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„Za panowania boskiego Augusta słowa nie były 
jeszcze niebezpieczne dla ludzi, choć oczywiście 
miały przykre następstwa„." 

SENEKA 
„Oła kraju nie jest obojętne kogo słucha 

władca". ,„„nie należy prowokować wladców, 
ponieważ w gniewie uciekają się do terroru." 

HU BN ER 

1. 
Na początku jest teatr. Nikt nie ukrywa, iż 

rzecz dzieje się hic et nunc. Prowadzący „wzy
wa do odpowiedzi" trzy postaci sprzed dwu
dziestu wieków. Padają dane i fakty - sąd 
odbywa się nad postawami protagonistów a nie 
nad ich charakterami - sąd, w którym osta
teczny wyrok ma wydać Szanowna Publicz
ność. Nie bez kozery Prowadzący przypomina 
kim byli oskarżeni: LUCIUS ANNAEUS 
SENECA 

„pragmatyk związany z ośrodkiem wła
dzy, zmierzający ku temu, aby nadać tej 
władzy ludzkie oblicze; a jednocześnie 
zapewnić stabilność w imię nadrzędnych 
interesów państwa. Nie podważać istnie
jącej władzy, a raczej osiągnąć, ile się da 
dla kraju, powściągając jej wypaczenia. 
Kierował się maksymą: staraj się zmieniać 
świat po swojej myśli, na ile to jest możli
we w danych okolicznościach. Lepsze coś 

. . . '' 
IllZ nlC. 

TRAZEA PETUS 
„przeciwnie: uważał, że wszystko lub nic. 



Nie tyle zmieniał świat, co go osądzał. 
Chciał dać wzór konsekwencji w biernym 
oporze. Los państwa nie był mu jednak 
obojętny, bolał nad jego meszczęsnym 
stanem." 

CAIUS PETRONIUS 
„nie brał udziału w życiu politycznym, 
świadomie się od niego odcinał, chociaż 
pozostawał blisko dworu. Jak dowodzą 
jego utwory literackie miał właściwe ro
zeznanie moralne, postawę jego najlepiej 
jednak charakteryzuje następujący ustęp 
z „Satyriconu": „ N ie można wymienić 
lepszej ojczyzny, gdyby ty lko miała odpo
wiednich ludzi. No, w danej chwili ma ona 
trudności. I nie ona jedna. Nie bądźmy 
przeczuleni." 

2. 
Zygmunt Hiibner wpisuje swych „Ludzi 

cesarza" w prawie zawsze atrakcyjną dla teatru 
formułę procesu. A ponieważ przywołuje po
staci z czasów pełnych intryg i zbrodni, akcja 
sztuki przebiega jak intryga kryminalna, tyle że 
suspense widzom przynależy: autor proponuje 
osobliwą grę, którą podejmuje teatr a wy
konuje publiczność. Dwa liczmany są znane, 
trzeci poznajemy dzięki Wam, Szanowni Wi
dzowie ... 

Ze skomplikowanych życiorysów Seneki, 
Petroniusza i Trazei, Hiibner tworzy dramat 
postaw modelowych, zachowań wobec władzy. 
Bawi się tym, że modele przetrwały przez wieki 
i dzisiaj podstawić pod nie można inne postaci, 
inne zachowania, wpisać w te modele doświad
czenia A.D .1987. 

„Ludzie cesarza" narodzili się z tęsknoty 
za weryfikacją postaw, z poszukiwania, z prób 
odnalezienia siebie w czasach, w których przy-

szło nam żyć. Wybór należy do nas, to praw
da- ale Zygmunt Hiibner „pomaga" stosując 
rozmaite gry teatralne i literackie, bawi się 
owym hic et nunc, procesu i teatru. Postaci jego 
sztuki wiedzą, że proces rozgrywa się w drugiej 
połowie lat 80-tych. Stąd zabawy z historią 
i jej ocenami: Trazea wie, że się go porównuje 
z Robespierr'em, Petroniusz wie, że „przy
wódca opozycji, jeśli nie siedzi w więzieniu 
powinien przebywać na emigracji"; cytuje się 
Krawczuka, Senekę z konkretnego wydania 
w PAX,..ie , Petroniusz wie, że na podstawie 
„Satyriconu" Fellini nakręcił film a Senece 
znane są realizacje Petera Brooka ... przykłady 
można mnozyc. 

