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Na stronach 3--6 znajd1uje się fragment życiorysu 
Juliusza Cezara, pióra Plutarcha z Cheronei, pi
sarza rzymskiego działającego w czasach Nerona . 
Tekst ten jest głównym żródłem historycznym 
tragediJ Szekspira, był też podstawą li'czinych póź
nieJszych opracowań literaoklich źyw,otu Cezara, 
jak Idy Marcowe Wildera, Interesy Juliusza K 
Brechta, Boski Juliusz Bocheńskiego i in. 

Na stronach 7-9 umieszczono wybór Ustów poli
tycznych Marka Tulliusza Cycerona, mówcy i pi
sarza rzymskiego. Listy pisane są bezpośrednio 
po zabójstwie Cezara i swą treścią rzutują na 
wypadki pokazane w drugiej części tragedii. Te
ksty powyższe i>lustrowane są ówczesnymi por
tretami głównych bohaterów politycznego dra
matu. 

Na stronach 10-14 sylwetki Brutusa Marka 
Antoniiusza ;pióra Plutarcha. 

Krótkie Noty biogra.ficzne o bohaterach sztuki na 
stro.nie 15 stanowią dopeŁrnienie cz~ści historycz
nej związanej z epoką, w której toczy się akcja 
traged•ii. 

Na s;tronach 17-21 esej pt. O b1tntach i zaburze
niach, pióra Franciszka Bacona, pisarza i filozofa 
angielskiego, współozes1nego Szekspirowi. Tekst 
wiąże się tematycznie z akcją sztuki, maluje tak
że epokę, w której żył i two:rzył W ;rnarn Szeks
pk, 

Na stronach 24-25 notka informacyjna o wysta
wianej tragedii i znaczeniu sztuk historycznych 
w twórczości Szeksp.ira. No!Jka stara się pokazać 
niektóre przyczyny dzisiejszego, tak żywego za
.interesowania tą t'wórczością. 

Na stronach 26-29 wypowiiedzi Polaków o Sze
kspirze. Wybór jest oczywiście niekompletny i 
nie rości sobie pretensji d:o wyczerpania tematu; 
jest skromnym hołdem naszego Teatru, złożo
nym Wielkiemu 'Dwórcy w Roku Szekspirowskim. 

Wypowiedź Petera Halla, dyrektora Royal Sha
kespeare Company, umieszczona na stronach 31-
33 ma inny charakter. Mówi o sprawach żywych 
dzisiaj i spornych, o artystycimych problemach 
związanych z wystawianiem sztuk Szekspira, o 
problemach, które musi rozwiązać samodzielnie 
każdy teatr imający się tego przedsięwzięcia. A 
więc także i nasz Tea.tr. 
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GAJUS JULIUSZ CEZAR 

Wro::lzona żą::lza wielkich czynów i sławy ni~ 
pozwalała Cezarowi spccząć na laurach i ·używać 
tylko O\vcców pcczynionych zdobyczy. OsiągniQ
cia dotyctczasowe były dla niego podnietą i za
rz e \viem dalszych przcjs:ięwzięć, budząc w nim 
myśli o dok::-nywaniu coraz większych dzieł i 
zdobywaniu sławy coraz większej, jak gdyby do
tychczasowa już się zużyła. Nie miał więc Cezar 
obecnie inne.i namiętności jak tę, żeby prześci
gnąć samego siebie jakby jakąś drugą osobę, że
by dokonane czyny przewyższyć zamierzonymi. 

A z <1 mierzał przede wszystkim przedsięwziąć 
wyprawę na Partów i w tym kierunku szły nowe 
jego przygotowania. Po podbiciu Partów chciał 
prze.iść przez Hirkanię i iść dalej wzdłuż Morza 
K;:isoi.iskiego i gór Kaukazu, a następnie obejść 
d11 k 01 cale Morze Czarne i wk·roczyć do Scytii. 
potem do krajów sąsiadujących z Germanią i do 
samej Germanii, a wreszcie przez Gallię wrócić 
do Italii, by w ten sposób zamknąć krąg swego 
państwa i granice jego oprzeć o brzegi oblewają
cego go zewsząd Oceanu. 

W ciągu te.i wyprawy planował . Cezar także 
przekopanie kanału przez Przesmyk Koryncki, 
wyznaczając to zadanie Amienowi. Poza tym Ty
ber miał być skierc>wany tuż za Rzymem w bok, 
przez głęboki kanał ku Przylądkowi Cyrcejskie
mu, gdzie wpadałby do morza koło miasta Tarra
cyny, umo.żliwiając w ten sposób okrętom han
dlowym bezpieczną 1 łatwą komunikację z Rzy
mem. 

Nie koniec na tym. Plany Cezara obejm:rn;ały 
równie ż osuszenie błot w okolic~· Pometium i Se
tia celem uzyskania terenów pod uprawę roli. na 
których by można osie:ilić wiele ty :< ięcy ludzi. 
Nadto morze w najbliższej o:iległości od Rzymu 
miało być zamknięte nasypami, ślepe i niebez
pieczne miejsca przybrzeżne w pobliżu Ostii mia
no usunąć i oczyścić, a następnie założyć tam 
porty i przystanie, odpowiednie dla tak silnego 
ruchu okrętowego. Wszystko to było w przygo
towaniu. 

Ukończony został natomiast nowy kalendarz, 
l którego usunięto nagromadzone z biegiem lat 
1lędy i różnice. Dzieła tego dokonał Cezar w spo

bardzo mądry i praktyczny. Bo Rzymianie 
w bardzo dawnych czasach posługiwali się 

ka kndarzem, w którym panowała taka niedokła-
dność okresów miesięcznych w obrębie roku, że 
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ofiary i święta przesuwając się pcwoli co1·::1z da
lej, wypadały w końcu w zupełnie niewłaściwych 
porach roku i tylko kapłani znali właściwy czas. 
Oni to zupełnie nieoczekiwanie wt.rącali do ka
l ndarza co pewien okres dodatkowy miesiąc, 
zwany „mercedoniJUsem". 

Cezar przedłożył ten problem najpierw uczo
nym i matematykom, a następnje opracował wła
sny, udoskonalony sposób usuwania w kalenda
rzu różnic, sposób, który Rzymianie stosują po 
dzień dzisiejszy. Dzięki temu .właśnie nierównoś
ci i błędy w rachubie czasu są u nich mniejsze 
niż u .iinnych narodów. 

Ale i tutaj wrogowie Cezara, którym ciążyła 
jego w1ielkość, znależli powód do niezadowoleni•a. 
Bo np. znany mówca Cycero. kiedy ktoś powie
dział, że jutro ukaże się na niebi e Lira , odparł 
z przekąsem : „Oczywiście, według rozkazu". 
Najwięcej jednak jawnej nienawiści do Ceza

ra, która w końcu ściągnęła na niego śmierć, spo
wodowała jego żądza godności królewskiej. Ona 
to dla tłumów była pierwszą przyczyną niechęci 
do niego, dla ukrytych zaś wrogów od dawna 
najodpowiedniejszym pretekstem do knowań. 

W takiej sytuacji tłu.my zaczęły zwracać swe 
oczy na Marka Brutusa. Ród jego po ojcu miał 
się wywodzić od sławnego owego Brutusa, matka 
zaś pochodziła z drugiego znakomitego domu, 
Serwiliuszów. Poza tym był Brutus zięciem 1 
krewnym Katona. 

Sam z siebie jednak może by on ntie zdobył się 
na obalenie monarch i!i. Nie po:awalały mu na to 
odbierane od Cezara zaszczyty i dobrodziejstwa . 
Ale wszyscy, którzy pragrnęli zmiany irstniejącego 
stanu .rzeczy, na niego jednego, albo przynajmniej 
przede wszystkim na niego :aw1racali oczy, jak
kohviek nikt nie miał odwagi powiedzieć mu te
go wprost. Ale na m6wnicy i na krześle, na któ
rym zasiadał w czasie urzędowania jako pretor, 
wypisywano w nocy takie uwagi, jak: „Ty śpisz, 
Brutusie" albo „Nie jesteś Brutusem", i Wiele 
tym podobnych. 
Otóż kiedy Kasjusz zauważył, że słowa te pod

niecają z wolna ambicję Brutusa. zaczął na nie
go jeszcze więcej niż przedtem nastawać i pod
burzać go, tym bardziej, że sam miał osobiste po
wody do nienawiści wobec Cezara. Cezar zresztą 
miał Kasjusza także na oku. 

