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VICTOR
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1. Comedia plautină Mostellaria este bazată pe o lungă serie de minciuni
improvizatede sclavul Tranio, care, în disperarede cauză, încearcă să ascundă de
stăpânulsău Theopropides,întors pe neaşteptatedin străinătate,starea de decădere
moralăîn care trăia Philolaches,fiul stăpânului.Aşadar,acţiuneaeste dezvoltatăîn
jurul momentuluiÎntoarceriidin străinătatea bătrânuluistăpân. Revenirealui este
anunţatăindirect,chiar din prima scenă, de către Grumio,un seruus rusticus, care
are o disputăfoarteaprigă cu Tranio,sclavulintrigant.Grumiose revoltăîmpotriva
traiului desfrânatprin care Philolachesşi prietenii săi rujneazăaverea părintească,
dar această atitudine este reprimată energie de către Tranio, adevăratulscelerum
caput al comediei. Scena iniţială a fost caracterizatăca foarte reuşită, prin ea
spectatorulfiind introdusex abrupto în lumeacarnavalescă,satumalicăa comediei.
Ea este foarte agitată, dinamică,plină de comic de limbaj şi de situaţie.Altercaţia
dintreTranio şi Grumionu se menţinela nivel verbal,ci foarte repede se ajunge la
o pălmuialăîn toată legea (10-11. GR.Perii. cur me uerberas? TR Q.tl.iauiuisş.
2. Mostellaria este, cu siguranţă,una dintre cele mai bune cOţflediiplautine,
iar scena de debut, la care ne-am referit mai sus, sintetizeazăînt\tun mod strălucit
arta comediografuluioriginar din Sarsina. Iată ce afirmă, în acest sens, E. Cizek
(1994): "Obiectivul principal al lui Plaut nu rezidă în comedia de moravuri...
Universul imaginar plautin nu este satiric sau educativ, cifarsesc, de natură
manifestexpresionistă
... Farsesculdominăcu autoritatecomediileplautine"(p. 77);
"Comicul incandescent,farsescul expresionist,cu variate reverberaţiişi multiple
efecte «pirotehnice»,iată obiectivele principale ale lui Plaut" (p. 81). In mod
similarse pronunţaseanterior şi BarthelemyTaladoire(1956, p. 271), susţinândcă
teatrul lui Plaut nu străluceşte nici prin profunzimea gândirii, nici prin
originalitatea observaţiei psihologice, dar că, în schimb, Plaut a dispus cu o
inegalabilămăiestriede toate resursele de a crea râsul, simţindfără greş publicul
spectator şi nevoile lui şi revelându-se astfel ca un creator cu totul original.
Majoritateaexegeţilorcare au apreciat comediilelui Plaut ar putea fi de acord u
aceste afirmaţii. De exemplu, Jean Bayet (1965/1972, p. 90) afirmă: "In
schimburilede glume şi în atacurile injurioase,în lăudăroşeniileşi victoriilepline
de vanitateale sclavilor,în quiproquo-iui,în bufoneriie limpedecă Plaut n-a avut
altă măsurădecât veseliaspectatorilor".
ALlL,t. XLIV-XL
VI,2004-2006,
Bucureşti,
p.227-246
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Totuşi, considerăm că această viziune poate fi îmbunătăţită în mod
semnificativ.Vom încerca să arătăm în acest articol că valoarea comediilor lui
Plaut şi succesul de care ele s-au bucurat de-a lungul Antichităţiise datoreazăîn
mare măsură modului extrem de ingeniosîn care comediografula conectat lumea
comediilor sale la sistemul valorilor tradiţionale ale mitologiei şi ale eposului
greco-roman. Altfel spus, în cele ce urmează ne vom ocupa de dimensiunea
intertextuală,parodică a creaţiei plautine. Paginile de faţă se revendică în mod
special din contribuţiilelui E. Frănkel (1922),Maria FranciscaBăltăceanu(1966)
şi ale regretatuluiprofesor 1. Fischer (1971), care au intuit cel mal bine această
trăsăturăa comediilorplautine.
3. Comediileculte ale Antichităţiiau apărut ea o reacţie parodică la operele
scrise ]n stilurile Înalte. Deşi acesta este un adevăr general acceptat (cazul lui
Aristofan este cât se poate de instructiv), majoritatea autorilor din bibliografia
plautină au remarcat doar în treacăt existenţapasajelor parodice în comediilelui
Plaut (cf Jean Bayet, 1965/1972,p. 90; E. Cizek, 1994,p. 83).
E. Frănkel este unul dintre puţinii exegeţi care s-au ocupat în detaliu de
elementele greceşti la Plaut. Aşa cum arată acest autor, problema prezenţei
elementelor greceşti: mitologice, epice sau de altă natură, în comedia latină a
suscitat de-a lungul timpului explicaţiidiverse şi chiar contradictorii(E. Frănkel,
1922,p. 89). Pe de o parte, s-a consideratcă referirilela realităţilemitologiceau
existatîn comediilegreceşticare au servit ca modelepentru comediografiilatinii şi
că Plaut le-a preluat ca atare, rară a se preocupadacă publiculsău le va înţelege,iar
Terenţiu le-a eliminat. Această opinie se bazează pe aprecierea că în perioada
preelasieămitologianu era bine cunoscutăla Roma. De cealaltă parte, E. Frănkel
însuşi apreciază că lucrurile stau invers, că Terenţiu este cel care a scris în
conformitate cu modelele sale din comedia greacă medie şi nouă, iar Plaut a
introdus diverse inovaţii, Între care şi numeroase referiri în spirit parodic la
elemente mitologice şi epice ca acelea din pasajele despre care vom discuta în
continuare.
Apreciereacă publicul roman din vremea lui Plaut şi Terenţiu nu era întru
totul pregătitpentru reprezentaţiidramaticeculte, serioase,rafinate,rămânedesigur
valabilă. Ştim că spectatoriiadesea se plictiseau şi nu pregetau să abandonezeo
comediecult:",dacă aflau că în apropierese dau lupte de gladiatori.Totuşi,cealaltă
afirmaţiecare a fost dedusă de aici, anume că romanii erau străini de mitologiaşi
realităţilegreceşti,trebuie corectată.Influenţagreacă s-a exercitatasupra romanilor
relativde timpuriu,Întâiprin intermediuletruscilor(sec. al V-leaî.Hr.), apoi direct.
Există mărturiiarheologice(inscripţii,picturi)care atestă că romaniiîncepuserăsă
cunoascălegendeledin ciclul troian încă prin mijlocireaetruscilor.Plebea romană,
chiar din primele secole ale republicii,a devenitfoarte pestriţă ca origine şi, deci,
deschisă influenţelor greceşti, nefiind foarte legată de vechile tradiţii italice.
Afluxul de populaţie venită dinspre coloniilegreceşti din sudul Italiei, apoi din
Greciacontinentalăşi din insule,aducecu sine legendelegreceşti,care,în parte, s-au
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contopit cu cele indigene, formând legendele cunoscute la Roma în perioada
clasică, Dincolo de certele diferenţe de civilizaţie dintre Grecia şi Roma în
perioada despre care discutăm,nu trebuie să uităm că ele făceau parte din spaţiul
culturalmediteranean,care avea la bază o serie de valori comune.
4. În general,parodialiterarăesteînţeleasăca fiind o operăîn care suntpreluate
personajele,temele sau mijloaceleartisticedin altă operă, cu scopulde a se obţine
efectecomicesau satiriceorientatespregenulliterardincare facepartetextulparodiat.
Aşadar,în c::zulparodieiiesedeosebitde pregnantîn evidenţădimensiunea
autareflexivă
a literaturii.In acestsenssuntfoarteutileprecizărilefăcutede UmbertoEco (1979/1991,
p. 227), care se referă la parodiileliterareunde sunt modificateradicaltrăsăturile
personajelorparodiate:"Să ne închipuimun musicalinspiratdin Cei trei muşchetari,în
care însă Richelieueste un dansatorde tango,iar d' Artagnanse căsătoreştefericitcu
Milady... după ce a vândutunui cămătarbijuteriilecu diamanteale Anei de Austria".
