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Julius Caesar. 
Oktavius Caesar, > 
Markus Antonius, > 
M. Aemilius Lepidus, > triumvirové po smrti Julia Caesara. 
Cicero, > 
Publius, > 
Popilius Lena, > senatorové. 
Markus Brutus, > 
Kassius, > 
Kaska, > 
Trebonius, > 
Ligarius, > 
Decius Brutus, > 
Metellus Cimber, > 
Cinna, > spiklí proti Juliu Caesaru. 
Flavius a Marullus, tribunové. 
Artemidorus, sofista z Knida. 
Věštec. 
Cinna, básník. 
Jiný básník. 
Lucilius, > 
Titinius, > 
Messála, > 
Mladý Kato, > 
Volumnius, > přátelé Brutovi a Kassiovi. 
Varro, > 
Klitus, > 
Klaudius, > 
Strato, > 
Lucius, > 
Dardanius, > sluhové Brutovi. 
Pindarus, sluha Kassiův. 
Kalphurnia, choť Caesarova. 
Portia, choť Brutova. 
 
Senatorové, měšťané, stráže, družina, atd. 
 
Dějiště po velkou část hry v Římě; pak v Sardách, a nedaleko Filipp. 



Jednání první. 
Výjev první. 
Řím. Ulice. 

Vstoupí Flavius, Marullus a tlupa měšťanů. 
Flavius. Pryč! domů, tuláci! pryč domů hned! 

Je svátek dnes? Jak? zdali nevíte, 
dělníci jsouce, že tak choditi 
nemáte všední den bez příznaku 
svých řemesel? – Mluv, jakou živnost máš? 

První měšťan. Nu, pane, jsem tesař. 
Marullus. Kde z kůže zástěra i krokvice? 

A nač ten sváteční zde oblek máš? – 
Vy brachu, jakou živnost máte vy? 

Druhý měšťan. Bych, pane, pravdu řek´, proti řádnému řemeslníku nejsem než, jak 
říkáváme, smolil. 

Marullus. Leč jaká je tvá živnost? přímo mluv! 
Druhý měšťan. Je to živnost, pane, kterou tuším provozovat mohu s dobrým svědomím: 

spravuju totiž, pane, špatnou chůzi.1) 

Flavius.2)  Tvou živnost, chlape! – živnost! chlape bídný! 
Druhý měšťan. Nic, pane, prosím, se na mne nehoršte! Leč kdybyste se zhoršil, mohu vás, 

pane, spravit. 
Marullus. Co chceš mi s tím? ty že mne spravovat, nestoudný otrapo? 
Druhý měšťan. Ba, pane; spravím vás příštipkem. 
Flavius. Ty tedy příštipkář jsi? je-li pravda? 
Druhý měšťan. Pravda, pane; celá má živnost je šídlo: nepletu se do ničeho ani řemeslníku 

ani ženám, leda vesměs šídlem.3) Jsem vám, pane, věru felčar na staré křampy: je-li s nimi 
zle, však já je vyhojím. Ba švární lidé, co jich kdy šlapalo po hovězí kůži, chodili po díle z 
mých rukou. 

Flavius. Proč ale nejsi ve své dílně dnes? 
proč ulicemi vodíš tento lid? 

Druhý měšťan. Inu, pane, abych jim jejich střevíce ošmejkal a měl víc díla. Leč abych, pane, 
pravdu řek´, děláme si dneska svátek, abychom viděli Caesara, a z jeho slavného průvodu 
se radovali. 

Marullus. Nač radovat se? Jakých výbojův 
nám nese domů? Kteří poplatníci 
jej provázejí v Řím, by, vězňové, 
mu v poutech kola vozu zdobili? 
Vy špalky, kameny, vy horší ještě, 
než věci bez citu! Ó tvrdého 
vy srdce, krutí Římané! Zda jste 
Pompeja neznali? Jak mnohdy jste 
se na zdi drápali, na cimbuří 
a věže, okna, ba komínů svrch, 
kdež, dítky na rukou, jste sedali 
den celý boží, trpně čekajíce, 
Pompeja velikého uvidět, 
jak ubírá se Říma střídami; 
a když jen zahlídli jste jeho vůz, 
zda nezajásali jste v jeden hlas, 
že rozechvěl se Tiber v podbřeží, 
když hluků vašich slyšel ozvěnu, 
jež v dutém spůsobena pořičí? 



A teď se strojíte v šat nejlepší? 
a teď si děláte den sváteční? 
a kvítí v cestu teď mu sypete, 
jenž ve slávě jde vítěz nad krví 
Pompejovou? Pryč, kliďte se! 
a chvátajíce domů klekněte 
i prostež bohův, by vám prominut 
byl trest, jenž musí stihnout nevděk ten. 

Flavius. Již jděte, jděte, milí občané, 
a za to provinění svolejtež 
lid chudý všechen druhu vašeho; 
ten k břehům veďtež Tibra, a tam slzy 
své ceďte pláčem v řeky koryto, 
až z toho proud, kde nejvíc mělký jest, 
dá políbení břehům nejvyšším. 
 Odejdou měšťané. 
Hle, zda jich nejsprostší kov nepohnut!? 
Se svázaným v své vině jazykem 
se ztrácejí! – Vy onou sejdětež 
ku Kapitolu cestou, tou zde já: 
i svlecte všechna roucha s obrazův, 
shledáte-li kde slavně krášlených. 

Marullus. Zda činiti tak smíme? Známo vám, 
že máme slavnost Luperkalií!4) 

Flavius. Což na tom? Nedejtež, by obraz který 
byl vítěznými znaky Caesara 
kde ověšen. Jáť půjdu okolo 
rozhánět luzy z ulic: čiňte vy 
tak zároveň, kde uhlídáte shluk. 
Když vyškubou ta péra Caesaru 
se z křídel, dokaváde v zrůstu jsou, 
let jeho k výši sprosté povznesou; 
jenž jinak, nad lidský se zvedna hled, 
by vše nás držel v rabském zděšení. 
 Odejdou. 

 
Výjev druhý. 

Tamže. Veřejné prostranství. 
Vstoupí v průvodu s hudbou: Caesar; Antonius, maje se k závodu; Kalphurnia, Portia, 

Decius,5) Cicero, Brutus, Kassius a Kaska; síla lidu následuje, mezi nimi věštec. 
Caesar. Kalphurnie, – 
Kaska.  Hej, ticho! Caesar mluví. 

 Hudba umlkne. 
Caesar. Kalphurnie!... 
Kalphurnia.  Zde, choti! 
Caesar.    Postavte 

se přímo do cesty Antoniu, 
když v závod poběhne. – Antonie! 

Antonius. Můj pane! Caesare! 
Caesar.   Antonie, 

v svém chvatu nezapomeňte se tknout 
Kalphurnie; neb staří říkají, 



že neplodné, když někdo se jich dotkne 
v tom svatém honu, kletbu střásají 
své nerodnosti. 

Antonius.  Ano, vzpomenu; 
když Caesar praví: „Učiň!“, již se stalo. 

Caesar. Nuž dál! i nebuď obřad vynechán 
nižádný. 
 Hudba. 

Věštec. Caesare! 
Caesar. Ha! kdož to volá? 
Kaska. Ať všechen mlkne pohluk! – Ticho pak! 

 Hudba umlkne. 
Caesar. Kdo v tlačenici ten, jenž na mne volá? 

Jáť slyším hlas (jenž víc jest pronikav, 
než sama hudba) volat: „Caesare!“ – 
Mluv! Caesar přikloněn jest k slyšení. 

Věštec. Ať Idus v Marci jsou ti k výstraze! 
Caesar. Kdo jest ten muž? 
Brutus.   To věštec, kterýž dí, 

by k výstraze vám byly Idus v Marci. 
Caesar. Přiveďte jej! nechť vidím jeho tvář. 
Kassius. Vystupte, brachu, z tísně; pohleďtež 

na Caesara! 
Caesar. Nuž, co mně říci máš? Tož znova mluv! 
Věštec. Ať Idus v Marci jsou ti k výstraze! 
Caesar. Jest blouznivec; i nechme ho: – již dál! 

 Troubení na cinky. Odejdou všichni kromě Bruta a Kassia. 
Kassius. Zda půjdete se dívat, kterak běh 

jest upraven? 
Brutus. Já ne. 
Kassius.  Učiňte, prosím. 
Brutus. Mně není do hry: mysli veselé 

já trochy nemám, co Antonius. 
Nebráním vůli vaší, Kassie; 
i pozůstavím vás. 

Kassius. Mám, Brute, od nedávna zření k vám: 
váš ke mně hled tak není přívětiv, 
ni zjev ten lásky, jak jsem tomu zvykl. 
Jste příliš drsný, cizí k příteli, 
kterýž vás miluje. 

Brutus.  Ó Kassie, 
neklamte se; hled svůj-li zahalil jsem, 
své tváře zkormoucenost obracím 
jen proti sobě. Po čas nějaký 
mne trýzní vášně různé povahy, 
myšlénky, týkající se jen mne, 
jež přikalují snad mé počínání: 
však nermutiž to dobrých přátel mých 
(v jichž počtu, Kassie, vy buďtež jeden); 
i nesudiž se jinak nedba má, 
než, ubohý že Brutus, v boji s sebou, 
zjev lásky k jiným pouští z paměti. 



Kassius. Pak, Brute, velmi chybně pojal jsem 
stav mysli vaší; proto v tato svá 
jsem prsa pohrobil i myšlénky 
převelké ceny, vzácné úmysly. 
Povězte, Brute milý, můžete 
svůj vidět obličej? 

Brutus.  Ne, Kassie; 
neb oko sebe samo nevidí, 
leč v jiných věcí světlém odrazu. 

Kassius. Tak tomu jest; 
a, Brute, veliký-tě na to stesk, 
že zrcadel nemáte, jež by vám 
před oko vedla cenu vaši skrytou, 
abyste stín svůj viděl. Slyšel jsem, 
jak mnozí nejvážnější v Římě zde 
(krom nesmrtelného jen Caesara), 
o Brutu hovoříce vzdychali 
pod jařmem doby té, i toužili, 
by statný Brutus oči svoje měl.6) 

Brutus. Do jakých nebezpečí, Kassie, 
mne vábíte, že chcete, abych v sobě 
sám hledal, čehož není ve mně? 

Kassius. Tož, milý Brute, slyšet strojte se; 
a ježto víte, že vám nelze dobře 
sám sebe vidět, leda odrazem: 
jsa vaším zrcadlem vám skromně já 
to zjevím z vás, co ještě sám neznáte. 
A, čacký Brute, v domnění mne zlém 
nemějte: kdybych sprostý smíšek byl, 
či zvyklý, přísahami všedními 
svou lásku podhoditi každému 
novému dokladači; víte-li, 
že lidem lichotím, a objav pak 
je těsně, napotom je zlehčuji; 
či víte-li, že k tlupě všeliké 
se družně přihlašuji v hostinách: 
toť za nebezpečného mějte mne. 
 Slavné zatroubení a jásání. 

Brutus. Co tento jásot? Bojím se, že lid 
za krále sobě zvolí Caesara. 

Kassius. Aj, bojíte se toho? Mysliti 
pak musím, že byste to neměl rád. 