Ale przeznaczenia, jak się okazuje, nie tyle 
przewidzieć nie moŻ!Ila, ile raczej uniknąć. Wiele 
różnych żródeł podaje szczegółowo, jak to jakiś 
wieszczek przepov.~iedział Cezarowi, że w tym 
dniu miesiąca marca, który Rzymianie na
zywają Idami, ma się strzec przed wielkim nie
bezpieczeństwem. Kiedy zaś nadszedł ten dzień i 
Cezarr idąc do senatu pozdrowił owego wieszczka, 
powiedział mu przy tym żartem: „Więc już na
deszły te Idy Marcowe!" Na to wieszczek odrzekł 
spokojnie: „Owszem, nadeszły, ale jeszcze nie 
przeszły". 
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Ceza r wszedł do senatu. Wszyscy senatorowie 
na znak czci przy.witali go powstaniem. Z ludzi 
Brutusa część ustawiła się z tyłu za jego fotelem, 
inni zaś przystąpi.U do Cezara niby jako popie
rający prośbę Tulliusza Cymbra, wstawuającego 
się za swym bratem, który wówczas był na wy
gnaniu. I rzeczywiście prosili go o łaskę dla nie
go tak długo, aż przyszedł do swego fotela. Tutaj, 
gdy usiad ł, dał im odpowiedż odmowną, ale oni 
tym natarczywie.i nalegali na niego, tak że nawet 
każdemu z nich udzielił nagany. W tym momen
cie Tułliusz pochwycił oburącz jego togę i ścią
gnął mu ją z szyi. Był to umówiony znak do roz
poczęcia zamachu. Kaska piemvszy zadał Ceza
rowi cios w kark, ale nie grożny and też śmier
telny. bo z początku - rzecz oczywista - do tak 
odważnego czynu brakło mu wew:nętrznego opa
nowania. Toteż Cezar odwrócił się w tył, chwycił 
miecz Kaski i trzyma ł go bez ruchu . 

Taki p:iczątek zamachu wprawiił niewtajemni
czonych w osłupienie. Wszyscy zdrętwieli na wi
dok tego, co się działo, nie zdolni do ucieczki, ani 
do obrony, nie mogąc z siebie wydobyć nawet 
słowa . Ze spiskowców natomiast każdy odsłonił 
teraz nagi sztylet, a Cezar otoczony przez nich 
zamkniętym kołem. dokąd tylko zwrócił oczy, 
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wszędzie zobaczył nagle błyskające żela zo, ze 
wszystkich stron zaczęto go kluć, nawet w twarz 
i oczy, i tak przeszywany ciosami, przecho::lz ił 
przez ręce wszystkich spiskowców. Każdy z nich 
bowiem zot:owiązany był przyłożyć rękę do ofia
ry i umaczać ją w .ie.i krwi. Dlatego to również 
Brutus zadał mu przynajmniej jedno pchnięcie, 
miano·wicie w podbrzusze. 

Dotychczas podobno bronił się jeszcze Cezar, 
miotając się z krzykiem to w tę, to w tamtą stro
ne. Ale gdy zobaczył, że i Brutus obnażył miecz, 
zarzucił szatę na głowę i upa::ll tuż kolo pie::lesta
łu, na którym wznosił się pomnik Pompejusza. 

Po zamordowarniu Cezara Brutus wystąpił na 
środek, jakby chciał przemówić na temat tego, 
co zaszło. Ale senator:;1wie nie czekali na to, lecz 
rzucili się do drzwi i zaczęli uciekać w popłochu, 
napełniając. lu::l niepokojem i trwogą. Antoniusz 
i Lepidus, najwierrniejsi przyjaciele Cezara, ucie
kli i · ukryli się gdzieś w obcych domach. 

Natomiast Brutus i jego towarzysze ociekając 
świeżą jeszcze krw1ią, wszyscy z obnażcnymi mie
czami w ręku, ruszyli razem o::l owego miejsca 
posiedzenia senatu wprost na Ka.pitol. Następne
go dnia zeszli z Kapitolu i wygłosili przed ludem 
mowy, których tłumy wprawdzie słuchały, ale 
zachowaniem swym nie zdradzały ani oburzenia, 
ani zadpwolenia z tego, co zaszło. 

Ale gdy otwarto testament Cezara i okazało się. 
że Cezar zapisał w nLm każdemu obywatelowi 
odpowiedni dar, a nadto, gdy ciało jego niesiono 
przez Forum i mu,siano patrzeć na nie, jak całe 
okryte j~st ranami, wtedy znowu tłumy, nie zwa
żając na żaden ład i porządek, po.rwały z Forum 
lawy, ogrodzenia drewniane i stoły, zaniosły je 
na stos i na nim spaliły zwłoki zabitego. Potem z 
płonącymj pocho:ln.;ami w ręku pobiegły pod do
my morderców grożąc ich po::l.paleniem, a inni 
chodzili po całym mieście szukając tych ludzi, 
aby ich pojmać i rozszarpać. 

Senat, dążąc do pewnego rodzaju amnestii i 
wzajemnego porozumienia. uchwalił dla Cezara 
cześć boską i wydal rązporządzenie, że z. tego, co 
Cez.ar postarnow1ił w czasie swych rządów, nie 
wolno niczego naruszyć. Z drugiej zaś strony 
Brutusow.i i jego stronnikom przydzielił prowin
cje i uchwalił dla nich odpowiednie zaszczyty. 
Toteż wszyscy byli przekonani, że w ten sposób 
porządek w państwie osiągnął nnowu równowagę 
i że takie wymieszanie się różnych elementów, 
jakie się w nim dokonało, jest właśnie najlepsze. 

Cezar umarł w pięć::l:z.iesiątym szóstym roku 
życia, a z tej władzy i panowania, o które przez 
całe życie ubiegał się poprzez tyle niebezpie
czeńst·w i które sobie z największym wysiłkiem 
wywalczył, nie miał ostatecznie nic prócz imie
nia władcy, poważania wśród obywateli i towa
rzyszącej mu zawiści. 
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CYCERO DO ATTYKA 

Pute()lanum, 22 kwietnia r. 44 

O moJ Attyku , cbaiwiam się, że Idy Marco
we nie dadzą na<ln n'ic oprócz radości o·raz. od
wetu za naszą niena0w:ść i ból. Jakież :ni wieści 
przynoszą od was! Cóż ja tu widzę! „Jakiż to 
czyn piękny, lecz. nie zakończ.o·ny!". 

CYCERO POZDRAWIA IMPERATORA 

BRUTUSA, MIANOWANEGO KONSULA 

Puteolanum, 24 kwie,tnia r. 44 

Trzy twoje listy odebrałem jednego dnia. Wi
dzę z nich i opcw'adania Grecjusz.a, że wo.jna 
nie ·tylko nie zgasl:a, ale jak s0ię zdaje, na nowo 
się rozpaliła. Sam be?. wątpienia zauważysz, 

stcsowinile ido twojej niiezwyklcj roz.tropn:ości, 

że jeMi Antoillimz z.dobędzie się na jaikiekQl
\Viek siły, wszystkie twoje walne usługi rze
czypospolitej od'dane w niwecz się obrócą. 
A zatem odmien.ili się ludzie. Taki to jest lud, 
nasz zwłaszcza naduży1Wa wolności przeciw tym 
właśnie, przez których .ią otrzymał. 

Tak się rzecz. ma: ten ukończy wojnę, kto 
zniesie Anto1niusz.a. Co to znaczy, wolę zosta
wić twe:nu sądowi, aniżeli ci o tym wyrażn,icj 

piać . 

CYCERO PRZESYŁA PO~DROWIENIA 

KON8ULOWI ANTONIUSZOWI 

Putcolanum, 26 kwie.tnia r. 44 

Z jednego powodu wolałbym, żebyś oso
biście mó-wił ze mną o tym, co przedstawiasz 
mi w liście - mógłbyś wtedy poznać moją 

przyjaźń dla ciebie nie tylko ze słów, lecz tak
że z. wy,razu twarzy, spojrzenia i czoła. Bo choć 
zawsze cię kochałem, najpierw skloniolny do 
tcgio ·twoim odda1niem, potem również i usłu

gami, to w ostaitnich czasach ojczyzna tak mi 
ciebie po1lec<i!al, iż niM nie jest mi droższy od 
ciebie. 

Bądż, proszę, o .tym jak najgłębiej prze
konany. 
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CYCERO DO ATTYKA 

Puteolanu:n, 27 kwidnia r . 44 

Tak b ro:n is,z Brutusów i Kasjusza, jak gdy
bym ja ich ganił, a przecież n'ic mogę się ich 
nachwa1lić. Mówiłem o złych stronach położe
nia, nie ludzi. Widzę bowiem, że po u s unięciu 
tyrana pozositała tyrarniia . 

Lecz pomińmy przeszłość, cieszmy s ię , jak 
to zalecasz z Idów Marcowych, które dały naszym 

· pr.zyjaciołom', bo:sikim mężom, dcstęp do ni ba, 
nie dały jednak wo:!•noś ci narodowi rzym
skie:nu. 

P ·iszesz, że 1 ic zcrwca Anfoniusz ma złożyć 
wniosek w sprawie prowincji , żąda:jąc d'la sie
b ie oibu Galii z pnedłużen icm terminu; czyż 
będzie wolno rozstrzygnąć to 'l WO·j ol::n ie? .Jeśli 
będzie wo1no, będę się cieszył z cdzyska
ned wolności; jeżeli nic , cóż mi przynios ła ta 
zmiana w'ładcy, prócz radośc i , jakiej doznałem 
na widok słusznej zguby tyrana'? 
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CYCERO DO ATTYKA 

Puteola.num , 14 maja r . 44 

Zanim przybędę do Rzymu pragnę stara•nnie 
wywąchać, co będzie. Nie jest bynajmniej ta
jemnicą, co rnni knują . Jeżeli chcesz wiedzieć 
- jamo to zrozumiałem - oni l:::::iją się pokoju ; 
tak ie mają założenfa i głośno to mówią, że za
bito sławnego męża , że przez jego zgubę cafo 
państwo popadło w zamęt, że w niwecz obrócą 
się je go dzida. Dla tego krzyczą o naszej nie
wdzJęczności . 