Te postaci sprzed dwudziestu wieków 
obdarzone są naszą świadomością, wiedzą też 
wszystko o procesie historycznym, który się 
dokonał. Kiedy Prowadzący przypomina, że 
śmierć Klaudiusza nie była poprzedzona cho
robą, Petroniusz ripostuje szybko: „Wtedy 
jeszcze nie umieliśmy tego robić - poziom 
medycyny był niski. Dlatego każda zbrodnia 
wychodziła na jaw." 

3. 
Jest w „Ludziach cesarza" jakaś pocią

gająca jasność wywodu, wiara w to, że przy
należymy do kultury śródziemnomorskiej, że 
Seneka, Trazea i Petroniusz funkcjonują w na
szej świadomości, że rozumiemy o co toczyła 
się gra wówczas i o co toczy się dzisiaj. Hiibner 
demonstrując całkowitą katastrofę swych bo
haterów, uświadamiając klęskę różnych po
staw, analizując przypadki indywidualne, po
kazuje rozpad całego układu. Końcowe gło
sowanie jest rodzajem katharsis, każdy z nas 
przecież bierze odpowiedzialność za swój głos. 



HUBN ER Zygmunt, ur. w 1930 r. 
w Warszawie. Reżyser, dyrektor teatru, peda
gog, publicysta, aktor. Ukończył wydział aktor
ski i reżyserski warszawskiej PWST. W 1955 
zrealizował warsztat teatralny („Cień boha
tera" O'Caseya razem z B. Pawlikiem) w Tea
trze Współczesnym i zadebiutował „Melodra
matem" Warmińskiego w Teatrze Wybrzeże. 
Pozostał tam jako reżyser, a w latach 1958-60 
ja.~o ki~rownik artystyczny. W 1960 r. prze
mosł się do Warszawy, w sezonie 1962/63 
prowadził Teatry Dramatyczne we Wrocła
wiu, a w 1963 objął dyrekcję Starego Teatru 
w Krakowie kierując nim do 1969 r. Przez parę 
lat współpracował z różnymi teatrami, a od 
1975 jest kierownikiem arlstycznym i dy
rektorem nowo otwartego o przebudowie 
warszawskiego Teatru Powsz chnego. Jest au
torem książek („Bogusławski - człowiek tea
tru", Warszawa 1958, „Sztuka reżyserii", 
Warszawa 1982), artykułów i felietonów na 
tematy teatralne (publikowanych od 1974 
w „Dialogu"), wydanych pt. „Przepraszam, 
nic nowego" (Wrocław 1978). Sekretarz Pol
skiego Ośrodka ITI, dziekan wydziału reży
serskiego PWST. 

Zdolności kierownicze Hiibnera ujawniła 
współpraca z Teatrem Wybrzeże, który w cza
sie jego pobytu stał się jednym z najciekaw
szych w kraju pod względem doboru re
pertuaru i realizacji. Zasada była ta sama co 
później w Starym: powiązanie zespołu aktor-

• 

ski ego z zespołem reżyserów. Jej realizacja 
polegała na umiejętnym dobieraniu współ
pracowników. Jako reżyser zaczynał H ii bner 
od dramaturgii współczesnej: w Gdańsku „La
dacznica z zasadami"(l 956), „Niepogrzebani" 
Sartre'a i prapremiera „Szewców" Witkiewi
cza (1957), „Pierwszy dzień wolności" i „No
sorożec" Ionesco (1960); na scenie warszaw
skiego Ateneum „Murzyni" Geneta (1961) -
która z czasem okazała się najbardziej odpo
wiadać jego zainteresowaniom. Ale miał tak
że w repertuarze Dostojewskiego, Szekspi
ra, Strindberga. W Krakowie dostosował 
swą działalność reżyserską do potrzeb teatru. 
Najwybitniejszym jego przedstawieniem był 
tam uwspółcześniony „Mizantrop" Moliere'a 
(1966). Reprezentuje przede wszystkim -
ale nie wyłącznie - teatr literacki i aktor
ski oparty na psychologii, której daje wyraz 
w zintelektualizowanej formie. ( ... ) 