&0 afirmăcă, în asemeneasituaţii,parodiaacţioneazănu asuprapersonajelor,aşa cum
au fost ele conceputede creatorullor, ci asupraunorpersonajedevenitemitice,careau
trecutdin operaoriginalăîntr-unrepertoriuenciclopedicgeneralizat,"Multălumenu a
cititniciodatăCervantesşi totuşicunoaşteun personajal enciclopedicicarese numeşte
Don Quijoteşi care avea proprietateade a fi slab, nebun şi spaniol.Asupraacestor
tipurigenericeacţioneazăparodia".(Eco 1979/1991,p. 227).
5. Referirilela personajemitologicesau epice care apar la Plaut se înscriu,în
majoritatealor, în categoriasugeratămai sus de U. Eco: luppiter, Iunona,Mercur,
Vulcanus, titanii, Hercule, Gerion, Penteu, Dirce, Ahile, Hector, Priam, Ulise,
Hecuba, Medeea, Agathocles, Lycurgus, Alexandru cel Mare şijmulte alte
personajeau intratîn lumeacomediilor lui Plauttrecândprin ceea ce.STanumit mai
sus "un repertoriu enciclopedicgeneralizat", un fel de nucleu de' informaţii de
fundal general valabile pentru populaţiile italice şi greceşti din spaţiul
mediteranean.Iată câtevapasajepentru ilustrareacelor afirmatemai sus, prezentate
în câteva categoriitematice.
5.1. Prima categoriear putea fi numită Suferinţa sau dificultă,til prin care
trece un personaj sunt comparatecu cele ale unor" înaintaşi celebri". In scena de
debut a comedieiPersa îl vedem pe sclavul Toxilus,personajulprincipal,care se
confruntă cu eterna problemăa tinerilorÎndrăgostiţidin comediilevremii: nu are
suma de bani necesarăpentrua se putea bucura de dragosteaiubitei sale, care este
curtezană şi sclavă a unui leno. Toxilus dă glas disperării sale, afirmând că
suferinţa unui îndrăgostitlipsit de bani (amans egens) este mult mai grea decât
muncile lui Hercule: el ar prefera să lupte cum apro Aetolico, cum auibus
Stymphalicis,cum Antaeo decât cu zeul Amor, şi asta pentru că nu găseşte pe
nimenicare ar putea să-Iîmprumutecu bani:
Persa1-6
TOX.Quiamansegensingressusestprincepsin Amorismas,
superauit
aerunmissuisaerumnasHercu1i.
namcumleone,cumexcetra,cumceruo,cumaproAetolico,
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cumauibusStymphalicis,
cumAntaeodeluctarimauelim,
quamcumAmore:itafiomiserquaerendo
argentomutuo,
necquicquam
nisi'nonest' sciuntmihirespondere
quosTOgO.
Imediatintră în scenă Sagaristio,un amic al lui Toxilus. În conversaţiacare
are loc, Toxilus îşi mărturiseştesuferinţa, spunândcă a fost rănit în Înfruntareacu
Venus şi că zeul Cupidon i-a străpuns inima cu o săgeată. Auzind acestea,
Sagaristioface referire la condiţiasocialăa amiculuisău, exprimându-şimirarea că
un sclav oarecare, cum este Toxilus, are parte de astfel de trăiri. De-a lungul
timpului, acest pasaj şi altele asemănătoareau fost interpretatela noi în spiritul
"materialismuluidialectic", afirmându-secă Plaut zugrăveştecondiţiile grele de
viaţă ale sclavilor,cărora le erau interzisepână şi cele mai fireşti sentimenteumane
etc. etc. Desigur că acest tip de interpretare este cu totul străin de spiritul
comediilor plautine. Adverbul autoreflexiv hic "aici" din replica tam serui hic
amant? nu Înseamnă "aici, la Roma", eventual în opoziţie cu "în altă parte, de
exemplu,în Grecia,unde sclavii o duc mai bine". Hic îşi contureazăsensulintrând
într-o opoziţietacită prin care este sugerată distincţiadintre lumea reală şi lumea
fictivă, carnavalescă,saturnalicăa comediilorplautine. Altfel spus, Sagaristiose
miră că aici, în această piesă, există un sclav care dă glas dragosteisale, folosind
un limbajatât de elevat. Dacă ar fi fost un personajmitologic,un erou, şi dacă ar fi
fost Într-otragedie, era de înţeles, dar un sclav, Într-o comedie...? În conformitate
cu această interpretare,prin statutul personajuluiSagaristio este evidenţiat acel
clivaj constitutiv al discursului teatral, numit În literatura de specialitatedubla
enunţare teatrală: pe de o parte, Sagaristio participă cu o anumită funcţie Ia
desfăşurareaacţiunii,la nivelulintrascenic,iar pe de altă parte, câteodată,el devine
un fel de receptor al aceleiaşi acţiuni, adică se situează în afara acestei acţiuni,
percepând-oca atare, deci ca pe un fenomenestetic.În acest fel, el se ÎnscrieÎntr-un
nivelul de comunicare superior, nivelul extrascenic, şi vine În întâmpinarea
spectatorilor,cărora le propuneun model de receptareşi de interpretarea ceea ce ei
văd pe scenă. Menţionezcă acest gest nu este unul singular. În orice comedie
plautinăexistă cel puţin un personajcare face astfel de gesturiprin care "amestecă"
cele două nivele de comunicare'. In continuareToxilus declară că nu vrea să se
opunăvoinţeizeilor,aşa cumau procedat,Înaintealui,titaniiiquasi Titanîş,care s-au
revoltat împotriva zeilor olimpici, iar Sagaristio, recurgând la o metaforă
ridiculizantă - ulmeae catapultae - îl avertizează pe prietenul său asupra
pedepselorcare îi aşteaptăpe sclaviineascultători:
Persa24-28
SAG.Ergoedepolpalles.TOX.Saucius
factussumin Venerisproelio:
sagittaCupidocorrneumtransfixit.
SAG.lamseruihicamant?
TOX.Quidegofaciam?disneaduorser?
quasiTitanicumeisbelligerem
quibussatessenonqueam?
SAG.Videmodo,ulmeaecatapultae
tuomnetransfigant
latus.
I Cf.AnneUbersfeld
(1996,p. 106),pentrunoţiunea
dedublăenunţare
teatralăşi distincţia
dintreceledouăniveledecomunicare
teatrală:
intra-şiextrascenic.
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În ambele pasaje de mai sus se observăo alternanţăfulgerătoareÎntre referiri
la realităţi majore, epice sau mitologice,şi realităţi concrete şi banale. În primul
pasaj, după ce menţionează câteva dintre muncile lui Hercule, Toxilus trece
asindeticla problemasa, lipsa banilor (itafio miser quaerendo argento mutuo).În
cel de-al doilea,intervenţiilelui Sagaristiovizeazăaspectecât se poate de banale şi
prozaice: condiţia fizică, de sănătate (palles), condiţia socială (serutş, apoi
pedepselecare îi ameninţăpe sclavi (ulmeaecatapultae). Cum am arătat mai sus,
toate acestea alterneazăcu referirilelui Toxilus, aparent foarte solemne,la Venus,
Cupido, cor meus, di, Titani. Vom vedea în continuarecă acest fel de alternanţe,
discontinuităţi,reprezintăprocedeuldominantal stiluluiplautin.
În fragmentul următor apare un senex văduv, Periphanes, care vorbeşte
despre chinurile pe care le-a îndurat din partea răposatei sale soţii, susţinând că
aceste chinuriau fost de şase ori mai grele decât muncilelui Hercule. Aici apare o
figură frecventăla Plaut: identificareaneaşteptată,izbitoare,Într-uncontextîn care
o comparaţiear părea mai firească. Periphanesnu se compară cu Hercule, el nu
spune quasi Hercules egofoi, ci se identificăde-a dreptul
'ţ.., cu acest erou mitologic:
Hercules egofui. E. Frănkel(1922,p. 35) considerăcă acest tip de identificărisunt
uersusplautinissimi,aducând şi alte exemple(Truc 788 ego era paries; Mere 361
muscastmeuspater):
Epid 178-179
PER.Herculesegofui,dumillamecumfuit;"
nequesextaaerumnaacerbiorHerculi,quamillamihiobiectast.