Brutus. Ba neměl, Kassie; ač velice 
jej miluji. Však, nač tak dlouho zde 
mne držíte? Což jest, co byste rád 
mi svěřil? Věc-li, obci k prospěchu, 
před jedno oko stavte čest, a smrt 
před druhé: k oběma pak pohlídnu 
se stejnou myslí; dokládámť se bohův, 
že čestné jméno více v lásce mám, 
než strachuji se smrti. 



Kassius.  Že vy, Brute, 
ctnost tuto chováte, tak dobře vím, 
jak známa jest mi vaše podoba. 
Nu, čest to, jež mé řeči předmětem. – 
Jáť neznám vaše, jiných smýšlení 
o tomto životě; však já bych živ 
být nechtěl živou mocí, nežli žít 
ve strachu před kým, jenž jest to co já. 
Jsem zrozen, jako Caesar, v svobodě, 
vy též: my oba byli živeni 
tak dobře, a my oba dovedem 
tak dobře snášet zimy mráz, jak on. 
Neb jednou, v ostrý den i bouřlivý, 
když v břehy zuřil Tiber zmútěný, 
pravilť mi Caesar: „Troufáš, Kassie, teď 
se vřítit se mnou v řeku hněvivou 
a tam až doplavat?“ – Na slovo to, 
jak oblečen jsem byl, jsem žblunknul v tok, 
i dím, by činil též; – i učinil. 
Proud hučel, a my svazy silnými 
jej mrskali a stranou mítali, 
se vzpírajíce vzdornou utrobou. 
Však než jsme doplout mohli záměru, 
vykřiknul Caesar: „Pomoz, Kassie, 
sic utonu!“ I jako Aeneáš, 
náš velký předek, z Trojských plamenův 
na pleci své Anchísa vynesl 
starého: rovněž tak i z Tibra vln 
já ztýraného Caesara. A muž 
ten stal se Bohem teď, a Kassius 
jest bídný tvor, a musí klonit tělo, 
když Caesar jen mu kývne nedbale. 
Když ve Španělích byl, měl zimnici; 
a když jej zima vzala, poznal jsem, 
kterak se chvěl: ba! onen bůh se chvěl! 
Ochablé pysky jeho uprchly 
od praporu své barvy;7) a to oko, 
jehožto zamrknutím žasne svět, 
své záře pozbylo; i slyšel jsem 
jej vzdychat; ano jazyk, Římanům 
jenž velel přislouchat a jeho řeči 
psát v knihy své, ach, zvolal: „Dej mi pít, 
Titinie!“, jak dívka stonává. 
Ó bohové, jsem z toho udiven: 
muž této slabé podstaty – jak mohl 
tak světu nádhernému nadskočit 
a palmy dobyt sám! 
 Jásání. Slavné zatroubení. 

Brutus.  Zas všeobecný jásot! 
Mám za to, že ten potlesk nových zas 
se týče hodností, jež hrnou se 
na Caesara. 



Kassius. Aj ovšem, příteli; 
onť po tom světě kráčí stěsnělém 
tak jako Koloss, a my trpaslíci 
pod obrovskýma jeho nohama 
chodíme, pokukujíce tu kolem, 
kde hrobův potupných si vyhledat. 
Svým štěstím člověk mnohdy vládne sám: 
nic vinny hvězdy naše, Brute drahý; 
my sami, že jsme ponižílkové. 
Brutus a Caesar! Co v tom Caesaru? 
Proč jméno to má více znít než vaše? 
Aj napište je spolu, krásno tak 
i vaše; vyslovte je, ono též 
tak dobře sluší ústům; važte je, 
máť váhu stejnou; zaklínejte jimi, 
tak rychle „Brutus“ ducha vzpudí, jako „Caesar“. Jásání. 
Nuž jména dokládám se bohů všech, 
ten Caesar – jakou krmen potravou, 
že tak se velkým stal? Ty věku hanby! 
Tvůj, Říme, krve čacké zhynul rod! 
Ký minul věk, od světa potopy, 
by nebyl proslaven, leč mužem jedním? 
Kdy, mluvíc o Římě, se dalo říci, 
leč nyní, rozsáhlé že jeho zdi 8) 
jen jediného muže směstnaly? 
Nu věru, totě město Řím, a v něm 
dost místa, když v něm muž jen jediný! 
Ó, slýchali jsme oba od svých otcův, 
že býval kdysi Brutus, jenž by byl 
věčnému ďáblu trpěl v Římě mít 
svůj dvůr tak snadno jako králi. 

Brutus. O lásce vaší nemám podezření; 
co se mnou chcete, tuším poněkud; 
jak smýšlím o věci a době té, 
vám řeknu později; leč na ten čas 
bych nerad – snažná to k vám prosba má – 
byl dále puzen. Co jste pověděl, 
si rozvážím; co říci máte dál, 
pokojně poslyším, i najdu chvíle, 
jež vhod i k slyšení i k odpovědi 
v tak velkých věcech. Zatím, šlechetný 
můj příteli, si probertež jen to: 
že spíš by Brutus vesničanem byl, 
než aby za syna se Říma mněl 
v tak tuhém stavu, jak jej tento čas 
obmýšlí na nás vložit. 

Kassius. Jsem tomu rád, že slabá slova má 
jen ten zjev ohně z Bruta zkřísila. 

Brutus. Již po hře jest, a Caesar ubírá se zpět. 
 Vrátí se Caesar a jeho průvod. 

Kassius. Až tudy půjdou, Kasku šklubněte 
za rukáv; on, dle svého spůsobu 



trpkého, bude vypravovat vám, 
co znamenitého se stalo dnes! 

Brutus. Tak učiním. – Však hleďte, Kassie, 
jak hněvivosti skvrna Caesaru 
plá na čele, a všichni ostatní 
vyhlížejí jak průvod plísněný; 
bledáť Kalphurnie tvář; a Cicero 
tak svítí tchoře okem ohnivým, 
jak v Kapitolu jsme jej vídali, 
když v radě někteří senátoři 
se jemu zpříčili. 

Kassius. Však poví Kaska nám, což asi jest. 
Caesar. Antonie! 
Antonius. Caesare? 
Caesar. Chci kolem sebe lidi tučné mít, 

s hladkými hlavami, i takové, 
co po celou spí noc. Ten Kassius 
má pohled vyzáblý a hladový; 
on příliš mnoho myslí: takoví 
jsou lidé nebezpeční. 

Antonius.  Nic se ho 
nebojte, Caesare; však nebezpečen 
onť není: Říman jest on šlechetný 
a dobře smýšlející. 

Caesar.  Kéž by byl 
jen tučnější! – Však se ho nebojím. 
Leč kdyby podruženo 9) přístrachu 
mé jméno bylo: neznám člověka, 
kteréhož tak bych rád se varoval, 
jek hubeného toho Kassia. 
On mnoho čte; on velký pátral jest, 
a skutky lidské zcela prohlídá. 
Hry nemá rád, jakž ty, Antonie; 
na hudbu neposlouchá; málo kdy 
se usmívá, i usmívá se jen 
tak, jakoby se sobě posmíval 
a svému spílel duchu, že se dal 
ponuknout k tomu, by se čemu smál. 
Nebývá lidem, jak on, v srdci volno, 
když vidí většího než oni sami; 
a proto velmi nebezpečni jsou. 
Leč mluvím ti spíš o tom, čeho by 
se bylo bát, než čeho já se bojím; 
neb vždy jsem Caesar. Pojď sem na pravo; 
to ucho hluché jest: a upřímně 
mi svoje pověz o něm smýšlení. 
 Odejdou Caesar a jeho průvod. Kaska zůstane zpět. 

Kaska. Šklubal jste mne za plášť; chcete se mnou 
mluvit? 

Brutus. Ba, Kasko; vypravujte nám, co dnes 
se stalo, Caesar že tak škaredý. 

Kaska. Vždyť jste byl s ním; či nebyl? 



Brutus. Pak bych se Kasky neptal, co se stalo. 
Kaska. Nu, podávali mu koruny; a když se mu jí podávalo, odstrčil ji vrškem ruky, takhle: a 

tu se lid dal do jásání. 
Brutus. Proč jásali to podruhé? 
Kaska. Nu, pro totéž. 
Kassius. Leč třikrát jásali: nač poslední 

ten pokřik? 
Kaska. Nu, pro totéž. 
Brutus. Tož třikrát podáno mu koruny? 
Kaska. Ba právě že; – a on ji třikrát odstrčil, pokaždýkrát více zvolna než před tím; a při 

každém odstrknutí moji počestní sousedé jásali. 
Kassius. Kdo podával mu koruny? 
Kaska. Inu, Antonius. 
Brutus. Povídejte nám, jakým to spůsobem bylo, milý Kasko! 
Kaska. Mohli byste mne tak dobře oběsit, jako že mi možná vypravovat, kterak to spůsobné 

bylo:10) bylať to učiněná bláznovská komedie, ani jsem si toho nevšímal. Viděl jsem, jak 
mu Markus Antonius podával koruny; – však to nebyla ani koruna, byla to jen jakási 
korunička; – a jak jsem vám povídal, odstrčil ji prvníkrát: při tom všem ale, tuším, by ji byl 
rád měl. Pak mu jí podával podruhé, a on ji podruhé odstrčil; ale, tuším, hrozně nerad prsty 
zpátky táhl. A nato mu jí podával potřetí, a on ji potřetí odstrčil; a kdykoliv ji odstrkoval, 
hučela ta luza i tleskala v rozdrásané ruce, i házela své propocené noční čepice do výšky, a 
pouštěla takovou sílu zapáchlého dechu, proto že Caesar koruny nepřijal, až by se tím byl 
skoro sám Caesar zadechl; neboť omdlel a padl na zem z toho. A já – já si netroufal dát se 
do smíchu, pro samý strach, abych otevra pysky toho špatného povětří nenalapal. 

Kassius. Aj, slyšme! Prosím vás: že Caesar omdlel? 
Kaska. Ba sklesl na náměstí, a pěna mu šla z úst, a pozbyl řeči. 
Brutus. Toť možná; padoucí on nemoc má. 
Kassius. Ne, Caesar nemá jí; leč vy a já 

a Kaska ctihodný, my trpíme 
na padoucí tu nemoc. 

Kaska. Nevím, co tím chcete; však dozajista, že Caesar na zem padl. Jestliže mu netleskala ta 
otrhaná luza, a ho nevypískala podlé toho, jak se jí líbil anebo nelíbil, jako dělávají hercům 
na divadle, ať nejsem poctivý člověk! 

Brutus. Co pravil, když se zase zpamatoval? 
Kaska. Inu – dřív než na zem padl – jak viděl, že to sprostácké stádo z jeho odstrkování 

koruny takovou radost má, tuť vám trhnutím rozevřel svou kamizolu, a podával jim svůj 
chřtán na podřezání. – Kdybych já byl býval člověk tak nějakého řemesla, ať s těmi lotry 
jdu do pekel, jestliže  bych ho tu nebyl popadl za slovo: – a tak sklesnul. Když zase k sobě 
přišel, pravil, že, činil-li anebo mluvil-li co pohoršlivého, „jejich důstojností“ žádá, aby to 
přičítali jeho nemoci. Tři, čtyři ženské, tu kde já stál, zvolaly: „Ach, ta dobrá duše!“ – a od 
srdce mu odpustily. Však na ty 11) málo dbát; kdyby jim byl Caesar propíchal matky, byly 
by rovněž učinily. 