Przeto Idy Marcowe już n.ie tak mnie cieszą , 

jak darwn•iej; kryje się w nich wieiliki ł>łąd. 

CYCERO POZDHA WIA KASJUSZA 

Miej tedy za •rze cz pewną, że teraz cała na
dzieja rzeczypospoQitej opiera się na tobie i na 
twoim woijsku. Mała jest, że nie powiem: żadna 
nadzieja rzeczypospołiitej, a jeż€'1i istnieje jaka, 
wszystko sobie pr.zyobiecujemy w roku twego 
kon.sufa.tu. 

CYCBRO POZDRAWIA PLANKA 

Arpi•num, 23 maja r. 44 

Cała nadzie ja w tobie. Do 1e go więc, mój 
Flanku, "!Jwróć w szystkie swe sla•rania•, żeby nie 
po•zcs.tała żadna iskierka tej s2ikara:dnej wOijnY. 
Co j eśli się stanie, wyświadczysz rzeczypospoli
te j wielkie do:brodziejstwo i zjednasz sobie nic
śmioe1.1telną sławę. 

CYCERO DO ATTYKA 

Arpinu:n, 24 maja r. 44 

Opisuj esz mi burzycielskie plany Antoniusza. 
Piszesz, że nie wiesz, co mają zrobić nasi: mnie 
już da·w;no <lręezy to pytanie. Głupio s·ię więc 

pociesz a ć Idami M arcowymi: mielJśmy bowiem 
odwagę mężów, lecz rozum, wien.aj mi, dz.ieei. 
Drzewo zostalio ś.cii ęte, lecz nie wyrwa111e z ko
rzeniami. Widzisz, jak wyrastają nowe gałęziE:a 
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BRUTUS 

Skoro Cezar zabity ~o ,stał, wznió st gło.s Bru
tus chcąc obwieścić potomnym powody dzia
łania swojego i wzbudzić w senatorach chęć 
ratowania o}czyzny i w sparcia odzysk 3. nej wo l
ności, ale okropno~ć widoku nic d a ła mu do 
tego ;-;posobności. Po•rwali się z mit'.isc swoich 
senatornwie i opuścili gmach, w którym byli 
zgromadzeni; lud prze;:traszony ze wszy stk ich 
strcn tłoc?:ył się, uc! ekał; zestali wię c sami 
w~pólnicy 51pisk u i zgodzili się na to. żeby ,-\ n
toniusza życia pozbawić, ale Brutu:; !' prz€ciwil 
się takcwemu ;wnic,skuwi, przekła :lajac towa
rzyszom, iż' ta1~ie zabójstwo zmniejszy szacune1< 
ich dzieła. 

Nazajutrz zgromadziił się senat i spiskowych, 
mimo gwałtowności ich uczynku, uczcił okaza
niem wdzięcz;ności. Zapobiegając d~.Jszym za 
mieszaniom, starał się poj ednać przyjaciół Ce
zara z jeg,o zabójcami. Jakoż po skończonej ra
dzie Antoniusz Kasjusz3. na ucztę do sieb· e za ·
pro,sił, Lepidus Brutusa. 

Nic takowe były myśli Rzymian: wzgląd do
bra powszechnego ustąpił miejsc"a szcz;-gólnyrn 
zarobkcm; w tej nadziei jedni łączyli sie z An
tcniuszem, drudzy z młodym Ce >.a rem, któr~ 
wspartv żolni <>rzami dziada, zmu~il Antrniu>rn 
ao wyjścia z Rzymu. Brutus zaś widzą c , że naj ·
mniej pożyteczne było by zamysłom jego prze
siadywanie we WłO'szech, udał się do Grecji , 
a stamtą'd do Ai21ji. 

Przez czas niejaki bawiąc w Azj i wspólnie 
z Kasjuszem, ,posiedli wszy stki e tarntej,ze kra
j.e, z sąsiednimi zaś za warli przymierze. Zbli
żając się ku Grecji w cieśninie zwanej Sym
bołon znależli wysłanego przeciw sobie N orl:nna 
z dość znacznym woj skiem, k'tóre ten namiest
nik O~tawiusza Cezar~1 miał pod swoją władzą. 
l'latarlszy w;;póln io przymusili g.o do cofnięcic1 

i byłby zapewne w ojsko stracił, gdyby Anto
niusz uwiadomiuny o nieb e'".ą>iecz~ństwio ni·_, 
przybył z pomocą. 

W dziesięć dni petem z resztą wci ska przy
był Oktawiusz i rozłożyli ob.ozy swoje, on na
prze ciw Brutusa, Antoniusz zaś stawił ·i ę prze:l 
Kasjuszem, Dolina, która ich prze dzieliła, mia
ła nazwisko Fil ~ppów. 

Pierwszy to był przykład tak licrnych w ojs.· 
rzymskkh walczących przeciwko sobi e. A lubo 
Oktawiusz przewyż s zał liczbą, prz ~ cho,dził r:o 
Brutus wspaniałością rynsztunku i świetności ą 
broni. 
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Gdy przyszło do rady w ojennej, Kasjusz ni~ 
radził poczynać wstęi:nym bojem, ale o ile 
możności przedlu ·en iem wojny osłab'ć nieprzy
j..1ciół. Przeciwne ma,jąt: z:lan'e Brutus tak mó
wił: „Gdzie idzie o wolność, tam zwłóczyć ni.:
należy. Wo.1Pa z i~. totv swo.i~j jr·'t nic-szczęś
ciem, skracać ją więc, !le możności, a nie prze
dłużać powinnlśmy". Nakłonił zatem ku zdaniu 
~ wcmu K 13.iun3 i w spó .,nie zaczęli czynić 
przygotc1wania ku bitwie. 

Gdy już przynło d boju, Mess'.lla prz2b'w
szy się r:rzez nieprzyjaciół wrpadł Del stano;w:sko 
Cezara i z;iajdu j~~cych S 'ię tam na straży Mace
,- c ńczyk6w dwa tysipcn na placu p)łożyl. Wi
dząc to Brutus przybył mu na p0:noc i gdy 
7 tej s.trony zaci e t:rzcwieni walką w:elką zada
wali ni eprzyjaci.olcm klę&kę, op:.iszczony o:l 
prawego skrzydła K'łsijusz nie zd-0łał się oprze\· 
Antcniusrowi. Broniąc się więc w odiwodz!e 
stanął na mi·ejscu wzn:osłym; stamtąd gdy spo
strzegł przysłane sobie o:l Brutusa po.siłki, 

w mnie..-naniu, iż nowe pułki ni~rzyjacielskie 
ku ni emu dążą, własnemu niew'Qilnikowi zab;ć 
się ro2lkazał. 
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Zbliżały się tymczasem z wesołymi okrzyka
mi zwycięskie Brutu.sa hufce, a widząc już nie
żywego Kasj rnsza, gdy w nieutul~nym zostawa
li 'ża•lu, przybył Brutus i rzewnie płakał nad 
ostatnim, jak mówił, Rzymianinem. 

Cezar z Antoniuszem w wielkiej zost awali 
trwodze, widząc obóz zmęczony i wielką żoł
nierzy s\voich stratę, i byliby ustąpili z placu 
przyznając nieprzyjaciołom zwycięstwo, gdyby 
ich nie wzmogła wiadomość o śmierci Kasjusza; 
gotowali się więc na !"!ową bi·t.wę. 

Powtórna bitwa gdy nastąpiła, Brutus z pra
wym skrzydłem przełamał szyki nieprzyjaciel
:;kie, ale lewe nie wytrzymało na<tarczywości 
pułków Antoniusza: poszli więc w rozsypkę. 
Co gdy się stało, wrócili się i tył wzięli B r utu
sowi. Już go być w ręku swoim mniemał An
toniusz i by~by wzięty w niewolę, gdyby Lu
cyliusz zmyślając jego imię, nie był się poddał 

dobrowolnie. 03zukani więc żołnierze przywie
dli go do wodza swego. Brutus zaś, uszedłszy 

z rąk nieprzyjaciół, gdy się w miejscu bez
piecznym obaczył, złorzecząc losowi przeci.wne
mu cnocie, padł na miecz, który os.trzem do 
p;ersi obró cił , i tak życia dokonał. 
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MAREK ANTONIUSZ 

Led.wo się maleźć mogą w dziejach ludzkich 
podobne igrzyska, jakie się w życiu tego męża 
wydają. W najwyższym stopniu posiadł szczęśli
wość i używszy obficie wszystkich, które się tyl
ko nadarzyć mogą słodyczy, przy schyłku boleś
nie odczuł czczość tego użycia. 

Największym dziełem AntonLusza było zwycię
stwo nad Kasjuszem i Brutusem, które Rzymowi 
odjęło swobodę. 

Jeżeli rozkosz, z,niewieściałoś'ć i zbytki na 
przykład stawić można, ledwo by się znalazł taki 
w następnych lub poprzed1nich wiekach, który by 
go przeszedł, a może doścignął. &ntc•:-itiusz wdz,ię
kami Kleopatry zniewolony, stał się niesposob
nym do czynów :ona•komitych, i do tego na koniec 
storpnda zaślepienia doszedł, iż porzucił pewne 
prawie zwycięstwo, by1le by się z ukochaną nie 
rozłącQ:aĆ. 

