


e Szekspira fascynowała nie 
tylko przemiana dobrego 
władcy w tyrana. Fascyno
wała go historia. Gdzie 
i kiedy się rozstrzyga i kto 
o niej decyduje? Czy ma 
ludzką twarz, imię i namięt
ności władcy, czy jest sumą 
przypadków, czy tylko pusz
czonym w ruch mechaniz
mem? [ ... ] 

Szekspir ceni widowisko, ale 
widowisko nie było nig
dy dla niego celem. Osądzał 
wojnę. Pokazywał feudalną 

rzeźnię. 

• U Szekspira nie ma bo
gów. Są tylko władcy, z któ
rych każdy jest kolejno ka
tem i ofiarą, i żywi przera
żeni ludzie. Oni tylko patrzą 
na wielkie schody historii. 
Ale od tego, kto stanie na 
ostatnim stopniu albo spad
nie w przepaść, zależy ich 
własny los. Dlatego się boją. 
Tragedia szekspirowska nie 
jest antycznym dramatem 
post?w moralnych w obliczu 
nieśmiertelnych bogów, nie 
ma w niej fatum przesądza
jącego o losie bohaterów. 
Wielkością realizmu szekspi
rowskiego jest dostrzeżenie 

stopnia, w jakim ludzie za
angażowani są w historię. [ ... ] 
Wielka historia rozgrywa się 
na polach bitew, w p;;iłacu 

królewskim i w więzieniu 

Tower, ale więzienie Tower, 
pałac królewski i pola, na 
których toczą się bitwy, leżą 
w Anglii. To było jedno 
z tych odkryć szekspirows
kich, które stworzyły nowo
czesną tragedię historyczną. 

U Szekspira 

sama historia 

jest 

dramatem. 

Cezar zniszczył 

Pompejusza, 

Brutus 

zabił Cezara, 

Antoniusz 

złamał Brutusa. 

Trzech ludzi 

podzieliło 

między siebie 

świat: 

Antoniusz, 

Oktawian, który 

przybrał imię 

Cezara, 

i Lepidus. 

Przeciwko nim 

powstał Sekstus 

Pompejusz, syn 

wielkiego 

Pompejusza. 

Antoniusz przez 

swoich legatów 

kazał zamordować 

Pompejusza. 

Cezar Młodszy 
uwięził i kazał 

zamordować 

Lepidusa. 

Zostało tyłko 

dwóch: [ ... ] 

ole 

świat jest mały. 

Za mały na 

trzech władców. 
Za mały nawet 

na dwóch. 

JAN KOTT 



Szereg wielkich siedem
nastowiecznych tragedii 
otwiera „Juliusz Cezar" 
(„The Tragedy of Julius 
Caesar" wystawiona mię
dzy 1598 a 1600, 1599?, 
wydana w 1623). Trage
dia ta stanowi dla ba
daczy niemały problem, 
dlatego, że trudno usta
lić, kto jest rzeczywis
tym bohaterem tragicz
nym tego utworu: bo
hater tytułowy czy Bru-
tus, czy 
tragedia 
Problem 

wreszcie jest to 
„dwugłowa". 

ten wynika 

przede wszystkim z nie

zwykłego jak na ten ga· 

tunek faktu, że bohater 

ginie „w połowie" sztuki. 

Taka jej dziwna kompo

zycja zdaje się wynikać 

stąd, że w tym wspama

łym dramacie politycz

nym ukazuje Shakespea

re walkę nie tylko dwu 

ludzi, ale dwu różnych 

ustrojów w przełom o-

wym momencie historii 

starożytnego Rzymu. Nie 

dziwimy się więc, że nie

kiedy w nauce określa się 

„Juliusza Cezara" mia

nem „tragedii bez boha

tera". Sztuka ta ilustruje 

bardzo wymownie roz

bieżność pomiędzy ściśle 

dramaturgicznymi umie-

jętnościami autora, a je

go mozolnym powol

nym procesem rozwija

nia koncepcji bohatera 

tragicznego i jego pełnej 

ingerenCJI w całość dra

matu -· na drodze do doj

rzałej formy tragedii 

charakteru. 

HENRYK ZBIERSKI 

• Juliusz Cezar jest widomym 
symbolem rozpadu republiki rzym
skie j. On nawet nie pragnie je j 
zniszczyć. Jest emanacją tych sil 
zbiorowości ludzkiej, które nie 
ś wiadomie , wbrew sobie , szukają 
już formy zastępcze j. Dla pobie ż
nego obserwa tora - lub te ż dla op
tymisty, który woli nie sięgać'. n az
byt głęboko - Cezar jest ch o rą 

tkanką w .organizmie republikań
skiego ustroju. Tak właśnie widzi 
to Brutus: [ ... ] 

Cezar jest niewątpliwie wielki ; 
prze rasta całe swoje otoczenie. Do
póki żyje, scena należy tylko do 
niego. Inni mogą się zżymać, zazdro
ścić, nienawidzi ć - przeciwstawić 
mu się nie mogą. Jest fascynujący, 
wspaniały nawet w swoich słaboś
ciach. Grzechy, którymi obarcza go 
Szekspir - to przede wszystkim 
hybris - nadmierna pewność siebie. 
Z niej rodzi się jego pogarda dla 
ludzi, jego ton nie znoszący sprze
ciwu, tak zasadniczy, w sprawach 
najbardziej błahych - bez cienia 
obawy śmieszności. ! .„] 

T en sam ton - irytującą w yn io
słość - stosuje Cezar wobec swoich 
przyjaciół i wrogów. W sprawach 
o wadze państwowej i w drobiaz
ga ch pozbawionych znaczenia. .J est 
zasadni c zy do granic utraty 
człowieczeństwa. 

• Szekspir, na ogół, nie darzy ludu 
sympatią; lub ściś l e j - poka zuje 
go zwykle od jego najgorsze j s tro
ny: jego niestałość, histerię, głupo
tę , l ekkomyślność. Wyposaża jego 
przedstawicieli w cechy niesympa
tyczne : chytrość , cwaniactwo, wy
rachowanie, wulgarność e tc. Częs
t o kroć posuwa się do karykatury. 
Delektuj e się epitetami, które na 
t emat ludu wygłaszają jego boha
te rowie . Tłum szekspirowski śmier
dzi; jest przepocony, je czosne k, 

• Cezar roz gromił Pompe jusza 
i triumfalnie powraca do Rzymu. 
.J est t e raz niepodzielnym władcą 
rzymskiego imperium. Jego geniusz 
wojenny, jego mądroś ć i umiar -
wróżą rzymskiemu państwu długie 
lata spokoju i dobrobytu. Jest to 
świadomoś ć powszechna. Dzieli ją 
lud i senatorowie, przyjaciele 
i wrogowie Cezara. A jednak -
postać Cezara zagraża samym pod
stawom r epubliki. R e publika powo
łuje dyktatorów na okre s zagroże
ni a ; gdy zagroże nie mija, powraca
j<J w szere~i rzymskich obywateli. 
Cezar n ie m oże powróciC:. Nie 
dlatego nawet, że żądny jest wła
dzy, ambitny. On się nie mieści w 
strukturze, która już się prze żyła. 

Widzą t o jasno wrogowie, widzą 
i przy ja cie le. Wrogowie wyciągają 

stąd jednak zbyt powie rzch owne 
wnioski. Wydaje im się, że to 
wie 1 k o ś ć Cezara rozsadza struk
turę ustroju. Ich obowiązkiem za
tem jes t zabić Cezara, aby ratować 
ustrój. T o właś ni e jest błąd Bru
tusa. 

ma popękane dłonie , zeps ute zęby 
etc. A jednak - i na tym polega 
mądrość i humanizm Szekspira -
tłum jego ma z a ws z e r a c j ę. 
Czy będą to „niemi" obywatele z 
„Ryszarda III'', czy r ozwydrzony 
motłoch z „Koriolana '', czy histe
ryczny, cyniczny, zmie nny tłum 

z ,„Juliusza Ceza ra" - p oprzez 
wszys tkie absurdy ich postaw, po
przez głup o tę i małość h is te rycz
nych reakcji przebij a się ich r ac ja 
na jgłębsza: ta, któr e j brak jest tak 

• Marek Antoniusz, pojednany po
zornie ze spiskowcami, prosi o poz
wolenie· oddania ostatnie j posług i 
zabitemu przyjacielowi. Chce nad 
jego zwłokami wygłosi ć mowę ża
łobną. Brutus, pomimo oporów Ka
sjusza, zgad za się na to; za strzega 
jedynie, by Antoniusz w swoje j 
mowie nie winił spiskowcó w. Poz
wala mu natomiast sławić cnoty 
zmarłego. [.„] 
Marek Antoniusz przystępuje do 
najtrudniejsze j, najwię ksze j gry 
swego ży c ia. Stawia n a j edną kar
t ę : wygry wa . Ale ma sojusznika: 
tłum. T en sam tłum, który jes t mu 
wrog i, wie instynktownie - rozu
mi e! - że historia jes t przeciw 
spiskowcom. Ze era r epubliki s koń
czyła się bezpowrotnie, a je j żałoś

ni obrońcy mus zą skapitulować , ja
kie kolwiek są ich motywy i racj e. 
[ ... ] I kiedy już tłum się rozbiega , 
ożywiony j edną, jedyną myś lą: mor
dować ! - powstrzymuje ich jesz
cze na chwilę: „testament! Mia ł em 
przeczyta · testament!". Lekką ręką 
rozdaj e majątek Cezara ludowi. 
J est t o c n a ich gniewu, kt óry wy
niesie go na wyżyny władzy. 

czę s to jego stokroć mądrzejszym, 
delikatniejszym, uczciwszym i mnie j 
dbałym o siebie książęt om, senato
rom i królom. Te racj e tłumu -
jest to instynkt zbiorowy, wola ży
cia i wola prze trwania. Im bardzie j 
pastwi się Szekspir nad n ie dorzecz
noś c ią motłochu, im bardzie j delek
tuj e się własną dla niego pogardą, 
tym os trze j, tym bardziej bez
względ nie t jego racje przedsta-
wia . 

