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I [ ... ] I wtedy pewien człowiek podjął myśl, która 
przyszła już Trebonjuszowi: trzeba zabić Cezara. 
Człowiekiem tym był Kasjusz, dawny kwestor 
Krassusa w \Vojnie z Partami, zięć Serwilji, mło
dzieniec inteligentny, ambitny, dumny, szorstki 
i gwałtowny, który zabijając Cezara nie mógł się 
łudzić, że zdobędzie coś więcej, niżby osiągnął, 

p<isiadając łaski Cezara. Zrazu zwierzył się ostroż
nie z swym projektem kilku przyjaciołom, o któ
rych wiedział, że są wrogami dyktatora; powstała 
pierwsza grupa spiskowców; zaczęto badać możli
wość i niebezpieczeństwa przedsięwzięcia, i uzna
no, że należy wciągnąć do sprzysiężenia Brutusa, 
szwagra Kasjusza. Brutus cieszył się wielką po
wagą we wszystkich partjach i, będąc synem Ser
wilji, zdawał się niemal przyjacielem Cezara; 
gdyby się do\viedziano, że jest także gotów go 
zamordować, wielu ludzi niepewnych i trwoż

nych nabrałoby od\vagi. 
Brutus był jednym z owych ludzi inteligentnych, 

dumnych, uczciwych lecz słabych, jakich spotyka 
się tak często w wielkich rodzinach arystokra
tycznych. Człowiek słabej woli i biorący łatwo 

wzór z innych, był przez pewien czas lichwiarzem. 
Nie był jednak z natury skłonny do gromadzenia 
miljonów, ani nie miał specjalnych ambicji; był 

raczej erudytą o surowych obyczajach, który 
w czasach zwykłych byłby wielkim panem za
miłowanym w studjach, trochę dumnym i dzi
wacznym. Lecz w tych czasach niezwykłych po
dziw, który lud żywił dla jego charakteru, zro
dził w nim inną namiętność: pragnął ambituie 
uchodzić w oczach własnych i cudzych za praw
dziwego bohatera o żelaznej woli, za wzór tych 
trudnych cnót, które wprowadza się w czyn tylko 
bolesnym wysiłkiem nad sobą samym. Duma ta, 
podniecana jeszcze studjowaniem filozofji stoic-



kiej, i rzeczywista jego słabość tłumaczą nam 
ten tajemniczy charakter, który tak intrygował 

historyków i moralistów. Istniał pewny sposób, 
by tego człowieka trwożnego i słabego uczynić 

zdolnym do największego postanowienia: to jest 
przekonanie go, że czyniąc inaczej, uchyliłby swej 
sławie bohatera. Kasjusz, który był człowiekiem 

inteligentnym, rozumiał to i umiał zarzucić sie
ci na słabą duszę swego szwagra. Zaczął od pod
rzucania Brutusowi rank :em na jego krzesło pre
torskie pewnych kartek lub umieszczania ich 
u stóp pomnika pierwszego Brutusa na forum. 
„Gdybyś żył jeszcze, o Brutusie!" mówiły te świst
ki, albo jeszcze: „Ty śpisz, Brutusie!'"[ ... ] 

Misją historyczną Ceza.ra nie była rola wielkie
go męża stanu, wezwanego do przywrócenia ładu 
w chaosie jego epoki, lecz rola wielkiego człowie
ka stanu, wezwanego do uosobienia i wprawienia 
w ruch wszystkich rewolucyjnych sił kupieckiej 
epoki, walczącej z tradycjami starego rolniczego 
społeczeństwa[ .. . ] 