În comediaMercator,îl vedempe Charinus,tânărulîndrăgostitş{lipsitde bani,
carecomparăchinurilesalecu supliciulpe carei l-anaplicatbacchantelelui Penteu:
Mere469-471
CHAR.PentheumdiripuisseaiuntBacchas:nugasmaximas
fuissecredo,praeutquopactoegodiuorsusdistrahor.
curegouiuo?curnonmorior?quidmihistin uitaboni?
De asemenea, in comediile lui Plaut apar numeroase referiri similare la
personaje celebre din epopeile homerice. Iată un fragment transmis indirect, din
prologulpierdut al comedieiBacchides,care se .asortează" foarte bine cu pasajul
de mai sus. Personajulprologuluicomparăsuferinţeletânărului îndrăgostitcu cele
ale lui Ulise care, timp de douăzeci de ani, a îndurat tot felul de cazne şi a trecut
prin multe peripeţii, spunând că tânărul din comedia de faţă îl întrece cu mult pe
Uliseîn aceastăprivinţă:
Bacch21-23
Vlixemaudiuifuisseaerumnosissimum,
quiannisuigintierransa patriaafuit;
uerumbieadulescens
multoVlixemanteit.
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5.2. A doua mare categorie s-ar putea numi ,,!:erjormanţele" unui personaj
sunt comparate cufaptele unor" înaintaşi celebri". In Mostellaria, sclavulTranio,
nu face altceva decât să amâne aflarea adevărului de către stăpânul său
Theopropides,inventândnoi şi noi minciuni.Totuşi,la un momentdat, el ţine un
scurt monolog în care compară "isprăvile"sale cu marile fapte de arme ale lui
Alexandrucel Mare şi ale lui Agathocles:
Most775--777
TR.Alexandrum
magnumatqueAgathoclem
aiuntmaximas
duoresgessisse:quidmimfiettertio,
qui 501u5
faciofacinoraimmortalia?
Următorul pasaj este din Pseudolus, capodoperaindiscutabiIăa lui Plaut.
Această comedie este cu adevărat unică în tot corpusul plautin, pentru că, pe
parcursulprimelor circa 900 versuri, adică mai mult de jumătate din toată piesa,
sclavul-intrigantnu face altceva decât să anunţe cUA
anticiparepentru toată lumea
"marilesale fapte, care îi vor aduce o glorieeternă".In fapt, Pseudolusurmeazăsă-I
păcăleascăpe ZenaBallio şi să o obţinăpe curtezanaPhoeniciumpentrutânărul său
stăpân, Calidorus. Sclavul îi avertizeazăîn repetaterânduri pe spectatori,apoi pe
adversariisăi: Ballio şi bătrânul său stăpân Simo.După ce a făcut tot ce i-a stat în
putinţăca să divulgeplanurileale, el încheieniştepariuricu Simo,angajându-sesă
îndeplineascătot ce a promis. In acest fel, el îi stârneşteo mare admiraţielui Simo,
determinându-lpe bătrân să compare isprăvile anunţate cu faptele de arme ale
regelui Agathocles(531-532). Menţionezcă prin versurile533-534 de mai jos se
realizează o trecere fulgerătoare de la elementele şi tonul stilului înalt la nişte
realităţi cu totul umile şi specificevieţii sclavilor:după ce şi-a exprimatadmiraţia
fără margini, Simo îl avertizeazăpe sclavul său că, dacă nu se va ţine de cuvânt,
atunci el va fi pus să învârtă roata de moară,una dintrecele mai severepedepse la
care erau supuşi sclavii:
Pseud531-534
SIM.Siquidemistaecopera,ut praedicas,
perfeceris,
uirtuteregiAgathocliantecesseris.
sedsi nonfaxis,numquidcausaest,ilico
quinte in pistrinumcondam?
Într-una dintre primele scene ale comedieiMenaechmi,fratele geamăn din
Epidamnumapare cu mantila pe care a furat-o de la soţia sa ca să o ducă în dar
curtezaneiErotium pe care o frecventa şi declară că pericolele la care s-a expus
furând această mantilă sunt mult mai mari decât pericolelepe care le-a înfruntat
Herculeatunci când a obţinutcingătoarealui Hypolit:
Men199-201
MEN.Nimioegobancpericulo
surrupuihodie.meoquidemanimoab Hippolytasubcingulum
Herculeshaudaequemagnoumquamabstulitpericulo.
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Alte pasaje din aceeaşi categorie sunt Bacch 810811 (CHRYS.Aha,
Bellorophontemtuos mefecitfilius: egomettabellas tetuli ut uincirerş, Aulul 704
(STR.ego sum ilie rex Philippus. o lepidumdiemş,Rud 931-932 (GR.apud reges
rexperhibebor... imitaborStratonicumş.
Spre finalul comediei Casina, atunci când farsa jucată pe seama bătrânului
Lysidamusşi a lui Olympio uilicus era În toi, servitoareaPardaliscaapare în faţa
spectatorilor, anunţându-i că această păcăleală este mai memorabilă decât
Întrecerilede la Nemea şi din Olimpia.Desigur,în acest fragmentse abuzeazăde
polisemia substantivului ludus, care, între altele, Înseamnă atât "farsă", cât şi
"competiţie,Întreceresportivă".Rezultatuleste un joc de cuvintegreu traductibil:
Cas759-762
PARD.NeepolegoNemeaecredonequeegoOlympiae
nequeusquamludostamfestiuosfieri
quamhic intusfiuntludiludificabiles
seninostroet nostroOlyrnpioni
uilico.
În comedia Poenulus, tânărul Agorastocleseste atât de fericit că iubita sa,
curtezana Adelphasiurn,se dovedeşte a fi, în realitate, fiica lui Hanno, care a
promiscă i-o va da de soţie,încât îşi pierde "uzul raţiunii",Între multeleincoerenţe
şi enormităţi pe care le debitează se numără şi următoarele pasaje, în care
Agorastoclesse crede "mai Iuppiterdecât Iuppiter":
Poen1191[...J 12191220
AG.OmniafacietIuppiterfaxo,nammiest obnoxiuset memetuit.
[...] Patruemi,ita medi amabunt,ut ego,si simIuppiter,
iamhercleegoillamuxoremducamet Iunonemextnidam
i' foras.
În aceeaşi scenă, tânărul care este în extaz admirându-şi iubita, exclamă că
doar Apelles şi Zeuxis, cei mai mari pictori ai Antichităţii,ar fidemni să picteze
aşa o frumuseţe:
Poen1271·_·1273
AG.O Apella,o Zeuxispictor,
curnumeroestismortui,hocexemplout pingeretis?
namaliospictoresnilmororhuiusmoditractareexempla.
Alte câteva locuri similare sunt acelea În care un meşteşugaroarecare, un
medic sau un bucătar, aşadar un personajsecundar,se laudă cu performanţelesale
profesionale.Şi în acest cazurigrotesculatingecote dintre cele mai Înalte.Bătrânul
din Menaechmiapare aducândun vracipentru ginerelesău pe care îl credeanebun.
Socrul lui Menaechmusrelatează laudelemedicului,care susţinusecă este atât de
faimos, încât chiar şi zeii Esculap şi Apolo apeleazăla serviciilesale. Totuşi, din
ultimul vers al fragmentuluide mai jos se vede clar că bătrânulnu pune mare preţ
pe "publicitatea"pe care şi-o făcea medicul:
Men884-887
SEN.odiosustandemuixab aegrotisuenit,
ait se obligassecrusfractumAesculapio,
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Apolliniautembraehium.nunceogito,
utrummedicamduceremedieuman fabrum.
În Pseudolus există o scenă întinsă, care nu are legătură cu acţiunea
comediei,în care leno Ballio se întoarce de la piaţă aducândun bucătar angajat să
pregăteascămasa de sărbătoare.Ca şi bătrânul din fragmentulde mai sus, Ballio
este nevoit să suporte o avalanşă de laude absolut fantasmagorice:Între altele,
bucătarulpretinde că nici măcar zeii olimpici,în frunte cu marele Iuppiter,nu se
înfruptă din mâncarea"delicioasă"pe care o găteşteel, ci se mulţumescnumai cu
aburul care se ridică la cer. Apoi bucătarul compară arta sa cu cea a vrăjitoarei
Medeea, susţinând sus şi tare că hrana pregătită de el are puteri magice,
intinerindu-ipe cei care o gustă:
Pseud845-846[...] 868-871
BAL.Sinusquamis coctum,quidnameenatIuppiter?
