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�ru�ulen�us czy�i �bur P�auta to komedia c�arakter�w� kt�rej osi� s� pro��emy mi�

�osne m�ode�o Diniarc�a1. �e�o wy�rank� jest cyniczna� wy�udzaj�ca od nie�o maj�tek� 

�etera ��ronesium� o kt�rej wz���dy konkuruje z �a�i�o�skim �o�nierzem 

i poc�odz�cym ze wsi Stra�aksem. � dru�iej scenie pierwsze�o aktu tej komedii toczy 

si� rozmowa mi�dzy Diniarc�em a �s�a��ium� niewo�nic� ��ronesium. �cze�niej ka�de 

z  nic� wyst�pi�o z mono�o�iem: m�odzieniec skar�y� si� na zac��anno�� �eter� 

a �s�a��ium na oszustwa� jakic� dopuszczaj� si� k�ienci jej pani. �ematem ic� dia�o�u s� 

op�aty za us�u�i prostytutek. � prawne�o punktu widzenia dia�o� ten stanowi interesu�

j�ce �r�d�o� nie ty�ko ze wz���du na kwesti� nierz�du� a�e d�ate�o� �e u�yta w nim termi�

no�o�ia nawi�zuje do pro��ematyki podatk�w dzier�awionyc� pu��ikanom przez cenzo�

r�w w drodze lo�a�iones �ensoriae2. Poni�sze rozwa�ania s� e�ektem poszerzenia �ada� 

w tym zakresie i jako takie s� kontynuacj� moic� wcze�niejszyc� opracowa� dotycz��

cyc� nawi�za� do urz�du cenzora w komediac� P�auta�.  

P�aut.� �ru�� 1�1�1�1:  

�S�.: �n �u �e �eneris �ubli�um au� �moris alia lege 

�abere �osse �os�ulas� �uin o�iosus fias� 

DIN.: �lla� �aud ego� �abui� �ubli�um� �ervorse in�er�re�aris� 

nam advorsum legem meam ob meam s�ri��uram �e�udem �e�i�� 

�������������������������������������������������

1 Por. �.�. ���R�� ��e ��ea�re of �lau�us� �laying �o ��e �udien�e� �ustin 1��8� s. 1�0 i s�.� �. SK��R�� �is�o-
ria komedii rzymskiej� �arszawa 2001� s. 8��8�.  

2 Nie �udzi w�tp�iwo�ci rzymska natura tyc� a�uzji. Por. �. �R�D�RSH��S�N� �e iure �lau�ino e� �eren�iano� 
��ttin�en 1�0�� s. ��� K. PR�S��N� S�udies in ��e �i��ion of ��e ��sermo ama�orius�� in �oman Comedy� ��ica�
�o 1�1�� s. ������ N. �����I� �radi�ion and �riginali�y in �lau�us� S�udies of ��e �ma�ory Mo�ifs in �lau�ine 
Comedy� ��ttin�en 1�80� s. 121.  

� ��. �. ��R���K�� � �ym� jak �lau� nie �isał o �enzora��� �w:� S�udia �rawni�ze KUL �� (201�) �� s. 10��118� 
��D.� ��e �ensors and ��eir du�ies in ��e �omedies of �lau�us� �w:� �evis�a �eneral de �ere��o �omano 2� 
(201�)� �ttp:��www.iuste�.com��2�re�istas�deta��e�re�ista.asp�id�noticia��1��88� 
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�S�.: �leri�ue idem �uod �u fa�is fa�iun� rei male geren�es�  

ubi non es�� s�ri��uram unde den�� in�usan� �ubli�anos� 

DIN.: Male ver�i� res �e�uaria mi�i a�ud vos� nun� vi�issim 

volo �abere ara�iun�ulam �ro �o�ia �i� a�ud vos� 

�S�.: �on arvos �i�� sed �as�uos� ager� si ara�iones 

�abi�uru�s� �ui arari solen�� ad �ueros ire melius��  

�un� nos �abemus �ubli�um� illi alii sun� �ubli�ani�� tj. 