Najwyższe osiągnięcia teatralne Hiibne
ra to „Ulisses" Słomczyńskiego wg Joyce'a 
w Teatrze Wybrzeże (1970) i „Lot nad ku
kułczym gniazdem" Wassermanna w Teatrze 
Powszechnym (1977). Pierwsze z tych przedsta
wień łączy walory literackie, poetyckie i inte
lektualne z plastycznością obrazu i gry aktor
skiej, drugie - precyzję interpretacji i działań 
scenicznych z ogromną sugestywnością. 

Ma w swoim dorobku wybitne role tea
tralne (Alcest w „Mizantropie", Moczarski 
w „Rozmowach z katem"), filmowe i tele
w1zy1ne. 

M. Sem il, E . Wysirlska: Siewnik współczesnego teatru 
Wars:cawa 1980 

• Opublikowana w „Dialogu" ( 1986, nr 2) sztuka ,,Ludzie 
cesarza" miała swą prapremierę w warszawskim Teatrze 
Ateneum w maju 1986 roku 



H(jBNER: 

„Kryty~a te~t~alna doś~ często podnosi pro
b~em wier~osci autorowi. Częściej krytyka niż 
pisarze, ktorzy dobrze wiedzą, że teatr jest ich 
naturalnyn: s?jusznikiem. Nie mając zatem 
d?stat~c~me silnego oparcia wśród dramatur
gow . Z~Jącyc~ krytycy drapują się w togi 
obroncow dzie_ł p~sarzy zmarłych. Oskarżają 
teatr o sp~zen~ewierstwo wielkiej spuściźnie 
ku!t~ralneJ., Nie wszędzie - trzeba powie
dziec - z rowną mocą. Anglicy na przykład są 
J?Od tyf!l ~zględem _nieporównanie bardziej 
h~era~m mz Francuzi, me mówiąc już o nad
mierme pr_z~~rażli~ionej na tym punkcie kry
tyce po.lskieJ, ~ radzieckiej. ( ... ) 

. Wi~rn<;>sc ~~solutna jest mrzonką, nic ta
ki~go me is~meJe. Nawet literaturoznawca, 
ktory stara si~ o~czytać dzieło poprzez jego 
u_warun_km.~ama historyczne nie może wyrzec 
si~ n:yslema k~tegoriami swego czasu. Cóż 
mowie o przeciętnym czytelniku lub widzu 
któremu nie tylko ~rak o_dpowiedniego zaple~ 
cza _nauko.we~o, ale i chęci odczytywania utwo
~u ~naczeJ mz poprzez własne doświadczenia 
zycio~e. Ośmielę się twierdzić, że widz przy
chodzi do teatru na sztukę Szekspira i Pintera 
~ tym ~amym nastawieniem: chce obejrzeć 
~nteresuJąc~ przeds_tawienie, które, w tym czy 
mny~ sensie, będzie korespondowało ze świa
tem Je~o myśli i przeżyć, ukształtowanym 
w codziennym zmaganiu ze światem, który go 
otacza." 

(„Szcuka reżyse r ii , 1982) 

SENEl(A (Lucius Annaeus Seneca) 
Młodszy, zwany filozofem, ur. ok. 4 r.p.n.e. 
zm. w r. 65, syn Seneki retora, urodzony 
w Kordubie, studia ukończył w Rzymie za 
panowania cesarza Tyberiusza. W r. 41 wsku
tek intryg żony cesarza Klaudiusza, Messa
liny, został skazany za cudzołósrwo i zesła
ny na wyspę Korsykę. Po straceniu Messaliny 
w r. 48, za staraniem i wstawiennictwem nowej 
żony Klaudiusza Agryppiny, Seneka powrócił 
z wygnania do Rzymu w r. 49 i został 
opiekunem i wychowawcą młodocianego Ne
rona. Po dojściu do władzy Neron uczynił go 
swoim doradcą. Znaczenie Seneki znacznie 
wzrosło. W rzeczywistości przez parę lat spra
wował Seneka rządy wraz z prefektem pre
torianów Burrusem. Jednakże w miarę jak 
Neron coraz bardziej ulegał złym skłonnoś
ciom, jak zaczął posuwać się do coraz większe
go okrucieństwa - gasła gwiazda Seneki. On 
sam stawał się niewygodny, jego obecność, 
nauki i rady były coraz większym dla Nerona 
oskarżeniem i wyrzutem sumienia. Niezgod
ność nauki filozofa z życiem stanowiła przed
miot najgwałtowniejszych ataków. Poza tym 
bogactwo Seneki stało się powodem wielu 
intryg i oszczerstw. Dlatego też pod pozo
rem złego stanu zdrowia i chęci poświęcenia 
się studiom Seneka definitywnie wycofał się 
z życia publicznego. Posądzony o udział 
w spisku Pizona został zmuszony do popeł
nienia samobójstwa. Umierał ze spokojem 



