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~ ~ 
~ Antoni Słonimski ~ 
~ ~ 
~ tłu:i~~y~n~~!~!~~z~~~~~~s~~:~r~:;:~~n~~~;~m~~~~a~c~~~ę k~~~~~ ~ 
~ słowa. Dyskusja, dialektyka, wreszcie wspaniałe, dech zapierające ora- ~ 
~ torstwo Marka Antoniusza. Dlatego też uważam, iż Juliusz Cezar, te11 jeden ~ 
rai z najpiękniejszych dramatów Szekspira, mimo swej wielkości jest dra- ~ 
~ matem kameralnym - opartym na tragicznych rozważaniach autora. To ~ 
~ paru panów ubranych w togi, co jest kwestią poboczną, toczy frapujący ~ 
rai dyskurs na odwieczne tematy. Juliusz Cezar jest dramatem słów. W ffil 
~ słowach wszystko się rodzi, nie w czynach. Słowa łączą sprzysiężonych, ~ 
~ słowa zmieniają się w sztylety, aby zabić Cezara, i wreszcie wykwitają w ~ 
~ ustach Antoniusza, dochodząc do potęgi zdolnej zmienić czyn, przemia- ~ 
ffi] nować wybawicieli na morderców. Niezwykłe jest to przecież, iż żaden @ 
~ czyn nie poprzedza spisku przeciw Cezarowi. Mógł przecież tyran uczynić ~ 
~ jakąś efektowną niesprawiedliwość, z której zawistni czy tylko sprawiedli- ~ 
~ wi ukuliby sztylet. Nie. Zdrada i sprzysiężenie rodzi się ze słów, z judzącej ~ 
~ mowy Kasjusza, z listów pisanych jego ręką. Dramat powstaje ze słów, nie ~ 
~ będ_ących jednak dramatem naiwnych nieporozumień. ~ 
~ Nie ma tu konfliktu indywidualnej1 żądzy władzy i pragnienia wolnośd ~ 
~ wśród obywateli. Nic podobnego. Wielkość Cezara, dla nas bardzo dzisiaj ~ 
~ problematyczna (wielkość łupieżcy i grabiciela spokojnych Galów i ~ 
~ Bretonów), nie gra w tym dramacie roli. W czym okazuje Szekspir żądzę ffil 
~ władzy Cezara? Czy w tym, że nie chce cofnąć raz wydanego wyroku, czy ~ 
~ w tym, że lękając się śmieszności idzie, mimo wróżb i próśb żony do sena- ~ 
~ tu? Mógł choćby Szekspir pokazać tę żądzę władzy - ale tego nie czyni. rai 
~ Wcale bowiem nie chodzi o konflikt władcy i tłumu, ale o rzecz ważniejszą ~ 
mi - o słowa. O słowa, które regulują nasze życie, są motorem naszych paczy- ~ 
mJ nań, o słowa, które zmieniają nasze poglądy i uczucia. Nie ma tu naiwnych ~ 
mJ kłamstw i fałszów słownych, ale postawione jest wieczne i arcyludzkie ~ 
ffil zagadnienie wpływu wzajemnego i kształtowania się wydarzeń ~ 
~ rzeźbionych młotami i dłutami mowy ludzkiej. To nie przypadek, iż ~ 
~ najważniejsza, najwspanialsza scena Juliusza Cezara wypełniona jest ~ 
Im mową jednego człowieka. Szekspir wyraźnie podkreśla, że nowe fakty, jak ~ 
~ testament Cezara, nie są decydujące. Antoniusz i bez argumentu 75 ~ 
~ drachm zwycięża tłum. ffil 
~ Aktualność sztuki nie polega na zagadnieniu tyranii czy nawet na fał- ~ 
~ szywie rozumianej drażliwej sprawie wolności. Dramat ten, zarówno w ~ 
~ dzisiejszym Rzymie, gdzie rządzi dyktator, jak i we wszystkich krajach ~ 
~ cywilizowanych, jest i będzie aktualny na długo. Co dzień słyszymy, a ~ 
~ raczej czytamy fałszywe argumenty Kasjuszów, potykamy się o fanatyzm ~ 
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Brutusów i próżno czekatny na zwycięskie oratorstwo Antoniusza - na 
mowę, która nad trupami ludzi zabitych przez błąd i przez głupotę 
wstrząsnęłaby chylącymi się już do upadku podstawami naszych praw i 
naszego bezprawia. To, co się tam dzieje przed tłumem, stać się dziś musi 
przed opinią, przed szerszym, nie tylko zasięgiem głosu ludzkiego objętym 
kręgiem, ale przed całym światem, zdolnym do słuchania i słuchania 
spragnionym. 