COc. It incenatuseubitum.BAL.1in maIamerucem.
[...] COc. Quiasorbitionefaeiamegohodiete mea,
itemut MedeaPeliameoncoxitsenem,
quemmedicamento
et suisuenenisdicitur
fecisserursusex seneadulescentulum.
Destul de numeroasesunt pasajeleîn care reperulcu care se face comparaţia
este luat din epopeilehomerice.Cel mai interesantfragmentdin această categorie
este marele monologal sclavuluiChrysalusdin Bacchides(925-972). De-a lungul
comediei,Chrysalusa desfăşuratun întreg arsenalde şiretlicuripentru a-l păcăli pe
bătrânul său stăpân Nicobulus şi a obţine suma de care are nevoie tânărul
ÎndrăgostitMnesilochus.Atuncicând rămânesingurpe scenă,după ce Nicobulusa
intrat în casă pentru a aduce suma de bani şi a o încredinţa sclavuJuicare îi
umpluse capul cu minciuni, Chrysalus ţine un memorabilmonolog, o adevărată
harababură eroi-comică, în care găsim o sumedenie de inexactităţi şi
inconsecvenţe,iar personajelecomediei de faţă sunt amestecate,identificate,cu
aproape toţi eroii din lliada: scrisoarea mincinoasă este calul troian, bătrânul
păcălit este Priam, soldatul căruia Mnesilochusi-a luat amanta este Menelau,
Mnesilochuseste Alexandru sau Paris, Chrysalusînsuşi este în acelaşi timp şi
Agamemnon,şi Ulise (Bacch 935-936 has tabel/as obsignatas consignatas quas
fero non sunt tabellae, sed equos quem misere Achiui ligneum; 946-947 miles
Menelaust,ego Agamemno,idem VlixesLartius, MnesilochustAlexander,qui erit
exitio rei patriae suaeş. În primeleversuri ale acestuicântec;sclavulrememorează
celebrelefapte de arme care alcătuiescciclul troian,pentru a conchidecă eforturile
pe care le-a depus el însuşi, încercândsă-I păcăleascăpe Nicobulus,sunt mai mari
decât cele ale eroilorhomerici!Este de remarcatfaptulcă strădaniileluptătorilorde
la Troia sunt calificateprin sintagmaridiculizantătermentumpedibus,
Bacch925-930
CHR.Atridaeduofratrescluentfecissefacinusmaxumum,
quomPriamipatriamPergamumdiuinamoenitummanu
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armis,equis,exercituatqueeximiisbellatoribus
millecumnumeronaniumdecumoannopostsubegerunt.
nonpedibustennentofuitpraeutegoerumexpugnabo
meum
sineclassesinequeexercituet tantonumeromilitrun.
Apoi Chrysalus din nou se compară pe sine însuşi cu Ulise, evocând
peripeţiilecare au stat la baz.:'!Odiseei:
Bacch949-951
Vlixemaudiui,ut egosum,fuisseet audacemet malum:
«În»dolisegoprensussum,ilIemendicanspaeneinuentusinteriit,
dumibi exquiritfataIliorum;adsimilitermihodieoptigit.
În comedia Pseudolus, sclavul genial, după ce a fost comparat de către
stăpânul său cu regele Agathocles(v. supra), este numit, tot de Simo, cu aceeaşi
doză de admiraţie,meus Vlixes(1063; 1244).
Ne vom opri mai mult asupra unor pasaje din comediaStichus,în care apare
Pinacium, un puer în ipostaza de seruus currens, aducând din port vestea
Întoarceriidin străinătatea lui Epignomusşi Pamphilippus.Aşadar, Pinaciumse
grăbeşte să aducă această veste fericită stăpânei sale Panegyris, soţia lui
Epignomus.Lungul monologcu care sclavulîşi face apariţia abundăîn tot felul de
inconsecvenţeşi atitudinicomice ale personajului.De exemplu,acest umilpuer se
compară ba cu zeul Mercur, Iouis nuntius, ba cu Talthybios, crainicul lui
Agamemnon,tratându-lepe cele două personajecu destulde multă aroganţă:
Stich294-295[...] 303-307
PIN.Mercurius,
Iouisquinuntiusperhibetur,numquamaeque
patri
suonuntiumlepidumattulitquamegonuncmeaeeraer).ootiabo:
[...] eramqueex maeroreeximam,benefactamaiorummeum
exaugeamatqueillamaugeaminsperatoopportuno
bono:
contundam
factaTalthubicontemnamque
omnismmtios;
simulque[ad]cursurammeditabor[me]ad ludosOlympios.
sedspatiumhac occidit:breuestcurriculo;quammepaenitet.
Cum se vede din ultimul vers (307), elanul lui Pinacium este "sabotat" de
scurtimeatraseului pe care îl avea de parcurs: încă o alăturare grotescă a unei
referiri la realităţi cât se poate de banale şi concretetspatium... breuest curriculoş
cu nişte tirade de o mare solemnitateaparentă.
Credem că merită să ne oprim în mod special asupra sintagmeibene facta
maiorum meum (303) din fragmentul de mai sus. La prima vedere, această
sintagmăapare rară niciojustificare,pentru că nicăieriîn tot restul comedieinu se
mai face vreo referire la înaintaşi propriu-zişiai lui Pinaeium. Am văzut, în
schimb, că sunt menţionaţi Mercur, crainicul zeilor, şi Talthybios, crainicul lui
Agamemnon.Am văzut, de asemenea,că Pinacium"se ia la Întrecere"cu ei. După
părerea mea, în acest monologPinaciumse manifestăca un personaj conştientde
faptul că (1) el este personajÎntr-opiesă de teatru, şi că (2) această piesă, la rândul
ei, se ÎncadreazăÎntr-otradiţie literară bogată,cum este aceea a literaturiigreceşti.
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Aşadar, acesta este încă un pasaj în care sunt confundateintenţionatcele două
niveluri de comunicare: intrascenic şi extrascenic. Ca şi în alte fragmente
comentatemai sus, această confuziese constituieÎntr-unprocedeuartistic specific
stiluluiplautin, având o funcţionalitateprecisă:aceea de a-i determinape spectatori
să perceapă ceea ce ei văd pe scenă ca pe un fenomenestetic. In consecinţă,dacă
punem întrebarea "Cine sunt înaintaşii lui Piancium?",răspunsulcare se impune
este: Mercur şi Talthybiosalcătuiescdinastiapersonajelormitologiceşi literaredin
care se revendică acest puer plautin. Este adevărat că, de-a lungultimpului,piesa
Stichus nu a beneficiat de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor,fiind
consideratăuna dintre comediileminore ale sarsinatului.Interpretărilede mai sus
pe margineascenei cu Pinaciumîn ipostazade seruus currens arată însă că aiei pot
fi descoperite indicii solide asupra poeticii plautine (v. şi 538 ANT. apologum
agere unum uolo; 541 EPIG. Miror quo euaslfrustapologus; 544 EPIG. Perge
porro. praesens hic quidem est apologus). In lucrarea Structuri şi strategii
comuntcaţionaleîn comediilelui Plaut (în curs de apariţie) am examinateorpusul
plautin urmărind frecvenţaaltor elementespecifice lui Plaut. Am constatatatunci
că, Într-oclasificaredin acest punct de vederea eelor 20 de comedii,Stichusocupă
locul al doilea, imediat după capodoperaPseudolus. Cu alte cuvinte, în Stichus,
prelucrarea plautină s-a exercitat mai mult decât în toate celelalte comedii, cu
excepţialui Pseudolus.