godnym filozofa do ostatniej chwili dyktując 
swe myśli. Był przedstawicielem kierunku 
stoickiego w filozofii.Główne jego pisma fi
lozoficzne to: „Rozważania przyrodnicze", 
„Listy do Lucyliusza", „O dobrodziejstwach", 
„O gniewie", „O szczęściu". Seneka był także 
autorem dziewięciu tragedii, które są jedynymi 
zachowanymi w całości tragediami rzymskimi; 
są one osnute na tematach tragedii greckich. 

' \ 

SENEl(A: 

Największa część życia schodzi nam na postęp
kach złych, duża część na bezczynności, a całe 
życie na czynieniu czegos innego niżby na
leżało. 

:Eri stulac I) 

Który zresztą sędzia nie jest przestępcą w świe
tle tego samego prawa, w imię którego skazuje 
złoczyńców? Który oskarżyciel jest wolny od 
winy? Nie wiem, czy do przebaczenia nie jest 
ten najmniej skory, kto sam już nieraz po
winien był prosić o przebaczenie. Grzeszymy 
wszyscy. Jedni lżej, drudzy ciężej , jedni z roz
mysłem, drudzy pod wpływem chwilowej pod
niety albo cudzej przewrotnej namowy, jeszcze 
inni w szlachetnych dążeniach wykazują za 
mało silnej woli i wytrwałości, choć więc 
niechętnie i nie bez oporu, jednak utracili 
czystość sumienia. I nie tylko grzeszymy, ale 
nadal, jak długo żyjemy będziemy grzeszyć. 
A jeśli ktoś tak oczyścił swą duszę, że nic już 
więcej nie może go zachwiać i skusić, to jednak 
drogą grzechu doszedł do niewinności. 

( „o lagodnosci " , K > I , V I , 2·-4) 

Patrz nie tylko na to, czy prawdą jest to co 
mówisz, lecz także, czy ten do którego mówisz, 
potrafi znieść prawdę. 

(„De ira ' , 11 1 16 , 4 ) 



Wielu ludzi trzyma w ukryciu swe przywary 
dlatego, że brak im siły; jeśli jednak nabiorą 
zaufania do swoich sił, porwą się na wyczyny 
nie mniej zuchwałe niźli wyczyny tych, którym 
powodzenie otworzyło już drogę. Brakuje im 
tylko możności do wykazania swych niego
dziwych cech. W takich okolicznościach moż
na bezpiecznie wziąć do ręki nawet jadowitego 
węża, gdy na przykład zesztywnieje z zimna. 
Wcale nie znika mu wtedy jad, lecz nie może 
działać. U wielu nie dostaje tylko przychyl
ności losu, aby pod względem okrucieństwa, 
próżności i rozwiązłości dorównali ludziom 
naigorszym. 