�S�.: Czy �ro�onujesz wydzier�awienie �ubli�zny�� do��od�w z grun��w Wenery 

lub �mora na inny�� warunka��� �eby nie by� bez�zynnym�  

DIN.: �o ona� nie ja� zawarła kon�rak� �ubli�zny� �rzewro�nie rozumujesz� bowiem 

wbrew mojej umowie z �owodu mojego �oda�ku odebrała mi bydło� 

�S�.: Wielu robi �o samo� �o �y� kiedy �le im si� �owodzi� skoro nie maj� sk�d wzi�� 

na �oda�ek� oskar�aj� �ublikan�w�  

DIN.: �le mi idzie u was wy�as� �eraz dla odmiany ���� mie� u was dla siebie �ole�ko� 

�S�.: �o nie u�rawna ziemia� �ylko �rzezna�zona �od wy�as� je�li masz zamiar 

dzier�awi� �ola� le�iej i�� do �y��� k��ry�� si� zwykło ora�� do ��ło���w� My dzier�a-

wimy �e do��ody �ubli�zne� oni s� innymi �ublikanami� 

 

�dniesienia do lo�a�iones rozpocz��a niewo�nica� pytaj�c� czy m�odzieniec c�cia��y 

zmieni� warunki kontraktu dzier�awy doc�od�w z �runtu pu��iczne�o� �enery            

�u� �mora. ��yty przez niewo�nic� termin tec�niczny le� odnosi si� do usta�e� urz�dni�

ka � najcz��ciej cenzora � kt�ry zawiera� umow� w imieniu pa�stwa (le� �on�ra��us). 

Powodem c��ci dokonania zmiany jest zdaniem �s�a��ium to� �e �iniar��us  nie ma za�

j�cia. ��odzieniec podc�wytuje t� konwencj�. �wierdzi� �e ��ronesium� ode�ra�a mu 

�yd�o� z powodu op�aty� na dodatek niez�odnie z kontraktem.  

Lo�a�io �ensoria� o kt�rej mowa� to kontrakt na z�ieranie doc�od�w z tytu�u wypa�

sania �yd�a na �runcie pu��icznym� zwany �as�ua�. �y� to najstarszy rodzaj pa�stwo�

�������������������������������������������������
� �I��S ����I�S P�����S� �ru�ulen�us 1�1�1�� (ed. �.P. �oo�d).  

� �wrot �ubli�um �abere mo�e si� te� kojarzy� z �or�us �ubli�are� a zatem z prostytucj�. ��. K. PR�S��N�     
o�� �i��� s. ������ N. �����I� o���i��� s. 121�122.  

� ��. N. �����I� o���i��� s. 122 � na temat �ry s��w zwi�zanej z �e�us i �e�unia.  

� ��I�S P�INI�S S���ND�S� �is�� na�� 18� 11 (ed. K.�.��. �ay�o��): e�iam nun� in �abulis �ensoriis �as�ua di�un�ur 
omnia� e� �uibus �o�ulus redi�us �abe�� �uia diu �o� solum ve��igal fuera�.� tzn. ���ak�e teraz w ta��icac� 
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wyc� przyc�od�w� czy�i ve��igalia8. ��ywate�e maj�cy zamiar wypasa� swoje stada        

na ager �ubli�us� p�aci�i podatek zwany s�ri��ura� po�ierany przez pu��ikan�w od ka�dej 

sztuki �yd�a czy owiec. Nieuiszczenie op�aty �y�o karane na mocy le� �ensoria. �wierz�ta 

wypasane �ez podatku mo��y zosta� ode�rane w�a�cicie�owi�. 

�arr.� �e re rus�. 2�1�1�:  

��a�ue greges ovium longe abigun�ur e� ��ulia in Samnium aes�iva�um a��ue ad 

�ubli�anum �rofi�en�ur� ne� si ins�ri��um �e�us �averin�� lege �ensoria �ommi�-

�an�10� tj. 