E. Frănkel (1922, p. 22) compară versul 305 din fragmentulde mai sus
contundamfacta Talthubi,- eu următorulvers transmis indirect din Friuolaria, o
comedie atribuită lui Plaut, dar care nu s-a păstrat integral- Superaboqueomnis
argutando praejicas. Pornindde la aceste exemple,învăţatulgermanapreciazăcă
Plaut avea o preferinţă pentru anumite scheme inventate de el, pe care le aplica
adesea atunci când voia să "înnobileze"performanţeleunui personaj oarecare,
recurgând la comparaţiigroteşti: .Plautus, um die Leistungenseiner handelnden
Personen mit Hilfe skurriler Komparationzu erhohen, aus eigener Vorliebe ein
ganz bestimmtes Schema anwendet und ihm Inhalte gibt, die er in seinem
Originalennicht vorfand",
6. De-a lungultimpului,pentru problemasurselorşi a modelelorlui Plaut au
fost propuse soluţii diferite.O mare parte a exegezeia insistat asupra legăturiide
continuitatedintre comediileplautine şi reprezentăriledramaticepopulare italice
preliterare, rustice: satura, atelana, mimul, vorbind, pe urmele lui Horaţiu (Serrn
1.7.32), despre italum acetum, care ar fi elementul esenţial comun atât farselor
populare italice, cât şi comediilorplautine (BarthelemyTaladoire, 1956). Există,
însă, şi opinia opusă, potrivit căreia rădăcinilecomediei latine trebuie căutate în
primul rând în comedia greacă cultă. Acest punct de vedere a fost susţinut,între
alţii, de către I. Fischer (1971, p. 78): "Le modele des premieresrepresentations
sceniques romaines etait, sans aucune doute, le theâtre grec et il vaut mieux
considererces representationscommedes reactionscontrele theâtre «rustique»que
de leur assigner le rele de continuatricesd'une tradition populaire". Fiind întru
totul de acord cu afirmaţia de mai sus a profesoruluiFischer, am putea adăuga
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faptul că, de-a lungul Antichităţii,reprezentăriledramatice populare au avut o
evoluţieparalelă cu cea a comediilorculte. Spectacoleleculte eraujucate de actori
profesionişti(care, dc regulă, erau sclavi),în cadrul unui contract dintre stăpânul
trupei şi autorităţile urbane. În plus, o comedie cultă era adesea urmată de
reprezentareaunei atelane sau a unui mim, de către o trupă improvizată.ad hoc, din
care puteau face parte şi cetăţeniromani.
Revenind la pasajele plautine comentate mai sus, credem că se poate
desprinde concluziacă toate aceste referiri la elemente mitologicesau epice sunt
realizateÎntr-un stil foarte personal şi unitar. Cu o oarecareîndrăzneală,am putea
spunecă "matricea"comunăpentru o mareparte a fragmentelorde mai sus poate fi
sugerată prin expresiapopulară româneascămai dihai: am văzut că durerea unui
îndrăgostit este mai dihai decât muncile lui Hercule, decât supliciul lui Penteu,
decât greutăţile şi nefericirealui Ulise; "relele tratamente" suportatede un senex
văduv din partea răposateisale soţii au fost mai dihai decât aceleaşimunci ale lui
Hercule;intrigileşi minciunileunui sclav sunt mai dihai decât glorioaselefapte de
arme ale unor regi ca Agathocles,Alexandrucel Mare,ale lui Herculeşi ale tuturor
eroilor de la Troia; o farsă cu puterniceconotaţiiobsceneestemai dihai ca întrecerile
nemeeneşi cele olimpice;un bietpuer care face pe curierulse crede mai dihai decât
zeulMercurşi decâtTalthybios,crainicullui Agamemnon.Această.nevoie" constantă
a personajelorde a se raportala înaintaşicelebri din tradiţia literară şi mitologică,
asigurându-şiastfel "legitimitatea",poate fi consideratăde asemeneaun element
plautin,În acest fel personajelelui Plautcultivăcu consecvenţăacea confuzie dintre
nivelele de comunicareintra- şi extrascenic.Am arătat mai sus că tWtcţionalitatea
acestuiprocedeueste aceeade a inducespectatorilorreflexulde a percepeacţiunea
pe care o văd pe scenă cu o detaşareestetică.Legăturadintre un personajplautin şi
tradiţia literar-mitologicădin care el se revendicăse face într-un med care afişează
intenţionat lipsă totală de rigoare şi precizie filologică: Vlixemaudiui fuisse
aerumnosissimum.:Vlixemaudiui, ut ego sum, fuisse et audacem et malum...
AlexandrummagnumatqueAgathoclemaiunt maximasduo res gessisse... Pentheum
diripuisseaiunt Bacchas.Ne referimla vocabuleprecumaudiui, aiunt etc. prin care
este mimată o cunoaştere indirectă a modelelor, din surse de "mâna a doua".
Folosind conceptele introduse de Umberto Eco, am putea spune că astfel se
sugereazăfaptul că personajele-model,asupra cărora acţioneazăparodia, au trecut
din opera originarăÎntr-unrepertoriuenciclopedicgeneralizat.
Aşadar, considerăm că numeroasele referiri la elemente mitologice care
există în comediileplautinenu au fost preluateca atare din modelelegreceşti(unde
personajemitice sau epice apar menţionatede mult mai puţine ori şi în cu totul alt
fel de registru stilistic),ci ele sunt contribuţiiale lui Plaut, create, aşa cum susţine
E. Frănkel (1922, p. 86), cu scopul precis de a spori grotescul unei replici:
.Das Mythologischedient hier 1ediglichder Verstărkungeiner Skurrilităt".
Principalulargumentpentru aceastăteză este dat de ceea ce E. Frănkel(1922,
p. 6), numea "bestimmte Typen plautinischer Denk- und Ausdrucksformen"anumitetipare de gândire şi de exprimareplautine, în care se Încadreazăpasajele
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discutate. Un argument în plus în sprijinul acestei afirmaţii este reprezentatde
fragmentele cu aliteraţii şi asonanţe în care sunt implicate nume de personaje
mitologice.Ca şi alte figuri fonetice,aliteraţiilesunt intraductibile,deci nu ar putea
proveni din comediile greceşti. De exemplu, tânărul îndrăgostit Lesbonicus se
descrie pe sine prin sintagmaui Venerisuinctus (Trin 658); avarul Euclio intră în
panică atunci când se întoarceacasă şi găseştenişte bucătaritrebăluind.Acuzându-i
pe bucătari că ar fi hoţi, avarul hiperbolizeazăaceastătemere inventândad hac o
genealogie cu punctul de pornire într-un monstru mitic (Gerion, care avea şase
mâini) şi îi Încadreazăpe bucătariîn acest arbore genealogie:coquos, cum senis
manibus,genere Geryonaceo(Aulul 553-554). În acelaşi pasaj, Euc1ioafirmă că
bucătariinu ar puteafi supravegheaţinici măcarde Argus... quemquondamIoni luna
custodemaddidit (Aulul 555-556). În marele cântec al lui Chrysalusdin comedia
Bacchides, la care ne-am referit mai sus, sclavul anticipeazăîn faţa spectatorilor
.dezastrul" care se va abate asupra bătrânuluiNicobulus.Deşi este autorul marii
păcăleli, la un moment dat, Chrysalusse converteşteÎntr-o... bocitoare!În versul
933 de mai jos apare o aliteraţieîn avalanşă:
Bacch932-33
CHR.Nuncpriusquamhuesenexuenit,libetlamentaridumexeat.
o Troia,o patria,o Pergamum,o Priameperiistisenex.
Alt aspect care se remarcădin fragmentulde mai sus şi din multe altele este
reprezentat de aglomerarea unor inadvertenţe şi inexactităţi privind datele
mitologice, care nu fac decât să sporească grotescul scenei. In versul 933 sunt
menţionatedouă oraşe, Troia şi Pergamul,ieşindla iveală o contradicţieşi o lipsă
de rigoare flagrantă. Ne-am fi aşteptat să apară numai Troia, deoarece ştim că
acesta este oraşul cântat de Homer, iar Pergamulnu are nimic nici în elin, nici în
mânecă cu cetatea lui Priam! Deocamdată nu am găsit eventuale explicaţii
filologice sau istorice ale contradicţiei semnalate, de aceea considerăm că
inadvertenţa în discuţie se explică în primul rând prin înclinaţia spre ludic a
comediografuluilatin, iar dovadaîn acest sens e chiar aliteraţiacare străbateversul
933, în care apare această contradicţie.De altfel, aceeaşi inadvertenţă,datorată
alăturăriinumelorcelor două cetăţi,mai apare o dată, În scena următoare(1053FU
uasta Troia, scinduntproceres Pergamumş.Impreunăcu E. Frănkel(1922,p. 83),
credem că aceste inadvertenţeşi inexactităţiprivind datele mitologicenu pot fi
atribuiteunor poeţi sau dramaturgigreci, ci că ele provinde la Plaut.