( „l,1~t y moraln 1.: J.1) Lucy liusza" , 12 , 1-t ·1 

Wszyscy jesteśmy przywiązani do losu, jedni 
łańcuchem złotym i luźno, drudzy zardzewia
łym i ciasno. Jaka różnica? Wszyscy jęczymy 
w dybach tej samej niewoli, i ten, kto drugiemu 
odbiera wolność, sam traci, chyba że jedną 
formę niewoli uważasz za lżejszą i zaszczytniej
szą od drugiej. Klęską dla jednego jest god
ność, dla drugiego - bogactwo. Przekleń
stwem dla jednego jest szlachetność urodzenia, 
dla drugiego nikczemność. Jedni jęczą pod 
cudzą tyranią, drudzy - pod własną. Jednych 
wygnanie trzyma w tym samym miejscu, dru
gich - urząd kapłański. Całe życie - jedną 
niewolą. Przywyknijmy do swego losu i nie 
narzekajmy na jego złe strony, lecz korzy
stajmy z dobrych. Żadna dola nie jest tak 
gorzka, aby w niej stateczny człowiek nie 
znalazł jakiejś pociechy. 

t „O pokniu duchJ" , X, 3-4 ) 

PĘ-TRQN llJSZ (Caius Petronius 
Arbiter) I w.n.e., pisarz i poeta rzymski okre
su cesa~stwa. Twórca realistycznego romansu 
rzymskiego, „Satyryki" .w dwudziestu księ
~ach, w ktorym sparodiował romans grecki 
i dał dow~ipną char~kterystykę wzbogaconego 
wyzwol.enca rzyrn_skiego Trymalchiona. Tacyt 
w sw01ch roczmkach pisze, że Petroniusz 
poświęc~ł ~zień snowi a noc obowiązkom to
warzyskn1: i przyj.emnościom. Był tak znany ze 
sweĘO lemstwa, Jak inni z pracowitości. Był 
sęd.zią dob:ego smaku i nie było nic wy
k~mtnego i wytwornego jeśli on tego za takie 
me uznał. Nazywano go „arbiter elegantia
rum'.'. Petronius~ cieszył się dużymi wzglę
dami Nerona. Mimo to, posądzony o udział 
~ spisku Piz<?~a został ~muszony do popeł
men~a samoboistwa. Tuz przed śmiercią Pe
tronmsz. oto~zy~s.zy się gronem przyjaciół 
rc:iz:na.wiał z m,z:i1 me o rzeczach poważnych jak 
mesrr:1ert~lnos~ duszy, nie roztrząsał też pro
blemow ~ilozoficznych lecz kazał sobie czytać 
?lahe w!ersz~ .. Z z.achowanych fragmentów 
Jego tworczosci naidłuższy stanowi Uczta 
Trymalchiona". " 



PETRONIUSZ: 

Imię przyjaźni o tyle pewne, o ile popłaca. 
Zmienną koleją na desce rzecz wiodą kości 

do gry: 
Póki trwa szczęście, druhowie, robicie miny 

przyjaciół, 
Lecz gdy się potknie, zmieniacie twarze 

w ucieczce, aż wstyd! 

Trupa aktorska na scenie gra mim: ten ojca ma 
maskę, 

Ten znowu syna, a tamten rolę bogacza 
w nim gra: 

Wkrótce, gdy rolę dla śmiechu zamkną na 
scenie oklaski, 

Znika z nich maska przybrana, wraca 
prawdziwa im twarz. 

(„ Ucz 1a T rymalchiona", 80) 

Cóż mogą prawa tam zrobić, gdzie włada sam 
pieniądz, 

Albo gdzie bieda procesu wygrać nie zdoła 
ni raz? 

Sami ci mędrcy co z torbą cynicką czas pędzą, 
Niejednokrotnie już zwykli prawdę 

sprzedawać za grosz. 
Sądy - to zatem nic, tylko publiczny jest 

handel: 
W sądzie siedzący przysięgły za tym, kto 

płaci da głos. 
(„Sat yryki", 14) 

Czego się nie spodziewasz, z boku przychodzi ... 
... i ponad nami sprawy załatwia Fortuna. 
Dlatego chłopcze, ty win falernejskich nam 

daj! 
(„U cz ta Trymalchiona", SS) 

Ach, my biedni! Jak cały człeczyna jest niczym! 
To czeka wszystkich, gdy Orku się staniem 

zdobyczą . 
A więc użyjmy żywota, gdy możem, jak nam 

ochota. 
(„Ucita Trymalchiona'\ 34) 