�a�em s�ada owie� s� �rze��dzane z ��ulii do Samnium na la�o i s� zgłaszane do 

�ublikanina� �eby� je�li k�o� wy�asałby je bez w�isu� nie zos�ały skonfiskowane na 

mo�y zarz�dzenia �enzor�w�  

 

� traktatu �arrona wynika� �e w okresie �etnim stada owiec przep�dzano na �ep�

sze pastwiska� rejestruj�c je przy tym u pu��ikan�w. ��a�cicie�e stad �a�i si�� �e je��i 

��d� wypasa� niez��oszone zwierz�ta� zostan� im one skon�iskowane na mocy le� �enso-

ria. Na�e�y j� interpretowa� jako edykt� w kt�rym cenzorzy usta�a�i warunki po�oru po�

datku� o��aszaj�c aukcj� d�a dzier�awc�w doc�od�w pa�stwowyc�11. Instytucj� stoso�

wan�12 w takic� przypadkac� �y�o �ommissum� kt�re skutkowa�o natyc�miastow� utra�

t� w�asno�ci1�. � tej w�a�nie instytucji prawnej wspomina �iniar��us.  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
cenzorskic� wszystko� z cze�o �ud czerpie przyc�ody� okre��a si� jako �as�ua� poniewa� przez d�u�i czas �y� to 
jedyny podatek po�redni�. ��. �. ��R���K�� �rawne as�ek�y� �arszawa 2012� s. ��.  

8 Na temat ve��igalia: �. PIK��SK��R�D��SK�� ���is�us non erubes�i��� � niek��ry�� i�alski�� �oda�ka�� rzym-
skiego �ryn�y�a�u� ��d� 201�� s. 20 i s�.  

� ��. ��I�S S����NI�S �R�N��I���S� �e vi�a Caesarum� Caligula �1�1 (ed. �. I�m): �ius modi ve��igalibus in-
di��is ne�ue �ro�osi�is� �um �er ignoran�iam s�ri��urae mul�a �ommissa fieren�� �andem flagi�an�e �o�ulo 
�ro�osui� �uidem legem� sed e� minu�issimis li��eris e� angus�issimo lo�o� u�i ne �ui des�ribere li�ere�� tzn. 
��Na�o�ywszy te podatki a�e ic� nie o��osiwszy� kiedy przez niewiedz� zdarzy�o si� wie�e przypadk�w kon�
�iskaty� na ��danie �udu o��osi� wreszcie zarz�dzenie� a�e i ma�utkimi �iterami i w ciasnym miejscu tak� a�y 
nikt nie m��� �o przepisa��. 

10 ��R��S ��R�N�I�S ��RR��  �e re rus�i�a 2�1�1� (ed. �. �oetz). 

11 Por. �. ��R���K�� �rawne as�ek�y� s. 2�� i s�.  

12 Pu��ikanie mie�i tak�e prawo dokonania �ignoris �a�io na mocy le� �ensoria. ��. �. ��28� �. ����N��NI�   
La ���ignoris �a�io� dei �ubbli�ani do�o il de�lino delle ��legis a��iones�� �w:� ��Cunabula iuris�� S�udi s�ori�o 
giuridi�i �er �erardo �roggini� �i�ano 2002� s. 1���22�� �. ��R���K�� �rawne as�ek�y� s. 1�� i s�.  

1� ��. D. �����1� (Ul�ianus libro o��avo dis�u�a�ionum)� ed. ��. �ommsen� P. Kr��er. 
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� P�auta zatem �etera zosta�a przyr�wnana do pu��ikanina dzier�awi�ce�o po�ie�

ranie op�at za wypasanie na �runtac� �enery i �mora. ��odzie�cowi skon�iskowa�a 

�yd�o� poniewa� nie zap�aci� podatku (s�ri��ura). �iniar��us twierdzi� �e zro�i�a to 

w�rew umowie� �s�a��ium odcina si�� �e ka�dy komu za�raknie pieni�dzy na uiszczenie 

op�aty� oskar�a pu��ikan�w1�. � tej wypowiedzi mo�na zatem wnioskowa�� �e cz�ste 

musia�y �y� spory mi�dzy dzier�awcami podatk�w a o�ywate�ami korzystaj�cymi z ager 

�ubli�us.  

