzystny dla każdej ze stron (Eun. 1068, 1083). 

Chereasz mimo chłodnej głowy ma jednak gorące serce zdol-
ne do szczerych uczuć. Kiedy okazuje się, że zgwałcona Pamfila jest 
wolno urodzoną córką ateńskiego obywatela, stać go na autentycz-
ny żal i skruchę. Zapewnia Taidę, że dopuścił się tego czynu z miło-
ści. Oddaje się pod jej osąd i zaklina się, że prędzej zginie, niż porzu-
ci myśl o  poślubieniu skrzywdzonej dziewczyny (Eun. 877–888)45. 

Sympatii przysparza też Chereaszowi jego niekłamana radość ze 
zgody na małżeństwo z Pamfilą. Szczęście, które go rozpiera i każe 
mu nazywać Parmenona pomysłodawcą, doradcą i sprawcą tego cu-
downego losu, pozwala widzieć w  Chereaszu człowieka o  czułym 
sercu (Eun. 1031–1049). 

Być może właśnie owa zdolność do odczuwania radości spra-
wiła, że postać tę obdarzono takim właśnie imieniem, Χαιρέας  
(Chairéas) bowiem pochodzi od χαίρω (chaíro) – „cieszyć się”. Po-
siadacz tego imienia cieszy się z  erotycznego tête-à-tête z  Pamfilą, 
określa to jako gaudium – „radość” i mówi o sobie, że jest laetus – 
„radosny” (Eun. 550, 552, 555). A  potem, kiedy dowiaduje się, że 
może dziewczynę poślubić, jako że jest wolną córką Ateńczyka, sza-
leje ze szczęścia – własnego i swojego brata. Wtedy wielokrotnie pa-
dają określenia radości: laetus, gaudiis, gaudeo, laudem, conlaudem, 
laudas (Eun. 1034–1035, 1038, 1044, 1046, 1053) (Austin 1922: 113).

W  tle dwóch braci, stanowiących parę głównych bohaterów, 
z których jeden jest rozsądnym, ale nierozsądnie zakochanym aman-
tem, a drugi chłopcem o chłodnej głowie i gorącym sercu, pojawia-
ją się jeszcze dwaj młodzieńcy. Jakkolwiek ich rola w tekście jest nie-
wielka i występują tylko kilka razy, to jednak Terencjusz każdemu 
z nich nadał jakiś charakterystyczny rys. 

45 David Konstan (1986: 388, przypis 41) zwraca uwagę, że decyzja Chereasza jest 
tak samo nagła i spontaniczna, jak wcześniej pomysł z wkroczeniem do domu 
Taidy w przebraniu eunucha, a zwłaszcza wykorzystanie sytuacji, jaką to prze-
branie stworzyło. A zatem impulsywności tego młodzieńca należy przypisać za-
równo wynikłe w trakcie sztuki komplikacje, jak i ich nagłe rozwiązanie. 
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Chremes (Chremes), brat Pamfili, który przez swoją obecność 
i sprowadzenie piastunki umożliwi rozpoznanie, jest młodzieńcem 
niewiele młodszym od Taidy (Eun. 527). Pochodzi ze szlachetne-
go rodu, o czym świadczą słowa hetery, że zapewniła Pamfili opie-
kę odpowiednią do pozycji jej brata. Prosząc zaś Chremesa o pomoc 
w walce z żołnierzem, Taida wyraźnie sugeruje, że jej rozmówca ma 
znaczenie w społeczeństwie, jest znany i cieszy się przyjaźnią wielu 
ludzi (Eun. 748, 760). 

Chremes pojawia się na scenie tylko trzy razy46, ale ta krótka 
obecność wystarcza poecie, by wyposażyć bohatera w cechy pozwa-
lające dostrzec w nim typowego wieśniaka z komedii. Młodzieniec 
pochodzi z Sunion, gdzie ma wiejską posiadłość, i – jak przystało na 
mieszkańca wsi – nieczęsto przychodzi do miasta (Eun. 519). Obca 
mu jest więc miejska ogłada i kulturalne obycie. Przede wszystkim 
uwidacznia się to w  jego języku. Zachowuje się niegrzecznie, jest 
opryskliwy i niemiły, a jego prostolinijność przybiera niekiedy for-
mę prostactwa. Wydaje mu się, że wie, dlaczego Taida ściągnęła go 
do miasta, bo podejrzewa, że chce mu zaofiarować swoje erotyczne 
usługi. Dlatego trochę rozdrażniony postanawia, że albo hetera po-
wie otwarcie, czego chce, albo niech mu nie zawraca głowy. A kiedy 
służąca oferuje mu pod nieobecność Taidy gościnę w domu, grubiań-
sko rzuca jej przekleństwo. W podobnie obcesowy sposób traktuje 
też piastunkę, popędzając ją i okazując niezadowolenie z tego, że tak 
wolno idzie (Eun. 529, 536, 912–913). 

Brak wielkomiejskiego obycia ujawnia się też w  kontaktach 
Chremesa z winem i płcią piękną. Przede wszystkim ma słabą gło-
wę, zupełnie nienawykłą do alkoholu, a  do tego jest podatny na 
wdzięki kobiece. W  obu tych doświadczeniach charakteryzuje go 
wiejska naiwność – dziwi się, że po kielichu i noga, i głowa odmó-
wiły mu posłuszeństwa, a co więcej, zdumiewa go, że służąca wyda-

46 Po raz pierwszy wchodzi na scenę w akcie III w scenie trzeciej, kiedy przychodzi 
do hetery, a nie zastawszy jej, kieruje się na ucztę. Ponownie pojawia się przed 
oczyma widzów, gdy wraca pijany z uczty (IV, 5), a podążająca za nim hetera 
prosi go o interwencję i obronę przed nadciągającym żołnierzem (IV, 6), co też 
czyni (IV, 7). Po raz ostatni wkracza, ciągnąc za sobą piastunkę, która ma po-
móc w rozpoznaniu (V, 3).
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je mu się ładniejsza niż wcześniej (Eun. 727–731). Nie rozumie też 
sekretnych znaków, jakie obowiązują w świecie kochanków. Nie po-
jął, co oznaczało u hetery kiwnięcie głową, dopiero żołnierz mu to 
uświadomił, wyrzucając go za drzwi (Eun. 735–737). 

Chremes, jak przystało na ceniącego sobie spokój wieśniaka, nie 
chce wdawać się w żadną awanturę. Dlatego z niechęcią odnosi się 
do prośby Taidy, by bronić jej przed żołnierzem. Woli raczej pobiec 
po pomoc na forum niż stanąć do walki z przeciwnikiem. Krótko 
mówiąc, Chremes nie grzeszy odwagą (Eun. 761–764). 

Być może właśnie te cechy: naiwność, obcesowość i brak ogła-
dy, tak potrzebnej do podboju kobiecych serc, sprawiły, że Chremes 
nosi imię zarezerwowane dla starców47. W  ten sposób Terencjusz 
zaznaczył, że postać ta nie będzie odgrywać roli amanta, a została je-
dynie obsadzona jako adulescens rusticus48.

Drugim młodzieńcem stanowiącym tło dla dwóch braci – głów-
nych bohaterów – jest Antifon (Antipho). Został obarczony funk-
cją, którą zwykle pełniła persona protatica49. Pojawia się tylko raz 
(Eun. III, 5) i przede wszystkim stwarza Chereaszowi okazję, by miał 
komu opowiedzieć o  swoim erotycznym podboju. Już samo jego 
imię pozwala domyślić się roli interlokutora, ἀντί + φάων (antí + 
+ fáon) znaczy bowiem „ten, który mówi przeciwnie, na przemian”, 
czyli w tym wypadku „odpowiadacz”. 

47 Terencjusz nadawał to imię wyłącznie starcom; zob. An., Ht., Ph. Tradycyj-
nie zatem łączono je z tą maską; zob. Horacy, Sat. 1, 10, 40; Epod. 1, 33. Barsby 
(1993a: 165–174) zwraca uwagę, że Chremes jest źródłem także wielu innych nie-
konsekwencji w sztuce (zob. przypis 48 w części II). Ponadto nie jest potrzeb-
ny ani do rozpoznania (tę rolę gra Sofrona), ani do roztoczenia opieki nad Ta-
idą (do tego zobowiązuje się ojciec młodzieńców). Gdyby więc nie świadectwo 
Donata, że postać ta występowała w Eunuchu Menandra, można by podejrze-
wać Terencjusza o dodatkowe wprowadzenie jej do sztuki. 

48 O wiejskim charakterze tej maski zaświadcza już Donat (ad Eun. 507), który pod-
kreśla, że także grecki pierwowzór można by określić tym samym terminem – 
„wiejski młodzieniec”. 

49 Donat (ad Eun. 539) potwierdza, że Antifon został wprowadzony przez Teren-
cjusza, by zamienić wcześniejszy monolog Chereasza (u Menandra) na partię 
dialogową. Wprawdzie Antifon, jak przystało na persona protatica, pojawia się 
tylko raz, ale nie spełnia drugiego wymogu – nie występuje w scenie początko-
wej, ale w środku sztuki.
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Terencjusz jednak nawet tak nic nieznaczącą postać wyposażył 
w pewien charakterystyczny rys – dał temu młodzieńcowi dość cy-
niczne poczucie humoru. Antifon, słysząc o  powierzeniu dziewi-
cy przebranemu za eunucha Chereaszowi, kwituje to stwierdzeniem, 
że dostała się w pewne ręce. Kiedy zaś przyjaciel opowiada, jak stał 
w stroju eunucha ze wzrokiem skromnie utkwionym w ziemię, litu-
je się nad nim, nazywając go „biedactwem” (miser, Eun. 578, 580). 
Antifon pytaniami o to, jak sobie poczynał Chereasz w domu heter, 
daje okazję rozmówcy do wyeksponowania całego zdarzenia. Jedno-
cześnie przez swoje zaciekawienie i niedomyślność stanowi tło dla 
erotycznego rozgorączkowania Chereasza. Tak Terencjusz wykorzy-
stał nawet niewielką rólkę, by stworzyć wzajemnie dopełniający się 
tandem. 

Pasożyt Formion

W Pasożycie Formionie Terencjusz jak zwykle wprowadza na scenę 
dwóch amantów. Także i tym razem chłopców łączy bliskie pokre-
wieństwo, są kuzynami. W pewien szczególny sposób poeta zesta-
wia ich kontrastowo, każdy z nich potrafi bowiem działać skutecznie 
wyłącznie w sprawie tego drugiego, w swojej własnej zaś okazuje się 
wyjątkowo bierny. Ta wzajemność świadczonej sobie pomocy musi 
być stałym rysem charakteru, ponieważ inni bohaterowie traktują to 
jako rzecz oczywistą. Demifon, wysłuchawszy tyrady Fedriasza, któ-
ry staje w obronie Antifona, mówi (Ph. 266–267):

hic in noxast, ille ad defendundam causam adest;
quom illest, hic praestost: tradunt operas mutuas.

Jeśli jeden jest winny, to drugi od razu gotów bronić jego sprawy. 
A kiedy ten drugi znajdzie się w kłopocie, to ma na usługi pierwszego. 
Rozumieją się bez słów.

Fedriasz ubolewa, że kłopoty przydarzyły mu się w chwili, gdy An-
tifon ma sporo własnych problemów i nie może całkowicie poświę-
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cić się jego sprawom (Ph. 502–503). Z kolei Formion, zatrzymaw-
szy Fedriasza u siebie, prosi Antifona, by zechciał niejako w rewanżu 
bronić interesów kuzyna przed ojcem (Ph. 836). Bierność i aktyw-
ność obu młodzieńców następuje przemiennie i zawsze w układzie 
kontrastowym – kiedy jeden działa, drugi się wycofuje. Ale oprócz 
odmiennego nastawienia do życia wyróżnia ich jeszcze kilka drob-
nych cech.

Już pierwsza wypowiedź Antifona (Antipho) ujawnia, że pod-
stawowym rysem jego charakteru jest strach. Panicznie boi się ojca 
i sama myśl, że ożenił się bez jego wiedzy i zgody, wprawia go w prze-
rażenie (Ph. 153–154, 607–608). Tak bardzo lęka się spotkania z ro-
dzicem, że jak tchórz ucieka, pozostawiając los własny i swej żony 
w rękach niewolnika (Ph. 217–218). Później wprawdzie gani siebie 
za histerię, ale nie umie nad nią zapanować. To silniejsze od niego, 
mimo że bardzo troszczy się o ukochaną. Dlatego poczuwa się do 
ogromnej wdzięczności wobec sługi i kuzyna, że nie zostawili go bez 
pomocy (Ph. 465–478). 

Jak większość komediowych młodzieńców, znajdujących się 
w  miłosnych tarapatach, Antifon pesymistycznie patrzy w  przy-
szłość (Ph. 156–206, 685, 824–825), i to nie tylko z powodu rzeczy-
wistych kłopotów. W przygnębienie wprawia go nawet sytuacja, któ-
ra powinna być źródłem radości, np. irracjonalnie zazdrości swemu 
kuzynowi Fedriaszowi, że decyzję o  ślubie ma wciąż jeszcze przed 
sobą (Ph. 173–178): 

at tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phaedria,
quoi de integro est potestas etiam consulendi quid velis:
retinere amare amittere; ego in eum incidi infelix locum
ut neque mihi sit amittendi nec retinendi copia.

Oj, Fedriaszu, przeciwnie – to właśnie ty wydajesz mi się wybrańcem 
fortuny. Ciągle jeszcze możesz decydować, czego tak naprawdę chcesz: 
zatrzymać ją i kochać czy też porzucić. A ja na swoje nieszczęście zna-
lazłem się w takiej sytuacji, że nie mam siły, ani by ją porzucić, ani by 
ją zatrzymać przy sobie.
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A kiedy z kolei Fedriasz zazdrości kuzynowi, że ukochaną ma już 
w  domu, Antifon porównuje swoją sytuację do złapania wilka za 
uszy – nie sposób trzymać go dłużej, ale też nie można go puścić  
(Ph. 504–507). Owo posępne podejście do życia najdobitniej podsu-
mowuje Getas, wyrzucając Antifonowi, że we wszystkim widzi tyl-
ko złe strony, a dobrych nie dostrzega (Ph. 689). Ten rys charakteru 
można także znaleźć w imieniu – „ten, który mówi przeciwnie”, czyli 
ten, który jak Antifon jest cały „anty-”.

Antifona oprócz pesymistycznego nastawienia charakteryzuje 
także zmienność nastrojów, która sprawia, że popada ze skrajno-
ści w skrajność (Ph. 473–483). Niezaradny w swej własnej sprawie 
staje się wulkanem energii, gdy działa w  interesie swojego kuzyna  
(Ph. 515–525), i jeszcze zachęca Getasa, by mu pomógł (Ph. 536–538). 

Podobnie zachowuje się Fedriasz (Phaedria), który bez cienia 
wahania czy strachu podejmuje się działań na rzecz Antifona. Cał-
kowicie oddaje się do dyspozycji Getasa (Ph. 223), a potem w obli-
czu zagniewanego stryja staje odważnie w obronie kuzyna (Ph. 270–
–284). Ale działając we własnej sprawie, nie jest taki skuteczny. Nie 
udaje mu się przekonać stręczyciela Doriona, by odroczył termin za-
płaty za heterę (Ph. 485–501). Sytuacja wydaje się beznadziejna, więc 
Fedriasz żegna już ojczyznę, by podążyć za wywożoną przez żołnie-
rza ukochaną. Jego postanowienie jest nieodwołalne (Ph. 551–552):

quoquo hinc asportabitur terrarum, certumst persequi
aut perire.

Choćby ją wywiózł na koniec świata, to na pewno znajdę ją lub zginę.

Wprawdzie Fedriasz, jak większość zakochanych młodzieńców, ła-
two szafuje swoim życiem w obliczu miłosnych kłopotów, ale tutaj 
groźba śmierci jest wyrazem determinacji, a nie desperacji. Zresz-
tą jego optymizm natychmiast dochodzi do głosu, gdy tylko Ge-
tas przyrzeka zdobyć potrzebne pieniądze. Młodzieniec nie mno-
ży przeszkód i trudności, jak to robi Antifon, ale od razu radośnie 
chwali niewolnika, nazywając go wspaniałym (Ph. 559). Takie po-
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godne nastawienie zostało też zasygnalizowane w  imieniu, jako że 
Fedriasz znaczy „wesoły”.

Terencjusz w tej komedii stosunkowo mało uwagi poświęca po-
staciom młodzieńców50, ale być może dlatego, że to sztuka o najbar-
dziej żywym tempie, w której głównym bohaterem jest intryga.

Teściowa

Niezwykły wizerunek młodzieńca, i to pod każdym względem, pre-
zentuje Teściowa. Przede wszystkim po raz pierwszy w komedii Te-
rencjusza pojawia się tylko jeden amant i  jedna intryga miłosna, 
choć rozgrywająca się między dwiema kobietami51. Istotniejsze jed-
nak, że bohater ten jest na scenie komediowej postacią aktywną do 
tego stopnia, że wchodzi w rolę zarezerwowaną zwykle dla spryt-
nego niewolnika lub też przypomina kreacje typowe dla tragedii. 

Pamfil (Pamphilus) od samego początku różni się od innych 
młodzieńców. Słyszymy o nim, że kochał się w heterze, ale pod pre-
sją ojca pojął za żonę córkę wolno urodzonego obywatela Aten. Jest 
więc już żonaty, a nieczęsto zdarza się w palliacie, by główny amant 
w chwili rozpoczęcia sztuki mógł cieszyć się małżeństwem52, które 
zwykle staje się celem intrygi. Ale to nie jedyna różnica. Całe jego 
postępowanie, nawet to przed ślubem, polega na balansowaniu mię-
dzy amor – gorącym uczuciem do kobiety (najpierw do Bakchi-
dy, a potem do Filumeny) a pietas – powinnościami wobec ojca czy 
rodu. Za każdym razem w sytuacji konfliktu między amor a pietas 
Pamfil opowiada się po stronie miłości rodzinnej – najpierw ulega 
ojcu i zgadza się na małżeństwo, a potem ze względu na dobro ro-
dziny odmawia przyjęcia żony z „cudzym” dzieckiem z powrotem 

50 Antifon pojawia się w scenach: I, 3, 4; III, 1, 2, 3; IV, 3, 4 oraz V, 4, 5, 6. Fedriasz 
występuje jeszcze rzadziej – I, 3, 4; II, 1; III, 2, 3.

51 Stąd być może jego imię; zob. tab. 4. Postaci młodzieńców w komediach Teren-
cjusza (Andria – Pamfil). 

52 W komediach Terencjusza tylko Antifon w Pasożycie Formionie jest już żonaty 
w chwili rozpoczęcia sztuki. W komediach Plauta podobnie dzieje się w Amfi-
trionie i Stychusie. 
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pod swój dach. Młodzieńcy palliaty zwykle przedkładali namiętno-
ści nad powinności. Pod tym względem więc rozdarty wewnętrznie 
Pamfil bardziej przypomina znaną z tragedii postać w obliczu dra-
matycznego wyboru53. To uwikłanie ma wpływ na decyzje Pamfi-
la przez całą sztukę i odgrywa istotną rolę w  jego charakterystyce. 

Początkowo chłopiec wydaje się kompletnie nieodpowiedzial-
ny – kochając heterę, zgadza się na małżeństwo z inną, czym łamie 
serce obu dziewczynom (Hec. 115–156, 294–295). Ale już wówczas 
jest widoczna jedna z dominujących cech tego bohatera – uczciwość. 

Wprawdzie ożenił się wbrew swojej woli i nawet po ślubie nie 
zakończył romansu z Bakchidą, ale miał świadomość wyrządzania 
tym krzywdy własnej żonie (Hec. 302–303). Fakt, że w tej sytuacji 
„matrimonium non consummatum est”, przemawia na jego korzyść 
(Hec. 136–156). 

Po odkryciu ciąży Filumeny przyrzeka zachować rzecz w sekre-
cie, choć milczenie w tej sprawie stawia go w bardzo kłopotliwej sy-
tuacji. Niewątpliwie jednak wykazuje się wspaniałomyślnością, 
kiedy zgadza się jej pomóc. Mógłby przecież nie uwierzyć w histo-
rię o gwałcie i domagać się kary za zdradę. Początkowo, by ochro-
nić dziewczynę i  odciągnąć uwagę od rzeczywistej przyczyny roz-
stania, jako powód separacji podaje konflikt między matką a żoną 
(Hec. 470–481, 485–488). Kiedy sytuacja się komplikuje i ciąża wy-
chodzi na jaw, dalej milczy, choć wyjawienie prawdy położyłoby kres 
jego wszystkim kłopotom. Dotrzymuje jednak raz danego słowa, 
co sprawia, że zarówno teść, jak i własny ojciec podejrzewają go o ro-
mans z heterą (Hec. 538–539, 677–690). 

Pamfil stara się być także lojalny wobec swojego rodu i  dbać 
o  jego interesy. W  imię rodowej uczciwości postanawia poświęcić 
miłość do żony i nie przyjmować jej z dzieckiem niewiadomego ojca 
(Hec. 402–404, 648–649). Czyni tak, choć tego rodzaju decyzja staje 
się dla niego źródłem cierpienia. 

Nie można bowiem zapominać, że Pamfilowi w komedii przypi-
sano rolę zakochanego młodzieńca i jak przystało na tego rodzaju 

53 John L. Penwill (2004: 135) zwraca uwagę, że monolog Pamfila (III, 3) jest wła-
ściwie mową posłańca z tragedii. 
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emplois, bohater jest zdolny do głębokich uczuć. Zmuszony do mał-
żeństwa rozpacza. Nie potrafi z dnia na dzień porzucić swojej wcześ- 
niejszej miłości tylko dlatego, że ojciec kazał mu się ożenić z inną. 
Tę stałość serca potrafi docenić nawet jego własny teść (Hec. 554– 
–556). Cechuje go także delikatność i elegancja typowe dla amantów 
(Hec. 857–861) oraz ich najbardziej charakterystyczny rys, jakim jest 
miłosny pesymizm. Pamfil najpierw czuje się nieszczęśliwy, ponie-
waż ojciec zmusił go do małżeństwa z  inną. Potem, podejrzewając 
jakąś chorobę u swej żony, rozpacza i grozi, że nie przeżyje jej stra-
ty. W końcu popada w depresję na myśl, że czeka go samotne życie 
(Hec. 294–296, 326, 405–408). 

Mówiąc o  Pamfilu, nie sposób pominąć milczeniem sprawy 
gwałtu. Trzeba jednak podkreślić, że w moralności antycznej czyn 
ten był naganny wyłącznie, jeśli dopuszczono się go świadomie wo-
bec wolno urodzonej córki obywatela Aten54. Pamfil zaś w  chwili 
popełniania inkryminowanego działania był pod wpływem alkoho-
lu i nie wiedział, kogo napadł, ponieważ wszystko rozegrało się nocą 
w absolutnych ciemnościach (Hec. 822–829). A zatem okoliczności 
(noc i alkohol), choć nie uniewinniają agresora, to czynią jego prze-
stępstwo bardziej zrozumiałe. Zazwyczaj zadośćuczynieniem było 
małżeństwo. Tutaj Pamfil po wykryciu prawdy przyjmuje Filumenę 
z powrotem pod swój dach, co dowodzi chęci naprawienia krzywd. 
A jego radość z odkrycia, że jest ojcem narodzonego właśnie dziec-
ka, stanowi w myśl antycznej etyki dowód prawości i miłości55.

54 Szczegółowe omówienie tego motywu wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami 
prawnymi i obyczajowymi znajduje się w rozdziale Gwałt i rodzące się z niego 
dzieci w części IV.

55 Jednoznacznie negatywną ocenę wystawia Pamfilowi Penwill (2004: 131–140), 
który podkreślając paralele łączące tego bohatera z jego imiennikiem z Dziew-
czyny z  Andros (zob. rozdział Teściowa w  części II, przypis 70), wskazuje na 
skrajny egoizm postaci z Teściowej. Obaj młodzieńcy stoją w obliczu wyboru 
między miłością a obowiązkiem, ale jeden Pamfil umie przeciwstawić się ojcu 
i podjąć decyzję, że nigdy nie porzuci ukochanej (An. 699–701, 694–695, 697), 
a drugi nie ma odwagi odrzucić dziewczyny wybranej przez ojca, a potem sam 
rezygnuje z miłości i jeszcze rozpacza, że będzie samotny (Hec. 295, 405). Od-
rzuca Filumenę, bo tak nakazuje mu honor, i użala się nad własnym cierpie-
niem, nie wspominając ani słowem o  cierpieniu dziewczyny (Hec. 403–405), 
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Pamfil łączy w  sobie nie tylko rysy starca, przejawiające się 
w statusie społecznym i podejściu do obowiązków, lecz także rysy 
młodzieńca z charakterystyczną delikatnością uczuć. Ma także spo-
ro ze sprytnego niewolnika. Przede wszystkim pozbywa się swoje-
go sługi i sam próbuje działać niejako w jego roli. Usiłuje wmówić 
ojcu i  teściowi, że ukrycie ciąży świadczy o  niechęci Filumeny do 
myśli o posiadaniu z nim potomstwa. A to z kolei świadczy o prze-
kreśleniu szans na wspólne życie (Hec. 655–660). Pamfil nie ma jed-
nak podstawowej cechy pozwalającej skutecznie działać w roli nie-
wolnika – nie umie kłamać. Widać to szczególnie wyraźnie w scenie 
wysyłania Parmenona na Akropol. Młodzieniec zapomina o poda-
niu wiadomości, jaką należy przekazać niejakiemu Kallidemideso-
wi, a i jego opis jest wewnętrznie sprzeczny. Nie ma wątpliwości, że 
choć Pamfil bardzo się stara odgrywać rolę sprytnego niewolnika 
czy zapobiegliwego starca, to w komedii tej reprezentuje maskę mło-
dzieńca. 

Na scenie Pamfil jest jedynym reprezentantem tego typu posta-
ci, ale w tekście, a zatem w makrokosmosie teatru, „istnieje” jeszcze 
jakiś Kallidemides (Callidemides). Pada imię, ale realne istnienie 
jego właściciela wydaje się więcej niż hipotetyczne. Jest to jakiś przy-
jaciel czy znajomy, który gościł Pamfila u  siebie na wyspie Myko-
nos, a potem razem z nim przybył do Aten (Hec. 432–433). Rysopis 
tego tajemniczego młodzieńca okazuje się tak bardzo niedorzeczny, 
że stanowi dla widza sygnał jakiejś intrygi. Pamfil każe Parmenono-
wi odszukać Kallidemidesa, ale zapytany o jego wygląd, odpowiada 
(Hec. 440–441): 

magnus rubicundus crispus crassus caesius
cadaverosa facie.

a przy spotkaniu z Bakchidą okazuje jej więcej przywiązania niż własnej żonie. 
Trudno nie przyznać racji Penwillowi, trzeba jednak pamiętać, że palliata rzą-
dzi się innymi prawami i na jej scenie nigdy nie troszczono się o uczucia dziew-
cząt, które zmuszano do ślubu lub gwałcono. Co więcej, jeśli nie były heterami, 
to nawet nie miały prawa pojawić się przed oczami widzów, a głosu udzielano 
im wyłącznie, by mogły krzyczeć w bólach porodowych. 
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Wielki… rumiany… łysy… grubas… błękitnooki… blondyn…
blady jak trup…

Nie tylko nie umie opisać swego rzekomego przyjaciela, ale wypra-
wiając do niego niewolnika, zapomina podać wiadomość do przeka-
zania. Upewnia więc odbiorcę w podejrzeniu, że być może Kallide-
mides w ogóle nie istnieje, a chodzi jedynie o to, by wysłać Parmenona 
jak najdalej od rodzącej Filumeny. Taki domysł wzmocniono tak-
że przez antroponim, który można tłumaczyć jako „syn urodzajnej 
ziemi”. Brzmi to komicznie w zestawieniu z miejscem pochodzenia 
Kallidemidesa, ponieważ Mykonos była znana jako nieużytki i pust-
kowie. Terencjusz więc trzykrotnie sygnalizuje, że postać została wy-
myślona. Jak nietrudno odgadnąć, niewolnikowi nie udało się zna-
leźć opisanego młodzieńca. 

Bracia

Skoro w Braciach pojawiają się ojcowie skontrastowani ze sobą wo-
kół opozycji urbanitas i rusticitas, można przypuszczać, że synowie 
będą kontynuacją tego pomysłu. Młodzieńcy rzeczywiście zostali 
wyposażeni w przeciwstawne cechy, ale zupełnie nie powielają sche-
matu swych rodziców. 

Eschinus (Aeschinus) został wychowany przez przybranego 
ojca, Micjona, liberalnie, ale w  poczuciu godności (Ad. 57). Czę-
sto więc za swoje niczym nieskrępowane poczynania przychodzi mu 
odczuwać wstyd i przepraszać56. Chłopiec rzeczywiście ma wiele po-
wodów, by się czerwienić (Ad. 643). Przede wszystkim uczynił brze-
mienną córkę ateńskiego obywatela, której zgodnie z  prawem nie 
wolno mu było tknąć (Ad. 466–467, 686). Wobec niej samej także 
nie postępuje bez zastrzeżeń. Wprawdzie przyrzekł wybrance swego 
serca małżeństwo i uznanie wspólnego dziecka, ale nie wtajemniczył 

56 Być może taka postawa ma związek z imieniem. Austin (1922: 52) zwraca uwagę, 
że Eschinus to odpowiednik greckiego Ajschinesa (Ἀισχίνης) przywodzącego 
na myśl αἶσχος (aíschos) – „wstyd, hańba” lub αἰσχύνη (aischýne) – „wstyd, hań-
ba”, a także „poczucie wstydu”.
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jej w  plan porwania hetery dla brata. W  rezultacie utrzymywania 
tego pomysłu w sekrecie niewolnik Getas rozsiewa niepokojące plot-
ki o  niewierności Eschina, a  krewny dziewczyny powtarza je jako 
pewną informację (Ad. 306–308, 471–477). 

Eschinus nie jest także w porządku wobec ojca, Micjona, któ-
ry obdarza go ogromnym zaufaniem i oczekuje tego samego w za-
mian, a ukrywanie prawdy i zatajenie związku z sąsiadką odbiera 
jako nieszczerość ze strony syna. Zresztą Eschinus również odczuwa 
z tego powodu dyskomfort (Ad. 147–148, 629–630, 639–640). Więk-
szość komediowych młodzieńców robi wszystko, by ojcowie pozo-
stali nieświadomi ich poczynań, ale właśnie Eschinus ma być w tej 
sztuce modelowym wyjątkiem. Kiedy więc nie jest, jego zachowanie 
rozczarowuje ojca podwójnie (Ad. 690–691). 

Ostatecznie Eschinus okazuje się człowiekiem szczerym, zdol-
nym do wielkich uczuć i odpowiedzialnym. Nawet nie przyszło mu 
do głowy, by porzucić ukochaną lub wyprzeć się własnego dziecka. 
Dlatego ojcowski podstęp, jakim była informacja o rzekomym ślubie 
Pamfili z krewniakiem, przyjmuje jak cios w samo serce (Ad. 660– 
–669). To uświadamia mu, że czas na szczerą rozmowę z Micjonem, 
który z radością odkrywa, że jego syn jest jednak takim, jakim chciał 
go widzieć. 

W wyniku zastosowanych metod wychowawczych Eschinus jest 
prostolinijny, hojny i nie przywiązuje zbytniej wagi do spraw mate-
rialnych. Negocjacje ze stręczycielem powierza Syrusowi, a choć zna-
lazłby się sposób, by nie płacić wcale (np. dowieść wolnego urodze-
nia Bakchidy), nie chce z niego skorzystać. Nawet gdy niewolnikowi 
udało się przekonać Sanniona, że powinien zadowolić się połową 
żądanej sumy, młodzieniec wypłaca mu całą kwotę (Ad. 193–195).

Eschinus jest bohaterem podejmującym działanie, zarówno 
w sprawach swoich, jak i brata. Nie zawsze jego decyzje są mądre 
i przemyślane, ale w końcu udaje mu się rozwiązać problemy tak, by 
nikogo nie skrzywdzić. Na szczególne podkreślenie zasługuje goto-
wość Eschina do niesienia pomocy Ktezyfonowi, nawet z naraże-
niem własnej reputacji (Ad. 268–273, 610–626). Wprawdzie rodzony 
ojciec, Demeasz, nie jest zadowolony z kurateli starszego syna nad 
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młodszym, ale wsparcie udzielone przez Eschina jest dowodem siły 
więzów braterskich i lojalności (Ad. 827–828). 

Młodszy z braci, Ktezyfon (Ctesipho), czuje ogromną wdzięcz-
ność i potrafi docenić wagę tej przysługi. Nie ma złudzeń i wie, że 
bez pomocy Eschina nie mógłby liczyć na szczęśliwe połączenie się 
ze swą wybranką. Zdaje sobie też sprawę z ceny, jaką Eschinus mu-
siał zapłacić za wyrwanie z domu stręczyciela jego ukochanej Bak-
chidy: naraził się na awanturę, obelgi i  plotki (Ad. 256–259, 261– 
–264). Jak większość zakochanych młodzieńców w palliacie Ktezy-
fon nie widział dla siebie ratunku i w rozpaczy szykował się, by po-
rzucić ojczyznę. Co więcej, tak bardzo się tego wstydził, że nie śmiał 
o tym nikomu powiedzieć (Ad. 267–275).

Niezaradność Ktezyfona, wynikająca w dużej mierze z gatun-
kowego schematu, jest w tej sztuce także rezultatem metod wycho-
wawczych Demeasza, który autorytarnie ćwiczy syna w surowości, 
pracowitości i oszczędności57 (Ad. 94–95). Żelazna dyscyplina przy-
niosła tylko ten efekt, że chłopiec odczuwa strach przed ojcem. Kte-
zyfon drży, żeby Demeasz się nie dowiedział o jego pobycie w mie-
ście i  żeby go nie zobaczył, bo wówczas już nie będzie miał życia 
(Ad. 281–283, 543–553). Jest tak przerażony, że nawet nie umiałby 
skłamać, by ocalić własną skórę. Nierealnie tylko marzy, żeby wieś 
była na tyle daleko, by uniemożliwić ojcu szybki powrót do Aten, lub 
żeby praca na roli tak go zmęczyła, by trzy dni nie mógł wstać z łóż-
ka (Ad. 519–539).

Nieporadność i strach przed ojcem to typowe cechy młodzień-
ców palliaty, wyjątkowo zaś obsesyjne unikanie kontaktu z rodzicem 
łączy Ktezyfona z innym młodzieńcem, Antifonem z Pasożyta For-
miona. Niemniej także i  ten bohater ma rys szczególny. To jedyna 
postać, która tak wiele zawdzięcza swemu bratu i tak radośnie potrafi 
się cieszyć swoim szczęściem. Eschina i Ktezyfona łączy niezwykła 

57 Austin (1922: 56–57) uważa, że imię to należy łączyć z rzeczownikiem abstrak-
cyjnym κτῆσις (ktésis), który pochodzi od κτάομαι (ktáomai) – „posiadam”. Być 
może antroponim ma sugerować, że Demeasz przeznaczył tego właśnie chłopca 
na swego spadkobiercę, który jako modelowy syn, oszczędny i pracowity, przej-
mie ziemię i gospodarstwo. 
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miłość braterska, nieporównanie silniej eksponowana niż między 
Fedriaszem a Chereaszem (Eun.).

Podsumowanie

Młodzieńcy podobnie jak starcy mają pewną pulę stałych cech 
(zdolność do wielkiej miłości, strach przed ojcem, bezradność), do 
których Terencjusz dodał jeszcze jakiś charakterystyczny drobiazg. 
Tak więc Pamfil (An.) ma odwagę wyznać swą miłość w obliczu ojca, 
a Charinus (An.) jest podejrzliwy i nieufny. Klitifon (Ht.) nie może 
zapanować nad pożądaniem, Kliniasz (Ht.) wykazuje skłonność do 
melancholii, Fedriasz (Eun.) szaleje z zazdrości, Chereasz (Eun.) jest 
kobieciarzem, Antifon i  Fedriasz (Ph.) przemiennie, acz komple-
mentarnie, popadają już to w pesymizm, już to w optymizm, Pamfil 
(Hec.) całkowicie podporządkowuje się pietas, a Eschinus i Ktezyfon 
(Ad.) stanowią przykład braterskiej miłości. 

Mimo to charaktery amantów nie wykazują takiego bogac-
twa rysów, jakie można podziwiać u starców. Nie tylko liczba zalet 
i przywar jest znacząco mniejsza, ale także w obrębie jednej cechy 
trudno dostrzec jakieś zróżnicowanie: każdy z nich jest tak samo za-
kochany i bezradny, Antifon (Ph.) boi się ojca nie bardziej niż Ktezy-
fon (Ad.) i obaj uciekają na samą myśl o spotkaniu z rodzicem. 

Niewątpliwie postaci młodych mężczyzn nie zostały tak dopra-
cowane jak postaci starców. Ale trzeba też pamiętać, że w każdym 
duecie młodzieńców zawsze jeden kryje się w cieniu drugiego. Zwy-
kle rzadziej pojawiał się na scenie, krócej na niej przebywał, a co za 
tym idzie, dawał poecie mniej sposobności, by skonstruować pełną 
osobowość. 

Postaci młodzieńców zostały jednak przez Terencjusza wyko-
rzystane do inaczej pojmowanej charakterystyki – przez zestawianie 
ich parami, a także przypisanie do ojców komediowych osobowości 
zyskują dodatkowy wymiar. Fedriasz i Chereasz (Eun.) zostali skon-
struowani na zasadzie gradacji – Fedriasz potrafi szaleć, ale to jesz-
cze nic w porównaniu z młodszym bratem. Antifon i Fedriasz (Ph.) 
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realizują regułę przemienności: kiedy jeden jest przerażony i bezrad-
ny, drugi z sukcesem działa w sprawie tego pierwszego. Eschinus zaś 
i Ktezyfon (Ad.) stanowią przykład klasycznego kontrastowego ze-
stawienia, w którym jeden jest odważny i aktywny, a drugi nieśmia-
ły i nieporadny. 

Interesująco wygląda także zestawienie tych chłopięcych tande-
mów z ich ojcami. Przemiennie aktywni młodzieńcy Antifon i Fe-
driasz (Ph.) zostają przeciwstawieni zgodnie współdziałającym star-
com, Demifonowi i  Chremesowi. A  kontrastowo odmienni bracia 
z komedii pod tym samym tytułem (Ad.) są oddani pod opiekę kon-
trastowo odmiennym starcom. Przy czym trzeba pamiętać, że an-
tytetycznie zaprezentowani młodzieńcy (Eschinus i  Ktezyfon) nie 
są wcale tacy sami, jak ich równie antytetycznie zestawieni ojcowie 
(Micjon i Demeasz). Szczególnie Ktezyfon niewiele ma wspólnego 
z Demeaszem. 

Niekiedy synowie mają jakiś rys swego ojca, co wzmacnia cha-
rakterystykę zarówno młodzieńca, jak i starca. Eschinus jest podob-
nie wspaniałomyślny i hojny jak jego przybrany rodzic Micjon (Ad.), 
ale nie osiągnął w  tym względzie jeszcze ojcowskiej doskonałości. 
A melancholijny Kliniasz (Ht.) zapewne swoją skłonność odziedzi-
czył po płaczliwym Menedemie. 

Młodzieńcy Terencjusza nie otrzymali tak różnorodnych i bo-
gatych w niuanse osobowości, jakie prezentują starcy. Nie wynika to 
bynajmniej z niedbałości, a jedynie z hierarchii na scenie. Z punk-
tu widzenia fabuły młodzieńcy są najważniejsi (podobnie jak niemal 
nieobecne na scenie dziewczyny), ale widowisko teatralne preferuje 
starców, dla których adulescentes stanowią doskonałe uzupełnienie. 



rozdział 3
Niewolnik (servus)

Najbardziej znaczącą różnicą między Plautem a Terencjuszem w spo-
sobie kreowania bohaterów jest ich odmienna koncepcja roli niewol-
nika. Już przez samo wprowadzenie do komedii dwóch par starców 
i dwóch par młodzieńców Terencjusz odwrócił uwagę odbiorcy od 
niewolnika i skupił ją na postaciach wolno urodzonych mężczyzn, 
dodatkowo niezwykle interesujących z uwagi na ich zindywiduali-
zowane charaktery. Funkcja sługi uległa więc wyraźnemu ilościo-
wemu i jakościowemu ograniczeniu58. Wprawdzie ciągle jest figurą 
niezbędną w rozgrywanym na scenie pojedynku między ojcem a sy-
nem, ale jego rola sprowadza się głównie do wiernej służby młode-
mu panu. Niewolnicy w komediach Terencjusza nigdy nie działają 
we własnym interesie i nigdy też nie ważą się przez kradzież, oszu-
stwo czy jakieś inne niegodne szalbierstwo odnieść zwycięstwo nad 
wolno urodzonym Ateńczykiem. Natomiast swoim sprytem i prze-
biegłością (choć nie zawsze zapewniającymi sukces) nie odbiegają 
znacząco od postaci wykreowanych przez Plauta. 

Terencjusz, wprowadzając na scenę postać sługi, zwykle wypo-
saża ją w rozsądek i pomysłowość. Taka kreacja pozostaje w zgodzie 
z konwencją palliaty i prezentuje typ zwany sprytnym niewolnikiem 
(servus callidus). We wszystkich przypadkach okazuje się pomy-
słodawcą intrygi, choć niekiedy wymyka mu się ona spod kontroli 
i obraca na niekorzyść młodzieńca. Zazwyczaj pomyślne zakończe-
nie bohaterowie zawdzięczają szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, 

58 Kathleen McCarthy (2004: 101–103) podkreśla, że niewolnicy w komediach Te-
rencjusza są bardziej zintegrowani z rodziną, stają się jej członkami, a przez to 
ich znaczenie na scenie ulega ograniczeniu. Nie mają jak u Plauta tej nadludz-
kiej mocy, by rozwiązywać wszystkie komediowe konflikty, nie są tak barwni 
i fantastyczni, ale z drugiej strony nie są też tak nierealni. 
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a nie działaniom obrotnego sługi. Niekiedy u Terencjusza pojawia 
się drugi reprezentant tej maski. Wówczas dla kontrastowej równo-
wagi charakteryzuje go naiwność, nieporadność i głupota – wizeru-
nek ten wpisuje się w schemat głupiego niewolnika (servus stultus), 
który zawsze jest słabo poinformowany i nie rozumie lub źle rozu-
mie to, co wokół niego się dzieje.

Zestawienie obu tych odmian (zob. tab. 5) wskazuje, że poeta 
starał się antytetycznie dobierać postaci sług – pomijając bowiem 
epizodyczne role w rodzaju persona protatica, strażnik czy tragarz, 
zawsze drugi niewolnik prezentuje typ przeciwny niż ten pierwszy. 
Jeśli w komedii jest tylko jeden sługa, to zwykle gra rolę sprytnego 
(callidus), wyjątkiem jest tu jedynie Teściowa. Z kolei wprowadzenie 
drugiego niewolnika jest równoznaczne z  wykreowaniem go jako 
głupiego (servus stultus). Dla pełnej symetrii Terencjusz umiesz-
cza ich osobno, każdego przy boku innego młodzieńca (An., Ht.), 
a przynajmniej zwykle w dwóch różnych domach (Ad.).

Tab. 5. Postaci niewolników w komediach Terencjusza. Gwiazdką zaznaczono po-
stać wchodzącą w rolę biegnącego niewolnika (servus currens). W nawiasie po-
staci wymienione w tekście, ale niepojawiające się na scenie

Tytuł 
sztuki

Niewolnik (servus)
Inny typ sługi Postaci niememądry 

(callidus) 
głupi  

(stultus)

Andria Dawus* Birriasz 
Sozjasz (persona  

protatica)
Dromon (strażnik)

Heauton Syrus Dromon 

Eunuchus Parme-
non 

Dorus 
(eunuch) Sangasz (sługa żołnierza)

Symalion, Syriskus, 
Donaks 

(Sannion, Diskus)

Phormio Getas* Dawus (persona  
protatica)

Chłopiec, Midas,  
Niewolnik

Hecyra Parmenon* Sozjasz (tragarz) Scirtus (odźwierny) 

Adelphoe Syrus Getas* Parmenon (eskorta)
Dromon (kuchcik)

Stefanion 
(Storaks)
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W  komediach Terencjusza postać sługi czterokrotnie wchodzi 
w rolę „biegnącego niewolnika” (servus currens – w tabeli oznaczo-
ny gwiazdką), który spiesząc się z wieścią do swego pana, potrąca 
przechodniów. 

Niewolnicy z  różnych komedii noszą często to samo imię  
(Dawus – An., Ph.; Dromon – An., Ht., Ad.; Sozjasz – An., Hec.; Syrus – 
Ht., Ad.; Parmenon – Eun., Hec., Ad.; Getas – Ph., Ad.). Są to zawsze 
imiona autentyczne, charakterystyczne dla ludzi stanu niewolnicze-
go, którym zwykle nadawano antroponimy etniczne, utworzone od 
nazwy ludu, z którego pochodzili. 

Jednak identyczność imion nie idzie w parze z  identycznością 
bohaterów. Terencjusz, podobnie jak w  przypadku masek starców 
i  młodzieńców, nie ogranicza się jedynie do odmalowania postaci 
z jej podstawowymi konwencjonalnymi cechami (callidus i stultus), 
ale lubi nadać swoim niewolnikom jeszcze dodatkowy rys, który po-
woduje większe zróżnicowanie także i w tej grupie masek. 

Dziewczyna z Andros

W komedii Dziewczyna z Andros dominującym niewolnikiem jest 
niewątpliwie Dawus (Davos)59, a  od samego początku nie ulega 
wątpliwości, że postać ta będzie prezentowała typ sprytnego sługi. 
O zdolność przeciwdziałania weselnym planom podejrzewa go Si-
mon (An. 159–163), Pamfil liczy na jego radę i pomoc w tej spra-
wie (An. 335–336), a nawet on sam czyni aluzję lub mówi wprost, że 
musi sprytnie przeszkodzić temu małżeństwu (An. 180–183, 206– 
–207). Nie cofa się nawet przed podglądaniem (An. 365). Wydaje się 
więc oczywiste, że Dawus jest przebiegły i ma wystarczająco talentu, 
by stać się spiritus movens całej intrygi. Trudno zdefiniować jednak, 
czy to jeszcze zręczność w motaniu intryg, czy już raczej hipokryzja 

59 Imię Dawus (Davos, Δα̃ος) było prawdopodobnie późniejszą przeróbką imienia 
Δα̃κοι (Dákoj), czyli „pochodzący z Dacji”, a być może należy w nim widzieć fry-
gijskie słowo oznaczające „wilka”. Taka etymologia tłumaczyłaby konsekwencję, 
z jaką imieniem Davos obdarzano w komedii niewolników odznaczających się 
sprytem, próbujących oszukiwać swoich panów; zob. Shipp (1960: 58).
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każą niewolnikowi dbać o pozory i obłudnie zapewniać sobie alibi 
(co zresztą zgadza się z konwencją palliaty). W tym właśnie celu po-
leca Myzji położyć na progu niemowlę, by sam mógł przysiąc, że nie 
miał z tym nic wspólnego. Niewolnicę wręcz dziwią skrupuły Dawu-
sa, bo to u niego jakaś nowość (An. 728–730). Trzeba przyznać, że 
podstępy niewolnika nie stoją w jawnej sprzeczności z moralnością. 
Jego plan zakłada jedynie przekonanie Simona, że syn zgadza się na 
ślub, przy jednoczesnym utwierdzeniu ojca dziewczyny, Chreme-
sa, w decyzji o zerwaniu zaręczyn60 – i to właśnie ma uniemożliwić 
małżeństwo. Niemniej trudno nie zauważyć, że intryga opiera się na 
kłamstwie – udawanej zgodzie Pamfila na ślub z Filumeną. Namó-
wił go do tego oczywiście Dawus, który pod tym względem idealnie 
wpisuje się w schemat obowiązujący w palliacie. 

Odstępstwem zaś od konwencji jest połowiczna skuteczność 
działań Dawusa. Na uwagę zasługuje fakt, że tam, gdzie intryga opie-
ra się na prawdzie (przekonanie Chremesa, że noworodek jest sy-
nem Pamfila), niewolnikowi udaje się osiągnąć zamierzony skutek, 
natomiast wszelkie matactwa (wmówienie Simonowi, że Pamfil zga-
dza się na ślub) sprowadzają tylko nieszczęście. Prawdziwe rozwią-
zanie problemów pochodzi jednak nie od Dawusa, ale ze szczęśliwe-
go zbiegu okoliczności (rozpoznanie), które jeszcze bardziej osłabia 
znaczenie sprytu i przebiegłości niewolnika dla ostatecznego szczę-
ścia zakochanych bohaterów. 

Z pewnością trudno powiedzieć o Dawusie, że jest przykładem 
uczciwości i szczerości – na pewno nie wobec Simona, którego – jak 
sam przyznaje – oszukał (An. 602), ale Pamfila darzy szczególnym 
przywiązaniem. Stary pan budzi w nim szacunek i strach, młody – 
sympatię i troskę (An. 209–210). Boi się o niego, drży na myśl o na-
rzuconym mu ślubie, z narażeniem życia dba o jego dobro i szcze-

60 Mieczysław Brożek (1960: 144) i Forehand (1985: 50) sugerują, że Dawusa moż-
na by postrzegać jako prawego, uczciwego niewolnika. Trudno odmówić Broż-
kowi racji, kiedy pisze: „[…] w niewolniku Dawusie nie widzimy tej zuchwało-
ści, jaką się odznaczają niektórzy niewolnicy Plauta”. Ale trzeba podkreślić, że 
kłopot z moralną oceną działań Dawusa polega na tym, że oszukuje i „zwodzi, 
mówiąc prawdę”.
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rze rozpacza, gdy uknuta intryga obraca się przeciwko jego szczęściu 
(An. 173, 601–604, 675–677). 

Dodatkowym rysem w  portrecie Dawusa jest przejęcie przez 
niego języka jego starego pana. Kiedy Simon relacjonował wyniki 
śledztwa w sprawie kontaktów Pamfila z Chryzydą, każdą pomyśl-
ną dla siebie wiadomość podkreślał stwierdzeniem: „cieszyłem się” 
(„gaudebam”, An. 60, 89). Kiedy więc Dawus relacjonuje swoje śledz-
two w sprawie przygotowań do ślubu, a zwłaszcza odkrycie, że wca-
le nie zanosi się na wesele, powtarza to samo słowo znane mu z ust 
Simona. Innym razem, uprzedzając Pamfila, jak zachowa się ojciec, 
antycypuje nie tylko decyzję Simona, ale także dokładnie jego sło-
wa: „chcę, żebyś się dziś ożenił” („ducas volo hodie uxorem / hodie 
uxorem ducas […] volo”, An. 388, 418). Jeśli nawet pierwsze powtó-
rzenie może uchodzić za przedrzeźnianie, to jednak oba świadczą 
o tym, że niewolnik doskonale zna swego pana. 

Drugi niewolnik w  tej komedii, Birriasz (Birria)61, pojawia 
się na scenie zaledwie dwa razy (II, 1, 5), a choć donosząc swemu 
panu o planowanym weselu Filumeny, komplikuje nieco Pamfilowi 
sytuację (narażając na zazdrość domniemanego rywala), to jednak 
w głównej intrydze nie odgrywa żadnej roli62. 

Terencjusz wpisał go w  schemat głupiego niewolnika, który 
nigdy nie ma pomysłu, jak pomóc swemu panu i  jedyna rada, ja-
kiej potrafi udzielić w sercowych kłopotach, to rezygnacja z miło-

61 Imię Birriasz (Birria) jest łacińskim odpowiednikiem greckiego Πυρρίας (Pyr-
rías) – od πυρρός (pyrrós) „ognistoczerwony” i oznacza człowieka o czerwo-
nym kolorze włosów, rudzielca. Antroponim ten nadawano w Atenach prze-
ważnie trackim niewolnikom, ponieważ Grecy ten kolor włosów uznawali za 
charakterystyczny dla Scytów i Traków; zob. Austin (1922: 72–73); Thierfelder 
(1960: 69); Shipp (1960: 59). Imię to było popularne w greckiej komedii nowej, 
np. nosił je jeden z niewolników w sztuce Menandra Perinthia, ale nie wydaje 
się, by stanowił wzorzec dla Birriasza z Andrii; zob. Lefèvre (2008: 58–63).

62 William Beare (1950: 98) uważa, że zarówno Birriasz, jak i jego pan, Charinus, 
mają tak małe znaczenie dla intrygi, że sceny, w których biorą udział, bez trudu 
można zmienić lub nawet zupełnie usunąć ze sztuki. Sander M. Goldberg (1986: 
131) obie postaci nazywa widzami, a nie uczestnikami akcji, bo nie mają wpły-
wu na rozwiązanie kłopotów Pamfila. Gilbert Norwood (1965: 31) twierdzi, że 
Charinus i Birria są nieużyteczni, a wprowadzenie ich nic nie wnosi i prowadzi 
donikąd. 
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ści (An. 307–308). Ten leniwy sługa nie ma wcale ochoty mieszać 
się do amorów swego pana ani do żadnych innych awantur, dlatego 
z radością przyjmuje rozkaz Charinusa, że ma odejść, bo w porów-
naniu z Dawusem okazuje się zupełnie bezużyteczny (An. 336–337). 
Do całej sprawy podchodzi zresztą z filozoficznym spokojem, któ-
ry objawia się bezwartościowymi w takich przypadkach przysłowia-
mi i powiedzeniami w rodzaju (An. 305–306, 427): 

quoniam non potest id fieri, quod vis, id velis, quod posit.

Jeśli nie możesz mieć tego, czego pragniesz, pragnij tego, co możesz.

lub

omnis sibi malle melius esse quam alteri.

Każdy bardziej dba o swoje niż o cudze.

Poeta nadał temu mało znaczącemu niewolnikowi ciekawy rys, któ-
ry wyróżnia go spośród innych. Birriasz jest zupełnie bezceremo-
nialny, by nie rzec, prostacki, w  swym dosadnym języku. Pomysł 
Charinusa, by wyznać Pamfilowi swoje uczucie do Filumeny, kwitu-
je (An. 315–316): 

quidni? si nil impetres, 
ut te arbitretur sibi paratum moechum, si illam duxerit.

Czemu nie? Nawet jeśli nic nie osiągniesz, to przynajmniej będzie wie-
dział, że po ślubie z Filumeną właśnie ty będziesz mu uwodził żonę.

Zawstydzony Charinus prosi więc Birriasza o pomoc w rozmowie 
na tak delikatny temat jak miłość do cudzej narzeczonej. Wówczas 
sługa bez ogródek informuje Pamfila o uczuciu swego pana do Filu-
meny (An. 324). Kiedy zaś później niewolnik słyszy o ponowieniu 
planów małżeńskich, dosadnie stwierdza, że żona przeszła Charinu-
sowi koło nosa i że właściwie trudno się dziwić Pamfilowi, który wo-
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lał, by tak urodziwa dziewczyna spała raczej z nim niż z kimś innym 
(An. 423, 429–430). 

Terencjusz obsadził Birriasza w zabawnej (choć zapewne nie dla 
niego samego) funkcji posłańca przynoszącego złe wiadomości. 
Dwukrotnie przekazuje Charinusowi niekorzystne wieści – po raz 
pierwszy są to plotki o  przygotowywanym weselu, po raz drugi – 
podsłuchana zgoda Pamfila na ślub z Filumeną (An. 302, 431). Moż-
na zatem uznać, że jedyna rola, jaką Birriaszowi przychodzi odegrać 
w tej komedii, sprowadza się nie do pomocnego sługi, ale sługi, któ-
ry zwiastuje nieszczęście. Przy tak marginalnym znaczeniu tej posta-
ci dla fabuły i intrygi podziw budzi, że poeta zadał sobie jednak trud, 
by wyposażyć ją w cechy szczególne.

W sztuce pojawia się jeszcze Dromon (Dromo)63, którego em-
ploi określono jako lorarius – „strażnik”64. Jest to specjalny rodzaju 
sługi, do którego obowiązków należy pilnowanie pozostałej służby 
i wymierzanie im na rozkaz pana kar cielesnych. Zwykle postaci ob-
sadzone w tej roli pozostają nieme lub ograniczają się do wypowie-
dzenia kilku krótkich kwestii. Ich funkcja sprowadza się głównie do 
spotęgowania zagrożenia lub zwiększenia vis comica. 

W  Dziewczynie z  Andros Dromon, jak przystało na osiłka do 
specjalnych poleceń, odzywa się tylko monosylabami: „Czego?”, 
„Kogo?”, „Za co?” („quid vis? […]”, „quem? […]”, „quam ob rem?”, 
An. 861–862). Trudno zatem mówić o wyposażeniu tej postaci w ja-
kieś cechy, choć tę lakoniczność można uznać za rys szczególny. 

Znacznie ciekawszym sługą jest Sozjasz (Sosia), choć status tej 
postaci nie jest dokładnie określony. Jego imię zapewne kojarzyło się 
widzom z totumfackim Amfitriona z komedii Plauta65, a zatem upa-

63 To popularne imię niewolnika pochodzi od greckiego słowa δρόμων (drόmon) – 
„biegacz”, co w zabawny sposób ma podkreślać gotowość sługi na zlecenia pana. 
Często antroponim ten pojawia się w komedii; zob. Eufron (Euphro 10), Ewan-
gelos (Euangelus 1), Dionizjos (Dionysius 3), Plaut (Asin. 441; Aul. 398), Teren-
cjusz (Ht., Ad.); Schmidt (1902: 187).

64 Taki rodzaj niewolników pojawia się licznie u Plauta (Capt. 195–215), a Terencjusz 
wykorzystał go jeszcze w Eunuchu (Eun. 772, 774–775) i Braciach (Ad. 167–175).

65 Już imię nawiązujące do greckiego słowa σω̃σις (sósis) – „ratunek, ocalenie, wy-
bawienie” każe widzieć w Sozjaszu człowieka, który potrafi ocalić, przy którym 
wszystko jest bezpieczne. Najsłynniejszym Sozjaszem / Sozją jest postać sługi 
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trywali w nim niewolnika. Jednak pojawienie się bohatera w towa-
rzystwie tragarzy z żywnością pozwala widzieć w nim kucharza66. Po-
nadto Simon wspomina, że kupił Sozjasza jako chłopca (An. 35), a potem 
za wierną służbę obdarzył go wolnością. Takie rozwiązanie współgra 
z konwencją palliaty, w której kucharze rekrutowali się zwykle spo-
śród wyzwoleńców. Ale Sozjasz nie zachowuje się jak przystało na 
kucharza, który szuka jedynie okazji, by okraść swego chlebodaw-
cę67. Z ust jego dawnego pana słyszymy, że jest oddany, dyskretny 
i  zawsze zachowywał się nie jak niewolnik, ale jak wolny czło-
wiek (An. 34, 37–38). Nie mamy jednak okazji przekonać się, czy 
to prawda, bo Sozjasz pojawia się w sztuce wyłącznie jako persona 
protatica, czyli postać, która występuje tylko na początku kome-
dii i nie bierze udziału w dalszej jej części68. Celem wprowadzenia 
tego rodzaju bohatera jest zmiana prologu narracyjnego w ekspozy-
cję dramatyczną69. Jedyną cechą, jaką daje się zauważyć u Sozjasza, 

ze sztuki Amphitruo Plauta, ale niewolnik o tym samym imieniu pojawia się też 
w Osach Arystofanesa, Dziewczynie z uciętym warkoczem Menandra oraz Te-
ściowej Terencjusza; zob. Austin (1922: 66–67); Thierfelder (1960: 69). 

66 Takie zestawienie postaci występuje w sztukach Plauta, w których pochodowi 
niewolników niosących zapasy na ucztę zwykle towarzyszą kucharze; zob. Aul. 
280 i n., Cas. 720 i n., Merc. 741 i n., Pseud. 798 i n. 

67 Zachowuje się wręcz przeciwnie: mówi o wdzięczności za wyświadczone do-
brodziejstwo, o  swoim przywiązaniu i  zgłasza gotowość niesienia pomocy 
w problemach Simona, co Felix Jacoby (1909: 369) zinterpretował nawet jako 
wypowiedź odautorską, uznając, że pod maską wyzwoleńca kryje się komedio-
pisarz, który w ten sposób dziękuje swojemu dawnemu panu. 

68 Simon wprawdzie oprócz przygotowań do wesela zleca także mieć oko na ewen-
tualne intrygi swego syna Pamfila i  jego niewolnika Dawusa, ale widzom nie 
jest dane zobaczyć, jak Sozjasz wywiązał się z tego zadania. Jak zauważa Ander-
son (2004: 16–17), Sozjasz jest nie tylko jedyną w całej komedii rzymskiej po-
stacią wyzwoleńca, ale jest to także jedyna persona protatica, której powierzono 
jakieś zadanie poza sceną. Z drugiej jednak strony McGarrity (1978: 107) pod-
kreśla, że status wyzwoleńca ma niewielkie znaczenie, bo Simon, zlecając Sozja-
szowi szpiegowanie, traktuje go tak, jak traktuje się niewolnika. Takie samo za-
danie Charinus powierzył Birriaszowi (An. 412–415).

69 Sozjasz uosabia także konwencjonalne myślenie o fabule, jakiego oczekiwał Te-
rencjusz od widzów, reaguje bowiem tak, jak poeta spodziewał się, że zareagu-
je publiczność. Okrzyki tego niewolnika i  jego odpowiedzi są odzwierciedle-
niem schematu, z którym Terencjusz prowadzi swoistą grę; zob. Skwara (2007: 
153–156).
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jest jego mądrość życiowa, która każe komentować zdarzenia za po-
mocą różnych maksym i złotych myśli (An. 60–61, 67–68).

Za karę

W kolejnej sztuce Terencjusz również zestawia dwóch niewolników 
na zasadzie kontrastu, ale zdecydowanie mniej uwagi poświęcił na-
kreśleniu ich charakterów. 

Pierwszy z nich, Syrus (Syrus)70, jak przystało na mądrego sługę 
(servus callidus), ma głowę pełną pomysłów i w dużej mierze do nie-
go należy rola spiritus movens w tej komedii71. Chociaż akcję napę-
dza wścibstwo Chremesa, to jednak Syrus ma znaczny udział w in-
trydze. To on podejmuje bowiem decyzję, że wraz z Antifilą do domu 
Chremesa przybywa także kochanka Klitifona – Bakchida. Zasadni-
cza różnica między typowymi niewolnikami palliaty a Syrusem po-
lega na tym, że tutaj sługa rozpoczyna intrygę z własnej inicjatywy, 
nikt go nie prosił o pomoc ani też okoliczności nie wymagały podob-
nej decyzji. Zwykle niewolnicy uciekali się do kłamstw i podstępów 
z  litości i oddania dla swego młodego pana. Syrus zaś sam kreuje 
kłopotliwe sytuacje, niejako ściąga nieszczęście na głowę Klitifona, 
co oczywiście zmusi go potem do szukania ratunku w oszustwach. 
Młodzieniec, przerażony samowolą sługi, zarzuca mu, że pragnie dla 
siebie sławy, ryzykując jego życie (Ht. 311–315). Syrus zaś nie ukry-
wa, że własna przemyślność napawa go dumą (Ht. 709–711). 

70 Imię Syrus (Σύρος – Sýros) należy do grupy antroponimów etnicznych (nomina 
ethnica) – odwołujących się do nazwy krain lub ludów pochodzenia danej po-
staci – Syrus / Syra to ktoś pochodzący z Syrii. W Grecji było to dość popular-
ne imię dla niewolników, którzy trafiali tam z Syrii w wyniku porwań i piractwa 
(Homer, Od. 14, 295; 15, 415). Imię takie nosili też często wyzwoleńcy. Rzymia-
nie również mieli styczność z syryjskimi niewolnikami, a jeśli wierzyć sugestii 
Donata (ad Ad. 26), z imieniem Syrus łączyli brak zaufania (infidelis Syrus); zob. 
Austin (1922: 55–56). 

71 Terencjusz, choć nie poświęcił zbyt wiele uwagi portretowi psychologicznemu 
Syrusa, to jednak wyznaczył mu dość ważną rolę w intrydze. Niewolnik pojawia 
się niemal w każdym akcie i przez wiele scen pozostaje przed oczyma widzów – 
II, 3–4; III, 2–3; IV, 1–7; V, 2. 
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Niewolnik troszczy się jednak o swojego młodego pana, podsu-
wa mu różne pomysły i sugestie. To on umieszcza heterę w domu 
Menedema i doprowadza do skutku intrygę, w wyniku której Chre-
mes daje synowi pieniądze potrzebne rzekomo na spłacenie długów. 
Z jego też inicjatywy Klitifon dręczy rodziców swym podejrzeniem, 
że nie jest ich naturalnym synem, ale podrzutkiem, co kończy się po-
jednaniem (Ht. 694–712, 790–804, 985). 

Syrus odznacza się dużym sprytem. Doskonale zdaje sobie 
sprawę z  czułych punktów Chremesa. Wie, że jego pan przykłada 
wielką wagę do dobrej opinii, z powodzeniem więc wykorzystuje tę 
słabość, by wyciągnąć od niego pieniądze na uregulowanie rzeko-
mych należności jego córki. Chremes przecież nie pozwoli, by ktoś 
mógł mu zarzucić nieuczciwość (Ht. 797–798). 

O  oddaniu Syrusa dla młodego pana świadczy jego postawa 
w obliczu ujawnienia intrygi i oszustw. Kiedy Chremes odkrywa, że 
Bakchida jest kochanką Klitifona i  wszystkie wyłudzone od niego 
pieniądze trafiły w jej ręce, niewolnik żałuje swego planu, ale umie 
się przyznać do jego autorstwa i całą winę wziąć na siebie (Ht. 970, 
973–974).

Drugiemu niewolnikowi w tej komedii powierzono jedynie epi-
zodyczną rolę. Dromon (Dromo), jak wskazuje imię72, to chłopiec 
na posyłki – głównie nosi bagaże: najpierw z miasta do domu Chre-
mesa, potem od Chremesa do Menedema. Zanim jeszcze pojawi się 
na scenie, słyszymy (Ht. 241), że Kliniasz zlecił mu sprowadzenie 
Antifili73, ale już wówczas pojawia się wątpliwość, czy jest wystar-
czająco bystry, by tę sprawę dobrze załatwić. Dlatego Klitifon wy-
prawił za nim swego Syrusa (Ht. 191, 275). Dromon jest w tekście 
wielokrotnie określany zdrobnieniem servulus – „niewolniczek”, co 
pozwala widzieć w nim nie tylko kogoś młodego, ale także nieza-

72 Zob. rodział 3, Niewolnik (Dziewczyna z Andros – Dromon).
73 W tekście pojawia się tylko sformułowanie servolus – „niewolniczek”, ale w ko-

lejnej scenie Syrus, posłany wraz z nim do Antifili, wymienia jego imię, stąd 
wiemy, że określenie to stosuje się do Dromona (Ht. 275). Brothers (1988: 177) 
zwraca uwagę, że owo zdrobnienie określające Dromona ma także wydźwięk 
nieco pogardliwy, by jeszcze bardziej umniejszyć tego sługę, zwłaszcza w zesta-
wieniu z wiele znaczącym Syrusem.
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radnego (Ht. 471, 530). Taką opinię ma zresztą o nim także Chre-
mes, który nie może zrozumieć, dlaczego ten sługa jeszcze nie wpadł 
na jakiś pomysł, by wydobyć Kliniasza z kłopotów. W przeświadcze-
niu o tępocie Dromona utrzymuje go także Syrus, mówiąc: „To przy-
głup!” („stolidus est”, Ht. 530–545). 

Pojawienie się Dromona na scenie potwierdza wszystkie wcześ- 
niejsze przypuszczenia. Niewolnik prawie się nie odzywa – z  jego 
ust pada tylko słówko: „Oczywiście!” („sic est”, Ht. 242), za to inne 
postacie traktują go jak popychadło, wyraźnie sugerując jego głupo-
tę i powolność. Syrus pogania go: „Pośpiesz się! No, co tak stoisz?!” 
(„propera: quid stas?”, Ht. 250). Dromon przywołany, by przepro-
wadzić Bakchidę i Antifilę do domu Menedema, ogranicza się jedy-
nie do zdawkowych pytań: „O co chodzi?”, „Po co?” („quid est rei?”, 
„quam ob rem?”, Ht. 743, 735, 738). Syrus jednak nie uważa za ko-
nieczne cokolwiek wyjaśniać, prosi tylko, by rzecz zachować w se-
krecie. Wtedy Dromon składa komiczne zapewnienie: „Jeszcze sam 
powiesz, że jestem niemową” („mutum dices”, Ht. 746). Tak jakby 
przez całą sztukę odezwał się więcej niż dwa razy.

Eunuch

Komedię Eunuch zaludniają tłumy niewolników, ale większość to 
postaci nieme, statyści. Tylko trzech – Parmenon, Sangasz i Dorus 
zabierają głos na scenie. 

Wśród nich najbardziej rozbudowaną rolę74 i największe znacze-
nie dla rozgrywających się na scenie zdarzeń ma Parmenon (Par-
meno). Jest powiernikiem swojego młodego pana, Fedriasza, przede 
wszystkim pomaga mu w miłosnych tarapatach, ale czyni to w spo-
sób wyjątkowy jak na niewolnika. Główną jego cechą jest wierność 
i całkowite oddanie, co zresztą sugeruje imię. Parmenon, w grec-

74 Parmenon przez trzy pierwsze akty (Eun. I, 1–2; II, 1–3; III, 1–2 = do w. 495) 
nieustannie gra na scenie. Nawet jeśli na moment znika w którymś z domów, 
to tylko po to, by po chwili z niego wyjść, np. z Chereaszem przebranym za 
eunucha. 
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kiej wersji Παρμένων (Parménon), to ekwiwalent imiesłowu czynne-
go utworzonego od czasownika παρα + μένω (para + méno) – „stać 
przy kimś”75. Zresztą Terencjusz dwukrotnie pozwala sobie na żart 
słowny, wykorzystując znaczenie tego antroponimu76. 

Niewolnik udowadnia swą lojalność i  troskę o  powierzonych 
jego opiece chłopców, gdy ratuje ich kosztem własnej skóry. Słysząc, 
że Chereasz ma zostać ukarany w domu hetery za cudzołóstwo, nie 
waha się opowiedzieć o wszystkim ojcu, by u niego szukać pomo-
cy. Wie, że czeka go za to chłosta, ale jest przekonany, że tak właśnie 
trzeba postąpić, by ocalić chłopca (Eun. 966–969).

Parmenon jest nie tylko bezgranicznie lojalny, ale jego niezwy-
kłość polega na absolutnym powstrzymaniu się od intryg, do któ-
rych wydaje się wręcz niezdolny77. Kiedy żartem proponuje Che-
reaszowi, by w przebraniu eunucha dostał się w pobliże ukochanej 
dziewczyny, nawet przez myśl mu nie przejdzie, że ten absurdal-
ny pomysł może zostać potraktowany poważnie. Naleganie więc ze 
strony chłopca, by pomógł w tej maskaradzie, wprawia go w osłupie-
nie i przerażenie. Próbuje na wszelkie sposoby odwieść Chereasza 
od tego planu, argumentuje i wielokrotnie pyta, czy podstęp jest ko-
nieczny. Kapituluje z rezygnacją dopiero na wyraźne żądanie chłop-
ca i jego oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za ten postępek 
(Eun. 369–390).

Trudno jednoznacznie określić rodzaj winy Parmenona za na-
paść jego wychowanka na Pamfilę. Z pewnością to on podsunął Che-

75 Niewolnik tak bardzo stara się „stać przy swoich panach”, że nawet rad udzie-
la takich, by były zgodne z  ich oczekiwaniami i nastrojem – w scenie pierw-
szej, gdy Fedriasz chce zerwać z Taidą, wspiera go w tej decyzji, a gdy młodzie-
niec popada w szaleństwo z miłości i waha się, niewolnik radzi mu nie dręczyć 
się dłużej; zob. Barsby (1990: 4–5). Podobnie jest z Chereaszem – Parmenon, 
mimo że uważa pomysł z przebraniem za szaleństwo, ulega chłopcu i pomaga 
mu w intrydze. 

76 Terencjusz buduje dwa różne żarty, ale oba wykorzystują znaczenie imienia 
Parmenon i odnoszą się do „stania obok” (Eun. 271; Ad. 168–169). Dokładne 
omówienie tego rodzaju gier słownych znajduje się w rozdziale o języku; zob. 
rozdział Język a postać w części V (Onomastyka i żarty z imion – Parmenon).

77 Na cechę tę jako charakterystyczną dla wszystkich Parmenonów zwraca uwagę 
Karl Schmidt (1902: 199).
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reaszowi plan, który wprawdzie miał być tylko żartem (Eun. 378), 
ale w końcu został wprowadzony w życie. Co więcej, nie udałoby się 
to bez akceptacji i pomocy Parmenona. Z drugiej strony trzeba pa-
miętać, że niewolnik ma pełną świadomość kwalifikacji planowane-
go czynu. Poczuwa się nawet do współodpowiedzialności i próbuje 
odwieść swego podopiecznego od tego pomysłu78, mówiąc: „dopusz-
czamy się hańby” („flagitium facimus”, Eun. 382). Jednak w chwili, 
kiedy zgadza się wprowadzić Chereasza w przebraniu eunucha do 
domu Taidy, odżegnuje się od odpowiedzialności, zastrzegając: „Ale 
żebyś później nie zrzucał winy na mnie!” („verum ne post conferas 
culpam in me”, Eun. 388). 

Mimo to troszczy się i martwi o chłopców. Dlatego właśnie zja-
wia się na scenie ponownie (V, 4), by sprawdzić, co dzieje się z Che-
reaszem. Wygłasza wtedy triumfalny monolog radości typowej dla 
niewolnika, któremu powiodła się intryga. Cieszy się jednak nie 
z tego, że chłopiec spełnił swe marzenie i dostał się do domu heter, 
ale że dzięki temu (Eun. 932–933):

meretricum ingenia et mores posset noscere
mature, ut quom cognorit perpetuo oderit.

[…] mógł poznać charakter i obyczaje heter na tyle 
wcześnie, by poznawszy je, znienawidzić na zawsze.
 

Parmenon bowiem pełni przy boku chłopców funkcję mądrego do-
radcy. Jest dobrym psychologiem i ma zadatki na filozofa-mora-
listę. Nie przypadkiem większość złotych myśli w  tej komedii po-
chodzi właśnie od niego, bo zna on i rozumie ludzką naturę (Eun. 
57–78). Martwi się więc o usychającego z miłości Fedriasza i o jego 

78 Adolf Primmer (1979: 113) podkreśla, że Parmenon ocenia planowany czyn jako 
hańbę (flagitium), gdyż wie z rozmowy Fedriasza i Taidy (I, 2) o wolnym urodze-
niu Pamfili. Wydaje się jednak, że niewolnik miał coś innego na myśli. Nie do-
wierzał przecież opowieści hetery. Zdaje się, że takim terminem określa raczej 
wtargnięcie podstępem do cudzego domu i wyciągnięcie ręki po cudzą włas- 
ność, czyli po Pamfilę, która jego zdaniem jako niewolnica należała do hetery. 
Podobny przypadek porwania się na cudzą własność pojawia się też w Braciach 
(Ad. 88–92) i też jest określany terminem flagitium. 
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biednego ojca, który musi znosić szaleństwa obu swoich synów 
(Eun. 297–301).

Parmenon jest właściwie w tej komedii jedynym typowym nie-
wolnikiem. Druga postać z tej kategorii to Sangasz (Sanga), który 
pełni przy żołnierzu funkcję centuriona, prowadzącego oddział zło-
dziei (Eun. 776). Uwaga ta nasuwa jednak przypuszczenie, że być 
może Sangasz tylko na potrzeby zdobywania domu Taidy został mia-
nowany centurionem, a na co dzień jest kucharzem79. Świadczyłby 
o  tym zarówno ów towarzyszący mu manipuł złodziei, za których 
już tradycyjnie w komedii uważano kuchcików, jak i ścierka80, z któ-
rą on sam ruszył do walki. Ponadto kiedy żołnierz nakazuje rozpu-
ścić „wojsko” i pomyśleć o ogniu i domu, Sangasz wyznaje, że już od 
dawna myślami jest przy patelniach. Taka wypowiedź wspiera wcześ- 
niejszą hipotezę o kuchennej proweniencji tego niewolnika. 