Nie sądzę, aby rr.oźna zrozumieć Cezara, nie 
zdając sobie sprawy, że rolą jego, jak rolą Pom
pejusza, Krassusa wszystkich współczesnych, 

którym się pos zczęściło , była przede wszystkim 
rola niszczyciela; że rola ta została narzucona im 
wszystkim przez epokę, której wielkim dziełem 

było dokończenie rozprzężenia i zburzenia starego 
świata i umożliwienie przez to nowej organizacji 
państwa. Pokolenie to przygotowało przebudowę 

starego świata w wielkiej jedności państwa, gdyż 
przyśpieszyło w Italji, przez swe walki i przez 
przy jęcie nowych obyczajów, ruinę starego społe

czeństwa łacińskiego, a w prowincjach. przez 
wojny i grabieże, ruinę dawnych instytucyj poli
tycznych i społecznych, oczyszczając w ten spo
sób teren dla przyjęcia organizacji jedynej. [ ... ] 

Nie możemy już uważać spisku, którego ofiarą 

padł Cezar, za prosty nieszczęśliwy przypadek, 
wynikły z głupoty czy złośliwości kilku jednostek. 
Spisek ten był skutkiem bardzo ważnego ruchu 
umysłów i interesów i winien być oceniany jako 
istotne przymierze szczątków stronnictwa zacho
wawczego, z prawym skrzydłem partji cezarjań

skiej w celu zapobieżenia wyprawie przeciw 
Fersji. Przeciwnicy Cezara byli nie tak zaniepo-



kojeni sytuacją obecną, jak tą, któraby się wy
tworzyła, gdyby Cezar wrócił z podboju zwy
cięzcą. Połączyli się przeciw azjatyckiej i rewo
lucyjnej monarchji, którą, jak sądzili, Cezar 
przywiezie ze Wschodu w faldach swych zwy
cięskich sztandarów. Cezar dopuszczał się uzur
pacji po uzurpacji : posunął się nawet tak daleko, 
że przeprowadził przez senat ustawę, wedle któ
rej urzędnicy przed jego wyjazdem mieli być 

wybrani na trzy lata, prawdopodobny czas jego 
nieobecności. [ ... ] Tymczasem na schadzkach poro
zumiano się co do ~zczegółów zamachu. Spiskowcy 
mieli ukryć szt:rlety pod togą. Decymus Brutus 
miał ściągnąć do teatru Pompejusza, znajdującego 

się w pobliżu Kurji, gladjatorów, których opłacał 
dla igrzysk i którzy w razie potrzeby mieli bronić 
spiskowców; po zabiciu Cezara miał Brutus wy
głosić w senacie mowę, by wytłumaczyć powody 
morderstwa i podać wniosek o przywrócenie repu
bliki. [ ... ] 

Wiell<i niszczyciel zginął w chwili, gdy miał 

urzeczywistnić swój olbrzymi zamiar podboju pa1\
stwa Partów i pchnąć Rzym na drogę, którą kro
czył Aleksander Wielki. Projekt ten pochłaniał 

całą jego energię w ostatnich czasach jego istnie
nia, gdy pogłoski o jego ambicjach monarchicz
nych były prawdopodobnie jeszcze tylko wymy 
słem lub przynajmniej przedwczesną przesadą je
go przeciwników. Co uczyniłby po powrocie, jako 
zwycięzca, tego nie wiedział nikt, i może nie 
wiedział on sam, nieporównany oportunista, któ
ry, rzucony w okres niezwykłego zamętu, umiał 

przez lat trzydzieśc i przystosowywać się do naj
trudniejszych sytuacji . Zawsze zajęty problema
tem chwili, zamierzał wtedy użyć dyktatury, zd o
bytej w wojnie domowej, aby stać się drugim 
Aleksandrem i znaleźć w Persji środki do zreor
ganizowania państwa. Lecz nieporównany opty
mista pomylił się tym razem. Cezar, nie wiedz<1c 
o tern, przyczynił się już więcej, niż wszyscy 
jego współcześni, do przyszłego odrodzenia dawne
go świata - nie przez zamierzoną wojnę z Per
sją - lecz przez podbój Gal.ii. do którego przy 
wiązywał tak mało wagi. 
(pr ;:eklad: L eopold Sta ff) 
"Wielkość i upadek Rzymu", 
w y d. R . Wegner<:, Pozna ń . 