Brutus. A nato odešel tak mrzutý? 
Kaska. Tak jest. 
Kassius.  Řek´ na to něco Cicero? 
Kaska. Ba; mluvil „po řecku“. 
Kassius.   A což? 
Kaska. Nu, je-li mi možná vám to povědít, ať se vám více do očí nepodívám! Ale ti, kteří mu 

rozuměli, smáli se jeden na druhého a potřásali hlavami; leč co se mne týče, pro mne to 
bylo řecké.12) Mohl bych vám ještě víc nového povídat: jako, že Marullovi a Flaviovi, proto 
že s obrazů Caesarových vínky strhali, je řeč přetržena. Mějte se dobře; bylo toho 
bláznovství ještě ledacos, kdybych se na to mohl upamatovat! 



Kassius. Chcete, Kasko, se mnou dnes večeřet? 
Kaska. Ne, již jsem jinde připověděl. 
Kassius. Chcete se mnou zítra obědvat? 
Kaska. To ano, budu-li živ a vy v mysli stálý, a bude-li ten oběd za to stát, aby člověk u vás 

pojedl. 
Kassius. Dobře; buduť vás očekávat. 
Kaska. Tak, tak! Buďte zdrávi oba! 

 Odejde Kaska. 
Brutus. Jak nemotorným se ten člověk stal! 

Co ohně měl, když chodil do školy! 
Kassius. Ten ještě má, kde skutek šlechetný 

neb odvážlivý bývá vykonat, 
ač na se brává nejapný ten mrav. 
Ta kostrbatost na vtip jeho dobrý 
omáčkou jest a lidem žaludek 
jen dráždí, aby s lepším pochutnáním 
slov jeho zažili. 

Brutus. Tak jest. Na tentokrát vás zanechám; 
na zejtřek, žádáte-li se mnou mluvit, 
k vám přijdu do domu: či, chcete-li, 
vy přijďte ke mně; budu na vás čekat. 

Kassius. To učiním: – a zatím považte 
ten svět. 
 Odejde Brutus. 
Ba šlechetný jsi, Brute; vidím však, 
že vzácný kov tvůj by se porušit 
dal snadno proti svému určení: 
a proto vhod, by duše šlechetné 
se stále sobě rovných držely. 
Kdo pevný dosti proti svedení? 
Mne Caesar v záští má, však Bruta v lásce: 
leč kdybych Brutus byl, on Kassius, 
nic by mne nepřevedl. – V noci dnes 
rozličnou rukou psané (jakoby 
od různých pocházely měšťanův) 
mu lístky hodím v okna: vše s narážkou 
na veliké to smýšlení, jež má 
o jeho jménu Řím; kde ctižádost 
se Caesarova skrytě naznačí. – 
Pak ať si Caesar jistí sídlo nové: 
jej svrhnem, než nám horší vzejdou dnové. 
 Odejde. 

 
Výjev třetí. 

Tamže. Ulice. 
Hrom a blesk. Vstoupí, sobě naproti, Kaska s mečem vytaseným a Cicero. 

Cicero. Aj dobrý večer, Kasko! Provodil 
jste domů Caesara? Co krátký ten 
váš dech? co hled tak zděšen? 

Kaska.   Zdali vámi 
to nehne, když se všechna země zpousta 
jak hebká chvěje zvrať? Ó Cicero, 



já viděl bouře, vichry vadivé 
kde sukovaté duby rozťaly; 
i viděl jsem, jak ctižádostné moře 
se nadýmalo, vztekle zpěněné, 
by k hrozivým se vzneslo oblakům; 
však ještě nikdy – až v tu noc, až teď – 
jsem nešel bouří, kteráž ohněm kropí. 
Buď domácí jest hádka v nebesích, 
buď svět ten, příliš proti bohům smělý, 
je podněcuje, seslat zkázy nám. 

Cicero. Zda nad to divnější jste viděl věci? 
Kaska. Toť sprostý otrok (vy jej dobře znáte 

od vidění) svou vznášel levici, 
jež planouc hořela, jak pochodní 
na jednou dvacet; ruka zůstala, 
necítíc ohně, neuhořelá. 
Pak dál (já posud meče nezastrčil) 
u Kapitolu potkal jsem i lva, 
jenž vytřeštiv zrak na mne, mračlivě 
šel dál, mně neublíživ; sebralo 
se tam i v hromadu žen asi sto 
bledých jak duchové, bez sebe strachem, 
jež přisahaly, že jsou viděly 
obcházet muže zcela ohnivé 
po ulicích. A včera noční pták 
si sedl na trh v pravé poledne, 
kdež kovíkal a skřečel. Když tak divy 
se stýkají, ať nikdo nepraví: 
„Svůj mají původ – během přírody;“ 
neb víru mám, že strasti znamení 
jsou pásmu, ku kterému směřují.13) 

Cicero. Má čas ten, věru, divné vrtochy: 
leč kladou lidé věci zcela jinak 
dle svého spůsobu, než v skutku jsou. 
Zda přijde Caesar zítra v Kapitol? 

Kaska. Onť přijde; poručilť Antoniu, 
by vám dal vědět, že tam zítra bude. 

Cicero. Nu, Kasko, dobrou noc! V té nebes bouři 
procházka zlá. 

Kaska.  Zdráv buďte, Cicero! 
 Odejde Cicero. 
 Vstoupí Kassius. 

Kassius. Kdo jest to? 
Kaska.  Říman. 
Kassius.   Kasko, vy, dle hlasu. 
Kaska. Sluch váš jest dobrý. Kassie, jaká noc! 
Kassius. Noc přerozkošná mužům poctivým. 
Kaska. Kdo viděl nebe kdy tak hrozlivé? 
Kassius. Ti, kdo zem viděli tak plnou hříchův. 

Co mne se týče, po ulicích já 
obcházel, nebezpečné podrobiv 
se noci; a tak neopásán, Kasko, 



jak vidíte, jsem prsa odhalil 
svá klínům hromovým; a klikatý 
když modrý blesk se rozvírati zdál 
hruď nebes, plamennému kmitu já 
sám sebe přímo za terč postavil. 

Kaska. Proč nebe v smělou zkoušku tu jste bral? 
Jest člověku se strachovat a chvět, 
když v znameních nám bozi přemocní 
těch sešlou hrozných poslů k děšení. 

Kassius. Jste, Kasko, bloud; těch jisker života, 
kteréž by měly býti v Římanu, 
buď vám se nedostává, aneb jich 
 nemáte v užívání. Bledý jste 
a zrak poučíte svůj, a ustrojen 
jsa v bázeň hroužíte se v divení, 
že tuto neobvyklou prchlivost 
vidíte nebes. A však, kdybyste 
uvážil pravou toho příčinu, 
nač ty vše blesky, bludní duchové, 
zvěř, ptactvo zapírají povahy; 
proč blázni věští, děti, starcové; 
proč vše ty věci přikázaný řád, 
svou přirozenost, dary vtvořené 
 v nestvůrnou proměňují povahu: – 
pak byste shledal, že jim ducha toho 
jest nebe vnuklo, aby nástrojem 
je učinilo bázně, výstrahy 
pro říši, jež se stala nestvorou. 
Moh´ bych ti, Kasko, muže jmenovat, 
jenž velmi podoben té noci strašné; 
jenž hřímá, blýská, hroby otvírá 
a řve, jak onen lev na Kapitolu; 
tož muže, který podlé osoby 
nic není silnější než ty neb já, 
leč hrůzodivým v zrůstu svém se stal, 
i strašným, jak to divné soptění. 

Kaska. Toť Caesara myslíte, Kassie? 
či ne? 

Kassius. Ať kdokoliv to: Římané 
po tuto dobu mají svazy ty 
a oudy, jako jejich předkové; 
však běda času! otcův zhynul duch; 
jen matek našich mysl vládne v nás: 
to naše jařmo, jeho snášení 
nás jeví zženštilými. 

Kaska.  V skutku řeč, 
že zítra chtějí senatorové 
za krále ustanovit Caesara: 
má po moři a zemi korunu 
svou nosit všude, krom Italie. 

Kassius. Pak vím, kam s dýkou tou; a Kassius 
z otroctví vysvobodí Kassia: 



v tom, bohové, dáváte slabým moc; 
v tom, bohové, strážíte tyrany. 
Nic věže z kamene, zdi kované, 
žaláře stuchlé, silná železa 
moc ducha zadržeti nemohou; 
leč život, omrzev se ohrad světa, 
vždy sílu má, by propustil se sám. 
Vím já-li to, nu, věz to celý svět, 
tu částku tyranství, kteroužto snáším, 
dle vůle mohu střásti. 
 Stálé hromobití. 

Kaska.  Rovněž já: 
tak každý otrok ve své ruce má 
i mocnost, by své zrušil zajetí. 

Kassius. A proč by Caesar měl být tyranem? 
Muž ubohý! Vím, že by nebyl vlkem; 
leč vidí, Římané že ovce jsou. 
Lvem on by nebyl, kdyby Římané 
mu laně nebyli. Kdo v rychlosti 
chce rozdělati oheň veliký, 
začíná s křehkou slamou. Jaká smeť 
jest Řím a trus i chamraď, když jest k tomu, 
by ozářil co sprostým podpalem 
věc bídnou, jako Caesar!Leč, kam´s žale, 
mne svedl? Před ochotným mluvím snad 
to otrokem: pak vím, že zodpovídat 
se budu muset; však jsem ozbrojen, 
a nebezpečí nic se nehrozím. 

Kaska. Mluvíte s Kaskou, s mužem, jenžto není 
podšklebný donašeč. Zde ruku mou! 
Již buďte činliv,14) kterak pomoci 
od všech těch svízelův; a touto svou 
tak vkročím nohou daleko, jak ten, 
jenž půjde nejdál. 

Kassius.  Smlouva hotova! 
Tož vězte, Kasko, já již některé 
jsem pohnul přešlechetné Římany, 
se pustit se mnou v podnik, jenž jest čestný 
i nebezpečný ve svém výsledku. 
I známo jest mi, že v ten právě čas 
v Pompejském loubí na mne čekají. 
Neb nyní v této noci strašlivé 
se nehne, nejde nikdo v ulicích. 
I živlu tváření tak vypadá 
jak dílo, ježto máme před rukou, 
přestrašné, ohnivé a krvavé. 
 Vstoupí Cinna. 

Kaska. Postůjte zticha; někdo kvapně jde. 
Kassius. To Cinna jest, znám já jej podlé chůze; 

jest přítel on. – Kam, Cinno, váš ten spěch? 
Cinna. Vás vyhledat. Kdo to? Metellus Cimber? 



Kassius. Ne; Kaska, k záměru též spojenec. 
Zda, Cinno, nečekají na mne již? 

Cinna. Jsem tomu rád. – Jak přestrašná to noc! 
Dva, tři z nás divné zjevy viděli. 

Kassius. Povězte, Cinno!15) Zda mne nečekají? 
Cinna. Ba čekají. Kéž byste, Kassie, 

jen šlechetného Bruta získat mohl 
ku straně naší! 

Kassius.  Upokojte se! 
Zde, dobrý Cinno, vezmětež ten list, 
a hleďte do stolice praetorské 
tak vložit jej, by Brutus jen jej našel; 
ten jemu hoďte v okno; tento zde 
pak voskem připevněte na sochu 
starého Bruta: učiniv to přijďte 
v Pompejské loubí, kde nás najdete. 
Jest Decius Brutus a Trebonius tam? 

Cinna. Neschází více než Metellus Cimber; 
šel ve vašem vás hledat příbytku. 
Tož honem půjdu, listův obstarat 
dle přání vašeho. 