„Wiadomości Literackie" z 5 lutego 1928 r. 
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Plutarch z Cheronei ~ 
ZABÓJSTWO CEZARA ~ 

~ 
(tytuł od redakcj.i) ~ 

Tymczasem zaś Cezar wszedł do senatu. Wszyscy senatorowie na ~ 
~ znak szacunku przywitali go powstaniem. Z ludzi Brutusa część usta-

wiła się z tyłu, za jego fotelem, inni przystąpili do Cezara. niby jako ~ popierający prośbę Tulliusza Cymbra, wstawiającego się za swoim 

~ bratem, który wówczas był na wygnaniu. I rzeczywiście prosili go o ła-
skę tak długo, aż doszedł do swego fotela. Tutaj usiadłszy dał im od po- ~ wiedź odmowną, ale oni tym natarczywiej nalegali na niego, tak że I nawet każdemu z nich zaczął udzielać nagany. W tym momencie 
Tulłiusz pochwycił oburącz jego togę i ściągnął mu ją z szyi. Był to 
umówiony znak do rozpoczęcia zamachu. Kaska pierwszy zadał ~ Cezarowi cios w kark, ale nie groźny, ani też śmiertelny, bo z po zątku, 
rzecz zrozumiała, brakło mu do tak odważnego czynu opanowania ~ wewnętrznego. Toteż Cezar odwrócił się, chwycił miecz Kaski i trzy-

I mal go bez ruchu, gdy jeden i drugi zawołał równocześnie - zraniony: 
„Kasko, ty zbrodniarzu, co robisz!", a ten, który zadał ranę, po grecku 
do swego brata: „Bracie, na pomoc!" I Taki początek zamachu wprawił niewtajemniczonych w osłupienie . 

Wszyscy zdrętwieli na widok tego, co się działo, niezdolni ani do 

~ ucieczki, ani do obrony, nie mogąc wydobyć z siebie nawet słowa. Ze 
spiskowców natomiast każdy odsłonił teraz nagi sztylet i Cezar, ~ otoczony przez nich zamkniętym kołem, dokąd tylko zwrócił swe 

~ oczy, wszędzie zobaczył nagle błyskające żelazo. Ze wszystkich stron 
zaczęto go kłuć, nawet w twarz i oczy, i tak przeszywany ciosami jak ~ jakieś zwierzę dzikie, przechodził przez ręce wszystkich spiskowców. 

~ Każdy z nich bowiem był zobowiązany przyłożyć rękę do ofiary i urna-
czać ją w jej krwi. Dlatego to również Brutus zadał 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, zarzucił sobie szatę na głowę i czy to ze zrządzenia 
losu, czy też zawleczony przez morderców, upadł tuż koło piedestału, ~ na którym wznosił się pomnik Pompejusza w postawie stojącej. Cały ~ piedestał zbryzgany został krwią Cezara i miało się wrażenie, jakby 

~ ~ 
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sam Pompejusz kierował tą zemstą na swoim wrogu, który teraz leżał 
pod jego stopami i ginął w konwulsjach od mnóstwa zadanych mu ran. 
Dokładnie otrzymał Cezar podobno dwadzieścia trzy ciosy. Przy tym 
także wielu spiskowców poraniło się wzajemnie w tym tłoku, gdzie tyle 
mieczy naraz godziło w jednego człowieka . 