,JEHZY S. SITO 



T ymczasem zaś c.ezar wszedł do senatu. Wszyscy senatorowie na znak 
szacunku przywitali go powstaniem. Z ludzi Brutusa część ustawiła 

. się z tyl1!', za jeg.o fotelem, inni przystąpili do Cezara niby jako po-
piera3ący prosbę Tullwsza Cymbra, wstawiającego się za swoim bratem, 
który .wówczas był. na wygnaniu. I rzeczywiście prosi! go o laskę tak dłu
go, az doszedł do swego fotela. Tutaj usiadłszy dal im odpowiedź od
mowną, ale oni tym natarczywiej nalegali na niego, tak że nawet każde
mu z nich zaczął udzielać nagany. W tym momencie Tul!iusz pochwyci! 
oburącz jego togę i ściągnq.l mu ją z szyi. Był to umówiony znak do roz
poczęcia zamachu. Kaska pierwszy zadał Cezarowi cios w kark ale nie 
groźny, ani też śmiertelny, bo z początku, rzecz zrozumiała, brakio mu do 
tak odważnego czynu opanowania wewnętrznego. Toteż Cezar odwrócił się 
c~wycil miecz Kaski i. trzymał go bez ruchu, gdy jeden i drugi zawalał 
rownocześnie - zraniony : „ Kasko, ty z brodniarzu, co robisz !", a ten, któ
ry zadał ranę, po grecku do swego brata: „Bracie, na pomoc!" 
Taki początek zamachu wprawił niewtajemniczonych w osłupienie. Ws.zy
scy zdrętwieli na widok tego, co się działo, niezdolni ani do ucieczki, ani 
do obrony, nie mogąc wydobyć z siebie nawet słowa. Ze spiskowców na
tomiast każdy odsłonił teraz nagi sztylet i Cezar, otoczony przez nich 
zamkniętym kołem, dokąd tylko zwrócił swe oczy, wszędzie zobaczył nagle 
błyskające żelazo. Ze ws.zystkich stron zaczęto go kluć, nawet w twarz 
i oczy, i tak przeszywany ciosami jak jakieś zwierzę dzikie, przechodz ił 
przez ręce wszystkich spi.skowców. Każdy z nich bowiem był zobowiązany 
przyłożyć rękę do ofiary i umaczać ją w jej krwi. Dlatego to również 
Brutus za.dał mu przynajmniej jedno pchnięcie. w podbrzusze. 
Dotychczas podobno przed innymi Cezar bronił się jeszcze, miotając się 
z krzykiem to w tę, to w tamtą stronę. Ale gdy zobaczył, że i Brutus 
obnażył miecz, zarzuci! sobie szatę na głowę i czy to ze zrządzenia losu, 
czy też zawleczony prze.z morderców, upadł tuż kolo piedestału, na któ
rym wznosił się pomnik Pompejusza w postawie stojącej. Cal11 piedestał 
zbryzgad11 został krwią Cezara i miało się wrażenie, jakby sam Pompe
jusz kierował tą zemstą na swoim wrogu, który teraz le .żal pod jego sto
pami i ginął w konwulsjach od mnóstwa zadcnych mu ran. Dokładnie 
otrzymał Cezar podobno dwadzieścia tr zy ciosu. Przu tym także wielu 
spiskowców poraniło się w zajemnie w tym tloku, gdzie tyl e miecz11 naraz 
godziło w jednego człowieka. 
Po zamordowaniu Cezara Brutus wystąpił na środek, jakby zamierzał prze 
mówić na temat tego, co się stało. Ale senatorowie nie czekali na to. 
R zucili się do drzwi i zaczęli uciekać w popłochu, napełniając lud niepo
koj em i trwogą . Ludzie nie wiedzieli , co robić. Zamykali więc domy, opusz 
czali sklepy i biegiem pędzili, jedni na miejsce mordu, bv zobaczyć zabi
tego, inni, którzy go już widzieli, szli, stamtąd z powrotem. 
Antoniusz i Lepidus, najwierniejsi przyjaciele Cezara, uciekli i ukryli się 
gdzieś w obcych domach. 
Natomiast Brutus i jego towarz11 sze, ocie kając świeżą krwią , wszyscy z ob
nażonymi mieczami w rf!ku, ruszyli razem od owego miejsca posiedzenia 
senatu wprost na Kapitol. Szli nie robiąc zupełni_e wrażenia uciekających, 
lecz przeciwnie, cieszyti się ze swego czynu i pelni dumy wzywali lud 
do wolności, wciągając równocześnie do swych szeregów spotykanych po 
drodze najznakomi.tszych obywateli . Niektórzy nawet poszli rQ zem z nimi, 
mieszali się w ich szeregi, jakby i oni brali udzial w tym ich · cz11nie, 
i rościli sobie z tego tytulu prawo do slaw11 . Do takich należal przede 
w szystkim Gajusz Oktawiusz i Lentulus Spinter. 
( „.] Następnego dnia Brutus i jego zwolennicy zeszli z Kapitoln w dół 
i wygłosili przed ludem mowy. Mów tych wprawdzie tlumy słuchały, ale 
swoim zachowaniem nie zdradzały ani oburzenia, ani zadowolenia z tego, 
co zaszło. Tylko głębokim milczeniem dawał lud wyraz zarówno swemu 
żalowi za Cezarem, jak i czci dla Brutusa. 
Senat, dążąc do pewnego rodzaju amnestii i wzajemnego porozumienia , 
uchwaW dla Cezara cze ść boską i wydał rozporządzenie, że z tego, co 
Cezar postanowił w czasie sw11ch rządów, nie wolno niczego naruszyć. 
Z drugiej zaś strony Brutusowi i jego zwolennikom przydzielił prowincje 
i 1lchwalil dla nich odpowiednie zaszczyty . Toteż wszyscy byli przeko
nani, że w ten sposób porządek w państwie osiągnął znowu równowagę 
i że takie wymieszanie różnych elementów, jakie się w nim dokonało, 
jest właśnie najlepsze. . 
Ale gdy otwarto testament Cezara i okazało się, że Cezar zapisał w nim 
każdemu obywatelowi odpowiedni dar, a nadto - gdy zwłoki jego nie
siono przez Forum i mus'iano patrzeć, jak cale okryte są ranami, wtedy 
znowu tłumy, nie zważając na żaden lad i porządek, porwały z Forum 
lawy, ogrodzenia drewniane i stoły, zniosl11 je na stos i na nim spali.ly 
ciało zabitego. Potem z płonącymi pochodnia·mi w ręku pobiegły pod gamy 
morderców grożąc im podpaleniem, a inni szli po calym mieście i szu
kał. i tych ludzi, aby ich pojmać i rozszarpać. Nikogo z nich jednak nie 
spotkali , bo każdy dobrze przed nimi się ukrył. („.] 
Tego losu najbardziej ulękli się Brutus i Kasjusz, i ich towarzysze. Po kil
ku więc dniach usunęli się z Rzymu. Ale da.lsze koleje ich poczynań, cier
pień i śmierci opisuję już w ż11ciorysie Brutusa. 
Cezar umarl w pięćdziesiątym szóstym roku życia. Pompejusza przeż11ł za
ledwie o cztery lata. A z tej wladzy i panowania, o które przez cale życie 
ubiegał się poprzez tyle niebezpi.eczeństw i które sobie z największym 
wysilkiem wywalczył, nie miał ostatecznie nic prócz im·ienia władcy, po
ważania wśród obywateli i towarzyszącej mu zawiści. 
Ale wielki jego duch opiekuńczy , który go nie opuszczał za życia, stal 
się i po śmierci mścicielem jego morderców. Scigal on nie tylko tych, 
którzy przyłożyli rękę do śmierci Cezara , po całej ziemi i po wszystkich 
morzach, dopóki ani jeden z nich nie pozostał przy życiu, ale także wszy-
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st k ich tych, którzy w jakikolwie k sposób, czyucm czy radą , przyczy ni.li 
się do owej zbrodni , dosięgnął karą. {.„) 
Najoczywistszym jednak znakiem tego, jak bogom nie podoba.la s ·ię za
mordowanie Cezara, bylo w idzenie, jakie miał Brutus. (.„] ujrza. ł jaką § 
nadludzk o wiel ką postać, budzącą strach swym wugląclem. W pierwszej 
chwili przeraził się. A le gdy zo ba zy ł, że pustać owa w ogó le się nie rusza 
i nic się nie odzywa, lecz sioi ·w milczeniu kulo jego Lóż lw. , zapytał: „Kto.~ 
ty?" A wtedy z jawa oclpowiedziala m.ii: „ Jam twój zly duch ; Brutusie. 
Zo baczy sz mnie pod Fiiippami". Na to -no t u Brutus, j1c" z calą odwagą: 
„ Tak jest, obaczę" . I w t edy duch zniknął. 
Gd y przys edl odpowiedni cza:;, stanął Brutu s poci Filippami du w al ki 
z Antoniuszem i mloclym Cezarem. W pier w ze j bi tid.e odniósl zwy ię s i wo 
na swoim skrzyd le i zmusił przeciwnika do ucieczk i pustoszą c nawet obóz 
młodego Cezara. A1e gdy mial stawać do drugiej r ozpraw y, ukazała mu 
się w nocy ta sama z jawa, nie mówiąc słoi a. Brut-u zrozumiał swe prze 
znaczenie i rzucił się w wir niebe zpieczeństwa. N ie padł, co prawcla, 
w bitwie, ale gdy wojska jego zostały rozbite. schronił się na jakieś prze 
paścis te miejsce, gdz ie r zuci ! się na obnażony m iecz i tak, z pomocą któ
regoś z przyjaciół , który m u pomógł i bić miecz do p ier i, zgi.nąl. 