�niec��cony �rakiem powodzenia� �iniar��us wyra�a c��� zmiany zasad korzy�

stania z us�u� �etery� w da�szym ci��u trzymaj�c si� przyj�tej nomenk�atury. Proponuje 

mianowicie zamian� res �e�uaria na ara�iun�ula. � zatem nie c�ce pozosta� przy dotyc��

czasowym wypasie �yd�a (�as�ua)� a�e wo�i zaj�� si� upraw� ro�i. Poniewa� w da�szym 

ci��u mowa jest o �runcie pu��icznym� wydaje si�� �e c�odzi tu o wydzier�awienie �o za 

op�at�. ��ywate�e otrzymywa�i w dzier�aw� dzia�k� ziemi pod upraw� i z te�o tytu�u 

p�aci�i de�umae� czy�i dziesi�t� cz��� z�ior�w. Po�ieraniem te�o podatku tak�e zajmo�

wa�i si� pu��ikanie zwani de�umani� kt�rzy zawiera�i z cenzorami umow� lo�a�io. Nie�

wo�nica odrzuca jednak propozycj� m�odzie�ca� twierdz�c� �e ic� ziemia jest przezna�

czona pod wypas� a nie pod upraw�. Radzi m�odzie�cowi� a�y uda� si� do c��opc�w�         

u kt�ryc� mo��iwe jest uprawianie ro�i. �skazuje zatem na r��nic� mi�dzy prostytucj� 

damsk� i m�sk�� t� pierwsz� przyr�wnuj�c do �as�ua� a t� dru�� � do ara�iones.  

�adacze zajmuj�cy si� interpretacj� tyc� �ra�ment�w �r�d�owyc� zwraca�i uwa�� 

przede wszystkim na seksua�ny podtekst czasownika arare� kojarzone�o ze stosunkami 

�omoseksua�nymi1�� co jednak nie wystarcza do wyja�nienia r��nic mi�dzy ana�izowa�

nymi us�u�ami. � takim rozumowaniem po�emik� podj�� �eor�e Pe��am S�ipp1�� kt�ry 

zauwa�y�� �e ci�� skojarze� Diniarc�a zaczyna si� od s�owa �e�unia� kt�re kojarzy�o si� 

Rzymianom ze swoim etymo�o�icznym poprzednikiem �e�us. � powodu �raku pieni�dzy 

m�odzieniec nie mo�e zatem an�a�owa� si� w wypas� ma jednak nadziej� na ara�iun�ula� 

do cze�o �e�us nie jest niez��dne. �ed�u� S�ippa d�a Diniarc�a r��nica istnieje ty�ko na 

�������������������������������������������������
1���. �.�. ����IN������ So�ial and �riva�e Life a� �ome in ��e �ime of �lau�us and �eren�e� New �ork 1�18� 
s. 10�.  

1���. �.�. �D��S� ��e La�in Se�ual �o�abulary� �ondon 1�82� s. 2� i 1��� �. ��N��IN�� �unny Words                 
in �lau�ine Comedy� ���ord 2010� s. 21�. Na�e�y jednak przywo�a� inn� komedi� P�auta ��sinaria� �dzie 
czasownik arare odnosi si� do stosunk�w �eteroseksua�nyc� (fundum alienum ara��). �o�. �I��S ����I�S 

P�����S� �sinaria 8�� (ed. �.P. �oo�d). 