Sangasz jest postacią pojawiającą się tylko w jednej krótkiej sce-
nie (IV, 7), a wypowiada się zaledwie trzy razy (Eun. 776, 778–779, 
816). Trudno zatem oczekiwać jakiegoś szczególnego portretu psy-
chologicznego tego bohatera. Daje się jedynie zauważyć jego poczu-
cie humoru w celnej ripoście, którą kwituje pytanie żołnierza o sens 
stawania do walki ze ścierką. Mówi wówczas (Eun. 778–779): 

imperatoris virtutem noveram et vim militum;
sine sanguine hoc non posse fieri: qui abstergerem volnera?

Znam odwagę imperatora i siłę jego żołnierzy: 
bez krwi tu się nie obejdzie. Jak więc osuszałbym rany?

Terencjusz nawet pozwolił niewolnikowi na grę słów nawiązującą do 
imienia. Sangasz (Sanga) to skrócona wersja popularnego w kome-

79 Sangasz jednak nie jest określany w wykazie masek jako kucharz (cocus), ale 
jako niewolnik (servus). 

80 Owa ścierka – peniculus jest tłumaczona niekiedy jako „zmiotka” lub „gąb-
ka”. W  każdym wypadku chodzi o  jakieś utensylia kuchenne służące do 
porządkowania. 
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dii antroponimu Σαγγάριος (Sangários)81. Kiedy więc sługa wspo-
mina o krwi (sanguis), to uzyskuje zabawne podobieństwo brzmie-
niowe do własnego imienia; trochę tak jakby mówił: „bez Sangasza 
się tu nie obejdzie”. 

Podobnie niewielką rolę odgrywa w Eunuchu Dorus (Dorus), 
który w  wykazie osób dramatu jest określony jako eunuch82. Już 
samo imię Δω̃ρος (Dóros), nawiązując do δω̃ρον (dóron) – „dar”, 
sugeruje, że sługa ten ma być prezentem dla Taidy. Ze słów Parme-
nona wynika, że to stary, pomarszczony człowiek (Eun. 230–231), 
a niewolnica hetery mówi o nim wręcz, że (Eun. 688–689): 

hic est vietus vetus veternosus senex,
colore mustelino.

Ten to stary, sterany, stetryczały dziad 
o mysim kolorze skóry.
 

Eunuch, mimo że jest tytułowym bohaterem, na scenie pojawia się 
tylko raz (IV, 4), kiedy rozgniewany Fedriasz próbuje wyjaśnić za-
gadkę gwałtu. Przerażony Dorus ogranicza swe wypowiedzi do mo-
nosylabowych potwierdzeń tego, czego życzy sobie jego pan. To po-
zwala dostrzec w nim pewną odmianę głupiego niewolnika. Trudno 
jednak powiedzieć coś więcej o tej postaci ponad to, że jest śmier-
telnie wystraszona. 

Z  rozkazu żołnierza skierowanego do jakichś trzech niewolni-
ków wiemy, że musieli być obecni na scenie. To typowy przykład 
statystów, postaci niemych. W tym wypadku zapewne prezentowali 
grupę sług zwanych lorarii – „strażników”. Stanowili straż przybocz-
ną Trazona. Wszystko, co o nich wiemy, to ich rozstawienie w szyku 

81 Austin (1922: 119) zwraca uwagę, że imię to nosił niewolnik w komedii Menan-
dra (Heron). Podobnie brzmiącymi antroponimami obdarzył swoich niewolni-
ków Plaut: Sangario (Trin. 1105), Sangarinus (Stich.), Sagaristio (Pers.); zob też: 
Schmidt (1902: 204–205). 

82 Brothers (2000: 191) podkreśla, że Fedriasz traktuje eunucha jak niewolnika. 
Widać to w scenie przesłuchiwania, gdy obrzuca Dorusa wyzwiskami tradycyj-
nie już przeznaczonymi dla sług. 
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bojowym. Znamy także ich zabawne imiona: Symalion (Simalio), 
którego imię przez skojarzenie do σιμός (simós) – „płaskonosy” każe 
widzieć w  nim jakąś małpę, został ustawiony na lewym skrzydle. 
Syriskus (Syriscus) noszący typowe dla niewolnika imię etniczne 
(czyli Syryjczyk) otrzymał miejsce na prawym skrzydle. Donaks 
(Donax) zaś stanął pośrodku, co musiało być zabawne, jeśli wygląd 
tej postaci był zgodny z imieniem. Δόναξ (Dónaks) znaczy bowiem 
„trzcina”, a zatem właściciel tego imienia powinien być chudy, drżący 
i gnący się na wszystkie strony, zwłaszcza w starciu z wrogiem. Z teks- 
tu komedii wiemy o  jeszcze jednym słudze żołnierza, Sannionie 
(Sannio), który jednak został w domu (Eun. 771–780).

Równie enigmatyczną postacią, ale dodającą kolorytu sztuce jest 
Diskus (Discus). Ten mieszkający pewnie gdzieś na obrzeżach mia-
sta wyzwoleniec jest wspominany przez Chereasza jako człowiek, 
u którego zamówiono składkową ucztę (Eun. 608). Sama postać nie 
pojawia się na scenie i nawet więcej się o niej już nie mówi. 

Pasożyt Formion

W Pasożycie Formionie poeta umieszcza na scenie tylko dwóch nie-
wolników, a  ich udział w  komedii jest dość szczególny. Pierwszy 
z nich, Dawus, to persona protatica – postać, której zadaniem jest 
wprowadzić widzów w fabułę sztuki. Z zasady więc występuje jedy-
nie na początku, a autor nie ma ani czasu, ani ochoty na pogłębioną 
charakterystykę tego bohatera. Drugi niewolnik, Getas, wprawdzie 
pojawia się przed oczami widzów dość często, ale jego rolę sprytne-
go, knującego sługi przejmuje pasożyt, w którego rękach Getas staje 
się tylko narzędziem. Obaj niewolnicy noszą imiona etniczne wska-
zujące, że pochodzą z plemion Daków i Getów, którzy zamieszkiwali 
tereny nad Dunajem i sąsiadowali ze sobą. Z tego powodu też często 
nie dostrzegano różnicy między tymi trackimi ludami. Pewnie dla-
tego Dawus mówi o Getasie jako o swoim rodaku (Ph. 35). Trady-
cyjnie plemiona północne idealizowano i postrzegano jako uczciwe 
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i lojalne83. Stąd zapewne bierze się tak szczególne eksponowanie tych 
cech u obu niewolników pojawiających się w Pasożycie Formionie. 

Dawus (Davos) podkreśla swą uczciwość już w pierwszych sło-
wach, jakie padają z  jego ust – miał oddać dług w  terminie, więc 
go oddaje (Ph. 38). A kiedy zachęca Getasa do zwierzeń, odwołu-
je się właśnie do swej prawości, mówiąc, że człowiekowi, któremu 
wcześniej powierzyło się pieniądze, można powierzyć także sekret 
(Ph. 60–62). Prawość Dawusa przejawia się także w jego stosunku do 
nagannych postępków innych postaci – zdumiewa go zachłanność 
Demifona, który jego zdaniem posiada tyle, że jeszcze sam mógł-
by się dzielić swoim majątkiem (Ph. 69). Oburza go także zuchwa-
łość i bezczelne kłamstwa Formiona, choć to właśnie jego plan ma 
pomóc w kłopotach miłosnych obu młodzieńców (Ph. 134). Szcze-
rze też dziwi go, że Demifon nie zaakceptuje małżeństwa z uczciwą, 
choć ubogą dziewczyną, co dowodzi braku typowego dla niewolni-
ków cynizmu (Ph. 119). 

Dawus jest wyrazicielem pewnej mądrości życiowej objawia-
jącej się sentencjami, które spływają z  jego ust. Z  goryczą mówi 
o  zepsuciu obyczajów, które doprowadziły do tego, że trzeba być 
wdzięcznym, gdy ktoś okaże się uczciwym i  oddaje dług (Ph. 55– 
–56). Ale nie jest też naiwny w swoich maksymach, wie, że głupotą 
jest przeciwstawiać się silniejszemu, który trzyma bat nad głową nie-
wolnika (Ph. 77–78). 

W  całej tej niewielkiej, bo liczącej ponad 100 wersów scenie  
(Ph. 35–152) Dawus zachowuje się z godnością typową dla wolne-
go obywatela. Nawet żegna się, jak przystało na gentlemana, wypo-
wiadając stosowne kurtuazyjne formułki (Ph. 151). 

Jego rodak Getas (Geta) nie ustępuje mu w uczciwości. Jego 
wierność i lojalność musiały budzić zaufanie, skoro opiekę nad sy-
nem powierzył mu nie tylko Demifon, ale także drugi starzec, Chre-

83 Według Austin (1922: 28) literatura grecka i  mitologia uzasadniają twierdze-
nie, że Grecy idealizowali plemiona zamieszkujące północ, zwłaszcza legen-
darnych Hyperborejczyków, których sytuowali gdzieś w Tracji. Postrzegano ich 
jako plemię spokojne i szczęśliwe. Z kolei ludom zamieszkującym wschód przy-
pisywano takie cechy jak tchórzostwo, skłonność do oszustwa i ogólnie wszelką 
nieuczciwość. 
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mes, chociaż mógł przecież zlecić to żonie (Ph. 71–72). Getas po-
czuwa się do odpowiedzialności i  początkowo nawet próbował 
zapanować nad chłopcami, ale okoliczności sprawiły, że znalazł się 
między młotem a kowadłem – lojalność wobec starych panów wy-
stawiała go na niezadowolenie młodych (Ph. 77–78). Mimo to sam 
nie posuwa się do oszustw i  kłamstw. Robi tylko to, co mu się 
każe (Ph. 683), z własnej inicjatywy nie podejmuje żadnych pod-
stępnych działań, bo intrygę pozostawia pasożytowi Formionowi  
(Ph. 320). Jedyny ślad jakichś podstępnych planów pojawia się 
w sytuacji zagrożenia. Gdy spostrzega, że obaj ojcowie wrócili, do-
daje sobie animuszu zapewnieniami kierowanymi do samego siebie  
(Ph. 601–603):

sed quid pertimui autem belua?
an quia quos fallam pro uno duo sunt mihi dati?
commodius esse opinor duplici spe utier. 

No i czemu się boję jak ten osioł?
Czy dlatego, że mam okazję oszukać dwóch zamiast jednego?
Myślę, że lepiej mieć pod ręką podwójną szansę.

Getas nie ma żadnych planów i nie podejmuje działań, które upraw-
niałyby go do triumfowania nad swoim panem. Najdobitniej świad-
czy o  tym sposób, w  jaki ten niewolnik opuszcza scenę po raz 
ostatni – dzieje się to 172 wersy przed końcem sztuki. Znacznie wy-
mowniejsze jest jednak to, że Getas w żaden sposób nie chełpi się 
ani nie świętuje pomyślnego zakończenia intrygi (Ph. 883). Wpraw-
dzie bohaterom na pomoc przyszedł szczęśliwy traf i końcowy happy 
end okazał się wynikiem zbiegu okoliczności, ale nawet takie sytua- 
cje stają się zwykle dla niewolników w komedii okazją do samozado-
wolenia. Tymczasem Getas powstrzymuje się od triumfu i odchodzi 
niepostrzeżenie, by już się więcej nie pokazać. 

Wyjątkowość Getasa polega jeszcze i na tym, że szczerym uczu-
ciem darzy swego wychowanka, co przy niezwykłej lojalności wo-
bec starego pana stawia go często w kłopotliwej sytuacji. Ale nawet 
wówczas ważniejsze od własnej skóry jest szczęście Antifona. Tak la-
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mentuje z powodu nieszczęścia, jakim staje się powrót Demifona do 
domu (Ph. 187–190):

heu me miserum! quom mihi paveo, tum Antipho me excruciat animi:
eius me miseret, ei nunc timeo, is nunc me retinet: nam absque eo esset,
recte ego me vidissem et senis essem ultus iracundiam:
aliquid convasassem atque hinc me conicerem protinam in pedes. 

Co za nieszczęście! Nie tyle boję się o siebie, co drżę na myśl o Antifo-
nie: to jego mi żal, o niego się martwię, dla niego jeszcze ciągle tu je-
stem. Gdyby nie on, to patrzyłbym swego i odpłacił staremu za jego fu-
rię. Wziąłbym tylko coś na drogę i od razu w nogi. 

Getas jest świadomy, że konsekwencje za potajemne małżeństwo 
Antifona spadną na niego – na pewno go zwiążą i wychłoszczą (Ph. 
219–220). Z goryczą wymienia wszystkie rodzaje nieszczęść, które 
zapewne go nie miną: harówka w młynie, kajdany, praca na roli (Ph. 
247–251). A jednak nie waha się wspierać swego wychowanka, a na-
wet jego kuzyna Fedriasza, za co już na pewno zostanie ukrzyżowa-
ny (Ph. 542–544). Oddanie Getasa jest absolutnie wyjątkowe na tle 
wszystkich pozostałych niewolników z komedii Terencjusza. 

Oprócz tych dwóch niewolników w  sztuce pojawia się jeszcze 
jakiś Chłopiec (Puer), któremu Getas przekazuje pieniądze z po-
leceniem zaniesienia ich do Dorcji (Ph. 152). Nic bliższego nie wie-
my o tym słudze z domu Demifona, jako że jedynie staje w drzwiach 
i odbiera woreczek z pieniędzmi. 

Podobnie enigmatyczną postacią jest Midas (Mida), także słu-
ga Demifona. Dowiadujemy się o nim, gdy Getas opowiada o pod-
słuchiwaniu rozmowy między Sofroną, Chremesem i Fanią. Z relacji 
tej wynika, że to właśnie Midas próbował go zatrzymać i w tym celu 
ciągnął za połę płaszcza (Ph. 862). Nie można też wykluczyć, że ów 
Chłopiec zanoszący pieniądze i Midas przytrzymujący płaszcz to ta 
sama postać chłopca-niewolnika.

Pod koniec sztuki prawdopodobnie pojawia się jeszcze raz ja-
kiś Niewolnik, który nie wypowiada ani słowa, a jedynie wykonuje 
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rozkazy84. Dzieje się tak w scenie bijatyki między starcami, Demifo-
nem i Chremesem, a pasożytem Formionem. Niewolnik otrzymu-
je od Demifona polecenie, by „zamknąć” pasożytowi „gębę” i „przy-
łożyć mu pięścią w brzuch” (Ph. 986, 988). Zapewne więc na scenie 
pojawił się jakiś lorarius, którego zadaniem było właśnie wymierza-
nie kary.

Teściowa

Teściowa to sztuka, w której niewolnicy grają niewielką rolę. Najbar-
dziej znaczący jest Parmenon (Parmeno), ale nawet on nie jest po-
mysłodawcą intrygi. Właściwie wcale w niej nie uczestniczy. O ni-
czym nie wie (Hec. 323), nie podejmuje żadnych działań, nie jest 
wtajemniczany w problemy swego pana i nie powierza mu się żad-
nych ważnych spraw. Bardziej na scenie przeszkadza, niż pomaga, 
co sprawia, że jego udział w fabule ogranicza się do funkcji komicz-
nych. Dlatego może sprawiać wrażenie głupiego sługi, niemniej już 
pierwsze jego pojawienie się na scenie sygnalizuje, że mamy do czy-
nienia ze sprytnym niewolnikiem. 

Parmenon, stojąc jeszcze w drzwiach, wydaje polecenie, by w ra-
zie jakichkolwiek pytań o  to, gdzie się podziewa, odpowiadać, że 
poszedł do portu. Zaznacza jednak, że należy tak informować wy-
łącznie, jeśli pan będzie interesować się tą kwestią. W przeciwnym 
wypadku nie należy nic mówić, bo Parmenon chce sobie zostawić 
tę wymówkę na inną okazję (Hec. 76–80). Taki sposób postępowa-

84 Postaci tej nie odnotowują kodeksy, a przekonanie, że powinna pojawić się na 
scenie, jest konsekwencją analizy akcji scenicznej. Barsby (1993b: 332) zwraca 
uwagę na wers 982 w Pasożycie Formionie, w którym Chremes informuje, że 
sprowadzi do pomocy niewolników. Jednak najbardziej przekonującym argu-
mentem za tezą o pojawieniu się owego sługi na scenie jest seria rozkazów wy-
dawanych przez Demifona. Zgodnie z konwencją palliaty nie jest możliwe, by 
tego rodzaju polecenia (nakazujące przemoc) były wydawane drugiemu wol-
no urodzonemu obywatelowi ateńskiemu. A zatem na scenie musiał być jakiś 
niewolnik, któremu zlecono represyjne działanie wobec Formiona.
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nia wskazuje na typ sprytnego niewolnika, który wie, jak owinąć so-
bie starca wokół palca. 

Z kolei imię, rozumiane jako „stać przy kimś”, wskazywałoby na 
niewolnika wiernego i oddanego swemu panu. Parmenon w isto-
cie taki właśnie jest w stosunku do swego młodego pana, Pamfila, 
nie ma tylko zbyt wielu okazji, by tego dowieść85. Jednak utożsamia-
nie się ze sprawami swego patrona i jego problemami jest widoczne 
choćby w języku – niewolnik mówi o Fidypie i Myrrinie „nasi teścio-
wie” (Hec. 806–807). Terencjusz pokazuje go głównie jako ciekaw-
skiego plotkarza i gadułę, który nawet nie znając dokładnie sprawy, 
lubi o niej rozprawiać. To on zdradza heterze i stręczycielce tajem-
nice małżeńskiej alkowy swego pana. Początkowo nie chce wyjawić 
sekretów, ale hetera Filota śmieje się, że wkrótce wszystko usłyszy, 
ponieważ bardziej on chce jej opowiedzieć, niż ona dowiedzieć się 
o  tym (Hec. 110–111). Parmenon wszystkiego docieka i o wszyst-
kim chce być poinformowany. Podsłuchuje pod drzwiami domu, 
w którym mieszka Filumena, i jeszcze ma żal do Pamfila, że ten go 
ucisza, choć przecież sam także gada (Hec. 315–316). A kiedy Bak-
chida wysyła go po Pamfila, zasypuje ją pytaniami, aż hetera upo-
mina, że sprawa go nie dotyczy, więc nie powinien być taki wścibski  
(Hec. 809–810). Ciekawość Parmenona nie zostaje zaspokojo-
na i mimo że na końcu sztuki dopytuje o  to, co się właściwie sta-
ło, nie otrzymuje odpowiedzi. Pozostaje mu tylko udawać, że rozu-
mie, czym przysłużył się swemu panu. Jednak nie zdaje sobie sprawy 
z wagi informacji o zidentyfikowaniu właścicielki pierścienia, a tym 
samym z ustalenia ojcostwa dziecka (Hec. 851, 873–874, 879–880). 
I mimo że ma wszelkie zadatki, by być sprytnym niewolnikiem, oko-
liczności stawiają go w roli głupiego sługi.

Parmenon prezentuje się także jako sługa nieco leniwy, a przy-
najmniej powolny w  spełnianiu poleceń. Dla uzyskania komicz-
nego kontrastu Terencjusz stawia go w  sytuacjach, w  których jest 
nieustannie gdzieś wysyłany. Rozkazy te wykonuje opieszale i z ocią-
ganiem się, dyskutując nad sensownością wydanej dyspozycji. Wy-
syłany przez Pamfila do portu z poleceniem pomocy przy bagażach 

85 Pojawia się tylko cztery razy w scenach: I, 2; III, 1–2, 4; V, 3–4.
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dopytuje, czy niewolnicy sami nie znają drogi, a gdy każe mu się biec 
na Akropol, narzeka, że jest za bardzo zmęczony. Nawet polecenia 
hetery nie spełnia od razu, tylko z nią debatuje (Hec. 360, 430–443, 
808–815). 

Wizerunku tego dopełniają jeszcze dwa rysy – mizoginizm 
i  tchórzostwo. Parmenon nie jest najlepszego zdania o  kobietach. 
Stawia je na równi z dziećmi i uważa, że nie mają zbyt wielkiego ro-
zumu (Hec. 310–312). On sam zaś trochę się ich boi i dlatego, choć 
chciałby o wszystkim wiedzieć, nie ma odwagi wejść razem z Pam-
filem do Filumeny. Tłumaczy to obawą, by nie zostać posądzonym 
o roznoszenie zarazy (Hec. 327–335). 

Drugim niewolnikiem w tej komedii jest Sozjasz (Sosia). Po-
jawia się tylko raz, gdy po powrocie z  podróży na Imbros taszczy 
z  portu bagaże (Hec. 416–425). Jego występ nie wnosi nic do ak-
cji czy intrygi i stanowi wyłącznie komiczne interludium. W tej nie-
wielkiej scence niewolnik narzeka na uciążliwości i niebezpieczeń-
stwa podróży morskiej. Wprawdzie w palliacie stanowiło to typowy 
topos, ale jeśli wierzyć Donatowi, w Teściowej pojawił się jako doda-
tek Terencjusza. Sozjasz pomstuje na okropną pogodę podczas rejsu 
i na groźbę śmierci, która wielokrotnie zaglądała mu w oczy, co sta-
nowi komiczne dopełnienie imienia oznaczającego kogoś „bezpiecz-
nego, ocalonego”86. Kiedy zaś zaklina się, że wolałby ucieczkę z domu 
niż ponowną podróż, Parmenona wcale to nie dziwi (Hec. 424–427). 
Nasuwa się zatem przypuszczenie, że tego rodzaju dezercje nie były 
u tego sługi czymś wyjątkowym. 

W komedii pada jeszcze imię niejakiego Scirtusa (Scirtus)87, 
od którego Parmenon spodziewa się alibi, gdyby stary pan dociekał, 
gdzie podziewa się jego niewolnik (Hec. 78). Ale sama postać pew-
nie nawet nie pojawia się na scenie. 

86 Zob. rozdział Niewolnik w części III (Dziewczyna z Andros – Sozjasz).
87 Imię to nie występuje w żadnej komedii – ani greckiej, ani łacińskiej. Pojawia się 

tylko na inskrypcjach jako imię satyra, syna Hermesa; zob. Austin (1922: 89–91).
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Bracia

Bracia wprowadzają na scenę cały zastęp niewolników. Prawie wszy-
scy należą do Micjona, a ich głównym zadaniem jest dać świadectwo 
wystawnego i eleganckiego życia swego pana. Najbardziej aktywnym 
spośród nich jest Syrus i to on wraz z Getasem z sąsiedniego domo-
stwa realizują zadania przydzielane zazwyczaj niewolnikom przez 
palliatę – współdziałają w intrydze.

Syrus (Syrus) jest starym sługą, który mówi o  sobie, że wy-
chował obu młodzieńców i tulił ich do własnej piersi (Ad. 562–563, 
962–963). Jak przystało na niewolnika o tym imieniu, odznacza się 
wyjątkowym sprytem i  przebiegłością, ale także własną inwencją, 
nie zawsze akceptowaną przez pana. To jeden z tych pomocników, 
którym nie trzeba mówić, co mają robić. Sam, bez rozkazów, podej-
muje intrygę i wprowadza w życie swoje pomysły. 

To właśnie Syrusowi Eschinus powierza pertraktacje ze stręczy-
cielem i wydaje się, że nie musi szczegółowo pouczać swego niewol-
nika, który tak prowadzi rozmowę, by Sannion końcową propozycję 
uznał za dobry interes (Ad. 209–210). Syrus traktuje Sanniona jak 
równego sobie, nie płaszczy się i nie odczuwa przed nim strachu. 

Takie zachowanie pozbawione respektu, który powinien od-
czuwać niewolnik w stosunku do wolnych ludzi, widać jeszcze wy-
raźniej w scenach z Demeaszem. Syrus ćwiczy na tym starcu sztukę 
kłamstwa, wyśmiewania się i pochlebstwa.

Głównym zadaniem Syrusa jest trzymanie Demeasza z dala od 
domu, w  którym Ktezyfon zażywa miłości z  heterą88. Dzięki więc 
swojej przemyślności niewolnik wysyła starca raz na wieś, to znów 

88 Forehand (1973/1974: 54–56) uważa, że postać Syrusa odgrywa przez to nie-
bagatelną rolę w podkreślaniu i umacnianiu braku porozumienia między De-
measzem a Ktezyfonem. ów brak komunikacji rozumie jako oddalenie fizycz-
ne, ale także mentalne. Niewątpliwie to właśnie Syrus jest odpowiedzialny za 
umacnianie Demeasza w  przeświadczeniu, że modelowo wychował syna – 
opowiada mu kłamstwa o oburzeniu młodzieńca na wieść o porwaniu hetery  
(Ad. 404–409, 558–564). Ciągłe zaś wysyłanie starego (a to na wieś, a to w mia-
sto) uniemożliwia konfrontację ojca z synem. W ten sposób – zdaniem Forehan-
da – Syrus łączy w sobie tradycyjne funkcje sprytnego niewolnika z subtelną 
rolą postaci kreującej relacje między bohaterami.
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na niekończącą się wędrówkę po mieście – w zależności od tego, czy 
Demeasz chce spotkać się ze swym synem czy z bratem (Ad. 401– 
–411, 570–587). Podstawowym narzędziem w tej intrydze jest kłam-
stwo, ale to nie jedyny instrument tego sługi. 

Bez skrupułów wyśmiewa ojcowskie złe przeczucia, nazywając 
je zdolnością przewidywania przyszłości („illa quae futura sunt pro-
spicere”, Ad. 385–388). Kiedy starzec grozi, że zrobiłby z  Syrusem 
porządek, gdyby tylko był jego panem, sprytny sługa bezceremonial-
nie przerywa mu. Dodaje, że Demeasz, mając go w swoim domu, nie 
cierpiałby przynajmniej takiej biedy (Ad. 770–771). 

Ironicznie nazywa go „mądrością”, by wyśmiewać się z jego głu-
poty (Ad. 394–395, 769). Przedrzeźnia styl mówienia Demeasza, 
a  zwłaszcza jego metody wychowawcze, które w komiczny sposób 
próbuje zdyskredytować przez zastosowanie ich w  innych sytua- 
cjach, np. w  kuchni przy gotowaniu obiadu czy jako argument za 
przyznaniem sobie wolności (Ad. 412–429, 961–963).

Schlebia mu, by go przez to ośmieszyć. Wychwala zalety Ktezy-
fona, które mają być dowodem genialności metod wychowawczych 
jego ojca. Przede wszystkim opisuje gniew młodzieńca oburzone-
go na porwanie hetery i niemoralne postępowanie całego domu Mi-
cjona, czym rozczula Demeasza aż do łez (Ad. 535–536, 558–564). 

Syrus jest typem niewolnika, który potrafi przysłużyć się panu, 
ale nie zapomina o sobie. Umie wykorzystać okazję schadzki Ktezy-
fona i Bakchidy, by od razu zorganizować biesiadę i zaplanować czas 
na własne przyjemności przy stole (Ad. 284–286, 589–591, 763– 
–766). A  kiedy otrzymuje wolność, domaga się także wyzwolenia 
swej żony Frygii (Ad. 972–973). Nawet otrzymane w prezencie pół 
miny od razu wydaje na przyjemności (Ad. 370–371). O tym, z jaką 
czułością traktuje sam siebie, najlepiej świadczy zdrobnienie, którego 
używa, kiedy rozmawia sam ze sobą: „Syrusku” („Syrisce”, Ad. 763).

Drugim znaczącym niewolnikiem w  tej komedii jest Getas 
(Geta). Tylko on nie należy do Micjona, ale do jego sąsiadek, Sostra-
ty i Pamfili. Zresztą to ich jedyny sługa (Ad. 291–292). 

Główną cechą charakterystyczną Getasa jest jego oddanie i lo-
jalność. Tak bardzo utożsamia się ze swoimi paniami, że ich kło-
poty traktuje jak własne. Zawsze używa liczby mnogiej, mówiąc, że 
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na nich wszystkich spadło tyle nieszczęść; że i on, i one razem zginęli; 
a Eschinus nie dotrzymał im wiary (Ad. 302–303, 324, 326). Za punkt 
honoru stawia sobie służyć i dbać o swe panie jak nikt inny (Ad. 353). 
A  nieszczęście Pamfili przejmuje go takim gniewem, że osobiście 
chciałby zemścić się na domownikach Micjona (Ad. 310–319).

Hegion nazywa go niezłym i obrotnym, ponieważ sam jeden za-
rabia na te kobiety i utrzymuje cały dom („non malus neque iners. 
alit illas, solus omnem familiam sustentat”, Ad. 480–482). Nawet De-
measz zauważył niezwykłe oddanie Getasa i mówi o nim nad wyraz 
dobrze (Ad. 891–894):

Geta, hominem maxumi
preti te esse hodie iudicavi animo meo:
nam is mihi profectost servos spectatus satis,
quoi dominus curaest, ita uti tibi sensi.

Getasie, przekonałem się dzisiaj, że jesteś niezwykle wartościowym 
człowiekiem. Bo takim wydaje mi się niewolnik, który dba o pana, a ty 
moim zdaniem tak właśnie postępujesz.

W  przeciwieństwie do Syrusa Getas czuje respekt przed wolny-
mi obywatelami. Kiedy Sostrata prosi go o  radę w  sprawie wiaro-
łomstwa Eschina, sługa mówi, co myśli. Ale kiedy później pani po-
dejmuje decyzję odwrotną od sugerowanej, niewolnik utwierdza ją 
w tym postanowieniu, skoro sądzi, że będzie to z większym pożyt-
kiem (Ad. 350). Z podobnym szacunkiem zwraca się do Hegiona, 
kiedy zapewnia go o nadziejach, jakie z nim wiążą wszyscy domow-
nicy Sostraty (Ad. 455–458).

Getas ma jednak zasadniczą wadę, jest mało bystry. I  właśnie 
dlatego zasłyszane plotki przekazuje dalej jako sprawdzone informa-
cje, co staje się przyczyną komplikacji. 

Oprócz dwóch głównych niewolników reprezentujących dwie 
strony komediowego konfliktu na scenie pojawia się jeszcze kilku 
chłopców do posług, których rola jest zwykle ograniczona do jedne-
go zdania lub też poza fizyczną obecnością nie wymaga się od nich 
niczego więcej. Wszyscy zaludniają dom bogatego Micjona. 
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Parmenon (Parmeno)89 musi być wiernym, lojalnym, spraw-
nym fizycznie i odważnym sługą, skoro Eschinus zabrał go ze sobą, 
kiedy wdzierał się do domu stręczyciela i porywał stamtąd heterę. 

Zadaniem Parmenona jest ochrona dziewczyny. Ma nie dopu-
ścić, by stręczyciel ją przejął90. Wydaje się zaufanym sługą, który 
w lot rozumie intencje swego pana. Wystarczy, że Eschinus mrugnie 
okiem, a niewolnik już wali pięścią w pysk. Okazuje się nawet nieco 
nadgorliwy w tej pracy, bo bez mrugnięcia także wymierza razy strę-
czycielowi (Ad. 172–174). Kiedy w wersie Ad. 175 wprowadza Bak-
chidę do domu, znika ze sceny już bezpowrotnie. 

Innym niewolnikiem wypowiadającym jedną kwestię jest Dro-
mon (Dromo). Ucztujący wewnątrz domu Ktezyfon powierzył mu 
zadanie sprowadzenia Syrusa (Ad. 776). Jak przystało na niewolni-
ka o imieniu sugerującym bieganie z poleceniami, Dromon wpada 
z tą informacją w najmniej dogodnym momencie – kiedy Demeasz 
właśnie szuka syna. 

Na scenie widzimy Dromona jednak już wcześniej. Syrus, wyda-
jąc kuchcikom polecenia, jak należy przygotować potrawy na wie-
czorną ucztę, zleca Dromonowi oczyszczenie ryb (Ad. 376), a dru-
giemu, Stefanionowi (Stephanio), przykazuje, by osolone dobrze 
się wymoczyły (Ad. 380). W scenie tej zarówno Dromon, jak i Stefa-
nion pozostają niemi. Trudno nawet rozstrzygnąć, czy publiczność 
miała okazję ich zobaczyć. Syrus przecież mógł swój rozkaz rzucić 
w otwarte drzwi domu. Niewątpliwie tak liczna służba, na dodatek 
o tak fantazyjnych imionach jak Stefanion, co należy rozumieć jako 
„wianuszek”, w  szczególny sposób charakteryzowała wielkomiejski 
styl życia Micjona. 

89 Jego imię posłużyło Terencjuszowi do skonstruowania żartu. Kiedy bowiem 
Eschinus zwraca się do tego niewolnika po imieniu (które znaczy „stanie 
obok”) i wydaje mu polecenie, by stanął obok, brzmi to jak tautologia (Ad. 168–
169); zob. rozdział Język a postać w części V (Onomastyka i żarty z imion).

90 Bembinus przypisuje mu kwestię: „Zostaw tę dziewczynę!” („omitte mulierem”, 
Ad. 172), ale inne manuskrypty czynią go postacią niemą, a  rozkaz wkładają 
w usta Eschinusa. 
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Podobną funkcję pełni w  tej komedii imię Storaks (Storax), 
które otwiera sztukę (Ad. 26)91. Nie wiemy, czy przywoływany przez 
Micjona niewolnik w ogóle się pojawił na wezwanie swego właści-
ciela. Ale już sam antroponim odwołujący się do greckiego στύραξ 
(stýraks) czy też do łacińskiego styrax lub storax – „słodko pachnąca 
syryjska żywica” informował widzów o elegancji i wyrafinowanych 
gustach pana domu. 

Podsumowanie

Niewolnicy, postrzegani u Plauta jako spiritus movens, utracili w ko-
mediach Terencjusza tę pozycję lidera. W dalszym ciągu stoją przy 
boku swoich młodzieńców, którzy wprawdzie wcale mniej ich nie 
potrzebują, ale na pewno zostawiają im mniej swobody92. Przegląd 
niewolników pokazuje, że także w obrębie tej maski można mówić 
o  dużej rozmaitości, choć niełatwo byłoby wskazać jakieś znaczą-
ce różnice w charakterach. Można jedynie mówić o jakiejś cesze na-
dającej indywidualny rys. Dawus (An.) mówi językiem swego pana, 
Birriasz (An.) okazuje się bezceremonialnym prostakiem, Parmenon 
(Hec.) uwielbia plotki, a Syrus (Ad.) nie ma za grosz szacunku dla 
wolno urodzonych. Różnorodność wśród niewolników nie sprowa-
dza się do odmiennych cech charakteru, ale do wielorakich sposo-
bów osadzenia ich w fabule. 

Żaden z  niewolników nigdy nie jest pomysłodawcą podstępu, 
który prowadzi do rozwiązania konfliktu w  sztuce, ale Terencjusz 
eksperymentuje ze stopniem niezależności, na jaką pozwala tej po-
staci – od samowoli do absolutnego posłuszeństwa. 

91 Micjon, zjawiając się na scenie, otwiera tym słowem swój monolog. Zarówno 
scholia, jak i Donat potwierdzają, że chodzi tutaj o imię niewolnika. Z ustale-
niami tymi zgadzają się też inni badacze; zob. Austin (1922: 61).

92 McCarthy (2004: 105) zwraca uwagę, że młodzieńcy w komediach Terencjusza 
nie radzą sobie lepiej ze swymi problemami, ale mają już poczucie, że powinni. 
Uważają, że muszą działać sami, a nie przez swego niewolnika. W praktyce ko-
mediowej oznacza to, że do młodzieńca należy decyzja, co niewolnik ma robić, 
bo nie należy mu pozwalać, by działał na własną rękę. 
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Obaj Syrusowie (Ht., Ad.) podejmują działania z  własnej ini-
cjatywy, bez wiedzy i zgody swoich panów. Pierwszy (Ht.), sprowa-
dzając Bakchidę, ściąga wyłącznie kłopoty, które stają się źródłem 
dalszych komplikacji. Drugi (Ad.) natomiast swoją intrygą trzyma 
Demeasza z dala od domu, czym pomaga młodzieńcom w ich miłos- 
nych tarapatach, choć to nie on doprowadza do happy endu. 

Z kolei Dawus (An.) ma wprawdzie własne pomysły, jak pomóc 
Pamfilowi wybrnąć z  narzuconego małżeństwa, ale stara się prze-
konać do nich młodzieńca i sprawić, by działał według jego planu. 
Oczywiście doprowadza w ten sposób do katastrofy, a swego pana do 
gorzkiej refleksji, że powinien działać sam, a nie słuchać niewolnika. 

Znacznie mniej swobody przyznał Terencjusz Parmenonowi 
(Eun.), czyniąc go absolutnie wiernym, oddanym i lojalnym do tego 
stopnia, że powstrzymuje się od jakichkolwiek intryg. Niemniej po-
maga w  podstępach swym wychowankom i  to właśnie dzięki nie-
mu Chereasz dostaje się do domu hetery. Podobną wstrzemięźliwość 
w  praktykowaniu oszustw i  kłamstw przejawia Getas (Ph.), który 
wprawdzie podobnie jak Parmenon robi tylko to, co mu się każe, ale 
rzeczywiste knucie pozostawił pasożytowi Formionowi.

Najbardziej ubezwłasnowolnionym niewolnikiem jest Parme-
non (Hec.), który nie tylko nie ma własnych pomysłów, ale sam staje 
się ofiarą swojego pana. Nie dość, że w nic się go nie wtajemnicza, to 
jeszcze utrudnia mu się zrozumienie całej sytuacji przez nieustanne 
wysyłanie z różnymi zleceniami.

Wnikliwa analiza poszczególnych postaci niewolników prowa-
dzi także do spostrzeżenia, że imiona im nadane definiują w pewien 
sposób główne cechy charakteru93. Syrus (Ht., Ad.) okazuje się spryt-
nym sługą, z głową pełną pomysłów, których nawet nie konsultuje 
ze swoim panem. Podstępny, chytry, przebiegły i niezapominający 
o sobie jest typem niewolnika, który może być niebezpieczny. Da-
wus (An., Ph.) słynie z wierności i lojalności, co jednak nie znaczy, 
że nie ma własnego zdania i talentu do intrygi. Nie jest naiwny i stać 

93 Austin (1922: 29) uważa, że Getas i Dawus zawsze są wierni i lojalni, Syrus pod-
stępny, chytry i przebiegły, a Parmenon i Dromon to imiona dla niewolników 
głupich i leniwych.
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go na krytyczną ocenę własnego pana. Niezwykłą uczciwością i od-
daniem odznacza się Getas (Ph., Ad.), który jest wręcz niezdolny do 
oszustw i krętactw. Posłusznie wykonuje wydane mu polecenia i ni-
gdy im się nie przeciwstawia, co sprawia, że bardzo się go ceni. Być 
może imię etniczne wiązało się z tymi cechami – północne plemio-
na Daków i  Getów (stąd Dawus i  Getas) postrzegano jako lojalne 
i uczciwe94, a ludziom Wschodu (Syrus) przypisywano skłonność do 
intryg i oszustw. 

Parmenon (Eun., Hec., Ad.) to typ poczciwca, który wiernie słu-
ży swemu panu i  robi, co mu się każe. Czasem to posłuszeństwo 
wpędza go w tarapaty. Niemniej Parmenon, jak mówi jego imię, za-
wsze stoi przy swoim panu, bez względu na to, co go za to może spo-
tkać. Dlatego niekiedy uważa się, że nie jest zbyt rozgarnięty. Podob-
nie jest postrzegany Dromon (An., Ht., Ad.), już jakby przez samo 
imię skazany na ciągłe życie w biegu. Zwykle niewolnik obdarzony 
tym imieniem nie ma długich kwestii do wypowiedzenia na scenie, 
a jego lakoniczność często utożsamia się z głupotą.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że także liczba niewolników 
występujących w komedii odgrywa istotne znaczenie dla charakte-
rystyki. Karzący sam siebie Menedem (Ht.) nie tylko pracuje w polu, 
ale także pozbawia się służby zapewniającej zwykle wygodne życie. 
Zatrzymuje wyłącznie jednego, Dromona, którego wszyscy uważają 
za głupiego i leniwego. Niewolników nie mają także samotna Sostra-
ta i  jej córka Pamfila (Ad.). Jedynie wierny Getas utrzymuje swoją 
pracą cały dom, dobitnie dając dowód statusu materialnego tej ro-
dziny. Z kolei bogaty Micjon (Ad.) dysponuje prawdziwie królew-
ską służbą, której antroponimy stają się symbolem jego elegancji 
i upodobania do luksusu. Tłum zaś towarzyszący Trazonowi (Eun.) 
ma zaświadczyć o jego militarnej potędze. A zatem i „liczba”, i „ro-
dzaj” niewolników nie jest w komedii bez znaczenia.

94 Zob. rozdział Niewolnik w części III (Pasożyt Formion – Dawus).





rozdział 4
Żona i matka (matrona)

Palliata w wydaniu Plauta nadała postaci matrony rysy starej, brzyd-
kiej, gderliwej żony, często wnoszącej w wianie znaczny posag (uxor 
dotata – „żona posażna”), który stawał się potem kartą przetargo-
wą i bezdyskusyjnym argumentem w małżeńskich kłótniach. I choć 
matrona pojawiała się w palliacie także jako zapobiegliwa i kochają-
ca siostra bądź ciotka (Plaut, Aul.), to wizerunek złej i złośliwej żony 
wpłynął na ukształtowanie się konwencji tej postaci. 

Terencjusz nie zlekceważył oczekiwań odbiorców przyzwyczajo-
nych oglądać matronę w roli matki i żony, ale też w obrębie tych krea- 
cji pozwolił sobie na indywidualizm. W czterech sztukach wprowa-
dza ten typ komediowy (Ht., Ph., Hec., Ad.), a w jednej prezentuje 
go nawet na dwóch przykładach (Hec.). Jedynie raz wykorzystał tę 
maskę w roli zatroskanej rodzicielki (Ad.). W pozostałych przypad-
kach matrona pojawia się na scenie jako matka i żona, ale cechy, ja-
kie jej zwykle przypisywała palliata, są u Terencjusza eksponowane 
w dość specyficzny sposób. Owszem, mężowie skarżą się na ich głu-
potę, nieposłuszeństwo, gderliwość i  przykre usposobienie, kome-
diopisarz jednak daje widzom szansę konfrontacji tego opisu z rze-
czywistością. Wówczas obraz nie jest już taki jednoznaczny, nawet 
w przypadku żony z posagiem (Ph.). 

Terencjusz nie obdarza postaci matron jakimś szczególnym zna-
czeniem. Raczej stanowią one pretekst do skomplikowania intrygi 
(Ph.) czy obdarzenia starca dodatkowym rysem charakteru (Ht.). Je-
dynie Teściowa wysuwa matronę na plan pierwszy, czyniąc ją równo-
rzędną bohaterką i partnerem dla masek męskich. 
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Tab. 6. Postaci matron w komediach Terencjusza

Matrona
Tytuł sztuki żona posażna żona matka

Andria
Heauton Sostrata
Eunuchus
Phormio  Nauzystrata
Hecyra Sostrata i Myrrina
Adelphoe Sostrata

Za karę

Rola przypisana tej masce w komedii Za karę nie jest wielka. Postać 
ta pojawia się zaledwie dwa razy95, ale każde jej wejście na scenę ma 
ogromną wagę dla rozgrywającej się fabuły. 

Zanim Sostrata (Sostrata) ukaże się oczom widza, nic o niej 
nie wiemy, oprócz tego, że jest matką Klitifona i  że Syrus zamie-
rza w  jej kobiecych pokojach umieścić sprowadzoną z miasta An-
tifilę (Ht. 335). Odnosi się nawet wrażenie, że nie pojawi się w ogó-
le w sztuce. Pewnym zaskoczeniem więc jest jej wejście na początku 
aktu IV, a  jeszcze większą niespodzianką staje się dokonane przez 
nią rozpoznanie w Antifili swej porzuconej w niemowlęctwie cór-
ki. Być może właśnie dlatego komediopisarz wybrał dla niej imię So-
strata (Σωστράτη – Sostráte)96, bo sugeruje kogoś, kto zbawia, ratuje. 

Zanim jednak Sostrata ujawni swój charakter, widz otrzymu-
je wstępny opis od jej męża, Chremesa. Od niego dowiaduje się, że 
żona często z powodu jakiegoś głupstwa potrafi zrobić wielkie za-
mieszanie; że nie można jej wierzyć ani ufać; że jest głupia i  bez-
myślna; że wszystko trzeba jej sto razy powtarzać; że zawsze sprzeci-
wia się swemu mężowi i nieustannie zadręcza go gadaniem (Ht. 621, 

95 Matrona pojawia się dopiero w drugiej połowie sztuki – IV, 1; V, 3–5.
96 Austin (1922: 58) podkreśla, że to imię odpowiednie dla szacownej matrony. 

Sugeruje kilka możliwości rozumienia tego antroponimu: „posiadająca wojsko”, 
„odbywająca bezpieczną wyprawę wojskową” albo „chroniąca domostwo”. 



319ROZDZIAł 4 .  ŻONA I  MATKA

624, 880–881, 1006–1009). Można zatem powiedzieć, że postać, któ-
rą próbuje wykreować Chremes, znakomicie mieści się w schema-
cie palliaty.

Terencjusz zestawia jednak symultanicznie drugi wizerunek So-
straty, stworzony przez to, co ona sama mówi i  jak się zachowuje. 
Wtedy okazuje się, że – jak przystało na lojalną i posłuszną żonę – 
bardzo zależy jej na opinii i  akceptacji męża. Dlatego stara się go 
przekonać, że wbrew pozorom nie sprzeciwiała się jego woli, a ich 
córka ocalała przez czysty przypadek (Ht. 623, 664). Wykazuje też 
daleko idącą ugodowość, robi wrażenie ustępliwej i niekonflikto-
wej – umie przyznać się do błędu, jakim w oczach Chremesa było 
zachowanie dziecka przy życiu, i prosić go o wybaczenie (Ht. 631, 
644–646).

Ale Sostrata w kwestiach wielkiej wagi potrafi być nieprzejed-
nana – nie dopuści do krzywdy syna, za jaką uważa wydziedzicze-
nie. Nie będzie w tej sprawie milczeć i nie pozwoli się zlekceważyć97. 
Wręcz nie wiadomo, gdzie się podziała ta cicha i podporządkowana 
Sostrata, która teraz nie szczędzi wyrzutów i próśb (Ht. 1003–1005, 
1011, 1015, 1029, 1048–1049). 

Wystarczy jednak, że Chremes jest gotowy wybaczyć synowi ro-
mans z heterą pod warunkiem natychmiastowego małżeństwa z ja-
kąś porządną panną, a Sostrata już wraca do swej uległości. Oferu-
je się nawet nakłonić syna i znaleźć mu odpowiednią partię, a kiedy 
Klitifon nie akceptuje podsuniętej kandydatury, bez trudu stać ją na 
kompromis – przyrzeka znaleźć inną dziewczynę (Ht. 1056–1057, 
1060–1061, 1063).

Terencjusz bawi się tu konwencją – pozwala Chremesowi stwo-
rzyć typowy obraz żony, by zaprzeczyć mu przez ukazanie Sostraty 
w zupełnie innym świetle. 

97 Evelyn Shirley Shuckburgh (1924: 122) tłumaczy zachowanie Sostraty szokiem, 
jakiego musiała doznać, słysząc, że wątpi się w pochodzenie jej syna. 
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Pasożyt Formion

Ciekawy typ żony, i do tego posażnej, przedstawił poeta w Pasożycie 
Formionie. Nauzystrata (Nausistrata) jest matką Fedriasza, ale ten 
stopień pokrewieństwa nie odgrywa większej roli w fabule ani w krea- 
cji bohaterów. 

Terencjusz całkowicie skupia się na zaprezentowaniu bohater-
ki jako żony, i to typowej, bo z posagiem, który sprawia, że Chremes 
ukrywa różne niecne sprawki z obawy o skutki (także finansowe) jej 
ewentualnego gniewu. Kiedy Nauzystrata pojawia się na scenie, wy-
raźnie widać, że nie jest zadowolona z męża. Przede wszystkim na-
rzeka, że Chremes źle zarządza majątkiem, który wniosła mu w po-
sagu. A  przynajmniej nie zarządza nim tak jak kiedyś jej „tatuś”  
(Ph. 788–790). Szczerze przy tym żałuje, że nie urodziła się męż-
czyzną (Ph. 792), co sprawia, że bohaterkę postrzega się jako hic mu-
lier. Imię także utwierdza w takim odbiorze – Nauzystrata to żeński 
odpowiednik bardzo popularnego wśród arystokracji ateńskiej mę-
skiego imienia Nauzystratos (Ναυσίστρατος – Nausístratos), na któ-
re składają się rzeczowniki ναῦς (naús – „okręt”) i στρατός (stratós – 
„armia”)98. Nie dziwi więc, że bohaterka nosząca taki antroponim 
jest władcza, twarda i  wojowniczo nastawiona. Tak właśnie po-
strzegają ją również inne postaci tej komedii. Demifon, kiedy pro-
si o  pośrednictwo w  sprawie odesłania dziewczyny, odwołuje się 
do jej umiejętności dyplomatycznych i  mówi: „jak tylko ty potra-
fisz” („ut soles”, Ph. 784). Podobnie czyni, gdy tłumaczy swego brata 
z podwójnego życia. Apeluje wówczas do bratowej, by spojrzała na 
całą sprawę spokojnie, jak tylko ona to umie („ut alia facta tua sunt, 
aequo animo hoc feras”, Ph. 1020). Oczywiście w słowach Demifo-
na pobrzmiewa z  jednej strony pochlebstwo, z  drugiej zaś ironia. 
Ale niewątpliwie takie jej traktowanie upewnia widza, że Nauzystra-

98 Austin (1922: 41–42) odnotowuje pojawianie się tego antroponimu w zachowa-
nych fragmentach komedii Filemona, co dowodziłoby pewnej tradycji literac-
kiej. Inskrypcje z  tym imieniem pozwalają przypuszczać, że postać na scenie 
kojarzyła się z przedstawicielem klasy wyższej – majętnym i znaczącym. W ję-
zyku polskim pewnym odpowiednikiem semantycznym mogłoby być imię 
Mieczysława – „sławna z miecza”. 
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ta wpisuje się w komediowy schemat żony – gniewnej, apodyktycz-
nej i budzącej – jeśli nie strach – to przynajmniej posłuch. To właś-
nie ona, jak przystało na typową posażną żonę, wymierza na końcu 
sztuki sprawiedliwość swojemu wiarołomnemu mężowi.

Terencjusz jednak chętnie eksperymentuje z konwencją. W tym 
przypadku pokazuje bohaterkę także jako kobietę o czułym sercu, 
co wykorzysta, by nadać jej rys komiczny. Nauzystrata zgadza się 
pomóc w rozmowach z Fanią, ale nie wie, że to córka jej wiarołom-
nego męża (Ph. 786–787). Sprzeciwia się rozwiązaniom krzywdzą-
cym tę dziewczynę, argumentując, że jako krewniaczce należy jej się 
wsparcie (Ph. 803, 814–815). Stanowczość, z jaką Nauzystrata pró-
buje narzucić mężczyznom swoje zdanie w tej sprawie, staje się źró-
dłem wesołości. Matrona oświadcza bowiem, że Fania powinna zo-
stać w rodzinie, ale nie wie, że to córka jej własnego męża bigamisty, 
który od samego początku niczego więcej nie pragnął niż legalnie 
umieścić dziewczynę w  swoim rodzie jako żonę bratanka. Zakusy 
Nauzystraty, by rządzić i decydować w sytuacji, o której nie ma poję-
cia, czynią z niej zabawną figurę i osłabiają schemat typowej kome-
diowej żony.

Teściowa

W Teściowej po raz pierwszy i jedyny pojawiają się dwie matrony, co 
daje komediopisarzowi niecodzienną okazję pokazania szerokiego 
spektrum cech, w jakie można wyposażyć tę maskę. Obie bohaterki 
występują nie tylko w roli żon, ale aktywnie działających matek (od-
miennie od Nauzystraty). Nie są jednak identyczne. 

Ważniejsza w komedii i niejako tytułowa jest Sostrata (Sostra-
ta). Zanim pojawi się na scenie, widz już zostaje poinformowany, 
czego ma się spodziewać. Z różnych ust słyszy, że jest typową matro-
ną – gniewną, intrygującą, siejącą niepokój w rodzinie. Parmenon 
sugeruje, że to właśnie ona stała się przyczyną wyprowadzki Filume-
ny z domu męża (Hec. 177–189).

Najbardziej nienawistnie, ale i  niesprawiedliwie prezentuje ją 
mąż. Laches pomstuje na kobiety w ogóle i posądza je o taką zawzię-
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tość oraz chęć sprzeciwiania się mężom, jakby wszystkie terminowa-
ły w tej samej szkole. Co więcej, jest przekonany, że jeśli tego rodzaju 
instytucja istnieje, to instruktorem w niej z pewnością jest Sostrata 
(Hec. 198–204).

Takie prezentowanie Sostraty zakłada jednak świadomą grę ko-
mediopisarza z konwencją. Wraz z rozwojem sytuacji okazuje się, że 
bohaterowie sami ulegli stereotypom i nie są sprawiedliwi w ocenie. 
To jedyny przypadek w sztukach Terencjusza, że wypowiedzi innych 
nie mogą posłużyć charakterystyce, ponieważ pod koniec sztuki 
okazują się fałszywe. Z początku widz jest utrzymywany w mylnym 
przeświadczeniu o  trudnym usposobieniu Sostraty. Utwierdza go 
w tym także jej reakcja na oskarżenia o nienawiść do synowej. Ma-
trona jest bierna, niemal nie broni się, a jedynie rozpacza. Jej bezsil-
ność jest spotęgowana tym, że nie rozumie sytuacji, a w szczególno-
ści nie pojmuje, czym zawiniła (Hec. 205). 

Sostrata zawsze i  całkowicie podporządkowuje się mężowi. 
Chociaż on zachowuje się lekceważąco i  niegrzecznie (Hec. 214, 
231), ona traktuje go z szacunkiem i czułością, używając zwykle zwro-
tu: „mój drogi Lachesie” (mi Lache, Hec. 206, 232). Bez słowa sprze-
ciwu poddaje się jego tyranii. Posłusznie zgadza się na wszystko, na-
wet kiedy Laches obcesowo zarządza, by spakowała się i wyruszyła na 
wieś, odpowiada jedynie, że zrobi tak, jak on każe (Hec. 612). 

Przyczyn takiej bierności można doszukiwać się w jej dobroci. 
Wrodzona łagodność nie pozwala jej nawet mieć żalu do Lachesa 
o brutalną napaść i wymówki. Zawsze stara się go tłumaczyć i zrozu-
mieć. Przekonuje również samą siebie, że to ogólna opinia o kobie-
tach każe mu widzieć w niej jędzę. Dlatego nie pomagają zapewnie-
nia, że nie ponosi najmniejszej winy za opuszczenie przez Filumenę 
domu męża. Zaklina się, że zawsze traktowała dziewczynę jak włas-
ną córkę (Hec. 274–279), a nie ma chyba lepszego dowodu na przy-
jazne i  pełne dobrej woli nastawienie teściowej. Sostrata tłumaczy 
się przed synem, że nie zrobiła niczego, czym mogłaby świadomie 
zasłużyć na niechęć Filumeny. Przysięga przy tym nie tylko na bo-
gów, ale na spełnienie wszystkich nadziei, jakie pokłada w Pamfilu  
(Hec. 577–580). W obliczu takich zaklęć trudno nie wierzyć w szcze-
rość jej słów.
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Sostrata nie tylko deklaruje troskę, ale rzeczywiście martwi się 
o Filumenę i o jej zdrowie. Idzie ją odwiedzić (Hec. 188–189, 336–
–339). Niepokoi się, zwłaszcza gdy spostrzega niezwykłą krzątaninę 
wokół jej domu. Nie wiedząc nic o ciąży, a jedynie o złym samopo-
czuciu synowej, obawia się, czy jej stan nie uległ pogorszeniu. 

Nie ma jednak wątpliwości, że źródłem przyjaznego nastawie-
nia Sostraty jest jej miłość do syna. To dla niego jest gotowa znosić 
złe humory swego męża, a nawet dla dobra młodych zrezygnować 
z wielkomiejskiego życia i wyprowadzić się na wieś (Hec. 585–588, 
592–596). W  tym kontekście należy też rozumieć znaczenie imie-
nia, jakie jej nadano. Sostrata, czyli ktoś kto „zbawia, ratuje”, poświę-
ca się przecież, by uratować szczęście małżeńskie Pamfila i Filumeny. 

Druga matrona w tej komedii, Myrrina (Myrrina), jest żoną, 
która z  jednej strony nierzadko doświadcza mężowskiego gniewu, 
z drugiej zaś i tak robi to, co chce. Myrrina okazuje Fidypowi szacu-
nek, zwraca się do niego grzecznie, jak przystało małżonce, zacho-
wuje wszelkie pozory uległej matrony (Hec. 523). Niemniej osią-
ga to, na czym jej zależy, nie demonstrując jednak swojej przewagi. 
Laches, czyniąc wyrzuty Fidypowi, nie pozostawia złudzeń co do 
tego, kto dzierży władzę w domu – kobiety (Hec. 246–249). Fidyp 
ma pełną tego świadomość, bo – jak mówi – nie umie być stanow-
czy i sprzeciwić się rodzinie (Hec. 270–271). Wie też, że nikt w domu 
szczególnie się z nim nie liczy. Kiedy zapowiada żonie, by nie waży-
ła się pozbyć dziecka, doskonale rozumie, że musi zlecić niewolni-
kom dopilnowanie tej sprawy. W przeciwnym wypadku Myrrina – jak 
zawsze – nic sobie nie będzie robiła z jego zakazu (Hec. 562–565). 
Fidyp przyznaje otwarcie, że „nie ma wpływu na to, co robi żona” 
(„uxor quid faciat in manu non est mea”, Hec. 666). Laches więc 
nie może się nadziwić, z  jaką to kobietą ożenił się jego rozmówca  
(Hec. 643–644).

Wprawdzie Fidyp nie szczędzi żonie gorzkich słów i gniewnych 
wymówek, gdy odkrywa sekretny poród wnuka, ale Myrrina wca-
le nie daje się zastraszyć. Na pytanie męża o ojcostwo tego dziecka 
odpowiada takim oburzeniem, że ten nie ma już odwagi dłużej wąt-
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pić. A potem jeszcze sama go poucza, co powinien zrobić (Hec. 527, 
557–559)99. 

Myrrina występuje w  komedii również, a  może nawet przede 
wszystkim, jako matka – troskliwa i kochająca. Najpierw w myśl do-
brze pojętego interesu własnej córki była przeciwna małżeństwu 
z młodzieńcem, który spędza całe noce u hetery, ale potem, kiedy 
poznała Pamfila bliżej, całym sercem starała się pomóc (Hec. 538– 
–539, 547–548). 

Dla charakterystyki obu matron w tej komedii duże znaczenie 
mają sceny małżeńskich kłótni, w których obaj starcy zachowują się 
tak samo: pokrzykują i  są obcesowi (Hec. 198–242, 524–576). So-
strata potulnie poddaje się tyranii Lachesa, ale w  drugiej parze to 
Myrrina wychodzi ze starcia zwycięsko. Obie przy tym są w równym 
stopniu uprzejme i pełne szacunku dla swoich mężów. 

Bracia

Sostrata (Sostrata) z Braci to jedyna Terencjuszowa matrona, któ-
ra nie została obsadzona w roli żony. Jest wdową po Simulu, wycho-
wującą ich wspólną córkę Pamfilę (Ad. 352). Samotnie boryka się 
z biedą, zdana wyłącznie na wiernego sługę Getasa (Ad. 291–292, 
482–483). Wiadomość o  porwaniu hetery przez Eschina wprawia 
ją w osłupienie i początkowo nie wie, jak postąpić, w końcu jednak 
okazuje siłę charakteru i trzeźwą głowę. Podejmuje decyzję, że bę-
dzie walczyć o dobre imię córki i dochodzić praw należnych im obu 
z tytułu zajmowanej pozycji społecznej. Wydaje więc stosowny roz-
kaz Getasowi, by sprowadził Hegiona, a Kantarę posyła po akuszer-
kę (Ad. 330–353).

99 Władza i autorytet, jakie posiada Myrrina, sprawiają, że Austin (1922: 87–88) 
widzi w  tym antroponimie celowy wybór komediopisarza. Wprawdzie imię 
oznacza „mirt”, roślinę o balsamicznym zapachu, więc mogło być nadawane za-
równo heterom, jak i wolno urodzonym pannom czy matronom, ale w Atenach 
urzędnicy byli ozdabiani wieńcami mirtowymi, symbolizującymi ich władzę 
i autorytet. Być może komediopisarzowi chodziło o takie skojarzenie z omni-
potencją Myrriny.
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Demeasz, namawiając brata, by ożenił się z Sostratą, określa ją 
jako skromną i uczciwą, choć już niemłodą kobietę („proba et mo-
desta… natu grandior”, Ad. 930). 

Podsumowanie

Matrona to typ postaci dość rzadko wprowadzanej na scenę, a jej rola 
sprowadza się zwykle do dopełnienia wizerunku starca. Ale i w tym 
wypadku można dostrzec niekonwencjonalne podejście Terencjusza 
do zastanych schematów. Trudno bowiem uznać, że wyeksponowa-
na przez tytuł Sostrata (Hec.) i druga teściowa, Myrrina, to jedynie 
dodatki dla pełniejszego obrazu Lachesa i Fidypa. Z kolei Sostrata 
(Ad.) pojawia się na scenie bez męża, któremu miałaby służyć za tło.

Wszystkie pięć matron to matki kochające swoje dzieci. Wpraw-
dzie Nauzystrata (Ph.) nie pokazuje się w relacjach z synem, ale jej 
czułe serce i troska okazana Fanii nie pozwalają wątpić, że własnego 
syna otacza podobnym uczuciem. 

Matrony, mimo że aż trzy noszą to samo imię, nie są identycz-
ne. Różnica sprowadza się głównie do stopnia niezależności i spo-
sobów radzenia sobie z mężem. Sostrata (Ad.) nie ma go wcale. So-
strata (Hec.) jest całkowicie podporządkowana, uległa i pogodzona 
z władzą Lachesa tyrana. Sostrata (Ht.) w podobny sposób gnębiona 
przez Chremesa mizogina potrafi natomiast w sytuacjach szczegól-
nych okazywać nieustępliwość i wymusić to, na czym jej zależy. Myr-
rina (Hec.) sprawia wrażenie posłusznej żony, która pokornie znosi 
gniew swego Fidypa, ale wiadomo, że to tylko pozory, bo i tak robi 
to, co sama chce. To nie ona słucha męża, ale on jej. Najbardziej nie-
zależna wydaje się Nauzystrata (Ph.), która nawet nie ukrywa swe-
go rozczarowania Chremesem. A choć mąż ją zdradza i oszukuje, to 
jednak musi się z nią liczyć. 





rozdział 5
Niewolnica (ancilla, anus, nutrix)

Wśród postaci niewolnic najprościej dokonać podziału ze względu 
na wiek. Ancilla to służąca młodej kobiety, najczęściej hetery (Ht., Eun.) 
lub cudzoziemki, która jako nieobywatelka cieszy się swobodą i nie-
zależnością (An.). Ten rodzaj służącej gra najczęściej rolę pokojówki 
i powiernicy. Nutrix z kolei to typ starej piastunki, a pojawia się zwy-
kle tam, gdzie jest potrzebny świadek z dawnych czasów, by umoż-
liwić rozpoznanie. Rzadko u  Terencjusza pojawia się anus – „sta-
ruszka”. W kategorii tej mieści się Syra (Hec.), o której właściwie nie 
wiadomo, czy jest niewolnicą, czy może wiekową wysłużoną już he-
terą, pomagającą teraz młodszej koleżance po fachu. Drugim przy-
kładem może być Kantara (Ad.), ale i tutaj maska ta ma więcej z pia-
stunki niż ze starej niewolnicy.

Tab. 7. Postaci niewolnic w komediach Terencjusza. Persona protatica jest oznaczona 
gwiazdką, kursywa wyróżnia postaci nieme, w nawiasie tylko te wspomniane 
w tekście

Tytuł 
sztuki

Niewolnice Inne służące
ancilla anus nutrix

Andria Myzja, Archylida Lesbia – akuszerka 
(obstetrix), Kantara

Heauton Frygia Piastunka

Eunuchus
Pytia, Dorcja, 

Niewolnice hetery,
Niewolnica żołnierza

Sofrona Murzynka

Phormio (Dorcja) Sofrona
Hecyra Niewolnice hetery Syra* Piastunka
Adelphoe (Frygia) Kantara
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Już niewolnikom poeta wyznaczył dużo mniejszą rolę w sztuce niż 
to dotychczas praktykowano w palliacie. Trudno się zatem dziwić, że 
kobiecy odpowiednik tej maski pojawia się w sztukach sporadycznie 
i w rolach epizodycznych. 

Dziewczyna z Andros

W Dziewczynie z Andros Terencjusz wprowadza na scenę cztery po-
staci kobiece, które pełnią funkcje służebne wobec głównej bohater-
ki: dwie niewolnice – Myzję i Archylidę (postać niema), oraz ściąg- 
niętą z miasta akuszerkę Lesbię, której usługuje niewypowiadająca 
ani słowa Kantara. 

Myzja (Mysis)100 jest niewolnicą przybyłej z Andros Glykerki, 
a ta pod koniec sztuki okazuje się wolno urodzoną Atenką. Służą-
ca jest niezwykle oddana swej pani i emocjonalnie z nią związa-
na. Bardzo niepokoi się o jej los: drży na myśl o zbliżającym się po-
rodzie, w  przerażenie wprawia ją wiadomość o  ślubie Pamfila, ale 
nie pozostaje bierna i nawet na własną odpowiedzialność przepro-
wadza z nim rozmowę dyscyplinującą. Kiedy zaś słyszy oświadcze-
nie młodzieńca, że nie zostawi ukochanej, oddycha z ulgą (An. 232, 
240, 251, 264, 698, 719, 803). Do tego stopnia przejmuje się i iden-
tyfikuje z  domem Glykerki, że rozmawiając z  Kritonem o  śmierci 
Chryzydy, używa liczby mnogiej, niejako włączając siebie w krąg ża-
łobników (An. 803). 

Archylida (Archylis) jest postacią niemą, umieszczoną przez 
Terencjusza wśród domowników Glykerki. Właściwie nie ma na-
wet potrzeby, by pojawiała się na scenie. W tekście wspomina się ją 
dwukrotnie i za każdym razem ktoś wychodzący z domu w drzwiach 
zwraca się do niej z ostatnim komentarzem lub zleceniem. Najpierw 
Myzja zapewnia ją, że sprowadzi akuszerkę Lesbię. Potem już sama 

100 Podobnie jak w przypadku niewolników, służącym również nadawano imiona 
od miejsca ich pochodzenia. Imię Mysis (Μυσίς) oznacza po prostu dziewczynę 
z Myzji. Myzyjczycy przysłowiowo byli uważani za bezwartościowych, ale nie 
wydaje się, by ta opinia miała w komedii jakiekolwiek znaczenie; zob. Austin 
(1922: 68–69); Shipp (1960: 59).
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Lesbia, odchodząc, wydaje jeszcze Archylidzie ostatnie polecenia 
dotyczące noworodka. Wtedy właśnie pada imię Archylidy, stąd wia-
domo, że słowa są skierowane właśnie do niej (An. 228, 481). Praw-
dopodobnie pełniła w domu Glykerki funkcję nadzorującej gospo-
dyni, dlatego Myzja słucha jej poleceń, a Lesbia zostawia instrukcje, 
jak należy obchodzić się z dzieckiem i położnicą. O  takiej funkcji 
świadczy też imię Archylidy, które odwołuje się do skojarzeń z cza-
sownikiem ἄρχω (árcho) – „rządzę, kieruję” (Austin 1922: 78).

Chociaż Archylida nie pojawia się na scenie, nie jest postacią 
zupełnie bezbarwną – dzięki słowom Myzji wiadomo, że jest stara 
i odznacza się skłonnością do nadużywania wina, a jej kompanem 
do picia jest właśnie owa Lesbia, o którą tak usilnie się dopomina-
ła (An. 231–232). 

Lesbia (Lesbia) jako sprowadzona z miasta akuszerka ma swym 
pojawieniem się uwiarygodnić poród u Glykerki. Myzja nie wystawia 
jej dobrego świadectwa, wyraźnie mówi, że to pijaczka i nieodpowie-
dzialna kobieta, której nie należy powierzać dziewczyny (An. 229–230). 
Ona sama niewiele się odzywa. Pojawia się zaledwie dwukrotnie – 
najpierw jako małomówna słuchaczka opowieści Myzji o wiernym 
Pamfilu, który postanowił uznać dziecko (An. 459–467). Ponow-
nie zjawia się na scenie, kiedy wychodząc od Glykerki, udziela jesz-
cze Archylidzie ostatnich instrukcji, jak należy postępować z nowo-
rodkiem i jego matką (An. 481–486). Właściwie z tych słów trudno 
wnosić cokolwiek na temat jej charakteru. Jedyną wskazówką suge-
rującą, że rzeczywiście Lesbia nadużywa wina, jest jej imię oraz me-
trum, w jakim wykonuje swoje canticum. 

Antroponim „Lesbia” (Λεσβία)101 należy do etnicznych (nomen 
ethnicus) i wiąże się z wyspą Lesbos. Donat (ad An. 226) podkreśla, 
że związek ten nie jest bez znaczenia, jako że wyspa słynęła z upra-
wy wina, a zatem imię powinno nasuwać odpowiednie skojarzenia. 

Natomiast instrukcje, które Lesbia zostawia Archylidzie, tworzą 
partię śpiewaną ułożoną w bakchejach. Palliata chętnie wykorzysty-

101 Właściwie imię to nie było używane w Grecji. Pojawia się tylko u Lukiana (Dial. 
meretr. 2) jako imię znajomej hetery Myrtion. W Rzymie popularność zdobyło 
dzięki Katullusowi, który pod tym pseudonimem ukrył swoją ukochaną Klodię. 
Potem jeszcze Horacy (Epod. 12, 17) nazywa tak służącą czy też stręczycielkę. 
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wała to metrum w scenach pijaństwa102, co być może ma i tutaj suge-
rować, że po szczęśliwym porodzie obie z Archylidą wychyliły kie-
lich wina za zdrowie niemowlaka i jego matki. 

Na koniec warto dodać, że w komedii mówi się o niewolnicy, 
która pomaga Lesbii w pracy (An. 769). Istotne jest tutaj jej imię – 
Kantara (Canthara)103, jako że jest to żeńska forma naczynia na 
wino κάνθαρος (kántharos), co jednoznacznie sugeruje upodobania 
właścicielki do tego rodzaju trunków. Kantara więc razem z Lesbią 
tworzą wiele znaczący duet. 

Za karę

W Za karę również pojawiają się służące, ale w jeszcze bardziej epi-
zodycznych rolach. 

Frygia (Phrygia) jest niewolnicą hetery Bakchidy. W całej sztu-
ce występuje na scenie tylko raz po to, by odezwać się zdawkowo 
(„Słyszałam… A, tak, tak, pamiętam…” – „audivi. […] memini”,  
Ht. 732). Jej obecność ma pomóc heterze uwiarygodnić zamiar po-
rzucenia obecnego kochanka i przeniesienia się do następnego. Nie-
wolnica nie musi nawet nic mówić, jej rola sprowadza się do funkcji 
posłańca. Hetera na oczach Syrusa odprawia ją do kolejnego aman-
ta-klienta z wiadomością, że niedługo do niego zawita. Chce w ten 
sposób zmusić niewolnika do wypłacenia jej obiecanych pieniędzy. 

Trudno powiedzieć cokolwiek na temat charakteru Frygii. War-
to jednak podkreślić, że Terencjusz wykazał się poczuciem humoru 
w doborze imienia dla służącej hetery. Należy ono do antroponimów 
etnicznych104. Oznacza kogoś pochodzącego z Frygii, krainy słynącej 

102 George Pelham Shipp (1960: 161) zwraca uwagę, że bakcheje u Plauta (Pseud. 
1246–1247, 1251–1252) służyły scenom po spożyciu wina. Nie można jednak po-
minąć, że w metrum tym wyrażano także poważne treści, które miały budować 
podniosły nastrój (Plaut, Amph. 633–653).

103 Imię to nosiły często stare niewolnice w komediach; zob. Plaut, Epid. 567; Te-
rencjusz, Ad. 

104 Austin (1922: 103) podkreśla, że to imię raczej niespotykane w Grecji. Nie po-
jawia się ani na inskrypcjach, ani w literaturze. Prędzej już można spotkać jego 
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jako miejsce narodzin kultu Dionizosa, którego wyznawczynię zwa-
no „Bacchis” (Bakchantką), czyli tak jak Bakchidę (Bacchis). Zatem 
i pani, i jej służąca przywodziły na myśl orgiastyczne elementy ob-
rzędów na cześć tego boga wina, co oczywiście wiąże się z rodzajem 
życia i  uprawianym przez hetery zawodem. Zestawienie obu tych 
imion tworzy więc znaczącą kombinację. 

Drugą niewolnicą w tej komedii jest Piastunka (nutrix), któ-
ra w manuskrypcie bembińskim otrzymała imię mówiące – Kanta-
ra105. Terencjusz wyznaczył jej podobną rolę – uczynił z niej bierne-
go słuchacza postaci pierwszoplanowej. Pojawia się więc tylko raz 
w towarzystwie matrony Sostraty, by wysłuchać jej odkryć związa-
nych z pierścieniem Antifili. Potwierdza niejako i upewnia swą pa-
nią w słusznym przypuszczeniu, że właścicielka tej ozdoby musi być 
ich porzuconą w dzieciństwie córką (Ht. 614–618). 

Eunuch

W  komedii Eunuch przez scenę przewija się rzesza niewolnic. 
Wszystkie należą do hetery Taidy, ale tylko dwie odgrywają jakąś 
znaczącą rolę w sztuce. 

Najważniejsza jest Pytia (Pythias), która kieruje domem i jest 
prawą ręką hetery106. To właśnie jej Taida każe dopilnować spotkania 
z Chremesem, to jej powierza cenną skrzyneczkę służącą do rozpo-
znania i to ją w końcu obarcza odpowiedzialnością za krzywdę Pam-
fili (Eun. 501–503, 753, 832, 909). Pytia gra więc w tym domu rolę, 

męską odmianę: Eurypides (Orest. – sługa Heleny), Arystofanes (Av. 762, 1244; 
Vesp. 433), Herondas (2, 100). Żeńska wersja tego imienia pojawia się u Plau-
ta (Aul. 333) jako imię aulecistki, a więc miało nasuwać skojarzenia muzyczne 
(skala frygijska). U Terencjusza takie imię nosi również wspomniana jedynie 
żona Syrusa (Ad. 973).

105 Zob. rozdział Niewolnica w części III (Dziewczyna z Andros – Kantara). 
106 Dodatkowo przynależność Pytii do domu hetery zostaje podkreślona przez jej 

język – nie tylko typowy dla kobiet, ale jeszcze z silnie wyeksponowanymi ele-
mentami charakterystycznymi dla heter; zob. rozdział Język a postać w części V 
(Język a status społeczny postaci, wiek i płeć). 
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jaką zwykle wyznaczano sprytnym niewolnikom. Ona sama zresztą 
ma także wszystkie cechy charakterystyczne dla przebiegłego sługi107. 

Jest oddana swej pani i  ma też wiele serca dla Pamfili (Eun. 
916). Czuje respekt przed heterą, niekiedy nawet lęka się niepew-
na, co ma uczynić w obliczu nieszczęścia, które spadło na ich dom 
(Eun. 720, 822). Ale wierność i  lojalność nie pozbawiają jej odwa-
gi mówienia tego, co myśli. Hardo odpowiada na zarzut, że to z jej 
winy doszło do gwałtu, a  potem bez skrupułów krytykuje heterę 
za wybaczenie Chereaszowi i  ponowne wpuszczenie go do domu  
(Eun. 831, 896–900). Nie ma w niej nic z pokornej służki, to raczej zu-
chwała niewolnica gotowa na każdy czyn, byle odpłacić krzywdzicie-
lom pięknym za nadobne. Miota przekleństwa pod adresem wolno 
urodzonego Chereasza, nazywa go łajdakiem („impudens”), potwo-
rem („monstrum”), obwiesiem („furcifer”) i obiecuje powyrywać mu 
włosy („vix me contineo quin involem in capillum”, Eun. 856–863).