Gugl iemo F er re ro 
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Antonin Artaud twierdzi, że autentyczna sztu
ka teatralna burzy nasz spokój, gdyż sprawia, że 
ludzie widzą się takimi, jakimi są naprawdę. 

Teatr dysponuje bowiem środkami wyrazu trafia
jącymi do nas łatwiej niż analiza sJowna. Do
tyczy to w pierwszym rzędzie teatru szekspirow
skiego. Niektórzy psychologowie mówią nawet 
o swoistej szekspirowskiej terapii, sądzą bowiem, 
iż teatr ten ukazuje widzom elementy rzeczywis
tości, z których sami mogą stworzyć obraz włas
nej osoby, nie narażając się na niebezpiecze.'lstwo 
ryzykownych konkluzji. 

I oto rzeczywistość ukazana w tragedii „Juliusz 
Cezar" staje się dla nas okazją do spojrzenia 
na świat z dwóch różnych punktów widzenia. 
Tylko pozornie Brutus i inni zabójcy Cewra 
przyjmują ten sam punkt widzenia, tylko pozornie 
należą do tego samego obozu. Prawda, grają tę 

samą rolę - rolę wrogów despotyzmu. Ale Bru
tus podporządkowuje jej swoje życie, przeżywa

jąc ją jako drogę wiodącą do celu, wyrażajqcego 
spontanicznie to, co indywidualne, umiłowane 

i nadające życiu sens. A inni zabójcy Cezara? 
Ich gra jest fałszywa. W tej swoistej historycznej 
psychodramie grają wrogów despotyzmu, a rów
nocześnie ulegają urokowi nieograniczonej wła

dzy i zdradzają pragnienie zajęcia miejsca tego, 
którego zabili. Są klasycznym przykładem ludzi, 
których osobowość stanowi psychiczne źródło 

dominacji i uległości, przeżywanej jako wartość 

sama dla siebie, a więc żródło tendencji ożywia
jących i podtrzymujących rządy despotyczne. 

Wiemy już dziś, że zawsze wtedy, kiedy czło

wiek uznaje swoje życie za n·eudane, kiedy czu-

je się izolowany, ogarnia go zwątpienie, uczucie 
osamotnienia i bezsilności, wytwarza się w nim 
nieodparta żądza dominacji, albo skłonność do 
uległości, albo też obie te tendencje dochodzą do 
głosu, często wraz z dążeniem do destrukcji, czyli 
jałowego niszczenia. Lęk przed światem (który 
jest tym większy, im człowiek czuje się bardziej 
wolny od więzów społecznych i ograniczeń ma
terialnych) wywołany nękającymi przeżyciami 

niespełnienia i osobistej porażki, można bowiem 
zagłuszyć ucieczką w świat mitów, wróżb, wiarą 

w nieuchronny los, albo poprzez panowanie nad 
światem ludzi i rzeczy. Tak właśnie reagują boha
terowie tej tragedii - wszyscy z vvyjątkiem Bru
tusa. 

Szarpany wątpliwościami, pełen niezaspokojeń, 

Brutus widzi świat nie taki, jaki jest ale taki, 
jaki pragnąłby widzieć. Ale to, co jest w nim 
autentyczne, to co go z tym światem wiąże na
prawdę, to są cele ostateczne, idea, której ofiaro
wuje życie. Dla niego dobro ludzi Rzymu było 

wartością godną ofiary. 

A świat towarzyszy Brutusa? Okrutna izolacja 
i samotność. świat, który trzeba ujarzmić i zgwał
cić. Ale oni też są jego częścią, więc w gruncie 
rzeczy nie afirmują i siebie. Ich sztylety goto
we są godzić nie tylko we wrogów, ale i w nich 
samych. 