Rzadko okrucieństwo zniewieściałości towarzy
szy, jednakże zbytnie w rozpuście i rozkoszach 
gustowanie przy.wodzi niekiedy do czynów nie
ludzkich - Anton~usz nasta•wający na śmierć 
cnotliwego Cycerona jest tego · przykładem. 
Opuszczony od swoich, stracił nagle przeszłego 
życia korzyści, a na końcu i życie; ale mężnie ten 
cios ostatni wytrzymał. 

Niedaleko Akcjum nastąpiła owa walka, która 
zadecydowała o losie Rzymu, a Oktawiusz, zwa
ny potem Augustem trwałe osiągnął jedyno
władztwo. Na samym początku bitwy uszła z 
okrętami swO'imi Kileopatra, a za nią Antoniusz. 
Opus•zczone od wodza lądowe wojsko jeszcze się 
przez siedem dni opierało. Gdy jednak żadnej o 
Antoruiuszu powziąć wieści nie mogli żoŁnierze 

jego, większa ich część poddała się zwycięzcy, re
szta opuści<wszy stanowiska udała się do swuich 
domów. 

Rozpacz i wstyd ogarnęły zwyciężonego dobro
wolnie Antoni!usza, chronił się zatem przed lu
dźmi .i błąkając po pus,zczach dzlikkh, osiadł nie
daleko Aleksandrii w domku odludnym. Pot.rafi~ 
la go jeszcze i stamtąd zwabić pieszczotami swoi
mi zdrad1na Kleopatra, zapomnia.w3zy więc o 
swojej przygodzie, zanurzył się w zwykłych roz
koszach. Gdy jednak wieść o zbliżającym się 

Oktawiuszu nadeszła, słał posły do niego prosząc, 
iżby mu prywatnie żyć w Egipcie albo Atenach 

-'-13-



pc:.zwolił; ale gdy odpowiedzi nie otrzyma ł , a 
Okta\\.iius.z już się na gran ~cy Egiptu znajd u jąc . 
opanował miasto Peluzjum. zebrał ostat ek żoł
nierzy, chcąc przy;n aj mniej w boju z na leźć· 
śmierć chwalebną. Gdy je :lnak już przychod zi ł o 
do bitwy, a spostrzegł, że go od<>tępu.ią w łaśn i 
żo ll!lierze i łączą się z Oktawiuszem, powróc ił d n 
miasta :i wszedłs.zy do mieszkania sw ego, mie·
ceem się przebił. 

Jeszcze żyjącego zarnies iono do Kleopat ry i t am 
na jej łonie życia dokona ł. 
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NOTY BIOGRAFICZNE 
O BOHATERACH SZTUKI 

Marek A n it o n ius z 

Ur. w r. 83 p . n . e., rzymski wódz i poJ.ity:k, 
przyij aciel Cezaira . Po jego za:nornowan.iu za
wairł tzw. drugi tl"iumwira.t z Okta1Wianem 
i Lepidusem. W r. 30 p. n. c. pope~nił samobój
s two po klęs ce zada:nej mu przez wojska Okta 
w ia na pcd Akc jum. 

Ma rek .Juniusz Br ut us 

Ur. w r . 85 p. n . e., wódz rzymski , u1luibien.iec 
Ceza•r a ; póżniej jeden z jego zabójców. Odebrał 
sob'ie życie p o klęs ce poj Fil ippi zadanej spis
kowcom przez woijska Antonius za w r. 42 .p. rn . e. 

Ga jus Juliusz Ce z ar 

Ur. w r. 100 p . n. e„ wódz, de.ialacz i pisarz 
poHtyczny staro żytnego Rzymu. Po dokonaniu 
podboiju Ga l ii rozpętał wojnę domową o ·władzę 
z Pompe juszem, którego pokcinał pod F1arsalos 
w r. 48 p. n. e. W r. 44 zo~ tał zamordowany w se
nacie przez spiskowców. 

Ma·rek Tulliusz Cycero 

Ur. w r. 106 p . n . e., p!sarz, mówca i filozof 
r zymski. Po śmierci Cezara opowiedział s ię za 
Okta:wiaincm; zg inął zamordowany praez sie
paczy Antoniusza w r. 43 p. n. e. 

Lucjusz Ko0rn elius21 Cy n n a 

Jeden ze spiskowców; po śmierci Cezara tbum 
zamia•s t niego rozsza•r.paił He<lwilUSza Cynnę. 

Ka j us Longinus Kas. i us z 

Wódz rzymski, organiza•tor spi sku przeciw 
Ceza rowi. Po do!konaniu zabójstwa zgromadził 
w o.i ska \vra z ze swym szwagrem, Brutu em, pod 
Fi li ppi, goi!Juijąc się do ostaJteC"znej roz.prawy 
z Anitcniiu.szem i Oktawiainem. Na wiadomość 
o klęs ce Brutusa po;pełnił samobójstwo. 

:vlarek Emiliusz Le .p id us 

Kons ul rzymisld, członek 
ratu; po~bawiony władzy 
um i2 ra na zes łaniu w r. 13 

d•rugiego kiumwi
przez Ok•tawiana, 
p . n. e. 

Ka.ius Juliusz Ceza r Oktawian, Oktawiu s z 

Ur. w r. 63 p. n . e. , adoptc1Wany pr.Z€·Z Cezara 
sy n jego siost rzenicy. Po śmierci Cezall"a za
wad -tzw. dxugi t.r.iumwira•t z Antoniuszem 
i L e pidusem. W r. 31 p. n. e. rozbił wqjska 
Antoniusza i został irzymski!m im1peraitorem. 
Senat n adał mu tytuł „Augustus" - wzniOis'ły . 
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O BUNTACH I ZABURZENIACH 

Pa.sterze ludu wLnl'l!i znać kalendarz burz 
w państwie, które to burze są zazwyczaj najwięk
sze wtedy, gdy dochodzi do wyrównania sił, po
do'bnie jak bu·rze w naturze są największe w cza
sie bliskim porównania dl1!ia z nocą. Po'dobnie 
jak p.rze.d buirzą bywają silne porywy wiatru 
i jak wi•docwie nabrzmiewają wody, tak też 
bywa i w państwach. 

Paszkwile i nieznające miary mowy, zwróco
ne przec.iwko państwu, gdy są częste i jawne: 
podobnie fałszywe now1iny, które ze szkodą dla 
państwa często obiegają we wszystkie strony 
i chwytane są pospi eszruie - należą do oznak 

· niepokoju, są zwiastunami buntów, k·tóre ma.ją 
przyjść. Ale s•tąd bynajmniej nie wynika, iżby 
w-obec tego, że te słuchy i pogtooki są oznaką 
niepokoju, środkiem za•radczym na ten niepo
kój było tłiumienJie pogłosek ze zbyt wielką su
.rowością, Znaczmie Ile.piej wielokrotni.e kla1dzie 
ię im kres, odn-osząc się do nkh w:/jgardliiwi'e 

i lekceważąco; a gdy się wkłada wiele wysiłku 
w to, a·żeby i·m •kires położyć. to nieraz 't.rwają 
one za.dzi•wiająco długo. Należy 1też mieć w po
dejrzeniu ten rodzaj pos'łuchu, •o jak•im mówi 
Tacyt. Rozpra1wianie ·na.d :poleceniami i •rozka
zam•i, obchodzenie ich, złoś'ltwe kcmeirutowarnie, 
to pewien rodza·j z,rzuca·nia z sfobie jarzma 
i próba nieposłuszeństwa; w szczególności, je
żeli w tych dys,putach ci, którzy opowiadają 
się za o.trzymanym wskazaniem, móWiią bojazli
wie •i oględnie, a d, którzy opowiadają się 
przeciw, mówią śmiało. 

Ale przejdźmy od tego roz•ważania oznak 
zbliżającecro sie buntu •i pomówmy najpierw 
o podstawach do buntu, naistęipnie o jego m-oty
wach, a po trzecie o środkach zaradczych. 

Co się tyczy podsta1w do buntu, to rzecz tę 
na1leży debrze rozważyć, Albowiem najpewnilej
SIZ.a droga, by zapDlbi ec buntom (jeżeli czasy na 
to pozwa\J.a•ją), to usunąć ich podsitawę. Jeśli bo
wiem przygotowany jes t materiał palny, to 
triud.no jest powiedzieć, skąd przyjdzie iskra, 
która wznieci pożar. Podsta•wy buntu są dwo
jakiego rodzaju: wielka bieda i wielkie nieza
dowolenie. 

Co się zaś tyczy niezad01WoJ.lenia, to w ciele 
poi!itycznym jest ono podobne do hutmmów 
w ciele na tura•lnym, k•tóre skłun1ne są zbierać 
w sobie nie•z,wykłą ilość .eiepła i zaipa(lać się. 
I ni:echaj żaden książę ·ni.e mieirzy niebezpie
czeństwa, jakie wiąże się z tym niezadowole
niem, wedle tego,, 1czy jest o.no sł:uszne, czy nie
słuszne (byłoby to bowiem wyobrażać sobie, 
że ludzie są zbyt rozumrni, a tymczasem oni 
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częs1to od1trą1cają od siebie s·woje własne szczęś
cie), a,n:i tei tym, czy dolegliwości, z których 
wyrasta to niemdowolenie, są faiktyc:r,ni-e wiel
kie, c-z.y małe. I ·ni-echa j żaden książę, ani 
żadne państwo nie czuje się pewne wobec 
niezadowolenia z tej tylko racji, że zjawiało się 
ono nie.raz i ż-e itrwało długo, a przeci-e.ż z tego 
nie ;w:yn•ikło żadne niebezpieczeństwo. Pirawda', 
ile nie kalźda mgła czy chmu•rka datie burzę, lecz 
niemniej prawdą jest ·również, że chooia'Ż ni•e
raz wiatr rozwieje chmmę, to przecież może 
osta1teczinie przyjść burza. I przysłowie hisz.ipań
skie dobrze powiada, że powróz zrywa się ~:ta
tecznie ,przy .najsłabszym sza1rpnięci1u. 