Z  głową pełną pomysłów jak sprytny niewolnik knuje zemstę 
na Parmenonie, którego podejrzewa o podstępne wprowadzenie do 
ich domu przebranego za eunucha Chereasza (Eun. 719, 920). To 
ona bierze sprawy w swoje ręce108 i to dzięki jej przebiegłości uda-

107 Wprawdzie Pytia z racji swojej płci i przynależności do Taidy posługuje się języ-
kiem typowym dla kobiet, a zwłaszcza heter, ale Terencjusz wprowadził jeszcze 
do jej wypowiedzi wiele elementów charakterystycznych dla mężczyzn, co do-
datkowo podkreśla przyjęcie przez nią męskiej roli w tej komedii; zob. rozdział 
Język a postać w części V (Język a status społeczny postaci, wiek i płeć). 

108 Martin (1995: 140–141) zwraca uwagę, że przykładem swego rodzaju samowoli 
i niezależności Pytii w prowadzeniu intrygi jest sposób, w jaki wypełniła po-
lecenie Taidy (Eun. 501–503, 531–538). Hetera prosiła, by trzy możliwości skon-
taktowania się z nią przekazać Chremesowi w następującej kolejności: 1) że ma 
na nią poczekać; 2) przyjść kiedy indziej; 3) spotkać się z nią w domu Trazo-
na. Kiedy na scenę wkracza nieokrzesany i niemiły Chremes, pomstując, że już 
drugi raz przychodzi na darmo i że trzeci na pewno nie przyjdzie, Pytia odwra-
ca kolejność dwóch pierwszych propozycji i  mówi mu, żeby przyszedł jutro. 
Bardzo dobrze wie, że Chremes nie tylko odrzuci tę możliwość, ale że od razu 
wprawi go w jeszcze większy gniew. Dlatego też i druga propozycja (poczekania 
w domu) nie zostanie zaakceptowana. W ten sposób Pytia niejako od razu kie-
ruje go na ucztę do Trazona. Oczywiście, rodzi się pytanie, czemu miało służyć 
takie odwrócenie kolejności składanych propozycji. Być może Pytia, która sły-
szała monolog młodzieńca, nie chciała, by tak niegrzeczny człowiek przesiady-
wał w jej domu. Nie mogła mieć jednak pewności, że mimo rozsierdzenia nie 
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je się ująć fałszywego eunucha, który nie zdążył jeszcze zmienić ko-
stiumu. Jej energiczne działanie i wręcz rozkazy wydawane heterze 
pozwalają związać chłopca (Eun. 834, 838–839). Pytia myśli, działa 
i zachowuje się jak sprytny niewolnik109, a jej imię nasuwa skojarze-
nia z wyrocznią Apollina, w której inna Pytia, ale równie arbitralnie, 
mówiła, jak należy postępować. 

Pytia zarządzała całym domem hetery, miała więc do swej dys-
pozycji inne niewolnice. Nie wszystkie znamy z imienia, ale najważ-
niejszą z tego grona, jej prawą ręką, była Doria (Dorias).

Odgrywa w komedii znacznie mniejszą rolę i prawdopodobnie 
nie było jej w greckim oryginale, ale została wprowadzona do sztu-
ki dopiero przez Terencjusza110. Rzadziej pojawia się na scenie i nie 
odznacza się tak starannie nakreślonym charakterem, nawet imię 
nadano jej mało oryginalne, bo typowe, etniczne (Doria – z Dorów). 

Pełni funkcję służącej przy boku głównej służącej – Pytia wysy-
ła ją, by zaprowadziła Chremesa do hetery bawiącej na uczcie u żoł-
nierza, Taida zaś powierza jej swą biżuterię (Eun. 538, 627). Doria 
jest jednak mniej przebiegła i przedsiębiorcza niż Pytia. Właściwie 
wszystkiemu się dziwi, z naiwnością dziecka dopytuje, jak to możli-
we, by eunuch dopuścił się gwałtu (Eun. 656, 664). 

Tylko raz wykazuje jakąś niezależność w swoich sądach. Kiedy 
Pytia prosi ją o radę, bo nie wie, czy powinna rozgłosić sprawę gwał-
tu, Doria zaleca jej wtedy powściągliwość i milczenie w tej sprawie 
(Eun. 720–724). 

przyjmie drugiej propozycji, by zostać i poczekać. Niewątpliwie wysłanie Chre-
mesa do żołnierza dodatkowo ubarwiło intrygę, ale nie uzasadnia odwrócenia 
kolejności dwóch pierwszych propozycji. Najbardziej przekonujące wydaje się 
twierdzenie, że Terencjusz w ten sposób jeszcze bardziej wyeksponował cechy 
charakterystyczne postaci – skorego do gniewu Chremesa oraz knującą intrygi 
Pytię. 

109 Być może właśnie tę postać miał przed oczyma Horacy (Ars 237–238), kie-
dy o pewnym energicznym, przebiegłym i konwencjonalnie pojawiającym się 
w komedii typie niewolnicy pisał audax Pythia („zuchwała Pytia”). 

110 Brothers (2000: 184) przypuszcza, że rola Dorii została wykrojona ze znacz-
nie obszerniejszej roli Pytii. Przynajmniej w greckim oryginale zadania, które 
w rzymskiej sztuce wykonuje Doria, powierzono Pytii. Austin (1922: 117) twier-
dzi, że postać ta nie wychodzi poza typową rolę służącej.
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Równie niewielką rolę przeznaczył Terencjusz innej niewolnicy, 
Sofronie (Sophrona), występującej jako stara piastunka. Jej głów-
nym zadaniem w sztuce jest ustalić, czy okazane zabawki należały 
do uprowadzonej w dzieciństwie siostry Chremesa. Po potwierdze-
niu autentyczności bawidełek zostaje ściągnięta do hetery, by spo-
tkać się osobiście z Pamfilą. Tym samym ma być świadkiem rozpo-
znania (Eun. 910–915). 

Sofrona pojawia się na scenie tylko raz. Nie ma więc miejsca na 
jakieś szczególne rysy charakteru tej postaci. Uważa się ją zwykle za 
typową piastunkę z komedii, zwłaszcza że i imię ma konwencjonal-
ne – Sofrona znaczy bowiem „rozsądna, skromna, opanowana, cnot- 
liwa” i było częstym imieniem komediowych niań111. A jednak w tej 
maleńkiej scenie zdołał Terencjusz obdarzyć Sofronę jedną cechą 
szczególną – uczynił ją denerwująco powolną. 

Poza wymienionymi wyżej trzema niewolnicami na scenie 
w Eunuchu pojawia się jeszcze dziewczyna przyprowadzająca Pam-
filę do hetery i dwie inne służące odprowadzające Taidę do żołnie-
rza (Eun. 347, 506). Ponadto komediopisarz stawia przed oczyma 
widzów jeszcze jedną, zupełnie nietypową niewolnicę – Murzynkę 
(ancilla ex Aethiopia), która ma być prezentem od Fedriasza dla  
Taidy (Eun. 470–471). Wszystkim tym niemym postaciom powie-
rzono role statystów, trudno więc oczekiwać, że Terencjusz wyposa-
ży je w jakieś szczególne, indywidualne cechy charakteru. 

Pasożyt Formion

W Pasożycie Formionie występuje tylko jedna niewolnica, której imię 
wskazuje, że musi być piastunką. Sofrona (Sophrona) reprezentu-
je swoją młodą panią, która jako virgo nie bierze czynnego udziału 
w fabule i  intrydze. To właśnie dzięki obecności Sofrony Chremes 
odkrywa, że żoną Antifona jest jego „zaginiona” córka, która opu-
ściła Lesbos i „rozpłynęła się” gdzieś w Atenach. Można zatem po-

111 Austin (1922: 41) odnotowuje, że piastunki o  imieniu Sofrona pojawiały się 
także u Menandra (Her., Epitr.). 
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wiedzieć, że Sofrona – podobnie jak w poprzedniej komedii – służy 
odnalezieniu dziecka. 

Zgodnie z wymową swego imienia jest skromna, cnotliwa i roz-
sądna. Nie może być inaczej, skoro w komedii stanowi odzwiercie-
dlenie swej pani, wolno urodzonej córki Ateńczyka, która zgodnie 
z  konwencją na scenie jest nieobecna. Dlatego Terencjusz nie po-
zwala Sofronie na żadne dwuznaczne działania czy skłonność do 
wina, tak typową u piastunek Plauta. Reputacja Sofrony nie może 
budzić żadnych wątpliwości, bo to właśnie ona sprawowała opiekę 
nad Fanią po śmieci jej matki. 

A zatem Sofrona jest rozsądna i roztropna. Najpierw nie wyra-
ża zgody na ułatwianie schadzek młodzieńcowi ze swoją wychowa-
nicą, ponieważ wie, że jedyna droga do serca i alkowy dziewczyny 
powinna wieść przez małżeństwo (Ph. 112–117). Później doprowa-
dza i aranżuje ich ślub, mimo że odbywa się to za plecami ojców, ale 
decyzję tę – niełatwą i obarczoną wieloma rozterkami – podejmuje 
w desperacji, zmuszona do szukania sposobu na przeżycie (Ph. 730–
–734, 751–753). Nawet w takich okolicznościach zadbała o interesy 
swej panienki, doprowadzając do ślubu, który mimo braku posagu 
uzyskał sądowe poświadczenie ważności (Ph. 756)112.

Sofronę wyróżnia szczególne poczucie przyzwoitości. Na samą 
sugestię Chremesa, że Antifon ma dwie żony, aż kipi z  oburzenia 
(Ph. 754). 

Terencjusz obdarzył Sofronę pewnym szczególnym, wyróżniają-
cym rysem – uczynił ją dyskretną. Nie tylko przyrzeka Chremesowi, 
że nikt się od niej nie dowie prawdy o pokrewieństwie łączącym go 
z Fanią, ale także w sprawie fałszywego imienia zachowuje powściąg- 
liwość (Ph. 740–747, 765). Prawdziwy z niej mąż zaufania. 

Oprócz Sofrony w komedii wymienia się jeszcze jedną niewolni-
cę, niejaką Dorcję (Dorcium), której Getas każe zanieść pieniądze 
oddane mu przez Dawusa (Ph. 152). Postać ta nawet nie pojawia się 

112 Umowa o posag była jedynym dokumentem stwierdzającym legalność zawarte-
go ślubu, a zatem bez posagu nie mogło być małżeństwa. Jednak w sytuacji, gdy 
Antifon dostał sądowy nakaz poślubienia Fanii, cały problem związany z posa-
giem stał się nieaktualny. 
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na scenie. Możemy jedynie przypuszczać, że musiała być godna za-
ufania, skoro powierzano jej pieczę nad finansami. 

Teściowa

W komedii Teściowa pojawia się Syra (Syra), której imię jako ty-
powy antroponim etniczny wyznacza rolę niewolnicy. Bohaterka 
występuje tylko na początku sztuki (Hec. 58–83), gdzie obok hete-
ry Filoty pełni funkcję właściwą dla persona protatica. Jednak jej do-
skonała znajomość arkanów tego najstarszego zawodu wskazuje, że 
sama pewnie kiedyś go uprawiała, a teraz albo jako niewolnica pozo-
staje na służbie u hetery, albo może stała się stręczycielką113. 

Jako persona protatica ma dostarczyć cennych informacji o fa-
bule zarówno swoim rozmówcom, jak i widzom. Nie szczędzi przy 
tym charakterystycznych dla stręczyciela uwag o blaskach i cieniach 
życia kurtyzany. Przede wszystkim jawi się jako cyniczna, nastawio-
na na zysk rajfurka, która napomina swą rozmówczynię, heterę, by 
nie wiązała się tylko z jednym mężczyzną (Hec. 63–65). Zachęca, by 
miłość traktować jak rodzaj wojny i nie mieć litości dla przeciwnika. 
Jedyne, czego żałuje, to swej minionej młodości i urody, bo ich brak 
nie pozwala jej wykorzystać rad, jakie daje innym (Hec. 74–75). Te-
rencjusz wyposażył Syrę w znajomość arkanów zawodu heter, więc 
dziwi nieco, że nie pokusił się dla tej bohaterki o imię odwołujące się 
do miłości. Być może nosiła takie w czasie swej aktywności zawo-
dowej, a potem wróciła do antroponimu zgodnego z przynależno-
ścią etniczną. 

W komedii pojawiają się jeszcze dwie Niewolnice stanowią-
ce orszak Bakchidy. Chociaż nie odzywają się ani jednym słowem, to 
ich obecność potwierdza hetera, mówiąc: „A wy dwie chodźcie razem 
ze mną do środka” („me sequimini huc intro ambae”, Hec. 773, 793). 

113 Średniowieczne manuskrypty opatrzone miniaturami potwierdzają przypusz-
czenie, że Syra może być stręczycielką, ponieważ nad postacią widnieje nazwa 
maski: lena – „stręczycielka”; zob. Skwara (2006a: 168).
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Podobnie niema jest także Piastunka (nutrix), którą sprowa-
dza do wnuka Fidyp. Laches, widząc tę parę, głośno komentuje, 
że to pewnie fachowa pomoc dla dziecka. Postać ta nie odgrywa 
żadnej roli w sztuce, ale Terencjusz nawet taką statystkę wyposaża 
w charakterystyczny rys – Fidyp niedwuznacznie sugeruje, że jak 
każda niańka na pewno będzie chciała najeść się i napić do syta  
(Hec. 767–770). 

Bracia

W  Braciach Terencjusz wprowadza tylko jedną starą niewolnicę 
o wymownym imieniu Kantara (Canthara), które od razu sygnali-
zuje skłonność do mocniejszych trunków, choć poza samym antro-
ponimem nic w tekście na to nie wskazuje. 

Kantara mieszka wraz z Sostratą, która nazywa ją nianią (nutrix, 
Ad. 288)114. Zapewne informacja ta oznacza, że uczestniczyła w wy-
chowaniu Pamfili i  teraz także będzie jej pomagać przy mającym 
się za chwilę urodzić dziecku. Można zatem wnioskować, że Kantara 
jest w podeszłym wieku115.

Jak przystało na tego rodzaju postać w palliacie, Kantara odzna-
cza się serdecznością wobec swej pani, doradza jej, pociesza w nie-
szczęściu i napomina, by przemyślała sposób postępowania z wia-
rołomnym Eschinem. W końcu udaje się do miasta, by sprowadzić 
akuszerkę (Ad. 288–290, 295–297, 343, 353–354). Jak większość sta-
rych niewolnic w palliacie, charakteryzuje ją gadatliwość. Na jedno 
pytanie Sostraty odpowiada całą opowieścią (Ad. 288–298). Teren-

114 Bembinus określa tę postać jako anus, ale tekst komedii i sytuacja, w której po-
jawia się na scenie (przy porodzie Pamfili), każą widzieć w niej piastunkę.

115 Ehlers (1985: 88) odczytuje dosłownie apostrof mea nutrix – „moja nianiu”, 
uważa więc, że Kantara była już piastunką Sostraty, a nie tylko Pamfili. Jeśli So-
strata ma około 50 lat (Ad. 930, 939), to jej niania musi mieć 20 lat więcej, czy-
li dobiega 70. Wprawdzie zwrot „moja nianiu” ma raczej charakter emfatyczny, 
podkreślający, że niewolnica była na usługach Sostraty, a zatem była „jej” nia-
nią, ale nie zmienia to obliczeń dotyczących wieku. Kantara musiała być starsza, 
by pomóc młodej matce i zaopiekować się jej dzieckiem. Nie bez powodu aku-
szerkami i piastunkami zostają zwykle doświadczone kobiety. 
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cjusz nadał jej jeszcze dodatkowy rys – Kantara nie zawsze rozumie 
sens słów swej pani i w odpowiedzi jest do bólu dosłowna (Ehlers 
1985: 87). Kiedy Sostrata retorycznie pyta, co teraz będzie, piastunka 
szczegółowo wylicza kolejne etapy porodu. A gdy pani martwi się, że 
zostały zupełnie same i nawet nie ma kogo posłać po Eschina, Kan-
tara śpieszy z pocieszającym zapewnieniem, że młodzieniec na pew-
no nawet niewołany niedługo się zjawi. 

W tekście komedii pada jeszcze imię niewolnicy Frygii (Phry-
gia). To żona czy też konkubina Syrusa, który po własnym wyzwo-
leniu domaga się wolności także dla niej (Ad. 973). Zdaniem Deme-
asza zasłużyła na takie wyróżnienie, ponieważ jako pierwsza karmiła 
piersią dziecko Eschina (Ad. 974–975). Oczywiście Frygia nie po-
jawia się na scenie, jest tylko jedną z  licznego grona niewolników, 
co świadczy o wystawnym i wielkomiejskim stylu życia Micjona. Jej 
orientalne frygijskie imię, humorystycznie zestawione z  syryjskim 
imieniem jej męża, miało dać publiczności dowód wyrafinowanego 
gustu ich właściciela. 

Podsumowanie

Terencjusz niewiele uwagi poświęcił niewolnicom. Zazwyczaj poja-
wiają się w otoczeniu hetery, często pozbawione imienia i prawa gło-
su (Eun., Hec.). Właściwie jedyną ciekawszą kreacją jest Pytia (Eun.) 
wyposażona w kompetencje sprytnego niewolnika.

Na uwagę za to zasługują licznie pojawiające się w tej grupie ma-
sek piastunki. Zwykle w palliacie zaświadczały o pochodzeniu od-
najdywanej córki, czyli były niezbędne przy rozpoznaniu. Teren-
cjusz, nie negując tej roli, starał się wzbogacić ją o jakiś szczegół. 

Najprostszy wariant w Za karę każe Piastunce jedynie potwier-
dzić, że oglądany pierścień został przed laty dołączony do porzuco-
nej dziewczynki. Tym samym postać ta pomaga w rozpoznaniu, ale 
nie jest w nim niezbędna. Sofrona z Eunucha najpierw identyfiku-
je zabawki swej dawnej wychowanki, a potem zostaje przywołana, 
by zidentyfikować dziewczynę, co stwarza okazję, by wprowadzić ją 
na scenę. Poganianie powolnej piastunki podnosi komizm całej sy-
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tuacji. Z kolei Sofrona z Pasożyta Formiona również gra istotną rolę 
przy rozpoznaniu, ale przewrotnie zaaranżowaną. Chremes bowiem 
rozpoznaje w niej piastunkę swojej córki i dzięki temu udaje mu się 
odnaleźć zgubione dziecko. Sofrona jest więc niezbędna do rozpo-
znania, ale nie ona dokonuje identyfikacji, lecz sama zostaje ziden-
tyfikowana. 

Dwukrotnie piastunki zostają naznaczone upodobaniem do 
wina. Postać z  Teściowej nie odzywa się nawet jednym słowem, 
a  i  tak bohaterom udaje się zasugerować zgubny nałóg. W Dziew-
czynie z Andros zamiast piastunki poeta wprowadza akuszerkę, któ-
ra wraz z Kantarą tworzy duet naznaczony alkoholową skłonnością. 
Tylko w  Braciach Kantara jest prawdziwie zatroskaną nianią, któ-
ra ani nie popija, ani nie ma udziału w rozpoznaniu. Dla odmiany 
wszystko bierze niezwykle dosłownie, co przydaje komicznego wy-
dźwięku dramatycznej sytuacji.

Niewolnica – maska występująca u Terencjusza nieczęsto i  ra-
czej konwencjonalnie – przynosi jednak przykłady twórczego wyko-
rzystania schematów. 





rozdział 6
Ukochana, czyli panna (virgo)  

lub hetera (meretrix)

Mimo że istnieje ogromna różnica między postacią dziewicy (virgo), 
czyli panny z dobrego, ateńskiego domu, a heterą (meretrix), to war-
to zestawić te postaci razem. Przede wszystkim obie grają w sztuce tę 
samą rolę – są obiektem westchnień i celem wszystkich zabiegów za-
kochanych młodzieńców i ich niewolników. Ponadto często amantki 
przez sporą część sztuki uchodzą za cudzoziemki i hetery (An., Ht., 
Eun.) lub ubogie dziewczyny niewiadomego pochodzenia (Ph.). Do-
piero końcowe rozpoznanie pozwala je zaklasyfikować do grona pa-
nien z dobrego domu, czyli córek obywateli ateńskich, które mogą 
legalnie wchodzić w związki małżeńskie. 

Terencjusz tak konstruuje podwójną intrygę w  swoich kome-
diach, by w rolach amantek wykorzystać obie maski – zarówno vir-
go, jak i meretrix. Jedynie w Dziewczynie z Andros obie bohaterki są 
wolno urodzone, ale pochodzenie drugiej zostaje ujawnione dopiero 
pod koniec, tak więc przez całą sztukę uchodzi za heterę. 

Poniższe zestawienie pokazuje, że dziewczęta z dobrego domu 
lub te, których pochodzenie okaże się właśnie takie, pozostają zwy-
kle nieobecne (An., Ph., Hec.). Czasem słychać tylko ich głos zza sce-
ny (An., Ad.) lub – pokazując się widzom – zachowują milczenie 
(Eun.). Ich absencja sprawia, że nigdy nie podejmują intrygi ani żad-
nych działań, ograniczając się wyłącznie do istnienia, często jedynie 
wirtualnego.

Postaciami w pełni obecnymi na scenie są niemal wyłącznie he-
tery (Ht., Eun., Hec.). Jedynie Antifila z komedii Za karę przez mo-
ment też pojawia się przed oczyma widzów, by dać rzadką w pallia-
cie okazję do sceny miłosnej. Trzeba jednak pamiętać, że jej występ 
przypada na czas w sztuce, kiedy jest jeszcze uważana za heterę, po 
rozpoznaniu znika zaś z pola widzienia. 
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Tab. 8. Postaci amantek w komediach Terencjusza. W nawiasie imiona dziewcząt, 
które przez większą część sztuki nie posiadają prawa zawierania małżeństwa, 
bo są biedne, nieateńskiego pochodzenia lub ciąży na nich podejrzenie o upra-
wianie zawodu hetery. W rubryce „typ zawodowy” umieszczono dwie hetery, 
które nie tworzą miłosnej pary – jedna jest nieobecna na scenie (Chryzyda), 
a druga to persona protatica (Filota)

Obiekt miłosnych zabiegów
Hete-

ra
Tytuł 
sztuki

panna z dobrego domu  
(virgo / mulier) hetera (meretrix)

brak 
na 

scenie

głos 
zza 

sceny

rola 
niema

pełna 
rola

brak 
na 

scenie

głos 
zza 

sceny

rola 
niema

pełna 
rola

Typ 
zawo-
dowy

Andria Filu-
mena

(Gly-
kerka)

Chry-
zyda

Heauton (Anti-
fila)

Bak-
chida

Eunuchus (Pam-
fila) Taida

Phormio (Fa-
nia)

Pam-
fila 

Hecyra Filu-
mena  Bak-

chida Filota

Adelphoe Pam-
fila

Bak-
chida

Nieobecność na scenie dziewcząt, wokół których mota się intrygę, 
nie oznacza wcale ich nieobecności w sztuce. Terencjusz poświęca 
niekiedy wiele miejsca na zaprezentowanie charakteru amantki. 

Dziewczyna z Andros

W pierwszej swej sztuce komediopisarz wprowadził do fabuły dwie 
dziewczyny, z  których jedna uchodzi za heterę. Ponieważ jednak 
pod koniec okazuje się wolno urodzoną córką obywatela Aten, Te-
rencjusz nie ukazuje jej oczom widza. Tak więc żadna z dziewcząt 
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nie pojawia się na scenie, choć obie mają istotne znaczenie dla prze-
biegu fabuły. 

Niewątpliwie z  nich dwóch Glykerka (Glycerium) jest waż-
niejsza116, ponieważ to właśnie jej ukochany gra pierwszoplanową 
rolę. Dziewczyna przez niemal całą sztukę uchodzi za cudzoziemkę 
(tytułową dziewczynę z Andros), a nawet za siostrę kurtyzany Chry-
zydy (Chrysis)117, co pozwala sądzić, że ona też uprawia ten zawód. 
Już samo jej imię sugeruje, że ma coś wspólnego z heterami. Gly-
kerka, a  właściwie w  oryginalnym brzmieniu Glycerium, jest wy-
rażonym w  neutrum zdrobnieniem od greckiego imienia Glykera 
(Γλυκέρα), a to z kolei żeńska forma oboczna od przymiotnika γλυκύς 
(glykýs) – „słodki”. Tego rodzaju antroponim – tak jednoznacznie 
nacechowany semantycznie i wyrażony zdrobnieniem w formie ro-
dzaju nijakiego – brzmi jak pseudonim zawodowy, zresztą tego ro-
dzaju imion często używano jako pieszczotliwych określeń dla heter 
(Lukian, Dial. meretr. 1; Alkifron, Epist. 4, 18, 17; 4, 19, 2)118. Boha-
terce Dziewczyny z Andros również zostało ono nadane później, bo 
pierwotnie zwała się Pazibula (Pasibula, An. 945)119.

Charakter Glykerki możemy poznać wyłącznie z relacji innych 
postaci. Już pierwsza wzmianka pozwala sądzić, że to ktoś wyjątko-
wy. Simon mówi, że od razu zwrócił uwagę na nią z powodu urody, 
podkreśla też pewną szlachetność rysów, która kazała mu wziąć ją 
za osobę czcigodną i wolno urodzoną („erat forma… honesta ac libe-
rali”, An. 118–124). Zakochany w niej Pamfil na pierwszy plan wysu-
wa oddane mu serce, ale zaraz potem skromne i przyzwoite wycho-
wanie („bene et pudice eius doctum atque eductum”, An. 272–275).

116 Glykerka jest też wymieniana w spisie osób, gdyż przez moment słychać jej głos 
(An. 473), choć nie pojawia się na scenie. Odzywa się tylko w  bólach poro-
dowych, by uwiarygodnić informację o rodzącym się dziecku. 

117 Chryzyda nie występuje w  sztuce, zmarła zanim zaczyna się fabuła. Jedynie 
w akcie I wspomina się ją jako heterę, z którą Glykerka mieszkała. Nosiła imię 
niezwykle odpowiednie dla kurtyzany: Chryzyda pochodzi od χρυσός (chrysós) – 
„złoto”. Podobne imię nosiła także bohaterka komedii Menandra (Sam.).

118 Trzeba jednak zaznaczyć, że to samo imię zostało przez Menandra nadane także 
bohaterce w typie virgo (Peric.). 

119 Imię to nie pojawia się nigdy więcej ani w komediach greckich, ani łacińskich; 
zob. Austin (1922: 75).
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Na sposób postrzegania Glykerki ma niewątpliwie wpływ postać 
Chryzydy (Chrysis), która nie tylko nie pojawia się na scenie, ale 
nawet już nie żyje w momencie, gdy sztuka się rozpoczyna. A jed-
nak jej osobowość i rodzaj uprawianej profesji tworzą znaczące tło 
dla głównej bohaterki tej romansowej historii. 

Sporo wiadomo o  Chryzydzie. Jakieś trzy lata przed śmiercią 
przeprowadziła się z  nieurodzajnej wyspy Andros do Aten, gdyż 
w swoim domu rodzinnym cierpiała nędzę, a krewni nie interesowali 
się jej losem. Początkowo żyła w Atenach oszczędnie i bez wygód, 
próbowała utrzymać się z przędzenia wełny. Z czasem jednak zaczęli 
się pojawiać amanci skuszeni jej młodością i wyjątkową urodą, więc 
porzuciła dawną skromność i została heterą (An. 69–79, 796–798). 
Cieszyła się niezwykłą popularnością i  była powszechnie lubia-
na, czego dowodem jest liczny udział przyjaciół i klientów w jej po-
grzebie (An. 106–108). Świadectwem jej tkliwego serca była opieka 
i serdeczność, jakimi otoczyła Glykerkę. Wychowywała ją i trakto-
wała jak siostrę, a ona odpłacała tym samym uczuciem. Na pogrze-
bie Chryzydy dziewczyna zalewała się łzami i chciała rzucić się na 
stos pogrzebowy, co dowodzi szczególnie bliskich związków. Nie tyl-
ko Simon uważał, że były rodzeństwem, ale także przybyły po spa-
dek Kriton doceniał wyjątkowość tych relacji porównywalną z wię-
zią siostrzaną (An. 121–124, 129–131, 809–810).

O dobroci Chryzydy świadczy także jej przedśmiertna rozmo-
wa z Pamfilem, w której nazywa go bratem, przekazuje mu cały swój 
majątek i powierza jego opiece osieroconą wychowanicę (An. 284– 
–297). Postać tej hetery dopełnia wizerunek Glykerki.

Druga dziewczyna w  tej intrydze miłosno-małżeńskiej, Filu-
mena (Philumena), nie jest w guście Pamfila (An. 324). Niewątpli-
wie jest jednak ładna, o czym świadczy opinia niewolnika Birriasza, 
który widział ją i wydawała mu się bardzo piękna (An. 428–430). 
Niestety, nic więcej o niej nie wiemy oprócz tego, że drugi amant, 
Charinus, darzy ją gorącym uczuciem. Tylko imię – nadawane w li-
teraturze dziewczętom i heterom120 – zdaje się zaświadczać, że jego 

120 To samo imię kobiece pojawia się jeszcze w innych utworach; zob. Terencjusz, Hec.; 
Krobylos (5); Alkifron (Epist. 4, 14; 4, 15), Anthologia Palatina 5, 40; Menander (712).
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właścicielka jest godna miłości. Filumena (φιλουμένη – filuméne) to 
imiesłów od czasownika φιλέω (filéo) – „kocham”, kiedy więc Bir-
riasz radzi swemu panu, by porzucił nierealne marzenia i pragnął je-
dynie tego, co jest możliwe, a Charinus odpowiada, że chce tylko Fi-
lumeny, to jakby mówił „chcę tylko kochanej” (An. 306). 

Informacje o obu dziewczętach wspominanych w fabule ograni-
czają się wyłącznie do uwag o ich urodzie i szlachetnym sercu zdol-
nym do czułej miłości. 

Za karę

Trochę dokładniejszy obraz bohaterek miłosnych historii przyno-
si komedia Za karę. Tutaj też intryga dotyczy dwóch dziewcząt, ale 
obie pojawiają się na scenie, a zatem ich charakterystyka jest pełniej-
sza, bo pochodzi nie tylko z opisu innych postaci, ale też uzupełnia 
ją osobista kreacja.

Antifila (Antiphila) początkowo uchodzi za córkę pewnej 
ubogiej staruszki z Koryntu (Ht. 96), ale po rozpoznaniu w niej po-
rzuconego przed laty dziecka Chremesa i  Sostraty odzyskuje swój 
wysoki status i może bez przeszkód poślubić ukochanego Kliniasza 
(Ht. 614–667). 

Zanim jednak to nastąpi i zanim dziewczyna pojawi się w ogóle 
na scenie, widzowie mają okazję usłyszeć o niej z ust innych posta-
ci. Przede wszystkim wychwala się jej skromność i bezinteresow-
ność uczuć. Najpierw zachwyca się tym Klitifon, bo w porównaniu 
z jego Bakchidą Antifila wydaje mu się „skromnie wychowaną pa-
nienką, która nie zna sztuczek, jakie stosują hetery” („bene et pudi-
ce eductam, ignaram artis meretriciae”, Ht. 226). Następnie Syrus, 
chcąc uspokoić Kliniasza, że bieda nie zmusiła jego ukochanej do 
porzucenia uczciwego życia, składa mu relację z nieoczekiwanej wi-
zyty w jej domu (Ht. 285– 291):

texentem telam studiose ipsam offendimus,
mediocriter vestitam veste lugubri
(eius anuis causa opinor quae erat mortua)
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sine auro; tum ornatam ita uti quae ornantur sibi,
nulla mala re esse expolitam muliebri;
capillus pexus prolixus circum caput 
reiectus neglegenter. 

Znaleźliśmy Antifilę zajętą przędzeniem wełny. Ubrana była skromnie 
w żałobną szatę (myślę, że to z powodu owej starej, która umarła). Nie 
miała klejnotów, a jedynie ozdoby, jakich kobiety używają, by się po-
dobać samym sobie. Na policzkach ani śladu jakichś kobiecych sztu-
czek. Włosy rozpuszczone, falujące wokół głowy, niedbale odrzucone 
na plecy.

Z dalszego opisu wynika, że Antifila ciagle jeszcze boryka się z nie-
dostatkiem, co jest najlepszym dowodem, że nie została heterą. Ma 
tylko jedną starą niewolnicę i jedną mizerną dziewczynę do posług. 
Kiedy zaś usłyszała, że Kliniasz powrócił i prosi ją o przybycie, za-
lała się łzami tęsknoty, co świadczy o czułym sercu (Ht. 292–307). 
Skromność i szczerość uczuć Antifili podkreśla także Chremes, bo 
sądząc, że Kliniasz kocha się teraz w Bakchidzie, robi wyrzuty Mene-
demowi, że wcześniej był przeciwny panience, która zadowalała się 
byle drobiazgiem i za wszystko była wdzięczna (Ht. 443–446). 

Pochlebnie wyraża się o  Antifili także Bakchida, która w  dro-
dze do Kliniasza i Klitifona miała okazję poznać bliżej swoją towa-
rzyszkę. Podkreśla jej piękno nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne, 
wyraźnie zazdroszcząc dziewczynie, że może oddać serce jednemu 
mężczyźnie (Ht. 381–383). 

Antifila dopełnia pozytywnego wizerunku dziewczyny skrom-
nej i bez reszty oddanej kochankowi, mówiąc, że swoje szczęście wi-
dzi zawsze w  szczęściu Kliniasza. Czuła scena powitania dobitnie 
świadczy o gorącym uczuciu (Ht. 396–397, 406–408).

Także imię tej bohaterki trafnie oddaje jej charakter. Antifila to 
łacińska wersja greckiego antroponimu ’Αντιφίλη (Antifíle) – któ-
ry można rozumieć zarówno jako „wzajemnie kochająca”, jak i „wza-
jemnie kochana”121. 

121 Austin (1922: 101) zaznacza, że imię to nosiły nie tylko dziewice, ale także hetery, 
choć z pewnością nie te określane przymiotnikiem „złe” (meretrix mala); zob. 
Turpiliusz (Phil. 7). 
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Znacznie bardziej złożoną postacią jest Bakchida (Bacchis), 
nosząca imię tradycyjnie już zarezerwowane dla heter, a kojarzone 
z  dzikimi i  niepohamowanymi wyznawczyniami kultu boga wina, 
Bakchusa. Terencjusz przedstawił tę bohaterkę jako meretrix mala – 
złą heterę122.

O  przykrych stronach jej charakteru wie sam zainteresowany, 
Klitifon, który przedstawia ją w opozycji do Antifili jako osobę inte-
resowną i wyrachowaną. Mówi, że ciągle domaga się od niego pre-
zentów, więc trudno nie przyznać, że jest „władcza, wymagająca, 
wyniosła, wykwintna i kosztowna” („potens procax magnifica sump-
tuosa nobilis”, Ht. 227). 

Syrus pytany, jak mu się udało namówić Bakchidę do opusz-
czenia Aten i odwiedzenia Klitifona, nie zostawia żadnych złudzeń: 
w grę nie wchodzą szczere uczucia. Hetera swoją decyzją chciała za 
jednym zamachem spotęgować pożądanie jakiegoś żołnierza, który 
daremnie błagał o jedną noc, i obudzić wdzięczność Klitifona, wyra-
żoną sumą 10 min (Ht. 364–368). 

Bakchida potwierdza opinię, jaką mają o niej inni. Wprawdzie 
we wspomnianej już wyżej scenie rozmowy podczas drogi zazdrości 
Antifili, że może ograniczyć się tylko do jednego mężczyzny, ale ta 
uwaga nie prowadzi do żadnej refleksji i chęci zmiany. Hetera głów-
nie boleje nad tym, że jeśli jej uroda przeminie, zanim zgromadzi 
odpowiednie oszczędności, to nikt się już o nią nie zatroszczy. Po-
dobny los nie grozi takim dziewczętom jak Antifila (Ht. 389–391). 

O tym, że Bakchida rzeczywiście jest władcza, wymagająca, wy-
niosła, wykwintna i kosztowna, miał okazję przekonać się Chremes, 
kiedy organizował świąteczną ucztę. Przede wszystkim zamieszkała 

122 Austin (1922: 100) podaje, że Taida Menandra (K–A  163), Fronezjum Plauta 
(Phronesium, Truc.) i Bakchida Terencjusza (Ht.) tworzą kanoniczny wzorzec 
złej hetery. Sprawa jednak nie jest tak jednoznaczna. Przede wszystkim trud-
no zdefiniować pojęcie dobrej i złej hetery, bo w komedii – jak pisze Ortwin 
Knorr (1995: 222) – ocenie podlegają nie kwalifikacje moralne, ale względy eko-
nomiczne. Jeśli opierać się na definicji Plutarcha (Quaes. conv. 712C), to dobrą 
heterą jest ta, która kocha swojego klienta, a złą – ta, która chce jak najwięcej 
od niego uzyskać. Według takich kryteriów żadna hetera ze sztuk Menandra 
czy Terencjusza nie jest jednoznacznie dobra lub zła, bo obaj poeci unikali jed-
noznacznie skrojonych postaci; zob. Knorr (1995: 232); Massioni (1998: 84–97). 
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u niego wraz z orszakiem ponad 10 niewolnic. Każda z nich przy-
niosła liczne suknie i klejnoty, czyli wszystko to, co moralność ma 
przywieść do upadku, a młodzieńca – do ubóstwa, bo będzie musiał 
finansować kolejne kosztowności. Następnie Bakchida przez samo 
próbowanie wina doprowadziła gospodarza niemal do ruiny, bo do-
magała się otwarcia wszystkich amfor. Całą służbę postawiła w stan 
ostrej gotowości. Trudno się zatem dziwić przekonaniu Chremesa, 
że „gdyby kochanek był perskim satrapą, nie mógłby pokryć jej wy-
datków” („satrapes si siet amator, numquam sufferre eius sumptus 
queat”, Ht. 449–461). 

Wyrachowanie, zachłanność i bezwzględność hetery w egze-
kwowaniu swoich należności widzowie mogą zresztą poznać naocz-
nie. Bakchida bowiem, jak się okazuje, została przez Syrusa zwabio-
na do Klitifona obietnicą 10 min, ale zniecierpliwiona opieszałością 
niewolnika w realizacji wypłaty, postanawia odegrać komedię, uda-
jąc, że przenosi się do żołnierza. Co więcej, ma też plan, jak zemścić 
się na niesłownym słudze i przy okazji podręczyć trochę jego pana 
(Ht. 726–728): 

aut quom venturam dixero et constituero, quom is certe
renuntiarit, Clitipho quom in spe pendebit animi,
decipiam ac non veniam, Syrus mihi tergo poenas pendet.

Albo inaczej – powiem, że przyjdę, umówię się, a kiedy Klitifon do-
stanie tę wiadomość od Syrusa i w sercu będzie już pieścić słodką na-
dzieję, to ja oszukam i nie przyjdę; wtedy on za mnie wypieści grzbiet 
Syrusowi.

Kiedy zaś Syrus zapewnia, że natychmiast jej wypłaci obiecaną sumę, 
gdy tylko mu pomoże w oszustwie i przeprowadzi się wraz z całym 
swym orszakiem do Menedema, Bakchida jest gotowa nawet wejść 
z nim w spółkę (Ht. 736–742). 
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Sztuczki i metody, jakie zastosowała wobec żołnierza, a potem 
chciała użyć w stosunku do Klitifona, dobitnie świadczą o tym, że ta 
dziewczyna jest niezdolna do szczerej miłości123.

Eunuch

W  Eunuchu podobnie jak w  poprzednich komediach Terencjusz 
znów zestawia dwa różne typy ukochanych – wolno urodzoną 
dziewczynę, Pamfilę, i niezależną heterę, Taidę. Tym razem portret 
psychologiczny postaci, zwłaszcza hetery, jest bardzo wnikliwie na-
kreślony, choć mimo to niejednoznaczny. 

Pamfila (Pamphila) zaś, jak przystało na wolno urodzoną cór-
kę ateńskiego obywatela, nie bierze udziału ani w intrydze, ani w fa-
bule, choć jest główną przyczyną tego, co dzieje się na scenie. Z jej 
powodu Taida zsyła Fedriasza na wieś, umawia się na ucztę z żołnie-
rzem i ściąga do miasta Chremesa. Także z powodu Pamfili Chere-
asz przebiera się za eunucha, żołnierz napada na Taidę, Parmenon 
denuncjuje swoich wychowanków przed ich ojcem, a  ten gniewny 
wpada do domu hetery. Dziewczyna stanowi więc centralny punkt 
całej akcji, ale zgodnie z regułą palliaty jako virgo nie powinna po-
jawić się na scenie. Terencjusz jednak uwielbia różnego rodzaju gry 
z konwencją, więc i tym razem złamał obowiązującą zasadę – widz 

123 Trzeba jednak przyznać, że jednoznaczne zakwalifikowanie Bakchidy do 
grona złych heter jest dość trudne, przede wszystkim z powodu jej monologu  
(Ht. 381–395), w  którym porównuje swoje życie z  życiem Antifili. Brothers 
(1980: 110), powołując się na ten passus, mówi, że postać ta odznacza się poczu-
ciem moralności i filozoficzną rezygnacją, co czyni z niej absolutnie wyjątko-
wą heterę. Taka niecodzienna kreacja sprawia, że Brothers traktuje tę scenę jako 
dowód interpolacji (wykorzystania partii tekstu ze sztuki Arrephoros Menan-
dra). Jego zdaniem hipotezę tę potwierdza zwłaszcza zmiana metrum, dla której 
nie ma uzasadnienia dramatycznego. Z twierdzeniem tym nie zgadza się Knorr 
(1995: 231), dowodząc, że Terencjusz nie był tak marnym poetą, by dokonując 
kontaminacji z innej komedii, nie umiał zmienić metrum. Widzi zresztą powód 
dla zastosowania w tym miejscu trocheicznego senaru, nietrudno bowiem wy-
obrazić sobie, że wchodzącej na scenę grupie heter towarzyszy muzyka i tańce. 
Podziela natomiast pogląd, że trudno jednoznacznie zaklasyfikować Bakchidę 
do grona złych heter. 
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ma okazję zobaczyć Pamfilę, choć nie usłyszeć, bo to rola niema124. 
Dziewczyna wkracza na scenę prowadzona przez pasożyta Gna-
tona i  jeszcze jakąś bliżej nieokreśloną niewolnicę (Eun. 265–274, 
347). Terencjusz pozwala widzom zobaczyć Pamfilę, bo początkowo 
wszyscy w sztuce sądzą, że to niewolnica-muzykantka, i tylko jedna  
Taida zna jej prawdziwe ateńskie pochodzenie, choć nikt nie daje 
temu wiary (Eun. 108–113, 456). 

O Pamfili wiadomo niewiele, a wszystkie informacje dotyczą jej 
wyglądu zewnętrznego. Jest młoda, niewiarygodnie piękna, pięk-
niejsza nawet od Taidy, i ma szlachetne rysy twarzy, co w palliacie 
okazuje się zawsze oznaką dobrego, ateńskiego pochodzenia (Eun. 
230–231, 273, 296, 318). Zachwycony jej urodą Chereasz podkreś- 
la, że jest niepodobna do żadnej znanej mu dziewczyny, bo ma nie-
zwykłą twarz („nova figura oris”), naturalną karnację i pełne kształ-
ty („color verus, corpus solidum”, Eun. 317–318). 

Wszystko zatem, co najważniejsze, zostało już powiedziane. 
Reszta jest tak mało istotna, że nawet imię tej dziewczyny, choć sta-
nowiące dopełnienie jej zewnętrznych walorów, bo oznacza „wszech-
kochająca”, „kochająca całą sobą”, pada dopiero w 440 wersie sztuki. 

Znacznie ciekawsze studium psychologiczne przynosi druga po-
stać kobieca – hetera Taida (Thais). Ta pochodząca z Rodos cudzo-
ziemka przeniosła się do Aten w ślad za swoim protektorem, któ-
ry po śmierci obdarzył ją majątkiem. Ale to nie jedyne źródło jej 
zamożności. Także hojność (przyznajmy, że nieco wymuszona) za-
kochanego w niej Fedriasza walnie przyczyniła się do pomnożenia 
wcześniejszych zasobów (Eun. 79–80, 119–124, 163–169, 210–211). 

Odbiorca ma możliwość ujrzenia i poznania Taidy podczas jej 
starań o  odzyskanie przybranej siostry i  odszukanie jej krewnych, 
a działania, jakie podejmuje, pozwalają ocenić jej charakter. 

124 Anderson (1984: 130–131) zwraca uwagę, że pewnym nietypowym zabiegiem 
jest także połączenie i wspólna realizacja dla jednej Pamfili dwóch schematów 
prowadzenia wątków miłosnych: dziewczyna jest ofiarą gwałtu, co zwykle było 
wzorcowe dla maski virgo; i  jak przystało na dobrą, kochającą heterę zostaje 
rozpoznana jako wolna Atenka. W jednym i w drugim schemacie finał oznacza 
małżeństwo. Ale w żadnej innej komedii Terencjusza te dwa scenariusze nie są 
realizowane w stosunku do jednej postaci. 
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Przede wszystkim jawi się jako osoba czułego serca. Nie tylko 
los Pamfili nie jest jej obojętny, ale w relacjach z Fedriaszem zachowu-
je się jak kochająca dziewczyna, a nie jak wyrachowana hetera (Eun. 
127–128, 144–147, 172–174, 199–203). Tak bardzo obawia się, by nie 
postrzegano jej przez pryzmat innych kobiet tej samej profesji, że na-
wet widzów zapewnia o  swej prawdomówności (Eun. 199–203)125.

A jednak mimo niewątpliwego oddania potrafi zadbać o swo-
je sprawy. Wie, jak postępować z kochankiem, by osiągnąć to, na 
czym jej zależy, nie tracąc jednocześnie jego miłości i przywiązania. 
Udając, że jest gotowa nawet zrezygnować z Pamfili, byleby tylko nie 
utracić Fedriasza, sprawia, że młodzieniec zgadza się na wszystkie 
zakwestionowane wcześniej pomysły (Eun. 172–182). 

Nawet autentyczna troska o  odzyskanie przybranej siostry nie 
jest zupełnie bezinteresowna, hetera bowiem ma nadzieję na pozy-
skanie sobie w  ten sposób przyjaciół-protektorów (Eun. 147–149, 
868–871)126.

Kolejne sceny sztuki pokazują, jak Taida potrafi być z  jednej 
strony taktowna, z drugiej zaś niezwykle skuteczna w swoich dzia-
łaniach. Oddając Chremesowi jego zaginioną w dzieciństwie siostrę, 
dodaje niby mimochodem, że dla tej sprawy narażała się na obelgi 
ze strony żołnierza. Zarazem jednak podkreśla, że daje ją mu w pre-
zencie i nie żąda w zamian żadnej nagrody. Nietrudno przewidzieć 
reakcję obdarowanego. Zgodnie z zasadą wzajemności młodzieniec 
przyrzeka się odwdzięczyć (Eun. 744, 749–750). W podobnie tak-
towny sposób Taida doprowadza Chereasza do deklaracji, że ożeni 
się z Pamfilą. Najpierw mówi mu o zaprzepaszczeniu szansy na po-
wrót zaginionej przed laty córki na łono rodziny, potem o potędze 

125 Wagę tej deklaracji dla przebiegu intrygi podkreśla zarówno Dwora Gilula 
(1980: 162), jak i Stavros A. Frangoulidis (1994a: 127). Taida wobec żołnierza za-
chowuje się jak typowa meretrix mala – schlebia mu, oszukuje go i zwodzi. Pu-
bliczność zatem musi wiedzieć, kiedy Taida udaje. Z punktu widzenia zapla-
nowanej do odegrania „komedii w komedii” oświadczenie hetery jest bardzo 
istotnym elementem strategii. Zob. rozdział Teatr w teatrze w części IV. 

126 Goldberg (1986: 119) zwraca uwagę, że kiedy Taida dowiaduje się o zgwałceniu 
Pamfili, martwi się przede wszystkim swoim losem. Jest zła, że po tym zdarze-
niu nie będzie mogła liczyć na opiekę ze strony rodziny Pamfili (Eun. 868–871). 
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miłości, wreszcie ucisza pomstującą bez końca Pytię. A kiedy chło-
piec w przypływie egzaltacji woła, że zginie, jeśli nie poślubi ukocha-
nej, hetera delikatnie, ale trzeźwo pyta: „A jeśli ojciec…?”. Jak łatwo 
się domyśleć, Chereasz zapewnia, że jedyna przeszkoda zniknie, gdy 
w dziewczynie uznają córkę ateńskiego obywatela, i że wtedy ojciec 
na pewno się zgodzi (Eun. 867–890). W  końcu przedsiębiorczość 
Taidy i jej dyplomacja zostają nagrodzone – zyskuje opiekuna w oso-
bie ojca obu młodzieńców (Eun. 1039, 1051–1052). 

Taida jawi się więc jako hetera dość wyjątkowa, choć trzeba do-
dać, że w relacjach z żołnierzem nie wykracza poza konwencję przy-
pisaną tej masce – stara się okazywać Trazonowi względy, by dostać 
od niego w prezencie Pamfilę i inne dary (Eun. 139–141, 447–450). 
Zwodzi żołnierza, schlebia mu, wzbudza w nim zazdrość, planuje go 
oszukać. A wszystko po to, by zadbać o swoje finanse. Także Gnaton 
przedstawia ją w sposób typowy jako kosztowną i zachłanną kurty-
zanę, której potrzeby trzeba zaspokajać, a kaprysy spełniać, o czym 
Fedriasz też miał okazję się przekonać (Eun. 163–169, 1075). Być 
może właśnie dlatego Terencjusz nadał jej imię mające budzić sko-
jarzenia z największymi heterami starożytnego świata – z kochanką 
Aleksandra Wielkiego i konkubiną Ptolemeusza noszącego przydo-
mek Soter (Austin 1922: 110)127.

Niewątpliwie trudno powiedzieć o Taidzie jednoznacznie, że jest 
bona lub mala, wszystko bowiem zależy od tego, co podlega ocenie – 
stosunek bohaterki do Fedriasza pozwala dostrzec w  niej walory 
czułej kochanki, ale już nastawienie do żołnierza czyni z niej uoso-
bienie drapieżnej, bezwzględnej i chciwej hetery128. 

127 Lefévre (2003: 170) zwraca uwagę, że imię to odczytywano także jako pocho-
dzące od greckiego θαητóς (thaetós) – „warta, by na nią patrzeć, godna podzi-
wu” lub θεάομαι (theáomai) – „patrzę”. A zatem imię jej należałoby rozumieć 
jako „widowiskowa”, „wspaniała”.

128 Gilula (1980: 164–165) uważa, że wszystkie hetery z komedii Terencjusza są ma-
lae (złe), choć przecież niepozbawione wdzięku i czaru. Taida jawi się jej jako 
wyrachowana i niebezpieczna kurtyzana, która wprawdzie w stosunku do Fed-
riasza gra rolę hetery odwzajemniającej uczucie (meretrix bona), ale nie moż-
na nie dostrzegać, że to zupełny początek ich romansu, czyli czas, w którym 
podarunki właśnie zaczęły napływać. Trudno jednak zgodzić się ze zdaniem 
Giluli, która całkowicie pomija inne cechy Taidy. Niewątpliwie bohaterkę trzeba 
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Pasożyt Formion

W  fabule Pasożyta Formiona występują dwie bohaterki, ale żadna 
z nich nie pojawia się na scenie. Fania (Phanium) nie jest ani hete-
rą, ani niewolnicą, a jej piastunka Sofrona z mocą podkreśla ateńskie 
pochodzenie swej podopiecznej (Ph. 114–115), wie bowiem, że cu-
dzoziemki powszechnie uważano za kurtyzany129. Oprócz informa-
cji, że dziewczyna jest porządną panną z dobrego domu (Ph. 115), 
widz dowiaduje się z ust Getasa o jej urodzie. Niewolnik określa Fa-
nię mianem prawdziwej piękności, bo nawet w tak niesprzyjających 
okolicznościach jak żałoba zdołała oczarować go swoim wdziękiem 
(Ph. 104–108). Nauzystrata zaznacza, że dziewczyna zrobiła na niej 
wrażenie kobiety wolno urodzonej, co jest zapewne informacją 
o dobrym wychowaniu i wyszukanych manierach (Ph. 815). Całości 
obrazu dopełnia imię, w którym ukryte greckie zdrobnienie φανίον 
(faníon) znaczy „lampka, mała pochodnia, światełko”.

Druga amantka, Pamfila (Pamphila), również nie pojawia się 
na scenie. Wiemy o niej jedynie tyle, że jako niewolnica pozostaje 
w rękach stręczyciela Doriona, który, by podnieść jej wartość, kształ-
cił ją muzycznie (Ph. 80–87). Dlatego w komedii mówi się o niej jako 
o cytrzystce. Znamy też jej „cenę rynkową” – stręczyciel domaga się 
30 min, co jak podkreśla zakochany Fedriasz, jest niewygórowanym 
żądaniem. 

Dziewczyna nosi imię nadawane przez Terencjusza albo wol-
no urodzonej bohaterce (Ad.), albo takiej, która pod koniec sztuki 
okazuje się córką ateńskiego obywatela (Eun.). Wymowa tego antro-
ponimu – „wszechkochająca”, „kochająca całą sobą” – może od-
zwierciedlać zarówno cnoty dobrze urodzonej panny, jak i stanowić 
pseudonim zawodowy hetery. Nie sposób rozstrzygnąć, czy Teren-
cjusz prowadzi grę z odbiorcą, sugerując, że dziewczyna na końcu 
okaże się wolno urodzona, czy też może nie przykładał aż takiej wagi 
do imienia, którego wymowa pasowała także do hetery. 

postrzegać w kontekście jej uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, które na 
altruizm pozwalają tylko w ściśle ograniczonym zakresie. 

129 Austin (1922: 43) powołuje się tutaj na Donata (ad Ph. 415).
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Teściowa

Teściowa sprawia wrażenie jakby schematy dotychczas obowiązujące 
w palliacie zostały tutaj zarzucone. Przede wszystkim po raz pierw-
szy pojawia się na scenie młodzieniec, który jest uwikłany w miłosną 
historię z dwiema kobietami. Jego zaangażowanie uczuciowe, a co 
za tym idzie wierność i stałość mają charakter „sekwencyjny” – naj-
pierw kocha Bakchidę, a potem przenosi miłość na Filumenę. Ale 
mimo to obie bohaterki można określić jako damy jego serca, bo do 
końca sztuki Bakchida uchodzi za kochankę tegoż młodzieńca i ry-
walkę tej drugiej. 

Z punktu widzenia fabuły i intrygi najważniejszą rolę gra Filu-
mena (Philumena). Jest żoną Pamfila, ale ponieważ nie pojawia się 
na scenie, manuskrypty nie odnotowują, jaką maskę przypisał jej ko-
mediopisarz. Jako kobieta zamężna powinna być matroną, ale funk-
cjonuje jako dziewczyna, która jest źródłem miłosnych cierpień, 
a  zatem wpisuje się w  schemat panny z  dobrego domu. Już samo 
imię, znaczące „kochana”, wskazuje, że to amantka. 

Jest wolno urodzoną córką Ateńczyka, którą charakteryzu-
je skromność i łagodność przejawiająca się m.in. tym, że wszelkie 
krzywdy i zniewagi ze strony męża znosiła cierpliwie (Hec. 164–166). 
Nawet Bakchida, kiedy poznała swą zwycięską rywalkę, przyzna-
je, że wydała jej się niezwykle szlachetna i  warta miłości Pamfila  
(Hec. 863–864). Filumena zatem nie tylko przez funkcję w sztuce, ale 
także ze względu na swój charakter spełnia wymagania stawiane ma-
sce określonej jako „panna z dobrego domu”. 

Niezwykłą postacią w tej komedii jest również hetera Bakchida 
(Bacchis). Nie ma wątpliwości, że uprawia najstarszy zawód świata, 
na co wskazuje nie tylko jej imię, ale także liczne wypowiedzi innych 
osób, które mówią o niej jako o heterze („meretrix”, Hec. 58–62, 689– 
–690, 716). Ona także nierzadko w  aluzyjny sposób nawiązuje do 
swej profesji (Hec. 735, 756, 789, 836). 

Wyjątkowość tej postaci polega na sprzecznym z  maską cha-
rakterze. Bakchidę cechuje bowiem niezwykła delikatność uczuć 
i  dobroć niemal taka, jaką odznaczały się wolno urodzone córki 
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ateńskich obywateli130. Nie ma jednak wątpliwości, że w komedii wy-
stępuje hetera, która zdaje sobie sprawę, kim jest i co to oznacza dla 
Ateńczyków. Wie, jak może ją przyjąć Filumena, bo rozumie, że kie-
dy małżonkowie są w separacji, to potencjalna rywalka staje się wro-
giem. Jako hetera i dawna kochanka Pamfila wstydzi się stanąć przed 
jego żoną (Hec. 788–789, 793), ale mimo wszystko decyduje się zło-
żyć oświadczenie, że nie utrzymuje żadnych kontaktów ze swym 
dawnym klientem. Dzięki temu uwalnia go od podejrzeń i poma-
ga w uratowaniu małżeństwa, co na pewno nie przysporzy jej korzy-
ści jako kurtyzanie. Zdumiewa nie tylko to, że Bakchida wbrew swo-
im interesom pomaga zwaśnionej parze, ale jeszcze czerpie z  tego 
prawdziwą radość (Hec. 816–820, 833–834). Taka postawa dobitnie 
świadczy o jej dobroci i czułym sercu. Nawet spotkanie z Pamfilem 
staje się tego dowodem – hetera okazuje mu serdeczność i szacunek, 
a przy tym nie jest zalotna, nie próbuje go odzyskać. Co więcej, na-
wet komplementuje jego żonę (Hec. 860–864). 

Bakchida jest świadoma swej wyjątkowości – choć uprawia pro-
fesję cieszącą się złą sławą, to jednak jej obyczaje są dobre. Zwra-
ca również uwagę, że żadna hetera nie zdecydowałaby się pomagać 
żonie dawnego amanta, ale – jak mówi – nigdy nie kierowały nią 
uczucia typowe dla czarnego charakteru (Hec. 734–735, 756–757, 
835–836). Tę niezwykłą postawę docenia Laches i dlatego nie tylko 
wierzy w jej uczciwość, ale także przyznaje, że jest inna, niż myślał. 
Ofiarowuje jej nawet przyjaźń (Hec. 736–740, 761–764). 

Wizerunek Bakchidy, jaki widz otrzymuje wraz z  jej pojawie-
niem się na scenie, stoi w sprzeczności z informacjami, które słyszał 
od kolejnych postaci tej komedii. Relacje Parmenona o bezwzględ-

130 Oczywiście nie można wykluczyć, że ta niezwykła łagodność charakteru u hete-
ry jest wynikiem wykorzystania przez Terencjusza greckiego oryginału, w któ-
rym Apollodor wprowadził drugie rozpoznanie i  Bakchida na końcu sztuki 
okazywała się także wolno urodzoną Atenką. W palliacie panny, które zmie-
niały swój status, już od początku komedii były przedstawiane w pozytywnym 
świetle, ale trudno zakładać, że Terencjusz przez przypadek lub niedopatrzenie 
pozostawił swej bohaterce pozytywne cechy. Wszystko w tej komedii jest grą 
z konwencją, a więc i szlachetna hetera mieści się w tym zestawie pomysłów, 
którymi poeta starał się zaskoczyć widza. 
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ności, z jaką hetera traktowała Pamfila po jego ślubie, każą spodzie-
wać się raczej bezdusznej kurtyzany, a nie uosobienia dobroci (Hec. 
158–159)131.

W  wizerunku tej postaci pojawia się jednak niespójność, któ-
ra sprawia, że część badaczy widzi w niej złą heterę, a przynajmniej 
sprytnie posługującą się kłamstwem. Nie sposób bowiem nie za-
uważyć, że Bakchida mija się z  prawdą, kiedy mówi o  zakończe-
niu związku z Pamfilem w chwili zawarcia przez niego małżeństwa  
(Hec. 750–52). Widz pamięta opowieść Parmenona o zerwaniu, któ-
re nastąpiło dopiero jakiś czas po ślubie i to nie z inicjatywy hetery, 
ale jej kochanka (Hec. 167–170). Istnieje kilka możliwych wyjaśnień 
tej niezgodności. Można oczywiście uznać, że to Parmenon chciał 
zdyskredytować dobrą heterę, choć nie wiadomo, w jakim celu miał-
by to robić. Być może Bakchida rozmyślnie poniewierała kochan-
kiem, by to on ją porzucił, a tego rodzaju wrogie traktowanie uznała 
za równoznaczne z  zerwaniem. Nic jednak w  tekście nie upoważ-
nia do takiej interpretacji. Jeszcze inne wyjaśnienie zakłada, że co-
dzienne wizyty Pamfila u kochanki były niezbędne, by w opowieści 
niewolnika uwiarygodnić nieskonsumowanie małżeństwa. Można 
też uznać, że Terencjusz zapomniał lub nie przywiązywał większej 
wagi do tej niespójności faktów. A być może sama Bakchida uwa-
żała, że tak odległe zerwanie nie wymaga już precyzyjnego określe-
nia. Niewykluczone, że hetera skłamała świadomie, by przedstawić 
siebie w jak najlepszym świetle132. Jeśli tak, to niewątpliwie posłuży-
ła się środkiem tradycyjnie już używanym przez hetery do manipu-
lacji. Nasuwa się tylko pytanie, czy kłamstwo umniejsza wartość po-
zytywnych działań Bakchidy. Niewątpliwie jej motywacją była chęć 

131 Anne Duncan (2006: 155) zwraca uwagę na zabieg Terencjusza, który przez 
pierwsze cztery akty przedstawia tę postać jako złą heterę, by potem pozwolić 
jej na odegranie roli dobroczyńcy. Jednak badacz ma wątpliwości, czy rzeczy-
wiście Bakchidę można określić jako dobrą, ponieważ posłużyła się kłamstwem – 
środkiem typowym dla przewrotnych heter. 

132 Gilula (1980: 158–161) analizuje wszystkie możliwe i  proponowane przez po-
przednich badaczy sposoby wyjaśnienia tej niespójności. Opowiada się za uzna-
niem, że Bakchida kłamie, co pozwala określić ją jako meretrix mala, a wszyst-
kie wypowiedzi hetery o własnych zaletach uważa za przejaw samochwalstwa 
tak typowy dla różnych postaci zawodowych (kucharzy, żołnierzy, pasożytów). 
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zaskarbienia sobie wdzięczności, ale przecież nie można odmówić 
heterze dobrej woli, kiedy zgadza się na spotkanie z Filumeną, po-
maga przy rozpoznaniu pierścienia, wysyła niewolnika z wiadomo-
ścią do Pamfila i na koniec składa obietnicę, że całą tę sprawę za-
chowa w  sekrecie. Działania Bakchidy są podejmowane przez nią 
z pełną świadomością i przynoszą korzyść wszystkim bohaterom tej 
sztuki. Trudno więc uznać ją za złą heterę.

W Teściowej pojawia się jeszcze jedna hetera, ale nie stanowi celu 
intrygi. Występuje w ekspozycji sztuki jako persona protatica. To je-
dyny przypadek, kiedy Terencjusz wprowadza na scenę kurtyzanę 
i nie powierza jej roli amantki. Filota (Philotis) jednoznacznie ko-
jarzy się ze swoim rzemiosłem133, jako że φιλότης (filótes) znaczy 
„miłość”, a  także „przyjaźń” i „życzliwość”, które zdają się główny-
mi cechami tej postaci. Jej pojawienie się na początku przedstawie-
nia ma stworzyć tło dla prawdziwie „dobrej” hetery134, jaką okaże się 
Bakchida. 

Filota pokazuje także, jak wygląda życie heter. Wiadomo, że 
ostatnie dwa lata spędziła w Koryncie z jakimś nieokrzesanym żoł-
nierzem135, którego nie cierpiała, zwłaszcza że mogła przy nim mó-

133 Imię to pojawia się w tytule sztuki Antyfanesa i oznacza bez wątpienia heterę; 
zob. Austin (1922: 80–81). 

134 Na rolę Filoty występującej jako zapowiedź dobrej hetery Bakchidy zwrócił 
uwagę już Donat (ad Hec. 58). Gilula (1980: 154) podkreśla, że na uznaniu Filo-
ty za meretrix bona zaważyła przede wszystkim jej niezgoda na traktowanie ko-
chanków według wskazówek niewolnicy-stręczycielki Syry. Uważa jednak, że 
ten tandem (Syra–Filota) otrzymał w komedii zadanie pokazania skali różno-
rodnego nastawienia heter do ich klientów. Różni je wiek i doświadczenie, a to 
sprawia, że młodsza kieruje się charakterem i emocjami, starsza zaś kalkulacją 
i korzyścią. Zostały więc zestawione kontrastowo nie po to, by zapowiedzieć do-
brą Bakchidę, ale by pokazać, że Bakchida z przyjaznej i zaangażowanej mogła 
się zmienić w nieprzyjemną i wyrachowaną. Oba te typy zachowania mieszczą 
się na skali charakteryzującej hetery. 

135 Gilula (1977: 357–358) zwraca uwagę, że zabranie Filoty przez żołnierza do Ko-
ryntu ma swoją wymowę. Miasto to słynęło ze swoich kurtyzan, których usłu-
gi były nieprawdopodobnie drogie. Żołnierz więc, zawierając kontrakt z heterą 
ateńską na towarzyszenie mu w czasie podróży, z pewnością zrobił dobry inte-
res. Niemniej zabranie ze sobą Filoty do Koryntu jest także informacją o uro-
dzie i wdzięku tej hetery, której nie trzeba się wstydzić nawet w miejscu słyną-
cym z wysokiego poziomu tej profesji. 
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wić tylko to, co jemu się podobało. Uwaga Parmenona, że taki zakaz 
pewnie ciężko było znosić, wskazuje na skłonność hetery do gadul-
stwa136 (Hec. 95–96). Niewolnik odnosi się do niej z dużą życzliwo-
ścią, nazywa ją pieszczotliwym zdrobnieniem Filotka (Philotium, 
Hec. 81, 89, 197). Ona sama także ceni sobie towarzystwo przyjaciół, 
bo – jak mówi – w decyzji o powrocie do Aten ogromnie cieszyła ją 
perspektywa spotkania z nimi i ucztowania po dawnemu (Hec. 90–
–93). Dopytuje o los Bakchidy, ponieważ szczęście koleżanki po fa-
chu leży jej na sercu (Hec. 105–107). Te drobne informacje na temat 
charakteru Filoty każą w niej widzieć heterę serdeczną i życzliwą, 
ale wraz z końcem aktu I znika ze sceny i więcej się na niej już nie 
pojawia. 

Bracia

W  Braciach amantki grają zupełnie epizodyczne role. Pamfila 
(Pamphila) jest biedną, ale wolno urodzoną córką zmarłego Simu-
la, który był krewnym i bliskim przyjacielem Hegiona, a także zna-
jomym dwóch głównych bohaterów tej komedii, Micjona i Deme-
asza (Ad. 351–352, 465–466). Dziewczyna mieszka razem z matką, 
Sostratą, w sąsiedztwie, co zapewne ułatwiło Eschinowi nawiązanie 
z nią bliższych relacji. Młodzieniec zakochał się, a gdy okazało się, 
że Pamfila spodziewa się dziecka, obiecał się ożenić i uznać niemow-
lę (Ad. 332–334, 471–473). Komedia nie przynosi żadnych bliższych 
informacji na temat ciąży Pamfili. Nie mówi, w  jakich okoliczno-
ściach Eschinus dopuścił się inkryminowanego czynu. Wiadomo je-
dynie, że kocha dziewczynę szczerze i wiadomość o  jej rzekomym 
ślubie z innym mężczyzną wpędza go w rozpacz (Ad. 660–669). 

O  szlachetnym charakterze dziewczyny i  jej nieposzlakowanej 
opinii zaświadcza sama Sostrata. Gdy słyszy o wykradzionej przez 
Eschina heterze, jest zdecydowana oddać sprawę do sądu, bo jak po-

136 Holt N. Parker (1998: 174) zwraca jednak uwagę, że „zatykanie ust” można od-
czytywać także dwuznacznie jako aluzję do irrumatio. Zob. też rozdział Brzyd-
kie słowo w części V (Eufemizmy, niedopowiedzenia i różne obscena).
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wiada, sobie nie ma nic do zarzucenia i nie chodzi tu o szantaż lub 
jakieś postępowanie niegodne jej bądź Pamfili (Ad. 348–349). Ko-
media nie mówi ani słowa o przymiotach ciała lub ducha tej amant-
ki, zdając się na konwencję, która ma podpowiedzieć widzom, że to 
dziewczyna warta zabiegów miłosnych. 

Druga z  amantek jest heterą, zwaną najczęściej cytrzystką  
(Ad. 383, 405, 451, 476, 558, 600, 616, 724, 743, 759, 842, 967). Eschi-
nus porywa ją z domu stręczyciela, by w ten sposób pomóc w miłos- 
nych tarapatach swemu bratu. W tekście sztuki nie pada jej imię, lecz 
manuskrypt bembiński przynosi w nagłówku sceny informację, że 
to Bakchida (Bacchis). Trzeba jednak pamiętać, że antroponim ten 
mógł zostać nadany przez kopistę na wzór heter z innych komedii, 
np. z Za karę czy z Teściowej. Chociaż bohaterka pojawia się na sce-
nie (jako postać niema), to wiemy o niej jeszcze mniej niż o Pamfili. 
Właściwie jedyną informacją jest kwota, za jaką kupił ją stręczyciel – 
20 min, co było raczej typową ceną w komedii (Ad. 191). Taki brak 
informacji na temat amantek jest dość wymowną wskazówką, jaką 
rolę odgrywały dziewczęta w intrydze i akcji scenicznej. 

Podsumowanie

Przegląd amantek pokazuje, że Terencjusz kreował bohaterki miłos- 
nych historii według pewnego stałego schematu. Dziewczęta, które 
od początku sztuki określano jako wolno urodzone Atenki, odzna-
czały się zawsze pozytywnymi cechami – były dobre, kochające i od-
dane. Takim samym charakterem mogły się pochwalić również te, 
które pierwotnie uchodziły za hetery, ale dzięki rozpoznaniu odzy-
skały nie tylko rodzinę, ale i wysoki status społeczny137.

Można zatem powiedzieć, że nie początkowy, ale końcowy status 
takiej bohaterki decyduje o jej cechach charakteru i losie. Wszystkie 
postaci z tej grupy (zob. tab. 8, pierwsza kolumna) mogą bowiem li-

137 Gilula (1980: 147) nazywa je pseudoheterami i podkreśla, że już pojawienie się 
zespołu dobrych cech sygnalizowało odchylenie od wzorca, co zwykle było za-
powiedzią późniejszego rozpoznania. 
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czyć na szczęśliwe rozwiązanie wcześniejszych kłopotów miłosnych 
i uwieńczenie uczucia małżeństwem. 

Na zasadzie kontrastu najłatwiej byłoby uznać, że amantki 
w drugiej grupie (zob. tab. 8, druga kolumna), czyli hetery, są cy-
niczne, zachłanne i niezdolne do szczerej miłości, dlatego w finale 
zostają opuszczone przez dotychczasowych adoratorów i ich związ-
ki nie mają szczęśliwego zakończenia. Tak się przecież dzieje z Bak-
chidą w komedii Za karę. Podobnie można interpretować los am-
biwalentnej Taidy z  Eunucha, która w  finale oprócz ukochanego 
Fedriasza zostaje uszczęśliwiona też drugim kochankiem. A Bakchi-
da z Teściowej, choć prócz wad jest wyposażona również w wiele za-
let, utraciła swego Pamfila. 

Jednak nie wszystkie hetery spotyka odrzucenie. Reguły w  tej 
materii pomoże ustalić klasyfikacja wątków miłosnych, którą Plu-
tarch (Quaes. con. 712C) wkłada w usta Diogenianosa. Wprawdzie 
rzecz dotyczy komedii Menandra, ale w obrębie greckiej komedii no-
wej i palliaty funkcjonują przecież te same schematy i rozwiązania138.

Diogenianos dzieli bohaterki miłosnych wzruszeń na dwie gru-
py. Pierwsza z nich to dziewice, które zostają uwiedzione, a następ-
nie poślubione, bo ich romansowe perypetie nie mogą skończyć się 
inaczej niż małżeństwem. Druga kategoria to hetery. Te zachłanne 
i  bezwstydne tracą dotychczasowego kochanka i  sponsora; te zaś, 
które okazują się czułego serca, mogą liczyć na szczęśliwe zakoń-
czenie miłosnych kłopotów139. Tu funkcjonują dwa typy rozwiązań: 
część tych dobrych heter zostaje rozpoznana jako wolno urodzone 
Atenki, co pozwala na legalne małżeństwo (tę grupę postaci zdefi-
niowaliśmy w tabeli jako panny). Pozostałe mogą liczyć ze strony oj-
ców lub opiekunów na akceptację swojego związku z ukochanym.

138 Anderson (1984: 124–132) dowodzi, że Terencjusz nie bez pewnych zmian 
wykorzystuje Menandrowe schematy dotyczące miłosnych perturbacji. 

139 Brown McC (1990a: 244–245), omawiając intrygi miłosne z  heterami w  tle, 
zwraca uwagę, że nie zawsze w komediach szczęśliwe zakończenie musi ozna-
czać zawarcie małżeńśtwa. W  sześciu sztukach Plauta i  trzech Terencjusza 
(Eun., Ph., Ad.) młodzieńcy kontyuują swoje romanse z dziewczynami, które 
nie zostały rozpoznane jako wolno urodzone Atenki. 
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A zatem można powiedzieć, że los hetery nie zawsze jest zde-
terminowany jej statusem społecznym, ale zawsze jej charakterem. 
Taka klasyfikacja napotyka na duże utrudnienia, jak bowiem wcześ-
niej wykazaliśmy, trudno jednoznacznie uznać którąś z  Bakchid 
(Ht., Hec.) czy Taidę (Eun.) za dobrą lub złą140. Gdyby jednak poku-
sić się o eksperyment i założyć relację zwrotną między charakterem 
a losem bohaterki (jest złą heterą, więc zostaje odrzucona; i zostaje 
odrzucona, więc jest złą heterą), to należałoby zdefiniować obie Bak-
chidy (Ht., Hec.) jako bohaterki negatywne, ponieważ żadna z nich 
nie zyskała pełnej akceptacji dla swojego związku i definitywnie mu-
siały się rozstać z ukochanymi. Taida (Eun.) wprawdzie utrzymała 
swoją relację z Fedriaszem, ale za cenę dodatkowego kochanka, któ-
ry będzie pokrywał wydatki. 

Na uwagę zasługuje też związek między cechami bohaterki 
a częstotliwością jej występowania na scenie. Dziewczęta o czułym 
sercu (panny, panny uchodzące za hetery, dobre hetery) prawie nie 
pojawiają się przed oczyma widza, a jeśli już wchodzą na scenę, to 
jedynie na moment141 – jakby poeta uważał, że pozytywna bohaterka 
jest mało interesująca. 

140 Duncan (2006: 152–155) podkreśla, że u Terencjusza hetery są zawsze prezento-
wane ambiwalentnie, ale jest możliwa też pewna gradacja. Najłatwiejsza do zde-
finiowania jako meretrix mala jest Bakchida z Za karę, najtrudniej zaś udowod-
nić złe cechy Bakchidzie z Teściowej. 

141 Trudno nie pamiętać, że Chryzyda (An.) umiera jeszcze przed rozpoczęciem 
sztuki, a Filota (Hec.) nie wychodzi poza rolę wyznaczoną jej w ekspozycji (per-
sona protatica).





rozdział 7
Typy zawodowe: żołnierz (miles),  

pasożyt (parasitus), stręczyciel (leno)

Terencjusz zawsze więcej uwagi poświęcał typom rodzinnym niż za-
wodowym. W kręgu jego zainteresowania rzadko więc pojawiają się 
maski dominujące w burleskowym teatrze Plauta. Brak takich po-
staci jak żołnierz, pasożyt czy stręczyciel Terencjusz rekompensował 
wnikliwie nakreślonymi portretami ojców i młodzieńców. 