PLUTARCH, Żywoty sławnych męzow; 
Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976, s . 635-641 . 
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Teatr The Globe (Pod kulą ziems
ką) powstał w Londynie w roku 
1500. Założony został przez Cuth
bcrta i Ryszarda Burbage'ów dla 
kierowanego przez nich zespołu 
Lord Chamberlain's Men, którego 
członkiem i udziałowcem był m.in. 
W. Szekspir. 
Teatr The Globe spłonął w 1613 r.; 
odbudowany w r. 1614, działał aż 
do zamknięcia teatrów angielskich 
przez purytanów w r. 1642. Był to 
budynek drewniany kryty słomą, 
obliczony na 2000 m1e.1sc. Nazwę 
The Glob otrzymał od postaci Her
kulesa podtrzymującego kulę ziem
ską - rzeźba ta umieszczona była 
przed wejściem do teatru. 
Jedną z pierwszych premier w The 
Globe był „Juliusz Cezar" Williama 
Szekspira. 
Wrażenia z pobytu w teatrze lon
dyńskim relacjonował kupiec z Ba
zylei Thomas Platter, bawiący w 
Anglii od 18 września do 20 paź
dziernika 1599 r.: 
„Dnia 21 września roku 1599 po spo
życiu lunchu, około godziny dru
gie.i, przeprawiłem się ze swym to
warzystwem przez rzekę i byłem w 
budynku teatralnym pokrytym sło
mą, na przedstawieniu tragedii o 
pierwszym cesarzu Juliuszu, w któ
rej występowało bardzo foremnie 
około piętnastu osób. Po ukończe
niu sztuki zatańczyli swoim zwycza
jem nadzwycza,j dwornie taniec, 
dwóch w stroju męskim, dwóch w 
stroju kobiecym, pięknym kunsz
tem, ,jedni z drugimi. [ ... ] Pomiesz
czenia są zbudowane w ten sposób, 
źc gra odbywa się na podwyższonej 
scenie i każdy moźe wszystko wy
razme widzieć. Są jednak i osobne 
galerie, tam stoi się wygodniej, a 
nawet można dostać krzesło, ale 
trzeba za to drożej zapłacić. Kto 
zostaje na parterze, ten płaci tylko 
jednego pensa w angielskiej mo
necie. Kto chce usiąść, wpuszcza go 

się jeszcze przez jedne drzwi i tam 
opłaca on znowu pensa. Jeżeli chce 
siedzieć na poduszce krześle w 
najwytworniejsze.i częsc1 budynku, 
gdzie nie tylko sam wszystko wi
dzi, lecz jest jeszcze sam widziany, 
to płaci przy osobnych drzwiach 
jeszcze jednego pensa. W przerwach 
[. .. ] obnosi się jedzenie i napo.ie po
między publicznością i można po
krzepić się na własny koszt. 
Aktorzy są bardzo luksusowo i wy
twornie ubrani, ponieważ w Anglii 
panuje zwyczaj, że gdy umrze wy
bitny arystokrata 1 ub szlachcic, ~o 
najpięknie,jsze ,jego stroje oddaJc 
się i darowuje sługom, a że tym 
nie wypada nosić takich szat, a ra
czej im sposobne, dlatego zanoszą 

je do aktorów i sprzcda.ią za marne 
grosze. 
Każdy, ktokolwiek widział kiedy 
grę i akcję aktorów, wie, ile oni 
dzień w dzień, uciechy na scenie 
ludziom dostarcza.ją." EM 

l ;"WAGI: 

PRAPREMIERY 
ŚWIATOWE 

PREMIERY POLSKIE 
SZTUK SZEKSPIRA 

I. przyj~to tradycyjn y podział na ko-
1ncdic, dran1aty hbtoryczne i trage
d_ic; w obrębie poszczególnych grup 
zachowano kol~.ino:j('. ch.ronologiczną 
według dat praprernier; 

•. wszy,tkie prapremiery odbyły s:ę w 
Londynie; 

3. w przypadku pierwszych przedstawień 
w Polsce brano pod uwagę wykonania 
w języku poblkin1 1 przez zawodowe 
tea t r~. N'.e dokonano naton1iast po
dzi.iłu na sztuki tłurnaczone z obcoje
Z.\'l'.Zny1:h prze; ó bek (np. „Han1-
Iet" z 17~'-'3 L czy „Groby \Verony"• 
z 1797) i na sztuki tłumaczone z języlrn 
oryginału. .Jedvny wyjątek stanowi 
.,Samochwał, albo An1an1 \\lilkołak'', 
będący daleko idącą wariacją na tl·
mat „ \Vesołych kumoszek z Windsoru". 

DRAMATY HISTORYCZNE (llistories) 

1. Król Henryk VI (King Henry the 
Sixth) 
Prapr.: 1592; prem. polska: 12 VI 1964 
w Byclgoszczy 

2. Król Ryszard III (King Richard the 
Third) 
Prapr.: 1592-93; prem. polska. 29 I 
1864 we Lwowie 

3. Król Ryszard II (King Richard the 
S econd) 
Prapr.: 1595-96; prem. polska: 10 VI 
1R7l w Krakowie 

4. Król Jan (King John) 
Pra"lr.: 1695-96; prem. polska: 2 Ili 
~ 872 \V Krakowie 

5. Król Henryk IV, część I (The First 
Part of King Henry the Fourthl 
Prapr.: 1596-97; prem. polska: 18 XII 
188'! we Lwowie 

6. Król Henryk IV, część II (The Se
cond Part of King Henry the Fourth) 
Prapr . i prem. polska: jak w poz. 5 

7. Król Henryk V (King Henry the 
Fifth) 
Prapr„ 1599; prem. polska: 2 IV 1970 
w Łodzi 

8. Król Henryk VIII (King Henry the 
E!ght) 
Prapr„ 1613; prem. pOlSl<a: IO I 1975 
w Lodzi 

KOi\IEDIE (Comedies) 

1. Komedia omyłek (The Comedy of 
Errors) 
Pra pr.: 1593; prem. polska. 21 I 1880 
we Lwowie 

2. Poskromienie złosnicy (The Taming 
of the Screw) 
Prapr.: 159:1-94; prem. polska: 17 II 
1828 (przeróbka) 

3. Dwaj panowie z Werony (The Two 
Gentlemen of Verona) 
Prapr.: 1593-94; prem. polska: 30 VI 
1951 w Kielcach 

4. Stracone zachody miłości (Love's 
Labour's Lost) 
Prapr.: 1593-94; prem. polska: 1:1 Il 
1886 w Krakowie 

5. Sen nocy letniej (A Midsumm e r 
Night's Dream) 
Prapr.: 1595; prem. polska. 13IV1872 
w Krakowie 

6. Kupiec wenecki (The Marchant of 
Venice) 
Prapr.: 1596; prem. polslrn: 18 VIII 
1866 w Lublinie 

1928 e Rcżvseria LEON SCHILLER 
• Sceńografia KAROL FRYCZ 
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Wiele hałasu o nic (Much Ado 
ab outh Nothing) 
Prapr.: 1598; prem. polska: ~1 I 1867 
\V Krakowie 
Jak wam się podoba (As You Like 
It) 
Prapr.: 1599-1600; p rem. polslrn: 14 II 
1880 w Krakowie 
Wieczór Trze ch Króli (Twelfth N ight 
or What You Will) 
Prapr.: 1602 ; prem. p o lska: 21XI!1881 
\V Kral{O\vie 
Wesołe kumoszki z Winsoru (The 
Mery Wive s of Winsor) 
Prapr. : 1599- 1600; pr e m . pobka: 22 XI 
1872 w e Lwowie 
Troilus K r esyda (Troilus and 
Cress ida) 
Prapr.: 160:!; p rem. polska: 18 III 1916 
w Krakowie 
Wszystko dobre, co si ę dobrz e ko!h 
czy (All"s Well that Ends Weil) 
Prapr.: 160:!-0\; prem. polska: 17 IX 
1881 w Krakowie 
Miarka za miarkę (Measure of Mc 2 • 
s ure) 
Prapr. : 1604; p rc m_ polska: 13 XI 1902 
\ Ve L \ VO\Vie 