Żywoly sławnych mężów (fragment) 
Przełożył Mieczysław Brożek 

wyd. Ossolineum. Kraków 1977. 

Allan Bloom 

MORALNOŚĆ BOHATERA 
POGAŃSKIEGO - „JULIUSZ CEZAR" 

Cezar z jakim przyszło nam się zmierzyć, jest człowiekiem u kresu swojej kariery. 
Dokonał wszystkiego, czego mógł dokonać; teraz pozostało mu już tylko kilka czynów 
do spełnienia. W tym momencie może co najwyżej zbierać próżne honory. Zatriumfował 
nad wszystkimi możliwymi oponentami i z pewną przykrością stwierdza, że ci, których 
cenił, nie są mu równi. · 

Cezar myśli o sobie jak o bogu. W swej ostatniej mowie - w momencie najbliższym 
uświadomienia sobie własnej śmiertelności - porównuje się do nieśmiertelnych. Potem 
znika na zawsze. Można myśleć, że to najdobitniejszy dowód dumy Cezara i odpowied
nia kara za nią . W rzeczywistości jednak to konspiratorzy uczynili go bogiem; to oni 
uchronili go od błędów człowieczeństwa i słabości, która z nich płynie . 

Imię Cezara stało się jednoznaczne z instytucją monarchii. Jego osoba nie wystar
czyłaby do tej roli ; ale misternie wzniesiona przez niego budowla oraz pamięć jego 
męczeństwa uformowały niemal wieczne imperium. Gdyby republika1iscy spiskowcy nie 
zlikwidowali go, mógłby co najwyżej budzić wstręt u większości Rzymian, jak wskazuje 
na to początkowa reakcja ludu przy próbie nałożenia mu korony. Spisek ochronił Cezara 
przed samym sobą. 

* 
Wszystko zostało przygotowane, by położyć kres nie mającym końca ambicjom Cezara 

i odbudować Rzym, w którym duma, mająca źródło w równości między równymi i pod
dania się prawom, była motywem przewodnim. 

Spisek ma dwóch przywódców odpowiedzialnych za plan. Obaj są wyjątkowymi ludź
mi i choć różnią się od siebie. to uzupełniają się posiadanymi umiejętnościami. Moty
wacje Brutusa i Kasjusza są republikańskie, z tą różnicą , że jeden nienawidzi tyranii , a 
drugi tyranów. Brutus wierzył w legitymizm tradycyjnego porządku rzymskiego, Kasjusz 
zaś nie może znieść myśli, że mógłby komuś służyć . Ich podejścia odzwierciedlają to, co 
tworzy charakter republikański. Jeden jest uosobieniem zasad, drugi namiętności. 
Wydaje się, że Brutus przystąpił do spisku z troski o dobro publiczne i cnotę. Oła 
Kasjusza spisek jest prywatną grą. Obaj są szlachetnymi Rzymianami - ludźmi, którzy 
przynieśli republikańskiemu Rzymowi chwałę w jego politycznej historii. 

Cezar jest tyranem - nie istnieje więc żadne prawo, które mogłoby uczynić zadość 
sprawiedliwości. Dlatego należy się go pozbyć . Kasjusz nie potrzebuje używać bolesnej 
dialektyki, by dowieść, że dżentelmen ma prawo popełnić zbrodnię. Potrzebuje Brutusa 
do zamachu na Cezara i dlatego nie odczuwa skruchy, gdy roztacza przed nim obrazy 
przemawiające do jego ambicji - ambicji tak czystej , że jedynym jej obiektem jest cnota. 
Dlaczego zdolny i odważny Kasjusz chce się zadawać z niewinnym Brutusem? Ponieważ 
Brutus cieszy się powszechnym szacunkiem i może przyciągnąć do spisku równie 
wartościowych ludzi. Tylko on, Brutus może sprawić, że zamach wyda się czymś 

chwalebnym i słusznym. Kasjusz potrzebuje Brutusa ze względu na opinię publiczną. 
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~ W przeciwieństwie do Kasjusza Brutus nie zastanawia się nad korzyściami, jakie może 
odnieść z właściwego zachowania. Jest wymagający wobec innych, ale również wobec 

~ siebie. Stosuje najsurowsze zasady sprawiedliwości, nie biorąc pod uwagę ani przyjaźni, 

I ani współczucia. Właśnie dlatego, że reputacja jast tak ważna w polityce, ludzie mniej 
sprawiedliwi pragną użyć Brutusa do zamaskowania własnych samolubnych motywów. 