Kassius.  To učiniv 
ku Pompejskému přijďte divadlu. 
 Odejde Cinna. 
Nu pojďte, Kasko, ještě přede dnem 
my oba k Brutu půjdem v jeho byt: 
tři čtvrtiny ho máme již, a vzdá se 
nám celý muž hned prvním útokem. 

Kaska. Ó, v srdci lidu sídlí vysoko: 
co v nás by jevilo se zločinem, 
vzhled jeho, bohatá jak alchymie,16) 
ve ctnost a velevážnost promění. 

Kassius. Vy jej a jeho vážnost, pak že nám 
ho velmi potřebí, jste pochopil 
jak náleží. I pojďme; minula 
již půlnoc; chceme ještě přede dnem 
jej probudit a sobě zjistiti. 
 Odejdou. 

 
Jednání druhé. 
Výjev první. 

Opět Řím. Brutova zahrada. 
Vstoupí Brutus. 

Brutus. Hej, vzhůru, Lucie! – 
Dle běhu hvězd mi nelze uhodnout, 
jak blízko na den. – Já řku, Lucie! – 
Rád bych tu chybu měl, bych spal tak zdráv. 
Nuž, Lucie! Vstaň, pravím, Lucie! 
 Vstoupí Lucius. 

Lucius. Volal jste, pane? 



Brutus. Jdi do mé čítárny dát, Lucie, 
mně svíci, a když bude roznícena, 
přijď mne zde zavolat. 

Lucius. Tak, pane, učiním. 
 Odejde. 

Brutus. Musíť se jeho smrtí stát. Co mne 
se týče, nemám k jeho osobě 
já příčiny, proč bych jej odstrčil; 
leč blaho obce! Rád by korunu; 
jak mrav by svůj pak změnil, o to jest. 
Den lesklý jest to, co ven láká zmiji: 
to velí pokračovat s pozorem. 
Dát jemu korunu! – však to! a pak, 
připouštím, že mu osten dáme, jímž by 
dle zvůle mohl nebezpečným být. 
Zlé užívání velkosti to jest, 
když ona od svědomí loučí moc; 
a pravdu abych o Caesaru řekl, 
tož neseznal jsem, že by on kdy byl 
se vášní řídil víc než rozumem. 
Však časta zkušenost, že pokora 
řebříkem bývá ctižádosti mladé: 
kdo po něm leze, zvedá k němu tvář, 
leč vystoupiv na příčel nejvyšší, 
k řebříku obrací se zádama, 
a hledě do oblakův, stupněmi 
nízkými, po nichž stoupal, pohrdá. 
Tak může Caesar: proto předejděte, 
by nemohl. A ježto podobnosti 
spor nenabývá tím, čím Caesar jest, 
věc tak obraťte: Kdyby to, čím jest, 
se více zmáhalo, tož mohlo by 
zde aneb onde vbíhat v zámezí. 
Jak vejce hadí proto vážen buď, 
jež, vylíhnuté, by se záhubným 
tak stalo jako jeho plemeno, 
a v skořápce jej skliďte! 
 Vrátí se Lucius. 

Lucius.  Svíce již 
ve vaší, pane, hoří komnatě. 
Když jsem se po křesacím kameně 
na okně pídil, našel jsem ten list 
tak zapečetěný: onť – jistě vím – 
tam neležel, když jsem šel na lože. 
 Dává mu list. 

Brutus. Jdi, lehni zase; není ještě den. 
Nemáme, hochu, zítra Idus v Marci?17) 

Lucius. Jáť nevím, pane. 
Brutus.   Jdi se podívat 

do kalendáře, a přijď povědít. 
Lucius. Tak, pane, učiním. 

 Odejde. 



Brutus. Ty výpary, co vzduchem šimějí, 
dost světla dávají mi ke čtení. 
 Otevře list a čte: 
„Spíš, Brute; procitniž, a v sebe hleď; 
má Řím...? Mluv, udeř, napraviž! 
Spíš, Brute; procitniž...!“ 
Pobídek takových již častěji 
mi podhozeno k zvednutí. 
„Má Řím...?“ Toť musím takto doplnit: 
Má Řím se strachovati jednoho? 
Jak? Řím? a z Říma ulic vyhnali 
jsou moji předkové Tarquinia, 
když králem zván. „Mluv, udeř, napraviž!“ 
Jsem pobízen, bych mluvil, udeřil? 
Ó Říme, činím tobě přípověď, 
jen když pak napravení nastane, 
že v úplnosti žádost obdržíš 
svou – z ruky Brutovy. 
 Vrátí se Lucius. 

Lucius. Dní čtrnáct, pane, v Marci minulo.18) 
 Klepání zvenčí. 

Brutus. Je dobře: a jdi k vratům; někdo klepá. 
 Odejde Lucius. 
Co Kassius mou mysl nabrousil 
na Caesara, jsem nespal nic. 
Do vykonání věci strašlivé 
od první pohnutky čas mezi tím 
jest jako přízrak a sen hrozlivý. 
Tuť genius a nástroje smrtelné 
na radě bývají, a člověka 
pak ústava, jak malé království, 
stav naší zpoury. 
 Vrátí se Lucius. 

Lucius. Váš bratr Kassius,19) pane, u vrat jest, 
i žádá vidět vás. 

Brutus.  Jest samoten? 
Lucius. Ne, pane, jest jich více s ním. 
Brutus.    Znáš je? 
Lucius. Ne, pane; klobouky jich staženy 

jsou přes uši, a tváře napolo 
v jich pláštích pohřbeny, že spůsobem 
nižádným rozeznati nemohu 
jich podlé znaku tváře. 

Brutus.   Pusť je sem. 
 Odejde Lucius. 
To spojencové jsou. Ó spiknutí! 
i v noci ostýcháš se, zjeviti 
své brvy nebezpečné, kdežto zlé 
má plnou volnost? Ó kde ve dne chceš 
pak najít doupě dosti zatmělé, 
by obludnou svou zakuklilo tvář? 
Však, spiknutí, ty nic ho nehledej; 



leč v úsměch, přívětivost zahal ji: 
neb kdybys v přirozené kráčelo 
své podobě, tož ani Erebus 
by nebyl dosti tmavý, by tě skryl 
před záskokem. 
 Vstoupí Kassius, Kaska, Decius, Cinna, Metellus Cimber20) a Trebonius. 

Kassius. My, tuším, příliš opovážliví 
jsme na váš spánek: dobré jitro, Brute! 
bouříme vás? 

Brutus. Již jsem byl vzhůru: bděl jsem celou noc. 
Znám já ty muže, co tu s vámi jdou? 

Kassius. Ba všechny z nich; i není jeden zde, 
jenž by vás nectil: všichni přejí, byste 
měl sám jen o sobě to smýšlení, 
jež každý Říman statný o vás má. 
To jest Trebonius. 

Brutus.  On buď mi vítán! 
Kassius. To Decius Brutus. 
Brutus.   Vítán rovněž buď! 
Kassius. To Kaska; Cinna; to Metellus Cimber. 
Brutus. Vítáni všichni. Jaké bdělé péče 

se kladou mezi noc a vaše oči? 
Kassius. Smím žádat...na slovo? 

 Rozmlouvají zticha. 
Decius Brutus. Zde východ leží:21) zda tu nesvitá? 
Kaska. Ne. 
Cinna. Dovolte, pane, svitá; a ty sivé 

tam pruhy, ježto ředí oblaka, 
dne posly jsou. 

Kaska.  Však máte vyznati, 
že v omylu jste oba. Tady-to, 
jak meč můj míří, slunce vychází, 
což o kus hodný dále k jihu jest, 
když mladý pováží se roku čas. 
As po dvou měsících výš k severu 
svůj první jeví žár: a vysoký 
zde zrovna východ jest, kde Kapitol. 

Brutus. Svou všichni dejte, jeden po druhém, 
mi ruku. 

Kassius. A na svůj záměr čiňme přísahu! 
Brutus. Nic přísahu; neb ne-li pohled mužův,22) 

žal našich duší, času potupa – – 
slabý-li podnět v tom, v čas ustuptež, 
a na své líné lože každý pryč! 
Pak nechať cestou svou si s vysoka 
pohlížející řádí tyranství, 
až každý skapne řadem. Je-li však, 
a vím že jest, v tom dosti podpalu, 
by skety vznítilo, a jihnoucí 
žen srdce udatností tužilo: 
pak, občané, nač osten jiný nám, 
než vlastní naše věc, by k spomožení 



nás pobodal? nač jiný úvazek, 
než mlčeliví Římané, co slovem 
si řekli a pak lestně nezklamou? 
nač jiná přísaha, než mysl přímá, 
jež spojila se s přímou smluvením, 
že stát se má, či že tím padneme? 
Ať kněží přisahají vám, i skety 
a chytráci, sestárlé kostry mdlé 
a trpělivé duše takové, 
jimž křivda vítaná; ať přisahají 
za příčinami bídnými ty stvůry, 
jimž lidé nevěří! Však neskvrňtež 
tu čackost podniknutí našeho, 
ni duchův našich plápol bujarý 
tím domněním, že třeba přísahy 
jest věci naší, skutku našemu; 
kdež každá krve krůpěj, jižto každý 
má v sobě Říman měrou spanilou, 
se činí vinnou zvláštním zmetectvím, 
ruší-li nejmenší on částici 
té přípovědi, kterouž jednou dal. 

Kassius. Což Cicero? Zda jej též zkoumat máme? 
On, tuším, pevně bude s námi stát. 

Kaska. I nevynechme ho! 
Cinna.    Ba nikoliv! 
Metellus Cimber. Ať s námi jest! Vlas jeho stříbrný 

nám zjedná dobré mínění a koupí 
nám hlasův u lidu, ku schválení 
jednání našeho: tož řekne se, 
že ruce naše jeho řídi soud; 
a mladá naše prudkost spatřena 
v tom nebude ni málem, úplně 
v té usedlosti jeho pohřbena. 

Brutus. Ó nejmenujte ho; i ničehož 
mu nesvěřujte: nebo za věcí 
by nešel, kterou jiní počali. 

Kassius. Nu, nechte ho! 
Kaska.  Ba, není spůsoben. 
Decius Brutus. Což rána půjde na Caesara jen? 
Kassius. To dobře podotknul jste, Decie. – 

Jeť nevhod, tuším, by Antonius, 
tak velmi milován od Caesara, 
měl přečkat Caesara: v něm pleticháře 
přeúkladného bychom shledali; 
a známo vám, že jeho prostředky, 
těch kdyby užil, sáhnout mohly by 
tak daleko, až by nás všechny zničil. 
A toto předejít, ať zároveň 
i Caesar padne, i Antonius! 

Brutus. Jednání naše, Kaje Kassie, 
by příliš krvavé se jevilo, – 
stít hlavu dřív, pak oudy usekat, – 



jak zloba v smrti, a pak zavilost; 
neb oud jen Caesarův Antonius. 
My, Kaje, buďme obětníci jen, 
ne masaři; my všichni povstáváme 
na Caesarova ducha jediné, 
i není krve v duchu člověka. 
Kéž k duchu Caesarovu dostat se 
nám možná, nerozrušíc Caesara! 
Však žel! krvácet musí za něj Caesar. 
A, drazí přátelé, ať usmrcen 
jest odvážlivě, však ne v zuření; 
jej krájejmež vhod bohům na pokrm, 
i nesekejme ho, jak fenám trup. 
Ať naše srdce, jako páni chytří, 
své sluhy bádají k prudkému činu 
a napotom je plísní na oko. 
Tím bude úměr náš i naznačen 
jak nutný, nikoliv jak zanevřelý. 
To když se v očích lidu zjeví tak, 
ne vrahy, čistiteli nazve nás. 
Antonia pak pusťte z paměti; 
víc nezmůže, než rámě Caesarovo, 
když Caesarova hlava sražena. 