,.Życie znużone więzieniem tego świata, znaj
dzie siłę dość wielką, by zniszczyć siebie!" -
woła do nas Kasjusz. „Każdy niewolnik ma w rę

ku klucz do własnego więzienia" - wtóruje mu 
Kaska. 

Raz jeszcze Szekspir dostarcza znakomitej ilu
stracji dla tez psychologii osobowości. „Juliusz 
Cezar" - to bowiem studium osobowości autory
tarnej. Przypisujemy ją człowiekowi, dla którego 
brak władzy i siły jest znakiem winy i niższości. 

Człowiek o charakterze autorytarnym nie jest 
w stanie być rewolucjonistą, może być jedynie 
rebeliantem, człowiekiem buntu wobec autorytetu, 
którego miejsce pragnie zająć - bo nim pogardza. 
Tak jak Kasjusz pogardza Cezarem, który „nie 
chciał być wilkiem" i nie wiedział, że Rr.ymia
nie ,.to owce". 



Kiedy mówimy, że dla ludzi pokroju Kasjusza 
walka z autorytetem jest tylko rebelią, chcemy 
przez to powiedzieć, że chodzi im tylko o utwier
dzenie samego siebie i przezwyciężenie poczucia 
własnej bezsilności, mimo, że pragnienie uległo

ści , świadome lub nieświadome, trwa nadal pod
sycane poczuciem niespełnienia i porażki. 

Porażki i niespełnienia były także udziałem 

Brutusa, ale chodzi tu o inny system wartościo
wania świata. W tym wypadku porażka nigdy 
nie jest równoznaczna z bezpowrotną utratą na
czelnych wartości aktywizujących osobę, która 
owej porażki doznała . Nie jest to bowiem system 
wartości łatwo zniszczalnych, wyrażających ego-

c ntr)r:z l i narażający na klęskę generalną. Służ 

ba Rzymowi i wiara w demokrację - wprawdz"ie 
na miarę ówczesne j formacji ekonomic zno- spo
lcc:rn j i kultur y politycznej pole zeństwa w~ ci
cieli n i<: wc lników - jest przecież pr eżyw c na 
j al<o p;-:;.eciws tawi c: nie si ę autokracji, w irai~ de 
bra innych. 

Brutus wydawać się może naiwny. Pełniąc rolę 
rewolm:jonisty swego czasu r:ie destrze a , iż je
go p::irtnerzy - to jedynie rebelianci , Ceza rowie 
mniejs ;;: go formatu. Vystępując w imieniu lud u 
rzymskiego, nie widzi, że jest po p rostu przedmio
tem manipulacji, że listy, które ot rzymuje są spre
parowane i podrzucone. Nie widzi także, że oby
watele Rzymu szukają już tylko autorytetów 
niekwestionowanych, opartych na sile i destruk
cyjnych form aktywności. Wszystko po to, aby 
uciec przed brzemieniem jałowej rzymski2j w ol
no ści. Właśnie Brutus w swoich poszukiwaniach 
sposobów zjednoczenia się ze świa tem jest p r ze
ciwiei'lstwem ludzi, którzy pragną więzi ze świa

tem nawet za cene utraty wolności i w : asn::~ j 

osobowości. Brutus zespala się bowiem ze świa
tem w spontanicznym akcie miłości i ofiarnym 
d dałaniu, w którym nie zatraca własnej indywi
d ·.ialności. 

W tragedii „Juliusz Cezar" Brutusowi oddają 

hołd zarówno jego wrog0wie, jak i towarzysze, 
a przec1ez są to ludzie zupełnie mu obcy. Ten 
hołd wyraża ich tęsknotę za utraconą vspólnotą 

ze światem. Wspólnota ze światem to doświad

czenie, które jest udziałem każdego rozpoczynają
cego życie, każdego niemal niemowlęcia i dziec
ka . W swoim namiętnym dążeniu do dominacj i 
i podobiel'1stwa, w swoich aktach destrukcji i sa
moponiżania się wrogowie i towarzysze Brutusa 
mogą co najwyżej zagłusz ć lek. Ale są to tylko 
fo ::my ucieczki, a nie próby usunięcia źródła lę ·· 

