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Juliusz Cezar 

Marek Antoniusz I triumwirowie 
Okta.wiusz Cezar f po śmierci Cezara 

M. Aemilius Lepidus 

Popiliusz Lena, senator 

Marcus Brutus 

Kas.tusz 
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Treboniusz 
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Wróż bit 

Sługa Cezara 

Sługa Oktawiusza 

Sługa Antoniusza 
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Lucjusz, sługa Brutusa 

Pindarus, sługa Kasjusza 

SEWERYN BUTRYlVI 

MIECZYSŁAW VOIT 

EMIL KAREWICZ 

IGNACY MACHOWSKI 

BOLESŁAW BOLKOWSKI 

TADEUSZ MINC 

ZYGMUNT MALAWSKI 
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JANUSZ KUBICKI 
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Miody Kato. prz.yjaciel Brutusa Kasjusza 
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MACIEJ RAJZACHER (PWST) 

BOGDAN BAEii 

ZYGMUNT ZINTEL 

BAHBAHA RACHWALSK.\ 

ZOFIA PETRI 

.Obywatel n 
Kalpurnia, żona Cezara 

Porcja, żona Brutusa 

Rzecz dzieje się w Rzymie, w okolicach Sardis i w pobliżu Filippi 

Inscenizacja i reżyseria 
KAZIMIERZ DEJMEK 

Asystent reżysera 
JANUSZ KUBICKI 

Kierownik literacki 
JAN KOPROWSKI 

Scenografia 
IWONA ZABOROWSKA 
HENRI POULAIN 
Oprac. dźwiękowe 
TADEUSZ MARKOWSKI 
K'erownik techn:czny 
KAZIMIERZ MRÓZ 

Widowisko przedzielone je;;t dwiema przerwami 
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STANISŁAW KASZYŃSKI 

NAD „JULIUSZEM CEZAREM" 

() 

GLĄDAN~E. klasyki. na . . scen'.e zawsze wym~ga od ~id~a 
wyobrazn1. Bez 1magmaCJ 1 wszystko moze okazac się 

martwe i potrafimy co najwyżej uchwycić przekonywu-

jący aforyzm, zapamiętać kostium, przej<tć się tyradą bohatera. 

Jakże wszystko układa się tu inaczej niż w sztuce współczesnej! Ta 

kraina jest. nam dziwnie bliska, sytuacje i dialogi wpisują się na

trętnie w nasze własne życie i wystarczy wsłuchać się i wpatrzeć. 

żeby odkryć cały sens. Klasyka rządzi się innymi prawami i by za

kosztować jej smaków, potrzeba więcej skupienia niż wiedzy, gdyż 

wielka klasyka obiecuje nam za każdym razem niespodzianki i zdzi·

wienie, zaskakuje nas, ilekroć zechcemy się .rnstanowić, wielością 

skojarzeń i przygodą konfrontacji. 

Śledząc dziś wieczorem dzieje rzymskiego spisku , nie trzeba nawet 

odświeżać sobie szkolnych lektur. Można również, śmiem sądzić, 

zrezygnować z dociekań , czy wiernie i trafnie przetransponował 

Szekspir na język dramatu współczesny sobie spisek hr. Essexa. 

Wiedza nie utrudni nam zapewne ro zeznania, ale też nigdy nie za

stąpi własnych medytacji. Oto co myślę. Jest więc „Juliusz Cezar'' 

mądrym komentarzem do historii dy.plomacji i mechaniki władzy , 

jest przyczynkiem do dziejów jedynowł dztwa. Jest dramatem 

klęski szlachetnych i naiwnych , pragnących zostać w oczach opinii 

lekarzami, a nie mordercami, jest niewątpliwie i piekącą drwiną 

z niestałości ludzkich postaw (lud rzymski). A może te sprawy ni

kogo nie rninteresują, być może, że dla kogoś najważniejszym miej

scem sztuki będzie takie zdanie: „Ten Kasjusz chudy i głodny m e.; 

wygląd. Za dużo myśli - ci są niebezpieczni". Albo taki wniosek , 

zuchwały skrót doświadczeń namiętnego moralisty: .,Władza ma 

przecie to do siebie, że jej trudno chodzić w parze z .sumieniem". 

Wybierajmy, proszę Państwa , żeby określ ić siebie. Zajęcie to ludzi 

poszukujących . 



Wolno nam przeto nie pytać, co w tym kłębo.wisku wiel

kich spraw i napięć wybija się na cz.oło i kamienieje 

w sentencję poety. 

Czy tragedia Brutusa i towarzyszy jako memento dla po

chopnych, czy intryga „tych trzecich" (Antoniusz) jako 

pochwała cynizmu i ,politycznej dalekowzroczności - to 

wielce śmiała perspektywa sztuki, czy upadek dyktatora 

jako satysfakcja demokratycznych serc?! Za dużo tu ma

sek i zagadek, by przytrzymać i zidentyfikować twarze. 

Chyba ws.zystko po trosze wchodzi w rachubę, wszystko 

to może być przedmiotem dysputy, ale brońmy się przed 

pokusą uznania którejś z tych kwestii za przesądzoną 

i oczywistą. Szekspir, co za szczęście, był zbyt mądry, 

aby pozwalać sobie na ryzyko pouczeń. Dydaktyzm nie 

mieścił się w jego filozofii, bo p€wnire sądził, iż propo

nując taki czy inny bieg wydarzeń, niczego jeszcze nie 
załatwia, a tylko poddaje materiał do rozmyślań. 

Wpatrujmy się zatem bacznie w dzieło teatru, w te 

kształty, w jakie przyodziano na tych deskach nieprzemi

jające i żywe słowa mistrza z Stratfordu. 

Byśmy byli „roztropn:iejsi i ,poczciwsi". 

STANISŁAW KASZWSKI 
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