P er ykles (Pericles , Prin c e of Tyrc ) 
Prapr.: 1608; pre m. polska: 28 V 196() 
w Inowrocławiu (teatr z Gniezna) 
Zimowa opowie~[: (The Winter's Tale) 
Prapr.: 1610-11; prem. polska: 17 XII 
1877 \V Krakowie 
Burza (The Tempcs t) 
Prapr.: 1611; prem. polska . 30 III 1901 
w Krakowie 

THAG EDIE (Tragedies) 

1. Tytus Andronikus (Titus Andronicus) 
Prapr ,: 159'2- 9.J 

2. Rome o i J ulia (Romeo and Jul! e t) 
Prapr 1594- 95 ; p r e m. polslrn: :!O XII 
('?) 1796 we L wowi e (przeróbk.") 

1953 e Hcżys . GI O RGIO STREHLER 
e Sceno gra f i a. PIERRO ZUFF I 

3. Julius z Ceza r (Julius Caes a r) 
Prapr. : 1599; pr e m. polsk a: 27 I 1865 
we L \VO\vie 

4. Hamle t (Hamlet, Prince of Denmark) 
Prapr.: 1601; prem. polska: 9 IV 1798 
\v e Lwowie (prze róbka) 

5. Ote llo (Oth e llo the M oor of Vc nice) 
P i: apr. : 1605--06; pr m. p o ls ka : !BOI 
w Warsiawie (p rzer ó bka) 

6. Makbet (Mackbeth) 
Prapr. : 1603-06; pre m. polska: 30 VIII 
1809 we Lwowie (przeróbka) 

7. Król Lear (King Lear) 
Prapr. : 160fi-06; prem. polska: IV 
1805 w Wars zawie (przeróbka) 

8. Antoniusz i Kleopatra (Anthony and 
Cleopatra) 
Prapr.: 1606-07; p r e m. po lska: 14 I 
1880 w \Varsżawie 

9. Koriolan (Coriol a nus) 
Prapr.: 1606-07; prem. polska: 10 XII 
1880 \V e Lwowie 

10. Tymon Atcńcz yl< (T imon of Athens) 
Prapr.: 1607; pre m. polska: 7 VIII 1818 
we Lwowie 

11. Cymbe lin (Cym beli ne ) 
Prapr„ 1609- 10; µre m. pobka: 1 II 
1902 w Krako w ie 

Na j~zyk polshi „Juliu.')7a Cezara" tlu
!naczy ii: 

1. Józef Pas zk owski, Wa l'szawa 1856 
2. Acl a m Paj g e rt , L w ów 1859 

3. Leon Ulrich, Kra k ów 1895 
4. Jan K a s prowicz, ·wa rszawa 192-l 
5. Włady~law Tarnaw s k i, warszawa 1925 
6. Zofia Siwicka, Warszawa 1953 
7. Jerzy S. Sito, Wars zawa 1967 

1960 
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e Scen. IWONA ZAWOROWSKA 
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Dawna uczy nas historia, I Że wódz tak długo bywa 

gę, choć go nikt dotychczas 

pożądany, I Dopóki nie 

czcił prawdziwie, I Nie 

wzrósł w 

bo CZCI 

prawdziwą potę-

był 
1 

A mąż, co przegrał, 

Dopiero wówczas zdobywa szacunek, I Gdy 

prądem fali ra płynie w rzece I 1 zmiennym 

O, każde pospólstwo I Jest już przeminął, 

kołysana I Bezwolnie krąży butwieje. 

jako 

niegodzien, 

trzcina, któ-

,„Juliusz Cezar" nic jest dramatem władzy, jakkolwiek na kanwie l e j tra
gedii przeżywają swoje jednostkowe dramaty jej przypadkowi dzie rżawcy. 
„Juliusz Cezar" jest jednak dramatem politycznym. Obnaża mechanizmy 
politycznego działania, ukazuje, w jaki sposób rozmaite skądinąd posta
wy i różne racje jednostek zbiegają się, przekształcają i uzyskują zna
czenie odrębne, byt samoistny niejako, częstokroć sprzeczny z intencją 
promotorów działania. Pokazuje ponadto, iż byt taki, byt obiektywny, ni e 
jest bynajmniej sumą dążeń i pragnień poszczególnych jednostek, że 
z chwilą gdy zaistnieje, łamie je i podporządkowuje swoim własnym pra
wom. Nie tylko zresztą wypadkowe dążeń i poczynań zbiorowości zysku
ją niekiedy wymowę sprzeczną z intencją jej członków. Również i w dzia
łaniach jednostek można oddzielić intencję od rezultatu, efekt od zamie
rzenia; nie musi to być nawet wynikiem szczególnej głupoty czy krótko
wzroczności. Po prostu nasza wewnętrzna prawda zmienia się w procesie 
obiektywizacji i funkcjonuje inaczej, kiedy się od nas odłączy. Rozumie 
to dobrze Brutus, kiedy „ujmuje w zasadę" przypadek nieszkodliwego 
jeszcze Cezara: 
„człowiek taki jak on 
w sprzyja.iącyeh warunkach 
mógłby dojść 
do takich to a takich 
skrajności. 
Trzeba go więc uznać 
za płód węża, 
który, jeśliby się rozwinął, 
nabrałby cech 
gatunku. 
Trzeba go zabić 
w zalążku." 

Jak niebezpieczną jest ta filozofia, gdzie błąd w rozpoznaniu pociąga za 
sobą nieodwracalne następstwa, a etyka jednostkowa jest bezradna i nie 
przystawalna w sytuacji działania społecznego, przekona się Brutus, kie dy 
sformułowana przez niego zasada obróci się przeciwko niemu. Przekonamy 
się również my wszyscy, będący podmiotem działań politycznych, w tym 
również i działań własnych. 

„Juliusz Cezar" ·powstał w najlepszym, późnym okresie twórczości Szeks
pira. W tym samym mniej więcej czasie co „Hamlet", „Makbet"„ „Król 
Lear", „Troilus i Kresyda". W tym samym mniej więcej czasie co „czar
ne", niepokojące komedie, „Miarka za miarkę" i „Wszystko dobre co 
dobrze się kończy". Szekspir był wówczas u szczytu swojego rozwoju. W 
pełni panował nad swoim warsztatem - słowem. Równocześnie osiągnął 
już tę pogodną mądrość, która płynie z goryczy .poznania; pogodę odartą 
ze złudzeń i gorycz wolną od pozy. Wiersz jego stał się tak precyzyjny 
i giętki, tak całkowicie podporządkowany przy tym tokowi dramatycznej 
narracji, że był już w stanie oddać wszystkie meandry myśli, wszystkie 
odcienie emocji. Jego retoryka stała się niezauważalna. 

„Juliusz Cezar" jest jednym z największych dramatów Sz.ekspira. Treść 
jest tu welowarstwowa; forma jest doskonała. Dialogi, precyzyjne i ostre , 
raz po raz obradzają poezją najwyższe j, najszlachetniejszej próby. Z niego 
to wysnuć mógł Eliot swoją teorię poetyckiego dramatu, której zrealizo 
wać w pełni nie było dane nikomu. 

l 

(W. SZEKSPIR, „ANTONIUSZ I KLEOPATRA" ) 

Strukturę lak doskonalą zniszczyłbym, usiłują c przcn icsC: j ą m echa niczni e 
na obszar innego języka, w krąg obce j, odmienne j tradycji. 
Nie ehciałem Szekspi.ra podrabiać; nie mogłem go naś l a dować" Starałem 
się go zrozumieć i odtworzyć na nowo, w kształcie - intencjonalnie przy
najmniej - równie autonomicznym, równie znaczącym i pełnym. Tradycje 
rolskiego kanonu szekspirowskiego były lu mało pomocne. Powielanie 
romantycznego wzorca, ewokacje retoryki umarłej, wrażliwoś ci zaprze
szł e j, wzruszeń nie naszych własnych, wydawało mi się nie celowe. 
Chciałem mu nadać współczesność polskiego języka poetycki ego, takiego, 
siłą rzeczy, jakim się sam posługuję, Chciałem ~o nade wszystko zrozu
mieć; miałem przy tym świadomość, że rozumienie moj e uwarunkowane 
jest doświadczeniami mojego obszaru językowego i doświadczeniami epo
ki w stopniu nie mniejszym niż r ozumienie moich poprzedników. Czy 
przekład mój jest wie rny? Czy przekład mój jest żywy'1 BE;dzie nim, 
jeśli przyszłość zakwestionuje go kie dyś w imię nowych doświad cze ń, 
zmienione j wrażliwości, innego już języka; słowem, w imię założeń po
dobnych lub identycznych z tymi, za pomocą których podważam dzi ś 
adekwatność przekładów polskiego Kanonu. 

.Jerzy S. Si(•), Ocl tłnmctcza, [w:] w. Shakespeare, Juliusz 
Cezar, W-w;; 1967., (tytuł od r~clakcji). 