1� �.P. SHIPP� �o�es on �lau�ine and ���er La�in� �w:� �n�i����on � (1��0)� s. 28�2�.  
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poziomie meta�ory� nie w rzeczywisto�ci� natomiast �s�a��ium z�ywa �o� wysy�aj�c do 

c��opc�w. �estawienie �as�ua � ara�iun�ula mia�o�y stanowi� z�ra�n� para�e�� do us�u� 

prostytutek i �ueri� co dodatkowo wzmacnia konotacja s�owa ara�io z dzier�aw� �run�

t�w pu��icznyc�. ��ocia� S�ipp s�usznie podni�s� to� �e koniecznie trze�a wzi�� pod 

uwa�� �akt� i� P�aut umie�ci� w dia�o�u termino�o�i� zwi�zan� z wydzier�awianiem 

�runt�w pu��icznyc�� to jednak je�o interpretacja nie daje odpowiedzi na pytanie 

o pow�d por�wnania us�u� prostytutek do �as�ua� a c��opc�w � do ara�iones. 

� rozumowania te�o �adacza mo��o�y co najwy�ej wynika�� �e �ueri nie ��da�i pieni��

dzy� a nie wydaje si�� �y tak mo��o �y�.  

� wcze�niejsze�o mono�o�u Diniarc�a1� wynika� �e koc�anek prostytutki p�aci� jej 

roczny czynsz18� co �warantowa�o mu trzy sp�dzone z ni� noce. �a wszystko ponad to 

musia� p�aci� dodatkowo. ��odzieniec naj�ardziej o�urzony �y� tym� �e ��ronesium za�

cz��a przyjmowa� �a�i�o�skie�o �o�nierza� kt�ry dawa� jej wi�cej pieni�dzy� ni� on sam. 

�o��czka Diniarc�a po�e�a�a zatem na tym� �e inny m��czyzna zaj�� je�o miejsce u �oku 

��ronesium.  

P�acenie podatku s�ri��ura z tytu�u wypasania �yd�a zapewnia�o mo��iwo�� korzy�

stania z �runtu pu��iczne�o wie�u �odowcom� kt�rzy jednocze�nie wyp�dza�i tam swe 

stada. �ra�iones po�e�a�y natomiast na wydzier�awieniu kawa�ka ager �ubli�us na wy�

��czno��. Dzier�awca wysiewa� uprawy� z�iera� p�ony i p�aci� jako podatek ic� dziesi�t� 

cz���. �y� mo�e zatem �iniar��us� m�wi�c o tym� �e c�ce zaprzesta� wypasu i zacz�� 

upraw� ro�i� ma na my��i uzyskanie pozycji jedyne�o koc�anka ��ronesium. ��cia��y� 

�e�y wniesienie op�aty przez nie�o oznacza�o� �e �etera ��dzie z nim sp�dza� ca�y czas    

i nie ��dzie przyjmowa� innyc� m��czyzn. �ymczasem �s�a��ium in�ormuje �o� �e jej 

pani nie zawiera takic� um�w i �e zarezerwowa� na wy��czno�� mo�na ty�ko us�u�i 

c��opca.  

Pro��em mo��iwo�ci zawarcia kontraktu �warantuj�ce�o wy��czno�� korzystania 

z us�u� prostytutki przez okre��ony czas pojawia si� tak�e w innej komedii P�auta � �si-

naria. ��odzieniec �rgyri��us jest zakoc�any w ��ilenium� c�rce �etery ��earety. �atka 

wynajmuje us�u�i c�rki1�� pe�ni zatem ro�� str�czycie�ki. �est wyrac�owana i nie zwraca 

�������������������������������������������������
1� �I��S ����I�S P�����S� �ru�ulen�us 1��� (ed. �.P. �oo�d). Na temat ne�atywnej oceny prostytutek  w tej 
komedii c�. �. S�K���� ��Mere�ri�� i jej �ozy�ja w �rawie rzymskim� �oru� 1��8� s. ��.  