!ff. Ludzi tego rodzaju przepełnia uczucie osamot
nienia. niemocy a czasem wręcz ułomności. Drę

czy ich stałe poszukiwanie czegoś, co by im dało 

poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Nienawi
dzą innych , a w szczególności życia - i z całej 

tej nienawiści wylania się namiętne i rozpaczli
we pragnienie zaznania miłości i akceptacji. Jest 





to, jak twierdzi Jacob L. Moreno, z jednej strony 
pragn ienie powrotu do utraconej wspólnoty, 
a z drugie j pragn ienie przezwyciężenia śmierci 

p rzez pozostawienie obiektywnego śladu swej 
egzystenc ji. Oktawian i A ntoniusz m anifestuj4 
swą potrzebę zjednoczenia się ze światem a potem 
idą zakosztować uroi ow zwyci ę~twa . 

le jak każde dzieło Sze kspira , także , .. Juliusz 
Ceza r" nie t ylko ujawnia proble m y ludzk iego 
losu, ale i staje si ę źródłem nadziei. Jes t bowiem 
sw iad ectw em tych tęsknot ludzkich, które odra
dzają s ię stale , stanowiąc psychologiczną silę 

postępu i rozw oju rod zaj u ludzkiego i pozwalają 
\':.vz\volić s i ę z błędnego koła lęku , dominacji i ule
głośc i. 

C::esla u; C ?apó w 



„Koriolana" i „Juliusza Ceza.ra" trzeba poda
wać niehistorycznie bo Szekspir stworzył ich nie
historycznie. Element historyczny jest dla niego 
istotny ale tylko jako dźwignia człowieczeństwa. 

Szekspir rzuca w akcję historyczne imiona i fak
ta, i rozpala w nich natychmiast ich przeznacze
nie duchowe. Jest to triumf odwagi artystycznej, 
wspomnieć kilku zgłoskami podziały świata i woj
nę djadochów, i od faktów zewnętrznych stero
wać zaraz we wnętrze człowieka. 

Herbert lherl n g 
Aktuelle Dramaturgie, 1912 



Sprzysiężeni sądzą, że pozbywając się osoby, po
trafią zniszczyć ponadosobową potęgę Cezara, to. 
co z niego już w świat wypromieniało. To jest 
ich złudzenie, dzięki któremu giną . Ogarnięci są, 

jak świat cały, przerastającą wszystko atmosferą 

wielkości Cezara. Jako Rzymianie i mężczyźni 

czują się w prawie złamać tę przemoc, która 
hańbi ich godność, skoro złamać ją mogą; a mu
szą uważać ją za łamliwą, kiedy widzą więdnące 
ciało Cezara, dręczone padaczką, głuchotą, draż

liwe i chwiejne. Zapominają jednak, że prawdzi
wa potęga Cezara wyszła już z niego i weszła 

w świat cały. Ich tragizm wynika z tej właśnie 
omyłki, a wartość ich i wartość ich czynu tkwi 
nie w odzyskanej „wolności" ludu, lecz w urato
wanej godności ich dusz. Monarchista, nieskłonny 
apoteozować „mordu tyrana", Szekspir przeczuł 

jednak w Brutusie, politycznym głupcu, prawzór 
godności ludzkiej. Istotą tragedii jest zatem los 
Brutusa, a nie postać Cezara. 