Przy·czynarni czy m·ctywami buntu są rzeczy 
nas1tępujące: innowacje w .re.ligii, poda1tki, 
zmiana praw i zwyczajów, naruszenie przywi
lejów, 1111cisk ogólny, .podnies ienie do godności 
osób .niegodnych., <iudzoziemcy'. nę'dza, fakcje 
doprowaidza•jące do rozpaczy oraz wszelka inna 
rzecz, która , czyini·ąc szkodę ludziom, łączy iCh 
i s paija we wspólnej sprawie. 

Co się tyczy środków, -to mogą być pewne 
ogólne środki zapobiegawcze, o których będzie
my tu mówili; co s.ię :1Jaś tyczy kuracji właści
wej, to musi ona odpowiadać każdej poszcze
góLnej cho.robie; i w 'a1bec tl:ego na•leży to po.zo
stawiać ra•czej raz.sądnemu namysłowi niż kie
mwać się .regiułą. 

Pierwszym śrndkiem zaraldczym, czy zapobie
gawczym jest usunąć w zelkimi możhwymi 
sposorbruni tę isfotną przyczynę bun:tu, o której 
mówimy, a k:tórą jest ·nicd QIStatek i b heda 
w pańs't(wie. Temu za-rndzić m·ożna .rozwijając 
i umacniając hand 1, otaczając opieką rzemio
sła. u.suwając próżniactwo, pleniąc ma.mo
tratwJs,two i ·rozrz'll'tność prawami zakazującymi 
zbytku. u1ep.szając gospodarkę rolną, z.mniejsza
jąc podatki i daniny i czyniąc rzeczy podobne. 

Nal•eiy ;tak.że dawać umiarkowaną swobodę, 
by wyładował się ml i niezadowo.lenie (byle 
bez .z'by.t widkiej swawoli li zuchwałych wy
bryków); to rzecz, która jeS<t ś~ookiem 
pewnym. Kto ibC'wicm zwraca humory do 
wnęotrza ciała i .spralW'ia, że rana krwawi do 
wewnątr,z, ten stwa•r7.a niebez;p!ieczeństwo 
złośliwych •wrzodów i zgubnego owrz;odz,enia. 

W przypadku niez.a·dowo•lenia dobrze jest, 
jeśli rola Epimeteusza zmi·en i się w rolę Pro
meteusza. Z.ręczne .i umiejętne podsycanie 
i podtrzymy.wanie nadziei ·oraz prowadzenie łu
dz;i od jednych nadziei do drugich jest jednym 
z najlepszych środków przeciw kuciżni-c, jaką 
jes1t ntiezadow;olen:ie. I jest 1to pewnym znakiem 
mądrego rządu i mądrej polityki ,· gdyż może 
ona 1podtrzymać serca ludzkie nadzieją, sko.ro 
nie może tego. ·uczynić, dając zaspokojenie na
dziejom; i gdy może ona dawać taki obrót 

-20-

rzeczom, iż żadne zło nie będzie się wydawało 
ostateczne i nieodwołalne, że natomiast zawsze 
będzi•e .pozostawała jakaś nadzieja. Nie jest to 
zbyt trudne, j.ako że ,zarówno poszczególne oso
by, ja'k i faikcje, dość skłonne są łudzić się n~
dzieją lub co najmniej wtakzyć o to, w co nu.e 
wierzą. 

Uprzedzać myś·lą i zaip cbiegać, by nie było 
mc;ż:liwego ·i s pcsobnego przywód:cy·, kcło Mó
rego m'ogliiby się skupić i połączyć ludz•i.e nie
zado·wci leni - to śrc•dek ostrożn.o·ści ba1rdzo zna
ny, lee.z doskonały. W moim rcnmrnieniu spo
rnbnym przywódcą jest człowiek, który pocho
dzi z wyższego stanu i ma dobrą reputa·cję, 
który ma zaufarniie w U1bozie niezadowolonych; 
człowiek, ·na Mórego zwracają się ich cezy 
i ktÓ'~ego się iuważa za ni ernd Olwolonego z ;włas 
nej sytuacji. Ludzi tego rodzaju .należy albo 
pozyskać i p:ig c :lz ić z pat'lstwem, i to w sposób 
szy:bk·i i gruntowny, albo też •należy im przeciw
stawić jakąś inną o sobę z tego samego obozu, 
która by zajęła pozycję prz ~ c iwną i w ten spo
sób podzieliła sławę. Ogóln'.e biorąc, nie jest 
jednym z najg·:irszych środików doprowadzić do 
rozłamu wszystk ie fakcj2 i spiski .nieprzyjazne 
dla rządu, i "tworzyć między nimi nieufność. 
Bemadzie!na jest bowiem ytuacja, jeśli mię
dzy tymi, którzy opo.wiad ają się za poli•tyka pat'l
s•twa, jes t wiele waśni i rozłamów, a ci, którzy 
c1po•wiada1j ą siię przcdw, są :lljednDczeni i spójni. 

W.reszc'Le niechaj władcy mają na wszelki 
wypadek ko ło siebie jakąś osobę wy.bitną, 
j -d:ną lub rnczej więcej, o mili:ta.rnych walo
rach, która. by mogła stłumić bunt w }ego za
wdku. Niecha•j ,przy tym t e o ·oby wojskow·e 
będą goldne zaufania i niechaj oieszą się racze j 
dobrą sławą, niżby miały należeć do jaki egoś 
s.ttronnic.twa i cieszyć się po1pularrnością; nie chaj 
przy tym pozosta.jq .w dobrych s·tosunkach z i·n
nymi wybitnymi ludźmi w państwie: inacze j 
bowiem lek byłby gorszy niż choroba. 
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11JULIUSZ CEZAR11 SZEKSPIRA 

Sztuki historyczne - s.ztuki, których fabula 
oparta j est na przekazach źródłowych, na. teks
tach kroni:lrnrzy i dziejopL<; ów - stanowią po
kaźną część dramatycznego do:o~~u S~eksp1ii;a: 
Większość z nich - by wym1en1c naJbardz1eJ 
znane, jak Ryszard III, Ryszard II: He:i.ryk IY., 
Makbet - mówią o zdarzeniach z histon~ Anglu. 
Napisa.r{a w roku 1599 tragedia Juliusz Cezar na
leży do mniej licznej grupy sztuk osnutych na 
faktach z historH antyczne.i. Za kanwę utwo
ru posłużyły Zyu:oty slau;nych mężów Plutarcha. 
. Jak w innych swych sztukach tego typu, tak i tu
ta.i autor wiernie wykorzystał teksty źródłowe. 
Aie mimo te.i zaleźności Szekspir nie był pisa
rzem historycznym. Nie był dramaturgiem poka
zującym bf>znamiętnie barwne i krwaw~ ob~azki 
z historii. Nie szukał w historii zdarzen ba.1ecz
nych i spraw zamierzchłych. Sztuki his toryczne 
Szekspira były pismami politycznymi. Tylko ta
kie fakty z historii potrafiły go za1interesować, 
których wymowa była żywa w jego czasach. 

Żył w szczyto:wym okresie potęgi swego kraju, 
pod rządami absolutny.mi monarchini, która wła
dzę zdobyła przemocą i morderstwem. Patrzał 
na zewnętrzne przewagi AnglLi, widzia ł hegemo
niię swojego kraju w ówczes nym świec.ie, ale do
str-zegał też zamieszanie wewnętrzne, nędzę lud
ności i małość ówczes.nych intrygujących polity
ków - czuł zbliżający się wewnętrzny rozłam. 
Był świadkiem zmierzchu dav.mego systemu war
tości, świadkiem upadku feudalnego świat.a, 
opartego na Autorytecie Najwyższym, i narodzm 
nowego sposobu myślenia, opartego o autorytet 
pieniądza. Czuł nadchodzącą burzę - rewolucję 
Cromwella, która ten proces miała przypieczęto
wać. Żył w czasach zamętu i przemian - i pisał 
dla ludzi żyjących w czasach zamętu ii przemian. 
I chyba tutaj tkwi tajemnica naszego zafascyno
wanfa Szekspfrem. 