T RAZ EA (Publius Clodius Thrasea 
Petus) I w.n.e., konsul rzymski, zwolennik 
filozofii stoickiej. Czynny w senacie do roku 
63. Był człowiekiem odważnym. Gdy po za
bójstwie matki Neron wysłał pismo do senatu 
z relacją o zgonie Agryppiny, oskarżające ją 
o zamach na niego, i gdy uchwalono modły 
publiczne za ocalenie Nerona, Trazea wyszedł 
z senatu; a gdy Poppei (drugiej żonie Nerona) 
uchwalono cześć boską, umyślnie nie zjawił się 
w senacie i nie wziął udziału w pogrzebie. 
Napisał pochwałę Katona Młodszego. Jego 
dom był ośrodkiem opozycji republikańskiej 
przeciw Neronowi. Proces i śmierć Trazei 
nastąpiły w roku 66. Trazea otrzymawszy 
wyrok śmierci, dał swe żyły do przecięcia, 
a skropiwszy ziemię swą krwią rzekł: Libamus 
Iovi Liberatori (składamy ofiarę Jowiszowi 
Oswobodzicielowi). 

N ERO N (Lucius Domitius Aheno
barbus Nero), 37-68, cesarz rzymski w latach 
54-68. Następca Klaudiusza, zasiadł na tro
nie dzięki swej matce Agryppinie, która wy
mogła na Klaudiuszu adoptowanie Nerona. 
W początkowym okresie panowania Neron 
znajdował się pod silnym wpływem swego 
wychowawcy, filozofa Seneki, oraz prefekta 
pretorianów Burrusa. Z biegiem czasu wyszła 
jednak na jaw jego nieobliczalno ść i okru
cieństwo. Kiedy Agryppina, odsunięta przez 
niego od rządów, usiłowała odzyskać wpływy 
popierając Brytanika (prawowitego syna Klau
diusza) Neron kazał go otruć w 55 r. a w 59 
kazał zabić matkę. Wygnał też żonę Oktawię, 
którą kazał stracić. Drugą żonę, Poppeę Sabinę 
zamordował w roku 65. Za jego rządów 
wzrosło prześladowanie senatorów. Nastroje 
opozycyjne znalazły wyraz w spisku Pizona 
(65 r. ) . Spisek został wykryty, wielu jego 
uczestników stracono, a poeta Lukan i Seneka 
popełnili samobójstwo na rozkaz cesarza. Za 
rządów Nerona wybuchło powstanie w Bry
tanii (59 r. ), które zostało krwawo stłumione 
i rozpoczęło się powstanie w Judei w r. 66; 
wcielona została do imperium rzymskiego jako 
nowa prowincja część królestwa Pontu i zhoł
dowana Armenia. W roku 64 wybuchł pożar, 
który zniszczył znaczną część Rzymu. Po po
żarze Neron rozpoczął szeroką działalność bu
dowlaną, m. in. wzniósł olbrzymi pałac tzw. 
„Złoty Dom" (Domus Aurea) i wytyczył sze-



rokie, nowe ulice. Rozeszły się wówczas po
głoski, że to Neron sam kazał podpalić miasto, 
aby zrealizować nowe plany urbanistyczne. 
Neron skierował podejrzenia na chrześcijan 
i rozpoczął ich prześladowania. By zdobyć 
sobie popularność wśród ludu rzymskiego Ne
ron wydawał wielkie sumy na igrzyska i roz
dawnictwo zboża. Był miłośnikiem widowisk 
teatralnych i sam występował na scenie jako 
śpiewak lub na arenie cyrkowej jako woźnica. 
Pisał również wiersze. Według tradycji, swój 
największy poemat o pożarze Troi miał od
śpiewać patrząc na płonący Rzym. W roku 68 
zbuntowały się Legiony w Galii i Hiszpanii; na 
wiadomość o tym pretorianie opuścili Nerona 
a senat uznał go za wroga ojczyzny. Neron po
pełnił samobójstwo w czasie ucieczki z Rzymu. 
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DIARIUSZ 
STAREGO TEATRU. 