7. Aşa cum precizează Maria Francisca Băltăceanu (1966, p. 99), parodia
literară are scopul "de a produce un fel de degradare a obiectului În vederea
realizării unui efect comic...; obiectuleste o anumită formă de stil înalt, ales (sau
consideratastfel de o anumităcategoriede vorbitori).Mijloculde bază este crearea
unui decalaj Între tonul înalt şi lucrurile exprimate prin el - lucruri mărunte,
ridicole". La aceeaşi pagină, autoarea citată propune o distincţieutilă Între două
feluri de parodie: (1) decalajul Între faptul mărunt şi tonul înalt poate fi vizibil
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pentru toată lumea:autor, personaje,spectatori,sau (2) numai pentru autor, care îl
'comunicăspectatorilorpeste capul personajelor.
O distincţiedin alt punct de vederear putea fi aceeaîntre (1) parodii care au
o ţintă precisă, uşor identificabilă Într-o operă (mai) serioasă (de exemplu,
GeorgeTopîrceanucu ale sale Parodii originale) şi (2) parodiifără o ţinta precisă;
în acest caz se recurge la anumiteforme, procedee,personajedin stilul Înalt, după
ce acestea au părăsit contextul originar şi au trecut În ceea ce U. Eco numea "un
repertoriu enciclopedicgeneralizat". Spre deosebire de prima situaţie'A
scopul nu
este degradareaunei forme,procedeu,personajaparţinândstiluluiÎnalt. In cel de-al
doilea caz, scriitorul mimează o încercare de a "înălţa" un fapt mărunt, banal,
ridicol, prin intermediultonului înalt, această încercarefiind de la început sortită
eşecului,iar ceea ce se urmăreşte este obţinereade efecte comice şi chiar groteşti
prin intermediuldecalajuluidintre tonul folosit şi lucrurile banale la care se face
referiresau, în termenimai generali,prin decalajuldintre aparenţăşi esenţă, dintre
pretenţii şi realitate.Desigur că piesele lui Plaut se încadreazăîn ultima categorie
(cu o singură excepţie, comedia Amphitruo, unde ţinta parodiei este precisă:
legendaprivind aventura extraconjugalăa lui Zeus în urma căreia a fost conceput
eroul Hercule),iar În literaturaromânăcel mai strălucitautor de opere scriseÎntr-un
astfel de spirit parodicdifuz este I.L. Caragiale,la care ne vom opri puţin, pentru a
remarcao asemănarepoate neaşteptatăcu procedeeleplautineîn discuţie. Iată, de
exemplu,cum Începe schiţa Un artist, despreun bărbier şi veleităţilesale artistice:
"Breasla bărbierească îmi este foarte simpatică... Briciul e rudă cu dalta, cu
pendul, cu coturnul, areuşul, condeiul - mai ştiu eu cu ce!". Îl,1.continuare,
personajul-narator,client al bărbieruluicu pricina, trece în revistă kitsch-urilecu
totul oribilecare împodobesclocalul.Tonuladmirativdin fragmentu.1/kte
mai sus se
păstreazăpână la sfârşitulschiţei.Intenţiascriitoruluieste de a sugra cititorilor,fie
şi peste capul personajului-narator(care este făcut să mimeze o mare admiraţie),
ceea ce s-a numit decalajul dintre pretenţii şi realitate. Mai cunoscută decât Un
artist este schiţa Bubtco. Îmi permit să amintesc doar că umil dintre scopurile
urmăriteaici este de a dezminţio teză afirmatăsentenţiosla Început:"Câinele... are
instinct... simte pe cine-I iubeşte!" şi să copiez câteva fişe, În care am evidenţiat
sintagmeleprovenitedin stilul înalt:
• Prinminteameaîncepsătreacăfeldefeldeidei,caredecaremaicrudăşi mai
infamă.
• MăscolcuBubico-n
braţeşim-apropii
defereastra
vagonului.
PunpeBubico
jos...şi coborgeamul,aplecându-mă
sărespir.Afară,noapteneagrăca şi
gândurilemele.
• Pe memorialuiPlutoneşi ajideluluisăuCerber!ziceuîn gând;jurcă au
minţitaceicareaucântatinstinctul
câinilor!E Ominciună!
Nuexistă!"
• CândtrenulajungepepodulPrahovei...
- Sănu-lscapipefereastră!
...pentru
Dumn...Darn-apucărnamiţica
sărostească-ntreg
sfântulnumeal Creatorului,
şi
Bubicodispareca unporumbelalbînneagranoapte.
2Ceacarea cântatinstinctul
câinilorestechiarmamiţica
luiBubico.
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8. Revenind la comediile lui Plaut, semnalăm existenţa unor formule
conversaţionalepretenţioase, care amintesc de discursurile personajelor epice:
Curc 708 responde quod rogo; Pseud 801 ego dicam tibi; Bacch 753 animum
aduortite; Cas 287 ausculta, ego eloquar. Un posibil punct de pornire al acestor
formule ar putea fi secvenţe ca următoareledin Homer: Od 15.263 dnE uot
dPO\.lEVCP;
Il 9.262 EYcb8E ld: tot Ka'taÂE()); Il 2.26 vuv 8' E\.lEO€V
UVEC;
cDKa;Il 2.56 KAmE,<j)tÂOt;
1119.l01,Od 17.468KEKAm€.Formulesimilarepot fi
descoperiteîn comediagreacă şi la Terenţiu,ceea ce ar fi un indiciucă avem a face
cu o resursăîncetăţenităîn genul comic înaintede Plaut, nu cu o inovaţieplautină.
Totuşi, la comediografullatin aceste formuleconversaţionaleapar cu o frecvenţă
sensibilmai mare decât la Terenţiuşi la comediografiigreci. In afară de aceasta,în
timp ce la Terenţiu,de exemplu,procedeulrespectivapare de regulăîn cadrulunor
scenetensionate(Adelph179-180SA.qui tibi magislicetmeamhaberepro qua ego
argentum dedi? respondeş, la Plaut, dimpotrivăformulele respective adesea se
încadreazăîn secvenţefără o miză reală, avândtotodatăo dezvoltareaproapebarocă
(Pseud479-481 SIM.sed quid ais? quid hoc, quod te rogo? PS Si quid uis. roga.
quod scibo, Delphis tibi responsumdtcito. SIJvf.Aduorte ergo animum el fac sis
promissi memor).Prin intermediulacestorformule,ca şi prin referirilela personaje
mitologicesau epice discutatemai sus, Plautmimeazăo insistenţăcomicăîn sensul
unei Încercări de a "înnobila" faptele banale şi derizorii, care alcătuiesc intriga
comediei,înălţându-lela nivelulunor fapteexcepţionale,nemaiauzite.Cuma afirmat
E. Frănkel(1922, p. 389), prin aceastătrăsătură,Plaut se distanţeazăde comediile
greceşti din care s-a inspirat: .Diese bestăndigeHinaufsteigendes tausend Mal
Geschehendenin das Reich des Unerhorten,des Heroischenund Phantastischenist
ein Symbol dafur, dal3dem Plautus der reine bios, das Alltăglicheund Typische,
gerade das was in seinen feinen Differenzierungden attischenDichter immer aufs
neuegereizthat, als unbedeutendund uninteresanterscheint".
9. Până acum ne-am ocupat de aspecterelativpunctualecare ţin de modulîn
care Plaut a utilizat în spirit parodic diversele resurse oferite de stilurile înalte.
Credem că, în mod analogic, comediografullatin a avut o intenţie parodică şi la
nivelul macrostructural,al intrigiiîn ansamblulei, făcând aluzii subtile la anumite
episoadenarativedin epopeilehomerice.Pentrua trece la acest nivel, vom semnala
existenţa în comedia latină a altor sintagmeprin care este mimată solemnitatea
stiluluiînalt. Vom remarcatotodată că secvenţelenarativecomicesau epice în care
apar sintagmele respective prezintă oarecare similarităţi. La începutul comediei
Pseudolus, tânărul Calidorus este îndurerat "peste poate", iar sclavul îl descoase,
vrând să afle care este motivulsuferinţeilui:
Pseud12
PS.Eloquere,ut quodegonescioid tecumsciam.