Tab. 9. Typy zawodowe w komediach Terencjusza

Tytuł sztuki Żołnierz 
(miles)

Pasożyt
(parasitus)

Stręczyciel
(leno)

Andria
Heauton
Eunuchus Trazon Gnaton
Phormio Formion Dorion
Hecyra

Adelphoe Sannion

Trzykrotnie jednak wprowadził do swoich komedii postaci zawodo-
we (Eun., Ph., Ad.). Tylko pasożyt Formion (Ph.) otrzymał główną 
rolę w intrydze i stał się bohaterem tytułowym, ale trzeba przyznać, 
że komediopisarz nie pozwolił sobie na pobieżne potraktowanie 
pozostałych postaci – Trazona, Gnatona (Eun.) czy Doriona (Ph.). 
Wprawdzie występują zwykle na drugim planie, pełniąc funkcję 
czarnego charakteru, który staje się celem intrygi, ale poeta z wiel-
ką starannością wyposażył te maski w cechy z jednej strony nawią-
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zujące do konwencji, z drugiej zaś nadające indywidualne i niepo-
wtarzalne rysy. 

W jego komediach jest dwóch pasożytów i dwóch stręczycieli, 
ale każdy z nich jest inny, choć mają zgodnie z  regułą palliaty ten 
sam zestaw cech podstawowych. Terencjusz traktuje każdego ze 
swych bohaterów w sposób szczególny, a pomysłowość w wyszuki-
waniu cech dystynktywnych, które mieściłyby się w konwencji, ale 
jednocześnie nadawały rys oryginalności, zasługuje na podziw.

Eunuch

Komedia Eunuch jest jedyną sztuką Terencjusza, w  której pojawia 
się tak lubiana przez Plauta postać żołnierza samochwała. Kome-
diopisarz uwzględnił obowiązującą w kreśleniu tej maski konwen-
cję, swego bohatera wyposażył jednak w szczególne, niewykorzysta-
ne dotąd cechy. 

Samo imię Trazon (Thraso), pochodzące zapewne od θρασύς 
(thrasýs) – „odważny, śmiały”, ale też „ryzykowny, krzykliwy”, czyli „Zu-
chwalec”, „Krzykacz”, nawiązuje do tradycji antroponimów nadawa-
nych tej postaci. Żołnierz nosił bowiem zwykle imię wskazujące na 
jego hałaśliwe poczynania, mordercze zapędy i  nieustraszoną wa-
leczność142. Trzeba jednak dodać, że imię Terencjuszowego bohate-
ra jest autentyczne i szczyciło się nim w Atenach wielu spadkobier-
ców znakomitych rodów143. Z drugiej strony idealnie nadaje się dla 
żołnierza w komedii144. 

142 Punktem odniesienia dla Terencjusza są komedie Plauta, w których wręcz roi 
się od żołnierzy samochwałów. Nie wszyscy mają imiona, ale ci, którzy je po-
siadają, szczycą się antroponimem podkreślającym odwagę i  waleczność; np. 
Cleomachus – „sławny z  walki” (Bacch.), Therapontigonus Platagidorus – 
„urodzony do służby i  czyniący wiele hałasu” (Curc.), Antamoenides – „sta-
jący w obronie” (Poen.), Polymachaeroplagides – „często atakujący mieczem” 
(Pseud.), Stratophanes – „wsławiony w armii” (Truc.), Pyrgopolynices – „zdo-
bywający wiele wież” (Mil.). 

143 Donat (ad Eun. 455) podaje, że imię Trazon uchodziło zarówno za szlachetne 
(np. u oratora czy filozofa), jak i za obraźliwe (np. u żołnierza). 

144 U Menandra (Misoumenos) pojawia się żołnierz Thrasonides.
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Trazon jest w Atenach pozbawionym znaczenia cudzoziemcem 
(Eun. 759–760). Właśnie przybył z Rodos, gdzie przypadkiem na-
był na licytacji Pamfilę, którą hetera chciałaby teraz dostać od niego 
w prezencie (Eun. 134–142). Wszystko wskazuje na to, że żołnierz 
już wcześniej zetknął się z Taidą i łączyła ich zażyłość – ona nazywa 
go swoim przyjacielem, a pasożyt, przypominając, że hetera zawsze 
chętnie przyjmowała prezenty od Trazona, sugeruje ich dłuższą zna-
jomość (Eun. 447–450).

Podstawowy schemat tej postaci spełnia wymagania konwencji. 
Żołnierz sam się chwali i domaga się, by chwalili go inni. Szcze-
gólnie wyraźnie widać nawiązanie do reguł palliaty w akcie III, sce-
nie pierwszej. Dialog między Trazonem a jego pasożytem Gnatonem 
bardzo przypomina podobny duet z komedii Plauta Żołnierz samo-
chwał (Mil. 1–78)145. W obu sztukach żołnierz chełpi się swymi przy-
miotami, a pasożyt ma mu ochoczo w tym pomagać. 

Podstawowa różnica, a  tym samym oryginalność Terencjusza 
w obrazowaniu tej maski, polega na tym, że Trazon nie przechwala 
się ani swymi czynami wojennymi, ani powodzeniem u kobiet, ani 
boskim pochodzeniem czy koligacjami, ani nawet bogactwem. Tra-
zon ma dwa atuty, dla których domaga się uznania: przede wszyst-
kim jest nieoceniony w wyświadczaniu ludziom przysług, co przy-
sparza mu ogromnej wdzięczności. Nawet król wysoko ceni sobie 
jego usługi i towarzystwo (Eun. 395–398). I jak żołnierz mówi o so-
bie (Eun. 1092): 

numquam etiam fui usquam quin me omnes amarent plurimum.

Jeszcze się nie zdarzyło, abym się gdzieś pojawił,
a wszyscy mnie nie kochali.

145 Obie sceny wykazują podobieństwo nie tylko pod względem układu między 
żołnierzem a  pasożytem, ale także treści. W  obu komediach żołnierz doma-
ga się szczegółów na temat laudacji wygłaszanych pod jego adresem przez ko-
biety; w obu wypadkach pasożyt musi wysłuchać tego, co już doskonale zna, 
i w obu wypadkach wspomina się słonie; zob. Mil. 59–65 i Eun. 391–392; Mil. 31– 
–32 i Eun. 421–422 oraz Mil. 30 i Eun. 412–413.
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Drugim powodem do chwały jest jego dowcip i poczucie hu-
moru – towarzysko jest wprost nieoceniony146. W rzeczywistości jed-
nak opowiada stare żarty, których biedny pasożyt musi wysłuchiwać 
tysiąc razy (Eun. 407, 415–430). 

Pozostałe cechy, w  jakie Terencjusz wyposażył żołnierza, są 
ukłonem w stronę konwencji obowiązującej w palliacie. 

Trazon tradycyjnie już nie grzeszy dobrymi manierami. Kie-
dy spotyka Taidę, nie traci czasu na kurtuazyjne powitania, ale od 
razu obcesowo domaga się podziękowań za Pamfilę (Eun. 455–457). 

Do typowych cech żołnierza należy też jego tchórzostwo, któ-
re widz oglądający Eunucha na scenie ma okazję zobaczyć na własne 
oczy. Kiedy bowiem Trazon przeprowadza oblężenie domu hetery, 
rozstawia swoje wojsko złożone z podkuchennych w taki sposób, by 
sam mógł schować się za nimi z tyłu. Zanim jednak ruszy do ataku, 
zamierza pertraktować, a gdy podjęte przez niego starania zawodzą, 
postanawia zgodzić się na wszystko, byle tylko odzyskać względy  
Taidy. Zresztą nawet negocjacje w tej sprawie tchórzliwie zostawia 
pasożytowi (Eun. 782, 789, 1026, 1053–1055). 

Wprawdzie Trazon nigdzie nie chwali się zasobami finansowy-
mi, ale pasożyt wielokrotnie zapewnia, że jego – w jakże dosłownym 
znaczeniu – chlebodawca dysponuje pokaźnym majątkiem (Eun. 
1078, 1082, 1087). A przy tym wszystkim jego głupota czyni go nie-
groźnym. 

Żołnierz daje popis bezmyślności za każdym razem, gdy wkra-
cza na scenę. Przede wszystkim nie potrafi właściwie interpretować 
tego, co wokół niego się dzieje: pasożyta uważa za przyjaciela, Chre-
mesa za rywala, Taidę podejrzewa o zazdrość z powodu Pamfili. Naj-
bardziej jednak jego głupotę podkreśla właśnie pieczeniarz. Oto jak 
Fedriaszowi rekomenduje żołnierza jako przyszłego rywala o wzglę-
dy hetery (Eun. 1079–1080):

146 Cynthia Damon (1997: 85) zwraca uwagę, że Trazon prezentuje tu cechy paso-
żyta – pozostaje do dyspozycji króla, spełnia jego życzenia i zabawia go swoimi 
żartami. Tworzy się więc niejako pewnego rodzaju piramida, w której każdy pa-
sożyt ma swojego pana, który z kolei staje się pasożytem w zestawieniu z kimś 
bogatszym i znaczniejszym. 
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fatuos est, insulsus tardus, stertit noctes et dies:
neque istum metuas ne amet mulier: facile pellas ubi velis.

Jest głupi, ordynarny, nudny, dzień i noc chrapie, więc nie musisz się 
obawiać, że go pokocha. A jak będziesz chciał, łatwo go wyrzucisz za 
drzwi. 

Nieodłącznym towarzyszem żołnierza, jego pomocnikiem, powier-
nikiem i podporą jest pasożyt Gnaton (Gnatho). Trazon nigdy nie 
pojawia się na scenie sam, pieczeniarz natomiast jako totumfacki 
swego patrona załatwia niekiedy dla niego różne sprawy, wiec wy-
stępuje także bez militarnego towarzysza147. 

Podobnie jak żołnierz, tak i  pasożyt został przez Terencjusza 
wykreowany zgodnie z  konwencją. Ma imię mówiące, bo γνάθος 
(gnáthos) znaczy „szczęka”, „żuchwa”148. łatwo więc domyślić się, że 
w ten sposób wyeksponowano jednocześnie dwie charakterystycz-
ne cechy pasożyta wymagające nieustannej pracy ustami: jego nieza-
spokojoną żarłoczność i nieustanne zabawianie żartami czy też ob-
sypywanie pochlebstwami.

Jak przystało na pieczeniarza, Gnaton jest zawsze głodny i  je-
dzenie stanowi dla niego sprawę najwyższej wagi. Zaświadcza o tym 
swoim wyglądem: cerą i masą ciała, a także bliskim i częstym kon-
taktem z  różnego rodzaju handlarzami żywności (Eun. 242, 256– 
–259). Myśli nieustannie o jedzeniu, dlatego gdy spotyka Taidę, to 
zamiast pozdrowień ponagla ją, by wreszcie udali się na ucztę. Gdy 
żołnierz za wstawiennictwo u Fedriasza obiecuje mu nagrodę, jakiej 

147 Duet złożony z żołnierza i pasożyta wkracza trzykrotnie, pozostając na deskach 
niekiedy przez dwie lub trzy sceny – III, 1–2; IV, 7; V, 7–9. Tylko raz, zanim się 
jeszcze Trazon pojawi, Gnaton występuje sam – II, 2. 

148 Antroponim ten zrobił prawdziwą karierę i pojawia się w całej literaturze jako 
typowe, wręcz synonimiczne określenie pasożyta. Gnatona wprowadza: Longos 
(Daphnis i Chloe 4, 11); Eurypides (fr. 282); Plutarch (Quaest. conv. 707E); Lu-
cyliusz (843, 845). Imię to pojawia się też w komedii Menandra (Colax), ale po-
stać pasożyta z tej sztuki, która stała się pierwowzorem dla Terencjusza, nosiła 
imię Στρουθίας (Struthías; Atenajos 10, 434c; 11, 477f; Plutarch, De adulat. 57A.). 
Austin (1922: 112) popiera tezę Fabii (1895: 49), że Terencjusz zmienił imię pa-
sożyta na Gnatho (Gen. Gnathonis), by uzyskać humorystyczne podobieństwo 
brzmienia do Plato (Gen. Platonis). 
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tylko zażąda, pasożyt życzy sobie mieć nielimitowany wstęp do jego 
domu. A gdy udaje mu się wreszcie pozyskać przychylność Fedriasza 
i zawrzeć układ, oczekuje z kolei od młodzieńca, że w zamian przyj-
mie go do kompanii i będą wspólnie biesiadować. Tym sposobem od 
obu stron dostaje w nagrodę darmowe utrzymanie (Eun. 459, 1058–
–1059, 1084–1085).

Gnaton zasłużył na swoje imię także niemilknącą, kwiecistą 
wymową oddaną na usługi żołnierza149. W jego języku pojawiają się 
liczne figury retoryczne, są tam antytezy, metafory, paradoksy, gry 
słowne wykorzystujące podobieństwa brzmieniowe, nagromadze-
nie synonimów i powtórzeń (Skwara 2005b: 316–318, przypis 36, 37 
i 41; 333–334, przypis 56 i 57). Oczywiście nie brak wśród nich sko-
jarzeń z jedzeniem i piciem. Nade wszystko jednak pasożyt odzna-
cza się egzaltacją. Zamiast zwyczajnie pozdrowić niewolnika, zwra-
ca się do niego przesadnie czułostkowym zwrotem (Eun. 270–271): 

plurima salute Parmenonem
summum suom inpertit Gnatho. 

Gnaton pozdrawia z wielką czułością swojego czcigodnego Parmenona.

Wszystko w jego języku jest karykaturalnie wyolbrzymione – na py-
tanie, czy hetera cieszyła się z prezentu odpowiada: „ogromnie” („in-
gentis [gratias]”), a wystarczyłoby zwykłe słówko „bardzo” („magnas”, 
Eun. 392). Pasożyt jednak musi być elokwentny, by wymową jak naj-
lepiej służyć żołnierzowi i  by podrzucić zręczne pochlebstwo, gdy 
tylko rozmówcy zabraknie słów (Eun. 399–406). W końcu kłopoty 
finansowe zmuszą go do jeszcze bardziej uciążliwej służby. Gnaton 

149 Komedia grecka prawdopodobnie wyróżniała dwie odmiany tego rodzaju bo-
hatera: zainteresowanego jedzeniem pasożyta (parasitos) i  zaspokajającego 
cudzą próżność pochlebcę (colax). Świadczą o tym zarówno osobne omówienia 
tych postaci u Atenajosa (parasitoi: 6.234C–6.248C; kolakes: 6.248C–6.262A), 
jak i  oddzielnie wymienione maski w  katalogu Polluxa. Brown (1992: 105) 
uważa jednak, że Terencjusz oba te terminy traktował wymiennie, a jego Gna-
ton jest znakomitym przykładem połączenia obu tych masek.
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jest bowiem biedny, ponieważ – jak się można domyślać – przejadł 
całą ojcowiznę (Eun. 234–235). 

Zgodnie z konwencją palliaty pieczeniarz zwykle „odgrywał rolę 
wesołka” lub „służył za chłopca do bicia”, ale – jak mówi Gnaton – 
jego profesja miała takie oblicze w zeszłym stuleciu (Eun. 244–246). 
Nazywa siebie wręcz prekursorem i wynalazcą nowej metody ło-
wienia zdobyczy. Owo nowatorstwo zyskuje mu nawet ucznia, co – 
zdaniem pasożyta – nie powinno budzić żadnego zdziwienia. Skoro 
istnieje szkoła platoników, dlaczego nie miałaby istnieć szkoła gna-
toników (Eun. 260–264). Gnaton więc, jak przystało na nauczycie-
la, daje wykład150 własnej filozofii czy raczej teorii postępowania, któ-
ra sprowadza się do zgadzania się ze wszystkimi, ze wszystkim i na 
wszystko (Eun. 248–253):

est genus hominum qui esse primos se omnium rerum volunt
nec sunt: hos consector; hisce ego non paro me ut rideant,
sed eis ultro adrideo et eorum ingenia admiror simul.
quidquid dicunt laudo; id rursum si negant, laudo id quoque;
negat quis: nego; ait: aio; postremo imperavi egomet mihi
omnia adsentari. is quaestus nunc est multo uberrimus.

Oto istnieją ludzie, którzy chcą być we wszystkim najlepsi, ale nie są. 
Za nimi właśnie chodzę. I to nie ja im się podkładam, żeby kpili sobie 
ze mnie, ale sam śmieję się z dowcipów i równocześnie podziwiam ich 
poczucie humoru. Chwalę ich, cokolwiek aprobują, jeśli zganią, to tak-
że ich chwalę. Gdy ktoś zaprzeczy, to i ja zaprzeczam, gdy potwierdza, 
to i  ja potwierdzam. W  końcu sam sobie rozkazałem zgadzać się na 
wszystko. Teraz ten sposób zarobkowania jest szalenie opłacalny.

Terencjusz zadbał także, by Gnaton miał okazję zademonstrować 
swoje teorie w praktyce. Kiedy zjawia się żołnierz, pasożyt zachowu-
je się zgodnie z głoszonymi regułami – potwierdza przypuszczenia 
żołnierza, że hetera bardzo cieszyła się z prezentu, chwali jego dow-
cipy, każe sobie po raz kolejny opowiedzieć słyszane po tysiąc razy 

150 Forehand (1985: 80) nazywa ten monolog enkomionem – pochwałą takiego sty-
lu życia. 
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żarty i śmieje się z nich nawet wtedy, gdy już dawno przebrzmiały 
(Eun. 391–430, 497). 

Mimo zapewnień Gnatona o  duchowym wymiarze jego usług 
dla żołnierza trzeba podkreślić, że spełnia on też zlecenia czysto  
fizycznej natury – często gra rolę chłopca na posyłki. Na przykład 
heterze Taidzie dostarcza prezent i zaproszenie na biesiadę, a potem 
ma ją na tę ucztę eskortować. Kiedy jednak Trazon postanawia sam 
jej towarzyszyć, wysyła Gnatona przodem, by sprawdził, czy wszyst-
ko jest gotowe (Eun. 265–266, 494, 499–500). 

Ponadto Gnaton także z własnej inicjatywy stara się pomagać 
Trazonowi we wszystkich jego działaniach151. To właśnie pasożyt, 
przestrzegając Chremesa, by uważał komu grozi, a potem litując się 
nad nim, że zrobił sobie wroga z takiego człowieka, potrafi wytwo-
rzyć wokół żołnierza aurę walecznego i  dzikiego męża (Eun. 799, 
802). Gnaton także, znając ludzką, a nade wszystko kobiecą naturę, 
udziela swemu patronowi mądrych rad, by w kontaktach z Taidą po-
służyć się zazdrością lub pozorną obojętnością i chłodem (Eun. 434–
–450, 811–813). W końcowej scenie zaś staje się jego ambasadorem 
negocjującym nie tylko pokój, ale i  zasady dalszej niekonfliktowej 
koegzystencji wraz z Fedriaszem w domu hetery (Eun. 1068–1091). 

Pozycja Gnatona przy boku głupiego żołnierza, któremu na do-
datek jeszcze bezwstydnie schlebia, odbiera mu godność i sympatię. 
Nawet niewolnik pozwala sobie na niewybredne żarty z niego i po-
suwa się do obelg (Eun. 489–491). Ale ten bystry i przebiegły darmo-
zjad, obierający łatwą i przynoszącą korzyści profesję, nie jest po-
zbawiony inteligencji. Doskonale zdaje sobie sprawę, jaki poziom 
prezentuje jego chlebodawca. Dlatego nie szanuje go, o czym świad-
czą nie tylko kąśliwe, czynione za plecami uwagi (Eun. 422, 783, 
1079, 1085–1087, 1093), ale także sposób, w jaki z nim rozmawia, 
który jest obliczony na dwuznaczną interpretację. Chwaląc żołnie-
rza i prawiąc mu komplementy, Gnaton balansuje między pochleb-

151 Michael Fontaine (2007: 486) sugeruje, że w określeniu tej postaci (Eun. 30) pa-
rasitus colax – „pasożyt pochlebca” wyraz colax należy odczytywać nie jako zapis 
greckiego słowa, ale jako łaciński hapax legomenon utworzony od czasownika 
colere – „dbać” (per analogiam do edax, rapax), co kładłoby nacisk na zabiega-
nie pasożyta o przyjaźń z żołnierzem, starania, w tym także pochlebstwo. 
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stwem a drwiną. Nie wiadomo więc, czy komentując przechwałkę 
Trazona (o powierzeniu mu całego wojska) okrzykiem „zadziwiają-
ce” („mirum”), ma na myśli, że to „godne podziwu” czy też „budzące 
zdziwienie”. Kiedy słyszy od żołnierza, że w pobliżu króla mogą być 
tylko nieliczni, mówi, że chyba raczej nikt, skoro władca ma przy so-
bie Trazona. I znów nie wiadomo, czy należy przez to rozumieć, że 
nikt więcej królowi już nie jest potrzebny, czy że nikt więcej nie chce 
być w towarzystwie żołnierza, nawet za cenę oddalenia się od wład-
cy. A gdy Trazon żałuje, że sam nie wpadł na to, jak sobie radzić z he-
terą, pasożyt tłumaczy tę nieporadność wyłącznie brakiem czasu na 
zastanowienie i dodaje pochlebstwo. Mówi, że byłoby lepiej, gdyby 
to Trazon znalazł rozwiązanie. Taka wypowiedź może znaczyć, że 
Trazon miałby pewnie lepszy pomysł (gdyby go miał) lub też że Tra-
zon sam powinien radzić sobie ze swoimi problemami (Eun. 403, 
409, 453). Takich dwuznacznych kwestii z ust wymownego Gnato-
na pada więcej, co czyni z niego typowego pasożyta o nietypowych 
umiejętnościach. 

Pasożyt Formion

W Pasożycie Formionie Terencjusz raz jeszcze wprowadza pieczenia-
rza do swej komedii, ale tym razem nie jako postać dalszego planu. 
Obdarza go tutaj nie tylko główną, tytułową rolą, lecz czyni z niego 
pomysłodawcę i realizatora całej intrygi. Nie trzeba też dodawać, że 
pasożyt Formion (Phormio) różni się od swego kolegi z Eunucha, 
Gnatona. Bo choć obaj wykazują cechy pozwalające określić ich jako 
pieczeniarzy, to każdy został wyposażony w rys wyjątkowy, podkreś- 
lający ich indywidualność. 

Formion, jak przystało na pasożyta, żywo interesuje się jedze-
niem i ucztami na cudzy koszt152. Z niekłamanym zachwytem mówi 

152 Barsby (1991: 98) twierdzi za Donatem (ad Ph. 339), że to Terencjusz niejako 
dodatkowo wyposażył swego bohatera w typowe dla pasożyta zainteresowanie 
jedzeniem i piciem. W ten sposób sugeruje, że grecki pierwowzór nie był pa-
sożytem, a być może jedynie sykofantą. Damon (1997: 93–94, przypis 40 i 97–
–98) argumentuje, że gdyby Formion nie był pasożytem, nie miałby żadnego 
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o biesiadach, a ich fundatora jest gotów uważać za boga z powodu 
znakomitości serwowanych potraw (Ph. 341–345)153. Nazywa sie-
bie „głodomorem” („homo edax”, Ph. 335), a  przymiotnik ten był 
zarezerwowany dla pasożyta154. Kiedy na końcu sztuki Nauzystrata 
oświadcza, że z wdzięczności zrobi wszystko, czego tylko sobie For-
mion zażyczy, ten chce jedynie tego, czego zawsze domaga się paso-
żyt – zaproszenia na ucztę (Ph. 1053). 

Formion, podobnie jak pieczeniarz z Eunucha, odznacza się elok- 
wencją. Jego język jest pełen barwnych porównań i metafor, zaska-
kujących skojarzeń, hiperboli, powtórzeń, żartów i  gier słownych 

interesu, by pomagać młodzieńcom i przez swe oszukańcze sztuczki narażać się 
na hańbę. W roli tej nie mógł też pojawić się sprytny niewolnik, bo nie miał-
by wtedy prawa wnosić oskarżenia przed sądem ani poślubić wolno urodzo-
nej, choć biednej dziewczyny, czego wymaga intryga komedii. Ponadto fakt, 
że Formion jest pasożytem dbającym tylko o swój własny interes, sprawia, że 
ojcowie bardzo długo nie podejrzewają żadnego podstępu (zob. Ph. 766–770). 
A kiedy wreszcie posądzają Formiona o pomoc młodzieńcom w ich miłosnych 
tarapatach, zarzucają mu, że chce poślubić Fanię, by potem pozwolić Antifono-
wi mieszkać z nią pod swoim dachem (Ph. 933–934). Tego rodzaju przysługę był 
zdolny wyświadczyć tylko pasożyt, bo tylko on nie miał zasad i poczucia godno-
ści. Bez względu na to, kim była postać w greckim oryginale, Terencjuszowy For-
mion jest pasożytem, co potwierdza nawet Donat (ad Ph. 315, 327, 344, 348, 385). 

153 Passus ten sprawia trudność badaczom, ponieważ w komedii nie pojawia się in-
formacja, kogo Formion uważa za fundatora owych biesiad. Donat podkreśla, 
że Terencjusz nie przejął go z oryginału greckiego, od Apollodora. Dlatego nie 
dziwi, że Barsby (1991: 99) uznaje go za zupełnie niepowiązany z fabułą sztu-
ki. Martin (1956: 117) widzi w owym hojnym fundatorze Antifona, ale podkreś- 
la brak spójności, ponieważ chłopiec nie jest patronem pasożyta. Frangoulidis 
(1995: 397–403 i 425) dowodzi zaś, że Formion ma na myśli samego siebie i to 
on zaprasza niewolnika Getasa na ucztę. Badacz łączy to z późniejszą informa-
cją o piciu wina u pasożyta (Ph. 837). Ponadto widzi w tym przenośnię, w któ-
rej prezentowanie Formiona jako gospodarza pysznej biesiady jest zapowiedzią 
jego roli jako quasi-„autora” (zob. poniżej przypis 158 w części III), samo jedze-
nie zaś i obiad metaforą komedii i przedstawienia.

154 Terencjusz dwukrotnie wymienia głodnego pasożyta (parasitus edax) wśród ty-
powych masek palliaty (Ht. 38, Eun. 38). Ponieważ jednak na liście tej znajdu-
je się także bezczelny sykofanta (sycophanta impudens), należy przypuszczać, 
że komediopisarz dostrzegał różnice w kreacji obu tych postaci. Formion jest 
właśnie przykładem skrzyżowania tych dwóch masek. 
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(Ph. 127, 318, 326, 330–332, 342–343, 439, 974–975, 1015, 1026). 
I nie brak w nim aluzji do jedzenia. 

Obu pieczeniarzy łączy też wyznawanie pewnej filozofii życiowej, 
choć u każdego z nich wygląda ona inaczej. Formion, mimo charak-
terystycznego dla pasożyta zainteresowania jedzeniem, prezentuje 
typ bezczelnego sykofanty (sycophanta impudens), czyli hochszta-
plera, donosiciela. Terminem tym określano w Atenach oficjalnego 
denuncjatora155, który wnosił publiczne oskarżenie i wszczynał pro-
ces sądowy, a w ten sposób otrzymywał część majątku swego prze-
ciwnika. Formion pojawia się właśnie w  takiej roli – osoby, która 
wystąpiła z doniesieniem, że Antifon jest jedynym krewnym osiero-
conej dziewczyny, więc musi się z nią ożenić (Ph. 127–132).

Zapewne oskarżenie wniesione przez pasożyta przeciwko An-
tifonowi nie było okazjonalną przyjacielską przysługą156, ale – jak 
można wnosić z jego własnych słów – stanowiło pewien styl życia, 
filozofię stworzoną na własne potrzeby, podobną do tej, jaką w Eu-
nuchu miał Gnaton. Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że 
Gnatonowi zależało na pozyskaniu czyjejś przychylności, akceptacji, 
w końcu na dopuszczeniu do konfidencji, a Formion przede wszyst-
kim poluje na ludzi, by wyciągnąć od nich pieniądze. Jego mądrość 
życiowa polega na tym, że za cel swoich działań obiera zawsze oso-
by niegroźne, bez znaczenia i wpływów. Czuje się wtedy bezkarny, 
a jego poczucie bezpieczeństwa jest tym większe, że sam niczym nie 
ryzykuje, bo nic nie posiada. Swoje credo przedstawia za pomocą 

155 Matthew R. Christ (1992: 342) podaje, że określenie „sykofanta” stosowało się 
nie tylko do osób wnoszących oficjalne oskarżenie, ale także do wszystkich po-
dejrzanych o udział w tego rodzaju procederze, a więc do zamieszanych w szan-
taż, krzywoprzysięstwo czy współpracę z ludźmi składającymi fałszywe donosy.

156 Motywacje Formiona nie są w żadnym razie altruistyczne i nie wynikają z przy-
jaźni, choć obaj młodzieńcy tak właśnie chcieliby postrzegać jego działania. Jo-
seph Andrew Smith (2004: 88–92) uważa, że pasożyt oferuje swą pomoc z myślą 
o korzyściach długoterminowych. Zdaje sobie sprawę, że ułatwienie Antifono-
wi małżeństwa jest krokiem w kierunku dorosłości, a  zatem chłopiec wkrót-
ce stanie się mężczyzną, który jako patron otoczy opieką swego wcześniejszego 
wybawcę. Wprawdzie w tekście nie ma ani słowa o „szykowaniu sobie patrona”, 
ale Antifon dwukrotnie (Ph. 162–176, 465–470) zastanawia się nad nowym sta-
tusem, jaki dla niego wynika z małżeństwa.
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porównania, którym tłumaczy niewolnikowi, dlaczego jeszcze nikt 
nie oskarżył go o napaść (Ph. 329–336): 

quia non rete accipitri tennitur neque miluo,
qui male faciunt nobis: illis qui nil faciunt tennitur,
quia enim in illis fructus est, in illis opera luditur.
aliis aliundest periclum unde aliquid abradi potest:
mihi sciunt nil esse. dices „ducent damnatum domum”:
alere nolunt hominem edacem et sapiunt mea sententia,
pro maleficio si beneficium summum nolunt reddere.

Bo nie zastawia się sieci na jastrzębie i orły, które mogą nam jeszcze 
tylko przysporzyć dodatkowych kłopotów. łapie się te ptaki, które nic 
złego nie czynią, z nich bowiem jest jakaś korzyść – na tamte szkoda 
zachodu.
Na ludzi, od których można coś wyciągnąć, czyhają przeróżne niebez-
pieczeństwa, ale wszyscy wiedzą, że ja nie mam nic. Powiesz pewnie: 
„Dostanie dłużnik dozór w domu”, ale przecież nikt nie zechce żywić 
takiego głodomora – i moim zdaniem mądrze robi, że nie chce odpła-
cać dobrodziejstwem za wyrządzone szkody.

Inni bohaterowie również widzą w  Formionie donosiciela, hoch- 
sztaplera, aferzystę. Getas, relacjonując swemu koledze Dawuso-
wi rodzaj wyświadczonej przez pasożyta pomocy, przedstawia go 
jako „bezczelnego” („homo confidens”, Ph. 122–123), a w odgrywanej 
przed oczyma Demifona komedii używa nawet mocniejszych słów – 
nazywa go „łapaczem majątków” i  „łamaczem prawa” („bonorum 
extortor, legum contortor”, Ph. 374). Demifon zaś zdaje sobie spra-
wę, że Formion krzywdzi ludzi, a za pieniądze, które od nich dostał, 
będzie mógł żyć, dopóki nie obmyśli następnego oszustwa (Ph. 768– 
–770). Kilkakrotnie też obrzuca pasożyta najgorszymi inwektywa-
mi – „łajdak”, „bydlak” („impuratus”, „impurus”, Ph. 669, 962, 986). 
I  z oburzeniem odrzuca pomysł zawarcia przyjaźni z  człowiekiem 
takiego pokroju (Ph. 431–432). Formion bowiem nie tylko jest po-
zbawiony wszelkich skrupułów etycznych, ale nawet zasad dobrego 
wychowania, czego przykładem może być wywoływanie Nauzystra-
ty przed dom przez wykrzykiwanie jej imienia. Tak mogą nawoły-
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wać się niewolnicy, ale obcy mężczyzna nie ma prawa stać przed do-
mem i wrzeszczeć do cudzej żony, by wyszła na ulicę157. 

Formion kilkakrotnie podkreśla swoje ubóstwo, mówiąc, że 
nic nie posiada, że jest bardzo biedny, zadłużony (Ph. 334, 654–656, 
904). Jeśli przyjąć za prawdę opowieści pasożyta i relację Getasa z ne-
gocjacji z nim w sprawie małżeństwa, to jawi się obraz budzący wie-
le kontrowersji. Dowiadujemy się bowiem, że ojciec Formiona miał 
na Lemnos majątek na tyle duży, by podzielić się nim jeszcze z oj-
cem Fanii (Ph. 364–365). Oczywiście pasożyt – podobnie jak Gna-
ton w Eunuchu – mógł zwyczajnie przejeść ojcowiznę. Ma wpraw-
dzie dom i pole, ale wszystko zastawione (Ph. 661–663). Z drugiej 
jednak strony zdobyte w  wyniku intrygi pieniądze oddaje Fedria-
szowi bez cienia wahania (Ph. 829, 885–887) i nie dość, że sam pije 
u siebie w domu (co jest niebywałe w przypadku pasożyta), to jesz-
cze zaprasza na wino Antifona (Ph. 831–832, 837). 

Niekiedy Formion wchodzi w rolę sprytnego niewolnika, i  to 
nie tylko dlatego, że z  sukcesem aranżuje intrygi. Także jego sto-
sunek do młodzieńców jest wyjątkowy, bo jedynie wierny, odda-
ny sługa może się cieszyć, że uwolni chłopca od trosk finansowych. 
Ponadto oddaje mu też wszystkie zdobyte podstępem pieniądze  
(Ph. 884–889). Również zakończenie komediowej intrygi nasuwa 
przypuszczenia, że postać ta nie jest jedynie pasożytem, bo zwykle 
tego rodzaju persona stawała się ofiarą podstępów. A Formion wy-
chodzi z opresji obronną ręką i jeszcze triumfuje jak sprytny sługa. 

Cechą szczególną Formiona, która ułatwia mu rolę hochszta-
plera-sykofanty, jest niebywała zdolność udawania, grania kome-

157 Barsby (1993b: 331 i 335) uważa tego rodzaju zachowanie Formiona za dowód 
zuchwalstwa i bezczelności. Podkreśla, że w komediach zarówno greckich, jak 
i rzymskich postaci sprowadzały innych przed dom, po prostu pukając do drzwi, 
a u Terencjusza nawet niewolnicy byli przywoływani na zewnątrz przez innych 
(„przywołajcie mi tutaj Dawusa” – „evocate huc Davum”, An. 579). Z pewnością 
Barsby ma sporo racji, trzeba jednak pamiętać, że Formion przywołuje Nauzy-
stratę, gdy sam jest ofiarą fizycznej napaści i nie ma czasu na pukanie do drzwi. 
Można nawet powiedzieć, że jest to stan wyższej konieczności, który usprawie-
dliwia zlekceważenie zasad dobrego wychowania, ale takie zachowanie pasuje 
do osobowości pasożyta, który nic sobie nie robi z norm społecznych. 
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dii, tkania wątków158. Być może właśnie dlatego otrzymał swoje imię, 
w którym pobrzmiewa zdrobnienie greckiego słowa φορός (forós) – 
„kosz, mata”, coś co jest utkane, uplecione (Austin 1922: 34–35).

W Pasożycie Formionie pojawia się po raz pierwszy u Terencju-
sza także stręczyciel. Jak wszyscy parający się tą profesją, Dorion 
(Dorio) jest chciwy oraz pozbawiony serca i przyzwoitości. Widzo-
wie oglądają go tylko raz (III, 2), ale w tej jednej scenie daje praw-
dziwy popis cynizmu. Jest nieczuły na wszelkie błagania, nawet nie 
chce słuchać argumentów zakochanego Fedriasza (Ph. 485–500), 
co sprawia, że zyskuje miano „najbardziej nieludzkiego z  ludzi” 
(„homo inhumanissimus”, Ph. 509). Oburzenie młodzieńca wzbudza 
bowiem niedotrzymanie umowy. Dorion, mimo że przyrzekł Fedria-
szowi dziewczynę i wyznaczył dzień zapłaty, zamierza jeszcze przed 
upływem terminu oddać ją żołnierzowi, który zaoferował gotówkę od 
ręki. W końcu, jak mówi, jest stręczycielem, a w tym zawodzie intere-
sy ubija się z tym, kto pierwszy przyniesie pieniądze (Ph. 532–533). 

Należy podkreślić, że stręczyciel w komediach Terencjusza, choć 
skrojony na Plautyński wzór, wyróżnia się skutecznością. Nie jest 
głupcem, którego można oszukać, i w finale zawsze dostaje swoją za-
płatę159.

W tym kontekście znaczące jest też imię. Dorion pochodzi od 
δῶρον (dóron) – „dar, prezent, łapówka”. Pewnym rysem indywi-
dualnym, wyróżniającym Doriona jest szczególne upodobanie do 
czasownika dare – „dawać, płacić” (Ph. 522, 532–533), którego nie 
zabrakło także w sformułowanym przez niego prawie stręczyciela – 
„ten lepszy, kto pierwszy w dawaniu” („potior sit qui prior ad dan-
dumst”, Ph. 533).

158 Cecha ta jest podkreślana przez Frangoulidisa (1995: 402–422), który meta-
forycznie przypisuje Formionowi rolę poety-komediopisarza, jako że planuje 
intrygi, nadzoruje ich przebieg i  przez to organizuje sztukę. Decyduje nawet 
o „życiu” postaci – ujawnienie bigamii kończy sceniczną egzystencję Chreme-
sa, który nie odzywa się już ani słowem, a pasożyt ogłasza, że umarł, i zaprasza 
na jego pogrzeb (Ph. 1015, 1026). Także Formion przywraca go później do życia, 
namawiając Nauzystratę do darowania mężowi kary (Ph. 1029). 

159 Erich Segal (1987: 81) zwraca uwagę, że u Plauta stręczyciel zawsze jest ukarany, 
natomiast ta sama postać w komediach Terencjusza otrzymuje pełną zapłatę.
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Bracia

Drugi i ostatni z Terencjuszowych stręczycieli występuje w Braciach. 
Podobnie jak jego poprzednik pojawia się na scenie tylko raz, ale za 
to wypełnia cały akt drugi. Można zatem powiedzieć, że w obu przy-
padkach to postać epizodyczna, ale jak to zwykle bywa u Terencju-
sza, jej charakter nie jest schematyczny. 

Stręczyciel Sannion (Sannio)160 zgodnie z  zasadami konwen-
cji powinien być chciwy, pozbawiony wstydu i  przyzwoitości. Nie 
mógłby wykonywać swego zawodu, gdyby było inaczej, ale w kome-
dii eksponuje się cechy, które czynią go zupełnie innym niż kolega 
po fachu, Dorion (Ph.).

Kiedy podczas awantury o porwaną heterę Sannion wzywa lu-
dzi na pomoc, określa siebie jako nieszczęśnika, niewinnego i biedaka 
(Ad. 155). Cała jego postawa zamyka się w tych przymiotnikach. Jest to 
chyba jedyny stręczyciel w całej palliacie, który nie tylko nie wzbu-
dza strachu, ale jeszcze sam drży z trwogi przed swoimi klientami 
i pozwala im się pobić (Ad. 170–173, 199–200, 211–213, 244–245).

Sannion nie atakuje swego agresora, ale grzecznie dopytuje 
o powód napaści (Ad. 177–183), użala się nad sobą, gdera, płacze, 
pokornie prosi, a na koniec na wszystko się zgadza, byleby tylko bez 
dodatkowych awantur wypłacono mu należną sumę (Ad. 248–251, 
276, 280). Na uwagę niewolnika, że mógłby pójść chłopcu na rękę, 
a wtedy zarobiłby jeszcze z procentem, Sannion odpowiada: „Nigdy 
nie byłem aż tak przebiegły. Zawsze wolałem wziąć od razu wszyst-
ko, co mogłem” („ego numquam adeo astutus fui quin quidquid po-
ssem malem auferre potius in praesentia”, Ad. 221–222). Wydaje się, 
że tą właśnie zasadą kieruje się stręczyciel. Zadowoli się wszystkim, 
byle natychmiast. A ponieważ Eschinus zapłacił mu za porwaną he-
terę, nikt już do końca komedii nie zaprząta sobie nim głowy. 

160 Austin (1922: 52) podkreśla niejednoznaczność odczytywania tego imienia. 
Rzymianie przez asocjację z  łaciną zapewne rozumieli to imię jako „strojący 
miny, krzywiący się błazen”. Ci którzy znali grekę, kojarzyli je z aktywnością ty-
pową dla stręczyciela (sannion – „penis”) lub / i z czasownikem σαίνω (saíno – 
„łasić się”), co pozwalało widzieć w tym antroponimie „nadskakującą, płaszczą-
cą się kreaturę”.
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Podsumowanie

Trudno nie spostrzec, że najrzadziej reprezentowane w komediach 
Terencjusza są typy zawodowe. Doskonałym przykładem takiego 
zmarginalizowania stają się stręczyciele – występują jedynie dwa 
razy, a w obu przypadkach ich rola ogranicza się do epizodu. 

Natomiast postać żołnierza i  pasożytów jest dowodem kunsz-
tu, z jakim poeta umiał wykreować nawet takich bohaterów, którym 
zwykle nie poświęcał miejsca na swojej scenie. Trazon i Gnaton to 
typy z komedii, która programowo wzoruje się na Plautyńskich far-
sach. Formion zaś jako tytułowy i dominujący bohater sztuki przy-
pomina podobnych sobie Kurkulionów i  Epidików (Plaut, Curc., 
Epid.). A każda z tych postaci jest wyjątkowa i silnie zindywiduali-
zowana. 

Z mocą więc należy podkreślić, że Terencjusz nie zaludniał swo-
jej komediowej sceny typami zawodowymi nie dlatego, że nie umiał, 
ale dlatego, że nie chciał.



część iv
Motywy





Terencjusz był zainteresowany przede wszystkim portretami psy-
chologicznymi swoich bohaterów i tym zwykle tłumaczy się mniej-
szą niż u  Plauta różnorodność motywów. Niemniej także i  tutaj 
można odnaleźć spopularyzowane przez palliatę wątki tematycz-
ne, takie jak: 

– exilia / profugere militatum – porzucenie domu / zaciągnię-
cie się do wojska z powodu nieszczęśliwej miłości, co dowodzi siły 
uczucia i stanowi argument w dyskusji z ojcem na temat wybranki 
serca (Ht. 117; Ph. 243, 551–552; Ad. 275, 384–385);

– deambulatum abire – wysyłanie postaci na przechadzkę, czyli 
w komediowy niebyt, gdy jej obecność przeszkadza innym bohate-
rom w ich intrygach (Ht. 572, 585–587; Ad. 569–587);

– vicinus / vicina haud diust – niedawne wprowadzenie się sąsia-
da / sąsiadki, wyjaśniające, dlaczego ludzie mieszkający obok siebie 
się nie znają (Ht. 53–55; Eun. 359; Ad. 649);

– servitium amoris – niewola miłosna jako szczególny przypadek 
nieszczęścia zsyłanego przez miłość (Eun. 46–196);

– servus currens – biegnący niewolnik (Skwara 2006a: 38–39, 
przypis 37), czyli posłaniec, z którym więcej utrapienia niż korzy-
ści, bo najpierw nie może znaleźć tego, kogo szuka, a potem trudno 
się doczekać aż powie, co wie (An. 338–345; Ph. 177–199, 841–852; 
Hec. 799–806; Ad. 305–330);

– vera dicendo fallere – oszukiwanie prawdą, czyli intrygowanie 
w myśl zasady „nie mów kłamstw, bo nikt ci nie uwierzy, mów praw-
dę, a pomyślą, że kłamiesz” (An. 488–510; Ht. 766–775).

Toposy te inkrustujące intrygę ograniczają się zwykle do jednej 
sceny i zostały omówione przy okazji rozważań na temat fabuły. 

W  komediach są obecne także bardziej rozbudowane moty-
wy wypełniające kolejne sceny, a  nawet całe akty. Nierzadko mają 
wpływ na podjęcie akcji, jej przebieg i zakończenie. Trzeba podkreś-
lić, że w obrębie tematów, które pojawiają się jako kanwa intrygi czy 
fabuły, poeta wykazuje niezwykłą pomysłowość w ich przekształca-
niu i udoskonalaniu. Trudno znaleźć dwa realizowane identycznie 
schematy wątków. 

Najważniejsze, najczęściej wykorzystywane i  wpływające na 
przebieg całej sztuki są dwa motywy – gwałt i  jego konsekwencje 
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w postaci potomstwa oraz rozpoznanie. Niemniej warto też nakreś- 
lić inne ciekawe rozwiązania fabularne wykorzystywane przez Te-
rencjusza. Przebranie pojawia się tylko raz (Eun.), ale w sposób ho-
listyczny wpływa na wszystko, co zdarza się w tej sztuce. Z kolei dwa 
inne motywy – teatr w teatrze i qui pro quo – zdają się wszechobec-
ne w całej twórczości Terencjusza. 



rozdział 1
Gwałt i rodzące się z niego dzieci

Ten szokujący dzisiejszego widza motyw zgodnie ze współczesną 
moralnością i estetyką wydaje się bardziej odpowiedni dla tragedii, 
trudno bowiem zaakceptować, że przemoc seksualna może być ka-
tegorią komiczną lub będzie miała cokolwiek wspólnego ze szczęś- 
liwym zakończeniem. A  jednak Terencjusz niezwykle chętnie wy-
korzystuje gwałt jako temat organizujący fabułę komedii (An., Eun., 
Hec., Ad.). Wcześniej Plaut również posłużył się wątkiem „wykorzy-
stanej” dziewczyny (Aul., Cist., Truc.), ale w żadnej ze sztuk nie uczy-
nił z niego dominanty1. Terencjusz zaś przeciwnie – nie tylko wpro-
wadza go często, ale też nadaje mu rangę szczególną. Gwałt staje się 
w jego komediach tematem ważnym, centralnym (Ad., Eun.), a nie-
kiedy wręcz dominującym (Hec.). 

Pewnego uściślenia wymaga samo pojęcie, ponieważ w świecie 
komedii jego definicja nie jest jednoznaczna. Dodatkowo mamy tu 
jeszcze do czynienia z pewnego rodzaju podwójnością zjawiska – pal-
liata z definicji prezentuje na scenie bohaterów greckich, ale mówią-
cych po łacinie dla rzymskiej widowni. Postaci zasadniczo są pod-
porządkowane ateńskemu prawodawstwu, ale często ze sceny padają 
łacińskie pojęcia obowiązujące w prawie rzymskim2. Staje się to po-
wodem małego zamieszania terminologicznego. W komediach Te-
rencjusza nie ma większych rozbieżności między zasadami, których 
należało przestrzegać w prezentowanych na scenie Atenach, a tymi, 
którym podlegali widzowie w Rzymie. Gwałt w obu społecznościach 

1 U Plauta pomysł ten pojawia się jedynie trzy razy na 21 komedii. Zawsze jest to 
motyw dalszego planu, odgrywający nieistotną, epizodyczną rolę. Pojawia się 
na końcu sztuki jako dopełnienie intrygi głównej (Aul., Truc.) lub w prologu, by 
uwiarygodnić późniejsze rozpoznanie (Cist.). 

2 Zob. podrozdział „Spoza palliatyˮ w rozdziale 5 części V (Żargon prawny).
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był traktowany podobnie. Nie można jednak zapominać, że publicz-
ność odbierała problemy oglądane w palliacie w kategoriach sobie 
bliskich i  zrozumiałych, czyli obowiązujących w  Rzymie. Dlatego 
omawiając ten motyw i związane z nim przestępstwo, warto odnoto-
wać także rzymskie regulacje prawne. 

Zarówno w  Atenach, jak i  w  Rzymie3 występek tego rodza-
ju obejmował wszelki pozamałżeński kontakt seksualny z  kobietą 
wolno i szlachetnie urodzoną – bez względu na to, czy odbywał się 
z przyzwoleniem skrzywdzonej, czy bez jej zgody. 

Komediowa łacina nie jest dokładna w  określaniu omawiane-
go tutaj czynu. Najczęściej w sztukach pojawia się czasownik com-
primere – co można tłumaczyć jako „obejmować, przygniatać, mieć 
stosunek”. Jeśli pojawia się w odniesieniu do kobiety, nie ma wątpli-
wości, że chodzi o akt seksualny (Hec. 572, 828, 832; Ad. 475)4. Ro-
dzi się tylko pytanie, czy mamy wówczas do czynienia z gwałtem, czy 
z uwiedzeniem, jako że czasownik ten występuje również w kontek-
ście wyraźnie wskazującym na relacje intymne za obopólną zgodą 
(Plaut, Pseud. 66; Amph. 109). 

Niekiedy Terencjusz posługuje się czasownikiem vitiare (Eun. 654, 
858; Ad. 466–467), który można rozumieć zarówno jako „uwo-
dzić”, jak i „gwałcić”, a  także ogólniej „hańbić”. Czasownik tangere 
– „tknąć” (Ad. 686) nie pozwala jednoznacznie zdefiniować, czy do-
puszczono się gwałtu, czy też uwiedzenia5. 

3 Prawodawstwo rzymskie określało to przestępstwo terminem stuprum. Stuprum 
nie występowało w przypadku stosunku z prostytutkami i kobietami o wątpliwej 
reputacji. W okresie republiki było karane przed sądem domowym, choć prze-
prowadzano także postępowanie przed komicjami. Do prawodawstwa karalność 
stuprum wprowadził dopiero cesarz August w 18 r. p.n.e. przez lex Iulia de adul-
teriis coercendis; zob. Wołodkiewicz (1986: 145), Litewski (2003: 43).

4  Podobnie u Plauta (Aul. 689; Cist. 158, 162). Zola Marie Packman (1993: 43) od-
notowuje także inne, aseksualne użycia tego czasownika, co podkreśla niejed-
noznaczność omawianego terminu; zob. Plaut, Pseud. 788; Truc. 262; Teren-
cjusz, Ph. 868; Ht. 590. 

5 Komedie Plauta również nie pomagają ujednolicić definicji. Określają czyn 
jako iniuria – „krzywda” (Aul. 794) czy res mala – „nieszczęście” (Cist. 160), 
a choć wymienienie kary, jaka za to grozi, wyraźnie sugeruje, że chodzi o stu-
prum (De capite comitia – Aul. 700; Truc. 821), nie przynosi to jednak odpowie-
dzi na pytanie, czy dopuszczono się gwałtu czy uwiedzenia, ponieważ oba te 



385ROZDZIAł 1 .  GWAłT I  RODZ ąCE SIę Z NIEGO DZIECI

Niewątpliwie jednak chodzi o  wyrządzenie wolno urodzonej 
dziewczynie krzywdy o podłożu seksualnym. 

Na elementy konstytuujące ten motyw składają się – sprawca, 
ofiara, okoliczności czynu, jego konsekwencje i rodzaj kary będącej 
zadośćuczynieniem. Wszystkie te składniki są kształtowane według 
stałego schematu. 

Sprawcą czynu jest młodzieniec, jako że tylko jemu Terencjusz 
przyznaje prawo do miłości i  to wyłącznie jemu zdarza się popeł-
nić omawiany tutaj występek, którego źródeł należy doszukiwać się 
w młodości i związanej z nią gorącej krwi.

Ofiarą okazuje się zawsze wolno urodzona córka obywatela, 
którą określa się jako virgo, czyli dziewicę, co należy odczytywać nie 
tylko jako typ maski teatralnej, ale często także w sensie biologicz-
nym (Ad. 474; Eun. 654, 858; Hec. 574). W tej sytuacji każdy kontakt 
seksualny – zarówno z przyzwoleniem dziewczyny (uwiedzenie), jak 
i wbrew jej woli (gwałt) – podlegał karze. 

W komedii virgo jest do tego stopnia bierna, że nigdy nie poja-
wia się na scenie. W kilku wypadkach jedynie słychać, jak w bólach 
porodowych błaga o ratunek Junonę Lucynę – opiekunkę rodzących 
kobiet (Ad. 486; An. 473).

Okoliczności występku są zwykle bardzo podobne. U  Plau-
ta sprzyjały mu święta i uroczystości poświęcone bogom (Cist. 156; 
Aul. 795), u Terencjusza nie wspomina się o zabawie, ale z kontek-
stu można wnioskować, że chodzi właśnie o tego rodzaju sytuację – 
napaść następuje pod osłoną nocy (Hec. 573, 822) w miejscu przy-
padkowym, np. na drodze (Hec. 828). Niewątpliwie okolicznością 
dodatkowo sprzyjającą tego rodzaju zachowaniom seksualnym jest 
wino (Ad. 470; Hec. 823), które w komedii uważa się obok młodości 
i jej podniet (Ad. 470; Eun. 878) za główny czynnik popychający do 
inkryminowanego czynu. 

Wyjątkiem od tego schematu jest Eunuch Terencjusza. W  tej 
sztuce występek zostaje popełniony w biały dzień i na dodatek w pry-
watnym domu, do którego agresor dostał się podstępem. Cała rzecz 

przestępstwa popełnione wobec wolno urodzonej kobiety były karane z jedna-
kową surowością. 
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rozgrywa się niemal na oczach widza, bo młodzieniec zdaje dokład-
ną relację ze swoich działań wewnątrz (Eun. 580–606). Przypadek ten 
wydaje się jednak dość szczególny, ponieważ sprawca jest przekonany, 
że zawarł intymną znajomość z heterą, a zatem czyn ten nie jest na-
ganny i dopiero końcowa anagnorisis zmienia jego kwalifikację.

Komedia starała się na wszelkie możliwe sposoby szukać oko-
liczności łagodzących dla sprawcy, dlatego wielokrotnie w tekście 
podkreśla się, że czyn popełniono nocą, w przypadkowym miejscu 
i pod wpływem alkoholu. Terencjusz znalazł nawet dla jednego ze 
swoich młodzieńców winnego „podżegania” do zbrodni – Chereasz 
powołuje się na Jowisza jako pomysłodawcę przedsięwzięcia (Eun. 
584–591). W  istocie młodzieńca do działania pobudził wizerunek 
Gromowładnego w chwili uwodzenia Danae. 

Istotnym elementem pozwalającym na klasyfikację omawiane-
go tutaj występku seksualnego jest sposób, w jaki go dokonywano. 
Często podkreśla się, że napaść nastąpiła przy użyciu siły (Hec. 828), 
a sprawca uciekł z miejsca przestępstwa (Hec. 573). Również reak-
cje ofiary wskazują jednoznacznie na przemoc: Filumena próbowała 
walczyć (Hec. 829), a Pamfila zareagowała łzami (Eun. 659).

Konsekwencją wszystkich przedstawionych w  komedii przy-
padków seksualnego wykorzystania jest ciąża6 (Hec. 832; Ad. 475; 
An. 216). Jedynie w Eunuchu nie podaje się na ten temat informacji, 
ponieważ wszystko dzieje się w trakcie trwania sztuki, a zatem zbyt 
mało czasu upłynęło, by można było uzyskać jakiekolwiek informa-
cje w tej sprawie. W pozostałych komediach ciąża jest ewidentnym, 
zewnętrznym znakiem popełnionego przestępstwa, który nie po-
zwoli na pominięcie sprawy milczeniem. 

W  każdym przypadku zadośćuczynieniem jest małżeństwo 
oraz uznanie potomstwa za legalne, jeśli w sztuce rodzi się dziecko. 

Terencjusz czterokrotnie korzysta z motywu gwałtu, jednak za 
każdym razem stosuje nieco inny wariant w obrębie tego samego 
stałego schematu.

6 Komedia w tym względzie powiela powszechne w starożytnej literaturze prze-
konanie, że każdy kontakt seksualny kończy się zapłodnieniem, na dowód cze-
go przywoływano Homera (Od. 11, 248–250); zob. younger (2005: 105). 
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1. W Dziewczynie z Andros Pamfil od dłuższego czasu żyje z Gly-
kerką jak z żoną czy też z kochanką („Andria si ista uxor sive ami-
cast”, An. 215–216). Dziewczyna przez większą część sztuki uchodzi 
za cudzoziemkę (czyli nie podlega ateńskim prawom), więc jej nie-
zalegalizowany związek nie nosi żadnych znamion przestępstwa. Jest 
w zaawansowanej ciąży, ale nic nie wskazuje na to, by dopuszczono 
się wobec niej seksualnej przemocy. Dopiero po rozpoznaniu w niej 
wolno urodzonej Atenki okazuje się, że młodzieniec popełnił jednak 
przestępstwo. Dlatego w finale żeni się i uznaje syna.

Pojawiają się więc: przestępstwo bez przemocy, ciąża, rozpozna-
nie, ślub i uznanie dziecka.

2. W  Braciach Eschinus kilka miesięcy wcześniej dopuścił się 
przestępstwa seksualnego na córce sąsiadki, na Pamfili („virginem 
vitiavit”, Ad. 466–467). Dziewczyna z  tego „uścisku stała się brze-
mienna” („virgo ex eo compressu gravida factast”, Ad. 474–475), ale 
winowajca zgłasza się do jej matki, obiecując małżeństwo i uznanie 
syna, który się właśnie rodzi.

W motywie więc występują: przestępstwo (ale nie wiadomo czy 
z użyciem przemocy), ciąża, ślub i uznanie dziecka.

3. W Eunuchu Chereasz wdziera się podstępem do domu hete-
ry i wykorzystuje tam śpiącą Pamfilę, nie wiedząc, że to wolno uro-
dzona Atenka, z którą prawo nie zezwala wchodzić w inne relacje niż 
małżeńskie. Swoją winę również odkupuje przez matrimonium. Nie 
wiadomo jednak nic o ewentualnej ciąży.

W  schemacie pojawiają się zatem: przestępstwo z  przemocą, 
rozpoznanie, ślub.

4. W Teściowej Pamfil wiele miesięcy przed ślubem z Filumeną 
napadł na jakąś nieznajomą, nie przeczuwając nawet, że to jego przy-
szła żona. W konsekwencji dziewczyna zaszła w ciążę, a nieświado-
ma, że napastnikiem był jej własny mąż, wyprowadza się z domu, by 
ukryć swój odmienny stan. Dopiero po ujawnieniu tożsamości na-
pastnika małżonkowie wracają do siebie, a  Pamfil uznaje dziecko. 

Motyw zawiera: przestępstwo z  przemocą, ciążę, rozpoznanie, 
ślub i uznanie dziecka. 

W obrębie motywu bez względu na jego wariant pojawia się kil-
ka rzeczy wspólnych:
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– przestępstwo jest popełniane nie tylko poza sceną, ale także 
poza akcją sztuki – w  dalekiej (dziewięciomiesięcznej) przeszłości 
(An., Hec., Ad.) – wyjątkiem jest Eunuch, ponieważ gwałt następuje 
w czasie przedstawienia;

– konsekwencją gwałtu okazuje się ciąża, której rozwiązanie 
przypada na czas sztuki (An., Hec., Ad.) – z wyjątkiem Eunucha;

– zadośćuczynieniem za występek jest małżeństwo – jego zawar-
cie (An., Eun., Ad.) lub utrzymanie (Hec.);

– dzieci zrodzone z  tego przestępstwa są zawsze płci męskiej7 
i  tym sposobem powiększają liczbę pełnoprawnych obywateli (do 
których zaliczano wyłącznie mężczyzn); 

– potomstwo to zostaje uznane przez ich ojców za legalne.
Pierwszy wariant (An.) budzi wątpliwości, czy rzeczywiście jest 

to przypadek użycia przemocy seksualnej. Mamy raczej do czynienia 
z przestępstwem, które nabiera mocy dopiero po ujawnieniu praw-
dziwego statusu dziewczyny. 

W  drugiej komedii (Ad.) naruszenie prawa również jest dość 
enigmatyczne. Nie wiadomo, na czym polegało owo pohańbienie 
dziewicy. Być może młodość, miłość, noc i wino spowodowały, że 
Echinus był agresywny, ale przyznanie się do czynu i chęć zadość-
uczynienia przemawiają na jego korzyść. Choć z drugiej strony nic 
innego nie mógł zrobić – gwałt czy choćby tylko seksualne wykorzy-
stanie córki Ateńczyka było karane z całą surowością.

Przy tej okazji należy podkreślić, że ze względów obyczajowych 
korzystniejsze wydaje się założenie, że bohater raczej zgwałcił, niż 
uwiódł. Wiąże się to bardzo ściśle z przeświadczeniem Greków, że 
uwiedzenie jest czynem dużo gorszym od stosunku seksualnego wy-

7 Wprawdzie każde dziecko po łacinie określa się słowem puer – dosłownie 
„chłopiec”, ale sytuacja, w której mówi się o dziewczynce, jest zawsze w kome-
diach wyraźnie odnotowana i wówczas pojawia się termin puella – „dziewczy-
na” (Ht. 626–627). We wszystkich omawianych tu przypadkach występuje puer. 
Płeć dziecka ma istotne znaczenie dla decyzji o małżeństwie, które wpłynie na 
losy syna, przyszłego obywatela Aten i spadkobiercę rodu. Córka nie wyostrzy-
łaby tak bardzo powagi sytuacji, jako że dzieci tej płci zwykle i  tak porzuca-
no. Dlatego Dawus (An. 219) tak bardzo dziwi się, że kochankowie chcą zacho-
wać dziecko bez względu na jego płeć; zob. Skwara (2006b: 46–49); MacDowell 
(1976: 88–90).
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muszonego siłą8. Gwałt uważano za chwilową słabość, która prowa-
dzi do panowania nad ciałem ofiary, podczas gdy uwiedzenie trak-
towano jako długofalowe, zaplanowane z  premedytacją działanie 
zmierzające do opanowania duszy kobiety i  złamania jej czystości 
(Wiles 2001: 42–52). Z punktu widzenia ofiary, a raczej tych, którzy 
ją oceniali, lepiej było, że uległa przemocy niż sile perswazji (Brown 
1991: 533–534).

Powyższe realizacje motywu gwałtu (An., Ad.), choć nieco róż-
ne, łączą dwie rzeczy. Przede wszystkim ofiary znają swoich krzyw-
dzicieli i nie słyszymy, by odnosiły się do nich niechętnie. Znaczące 
jest także, że nikt na scenie ani słowem nie wspomina o  ich trau-
mie. O tym, że może być inaczej, świadczą pozostałe dwie komedie, 
w których z różnych ust padają relacje na temat okropnych przeżyć. 
W obu też przypadkach bohaterki nie są świadome tożsamości swo-
ich napastników, bo rzecz zdarzyła się w ciemności lub podczas snu.

Wyraźnie widać zatem, że przestępstwo seksualne w Dziewczy-
nie z Andros i w Braciach ma inny ciężar gatunkowy niż to popeł-
nione w Eunuchu i Teściowej. Te dwa ostatnie warianty są interesu-
jące nie tylko ze względu na odmienną klasyfikację i  okoliczności 
popełnienia czynu, ale przede wszystkim dlatego, że Terencjusz czy-
ni z nich dominantę tematyczną, której istotnym elementem staje się 
identyfikacja. Zagadkę stanowi nie tylko to, kim (w znaczeniu statu-
su) jest ofiara, ale też tożsamość gwałciciela. 

W Teściowej okazuje się, że owa przypadkowa, zgwałcona dziew-
czyna to żona głównego bohatera, a nieznanym napastnikiem jest jej 
własny mąż. W Eunuchu z kolei niewolnica stanowiąca podarunek 
dla hetery zostaje rozpoznana jako Atenka, a  spod stroju eunucha 
wyskakuje bynajmniej niewykastrowany Chereasz. 

Obie sztuki oczywiście nie ukazują samego gwałtu na scenie, ale 
wprowadzają wielokrotne, szczegółowe opisy zdarzenia, kładąc na-
cisk zarówno na drastyczność aktu, jak i na jego konsekwencje, ni-

8 Zgodnie z prawem Solona w Grecji za gwałt na wolno urodzonej kobiecie grozi-
ła grzywna w wysokości 100 drachm, za uwiedzenie kara była znacznie surow-
sza – uwodziciela złapanego na gorącym uczynku można było zabić; zob. Mac-
Dowell (1978: 124–125); Cole (1984: 99–108); Harris (1990: 370–377).
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weczące zaplanowane życie ofiar – Pamfila nie będzie mogła powró-
cić do swojego właściwego statusu, a Filumena do męża. 

W obu przypadkach widz nie ma już (jak w Dziewczynie z An-
dros i Braciach) wątpliwości, że bohaterowie dopuszczają się gwałtu 
z użyciem siły. W Eunuchu od Pytii słyszymy o czynie, że to facinus – 
„podłość” (dosłownie: „występek”, Eun. 644, 664), flagitium – „hańba” 
(Eun. 1013, 1022), vitium – „gwałt” (Eun. 722). Sprawca to scelus – „ło-
buz”, scelerosus – „zbrodniarz”, sacrilegus – „bezbożnik” (Eun. 645, 
643, 911). Myrrina podobnie opisuje gwałt na Filumenie (Hec. 383, 574). 

Terencjusz, pozwalając, by o  zdarzeniu wypowiadały się nie-
wolnica, hetera i matka, pokazuje całą sprawę z kobiecego punktu 
widzenia. Po raz pierwszy mówi się ze sceny, czym jest gwałt dla 
kobiet. Pojawiają się opisy: „vestem omnem miserae discidit, tum 
ipsam capillo conscidit” – „jeszcze jej szaty porozrywał, włosy powy-
rywał” (Eun. 646), „virgo ipsa lacrumat neque, quom rogites, quid sit 
audet dicere” – „dziewczyna płacze i choćbyś ją pytał, nie ma odwagi 
powiedzieć, co się stało” (Eun. 659), „eripuit vi anulum” – „zdarł jej 
siłą pierścień” (Hec. 574), „sese illi anulum, dum luctat, detraxisse” – 
„podczas szarpaniny ściągnął jej pierścień” (Hec. 829). 

Należy też podkreślić, że nigdy w komedii nie sugeruje się, że 
ofiary sprowokowały, zasłużyły lub chciały zostać zgwałcone. Wręcz 
przeciwnie, broniły się, a sprawca musiał użyć siły. Nikt też nie wąt-
pi w relację ani w to, że ofiara doświadcza cierpienia fizycznego, jak 
i poważnego uszczerbku społecznego godzącego w przyszłe szczę-
ście. Niemniej gwałt w komedii nigdy nie zostaje ukarany9. Nie zna-
czy to jednak, że komediopisarze przedstawiają agresorów w pozy-
tywnym lub choćby neutralnym świetle.

Szokujące natomiast może wydawać się, że finałem tego kome-
diowego motywu jest ślub10. Terencjusz wykorzystuje seksualny wy-

9 W Rzymie czasów republiki kara za gwałt spoczywała w gestii krewnych ofia-
ry. Ojciec dziewczyny mógł nawet zabić napastnika, jeśli złapał go pod własnym 
dachem; Fantham (1991: 283–284). Dopiero Lex Iulia de vi publica przekazywała 
uprawnienia do ścigania tego przestępstwa państwu, ale za gwałt również gro-
ziła kara śmierci; L. P. Smith (1994: 23).

10 Packman (1993: 51) podkreśla, że motyw gwałtu prowadzi do szczęśliwego za-
kończenia, czyli równoczesnego małżeństwa i rodzicielstwa, co mieści się w wy-
maganiach gatunku.
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stępek jako sposób na doprowadzenie do małżeństwa, co jest zwykle 
celem każdej intrygi i fabuły. 

Rodzi się oczywiście pytanie, jak prezentowanie tej tematyki na 
scenie odbierała rzymska publiczność, która bardzo surowo ocenia-
ła gwałt, nie znajdując także zrozumienia dla ofiary tego przestęp-
stwa. Zabijająca się Lukrecja stała się przecież wzorem, jak należy 
bronić własnej czystości (Quignard 2002: 15–16). Z drugiej jednak 
strony trzeba pamiętać, że jednym z mitów założycielskich Rzymu 
był gwałt na Ilii i porwanie Sabinek, podyktowane chęcią posiada-
nia potomstwa11. Tak więc prokreacja leżała w  Rzymie u  podstaw 
małżeństwa, a posiadanie dzieci uważano za publiczny obowiązek. 
Rzymianie zatem, oglądając na scenie gniewnych starców domaga-
jących się od swoich synów porzucenia wreszcie heter i  poślubie-
nia wybranej przez rodzinę żony, widzieli w tym normalny proces 
przekształcania się chłopca w  dojrzałego mężczyznę, który wcześ-
niej był niedojrzały w sensie społecznym, nieodpowiedzialny i pod-
porządkowany kaprysom kobiety. Kiedy więc posuwał się do gwałtu, 
który w konsekwencji prowadził do małżeństwa, widzowie zapew-
ne uznawali to za dowód męskości i gotowości do założenia rodziny. 
Trudno nie zauważyć, że przy czterokrotnym użyciu tego motywu 
przez Terencjusza, aż trzy razy występek gwarantował zgodę na ślub, 
a w ostatnim przypadku umacniał już zawarte małżeństwo i prowa-
dził do połączenia zwaśnionych wcześniej stron. 

O tym, że takie rozwiązanie było pożądane, świadczy ogromna, 
niezwykła wręcz radość, z  jaką sprawcy występku przyjmują przy-
mus czy obowiązek poślubienia skrzywdzonej panny (An. 960–961; 
Eun. 1031–1033, 1044–1049; Hec. 848; Ad. 698).

W mentalności rzymskiej przestępstwo seksualne nie było czy-
nem wymierzonym w fizyczną ofiarę, ale w jej rodzinę / prawnego 

11 Sharon L. James (1998: 35–36) podkreśla, że porwanie Sabinek było zaplano-
wanym posunięciem strategicznym, obliczonym na korzyści polityczne (przy-
mierze z  sąsiednimi plemionami), społeczne (dochowanie się potomstwa) 
i  propagandowe (demonstracja siły), w  którym nie było miejsca na osobi-
ste zaangażowanie czy romantyczną miłość. Tak więc ukształtowany wzorzec 
rzymskiego małżeństwa nie tylko nie wymagał uczucia, ale nawet uważał je za 
niewłaściwe. 
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opiekuna / właściciela, bo pozbawiało szansy na zawarcie legalne-
go małżeństwa, a tym samym na pożądane koligacje. Jeśli więc tylko 
sprawca godził się poślubić pokrzywdzoną, występek przestawał ist-
nieć i nie rzucał złego światła na agresora12. 

Sytuacja seksualnego wykorzystania miała podwójne oblicze dla 
rodziny i rodu, jako że składały się one przecież zarówno z synów, 
jak i z córek. A zatem ojcowie, bracia i inni mężczyźni odpowiedzial-
ni za rodzinę i jej członków musieli stawić czoło problemowi, jakim 
jest sprawca lub też ofiara. Terencjusz pokazuje obie sytuacje – Simon 
martwi się, że udowodnienie ateńskiego pochodzenia Glykerki zmu-
si jego syna do ślubu. Z kolei Chereasz nie musi się martwić, że przy-
szły szwagier sprzeciwi się małżeństwu swojej odnalezionej siostry – 
gwałt dokonany przez niego na Pamfili gwarantuje zgodę na wesele. 

Przemoc seksualna pozostaje więc w komedii bezkarna, głównie 
z powodu niewiedzy agresora, że ma do czynienia z wolno urodzo-
ną córką obywatela Aten. Bohaterowie Terencjusza często nie zdają 
sobie sprawy z wysokiej pozycji społecznej ofiary, bo albo jej wcale 
nie znają (Hec.), albo uważają za cudzoziemkę (An.) lub niewolnicę 
(Eun.). Wyjątkiem są Bracia, ale tam sprawca natychmiast deklaruje 
małżeństwo i zyskuje przebaczenie, a w takiej sytuacji to – jak mówi 
Terencjusz – ludzka rzecz (humanumst).

12 Louise Pearson Smith (1994: 25), powołując się na historię Lukrecji i Werginii, 
twierdzi, że gwałt u Rzymian spotykał się z potępieniem. James (1998: 36) jed-
nak zwraca uwagę, że gwałty dokonane na Lukrecji i Werginii nie mogły pro-
wadzić do małżeństwa, a zatem napastnicy nie mieli szans na odkupienie winy 
wobec męża jednej i narzeczonego drugiej. W przypadku gwałtu to status ofia-
ry decyduje o tym, czy można uważać ten akt za przestępstwo. Jeśli prowadzi do 
legalnego małżeństwa, nie podlega penalizacji. 



rozdział 2
Rozpoznanie

Motyw ten zwany także anagnoryzmem (anagnorisis, anagnorismos), 
został zdefiniowany przez Arystotelesa (Poet. 11), który tak właśnie 
nazwał sytuację rozpoznania jednej postaci przez drugą. Następuje 
wówczas zwrot od nieświadomości ku poznaniu, co w konsekwencji 
zmienia relacje między bohaterami z przyjaźni na wrogość lub od-
wrotnie. Stagiryta dopuszcza również inne formy rozpoznania, np. 
czy ktoś dokonał jakiegoś czynu, czy też nie13, ale jego zdaniem tyl-
ko rozpoznanie postaci jest najwłaściwsze dla fabuły i akcji. Rozwa-
żając sposoby wykorzystania anagnoryzmu u  Terencjusza, będzie-
my ograniczać się wyłącznie do tej klasycznej definicji, zawężonej do 
rozpoznania zachodzącego między postaciami. Zresztą w  scenach 
odkrywania tożsamości bohaterów poeta używa łacińskiego termi-
nu cognitio (Eun. 921; Hec. 831), który jest odpowiednikiem grec-
kiego anagnorismos. Natomiast tam, gdzie chodzi o odkrycie praw-
dy lub tajemnicy, pojawia się czasownik resciscere – „dowiedzieć się 
o czymś” (Hec. 867). 

Motyw rozpoznania bardzo często wiąże się u  Terencjusza 
z  wcześniej omówionym tematem gwałtu, ale ta korelacja nie jest 
obligatoryjna. Anagnoryzm występuje także samodzielnie i  nieza-
leżnie. Poeta posłużył się nim w pięciu sztukach, za każdym razem 
inaczej dobierając komponenty, na które składają się oprócz osoby 
rozpoznającej i rozpoznawanej również rekwizyty, świadkowie i po-
staci pośredniczące.

13 Współczesna refleksja teatrologiczna przyjmuje tę właśnie szerszą definicję, 
rozciągając efekt rozpoznania na odkrycie przez bohaterów tego, co zakryte, 
i uświadomienie sobie własnej sytuacji, a nawet na widzów, którzy powinni roz-
poznać też odniesienia sztuki do świata rzeczywistego; Pavis (1998: 35–36); Matt 
(2009: 95–103).
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W  Dziewczynie z  Andros rozpoznanie dotyczy Glykerki, któ-
ra przez niemal całą sztukę uchodziła za cudzoziemkę i heterę. Do 
ustalenia jej prawdziwej tożsamości nie wykorzystuje się żadnych re-
kwizytów, ale innych bohaterów – Kritona, Myzję i Chremesa. Te-
rencjusz rozpoznanie układa trójfazowo: najpierw Kriton po przy-
jeździe z Andros do Aten spotyka Myzję, która rozpoznaje w nim 
kuzyna Chryzydy, a  tym samym znajomego swej pani, Glykerki  
(An. 796–819). Rolą Myzji jest więc identyfikacja przybysza. Kriton, 
jako że był bliskim krewnym, zna prawdę o ateńskim pochodzeniu 
Glykerki i  zaświadcza o  tym najpierw przed Pamfilem (w  domu), 
a potem przed Chremesem, który z kolei poznaje w nim swego zna-
jomego. Ponieważ drugi ze starców, Simon, nie wierzy w wolne uro-
dzenie Glykerki, Kriton opowiada szczegółowo o katastrofie statku 
u wybrzeży wyspy i o przygarnięciu dziewczynki-rozbitka. W opo-
wieści Chremes rozpoznaje los swego brata i powierzonej mu włas-
nej córki (An. 904–956). W ten sposób w Glykerce zostaje rozpozna-
na nie tylko Atenka, ale córka Chremesa, który bez oporów zgadza 
się, by Pamfil zamiast wcześniej mu przeznaczonej drugiej córki, Fi-
lumeny, poślubił tę odnalezioną. Spotkanie rozpoznającego z rozpo-
znawaną (czyli ojca z córką) przebiega już poza sceną, w domu. Ana-
gnoryzm prowadzi do usunięcia przeszkody w miłości, połączenia 
zakochanej pary, tym samym rozwiązuje akcję i  kończy komedię. 