Kassius. Jáť se ho bojím; neb při vštípené 
té lásce, kterou chová k Caesaru – 

Brutus. Ach, dobrý Kassie, jen z paměti 
jej pusťte. Miluje-li Caesara, 
vše, co můž činit, jeho jen se tkne: 
se zamýšlet a mřít pro Caesara; 
a to naň mnoho, kterýž oddán jest 
hrám, hýření a besedám. 

Trebonius. Strach z něho není: nechať neskoná; 
žít bude a pak zasměje se tomu. 
 Hodiny bijí. 

Brutus. Stůj, kolik hodin! 
Kassius.   Bily tři. 
Trebonius. Čas k rozchodu. 
Kassius.   Však ještě pochybno, 

zda Caesar z domu půjde dnes či nic; 
neb nedávno se pověrečným stal, 
tož přímo proti smýšlení bytnému, 
jež míval o snech, zdání, obřadech. 
I možná, že ty divné úkazy, 
té noci neobvyklé děšení 
i přemluvení jeho augurův 
od Kapitolu jej dnes odkloní. 

Decius. Strach nemějte; byť tak si předevzal, 
však já jej převedu: rád poslouchá, 
že jednorožec chytán stromovím,23) 
zrcadly medvěd a slon podkopem, 
lev sítěmi a člověk lichotníky; 
však řeknu-li mu, že mu protivní 



jsou lichotníci, k tomu přisvědčí, 
tím nejvíc dávaje si lichotit. 
Té věci nechte mně; 
neb jeho zvůli v jisto klonit znám, 
a jej na Kapitol též dostanu. 

Kassius. Nu, všichni spolu pro něj půjdeme. 
Brutus. O osmé hodině, toť na nejdél? 
Cinna. Ba na nejdél: pak žádný nechybiž. 
Metellus Cimber. Kajus Ligarius má s vrchu též 

na Caesara, jenž jemu proto lál, 
že o Pompeju dobře mluvil. Divno, 
že na mysli ho neměl nikdo z vás. 

Brutus. Metelle dobrý! jděte, kudy k němu; 
on má mne velmi v lásce, z dobrých příčin: 
jen mi ho pošletež, i natrojím ho. 

Kassius. Již jitro na nás tíhne: zanecháme 
vás, Brute. – Roztrušte se, přátelé; 
leč všichni v mysli mějte slova svá, 
a zjevte se jak praví Římané. 

Brutus. Tvář mějte čilou, milí pánové, 
a veselou. Neklaďme záměrů 
svých v pohled svůj; i proveďmež to tak, 
jak činí naši herci Římané, 
se svěžím duchem, slušnou pevnotou. 
A tak již dobré jitro všem! 

Odejdou všichni krom Bruta. 
Hej hochu! Lucie! – V tak tvrdém spaní? 
Nic neškodí; požívej medem-tížné 
té rosy spánku: nemáš přízrakův 
ni bludných obrazův, jež ochotná 
kreslívá starost v mozek člověka; 
a proto spíš tak zdráv. 
 Vstoupí Portia. 

Portia.   Můj choti, Brute! 
Brutus. Co chcete, Portie? Nač vstáváte již? 

Vám nezdrávo, slabého těla stroj 
tak sychravému jitru vydati. 

Portia. Vám též ne. Nevlídně jste z lože mého 
se, Brute, odkraď; včera u večeře 
jste náhle vstal, a chodil sem a tam, 
v kříž ruce, zamyšlen a vzdychaje; 
a když jsem se vás ptala, co to jest, 
jste na mne upřel posuplivý zrak. 
Já doléhala na vás dáleji; 
vy nato, hlavu sobě drásaje, 
jste nohou dupnul, příliš nevrlý: 
já setrvala; odpověď jste nedal, 
leč hněviv kývnuv rukou, znamení 
jste dal mi, abych zanechala vás. 
Já učinila tak, se strachujíc 
tu vaši rozmocniti nevrlost, 
jež nad příliš se zdála vznícena; 



a nadto doufajíc, že účinek 
to pouze vrtochu, jenž dobu svou 
při každém druhdy mívá člověku. 
Vy však tím nejíte, nic nemluvíte 
i nespíte; a kdyby v těla tvar 
to působilo rovněž, jako mysli 
se zmocnilo, již nepoznala bych 
vás, Brute. Ó můj choti předrahý, 
své žalosti mi zjevte příčinu. 

Brutus. Jsem pouze churav, a toť celé jest. 
Portia. Jest Brutus moudrý; kdyby churav byl, 

chopilť by prostředkův, se pozdravit. – 
Brutus. To také činím. – Dobrá Portie, 

jdi na lože. 
Portie.  Jest Brutus nemocen, 

a zda to zdrávo, chodit rozhalen 
a jitra vlhavého vstřebat páry? 
Jak? Brutus nemocen, a se zdravého 
se lože odkrádá, by dal se v šanc 
zlé noci nákaze? on hostečný 
ten nečistý vzduch béře na zkoušku, 
by zhoršil chorobu? Ne, Brute můj; 
v své mysli máte ránu choravou, 
již právem, důstojností místa svého 
bych měla znát. I na svých kolenou 
vás prosím pro všechno, při kráse své, 
jež druhdy oslavena bývala, 
při všechněch vašich lásky přísahách, 
při velkém slibu, jenž nás vtělil sobě 
a bytost učinil z nás jedinou, 
ó zjevte mi – tož sobě,24) půlce své –, 
proč teskliv jste, a jací mužové 
se byli sešli u vás tuto noc; 
neb šest i sedm jich zde meškalo, 
již před samým i temnem skryli tvář. 

Brutus. Ó neklekejte, milá Portie! 
Portia. Toť nemusela bych, vy kdybyste 

byl Brutus milý. Brute, řeknětež, 
zda ve svatební smlouvě vyňato, 
že vědět nemám vašich tajemství? 
Zda jsme my svoji jen tak říkajíc, 
jen poněkud, či pouze výhradou, 
bych s vámi při jídle se družila, 
vám lože lahodila a v svůj čas 
vám byla k hovoru? Zda přebývám 
jen na předměstí vaší obliby? 
Když toho není víc, jest Portia 
jen Brutu nevěstkou, ne jeho chotí. 

Brutus. Jste věrná, ctihodná vy choti má, 
mně drahá tak, jakž rudé krůpěje, 
jež v truchlivé se hrnou srdce mé. 



Portia. To pravda-li, pak ono tajemství 
bych znala. Přiznávám, jsem žena; však 
i žena, již vzal za choť vážný Brutus: 
já přiznávám, jsem žena; však i žena 
dobrého jména, Kátonova dcera. 
Či soudíte, že nad své pohlaví 
já nemám síly, kdežto takový 
jest otec můj, i manžel takový? 
Svou radu zjevte mi, nic nezradím. 
Já v přísnou zkoušku vzala pevnost svou, 
když jsem se ze své vůle ranila 
zde, v stehno.25) Mohu v trpělivosti 
to snésti, a ne tajnost manželovu? 

Brutus. Ó dejte, bohové, bych čacké té 
byl hoden choti! 

Klepání zvenčí. 
Slyš! slyš! někdo klepá. 

Na okamžení vejdi, Portie; 
a záhy srdce mého tajemství 
se utrobě tvé v podíl dostane: 
svou celou zámluvu ti vyložím 
i písmo na svém čele mrákotném. 
Již rychle jdi. 

Odejde Portia. 
Vstoupí Lucius a Ligarius. 

Kdo klepá, Lucie? 
Lucius. Zde chorý muž, jenž s vámi mluvit chce. 
Brutus. Kajus Ligarius to, o kterémž 

Metellus mluvil. – Hochu, poodstup! – 
Kaje Ligarie, nu jakž? 

Ligarius.  Popřejte, 
by jazyk mdlý vám dobré jitro dal. 

Brutus. Jaký jste, čacký Kaje, vybral čas 
na obvazek? Kéž nejste nemocen! 

Ligarius. To nejsem, má-li Brutus před rukou 
čin, který jména cti jest důstojen. 

Brutus. Čin takový mám před rukou, Ligarie, 
jen kdybyste měl zdravé ucho k slechu. 

Ligarius. Při všechněch bozích, kterým Římané 
se kloní! odkládám zde nemoc svou.26) 
Ó duše Říma, chrabrý synu ty, 
jsa zbuzen z plodu ledví velectných! 
jak zaklinačem tebou umrtvělý 
můj zkříšen duch. Nu, běh mi uložiž, 
a s nemožnostmi budu zápasit 
i překonám je. Co jest činiti? 

Brutus. Kus práce, která choré uzdraví. 
Ligarius. Však není-li též zdravých, z nichžto nám 

jest choré učinit? 
Brutus. To ovšem též. A co to, Kaje můj 

ti odkryji, když k tomu půjdeme, 
na němž se státi má. 



Ligarius.  Nuž, pojďte hned, 
a za vámi jdu s nově vřelým srdcem, 
bych učinil, co neznám; stačí však, 
že Brutus vůdce můj. 

Brutus.  Nuž, se mnou pojďte. 
 Odejdou. 

 
Výjev druhý. 

Tamže. Komnata v Caesarově paláci. 
Bouřka s bleskem. Vstoupí Caesar v nočním rouchu. 

Caesar. Ni nebesa, ni země neměly 
té noci pokoje; po trojíkrát 
Kalphurnia vykřikla ze spaní: 
„Hej pomoc! oni vraždí Caesara!“ – 
Kdo kde? 
 Vstoupí sluha. 

Sluha. Pane? 
Caesar. Jdi, kněží hned ať oběť konají! 

a přijď mi říci, o zdaru co soudí. 
Sluha. Tak, pane, učiním. 

 Odejde. 
 Vstoupí Kalphurnia. 

Kalphurnia. Co, Caesare, myslíte? Vyjít chcete? 
Ni krokem z domu nepůjdete dnes! 

Caesar. Však Caesar půjde: co mi hrozilo kdy, 
jen v záda zřelo má; když uvidí 
tvář Caesarovu, zmizí. 

Kalphurnia.  Caesare, 
já nikdy nedržela na divy; 
leč nyní děsí mne. Jest v domě muž: 
ten kromě toho, co jsme slyšeli 
a viděli, povídá o zjevech 
přestrašlivých, od stráže viděných. 
Tož na ulici měla lvice mládě, 
a hroby, zívajíce, mrtvé své 
propouštěly; i divě-ohniví 
vojáci po oblacích válčili, 
tož v řadách, v šiku, vojny pravidlem, 
až krev tím vysršela v Kapitól: 
v povětří válečný hluk rachotil, 
řeht koní slyšán, chropt umírajících; 
a po ulicích duchů skřek a kvíl. 
Toť neslýchané věci, Caesare, 
i bojím se jich. 

Caesar.  Kdo může ujít věci, 
již zaměřili mocní bohové? 
I půjde Caesar; neb ty předpovědi 
jsou světu vůbec tak, jak Caesaru. 