' , 
~ 

. , .. --/ ·· &..; -
&_..ze.,..~ 



Zawsze zdumiewała łatwość, z ja
ką dyktatorzy sięgali po wła
dzę. Najczęściej uzyskiwali ją 

w majestacie prawa, bez wielkich 
a krwawych przewrotów (w każdym 
ra zie ofiary bywały nadspodziewanie 
małe ). Rzecz szczególna: znakomita 
większość rządów „silnej ręki" na
stępowała po dłuższych lub krót
szych okresach względnej swobody 
i r nzc hwiania dotychczasowych in
,:;tytucji pai1stwowych. Tak było w 
latach Rewolucji Francuskiej , tak 
było w Niemczech przed (i po) 193:l 
roku, podobnie też było w Rzeczy
pospolitej Rzymskiej w I wieku 
p.n.e ... 

Chyba wiele racji miał Niccolo 
Machiavelli , gdy mówił, iż „naród 
zepsuty" nie zdobędzie ·wolności, a 
zdobywszy ją nawet - natychmiast 
utraci: 

„[ ... ] najbardziej wymownego przy
kładu - powiadał - dostarczają 
nam dzieje Rzymu: po wypędzeniu 
Tarkwiniuszy potrafił on odzyskaną 
wolność zachowa(·, natom iast po 
śmierci Cezara, po śmierci Kaliguli, 
Nerona, po wygaśnięciu całego ro
du Cezara. nie tylko nie potrafił 
on wolności zachować, ale nawet 
ani na chwilę jej nie odzyskał. P o
dobna sprzeczn ość w historii jedneg,1 
narodu pochodzi stąd, że za Tar
kwiniuszy nie był on jeszcze zepsu
ty, a w późniejszych czasach popadł 
w ostateczne zepsucie. I tak w 
pierwszym okresie dla przywrócenia 
mu zdrowia i obrzydzenia mu wła
dzy królewskiej, wystarczyło ode
brać odeń przysięgę , że nie pozwo
li nigdy na to, aby Rzym wrócił 
pod rządy władzy królów; zaś 
w drugim n ie dość było całej po
wagi i surowości Brutusa z jego 
wschodnimi legionami, aby na kłon ić 
go do zachowania wolności [ ... ]. 
Dlatego też Cezar [ ... ] potrafił za
śl epić naród tak dalece. że n! c d o
st rzegł on jarzma, któr e sa m so
bie nałożył." 

Trudno oc e niac, d<:isiaj zwłasz
cza, intenc je Juliusza Cezara . W ol
n o wszakże przyją ć , że jego postę
powanie nie było szczególnie na
ganrw. Wprawdzie konsekwentnie 
i z dużą stanowczością dążył do li
kwidacji swobód republikańskich , 
do jedynowładztwa. lecz przecie ż 
czynił to z przyzwolen iem sena tu 
i poparciem ludu rzymskiego... On 
tylko wykorzystywał nadarzające 
się raz po raz -O kazje a że był 
człowiekiem zdecydowanym, od
\vażnym i amb itnym, że posiadał 
talent polityka-rea listy - więc zdo
bywał pozycję po p ozycji ... Repu
blika •nie umiała się już s a m a 
obronić. 

Bunt Pomp j usza i późniejsze 
pos unięcia republikanów - ze spis
kie m i zamach m włącznie -· w 
znacznej mierz podyktowane były 
względami natury osobistej. Demo
kratyczne fraz esy nic po raz pierw
szy w historii pełniły rolę zasłony 
dymnej, ukrywając j istotne za
mysły. 

J edyny Marek Brutus, co dość 
zgodnie podkreślają ~wiadectwa z 
e poki, występował z pobudek czys
to ideowych", Al smutna to 
pravv'.cta, <lziaiar1ia najszlachetniej
szej nawet jednost k i w „popsutym 
państwie '' - ska1,a ne są na fiasko. 

Machiavelli poucza, iż „j est rze
czą trudną lub wręcz ni emożliwą 
utrzymanie bądź przywrócenie 
wolnych rządów republikańskich w 
państwie zepsutym. Zaprowadzenie 
lub utrzymanie wolności w takim 
państwie osiągnąć można je dynie 
przez nadanie mu ustroju o wiele 
bardziej bliskiego monarchii niż re
publice; a to dlatego, żeby ludzie, 
którzy przez swą zuchwałość nie 
zechcą podporządkować się pra
wom, zmuszeni byli schylić czoła 
przed królewskim prawie autoryte
tem." 

WAZNIE.JSZE WYDARZENIA 

(Data początkowa związana jest z 
pierwszym istotniejszym wystąpie

niem publicznym Juliusza Cezara, 
ostatn.ia oznacza kres panowania 
Oktawiana Augusta. W tym czasie 
nastąpił schyłek i upadek republiki 
oraz powołanie i utrwalenie władzy 
jednoosobowej). 
68 r. p.n.e. Juliusz Cezar wygłasza 

mowę na pogrzebie żony Ma
riusza przywódcy silnego 
stronnictwa politycznego popu
larów; otrzymuje pierwsze sta
nowisko urzędnicze - zostaje 
kwestorem w Hiszpanii. 

65 r. p.n.e. Cezar awansuje na sta
nowisko edyla. Jako edyl za
ciąga liczne długi, chcąc kosz
townymi igrzyskami pozyskać 

.przychylność ludu rzymskiego 
(w pełni mu s ię to udaje). Roz
poczyna współpracę z Krassu
sem. 

63 r. p.n.e. Sorzysiężcnic Katyliny. 
Surowe stłumienie spisku przez 
konsula Cycerona. Cezar musi 
uciekać z Rzymu. 

60 r. p.n.c. I triumwirat. 
59 r. p.n.e. Cezar, poparty przez 

Krassusa i Pompejusza, zosta
je konsulem. 
Wzrost przewagi popularów w 
Rzymie . 

. 58 r. o.n.o. Cezar obejmuje namies
tnictwo Galii. W ciągu nieca
łych 9 lat (58--51) dokonuje 
podboju reszty Ga l ii. Zdobywa 
coraz większe znaczenie poli
tyczne. 

53 r. p.n.e. śmierć Krassusa. 
49 r. p.n.e. Cezar przekracza Rubi

kon i wchodzi do Rzymu na 
czele wojska. 
Zostaje, na własne wyraźne ży
czenie, wybrany dyktatorem. 

49-45 r. p.n.e. Wojna domowa. 
48 r. p.n.c. Bitwa pod Farsalos, 

klęska Pompejusza. 
47 r. p.n.e. Cezar pokonuje armię 

Fornacesa, króla Pontu. 
46 r. p.n.e. Bitwa pod Tapsus. Ce

zar pokonuje wojska zwolenni
ków Pompejusza. 

45 r. p.n.e. Zakończenie wojny do
mowej. Cezar skłania zgroma
dzenie ludowe do przedłużenia 
mu dyktatury na okres 10 lat. 

44 r. p.n.c. Cezar zostaje dożywot
nim dyktatorem, ze względów 
taktycznych odtrąca koronę. 
Spisek republikanów. 15 marca 
Cezar ginie w zamachu. 

43 r. p.n.e. Wojna między Oktawia
nem a Markiem Antoniuszem 
(pokonanym w bitwie pod Mu
tiną). 

II triumwirat. Śmierć Cycerona. 
42 r. p.n.c. Bitwa pod Filippi. 

Śmierć Marka Brutusa i Kasju-

MOWA 

MARKA ANTONIUSZA 

NAD CiAŁEM 

CEZARA 

Rzymianie! 
Rodacy i przy,iaciclc! 
Słuchajcie: 
przychorlzę grzebać Cezara, 
nie zaś chwalić! 
Zło, 
które ludzie czynią, 
żyje po ich śmierci; 
dobro 
schodzi najczęściej 
wraz z nimi 
do grobu. 
Niech będzie tak 
i z Cezarem. 
Szlachetny Brut us 
mówił wam, 
że Cezar 
żądny był władzy. 

Jeśli tak było, 
to ciężko zawinił. 
I ciężko Cezar 
za ów grzech 
zapłacił! 

Przychodzę tutaj 
- za zgodą Brutusa 
i cale.i reszty 
tych ... 
szlachetnych I ud z i, 
albowiem wszyscy, wszyscy są 
szlachetni -
przychodzę 
mówić 
na jego pogrzebie. 
Był moim przyjacielem. 
Wierny, 
sprawiedliwy. 
Lecz Brutus mówi, 
że żądny był 
władzy. 

A przecież Brutus 
jest człowiekiem ... 
prawym! 
Cezar 
przywiódł do Rzymu 
wielu jeńców. 
Ich okup wypełni! 
skarb 
Rzeczypospolite.i. 
Czy była to żądza 
władzy? 
Kiedy biedak rozpaczał, 
płakał i Cezar. 
Zącłza władzy 
z twardszego winna być 
metalu. 
Lecz Brutus mówi, 
że żądny był 

władzy. 

A przecież Brutus 
jest człowiekiem 
prawym. 
Widzieliście zapewne wszyscy, 
jak w (!zień 

Lnpercalii 
trzykrotnie podałem mu 
koronę. 

Cezar 
t.rzykrotnic orlmówil. 
Czy t o była; żądza 

władzy? 
Lecz Brut.us mówi, 
że był żądny 
władzy. 

A przecież wiemy, 
że Brutus ,jest 
prawy! 
Jestem tu, 
nie aby mu przeczyć; 
jestem tu po to, 
by mówić wam 
o Cezarze. 
Kiedyś 
wszyscyście go kochali; 
i nic bez powodu. 
Jaki.ż więc powód 



--
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sza , dowódców w ojsk republ i
ka ńskich. 