Terencjusz już na początku sztuki sygnalizuje odbiorcy, że może 
nastąpić rozpoznanie, ale bardziej zależy mu na tym, by go zwieść 
niż uprzedzić. Zdając sobie sprawę z popularności tego motywu, za-
kłada, że widzowie mogą się domyślić takiego właśnie rozwiązania. 
Prowadzi więc swoistą grę. W jej ramach niewolnik Dawus bardzo 
wcześnie informuje widzów, że wprawdzie młodzi opowiadają histo-
rię o jakimś rozbitym statku, którym z Aten płynęła Glykerka, ale nie 
należy wierzyć w jej ateńskie pochodzenie, bo to fabuła, którą zwy-
kle powtarza się w komediach (An. 220–224). Tym sposobem Te-
rencjusz zwodzi widzów, bo oczekuje, że nie uwierzą w zakończenie, 
o którym uprzedzono ich już na początku. 

W komedii Za karę rozpoznanie dotyczy dziewczyny, którą rów-
nież uważa się za cudzoziemkę, a niektórzy nawet sądzą, że jest he-
terą. Anagnoryzm jednak przywraca jej prawdziwą tożsamość – zo-
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staje rozpoznana nie tylko jako wolno urodzona Atenka, ale też jako 
córka jednego ze starców, Chremesa. Odkrycia tego dokonuje jego 
żona, Sostrata, widząc pierścień, w który przed laty wyposażyła swe 
porzucane dziecko (Ht. 614–667). Świadkiem wspierającym rozpo-
znanie jest stara piastunka potwierdzająca autentyczność klejnotu. 
Spotkanie między rodzicami a odnalezioną Antifilą przebiega (jak 
zwykle w  palliacie) poza sceną, więc widzowie muszą je sobie je-
dynie wyobrazić. Rozpoznanie następuje niespodziewanie w środku 
sztuki i wprawdzie niweluje wszelkie przeszkody na drodze do mał-
żeństwa Kliniasza i Antifili, ale rujnuje rozpoczętą już intrygę ma-
jącą zapewnić szczęście drugiej parze. Widz może się czuć zupeł-
nie zaskoczony, ponieważ nic nie zapowiada, że w komedii wystąpi 
motyw rozpoznania. Wręcz przeciwnie, dziewczyna pojawia się na 
scenie, co w przypadku kobiet zawsze jest sygnałem niskiej kondu-
ity i utrudnia przesunięcie do grupy wolno urodzonych. Nie ma też 
mowy o żadnych zaginionych córkach, które mogłyby się odnaleźć 
pod koniec sztuki. Najbardziej zaś zaskakuje, że anagnoryzm poja-
wia się w środku fabuły i intrygi.

Jeszcze inny schemat tego motywu występuje w Eunuchu. Tu-
taj od samego początku widz jest informowany o szlachetnym po-
chodzeniu Pamfili i o staraniach Taidy, by odnaleźć ateńską rodzi-
nę swej przybranej siostry (Eun. 130–147). Sytuacja więc wydaje się 
jasna, ale wyłącznie dla widzów i wybranych bohaterów. Inni pozo-
stają nieświadomi i stąd rodzą się komplikacje. Osobą poproszoną 
o rozpoznanie jest Chremes, brat porwanej przed laty Pamfili. Do-
datkowo pomocą służy rekwizyt – skrzyneczka z pamiątkami z dzie-
ciństwa, a osobą proszoną o potwierdzenie tożsamości okazuje się, 
jak wcześniej, piastunka (Eun. 739–754, 910–915). Spotkanie Chre-
mesa z odnalezioną siostrą następuje poza sceną. Anagnoryzm jest 
umieszczony pod koniec sztuki, a  jego konsekwencje są dwojakiej 
natury. Przede wszystkim uznanie Pamfili za Atenkę sprawia, że po-
pełniony gwałt staje się w obliczu prawa poważnym przestępstwem. 
Ale też uznanie dziewczyny za wolną i  zdolną w  sensie legislacyj-
nym do małżeństwa pozwala Chereaszowi ją poślubić, co sprowadza 
w komedii szczęśliwe zakończenie. 
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W  Pasożycie Formionie pojawia się szczególny przypadek roz-
poznania, w którym postać rozpoznająca i rozpoznawana znają się, 
ale podczas całej sztuki nie spotykają się ani razu14. Dlatego ojciec, 
Chremes, nie wie, że w  żonie swego bratanka ujrzy własną córkę. 
Do anagnoryzmu dochodzi pośrednio dzięki starej Sofronie, w któ-
rej szukający Fanii starzec rozpoznaje piastunkę, a ona swego pana 
(Ph. 732–765). Spotkanie ojca z córką odbywa się poza sceną. Pu-
bliczność jest świadoma, że Chremes szuka Fanii, która pod jego 
nieobecność przybyła do Aten, może więc podejrzewać motyw roz-
poznania. Nie jest jednak przez poetę przygotowywana na utożsa-
mienie tej córki z żoną Antifona. 

Ostatni przykład anagnoryzmu znajduje się w Teściowej – tam 
młodzi małżonkowie odkrywają w sobie nawzajem sprawcę i ofia-
rę gwałtu. Istotną rolę gra rekwizyt – pierścień, który należał do Fi-
lumeny, a napastnik zdarł go z palca w chwili ataku. Stanowi łącznik 
między osobami pośredniczącymi w  ustalaniu tożsamości: klejnot 
noszony przez Bakchidę jako prezent od Pamfila przykuwa uwagę 
Myrriny, która odkrywa w nim własność swej córki skradzioną feral-
nej nocy. Fabuła jest tak skonstruowana, że rozpoznanie gwałciciela 
w mężu jednocześnie oznacza uznanie ofiary w Filumenie, a to pro-
wadzi do ustalenia ojcostwa rodzącego się w sztuce dziecka. Można 
zatem powiedzieć, że rozpoznanie jest wzajemne, ale pierwsza iden-
tyfikacja dotyczy mężczyzny, Pamfila. Rozpoznanie rozgrywa się za 
zamkniętymi drzwiami, a publiczność słyszy jedynie relację z  tego 
spotkania (Hec. 816–840). Mimo że anagnoryzm w tej sztuce znaj-
duje się w kulminacyjnym punkcie konfliktu i prowadzi do rozwią-
zania wszelkich problemów, widz może się czuć zaskoczony. Poeta 
nigdzie nie wspomina o ewentualnym rozpoznaniu, a cała komedia 
jest skonstruowana w ten sposób, by osiągnąć jak najbardziej spek-
takularny efekt niespodzianki. 

14 Zgodnie z konwencją palliaty nie ma nawet takiej możliwości, ponieważ dziew-
czyny, które na końcu sztuki okazują się wolno urodzonymi córkami ateńskich 
obywateli, z zasady nie pojawiają się na scenie. 
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Wszystkie omówione wyżej rozpoznania mają sporo cech wspól-
nych, które można uznać za elementy konstytuujące anagnoryzm 
w sztukach Terencjusza:

1. Postacią rozpoznawaną jest zawsze dziewczyna, która przez 
większą część sztuki uchodzi za cudzoziemkę i / lub heterę (An., Ht.) 
albo niewolnicę (Eun.), to znaczy osobę niezdolną w sensie praw-
nym do małżeństwa. W  najmniej drastycznym przypadku jest je-
dynie biedną dziewczyną, z  którą nie należy się żenić (Ph.). Ana-
gnoryzm zmienia jej status społeczny, co pociąga za sobą zmianę 
nastawienia do niej innych bohaterów, a to prowadzi najczęściej do 
zgody na ślub (An., Ht., Eun.) lub podtrzymania zawartego już mał-
żeństwa (Ph.). Wyjątkiem jest Filumena (Hec.), której rozpoznanie 
tożsamości nie zmienia statusu, ale niewątpliwie wpływa na decyzję 
o utrzymaniu małżeństwa. 

Pozornie może się wydawać, że bohaterem anagnoryzmu jest 
także młodzieniec – Chereasz (Eun.) i Pamfil (Hec.), skoro rozpo-
znano w nich gwałcicieli. Jednak odkrycie to, nawet jeśli wpływa na 
stosunek innych postaci do nich (np. wywołuje potępienie), nie po-
ciąga za sobą zwrotu w akcji. Dopiero rozpoznanie w Pamfili wolno 
urodzonej Atenki, a w Filumenie matki prawowitego potomka rodu 
sprowadza konsekwencje w postaci zmiany losu obu młodzieńców, 
bo fakt, że okazali się gwałcicielami, jest drugorzędny wobec ana-
gnoryzmu kobiet. 

2. Osobą rozpoznającą jest zawsze członek najbliższej rodziny: 
ojciec (An., Ph.), brat15 (Eun.) lub matka (Ht., Hec.).

3. Rekwizyt bywa warunkiem anagnoryzmu lub go potwierdza. 
Nie występuje w każdej komedii (An., Ph.), ale tam, gdzie decydu-
je o rozpoznaniu, musi być przedmiotem bardzo osobistym, noszo-
nym stale przy sobie – jak pierścień (Ht., Hec.). Jeśli rekwizyt ma 
tylko potwierdzić tożsamość, może być rzeczą nieużywaną na co 
dzień – jak skrzynka z pamiątkami z dzieciństwa (Eun.). 

15 Zadziwiające, że we wszystkich komediach Terencjusza mężczyzna dokonują-
cy anagnoryzmu zawsze nosi imię Chremes. Dwa razy jest to ojciec (An., Ph.), 
a raz brat (Eun.). W Za karę matka rozpoznaje swoją córkę, ale jej ojcem też jest 
Chremes.
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4. Postaci pośredniczące zwykle stanowią łącznik między roz-
poznającym a  rozpoznawanym. Osoba taka dysponuje połową in-
formacji niezbędnej do rozpoznania i dopiero skonfrontowanie jej 
z bohaterem rozpoznającym pozwala na sukces. Kriton (An.) wie, że 
Glykerka jest ową dziewczynką z rozbitego statku, ale dopiero Chre-
mes dostrzega w  tej opowieści historię zaginionej córki. Podobnie 
Bakchida (Hec.) wie, od kogo dostała pierścień zdarty z palca jakiejś 
ofiary, ale dopiero Myrrina rozpoznaje w nim klejnot należący do 
córki. Tak samo też Sofrona (Ph.) wie, że Fania poślubiła Antifona, 
ale dopiero Chremes rozumie, że żona bratanka jest jego córką, czyli 
że stało się właśnie tak, jak on sam sobie życzył. 

5. Postaci potwierdzające rozpoznanie to zawsze stare piastunki 
(Ht., Eun.). Pojawiają się tylko tam, gdzie nie występują postaci po-
średniczące. Zadaniem starych piastunek jest potwierdzenie identy-
fikacji, co jednak nigdy nie przebiega na scenie. 

6. Spotkanie osoby rozpoznającej i rozpoznawanej zawsze od-
bywa się za zamkniętymi drzwiami. Trudno się zresztą temu dziwić, 
skoro z zasady wolno urodzone panny nie brały udziału w intrydze 
i nie pojawiały się przed oczyma widzów. Ten niedosyt zaspokaja-
ją sceny „wstępnego” rozpoznania, czyli ustaleń między postaciami 
pośredniczącymi a rozpoznającymi (Kriton z Chremesem, An. 904– 
–956; Sostrata z Chremesem, Ht. 614–667; Taida z Chremesem, Eun. 
739–754; Sofrona z Chremesem, Ph. 732–65). Raz tylko występuje 
monolog postaci pośredniczącej (Bakchidy, Hec. 816–840). 

Warto podkreślić, że Terencjusz, mimo równomiernego korzy-
stania ze wszystkich składników motywu, potrafił za każdym razem 
tak je zestawić, by uzyskać wrażenie różnorodności i niepowtarzal-
ności poszczególnych anagnoryzmów. 

Nie bez znaczenia zdaje się także wybór momentu, w którym 
następuje rozpoznanie. Jeśli wypada w  połowie sztuki (Ht., Ph.) 
oznacza zwykle rozwiązanie problemów jednej pary, przy równo-
czesnym zniweczeniu lub mocnym skomplikowaniu intrygi wspo-
magającej drugi duet kochanków. Kiedy zaś anagnoryzm wypada 
pod koniec sztuki (An., Hec.), staje się zwykle składnikiem punk-
tu kulminacyjnego i służy do rozwiązania akcji. Wówczas prowadzi 
do ustalenia na nowo relacji z rodziną i pojednania, czyli szczęśliwe-
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go zakończenia, które rozgrywa się raczej w wyobraźni widzów niż 
na scenie16. 

Terencjusz stosuje dwa sposoby posługiwania się anagnory-
zmem w rozwiązaniu akcji: „rozpoznanie pełne” i „rozpoznanie li-
mitowane”, przy czym to ograniczenie może być skuteczne lub nie. 

Motyw ten zgodnie z zasadą ma prowadzić w komedii do wyja-
śnienia nieporozumień, w wyniku czego na końcu, jak mówi Pam-
fil (Hec. 867), wszyscy wszystko wiedzą. Jest to zresztą warunek po-
wszechnego pojednania i  prawdziwego szczęśliwego zakończenia. 

Niemniej poeta oprócz tego klasycznego schematu „rozpozna-
nia pełnego”, w  którym wszyscy o  wszystkim się dowiadują (An., 
Ht., Eun.), wprowadza jeszcze „rozpoznanie limitowane”17. Wów-
czas do sekretu zostają dopuszczone tylko wybrane postaci, tak jak-
by pewni bohaterowie byli uprawnieni do poznania prawdy, a innym 
odmówiono tego przywileju. Zawsze w takim wypadku o wyklucze-
nie, o ograniczenie grona wtajemniczonych zabiegają postaci winne, 
na których ciąży jakiś zarzut czy podejrzenie. 

Tego rodzaju rozpoznanie zdarza się dwukrotnie u Terencjusza. 
W Pasożycie Formionie Chremes utrzymuje w tajemnicy przed żoną 
i synem swoje drugie, trwające ponad 15 lat małżeństwo na wyspie 
Lemnos, którego owocem jest córka Fania. Jego sprytny plan zakła-
dał, że sprowadzi dziewczynę do Aten i ożeni ją z własnym bratan-
kiem. Kiedy więc odkrywa, że owa poślubiona przez Antifona panna 
to właśnie jego Fania, nie ma zamiaru wtajemniczać w to rozpozna-
nie ani młodzieńców, ani tym bardziej żony. Anagnoryzm jest limi-
towany i dostępny tylko dla brata, Demifona. Terencjusz nie pozwala 
jednak na ograniczenie tego przywileju wyłącznie do dwóch star-
ców. Młodzieńcy od niewolnika dowiadują się o rozpoznaniu, co na-
pełnia ich – a zwłaszcza Antifona – radością i szczęściem. Zdradzana 
i oszukiwana żona zaś poznaje prawdę dzięki pasożytowi Formiono-

16 William S. Anderson (2002: 3) zwraca uwagę, że Terencjusz po doprowadzeniu 
do rozpoznania rezygnuje z pojednania, które zgodnie z konwencją jest warun-
kiem szczęśliwego zakończenia. W ten sposób często komedie Terencjusza są 
pozbawione happy endu. 

17 Anderson (2002: 1–8) nazywa ten typ privileged recognition, czyli rozpoznaniem 
dostępnym tylko dla uprawnionych, ograniczonym do uprzywilejowanych. 
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wi, który nie bez satysfakcji informuje ją o mężowskiej bigamii. Tak 
więc zostaje dopuszczona do tajemnicy i rozpoznania, co wprawdzie 
prowadzi do pojednania między małżonkami, ale szczęście już nie 
jest powszechne. 

W Pasożycie Formionie mimo rozlicznych starań wiarołomnego 
Chremesa nie udało się ograniczyć rozpoznania do grona wtajemni-
czonych. Można zatem uznać, że w tym wypadku owo „rozpozna-
nie limitowane” okazało się nieskuteczne. 

Inaczej dzieje się w Teściowej, gdzie Pamfil odkrywa, że jest oj-
cem syna, którego właśnie urodziła jego żona, mimo iż czas wspól-
nego pożycia jest zbyt krótki, by mogło na świat przyjść dziecko 
zdolne do życia. Wyjaśnienie tej zagadki okazuje się nie tylko pro-
ste, ale i szokujące – Pamfil jeszcze przed ślubem dopuścił się gwał-
tu, którego owocem jest rodzące się w trakcie sztuki dziecko. To od-
krycie ratuje zagrożone rozwodem małżeństwo, ale Pamfil nie chce 
wtajemniczać w całą tę historię swoich rodziców ani teścia. To spra-
wia, że jego matka Sostrata nie zostaje oczyszczona z podejrzeń o złe 
traktowanie swojej synowej, a tak wszyscy tłumaczyli sobie fakt, że 
Filumena zaraz po wyjeździe Pamfila wyprowadziła się do rodziców 
i nie chciała kontaktować się z teściową. Ograniczenie rozpoznania 
do kilku osób i wyłączenie z niego całej reszty domowników spra-
wia, że anagnoryzm nie jest pełny i nie prowadzi do satysfakcjonują-
cego dla wszystkich końca. 



rozdział 3
Przebranie

Terencjusz tylko w jednej komedii posłużył się przebraniem, ale mo-
tyw ten, wykorzystany w niezwykły sposób, niemal zdominował całą 
sztukę. Przede wszystkim poeta użył go, by prowadzić grę z  płcią 
i balansować na granicy transseksualności. W palliacie tylko Plaut 
(Cas.) zastosował przebranie, by zmienić płeć postaci18. 

Na teatralnej scenie zdarzają się przebrania, które – zamiast po-
móc – komplikują sytuację19. Bywają też i takie, które stanowią za-
równo ułatwienie, jak i utrudnienie20. Do takich należy kostium eu-
nucha, który wdziewa na siebie Chereasz z komedii pod tym samym 
tytułem. Początkowo przebranie mu służy: wzbudza zachwyt żoł-
nierza i hetery (Eun. 472–478), co w konsekwencji pomaga mu do-
stać się w pobliże ukochanej Pamfili. Potem jednak kostium stano-
wi prawdziwy problem. Chereasz ucieka przed zemstą kobiet, a nie 
ma gdzie się przebrać, bo w domu mógłby się natknąć na brata lub 
ojca (Eun. 609–611). Przebranie zmienia się w pułapkę, bo biedny 
chłopiec nigdzie nie może go zrzucić i do wersu 840 ciągle jeszcze 
paraduje w stroju eunucha, co sprawia, że dopada go nie tylko Pytia  
i Taida, ale w tym wcieleniu niemal ogląda go Chremes (Eun. 906– 
–907) i własny ojciec (Eun. 1009–1016).

18 John Whitehorne (1993: 122) podaje, że jeszcze Menander w zaginionej sztuce 
Androgynos (Obojniak) posłużył się kostiumem zmieniającym płeć, i przypo-
mina, że Plautyńska sztuka zaczerpnęła pomysł z greckiej komedii Difilosa. 

19 Do takich przebrań należy strój Heraklesa zakładany przez Dionizosa w Żabach 
Arystofanesa, który przysparza mu samych kłopotów, jako że w wędrówce po 
Tartarze bóg spotyka wyłącznie tych, którzy chcą zemścić się na herosie za jego 
wcześniejszy pobyt w podziemiu. 

20 Whitehorne (1993: 124) zwraca uwagę, że w ten sposób kostium wpływa także 
na szybkość rozwijania się akcji – przyspiesza ją lub też opóźnia. 
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Ta podwójna rola kostiumu, stanowiącego z  jednej strony uła-
twienie, a  z  drugiej utrudnienie, nie jest zwykłym dubletem. Czę-
sto zapomina się, że Chereasz to nie jedyna postać w tej sztuce, która 
się przebiera. Następuje bowiem swego rodzaju sprzężenie zwrot-
ne: młodzieniec wkłada strój eunucha, ale też i Dorus zmienia swoje 
odzienie. W efekcie pojawia się podwójne skontrastowanie – Chere-
asz, chociaż ze względu na wiek i budowę ciała mógłby uchodzić za 
eunucha (Eun. 375), jest jednak zbyt przystojny na kastrata i ma szla-
chetne rysy twarzy godne człowieka wolno urodzonego (Eun. 473, 
681–682). Ta sprzeczność staje się też źródłem ironii komicznej, kie-
dy Parmenon, zachwalając przebranego Chereasza, zachęca Taidę, 
by przeegzaminowała go z  literatury, sprawności fizycznej i muzy-
ki, bo prezentowany eunuch jest dobry we wszystkim, co powinien 
umieć człowiek wolny (Eun. 476–478). Podobne sprzeczności wyni-
kają z przywdziania stroju młodzieńca przez Dorusa. Kiedy Fedriasz 
wyciąga go z domu, jest przekonany, że przyłapał swego niewolni-
ka na próbie ucieczki (Eun. 672–673). Rodzi się zatem pytanie, co 
miał na sobie eunuch, a raczej – co wcześniej miał na sobie Chere-
asz. Kiedy pojawił się na scenie, nadchodził z portu, gdzie jako efeb 
pełnił służbę w Pireusie (Eun. 290). A zatem Dorus, przywdziawszy 
jego wcześniejsze odzienie, musi mieć na sobie paramilitarny strój21, 
co w zestawieniu z jego nędznym wyglądem (Eun. 688–689) musia-
ło dawać komiczny efekt. 

W ten sposób kostium po raz kolejny wykorzystywał sprzecz-
ność między fizycznym wyglądem a oczekiwaniami widza. Nasuwa 
się jednak pytanie, jak tego rodzaju przebranie było odbierane przez 
rzymską widownię. 

Pojawienie się eunucha na scenie, zapowiedziane już tytułem, 
musiało – podobnie jak i dziś – wzbudzać ogromne zaciekawienie 
widzów. Zapowiadało bowiem grę z seksualnością, balansowanie na 
granicy dwóch płci, co znalazło także odzwierciedlenie w całej sztu-
ce. Komediowy eunuch jest przecież zaprezentowany tak jak jego na-
tura – dychotomicznie; łączy pod jednym kostiumem starość i mło-

21 Whitehorne (1993: 128) wylicza, że na strój składały się: chiton, chlamida i kape-
lusz petasus.
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dość, brzydotę i  atrakcyjność, impotencję i  seksualną aktywność, 
a wszystko to za sprawą podwójnego wcielenia się w tę rolę Dorusa 
i przebranego za niego Chereasza. 

W świecie starożytnym eunuch był postrzegany rozmaicie, w za-
leżności od kultury. Na Wschodzie Persowie, Babilończycy i  Asy-
ryjczycy praktykowali kastrację na wielką skalę, a eunuchowie od-
grywali niekiedy znaczącą rolę jako strażnicy haremu lub ochrona 
władcy, co potwierdzają Herodot (3, 4, 48; 3, 4, 77–78; 3, 4, 92; 3, 4, 
130; 4, 43; 6, 9; 6, 32; 8, 104–105) i Ksenofont (Cyr. 7, 3, 17; 8, 1, 38; 
8, 3, 15). Kastraci często też byli dopuszczani do sekretów państwo-
wych i pełnili funkcję politycznych emisariuszy. Kastracja dokonana 
po dojrzewaniu nie tłumiła pożądania ani nie uniemożliwiała erek-
cji, ponieważ gruczoły nadnercza w dalszym ciągu produkowały po-
dobny do testosteronu androgen. W ten sposób eunuch pozostawał 
doskonałym partnerem, bo seks z nim nie wiązał się z obawą o nie-
chcianą ciążę i nieprawe potomstwo22.

Zupełnie inaczej jednak sytuacja eunucha była postrzegana 
w kulturze grecko-rzymskiej. W Grecji dopuszczano kastrację jako 
karę za cudzołóstwo, ale pod warunkiem wymierzenia jej w  mo-
mencie przyłapania na gorącym uczynku. Piętno, jakie dostrzegano 
w eunuchu, należy zapewne łączyć także z negatywnym stosunkiem 
do biernego homoseksualizmu. Być może właśnie dlatego archaicz-
na i klasyczna literatura grecka tak rzadko o nich wspomina23.

Dopiero w czasach hellenistycznych kastraci wkraczają nie tyl-
ko do domów prywatnych i królewskich apartamentów, ale także na 
scenę. Difilos i Menander uczynili eunucha tytułowym bohaterem 
swoich sztuk, co niewątpliwie należy uważać za dowód jego coraz 
większej popularności w świecie greckim. 

W Rzymie kastrację również praktykowano jako karę za cudzo-
łóstwo (Waleriusz Maksymus 6, 1, 13), a echa tak wymierzanej spra-
wiedliwości znajdują swoje odbicie w  literaturze, głównie kome-
diowej i  satyrycznej – u  Plauta (Poen. 862–863; Curc. 30–32; Mil. 

22 Starożytni zdawali sobie z  tego sprawę i byli w pełni świadomi szczególnego 
waloru eunuchów; zob. Marcjalis (Epigr. 6, 2, 6; 6, 67); Juwenalis (6, 366–378). 
Zob. też: Dessen (1995: 124–134).

23 Najwcześniejsze wzmianki u Hipponaksa (26 West) i Archilocha (297 West). 
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1398–1399, 1416 i n.), Lucyliusza (303–305) i Horacego (Sat. 1, 2, 
45–46). Prześmiewczy stosunek Rzymian do eunuchów wynikał 
z jeszcze bardziej negatywnego niż w Grecji nastawienia do pasyw-
nego homoseksualizmu. 

Słowo eunuchus w  łacinie pojawia się po raz pierwszy właśnie 
jako tytuł sztuki Terencjusza, co oczywiście nie oznacza, że kastra-
ci wcześniej nie byli znani24. Niewątpliwie II w. p.n.e., a zwłaszcza 
wprowadzenie w 204 r. p.n.e. kultu Kybele z jej kapłanem-eunuchem 
sprawiają, że społeczeństwo rzymskie oswaja się z kastracją. Zapew-
ne nieprzypadkowo komedia Terencjusza była wystawiana właśnie 
na poświęconych tej bogini ludi Megalenses. 

Wprowadzenie tematu kastracji do sztuki i  pokazanie na sce-
nie eunucha musiało budzić ambiwalentne uczucia – zaciekawienie, 
przerażenie, litość, pogardę i śmiech25. Nie bez powodu uwięziony 
w tym kostiumie Chereasz pragnie jak najszybciej się przebrać, a kło-
poty z powrotem do swojego właściwego stroju wprawiają go w coraz 
większą niecierpliwość (Eun. 610–612, 840–847, 984–896, 904–908). 
O tym, że występowanie w przebraniu eunucha jest ujmą na honorze 
młodzieńca, świadczą reakcje Antifona, Taidy i Chereasza26. 

Pojawienie się takiej figury na scenie sprawia też, że sztuka ba-
lansuje na granicy dwóch płci – mieszania ich i wzajemnego przeni-
kania. Gra poety z seksualnością nie ogranicza się tylko do eunucha. 
Kobiety w tej komedii są postrzegane jak mężczyźni, a mężczyźni jak 
kobiety: Taida zachowuje się jak gladiator (Eun. 55), kiedy indziej 
zaś jak zwycięski wódz, który odnosi triumf (Eun. 394). Nie można 
nie zauważyć, że rozkazuje Chremesowi (Eun. 764–769), a inni męż-

24 Cynthia S. Dessen (1995: 125–126) słusznie zauważa, że satyryczne oksymorony 
Lucyliusza (180–102 p.n.e.; 1048 – „inberbi androgyni, barbati moechocinaedi”) 
mogą świadczyć o obecności eunuchów w Rzymie. 

25 Whitehorne (1993: 127) uważa, że fizyczna impotencja eunucha jest niczym wo-
bec społecznej impotencji, która skazuje go na pozostawanie do dyspozycji ko-
biet, a także na najniższe poniżenie – kąpiel w brudnej wodzie po nich (Eun. 
594–599).

26 L. P. Smith (1994: 22) podkreśla, że już posunięcie się do podstępu z przebra-
niem przynosiło ujmę, bo uciekanie się do takich środków było domeną nie-
wolników, ale przywdzianie stroju eunucha z  pewnością nie zyskiwało przy-
chylności widzów. 
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czyźni poddają się jej woli – tak jak Fedriasz (Eun. 188) czy Chereasz, 
który prosi ją wręcz o opiekę i patronat (Eun. 886). 

Mężczyźni deklarują więc kobiecą uległość, co można zauwa-
żyć w  języku. Fedriasz, poddając się władzy hetery, posługuje się 
idiomem mającym także konotacje seksualne – „mos gerundust  
Thaidi”27 – „muszę oddać się Taidzie” (Eun. 188). Przyznaje się też do 
zniewieściałości serca (Eun. 222). Parmenon zaś używa popularnej 
kobiecej metafory pękniętego naczynia na określenie własnej nielo-
jalności i niedyskrecji (Eun. 105). Aluzje do eunucha pobrzmiewają 
również w jego następnej wypowiedzi, w której mówi o swego rodza-
ju impotencji mentalnej Fedriasza, niezdolnego do męskich decyzji 
(Eun. 225–226).

Wzmianki i skojarzenia z impotencją i biernym homoseksuali-
zmem przewijają się przez całą sztukę. Pasożyt Gnaton, porównując 
siebie i kolegę z tej samej branży, ale hołdującego starym metodom 
uprawiania tej profesji, używa określeń o podwójnym, także seksu-
alnym znaczeniu28. Wiele erotycznych skojarzeń nasuwa się w sce-
nach z żołnierzem (Eun. 401, 425–426, 479). Na końcu jeszcze Gna-
ton, zachwalając Trazona jako przyszłego wspólnika w korzystaniu 
z wdzięków hetery, prawie jednoznacznie przedstawia go właśnie jak 
niezdolnego do miłości eunucha (Eun. 1078–1080). 

Tak więc komedia Terencjusza prezentuje nie jednego eunucha, 
ale całą galerię – od niezdolnego pasożyta, przez „już nie chłopca, 
a jeszcze nie mężczyznę” Chereasza, zniewieściałego Fedriasza, im-
potenta Trazona, a wreszcie też niedołęgę Parmenona, który za co-
kolwiek się zabierze, to – by użyć czasownika o konotacjach seksual-
nych – zawsze „spieprzy”.

27 Zob. rozdział Brzydkie słowo w części V (Eufemizmy, niedopowiedzenia i różne 
obscena).

28 Gnaton, mówiąc o koledze, że nie jest „niegodziwcem”, chociaż „przejadł” ojco-
wiznę (Eun. 235), posługuje się określeniem impurus, a terminem tym określa-
no też biernego homoseksualistę. Czasownik zaś abligurrierat rozumiano rów-
nież jako uprawianie fellatio; Dessen (1995: 128–130).





rozdział 4
Teatr w teatrze

Nie ma zgody między badaczami teatru, jaki rodzaj performansu 
prezentowanego w dramacie można określić terminem teatru w te-
atrze. Współczesna refleksja teatralna ogranicza go do „przedstawie-
nia w dramacie innego dramatu w taki sposób, by publiczność na wi-
downi oglądała na scenie nie tylko proces inscenizacji, ale również 
proces odbioru przedstawiany przez aktorów grających rolę widzów 
spektaklu wewnętrznego” (Pavis 1998: 542). Jako przykład podaje 
się zwykle Fulgence and Lucrece (1497) Henry’ego Medwalla i Ham-
leta (1599/1602) Williama Shakespeare’a. 

Badacze teatru antycznego, a  komedii w  szczególności, zwy-
kle rozszerzają tę definicję na wszelkie rodzaje gry zainscenizowa-
nej przed innymi postaciami29. W tak sformułowanym pojęciu mie-
ści się więc każdy podstęp polegający na udawaniu, przebraniu czy 
kłamstwie, jeśli tylko bohaterowie odgrywający taką intrygę na sce-
nie mają świadomość teatralności swojego zachowania. 

W przypadku komedii Terencjusza można mówić o metateatral-
ności na wielu poziomach. Pojawiają się widowiskowe przemarsze, 
świat jest opisywany językiem teatru, postaci mają poczucie, że są 
aktorami albo że przydzielono im rolę widza czy wreszcie aranżuje 
się na oczach publiczności komedię do odegrania. 

W  sztukach Terencjusza spotyka się bardzo teatralne, wido-
wiskowo zaaranżowane sceny, które są dla widza jak spektakl 
w spektaklu. Najbardziej – nomen omen – spektakularne są wszelkie 
przemarsze, procesje i zbiorowe pochody. Do takich scen należy do-
starczenie Taidzie prezentów przez Parmenona, który na polecenie 

29 Tego rodzaju sceny są nazywane Spiel im Spiel i plays-within-plays; zob. Bläns-
dorf (1982: 145–154); Goldberg (1986: 20); Kruschwitz (2004: 49–50); Maurach 
(2005: 103); Knorr (2008: 444); Sharrock (2009: 8 i 96–162).
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Fedriasza prowadzi Murzynkę i Chereasza w stroju eunucha30 (Eun. 
461–493). Oprócz hetery pochodowi tej trójki przygląda się żołnierz 
wraz z pasożytem, a zatem występują trzy postaci „aktorów” i troje 
„widzów”. Poczucie teatralności omawianej sceny udziela się nawet 
Parmenonowi, który mówi na stronie o potrzebie udawania (Eun. 461). 
Podobnie widowiskowy jest przemarsz niewolników niosących za-
kupione towary na wesele, które Simon rzekomo przygotowuje dla 
syna (An. 28)31, czy przeprowadzka hetery Bakchidy wraz z całą jej 
świtą z domu Chremesa do Menedema (Ht. 739–748). We wszyst-
kich przypadkach „inscenizacja” została przygotowana w  ramach 
podstępu, polegającego na udawaniu.

Myślenie kategoriami sceny ujawnia także metateatralny język 
służący poecie do opisywania świata przedstawionego. Najczęściej 
pojawiają się w nim skojarzenia z „rolą do odegrania”. Formion, mó-
wiąc o Fedriaszu zachowującym się podobnie jak wcześniej Antifon, 
określa to wejściem jednego młodzieńca w  rolę drugiego („partis 
tuas acturus est” – dosłownie: „zamierza zagrać twoją rolę”, Ph. 835). 
Z  kolei Demeasz, kiedy postanawia praktykować uprzejmość, by 
tym zaskarbić sobie uczucia synów i dorównać popularnością swe-
mu bratu, z mocą oświadcza, że czyni tak, bo nie da sobie przydzie-
lić ostatniej, czyli najgorszej roli („non posteriores feram”, Ad. 880). 
Dla odmiany Taida wymaga od Fedriasza, by zaakceptował, że przez 
kilka dni żołnierz będzie grał główną rolę („priores partes […] habe-
re”, Eun. 151)32. Nie brak też stwierdzeń o „trudnej roli do zagrania”. 

30 Whitehorne (1993: 122–125) podkreśla, że samo przebranie jest ze swej natu-
ry bardzo metateatralne, ponieważ postaci planujące zamianę kostiumu zwykle 
udzielają wielu wskazówek odnośnie do nowego stroju, by w ten sposób ostrzec 
i  przygotować odbiorcę. W  Eunuchu nie tylko Parmenon proponuje ubranie 
stroju eunucha, ale jeszcze Chereasz jak echo powtarza po nim ten pomysł, 
przez co zwraca uwagę widzów (Eun. 366–377).

31 Ortwin Knorr (2008: 440) widzi w  pochodach element parodii, zwłaszcza 
w przemarszu niewolników (An.), którzy mają wprowadzić widzów w błąd i za-
sugerować wesele, ale prowiant, jaki niosą, jest – jak wiemy z komedii – symboliczny. 

32 Na marginesie warto zauważyć, że taka wszechobecność refleksji metateatral-
nej nie pozostaje bez znaczenia dla intrygi. Stavros A. Frangoulidis (1994a: 127) 
sądzi, że posługiwanie się terminologią z dziedziny teatru (Eun. 151–152) zacie-
ra i tak dość płynną granicę między „rzeczywistym” światem prezentowanym 
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Tak określa Chereasz sytuację swego brata, który musi rywalizować 
na prezenty z żołnierzem („duras […] partis”, Eun. 354). Również 
Syrus przestrzega Kliniasza, że Menedem nie będzie ułatwiał mu 
życia, a wręcz przeciwnie, wyznaczy mu trudną rolę („duras dabit”,  
Ht. 402). A Bakchida, prezentując siebie jako heterę, podkreśla, że 
nigdy nie miała serca, by grać złe role, czyli role czarnego charakte-
ru („numquam animum […] ad malas adducam partis”, Hec. 836). 

Oprócz metaforycznie użytych „ról” (partes) Terencjusz wyko-
rzystuje jeszcze szereg innych skojarzeń teatralnych. Menedem nazy-
wa Chremesa „adiutor”, „monitor” i „praemonstrator” (Ht. 875–876), 
czyli drugim aktorem-partnerem, suflerem i  reżyserem spektaklu, 
jakim okazała się przygotowana przez niego intryga. Pytia zaś zarzu-
ca Parmenonowi, że był auctor – „autorem” całej awantury z prze-
braniem Chereasza za eunucha (Eun. 1013–1014). 

Bardziej jednak interesujące są takie sytuacje, w których boha-
terowie mają pełną świadomość rzeczywistego wcielania sie w jakąś 
rolę. Wówczas pojawiają się wypowiedzi o charakterze metateatral-
nym, wskazujące na to, że postać czuje się aktorem aranżowanego 
przez siebie przedstawienia. Tak zachowuje się Formion, gdy uda-
je się do starców, by oznajmić im swoją gotowość do umówionego 
ślubu. Chwilę wcześniej radośnie rozmawiał z młodzieńcami, a te-
raz musi odegrać rolę człowieka gotowego do poświęcenia. Informu-
je więc widzów, że musi przybrać nowy wyraz twarzy i zmienić gesty 
(„nunc gestus mihi voltus est capiundus novus”, Ph. 890). 

Świadomość roli, w jaką należy wejść, ma także Getas. Właśnie 
dowiedział się o rozpoznaniu w żonie Antifona córki Chremesa, co 
kładzie kres wszystkim kłopotom. Zadaje więc sobie pytanie, dlacze-
go nie pędzi z tą nowiną do młodzieńca. Niewolnik wie, że atrybu-
tem „biegnącego sługi” jest płaszcz zarzucony na plecy, by nie krępo-
wał ruchów. Dziwi się więc sam sobie, dlaczego nie zarzuca płaszcza 

w  komedii a  „kreowanym” przez jej bohaterów dla potrzeb intrygi. Dlatego 
właśnie – jego zdaniem – Taida po zapewnieniach o swojej miłości składanych 
Fedriaszowi informuje widza w  monologu pod koniec sceny, że nie kłamała 
i rzeczywiście mówiła prawdę (Eun. 200). To oświadczenie jest niezbędne dla 
odróżnienia jej udawanej w trakcie intrygi sympatii dla żołnierza od szczerego 
uczucia do Fedriasza. 
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na plecy, czyli dlaczego zwleka z przyjęciem na siebie roli biegnącego 
niewolnika („non umerum hunc onero pallio”, Ph. 844). 

Bohaterowie zazwyczaj mają pełną świadomość tego, jakich 
zachowań oczekuje się w  komedii od reprezentantów typów, któ-
re przyszło im grać. Dawus poucza Pamfila, że jego rolą jako nie-
wolnika jest służenie pomocą, a pan ze swej strony powinien wyba-
czać, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem (An. 675–678). Z kolei  
Chereasz, łajany przez Parmenona, że chce oszukiwać hetery, pyta 
go, czy byłoby lepiej, gdyby celem podstępu uczynił ojca (Eun. 386). 
Odwołuje się przy tym do powszechnego schematu palliaty, w któ-
rym synowie knuli intrygi przeciwko ojcom.

Poczucie obowiązujących w komedii wzorców mają nie tylko ci, 
którzy wcielają się w rolę, ale również ci, którzy ją na scenie obser-
wują. Wówczas postać-obserwator czuje się widzem komedii od-
grywanej przez innych.

Getas obserwuje dialog Fedriasza z Dorionem, w którym mło-
dzieniec miotany rozpaczą ucieka się do błagania, a stręczyciel bez-
dusznie odmawia jego prośbom. Niewolnik kwituje tę scenę stwier-
dzeniem, że każdy z  nich jest doskonały w  swoim typie („quam 
uterquest similis sui”, Ph. 501), co stanowi uznanie dla operowania 
środkami odpowiednimi dla konkretnych masek. Jest też dowodem, 
że Getas doskonale zna reguły obowiązujące w palliacie. Zna je rów-
nież Antifon, który przyglądając się tej scenie, ironicznie jeszcze za-
chęca Doriona, by dalej zachowywał się jak stręczyciel (Ph. 508), 
czyli by nie wychodził z  roli i pokazał całe okrucieństwo, na jakie 
stać reprezentanta tej profesji. 

Przykładów komentowania cech i zachowań typowych dla da-
nej maski znajdzie się u  Terencjusza więcej. Simon, podejrzewa-
jąc, że Dawus będzie starał się przeszkodzić aranżowanemu mał-
żeństwu, ostrzega go, by nie był taki callidus – „sprytny” (An. 198). 
Przymiotnikiem tym określa się w palliacie typ intrygującego nie-
wolnika, więc wypowiedź ta dowodzi, że Simon zdaje sobie spra-
wę ze schematów obowiązujących w tej odmianie komedii. Zresztą 
później otwarcie wyznaje, że bał się, by Dawus nie okazał się typo-
wym sługą, który zastawia pułapki na swego pana (An. 582–584). 
Z kolei Myzja o skrupułach tego niewolnika mówi, że to coś nowego  
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(An. 730). Tym samym przypomina, że komediowy wzorzec zwykle 
nie ma tego rodzaju obiekcji33. 

Uwagi metateatralne ze strony postaci przyglądających się temu, 
co dzieje się na scenie, nie ograniczają się tylko do oceny gry in-
nych, ale dotyczą także fabuły. Kiedy Dawus relacjonuje opowieść 
o rozbitym okręcie i ateńskim pochodzeniu Glykerki, kwituje ją sło-
wem „fabulae”, czyli jakby powiedział: „to tak jak w palliatach”, „zna-
my to z komedii” (An. 224). W ten sposób dobitnie daje znak, że nie 
wierzy w takie rewelacje. Taki sam stosunek do tej opowieści, tym 
razem przedstawionej przez Kritona, ma Simon, który też wykrzy-
kuje „fabulam inceptat” (dosłownie: „rozpoczyna [fabułę] komedii”,  
An. 925), co ma być równoznaczne z zarzutem konfabulacji. 

Metateatralny wydźwięk ma również nakaz Pamfila, by nie wta-
jemniczać pozostałych postaci w rozpoznanie, które ujawnia w nim 
gwałciciela (Hec. 866–867). Młodzieniec nie chce, żeby było tak, jak 
to się w komediach zwykle zdarza, że na końcu wszyscy wszystko 
wiedzą. Musiał zatem mieć świadomość wymagań gatunku i odwo-
ływał się do tej wiedzy także u publiczności. 

Wszystkie te metateatralne wypowiedzi niewątpliwie służą po-
strzeganiu spektaklu jako formy skonwencjonalizowanej gry, wspie-
rają teatr w teatrze, ale same w sobie nie są jeszcze tym motywem. 
W świecie komedii antycznych za wzorcowy model uznaje się scenę 
(IV, 6) z Żołnierza samochwała Plauta (Blänsdorf 1982: 131), w któ-
rej hetera i jej służąca rozmawiają o wdziękach żołnierza, mając peł-
ną świadomość, że i on, i jego sługa podsłuchują je skrycie. Laudacja 
pod adresem wojaka jest częścią sprytnie obmyślanej intrygi. W sce-
nach poprzedzających ten aranżowany występ, stanowiących przy-
gotowanie, pojawiają się kolejno (Mil. 782–802, 906–929, 1025– 
–1029, 1161–1195): 

– przydzielenie ról poszczególnym postaciom, czyli obsada 
przedstawienia; 

33 Kathleen McCarthy (2004: 102–104) podkreśla, że zarówno Simon, jak i Myzja 
całą swoją wiedzę na temat Dawusa czerpią z tradycji komicznej. Starzec dodat-
kowo posądza niewolnika o prawdziwie Plautyńskie intrygi i określa je termina-
mi charakterystycznymi dla tego właśnie komediopisarza: łotr, podstęp, krzyżo-
wanie planów („sceleratus”, „doli”, „obnixe omnia”, „carnufex”, An. 159–161, 183).
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– wydawanie instrukcji dotyczących sposobu mówienia i działa-
nia, czyli scenariusz;

– szczegóły przebrania, czyli dobór kostiumu;
– ćwiczenie i powtarzanie roli, czyli próba teatralna;
– wskazanie odbiorcy tych uknutych ról, czyli wyznaczenie wi-

dza-postaci komedii. 
Niewątpliwie tego rodzaju informacje mają z jednej strony przy-

gotować publiczność na to, co się zdarzy, z drugiej wzbudzić jej za-
interesowanie. Spektakl, który potem następuje, jest odgrywany 
przede wszystkim dla widza wskazanego spośród postaci sztuki, ale 
ten „mały teatr” mieści się w „dużym teatrze”, w którym na wi-
downi siedzi prawdziwa publiczność. Poczucie oglądania „komedii 
w komedii” jest zbudowane z następujących elementów (Mil. 1216–
–1280): 

– odegranie zaplanowanej i przećwiczonej scenki;
– uwagi metateatralne postaci-aktorów („nie szczędź głosu, 

niech słyszy”, Mil. 1220);
– uwagi postaci-widzów komentujące odgrywane dla nich przed-

stawienie („słyszałeś? / tak, słyszałem”, Mil. 1222). 
U Plauta motyw ten jest rozbudowany, każdy ze składników wy-

raźnie i w pełni obecny, a całość rozpisana na kilka scen (od plano-
wania do wykonania). Terencjusz, jak przystało na poetę, który nie 
powtarza, ale szuka nowego wyrazu dla istniejącej konwencji, sko-
rzystał z motywu teatru w teatrze, poddając go różnym modyfika-
cjom i przekształceniom. 

Z  pozoru typowa wydaje się wersja zastosowana w  Pasożycie 
Formionie (Ph. 346–375) – tam tytułowy bohater na prośbę niewol-
nika Getasa obiecuje ocalić Antifona od kary i ojcowski gniew skie-
rować na siebie. Nie wspomina się jednak o doborze jakichkolwiek 
dodatkowych aktorów, nie podaje żadnych detali dotyczących sce-
nariusza, nie ma kostiumu, nie ma też próby poprzedzającej ode-
granie komedii. Jedynie Getas napomina Formiona, by był ostrożny 
i wskazuje głównego widza, Demifona. Z bogatej Plautyńskiej listy 
rzeczy, które powinny pojawić się w  scenie planowania, pozostały 
tylko najważniejsze: sygnał, że szykuje się „spektakl”, i  informacja 
o odbiorcy, a zarazem ofierze tego podstępu. 
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W  trakcie realizacji czeka publiczność kilka niespodzianek. 
Przede wszystkim Demifon zjawia się z  trójką swoich przyjaciół, 
więc grono odbiorców tej zaaranżowanej komedii powiększa się 
o przypadkowych gapiów. „Spektakl” przebiega według zasad obo-
wiązujących w tym motywie. Pasożyt odgrywa przed niewolnikiem 
oburzenie, że Demifon wypiera się pokrewieństwa z Fanią. Obaj na 
stronie wymieniają uwagi metateatralne („iratus est / quin tu hoc 
age” – „Wścieka się / Do dzieła!”, Ph. 350), a oskarżany starzec ko-
mentuje do przyjaciół to, czego jest widzem („o audaciam!” – „To 
dopiero zuchwałość!”, Ph. 360). Nagle w  połowie sceny Demifon, 
który z założenia miał być odbiorcą, z własnej inicjatywy włącza się 
do rozmowy, stając się jeszcze jednym, ale za to nieprzygotowanym 
aktorem, i zadaje kłopotliwe pytania (Ph. 376–440). Getas wchodzi 
wówczas w  rolę suflera, podpowiada Formionowi właściwe odpo-
wiedzi i dodaje mu otuchy. Na koniec pasożyt osiąga swój cel, udaje 
mu się zdenerwować starca i skumulować jego gniew na sobie. Ra-
tuje w  ten sposób skórę Antifona. Niemniej były też chwile grozy 
i momenty grożące katastrofą całego przedsięwzięcia, ponieważ po-
sunięcia Demifona, który zmienił status z widza na aktora, były nie 
do przewidzenia. 

Taki moment niespodzianki, wynikający z tego, że jedna z po-
staci nie jest przygotowana do odegrania swojej roli w „teatrze na-
prędce”, pojawia się w Dziewczynie z Andros (An. 744–782). Scena 
planowania jest dość rozbudowana. Oto Dawus przynosi z domu re-
kwizyt w postaci dziecka Pamfila i Glykerki i prosi Myzję, by poło-
żyła niemowlę na progu. Następnie daje szereg instrukcji, jak ma to 
zrobić, oraz mówi, że liczy na jej przytomność umysłu i spryt. Nie-
stety nie ma już czasu, by wyjaśnić, na czym będzie polegała intry-
ga, bo – jak mówi – właśnie nadchodzi ojciec Filumeny. Dawus nie 
wskazał Chremesa jako widza dla planowanego „teatru w  teatrze”, 
ale informacja o zjawieniu się starca pozwala domyślić się, że to dla 
niego zostanie odegrana komedia. 

„Spektakl” przebiega niezwykle interesująco. Jego celem jest 
pokazanie Chremesowi, że Pamfil ma dziecko z  wolno urodzoną 
dziewczyną, więc będzie musiał się z nią ożenić. A zatem nie będzie 
mógł poślubić Filumeny, córki Chremesa. Cała trudność przedsta-
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wienia spoczywa jednak wyłącznie na Dawusie, bo nie zdążył Myzji 
wtajemniczyć w swój plan. Dlatego ten wykreowany „teatr napręd-
ce” składa się nie tylko z głównego dialogu, który jest przeznaczony 
dla uszu Chremesa, ale także z bezradnych uwag Dawusa do same-
go siebie („quid dicam aliud nescio” – „Już nie wiem, co jeszcze po-
wiedzieć”, An. 746) i z poleceń skierowanych półgłosem do Myzji na 
stronie („unum praeterquam quod te rogo faxis, cave!” – „Pożału-
jesz, jeśli powiesz choć słowo więcej ponad to, o co pytam”, An. 753). 
Staje się to źródłem paradoksalnych sytuacji, bo niekiedy niewolnik 
mówi głośno coś innego niż to, co chwilę później na stronie (głośno: 
„propera adeo puerum tollere” – „Zabieraj to dziecko”; na stronie: 
„mane. cave” – „Czekaj! Ani mi się waż […]”, An. 759–760). Myzja, 
która kompletnie nie rozumie sytuacji, a już zwłaszcza sprzecznych 
poleceń i pytań, na które przecież Dawus zna odpowiedź, jest bardzo 
szczera w swoim oburzeniu. 

Schowany z boku sceny Chremes podsłuchuje i komentuje do 
siebie. Z  jego wypowiadanych półgłosem refleksji wynika, że pod-
stęp się udał. Starzec uwierzył, że nie powinien zgadzać się na ślub 
swej córki z  Pamfilem. Kiedy Dawus jest pewien sukcesu, zauwa-
ża wreszcie Chremesa i śpieszy, by mu wszystko wyjaśnić, ale to już 
nie jest potrzebne. Scenę kończy rozmowa Dawusa z Myzją, w której 
niewolnik tłumaczy się ze swego zachowania, a przy okazji objaśnia 
podstęp. I  tu następuje prawdziwa niespodzianka – okazuje się, że 
niewolnica specjalnie nie została wtajemniczona w rolę, jaką prze-
znaczono jej w  tym „spektaklu”, ponieważ niewolnik uznał auten-
tyczne oburzenie za bardziej przekonujące. 

Dwukrotnie zatem w tym „zaaranżowanym teatrze” pojawia się 
u Terencjusza postać-aktor bez znajomości „scenariusza”. Demifon 
sam wepchnął się na scenę w „odgrywanej komedii” i pokrzyżował 
nieco plany, ale Myzja została wciągnięta do gry wbrew swej woli. 

Niekiedy Terencjusz posługuje się motywem „teatru w teatrze” 
nie w jego pełnej formie, ale wykorzystując jedynie drobne elemen-
ty. Zawsze jednak występuje zapewnienie, że postać świadomie pro-
wadzi z góry zaplanowaną grę. To condicio sine qua non. 

Taką niepełną formę, bo ograniczoną do monodramu, ma intry-
ga Pytii (Eun. 941–946). Niewolnica postanawia dokonać zemsty na 
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Parmenonie, ale jej zapowiedź zostaje wyartykułowana na stronie. 
Natomiast głośno Pytia wygłasza monolog na temat okropnej kary, 
jaką rzekomo wymierza się Chereaszowi w  domu heter. Przynęta 
okazała się skuteczna. Monolog przechodzi w dialog z Parmenonem, 
który jeszcze pełniej rozwija intrygę. Z elementów niezbędnych, by 
zaliczyć tę scenę do „teatru w teatrze”, pojawia się wcześniejsza zapo-
wiedź gry podana przez Pytię oraz uwagi Parmenona-widza kiero-
wane do siebie samego, a komentujące to, co słyszy. 

Podobnie wykorzystuje ten motyw Micjon, gdy chce trochę po-
dręczyć Eschina i  skłonić go do odkrycia prawdziwych uczuć wo-
bec sąsiadki (Ad. 639–697). Widząc syna, mówi do siebie, że podro-
czy się z nim trochę, co jest sygnałem dla publiczności, że zaczyna 
się „teatr w teatrze”. Podczas całej rozmowy komentuje na stronie za-
chowanie chłopca („erubuit” – „zaczerwienił się!”, Ad. 643), a i Eschi-
nus kieruje do siebie uwagi („perii” – „już po mnie”, Ad. 652). 

We wszystkich omówionych przypadkach zaaranżowane przed-
stawienie jest przyjmowane jako rzeczywistość toczącej się sztu-
ki. Postaci-widzowie nigdy nie odkrywają, że „spektakl” jest oszu-
stwem, chyba że ujawni to postać-aktor. Terencjusz umiał jednak 
odwrócić tę sytuację i pokazać, że bohaterowie wiedzą o takich mon-
towanych przedstawieniach i nie pozwalają się wodzić za nos. 

Tak zachowuje się Simon w Dziewczynie z Andros. Usłyszawszy 
krzyki rodzącej w domu Glykerki, jest pewien, że to ukartowana gra. 
Zwraca się więc do Dawusa, którego uważa za reżysera tego przed-
stawienia, i krytykuje go za złe wyczucie czasu. Jego zdaniem zbyt 
wcześnie kobiety zaczęły udawać poród, co dowodzi, że nie przy-
gotowały się do swego zadania (An. 474–477). Kiedy chwilę później 
akuszerka Lesbia wychodzi od położnicy, Simon, wciąż sądząc, że 
to część ukartowanej gry, wytyka złe rozplanowanie – już nie w cza-
sie, ale w przestrzeni (An. 488–494). Dziwi się, że kobieta wydawała  
Glykerce niezbędne zalecenia nie wewnątrz domu, ale dopiero po 
wyjściu na ulicę, jakby specjalnie chciała, by Simon usłyszał, że właś-
nie urodziło się dziecko. Starzec jest przekonany, że to wszystko zo-
stało uknute przez niewolnika. 

Przewrotność tego pomysłu polega na tym, że Simon dostrzega 
wyreżyserowane przedstawienie tam, gdzie go w ogóle nie ma. Z ele-
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mentów konstytuujących ten motyw (który zresztą w tym miejscu 
nie występuje) pojawia się przydział ról, Simon postrzega bowiem 
krzyczącą w porodzie Glykerkę i jej akuszerkę Lesbię jako trupę te-
atralną Dawusa. Pewnym elementem przygotowania, scenariusza 
czy też próby są uwagi krytyczne starca, który poucza, w jaki spo-
sób należałoby tę scenę zagrać, by była wiarygodna. Simon postrze-
ga siebie jako widza tego spektaklu, ale po części sam staje się sa-
mozwańczym reżyserem. Jak widać, Terencjusz potrafi wykorzystać 
„teatr w teatrze” nawet bez wprowadzania tego motywu. 



rozdział 5
Qui pro quo

łacińską nazwą qui pro quo – dosłownie: „ktoś zamiast kogoś” – 
określa się pewien szczególny typ nieporozumienia, którego istotą 
jest mylna identyfikacja. Klasyczna pomyłka tego rodzaju zakłada, 
że spotykają się dwie postacie, z których jedna bierze drugą za kogoś 
innego34. To powoduje serię zabawnych niedomówień wykorzystu-
jących ironię dramatyczną, widz więc doskonale zdaje sobie sprawę 
z  logicznej niespójności prowadzonego na scenie dialogu. Zazwy-
czaj błąd dotyczy tożsamości (A bierze B za C), niekiedy jednak qui 
pro quo obejmuje też niewłaściwe odczytanie roli, jaką bohater od-
grywa w fabule (A uważa, że B występuje jako x, podczas gdy B wy-
stępuje jako y).

Terencjusz nigdy nie stosuje klasycznej wersji qui pro quo. Nie 
ma takiego miejsca w żadnej sztuce, w którym uczestnicy tego mo-
tywu (A i B) spotkaliby się na scenie. A jednak poeta wykorzystuje 
schemat tego nieporozumienia w różnorodny sposób. Można nawet 
wyznaczyć pewne modele jego modyfikacji i  sformułować zasady 
tym rządzące. 

U Terencjusza qui pro quo dotyczy zawsze roli w  fabule, a nie 
tożsamości. Ponadto A  i B nigdy nie spotykają się na scenie. Nie-
zbędny dialog, stanowiący istotę tego motywu, bo piętrzący niepo-
rozumienia, odbywa się między A a kimś, kto reprezentuje lub zna B 
(B1). Niekiedy A i B rozmawiają poza sceną, a widz słyszy tylko rela-
cję z tej rozmowy. Oto kilka przykładów.

34 Ten typ jest zwany wewnętrznym, ponieważ przebiega między postaciami we-
wnątrz sztuki. Można także mówić o zewnętrznym qui pro quo, gdy jedynie od-
biorca myli postaci, lub mieszanym, gdy publiczność podziela mylną identyfi-
kację razem z jedną z postaci sztuki; Pavis (1998: 412).
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W Za karę Chremes (A) nie wie, że Bakchida jest kochanką jego 
syna Klitifona, lecz widzi w niej dziewczynę drugiego młodzieńca, 
Kliniasza (uważa, że B występuje jako x). Ta pomyłka wynika z in-
trygi zaplanowanej przez Syrusa (Ht. 358). Staje się też źródłem za-
bawnej sytuacji, starzec bowiem, przyłapawszy swego chłopca (B1) 
na miłosnych igraszkach z heterą, poucza go o obowiązku lojalno-
ści wobec przyjaciela (Ht. 562–570). Napomina syna, że nie wolno 
uwodzić przyjaciółki najbliższego druha. Nie przychodzi mu nawet 
do głowy, że erotyczna schadzka syna powinna ujawnić mu rolę, jaką 
Bakchida odgrywa pod jego dachem (że B jest y). Zapewne siła qui 
pro quo byłaby znacznie większa, gdyby doszło do bezpośredniego 
spotkania między dwoma uczestnikami tego motywu: Chremesem 
i Bakchidą (A i B). Niestety te dwie postacie nigdy nie spotykają się 
na scenie. Dlatego komizm tego motywu i towarzysząca mu ironia 
dramatyczna ulegają osłabieniu – qui pro quo jest nieco rozmyte, po-
łowiczne, takie semi lub quasi qui pro quo.

Ciekawy wariant pojawia się w  Braciach. Tu Demeasz (A) nie 
spotka (ani na scenie, ani poza nią) dziewczyny, która wraz z nim 
tworzy tandem w  tym nieporozumieniu. Mimo to ową porwaną 
przez Eschina heterę uważa za jego kochankę (B za x, podczas gdy 
B gra rolę y). Błąd wynika z  tak niewzruszonej wiary starca w za-
słyszane plotki, że nawet nie próbuje ich weryfikować. Z  powodu 
braku relacji między uczestnikami tego motywu jego realizacja nie 
może rozgrywać się na scenie, a  zatem niezbędny jest ktoś znają-
cy i reprezentujący ową nieobecną heterę. W tej funkcji najbardziej 
odpowiedni byłby jej domniemany kochanek, czyli Eschinus (B1), 
ale poeta zastępuje go jego ojcem Micjonem (B2). Przezabawne jest 
oburzenie Demeasza na niemoralnego syna, który oprócz uprowa-
dzenia hetery jeszcze chce się żenić z sąsiadką (Ad. 720–756). Szoku-
je go też przyzwolenie Micjona na taką ekstrawagancję. A wszystko 
to jest pokłosiem mylnie odczytanej roli, jaką hetera odegrała w ży-
ciu Eschina. 

W Teściowej występuje wyjątkowo przewrotne qui pro quo, bo 
wciąga do gry także widza, który myli się podobnie jak inne posta-
cie. Oto Laches (A) uważa urodzone podczas sztuki niemowlę za 
potomstwo swego syna (bierze B za x). Dziecko, rzecz jasna, nie po-
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jawia się na scenie, więc w serii zabawnych nieporozumień repre-
zentuje je ojciec, Pamfil (B1), który sądzi, że to bękart (sądzi, że  
B jest y), a przekonanie to podziela również widz (Hec. 654–673). 
Dopiero pod koniec sztuki publiczność odkryje, że to Laches miał 
rację, traktując niemowlę jako własnego wnuka (B rzeczywiście jest x). 
Zachodzi tu więc przypadek qui pro quo mieszanego, gdzie widz po-
pełnia pomyłkę wraz z postacią. 

Z kolei w Eunuchu hetera Taida (A) myli się, biorąc przysłanego 
do niej Chereasza za prawdziwego eunucha (B za x). Także i w tym 
wypadku pomyłka nie jest dziełem przypadku, ale początkowo żar-
tu, a potem przebrania i  intrygi (Eun. 372–390). Jednak bohatero-
wie tego motywu nie spotykają się bezpośrednio na scenie. O konse-
kwencjach mylnego ustalenia tożsamości widz dowiaduje się z relacji 
Chereasza, który barwnie przedstawia swe spotkanie z heterą oraz 
opisuje własny sukces (Eun. 575–606). Pośrednio też uznanie Che-
reasza za eunucha staje się źródłem komizmu w scenie identyfika-
cji prawdziwego kastrata Dorusa, na którego widok Pytia oświadcza, 
że „to nie ten” (Eun. 674–705). Ale także i tutaj mamy do czynienia 
z  semi qui pro quo, ponieważ pomyłka nie zachodzi bezpośrednio 
między uczestnikami tego motywu.

We wszystkich omówionych przypadkach qui pro quo nie za-
chodzi bezpośrednio (czyli na scenie) między bohaterem, który po-
pełnia błąd (Chremesem, Demeaszem, Lachesem, Taidą), a postacią 
mylnie zidentyfikowaną (Bakchidą, heterą, niemowlakiem, Chere-
aszem). W jej zastępstwie Terencjusz zwykle podstawia kogoś świa-
domego prawdziwej tożsamości – Chremes rozmawia o Bakchidzie 
z Klitifonem (Ht.), Demeasz o heterze z Micjonem (Ad.), a Laches 
o dziecku z Pamfilem (Hec.), o którym widz myśli, że zna prawdę. 
Głównym składnikiem tego nieporozumienia staje się ironia drama-
tyczna – widz rozumie pomyłkę i dostrzega niespójność toczącego 
się dialogu. 

Chociaż więc qui pro quo nie jest realizowane bezpośrednio 
(czyli między uczestnikami błędnej identyfikacji – A  i B), podsta-
wowe elementy konstytuujące ten motyw są obecne: sprzeczne in-
formacje na temat tożsamości jakiejś postaci, dialog oparty na długo 
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niewyjaśnianym nieporozumieniu i w końcu ironia dramatyczna35. 
Trudno twierdzić, że poeta wprowadza w swoich komediach qui pro 
quo w czystej, klasycznej postaci, ale z pewnością schematy tego mo-
tywu, mocno przetworzone, zasilają jego fabuły.

35 U Terencjusza spotyka się więcej sytuacji opartych na mylnym zidentyfikowaniu 
postaci, np. Simon uważa przybysza z  Andros, Kritona, za podstawionego 
hochsztaplera (An. 908–919), a żołnierz widzi w Chremesie klienta Taidy (Eun. 
617–626). Przykłady te jednak nie mogą uchodzić za qui pro quo, ponieważ nie 
prowadzą do zabawnych nieporozumień opartych na ironii dramatycznej.



część v
Język i metryka





Często o języku Terencjusza mówi się przez zestawienie kontrastowe 
z jego wielkim poprzednikiem. Skoro więc łacinę Plauta uznaje się za 
barwną, soczystą, pełną inwencji i niczym nieskrępowanej swobo-
dy, nietrudno domyślić się, jakie antonimiczne określenia odnoszą 
się do jego młodszego kolegi. Tymczasem język komedii Terencjusza 
ma po prostu inaczej rozłożone akcenty. Nie brak w nim uprzejmych 
frazesów i konwencjonalnych zwrotów, ale też pojawiają się okrzy-
ki zdradzające silne i nie zawsze pozytywne emocje, niekiedy trafi 
się inwektywa czy dwuznaczne lub nawet obsceniczne skojarzenie. 
Sporo w nim różnego rodzaju figur retorycznych, a metafory stano-
wią prawdziwe odbicie prezentowanego na scenie świata. Terencjusz 
okazuje się nie mniej pomysłowy od Plauta w dziedzinie zróżnico-
wania języka swoich postaci, ale z  pewnością jest bardziej subtel-
ny w wyznaczaniu między nimi lingwistycznej linii demarkacyjnej. 
Wszystkie „wynalazki” Plauta, takie jak żarty z  onomastyki, paro-
die, wykorzystanie formuł prawniczych czy posługiwanie się greką, 
są znane Terencjuszowi, który jednak stosuje je na dużo mniejszą 
skalę, co sprawia, że przy Plautyńskiej „erupcji” niekiedy wcale się 
ich nie zauważa. Podobnie jest z partiami śpiewanymi zwanymi can-
tica: u Plauta pojawiają się w każdej sztuce w liczbie od kilku do kil-
kunastu, u Terencjusza są jedynie trzy – dwie w Dziewczynie z An-
dros i jedna w Braciach. Ta niewielka liczba sprawia, że powszechnie 
uznaje się sztuki Terencjusza za pozbawione kantyczek w ogóle.

Można powiedzieć, że różnica w sposobie korzystania przez obu 
komediopisarzy z  kantyczek odzwierciedla proporcje w  pozosta-
łych aspektach. U  Terencjusza nietrudno znaleźć śmiałe metafory 
czy zręczne zastosowanie metryki dla celów dramatycznych, ale spo-
sób ich wykorzystania jest odmienny niż u Plauta, dlatego warto się 
przyjrzeć bliżej tym zagadnieniom. 





rozdział 1
Elegancja i emocje

Język Terencjuszowych komedii uchodzi za elegancki, a nawet wy-
tworny. Zwykle przyjmuje się, że taką właśnie łaciną posługiwali się 
dobrze urodzeni i dobrze wykształceni Rzymianie, dlatego całe stule-
cia średniowiecznej i renesansowej Europy ćwiczyły się w znajomo-
ści tego języka właśnie na tekstach Terencjusza. Niewątpliwie posta-
ci zaludniające scenę znają się na grzeczności, a wiedząc, jak należy 
być uprzejmym, nie pomijają konwencjonalnych formuł i zwrotów.

Formuły konwencjonalne

Do najczęściej spotykanych zwrotów grzecznościowych należą sło-
wa pozdrowienia gaudeo venisse salvom („cieszę się, że wróciłeś cały 
i zdrowy”, Hec. 353), którymi wita się postać po długim niewidze-
niu. Tak zwraca się Getas do swego pana Demifona powracające-
go z podróży na Lemnos (Ph. 286), a także Antifila do swego uko-
chanego Kliniasza, kiedy widzi go pierwszy raz po długiej rozłące  
(Ht. 407). Nierzadko jednak to typowe pozdrowienie pojawia się 
w komedii nie tylko, by podkreślić kurtuazję bohatera, ale służy jesz-
cze innym celom.

Sostrata, chociaż wita Pamfila z  całą uprzejmością, jakiej wy-
maga się od kobiety jej pozycji, to jednak nie czeka na odpowiedź, 
lecz zadaje od razu pytanie o zdrowie synowej (Hec. 453–354). Spra-
wia to wrażenie, jakby formuła została wypowiedziana odruchowo, 
zgodnie z konwencją panującą w tej klasie społecznej, a prawdziwe 
pytanie dotyczyło dopiero Filumeny. W ten sposób komediopisarz 
podkreśla niezwykłą empatię i troskę tytułowej teściowej, która bar-
dziej niż o własnego syna niepokoi się o jego żonę.
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Z kolei Parmemon posługuje się formułą powitalną, by zyskać 
na czasie i  skierować w  inną stronę zainteresowanie Ojca, który 
przyłapał go na podsłuchiwaniu i żąda wyjaśnień (Eun. 976). Nie-
stety sługa zamiast odpowiedzi na swoją uprzejmość słyszy tylko po-
wtórzone pytanie o to, na kogo czatuje.

Pomijanie lub lekceważenie pozdrowienia jest także chętnie wy-
korzystywane do charakterystyki postaci. Kiedy Taida uprzejmie 
wita żołnierza Trazona, on zgodnie z konwencją musi odpowiedzieć 
jej tym samym. Sceny spotkania powinny zwykle zawierać pięć ele-
mentów: rozpoznanie rozmówcy, wymianę pozdrowień, wyrazy ra-
dości ze spotkania, troskę o zdrowie i zaproszenie na ucztę. Trazon 
jednak od razu pyta o to, co dla niego najważniejsze – czy podobał 
się przysłany prezent i czy hetera będzie go za to kochać (Eun. 455–
–457). Nic dziwnego, że Parmenon kąśliwie komentuje taką galante-
rię, która już na wstępie domaga się podziękowań i wyrazów uzna-
nia za dary.

Jeszcze inaczej Terencjusz wykorzystał tę konwencję w Braciach. 
Kiedy Micjon pozdrawia nadchodzącego Demeasza, brat swoją 
wściekłość i niecierpliwość okazuje, ignorując całkowicie kurtuazyj-
ne formuły i  wykrzykując: te ipsum quaerito („właśnie ciebie szu-
kałem!”, Ad. 80–81). Na marginesie warto dodać, że komediopisarz 
jeszcze dwukrotnie posłużył się takim chwytem, by przez zlekcewa-
żenie uprzejmego powitania zaznaczyć niecierpliwość i rozdrażnie-
nie bohatera. Szczególnej wymowy nabiera fakt, że tym razem to nie 
Demeasz, ale Demeaszowi tak odpowiada na pozdrowienia wściekły 
Hegion (Ad. 460–461). Podobna sytuacja pojawia się między Simo-
nem a zdenerwowanym Chremesem, który przybywa do przyjacie-
la, by dowiedzieć się, co znaczą nowe plotki o odwołanym przecież 
ślubie ich dzieci (An. 533). Simon stara się być uprzejmy, by załago-
dzić gniew rozmówcy, ale ten na powitania odpowiada tylko okrzy-
kiem: „właśnie ciebie szukałem!”.

Równie popularna i często wykorzystywana jest formuła poże-
gnania numquid aliud me vis? („Chcesz jeszcze czegoś ode mnie?”), 
pojawiająca się też w wersji skróconej: numquid me aliud? czy na-
wet numquid vis? Zwrot ten w komedii staje się końcem rozmowy 
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i  sygnalizuje opuszczenie sceny (Eun. 191, 341, 363; Ph. 151, 458;  
Hec. 272; Ad. 248, 432).

Nie ma typowej odpowiedzi na tego rodzaju sygnał zakończe-
nia wymiany zdań. Czasem pojawia się życzenie, by rozmówca za-
dbał o siebie: „ut bene sit tibi” („byś uważał na siebie”, Ph. 151) lub 
zapewnienie, że to już wszystko (Eun. 341), ale zwyczajową reakcją 
jest pominięcie milczeniem tego konwencjonalnie retorycznego py-
tania (Ph. 458; Hec. 272; Eun. 363).

Terencjusz jednak nie poprzestaje wyłącznie na funkcji seman-
tycznej (wymianie grzeczności między bohaterami) i dramatycznej 
(sygnalizowaniu końca rozmowy i opuszczenia sceny). Często wy-
korzystuje tę formułę do zbudowania żartu, a także dopełniania cha-
rakterystyki psychologicznej1.

Formuła pożegnania znakomicie nadaje się na dowcip, w któ-
rym rozmówca nie traktuje pytania jako figury retorycznej i odpo-
wiada szczegółowo, czego by jeszcze sobie życzył. Tak zachowuje 
się Sannion – na typowe: „czy życzy sobie czegoś jeszcze”, odpowia-
da niewolnikowi listą rzeczy, na których mu zależy (Ad. 247–251). 
Z kolei Demeasz, słysząc to samo pytanie od Syrusa, złośliwie rzu-
ca: „mentem vobis meliorem dari” („tylko tyle, żebyście mieli wię-
cej rozumu”, Ad. 432).

Żart ten w najbardziej rozbudowanej formie pojawia się w sce-
nie pożegnania Fedriasza z Taidą i ma niejako podwójne znaczenie 
(Eun. 191). Przede wszystkim to młodzieniec, a  nie hetera ma się 
oddalić na wieś, więc to on powinien pierwszy dać sygnał, że chce 
odejść. Tymczasem amant nie ma najmniejszej ochoty na rozłąkę 
i zwleka w nieskończoność, więc dziewczyna sama wypowiada for-
mułę pożegnania, co jest dość obcesowe i wskazuje na cechy charak-
teru obu postaci – Taida jest silna, władcza i konsekwentnie reali-
zuje swoje plany. Fedriasz zaś okazuje się bezwolny i nawet podjętej 

1 Terencjusz nie wykazuje się tutaj jakąś szczególną oryginalnością. Również 
Plaut wykorzystywał w ten sam sposób formuły pożegnania, by skonstruować 
z ich użyciem dowcip. W Żołnierzu samochwale tytułowy wojak, słysząc pyta-
nie, czy chce jeszcze czegoś, odpowiada: „ne magis sim pulcher quam sum, ita 
me mea forma habet sollicitum” („bym nie stał się jeszcze piękniejszy niż je-
stem, bo moja uroda przysparza mi kłopotów”, Mil. 1086–1087).
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decyzji nie potrafi wcielić w życie, zwłaszcza że oznacza rozdziele-
nie z ukochaną. Dlatego to właśnie hetera wypowiada pytanie, czy 
jej kochanek czegoś jeszcze od niej chce, czym prowokuje prawdzi-
wą skargę (Eun. 191–196):

egone quid velim?
cum milite istoc praesens absens ut sies;
dies noctesque me ames, me desideres,
me somnies, me exspectes, de me cogites,
me speres, me te oblectes, mecum tota sis: 
meus fac sis postremo animus quando ego sum tuos.

Czy ja chcę czegoś jeszcze od ciebie? Żebyś w obecności tego żołnie-
rza była nieobecna; żebyś dniem i nocą mnie kochała, mnie pragnęła, 
o mnie śniła, mnie wyglądała, o mnie myślała, ze mną wiązała swe na-
dzieje, przy mnie znajdowała radość i cała była ze mną. W końcu stań 
się moim sercem, tak jak ja jestem twoim.

Formuła pożegnania wypowiedziana nie przez osobę odchodzącą, 
lecz przez tę, która chce się pozbyć swego rozmówcy, wskazuje także 
na pewne zniecierpliwienie. Taida z pewnością pragnie, by Fedriasz 
jak najszybciej oddalił się i stąd to pogwałcenie kurtuazji.

Kurtuazja

Nie tylko formuły powitania i  pożegnania sprawiają, że język Te-
rencjusza jest odbierany jako pełen grzeczności. Nie bez wpływu na 
taką ocenę mają także różnego rodzaju apostrofy.