Ca şi în cazul sintagmelordiscutatemai sus, punctulde pornirear putea fi tot
Homer. De exemplu,în primul cânt al lliadei, zeiţa Tetis se adreseazăcătre fiul ei
Ahile,care se tânguia îndureratdin cauză că Agamemnoni-a răpit-ope Briseis:
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n 1.362-363
'tfKVOV
'ti KÂcxl€U;;
'ti Of 0€ <ppevae;
uceto n:ev9oC;;
i::cxtfu, 1lT]KeUO€
vC:xp,
iva doojlev eXll<]xo.
În cântul al 16-1eatroienii câştigau din ce in ce mai multe avantaje asupra
grecilor din cauză că Ahile s-a retras din luptă, iar Patrocluera îndurerat din cauză
că trebuia să asiste neputinciosla pierderileaheilor. Reluândad litteram cuvintele
zeiţei Tetis, Ahileîl întreabăpe prietenulsău care este motivul suferinţeilui:
Il 16,17-20
fie 0\) "1"ApyeieovbÂo<1)'\ecxt,
cbe;bÂfKOV'tcxt
vrrootv ăm yÂcx<P'4=lf1crt
v 1.m€pf3a.0i
llC;eV€KCX
0<P11C;;
eţcxtfu, 1lT]KeUOev6q),lVcxdoollev eXjl<]xo.
Corespondenţape care o avem în vedere este aceea dintre sintagmeleiva
d8qlEV ă.ll<!KD
şi ut quod ego nescio id tecum sciam. În plus, atât în cele două
pasaje din Iliada, cât şi în prima scenă a comedieiPseudolus, vedem o secvenţă
narativă asemănătoare:un personaj este îndurerat, sau. se află Într-o situaţie
disperată, iar celălalt Întreabă care este motivul suferinţei; dorind să-I ajute. In
acelaşi tipar narativ se încadrează şi prima scenă din comedia Heauton
Timoroumenosde Terenţiu. Aici bătrânul Chremes îl Întreabă pe prietenul său
Menedemusde ce s-a izolat şi duceo viaţă de pustnic:
Heauton84
CH,ne lacrumaatqueistuc,quidquidest,facmeut sciam.i
Sintagmafac me ut sciam, în diverse variante, apare de maimulte ori în
comediilelatine: Curc 616 Fac sciam; Men 809 Dic mi istuc, Menaechme,quod
uos dissertatis, ut sciam. Stich 148Facito ut sciam. Sursaacestor sintagmepoate fi
căutată.tot la Homer.De exemplu,după ce a aflat de la Ahile motivulsupărăriilui,
zeiţa Tetis se duce la Zeus şi îl imploră să-i dea onoarea cuvenită fiului ei, care
fusese jignit de Agarnemnon.Corespondenţape care o avem în vedere este între
sintagmecafac sciam şi o<j>p'
EUdCECD:
Il 1.514-516
VllllEpţee;
Ilev 0t1I-.tOt
'lm:ooxEO
KCXt
Kcx'tcXve\XJov
fi c'xn:6etn:',
snet ou 'tOt r..n:t8EOe;,
6<!>p'
EUd8teo
oocov eycOIlE'tcX
n:â0tv c'x'ttllO'tcX'tTJ
8e6:; sun.
Revenind la scenele de debut ale comediilor Pseudolus şi Heauton
Ţimoroumenos,putem remarca încă o sintagmăprovenită din epopeile homerice.
Incercând să învingă reticenţa personajului îndurerat, atât Pseudolus, cât şi
Chrernesîşi asigurăpartenerulde dialogde tot sprijinulsău:
Pseud18-19
PS,Facemecertumquidtibist;
iuuaboaut re aut operaaut consiliobono.
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Heauton85-86
CH.ne retice,ne uerere,credeinquammihi:
au!consolando
autconsiliaautre iuuero.
Pentru clişeul reprezentatde Pseud 19: iuuabo aut re aut opera au! consilio
bona şi Heauton 86: aut consolandoaut consilioaut re iuuero punctul de pornire
este, după toate probabilităţile,tot Homer.De exemplu,în pasajulurmator,Ahileîi
cere mameisale să intervinăpe lângăZeus:
Il 1.394-396
EÂ.8ow'OUÂ.·q.l.Tt:OV
8t McxÂ.l.crCXt,
El note 811't1
fJ tTt:nU)1)llcrcxc;
1(pa,8trW
Lhc)(;nt 1(CX1
Ep"(C()·
Tt:OA.A.ci1(l
"(cipcso Tt:cx"GP0C;
eVLl1E"(cipOlO'lV
cXKO'\XiCX
Altelocurisimilaredin Homersunt111.504il btEl il q,ycp;Il 5.879om' nEi
rrpotlJ3<):ÂÂCat
ome TI q:yycp;
Od 3.99il TCOC;
1li:'tt q,yov; Od4.163exppaol il 1:1
trcoc;vro::lI:}fWat
1li:'tt tp'yov;Od 15.375om' tncx; OmE1:1tpyov.
10. Aşadar,am văzut că sintagmede tipul "spune,ca s-o ştim împreună"sau
"te voi sprijinicu fapta sau cu vorba",indiferentdacă fac parte din comediesau din
epopee, reprezintă o secvenţă narativă, care ar putea fi definită în felul următor:
"Un personaj este îndurerat,iar celălaltîl Întreabăcare este motivul suferinţeilui,
dorind să-I ajute". Credem că această similaritatea fost utilizată de către Plaut,
care, prin aluzii subtile la poemele homerice,a Încercat să "echivaleze",în sens
comic, desigur,rolul tânăruluiîndrăgostitdin comediecu rolul legendaruluiAhile.
Asemănărileexploatatede Plaut ar fi următoarele:atât Ahile,cât şi tinerii lui Plaut,
sunt despărţiţide iubitele lor în mod abuziv. Acesta este momentulde criză, care,
în lliada, stârneşte mânia lui Ahile, iar la Plaut declanşeazăacţiunea majorităţii
comediilor.Aceastăsimilaritateeste întreţinutăşi cultivatăde Plaut prin sintagmele
comentatemai sus, prin care se face aluzie la stilul înalt. În plus, există pasaje în
care tânărul îndrăgostit este asociat cu Ahile expressis uerbis. De exemplu,
Charinus din comedia Mercator este atât de îndurerat, încât îşi pierde "uzul
raţiunii". Crezândcă a fost despărţitdefinitivde iubita sa şi fiind cu totul disperat,
el se autoexileazăimaginar,vorbindîn faţa spectatorilordespre feluritele ţinuturi
ale spaţiuluimediteraneanpe care le parcurgecu minteaîndurerată.Însă,înaintede
a-şi pierde cu totul speranţa,atuncicând o sumă de bani ar mai fi putut să "salveze
situaţia", Charinusîi declarăprietenuluisău că va apela la Ahile şi îi va cere aurul
primit de la Priam ca răscumpărarepentru trupul lui Hector (cf. Il 24.221-229,
unde sunt enumeratebogatele daruri de răscumpărare):
Mere487-488
EVT.Vndeerit?
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CHAR.Achillemorabo,aurumut mihidet,Hectorquiexpensusfuit.
La începutul comediei Epidicus, sclavul Thesprio se Întoarce dintr-o
campaniemilitarăîn care l-a însoţit pe tânărul său stăpân Stratippocles.Acesta din
urmă nu s-a distins prin fapte de vitejie pe câmpul de luptă, ci dimpotrivă,prin
abandonareaarmelor în mâinile duşmanilor.Aflând acest fapt, sclavul Epidicus
face o neaşteptatăapropierecu episoduldin Iliada în care zeiţa Tetis a intervenitpe
lângă zeul Hefaistos,rugându-lsă meştereascăun nou rând de arme pentru fiul ei,
Ahile,în locul armelorcare au căzut în mâna lui Hector. Când armeleau fost gata,
Tetis, împreunăcu nereidele,surorileei, le-a adus în tabăra grecilor şi le-a înmânat
lui Ahile (Cf Il 18.134-135; 19.3). Epidicus face abstracţie de faptul că Ahile
însuşi nu avea nicio vină pentru pierderea armelor, de vreme ce armele au fost
împrumutatede Patroclu, care a Încercat să-i ajute pe greci, Însă a fost ucis de
troianul Hector. Aluzia la Ahile din versul 32 (ante alii fecerunt idem) este
caracteristicăpentru "psihologia"personajelorplautine,Întrucâtdenotăacea nevoie
constantăde a se raportala "Înaintaşicelebri":
Epid32 [...] 34-36
"
EP.EdepoJfacinusimprobum.