18 �I��S ����I�S P�����S� �ru�ulen�us �1 (ed. �.P. �oo�d): mer�es annua (ro�zny �zynsz). 

1� �I��S ����I�S P�����S� �sinaria 1�2 (ed. �.P. �oo�d). 
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uwa�i na uczucie ��cz�ce m�odyc�� a�e nie ma nic przeciwko oddaniu ��ilenium �r�y�

rippusowi na rok� o i�e ten zap�aci dwadzie�cia min.  

P�aut.� �sin� 1�1�1�1:  

�R�: ���sed in leges meas 

dabo� u�i s�ire �ossis� �er�e�uom annum �un� mi�i u�i servia� 

ne� �uem�uam in�erea alium admi��a� �rorsus �uam me ad se virum20� tj. 

�R�: ale w mojej umowie zawr�� �eby� mogła wiedzie�� �e ma mi słu�y� �rzez �ały 

rok i �e ma w �ym �zasie nie do�usz�za� do siebie �oza mn� �adnego innego m���zy-

zny.  

 

�rgyri��us �odzi si� zap�aci� ��dan� kwot�� a�e jednocze�nie zastrze�a so�ie wy�

��czno�� korzystania przez rok z us�u� ��ilenium. Cleare�a prosi jeszcze o sporz�dzenie 

umowy w �ormie pisemnej � syngra��um21. �est to wyra�ne zapo�yczenie z tekstu �rec�

kie�o pierwowzoru sztuki � �nagos Demop�i�osa. P�aut stosuje termino�o�i� zwi�zan�     

z umow� najmu (lo�a�io �ondu��io)� a dokument w poj�ciu Rzymian w tym okresie sta�

nowi� raczej dow�d zawarcia kontraktu. �o istotne� �rgyri��us u�ywa tec�niczne�o 

terminu leges ��on�ra��us�.  

�namienna jest wypowied� ��earety dotycz�ca zawierania um�w na us�u�i prosty�

tutek.  

 

P�aut.� �sin� 2�1�2�2:  

CL�� �or�i�orum simillumae sun� ianuae lenoniae�  

si adfers� �um �a�en�� si non es� �uod des� aedes non �a�en���� tj. 

CL�� �rzwi �elnik�w s� bardzo �odobne do drzwi s�r��zy�ieli� je�li �o� �rzynosisz� 

w�edy s�oj� o�worem� je�li nie masz �o da�� �ozos�aj� zamkni��e� 

�������������������������������������������������
20 �bid. 1�1�1�1. 

21 ��. �. K�R����I��� ��C�irogra��a� i ��syngra��a�� � �is�orii an�y�zny�� zobowi�za� �isemny��� �w:� �ejen� 
10 (1���)� s. 12 i s�. � da�szej cz��ci komedii (�sinaria� ��1����) syngra��um �aktycznie zostaje sporz��
dzone przez Dia�o�usa. ��. �.�. ����R� Legi�ima�y and Law in ��e �oman World� ���abulae� in �oman �elief and 
�ra��i�e� �am�rid�e 200�� s. ��.  

22 �I��S ����I�S P�����S� �sinaria 2�1�2�2 (ed. �.P. �oo�d). 
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Hetera u�y�a meta�ory zwi�zanej z podatkami. �or�orium2� �y�o to c�o� kt�re p�a�

cono przy przekraczaniu okre��onyc� punkt�w� cz�sto w portac�. �e�nicy� kt�rzy dzia�a�i 

na mocy zawieranej przez cenzor�w pu��icznej lo�a�io� �y�i �ezwz���dni 

w e�zekwowaniu na�e�no�ci� mo��i tak�e kon�iskowa� niez��oszone towary. �ermino�o�

�ia podatkowa �y�a zatem najwyra�niej odpowiednia do opisu stosunk�w prawnyc� 

zwi�zanyc� z prostytucj�. �ynika�o to ze spo�ecznyc� przekona� dotycz�cyc� c�ciwo�ci 

i nieu�i�to�ci zar�wno pu��ikan�w� jak i nierz�dnic oraz str�czycie�i.  