W okresach stabilizacji, w czasach spokojnych 
odcedza się Szekspira z zamętu i krwi, wyławia 
z jego dzieł głębokie i wiecm prawdy o duszy 
ludzkiej. Są to okresy kultu dla sztuk doskona
łych, dla wykończonych arcydzieł - Hamleta, 
Otella, Romea i Julii, Snu nocy letniej, Burzy -
sztuk gorzkich, często krwawych, ale dramatycz
nie zrównoważonych i dz.iejących się w świecie 
jeszcze nie pozbawionym równowagi. Dziś przyj
mujemy Szekspira w całości; obserwujemy przy
pływ zainteresowania także dla tych utworów, 
które historycy literatury traktowali dotąd chłod
no i pobłażliwie - dla sztuk osnutych na suro
wych faktach sczytywanych z kronJk, utworów 
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artystycznie mniej ::!opracowanych, często nie
wykończonych, mających charakiter ud·ramatyzo
wanych reportaży. W ich rozwichrzeniu, w na
głych skokach akcji rczpoz>najemy mechanizmy 
dobrze znane; pod surowymi, ledwie udramatyzo
wanymi zdarzeniami łatwiej odczytujemy praw
dy rnaszego czasu niż w tamtych, pełnych rów
nowagi arcydzic>łach. Głośne inscenizacje Ryszar-· 
da III, Ryszarda II, Tytusa Andronikusa, trylogii 
dramatycznej Henryk VI mogą być dowodem 
znamiennego przesunięcia gustów. 

Julius.z: Cezar, sztuka uważana kiedyś za „nie
wydarzoną", udramatyzowany repJrtaż politycz
ny z historii Rzymu, należy do tych dramatów 
Szekspira, które przeżywają dziś swój renesa-ns . 
Liczne inscenLzacje mówią o dużym zaintereso
waniu współczesnego teatru tym utworem. 

Pierwszym Polakiem, który tłumaczył (na ję
zyk francuski) Juliusza Cezara, był Stanisł~.w 
August. Fragmenty utworu przekładał tak ffe. Cy
prian Kamil Norwid. Polska praprem•iera Jnliu
sza Cezara odbyła się 1we Lwowie w r. 1865. 

A. F, 
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POLACY O SZEKSPIRZE 

Sta•nisław August Pf'niatowski: 

L or::! St.ra r.ge 1p !erwszy mnie zaprowad z::J na 
i: r zcdst arwienie tragedii S :zc:k sp:ra . Przy n· OGkm 
t3m z sobą żywą p ~im :ęć w szystk ich pic;kny ::h 
prawJ de ł o j cdn c·ści mic~ sca. akc j i, czas u, któ-
1·ych ści 3 l c przestrzeganie da.ie f n· ·nct; 'ld r:i d,·a · 
m a tvC'?nym p '., a rzor.i pc·ęci ~ o ic11 wyż<z '.Jści n'·d 
Angl.!k ami1, ak J przyznaję, że im więcej sztuki 
Szeksp:ra po:zn aw3lem, tym mn;ej zacząłem 
~yć w te; mnicmanq wyższdć. Czułem się 
z a jĘ.t y , ubaw: c :iy, a nk·raz :z.budowa.ny pra.wdzi
wi e, i wyn :o, \cm st1d. że mogę cd~ieść przy
.i em n ość. a nawet i po żytek z oglą :lan ia sztuki, 
któn~j ak<c!a rrwa dłużej ·niż jede n dzień, a sce
na przc•nc · i s ie w różne mie.iS C'\. j eżeli tyJtro 
autor po·si'ada gruntowną znajomo ść obyczadóW, 
n2miętn ości. blęd:iw i c nót nawet. do jakich 
Judzie są ;.d r1lni; jc·żeli o"' ob om swoim ka1że , 
przemawiać w spcGób podt1'os zący w my ch 
c.czach wa,•A. eo~ć cn oty, dobroci. mądro~ ci. 
a w szy s;\·ko przedsL1wi jak n a j<prawdopodobnie j. 
Otóż , zda .ie mi się. że sz c ze góły, w które talk 

·cbifitud ą sz.tuki 3ngclskie, a zwla 2lC•za sz,Łuki 
Swksp ' r a, szcz0;óły m aLuj <\ce t aik dokładnie 
e pckQ i k rn j, w którym siq rz ecz dz.iejc , wię
ksze d aleko da.iq mi złud z ~ n i e , ni ż za w sze j e
dno sta jnie vnm ics ły, a przez to samo n a p uszony 
styl tr.agedyj francu skich; bez zludze nia zali 
n ie m asz prZ)"j cmności w teatrze . 

.Jt:lio::n Urs~ n l\. ie rr cewicz: 

Dz:wne zai s,te wrażenie spraw.ly na mnie 
, z,~u ki dr~1ima.tyczn•e i aktcr owic angielscy. 
Z up ::.jcbanicm słuchałem n a s enic fr a ncuskie j 
p 'qknych ry ;nów Rasena i K c rncla . Unosiły 

mn:e one, d citykały, lecz nigdy do łez nic roz
:'.'ZCWn i ły s2rca mojego; przeciwnie, acz m alo 
~ 2S 7. C •ze roz um1eJący p '.} a:ngi·d ski.1, gdym Wi
dz i ał s:du·ki Shakespeaire, Otway, €'te., łzy moje 
::M umi cniem się lały. Zdaje się , iż ze wszy
s tkimi błędami swoimi bHższe są natury, wy
stawują ·!'l:::•m znajcmsze czasy, mieszczą nas 
w poło,żeniach często prz;oz .n a s samy.eh dozna
wanych , a przez to c.bchodzą, poruszają na.s 
więcej, jak wy~tawhne n a scenie francu·>kie j 
b oi jcczne b::igów i b::ihaiterów przygody. 
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Kazimierz Brodziński: 

S·zekspir potrzebował zimnych a posQpnych 
swych zi omkć ,..,. z wa.bić okrcp :10ściam·i i włi
zwyc za jnymj utworami imaginacji, wydobył 

zystko str aszHwc z n arrcdu, w szystko przera
ża cjące z religii, czego a ni w dz:ejach naszych 
zinajdziemy, <rni też na sze łagodn it jsze uczucia 
i weselsze pojmowanie ducha chrześcijaństwa 
nic zn'.osą i nie r;otrzebują. Przy tvm uważać 
na:lcży, że tak my, ja k inne słowiańskie ludy 
cechujemy się między pólnccnymi narojami 
swobodnie jszą ima,gin acją i cprócT. milej me
la·nchcliti n:e widzimy w niej przerażenia 
i ok rcpnofoi. 

Jan Sniadecki: 

N! e ma~z w dziełach Szekspira żadne j praw
dziwej t raged ii, jsk to przyznaje !'lawny kry
tyk i wyd a\\·ca dzieł jego Samuel Joh n , c··1. bo 
we wszystkich praw.'.e wesolo5ć a czGslo gruba 
i niei:rzyzwo!ta żartc bliwo.ś ć m iesza się do rze
czy tkliwych i ok rnpnych. Są to, jak dziś na
zywaią. dramy, ro:l za.i zły i zamiarom scen.11 
p:·zee.iwny. 

Pismo ,.Pustelnik Lcndyński z ulicy P"kadilly' 
z roku 1822: 

Dz ie .'e Angli i , acz kolwiek okropne, słabe 
ty.l~o .~wiatlo rzuca j ą na cha rakter Anglików. 
N1 e>m1er.tclny S zck . pi.r zos tiO! wił i~ arn d okla d
n' c jsze obrazy charakteru ziomków swoich. ów 
Rysza·r d III . os tatn i z pckolenia La•nk3 s.tirów, 
zc.ibija ·jący Edwa rd3 IV i dwóch synów jego, 
E.dw a rda V ·i k sięcia York, w cel u wyniesi enia 
s·Ię na tron; ów Buckingh ;:: m !uwią Greya, Ri
ve.rsa i Vaugha n a jeszcze zbrcczcny, a j.uż RY
~zada III wł adcą t re nu a ngiel skiego ogłaszciia
cy, w nagrodQ czego prze z t€goż na śmierć jcs.t 
skazanym: s...1 to cbrazy go :in c pióra Szekspira. 

Dominik l\fag·nuszewski : 

Wyjści em z dzi eci ństwa dram aiturgii je st 
krok Szeks pira , k tóry odważył się wprnwadzić 
tchnienie wiekow e do dramatów. to je~t : za bo
bony, p•rzysłowi a, przi=.są dy , myśli tego wieku, 
z któ_r,ego \:vz!ął bch a ter a . wtłoczył Szekspir 
w swOJ utwor, każ d e j oscb ie ogólnej, jak król , 
k ~1plan. wódz, przywró ci ł wł aściwy język; co 
w1ęk za, obrał por zą dk k:m królów i z nich 
napis<:tl sztu•ki chron clogic znc nie tylko co do 
czasu, ale chroinol c.d czne c o d o zmiany w oby
czaiach. w p omyslach, przesądach. tak że ka,ż
dy u twór. os obr: o wzięty .i es t całą dramą żyją
cą, owow1ekową. kończoną, wszystki e zaś ra
zem są cbrazcm jednym przerabiających sią 
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wrażeń w ludzie szkockim. we dwo•rZ<! szko
ckim, w kościele szkockim, w sądzie szkockim, 
słowem w całym ogóle narodu tego. Otóż to 
jest plan większy, ogólnie•jszy, jaki od tego 
czasu przybrał zawód dramatyczny. 