40 r. p.n.e. Podział państwa między 
triumwirów: O ktaw ian otrzy
muje prowinc je za h odnie , A n 
toniusz - wsch odnie a L E, pi
dus - - Afrykę. 

36 r. p.ri. e . L epidus p ozb a wi ony 
władzy. Afryka przechodzi p od 
za r z<1d Okta wian a . 
Mare k A n t oniusz poślubia Kleo
patrę. 

32 r. p.n. e. Oktawian wyp owiad a 
wojnę Kleopatrze. 

31 r. p.n. e . Bitwa pod A k j um, kit; >· 
k a Antoniusza w w alce z Ok ta
·wianem. 

30 r. p.n.e. Oktawian zdobywa Ale 
ksandrię i zajmuje Egipt, śmie rc; 
Antoniusza i Kleopatry. Okta
wian - jedynym władcą Rzy
mu. 

27 r. p.n.e. Oktawian otrzymu je od 
senatu tytuł Augustusa. 

14 r. n.e. śmierć Oktawiana Au-
usta. Władzę w Rzymie p r ze j

muje Tyb riusz - dru gi cc 
s<,\fz z d y n a stii Julijsko-Klau
d ' i sk i j. 

G LóWNE OSOBY DRAMATU 

JULIUSZ CEZAR (Ga ius Iulius 
Caesar, 100-44 p.n. e .), wódz, dzia
łacz i pisarz p olityczny. Był p o
tomkiem starego, ch oc· z bi edniałeg o 
r odu julijskiego. W młod os ci ode
b rał s ta ranne wykształc ' n ic: zna ł 
biegi lite raturę grecką i łacińs ką , 
pisywał rozprawy na t emat grama
tyki, jego mowy publiczne ucho
dziły za wzorowe. 
Pragnąc rozpocząć karierę poli

tyc z ną związa ł s ię z Ma riusze m -
przywódcą ugrupowa nia popularó w 
(w okresie wzmożonyc h walk z Sul
lą). J e dnocześ nie dążył do zbliże nia 
z Pompe jusze m n a jbardzie j 
wpływowym wodze m rzym skim. 
Przy okazji zaś usił ował - z do
brym s kutk ie m - skłóc i ć ,e;o z se 
nate m. W la la ch 61- 60 był pro
pre tore m ( za rzą d cą) His zpani i 
dzię k i t emu zdobył p okażne ś rodk i 
finans ow e niezbędne do prowadze
nia dalszej kariery p olityczne j. W 
60 r. doprowadz ił do porozumi c· ni a 
mię d zy n i 'C hę tnym i sob ie P ompe
jusze m i Kra ssusem - fi nans is t~i 
i jednym z najzamożnie j szych lu
dzi w R zymie . Stworzył wraz z ni 
mi tzw. Triumwirat - n ieofic ja lny 
związek w celu zgodnego wywiera
nia n a c isku na senat. Nadrzęd ne) 
zasadą sprzymie rzonych było, i ż w 
państw ie nic s ię n ie może dziać b ez 
ich zg ody. Dzięki p opa r ciu trium
wirów otrzymał C eza r sw6 j p ier w 
szy konsulat a n ieba w e m n a mies
tni ctwo Galii, k tórą w lata ch 58- 51 
całkowicie ujarzm ił i ·podp orządk o 
wał Rzym owi. 

Po ś mie rci K rass u sa d oszł o d o 
k onflik t u m i dzy n im a P ompe ju
sze m (za niepokojonym rosną cymi 
wpływami swego sojusznika). Pom
pe jusz z nalazł rychło n owego sprzy
m ie rzeóca - · w senacie i uzyskał 
od ntcgo rozległe pełn omoc ni ctwa. 
O d Cezara za żądano a by ni ezwł ocz
n i prz0:: kazał swo j namiestnictwo 
i komendę nad w ojsk ie m na rę ce 
wyznaczonego przez senat nas tę pcy, 

sa m n a t omias t miał przybyć d o 
H zymu (oczywi śc.ie b ez wojska ). 
Cezar r ozk a zu nie wykonał: n aru 
szył g ranicę n a Rubi k oni e - rzecz-

ce oddzielają ce j Italię od G a lii 
Przedalpejskiej i zajął całą Italię. 
Posunięcie to musiało dopr owa

dzić do wojny. Na czele wojsk r e 
publikańskich stanął Pompejusz -
pobity w kilku starciach (m.in. pod 
Farsalos) uciekł do Egipt u, gdzie 
też został podstępnie zamordowany 
z rozkazu króla Ptolemeusza XIII. 
Ostatnią wielką 'bitwę ze zwolenni
kami Pompe jusza stoczył C ezar w 
46 r. (pod Tapsus); w następnym 
roku rozgromił l ch ostatecznie . W 
międzyczasie (tj. w 47 r.) zapędził 
się do Azji, by odbyć tam błyska -· 
wiczną, w wielkim stylu, wojnę z 
królem Pontu. Wtedy to wysłał do 
Rzymu ów słynny ]ist, raczej „tele
g raficzny" meldunek, opisujący 
kampanię: „Veni, vidi, vici" (przy
byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem) . 

Po oczyszczeniu pola z wybitn ie j 
szych przeciwników przystąpił do 
przeprowadzania reform. Przede 
wszystkim uzyskał „przedłużenie" 
kade ncji dyktatora na 10 lat, a w 
lutym 44 r. przyznano mu ten ty
tuł (i władzę) d o końca życia. 

Z senatem zupełnie się Cezar nic 
liczył. Obniżył jego rangę przez 
zwiększe nie liczby senatorów z 300 
do 900 i wprowadze nie doń pokaź
ne j gromady własnych popleczni
ków (częstokroć ludzi o miernych 
kwalifikacjach moralnych). Taki 
senat, służalczy, uprzedzają cy za
miary dyktatora, musiał w krótkim 
czasie stracić jakiekolwie k znacze
ni e poi i tyczne. 

Ws ze lako istn i ała równie ż wpły
wowa opozycja republikańska, oba
wiająca się wprowadze nia monar
chii. Doszło tedy do zawiąza nia 
spisku. Ponad 60-cio osobowe j gru
pie przewodzili Marek Brutus i Ga
jusz Kasjusz. 15 marca 44 r., w 
dniu idów, spiskowcy dokonali pu
blicznego zamachu. Cezar, u godzo
ny przez wi ele osób, osaczony ze 
wszystkich stron, nawe t się ni e 
bronił. Zmarł n a mie jsc u. 

MAREK BRUTUS (Marcu s Iunius 
Brutus, 85-42), polityk, mówca, fi
lozof i pisarz, syn patrycjusza Mar
ka .Juniusza Brutusa i S e rwilli, 
przyrodniej siostry Katona Młod
szego i przyjaciółki Juliu sza Ceza ra 
(stąd przypuszcze ni e , że Brutus był. 
jego, tj. Cezara, syne m). 

Jako filoz of starał się łączyć za
sady stoicyzmu z nauką Akademii 
Platońskie j. Z jego pism filozoficz
nych znamy dz i ś tylko tytuły. 
Był przeciwnikiem politycznym 

Cezara, gdyż, jako r epublikanin z 
przekonań ,widział w nim człowie
ka zagrażając ego dotychczasow mu 
porządkowi. Stąd te ż podczas woj
ny domowej stanął po stronie P om
pejusza. Po bitwie pod Farsalos 
Cezai· oszczędził go i, co więce j, 
otoczył opieką: dzięki prote kc ji 
dyktatora Brutus został namiestni
kiem Galii Przedalpe jskiej w 46 i 
pretorem - w 44 r. 

Mimo ty ch niewątpliwych dowo
dów życzliwości Cezara - i swo
jej od czasu Farsalos dlań sympa 
tii - znalazł s ię Brutus w gronie 
spiskowców. 