Za oznakę grzeczności uchodzi w komedii nazywanie rozmów-
cy po imieniu. A już szczególnym wyrazem uszanowania jest zwra-
canie się w ten sposób do ludzi niższego stanu: niewolników, paso-
żytów i stręczycieli. Toteż Demeasz, kiedy postanawia praktykować 
uprzejmość, porozumiewa się ze służbą, używając apostrofy – Syru-
sie (Ad. 883), Getasie (Ad. 891, 894). Sztuczkę tę Syrus znał już wcześ-
niej i sam z powodzeniem zastosował ją w rozmowie ze stręczycielem 
Sannionem, wielokrotnie wymieniając jego imię (Ad. 210, 220, 240).  
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Tak samo postępuje Nauzystrata, kiedy chce okazać szacunek i wdzięcz-
ność pasożytowi Formionowi, który otworzył jej oczy na małżeńską 
zdradę. Najpierw jednak dopytuje o jego imię, by mogła go uhonoro-
wać w ten sposób (Ph. 1048–1050). Podobnie czyni też Sostrata, kie-
dy stara się przekonać męża o swojej niewinności. Zwraca się do nie-
go: „mi Lache” („Mój Lachesie”, Hec. 206, 232), choć on sam nazywa 
ją „mulier” („kobieta”, Hec. 214) lub „anus” („stara baba”, Hec. 231). 

Nie tylko wymienianie imienia było oznaką grzeczności. Po-
dobną skuteczność miało zwracanie się do kogoś z podkreśleniem 
młodego wieku. Kiedy Parmenon na polecenie swego pana siedzi 
na Akropolu i zaczepia nieznajomych, pytając, czy może przypad-
kiem są (nieistniejącym) Kallidemidesem, zwraca się do nich apo-
strofą „adulescens” („Młody człowieku”, Hec. 803). Tak samo czyni 
Demifon, kiedy zaczyna rozmowę z pasożytem Formionem. Wie, że 
jego los zależy od przychylnego nastawienia i porozumienia z tym 
denuncjatorem, dlatego nazywa go także „adulescens” (Ph. 378). 

Dla równowagi należy też dodać, że określanie kogoś mianem 
vir („chłop, człowiek, mąż”) miało zawsze lekki odcień lekceważe-
nia i  protekcjonalności. Dawus, kiedy spostrzega, że popsuł swe-
mu panu szyki i Simon bardzo to przeżywa, mówi do siebie: „hoc 
male habet virum” („Ale chłopa dopadło!”, An. 436). Z kolei Pam-
fil, odkrywszy, w  jaką pułapkę wpakował go niewolnik, zwraca się 
do Dawusa nie inaczej, jak właśnie „bone vir” („Dobry człowieku”,  
An. 616). Tak samo ironicznie wita go też Simon, gdy odkrywa jego 
pobyt u  Glykerki (An. 846). Podobny zwrot słyszy także Syrus ze 
strony niechętnego mu Demeasza (Ad. 556).

Obecność form grzecznościowych i konwencjonalnych zwrotów 
sprawia, że postrzega się łacinę Terencjusza jako język elit. Warto 
jednak pamiętać, że sporo tej lingwistycznej kurtuazji służy bardzo 
konkretnym celom – charakterystyce postaci lub akcji scenicznej.

Zaklęcia

Język Terencjusza odzwierciedla to, co dla poety najważniejsze – 
uczucia i emocje, jakie są udziałem bohaterów na scenie. Nie brak 
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w  tej łacinie zaklęć, wykrzyknień i  różnorodnych form okazywa-
nia ekscytacji. Podobnie jak w mowie potocznej, w komedii pojawia 
się duża liczba zwrotów do bogów. W  życiu codziennym powoły-
wano się na trzech: Herkulesa (hercle), Kastora (mecastor) i Polluk-
sa (pol, edepol). Zgodnie z przekazem Gelliusza (11, 6) na Herkulesa 
zaklinali się tylko mężczyźni, na Kastora tylko kobiety, a na Polluksa 
wszyscy bez względu na płeć, z tym jednak zastrzeżeniem, że męż-
czyźni częściej używali pełnej formy (edepol), a  kobiety skróconej 
(pol). Ci trzej bogowie są przywoływani w komediach nagminnie, 
ale także tę konwencję umiał Terencjusz wykorzystać, by zabarwić 
wypowiedź humorem, a postaciom dodać szczególnej barwy. 

Kiedy Chereasz zdaje przyjacielowi relację z upojnych chwil, ja-
kie spędził w alkowie Pamfili, nie ukrywa, że okazja ta trafiła mu się 
dzięki przebraniu za eunucha. A na zawoalowaną sugestię, że może 
spotkanie nie było consummatum, odpowiada: „tum pol ego is es-
sem vero qui simulabar” („na Polluksa, musiałbym chyba być tym, 
za kogo się przebrałem”, Eun. 606). Chereasz w tym momencie nie 
tylko strojem przypomina eunucha, ale też być może mówi jak eu-
nuch, a przynajmniej nie jak mężczyzna2, ponieważ używa zaklęcia 
najczęściej używanego przez kobiety – pol („na Polluksa”). 

W  chwilach wymagających uroczystych przysiąg zwracano się 
do Jowisza. Najczęściej ojciec bogów i ludzi jest przywoływany w sy-
tuacjach nagłych, nieoczekiwanych, gdy bohater czuje się zaskoczo-
ny i przeżywa szok. I nie ma większego znaczenia, czy niespodzianka 
jest miła, czy wręcz przeciwnie. Okrzyk o Iuppiter! – „na Jowisza! /  
/ O Jowiszu!” pada w chwili największego napięcia czy wręcz sen-
sacji. Tak reagują: wściekły Simon, gdy odkrywa, że jego syn zosta-
nie ojcem; przerażony Dawus, gdy widzi nadchodzącego Chremesa 

2 W  komedii postaci zniewieściałych mężczyzn posługiwały się zaklęciem pol; 
zob. Stankiewicz (1987: 59; 1999: 257). Pol nie jest u Terencjusza bezwzględnie 
zarezerwowane dla kobiet, choć to właśnie one najczęściej go używają. Spora-
dycznie jednak zdarza się, że silne kobiety (Myzja z Dziewczyny z Andros, Pytia 
z Eunucha, Filota, Sostrata i Myrrina z Teściowej) posługują się „męskim” ede-
pol, a mężczyźni, najczęściej w sytuacjach zagubienia, niedowierzania, bezrad-
ności, utraty kontroli – właśnie pol (An. 320, 808, 866; Ad. 450; Hec. 543, 747). 
Niemniej dystrybucja tych dwóch zaklęć nie jest restrykcyjnie przestrzegana. 
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i wie, że nie zdąży już wtajemniczyć Myzji w podstęp, więc intryga 
może się nie udać; ale także uszczęśliwony Chremes, gdy dociera do 
niego, że dziewczynka opisywana przez Kritona to jego zaginiona 
córka (An. 464, 732, 930). 

Jak widać, „Jowisz” najczęściej wykwita na ustach bohaterów, 
którzy dokonują jakiegoś zaskakującego i wstrząsającego odkrycia. 
Tak też jest w pozostałych komediach. Ze zgrozą przywołują Jowi-
sza: Kliniasz, dowiedziawszy się, że ukochana, dla której porzucił 
dom, prawdopodobnie została heterą, a także Chereasz, widząc, że 
dziecko, które kazał pozostawić na pewną śmierć, żyje, bo oddano 
je komuś na wychowanie (Ht. 256, 630). Ten sam okrzyk wznoszą 
Parmenon, odkrywszy, że Chereasz ma zostać ukarany za gwałt ka-
stracją (Eun. 946); Pamfil, słysząc zza zamkniętych drzwi jęki rodzą-
cej żony (Hec. 317) i Sannion, któremu grozi się procesem za handel 
wolno urodzoną dziewczyną (Ad. 196). 

Specyficznego więc znaczenia nabiera to zaklęcie w ustach zrzę-
dzącego i ciągle ubolewającego nad wszystkim Demeasza, który co 
chwilę sięga po tę najwyższą instancję – Jowisza (Ad. 111, 366, 714, 
731, 757). W całej sztuce przywołuje go aż pięciokrotnie, podczas 
gdy w  żadnej z  komedii Terencjusza nie pojawia się to zawołanie 
więcej niż cztery razy3. Takie nadużywanie imienia boga podkreś- 
la gwałtowność i  zapalczywość tego starca. Okazuje się, że Teren-
cjusz umie wykorzystać nawet konwencjonalne formuły, by uwypu-
klić emocje swoich bohaterów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wezwanie Jowisza na świadka zda-
rza się nie tylko w  momentach komediowego kryzysu i  katastrof. 
Bóg ten ma towarzyszyć swoim wyznawcom także w chwilach nie-
wyobrażalnego wręcz szczęścia4. Nie tylko Chremes woła: o Iuppi-

3 W komedii Andria – trzy razy (Simon, Dawus, Chremes), w Heauton Timoru-
menos – trzy razy (Kliniasz, Chremes, Kliniasz), w sztuce Eunuchus – cztery 
razy (Chereasz, Fedriasz, Parmenon, Chereasz), w przedstawieniu Phormio – 
dwa razy (Chremes), w komedii Hecyra – raz (Pamfil), w Adelphoe – sześć razy 
(Sanion i pięć razy Demeasz).

4  Na marginesie warto dodać, że w chwili szczęścia pojawia się w zaklęciach też 
Fortuna (Eun. 1046) i  Fors Fortuna („Szczęśliwy Losˮ, Ph. 841); w  Teściowej 
w znaczeniu ironicznym (Hec. 386). Francis M. Lazarus (1985: 366) podkreśla, 
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ter, gdy znajduje zaginioną córkę (An. 930), ale także: Kliniasz z ra-
dości, że poślubi ukochaną Antifilę (Ht. 690); Chereasz z rozkoszy, 
której zakosztował w łożu Pamfili, a potem błagając, by pan Olimpu 
strzegł jego miłości (Eun. 550, 1048).

Skoro zaklęcia przyzywające Jowisza sygnalizują w komedii stan 
najwyższego napięcia emocjonalnego, to nic dziwnego, że okrzyk 
ten pojawia się także w sytuacji, w której normalne środki perswazji 
nie są wystarczające. Kiedy Fedriasz udaje gniew na eunucha z po-
wodu gwałtu na Pamfili, to pomstuje tak głośno, by usłyszała go sto-
jąca obok Pytia. Dla większej wiarygodności przywołuje w  swoim 
oburzeniu także najwyższego boga (Eun. 709). W tym samym celu 
zaklina się na Jowisza Chremes, który wreszcie odkrył, że zaginiona 
córka i żona bratanka to ta sama osoba (Ph. 807). Stara się przekazać 
tę wiadomość Demifonowi, ale nie może mówić otwarcie, ponieważ 
w pobliżu jest też żona, która nie powinna dowiedzieć się o potom-
stwie męża bigamisty. By podkreślić wagę swojego odkrycia, które 
przekazuje w enigmatyczny sposób, przysięga na Jowisza. A później, 
kiedy już może mówić otwarcie, raz jeszcze przywołuje pana Olim-
pu, bo nowina wydaje się nieprawdopodobna (Ph. 816). Jowisz więc 
ma gwarantować rzetelność informacji.

Spośród zaklęć narzuconych konwencją trzeba wymienić jesz-
cze okrzyki wzywające Junonę o przydomku Lucyna (Iuno Lucina). 
Słychać je w chwili porodu, bo amantki zwykle proszą o pomoc tę 
patronkę światła i narodzin, która opiekowała się rodzącymi (Gel-
liusz 2, 23). U  Terencjusza trzy razy przychodzi na świat dziecko 
podczas akcji sztuki, ale tylko dwa razy młode matki wzywają Juno-
nę Lucynę (An. 473; Ad. 487). Za trzecim razem komediopisarz ko-
rzysta z ustalonej już konwencji i każe Myrrinie uciszać córkę, by nie 
krzyczała (Hec. 318). Nie ma wątpliwości, czyje imię padłoby, gdyby 
dziewczyna mogła wezwać na pomoc jakieś bóstwo.

Terencjusz lubi odwoływać się do powszechnie znanych formuł 
i  konwencjonalnych zwrotów. Dawus udając, że przeraża go per-

jak rzadkie, a tym samym znaczące jest przywołanie tego drugiego bóstwa, któ-
re poza Terencjuszem pojawia się w literaturze łacińskiej do końca republiki tyl-
ko siedem razy. 
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spektywa odwołania planowanego ślubu, wypowiada magiczne za-
klęcie „bona verba, quaeso!” (dosłownie: „dobre słowa, poproszę!”,  
An. 204). Ta religijna formuła miała odwrócić złe moce przez wymó-
wienie pomyślnych słów5.

Komediopisarz bawi się takimi sformalizowanymi powiedze-
niami, przywołując je niekiedy w nieoczekiwanej i nieadekwatnej 
sytuacji. Na przykład Laches odżegnuje się popularnym zaklęciem 
„di mala prohibeant” („Niech bogowie bronią przed takim nieszczęś- 
ciem”, Hec. 207) i nie byłoby w tym nic szczególnego ani niewłaści-
wego, gdyby nie była to riposta na słowa żony. Sostrata, zapewnia-
jąc, że nie ma nic wspólnego z wyprowadzką ich synowej, zaklina się 
na to, by „tak razem doczekali starości”. W tej sytuacji odpowiedź 
Lachesa pada wbrew konwencji, ale z silnym efektem humorystycz-
nym, jaki daje w komedii mizoginizm.

Innym przykładem zabawy z  utartą formułą jest wypowiedź 
Eschina skierowana do stręczyciela Sanniona, w której młodzieniec 
nawiązuje do konwencjonalnego zwrotu tibi vortat bene! („niech 
ci to wyjdzie na zdrowie”). Ale wypominając rajfurowi, że wziął za 
dziewczynę 20 min, dodaje: „quae res tibi vortat male!” („co niech ci 
wyjdzie na chorobę!”, Ad. 191).

Język Terencjusza obfituje w liczne skonwencjonalizowane po-
wiedzenia, które jednak nie są mechanicznie przywołaną strukturą 
językową. Często służą do wzmocnienia charakterystyki postaci czy 
zbudowania żartu.

5 Formuła bona verba pojawiała się podczas obrzędów religijnych (Owidiusz, 
Fasti 2, 638), podczas których Rzymianie starali się unikać jakichkolwiek słów 
i dźwięków stanowiących zły omen. W tym celu wykorzystywano instrumenty 
mające zagłuszyć wszystko, co mogłoby sprowadzić nieszczęście. Towarzyszyło 
też temu polecenie favete linguis („powściągnijcie języki”). Nie ma jednomyśl-
ności wśród filologów, czy bona verba należy rozumieć jako nakaz milczenia, 
czy też wyłącznie jako zalecenie wypowiadania tylko słów pomyślności; zob. 
Robinson (2011: 408). 
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Emocje w języku

W komediach pojawiają się różnego typu wykrzyknienia, wskazu-
jące na przeżywane przez postać emocje. Trudno wprost wymienić 
wszystkie ich rodzaje, a jeszcze trudniej przetłumaczyć je przez po-
danie jednego ekwiwalentu, bo każdy z nich zależnie od kontekstu 
ma wiele znaczeń. To bogactwo wykrzykników sprawia, że tekst ko-
medii staje się nabrzmiały od emocji6.

Wzmacniają to wrażenie liczne okrzyki. Pamfil, usłyszawszy, że 
jest ojcem urodzonego przez Filumenę dziecka, reaguje wręcz eks-
plozją radości. Mówi: „deus sum si hoc itast” („Jeśli tak, to jestem jak 
bóg w niebie!”, Hec. 843). Podobną euforię i w podobnych słowach 
wyrażaną okazują też inni młodzieńcy na wieść, że ich miłosne kło-
poty dobiegły końca: Pamfil, mogąc poślubić Glykerkę, czuje się na 
wzór bogów nieśmiertelny (An. 959–961). Szczęśliwy Kliniasz prze-
widuje, że czeka go boskie życie (Ht. 693). A  Chereasz, zakoszto-
wawszy wdzięków Pamfili, pragnie nawet umrzeć, by życie nie zbu-
rzyło jego szczęścia jakąś troską (Eun. 551–552). Taka emfaza, która 
zrównuje szczęście w miłości z pozycją mieszkańców Olimpu, nada-
je scenom szczególnej wyrazistości uczuciowej.

Terencjusz ma w  swoim instrumentarium wiele sposobów na 
oddanie emocji przez język. Oto kilka przykładów, jak za pomocą 
anakolutu, aliteracji, nagromadzenia synonimów, powtórzenia czy ana-
fory można oddać silne poruszenie, gniew, rozpacz, niepokój ducha.

1. Pamfil zrozpaczony z powodu narzuconego małżeństwa nie 
umie pozbierać myśli, a jego rozdarcie uwidacznia się w niespójnej 
i mało logicznej wypowiedzi. Ekscytacja sprawia, że zdanie jest nie-
zborne, wygląda jak anakolut. Zaburzenie logicznej kolejności i po-
wtórzenia czasownika facere wyraźnie dowodzą lekkiego pomiesza-
nia zmysłów (An. 258–259):

quod si ego rescissem id prius, quid facerem siquis nunc me roget:
aliquid facerem ut hoc ne facerem. 

6  Kershaw (1995: 249–250) na przykładzie wykrzykników ei mihi oraz vae misero / 
 / vae mihi pokazuje, że oprócz funkcji emfatycznej spełniają także inne zada-
nia, np. zaznaczają zmianę rozmówcy.
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Gdybym wiedział o tym wcześniej, jeśli ktoś zapytałby mnie, co bym 
zrobił, to zrobiłbym coś, żeby tego nie robić.

2. Kiedy Charinus odkrywa, że przez Pamfila legły w gruzach 
jego nadzieje na małżeństwo z Filumeną, swoją gorycz i złość oka-
zuje w zdaniu pełnym aliteracji – „quibus quidem quam […]”. Spra-
wia to wrażenie, jakby cedził słowa, starając się powściągnąć gniew. 
Z kolei Dawus, ujmując się za swoim panem, odpowiada mu z zacię-
tością i podobną aliteracją, która przez nagromadzenie „s” staje się 
groźnie sycząca – „si […] satis sua sponte […]” (An. 691–692):

CH. quibus quidem quam facile potuerat quiesci, si hic quiesset!
DA. age, si hic non insanit satis sua sponte, instiga.

Charinus: Z łatwością zdołałby zamknąć całą tę sprawę, gdyby tylko 
ten zbój zawczasu się zamknął.
Dawus: Super! Sponiewieraj go, bo on sam siebie nie dość zadręcza 
swoimi smutkami.

3. Wymuszona zgoda Fedriasza, by udać się na wieś i zostawić 
Taidę sam na sam z  żołnierzem, nie oznacza jednak aprobaty dla 
tego planu. Nie uspokajają go zapewnienia kochanki, że jedynym 
powodem tej rozłąki jest możliwość odzyskania przyrodniej siostry. 
Zazdrość i nieufność Fedriasza nie zostały ukojone. Widać to w na-
gromadzeniu synonimów, które starają się zwielokrotnić znaczenie 
wypowiadanych słów i  proszą o  dalsze zapewnienia, że hetera nie 
kocha innego (Eun. 175–177):

Utinam istuc verbum ex animo ac vere diceres:
[…] si istuc crederem
sincere dici, quidvis possem perpeti.

O, gdybyż te słowa były prawdziwe i płynęły z serca.
[…] Gdybym wierzył, że 
wypowiadane są szczerze, mógłbym znieść wszystko, co tylko zechcesz.
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4. Demeasz głęboko wierzy, że wiejskie wychowanie uodpor-
niło Ktezyfona na miejskie pokusy. Dlatego odkrycie, że to właśnie 
ten syn ma romans z wykradzioną heterą, przyprawia ojca niemal 
o  atak serca. W  jego przerażonym krzyku pojawia się już nie po-
dwójne quid, jak to zwykle bywało w  sytuacji komediowych kata-
strof, ale potrójne. Taka anafora oddaje stopień histerii, w jaką popa-
da Demeasz (Ad. 789): 

Ei mihi, quid faciam? quid agam? quid clamem aut querar?

To straszne! Co teraz? Co mam robić, co? Krzyczeć czy lamentować?

5. Ale kiedy na prośbę brata Demeasz próbuje się uspokoić, to 
w jego języku pojawiają się z kolei aliteracje, które sprawiają wraże-
nie wyhamowania, zacięcia się na jednej literze, co ma przynieść zła-
godzenie gniewu7 (Ad. 795): 

 Repressi, redii, mitto maledicta omnia.

Jestem spokojny! Już dawno doszedłem do siebie! Nie będę przeklinać.

Przytoczone przykłady nie oddają całego bogactwa figur retorycz-
nych, które występują w komediach Terencjusza i które pojawiają się 
w różnych funkcjach. Tutaj ograniczyliśmy się tylko do przypadków, 
gdy służą wyeksponowaniu emocji.

7 Donat (ad Ad. 789) zwraca uwagę, że aliteracja świadczy o tym, jak wiele kosz-
tuje Demeasza powstrzymanie gniewu.
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Cechą nadrzędną komedii Terencjusza jest repetycja, czyli powtó-
rzenie8. Odnosi się to zarówno do struktury komedii (sceny lustrza-
ne, podwójni bohaterowie), jak i jej języka. Większość figur opiera 
się bowiem na powtórzeniu: pierwszej litery (aliteracja), pierwsze-
go wyrazu w wersie lub w zdaniu (anafora), końcówki wyrazu (ho-
moioteleuton), brzmienia wyrazu lub jego części, dając tym samym 
dwa zupełnie obce słowa, ale brzmiące tak samo (homonim) lub po-
dobnie (paronomazja). Przykłady poszczególnych figur retorycz-
nych nie tworzą odrębnych zbiorów, ale takie, które mają część pola 
wspólną. Zdarza się więc, że homonim jest anaforą, a paronomazja 
aliteracją lub homoioteleutonem. 

Język Terencjuszowych sztuk nie jest pozbawiony retorycznych 
ozdób, ale dość rzadko wykorzystuje się je do zbudowania dowcipu. 
Pojawiają się w celu oczarowania odbiorcy urodą czy pomysłowo-
ścią użytego zestawienia. Większość ma funkcje podrzędne wobec 
psychologicznego rysunku postaci – służą wyeksponowaniu nastro-
ju lub emocji, a niekiedy też cech charakterystycznych. Dlatego od-
biera się je jako mało wyraziste, niejako schowane za treścią prze-
kazu. Niemniej komedie Terencjusza wcale nierzadko posługują się 
środkami retorycznymi9. Poniższy przegląd daje wyobrażenie o ilo-
ściowym i  jakościowym nasyceniu tekstu różnorodnymi figurami. 

8 Alison Sharrock (2009: 163–249) udowodniła, że zarówno Plaut, jak i Teren-
cjusz obficie korzystali z powtórzenia.

9 Martin Immer (1980: 114–177) sporządza wykaz tropów oraz figur i dodatko-
wo zestawia je z różnymi technikami translacji, jakie zastosowali tłumacze przy 
przekładzie tych środków stylistycznych.
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Aliteracja

Aliteracja, czyli powtarzanie początkowej głoski w kolejnych wy-
razach, jest ulubionym środkiem artystycznym nie tylko Terencju-
sza czy palliaty, ale łaciny w ogóle. Często służy do wyliczenia rzeczy, 
cech, zjawisk, ale też pojawia się w  zestawieniach synonimów, np. 
„tristis, truculentus, tenax” („ograniczony, oszczędny, odludek”, Ad. 
866), „luxuria et lascivia” („rozrzutność i rozpusta”, Ht. 945). Warto 
dodać, że to właśnie zestawienie było dość popularne – posłużył się 
nim wcześniej Plaut (Asin. 254), a później jeszcze Liwiusz (40, 27). 

Terencjusz nierzadko posługuje się aliteracją, by zaznaczyć stan 
emocjonalny bohatera. Na przykład, kiedy Fedriasz oddaje w ręce 
Pytii rzeczywistego eunucha, niewolnica złości się, że to nie ten sam, 
który dopuścił się haniebnych czynów w ich domu, bo tamten był 
młody i piękny. Jej wściekłość wybucha aliteracją, kiedy wytyka, że 
oddany w jej ręce sługa jest „vietus, vetus, veternosus” („stary, stera-
ny, stetryczały”, Eun. 688). 

Innym razem, choć zdecydowanie rzadziej, komediopisarz pod-
kreśla aliteracją radość, jak np. w okrzyku Fidypa, uświadamiające-
go sobie, że został dziadkiem: „natus est nobis nepos” („narodził się 
nam nasz wnuk”, Hec. 639). Zasadniczo wszelkie wypowiedzi zawie-
rające aliteracje mają zwrócić uwagę na silne emocje postaci. Nie 
dziwi więc, że zakochany do szaleństwa Fedriasz na myśl o  utra-
cie ukochanej postanawia z mocą i aliteracją: „persequi aut perire” 
(„znajdę ją lub zginę”, Ph. 551).

Aliteracja pojawia się także w różnego rodzaju wypowiedziach 
o charakterze sentencjonalnym, np. „quod fors feret feremus” („Co-
kolwiek przeznaczenie przyniesie, przetrzymamy”, Ph. 138). 

Niektóre z tych aliteracji mogą budzić wątpliwość, czy nie należy 
ich już zaliczyć do paronomazji, która jest drugim najczęściej przez 
Terencjusza stosowanym środkiem artystycznym. 

Paronomazja i inne współbrzmienia

Paronomazja to gra słów polegająca na zestawieniu wyrazów po-
dobnych dźwiękowo, ale różnych znaczeniowo. Typowy przykład 
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wymaga użycia słów nie tylko odmiennych semantycznie, ale też za-
kłada, że nie są pokrewne (bez wspólnego rdzenia czy morfemu). 
Kiedy uszczęśliwiony Pamfil okazuje swoją wdzięczność niewolni-
kowi, wykorzystuje podobnie brzmiący czasownik sinam („pozwo-
liłbym”) i przyimek sine („bez”) – „sinam sine munere a me abire?” 
(Hec. 853), co dosłownie znaczy: „Miałbym pozwolić ci odejść bez 
nagrody”, a w przekładzie uwzględniającym podobne brzmienie, ale 
już nie zakaz pokrewieństwa: „Nie daruję sobie, by nie darować ci 
czegoś w zamian”. Sinam i sine brzmią podobnie, ale poza tym nic 
więcej ich nie łaczy.

Podobnie spełnia wymogi paronomazji groźba w ustach Demi-
fona. Kiedy niewolnik wymienia kwotę talentum magnum (dosłow-
nie: „talent wielki”), wzburzony starzec odpowiada antonimem: 
immo malum (dosłownie: „raczej mały”, Ph. 644). Słowo malum 
można rozumieć zarówno jako przymiotnik (,,mały”), jak i rzeczow-
nik (,,kara”). Nie łączy ich nic poza podobieństwem brzmienia, co 
oddano po polsku przez paronomazję: „Talent bity… chyba baty”.

Tak rygorystycznie definiowana paronomazja licznie występu-
je u Terencjusza. Jednak równie często można też spotkać figurę 
etymologiczną, która z góry zakłada, że podobieństwo brzmie-
niowe zestawionych wyrazów wynika z ich wspólnej etymologii. Na 
przykład Pamfil w obliczu ojcowskiego gniewu zadaje sobie pytanie: 
„qua audacia id facere audeam?” („Czy mam odwagę na taką odwa-
gę?”, dosłownie: „Czy odważę się na taką odwagę?”, An. 613). 

Stosunkowo licznie występują u Terencjusza paromeony – sło-
wa o podobnym brzmieniu i tym samym rdzeniu, a różniące się je-
dynie przedrostkiem. Na przykład Klitifon rozżalony na ojcowskie 
metody wychowawcze postuluje, by wobec występków młodości 
obowiązywało prawo „et cognoscendi et ignoscendi” („i wypomnie-
nia, i  zapomnienia”, Ht. 218, Eun. 42). Oba rzeczowniki odsłowne 
pochodzą od czasowników o współnym rdzeniu noscere. 

Nierzadko zdarzają się także zestawienia podobnie brzmiących 
antonimów, które uzyskują przeciwstawność przez prefiks in- („nie-”), 
np. amicus–inimicus („przyjaciel–nieprzyjaciel”). Kiedy hetera Bak-
chida tłumaczy pobudki swojej wspaniałomyślności i poświęcenia, 
także używa antonimów: „multa ex quo fuerint commoda, eius in-
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commoda aequomst ferre” („Kiedy ktoś jest źródłem naszych przy-
jemności, to i nieprzyjemności z nim związane także trzeba zno-
sić”, Hec. 840). 

W ten sposób, zestawiając wyrazy różniące się tylko przedrost-
kami, uzyskuje się nie tylko paronomazję, ale także homoioteleu-
ton, środek stylistyczny polegający na bliskim sąsiedztwie wyrazów 
o współbrzmiących zakończeniach. Za przykład mogą służyć pary: 
aderit–oderit („Za którymś razem… poczuje odrazę”, Hec. 543) czy 
immodestus–molestus („porządnie–nierządnie”, Ht. 568). Bardziej 
rozbudowane homoioteleuton pobrzmiewa w przemowie Parmeno-
na, który tłumaczy swemu panu, jaki dobroczynny wpływ na wszyst-
kich ma jego powrót do domu (Hec. 291–292): 

rem cognosces, iram expedies, rursum in gratiam restitues.
levia sunt quae tu pergravia esse in animum induxti tuom.

Ty wszak na całą sprawę uwagę zwrócisz, kłótnie ukrócisz, zgodę 
przywrócisz. 
Problem, który uważasz za olbrzymi, tak naprawdę jest mini. 

Szczególnym przypadkiem współdźwięczności jest homonim, któ-
ry wymaga już nie podobnego, ale identycznego brzmienia przy ze-
stawieniu dwóch słów o odmiennym znaczeniu i etymologii. Taka 
figura pojawia się u Terencjusza tylko raz, gdy niewolnik Getas re-
lacjonuje rady pasożyta, który obiecuje: „te cognatum dicam et tibi 
scribam dicam” („Pojawię się w sprawie i sprawię, że uznają cię za 
krewniaka”, dosłownie: „Nazwę cię krewnym i wniosę przeciwko to-
bie sprawę”, Ph. 127). Czasownik dicam („powiem, nazwę”) brzmi 
identycznie jak rzeczownik dicam („pozew sądowy”), ale poza tym 
nie mają ze sobą nic wspólnego. 

Specyficznym zestawieniem współbrzmień jest też antanakla-
sis. Figura ta jest powtórzeniem tego samego wyrazu, ale w dwóch 
różnych znaczeniach. Zwykle jedno z  nich jest dosłowne, a  dru-
gie metaforyczne. Terencjusz korzysta z  tego środka artystycznego 
sporadycznie, np. odwołując się do podwójnego znaczenia czasow-
nika ferre („dawać, przynosić” + „znosić, ścierpieć”), rzeczownika 
aetas („upływ czasu” + „wiek człowieka”) czy przymiotnika indignus 
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(„niezasłużony” + „niegodny, haniebny”). Powtórzenie w bliskim są-
siedztwie tego samego wyrazu w  dwóch różnych znaczeniach sta-
nowi ciekawy rodzaj gry słownej. Terencjusz zawsze wykorzystuje 
podwójne znaczenie dla zbudowania antytezy lub jakiegoś przeciw-
stawienia. 

Chremes, namawiając Simona do rezygnacji z  dalszej intrygi, 
mówi, że wcześniej działał zgodnie z planem (An. 832): 

dum res tetulit, nunc non fert: feras.

Póki się dało, ale teraz się nie da, więc daj sobie spokój. 
(Dosłownie: „Póki rzecz dawała taką szansę, teraz nie daje, więc znoś to”).

Kiedy indziej Laches w okrutny sposób przypomina heterze, co ją 
czeka (Hec. 747):

neque ille hoc animo erit aetatem, neque pol tu eadem istac aetate.

Ani on nie będzie cię darzył takim samym uczuciem przez pół wieku, 
ani ty nie zawsze będziesz w tym samym wieku.

Z kolei Bakchida, złorzecząc Syrusowi, używa w podwójnym zna-
czeniu czasowników pendere i venire (Ht. 725, 727–728): 

[…] obsecrans me ut veniam, frustra veniet. […] 
Clitipho quom in spe pendebit animi,
decipiam ac non veniam, Syrus mihi tergo poenas pendet.

[Syrus] będzie mnie błagać, bym przyszła, ale nic mu z tego nie przyj-
dzie. […] 
Gdy Klitifon w sercu będzie już pieścić słodką nadzieję, 
to ja oszukam i  nie przyjdę. Wtedy on za mnie wypieści grzbiet 
Syrusowi.

Powtórzenie tego samego wyrazu w dwóch różnych znaczeniach jest 
zwykle obliczone na wywołanie zaskoczenia i u bohaterów, i u od-
biorców. 
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Niekiedy Terencjusz osiąga efekt niespodzianki bez powtórze-
nia tego samego słowa, ale przez jego podwójne, a zarazem odmien-
ne rozumienie. Wówczas nie ma werbalnej reduplikacji wyrazu, ale 
jego dubeltowa wartość semantyczna sprawia wrażenie powtórzenia. 

Takich dwuznacznych wypowiedzi jest u Terencjusza niemało. 
Kiedy Parmenon, mówiąc o Filumenie, używa czasownika pavitare – 
„drżeć”, kryje się pod tym zarówno „drżeć w gorączce”, jak i „drżeć ze 
strachu” (Hec. 321). Słowa Lachesa, że Filumena spodziewa się syna 
(exspectare filium), Fidyp rozumie jako zapowiedź powrotu Pam-
fila, a  Pamfil jako odkrycie sekretnej ciąży (Hec. 451). Największe 
nagromadzenie wypowiedzi o  podwójnie rozumianym znaczeniu 
występuje w scenie rozmowy żołnierza Trazona z pasożytem Gnato-
nem (Eun. III, 1). Już sam okrzyk mirum (Eun. 403) można uznać za 
kwintesencję całej tej konwersacji, jako że pasożyt wyraża w ten spo-
sób niedowierzanie połączone z dezaprobatą („dziwne, dziwaczne”), 
ale dla żołnierza ma to brzmieć jak najwyższa pochwała („zadziwia-
jące, budzące podziw”). 

Innym środkiem artystycznym osiągającym podobny efekt za-
skoczenia jest kalambur. Jego definicja nie jest jednoznaczna. 
Zazwyczaj przyjmuje się, że to gra słów oparta na podobieństwie 
brzmienia dwóch wyrazów o odmiennych znaczeniach10. W ten spo-
sób za kalambur można uważać i  uważa się też paronomazję, ho-
monim, antanaclasis czy homoioteleuton. Plaut przyzwyczaił nas, 
że pewnym wyróżnikiem kalamburu spośród wielu innych środ-
ków stylistycznych opartych na wymogu współdźwięczności powi-
nien być efekt niespodzianki, zaskoczenia zabarwionego humorem. 
U Terencjusza też można wskazać takie homonimy i paronomazje, 
np. „pro hoc malo mihi det malum” – „kiedy tę złą nowinę dostanie, 
to mnie też się dostanie” (dosłownie: „za to zło [złą nowinę] złem 
[chłostą] mi odpłaci”, An. 431). 

Nie zagłębiając się zatem w  definicyjne spory, przyjrzyjmy się 
tego rodzaju kalamburom, które nie są żadną z omówionych wyżej 
figur, bo nie ma w nich dwóch współbrzmiących wyrazów, a wyłącz-
nie jeden. Drugi zaś stanowiący parę nie pada ze sceny, ale pojawia 

10 George E. Duckworth (1952: 350–351) zalicza do kalamburów także paronomazję.
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się jako skojarzenie w głowie interlokutora i widza, a asocjację tę wy-
wołuje dopiero odpowiedź rozmówcy. 

Dobrym przykładem takiego kalamburu jest dialog, w którym 
Simon informuje swojego syna o karze wymierzonej niewolnikowi. 
Pamfil z przerażeniem reaguje słowami (An. 955):

pater, non recte vinctust.

Ojcze, niedobrze! związany? 

Na co ojciec podpowiada:

haud ita iussi.

Nie, porządnie go kazałem związać.

W kalamburze tym nie pojawia się nawet powtórzenie słowa w jego 
drugim znaczeniu, ale odpowiedź Simona ujawnia, że owo non recte 
zrozumiał jako niezbyt mocne, czyli nieskuteczne pozbawienie Da-
wusa wolności, podczas gdy Pamfilowi sama idea kary wydała się 
niewłaściwa, dlatego powiedział non recte – „niedobrze”. To jednak 
jedyny tego rodzaju kalambur, co najdobitniej podkreśla różnicę 
między językiem Plauta a Terencjusza.

Wszelkie powtórzenia wykorzystujące współdźwięczność są 
najczęściej pojawiającym się środkiem artystycznym w komediach 
Terencjusza. Warto zauważyć, że niektóre zestawienia musiały być 
dość popularne, jako że spotyka się je już wcześniej, a także i póź-
niej. Opera–opus (Ph. 563) pojawia się u Plauta (Poen. 547), podob-
nie jak znane powiedzenie o kochankach-szaleńcach amantes-amen-
tes (Plaut, Merc. 82), które powraca również u Terencjusza (An. 218). 
Typową komediową parą były verba–verbera („słowa–baty”), które 
uchodziły za stały topos, jako że niewolnika w zależności od przewi-
ny czekały albo wymówki (verba), albo kara cielesna (verbera). Nie 
dziwi więc, że z pomysłu tego korzystał i Plaut (Men. 978), i Teren-
cjusz (Ht. 356), i Owidiusz (Her. 10, 38). 
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Powtórzenia, anafora, epifora, chiazm

Jakkolwiek omówione wcześniej środki artystyczne występują w ko-
mediach Terencjusza najliczniej, trzeba jednak dodać, że poja-
wiają się także inne figury. Rolę dominującą odgrywa wśród nich  
powtórzenie. W przeciwieństwie do aliteracji, paronomazji i  in-
nych figur wykorzystujących współdźwięczność, powtórzenie za-
zwyczaj nie odzwierciedla emocji czy charakteru postaci. Choć i tu-
taj znalazłyby się przykłady podkreślania cech osobowych przez 
reduplikację. Chremes, przedrzeźniając żonę, ujawnia swoją naturę 
mizogina: „ehem, mi vir! ehem, mea uxor!” („Ojej, mój drogi mężu! 
Ojej, moja droga żono!”, Ht. 622). Podobnie Gnaton przez powtórze-
nia daje dobitny dowód swej pasożytniczej skłonności do schlebia-
nia i przytakiwania (Eun. 251–252).

Pewną odmianą powtórzenia są reduplikacje pojawiające się na 
początku wersu lub zdania, czyli anafory, oraz te zamykające zda-
nie lub wers, czyli epifory. I w tym wypadku można mówić o emocjo-
nalnej funkcji obu tych figur. Dobrym przykładem jest moment od-
krycia przez Demeasza prawdziwej natury Ktezyfona, co doprowadza 
go niemal do załamania i okrzyku pełnego anafor (Ad. 789–790):

Ei mihi, quid faciam? quid agam? quid clamem aut querar?
o caelum, o terra, o maria Neptuni!

To straszne! Co teraz? Co mam robić, co? Krzyczeć czy lamentować? 
Wielkie nieba! Wielkie ziemie! Wielkie oceany Neptuna!

Z kolei lament Pamfila po wiadomości o wyprowadzce żony przybie-
ra na wyrazistości dzięki epiforze kończącej opis każdego z powo-
dów do pogrążania się w nieszczęściu (Hec. 293–296):

[…] an quisquam usquam gentiumst aeque miser?
prius quam hanc uxorem duxi habebam alibi animum amori deditum;
tamen numquam ausus sum recusare eam quam mi obtrudit pater:
iam in hac re, ut taceam, quoivis facile scitust quam fuerim miser.
vix me illim abstraxi atque inpeditum in ea expedivi animum meum,
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vixque huc contuleram: em nova res ortast porro ab hac quae me
            abstrahat.
tum matrem ex ea re me aut uxorem in culpa inventurum arbitror;
quod quom ita esse invenero, quid restat nisi porro ut fiam miser?

[…] Czy jest gdzieś na świecie ktoś równie jak ja nieszczęśliwy? 
Zanim jeszcze się ożeniłem, swoje serce oddałem innej. 
Ale potem nie zdobyłem się na odwagę, by odrzucić dziewczynę, któ-
rą wcisnął mi ojciec. W tej sytuacji, choćbym nawet nie powiedział ani 
słowa, to i tak każdy łatwo zgadnie, jaki byłem nieszczęśliwy. 
Ledwie się od tej pierwszej wyrwałem i uwolniłem zniewolone serce, 
ledwie na żonę przeniosłem uczucie… i proszę – nowy problem, który 
mnie od niej oddala. Z pewnością przekonam się, że winę za całą spra-
wę ponosi jedna z nich: albo matka, albo żona. A skoro się o tym prze-
konam, czy pozostaje mi coś innego, niż dalej być nieszczęśliwy?

Szczególną formą powtórzenia jest chiazm, czyli symetryczny układ 
krzyżowy dwóch paralelnych zdań zestawionych w  ten sposób, że 
kolejność części jednego zdania stanowi odwrócenie kolejności po-
szczególnych części zdania drugiego. Graficznie przypomina to 
grecką literę χ (chi), stąd nazwa. Terencjusz nie posługuje się tą figu-
rą często, ale przypadki jej użycia wskazują na silne emocje towarzy-
szące tego rodzaju wypowiedziom.

Kiedy Laches gani przywary kobiet, jako jedną z nich wymienia 
wtrącanie się do małżeństwa dzieci. Uważa, że za rozpad związków 
odpowiedzialność ponoszą matki (Hec. 242): 

ubi duxere inpulsu vostro, vostro inpulsu easdem exigunt.

Jak brali sobie żony z waszej inicjatywy, z  inicjatywy waszej się ich 
pozbywają.

Tego rodzaju chiastyczne odwrócenie zwraca uwagę na zarzut – 
i ślub, i rozwód jest wynikiem intryg teściowej. 
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Zestawienia: gradatio, oksymoron, antyteza

Niekiedy w komediach pojawiają się figury polegające na różnego 
rodzaju zestawieniach. Terencjusz nie stosuje ich często, a przykłady 
ich użycia nie należą do najbardziej znanych i popularnych. Odno-
towujemy je jednak dla zaznaczenia całej gamy środków artystycz-
nych pojawiających się w języku tego poety. 

Gradatio, czyli następstwo przynajmniej trzech rzeczy usta-
wionych według stopnia nasilenia, zwykle przez kumulację prowa-
dzi do kulminacji. Środkiem tym posłużył się Menedem, szczęśli-
wy, że syn wrócił do domu. Ostrzeżenia sąsiada, że romans chłopca 
z kosztowną i wymagającą heterą może go zrujnować, kwituje zda-
niem (Ht. 464–465):

faciat quidlubet:
sumat, consumat, perdat.

A niech robi, co chce: niech przeje, przehula, przetraci. 

W ten sposób Menedem podkreśla, że pieniądze nie mają dla niego 
znaczenia, jeśli tylko jego syn znów nie porzuci domu. Ustawienie 
„rozmiarów rozrzutności” od najmniejszego do największego przy 
równoczesnym asyndetonie (braku spójników) ma zaznaczyć deter-
minację ojca i siłę jego uczucia, które przedkłada radość z obecności 
Kliniasza nad wszelkie dobra. 

łatwo sobie jednak wyobrazić, że ta sama gradatio może posłu-
żyć do okazania gniewu i dezaprobaty dla ekstrawagancji zakocha-
nego młodzieńca. Tak właśnie używa tej figury Demeasz, który obie-
cał bratu nie wtrącać się w  wychowanie Eschina, ale nie może się 
powstrzymać przed krytyką. W końcu z wściekłą rezygnacją mówi 
(Ad. 133–134):

si tibi istuc placet, 
profundat, perdat, pereat.

Jeśli tego chcesz… 
niech wydaje, trwoni, ginie.



447ROZDZIAł 2 .  FIGURy RETORyCZNE

Gradatio wskazuje na rzeczywistą opinię Demeasza o  zachowaniu 
Eschina, bo stopniowanie zagrożenia ma przerazić Micjona, a uży-
cie tej figury świadczy o nieobojętnym podejściu do problemu. 

W podobny sposób, podkreślający wagę sytuacji, o której mowa, 
używa gradacji Hegion. Oburzony zachowaniem Eschina przywo-
łuje wszystkie jego występki. Przede wszystkim chłopiec nawiązał 
bliskie, a niedozwolone kontakty ze szlachetnie urodzoną Pamfilą, 
czego owocem jest dziecko, które za chwilę ma się urodzić. Kiedy 
Hegion opowiada o  tej sprawie, stara się traktować występek wy-
rozumiale, ale gradacja, jaką się posługuje, z mocą uwydatnia gro-
zę postępku. W opisie historii słyszymy, że chłopiec (Ad. 471–474):

[…] ad matrem uirginis
uenit ipsus ultro lacrumans orans obsecrans
fidem dans, iurans se illam ducturum domum.
ignotumst, tacitumst, creditumst.

[…] z własnej nieprzymuszonej woli poszedł do matki dziewczyny… 
płakał… prosił… błagał… obiecywał i przysięgał, że się ożeni. 
Wybaczono mu, przemilczano i uwierzono.

Stopniowanie działań, które młodzieniec musiał wykonać, by zała-
godzić sytuację, a potem stopniowanie udzielanej absolucji wyraź-
nie wskazują, że występek był i wciąż jest niezwykle bolesny i aktu-
alny. Terencjusz wprowadza gradację nie tylko, by podkreślić wagę 
składanych oświadczeń, ale także, by przez tę figurę retoryczną za-
przeczyć deklarowanemu w  słowach załagodzeniu sprawy lub jej 
przedawnieniu. 

Gradatio służy też komediopisarzowi do uzyskania suspensu – 
pewnego zawieszenia akcji w najbardziej ciekawym momencie. Tak 
Getas ćwiczy w cnocie cierpliwości swego kolegę Dawusa, opowia-
dając mu o pierwszym spotkaniu pary kochanków – Antifona i Fa-
nii. Zamiast od razu powiedzieć, jak dziewczyna wygląda, zwleka, 
mówiąc (Ph. 103–104): 
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imus venimus
videmus.

Idziemy, przychodzimy, patrzymy…

W  podobny sposób Getas utrzymuje w  napięciu zarówno Antifo-
na i  Formiona, którym relacjonuje swoje odkrycie, jak i  oglądają-
cych spektakl widzów. Niewolnik powiadomiony, że jego pan wraz 
z bratem, piastunką i Fanią zamknęli się, by o czymś w sekrecie po-
rozmawiać, postanawia podsłuchać tę rozmowę. Ale zanim wszyscy 
dowiedzą się, jaki sekret udało się niewolnikowi odkryć, całość ule-
ga zawieszeniu przez gradację (Ph. 866–868): 

hoc ubi ego audivi, ad fores
suspenso gradu placide ire perrexi, accessi, astiti,
animam compressi, aurem admovi:

Gdy tylko to usłyszałem, od razu zacząłem się 
delikatnie skradać… podszedłem… przysunąłem się… 
wstrzymałem oddech… przyłożyłem ucho…

Gradatio, jak widać, pełni u Terencjusza z powodzeniem także funk-
cje o charakterze retardacyjnym. 

Oksymoron, czyli zwrot stylistyczny polegający na zestawie-
niu pojęć treściowo sprzecznych, z założenia służy do spotęgowania 
emocjonalnego nasycenia kontekstu. Terencjusz niezwykle rzadko 
posługuje się tym środkiem, ale jeśli już z niego korzysta, to głównie 
dla podkreślenia ironii. Kiedy Pamfil przysięga Charinusowi, że nie 
pragnął małżeństwa z jego ukochaną Filumeną, rozgoryczony mło-
dzieniec nie bez ironii stwierdza (An. 658): 

scio: tu coactus tua voluntate es.

Wiem. Dałeś się zmusić dobrowolnie.

Kiedy z kolei Syrus dowiaduje się, że odnaleziono córkę jego pana, 
zdaje sobie sprawę, jakie to pociągnie konsekwencje – także finanso-
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we – dla całego domu. Jego bilans zysków i strat jawi się jako ujem-
ny. Dlatego z przekąsem mówi (Ht. 628): 

domina ego, erus damno auctus est.

Ja o nową panią, a mój pan wzbogacił się o stratę.

Innym środkiem wykorzystującym połączenie antynomii jest anty-
teza. Rozumiana jako przeciwstawienie, przeciwieństwo, kontrast 
wydaje się podstawową zasadą organizującą fabułę i intrygę w sztu-
kach Terencjusza. Traktowana jednak jako figura stylistyczna wyma-
gająca przeciwstawienia sobie pojęć sprzecznych w jednym zdaniu 
występuje dość rzadko w języku bohaterów tych komedii. 

Najbardziej wyrazisty przykład antytezy pada z ust Dawusa, któ-
ry zdziwienie swego pana, że sługa nie słyszał jeszcze o jego szczę-
ściu, kwituje pytaniem, czy pan za to słyszał o jego niewolniczej nie-
doli. Gdy Pamfil zapewnia, że słyszał o  niesłusznie wymierzonej 
karze, Dawus z gorzką ironią mówi (An. 967–968):

more hominum evenit ut quod sim nanctus mali
prius rescisceres tu quam ego illud quod tibi evenit boni.

Taki to już zwyczaj, że prędzej ty się dowiesz, co złego 
mnie się przydarzyło, niż ja – co tobie dobrego.

Zarówno oksymoron, jak i antyteza służą Terencjuszowi do podkreś- 
lenia ironii. Zestawienie przeciwieństw ma moc nie tylko uwypu-
klenia czyjejś opinii, ale kontrast stojących obok siebie słów / zdań 
wskazuje na przeciwstawność semantyki wypowiedzi i  jej intencji. 
Ironia przecież to złośliwość zawarta w pozornej aprobacie.

Neologizmy

Na koniec przeglądu figur retorycznych, stanowiących ozdobę ję-
zyka Terencjuszowych komedii, trudno nie wspomnieć o  neolo-
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gizmach. Najczęściej pojawiają się dla wzmocnienia efektu. Na 
przykład, kiedy Getas stara się przygotować Antifona na spotkanie 
z ojcem i dodać mu odwagi, napomina, by chłopiec był nieustępli-
wy (Ph. 212–213):

et verbum verbo, par pari ut respondeas,
ne te iratus suis saevidicis dictis protelet. 

Odpowiadaj mu słowo za słowo, wet za wet, 
bo inaczej, srogorzecząc w gniewie, nieźle cię pogoni. 

Wygląda na to, że saevidicis pojawia się w  zastępstwie maledicis11, 
w  którym zamieniono pierwszy człon male – „źle” na mocniejszy 
przysłówek saeve – „srogo”. Niewolnik czyni tak, by jeszcze bardziej 
przerazić chłopca i nastawić go bojowo. Forma ta nie występuje w ła-
cinie, a jej wprowadzenie ma efekt tak silny, że młodzieniec czmycha 
w popłochu przed ojcem. 

Neologizm działa wzmacniająco, gdy pojawia się w ustach po-
staci ogarniętej gniewem. Wówczas zawsze nieskładna mowa i nie-
istniejące formy gramatyczne dają wrażenie silnego poruszenia. Tę 
zasadę dobrze zna Getas, który udając oburzenie na wymówki swe-
go pana, mówi mu (Ph. 289–290):

iamdudum te omnis nos accusare audio
inmerito et me omnium horunc inmeritissimo. 

Słyszę, że tu przez cały czas wszystkich nas oskarżasz, 
i to niesłusznie; a już mnie – najniesłuszniej ze wszystkich.

A  potem, gdy udaje wściekłość na Formiona, jest jeszcze bardziej 
fantazyjny w swoich pomysłach słowotwórczych. W obecności De-

11 Przymiotnik maledicus – „złorzeczący, uwłaczający” znajduje poświadczenie 
dopiero w Retoryce do Herreniusza (I w. p.n.e.; 2, 8, 12), ale podobnie brzmią-
cy rzeczownik maledictum – „ciężki zarzut, złorzeczenie, obelga” pojawia się 
już u Enniusza (239–169 p.n.e.; Ann. 8, 270), więc można założyć, że był znany 
Terencjuszowi. 
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mifona, dla którego odgrywa tę komedię, rzuca inwektywy w twarz 
pasożyta (Ph. 374): 

bonorum extortor, legum contortor!

Ty… łapaczu majątków! Ty… łamaczu prawa!

Neologizm może też być świadectwem bujnej wyobraźni, jak w przy-
padku Gnatona, który na wzór uczniów Platona, zwących siebie Pla-
tonikami, pragnie stowarzyszenie swoich praktykantów nazwać 
Gnatonikami (Gnathonici, Eun. 264). 

Omówione tutaj zestawienie figur retorycznych pozwala na sfor-
mułowanie kilku wniosków. Przede wszystkim Terencjusz, choć była 
mu znana szeroka gama środków artystycznych, najchętniej korzy-
stał z aliteracji i figur opartych na współdźwięczności. Pojawiają się 
one w  komedii dla samej ich urody. Mimo znacznej liczby, często 
się ich nie dostrzega, ponieważ nie są eksponowane jako cięta ripo-
sta lub dowcip. Zapewne część z nich funkcjonowała już wcześniej 
w łacinie, która słynie przecież z upodobania do tego rodzaju zabaw 
z dźwiękiem. 

Z kolei pozostałe figury (powtórzenia i  zestawienia) pojawiają 
się rzadziej, lecz zazwyczaj komediopisarz przydziela im szczegól-
ną rolę, jaką jest podkreślenie emocji bohatera, zaznaczenie sprzecz-
ności między semantyką a intencją wypowiedzi, uzyskanie napięcia 
dramatycznego czy wzmocnienie efektu ironii. 





rozdział 3
Świat w metaforach

Metafory występujące w  komediach Terencjusza wiele mówią 
o świecie, w jakim i dla jakiego tworzył komediopisarz. Skojarzenia 
wykorzystywane w  tych przenośniach pochodzą z  najróżniejszych 
dziedzin i obszarów: z szeroko pojętej wojskowości, z zapasów, walk 
gladiatorskich i  innych sportów uprawianych na arenie, z  żeglugi 
morskiej, z  łowów i polowania, ze świata literatury oraz z natural-
nych doświadczeń życia codziennego12. 

Zdecydowanie najwięcej metafor odwołuje się do tego, co naj-
bardziej zajmowało Rzymian połowy II w. p.n.e., a więc do milita-
riów i  języka podboju. Często pojawiają się czasowniki i  terminy 
charakterystyczne dla opisu działań wojennych: 

adire – „nacierać” (Ph. 229–230)
adoriri – „uderzać, atakować” (An. 478–479; Ph. 605)
petere – „nacierać, brać na cel” (Ph. 604)
substare – „stawić czoła” (An. 914) 
propulsare – „odpierać” (An. 395) 
deficere – „ustępować komuś, być rozgromionym” (Ph. 229–230)
in angustum cogere – „zepchnąć w ciasne miejsce, tj. pozbawić możli-

wości manewru” (Ht. 669) 
latus tegere – „zabezpieczyć flanki” (Ht. 672)
abscedere – „wycofać się” (Ht. 672)
insidiae – „zasadzki” (Ph. 229–230)

12 Obszerne studium na ten temat przynosi praca Elaine  Fantham (1972). Zob. 
też: Maltby (2007), który zestawia metafory występujące kolejno w każdej ko-
medii i statystycznie bada ich częstotliwość w języku poszczególnych postaci. 
Nie wszystkie wnioski pokrywają się z naszymi ustaleniami, ponieważ Robert 
Maltby np. nie dostrzega w komedii Andria metafor militarnych (2007: 146), 
a uwzględnia w obliczeniach statystycznych jako przenośnię np. uznanie Da-
wusa za nauczyciela złych rzeczy (An. 192). 
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succenturiare – „dopełnić liczby żołnierzy w centurii” („posiłki, wspar-
cie”, Ph. 229–230)

consilia – „plany bitewne” (Ph. 321)
coitio – „starcie” (Ph. 346)
centurio – „centurion” (Eun. 776)
manipulus – „manipuł” (Eun. 776)

Nie brak także form i zwrotów typowych dla czynności i relacji służ-
bowych w armii: 

adesse frequens – „stać na warcie” (An. 107)
alicui se dedere – „oddawać się do czyjejś dyspozycji” (An. 897–898)
aliquid oneris imponere – „nakładać karę” (An. 897–898)
aliquem missum facere – „zwalniać kogoś ze służby” (An. 680, 833) 
domi focique vicissim meminisse – „pomyśleć ponownie o domu i ogni-

sku, tj. zaniechać dalszych działań” (Eun. 815)
imperare – „rozkazywać” (An. 897–898; Ph. 223)

A w końcu trudno nie wspomnieć o najbardziej typowym w pallia-
cie czasowniku triumphare (Ht. 672; Eun. 393–394), pod którym bo-
haterowie rozumieją zawsze zwycięstwo i radość z niego. 

Językiem militarnym najczęściej opisuje się intrygę – i to zarów-
no w jej fazie planowania, jak i realizacji. Getas, instruując Fedria-
sza, jak należy rozmawiać z ojcem (Demifonem) o romansie z mu-
zykantką, przygotowuje go jak do rozegrania bitwy (Ph. 229–230):

nunc prior adito tu, ego in insidiis hic ero
succenturiatus, siquid deficias.

Najpierw ty natrzyj na niego, a ja stanę na czatach 
jako posiłki, gdyby groziło ci rozgromienie.

Ten sam niewolnik gra też rolę doradcy wobec wynajętego pasoży-
ta Formiona, którego poucza, jak należy postępować z Demifonem. 
W obu wypadkach starzec jest traktowany jak przeciwnik wywołu-
jący skojarzenia militarne (Ph. 346–347):
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 […] prima coitiost acerruma:
si eam sustinueris, postilla iam ut lubet ludas licet. 

 […] Pierwsze starcie jest najbardziej zajadłe.
Jeśli stawisz mu czoła, to potem zabawisz się z nim, jak tylko zechcesz.

W końcu Getas sam postanawia przedsięwziąć działania wojskowe 
wobec Demifona, którego traktuje jak nieprzyjaciela na polu walki. 
Widząc obu starców, postanawia (Ph. 604–605):

petam hinc unde a primo institi: is si dat, sat est;
si ab eo nil fiet, tum hunc adoriar hospitem.

Najpierw wezmę na cel tego, od którego chciałem zacząć. Jeśli da pie-
niądze, to w porządku. Jeśli nic od niego nie dostanę, to uderzę na tego, 
który właśnie powrócił.

Nic dziwnego, że reszta uczestników tej strategii napaści również 
używa języka charakterystycznego dla operacji wojskowych: Fe-
driasz każe sobie wydać rozkaz („impera”, Ph. 223), a Formion za-
pewnia, że plany bitewne ma już przygotowane („instructa sunt mi 
in corde consilia omnia”, Ph. 321). 

Językiem militarnym posługują się nie tylko bohaterowie, którzy 
planują atak, ale także ci, którzy się bronią. Często sytuacje zagroże-
nia opisuje się jak niekorzystną pozycję bitewną lub niespodziewa-
ne natarcie. 

Tak o przymusie małżeństwa z wybraną przez ojca Filumeną za-
pewne myśli Pamfil, a przynajmniej Dawus o taką strategię go po-
dejrzewa (An. 395): 

propulsabo facile uxorem his moribus. 

Takim charakterem łatwo odeprę niebezpieczeństwo w postaci żony.

Simon z kolei boi się podstępów Dawusa, a zwłaszcza jego nieprze-
widywalnych pomysłów kojarzących mu się z niespodziewanym ata-
kiem (An. 478–479):
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hicin me si inparatum in veris nuptiis 
adortus esset, quos mihi ludos redderet! 

Gdyby tak uderzył z zaskoczenia podczas prawdziwego wesela, 
ależ by ze mnie zrobił pośmiewisko.

Podobnego języka używa także Pamfil, kiedy niepokoi się, czy Kri-
ton zdoła skutecznie odeprzeć ataki Simona i  Chremesa, czy-
li przekonać obu starców, że Glykerka jest wolno urodzoną Atenką  
(An. 914):

metuo ut substet hospes

Boję się, czy ten przybysz zdoła dotrzymać pola. 

Sytuacje, gdy intryga zawodzi, a  spiskującemu zagraża niebezpie-
czeństwo, są również postrzegane jako operacje militarne. Tym 
właśnie martwi się Syrus, któremu rozpoznanie popsuło szyki  
(Ht. 669 i 672):

ita hac re in angustum oppido nunc meae coguntur copiae.
[…]
triumpho si licet me latere tecto abscedere.

Na tym polu moja potęga jest zupełnie pozbawiona możliwości 
manewru. 
[…]
Będę miał powód do triumfu, jeśli przynajmniej uda mi się wycofać 
i zabezpieczyć flanki. 

Metafory militarne pojawiają się więc przede wszystkim w  wypo-
wiedziach niewolników knujących intrygę i  spiskujących przeciw-
ko swoim starszym panom. Słychać je u Dawusa (An.), Syrusa (Ht.), 
Getasa (Ph.). Używają ich też obaj pasożyci: Formion (Ph.), współ-
działający z  niewolnikiem w  opracowaniu sprytnego planu, oraz 
Gnaton (Eun.), totumfacki żołnierza. Zwłaszcza ten ostatni wydaje 
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się szczególnie uprawniony, by sięgać po wojskowe terminy i zwroty, 
jako że dla jego protektora jest to język zawodowy. 

Przenośnie o charakterze militarnym służą w komedii głównie 
do określenia intrygi13. Pojawiają się w języku postaci odpowiedzial-
nych za podstęp, a więc niewolników i pasożytów. Ale jeśli jakiś inny 
bohater ucieka się do forteli, jak Simon (An.) czy Chremes (Ht.), to 
także opisuje swoje działania za pomocą podobnych militarnych 
metafor. W  sztukach, których fabuła opiera się na zbiegu okolicz-
ności, a nie na intrydze (Hec., Ad.), metafory te nie występują wcale.

Postaci niskiego stanu swój język obrazujący podstęp wzboga-
cają jeszcze metaforami odwołującymi się do potyczek gladiator-
skich i walk na arenie. Za ich pomocą opisują zarówno planowane 
działania mające na celu pokonać przeciwnika, jak i niepowodzenia 
lub chwilowe kłopoty. Na przykład Dawus zabrnął w swym planie 
i niemal doprowadził Pamfila do małżeństwa, którego młodzieniec 
chciał uniknąć. Na wyrzuty ma jako odpowiedź gladiatorską meta-
forę (An. 669):

deceptus sum, at non defetigatus.

Potknąłem się, ale się nie poddałem.

Z kolei inny niewolnik, Getas, odgrażając się całemu domowi Mi-
cjona i Eschina, myśli o zemście jako o walce zapaśniczej (Ad. 316):

sublimen medium arriperem et capite pronum in terra statuerem, 
ut cerebro dispergat uiam. 

Ach, złapałbym go wpół, oderwał mu nogi od ziemi 
i tak wyrżnął głową, że aż mózg zbryzgałby ulicę.

Podobnych metafor, odwołujących się do krwawej walki wręcz, uży-
wa pasożyt Gnaton, kiedy rozmawia z żołnierzem. Ciętą ripostę swe-
go protektora nazywa „chwytem za gardło” („iugularas”, Eun. 417), 
a zazdrość wywołaną przez Taidę „przypiekaniem żywym ogniem” 

13 W takiej funkcji używał ich także Plaut (Mil. 219–224, 1159; Pers. 753; Pseud. 578).
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(„male urat”, Eun. 438). Wydaje się więc, że gladiatorskie skojarzenia 
są zarezerwowane dla postaci o niższej kondycji społecznej. W pe-
wien sposób potwierdza to Simon, który kontakt z  ludźmi takiej 
konduity określa jak potyczkę na arenie (An. 93–95): 

nam qui cum ingeniis conflictatur eius modi
neque commovetur animus in ea re tamen,
scias posse habere iam ipsum suae vitae modum. 

Kiedy bowiem komuś przyjdzie się zmierzyć z ludźmi takiego pokroju 
i jego charakter się nie zmieni, to wtedy wiadomo, 
że odtąd sam będzie umiał kierować swoim życiem.

W ustach Simona także kontakty z heterami są barwione gladiator-
skim kolorytem. Kiedy bał się, by syn nie wpadł w sidła Chryzydy 
zastawione na takich naiwnych młodzieńców, dręczyło go głównie 
takie oto podejrzenie (An. 82–83): 

certe captus est, // habet 

Już go złapała, już go ma.

Użyty przez niego zwrot to okrzyk wydawany w czasie walki, a ozna-
czający trafienie. Simon myśli bowiem o całej sytuacji jak o gladia-
torskim pojedynku, sam bynajmniej nie mając najmniejszej ochoty 
na udział i z niechęcią zakładając ewentualną obecność w nim swe-
go syna. Na tym właśnie polega różnica między wolno urodzonym 
Ateńczykiem a niewolnikami czy pasożytami też odwołującymi się 
do potyczek na arenie. Simon nie opisuje ani siebie, ani Pamfila jako 
aktywnego zawodnika, podczas gdy inni mówią o swoim działaniu 
jak o gladiatorskiej czy zapaśniczej aktywności.

Ciekawą odmianą wcześniejszej metafory łączącej „schwytanie 
kogoś” z „ugodzeniem na arenie” są przenośnie korzystające z aso-
cjacji łowieckich. Nietrudno domyślić się, że zastawianie sieci musi 
oznaczać pułapkę. Tę u  Terencjusza przygotowuje zawsze pasożyt 
Gnaton (Eun. 248) lub Formion (Ph. 330). Obaj jak na ptaki polują 
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na ludzi majętnych, więc odpowiednich do roli sponsora14. Nie dzi-
wi więc, że kiedy Demifon próbuje wybadać Formiona i  bierze 
go w krzyżowy ogień pytań, ten ucieka się do podobnej metafo-
ry (Ph. 380):

proinde expiscare quasi non nosses. 

Starasz się wyłowić informacje, jakbyś ich nie znał. 

Tym razem jednak indagacja bardziej mu się skojarzyła z łowieniem 
ryb. Warto zwrócić uwagę, że znowu przenośnie pojawiają się w ję-
zyku ludzi pośledniego stanu, tu – pasożytów.

Inna ciekawa grupa metafor obecnych u Terencjusza ma zwią-
zek z  żeglugą morską. W powszechnym przekonaniu pływanie po 
otwartym, a często wzburzonym morzu wiązało się z ogromnym za-
grożeniem. Zrozumiałe więc, że płytkie, spokojne wody otaczające 
port oznaczały bezpieczeństwo. Tak też wygląda rzecz w metaforach. 

Kiedy Simonowi wydawało się, że odkrył podstęp Dawusa i tym 
samym zniweczył chytry plan, mówi o tym z nautystycznym polo-
tem (An. 480):

nunc huius periclo fit, ego in portu navigo.

Teraz to on jest na wzburzonym morzu, a ja już wpływam do portu.

Nic dziwnego więc, że kiedy pod koniec sztuki Dawus jest już pew-
ny szlachetnego pochodzenia wybranki Pamfila, a  tym samym za-
kończenia wszelkich kłopotów miłosnych, powraca do tej metafo-
ry (An. 845):

omnis res est iam in vado. 

No, to wpłynęliśmy już na płytkie wody.

14 U Plauta łowienie ptaków jest metaforą opisującą działania stręczycielki, zamie-
rzającej chwytać w ten sposób swoich klientów (Asin. 215–225). Aucupium, czyli za-
rzucanie ptasich siatek, by złapać w nie słowa, służyło również za metaforę pod-
słuchiwania; Plaut, Mil. 994–995.
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Podobnie mówi Chereasz o  zawirowaniach uczuciowych (Bars-
by 1989: 10; Frangoulidis 1994a: 126, przypis 13 i 14)15 swego bra-
ta (Eun. 1037–1038): 

Tum autem Phaedriae
meo fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquillo. 

Cieszę się, że mój brat Fedriasz 
wpłynął ze swoją miłością na spokojne wody.

Dla odmiany metafora związana z  podróżowaniem po morzu jest 
domeną wolno urodzonych mężczyzn. Chereasz używa jej nawet na 
określenie działań bogini Fortuny (Eun. 1046–1047).

Osobiste doświadczenie oraz rola, jaką odgrywa się w  życiu 
i w komedii, zapewne ma niebagatelne znaczenie przy budowaniu 
metafor. Syrus, znający z autopsji tropienie zbiegłych niewolników, 
używa tej przenośni w oświadczeniu, że przechwyci pieniądze, któ-
re już prawie wymknęły mu się z rąk (Ht. 678–678a). Z kolei paso-
żyt znany z wagi, jaką przykłada do pożywienia, sięga do skojarzeń 
związanych z konsumpcją. Gnaton, określając stan, w którym ktoś 
chciał się uwolnić od smutku, mówi (Eun. 406): 

quasi ubi illam exspueret miseriam ex animo.

[…] jakby chciał wypluć gorycz z serca.

Pasożytowi najłatwiej sobie wyobrazić działania związane z  pro-
cesem przyjmowania pokarmów, stąd exspuere – „wypluwać”. We-
dług tej samej zasady działa wyobraźnia Formiona. Ten dla odmiany 
o kłopotach ściągniętych na swoją głowę mówi jak o posiłku, który 
trzeba przetrawić (Ph. 318):

tute hoc intristi: tibi omnest exedendum.

Musisz wypić to, co nawarzyłeś. (Dosłownie: Nakruszyłeś, to musisz 
wszystko zjeść). 

15 Metafora ta cieszyła się sporą popularnością w  literaturze rzymskiej (Plaut, 
Asin. 152–159; Merc. 890–891; Horacy, Carm. 1, 5). 
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Sporo metafor nawiązuje do codziennych doświadczeń wszyst-
kich ludzi. W  tej grupie mieści się przenośnia o kamyku w bucie, 
który uwiera i  nie daje spokoju (scrupulus). Ponieważ rzecz doty-
czy absolutnie wszystkich, więc i  wszystkie postaci bez względu 
na status posługują się tym zwrotem – używa go starzec Chremes  
(An. 940), pasożyt Formion (Ph. 954) i niewolnik Syrus (Ad. 228) – 
z tą jednak różnicą, że wolno urodzony Chremes odczuwa dyskom-
fort, jaki sprawia ów scrupulus, a pasożyt z niewolnikiem podrzuca-
ją ten kamyk innym, by zatruć im życie. 

Powszechne zjawiska towarzyszące codzienności stają się ma-
teriałem dla metafor. I tak, „ubranie kogoś” obrazuje doprowadze-
nie do marnego stanu (Eun. 237), „zmrożenie” jest równoznaczne 
z wprawieniem w zakłopotanie (Eun. 268), a „lekarstwo” to metoda 
przeciwdziałania niepożądanym sytuacjom (Eun. 439). Wszystkie te 
przenośnie pojawiają się w języku pasożyta Gnatona, jakby była ja-
kaś korelacja między statusem postaci w komedii a szczególnym wy-
czuleniem na oddziaływanie przyziemnych zjawisk codzienności. 

Hipotezę tę potwierdzają także inne metafory czerpiące pomy-
sły z obserwacji powszechnych procesów i zdarzeń, bo wszystkie po-
jawiają się w ustach niewolników. Dawus (Ph. 79) o mądrej strate-
gii postępowania mówi jako o „wykorzystaniu cen na rynku”, Getas 
(Ph. 477) gniew swego pana traktuje jak gotującą się wodę, której 
nie wolno doprowadzić do wrzenia, Parmenon (Hec. 123) „hałasem 
czynionym przez kucie młota” nazywa zrzędzenie starca, a  Getas 
(Ad. 312) uzewnętrznianie złości i niezadowolenia traktuje jak wy-
miociny, którymi chlusta się w twarz wroga. Wszystkie te metafory, 
czerpiące pomysły z przyziemnych czynności, powstają w wyobraź-
ni tych, którzy najczęściej stykają się z  taką właśnie codziennością. 
Może zatem nie bez przyczyny przenośnia odwołująca się do torsji po-
jawia się jeszcze w ustach dwóch starców uchodzących za najbardziej 
antypatyczne typy w całej twórczości Terencjusza. Mizoginiczny La-
ches tak określa wymówki, które zamierza zrobić żonie (Hec. 515),  
a Demeasz chce swoją złość chlusnąć w twarz bratu (Ad. 510). 

Z  niewolnikiem wiąże się też inna metafora, łącząca typowo 
rzymską nazwę podziału administracyjnego provincia z zadaniem, 
pracą, wydaną dyspozycją. W  komedii zwrot provinciam tradere / 
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/ capere oznacza „powierzyć / otrzymać w zarząd prowincję”, czyli 
„zadanie do wykonania” (Ht. 516; Ph. 72–73)16. Zawsze tego rodzaju 
polecenie jest wydawane sługom. 

Inną ciekawą przenośnią jest nazwanie królem kogoś o autory-
tarnych skłonnościach. O  rządzenie królestwem podejrzewa mło-
dzieńca stręczyciel Sannion (Ad. 175). Jest też w  tym ukryta złoś- 
liwość i  rodzaj przygany, jako że dla rzymskiego odbiorcy czasów 
republiki wszelkie skojarzenia z  władzą królewską były naganne. 

W komediach Terencjusza sporo wypowiedzi ma charakter me-
taforyczno-metatekstowy czy raczej metateatralny i wiąże się z po-
strzeganiem przez postaci swego losu jako teatru. Ten rodzaj jednak 
tworzy bardzo rozbudowany obraz omówiony dokładniej w części 
dotyczącej motywów17.

Część metafor z  pewnością nie jest wynalazkiem komediopi-
sarza, lecz istniała w łacinie już wcześniej. Do tej grupy można za-
liczyć powiedzenie o  szukaniu supła w  sitowiu, czyli dziury w ca-
łym18 (An. 941), o czesaniu i ozdabianiu pleców niewolnika kijem19  
(Ht. 950–951) czy o palestrze jako o domu heter, który w pewnym 
sensie jest podobny do greckiej szkoły ćwiczeń gimnastycznych20 
(Ph. 484). 

16 Joseph Andrew Smith (2004: 87) uważa, że pomysł z przyznaniem niewolniko-
wi prowincji (Ph. 72–73) jest elementem kalamburu, wywołanego oświadcze-
niem, jakie składa Getas: „senes me filiis relinquont quasi magistrumˮ („przy-
dzielili mnie swoim synom w  charakterze tak jakby opiekunaˮ, Ph. 71–72). 
Dawus miałby zrozumieć lub pomylić magistrum („opiekuna / nauczycielaˮ) 
z magistratum („urzędnikiem / administratoremˮ) i stąd uwaga o trudnej pro-
wincji, jaką powierzono mu do zarządzania. Gdyby przyjąć tę interpretację, to 
pojawiłby się jeszcze jeden tak rzadki u Terencjusza kalambur. Nic jednak nie 
uprawnia do założenia, że Dawus źle zrozumiał rzeczownik magistrum. W tra-
dycji palliaty metafora prowincji pojawia się wielokrotnie, ale nigdy w sąsiedz-
twie jakichkolwiek skojarzeń związanych z magister / magistratus, zawsze nato-
miast oznacza sferę wpływów czy zakres obowiązków; zob. Plaut, Capt. 156, 158, 
474; Cas. 103; Mil. 1159; Ps. 149, 158; St. 698, 699; Tr. 190.

17 Zob. rozdział Tetar w teatrze w części IV.
18 Zwrot „in scirpo nodum quaerisˮ pojawia się u Plauta, Men. 247.
19 Podobnie wyraził się też Plaut, Capt. 896; Rud. 661, 730.
20 Podobnie u Plauta, Bacch. 68.
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Niektóre przenośnie są znane z  greki i  zapewne zostały prze-
jęte, jeśli nie bezpośrednio z greckiego źródła inspiracji, to pewnie 
za pośrednictwem Plauta. Sentencja wypowiadana przez Dawusa  
(Ph. 77–78): 

namque inscitiast advorsus stimulum calces

Głupio jest wierzgać, gdy masz bat nad sobą.
(Dosłownie: Głupio jest przeciwstawiać kopyto ościeniowi).

pochodzi z Ajschylosa (Agam. 1624), a idiom o „wysuszeniu” star-
ców z pieniędzy (Ph. 682) wykorzystał już wcześniej Plaut (Bacch. 
701, 1101). Podobnie greckiej proweniencji21 jest przysłowie, któ-
rego używa Antifon na określenie sytuacji, w  jakiej się znalazł  
(Ph. 506–507): 

 
auribus teneo lupum;
nam neque quo pacto a me amittam neque uti retineam scio.

Trzymam przysłowiowego wilka za uszy – 
nie wiem, ani jak go puścić, ani jak trzymać dalej.

Na marginesie warto dodać, że metaforyczne wykorzystywanie wil-
ka nie ogranicza się tylko do tego jednego przykładu. O konsekwen-
cjach, jakie niesie ze sobą powierzenie owieczki wilkowi, mówi Ta-
ida (Eun. 832), a Syrus na widok Demeasza wręcz krzyczy, sugerując 
niebezpieczeństwo (Ad. 537): 

lupus in fabula.