Poza tym, że Brutus jest człowiekiem wybitnie cnotliwym, ma wszystkie cechy 

~ zwierzęcia politycznego. Ma nie mniej polityczną naturę niż Kasjusz, dla którego istotą 
szczęścia i radości jest korzystanie z praw przysługujących obywatelowi rzymskiemu. 

I Dla Brutusa cnotliwe postępowanie jest równoznaczne z mądrością i trzeźwością sądu, 
jakie cechują doradcę czy sędziego. Tak jak Kasjusz, któremu wyznawana przez niego 

~ 
filozofia pomagała odrzucić zaszczyty polityczne i wybrać życie pełne uciech, Brutus, 
kierując się własną filozofią, mógł wybrać życie samotnego mędrca oddanego studiom 

~ nad naturą , zachowując równocześnie obojętność na aktualne i przemijające uciechy 
życia politycznego. 

~ Zabójstwo Cezara jest drastycznym zerwaniem z wyznawanym przez Brutusa absolu-

~ 
tyzmem zasad, chociaż podejmuje te decyzje po walce z sobą samym. Wierzy, że jego 
czyn jest ofiarą złożoną bogom i źródłem moralności . Nawet jeśli widzi to jako 

~ nieZ'ł.'Ykły czyn moralny, to początkowo nie chce z tego wyciągnąć oczywistych 
wniosków. Potem wraca do swoich surowych zasad pozwalając w ten sposób prze-

~ kreślić konsekwencje czynu. Zakłada, że Rzymianie będą postępować moralnie. 

I 
Nie trzeba dowodzić, że pozostawienie przy życiu Marka Antoniusza było błędem i 

aktem wielkiej nierozwagi spiskowców, czego dowodem jes t finał. Antoniusz był spad-
kobiercą nauk Cezara i dlatego nie należało mu ufać . Pogrzebowa oracja okazała się 
źródłem niepokoju wśród ludu, a tym samym pokazała siłę Cezara. Z jednej strony 
łagodność Brutusa może być uznana za cnotę, z drugiej - jego dobroć nie przystawała 

~ do realiów tego świata: chciał usunąć zlo nie chcąc, by lekarstwo bylo gorsze niż choro-
ba. Polityka, jaką chciał stosować Kasjusz, musiałaby doprowadzić do krwawej rzezi. 

~ Można patrzeć na to jeszcze inaczej. Brutus jest przerażająco slaby, jeśli zdamy sobie 

~ 
sprawę jaka jest stawka w toczącej się grze. Oszczędzając Antoniusza Brutus oszczędził 
Cezara. To co powinno się zrobić, to po prostu zabić ducha Cezara, a ciało samo umrze. 

~ Brutus żaluje, że nie mógł zabić Cezara nie dotykając jego ciała. 

~ * 
~ Retoryka jest ważna. Niedocenianie jej jest równoznaczne z niedocenianiem znaczenia 

~ 
namiętnośc i i ich destruktywnego wpływu na umysły ludzi. Ten, kto zna silę retoryki , 
posiada wiedzę o ludziach, a ludzie właśnie są ciałem państwa. Materialista i epikurej-

~ czyk Kasjusz wierzy, że wszystko sprowadza się do ciała, i dlatego nie zauważa czegoś, 
co dostrzega Brutus. Jest on za to bliższy zrozumienia natury ekstremalnych sytuacji w 

~ polityce niż stoik Brutus, z jego niezachwianym przekonaniem, że cnoty duszy są same 

~ 
w sobie wystarczające nie tylko dla mądrego człowieka, ale również dla państwa. 