Kalphurnia. Kdy žebrák mře, nevídat komety; 
i samo nebe věstí plamenem 
smrt knížat. 



Caesar. Bojácní před smrtí mrou mnohdykrát, 
kdež chrabrý smrti okouší jen jednou. 
Ze všech to divů, jež jsem slýchal kdy, 
se nejdivnějším být mně podobá, 
že lidé mají strach, ač vidouce, 
že smrt, jsouc nutným koncem, přijde si, 
když přijít chce. 

Vrátí se sluha. 
Co praví auguři? 

Sluha. Nezdá se jim, abyste dnes šel z domu: 
když droby vybíraly z oběti, 
nemohli najít srdce v zvířeti. 

Caesar. To bozi činí sketstvu v potupu: 
též Caesar byl by zvíře bez srdce, 
dnes kdyby doma zůstal ze strachu. 
Toť neučiní Caesar. Předobře 
ví nebezpečenství, že Caesar víc, 
než ono samo, nebezpečen jest. 
Dva lvové jsme, v den jeden zrození, 
a starší, hrůzo-nosnější jsem já. 
A tudíž půjde Caesar. 

Kalphurnia.  Ach můj choti, 
váš moudrý smysl tráven důvěrou. 
Dnes nechoďtež: mou bázní nazvetež, 
co doma drží vás, ne bázní svou. 
My pošlem v senát Mark-Antonia, 
a vyřídí on, že dnes churav jste: 
ó kéž to, na kolenou, vymohu! 

Caesar. Nechť řekne Mark-Antón, že churav jsem; 
a, tobě k vůli, doma zůstanu. 

Vstoupí Decius. 
Zde Decius Brutus, ten to vyřidiž. 

Decius. Vše blaho, Caesare! I dobré jitro, 
ctihodný Caesare! Přicházím, byste 
šel do senátu. 

Caesar. A tož přišel jste 
v čas pravý, vyřídit senátorům 
mých pozdravův a zjevit jim, že dnes 
přijíti nechci; neb, že nemohu, 
by klamné bylo; že si netroufám, 
klam ještě větší; přijít nechci dnes: 
tak pověztež jim, Decie! 

Kalphurnia.   I rcete, 
že nemocen. 

Caesar. Má Caesar poslat lež? 
Zda výbojem jsem vztáhl rámě své 
tak daleko, bych bradám šedivým 
se bát měl říci pravdu? Decie, 
jim říci jděte: Caesar přijít nechce! 

Decius. Přemocný Caesare, proč, vědět dejte; 
bych, když tak řeknu, neměl posměchu. 



Caesar. To „proč“ jest vůle má; i nechci jít: 
to stačí, by byl senát ukojen. 
Leč, abych soukromí vás ukojil, 
jenž vás mám v lásce, máte vědět proč. 
Kalphurnia zde, choť má, zdržuje 
mne doma. Zdálo se jí v noci dnes, 
že byla sochu moji viděla, 
jež, roveň vodotrysku se stem trubic, 
krev pouhou cedila; a s úsměchem 
tu mnozí bodří přišli Římané, 
a máchali v ní ruce. Kladouc věci 
ty za výstrahu, za znamení věstná, 
hrozící nehodu, svých na kolenou 
mne prosila, bych doma zůstal dnes. 

Decius. Sen zrovna na opak jest vyložen; 
toť krásné, blahé bylo zjevení. 
Ta socha vaše, v četných trubinách 
krev cedíc, v nížto mnozí Římané 
jsou máchali se s úsměchem – ta značí, 
že velký Řím z vás bude střebati 
krev zjařující, a že velcí muži 
se budou tlačiti pro zbarvení, 
pro krapky, ostatky a znamení.27) 
To vyznačeno snem Kalphurnie. 

Caesar. A vy jste jej tak dobře vyložil. 
Decius. Ba, když i zvíte, co vám řici mohu. 

I vězte: senát usoudil, že dnes 
dá korunu mocnému Caesaru. 
Nu zkážete-li, že jít nechcete, 
svou mohou změnit mysl. Pak by též 
v tom byla potupa, jež dala by 
se obrátit; ten, onen řekl by: 
„Odložte posedání v jiný čas, 
až lépe bude snít choť Caesarova.“ 
Když Caesar skryje se, zda nebudou 
si šeptat: „Ejhle, Caesar strachy má“? 
Odpusťte, Caesare; má láska vřelá 
mně mluviti tak velí v prospěch váš,28) 
a podřízen jest ohled lásce mé. 

Caesar. To strachování vaše, kterak nyní 
se jeví zpozdilým, Kalphurnie! 
i hanbím se, že jsem se jemu vzdal. 
Šat můj mi dejte! půjduť já: – 

Vstoupí Publius, Brutus, Ligarius, Metellus, Kaska, Trebonius a Cinna. 
a hleďte, Publius tu pro mne jde! 

Publius. Aj dobré jitro, Caesare! 
Caesar. Vítejte, Publie! – Jak, Brute? vy 

jste též tak záhy vzhůru? – Dobré jitro 
vám, Kasko. – Nebylť vám, Ligarie, 
v té míře nikdy nepřítelem Caesar, 
jak zimnice, jež vás tak spadila.29) – 
Nuž, kolik hodin? 



Brutus.  Bilať osmá, Caesare. 
Caesar. Dík vám za vaši snahu, úsluhu. 

Vstoupí Antonius. 
Aj hle, Antonius, jenž do noci 
hýřívá, přec i vzhůru! – Dobré jitro, 
Antonie! 

Antonius. Též vám, přestatný Caesare! 
Caesar. Přikažte, ať jsou venku hotovi: 

jsem hoden hany, že tak čekati 
dám na sebe. – Aj Cinna! – Aj Metellus! – 
A jakž, Trebonie? mám hovoru 
já pro vás na hodinu v zásobě; 
i mějte v mysli, byste přihlásil 
se ke mně dnes, a buďte blízko mne, 
bych vás měl na paměti. 

Trebonius.   Caesare, 
tak učiním; (stranou:) a budu blízko tak, 
že vaši nejlepší si přátelé 
přát budou, abych dáleji byl býval. 

Caesar. Již vstupte, milí přátelé, a vína 
si se mnou zavdejtež; i půjdeme 
pak přímo spolu jako přátelé. 

Brutus. Že každé „jako“ nebývá i stejné, 
ó Caesare! při pomyšlení tom 
se bolem chvěje srdce Brutovo. 
 Odejdou. 

 
Výjev třetí. 

Tamže. Ulice blíž Kapitolu. 
Vstoupí Artemidorus, čta psaní. 

Artemidorus. „Caesare, chraň se Bruta; varuj se Kassia; nechoď Kaskovi na blízko; mějž oko 
na Cinnu; nevěř Treboniovi; dobrý dávej pozor na Metella Cimbra; Decius Brutus tebe 
nemiluje; Kaja Ligaria jsi urazil. Jedna toliko mysl ve všech těch mužích jest, a ta míří na 
Caesara. Nejsi-li nesmrtelný, kolem sebe30) hleď: kde nepečlivost, mívá spiknutí snadnou 
cestu. Mocní bohové tě opatrujtež! Tebe milující 

Artemidorus.“ 
Zde postojím, až tudy půjde Caesar, 
a jakož prositel mu toto dám. 
Mé srdce běduje, že ctnosti nelze 
bez zubův žehravosti živu být. 
To přečta, Caesare, jsi zachován; 
leč jinak, osud k zrádcům v spolek dán. 
 Odejde. 

 
Výjev čtvrtý. 

Tamže. Jiná částka té ulice, před domem Brutovým. 
Vstoupí Portia a Lucius. 

Portia. Prosím tě, hochu, do senátu běž; 
i nemeškej, bys odpověd mi dával; 
leč jdi a jdi. Co prodléváš? 

Lucius. Bych, vašnost-paní, zvěděl rozkaz svůj. 



Portia. Já bych tě tam – i zde zas chtěla mít, 
než říci mohu, co tam činit máš. – 
Ó stálosti, teď pevně při mně stůj! 
Vlož mezi jazyk můj a srdce mé 
ohromnou horu! Mysl muže mám, 
a však jen ženy moc. Jak těžko ženě, 
tajemství zachovat! – Jsi ještě zde? 

Lucius. Co, vašnost-paní, učiniti mám? 
na Kapitól jen běžet, a nic víc? 
a pak se vrátit k vám, a více nic? 

Portia. Ba, hochu, zprávu přines mi, zda pán 
tvůj dobře vypadá; neb nemocen 
byl vyšel: pak i dobrý pozor dej, 
co činí Caesar, kteří prosebníci 
se k němu tlačí. Hochu, slyš, ký povyk? 

Lucius. Nic, vašnost-paní, neslyším. 
Portia. Jen dobře poslouchej! Já slyšela 

hluk změtený tak, jako v zápasu, 
jejž nese vítr s Kapitólu sem. 

Lucius. Nic, vašnost-paní, v skutku, neslyším. 
 Vstoupí věštec. 

Portia. Sem, pojdiž, brachu. Odkud cesta tvá? 
Věštec. Od mého domu, milá vzácná paní. 
Portia. Kolik jest hodin? 
Věštec.  Devět asi, vzácná paní. 
Portia. A zda již Caesar šel na Kapitól? 
Věštec. Ne posud, paní; jdu se postavit, 

bych viděl, jak tam půjde průvodem. 
Portia. Ty prosbu na Caesara máš, či ne? 
Věštec. Tu, vzácná paní, mám: – i bude-li 

se líbit Caesarovi, aby byl 
tak dobrý k Caesaru, mne vyslyšet, 
jej poprosím, by svým byl přítelem. 

Portia. Víš o nějakém na něj úkladu? 
Věštec. O jistém nevím, a však o mnohém, 

jenž, bojím se, by nahodit se mohl. 
Již dobré jitro vám! Zde střída těsná: 
ten shluk, jenž za Caesarem v patách jde, 
senátorů a praetorů i těch, 
co z lidu mají prosby, mohl by 
slabého muže téměř utlačit. 
Volnější sobě místo vyhledám, 
a s velkým promluvím tam Caesarem, 
až mimo půjde. 
 Odejde. 

Portia.  Musím do domu. – 
Ó běda mně! Jak přeslabá jest věc 
to ženské srdce! Kéž ti nebe, Brute, 
dá zdar v tom podniku! Ba jistě že 
mne hoch ten slyší. – Brutus prosbu má, 
kteréžto Caesar nechce vyplnit.31) – 
Ó mdloba na mne jde! – Běž, Lucie, 



a poručiž mne mému manželu. 
Rci, že jsem vesela; i vrať se zas, 
a co ti řekne, přijď mi povědít. 
 Odejdou. 

 
Jednáni třetí 
Výjev první. 

Opět Řím. Kapitol; senát maje posedání. 
Tlačenice lidu na ulici vedoucí ke Kapitolu; mezi nimi Artemidorus a věštec. Slavné 

zatroubení. Vstoupí Caesar, Brutus, Kassius, Kaska, Decius, Metellus, Trebonius, 
Cinna, Antonius, Lepidus, Popilius,32) Publius a jiní. 

Caesar. Den „Idus v Marci“ nastal již. 
Věštec. Ba, Caesare! však ještě neminul. 
Artemidorus. Buď blažen, Caesare! Čti lístek ten. 
Decius. Trebonius prosí, byste pokornou 

tu jeho žádost četl v pochvilí. 
Artemidorus. Ó Caesare, mou přečti dřív; neb má 

jest prosba, která týče Caesara 
se blíže: čti ji, velký Caesare! 