Przytoczone teksty wskazuj� na �akt� �e kontrakt najmu dotycz�cy korzystania 

z us�u� prostytutki m��� mie� r��ny zakres. �o�na �y�o wyr��ni� przynajmniej trzy 

przypadki: us�u�i jednorazowej� umowy przewiduj�cej d�u�oterminowy najem 

z �warancj� okre��onej i�o�ci czasu zarezerwowane�o d�a k�ienta (np. trzy noce rocznie)� 

a tak�e umowy na wy��czno�� korzystania z us�u� pewnej prostytutki� przez okre��ony 

czas� przy zap�acie okre��one�o czynszu2�.  

Interpretacja przytoczonyc� �ra�ment�w komedii P�auta nie jest �atwym zada�

niem. Niez��dnym t�em s� tutaj za�adnienia pu��icznoprawne� a mianowicie termino�o�

�ia zwi�zana z lo�a�iones �ensoriae� czy�i umowami o dzier�aw� doc�od�w pa�stwo�

wyc�. �est ona zestawiana umiej�tnie z pro��ematyk� kontrakt�w najmu2� zawieranyc� 

z prostytutkami� w tym tak�e za po�rednictwem str�czycie�a. � komedii �ru�ulen�us 

P�aut kontrastuje ze so�� dwa typy podatk�w po�rednic�� po�ieranyc� w zwi�zku z ko�

rzystaniem z �runt�w pu��icznyc�: �as�ua w przypadku wypasania na nic� zwierz�t 

oraz de�umae przy wynajmowaniu �runtu pod upraw�. � pierwszej sytuacji wie�u ro��

nik�w mo��o wypasa� swoje stada na pewnym �runcie� do cze�o para�e�� stanowi ko�

rzystanie przez wie�u k�ient�w z us�u� tej samej prostytutki. Dru�a sytuacja pozwa�a�a 

na upraw� �runtu jednemu najemcy� co komediopisarz zestawia z umow� daj�c� k�ien�

towi wy��czno�� na �wiadczone przez prostytutk� us�u�i na um�wiony czas. �ak�e        

w komedii �sinaria mowa jest o najmie us�u� nierz�dnicy na wy��czno��� co autor r�w�

�������������������������������������������������

2� Por. �. PIK��SK��R�D��SK�� �or�orium w ��alii e�oki re�ublika�skiej� �w:� ���a Universi�a�is Wra�islavien-
sis� �rawo �0� (2008)� s. 2���2��� ��D.� ���is�us non erubes�i��� s. 21 i s�.� ��D.� ���or�orium� in ��e �oman 
�e�ubli�� �w:� ��Liber �mi�orum� �uido �suno� red. �. Sturm� P. ��omas� �. �tto� H. �ori� �rank�urt am �ain 
201�� s. �01��08.  

2� Nie wspominaj� o tym �. S�K���� o�� �i��� �assim� ani �.�.�. ���INN� �ros�i�u�ion� Se�uali�y and Law in   
�n�ien� �ome� ���ord 1��8.  

2� ��. tak�e o���nie o najmie u P�auta �. ��S��� �l diri��o romano nelle �ommedie di �lau�o� �orino 18�0� 
re�rin� Pamp�ona 200�� s. ��8 i s�.  
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nie� przyr�wnuje do kwestii podatkowyc�. �ym razem odwo�uje si� do c�a: ty�ko ten� 

kto zap�aci �or�orium mo�e przekroczy� �ranic�� czy�i � meta�orycznie � drzwi� za kt��

rymi czeka wy�ranka.  

�arto doda�� �e P�aut zestawi� ze so�� portrety c�ciwyc� i z�yc� �eter� kt�re czy�

�aj� jedynie na maj�tki k�ient�w� z m�odymi dziewcz�tami� kt�re �os zmusi� do nierz�du. 