~ 
Szekspir i polityka (fragmenty) 

Przekład Zbigniewa Janowskiego 

~ 
Wydawnictwo .Arcana". Kraków 1995 
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Jarosław Komorowski 

„JULIUSZ CEZAR" NA KARASIA 
Pierwsza z wielkich tragedii Shakespeare'a, napisana najpewniej w 1599 r., 

czekała na polską prapremierę dłużej niż inne szekspirowskie arcydzieła. 
Zogniskowana wobec zabójstwa władcy, nasycona emocją politycznego kon
fliktu , była nie do przyjęcia dla cenzorów państw zaborczych. Zwłaszcza Rosji 
- toteż wydanie w 1856 r. w Warszawie tłumaczenia Józefa Paszkowskiego nie 
wywołało następstw scenicznych. Dopiero u progu austriackiej „odwilży" pod 
rządami cesarza Franciszka Józefa okazało się możliwe wystawienie Juliusza 

Kazimierz Junosza-Stępowski (Juliusz Cezar) i Seweryna Broniszówna (Kalpurnia) . lu/ius:. Ce:.ar, 
Teatr Polski w Warszawie, 1914 r. 
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I ~ 
Cezara we l!..wowie, 27 stycznia 1865 r., w przekładzie Adama Pajgerta, z ~ ~ Karolem Królikowskim w roli tytułowej . By równie łagodną stała się cenzura 

~ ~ 
warszawska, musiało upłynąć pół wieku. Spektakl teatru z Meiningen, prezen-
towany w 1885 r., potraktowano jako niegroźny, bo obcojęzyczny wyjątek . ~ ~ Trzeba było czekać - niemal efo końca carskiego imperium. 

~ ~ 
9 stycznia 1914 r. w „Kurierze Warszawskim" pisał Władysław Grabski: 

„Wieczór dzisiejszy w Teatrze Polskim należy do Szekspira. Grać będą Juliusza ~ ~ Cezara. Nie grano go jeszcze nigdy w Warszawie po polsku. ( ... ) Po cóż mówić 

~ 
dlaczego tak było. W Paryżu, w Berlinie wyda się to może bajką . ( ... ) Nie grano ~ Juliusza Cezara, bo grać go nie pozwalano" . Układ sceniczny tragedii, sporzą-

~ ~ dzony przez dyrektora Arnolda Szyfmana, powstał zresztą nie bez udziału cen-

~ 
zury, w nowych, liberalnych warunkach skrupulatnie odnotowanego przez ~ prasę: „ze skróceniami w scenie zabójstwa Cezara (okrzyki: wolność, niepod-

~ ~ legł ość!) musieliśmy się pogodzić". Skreślona też została „scena narady trium-
wirów, układających listę skazańców" . Czesław Jankowski udowadniał zaś ~ ~ czytelnikom „Kłosów", że cenzuralne zakazy były w ogóle chybione, gdyż 

~ ~ 
utwór „nie jest bynajmniej tragedią dyktatorskiej władzy; jest wręcz przeci-
wnie tragedią ideologii demokratyczno-demagogicznej. ( ... ) Jest czymś więcej ~ ~ jeszcze: jest apoteozą potęgi i niezbędności cezaryzmu". 

~ 
Dziewiętnasta z kolei premiera, zamykająca pierwszy rok działalności teatru ~ Szyfmana, spotkała się przeważnie, choć nie wyłącznie, z pozytywnym 

~ ~ przyjęciem krytyki. „Na wielkie dzieło ważył się Teatr Polski. Zwyciężyć w 

~ 
małym to obowiązek, zwyciężyć w wielkim to zasługa" - stwierdził Rabski ~ następnego dnia. Generalnie akcentowano meiningeńskie tradycje realisty-

~ ~ cznej inscenizacji, chwaląc Aleksandra Zelwerowicza zwłaszcza za reżyserię 
scen zbiorowych: „Klękanie przed Cezarem (przed zabójstwem) było ode- ~ ~ grane w nadzwyczajnie żywym rytmie i doskonałym układzie figur. Tłum na 