Caesar. To nás se týká? Poslední to buď!33) 

Artemidorus. Ó neodkládej, Caesare; čti hned! 
Caesar. Jak? jest chlap šílený? 
Publius.   Jdi z cesty, brachu. 
Kassius.34) Jak? na ulici svými prosbami 

se dotíráte? Přijďte v Kapitól! 
 Caesar vstoupí v Kapitol; druzí následují. Všichni senatorové vstanou. 

Popilius. Kéž by se záměr váš dnes podařil! 
Kassius. Jaký, Popilie, záměr? 
Popilius.   Buďte zdráv! 

 Postoupí k Caesarovi. 
Brutus. Co řek´ Popilius Lena? 
Kassius.   Přejeť on, 

by zdařil záměr náš se dnes. Mám strach, 
že předsevzetí naše zrazeno. 

Brutus. Hle, jak se k Caesaru má! Pozor naň! 
Kassius. Jen, Kasko, honem; bát se překazy. – 

Co, Brute, činit? Známo-li to jest, 
ni Kassius ni Caesar35) nevrátí se; 
neb smrt si učiním. 

Brutus.  Jen stálý, Kassie! 
Popilius Lena hovor nevede 
o našem obmyslu; neb, ejhle, on 
se směje, Caesar pak se nemění.36) 

Kassius. Trebonius šetří doby; hleďte, Brute, 
on odstraňuje Mark-Antonia. 
 Odejdou Antonius a Trebonius. Caesar a senatorové sednou na svá místa. 

Decius. Kde jest Metellus Cimber? Ať jde již, 
a prosbu tudíž podá Caesaru! 

Brutus. Jest připraven: i přitlačte se blíž, 
být jemu přídružníkem. 

Cinna.    Kasko, vy 
jste první, kterýž ruku vztáhnete. 



Kaska. Jsme všickni hotovi?37) 

Caesar.   Kde jaká vada jest, 
již Caesar se senátem spravit má? 

Metellus. Přemocný, převznešený Caesare, 
Metellus Cimber před tvé sídlo vrhá 
pokorné srdce... 

Caesar.  Musím slovo, Cimbře, 
převzíti tobě. Toto klanění, 
to podlé dvoření snad dovedou 
rozpálit všednímu krev člověku, 
i změnit rozmysl, a úsudek 
již jednou daný, v zvůli dítěcí. 
Tak nebuď zpozdilý, si mysliti, 
že Caesar chová krev tak popudlivou, 
by tím roztála z pravé podstaty, 
čímž rozplízá se blázen: myslímť já, 
sladkými slovy, dvorným, plazivým 
se kroucením, psa podlým vrtěním. 
Tvůj bratr vypovězenť nálezem; 
prosíš-li za něj, schoulen, lísaje, 
co psa tě se své cesty odkopám. 
Věz, Caesar nekřivdí; však nikdy též 
bez důvodů se nedá ukojit. 

Metellus. Zda nad můj hlasu není hodnějšího, 
jenž sladčeji by zněl v sluch Caesara 
velkého, aby zpět byl povolán 
můj bratr vyhnaný? 

Brutus.  Já, Caesare, 
tvou líbám ruku, ne však z pochleby: 
i žádám tebe, aby Publius Cimber 
v tu chvíli z vyhnanství se vrátit směl. 

Caesar. Jak, Brutus? 
Kassius.  Milost! milost, Caesare! 

K tvým nohám snížen padá Kassius, 
by volnost vyprosil pro Publia Cimbra. 

Caesar. Dal bych se pohnout, vám jsa podoben; 
já kdybych prosit uměl, abych pohnul, 
pak by mne pohnulo i prošení; 
však stálý jsem, co hvězda severu, 
jejížto věrná pevnost, klidnota 
své nemá rovně šírou oblohou. 
Bez počtu jiskry zdobí nebesa, 
jsou všechny oheň, svítí každá z nich; 
však na svém místě trvá jedna jen: 
tak v světě; tentě lidmi zásoben, 
a lidé – tělo, krev – jsou citlivi; 
však v počtu tom jen jediného znám, 
jenž, nedotyčný, drží místo své, 
nesklácen hnutím: a žen ten jsem já, 
nechť trochu dokáži, a právě tím, 
že, kdež jsem na vyhnanství Cimbra stál, 
též na to stojím, by v něm potrval. 



Cinna. Ó Caesare!... 
Caesar.  Pryč! chceš ty zvrátit Olymp? 
Decius. Ó velký Caesare!... 
Caesar. Zda nadarmo i Brutus neklečí? 
Kaska. Pak, ruce, mluvte za mne! 

 Kaska bodne Caesara v týl. Caesar ho popadne za rameno, načež jej více jiných 
spiklých bodne, a posléz Markus Brutus. 

Caesar. I ty, Brute?38) – Pak padniž, Caesare! 
 Umře. Senatorové a lidé ubírají se ve zmatku. 

Cinna. Tyranství mrtvo! Volnost! Svoboda! 
To, běžíce, již hlaste v ulicích! 

Kassius. A jiní na obecné řečnice! 
A „Volnost“ zvolejtež, „i svoboda 
a zbavení!“ 

Brutus. Senátoři a lide, 
nic neděste se! neubíhejtež! 
Postůjte! – ctižádosti zplacen dluh. 

Kaska. Vy, Brute, na řečnici jděte! 
Decius.    Kassie též! 
Brutus. Kde Publius? 
Cinna. Zde, všechen zaražen tím zbouřením. 
Metellus. Při sobě těsně stůjte, kdyby snad 

se který přítel Caesarův... 
Brutus. Nic „stůjte“; – dobré mysli, Publie! 

na vás tu zlého nic se nestrojí, 
ni na kterého koliv Římana: 
tak řeknětež jim, Publie! 

Kassius. A jděte od nás, Publie, by lid, 
se na nás dera, stáří vašemu 
as neublížil. 

Brutus. Takto učiňtež; – 
ať nikdo neodbývá za skutek, 
leč původcové my! 
 Vrátí se Trebonius. 

Kassius. Kde jest Antonius? 
Trebonius.   On vyděšen 

do svého prchnul domu. Muži, ženy 
a děti s vytřeštěným pohledem, 
křičíce, těkají jak v soudný den. 

Brutus. Nuž, uvidíme, moci osudné, 
co vám se zlíbí! – Že nám umřít jest, 
to víme: kdy, a jak dni protáhnout, 
to pouze jest, oč běží člověku. 

Kassius.39) Kdo dvacet let utíná životu, 
utíná bázni smrti stejně let. 

Brutus. To připouštějíc, je smrt blahý dar, 
a přátelé jsme Caesaru, že jemu 
jsme lhůtu strachu smrti zkrátili. – 
Již, Římané, se skloňte! skloňte se! 
brodíce ruce v krvi Caesarově 
až k loktům, kálejme v ní meče své; 
pak přímo jdouce na trh veřejný, 



a nad hlavami rudou zbrojí svou 
zamáchajíce, všichni vespolek 
zvolejme: „Pokoj, volnost, svoboda!“ 

Kassius. Skloňtež i broďte se! – Jak po mnohé 
se věky odtud bude hrávati 
ten vznešený náš výjev znova v státech, 
jež nezrozeny ještě, v nářečích 
neznámých posud! 

Brutus.  A jak často bude 
krvácet Caesar na podívanou, 
jenž nyní vzdélí u Pompejova 
zde leží podnoží – nic víc než prach! 

Kassius. To kdykoliv se bude stávati, 
náš bude spolek jakož mužů zván, 
již dobyli své vlasti svobody. 

Decius. Jak? Máme jíti? 
Kassius.  Všichni pojďme již: 

nám v čele Brutus, my pak paty jeho 
zdobíce srdci, která nejlepší 
a neodvážlivější v Římě jsou. 
 Vystoupí sluha. 

Brutus. Stůj! kdo tu jde? To druh Antoniův. 
Sluha. Tak, Brute, kázal pán mi pokleknout, 

tak padnout kázal mi Antonius, 
tak poručil mi mluvit s úklonou: 
„Jest Brutus čacký, moudrý, chrabrý, přímý; 
bylť Caesar mocný, smělý, královský 
a laskavý. Rci: Bruta miluji 
a v uctivosti mám; rci: Caesara 
jsem bál se, ctil jej a jej miloval. 
Ráčí-li Brutus dovolit, by k němu 
směl přijít bezpečen Antonius 
a nabyt vysvětlení, čím as Caesar 
byl zasloužil tak ležet usmrcen: 
tož mrtvý Caesar že Antoniu 
tak milý nemá být, jak Brutus živý; 
leč chce on za šlechetným Brutem jít, 
se drže jeho věci, osudu, 
odvážným během v neuchozeném 
tom říše stavu s plnou věrností.“ 
Tak praví pán můj Mark-Antonius. 

Brutus. Tvůj pán jest Říman moudrý, statečný, 
a nikdy jsem ho níže necenil. 
I pověz mu, že, chce-li přijít sem, 
do vůle se mu stane; na čest mou, 
že netknut odejde. 

Sluha.   Jdu pro něj hned. 
 Odejde sluha. 

Brutus. Vím, že v něm nabudeme přítele. 
Kassius. Kéž tomu tak! Mám zdání, jež se ho 

obává velmi, a mé tušení 
vždy strašně s výsledkem se shoduje.40) 



  Vrátí se Antonius. 
Brutus. Tu jde Antonius. – Vítejte nám, 

Marku Antonie! 
Antonius.  Ó mocný Caesare! 

tak snížen ležíš? Vše tvé výboje, 
tvá sláva, vítězné tvé průvody 
a kořisti v ten malý odměrek 
se svraštily? Ó již se dobře měj! – 
Já, pánové, váš neznám úmysl, 
kdo dál krvácet má, kdo přerostlý:41) 
jsem já-li ten, tož lepší chvíle být 
nemůž nad chvíli smrti Caesarovy, 
ni nástroje do půle ceny té, 
jak meče vaše, jež nejšlechetnější 
jsou světa krví hojně zdobeny. 
I žádám vás, nejsem-li milý vám, 
v tu chvíli, kdež vám ruce nachové 
se parou kouří, čiňte, jak vám libo. 
Bych let i tisíc živ byl, nebudu 
tak připraven se cítit k umření: 
tak žádné místo, žádný smrti spůsob 
vhod nebude mi, jak zde u Caesara – 
a od vás podťat, kteříž výbor jste 
a čelní věku toho duchové. 

Brutus. Ó na nás nechtějte, Antonie, 
své smrti! Ač se krutí, krvaví 
jevíme teď, jak rukou na našich 
a skutkem nynějším vám viděti: 
jen ruce naše vidíte a čin 
ten krvavý, jejž ony konaly, 
ne srdce naše, plná soucitu. 
A soucit s bídou Říma obecnou 
(jak ohněm oheň, soucit soucitem 
se pudí) provedl jest skutek ten 
na Caesaru. Leč co se týče vás, 
meč náš má bodec z olova, Antonie; 
a naše náručí, přes všechno záští, 
i srdce naše měrou bratrskou 
vás k sobě vinou s laskavostí vroucí 
i s dobrou myslí, se vším uctěním. 

Kassius. Hlas máte platný mít, jakž kdokoliv, 
při zařízení nových důstojností. 