Niejeden z kinomanów podaje jako motyw częstszego uczęszczania do kina niż do teatru nie tyle większe 
zamiłowanie do dziesiątej Muzy, ile większą jej dostępność. W teatrze obowiązuje etykieta. Konieczność 
zdejmowania wierzchniego okrycia przeprowadzana z tak skrupulatną dokładnością, że nawet latem domagają się 
cerberzy-woźni oddawania w garderobie kapeluszy pociąga za sobą, poza przykrością wydatku i tłoczenia się przy 
wyjściu, jeszcze kwestię stroju. Zmusza to ludzi pracy do korzystania z teatru tylko w dni świąteczne lub nawet, 
o ile brak im odpowiedniego ubrania, zrezygnowania z tej rozrywki. W Rzymie, gdzie przedstawienia teatralne 
odbywały się tylko w dni świąteczne i jako objęte programem ludi miały charakter religijny, strój widzów był 
przepisowy. Przyczyniła się do tego z czasem i obecność cesarzy, którzy z małymi wyjątkami - jak np. Kaligu
la - surowo przestrzegali obowiązującej etykiety. Sześćdziesięcioletni satyryk luvenalis skarży się w jednej ze 
swych satyr, że promienie kwietniowego słońca przenikają w czasie przedstawienia - które odbywało się pod 
gołym niebem-przez togę do jego pomarszczonej szyi. Toga bowiem, a do czasów Augusta wyłącznie biała toga, 
była dla obywateli strojem obowiązkowym. 

„ W todze trawiastej barwy zjawiłeś się - drogi Bassusie, 
Kiedy przepis, co strzegł stroju w teatrze, już zgas ł", 

pisze poeta Martialis. August polecił aedilom wpuszczać do cyrku tylko w togach, urzędnicy, kapłani, senatorzy 
i rycerze przybrani byli nadto w oznaki ich godności i stanu. Wszyscy w obuwiu i z obnażonymi głowami. 
Płaszcze wolno było nosić tylko w niepogodę i to trzeba je było zdejmować z chwilą wejścia na przedstawienie 
ważniejszych osobistości państwowych. Gdy za Domicjana w czasie widowiska spadł silny deszcz, cesarz ten 
bardzo surowo przestrzegający etykiety, nie pozwolił nikomu odejść ani się przebrać; wiele osób - jak nam 
opowiada Dio Cassius - zachorowało potem, a nawet zmarło. 

Najliberalniejszy z cesarzy był pod tym względem Kaligula, który podobnie jak August pozwolił 
przychodzić latem bez obuwia, czego zabronił jego poprzednik Tyberiusz - a senatorom nosić kapelusz 
thesalski, chroniący przed promieniami słońca - ale niestety tylko senatorom. Przewilej ten zresztą zniósł 
Domicjan. Żeby zmusić do przestrzegania tych przepisów dobrego tonu, mieli urzędnicy swych liktorów lub 
inspektorów na sali, którzy usuwali winnych, więzili ich lub dla zapewnienia sobie posłuchu, zabier~i im 
w zastaw togę. 

O tym, że w czasie rzeczypospolitej plaga naszych teatrów, jaką jest wchodzenie na widownię po rozpoczęciu 
widowiska miała również miejsce, że więc i ci liktorowie nie zawsze stali na wysokości zadania, przypominając 
pod tym względem naszą służbę teatralną, świadczą te słowa z prologu Plautyńskiego Poenulusa: 

„Więc milczcież! Bądźcie cicho! Zechciejcież uważać! Liktor! Gwałtu nie rób! 
Niech ten, co miejsca daje, tu mi się nie kręci przed nosem, 
Niech mi gości teraz nie prowadzi na miejsca, 
Kiedy aktor dawno już na scenie!" 

Ponieważ nie było, jak dzisiaj, miejsc numerowanych (za bilety nie płacono), trzeba było się spieszyć, by ich 
nie pozajmowano. Quintilianus opowiada, że August widząc, iż jakiś rycerz pije w teatrze, kazał mu powiedzieć: 
„Kiedy chcę zjeść śniadanie, udaję się do domu". Na co miał otrzymać odpowiedź: „Bo ty nie masz powodów 
obawiać się, że ci zajmą miejsce". 

St. Warszawska, Żywa sraro7.y tnoSc ) 

),Filomata" 1935, nr 56 
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