~ ~ 
forum - to tytuł do największej sławy Zelwerowicza" (Eugeniusz Zahorski). 
Bywały i spojrzenia odmienne. Na inscenizacyjną szablonowość zżymał się ~ ~ Kazimierz Wroczyński: „Udostępniono Szekspira poziomowi publiki (. .. ) 

~ 
kładąc ogromny nacisk na malowniczą stronę dekoracyjną, wysuwając na ~ front operowanie masami statystów". Ale też zaraz dodał: „wady te jeszcze 

~ ~ byłyby zaletami w teatrach innych". 

~ 
Wśród aktorów najwięcej pochwał zebrał Jerzy Leszczyński jako Marek ~ Antoniusz zwłaszcza iż wątpiono, by przy predyspozycjach komediowych 

~ ~ udźwignął tragiczną rolę . „Majestatyczną postawą - pisał Jan Lorentowicz -
zapałem i siłą wyrazu wywoływał żywe oklaski i przekonał, że może być ~ ~ powołany do wielkich kreacy(. Cezara w interpretacji Kazimierza Junoszy-

~ ~ 
Stępowskiego przyjęto z mieszanymi uczuciami. Według Rabskiego „nie miał 
majestatu wielkości, bo nie ma go Cezar Szekspira, ale w jego chorym, py- ~ ~ szałkowatym, jakby zgaszonym Cezarze był jednak ton wielkiego męża". 

~ ~ 
Stanisław Miłaszewski chwalił „niezłomny, władczy spokój" postaci i pow-

~ ~ Jerzy Leszczyński Marek Antoniusz) . Teatr Polski w Warszawie, 1914 r. 
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ściągliwość środków aktorskich. Dla Lorentowicza gra była „zanadto wysub
telniona", ale godna miana kreacji. Natomiast Eugeniusz Zahorski oczekiwał 
innego Cezara: „cośmy ujrzeli w Teatrze Polskim? Starą babę, niedołęgę. Ani 
jednego drgnienia wielkości, ( ... ) zdaje się, że to się dąsa i kaprysi rozhistery
zowany staruszek". 

Reasumując wrażenia na łamach „Dziennika Polskiego", Władysław Kop
czewski stwierdził: „Ze sceny przemówiła wielka, tragiczna poezja. A widzo
wie, tak nieprzywykli do słuchania pięknych, podniosłych słów (. .. ) - poddali 
się zwolna czarowi prawdziwego geniusza". Zaś Lorentowicz w Dwudziestu la
tach teatru podsumował: „Przeżyliśmy wieczór niezwykły, w rozwoju naszej 
sztuki teatralnej - ważny". 
Czternaście lat później inscenizację Juliusza Cezara podjął w Teatrze Polskim 

Leon Schiller. Spektakl uświetnić miał piętnastolecie teatru. Do tego dołączono 
wzniosły cel charytatywny, dochód z premiery przeznaczając na Towarzystwo 
Bibliotek dla Dzieci, walczące z „zepsuciem moralnym dzieci ulicy". Prasa 
śledziła przygotowania, zamieszczając wypowiedzi twórców. „Kurierowi 
Czerwonemu" Schiller oświadczył krótko: „Poza szeregiem pierwszorzędnych 
postaci scenicznych wybitną rolę gra tłum, traktowany zazwyczaj jako 
bezwładna bryła. W inscenizacji mojej w tłumie tym (złożonym ze studentów) 
odciskają się wyraźnie zainteresowania polityczne i wpływy przeciwników i 
stronników Cezara". Z powodu „doniosłej premiery" sobotnie bale karnawa
łowe miały się zacząć po północy. W ostatniej chwili puszczono wiadomość o 
przybyciu do teatru marszałka Piłsudskiego - jak się okazało bezpodstawną. 