Juliusz Słowacki: 

Nie mogi;- tu dać Oi , kochana Mamo, wyobr_a
żenia dokładnego rodzaju dramatycznoscj 
w moje.i tra1gedii. Jeżeli ma on:a rodz·i.nne po
doibi E"ństwo z którą 7,naiomą ntuka, to chyba 
z „Kró'.em Learem"' Szekspi1ra. O, gdyby stanę
ła kiedyś przy ,.Królu Learze"! Szekspir i Dante 
s ą teraz moimi kochankami - i już tak jest 
o·d dwóch 1a1t. 

Adam Mickiewicz: 

.Na.ifantasltycz.niej>ze sceny SY.'ksipi•ra przed
stawiano w bu•dynkach s tarych i opuszczonych, 
bez ż.a<lnvch d ekorac ji i maszynerii; niektóre 
z nich cdgrywamo naiprzód w szopach; a.le cza
rodziejstwo pi:sarza a.ngi lskiego dokonuje ty1le, 
że nawet czytającemu tylko jego sztuki migają 
przed oczyma świa.tła i cienie, rycerze i duchy, 
z;;iimki i pałace, aż w końcu zdaije mu się, jak 
gdyby był na scenie wśród aktorów. 

Cyprian Kamil Norwid: 

Szekspira dramat, fotóry ma tak·ie na·zwanie: 
„śmierć Juliusza Cezara", czytan :i wieczorem 
I. jakko.Jwiek znał ka;!idy z wchodzących . . 

w ze.\:)ran1e 
To .a.rcy dzieło, jednak dszono się chórem, 
Jakby drżąc , a·lbo razem znów słuchać 

nie chciano : 
I ·niby arfą byli, przez mistrza ograną. 
Działo się to pod w.ieczor ciepły; otwo.rzone 
'.'ifa bolkon ckna w •sa•lę brały laurów wonie, 
~')d góry ,a ,~ ni2pewną gwiazd b>iałych koronę 
Tej konstelacji, która, upadłszy na stronic 
o .rogi mleczne.i , zow.ie się , ;tarczą króla! Jana 
Sobieskie go•" . 

- Cz)~tan o rnenę, ce jes·t znana, 
Scenę nc cną. w samotnym Brutusa n mliocic, 
Kiedy miał szpadą -s a·rkazm wypisać o cnocie -
J e śli. więc mówię: byH do a1rfy podobni, 
To już z Szekspira biorę, który chlopca wola, 
Żeby grał Brutuso.wi, w tejże właśll'ie scenie, 
Potem aiieby z as nął i przyszło widzenie -
A przr?'.10. skoro pamięć czuć cię iu:i: nic zd:iła, 
P-rzepadłszy :pierwt>j, struna za struną, 

pod pakem 
Chłopca, którego zd e jma sen. Takim to nrnlcem, 
Jakohy paziem , Szekspior porobił przybory 
Do w~ażeń, umilkł poitem - i wchodzą upiory. 
Choć ipcwno •pi.sa.rz o tym nie myślał fol'telu, 
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Tylko tworzył, logika tworzeni.a nie naS'za 
I dla.tego tak dziwnie mister.na, jak wielu 
Żadną się być wyda!je. Tworzył, jako czasza:, 
Do wrębów .pełna, błękit powtarza wysoki 
I uchyla płyn z s·iebie, dopiero, gdy w czarę 
ł.zy upadną na płynem odbite obłoki, 
Łzy, co nie mierzyć zwykły, lecz pr2lepełniać 

miaJrę . 

Bolesław Prus: 

Nauczycie<lami lud2lkości są: .adyści i uczeni. 
.Jedn1i z nich, czy to uczeni, czy artyści, ty.Urn 
popu-la.ryzują okryci.a robione przez innych, 
inrri sami robią odkirycia. Im kto 'lepiej popu
laryzuje, tym jest populanniejszym, lecz dopie
ro im kto więcej robi samod?ielnych spo>trzP
żeń, im są one dornioślejsze i głębiej sięgają 
w duchownść ogółu, tym .iest \V'iększym. Takie 
charak1tery ja1k Hamlet, Makbet, Falstaff, Don 
Kichot, są odkryciami tyle przynajmniej warr
tym~ w dz-iedzinie psychologiV, co pr.awo biegu 
planet w as·tron.omii Szekspir ty'1e wa.rt, co 
Keppler. 

.T. T. Hodi (Józef Tokarzewicz): 

Pokolenia tegoczesne doskonale widzą, że to, 
co żyło i żyje w Szekspirze, już dzrś nie powsta
je ; ale ani ml:nlzJ, ani starzy nie mogą do.strzec, 
ażeby to, co za dni naszych tak siarczyście par 
ska i rzuca się, rosło rzeczywiście. Stąd się nie
kiedy wyda.ie, jakoby cały ów dz,isiejszy „rea
lizm" był raczej procesem jakiegoś energicznego 
rozkładu niźli wzbierającym prądem świeżych 
si•! życia. 

Helena Modrzejewska: 

Słyszałam o Szekspirze, ale nie czytałam. ani 
widziałam na scenie żadne.i z jeito sztuk, i -
rzecz zrozumiała - ciekawość moja została tym 
wydar!eniem dostatecznie po:uszona. „Hamlet" 
wywarł na mnie ogromne wrażenie, od razu po
czułam uwi ell-ienie dla tego arcydzieła stworzo
nego przez potężnef!o twórcę, urodzonego i zmar
łego przr,'d \<riekami g:i-zicś na Wyspach Bi·ytv .i
skich. Wielki, nie z,naljdujący naśladowców Szeks
pir. ów tarjemni.c:zy duch władający duszami 
ludzkimi. podz·iwu go:iny czarodz~ej czytający w 
sercu człowieka i w zrządzePiach boskich, wtedy 
już stal s ię mc~m mistrzem i pozo,tał nim przPZ 
cały czas mo.if'.i tcatralnf'i kariery. Nic w świecir. 
nie dało mi leo - zyoh lei;cyi o:l tego, co Hamlet 
uczy aktora: nigdy gra nie dawała mi wiekszego 
zadowolenia niż wówcza~. giy kreowałam 'zmiPn
ne, pełnP słodyczy , namietne. dumne. delikatnP. 
w uczuciach. ra iosne albo okrutne i tragiczne 
bohaterki szekspi'rowskich dramatów. 

-29-



Stanisław Wyspiański: 

Tworzył dzieło, o którym nic już więcej powie
dzieć nie moż1na , które zaś zjawieniem s -ię swo im 
rozwiązuje wszystkie języki. DZIEŁO bowiem 
zwalcza bra k talentu u każdego, kto nie jest te
goż d zi e ła twórcą. 

Leon Schiller: 

Zrewidować wartość ideową i w miarę możli
wości p c-W'iązać z aktualnymi zagadnieniami 
w'półcz cs aości, stare symbole i alegorie napeł
nić nowa treścią albo dokonać przeróbki dram2.
turg icznej: bezHtośnie odrzucić wsz)Gtko, co zby
tecz.ne, w ra-z·ie konieczności uzupełnić tekst, 
przelać w formę god•ną epoki. uwspółcześnić .r~tm 
i dynamik"ę akc ji. a najważniej sze - usuną~. sia
dy wszelkiego historyzmu, archeolog1zaci1 w 
diale-gu, terenie akcji, koo;tiumach. Wszystko 
przybH±yć! Nie patos st ar oŚ\\iiecczyz.ny - le ~; 
pa.tcs współczesnofoi ! Innymi słowy .- zr_ob1c 
t u, co uważamy za zasługę Szekspira 1 Mohera. 

Jan Kott: 

Nie na pi·>ana zes ta la dotą:I książka: Szekspir 
i nowa dramaturgfa. Być może jeszcze za wcze
~·n ie na tę k~iążkc;. ale jest rzeczą uderzającą . jak 
często pada s łowo „szekspi:-ow.s ki", kiedy mówi 
się o teatrze Brechta, Dlirrenmatta, czy Becketta. 
Oczywiście w stos unku do ka ż:lej z tych trzech 
dramaturgii. które są jednocześnje trzema teatra
mi, słowo „szekspirowski" co i.nnego oznacza: 
kn\"'i stość , jadowitość, niespójność i mieszanie 
gatunków Dlir.rcnmatta, epickość Brechta, nowe 
Theatrum lVIundi Becketta. Ale wszystkie te trzy 
dramaturgie i te trzy teatry bardziej są podobne 
do Szehpira niż do dziewięt.nastowiccznego dra
matu, zarówno romantyciinego jak i naturali
stycznego. 
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PETERHAL~DYREKTORROYAL 

SHAKESPEARE COMPANY 1 

O WSPÓ&.CZESNYM TEATRZE 
SZEKSPIROWSKIM: 

Szekspir daje nam prawo do wszystkiego, jest 
to bowiem najczystsza i najstarsza konwencja 
teal'ralna. Aktor nie musi - i nie powbien -
szukać „potocznego" klucza do postaoi, ni e musi 
mówić języ\f1iem po~ocznym. I choć bęjzie się 
wydawał „nienaturalny" - nie taki, jakimi są 
ludzie, wśród których żyje - będz·ie bardzi ej rze
czywisty, niż gdyby próbował k::i,piować słowa i 
gesty w pólczernego sposobu mówienia. W koń
cu, każdy czyta Szek spira inacz i. co innego w 
nim odnajduje - w ten sposób podajemy wi'.lzo
wi możli,wie czystego Szekspira , z którym w swo
jej wyebra7-11i mori'na scbie poczynać, jak mu s·ię 
spoi oba. 