O wilku mowa. (Dosłownie: wilk w bajce).

21 Donat (ad Ph. 506) podaje grecką wersję tego przysłowia: τῶν ὤτων ̕έχω τòν 
λύκον. ο̕ύτε γ ̀αρ ̕έχειν ο̕ύτ̕  ̕αφεῖναι δύναμαι (Tón óton écho tón lýkon. Úte gár 
échein út’ afeínai dýnamai).
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„Wilcza metafora” jest w całej literaturze antycznej niezwykle popu-
larna22. Dla palliaty i Terencjusza zapewne nie bez znaczenia okazu-
je się jej użycie przez Plauta niemal w tym samym kontekście: lupum 
in sermone (Stich. 577). 

Pobieżne nawet spojrzenie na metafory w sztukach Terencjusza 
pozwala dostrzec, że ich dystrybucja nie jest równomierna: znacz-
nie częściej pojawiają się w języku niewolników i pasożytów niż star-
ców czy młodzieńców. Przenośnie, których używają wolno urodze-
ni, są zresztą inne niż te, którymi posługują się ich słudzy. Wszystko 
zatem wskazuje na to, że język postaci występujących w komediach 
także może się różnić. 

22 Donat (ad Ad. 537) odsyła do Teokryta (Id. XIV 22) i Wergiliusza (Ecl. IX 53–54). 
Pojawia się także u Cycerona (Att. 13, 33a, 1); zob. Skwara (2004: 166–172).



rozdział 4
Język a postać

Przyjęło się uważać, że Terencjusz wyposaża swoich bohaterów w je-
den homogeniczny język23. Niewątpliwie wszyscy mówią tą samą ele-
gancką łaciną. Jednak już pobieżna analiza wypowiedzi poszczegól-
nych postaci pozwala zauważyć pewne elementy, które podkreślają 
charakter mówiącego, jego status społeczny, wiek czy płeć. Różnice 
w sposobie operowania językiem nie są u Terencjusza tak jaskrawe 
jak u Plauta. Niemniej z pewnością można wskazać podejmowane 
przez komediopisarza zabiegi służące do nadania cech odmiennych 
językowi poszczególnych bohaterów. 

Język a charakter postaci

Najbardziej widoczne jest wykorzystanie języka dla zróżnicowania 
charakterów. Już wcześniej, przy okazji omawiania poszczególnych 
postaci, zwracaliśmy uwagę na osobnicze cechy ich języka24. Na przy-
kład w komedii Pasożyt Formion jeden ze starców, Demifon, pragnie 
uchodzić za legalistę i  człowieka o nienagannych manierach, stara 

23 To powszechne mniemanie, po części zrodzone przez porównanie z  niezwy-
kle w  tej dziedzinie zróżnicowanym Plautem, znalazło potwierdzenie i nieja-
ko uzasadnienie w znanym artykule Francisa Henry’ego Sandbacha (1969/70), 
który pisząc o Menandrze, stwierdził, że u tego greckiego komediopisarza wy-
raźnie widać różnice w wypowiedziach poszczególnych postaci, czego nie do-
strzega się we wzorowanych na nim Terencjuszowych adaptacjach. Wcześniej 
nawet bardzo znaczący wydawcy (Marouzeau 1942: 47; Shipp 1960: 55) uważali, 
że „wszyscy bohaterowie, starzy i młodzi, wolni czy nie, posługiwali się tą samą 
łaciną”. 

24 Język wymienionych poniżej postaci został szczegółowo omówiony w części III 
poświęconej poszczególnym maskom. 
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się więc być uprzejmy, a jego język pełen jest kurtuazji. Z kolei jego 
brat Chremes, uciekający się do krętactw w związku z podwójnym 
życiem, nie może zapanować nad własną wymową – jąka się, zaci-
na, powtarza.

Język różni także inne pary komediowych bohaterów – Sostrata 
z Teściowej zwraca się zawsze do męża z czułością i wielką kulturą, za 
to Laches, jak przystało na mizogina, lekceważy ją i obraża. Różnice 
charakterów mają też swoje odzwierciedlenie w języku, jakim posłu-
gują się Micjon i Demeasz w Braciach. 

Postaci pochodzące ze wsi, jak Chremes (Eun. 536) czy Deme-
asz (Ad. 80–81), odznaczają się pomijaniem zwrotów grzecznościo-
wych i  nieuprzejmym traktowaniem innych. Ale ten brak ogłady 
może ulec zmianie pod wpływem wina i  przerodzić się w  wylew-
ność, co również widać w doborze słów podchmielonego Chreme-
sa (Eun. 730).

Nie tylko wolno urodzeni obywatele Aten wykazują zróżnico-
wanie w zakresie języka. Podobne cechy Terencjusz nadał też nie-
którym niewolnikom. Birriasz odznacza się bezceremonialnością, 
której najwyraźniejszym przejawem jest prostactwo wypowiedzi  
(An. 425–431). 

Język uprzejmy i respektujący zwroty grzecznościowe jest cha-
rakterystyczny przede wszystkim dla wolnych obywateli Aten o wy-
sokim statusie społecznym, ale porzucają ten styl w  gniewie, gdy 
krewka natura weźmie górę nad kurtuazją. Nie mają też monopolu 
na taką werbalną elegancję. Zdarza się, że niewolnicy też stosują ten 
formularny styl – w rozmowach z ludzmi wolnymi lub wobec siebie 
nawzajem, zwłaszcza gdy chcą uchodzić za dobrze wychowanych. 
Wówczas taki passus uchodzi za dowód uprzejmości danego sługi, 
jak w przypadku Dawusa, który tak okazuje wdzięczność Getasowi 
za udzielenie pożyczki (Ph. 151). 

W  komediach Terencjusza język odzwierciedla też typowe ce-
chy najbardziej wyrazistych masek. U Doriona, jak przystało na strę-
czyciela dbającego wyłącznie o pieniądze, często pobrzmiewa cza-
sownik dare – „dawać”. Słychać to, gdy mówi o  nowym kliencie, 
który płaci i nie płacze („qui det neque lacrumet”, Ph. 522), o żoł-
nierzu obiecującym dać srebro („argentum mihi miles dare se dixit”,  
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Ph. 531–532) czy wreszcie, gdy formułuje prawo stręczyciela, że ten 
lepszy, kto „pierwszy w dawaniu” („prior in dandum”, Ph. 533).

Z kolei Gnaton z Eunucha, jako że jest pasożytem specjalizują-
cym się w schlebianiu, charakteryzuje się niezwykle egzaltowanym 
językiem, nasyconym wyszukanymi metaforami i figurami retorycz-
nymi. Nie brak i tutaj tak typowych dla tej profesji skojarzeń z jedze-
niem, np. pozbywanie się smutku z serca kojarzy mu się z wypluwa-
niem goryczy („exspueret miseriam ex animo”, Eun. 406). Podobne 
asocjacje pojawiają się w języku innego pasożyta, Formiona, który 
o własnych kłopotach mówi sam do siebie: „nakruszyłeś, to musisz 
teraz to wszystko zjeść” („tute hoc intristi, tibi omnest exedendum”, 
Ph. 318). W rozmowie z nim inni także starają się dostosować do 
metaforyki związnej z posiłkami, np. Antifon pyta go, czy wiadomo, 
jak Fedriasz zamierza „strawić przesyt miłości” („satietatem amoris 
absumere”, Ph. 834).

Język służy zatem w  dużej mierze do charakterystyki postaci. 
Znacznie jednak ciekawsze jest jego zróżnicowanie ze względu na 
przynależność do grupy społecznej. Nie bez znaczenia są także wiek 
i płeć.

Język a status społeczny, wiek i płeć

Ponieważ cechy języka przenikają się wzajemnie, nie sposób jedno-
znacznie pogrupować je zależnie od statusu, płci i wieku poszcze-
gólnych postaci. Niemniej można wskazać pewne charakterystyczne 
elementy pojawiające się w określonej grupie bohaterów. 

Najprościej wskazać różnice ze względu na płeć, wyznacza ją 
bowiem zaklęcie na określone bóstwo. Kobiety przywołują Kastora, 
a mężczyźni Heraklesa. Na Polluksa zaklinają się wszyscy, ale męż-
czyźni zazwyczaj używają pełnej formy (edepol), a kobiety skróconej 
(pol). Ale i tu są widoczne eksperymenty Terencjusza, który Chere-
aszowi przebranemu za eunucha każe zaliknać się jak kobieta – pol 
(Eun. 606), a Pytii aktywnej jak sprytny niewolnik – jak mężczyzna 
(edepol, Eun. 916, 1002). 
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Inną cechą dystynktywną wskazującą tym razem status jest uży-
wanie greki i  deminutiwum. Osoby o  wysokiej pozycji społecznej 
starają się o czystość języka, więc wszelkie barbaryzmy czy grecyzmy 
charakteryzują postaci niższe25. Zazwyczaj też niewolnicy często i ze 
szczególnym upodobaniem używają zdrobnień. Dawus z  Pasoży-
ta Formiona, odnosząc koledze pieniądze, mówi o „maleńkim dłu-
gu”, wręcz „drobnej sumce” („ratiuncula […] pauxillulum mummo-
rum”, Ph. 36–38). Inny niewolnik z tej samej komedii, Getas, nazywa 
ukochaną swego młodzieńca „panienką” („puellula”, Ph. 81), a  jej 
niewolnicę „staruszeczką” („anicula”, Ph. 98). Kiedy zaś relacjonu-
je żądania pasożyta, mówi o „chatynce” („aediculae”, Ph. 663), „dzie-
wuszce” do posług („ancillula”, Ph. 665, 838), a wszystkiego ma być 
„ociupinkę” i „troszeczkę” („aliquantulum”, „pluscula”, Ph. 655, 665). 
Zapewne to styl sługi, a nie Formiona, który wspominając o „dzie-
wuszce”, zaznacza, że to Getasa własne sformułowanie (Ph. 838). 

Inny sługa, Parmenon z Teściowej, zdrabnia słowo oznaczające 
wiele dni („complusculos”, Hec. 177). Z kolei Syrus z Braci odsypia 
wypite „winko” („hoc villi”, Ad. 786), a mówiąc o  ludziach, używa 
spieszczeń: gdy wspomina swego wychowanka, nazywa go „tyciut-
kim” („tantillum”, Ad. 563), kłamie o jakimś „maleńkim pasożyciku” 
(„parasitaster paullulus”, Ad. 779), a do siebie zwraca się czule „Sy-
rusku” („Syrisce”, Ad. 763). Zapewne zdrabnianie imion było typową 
cechą języka niewolników, bo Parmenon z Teściowej również uży-
wa deminutiwów i heterę Filotę (Philotis) nazywa „Filotką” („Philo-
tium”, Hec. 81, 89, 197). 

Cecha ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla służby płci mę-
skiej, ale język kobiet dodatkowo jeszcze charakteryzuje się szczegól-
ną afektacją. Wydaje się znaczące, że na komediowej scenie Teren-
cjusza ogląda się niemal wyłącznie hetery i ich niewolnice. A zatem 
ich język (zarówno pani, jak i służki) odzwierciedla nie tylko płeć, 
ale także specyficzną pozycję zawodową. 

25 Evangelos Karakasis (2005: 83–89) analizuje nie tylko leksykę, ale także skład-
nię, i wskazuje na stosowanie w niej hellenizujących konstrukcji. Pojawiają się 
one w języku tych postaci, które posługują się greką, czyli głównie niewolników 
i pasożytów. 
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Reprezentantki tej profesji charakteryzują się szczególnym eks-
ponowaniem w języku nie tylko licznych zdrobnień, ale także przy-
miotników w  stopniu najwyższym, emfatycznych okrzyków i  za-
wołań. Często pobrzmiewa w nim poufały, inicjalnie umieszczony 
zaimek „mój / moja”, a nade wszystko w prośbach i rozkazach wy-
stępuje słówko amabo, które dosłownie znaczy „będę cię kochać”, ale 
jest używane jako synonim „proszę” w znaczeniu „bądź tak kocha-
ny” lub „będę cię kochać, jeśli…”. Najczęściej rozumie się pod tym 
czasownikiem pieszczotliwą apostrofę „kochanie” (Adams 1984: 
61–62)26. Występuje niemal wyłącznie w języku kobiet, a szczegól-
ne upodobanie znajdują w nim właśnie hetery i  ich żeńska służba 
domowa (Ht. 404; Eun. 130, 534, 537, 663, 674, 838, 915; Hec. 70). 

Ciekawym przykładem takiego użycia jest język Pytii z  Eunu-
cha. Niewolnica ta ma szczególną rolę do odegrania w  fabule ko-
medii27. Jej znaczenie podkreślono przez niezwykle barwny i  wy-
różniający się język. W  idiolekcie Pytii można wyróżnić nie tylko 
wyrażenia i formy charakterystyczne dla postaci kobiecych, ale tak-
że słowa i zwroty zarezerwowane w komedii dla mężczyzn oraz nie-
zwykłą, niespotykaną barwność, która staje się cechą indywidualną 
bohaterki28.

26 Zob. też: Dutsch (2008).
27 Ronald H. Martin (1995: 140) dowodzi, że język Pytii wyróżnia ją, ponieważ jej 

działania są znaczące dla akcji. Niewolnica wielokrotnie pojawia się na scenie 
(III, 2–3; IV, 3–6; V 1–4, 6) i nie schodzi z niej przez sporą część akcji. Pozostaje 
w interakcji z najważniejszymi postaciami: z Chremesem (III, 3; IV, 5), Fedria-
szem (IV, 3, 4), z Taidą (V, 1), Chereaszem (V, 2) i Parmenonem (V, 4, 6). Jedyną 
postacią kobiecą, która w całej twórczości Terencjusza ma większą rolę, jest jej 
pani, hetera Taida. 

28 Martin (1995: 150–151) podkreśla, że być może rola Pytii już u Menandra zo-
stała wyeksponowana, ale nawet zachowane szczątkowo fragmenty greckiego 
Eunucha pozwalają dostrzec, że ton i emfaza Terencjuszowej łaciny nie mogą 
mieć odpowiednika w  Menandrowym oryginale. Przede wszystkim stosowa-
nie tak długich, ciągłych wypowiedzi nacechowanych silną afektacją nie leża-
ło w naturze Menandra. Ponadto, choć używał specyficznego języka dla róż-
nej płci, rozwiązania przyjęte przez rzymskiego poetę nie mają swoich greckich 
ekwiwalentów. 
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Zacznijmy od elementów języka określanego jako typowy dla 
kobiet. Terencjusz wyposażył w niego Pytię ze względu na jej płeć, 
a także na przypisanie jej do domu hetery. 

Pytia wykazuje w  swych wypowiedziach wszystkie te charak-
terystyczne elementy. Do Chremesa zwraca się słowami „o capitu-
lum lepidissimum” (dosłownie: „o, najmilsza główeczko”, Eun. 531), 
w których jest i eksklamacja, i deminutiwum, i superlatiwus. Nazywa 
go także „mi Chremes” („mój Chremesie”, Eun. 535), co jest typowe 
dla postaci kobiecych, bo to właśnie w  ich wypowiedziach zaimek 
poprzedza wołacz. Przede wszystkim jednak uderza częstotliwość, 
z  jaką ta bohaterka posługuje się słowem „amabo” (Eun. 534, 537, 
663, 674, 838, 915)29. 

Pytia wprawdzie gra w komedii rolę niewolnicy hetery, ale – jak 
już wcześniej wykazaliśmy30 – została wyposażona w cechy typowe 
dla sprytnego niewolnika i obarczona zadaniami dla niego charakte-
rystycznymi. Zapewne dlatego w jej wypowiedziach pobrzmiewają – 
obok cech reprezentatywnych dla mowy kobiecej – także cechy  
języka mężczyzn. Pytia klnie jak niewolnik („sacrilegum” – „łotr / 
/ łajdak”, Eun. 911, 922) i używa wyzwisk, na które nie ważyłby się 
sługa w stosunku do swego pana, nazywa bowiem Chereasza w jego 
obecności (choć nie wprost do niego) „furcifer” („obwieś”, Eun. 862) 
i wykrzykuje mu w twarz „apage” („Fora stąd!”, Eun. 904). Zaklina-
jąc się zaś, używa form charakterystycznych dla mężczyzn31.

Najbardziej jednak wyróżnia tę niewolnicę niezwykły, barwny, 
niespotykany u innych postaci język. Tylko ona używa wyrazów, któ-
re nie pojawiają się już nigdy więcej u Terencjusza, np. zdrobnienie 

29 Martin (1995: 142) zauważa, że we wszystkich swoich komediach Terencjusz 
użył tego słowa jedynie 11 razy, z tego 8 razy w Eunuchu, a aż 6 razy pada ono 
z ust Pytii, co pozwala uznać, że poecie w szczególny sposób zależało na wyeks-
ponowaniu tej postaci. 

30 Szczegółowe omówienie postaci w rozdziale Niewolnica w części III (Eunuch).
31 Martin (1995: 147–151) dowodzi, że użyte przez Pytię połączenie przyimka pro +  

+ accusativus (pro deum fidem – „Na bogów!”, Eun. 943) pojawia się w kome-
diach wyłącznie w wypowiedziach mężczyzn. Natomiast edepol („na Polluksa”), 
używane – jak dowodzi Gelliusz (11, 6, 1) – przez obie płcie, częściej występowa-
ło u kobiet w swej krótszej postaci pol. Ale Pytia preferuje dłuższą wersję, typo-
wą dla mężczyzn (Eun. 916, 1002).
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„capitulum” („główeczka / główcia”, Eun. 531), inwektywa „sacrile-
gum” („łajdak”, Eun. 922), „scelerosus” („szubrawiec”, Eun. 643) oraz 
„vietus […] veternosus” („sterany […] stetryczały”, Eun. 688). Rzad-
kie, niespotykane określenia mają za zadanie zwrócić uwagę na Py-
tię. Ich dopełnieniem jest równie wyjątkowa w łacinie groźba: „sko-
czę temu łajdakowi z pazurami do oczu” („ego unguibus facile illi 
in oculos involem venefico!”, Eun. 648) czy nieczęsto używany po-
dwójny imperatiwus („tace, tace” – „cicho, cicho”, Eun. 834). Z rzad-
kich rzeczy, które pojawiają się w języku Pytii, należy jeszcze odno-
tować niezwykły hyperbaton („maxumo te orabat opere” – „prosi cię 
bardzo”, Eun. 532–533) i niezwykłą, bo końcową pozycję wykrzyk-
nika „au” – „e, tam!” (Eun. 680). W  takim sąsiedztwie nagroma-
dzenie aliteracji, anafor i asonansów wydaje się już rzeczą banalną  
(Eun. 941, 943)32. 

Używane przez Pytię podwojenie imperatiwu przypomina re-
duplikację wokatiwu, która jest w  komedii cechą charakterystycz-
ną wypowiedzi młodzieńców. W ten sposób podkreślano silne emo-
cje. Pamfil poruszony do głębi posądzeniem, że mógłby zapomnieć 
o  ukochanej, zwraca się tak do jej niewolnicy – „o  Mysis, Mysis”  
(An. 282). Podobnie reaguje na słowa kochanki Fedriasz, który jej 
prośbę o puszczenie nieporozumienia w niepamięć kwituje słowa-
mi: „o  Thais, Thais” (Eun. 91). A  Ktezyfon szczęśliwy i  wdzięczny 
bratu za pomoc w zdobyciu dziewczyny, zwraca się do niego: „o fra-
ter, frater” (Ad. 256). 

Często tego rodzaju emfatyczna apostrofa pojawia się w ustach 
młodzieńców poprzedzona podwójnym leksemem heus, który 
(w  pojedynczej wersji) jest zwykle zarezerwowany dla mężczyzn 
(Karakasis 2005: 117). Ale reduplikacja występuje już wyłącznie 

32 Martin (1995: 150) zwraca też uwagę, że Pytia nie tylko mówi inaczej niż inne 
postaci, ale też różnicuje swój język w zależności od tego, do kogo mówi i w ja-
kiej sytuacji. Inaczej mówi do Chremesa, kiedy spotyka go po raz pierwszy 
i musi załagodzić jego gniew z powodu nieobecności Taidy (III, 3), a  inaczej, 
gdy ma przed sobą już nie rozzłoszczonego, ale podchmielonego młodzieńca 
(IV, 5). Inaczej też traktuje Parmenona, gdy go chce zwabić w pułapkę fałszy-
wą opowieścią o wymierzaniu kary Chereaszowi (V, 4), a inaczej gdy nad nim 
triumfuje (V, 6). 
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u młodych chłopców i jest dowodem silnych emocji. Klitifon w de-
speracji woła za odchodzącym niewolnikiem: „Syre, Syre […] heu, 
heu, Syre!” (Ht. 348). Tak samo w innej sztuce przywołuje swojego 
Syrusa przerażony Ktezyfon (Ad. 281). Podobnie zdublowanym lek-
semem nawołują niepewni swego losu – Eschinus (Ad. 634) i Chre-
mes (Eun. 530), jeden pukając do drzwi ukochanej, a drugi do domu 
heter. Nawet Chereasz, ze złością opowiadając o spotkaniu ze starym 
znajomym, który pokrzyżował mu plany, podwaja heus (Eun. 337).

Heus występuje wyłącznie w  języku mężczyzn, a  jedynym wy-
jątkiem jest wypowiedź Pytii (Eun. 624). Trzeba jednak pamiętać, że 
niewolnica cytuje w tej scenie żołnierza33.

Cechy dystynktywne można wskazać również w  języku star-
ców, a także matron (Maltby 1979: 136–143)34. Wiekowych bohate-
rów charakteryzuje skłonność do używania słów nieco archaicznych 
i  fraz brzmiących podniośle, o  wyraźniej redundancji, „przegada-
nych”. Archaizmy, czyli wczesną łacinę, w odróżnieniu od jej wersji 
klasycznej, widać wyraźnie w zestawieniu scen, w których podobna 
treść pada z  ust starca oraz jakiegoś młodego bohatera. W  Eunu-
chu Ojciec opowiada o urokach wsi, której nigdy „nie znienawidzi” 
(„odium percipit”, Eun. 972), ale jest gotów zmienić miejsce, gdy od-
czuje „przesyt” („satias”, Eun. 973). Kilka scen wcześniej żołnierz 
wspomina króla, którego „przesyt” kontaktów z ludźmi skłaniał do 
„nienawiści”. Padają wówczas słowa satietas i „odium ceperat” (Eun. 
403–404). Zarówno satias, jak i odium percipit są starszymi, archa-
icznymi wersjami satietas i odium capit. U innych postaci powtarza 

33 Roman Müller (1997: 102) podkreśla, że Pytia używa męskiego leksemu wpraw-
dzie w cytacie z Trazona, ale inne przykłady przywołań cudzych słów dowodzą, 
że cytaty zwykle mają cechy języka postaci cytującej (Eun. 594), a nie cytowa-
nej, np. Getas (Ph.) używa charakterystycznych dla siebie zdrobnień nawet, gdy 
cytuje Formiona. A zatem owo heus podkreśla maskulinizm Pytii. 

34 Karakasis (2005: 61 i 79) zaznacza, że jeśli cechy charakterystyczne dla języka 
starców pojawiają się w wypowiedziach innych postaci, to tylko podczas roz-
mowy z wiekowym interlokutorem – niejako w celu upodobnienia czy może 
przypodobania się. Wśród starców ustawianych parami (Chremes–Menedem, 
Demeasz–Micjon) zawsze więcej archaizmów jest w języku postaci mieszkają-
cej długo na wsi (Chremes, Ht.; Demeasz, Ad).
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się ta sama prawidłowość: satietas pojawia się w języku młodzieńca 
(Ph. 834), a satias u starej Sostraty (Hec. 594). 

Wśród częstych archaizmów padających z ust starych bohaterów 
należy wymienić: tetuli jako dawne perfectum od ferre – „przynosić” 
(An. 808, 832), imperfectum ai(e)bas, ai(e)bat, ai(e)bant – „rzekłem” 
(An. 534, 572, 930, 932; Ht. 924; Hec. 238; Ad. 561, 717), propediem – 
„lada dzień” (Ht. 160, 868; Ad. 888), uspiam – „gdzieś tam” (Ad. 28, 37) 
czy faxim zamiast klasycznego fecerim (Ad. 887, 896). 

Kwestie starców często są w  tonie podniosłym, „przegadane”, 
a przez tautologię sprawiają wrażenie wypowiadanych powoli i z na-
maszczeniem. W  języku wiekowych bohaterów zamiast prostego 
charakterystycznego dla niewolników veto – „zabraniam” pojawia 
się dłuższe „prohibeo” (An. 54, 140, 568; Ht. 573, 1038; Ph. 425; Hec. 
207, 266), zamiast scelestus – „łotr” dłuższe „sceleratus” (An. 159; 
Ad. 553), a zamiast scio – „wiem” napuszone „non clam me est” – 
„nie jest mi tajne” (Hec. 261, 568, 577) czy „in animum induco” – 
„nabieram przekonania” (An. 572, 834, 883; Ht. 1028; Hec. 264, 277;  
Ad. 68, 597). Nierzadko lubią też tę samą myśl wyrazić w tautolo-
giczny sposób, jak Micjon, który mówi: „mea sic ratio et sic animum 
induco meum” – „takie jest moje zdanie i takiego nabieram przeko-
nania” (Ad. 68).

Postaci w komediach Terencjusza różnią się między sobą nie tyl-
ko charakterami, ale również językiem. Niemniej cechy dystynktyw-
ne są zaznaczone niezwykle subtelnie, choć niewątpliwie wszyscy 
potrafią mówić tą samą elegancką łaciną elit połowy II w. p.n.e. 

Onomastyka i żarty z imion

Terencjusz nie był zainteresowany tworzeniem własnych imion dla 
bohaterów swoich komedii. Korzystał z onomastyki funkcjonującej 
w świecie realnym, a także z imion pojawiających się już w sztukach 
greckich i  rzymskich poprzedników. Autentyczne ateńskie imiona 
nadawał zwykle starcom i młodzieńcom. Sporo tutaj ojców noszą-
cych imię Chremes (An., Ht., Eun., Ph.), Faniasz (An., Ht., Hec.), Kri-
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ton (An., Ht., Ph.) czy Hegion (Ph., Ad.). Wśród młodzieńców spo-
tyka się także dwóch Fedriaszy (Eun., Ph.) i Antifonów (En., Ph.). 

Imiona, jak każdy antroponim – także ten autentyczny, są zna-
czące35. Dosyć łatwo można z onomastyki odczytać rolę wyznaczoną 
danej postaci. Wolno urodzeni obywatele noszą imiona systemowe, 
autentyczne, natomiast niewolnikom nadano ethnica oraz imiona 
potwierdzone przez tradycję literacką. Stąd imiona sług najczęściej 
powstają od plemion, z których pochodzą: Dawus (An., Ph.), Syrus 
(Ht., Ad.), Getas (Ph., Ad.) lub Myzja (An.) czy Frygia (Ht., Ad.). 
Niekiedy imię odzwierciedla funkcję niewolnika lub jego szczególny 
atut: niektórzy – tak jak Parmenon – stoją u boku swego pana (Eun., 
Hec., Ad.) czy – jak Dromon – są delegowani do biegania ze zlece-
niem (An., Ad.). 

Podobnie jest z  postaciami kobiecymi. Niemal każda matro-
na to Sostrata (Ht., Hec., Ad.), piastunka zaś zwie się Sofrona (Eun., 
Ph.) lub Kantara (An., Ad.), w zależności od tego, czy jej cechą jest 
roztropność czy raczej upodobanie do wina. Nie sposób też po-
mylić wolno urodzoną córkę ateńskiego obywatela z  jakąś heterą.  
Te pierwsze noszą antroponim sugerujący, że są godne miłości – Fi-
lumena (An., Hec.) lub Pamfila (Eun., Ph., Ad.)36. Te drugie zaś często 
występują pod imieniem słynnych starożytnych kurtyzan – Bakchi-
dy (Ht., Hec., Ad.) lub Taidy (Eun.). Niekiedy Terencjusz nadaje imię 
brzmiące jak pseudonim zawodowy, bo odwołuje się do złota – 
Chryzyda (An.) lub słodyczy oferowanej wręcz zawodowo – Glyker-
ka (An.).

Terencjusz nie był zainteresowany tworzeniem nowych imion, 
ale istniejący zestaw antroponimów oryginalnych i funkcjonujących 

35 Pełne zestawienia wszystkich imion nadanych poszczególnym maskom znaj-
duje się w części III. Szczegółowe omówienie postaci zawiera także próbę wyja-
śnienia, co można rozumieć pod antroponimem.

36 Berthold Louis Ullman (1916: 61–62) zwraca uwagę, że imię Pamfila w Pasoży-
cie Formionie wprawdzie nadano heterze, ale jest to wyjątek. Być może dziew-
czyna miała zostać rozpoznana na końcu sztuki jako córka obywatela i stąd ten 
antroponim. U Menandra i Plauta imiona heter często występowały jako demi-
nutiwum, u Terencjusza przeważają formy z końcówką -is, zdrobnienia zaś po-
jawiają się u wolno urodzonej Phanium i niewolnicy Dorcium (Ph.) 
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w tradycji komediowej wykorzystywał w sposób przemyślany i sta-
nowiący źródło informacji dla widza. 

Należy także odnotować, że komediopisarz nie wzbraniał się 
przed wykorzystaniem semantyki antroponimu do zbudowania za-
bawnych skojarzeń. Nigdy tego rodzaju żarty nie są komentowane 
na scenie przez inne postaci, dlatego też ten typ komizmu umyka 
uwadze. 

Najczęściej Terencjusz nadaje postaci imię, które może być od-
niesieniem do losu czy roli, jaką odgrywa na scenie. Niewolnik So-
zjasz (Sosia) z  Teściowej ma antroponim kojarzący się z  greckim 
przymiotnikiem σῶς (sós) – „bezpieczny, ocalony”, co stanowi ko-
miczny komentarz do jego opowieści o  niebezpieczeństwach po-
dróży morskiej, z których jednak udało mu się ujść cało (Hec. 416–
–425). Na podobnej zasadzie, choć w przewrotnym znaczeniu, ma 
działać wymyślone imię Kallidemides, które oznacza „syna uro-
dzajnej ziemi”. Żart polega na tym, że ów młodzieniec rzekomo 
pochodzi z Mykonos, a  to wyspa słynąca z nieużytków i pustkowi  
(Hec. 432–433). Podobne sprzężenie jest widoczne w  zestawieniu 
Doriona (Ph.) i  jego profesji, bo skojarzenie z greckim rzeczowni-
kiem δῶρον (dóron) – „dar, prezent, łapówka” jednoznacznie okreś-
la tego stręczyciela. Ale w tym przypadku Terencjusz nie ograniczył 
się jedynie do asocjacji. W wypowiedziach Doriona często pojawia 
się czasownik dare – „dawać, płacić” (Ph. 522, 532, 533), w którym 
łatwo dojrzeć paronomazję wykorzystującą podobieństwo brzmie-
nia między imieniem Dorio a czasownikiem dare. Niemniej zesta-
wienie takie nie pojawia się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Na podobnej zasadzie niewypowiedzianej paronomazji pojawia 
się też żart z imienia jednego z kuchcików oblegających wraz z żołnie-
rzem dom hetery. Sangasz (Sanga), mówiąc, że „sine sanguine hic non 
posse fieri” („bez krwi się tu nie obejdzie”, Eun. 779), buduje dowcip 
oparty na współbrzmieniu swego imienia Sanga i rzeczownika sanguis. 
Ale oba wyrazy nie pojawiają się w bezpośredniej bliskości. 

Niekiedy Terencjusz tak buduje scenę, że gdy pada imię posta-
ci, to jego semantyczna wartość odgrywa znaczącą rolę. Wyraźnie 
widać ten zabieg w dwukrotnie wykorzystanym imieniu Parmenon 
(Parmeno). To greckie imię oznacza kogoś, kto „stoi przy kimś, stoi 
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tuż obok”. Najczęściej rozumie się przez to niewolnika, który wspie-
ra swego pana. Kiedy Gnaton pyta Parmenona, „jak leci?”, ten odpo-
wiada: „stoi” („quid agitur? statur!”, Eun. 271), jakby podkreślając, 
że jest od tego, by „stać”, a nie „biegać”. Z kolei w Braciach Eschinus 
zwraca się do swojego sługi z poleceniem, by stanął przy stręczycie-
lu. A ponieważ używa też wokatiwu, cała wypowiedź brzmi jak po-
dwojenie: „Stań blisko niego, Parmenonie” = ty, którego imię znaczy 
„stań obok” („accede illuc, Parmeno”, Ad. 168). 

Podobnie komediopisarz wykorzystał antroponim Filumena 
(Philumena) stanowiący popularne w komedii imię dla wolno uro-
dzonej córki Ateńczyka. Można je rozumieć jako „ukochana”. Kie-
dy więc Charinus z mocą oświadcza, że nie chce niczego więcej tyl-
ko Filumeny, to jakby dowodził, że chce tylko swej „ukochanej” („nil 
volo aliud nisi Philumenam”, An. 306).

Omówione przykłady dowodzą, że Terencjusz z dużą staranno-
ścią dobierał imiona dla swoich bohaterów i miał pełną świadomość 
komizmu sytuacji, w jakich owe antroponimy się pojawiają. 



rozdział 5
„Spoza palliaty” – greka, żargon prawny, parodia

Jeśli uświadomimy sobie, że akcja sztuk Terencjusza rozgrywa się 
w zamkniętym kręgu jakiejś ateńskiej rodziny, która na scenie mówi 
po łacinie, to paradoksalnie greka (język rodzimy tychże Ateńczy-
ków) wyda się czymś obcym. Z kolei przywoływany w sztukach żar-
gon prawniczy, odwołujący się do przepisów rzymskich, pozornie 
kłóci się z  przedstawianą w  spektaklu obyczajowością grecką. Nie 
mniej dziwni mogą wydać się bohaterowie – z założenia obywatele 
Aten, cytujący łacińskich autorów. Palliata składa się jednak z takich 
paradoksów. Mimo że greckie słowa, rzymskie terminy legislacyjne 
czy parodiowane łacińskie teksty sprawiają wrażenie czegoś obcego, 
co przeniknęło ze świata współczesnego komediopisarzowi, to tego 
rodzaju „egzotyka” świetnie wpisuje się w konwencję palliaty. 

Greka

Terencjusz, poeta związany z  kręgiem filhelleńskich nobilów, dba 
o puryzm języka, co w dużej mierze oznacza także unikanie barbary-
zmów i obcych zapożyczeń charakterystycznych dla mowy potocz-
nej. Wszelkie elementy „nierzymskie” stają się sygnałem odstępstwa 
od eleganckiego stylu, a w praktyce teatralnej określają postać posłu-
gującą się kolokwializmami jako bohatera z dołu drabiny społecz-
nej – niewolnika lub pasożyta. 

Język Hellady pojawia się w komediach Terencjusza z różnych 
przyczyn i nie zawsze okazuje się świadomym i celowym zabiegiem 
poety.
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Ogółem odnotowuje się 93 słowa o greckim pochodzeniu, wy-
stępujące 457 razy37. W dużej mierze greckie wyrazy pojawiają się 
jako zasymilowane łacińskie, np. „balineae” – „łaźnia” (Ph. 339), 
„elephantus” – „słoń” (Eun. 413) czy „tessera” – „kości do gry” (Ad. 
739). W tej grupie mieszczą się także zaklęcia na bogów: (m)ecastor,  
(me)hercle, (ede)pol. Oczywiście nie można wykluczyć, że poeta się-
gał po te greckie zapożyczenia dla uzyskania stylistycznego efek-
tu, jakim był kolokwializm. Niemniej warto podkreślić, że niemal 
wszystkie (zaledwie z paroma wyjątkami) pojawiają się już u Plauta, 
a dwie trzecie z nich występuje później u Cycerona. Oznacza to, że 
dla Terencjusza nie musiały brzmieć obco, a w czasach Marka Tulliu-
sza weszły na trwałe do łaciny. 

Drugi typ greckich wyrazów wynika z posługiwania się w kome-
diach helleńskim systemem monetarnym. Pojawiają się drach(u)ma, 
mina, nummus, a także zlatynizowany obolus i talentum. 

Trzecią grupę stanowią terminy techniczne, występujące głów-
nie w prologach, a nieposiadające łacińskich ekwiwalentów. Należą 
do nich pojęcia wręcz oczywiste: comoedia, musicus, poeta, scaeni-
cus, ale również eunuchus, psaltria, parasitus czy sycophanta. Ponad-
to wszystkie tytuły sztuk mają greckie brzmienie.

Jeśli wyłączymy powyższe grupy zapożyczeń (słowa zlatynizo-
wane, pieniądze i  terminy teatralne), pozostaje jeszcze najciekaw-
szy zbiór składający się z  42 greckich wyrazów pojawiających się  
86 razy jako prosta transliteracja z obcego języka na łacinę z modyfi-
kacją końcówki lub bez. Prawdopodobnie Terencjusz wprowadzał je 
do tekstu świadomie dla uzyskania szczególnego efektu. 

Część z nich to nazwy określające rzeczy lub zjawiska. Na przy-
kład w  Eunuchu pojawia się greckie słowo ̕άστυ (astu, Eun. 987), 
którym Ateńczycy określali swoje miasto w  opozycji do Pireusu 
(Brothers 2000: 203). Termin moechus – „cudzołożnik” miał wska-
zać mężczyznę, który dopuszcza się przestępstwa, jakim jest wszelki 
pozamałżeński kontakt seksualny z wolno i szlachetne urodzoną ko-

37 Dokładny wykaz wszystkich greckich słów u Terencjusza (także poświadczo-
nych u  Cycerona) wraz z  ich dystrybucją w  komediach i  między postaciami 
przygotował Maltby (1985: 110–123). 



479ROZDZIAł 5 .  „ SPOZ A PALLIAT y ” –  GREKA,  Ż ARGON PR AWNy,  PARODIA

bietą. A rzeczownik sandalium powinien budzić skojarzenia z „bu-
tem, trzewikiem, sandałem” (Eun. 1028). 

Niezwykle interesujące jest pojawienie się greki tam, gdzie zastę-
puje ona oczywisty łaciński odpowiednik. Bez wątpienia poeta czyni 
to świadomie dla uzyskania efektu kolokwializmu, a tym samym dla 
charakterystyki postaci przez język. 

Syrus relacjonuje Klitifonowi drobiazgowo, jak wyglądała i  co 
robiła dziewczyna. Z opisu wynika, że prowadzi uczciwe życie, zaj-
muje się przędzeniem wełny i z pewnością czeka na powrót swoje-
go kochanka. Długi i detaliczny opis niewolnik kończy słowem pax, 
które jest łacińską transkrypcją greckiego słowa πάξ (páks) – „dość, 
wystarczy” (Ht. 291). Mógłby posłużyć się łacińskim satis, ale uży-
cie greki implikuje mowę potoczną, a ta podkreśla niski status nie-
wolnika. Podobnie dzieje się, gdy stręczyciel Dorion rzeczowni-
kiem logi – „niedorzeczne, niepoważne słowa, żarty” odpowiada na 
propozycję Fedriasza, by poczekał z egzekwowaniem zapłaty za mu-
zykantkę (Ph. 493). Logi musiało być dość popularne w mowie po-
tocznej, pojawia się bowiem w komedii nie tylko w łacińskiej trans-
krypcji, ale także z łacińską końcówką i odmianą (logus, -i). 

Spośród tych 42 słów dokładnie połowa występuje u Terencju-
sza tylko raz. Rzadko pojawia się w łacinie tego okresu sandalium, 
a w sztukach Plautyńskich nie ma go wcale. Nie brak jednak przy-
kładów o większej popularności. Wspomniany moechus pada u Te-
rencjusza kilka razy (An. 316; Eun. 957, 960, 992), a dość często słu-
żył też Plautowi (Amph. 135; Bacch. 918; Poen. 862; Mil. 775, 924, 
1131, 1398, 1436). 

Dystrybucja wyrazów greckich nie jest w  twórczości Teren-
cjusza równomierna. W  pierwszych trzech sztukach odnotowu-
je się stosunkowo niewielką obecność języka Ateńczyków, ale wraz 
z rozwojem kariery poeta coraz bardziej odchodzi od wcześniejszej 
wstrzemięźliwości w tej materii i chętnie sięga po greckie słownic-
two, wyposażając w nie mężczyzn o niskim statusie społecznym (pa-
sożyta, stręczyciela i niewolnika). 
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Żargon prawny

Terencjusz, zainteresowany głównie psychologicznym rysem swoich 
bohaterów, jedynie z rzadka sięga po terminy prawnicze. Te, które 
jednak pojawiają się w jego komediach, dotyczą głównie zagadnień 
związanych z wyobrażaną na scenie codziennością. 

W  fabule dwóch sztuk (Ph., Hec.) rozważa się możliwość roz-
wiązania zawartych już małżeństw. Stąd w tekście występują formu-
ły rozwodowe. W Teściowej Parmenon, cytując swego pana Pamfila, 
mówi o niemożności wykazania winy leżącej po stronie żony, a za-
tem o braku podstaw do skargi rozwodowej (Hec. 154). Wyrażenie 
vitium dicere – „wymienić zarzuty” stanowiło prawną formułę pro-
wadzącą do rozwiązania małżeństwa, a tym samym pozwalało ode-
słać żonę do ojca. Rozwód wyrażano na różne sposoby. Na przykład, 
kiedy Laches grozi swej żonie Sostracie rozstaniem, mówi jej, że 
„pójdzie za drzwi” („isses foras”, Hec. 222). Z kolei w Pasożycie For-
mionie Demifon zwraca się wprost do prawnego opiekuna niechcia-
nej synowej z żądaniem: „zabieraj ją sobie” („abduc hanc”, Ph. 410). 

Kobieta pozbawiona męża, czyli wdowa lub rozwódka, jest okre-
ślana terminem vidua. Tak Demifon nazywa Fanię, którą zamierzał 
rozwieść ze swoim synem (Ph. 913)38. Takim terminem posługuje się 
też Chremes, narzekając, że Syrus postąpił z nim tak, jak nie ośmie-
liłby się traktować samotnej, pozbawionej opieki kobiety (Ht. 953). 
To porównanie dobitnie wskazuje pozycję, jaką zajmowała vidua. 

Dwukrotnie w  komediach Terencjusza wyzwala się niewolni-
ków, a  zatem sytuacjom tym muszą towarzyszyć formuły prawne. 
Oficjalna rzymska procedura wyzwalania (manumissio) polegała na 
położeniu ręki na ramieniu niewolnika, co znajduje odzwierciedle-
nie w  języku, który czynność tę określa jako „wypuszczenie spod 
ręki” (emittere manu). Takiego terminu używa Formion, mówiąc 
o wyzwoleniu Pamfili („emissast manu”, Ph. 830). 

Z kolei Eschinus posługuje się formułką prawną: „adsero manu” – 
„kładę rękę” (Ad. 194), stosowaną przy wyzwalaniu niewolników 

38 Niektóre kodeksy zamiast „nunc viduam extrudi” – „teraz rozwiedzioną wyrzu-
cić” przynoszą „eam nunc extrudi” – „teraz ją wyrzucić”. 
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i  oznaczającą „uznanie kogoś za wolnego” lub „domaganie się dla 
kogoś przed sądem praw człowieka wolnego”. Często wyzwalaniu to-
warzyszył gest, zgodnie bowiem ze stosowaną praktyką rzecznik, ze-
znając, że dany niewolnik jest już osobą wolną, dotykał go ręką. 

Dwukrotnie jest w  komediach także mowa o  wyborze sędzie-
go do rozstrzygnięcia sporu. Takim arbitrem okazuje się Chremes 
w komedii Za karę, który został poproszony przez sąsiadów o rozsą-
dzenie ich konfliktu o miedzę (Ht. 500). Powołanie sędziego propo-
nuje także Micjon z Braci, bo uważa, że sam nie zdoła przekonać De-
measza o słuszności swoich metod wychowawczych (Ad. 123).

Jak widać, język Terencjusza zawiera jedynie śladowe ilości żar-
gonu prawnego. Właściwie najwięcej go w Pasożycie Formionie, po-
nieważ dwie postaci z  tej sztuki niejako na co dzień mają do czy-
nienia z prawem. Pierwszą z nich jest tytułowy Formion, który jako 
sykofanta żyjący ze składania przed sądem donosów na innych musi 
znać się na procedurze. Drugi to Demifon wykazujący w całej kome-
dii wyraźną skłonność do legislacyjnych rozwiązań. Nie dziwi więc, 
że pasożyt poucza swego rozmówcę o  zasadach niepozwalających 
na ponowne przeprowadzenie procedury raz już zamkniętej („ac-
tum […] ne agas”, Ph. 419), a z kolei starzec grozi mu zaciągnięciem 
przed oblicze sędziów („rape hunc”, Ph. 985). 

Ciekawym przykładem wprowadzenia do komedii formuł praw-
nych jest scena zawierania umowy małżeńskiej, czy raczej posago-
wej, między Pamfilem a Chremesem w Dziewczynie z Andros. Tra-
dycyjnie powinna paść wówczas legislacyjna formuła typowa dla 
stipulatio, której istotą była wymiana określonych pytań i odpowie-
dzi między stronami podejmującymi zobowiązanie. Znaczenie pod-
stawowe miało w niej zwykle uroczyste pytanie spondesne? – „przy-
rzekasz?”. Tymczasem u  Terencjusza pojawia się dość przewrotne 
pytanie o to, czy Chremes nie zmienił zdania i uznaje stan faktyczny 
za prawny (An. 949–951): 

 
PA. de uxore, ita ut possedi, nil mutat Chremes? 
CH.                                                causa optumast;
       nisi quid pater ait aliud. 
PA.                                         nempe id. 
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SI.                                           scilicet. 
CH.                                                     dos, Pamphile, est 
       decem talenta. 
PA.                                        accipio.

Pamfil: A co do żony, to chyba Chremes nie zgłasza sprzeciwu, żebym 
ją sobie wziął, tak jak już wziąłem?
Chremes: To jest bardzo dobry powód. Chyba że twój ojciec jest in-
nego zdania.
Pamfil: Naturalnie jeszcze…
Simon: No, oczywiście. 
Chremes: A tak, Pamfilu, posag wynosi dziesięć talentów.
Pamfil: Zgoda.

Potwierdzenie tej umowy ze strony Pamfila krótkim accipio – do-
słownie: „przyjmuję” – nie pozostawia wątpliwości, że mamy tutaj 
do czynienia ze składaniem stipulatio (przyrzeczenia). 

Komedie Terencjusza nie są nasycone żargonem prawniczym, 
ale poeta nie rezygnuje z niego zupełnie. Raczej stara się wyposa-
żyć w tego rodzaju język któregoś ze swoich bohaterów, by nadać mu 
tym samym specyficzny rys. Znamienne też jest, że formuły legisla-
cyjne pojawiają się najczęściej w ustach postaci starych, wolno uro-
dzonych i  posiadających prawa obywatelskie (Chremes – Ht., De-
mifon i Formion – Ph., Laches – Hec., Micjon – Ad.). A jeśli jakiś 
termin zostanie przywołany przez niewolnika, jak w przypadku Par-
menona (Hec. 154), to dlatego, że sługa cytuje swego pana. 

Takie rygorystyczne przestrzeganie zasady, że terminologia 
prawnicza pojawia się w sztukach Terencjusza jedynie w wypowie-
dziach wolnych obywateli, pozwala postrzegać ją jako instrument 
pomocny w charakterystyce postaci i wyznaczaniu jej miejsca w hie-
rarchii społecznej na scenie. 

Parodia

Niezwykle trudno badać w komedii parodię innych tekstów, ponie-
waż tego rodzaju forma stylizacji wymaga od odbiorcy / czytelnika /  
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/ widza znajomości parodiowanego autora, co w przypadku zachowa-
nej bardzo szczątkowo literatury archaicznej jest często niemożliwe.

Stąd pojawia się pewien paradoks – domyślamy się, że Teren-
cjusz w określonych miejscach posługuje się parodią stylu tragicz-
nego, być może jest to nawet jakiś cytat z ówczesnego poety, ale nie 
sposób docenić walorów tego zabiegu, ponieważ najczęściej nie dys-
ponujemy oryginalną wersją przerabianego tekstu. Tego rodzaju sy-
tuacje pojawiają się w chwilach szczególnego uniesienia lub grozy, 
a  przerysowana, wyolbrzymiona reakcja postaci wskazuje na pa-
stisz lub trawestację. Tak odczytujemy wypowiedź niewolnika Geta-
sa, który w dalekim krewnym swej pani, Hegionie, widzi jedyną na-
dzieję (Ad. 456): 

te solum habemus, tu’s patronus, tu pater.

Tylko ty nam zostałeś, ty jesteś naszym patronem, ty – naszym ojcem. 

Anafora (te–tu–tu) dodatkowo jeszcze podkreśla podniosłość ode-
zwy odwołującej się do gradacji „jedyny – patron – ojciec”. Być może 
znajomość oryginału, który został tutaj zacytowany lub sparodiowa-
ny, dostarczyłaby dodatkowych informacji służących do interpreta-
cji kwestii wypowiedzianej przez niewolnika. Jednak niestety pozo-
staje nam tylko domyślać się, że mamy tutaj eksperyment ze stylem 
tragediowym. 

Podobnie rzecz wygląda z okrzykiem przerażonego Demeasza, 
który wreszcie pojął, że jego Ktezyfon nie jest tak niewinny, jak się 
wydawało (Ad. 789–790): 

quid faciam? quid agam? quid clamem aut querar? 
o caelum, o terra, o maria Neptuni!

Co teraz? Co mam robić, co? Krzyczeć czy lamentować? 
Wielkie nieba! Wielkie ziemie! Wielkie oceany Neptuna!
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Tutaj także anafory (quid; o) mają za zadanie zwrócić uwagę na od-
mienność stylu, ale nie sposób wskazać, kogo lub co Terencjusz na-
śladuje.

Takich miejsc w komedii jest jeszcze kilka. Formion, triumfując 
nad Demifonem, grozi także innym, że spotka ich podobny los. Ude-
rza wówczas w styl wysoki, ale trudno ustalić, czy mamy tu do czy-
nienia z cytatem lub parodią39 (Ph. 1028): 

faxo tali sum mactatum atque hic est infortunio.

Sprawię, że spadnie na niego takie nieszczęście, jak na tego tutaj.

Wszelkie sytuacje, które prowokują podniosły ton, budzą podejrze-
nie, że są nawiązaniem do jakiegoś tragika lub epika. Znajomość 
źródła tego rodzaju inspiracji mogłaby dostarczyć dodatkowych in-
formacji, które w  znaczący sposób wpływają na interpretację. Na 
przykład Parmenon, opisując przerażenie Pamfila zmuszonego do 
małżeństwa z inną i porzucenia tym samym ukochanej hetery, mówi 
(Hec. 128–129):

 ipsam Bacchidem, 
si adesset […] eius commiseresceret. 

Sama Bakchida, gdyby przy tym była, ulitowałaby się nad nim.

Niemal w  identyczny sposób Pakuwiusz przedstawia nastawienie 
Priama40 w nieznanej nam dziś sztuce (ex incertis 391): 

Priamus si adesset, ipse eius commiseresceret. 

Priam, gdyby przy tym był, sam by się ulitował.

39 John Barsby (2001b: 133, przypis 72) uważa, że to cytat z jakiejś zaginionej trage-
dii lub eposu.

40 Wers Pakuwiusza przytoczył Wergiliusz (Aen. 11, 259) i na tej podstawie może-
my przypuszczać, że chodzi o hipotetyczną sytuację, w której Priam współczuł-
by Grekom, gdyby wiedział, jaki los czeka ich w drodze powrotnej do ojczyzny 
(niebezpieczeństwa na morzu – jak u Odysa – czy śmierć – jak w przypadku 
Agamemnona); zob. Schierl (2007: 561–562).
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Jednak Bakchidzie trudno byłoby ulitować się nad swym wiarołom-
nym kochankiem, który przez niefrasobliwość doprowadził do nie-
chcianego małżeństwa. Zrównanie hetery z królem Troi i wysoki ton 
całej wypowiedzi brzmi niewątpliwie komicznie, zwłaszcza że pada 
z ust niewolnika. 

Umieszczenie w komedii cytatu z Pakuwiusza pozwala zakładać, 
że sztuka tego tragediopisarza musiała cieszyć się dużą popularno-
ścią wśród Rzymian, w przeciwnym razie Terencjusz nie ryzykował-
by żartu, który nie spotkałby się ze zrozumieniem41. Z całą pewno-
ścią więc poeta celowo wykorzystał ten cytat, by przez styl wysoki 
i nawiązanie do skojarzenia z Priamem uzyskać efekt komiczny. 

Podejrzenie o celowe wywoływanie asocjacji budzą także passu-
sy z Braci, w których wyraźnie wyczuwa się aluzje i nawiązania do 
twórczości i działalności Katona Starszego42. Niekiedy też od Dona-
ta dowiadujemy się, że Terencjusz cytuje współczesnych sobie poe-
tów. Na przykład wiadomo, że Chereasz, opisując wizerunek Jowisza 
wiszący w domu heter (Eun. 590), określa boga cytatem z Enniusza: 

qui templa caeli summa sonitu concutit.

Ten, co grzmotem wstrząsa najwyższe świątynie nieba.

Nie wiemy, z jakiego Enniuszowego dzieła pochodzi ten passus, po-
twierdzony jedynie przez Donata. Niekiedy jednak udaje się usta-
lić miejsce, z którego czerpał Terencjusz, zwłaszcza kiedy passus ma 
formę sentencji. Getas, rozważając konsekwencje sekretnego mał-
żeństwa Antifona, filozoficznie stwierdza (Ph. 138):

41 Jacek Wachowski (2013: 20) zwraca uwagę, że „jedną z głównych właściwości 
komizmu jest jego referencyjność. […] Zasada ta w największym stopniu doty-
czy oczywiście parodii, ponieważ trudno sobie wyobrazić jej właściwe odczy-
tanie bez tego, do czego się odnosiˮ. Dobrochna Ratajczakowa (2006: 347) zaś 
podkreśla, że ten typ spektaklu jest zawsze adresowany do współczesnego sobie 
widza, znającego doskonale przedmiot zabawy, którego istotą jest „tu i terazˮ.

42  Zob. podrozdział Bracia w rozdziale 3 części III („Rusticitasˮ kontra „urbanitasˮ 
albo Katon i filhellenowie).
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quod fors feret, feremus aequo animo.

Cokolwiek przeznaczenie przyniesie, zniesiemy to ze spokojem.

Dzięki Cyceronowi (Off. 1, 12, 38) możemy ustalić, że wers ten jest 
nawiązaniem do Enniuszowych Annales (6, 186–187):

quidve ferat fors, / virtute experiamur.

Cokolwiek los ześle, znieśmy to mężnie.

Najwierniej Terencjusz cytuje swoich kolegów ze sceny komediowej. 
Cytaty ze sztuk Plauta i Cecyliusza Stacjusza są niemal dosłownym 
przytoczeniem. Groźba Chremesa pod adresem Trazona (Eun. 801): 

faciam ut huius loci dieique meique semper memineris.

Już ja się postaram, byś dobrze zapamiętał mnie, ten dzień oraz miejsce.

brzmi niemal tak samo jak passus z Plauta (Capt. 800): 

faciam, ut huius diei locique meique semper meminerit. 

Już na zawsze dobrze zapamięta mnie, ten dzień oraz miejsce.

Z kolei Micjon, zdumiony przemianą brata w hojnego i wyrozumia-
łego ojca, wyraża swoje osłupienie serią pytań (Ad. 985):

quod prolubium? quae istaec subitast largitas?

Co to za fanaberie? Co za nagła hojność?

Niemal identycznie brzmi fragment 91 z nieznanej bliżej sztuki Ce-
cyliusza Stacjusza: 
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quod prolubium? quae voluptas? quae te lactat largitas? 

Co to za fanaberie? Co za przyjemności? Co za hojność cię nęci?

Nie można wykluczyć, że komedie Terencjusza zawierają więcej jesz-
cze cytatów, parodii i trawestacji innych, popularnych w tym czasie 
dramatów, ale utrata tych tekstów nie pozwala na bardziej wnikli-
we badania. 





rozdział 6
Brzydkie słowo

Komedia jest gatunkiem, który niejako zrodził się z inwektywy i ob-
scenicznych żartów. Przyjęło się zatem uważać, że są one jej imma-
nentną częścią (Bartol i Danielewicz 2011: 15, 22, 28 i 517). Z drugiej 
jednak strony opinia o „eleganckim, niemal wytwornym Terencju-
szu” sprawia, że sztuki komediopisarza postrzega się jako wolne od 
tego rodzaju humoru. Warto zatem przyjrzeć się nie tylko przekleń-
stwom, obelgom i niedwuznacznym aluzjom obecnym w komediach 
tego poety, ale zastanowić się także, dlaczego nie dostrzega się ich 
nawet przy uważnej lekturze.

Inwektywa, groźba, przekleństwo

Wyzwiska i obelgi nie występują licznie, a ich repertuar ogranicza się 
zaledwie do kilku najpopularniejszych inwektyw. Najczęściej są ad-
resowane do niewolników, a ich semantyka nawiązuje do kar, jakie 
zwykle wymierza się za złą służbę. Tradycyjnie pojawia się verbero – 
„łajdak”, które przez podobieństwo brzmieniowe kojarzy się z cza-
sownikiem verberare – „chłostać”. Częstotliwość, z jaką używał tego 
rzeczownika Plaut (Amph. 284; Asin. 416, 484–485, 669; Capt. 551; 
Mil. 1056), sprawia, że wyzwisko to funkcjonuje niemal jako imię 
własne, a przynajmniej stanowi synonim słowa „niewolnik”. W Pa-
sożycie Formionie Antifon właśnie tak zwraca się do swego Getasa 
(Ph. 684, 850). 

Druga popularna inwektywa kierowana głównie do sług to fur-
cifer – „obwieś”, a  dosłownie: „ten, który nosi widły”. Plaut używa 
jej nagminnie w swoich sztukach (Amph. 285, 539; Asin. 484–485;  
Aul. 326; Capt. 563, 577). Podobnie jak poprzednia obelga także i ta 
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budzi skojarzenia z rodzajem najczęściej wymierzanej kary. Winne-
go rozpinano na widłach tworzących literę y w ten sposób, że głowa 
pozostawała w rozwidleniu, a ręce przywiązywano w górze na koń-
cach tego instrumentu tortur. U Terencjusza tego rodzaju inwektywę 
słyszą głównie niewolnicy. Tak zwraca się do Dawusa Pamfil, wściek- 
ły na niego za zgubną radę, która doprowadziła do niechcianego 
małżeństwa (An. 618). Taką obelgę słyszy również Parmenon, gdy 
Ojciec dowiaduje się, że jego synowie mają konszachty z heterami 
(Eun. 989), a także Trazon, gdy siostrę Chremesa nazywa swoją nie-
wolnicą (Eun. 798). A zatem inwektywą tą (podobnie jak poprzednią 
verbero) posługują się wolni obywatele Aten i to w sytuacji silnego 
wzburzenia. Kierują ją do sług lub cudzoziemców. Raz tylko obe-
lga pada z ust niewolnicy – gdy Pytia, wściekła z powodu gwałtu na 
Pamfili, poucza Taidę, jak należy postąpić z Chereaszem. Mówi wte-
dy nie do niego, ale o nim, używając tego właśnie epitetu (Eun. 862). 
Warto podkreślić jednak, że nie kieruje przekleństwa bezpośrednio 
do młodzieńca, który – co nie bez znaczenia – ma na sobie szaty Do-
rusa i uchodzi za eunucha. 

Do kar wymierzanych niewolnikom nawiązuje także przekleń-
stwo „in malam crucem” (dosłownie: „na przeklęty krzyż”), któ-
re Formion rzuca w twarz Getasowi (Ph. 368). Z rzadka pojawiają 
się inwektywy takie jak „scelus” – „łobuz” (dosłownie: „zbrodnia”,  
Ad. 768) lub „impudens” (dosłownie: „bezwstydnik”, Eun. 856), które 
są reakcją oburzonego Demeasza czy Pytii wściekłej na Chereasza-eu-
nucha. Podobnych epitetów używa również Fedriasz pastwiący się nad 
prawdziwym Eunuchem podejrzanym o napaść. Pada wówczas cała 
wiązanka, której zadaniem jest podkreślić natężenie emocji – „sce-
leste, fugitive, male conciliate” – „łajdaku, łajzo, bublu” (dosłownie: 
„zbrodniarzu, uciekinierze, źle zakupiony towarze”, Eun. 668–669).

Inny typ inwektyw jest kierowany do stręczycieli i  pasoży-
tów. Tego rodzaju obelgi nawiązują do nieczystości i  brudu. De-
mifon nazywa Formiona „impurus” – „bydlak”43 (dosłownie: „nie-

43 Niezwykłym przykładem użycia tego epitetu jest scena słownej napaści stręczy-
ciela Sanniona na młodzieńca (Ad. 183). Zapewne Sannion ma w swoim reper-
tuarze tylko takie wyzwiska, które sam najczęściej słyszy. Dlatego ta inwektywa 
zapadła mu w pamięć i używa jej wobec postaci szalechetnie urodzonej.
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czysty”, Ph. 962, 986). Kiedy indziej pasożyt otrzymuje ten epitet 
w stopniu najwyższym – „impurissime” (Ph. 372). Słyszy go wpraw-
dzie od niewolnika Getasa, ale cała wymiana zdań jest ukartowa-
nym i odgrywanym teatrem przeznaczonym dla uszu podsłuchują-
cego Demifona. Dopiero stręczyciel Dorion jako postać najbardziej 
obrzydliwa w świecie komedii słyszy od niewolnika serio wypowie-
dziany epitet „sterculinum” – „gnojek” (Ph. 526). Ta grupa inwek-
tyw wydaje się najmocniejsza, ale też kieruje się je do szczególnych 
postaci, które grają rolę czarnego charakteru. Trzeba także pamiętać, 
że Terencjusz nie szafuje nimi – pojawiają się jedynie sporadycznie. 

A zatem miotanie gróźb i obelg w komedii rządzi się swoisty-
mi regułami. Przede wszystkim prawo do ich używania mają wolno 
urodzeni obywatele Aten i kierują je zwykle do niewolników lub po-
staci stojących niżej w hierarchii społecznej. Jeśli zdarza się inaczej, 
to inwektywa nie jest wypowiadana w oczy wolnego człowieka, ale 
za jego plecami. Obelgi pojawiają się w sytuacji silnego wzburzenia, 
są zazwyczaj skonwencjonalizowane i w swej warstwie semantycz-
nej odwołują się do roli, jaką poniewierana postać odgrywa na sce-
nie – niewolnicy słyszą epitety związane z rodzajem kar, a stręczyciel 
lub pasożyt – epitety nawiązujące do nieczystości. Niewielka liczba 
tych inwektyw, ich skonwencjonalizowanie i umiejscowienie w sce-
nach niezwykle silnego wzburzenia sprawia, że odbiorca uważa je 
za uprawnione, a ich pojawienie się za typowe i nierobiące większe-
go wrażenia. 

Warto jednak zwrócić uwagę na dwa wyjątki od tej reguły: 1) nie-
kiedy inwektywy są wytworem niezwykłej inwencji i daleko wykra-
czają poza skonwencjonalizowaną formę; 2) wcale nierzadko groź-
by i obelgi służą charakterystyce postaci, która się nimi posługuje. 

Fantazyjne epitety pojawiają się w scenie „teatru w teatrze” od-
grywanej przez Formiona i Getasa dla oczu i uszu schowanego za 
rogiem Demifona (Ph.). Niewolnik pełen pomysłów stara się o jak 
najbardziej wyszukane inwektywy, by wypaść wiarygodnie w swym 
oburzeniu. Padają wówczas określenia niezwykłe nawet jak na ko-
medię: „carcer, bonorum extortor, legum contortor” – „więzienie”, 
„łapacz majątków”, „łamacz prawa” (Ph. 373–374). Tego rodzaju 
bezprecedensowe epitety mają podkreślić wyjątkowość sceny uda-
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wanego gniewu. Równie wyszukanym przekleństwem – „di te era-
dicent” (dosłownie: „niech bogowie wyrwą cię razem z  korzenia-
mi”, An. 761), choć występującym też u Plauta (Rud. 1346), obrzuca 
Myzja niewolnika Dawusa w podobnej scenie „teatru w teatrze” od-
grywanej przed Chremesem, by zniechęcić go do wydania córki za 
Pamfila. Wygląda jakby Terencjusz wprowadzał bardziej wyrafino-
wane inwektywy tam, gdzie trzeba szczególnych środków, przekonu-
jących o wzburzeniu i braku akceptacji. 

Przekleństwa i groźby służą poecie także do wskazania na pe-
wien szczególny rys charakteru postaci. Chremes wrzeszczący na 
Pytię, proponującą mu gościnę w  domu heter, ujawnia swój brak 
ogłady. W komediach tylko wieśniak wygraża kobiecie: „malam rem 
hinc ibis?” („pójdziesz w cholerę?”, Eun. 536). Kiedy Laches zapo-
wiada, że zrobi awanturę żonie i wszystko, co go dręczy, „chluśnie jej 
w twarz” – „evomam” (dosłownie: „wyrzygam”, Hec. 515), daje jesz-
cze jeden dowód swego nieokrzesania, podobnie jak Demeasz, który 
w identyczny sposób chce wylać swoją złość na Micjona (Ad. 510). 
Natomiast Getas, mimo że używa tego samego czasownika (evome-
re), swoją groźbą wylania gniewu na rodzinę Micjona demonstru-
je własne przywiązanie do Pamfili i Sostraty (Ad. 312). Tego rodza-
ju wzburzenie i chęć zemsty dowodzą szczególnego oddania swoim 
paniom. Z kolei inny niewolnik, Syrus, rzuca niewybrednym epite-
tem za plecami Demeasza. Mówi o nim „silicernium” – „ozdobo ka-
tafalku” (dosłownie: „stypo żałobna”, Ad. 587), by dobitnie pokazać, 
jak mało liczy się z bratem swego pana. Nie ma wątpliwości, że lek-
ceważący stosunek ze strony sługi ma jeszcze bardziej zniechęcić do 
zrzędliwego starca. 

Inwektywa i przekleństwo nie pojawiają się u Terencjusza jako 
wybujałość języka, ale są zwykle obarczone jakąś szczególną funk-
cją – podkreślają emocjonalny wymiar sceny, służą uwiarygodnieniu 
awantury (zwłaszcza gdy jest przygotowaną inscenizacją) lub cha-
rakteryzują postać. Być może właśnie dlatego tracą swoją wyrazi-
stość na rzecz pragmatycznych zadań, jakie mają do spełnienia.
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Eufemizmy, niedopowiedzenia i różnorodne obscena

Niewątpliwie komedie Terencjusza unikają leksykalnych wulgary-
zmów44, a sprawy erotyki starają się oddać przez eufemizm czy niedo-
powiedzenie. Postaci, mówiąc o relacjach intymnych, używają naj-
częściej czasowników: 

habere – „mieć kogoś”: „quis heri Chrysidem habuit?” – „kto wczoraj 
miał Chryzydę?”, An. 85;

amplecti – „obejmować”: „se illam in somnis quam illum amplecti ma-
luit” – „woli, by spała w jego ramionach niż w objęciach mojego 
pana”, An. 430;

ludificari – „zabawić się”: „postquam ludificatust virginem” – „kiedy 
już zabawił się z dziewczyną”, Eun. 645;

rem habere / res est – „mieć coś z kimś”: „postquam sensit me tecum 
quoque rem habere” – „kiedy wyczuł, że mam także coś wspólnego 
z tobą”, Eun. 137–138; „nos, quibuscumst res, non sinunt” – „zabra-
nia nam każdy, z kimkolwiek mamy do czynienia”, Ht. 388;

tangere – „tknąć”: „te non ius fuerat tangere” – „nie miałeś prawa 
tknąć”, Ad. 686;

concubere – „sypiać razem”: „aiunt tecum post duobus concubuisse men-
sibus” – „mówią, że z tobą zaczęła żyć dwa miesiące później”, Hec. 393.

Niekiedy zdarzy się śmielsze określenie, np. subigitare – „pieścić” 
(„eius amicam subigitare” – „przespać się z jego przyjaciółką”, Ht. 567). 

Najczęściej Terencjusz stara się przez niedopowiedzenia sugero-
wać odbiorcom erotyczne treści. Nie nazywa rzeczy po imieniu, a je-
dynie enigmatycznie określa: 

numquidnam amplius tibi cum illa fuit?

[…] nigdy tam nie było między wami nic więcej? (An. 325)

44 James Noel Adams (2013: 292), podkreślając, że poeta nigdzie nie wymienia na-
rządów seksualnych, podaje jako jedyny wyjątek gremium (Eun. 585). Ale i tutaj 
trudno nie zauważyć, że podany termin odnosi się do kobiecego łona i nie razi 
wulgaryzmem. 
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etiamne amplius?

Na pewno nic więcej? (Eun. 143)

Niekiedy w ogóle nie kończy zdania, ale zostawia je zawieszone tuż 
przed określeniem czynności seksualnych: 

itan Chrysis? hem.

To prawda, że Chryzyda… no, wiesz? (An. 803)

quemquamne animo tam communi esse aut leni putas
qui se vidente amicam patiatur suam…?

Myślisz, że jest ktoś tak wspaniałomyślny i wyrozumiały, 
by patrzeć spokojnie, jak jego przyjaciółka… (Ht. 912–13)

ego illum eunuchum, si opus siet, vel sobrius…

Jeśli byłoby trzeba, to ja z tym eunuchem nawet na trzeźwo… (Eun. 479)

Przy tak niezwykłej jak na komedię delikatności musi zaskakiwać 
cały szereg rzeczy obscenicznych, które jednak zostały wprowadzo-
ne do tekstu, choć najczęściej ich się nie zauważa. Główną przyczy-
ną tej „niewidzialności” dwuznaczników jest brak reakcji na nie ze 
strony pozostałych postaci. U Plauta każda dwuznaczna wypowiedź 
natychmiast spotyka się z komentarzem rozmówców, Terencjusz zaś 
po dwuznaczniku (czy wręcz jednoznacznej aluzji seksualnej) zry-
wa ciągłość komunikacji i zmienia temat. W ten sposób poeta nie 
tylko usypia czujność widza, ale dodatkowo pozbawia go pewności, 
czy asocjacja była zamierzona, czy też zrodziła się wyłącznie w jego 
odczuciu. 

Kiedy Fedriasz, ulegając prośbom i  naleganiom Taidy, odda-
la się na wieś, mówi: „mos gerundust Thaidi” – co w slangu miłos- 
nym oznacza, że Taida może robić, co zechce – także w znaczeniu 
czysto seksualnym (Eun. 188). Oczywiście trudno rozstrzygnąć, czy 
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aluzja pojawiła się umyślnie, ponieważ nikt na scenie nie komentu-
je tej dwuznaczności. 

Podobnie rzecz się dzieje w sytuacjach sugerujących fellatio i ir-
rumatio. W Teściowej hetera Filota skarży się na żołnierza, że przy 
nim wolno jej było mówić jedynie to, co jemu się podobało. Stwier-
dzenie to spotyka się z ripostą niewolnika (Hec. 95–96): 

haud opinor commode 
finem statuisse orationi militem.

Domyślam się, jakie to było niemiłe,
że żołnierz zatykał Ci usta.

Oczywiście, pierwsze znaczenie i sens tej wypowiedzi odnosi się do 
wcześniej wspomnianego obyczaju żołnierza, który nie pozwalał he-
terze mówić tego, co chciała. Ale w przypadku heter zawsze istnieje 
duże prawdopodobieństwo żartów o charakterze seksualnym. Moż-
na zatem podejrzewać, że Parmenon nie tylko ubolewa nad okru-
cieństwem żołnierza, który powstrzymywał tak częste w  komedii 
gadulstwo kobiet, ale także czyni aluzję do irrumatio. Warto pod-
kreślić, że po tej wypowiedzi niewolnika postaci zmieniają temat, bo 
hetera wypytuje o losy głównego bohatera komedii. Tak więc nie ma 
jednoznacznego dowodu na aluzję seksualną, ale nie można jej wy-
kluczyć. 

Podobna sytuacja pojawia się w scenie rozmowy Lachesa i Bak-
chidy. Kiedy hetera obiecuje zrobić wszystko, by oczyścić swego 
dawnego kochanka Pamfila z zarzutu, że wciąż utrzymuje z nią kon-
takty, Laches uszczęśliwiony taką postawą, woła (Hec. 761): 

facilem benivolumque lingua tua iam tibi me reddidit: 

Już sam twój język od razu usposabia mnie do ciebie życzliwie.

Podobnie jak wcześniej także i  tutaj podstawowy sens wypowiedzi 
odnosi się do komunikacji werbalnej – słowa Bakchidy zapewnia-
ją jej życzliwość ze strony Lachesa. Ale już Donat w komentarzu za-
uważa, że Laches „»lingua tua« consuetudine magis quam ratione 
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dixit” – „powiedział »twój język« bardziej w znaczeniu potocznym 
niż zgodnym z etymologią”. Donat upewnia nas więc, że pod wyra-
żeniem lingua tua należy rozumieć jedynie „twoje słowa” i nie ma 
w nich żadnego podtekstu erotycznego, ale samo umieszczenie tej 
uwagi sygnalizuje, jak niebezpiecznie jest mówić do hetery o języku. 

Inny przykład pewnej dwuznaczności spotykamy w  Braciach. 
Kiedy stręczyciel Sannion narzeka, że od Eschina „brał w gębę”, nie-
wolnik Syrus poucza go, że trzeba było młodzieńcowi dać, czego 
chciał („adulescenti morem gestum oportuit”, Ad. 214). Wyrażenie 
morem gerere (wspomniane wyżej przy okazji Taidy, Eun. 188) ozna-
cza uleganie życzeniom kogoś, przy czym często wykorzystywano 
je w znaczeniu spełniania czyichś fantazji seksualnych45. Sygnał tego 
podwójnego rozumienia odczytuje stręczyciel, który pyta (Ad. 215): 

Qui potui melius, qui hodie usque os praebui? 

A co mogłem lepszego zrobić niż wziąć w gębę?

Filologowie46 nie są zgodni w odczytywaniu tej riposty jako aluzji do 
irrumatio, ale przecież wskazanej dwuznaczności nie można zupeł-
nie wykluczyć. I tutaj, podobnie jak w Teściowej, rozmowa natych-
miast wkracza na inny temat. 

Ta nieostrość wszelakich aluzji seksualnych i  brak reakcji ze 
strony innych bohaterów sprawiają, że trudno jednoznacznie uznać 
je za celowe działanie poety. Zawsze pozostaje niepewność, czy nie 
ulegamy skłonności do nadinterpretacji. 

45 Holt N. Parker (1998: 173–175) zestawił w swoim artykule przykłady wykorzy-
stania wszystkich tych dwuznacznych wyrażeń u innych autorów (Plauta, Lucy-
liusza, Marcjalisa) na dowód, że ich podwójne znaczenie było często wykorzy-
stywane w literaturze o zacięciu komediowym. 

46 Karl Büchner (1974: 373) dostrzega w tej wymianie zdań obsceniczne skojarze-
nia, natomiast Martin (1976: 137) wątpi, by taki był sens tej wypowiedzi. 



rozdział 7
Zagadnienia metryczne

Palliata jest gatunkiem poezji korzystającym z  różnorodnych me-
trów, a ich dobór wpływa na sposób wykonania. Ogólnie tekst ko-
mediowy składa się z partii mówionych bez akompaniamentu mu-
zyki, z  partii melodramatycznie recytowanych z  towarzyszeniem 
aulosu (po łacinie tibia) i z piosenek, zwanych popularnie kantyka-
mi (cantica). 

W  partiach mówionych występuje zawsze senar jambiczny47, 
a w partiach recytowanych – septenary i oktonary, zarówno jambicz-
ne, jak i trocheiczne. Najbardziej zróżnicowana pod względem me-
trycznym jest zwykle partia śpiewana. Tu pojawiają się najczęściej 
bakcheje i kretyki.

Każde wydanie oryginalnego tekstu komedii Terencjusza jest 
wyposażone w  index metrorum podający dokładnie, w  jakim me-
trum ułożono kolejne partie, a  nawet wersy. Pominiemy tu zatem 
rozważania na temat metryki i prozodii, skupiając się przede wszyst-
kim na znaczeniu tej formalnej strony dla treści i wymowy komedii 
Terencjusza.