Kurtyna poszła w górę 21 stycznia 1928 r. w obecności niemal całego rządu 
z wicepremierem Kazimierzem Bartlem. „Dramat ten zarówno w dzisiejszym 
Rzymie, gdzie rządzi dyktator, jak i we wszystkich krajach cywilizowanych jest 
i będzie aktualny na długo" - napisał Antoni Słonimski. Spektakl był jednak da
leki od aktualnego politykowania, choć i w takim kontekście próbowano go 
umieszczać. „Kurier Poranny" demaskował w felietonie nikczemność rzym
skich republikanów„. jako przestrogę przed marcowymi wyborami do Sejmu i 
Senatu (dwa dni przed premierą powstał BBWR). Karol Irzykowski ripostował 
ironicznie, że „sztuka jest dostatecznie prawomyślną: wprawdzie jest tam 
spisek, ale ( ... ) bezużyteczny; więc z odpowiednim komentarzem taka tragedia 
może oddziałać podczas wyborów nawet pedagogicznie". 
Reżyserska koncepcja Schillera podzieliła krytyków. „Szczyty dzisiejszej pol

skiej sztuki scenicznej"dostrzegł w niej rozentuzjazmowany Jerzy Hulewicz: 
„rysunek reżyserski zdecydowany, wyraźny, świadomy celu, prostota w boga
ctwie, forma zewnętrzna akompaniamentem słowa, zgrana z nim, jemu posłu
szna i pomocna". Irzykowski chwalił operowanie zróżnicowanym tłumem, 
uchwycenie „psychologii wiecowej", ale rytmiczne skandowanie przypomi
nało mu operę. Tadeusz Konczyński, gotów spierać się o szczegóły, przyznał, 
„że monumentalność dzieła została podniesiona do najwyższej potęgi''. 

Natomiast Słonimski, wznosząc „sztylet Brutusa na Cezara naszej reżyserii" 
uznał inscenizację za chybioną, a „nudny i natrętny" tłum za szablon, powie
lany w kolejnych Schillerowskich spektaklach: „Te same ruchy zbiorowe, tak 
samo rytmizowane, w tym samym świetle, są balastem obciążającym przed
stawienie". Również Władysław Zawistowski uważał, że układ scen zbioro
wych przeszkadza aktorom i z uznaniem wspominał rozwiązania Zelwero
wicza. „Gazeta Administracji i Policji Pai1stwowej" ostrzegała „utalentowanego 
reżysera" przed ,,powtarzaniem efektów scenicznych, które poetę usuwają na 
plan drugi", zaś „Myśl Narodowa" pisała wprost o „skrajnym radykalizmie 
artystycznym, będącym właściwie bolszewizmem w sztuce''. 

Wobec sporów o reżyserię, oceny gry aktorskiej zeszły na plan dalszy. Po
wszechne uznanie zyskali Kazimierz Junosza-Stępowski i Jerzy Leszczyński, 
po raz drugi prezentujący te same role. Wedle Słonimskiego mowa Antoniusza 
była „najświetniejszym, niezapomnianym momentem widowiska", zaś aktor 
„sięgnął wyżyn". Wystudiowany, majestatyczny wizerunek Cezara tym razem 
nie wzbudził poważniejszych zastrzeżeń. Zawistowski dostrzegł, że „gra oczu 
i twarzy w scenie trzeciej, gdy Treboniusz mówi mu o koronie, była arcy
dziełem sztuki aktorskiej". 
„Całość przedstawienia - stwierdził w konkluzji Konczyńsk i - nos i piętno 

wie.lkiej sztuki i przynosi zasłużone laury dyrekcji i wy onawcom". 
Trzecia inscenizacja szekspirowskiego Juliusza Cezara pojawia s ię w Teatrze 

Polskim po prawie siedemdziesięciu latach, w roku 1996.„ 

W środku Kaz.imierz Junosza-Stępowski (Juliusz Cezar). Teatr Polski w Warszawie 1928 r . 
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„JULIUSZ CEZAR" 
WILLIAMA SHEAKESPEARE' A 
W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE 

Premiera 9 stycznia 1914 roku. Przekład Adama Pajgerta. Układ 
sceniczny Arnolda Szyfmana. Reżyserował Aleksander Zelwerowicz. 
Dekoracje Wicentego Drabika. Muzyka Henryka Opieńskiego . 

