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PLAUTUS A JEHO DOBA

Plautus se svými současníky Publiem Terentiem Afrem a Statiem Caeciliem tvoří 
tro j hvězdí antické římské komedie období republiky, které znamenalo vrchol římského 
divadla a předčilo co do kvality, nápaditosti, úspěšnosti a schopnosti sdělit své myš
lenky i současnému divákovi vrchol tvorby v oblasti dramatického umění. Jako jediný 
z této tro jice pocházel Plautus z Itálie a byl svobodný. Jak Karthaqiňan Terentius, tak 
i Gall Statius byli totiž původně otroky a teprve později byli propuštěni na svobodu.

Titus Maccius Plautus pocházel z nejnižších vrstev obyvatel malého umbrijského 
městečka Sarsina ležícího na úpatí Apenin, kde se okolo roku 251 př. n. I. narodil. 
Brzy odešel do centra rodící se světové říše — do Říma. Za svého bouřlivého života 
vystřídal mnoho povolání, pracoval jako sluha v divadle, dělník ve mlýně a pokoušel 
se i obchodovat, brzy ale udělal bankrot. Nakonec zkusil psát komedie a po počáteč
ních úspěších se věnoval divadelní tvorbě až do své smrti, která ho zastihla roku 184 
př. n. I. v Římě.

Plautus za svého dlouhého života prožil jedno z nejbouřlivějších období, jakým řím
ská republika prošla. Byla to 2. punská válka se slavným Hannibalovým pochodem do 
Itálie, řadou porážek římských vojsk i konečným vítězstvím Říma a pokořením kartha- 
ginské obchodní velmoci, jež ovládala západní Středomoří téměř čtyři sta let. Byl 
svědkem i nebývalé územní expanze římské aristokratické republiky, kdy si její vítězné 
legie podrobily Hispánii i Řecko.

Za těchto vleklých válek přicházelo do Říma množství obyvatel vesnic i městeček, 
hledajících zde útočiště před žoldnéři Hannibalových vojsk, kteří pustošili italský ven
kov. Právě pro ně a pro nejnižší vrstvy římského lidu psal Plautus své komedie. Z toho 
pramenilo nejen časté používání lidové mluvy, ale i zesilování fraškovitých prvků a ko
nečně i upřednostnění okamžitého komického účinku na úkor podrobného rozpraco
vání charakterů jednotlivých postav.



Plautus napsal okolo 130 komedií, z nichž se nám do dnešní doby zachovalo bohu
žel pouze 21 úplných a asi 30 titu lů  či fragmentů dalších děl. Plautus zpracovával pro 
římské jeviště hry tzv. nové komedie a to především díla autorů žijících ve 4. stol. př. 
n. I. — komedie Menandrovy a ještě častěji díla méně známých autorů — Filemóna 
a Dífila. Kromě toho, že zeslaboval vážné prvky svých předloh a že používal často no
votvary, vkládal také do svých her zpěvné pasáže a obnovil tak prvek, který v kome
diích jeho doby již téměř vymizel. Jeho komedse by se tedy daly přirovnat k dnešním 
komediím se zpěvy. Řecké předlohy ztrácely v Plantových rukou většinou svou uhlaze
nou eleganci a jemný vtip, nabývaly ale dravé komické síly a neobyčejné svěžesti, 
jíž Plautovy hry působí na diváka dodnes.

Pokusme se nyní typově rozdělit Plautovy komedie a jmenujme u každého typu a le 
spoň ty nejznámější: Nejvíce se zachovalo tzv. komedií intrikových, především je to 
„n á š " Pseudolus, dále pak Oslí komedie, Casina, Kupec a i dnes hraná Komedie 
o strašidle. Druhý typ tvoří komedie charakterrí. Zmiňme se alespoň o Komedii o hrn
ci, jedné z Plautových nejlepších veseloher, jejíž námět posloužil známému francouz
skému dramatikovi Moliérovi pro jeho Lakomců. Sem patří i Chlubný vojín, jenž se 
stal předlohou Shakespearova Falstaffa. Mezi vážné činohry patří méně známá díla, 
jako je Komedie o skříňce, Lano či Zajatci. Nesmíme zapomenout na Blížence, které 
Shakespeare přepracoval ve svou slavnou Komedii plnou omylů.

O tom, že pro novověkou komedii měl Plautův odkaz nesmírný význam svědčí, že 
jeho náměty zpracovávalo či napodobovalo množství dramatiků mnoha národů — jm e
nujme alespoň ty nejznámější: Shakespeare, Molière, Lessing, Holberg či Kleist. Plau
tus je ale inspiračním zdrojem i nyní (komická opera B. Martinů Voják a tanečnice 
nebo opera Taškář K. Kupky). O životnosti Plautova díla hovoří ale nejjasněji stálý 
zájem divadelníků i diváků, kteří se rádi k jeho komediím vrací a to jak pro ostrý kri
tický pohled na slabosti svých bližních, tak i pro příjemnou zábavu, které Plautus byl 
a je stále zárukou.