47 Plaut, a  zwłaszcza Terencjusz bardzo dbali, by w senarze jambicznym akcent 
wyrazowy zgadzał się z  akcentem metrycznym. Sprawiało to silne wrażenie 
prozy; tak silne, że często w średniowieczu nie uważano Terencjusza za poetę, 
a  jego sztuki zapisywano bez podziału na wersy; zob. Sturtevant (1919: 244); 
Gratwick and Lightley (1982: 132); Duckworth (1994: 364–366). William Alli-
son Laidlaw (1938: 108) podkreśla, że senar służył do normalnej spokojnej kon-
wersacji, a do wyrażenia jakiegoś szybkiego, pełnego pasji dialogu korzystano 
z septenaru trocheicznego. 
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Partie z muzyką i bez niej – senar jambiczny i reszta

Porównywanie z  niezwykle bogatym muzycznie Plautem zwykle 
działa na niekorzyść młodszego komediopisarza, którego przyjęło 
się uważać za niezainteresowanego tym aspektem przedstawienia. Na 
taką opinię zasłużył sporą liczbą wersów ułożonych w jambicznym se-
narze przy równoczesnej, niemal całkowitej rezygnacji z kantyk. 

Senar jambiczny, któremu na scenie nigdy nie towarzyszyła 
muzyka, w komediach Terencjusza stanowi ponad 50% wszystkich 
użytych metrów (An. 52%, Ht. 54%, Eun. 54%, Ph. 59%, Hec. 44%,  
Ad. 58%) (Moore 2007: 93). A to oznacza, że połowa przedstawienia 
była pozbawiona akompaniamentu. Do tego jedynie w dwóch ko-
mediach pojawiają się partie śpiewane. Cantica występują dwukrot-
nie w Dziewczynie z Andros (An. 481–486, 625–638) i raz w Braciach 
(Ad. 610–617), przy czym każda z tych piosenek liczy od kilku do za-
ledwie kilkunastu wersów. 

A jednak nie sposób zgodzić się z opinią, że w sztukach Teren-
cjusza muzyka grała rolę poślednią. Już chociażby dbałość, z  jaką 
odnotowano w didaskaliach rodzaje instrumentów zaangażowanych 
w przedstawienie, dowodzi, że przywiązywano wagę do oprawy mu-
zycznej. Oczywiście, nie sposób odtworzyć muzyki, możemy jedy-
nie wnioskować o jej rytmie (?) na podstawie użytego w danych sce-
nach metrum48.

Prawdą jest, że w  komediach Terencjusza znaczna część akcji 
odbywa się w  jambicznych senarach, czyli bez muzyki. Niewątpli-
wie też metra użyte w pozostałych partiach nie wykazują takiej róż-
norodności, z  jakiej słynął Plaut. Terencjusz nie wykracza bowiem 
poza jamby i trocheje (głównie w septenarach i oktonarach oraz nie-
kiedy w dymetrach). Ale warto zwrócić uwagę na specyficzne, od-
mienne od poprzednika wykorzystanie tych zmian rytmu, ponieważ 

48 Timothy J. Moore (2007: 94) zwraca uwagę, że jest mało prawdopodobne, by 
muzyka dokładnie powtarzała rytm metrum. Z drugiej jednak strony nie mogła 
być od niego zupełnie niezależna. Z pewnością śpiewacy czy instrumentaliści 
nie mogli ignorować długości sylab. Można więc zakładać, że w scenach, któ-
rym towarzyszył akompaniament, zmiana metrum nie pozostawała bez wpły-
wu na muzykę. 
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poeta używa ich, by zaznaczyć ważne momenty akcji rozgrywającej 
się na scenie. 

Plaut wprowadzał nowe metrum wraz z pojawianiem się kolej-
nej postaci, czyli zmiana jest u niego też wyznacznikiem nowej sce-
ny. Badania prowadzone nad sposobami dysponowania metryką 
przez Terencjusza dowodzą, że wejścia i zejścia zupełnie nie są bra-
ne przez niego pod uwagę (Braun 1970: 68; Bruder 1970: 2). Istnieje 
natomiast silny związek między metrum, a tym, co się dzieje w fabu-
le. Szczególnie jest to widoczne wówczas, gdy zmiana oznacza podję-
cie akompaniamentu (wówczas pojawiają się septenary lub oktona-
ry) lub jego zaprzestanie (przy powrocie do senarów). Na przykład 
w Za karę muzyka rozpoczyna się i kończy w  taki sposób, że wy-
znacza cztery moduły akcji skupionej wokół oszukiwania Menede-
ma i Chremesa, a także ich odmiennych reakcji na podstęp (Moore 
1998a: 268–271). Z kolei w Braciach poeta podkreśla przez muzy-
kę odrębność starców i młodzieńców – tych pierwszych pozbawia 
akompaniamentu (ich partie są w senarach jambicznych), podczas 
gdy ich synom zawsze towarzyszy instrument (septenary i oktonary) 
(Moore 1999: 149–151). Terencjusz, rezygnując z zaznaczania wejść 
czy zejść poszczególnych bohaterów przez zmianę w metryce, rezer-
wuje sobie to narzędzie, by podkreślać specyficzne kwestie lub też 
działania postaci. 

Muzycznie między jambem a trochejem

Badania przeprowadzone przez Timothy’ego J. Moore’a  dowodzą 
szczególnego wykorzystania dla potrzeb fabuły nie tylko kontrastu 
między partiami z muzyką i bez niej. Także w obrębie tej części teks- 
tu, której towarzyszy akompaniament, Terencjusz umiał wykorzy-
stać zmianę rytmu z jambu (ᴗ͟ ´) na trochej (͟ ´ᴗ) i odwrotnie.

Wyraźnie widać to w czterech komediach, w których fabuła spla-
ta dwie pary kochanków (Ht., Eun., Ph., Ad.)49. W pierwszych trzech 

49 Moore (2007: 96) pomija w swoich rozważaniach Dziewczynę z Andros, jako że 
drugi kochanek odgrywa tam jedynie poślednią rolę. Nie bierze też pod uwagę 
Teściowej ze względu na jej pojedynczą intrygę. 
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poeta przypisuje metra jambiczne jednemu młodzieńcowi, a troche-
iczne drugiemu. W ten sposób przez kontrast rytmu wzmacnia po-
dwójność intrygi. 

W Za karę Bakchida i Klitifon są reprezentowani przez troche-
je, a Kliniasz i Antyfila przez jamby. Kiedy jeden z wątków miłos- 
nych ulega rozwiązaniu, dychotomia nie zanika, ale automatycznie 
przenosi się na następny motyw, jakim stają się działania Chremesa 
i Menedema. Eunuch powiela ten schemat, wiążąc Fedriasza z tro-
chejami, a jego brata Chereasza z jambami. Przy czym dualizm tych 
rozwiązań metrycznych utrzymuje się do końca sztuki, ale metra nie 
koncentrują się już tak wyraźnie wokół młodzieńców, jak to było 
w  komedii Za karę. Spora zmienność metryczna występuje także 
w scenach przynoszących pozostałe wątki intrygi – działania Taidy, 
by odzyskać Pamfilę, przechwałki żołnierza Trazona czy podstęp Py-
tii wobec Parmenona. Kolejna sztuka, Pasożyt Formion, w podobnie 
kontrastowy sposób wiąże metra z młodzieńcami – trocheje z Anti-
fonem, a jamby z Fedriaszem, ale opozycja ta znów nie jest już tak 
wyrazista. Z każdą kolejną komedią metra jambiczne i trocheiczne, 
choć ciągle przeciwstawiają sobie młodych kochanków, coraz mniej 
służą wyłącznie podkreśleniu ich odrębności. 

W ostatniej sztuce, w Braciach, to przeciwstawienie jambów tro-
chejom również zostało zastosowane, ale z zupełnie innym skutkiem. 
Tym razem odmienność metryczna ma za zadanie nie tyle skontra-
stować jedną parę kochanków z  drugą, ale wywołać dychotomię 
między zakochanymi i ich sukcesami a oponentami oraz komplika-
cjami. I tak, np. w pierwszej scenie z towarzyszeniem muzyki dwaj 
młodzieńcy – Ktezyfon i jego brat Eschinus – oraz ich sprzymierze-
niec Syrus są wyrażani przez jambiczne oktonary, a ich przeciwnik, 
stręczyciel Sannion – przez trocheje. Przez dwie trzecie sztuki Te-
rencjusz używa trochejów dla zilustrowania działań utrudniających 
połączenie kochanków i przeciwstawia je jambom zarezerwowanym 
dla akcji prowadzących do happy endu. I tak dzieje się aż do canti-
cum (Ad. 610–617), w którym zaskakujące metra (określane jako in-
certa) przynoszą dramatyczną zmianę (Questa 1967: 89–90). Eschi-
nus okazuje się bowiem innym młodzieńcem, niż głosiły plotki. 
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W tej ostatniej części komedii, po partii śpiewanej (canticum), 
pojawienie się konkretnego metrum ma wywoływać określoną aso-
cjację. Kiedy Eschinus zdaje relację ze spotkania z Kantarą, która za-
rzuciła mu zdradę (Ad. 619–624), korzysta z  jambicznego okto-
naru – tego samego metrum, jakiego użyła Kantara, zapewniając 
Sostratę, że Eschinus jest młodzieńcem godnym zaufania (Ad. 289–
–292, 294). To metryczne echo, łączące wcześniejszą dobrą opinię 
z  zarzutem wiarołomstwa, podkreśla moment największego dra-
matycznego kryzysu dla tego młodzieńca. Podobnie dzieje się, kie-
dy pod koniec sztuki Micjon zgadza się poślubić Sostratę (Ad. 934). 
Wówczas metrum zmienia się w  jambiczny oktonar, który jak iro-
niczne echo przywodzi na myśl wcześniejsze skojarzenie tego me-
trum z sukcesami kochanków. 

Wszystko wskazuje na to, że Terencjusz udoskonalał swoją me-
todę posługiwania się metryką dla podkreślenia opozycji w sztuce. 
Początkowo jamby i trocheje przydzielał kontrastowo zestawionym 
młodzieńcom, by wreszcie w Braciach nie czynić rozróżnienia mię-
dzy braćmi, ale przypisać im razem metra jambiczne, a ich przeciw-
nikom – trocheiczne. 

Metrum znaczące – jambiczny septenar

W partiach z akompaniamentem instrumentu najczęściej w kontra-
ście do metrów trocheicznych pojawiają się jambiczne oktonary. Za 
to jambiczne septenary są wykorzystywane niezwykle oszczędnie50. Ich 
limitowana obecność sprawia, że stają się wyraziste. Pojawiają się w sce-
nach związanych z planowaniem ślubu i ogólnie z postacią dziewczyny, 
która jest obiektem westchnień lub małżeńskich zabiegów. 

W tym metrum Pamfil prosi, by nie mówić Glykerce o jego na-
rzuconym przez ojca ślubie z Filumeną (An. 299–300), następnie Si-

50 Moore (2007: 95) wylicza, że jeśli przyjąć partię opatrzoną muzyką jako 100%, 
to aż 50% stanowią w  niej trocheiczne septenary, a  32% jambiczne oktonary. 
Jambiczne septenary stanowią natomiast 15%. Sporadycznie (3%) występuje też 
trocheiczny oktonar.
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mon wątpi, że Glykerka urodziła dziecko (An. 506), a potem prze-
konuje Chremesa, że syn zerwał z  heterą i  pragnie małżeństwa 
z Filumeną (An. 575–581). W septenarach jambicznych Pamfil za-
pewnia o swej niezmiennej miłości do Glykerki oraz o niezgodzie na 
aranżowane małżeństwo (An. 693–701), a Dawus informuje o planie 
podłożenia dziecka (An. 702–715).

Podobnie jest w  pozostałych komediach. W  Za karę septenar 
jambiczny pobrzmiewa, gdy Bakchida grozi odejściem do innego 
klienta, jeśli nie otrzyma pieniędzy, a Syrus, by zażegnać to niebez-
pieczeństwo, wyprawia ją do domu Menedema (Ht. 723–748). Me-
trum to pojawia się jak echo w końcu sztuki, kiedy Syrus sam ucieka 
do Menedema w  strachu przed gniewem swego pana (Ht. 1000– 
–1002). Przede wszystkim jednak septenar jambiczny podkreśla 
występujące w  sztuce rozpoznanie i  radość płynącą z  anagnorisis  
(Ht. 679–707), bo dzięki temu będzie możliwy ślub kochanków. 

Jeszcze większego znaczenia nabiera septenar jambiczny w Eu-
nuchu. Metrum to pojawia się głównie wraz z Pamfilą51 – gdy Gna-
ton rozmawia o niej z Parmenonem (Eun. 265–288) i gdy Chereasz 
opowiada o  nieznanej, a  straconej z  oczu dziewczynie (Eun. 321– 
–322). Później wyznacza ton całej opowieści o cielesnym obcowaniu 
z tą nieznaną panną (Eun. 539–548, 551–552, 557, 561, 592–614), by 
w końcu zabrzmieć w scenie posyłania niewolnicy po skrzynkę z pa-
miątkami, które służą rozpoznaniu (Eun. 753–754). Na koniec jesz-
cze Pytia używa tego metrum, by wyrazić radość poniekąd wiążącą 
się z Pamfilą – śmieje się z Parmenona, który opowieścią o związ-
ku Chereasza z Pamfilą wysłał ojca na odsiecz do domu heter (Eun. 
1002–1024). 

Ten sam schemat wykorzystania septenaru jambicznego po-
jawia się w  Pasożycie Formionie. Pierwszy dłuższy passus w  tym 
metrum towarzyszy scenie rozpoznania w  Fanii córki Chremesa  
(Ph. 748–764), a później organizowaniu pieniędzy dla Fedriasza, by 

51 Należy odnotować, że jeszcze wcześniej pojawia się jeden wers w  septenarze 
jambicznym, gdy Gnaton kończy prezentować swoją technikę pasożytowania, 
a  zaczyna opisywać własną popularność. Hans Werner Bruder (1970: 35–36) 
uważa, że septenar ma za zadanie zaznaczyć zmianę w opowieści – z wcześniej-
szej mowy niezależnej na zależną. 
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z kolei ten mógł wykupić swoją ukochaną (Ph. 766–783). Następnie 
to samo metrum brzmi w rozmowie Demifona i Nauzystraty o Fanii 
(Ph. 784–795). Tak więc septenar jambiczny swoją obecnością pod-
kreśla wątki zmierzające do połączenia kochanków.

Teściowa przynosi największą liczbę wersów ułożonych w  tym 
znaczącym metrum. Podobnie jak w  poprzednich sztukach poja-
wia się ono zawsze w powiązaniu z bohaterką miłosnej intrygi, czyli 
z Filumeną. Septenar jest obecny w rozmowie Fidypa z Lachesem 
o decyzji dziewczyny, by wrócić pod rodzinny dach (Hec. 243–273), 
w trosce Pamfila i  jego matki Sostraty o rzekomo chorą żonę i sy-
nową (Hec. 325–326, 336–360), w porozumieniu między Lachesem 
a Bakchidą (Hec. 732–742, 769–797), które prowadzi do rozpozna-
nia (Hec. 816–840). A zatem podobnie jak w Dziewczynie z Andros, 
Za karę, Eunuchu i Pasożycie Formionie także i tutaj jambiczny septe-
nar wyraża radość z połączenia kochanków lub raczej zwaśnionych 
małżonków.

Na tym tle septenar jambiczny w Braciach wydaje się kwintesen-
cją wcześniejszych schematów wykorzystania tego metrum. Pojawia 
się tylko raz, ale za to w scenie wyrażającej radość z rozwiązania in-
trygi i szczęśliwego połączenia z ukochaną (Ad. 707–711). 

Wszystko wskazuje na to, że technika operowania przez Teren-
cjusza metryką, a co za tym idzie, także muzyką, rozwijała się w dość 
określonym kierunku. Ze sztuki na sztukę liczba wersów pozbawio-
nych akompaniamentu wzrasta, ale za to dobór metrum czy też wy-
korzystanie jego zmian dla podkreślenia ważnych elementów akcji 
staje się coraz wyraźniejsze i bardziej jednoznaczne. 

Wers i jego możliwości

Nie tylko wybór metrum czy jego zmiana ma znaczenie dla wymowy 
komedii. Także pojedynczy wers służy poecie do podkreślania waż-
nych rzeczy. Możliwe są trzy rodzaje działań: wykorzystanie koń-
cówki wersu jako miejsca podkreślającego wagę informacji, stoso-
wanie antylaby (podziału jednego wersu między kilka postaci) do 
zwiększenia tempa dialogu i tym samym dramatyzmu sytuacji, roz-
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poczynanie sceny, czyli wprowadzanie nowej postaci w połowie wer-
su dla efektu niespodzianki.

W każdym wersie, bez względu na rodzaj metrum, uprzywilejo-
wanym miejscem jest jego końcówka52. Niekiedy umieszczenie jakie-
goś wyrazu w klauzuli ma przede wszystkim zrobić wrażenie na in-
nych postaciach sztuki, a  dopiero pośrednio uświadomić widzowi 
wagę wypowiedzi. 

Tak dzieje się w Dziewczynie z Andros, kiedy Simon usilnie bła-
ga Chremesa, by zgodził się na ślub ich dzieci. Zwraca się wówczas 
do przyjaciela czterokrotnie apostrofą umieszczoną na końcu wersu 
(An. 538, 550, 561, 574), co podkreśla szczególną atencję, ale także 
wagę składanej prośby. 

Niekiedy wiadomość umieszczona na końcu wersu ma przede 
wszystkim zwrócić uwagę odbiorców. A jeśli do tego jeszcze dodat-
kowo podkreśli ją antylaba, to z pewnością takie szczególne wyeks-
ponowanie staje się sygnałem, że informacja będzie ważna w  dal-
szej części fabuły. Taka sytuacja pojawia się w Pasożycie Formionie, 
gdzie tytułowy bohater w rozmowie z niewolnikiem raz jeszcze z na-
ciskiem wypytuje o stan wiedzy Demifona na temat pokrewieństwa 
z Fanią (Ph. 353–356): 

PH. hanc Demipho negat esse cognatam? GE. negat.
PH. neque eius patrem se scire qui fuerit? GE. negat.
[…]
PH. nec Stilponem ipsum scire qui fuerit? GE. negat.

Fedriasz: Demifon mówi, że ona nie jest jego krewną? Getas: Mówi, 
      że nie.
Fedriasz: I nie wie, kim był jej ojciec? Getas: Mówi, że nie.
[…]
Fedriasz: I nie wie, kim był Stilpon? Getas: Mówi, że nie.

52 Warto podkreślić, że proza nie daje tego rodzaju możliwości. Siła, z jaką oddzia-
łuje końcówka wersu, jest porównywalna z podkreśleniem przynoszonym przez 
rym (oczywiście w poezji nowożytnej).
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Trzykrotne umieszczenie czasownika negat – „mówi, że nie” na koń-
cu wersu i  dodatkowo w  antylabie miało zapewne obudzić w  wi-
dzu wątpliwość. Upewnia o  tym powtórzenie53 tego wyrazu w po-
dobnym układzie podczas rozmowy między starą piastunką Fanii, 
Sofroną, a Chremesem, który w tej scenie rozpoznania okazuje się 
owym Stilponem. Kiedy Sofrona rozpoznaje swego pana, z niedo-
wierzaniem pyta (Ph. 740):

SO. di obsecro vos, estne hic Stilpo? CH. non. SO. negas?

Sofrona: O bogowie! Czy to nie Stilpon? Chremes: Nie. Sofrona:  
      Mówisz, że nie?

W powyższym przykładzie dużą rolę odgrywa nie tylko umieszcze-
nie istotnej wiadomości na końcu wersu, ale pokreślenie tego jeszcze 
antylabą. Zjawisko to, czyli dzielenie kwestii z jednego wersu między 
kilka osób, jest powszechne w komedii, ale staje się szczególnym na-
rzędziem, kiedy zmiana mówiącego występuje więcej niż cztery razy 
lub okazuje się szczególnie symetryczna.

Podział wersu między kilka osób w znaczący sposób przyspie-
sza tempo akcji, a w konsekwencji także napięcie dramatyczne. Ro-
zedrganie, w które popadają bohaterowie komedii, może mieć bar-
dzo różne przyczyny. Najczęściej tego rodzaju szybka wymiana zdań 
jest wyrazem przerażenia, trwogi, w jaką młodzieńców wprawia nie-
oczekiwany powrót ojca. 

Tak zachowują się dwaj kuzynowie z Pasożyta Formiona. Każ-
dy z nich martwi się spotkaniem ze swoim ojcem, bo obaj wpadli 
w miłosne tarapaty. Dlatego, kiedy widzą wracającego z portu Ge-
tasa, nie trzeba im wielu pytań, by zgadnąć, jakie przynosi nowiny 
(Ph. 197–199):

53 Dwora Gilula (1991b: 443) uważa, że zabieg ten jest celowy. Za pierwszym razem 
powtórzenia mają uczulić publiczność, że informacja ta będzie ważna, a w sce-
nie rozpoznania powielenie wyrazów jest czytelnym nawiązaniem. 
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AN. cedo quid portas, obsecro? atque id, si potes, verbo expedi.
GE. faciam. AN. eloquere. GE. modo apud portum… AN.

 meumne? GE. intellexti. AN. occidi. PH. hem…
 AN. quid agam? PH. quid ais? GE. huius patrem vidisse me et patruom 
   tuom.

Antifon: No dalej, powiedz mi, proszę, jakie wieści przynosisz. Jeśli
    możesz, to tak w  dwóch słowach.
Getas: Dobrze. Antifon: No mów wreszcie! Getas: Właśnie w porcie… 
Antifon: Mój? Getas: Zgadłeś. Antifon: To już po mnie! Fedriasz: Och!
Antifon: Co ja teraz zrobię? Fedriasz: Co ty mówisz? Getas: Że 
 widziałem jego ojca. I twojego też.

Coraz szybsze tempo wymiany zdań oddaje przestrach obu mło-
dzieńców. Wers 198 został podzielony aż siedem razy, co sprawia 
wrażenie, że słowa nie muszą nawet padać, by obaj synowie zrozu-
mieli, jakie niebezpieczeństwo nad nimi zawisło.

Podobne przerażenie, i także na widok ojca, odczuwa Ktezyfon 
z Braci. Widząc z daleka nadchodzącego Demeasza, w panice niemal 
atakuje słowami Syrusa (Ad. 543): 

CT. Syre! Sy. Quid est? CT. Men quaerit? Sy. Verum. CT. Perii. Sy. Quin 
 tu animo bono es.

Ktezyfon: Syrusie! Syrus: Czego? Ktezyfon: Czy to mnie szuka?  
Syrus: Pewnie. Ktezyfon: No, to już po mnie. Syrus: Przestań się 

martwić.

Tak szybka wymiana zdań, powodująca aż sześciokrotny podział 
wersu, oddaje strach młodzieńca, a także to, że nie ma ani chwili do 
stracenia, bo Demeasz właśnie nadchodzi. 

Antylaba służy także oddaniu innych niż strach emocji, ale za-
wsze takich, które wiążą się z podwyższonym tętnem i przyspieszo-
nym biciem serca. Oburzenie i niedowierzanie Micjona, że ktokol-
wiek oczekuje od niego poślubienia Sostraty, również znalazły swój 
wyraz w rozczłonkowaniu wersu (Ad. 934): 
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MI. Me ducere autem? DE. Te. MI. Me? DE. Te inquam. MI. Ineptis. 
DE. Si tu sis homo […]

Micjon: Ja mam się z nią ożenić? Demeasz: Ty. Micjon: Ja? Demeasz: 
Właśnie ty. Micjon: Wygłupiasz się. Demeasz: Gdybyś był człowie-
 kiem […]

W Eunuchu Terencjusz posłużył się antylabą w scenie przesłuchania 
prowadzącego do szokującego odkrycia tożsamości gwałciciela. Fe-
driasz, powiadomiony o napaści popełnionej przez eunucha, bierze 
go na spytki. Szybko jednak spostrzega, że Dorus jest w stroju Che-
reasza, a gdy niewolnik potwierdza rodzące się przypuszczenia, na-
stępuje błyskawiczna wymiana zdań (Eun. 697–698): 

PH. fraterne? DO. ita. PH. quando? DO. hodie. PH. quam dudum? DO. 
modo.

PH. quicum? DO. cum Parmenone. PH. norasne eum prius?

Fedriasz: Mój brat? Dorus: Tak. Fedriasz: Kiedy? Dorus: Dzisiaj. 
Fedriasz: Dawno? Dorus: Przed chwilą. 

Fedriasz: Z kim? Dorus: Z Parmenonem. Fedriasz: Znałeś wcześ-
 niej Chereasza?

Szczególnie istotny jest tutaj pierwszy wers, który choć ułożony 
w krótkim metrum (w senarze jambicznym), został podzielony aż 
sześć razy. Z tej szybkiej wymiany zdań wyraźnie widać, że drama-
tyczna prawda wychodzi na jaw i z każdą kolejną odpowiedzią staje 
się jasne dla Fedriasza, że jego brat jest gwałcicielem. 

Najbardziej odmienny od wcześniej omówionych jest przykład 
zastosowania antylaby przy spotkaniu kochanków. Kiedy po długiej 
rozłące Antifila i Kliniasz wreszcie mają się spotkać, dziewczyna do-
strzega ukochanego już z daleka i z wrażenia traci siły, co alarmuje 
towarzyszącą jej Bakchidę (Ht. 404–406):

BA. amabo quid tibist? AN. disperii, perii misera! BA. quid stupes,
Antiphila? AN. videon Cliniam an non? BA. quem vides?
CL. salve, anime mi. AN. o mi Clinia, salve. CL. ut vales?
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Bakchida: Co tobie, kochanie? Antifila: Już po mnie. Już, biedna,
umieram. Bakchida: Co cię tak przeraziło? Antifila: Czy ja widzę 

Kliniasza? Bakchida: Kogo?
Kliniasz: Witaj, moje serce. Anifila: I ty, Kliniaszu, witaj. Kliniasz:

Jak się masz?

Passus jest skonstruowany w ten sposób, że każdy wers dzieli się tyl-
ko trzy razy, ale zestawienie trzech identycznie podzielonych wersów 
sprawia, że rytm przyspiesza, jak bicie serca u kochanków. 

Antylaba, przez przyspieszenie tempa konwersacji, służy głów-
nie do podkreślenia emocji, jakim ulegają bohaterowie. Szczególny 
efekt osiąga się zaś, kiedy wers dzieli się w momencie końca jednej 
sceny i rozpoczęcia następnej. 

W komediach Terencjusza sceny wyznaczane przez wejście no-
wej postaci zazwyczaj kończą się i  rozpoczynają pełnym wersem. 
Niekiedy jednak, by podkreślić nagłe, niespodziewane wtargnięcie 
bohatera, poeta wprowadza go w połowie wersu. Tak pojawia się Da-
wus, który szukając swego pana, wpada w samym środku septenaru 
jambicznego (An. 580). Efekt jest dość nieoczekiwany, jako że Simon 
właśnie tłumaczył Chremesowi, że nikt inny, tylko Dawus może po-
twierdzić wiadomość o rozstaniu Pamfila z Glykerką. Niewolnik po-
jawia się więc jak na zamówienie, jakby tylko czekał na to, że ktoś 
go wezwie. W samym środku wersu wbiega także Klitifon rozżalony 
na swego ojca za decyzję o wydziedziczeniu (Ht. 954). Jego porusze-
nie zostaje zaznaczone właśnie wejściem w połowie septenaru tro-
cheicznego. Podobnie objawiają się silne emocje u Demeasza, któ-
ry słyszał o napaści Eschina na dom stręczyciela i nie chce czekać, 
ale pędzi, by powiadomić o  tym swego brata Micjona i zrobić mu 
awanturę. Wpada na scenę w połowie wersu, z pominięciem jakich-
kolwiek formuł powitalnych, i od razu czyni bratu wyrzuty (Ad. 80). 
Antylabą w otwarciu nowej sceny zostaje podkreślony także niecier-
piący zwłoki pośpiech, z  jakim Chremes musi dowiedzieć się, czy 
pasożyt dostał już obiecane pieniądze. Nie może czekać ani chwili, 
bo właśnie odkrył, że nie trzeba płacić ani grosza, stąd ta niecierpli-
wość (Ph. 757).
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Antylaba umieszczona u Terencjusza na styku dwóch scen od-
zwierciedla nie tylko gniew, złość czy brak dobrych manier posta-
ci, które wchodzą w drugiej połowie wersu. Niekiedy jest sygnałem 
wielkiej radości, jak np. w Eunuchu – tam Fedriasz wpada z entuzja-
zmem w poszukiwaniu Chereasza, chce mu bowiem pogratulować 
szczęścia (Eun. 1049). 





rozdział 8
Sentencje

Terencjusz wręcz słynie z sentencji i często poszukiwanie źródła ja-
kiegoś łacińskiego porzekadła zaczyna się właśnie od tego komedio-
pisarza. Rzeczywiście sporo w  jego komediach zdań, które wyjęte 
z kontekstu mogą stanowić zgrabnie ujętą refleksję na temat ludzkiej 
natury, kondycji czy losu. Wiele z nich nie jest oryginalnym pomy-
słem poety, ale powtórzeniem złotych myśli wcześniejszych, najczę-
ściej greckich autorów. Wiele też jako często powtarzany cytat zrobi-
ło prawdziwą karierę w literaturze rzymskiej, a później europejskiej. 

Kłopot w tym, że trudno o jednoznaczną definicję przysłowia, 
a zatem trudno ustalić dokładnie ich liczbę w każdej komedii. Przyj-
mijmy, że za sentencję uznamy wypowiedź, która może funkcjono-
wać poza kontekstem i  stanowi spostrzeżenie o charakterze praw-
dy ogólnej. 

Takich porzekadeł jest w  każdej komedii Terencjusza od kil-
kunastu (Eun., Hec., Ht.) do dwudziestu kilku (An., Ad., Ph.)54. Nie 
poddają się jednak łatwo żadnym klasyfikacjom czy uogólnieniom. 
W Dziewczynie z Andros sentencje padają z ust niemal każdej posta-
ci. Nie tylko główni bohaterowie, czyli ojcowie (Simon i Chremes) 
oraz zakochani młodzieńcy (Pamfil i Charinus), rozprawiają o losie 
i kondycji człowieka, ale także słudzy (Sozjasz, Dawus, a nawet Bir-
riasz), w tym również płci żeńskiej (Myzja). W kolejnych sztukach 
zestaw osób posługujących się sentencją jest podobny, choć ograni-
czony przede wszystkim do ojców i synów oraz jednego niewolni-
ka. W Za karę sentencje są dystrybuowane między ojców (Chreme-
sa, Menedema) i synów (Klitifona i Kliniasza) oraz Syrusa. Podobnie 

54 Przyjmujemy za podstawę dla naszych rozważań wykaz sentencji zamieszczony 
w  najnowyszym polskim przekładzie komedii wszystkich Terencjusza; zob. 
Skwara (2006: 358–368). 
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jest w Braciach, w których tego rodzaju mądrości są domeną starców 
(Micjona, Demeasza, Hegiona) i młodzieńców (Ktezyfona i Eschi-
nusa) oraz Syrusa. 

Niekiedy w ten skład zostają włączeni jeszcze jacyś znaczący bo-
haterowie danej komedii. I  tak w Teściowej oprócz ojców (Lachesa 
i Fidypa) oraz syna (Pamfila) i  jego sługi (Parmenona) aurea dicta 
padają też z ust dwóch znaczących kobiet – tytułowej Sostraty i Bak-
chidy, która jest jak deus ex machina sprowadzający happy end przez 
rozpoznanie. Podobnie jest w Pasożycie Formionie – tam grupa skła-
dająca się ze starców (Demifon, Chremes, Hegion), młodzieńców 
(Antifon i  Fedriasz) i  dwóch niewolników (Dawus, Getas) została 
uzupełniona o typy zawodowe: pasożyta Formiona i stręczyciela Do-
riona, a także matronę Nauzystratę. Zwiększona liczba postaci po-
sługujących się sentencją wpłynęła na ogólną ich liczbę, która wyno-
si 29 i jest największą wśród wszystkich sztuk Terencjusza.

Nie tylko Pasożyt Formion jest źródłem spostrzeżenia, że w ko-
mediach, w których pojawia się zestaw bohaterów spoza kręgu ro-
dzinnego, automatycznie zostają oni włączeni do grupy posługującej 
się sentencjami. Tak właśnie zdarzyło się już wcześniej w Eunuchu, 
w którym nie tylko Ojciec, jeden z młodzieńców (Chremes) i nie-
wolnik (Parmenon) posługują się przysłowiami, ale także pasożyt 
Gnaton i hetera Taida. Z kolei Eunuch to sztuka z najmniejszą licz-
bą „złotych myśli” (12). 

Pobieżne spojrzenie na sposób dystrybucji sentencji pozwala 
uznać, że częściej posługują się nią ludzie wolni niż niewolnicy55. Ale 
z tej konstatacji trudno wyciągnąć jednoznaczny wniosek, bo w ko-
mediach Terencjusza liczba starców i młodzieńców jest niemal za-
wsze podwójna, a rola niewolników zwykle ogranicza się do jednej 
wiodącej postaci. W tej sytuacji należałoby się wręcz dziwić, że słu-
dzy aż tak często wykazują się sentencjonalnym podejściem do ży-
cia. Niewiele „złotych myśli” pada z ust bohaterów mieszczących się 
na pograniczu tych dwóch światów, jakie wyznaczają z jednej strony 

55 Liczba sentencji wypowiadanych przez ludzi wolnych w stosunku do tych ze 
strony sług kształtuje się następująco: An. 9/11; Ht. 12/4; Eun. 6/6; Ph. 18/11; Hec. 
8/3; Ad. 20/4.
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obywatele ateńscy o wysokim statusie społecznym, a z drugiej nie-
wolnicy. Mowa tutaj o niezwykle barwnych, także językowo, wciele-
niach pasożytów, stręczycieli i heter. Jednak wbrew oczekiwaniom 
rzadko dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia, nadając im 
formę porzekadeł56. Ich wypowiedzi zaliczyliśmy wcześniej do gru-
py sentencji ludzi wolnych. Gdyby więc odjąć je teraz, to i  tak nie 
zachwiałoby to w znaczący sposób proporcji między filozofującymi 
niewolnikami a ich panami.

Pewne światło na sprawę rzuca częstotliwość, z jaką sypią sen-
tencjami kobiety, choć rzadko przecież goszczą fizycznie na scenie, 
a jeszcze rzadziej poeta udziela im głosu. Okazuje się, że ich udział 
w  przysłowiach wcale nie jest mały. Zacznijmy od wspomnianych 
już heter: Taidy (Eun. 832) i Bakchidy (Hec. 789, 840) przez matro-
ny: Nauzystratę (Ph. 790, 1010, 1023) i Sostratę (Hec. 274–275) aż do 
niewolnicy Myzji (An. 266, 716, 805). Wymienione maski nie są klu-
czowe z punktu widzenia fabuły, ale na scenie okazują się wyraziste 
i znaczące. Nie dziwi zatem, że z ich strony padają sentencjonalnie 
sformułowane uwagi na temat życia i miłości. 

Można więc pokusić się o wniosek, że Terencjusz nie ma uprzy-
wilejowanych bohaterów, którym przyznaje prawo do posługiwania 
się przysłowiem. Ale niewątpliwie wyposaża w nie te postaci, któ-
re w  danym momencie na scenie są ważne i  silnie (choćby tylko 
przez chwilę) wpływają na toczącą się akcję. Zapewne właśnie dla-
tego sentencjami posługuje się Sozjasz (An. 61, 68, 77–78), persona 
protatica znikająca po pierwszej scenie, ale za to silnie oddziałują-
ca na Simona, którego zmusza do refleksji nad stosunkiem do syna.  
Na podobnej zasadzie działa inna persona protatica, Dawus (Ph. 41–
–42, 77–78), czy Birriasz (An. 305–306, 427) mający niewielką rolę, 
ale jakże znaczącą w piętrzeniu nieporozumień i jakże wyrazistą, gdy 
występuje przed oczyma widzów. 

56 Pasożyt występuje tylko w Eunuchu i w Pasożycie Formionie. W obu komediach 
zarówno Gnaton, jak i Formion wypowiadają dwie sentencje (Eun. 232, 812–813; 
Ph. 318, 419). Stręczyciel, mimo że pojawia się w dwóch komediach (Ph., Ad.), 
tylko raz posługuje się przysłowiem (Ph. 533). Z kolei spośród heter tylko te ak-
tywne na scenie wypowiadają się na temat życia i kondycji ludzkiej: Taida (Eun. 
832) i Bakchida (Hec. 789, 840).
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Terencjusz, jak widać, nie ma skrystalizowanego planu dystry-
bucji sentencji między swoich bohaterów, ale z pewnością „skrzydla-
te słowa” padają zawsze z ust osób wyrazistych w danej scenie.

Podobnie trudno byłoby ustalić jakiś wspólny ogląd świata na 
podstawie głoszonych w komediach porzekadeł i przysłów. Ogólna 
opinia o Terencjuszu jako o poecie głoszącym humanizm sprawia, 
że dostrzega się w jego „złotych myślach” przede wszystkim te od-
noszące się do antropocentycznej troski o  szczęście i  godność czy 
też stawiające człowieka na piedestale jako doskonałość, prawdziwą 
miarę wszechrzeczy. Przywołuje się wówczas: 

Communia esse amicorum inter se omnia. (Ad. 804)

Między przyjaciółmi wszystko jest wspólne.

Facilitate nil esse homini melius neque clementia. (Ad. 861)

Dla człowieka nie ma nic lepszego niż wyrozumiałość i pobłażliwość.

Quemquamne hominem in animo instituere aut
Parare quod sit carius, quam ipse est sibi. (Ad. 38–39)

Jak to czasem człowiekowi coś tak głęboko zapadnie 
w serce, że staje mu się droższe od niego samego.

Quod fors feret, feremus aequo animo. (Ph. 138)

Cokolwiek przeznaczenie przyniesie, zniesiemy spokojnie.

Jednocześnie jednak w komediach Terencjusza sporo jest sentencji 
o wydźwięku niehumanistycznym lub wręcz antyhumanistycznym. 
Przynoszą obraz ludzkich wad, niskich instynktów, takich jak za-
wiść czy interesowność, i podkreślają, że większość nie spełnia ide-
alistycznych wymagań stawianych człowiekowi:

Ita […] ingenium est omnium
hominum ab labore proclive ad lubidinem. (An. 77–78)
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To leży w naturze wszystkich ludzi: 
uchylać się od pracy i skłaniać ku przyjemnościom.

Obsequium amicos, veritas odium parit. (An. 68)

Uległość przysparza przyjaciół, a prawda – jedynie nienawiści.

Omnis sibi malle melius esse quam alteri. (An. 427)

Każdy bardziej dba o swoje niż o cudze.

Deteriores omnes sumus licentia. (Ht. 483)

W obliczu niczym nieskrępowanej swobody wszyscy stajemy się gorsi.

Non licet hominem esse saepe ita, ut volt, si res non sinit. (Ht. 666)

Często nie można być człowiekiem tak, jakby się chciało, bo okoliczno-
ści na to nie pozwalają.
 
Homini homo quid praestat! (Eun. 232)

Jak to człowiek człowiekowi nierówny!

Sine Cerere et Libero friget Venus. (Eun. 732)

Bez chleba i wina Wenus mrozem ścina.

Ut homo est, an mutet animum. (Ph. 774)

Jak to człowiek – może zmienić zdanie.

Homine imperito numquam quicquam iniustius est,
qui, nisi quod ipse fecit, nil rectum putat. (Ad. 98–99)

Nie ma nic gorszego niż człowiek, który nie poznał życia i uważa, 
że należy postępować tylko tak, jak on sam postępuje.
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Wśród Terencjuszowych sentencji nie brak i  takich o  wydźwięku 
wręcz szowinistycznym, jako że komedie antyczne z zasady posłu-
giwały się mizoginizmem:

Novi ingenium mulierum:
nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt ultro. (Eun. 812–813)

Znam kobiety: kiedy ty chcesz, one nie chcą, 
kiedy znów ty nie chcesz, im wtedy bardzo zależy.

Censen te posse reperire ullam mulierem, quae careat culpa? (Hec. 662)

Myślisz, że można znaleźć jakąś kobietę bez wady?

Z  całą pewnością Terencjuszowe sentencje nie tworzą spójnej wi-
zji świata. Nie tylko często pozostają we wzajemnej sprzeczności, ale 
jeszcze ich wymowa w kontekście całej sceny, z której pochodzą, na-
daje im niekiedy zupełnie odmienne znaczenie57. Najbardziej jaskra-
wym przykładem jest najsłynniejsze motto humanizmu:

Homo sum; humani nil a me alienum puto. (Ht. 77)

Jestem człowiekiem, więc nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

Wypowiedź ta pada jako usprawiedliwienie ze strony wścibskiego 
Chremesa, który przywołuje tę myśl Menandra, by wytłumaczyć 
swoją ciekawość i zainteresowanie życiem sąsiadów. 

57 Zwraca na to uwagę Anthony J. Boyle (2004: 3–6), analizując szereg przekła-
dów różnych sentencji, w których kontekst pozwala na nowo odczytać znacze-
nie. Przypomina np., że rozsławione później przez Cycerona (Fin. 1, 15) powie-
dzenie: „quot homines, tot sententiae” („ilu ludzi, tyle zdań”, Ph. 454) zostało 
powiedziane w  komedii Terencjusza przez zupełnie nieprzydatnego doradcę 
zwanego advocatus, który pragnął uniknąć wypowiadania opinii w toczącej się 
sprawie. Z kolei przywoływana często sentencja: „persuasit nox, amor, vinum, 
adulescentia: humanumst” („doradcą była noc, miłość, wino i młodość: to ludz-
ka rzecz”, Ad 470–471), choć brzmi jak zachęta do wyrozumiałości dla mło-
dzieńczych uniesień, w komedii służy usprawiedliwieniu gwałtu. 
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Wydaje się, że istota niespójności sentencji Terencjusza leży 
właśnie w tym, że w większości są cytatem lub sparafrazowaną my-
ślą zaczerpniętą z  wcześniejszego autora. Dzisiaj nie zawsze udaje 
się ustalić źródło inspiracji, ale świadectwo Donata, który przy „zło-
tych myślach” zaznacza grecką proweniencję, nie budzi zastrzeżeń. 
Ponadto sporo przysłów udaje się skojarzyć w jakąś refleksję o po-
dobnym brzmieniu u wcześniejszych twórców58. Najczęściej w ko-
mediach Terencjusza pobrzmiewają porzekadła i  przysłowia z  ko-
mediopisarzy greckich – staroattyckiego Arystofanesa i  twórców 
komedii nowej, Menandra, Apollodora czy Aleksisa. Nie brak też 
przykładów z  dramatów Ajschylosa, Sofoklesa czy Eurypidesa, jak 
również z rzymskiej sceny – Plauta czy Enniusza. 

Terencjusz zwykle parafrazuje jakąś myśl, nadaje jej zwięzłą, kla-
rowną postać, celnie ujmującą istotę rzeczy – tak doskonałą w swej 
formie, że nikt już później jej nie parafrazuje, ale dosłownie cytuje, 
gwarantując jej i autorowi nieśmiertelność. I na tym polega zasługa 
Terencjusza.

58 Szczegółowe omówienie źródeł inspiracji znajduje się w przypisach do konkret-
nej sentencji w komedii; zob. Skwara (2005b, 2006a).
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Summary 
Comedy according to Terence

The last two decades have become a real revival of studies on Terence, which 
in consequence has shown a new, sometimes surprising, image of this 
comedy playwright. New translations, not only in English, have been created 
(J. Barsby, Terence I & II. Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2001; P. Brown, Terence: The Comedies. Translated with 
introduction and explanatory notes, Oxford University Press, 2006), as well 
as new elaborations (among the latest ones – Antony Augoustakis, Ariana 
Traill (ed.), A Companion to Terence. Blackwell Companions to the Ancient 
World, Malden, MA; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, 2013). Also in 
Poland, a new translation of this comic poet has been published (E. Skwara, 
Terencjusz: Komedie, t. 1–2, Warszawa 2005–2006), with the monograph 
Comedy according to Terence being the completion of this edition. 

The book is divided, like a comedy, into five acts – parts. The first one, 
titled Around Terence presents a discussion concerning the author himself, as 
well as secrets connected with his origins, dates from his life, relations both 
with his friends and with the “unfriendly old poet” (Luscius Lanuvinus), 
who was famous for being his main opponent on stage. Discussions devoted 
to literary tradition complete this part of the book. There one can find 
information concerning manuscripts, ancient commentaries and modern 
editions, as well as a number of remarks on the publication of Terence’s 
works in Poland and other translations of his works. 

The second part is devoted to The Plot. It starts with a short discussion 
of common and different features within the plays written by Terence. 
The following six chapters, discussing six surviving comedies, contain 
an analysis and interpretation of the plot (“close reading”). Each of these 
chapters concluds with an essay highlighting special aspects of the plays 
discussed. 

The centre of Terence’s interest is the human condition, the personalities 
of his characters, their vices and virtues, as well as their reactions to 
common and uncommon problems, therefore the monograph devotes the 
largest amount of attention to those issues. The third part, titled Characters, 
takes a look at psychological portraits created by the comedy playwright. 
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Usually works devoted to Terence describe characters of particular 
comedies and focus on the main ones. Here a different classification was 
applied – a conventionalized comic type, unambiguously assigned to  
a mask, marks subsequent chapters in which its representatives are 
presented (senes, adulescentes, servi etc.). This way it is more clearly visible 
how the poet, operating within a limited pattern of conventions, can create 
unique personalities. In the whole body of his plays there are no two 
identical characters. By including minor characters into the analysis, who 
appear often only once and for a short moment on the stage, one can notice 
the mastery and ingenuity of the playwright, who can find a unique design 
for every bit player, making him distinguishable from other characters. 
Each chapter, devoted to particular types of characters is concluded with  
a summary, aimed at emphasizing the common features within a given 
mask, as well as highlighting the subtle differences between characters. 
In this way it is possible to demonstrate that there are no two identical 
characters in Terence’s works, despite their meeting the requirements of the 
dictated convention. 

While studying Terence, associations with Plautus seem unavoidable, 
as they both belong to the same tradition and the same comedy genre. The 
monograph, however, tries to limit comparisons of this kind to the absolute 
minimum, as in such configuration Plautus usually appears as lacking 
Terence’s elegance, his psychologically deepened character creations and 
plot’s finesse. Terence, on the other hand, is perceived as being far from 
Plautus’ exuberance, insensitive to the beauty of metaphors and puns, 
uninterested in the luscious comic quality of vivid characters or the 
multitude of motifs. The monograph tries to demonstrate that Terence does 
not even try to compete with his predecessor, not interested in manyfolding 
plot patterns, but merely their processing. It is in this field that he becomes 
a true master. 

The fourth part, Motifs, attempts to prove that the poet does not try 
to imitate, but on the contrary – departs from the pattern set by Plautus, 
seeking new, unmodified forms of played-out themes. Plentiful meta-
theatrical remarks firmly confirm that, serving as a proof for the author’s 
conscious reflection on the convention he creates. 

This part includes a description of a number of motifs. It contains 
plot ideas, which are inseparably associated with Terence such as “rapes 
and children born from them” or “anagnorismos”. However, the part 
also discusses the motifs which are less prominent, yet relevant for plot 
organization – “disguise”, “play within a play” or the idiosyncratically 
realized “qui pro quo”. 
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The final part is devoted to Language and metre. The monograph takes 
into account not only the findings from pieces of research by philologists in 
the last two decades, but also the observations of the monograph’s author 
made in the course of working on translations of Terence’s comedies. 
The book verifies in many aspects the contemporary findings concerning 
language and metre. It aims to demonstrate that plays by Terence as 
metaphors full of color, do not refrain from obscene associations, and their 
characters do not speak in the same manner. The selection of words and 
forms can tell us much about a character – about his or her personality, age, 
gender and social status. Contrary to common belief, not only Plautus, but 
also Terence, attaches great importance to onomastics and formulates jokes 
referring to anthroponyms. The monograph tries to emphasize this, yet with 
full awareness that the younger comedy playwright does so differently and 
to a lesser extent.

The language used by Terence, apart from conventional forms, is also 
an expression of strong emotions, often symbolized by rhetorical figures 
of various kind, whose description and analysis can be found in one of the 
chapters. 

Also the accusation of little diversity in terms of metre has been verified, 
as today it is already known that despite the fact that Terence makes use of 
only a few metrical instruments, but does so in a unique manner, using 
them to support the plot and strengthen the images of his characters. 

The monograph will probably leave a feeling of certain dissatisfaction, 
as the list of topics which have been only superficially mentioned while 
discussing the more prominent themes is rather lengthy. However, despite 
the fact that the author agrees with the opinion that the monograph does 
not include all interesting topics, she knows, being a researcher of theatre- 
-related issues, that even the most interesting comedy must finish at the fifth 
act, regardless of what more could be said about the play’s characters. 
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138–141, 143–146, 150, 153, 
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Difilos (Diphilus) 46, 52, 82, 201, 
243, 401, 403

Diogenes Laertios (Diogenes 
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Diskus (Discus) → Terencjusz, Eun. 

288, 302
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–60, 62–63, 66–68, 70–72, 82–
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160, 194, 201–202, 240, 251, 
274, 295, 308, 313, 329, 353, 
357, 364, 371–372, 436, 463– 
–464, 485, 495–496, 517
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Dorus (Dorus) → Terencjusz, Eun. 
131, 288, 297, 301, 402–403, 
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Emiliusz Asper (Aemilius Asper) 

65, 71
Emiliusz Paulus Macedoński, 

Lucjusz (Lucius Aemilius 
Paulus Macedonicus) 35, 40, 
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Enniusz (Quintus Ennius) 30, 450, 
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Gerhard Gerhards) 115

Eschinus (Aeschinus) → Terencjusz, 
Ad. 84, 197–206, 208–210, 
212–213, 218–219, 250–255, 
259, 282–286, 309, 311–312, 
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Euanthius zob. Ewancjusz
Eubulos (Eubulus) 261
Eugrafiusz (Eugraphius) 52, 68–69, 

71, 106, 160, 202
Eurypides (Euripides) 149–150, 
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F
Fabiusze (Fabii), ród 216
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Faniasz
 Faniasz (Phania) → Terencjusz, 
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Ht. 226, 235, 239, 473 
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Fedriasz
 Fedriasz (Phaedrus) → 

Terencjusz, An. 259, 263, 474
 Fedriasz (Phaedria) → 

Terencjusz, Eun. 131–136, 
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175, 178–179, 196, 307, 336, 
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–193, 195–196, 246–247, 278–
–282, 307–308, 321–323, 342, 
354–355, 357, 386–387, 390, 
396–397, 400, 425, 434, 442, 
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Formion (Phormio) → Terencjusz, 

Ph. 155, 158–173, 241–243, 
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Fortuna 158, 431, 460
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Truc. 347
Frygia
 Frygia (Phrygia) → Terencjusz, 

Ad. 250, 310, 327, 338, 474
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Ht. 111, 124, 327, 330, 474
Fulwiusz 
 Fulwiusz Nobilior, Marek 

(Marcus Fulvius Nobilior) 208
 Fulwiusz, Kwintus (Quintus 

Fulvius) 51
 Fulwiusz, Marek (Marcus 

Fulvius) 51
Furiusz (Lucius Furius Philus) 35, 

38–39

G
Gelliusz (Aulus Gellius) 33, 37, 41, 

66, 430, 432, 470
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Getas
 Getas (Geta) → Terencjusz, Ad. 

197, 205–206, 212, 283, 288–
–289, 309–311, 315, 324, 428, 
457, 461, 474, 483, 492

 Getas (Geta) → Terencjusz, Ph. 
155–167, 169, 171–172, 277, 
288–289, 302–305, 314–315, 
335, 353, 372, 374–375, 409– 
–410, 412–413, 425, 440, 447–
–448, 450, 454–456, 461–462, 
466, 468, 472, 474, 485, 489– 
–491, 504–506, 512

Glabrion, Maniusz (Manius 
Glabrion) 51

Glykerka (Glycerium) → 
Terencjusz, An. 87, 89–93, 95, 
97–108, 110, 228–231, 233– 
–234, 260–263, 328–329, 342–
–344, 387, 392, 394, 398, 411, 
413, 415–416, 429, 434, 456, 
474, 501–502, 508

Gnatho zob. Gnaton
Gnaton (Gnatho) → Terencjusz, 

Eun. 64, 131, 135, 137–139, 
141, 144, 147, 149, 151, 350, 
352, 363, 365, 367, 368–371, 
373, 375, 378, 405, 442, 444, 
451, 456–458, 460–461, 467, 
476, 502, 512–513

Gossaert Jan 150 
Grodek Gotfryd Ernest 76 

H
Habrototon → Menander, Eun. 148
Hannibal (Hannibal Barkas) 30, 

216
Hegion 
 Hegion (Hegio) → Terencjusz, 

Ad. 197, 205–209, 213, 225– 

–226, 253–255, 311, 324, 358, 
426, 447, 474, 483, 512

 Hegion (Hegio) → Terencjusz, 
Ph. 155, 161, 226, 244, 474, 512

Heleniusz Akro (Helenius Acro) 65
Herakles (Heracles) 208, 401, 430, 

467
Herkules (Hercules) zob. Herakles
Herodot (Herodotus) 403
Herondas (Herondas) 331
Hieronim św. (Sophronius Eusebius 

Hieronymus Stridonensis) 30, 
37, 67

Hipponaks (Hipponax) 403
Homer (Homerus) 295, 386
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 

63–64, 133, 274, 329, 333, 404, 
460

I
Ilia (Ilia vel Rhea Silvia) 391

J
Jan z Salisbury 115
Jowiales (Joviales) 60, 69–71, 201
Jowialis (Jovialis) zob. Jowiales
Jowisz (Iuppiter) 54, 132, 136, 140, 

150, 271, 386, 430, 431–432, 485
Juliusz Cezar, Sekstus (Sekstus 

Iulius Caesar) 51
Jung Carl Gustav 115
Junona Lucyna (Iuno Lucina) 385, 

432
Juwenalis (Decimus Iunius 

Iuvenalis) 35, 115, 403
Juwencjusz Talna, Maniusz 

(Manius Iuventius Thalna) 51

K
Kadłubek Wincenty 75 
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Kallidemides (Callidemides) → 
Terencjusz, Hec. 183, 188, 259, 
281–282, 429, 475

Kallimach (Callimachus) 50
Kalliopiusz (Calliopius) 58
Kantara
 Kantara (Canthara) → 

Terencjusz, Ad. 197, 204–205, 
209, 324, 327, 337–339, 474, 
501

 Kantara (Canthara) → 
Terencjusz, An. 327, 328, 330–
–331, 339, 474

Karpiński Bolesław 77 
Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius 

Cassiodorus) 73
Kastor (Castor) 39, 430, 467
Katon Starszy (Marcus Porcius 

Cato Maior, Censor) 25, 198, 
214–220, 485

Katullus (Gaius Valerius Catullus) 
149–150, 329

Kauer Robert 75 
Klaudiusz
 Klaudiusz (Claudius), 

właściciel Flakkusa 51, 53
 Klaudiusz Marcellus, Marek 

(Marcus Claudius Marcellus) 51
Klimt Gustav 150
Kliniasz
 Kliniasz (Clinia) → Terencjusz, 

An. 259, 263
 Kliniasz (Clinia) → Terencjusz, 

Ht. 84, 111, 116–126, 198, 
234–235, 239, 259, 264–267, 
285–286, 296–297, 345–346, 
395, 409, 418, 425, 431–432, 
434, 446, 500, 507–508, 511

Klitifon (Clitipho) → Terencjusz, 
Ht. 84, 111, 116–122, 124–129, 

198, 235–236, 240, 259, 264–
–267, 285, 295–296, 318–319, 
345–349, 418–419, 439, 441, 
472, 479, 500, 508, 511

Klodia (Clodia) 329
Klonowic Sebastian Fabian 75 
Konarski Stanisław 75
Korneliusz
 Korneliusz Afrykański zob. 

Scypion Afrykański Młodszy
 Korneliusz Cetegus, Marek 

(Marcus Cornelius Cethegus) 51
 Korneliusz Dolabella, Gnejusz 

(Gnaeus Cornelius Dolabella) 51
 Korneliusz Lentulus, Lucjusz 

(Lucius Cornelius Lentulus) 51
 Korneliusz Merula, Lucjusz 

(Lucius Cornelius Merula) 51
Korneliusze (Cornelii), ród 216
Kratinus
 Kratinus (Cratinus) → 

Terencjusz, Ph. 155, 161, 226, 
244

 Kratinus (Cratinus) → 
Terencjusz, Ad. 226, 255

Kriton
 Kriton (Crito) → Terencjusz, 

An. 87, 102–103, 105, 108, 
225–226, 229–234, 257, 262, 
328, 344, 394, 398, 411, 420, 
431, 456

 Kriton (Crito) → Terencjusz, 
Ht. 226, 239

 Kriton (Crito) → Terencjusz, 
Ph. 155, 161, 226, 244

Krobylos (Crobylus) 344
Kromer Marcin 75 
Ksenofont (Xenophon) 403
Ktezyfon (Ctesipho) → Terencjusz, 

Ad. 84, 197–198, 200, 203–208, 
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210–211, 213, 215, 218–219, 
254–255, 259, 283–286, 309–
–310, 312, 436, 444, 471–472, 
483, 500, 506, 512

Kwintylian (Marcus Fabius 
Quintilianus) 40, 133, 268

Kybele (Cybele) 54, 404

L
Laches (Laches) → Terencjusz, Hec. 

175, 178–181, 184, 186–188, 
191, 194–196, 226, 240, 245–
–248, 257, 321–325, 337, 355, 
418–419, 429, 433, 441–442, 
445, 461, 466, 480, 482, 492, 
495, 503, 512

Lachon → Bakchylides, Epinicia 247
Lary (Lares) 159, 243
Lauer Georgius 74 
Leliusz (Gaius Laelius Sapiens) 28–

–29, 31, 35, 37–40
Lesbia (Lesbia) → Terencjusz, An. 

87, 97–98, 327–330, 415–416
Lewental Franciszek Salezy 76 
Lindsay Wallace 75 
Liwiusz
 Liwiusz (Titus Livius) 33, 35, 

214, 220, 438
 Liwiusz Andronik (Lucius 

Livius Andronicus) 25, 33 
 Liwiusz Salinator, Marek 

(Marcus Livius Salinator) 33
Longos (Longus) 367
Lucyliusz (Gaius Lucilius) 35, 367, 

404, 496
Lukian (Lucianus) 329, 343
Lukrecja (Lucretia) 391–392 
Luscjusz z Lanuwium (Luscius 

Lanuvinus) 41–50, 52, 82

M
Manliusz Torkwatus, Tyberiusz 

(Tiberius Manlius Torquatus) 
51

Mann Thomas 115
Marcjalis (Marcus Valerius 

Martialis) 403, 496
Marcjusz, Lucjusz (Lucius Marcius) 

51
Marouzeau Jules 75 
Mateusz z Kęt 76
Medwall Henry 407 
Memmiusz, Gajusz (Gaius 

Memmius) 37–39
Menander (Menander) 31, 42, 44, 

47, 51–52, 55, 60, 62, 81–82, 
93, 108, 113, 120, 138–139, 
150, 154, 226, 240, 261, 268, 
274, 291, 294, 301, 334, 343–
–344, 347, 349, 360, 364, 367, 
401, 403, 465, 469, 474, 516–
–517

Menedem (Menedemus) → 
Terencjusz, Ht. 111, 113, 115–
–116, 118, 120–130, 198, 226, 
234–239, 257, 266–268, 286, 
296–297, 315, 346, 348, 408–
–409, 446, 472, 499–500, 502, 
511

Metellowie (Metelli), ród 37, 220
Metellus Kwintus zob. Cecyliusz 

Metellus, Kwintus
Micjon (Micio) → Terencjusz, Ad. 

197–202, 205–213, 216–219, 
226, 239, 250–257, 282–283, 
286, 309–313, 315, 338, 358, 
415, 418–419, 426, 447, 457, 
466, 472–473, 481–482, 486, 
492, 501, 506–508, 512

Mickiewicz Adam 76
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Midas (Mida) → Terencjusz, Ph. 
288, 305

Modrzewski Andrzej Frycz 75
Montaigne Michel Eyquem de 115
Murzynka (ancilla ex Aetiopia) → 

Terencjusz, Eun. 134, 138, 148, 
150, 327, 334, 408

Myrrina (Myrrina) → Terencjusz, 
Hec. 175–176, 182–183, 185–
–192, 194–195, 247–248, 307, 
318, 323–325, 390, 396, 398, 
430, 432

Myrtion (Myrthion) → Lukian, 
Dial. meretr. 329

Myzja (Mysis) → Terencjusz, An. 
87, 92–93, 97, 100–103, 233, 
290, 327–329, 394, 410–411, 
413–414, 430–431, 474, 492, 
511, 513

N
Nabokov Vladimir 33
Nauzystrata (Nausistrata) → 

Terencjusz, Ph. 82, 155, 165, 
167, 169–172, 242, 244, 268, 
318, 320–321, 325, 353, 372, 
374–376, 429, 503, 512–513

Nepos (Cornelius Nepos) 27, 31, 
37–39, 214, 220

Newiusz (Gnaeus Naevius) 37, 42, 
44, 220

Nietzsche Friedrich Wilhelm 115
Nikeratus (Niceratus) → Terencjusz, 

An. 259, 263
Noniusz Marcellus
 Noniusz Marcellus (Nonius 

Marcellus) 73–74
 Noniusz Marcellus Herculius 

(Nonius Marcellus Herculius) 
73

O
Odys (Odysseus) 484
Ojciec (senex) → Terencjusz, Eun. 

131, 150, 226, 240–241, 270, 
426, 472, 490, 512

Oktawiusz, Gnejusz (Gnaeus 
Octavius) 51

Olybriusz (Flavius Anicius 
Hermogenianus Olybrius) 72

Orsini Fulvio 58
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 

433, 443

P
Pakuwiusz (Marcus Pacuvius) 42, 

484–485
Pamfil
 Pamfil (Pamphilus) → 

Terencjusz, An. 87, 89–110, 
179, 228–231, 259–264, 280, 
285, 289–294, 314, 328–329, 
343–344, 387, 394, 410, 413–
–414, 429, 434–435, 439, 443, 
448–449, 455–459, 471, 481–
–482, 490, 492, 501–502, 508, 
511

 Pamfil (Pamphilus) → 
Terencjusz, Hec. 175–176, 
178–196, 246–249, 259, 278–
–281, 285, 307–308, 322–324, 
354–357, 360, 387, 396–397, 
399–400, 411, 419, 425, 431, 
434, 439, 442, 444, 480, 484, 
495, 503, 512

Pamfila
 Pamfila (Pamphila) → 

Terencjusz, Ad. 197, 204–210, 
212, 255, 283, 310–311, 315, 
324, 337, 342, 358–359, 387, 
447, 474, 492
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 Pamfila (Pamphila) → 
Terencjusz, Ph. 162–164, 168, 
172, 342, 353, 474, 480

 Pamfila (Pamphila) → 
Terencjusz, Eun. 131, 134–139, 
141–148, 150, 152–153, 268, 
270, 272–273, 298–299, 331–
–332, 334, 342, 349–352, 365–
–366, 386–387, 390, 392, 395, 
397, 401, 430, 432, 434, 474, 
490, 500, 502

Pamfilipp (Pamphilippus) → Plaut, 
Stich. 176

Panajtios (Panaitios) 35
Pandoni Porcelius 58
Panegyris (Panegyris) → Plaut, 

Stich. 176
Pannartz Arnold 74 
Parisio Giovan Paolo (pseud. Aulus 

Janus Parrhasius) 72
Parmenon
 Parmenon (Parmeno) → 

Terencjusz, Ad. 197, 202, 288–
–289, 312, 315, 474, 476

 Parmenon (Parmeno) → 
Terencjusz, Eun. 131, 133, 
135–139, 142–143, 146–147, 
153, 268, 270–272, 288–289, 
297–301, 314–315, 332, 349, 
368, 402, 405, 407–410, 415, 
426, 431, 469, 471, 474, 476, 
490, 500, 502, 507, 512

 Parmenon (Parmeno) → 
Terencjusz, Hec. 175, 178–180, 
182–183, 188–190, 195–196, 
281–282, 288–289, 306–308, 
313–315, 321, 355–356, 358, 
429, 440, 442, 461, 468, 474, 
480, 482, 484, 495, 512

Parrhasius Janus zob. Parisio 
Giovan Paolo

Pazibula (Pasibula) zob. Glykerka
Penaty (Penates) 159, 243
Perseusz (Perseus) 35, 216
Persjusz (Aulus Persius Flaccus) 

133, 268
Pertinaks (Publius Helvius 

Pertinax) 66
Petrarca Francesco 67
Petrarka zob. Petrarca Francesco
Petroniusz Arbiter, Gajusz (Gaius 

Petronius Arbiter) 115
Piastunka
 Piastunka (nutrix) → 

Terencjusz, Hec. 188, 327, 337
 Piastunka (nutrix) → 

Terencjusz, Ht. 111, 327, 331, 
338

Plato zob. Platon
Platon (Plato) 367, 451
Plaut (Titus Maccius Plautus) 20, 

25, 30, 35, 37, 42–46, 49, 52, 
63, 82, 108, 119, 132, 150–151, 
176, 220, 225–227, 260, 263, 
268, 278, 287, 290, 293–294, 
301, 313, 317, 330–331, 335, 
347, 360, 363–365, 376, 378, 
381, 383–385, 401, 403, 411– 
–412, 423, 427, 437–438, 442–
–443, 457, 459–460, 462–465, 
474, 478–479, 486, 489, 492, 
494, 496–499, 517

Pliniusz Młodszy (Gaius Plinius 
Caecilius Minor) 115

Pliniusz Starszy (Gaius Plinius 
Secundus Maior) 32

Plutarch (Plutarchus) 118, 149, 214, 
220, 347, 360, 367

Polibiusz (Polybius) 35, 38
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Poliziano Angelo (właśc. Angelo 
Ambrogini) 71–72

Polluks (Pollux) 39, 430, 467, 470
Polymachaeroplagides 

(Polymachaeroplagides) → 
Plaut, Pseud. 364

Porcjusz Licinus (Porcius Licinus) 
27, 37–38

Postumiusz Albinus, Lucjusz 
(Lucius Postumius Albinus) 51

Priam (Priamus) 484–485
Probinus (Flavius Anicius 

Probinus) 72 
Probus (Marcus Valerius Probus) 

27, 65
Pryscjan (Priscianus) 71, 73
Pseudo-Demostenes 

(Demosthenes) 119
Ptolemeusz Soter (Ptolemaios 

Soter) 352
Pyrgopolynices (Pyrgopolynices) → 

Plaut, Mil. 364
Pytia
 Pytia (Pythias) → Terencjusz, 

Eun. 64, 131, 136, 139–147, 
149, 270, 327, 331–333, 338, 
352, 390, 401, 409, 414–415, 
419, 430, 432, 438, 467, 469– 
–472, 490, 492, 500, 502

 Pytia (Pythias), wyrocznia 
Apollina 333

R
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

150
Rousseau Jean Jacques 115
Rutiliusz Rufus, Publiusz (Publius 

Rutilius Rufus) 35

S
Sabinki (Sabinae) 391
Sagaristio (Sagaristio) → Plaut, Pers. 

301
Salustiusz (Gaius Sallustius 

Crispus) 71–72
Sanga zob. Sangasz
Sangario (Sangario) → Plaut, Trin. 

301
Sangarinus (Sangarinus) → Plaut, 

Stich. 301
Sangasz (Sanga) → Terencjusz, Eun. 

64, 131, 288, 297, 300–301, 475
Sannion
 Sannion (Sannio) → 

Terencjusz, Ad. 197, 201–204, 
283, 309, 363, 377, 427–428, 
431, 433, 462, 490, 496, 500

 Sannion (Sannio) → 
Terencjusz, Eun. 288, 302

Santra (Santra) 27
Scharffenberg Maciej 76 
Scirtus (Scirtus) → Terencjusz, Hec. 

288, 308
Scypion Afrykański Młodszy 

(Publius Cornelius Scipio 
Aemilianus Africanus, Minor) 
28–31, 35–40, 51, 54, 217

Scypion Afrykański Starszy 
(Publius Cornelius Scipio 
Africanus, Maior) 35, 216

Semproniusz Grakchus, Tyberiusz 
(Tiberius Sempronius 
Gracchus) 51

Seneka (Lucius Annaeus Seneca 
Minor, Philosophus) 115

Sergiusz Turpion, Lucjusz (Lucius 
Sergius Turpio) 51, 53

Serwiusz (Servius Maurus 
Honoratus) 53
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Shakespeare William 407 
Simon
 Simon (Simo) → Menander, 

Eun. 240
 Simon (Simo) → Plaut, Pseud. 227
 Simon (Simo) → Terencjusz, 

An. 87–93, 95–110, 112, 116, 
226–233, 257, 261–264, 289–
–291, 294, 343–344, 392, 394, 
408, 410–411, 415–416, 420, 
426, 429–431, 441, 443, 455– 
–459, 482, 504, 508, 511, 513

Simul (Simulus) → Terencjusz, Ad. 
226, 255, 324, 358

Simus (Simus) → Terencjusz, Ht. 
226, 239

Sobolewski Jan 76 
Sofokles (Sophocles) 42, 517
Sofrona
 Sofrona (Sophrona) → 

Terencjusz, Eun. 131, 144, 274, 
327, 334, 338, 474

 Sofrona (Sophrona) → 
Terencjusz, Ph. 155, 165–166, 
171, 305, 327, 334–335, 339, 
353, 396, 398, 474, 505

 Sofrona (Sophrona) → 
Menander, Her., Epitr. 334

Solon (Solon) 192, 389
Sostrata
 Sostrata (Sostrata) → 

Terencjusz, Ad. 197, 204–212, 
252, 310–311, 315, 318, 324–
–325, 337–338, 358, 474, 492, 
501, 506

 Sostrata (Sostrata) → 
Terencjusz, Hec. 175–176, 
180–182, 184–187, 191–196, 
245, 247, 318, 321–325, 400, 

425, 429–430, 433, 466, 473– 
–474, 480, 503, 512–513

 Sostrata (Sostrata) → 
Terencjusz, Ht. 111, 118–119, 
123–124, 128, 237, 318–319, 
325, 331, 345, 395, 398, 474

Sozjasz
 Sozjasz (Sosia) → Plaut, Amph. 

293
 Sozjasz (Sosia) → Terencjusz, 

An. 87–89, 108–110, 227, 288–
–289, 293–294, 511, 513

 Sozjasz (Sosia) → Terencjusz, 
Hec. 175, 183, 288–289, 308, 475

Stagiryta zob. Arystoteles
Stefanion (Stephanio) → Terencjusz, 

Ad. 250, 288, 312
Stilpon
 Stilpon (Stilpo) → Difilos 243
 Stilpon (Stilpo) zob. Chremes 

→ Terencjusz, Ph.
Storaks (Storax) → Terencjusz, Ad. 

199, 250, 288, 313
Straton (Strato) → Terencjusz, Eun. 

138
Stratophanes (Stratophanes) → 

Plaut, Truc. 364
Sulpicjusz 
 Sulpicjusz Apollinaris, Gajusz 

(Gaius Sulpicius Apollinaris) 
59, 66

 Sulpicjusz Galba, Gajusz 
(Gaius Sulpicius Galba) 51

Swetoniusz (Gaius Suetonius 
Tranquillus) 27–38, 148

Sweynheym Conrad 74
Symalion (Simalio) → Terencjusz, 

Eun. 288, 302
Syra (Syra) → Terencjusz, Hec. 175, 

178, 327, 336, 357



555INDEKS OSOB OWy

Syriskus (Siriscus) → Terencjusz, 
Eun. 288, 302

Syrus
 Syrus (Syrus) → Terencjusz, Ad. 

197–198, 203–208, 211–213, 
215, 217, 219, 250–251, 254–
–255, 283, 288–289, 309–314, 
331, 338, 427–429, 461, 463, 
468, 472, 474, 492, 496, 500, 
506, 512

 Syrus (Syrus) → Terencjusz, 
Ht. 38–39, 111, 114, 118–119, 
121–129, 198, 235, 264–266, 
288–289, 295–297, 314, 318, 
330, 345, 347–348, 409, 418, 
441, 448, 456, 460, 474, 479– 
–480, 502, 511

Szczęśliwy Los (Fors Fortuna) 431

T
Taida
 Taida (Thais) → Menander, 

Eun. 347
 Taida (Thais) → Terencjusz, 

Eun. 64, 131–142, 144–145, 
147–148, 150–153, 181, 269–
–274, 298–301, 331–334, 342, 
349–352, 360–361, 365–367, 
370, 395, 398, 401–402, 404– 
–405, 407–409, 419–420, 426–
–428, 435, 457, 463, 469, 471, 
474, 490, 494, 496, 500, 512– 
–513

Telchinowie (Telchines) 50
Teokryt (Theocritus) 150, 464
Terencjusz 
 Terencjusz (Publius Terentius 

Afer) 19–21, 25, 27–55, 57–68, 
70–78, 81–85, 87–88, 91–93, 
96–97, 102–103, 106, 108–115, 

117–120, 122–124, 126–127, 
131–133, 136–140, 143, 148–
–150, 153–154, 156, 160–161, 
163, 165, 168, 170, 175–178, 
192–195, 198, 201, 209, 213–
–215, 217, 219–220, 223–228, 
230, 233–234, 238–241, 243, 
245, 248–249, 251, 256–257, 
259–260, 264–266, 268–270, 
272, 274–275, 278, 282, 285–
–289, 291, 293–295, 298, 300, 
305, 307–308, 312–314, 317–
–322, 325, 327–328, 330–339, 
341–342, 344, 347, 349–350, 
352–353, 355–357, 359–361, 
363–369, 371–372, 375–378, 
381–386, 389–394, 397–399, 
401, 404–405, 407, 409–410, 
412, 414–417, 419–420, 423, 
425–434, 436–451, 453, 458–
–459, 461–462, 464–470, 473–
–487, 489–494, 497–501, 503, 
507–509, 511–514, 516–517

 Terencjusz Lukan (Terentius 
Lucanus) 28, 32

Thais zob. Taida
Therapontigonus Platagidorus 

(Therapontigonus 
Platagidorus) → Plaut, Curc. 
364

Thraso zob. Trazon
Thrasonides (Thrasonides) → 

Menander, Mis. 364
Tiepolo Giovanni Battista 150 
Tintoretto Jacopo 150 
Trazon (Thraso) → Terencjusz, Eun. 

64, 364
Trypućko Józef 76 
Turpiliusz, Sekstus (Sextus 

Turpilius) 346
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Tycjan (właśc. Tiziano Vecelli lub 
Vecellio) 150

Tyminiecki Konstantyn 76–77

U
Umpfenbach Franz 70, 75 

V
Voltaire (właśc. François-Marie 

Arouet) 115

W
Waleriusz
 Waleriusz Flakkus, Lucjusz 

(Lucius Valerius Flaccus) 51
 Waleriusz Maksymus, Marek 

(Marcus Valerius Maximus) 403

 Waleriusz Messala, Marek 
(Marcus Valerius Messala) 51

Warron (Marcus Terentius Varro) 
27, 35, 53, 62, 64–65, 67

Warszawska Stefania 77 
Węclewski Zygmunt 76 
Wergiliusz (Publius Vergilius 

Maro) 71–72, 464, 484
Werginia (Verginia) 392
Wincenty z Kęt 76
Wolfram Jan 76–77 
Wolkacjusz Sedigitus (Volcatius 

Sedigitus) 31, 41, 65
Wolrab Jan 76 

Z
Zawadzki Józef 76



PROGRAM
MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2014 roku wydawcą serii „Monografie FNP” jest Fundacja na 
rzecz Nauki Polskiej; książki przygotowuje do druku i dystrybuuje 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Publikacje udostępniamy również w formie e-booka. 

Ponadto tytuły wydane w poprzednich latach są zamieszczane  
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie





DOTYCHCZAS W SERII 
MONOGRAFIE FNP 

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
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