Obsada: Juliusz Cezar - Kazimierz Junosza-Stępowski, Oktawiusz -
Adam Wiślański, Marek Antoniusz - Jerzy Leszczyński , Kasjusz -
Józef Sosnowski, Marek Brutus - Józef Węgrzyn , Decjusz Brutus -
Maksymilian Węgrzyn , Kaska - Michał Szobert, Publius - Stanisław 

Jarniński, Metellus Cymber - Stefan Jaracz, Kalpurnia - Seweryna 
Broniszówna, Porcja - Laura Duninówna. 
Grano 48 razy. 

Premiera 21 stycznia 1928 roku. Przekład Adama Pajgerta. 
Reżyserował Leon Schiller. Dekoracje i kostiumy Karola Frycza. 
Muzyka Jana Maklakiewicza. 
Obsada: Juliusz Cezar - Kazimierz Junosza-Stępowski , Marek 
Antoniusz - Jerzy Leszczyński , Marek Brutus - Karol Adwentowicz, 
Kajusz Kassjrusz - Bogusław Samborski, Oktawiusz - Roman 
Hierowski, Kaska - Janusz Staszewski, Decjusz Brutus - Stanisław 

Grolicki, Treboniusz - Tadeusz Białoszczyński, Ligariusz - Józef 
Maliszewski, Metellus Cymber - Gwido Trzywdar~Rakowski, Cynna 
- M. Lewicki, Flawiusz - Marian Zajączkowski, Marullus - Stanisław 

Żeleński, Tycyniusz - Tadeusz Białoszczyński, Dardaniusz - Roman 
Dereń, Lucjusz - Tadeusz Ostaszewski, Strato - Józef Maliszewski, 
Artemidorus - Stanisław Żeleński , Wieszczbiarz - Józef Machalski, 
Sługa - Czesław Kalinowski , Sługa Antoniusza - Bogdan Wa
siel-Janikowski, Kalpurnia - Ewa Kunina, Porcja - Zdzisława 

Życzkowska, Pierwszy z ludu - Ryszard Łaciński, Drugi - Władysław 
Jamiński, Trzeci - Józef Prohazka, Czwarty - Jarosław Miciński, 

Piąty - Karol Zawrocki, Szósty - Czesław Kalinowski , Siódmy -
Roman Dereń, Ósmy - Bogdan Wasiel-Janikowski, Dziewiąty -
Gwido Trzywdar-Rakowski. 
Grano 39 razy. 
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Sct!11 a zbi1m1wa. Juliusz Cezur. Teat r Pol•ki w Warszaw 11!, 1!)28 r . 

W środku od lewej: Boguslaw Sambor ski (Kassjusz) , Karo l Adwentowicz (Marek Brutus), Kazimierz 
Junosza-Stępowski (Juliusz Cezar) , Jerzy Leszczyt1ski (Marek Antoniusz). Teat r Polski w Warszawie, 1928 r 



DYREKTOR NACZELNY 

JERZY ZALESKI 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 

ANDRZEJ ŁAPICKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

BOGDAN POTOCKI 

William Shakespeare - obraz B. Wilsona, 1769 r. 

Drzeworyty F. Wentwortha wed ług rysunków H. C. Selousa pochodzą 
z Dziel dramatycznycfl Williama hal<espeare pod redakcją J. I. Kraszewskiego, 
wydanych nak ładem półki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie w roku 1875. 

Fotografie z przedstawień Juliusza Cezara w Teatrze Polskim 
wykonał Stanisław Brzozowski. 
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LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie uJ. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgu, 
chirurgij plastycznej, dermatologii, endokrynologij, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologij, laryn
gologii, neurologij, okulistyki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologij. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa ~raz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 800 do 1900 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44-17 
stomatologia - 628-89-48 
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