Po zamachu, razem z innym i s pis
kowcami, opuśc ił Rzym. Pod Filippi 
doszło do gen eralnej rozprawy mię
dzy połączonymi siłami republ i kań
skimi a wojskiem triumwirów. Obie 
armie miały prawie równą liczbę 

wstrzymuje was 
od płaczu?! 
Cóż, 
zdrowy rozsądek wstąpił wicla.ć 
w zwierzęta; 
ludz.ie go bowiem 
nie mają. 
Wybaczcie m i. 
Serce moje, 
pobiegło do trumny 
Cezara. 
Muszę poczekać, 
aż wróci. [ ... ] 
Jeszcze wczoraj -
słowo Cezara 
mogło się mierzyć 
ze światem. 
Dziś leży tu zaszczuty 
i nic ma takiego nęd zarza, 
k tóry zechciałby 
schylić się 
nad nim. 
Panowic! 
Jeśli chciałbym poruszyć 
wasze nmysły i serca, 
zapali!! je gniewem 
przeciw Brutusowi, 
skrzywdziłbym go; 
skrzywdziłbym i Kas.insza, 
i wszystkich, wszysf.kich tych 
szlachetnych ludzi! 
Nic chcę ich krzywdzić. 
Racze.i skrzywdzę siebie, 
skrzywdzę zmarłego 

i was wszystkich 
skrzywi:l.zę, 
zanim ich skrzywdzę, 
tyeh„. 
~zlachef.nych ludzi! 
Oto pergamin 
z pieczęcią Cezara! 
Testament jego. 
Znalazłem ... w papierach. 
Jeśliby ludzie 
mogli go przeczytać „. 
Wybaczcie! 
Czytać go wam nie zamierzam -
szliby całować 
te ot\.varte rany 
i maczać chusty w świętej krwi 
Cezara! 
Każdy z was chciałby 
wziąć włos 
jak reliswię, 
aby go potem 
w swoim testamencie 
jak cenny spadek przekazać 
potomstwu! [ ... ] 
Bądźcie cierpliwi, przy jaciclc! 
Nic mogę go wam 
przeczytać; 

nic powinniście wiedzieć, 
jak bardzo kochał was 
Cezar. 
Nie jesteście z kamienia 
ani z ~1 rewna. 
Jesteście ludźmi! 
Kiedy usłyszycie testament 

Cezara, 
ogarnie was szaleństwo, 
zapłoniecie 
gniewem! 
Nic powinniście wici:ł.zieć, 
że Cezar 
uczynił was spadkobiercami 
swoich majątków. 
Cóż by się bowiem 
stało, 
gdybym wam to powiedział! [.„] 
Mam więc przeczytać? 
Będziecie cierpliwi? 
Chcecie go 
poznać?! 
Żle uczyniłem 
wspominając o nim! 
Boję się skrzywdzić tych ... 
szlachetnych panów, 
których sztylety 
zabiły Cezara! 
Bo.ię się bardzo! [ ... ] 
A więc zmuszacie mnie, 
b:1-·m &:'O przeczytał?! 
Stańcie wokół zwłok 



żołnierzy - po ok. 100 OOO z każ
dej strony. Lewe skrzydło armii re
publikańskiej, dowodzone przez 
Brutusa, odniosło zwycięstwo nad 
Oktawianem, prawe natomiast, któ
rym dowodził Kasjusz, zostało roz
bite przez Antoniusza. Brutus po 
wygraniu swojej bitwy natychmiast 
pospieszył z pomocą Kasjuszowi, 
lecz przybył za późno: Kasjusz 
straciwszy nadzieję zwycięstwa, 
odebrał sobie życie a jego wojsko 
poszło w rozsypkę. Po 20 dniach 
próbował Brutus ponownej walki, 
jednakże oddziały Kasjusza, zde
moralizowane niedawną porażką, 
zawiodły w boju. Brutus, widząc 
klęskę, popełnił samobójstwo. 

MAREK ANTONIUSZ (Marcus An
tonius, 83-30 r. p.n.e.), wódz i po
lityk. 

W latach 54-51 pełnił służb!'; 
wojskową w Galii pod dowództwem 
Cezara. W 49 r. został trybunem 
ludu. Wraz z trybunem Kasjuszem 
założył veto przeciw zarządzeniu 
senatu pozbawiającemu Cezara (w 
49 r.) dowództwa w Galii. W woj
nie domowej opowiedział się po 
stronie Cezara - wziął udział w 
bitwie pod Farsalos (dowodził le
wym skrzydłem wojsk). 

W 44 r., wraz z Cezarem, zostal 
konsulem - podczas uroczystości 
Luperkaliów (15 II) ofiarował mu, 
w obecności zgromadzonych tłu
mów, diadem królewski. 

Po śmierci Cezara usiłował prze
jąć władzę w Rzymie. Zamierzał 
również przejąć o1brzymi majątek 
zabitego lecz znalazł nieoczekiwa
nego rywala w osobie Oktawiana. 
Zmuszony do ustępstwa - wycofał 
się do Galii Przedalpejskiej. 

W 43 r. stoczył bitwę z Okta-

·. 
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wianem. Pokonany, zjednoczył s ię 
z dysponującym silną armiq Lepi
dusem co z kolei skłoniło do kom
promi.su Oktawiana. Tym sposobem 
powstał II Triumwirat. Zasadniczym 
celem nowego, trójstronnego soJu
szu była walka z republikanami. 
Triumwirowie otrzymali oficjalne, 
potwierdzone przez senat, nadzwy
czajne pełnomocnictwa dla „zapro
wadzenia porządku w państwie". 
W ramach uzyskanych pełnomoc
nictw ustalili i ogłosili listy pro
skrypcyjne (Antoniusz wymusił na 
Oktawianie zgodę na zabójstwo Cy
cerona). 

Poznawszy w 41 r. Kleopatrę, 
królową Egiptu, zakochał się i po
jechał z nią do Aleksandrii. Kiedy 
jednak w 36 r. ją poślubił (bez 
przeprowadzenia rozwodu z Okta
wią, siostrą Oktawiana) t en ostatni 
otrzymał dogodny pre tekst do roz
luźnienia stosunków z mało już 
przydatnym sprzymierzeńcem. 

'W wojnic Rzymu z Kleopatrą 
przegrał bitwę pod Akcjum, do
puścił do opanowania En·iptu przez 
Oktawiana. Na koniec z ostało mu 
tylko jedno honorowe wyjście 
samobójstwo. 

OKTAWIAN (Gaius Octavianus, 
63 p.n.e . - 14 n.e.), wódz, polityk, 
pierwszy cesarz rzymski, syn sio
strzenicy Juliusza Cezara i Ga ju
sza Oktawiusza. Cezar w swym tes
tamencie adoptował go i uczynił 
głównym spadkobiercą. 

!Po śmierci Cezara przybył od 
Rzymu z zamiarem objęcia spadku. 
Uzyskał poparcie senatu, obawiają
cego się żądnego władzy Antoniu
sza. Kiedy Antoniusz oblegał w Mu
tinie Decimusa Brutusa (brata 
Marka), senat, na wniosek Cycero-

na, ogłosił go wrogi em ojczyzny i 
wysłał przeciwko niemu armię 
z Oktawianem i dwoma konsulami 
na czele. Po wygrane j bitwie (w 
które j jednak obaj konsulowi e zgi
m;li) Oktawian wrócił do Rzymu. 
Przeprowadził swój wybór na kon
sula oraz ustawę dotyczqcq kara
nia zabójców Cezara. Ochłodzenie 
a z czasem zerwanie przyjaznych 
stosunków z senatem skłoniło go do 
szukania porozumienia z Antoniu
szem. Było to tym bardzie j celowe, 
iż Antoniusz zyskał właśnie silne
go sprzymierzeńca w osobie L epi
dusa. W 43 r. powołał wraz z nimi 
II Triumwirat. 

Wykorzystawszy triumwirów dla 
swoich celów, stopniowo eliminował 
ich z dalszej gry - Lepidusa w 
:35 r., Antoniusza zaś dopiero po 
wojnie z Egiptem„. W :30 r. został 

Oktawian jedynym władcą impe
rium. Nikt mu już nic zagrażał. 

. " 
Pozornie nie zmienił ustroju re

publikańskiego ale prędko skupił w 
swoim ręku całą władzę. Z daw
nej rzeczypospolite j została tylko 
fasada: pozbawiony znaczenia sena t 
i szereg de koracyjnych instytucji 
republikańskich. Najważniejsze ty
tuły i urzędy sobie przydzie lił. 

Swetoniusz powiada, że tuż prze d 
śmiercią zapytał Oktawian zgroma
dzonych przyjaciół, czy dobrze ode
grał komedię życia. I zaraz potem , 
nie czekając na odpowie dź, doda ł: 

,„Jeśli sztuka się wam podobała, 

klaszczcie w dłonie i odprowadźcie 

nas wesołym korowodem". 

MAREK PIEKUT 

Cezara; 
pokażę wam tego, 
który testament ów 
spisał. [„.] 
Jeśli łzy macic, 
wylejcie ,je teraz. 
Widzieliście Cezara w tym 
płaszczu?! 
Pamiętam, 
kiedy włożył go po raz 
pierwszy. 
Było to w jego namiocie, 
w letni wieczór, 
w dzień, 
kiedy pokonał Ncrwiów. 
Popatrzcie! 
Tutaj wbił swój sztyl~t 
Kasjusz! 
Widzicie, 
jak rozdarł go złośliwy Kaska? 
Tuta.i 
uderzył ukochany 
Brutus; [„.] 
Ten cios był na.iokrutnicjs;;;y. 
Kiedy Cezar zobaczył, 
że to Brutus bije, 
niewdzięczność, 
silniejsza niż ramiona zdrajców, 
złamała go 
całkiem. 

Wtedy właśnie 
JJ'ękło jego wielkie serce. I.„] 
Spójrzcie no tuta.i! 
On sam tul.a.i 
leży! 

Widzicie? 
Skłuty sztyłc(.ami 
zdrajci1w! [.„] 
O, przyjaciele! 
nobrzy przyjaciele! 
Nie chcę zachęcać was 
do pochopnego buntu. 
Ci, 
którzy ,go zabili, 
są ludźmi prawymi. 
Nie \viem, 
jakie p r y ·w a t n c ura!:y 
skłoniły ich 
do teg·o czynu. 
Są mądrzy, 

są szlachetni. 
Pewnie wyjawią wam 
prawdziwe powody. 
Mówię od serca. 
To, 
co wiecie sami. 
I pokazuję wam rany 
Cezara; 
te biedne usta, 
biedne, 
nieme usta.„ 
i każę ranom, 
by mówiły 
za mnie. [.„] 
Oto dokument 
z pieczęcią 
Cezara. 
Ka.żdy Rzymianin 
otrzyma 
siedemdziesiąt pięć drachm 
w srebrze. [„.] 