Szekspir da je nam pełną swoboję w wyborze 
ekspres;i, miejsca, czasu, rodzaju sceny - dzięki 
swej p :c tyckości. Nie jest to oczywiście poetyc
kość o zaśpiew ie lirycznym, ani poetyckość ro
mantyczna czy retoryczna. Może być „brzydka" 
i o·:ipychająca, ale musi za każdym razem być 
ke nkretna, m u:·i c::iś znaczyć - i ten jej sens mu
~i być oddany na scE·nie. Grając Szekspi ra nie 
wolno upajać się słowem. Aktor „mówfacy" 
Szehp-ira, za rzyna Szekspira. 

O:l 1956 roku pracowałem w Stratfordzie i mia
ł em do czydenia z trzema typami a ktorów, z 
których kaidy chciał Szekspira „mówić". I wszy
scy roł:il-i to fałszywie. 

Fierwszy typ to tzw. „szekspirowski aktor", 
celebrujący tekst w man1ierze zwolnionej, uro
tzystej, sentymentalnej. Gra ,iego jest niepraw
dz-iwa, ponieważ J1jie zwraca uwagi na sens , upa
ja się muzyką słowa. Jest bardziej w1ktoriański 
niż elżbieta11 s ki. Pasja ustępuje miejsca uczu
ciowości, zamiast myśli mamy mor.alizujące pou
czenia. W epoce w liktoriań skiej było to w miarę 
autentyczne. t a mten teat r tak właśn·ie o:lczyty
wał Szekspira. Dzisiaj jest to już tylko naśladow
nictwo pustej tradycji, granie Szekspira w fał
szy.wej manierze szekspirowskiej. 

Drugi typ to „aktor szlachetny". Arystokratycz
ny ton, g est, ruch; zaczęło się to, zdaje się, od 
czasu, gdy Henry Irvingowi przyznano tytuł szla
checki. Tylko, że gentlemanem można być jedy
nie w sztukach o g entlemanach. Wtedy owa po
wściągliwość, szlachetność, skupienie i subtelny 
arystokratyzm mają sens, są rzeczą konieczną. W 
ten sposób gra się w sztukach Noela Cowarda al
bo wczesnego Rattigana. Nie zwraca się tu uwagi 
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na muzykę słowa , aktor podaje tekst lekko i z 
wdziękiem - ironicZJnie, z podkreśleniem para
doksów. To jest teatr, w którym aktor i widz 
czują się „rozkosznie'. 

Trzeci typ to aktor nowej fali - młoda gene
racja w rolach szekspir,owskich. Daje wyraz 
współczesnej wcrażUwośoi - ekspresja podkreśla 
tu przede wszys tkim wła ną osobowość .. Jest to 
rodzaj kultu własnego. Prawda artystyczna jest 
pomieszana z eksponowaniem własnej jndywidu
al:ności. Aktor tego typu chlubi się tym, że dwu
letnie studia w szkole aktorskiej nie pozbawiły 
go danego przez Boga akcentu. Nic go nie obcho
azi wiersz, przeszkadza mu tylko. Aktor chce być 
„naturalny" , chce wszystko powiedzieć po swo
jemu, chce odświeżyć tekst, czy1i podporządko
wać go własnej osobowości. 

Każdy z tych typów aktora jest niewrażliwy 
na formę. Oczy\~iście nie wiemy, jak elżbietań
czycy mówili Szekspira. Możemy się domyślać, że 
mówili szybko, skoro przedsta,wienla trwały dv.~ie 
godz.iny. Nie hamowali swego języka. używali 
sHnych, prostych środków wyrazu. Nie filozofo
wali. Co nam to jednak daje? Mamy przecież za
prezentować tekst n a s ze j publiczności - tak 
Jak oni podawali go swojej. Jest przecież jasne, 
że gdybyśmy nawet potrafili zrozumieć do końca 
Szekspira i znaleźli właściwe środki dla jego wy
rażenia, zjawł się za jak!ieś dziesięć czy dwadzie
ścia lat jakiś nowy Peter Hal'l, który powie: 
„Miałem do czynienia n1ie z trzema, ale ;z cztere
ma typami aktorów szekspirowskich". I będzie 
miał rację: nasz Szekspk również będzie już 

wtedy anachroniczmy. 

Szekspir to nie tylko sprawa myślo,wej inter
pretacji. Nis,zcząc tkankę wier za moża oczywi
ście zagrać dobrze swoją rolę, stworzyć interesu
jącą, porywającą nawet postać. Ale nie będzie to 
Szekspir, niie będz,ie to św.i at szekspirowsk,i. Będ71ie 
to płaski teatr. Z drug iej strony, myślenie tylko o 
wiersziu może doprowad z.ić do tego, że świetnie 
mówiony, zrytmizowany tekst stanie s,ię pusty, 
przestanie cokolwiek zmac2yć. Skończy s·ię teatr, 
zacznie się recytacja. Dobre rzemiosło mówienia 
wiersza, mimo wszystko, nie wystarcza dla stwo
rze~ia szekspirowskiej sytuacji, postaci, dramatu. 

Niemniej ważną sprawą jest kostium i dekora
cje. Będ7Jemy grać na scende otwartej tak, aby 
aktor ·stał się najw·ażniiejszym komponente:n spek
taklu. Sztuka ó•ziejąca ·się w Rzymie musi się 
jednak rozgrywać na tle dekoracji podpowiada
jącej widowni„ gdzie rzecz się dzieje, nie przeno
szącej jej do Rzymu, ale sugerującej Rzym. Nad
md.ar dieta.ii jes.t dobry jaiko ilustra!Cia w k:s1iążce. 
nie można przygniatać aktora albo powtarzać te
go, co autor powiiedział już w tekście. 
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t:Ja.d takim Szekspirem łatwiej się skupić i ła
tw1e.1 .go v.; takiej post>-ici zrozumieć. Teatr, który 
operu.ie głownie slmvem, musi mieć możliwie ma
ło ~uchu. Szekspirowskie słowa i myśli nie mogą 
byc .przekazane przez aktorów znajdujących się 
w meustannym ruchu. To wychojzi w sztukach 
n".tural~1~,tycznych, z dialogiem pełnym „niedopo
w1edzen .. Wte~y plecy aktora mogą być zba
w icrnnym srodk1em ekspresj·i. Spróbujcie jednak 
powiedzieć „Być albo nie być" odwrÓcenii · pleca
mi do widowni... 

" ~odobi:Ie m~ s il! sprawa kostiumu. Wiemy, jak 
~wobodme czuJe się aktor grający postać szekspi
~o:vską we .własnym ubraniu. Kostium najczę
scteJ ~amuJe aktora; na próbie kost.ium0;wej 
„ustaw10na" pos·~ać przeważnie się rozsypuje. 
Zbyt ~zęsto kostmm szekspirowski przypomina 
owe . medorzeczne dekoracje szekspirowskie: do
P?.w1ada do k?ń.ca .to, co powfoien sobie uzupeł
nac w wyobraz1111 widz. Dokładność i wierność hi
storyczna. zabija. w tym _wypadku tekst. z drugiej 
strony, me mozna grac Szekspira w kostiumie 
:vspółczesnym; rodzi to konflikt między słowem 
1 sensem a o?razem: KosNum powin.ien być po 
prostu sze~sp1rowsk1m ubraniem - o tyle histo
ryc;z:nym, zeby nie popełniać ja,wnych anachroni
zmow, i w!starc~ając? współczesnym, żeby aktor 
porusz.al ~,1ę w mm me jak w kostiumie, żeby w 
postaci widz dostrzegł człowieka„ 

.. Wsz:>:st~o ~o - scena, dekoracje, kostium, spo
sob mow1ema, ?Ta ~ktora - musi być dopiero 
odkryte._ Na ra.z.1e wiemy tylko, w jakim kierun
k~ po~•m.ny 1sc poszukiwania - poszukiwania 
111~.„un:i~ers~J.nej metody, ale rozwiązania „na 
dz.is . kt01:e JUt-ro trzeba będ~i:e odrzucić. Potrze
bn". nam Jest otwarta scena i otwarta teoria Nie 
m~zemy _oP~'rować konkretmymi wskazówkami 
all! zakreslac granic naszych eksperymentów. 

~~cemy s'tworzyć teatr popularny. Chcemy 
m1ec teatr otwarty, z ot:vartym programem arty
stycznym 1 otwartą wtdO\\~nią. Największą dla 
nas nagrodą b_Yło.by to, gdyby zaczęli oglądać na
sze przedsta.w1ema ludziie, którzy nigdy przedtem 
~fo te~tru. n.ie. cho:dzili - zwłaszcza młodzież. To 
Jest .~owmez Jednym z warunków powstania pra
wdztwego teatru szekspirowskiego. 
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Premiery sezonu 1963 -1964 

A. Fredro - ZEMSTA 

T. Rittner - LATO 

J. P. Gawlik "'--- POKUSA 

W. Maj•kowski - PLUSKWA 

G. B. Shaw 

J. Słowacki 

- PROFESJA 
PANI WARREN 

- LILLA 
WENEDA 

w. Shakespeare - WIELE 

HA&.ASU O NIC 

A. Jarecki 
A. Osiecka 

Molier 

G. Zapolska 

- OSKARŻENI 

- MIZANTROP 

- ICH CZWORO 
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