Friedricl1 Gtmdolf 
Coesar, Geschichte seines Ruhm3. 1924 



_ ... W życiu publicznem Brutus jest nie teorf'ty
k 1em, ale doktrynerem, i to zarozumiałym doktry
nerem. Cieszy się w Rzymie, a raczej między 
sw~m stronnic!wem niesłychaną popularnością. 
Juz pochodzenie otacza go pewnym nimbem 
w oczac~ innych, a i on jest na tym punkcie 
czuły. Wie doskonale, jak go wysoko cenią i sam 
~ pewnością nie ceni się niżej. Przyjmuje hołdy, 
Ja~o ~zecz zasłużo':1ą i. naturalną . Moralizuje przy 
kazd~J sposobności. Nigdy nie przyzna, by ktoś 
d_rugi mogł coś wiedzieć lepiej, niż on. Wysuwa 
się raz za razem na stanowisko naczelne. To mu 
się przecież należy , jemu, potomkowi Junjusza 
Brutusa, jemu, czcicielowi republikańskich idea
łów, jemu, kształtującemu życie wedle zasad sto
ickiej filozofji. 

Zaprawdę dziwić się należy , że przeciwnicy 
autorstwa Szekspira nie wyzyskali jeszcze postaci 
Brutusa w swej argumentacji. Skąd aktor ze 
Stratfordu mógł znać tak gruntownie ten tak 
powsz.echn~ typ z życia politycznego? Należy to 
przypisać Jego stosunkom z arystokracją , może ob
se:'".acji spisku Essexa. Resztę zrobiła genjalna in
tuicJa. 

Ktokoh~iek zetknął się z życiem publicznem, te
mu - o ile sam nie jest Brutusem w minjaturze 
czy w gorszem wydaniu - nie będzie obca ta 
równocześnie chluba i plaga wszystk ich stronnictw, 
towarzystw, nawet komitetów. Brutus posiada 
prawdziwe zalety charakteru, wzrósł w kulcie idei 
i przesiąkł nią do szpiku kości; pod jej wpływem 
wytworzył sobie własny obraz świata; jest gotów 
każdej chwili spalić na jej ołtarzu siebie lub 
kogokolwiek drugiego; coby u innego bvło zbrod
nią, u niego jest szczytnem poświęce~iem. Ale 
nie~h nikt nie waży się rywalizować z nim 
o P.Ierwsz~ mi~jsce .. Nie trzeba nam tu Cycerona! 
I mech mkt nie opiera się temu, co Brutus sobie 

• 

wykombinował! Warto uwaznie przeczytać te licz
ne ustępy, w których narzuca swą wolę towarzy
szom, w szczególności praktycznemu Kasjuszowi. 

Mowa Brutusa, mająca być tak potężnym le
karstwem na wszystko, coby mógł powiedzieć lek
ceważony przez niego wierny towarzysz Cezara, 
będzie chłodna, pełna dialektycznych zwrotów, 
a równocześn'.e mało rzeczowa. Zbyt wiele miej
sca zabierze w niej własne ja Brutusa Co on 
uczynił, to musi być słuszne ... 

że Kasjusz jest rozgorączkowany i to prawie 
przez cały czas, to prawda. Ale Brutus chwilami 
wypada z równowagi. Gdy Kasjusz zaczął mu 
czynić zarzuty, bardzo słusmie zwraca uwagę , że 
wojsko nie powinno w n ich widzieć nic prócz 
wzajemnej miłości : prowadzi go do namiotu i na
wet każe wszystkim, prócz straży , oddalić się nie
co. Niewątpliw ie wierzy w zupełną poprawność 
swego postępowan : a . Zapomina jednak, że przed 
chwilą narzekał na postępowanie Kasjusza przed 
jego własnym niewolnikiem. ( ... 1 

Za.rzuty, jakie czyni Kasjuszowi odnoszą się 
przeważnie oo jego zdzierstw. 