M ichal Skřejpek
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OSOBY A OBSAZENÍ:
SIMO v  .
KALLIFO a' KenS"  starc'
PSEUDOLUS, otrok 
KALIDORUS, Simův syn 
CHARINUS, přítel Kalidorův 
BALLIO, kuplíř
HARPAX, otrok makedónského vojáka
SIMIA, otrok
FENICIE
HELIDIE, pištkyně 
AISCHRODORA

•  JIŘÍ ČEPORAN
•  VÁCLAV ROŠTLAPIL
•  JIŘÍ DOSEDĚL
•  ALEXANDR POSTLER ml.
•  JOSEF BIČIŠTĚ
•  MILAN HEŘMAN
•  ZDENĚK KRULIKOVSKÝ
•  LUBOMÍR MICHALICA
•  HELE, JA CHOŤOVA
•  MARIE PIŠTĚKOVÁ
•  EVA SNÁŠELOVÁ

ULICE V ATHÉNÁCH PŘED VELKÝMI DIONYSIEMI, O D  RÁNA DO VEČERA

DEKORACE, VLÁSENKY A KOSTÝMY VYROBILY DÍLNY TD POD VEDENÍM A. BAR- 
TOSZE, S. DOSTÁLA, K. MOLISCHE, H. BUJÁKOVÉ •  JEVIŠTNÍ MISTR B. SCHWARZ 
#  VLÁSENKY G. JANÍČKOVÁ, M. DOSTÁLOVÁ #  SVĚTLA V. ZAMARSKI, R. STY- 
SINSKI







R I M S K E  D I V A D L O

První zmínku o scénické hře provozované v Římě ¡ako součást náboženských slav
ností máme z roku 364 př. n. I. Tyto pantomimické kusy provozovali potulní etrusští 
herci.

Divadelní představení, přibližně v takové formě v jaké je známe my, jsou provozo
vána teprve asi od poloviny 3. století př. n. I. Přibližně v této době bylo totiž básníkům 
dovoleno organizovat se v Římě do kolegií, což byla zájmová sdružení a lze je velice 
volně přirovnat k pozdějším cechům.

I když tímto došlo herecké povolání oficiá lního uznání, nebylo postavení herců ve 
společnosti nijak jednoduché a lehké. Diváci sice své oblíbence vyznamenávali a za
hrnovali dary, ale často také dali přednost dostihům, pěstním či gladiátorským zápa
sům. Ve skutečnosti bylo na herce pohlíženo jako na lid i zabývajícími se nečestným 
povoláním a nejeden římský zákon zakazoval ostatním občanům vstupovat s herci do 
manželství.

Zpočátku neexistovala v Římě vlastní divadelní tvorba. Byla pouze předkládána řec
ká díla, či sestavovány jejich kompilace. O to, /<• se římské publikum mohlo seznámit 
s odkazem řeckého dramatu i komedie, se zaslou/lll průkopníci římského divadelnictví 
— Livius Andronikus, Quintus Enníus a Naevius feprve ale se jmény Marca Pacuvia, 
Lucia Accia či Tita Maccia Plauta se pojí vlastní, původní římská divadelní tvorba. 
Tragedie ani komedie ale nedošly u římského publika takové obliby jako u Řeků a ani 
tvorba římských autorů nikdy nedosáhla úrovně řeckých mistrů.

Římské divadlo se už značně podobalo našemu. Mělo výpravné dekorace s kulisa
mi i otáčivým hledištěm a oponou která se stahovala dolů, pod podlahu. Protože d i
vadla nebyla zastřešená, byli diváci chráněni před sluncem či nepohodou plachtou. 
Vstupné se v Římě neplatilo, divadelní představení byla pořádána bohatými a vlivnými 
politiky, kteří tímto způsobem usilovali o přízeň lidu a tím i o jejich hlasy ve volbách, 
jež se v Římě do množství úřadů konaly každým rokem. Vstup do divadla měl každý 
obyvatel Říma, a to bez rozdílu věku či pohlaví, jen členové senátu a šlechta měla 
vyhrazená sedadla.

První kamenné divadlo (do té doby to byla jen divadla dřevěná, stavěná často jen 
k určité příležitosti a pak bouraná) bylo v Římě vybudováno Pompeiem teprve roku 55 
př. n. I. Některá italská města měla svá stálá divadla ale už dříve, jako například 
známé Pompeie. Do dnešní doby se nám zachovala divadla z římské doby v severní 
Africe, Malé Asii, Francii a samozřejmě i v Římě, kde to je známé Marcullovo divadlo, 
postavené zetěm prvního římského císaře Augusta.

M ichal Skřejpek





PSEUDOLOVA PÍSEŇ O  SLASTECH OTROCKÉHO 2IVOTA

Toužíme, hledáme, ženem se jak blázni 
za něčím, co se nám pořád jen vzdaluje. 
Nikdo z nás neví, kdy naposled zazní 
písnička, kterou si potichu notuje.
Toužíme, hledáme, ženem se jak blázní — 
O trok se prodává, krade a kupuje.

Šance se chytáme jak stébla tonoucí, 
štveme se za štěstím a čas se zkracuje. 
Nevstoupíš dvakrát do té řeky plynoucí, 
a přece rozbít chceš to, co tě svazuje. 
Šance se chytáme jak stébla tonoucí — 
Otrok se prodává, krade a kupuje.

Opouštět jistotu a jít za vidinou —
Člověk se posté ptá, kdo je  a proč tu je. 
Snad právě proto ho potíže neminou, 
až někdy zoufale o svůj krk bojuje.
Opouští jistotu a jde za vidinou —
Otrok se prodává, krade a kupuje.

J. POCHMON
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