TH.Atiamanlealiifeceruntidem.r...]
Arma...
trauolauerunt
ad hostis.EP.TumilleprognatusTheti
sineperdat:alia apportabuntei Nereifiliae.
În următorul pasaj din comedia Miles Gloriosus, tânărul Pleusicles apare
deghizat ca marinar, pentru a-şi juca rolul în farsa pusă la cale sub gonducerea
sclavului Palaestrio şi a o răpi soldatului Pyrgopolinices pe; curtezana
Philocomasium.Intrând în scenă, el ţine un monolog scurt în care declară, pe un
ton resemnat,că a acceptat să joace acest rol "nedemn" numai pentru că există
precedente celebre: de-a lungul timpului, s-au mai întâmplat multa inhonesta
propter amorem,declarăPleusicles,adăugândcă în aceastăcategoriese Încadrează
şi mânia lui Ahile,care, refuzândsă participela luptă, a permisca mulţi greci să fie
omorâţi. Aşadar, iată încă o apropiere cu totul grotescă Între faptele eroului
legendarAhile şi tribulaţiilesentimentaleale unui adulescensplautin:
Miles1289
PLE.mittoimn,ut occidiAchillesciuispassusest
În termeniibasmelorpopulareromâneşti,am putea spune că Plaut a vrut să-i
facă pe tinerii săi Îndrăgostiţi"fraţi de cruce" cu mareleAhile.
11. Acestmotiv,ilustratprin cele trei pasaje comentatemai sus este doar unul
dintre numeroaseleaspecte prin care comediile plautine se conectează,În spirit
parodic,la mitologiatradiţionalăşi la epopeilehomerice.Considerămcă extinderea
cercetăriiasupra celorlalteroluri sau secvenţenarativemitologicesau epice care au
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fost exploatatede către Plaut va confirmaconcluziileacestui studiu. De asemenea,
ar fi interesantde urmărit, prin analize atente asupra textelor greceşti şi latineşti
(tragiciigreci, Aristofan,Menandru,Terenţiuş.a.) modulîn care motiveleepice au
fost utilizatede alţi scriitori.Din lipsă de spaţiu şi timp, acesteteme vor fi abordate
în cercetărileviitoare. Pentru a arăta diversitateade suprafaţăa motivelorutilizate,
dar şi unitateametodei plautinede a parodia,ne vom referi la un singur fragment,
din Aulularia. Este vorba despre avarul Euclio, care, întorcându-se acasă, a
descoperit o echipă de bucătari trebăluind. Alarmat, el înalţă ° rugă către zeul
Apolo, cerându-isă intervină şi să-i răpună cu săgeţilesale pe hoţii de comori fures thensaurarit:
Aulu1394-396
Apollo,quaeso,subuenimiatqueadiuua,
con:fige
sagittisfuresthensaurarios,
si cuiin re taliiamsubuenisti
antidhac.
Astfel, umilul Euclio reediteazăîncă un episod din Iliada. Ne amintim că
zeul Apolo a intervenitîn cântul 1 al acesteiepopei,când Agamemnona refuzat cu
trufie să o elibereze pe fiica preotului Hrises, iar preotul l-a rugat pe zeu să-i
pedepseascăpe greci. Atunci Apolo,pentru a-l răzbunape preotul său, într-adevăr,
a aruncato ploaie de săgeţi ucigătoareasupra tabereigrecilor,trimiţândasupra lor
şi ciuma. Versul 396 de mai sus este simptomatic:Euclio îi aminteşte zeului că
există un "precedent"şi, în acelaşitimp, comparăsituaţiasa italis res) cu episodul
din cântul 1 ailliadei menţionatmai sus. Mai exact, Euclio,crezându-seîn pericol
să-şi piardă comoara, se compară indirect cu preotul Hrises, pe care regele
Agamemnon l-a umilit, refuzând să accepte darurile de răscumpărare şi să-i
inapoiezefiica, iar apoi zeul Apolo l-a răzbunat.
12. La începutul acestui articol ne-am referit la prima scenă din comedia
Mostellaria, prezentând opiniile încetăţenite despre arta lui Plaut. Revenim, în
încheiere,la aceeaşipiesă, interpretândstructuraei narativădin perspectivaviziunii
prezentateîn acest studiu, potrivit căreia valoareaşi succesullui Plaut de-a lungul
Antichităţiise explică prin dimensiunealor intertextuală,prin spiritul lor parodic
latent, subtil, care se degajă din aproape fiecare vers. Astfel, cred că Mostellaria
poate fi numita o Antt-Odisee. Iată ce paralele Se pot face: un om
(Ulise/Theopropides)se întoarce acasă după o călătorie îndelungată şi plină de
peripeţii; cei de acasă îi ruinează averea (peţitorii/Tranioşi Philolachescu amicii
lui); prima scenă din Mostellaria, în care Tranio, sclavul netrebnic, se ceartă cu
Grumio, sclavul credincios, are un corespondentÎntr-un episod din Odiseea,
17.2]3.-253:Eumeu, sclavulcredincios,în timp ce îl conducepe Ulise, deghizatîn
cerşetor, spre propria casă, se ceartă cu Melanteu,sclavul obraznic. La o analiza
comparativăse poate vedea că discursurilesclavilordin aceste episoade prezintă

BDD-A1293 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.230.169.85 (2023-01-09 12:14:42 UTC)

19

DIMENSIUNEA
INTERTEXTUALĂ
A COMEDIILOR
PLAUTINE

245

asemănări.Sclavulcredincios(Eumeu/Grumio)spune ceva de felul: Lasă că poate
or da zeii să se întoarcă stăpânulacasă, şi atunci o să primeşti pedeapsa pe care o
meriţi; celalalt, sclavul obraznic (Melanteu/Tranio)zice: Ba poate nu se mai
Întoarceniciodată,poate i-or putrezi oaseleprin ţări străine.
Am susţinut că Mostellaria poate fi analizată ca o Anti-Odiseepentru că, la
Homer, protagonistul este stăpânul care se Întoarce acasă; evenimentele sunt
prezentate din perspectiva lui Ulise, care beneficiază de adeziunea cititorilor
(ascultătorilor). În schimb, la Plaut, evenimentele sunt prezentate dintr-o
perspectivă opusă: protagonistuleste Tranio, sclavul netrebnic: el beneficiazăde
adeziuneaspectatorilor,chiar dacă a ruinatavereastăpânului.
Este general acceptat faptul că, în toata Antichitatea,poemele homericeau
reprezentatun cadru cultural, un fel de fundal, la care se raportează implicit sau
explicit toate celelalte fapte de cultură. Cu siguranţă, Homer a avut un rol
comparabil cu rolul Bibliei în era creştină; copiii la şcoală învăţau să citească
având în faţă lliada şi Odiseea. De altfel, primul scriitor cult din literatura latină,
LiviusAndronicus,care era şi profesor,a realizato traducereîn latină a celui de-al
doilea poem homeric în scopuri didactice, pentru ca discipolii lui să aibă la
dispoziţieechivalentullatinescal acesteicapodopere.
De cealaltă parte, în privinţa comediografului latin, ideea dominantăeste că
el a scris comediilesale pentru un public incult, dornic de farse ieftine. Această
apreciere privind calitatea publiculuiroman din sec. II şi III î.Hr.jsste, probabil,
adevărată;dovezi directepentru a o nuanţa cu greu am mai putea de?coperiastăzi,
aşa cum nu mai sperăm să descoperimamănuntedespre biografia/celuimai mare
poet comic latin. În privinţa spirituluisău, însă, credem că puteni să ne facem o
idee, cu condiţiasă ne aplecămcu atenţieasupra opereisale, ceea ce am Încercatsă
facem în paginile de mai sus. Convingereanoastră este că arta de a crea râsul, pe
carc comediografuloriginardin Sarsinao stăpâneala perfecţie,a fost sprijinitădin
plin de faptul că Plaut era şi un fin cunoscătorşi iubitoral lui Homer.
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