A skądże pochodzić miało złoto, potrzebne Bru
tusowi na żołd, jeżeli nie z kontrybucji wojen
nych i z innych źróde1, które uważa za brudne 
(np. sprzedawanie stopni oficerskich)? Doktryner, 
żyjący w swoim świecie, który niewiele ma wspól
nego z rzeczywistym, nie zdaje sobie z tego spra
wy. On z godnością odsuwa od sieb;e wszelkie 
czynności , mogące ściągnąć na niego zarzuty w ro
dzaju czynionych Kasjuszowi. Ale taki już na 
świecie porządek rzeczy, że gdzie jest wojsko, 
gdzie jest szersza akcja polityczna, tam nie obej
dzie się bez pieniędzy. Ktoś musi postarać s;ę 
o nie. Jest wielką niekonsekwencją posyłać po 
pieniądze do Kasjusza i wyrzucać mu zdzierstwa. 
Typowe postępowanie przeświadczonego o swej 
wielkości i nieomylności doktrynera. 

Wszelkie doktrynerstwo jest krótkowzroczne. 
Toteż Brutus w swych rozważaniach nie sięga 
wzrokiem poza zgładzenie Cezara , nie troszczy się 
o los własny po dokonaniu strasznego czynu, ale 
też i o los Rzymu. Widmo wojny domowej nie 
jawi się przed jego oczyma. Natomiast poważną 
rolę odgrywa w jego decyzji jego własne ja. 

Dlaczego jednak Szekspir cnoty prywatne i oby 
watelską nieskazitelność połączył w n 'm z szere
giem wad i słabości, dając typową postać czło
wieka, co, działając w imię najwznioślejszych ide
ałów, działa jednak szkodliwie dla siebie, dla to
warzyszy i dla społeczeństwa? 

Jedynym v,;yjaśnieniem może być znowu pesy
mizm poety, na razie zwracający sie tylko w kie
runku życia politycznego. Nie chcę bawić się w hi-



potezy, ograniczę się tylko do przypomnienia, że 
rok 1601 był rokiem stracenia Essexa, a za udział 
w jego spisku i przyjaciel Szekspira został skaza
ny na więzienie. 

W1adys1aw Tarnawski 
„o Juliuszu Cezarze11

, 

Postać Brutusa 
Listy z Teatru nr 6!1925 

Jako całość psuje „Juliusza Cezara" pozostawienie 
w półcieniu całego szeregu motywów akcji. Prze
\Vażnie wykombinuje je sobie dość łatwo historyk 
czy krytyk literacki. Zwykły, nieprzygotowany 
widz, jest wobec nich bezsilny. Dlaczego Brutus, 
ja!{ gołosłownie twierdzi, kocha Cezara, a Kasjusz 
najwidoczniej go nienawidzi? Skąd Artemidorus 
dowiedział się o istnieniu sprzysiężenia i posiada 
listę jego członków? Co triumwirom zawinił Cy
cero? Dlaczego Brutus tai śmierć Porcji? Czy 
Kasjusz rzeczywiście dopuszczał się zdzierstw 
i szerzył korupcję? 
Dałoby się te pytania mnożyć w niesko11czoność. 
Ale najgorzej psuje jedność dramatu akt piąty. 

Mimo wybornego stworzenia i utrzymania na
stroju, wykonanie bynajmniej nie stoi na wyso
kości poprzednich aktów. Ma się wrażenie, że 
Szekspir musiał skończyć sztukę na pewien ter
min, pod koniec pisał w pośpiechu, bez zwykłej 
staranności i przejął niektóre rzecz~ ze starych 
dramatów o tym samym przedmiocie. 

Interpretacja natrafia na największe trudności. 
gdyż poeta świadomie pozostawił widzowi zbyt 
wiele do rozstrzygnięcia, a nawet utrudnił mu to 
zadanie całym szeregiem sądów, wygłaszanych 
przez osoby sztuki. Sądy te należy przyjmować 
z największą ostrożnością. Co więcej, podobnci 
ostrożność należy zachować na\vet przy monolo
gach, ponieważ są one często ob.iawem nieszcze
rości osoby względem samej siebie. 

Wladys1nw Tarnawski 
„O Juliuszu Cezarze". 

Blędy budowy i niejasności Cezara 
Listy 7. Tentru nr 611925 
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