�e ostatnie w wie�u wypadkac� okazuj� si� �y� c�rkami o�ywate�skimi� co pozwa�a im 

ostatecznie zawrze� szcz���iwy zwi�zek z ukoc�anym m�odzie�cem2�.  

 

 

S�res���enie 

 

�na�izie pod�e�a �ra�ment komedii P�auta �ru�ulen�us (1�1�1�1) dotycz�cy korzy�

stania z us�u� prostytutek. Komediopisarz pos�u�y� si� termino�o�i� zwi�zan� 

z dzier�aw� pu��icznyc� doc�od�w� czy�i lo�a�iones �ensoriae. Para�e�a mi�dzy dzier�a�

wieniem �runt�w pod wypas �yd�a a dzier�aw� �runtu pod upraw� pozwo�i�a mu na�

wi�za� do r��nic w zawieranyc� kontraktac� najmu us�u� prostytutek. �yd�o wypasa�o 

w tym samym czasie na jednym �runcie wie�u ro�nik�w� co P�aut przyr�wna� do sytuacji� 

w kt�rej z us�u� nierz�dnicy mo��o korzysta� wie�u m��czyzn. Natomiast �runt            

pod upraw� dzier�awi�a jedna oso�a� co mo�na zestawi� z umow�� w kt�rej k�ient uzy�

skuje na okre��ony czas wy��czno�� korzystania z us�u� prostytutki. �ermino�o�ia po�

datkowa pos�u�y�a w komedii tak�e do podkre��enia �ezwz���dno�ci �eter wyci��aj��

cyc� z k�ient�w ca�e ic� maj�tki. 

�
S�owa ��u��owe: P�aut� lo�a�iones �ensoriae� komedia� podatki� lo�a�io �ondu��io� 

prostytucja  

 

 

 

 

�������������������������������������������������
2� Por. �. SK��R�� �ł�dy młodo��i� �zyli o nieoby�zajny�� �os���ka�� młodzie���w w �allia�ie� �w:� ��Con�ra 
leges e� bonos mores�� �rzes���s�wa oby�zajowe w s�aro�y�nej �re�ji i �zymie� red. H. Kowa�ski� 
�. Kury�owicz� �u��in 200�� s. �08��1�. Na temat �reckic� pierwowzor�w w komedii nowej                          
c�. �. ��R��SK�� ������ ��������. � dziej�w ��drama�is �ersonae� rodzinnej komedii gre�kiej nas�����w 
�rys�ofanesa� �arszawa 1���� s. �� i s�.  
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�ow �o �ire a pros�i�u�e� In�erpre�a�ion pro��e�s w�i�e rea�in� P�au�us 

����c���������� 

�Su��ar��  

 

��e su�ject o� discussion is a �ra�ment o� t�e P�autine comedy �ru�ulen�us        

(1�1�1�1) concernin� �irin� t�e prostitutes� ser�ices. ��e p�aywri��t used some termi�

no�o�y concernin� �ease o� pu��ic re�enues i.e. lo�a�iones �ensoriae. ��e para��e� �etween 

�and �eased �or catt�e �razin� and �or �armin� a��owed to s�ow t�e di��erences �etween 

�arious types o� contracts wit� prostitutes. �att�e cou�d �e �razed on pu��ic �and �y 

many �armers at t�e same time w�ic� cou�d �e compared to a contract w�ere many c�i�

ents use t�e ser�ices o� one �ir�. In case o� �and �eased �or �armin� on�y one person used 

it just �ike in a case w�ere a c�ient �as �ot prostitutes� ser�ices �ired e�c�usi�e�y �or �im 

�or a certain period o� time. �ermino�o�y concernin� ta�es was a�so used in order to em�

p�asize t�e �reediness o� prostitutes. 

 

�e�wor�s: P�autus� lo�a�iones �ensoriae� comedy� ta�es� lo�a�io �ondu��io�          

prostitution 
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