Co więcej, 
oddał wam wszystkie ogrody, 
stare i nowe, 
po tej stronic Tybru. 
Dla was 
i waszych potomków. 
Na zawsze. 
Dla przyjemnoś ci waszej 
i wytchnienia. 
Taki był Cezar. 
Czy któś mu dorówna?! 
[„.] 

Niech się więc stanie! 
Zło wyszło na rynek! 
Niech idzie, 
dokąd zechce. 

Tłum.: JERZY S. SITO 



ANTONI SŁONIMSKI 

SONET CLV 

Królestwo moje było z t ego .~wiata, 
Więc dzisiaj na kształt zbitego zwierciadła 
U stokrot·nione odbija widzi,adla 
Króla i Błazna, Skazaiica i Kata. 

Gdy na komedie nasze i dramata 
Jak groźnej chmury cie1\, kurtyna spadła, 
Znieruchomiały zegarów wahadła 
I czas zatrzymał się u kresu lata. 

N a próżno teraz w jesiennej zawiei 
Szukać nadziei, pomocy i schronu. 
Odnajdziesz krzesło skrwawionego tronu, 
Ślad stóp na piasku cmentarnej alei, 

Opustoszały cokół Galatei 
I kwiaty zwiędłe u brzegów Avonu. 
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1>rganizacji widowni WIESŁAW PYTLASINSKI. 

Kierownik techniczny ZBIGNIEW ZBOHOWSKI, gló\\ny elektn•k .JERZY HOŁOWK1,, 
Kierownicy pracowni technicznycli: elektroakustvcznej ANDRZE,J .JAWORSKI, 
oświetlenia EUGENi l."SZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskie.i EWA KEHGER, kra
wieckiej męskiej STANISŁAW KŁECKI, perukarskiej MAHIA BEM, szewskiej 
.JÓZEF WILK, stolarskiej ANTONI JURKIEWICZ, malarskiej modelatorskiej 
hONRAD CUDOK; rek"izytor K !\ZIMil,RZ RAWSKI, brygadier sceny ANDRZF.J 
HUGA.JSKI. 

-

. W REPERTUARZE TEATRU 
DUŻA SCENA 

Scenografia: 
~· ERZY MOSKAL 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

NOC LISTOPADOWA 
Reżyseria: 

JERZY ZEGALSKI 
Kostiumy: Muzyka: 
DANUTA KNOSAŁA '1ATEUSZ ŚWIĘCICKI 

Układ ruchu: ZBIGNIEW WASZKIELEWICZ 

TIRSO DE MOLINA 

ZIELONY GIL 
PRZEKŁAD I ADAPTACJA: JULIAN TUWIM 

Scenogr3fia: ANNA FRANTA Reżyseria: JÓZEF CZERNECKI 
Choreogrnfia: HENRYK KONWIŃSEI Muzyka: MAREK ANDRZEJEWSKI 

Opracowanie muzyczne: HALINA KALINOWSKA 

Scenografia: 
WIESŁAW LANGE 
Układ ruchu: 

SOFOKLES 

ANTYGONA 
Reżyseria: 
JAN SYCZ 

Muzyka: 
HENRYK KONWIŃSKI KRZYSZTOF KUPLOWSKI 

Scenogra fia: 
BARBARA ZA W ADA 
Choreografia: 
UENRYK KONWIŃSKI 

SCENA KAMERALNA 

JERZY ANDRZEJEWSKI 

POPIÓŁ I DIAMENT 
Reżyseria : 

JAN MACIEJOWSKI 

Opn-1cow<.tnic rnuz ycz.n e : PIOTR HERTEL 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 

ODEJŚCIE GŁODOMORA 
Scenografia: Reżyseria: 
ANNA FRANTA JOZEF CZERNECKI 

Opracowanie muzyczne: ANTONI MLECZKO 

Scenografi;i: 
JERZY l\'IOSKA L 

Kostiumy: 

PLATON 

OBRONA SOKRATESA Reżyseria: 
ZOFIA PETRI 

MICHAŁ PAWLICKI 
Mu:r::vka: 

DANUTA KNOSALA BOGUMIŁ PASTERNAK 

Scenografia: 
JERZY MOSKAL 

SAMUEL BECKETT 

CZEKAJĄC NA GODOTA 

Kostiumy: DANUTA Kl\TOSALA 

W PRZYGOTOWANIU: 

Sc2nogr„fia: 
WIESŁAW LANGE 

SŁAWO MIR MROŻEK 

GARBUS 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Przedsprzedaż biletów na !5 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
'leatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (opró cz ponie
działków) w godzinach od 10.0fl do 13.30 i O<l 15.30 do 19.00; w niedziele od 16.00 
do 19.00 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem w przy padku rozpoczęcia 
przedstawienia prze d godziną 16.00. 

Cytaty zaczerpnięte zostaly z następujących źródeł : Jan Kott, Szekspi r wspótczesnu, 
Warszawa 1965, Jerzy S. Sito, Szeksp i r na dzisiaj, warszawa 1971, Sta nistaw Helsztyil
ski, Czlowiek ze Stratfordu, Warszawa 1964 (r e lacja Thomasa Ptattera); przy opraco
waniu graficznym programu wykorzystano fotograficznie p rz etworzone portr e ty 
Cezara, Brutusa i Marka Antoniusz.a z albumu 1-\ntique lntagHos i n the Hennitage 
Colle ctlon oraz rysunki sceny prze mowy Marka Antoniusza nad ciałem Cezara 
w Teatrze Meiningen (1831 r.) , scenę ukazania się ducha Cezara Brutusow rys o 
waną przez Blake'a, kolaże Jerzego Moskala „ zdjęcia z przedsta wier1 Julius za Ce
zara oraz materiały archiwalne. 
Współpra c a fotor, r " fic zn a Red a kcja programu 
JAN HANUSIK EWA MORON 

Red a k tor t e chnicz ny O p racowanie g ra f iczn e 
STEFAN BARCZAK JERZY MOSKA L 

Skład programu wykonał linotypis ta E. Sznober. Str ony do druku zmontował 
%.eccr li!. Grąglcwski. Druk wykonali m::sz yniśc1 typog raficz ni: J. Cha browski 

i il. P iechulik. 

ZGK ~. zam. 6090-8:! 1000 - Z-15 CENA ZŁ 30,-
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TEAT:R ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

• 
SEZON TEATRALNY 
1982/83; 
PREMIEH,A 

1~ W MARCU 
1983 ROKU 

DYREKTOR 

I KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY 

JERZY ZEGALSKI 

• 
KIEROWNICTWO 

LITERACKIE 

EWA MOROŃ 

MAREK PIEKUT 

1922 ROK '-'UBILEUSZOWY 1982 

WILLIAM SZEKSPIR 

JULIUSZ CEZAR 
(JULIUS CAESAR) 

TLUMACZYL: .J E RZY '3 . SITO 

OSOBY : 

X • WIESŁAW GRABEK 

.Juliusz Ceza r • JAN BOGDOŁ 

Oktawian Cezar • ANDRZEJ KOWALCZYK 

Marek An toniusz • MARIAN SKORUPA 

Marek Brutus • BERNARD KRAWCZ YK 

K as jusz • ADAM BAUMANN 

Kaska • ROMAN MICHALSKI 

Dec jusz • CZESŁAW STOPKA 

Me te li us Cy m ber • JERZY GŁYBIN 

Cynna • BOGUSŁAW HUBICKI 

Trebon iusz • WOJCIECH G(>RNIAK 

Messa la • HENRYK TARCZYKOWSKI 

Lucjusz • WIESŁAW KAŃTOCH 
Pindarus • JACENTY JĘDRUSIK 

Cycero • MICHAŁ ROSIŃSKI 
L epidus il EUGENIUSZ SZATKOWSKI 

Poseł Antoniusza • ANTONI GRYZIK 

Ofice r Oktawiana • JERZY KUCZERA 

K a lpurnia • ANNA GOŁĘBIOWSKA 

P orcja • MARIA WILHELM 

Obywatel I • JERZY KORCZ 

Obywatel II • ADAM KWIATKOWSKI 

Obywatel III • MIROSŁAW KRAWCZYK 

Obyw a tel IV • TOMASZ RADECKI 

Ż oł n i e r z I • ZBIGNIEW WASZKJELEWICZ 

Żołnierz II • WOJCIEt;H LESNIAK 

SCENOGH/\Fli\: OPR ;\COWJ\Nrn I HEŻYSEHI 1\: 

JERZY MOSKAL JERZY ZEGALSKI 

KOSTIUMY : MUZYKA: 

DANUTA KNOSAŁA EUGENIUSZ KNAPIK 

UKŁAD WALK: I~IEROWNICTWO MUZYCZNI<~: 

ZBIGNIEW WASZKIELEWICZ HALINA KALINOWSKA 

ASYSTENT REŻYSERA : MICHAŁ ROSI NSKI 

INSPIC.JENT : KONTROL I\ TEKSTU: 

MAŁGORZATA NOWAK-PODSIADŁO ANNA ZYCHEWICZ 