Brutus. Jen mějte strpení, až utišíme 
ten lid, jenž bázní všechen vyděšen; 
pak zjevíme vám příčinu, proč já, 
kterýžto Caesara jsem miloval 
i v udeření, tak jsem učinil. 

Antonius. Že věhlasní jste, nemám pochyby. 
Nechť každý zkrvácené ruky své 
mi podá: Marku Brute, nejprvé 
ať vaší potřásám; – pak na to hned 
vás beru za ni, Kaje Kassie; – 



a nyní, Decie Brute, opět vás; – 
teď vás, Metelle; – Cinno, vás; – a pak 
vás, chrabrý Kasko můj; – a k posledu, 
ač nejste poslední v mé lásce, vás, 
dobrý Trebonie. I páni všichni – 
ach, což mám říci? Nyní úvěrek 
můj na tak skluzké půdě postaven, 
že vidět vám se musím na jedné 
z dvou špatných cest: buď jako zbabělec, 
buď jako pochlebník. – Že miloval 
jsem tebe, Caesare, toť pravda jest: 
tvůj duch-li na nás hledí teď, zda víc 
tě trápit nebude, než sama smrt, 
když uvidíš, jak tvůj Antonius 
mír činí, tiskna prsty krvavé 
tvým nepřátelům, z míry šlechetný, 
zde u tvé mrtvoly? Ó kdybych já 
měl očí tolik, co ty jizev máš: 
tak hojně slzet, jako proudí z nich 
se krev tvá, lépe by mně slušelo, 
než s tvými nepřátely smlouvat se 
o přátelství. Odpusť mi, Julie! 
Zde´s uhoněn byl, čacký jelene; 
zde´s padl, a zde tvoji lovci stojí, 
s kořistným znakem, rudí tokem tvým. 
Byl´s lesem, světe, tomu jelenu, 
a on zajisté, světe, srdcem tvým. 
Jak ležíš, roveň zvěři ubité 
od mnohých knížat zde! 

Kassius.   Antonie!... 
Antonius. Ach odpusťte mi, Kaje Kassie! 

Toť řekne nepřítel sám Caesarův; 
od přítele to chladná míra jest. 

Kassius. Nekárám vás pro chválu Caesara; 
leč jakou s námi chcete smlouvu mít? 
Zda chcete v počet přátel náležet, 
či máme bez vás jít svou cestou dál? 

Antonius. Ba tož jest, proč jsem vás bral za ruce; 
však shlídnuv na Caesara svážil jsem 
se od směru. Jsem všech vás přítelem, 
vás všechny miluji, tož doufaje, 
že udáte mi důvody, proč as 
a v čemže nebezpečným Caesar byl. 

Brutus. Ba, krutý byl by jinak pohled ten: 
my v tom tak vážné měli důvody, 
že vám, Antonie, ať byste byl 
syn Caesarův, by stačit musily. 

Antonius. A více nehledám; jen ještě tu 
mám na vás prosbu, abych na tržišti 
směl vystaviti jeho mrtvolu, 
a s řečnice, jak sluší příteli, 
při řádu pohřebném též promluvil. 



Brutus. Toť můžete, Marku Antonie! 
Kassius. Dovolte, Brute, slovo; – (stranou:) nevíte, 

co činíte; i nepřipusťte to, 
by mluvil při pohřbu Antonius. 
Či víte, kterak může popuzen 
lid býti řečí jeho? 

Brutus.  Dovoltež: 
já první na řečnici vystoupím 
a zjevím příčinu, proč Caesara 
jsme usmrtili; co Antonius 
pak bude mluviti, to osvědčím, 
že mluví s plným naším svolením; 
že připouštíme, aby Caesar byl 
obvyklým řádem slavně pochován. 
To víc nám prospěje, než uškodí. 

Kassius. Leč kdo zná výsledek? Já nejsem pro to. 
Brutus. Marku Antonie, zde vezměte 

si tělo Caesarovo! Tupiti 
nám nemáte v své řeči pohřebné, 
ač o Caesaru mluvit volno vám, 
co víte dobrého; pak řekněte, 
že činíte tak s naším svolením. 
A jinak s pohřbem nemáte nic mít. 
I mluvit budete s též řečnice – 
k níž právě jdu – až dokonám svou řeč. 

Antonius. Tak tomu budiž: nežádám já víc. 
Brutus. Chystejte tělo, a za námi přijďte! 

 Odejdou všichni, kromě Antonia. 
Antonius. Ach odpusť, krvavý ty země truple, 

že měkce lahodím těm masařům; 
ty, zříceninou nejstatečnějšího 
jsa muže, jenž kdy v proudu časův žil. 
Ó běda ruce, která cedila 
tu drahou krev! Nad tvými zvěstuji 
zde ranami (jež, němým rovně ústům, 
své rubínové rty otvírají, 
by prosily můj jazyk za hlas, slovo): 
na oudy lidstva sklesne prokletí; 
domácí vztek, spor lítý občanů 
vše částky přetěží Italie; 
se zkázou vejde krev tak v obyčej, 
a věci hrůzy zevšednějí tak, 
že matky budou smáti se, vidouce, 
jak války ruka dítky čtvrtí jim; 
ve zvyku činův krutých udusí 
se všechna lítost, a duch Caesarův, 
po pomstě sháněje se, po boku 
svém Čtětu42) maje z pekel horoucně 
vystouplou, bude v těchto končinách 
mocnářským hlasem vraždu hlásati 
i pustí feny války ze smeček, 



by po zemi ten zločin zdechlinou 
zapáchal lidskou, po pohřbu jež oupí. 

Vystoupí sluha. 
Oktavia Caesara jste sluhou, viďte? 

Sluha. Tak jest, Marku Antonie. 
Antonius. Psal jest mu Caesar, do Říma by přišel. 
Sluha. To psaní dostav, na cestě již jest: 

i kázal mi, bych ústně řekl vám... 
Spatře mrtvolu. 

Ó Caseare!... 
Antonius. Tvé kypí srdce; stranou jdi a plač! 

Žal, vidím, nakažuje; neb mé oko, 
v tvém státi vidouc perly žalosti, 
počíná mokvat. Na cestě tvůj pán? 

Sluha. Dnes noclehuje sedm mil od Říma. 
Antonius. Jeď rychle zpět a zjev mu, co se dálo. 

Zde truchlé, nebezpečné město Řím, 
nejisté ještě místo pro Oktavia; 
spěš odtud, zjev mu to! Ne, počkej chvíli! 
Zpět nepůjdeš, až tělo odnesu 
na náměstí: tam budu zkoumati 
svou řečí, kterak asi béře lid 
ten krutý výrod mužův krvavých; 
dle toho mladému Oktaviu 
máš podat zprávy, kterak stojí věc. 
Svou přispěj rukou!43) 

 Odejdou s Caesarovou mrtvolou. 
 

Výjev druhý. 
Tamže. Forum. 

Vstoupí Brutus i Kassius, a zástup měšťanů. 
Měšťané. Chcem vědět, proč; ať zvíme od vás, proč! 
Brutus. Pak pojďte, poslyšet mne, přátelé! – 

Vy, Kassie, zas jděte v ulici 
tam druhou, rozdělit těch zástupův. – 
Kdo mou chce slyšet řeč, zde zůstaniž; 
ti, co chtí za Kassiem, ať jdou s ním: 
a obecné udány důvody 
být mají, proč byl Caesar usmrcen. 

První měšťan. Já Bruta poslyším. 
Druhý měšťan.   Já Kassia; 

pak porovnáme jejich důvody, 
když každý uslyšíme pro sebe, 
jak dány budou! 
 Kassius odejde s částkou měšťanů. Brutus vystoupí na rostra. 

Třetí měšťan. Vystoupil čacký Brutus; ticho buď! 
Brutus. Vyčkejte v tichosti až na konec! 

Římané, rodáci, lásky vaše! Slyšte mne zastávati věc mou, a tiši buďte, byste uslyšeli. Na 
mou uvěřte mi čest i mějtež úctu ke cti mé, abyste mohli uvěřiti. Podlé věhlasu svého mne 
suďtež, a smysl sebeřte svůj, byste tím lépe usouditi mohli. Jest-li kdo v tom shromáždění, 
někdo, jenž drahým Caesara přítelem:44) k tomuž pravím, že Brutova láska k Caesaru 
nebyla menší, než láska jeho. A když se ten přítel otáže, proč proti Caesaru povstal Brutus, 



tať odpověď má: „Ne že jsem Caesara méně, ale že jsem Řím více miloval.“ Měli byste 
raději, aby Caesar živ byl a vy všichni pomřeli jakož otroci, nežli že Caesar mrtev, abyste 
všichni živi byli jakož mužové volní? Že mne Caesar miloval, oplakávám jej; že šťasten 
byl, z toho se těším; že byl chrabrý, za to jej ctím: ale že byl chtivý vlády, zabil jsem jej. 
Protož slzy pro jeho lásku; radost pro jeho štěstí; čest pro jeho chrabrost; a smrt pro jeho 
chtivost vlády. Kdo zde tak podlý, aby chtěl býti rabem? Je-liž který, ozvi se; neboť jej 
jsem urazil. Kdo zde tak surový, aby nechtěl býti Římanem? Je-liž který, ozvi se; neboť jej 
jsem urazil. Kdo zde tak ničemný, aby své vlasti nemiloval? Je-liž který, ozvi se; neboť jej 
jsem urazil. Činím přestávku pro odpověď. 

Všichni. Nikdo, Brute, nikdo. 
Brutus. Tedy nikoho jsem neurazil. Jáť Caesarovi neučinil víc, než vy byste museli učiniti 

Brutovi. Proč usmrcen, zaznamenáno na Kapitólu: neujímáno jeho slávě, pokud 
zasloužena; aniž přehnány přestupky jeho, pro kteréž utrpěl smrt. 

Vstoupí Antonius a jiní s Caesarovou mrtvolou. 
Tu jde mrtvola jeho, oželená od Marka Antonia, který, ač nepřiloživ ruky při jeho 
usmrcení, má ze smrti jeho míti prospěch – místo v obci volné: kdo z vás ho rovněž nebude 
míti? S tím odstupuji, že, jakož usmrtil jsem nejlepšího přítele svého pro blaho Říma, touž 
dýku mám na sebe sám, když se vlasti zalíbí, potřebí míti smrti mé! 

Měšťané. Živ buď Brutus! Živ a živ! 
První měšťan. Veďtež jej domů v slavném průvodu! 
Druhý měšťan. U jeho předka45) sochu jemu klaďte! 
Třetí měšťan. On budiž Caesarem! 
Čtvrtý měšťan. Ať tudíž Caesarova lepší část 

jest v Brutu ozdobena korunou! 
První měšťan. Veďmež jej domů s hlučným jásotem! 
Brutus. Rodáci... 
Druhý měšťan. Ticho! mlčte! Brutus mluví! 
První měšťan. Ticho pak! 
Brutus. Rodáci milí, nechtež, ať jdu sám! 

Mně k vůli buďte zde s Antoniem: 
čest tělu vzdejte Caesara, i ctěte 
řeč, již mu v slávu Mark-Antonius 
zde míti bude s naším svolením. 
I žádám vás, nechť nikdo neodchází 
než já, až skončí řeč Antonius. 
 Odejde. 

První měšťan. Hej! stůjte! slyšme Mark-Antonia! 
Třetí měšťan. Nechť na řečnici vstoupí: chcem jej slyšet. – 

Vystupte šlechetný Antonie! 
Antonius. Jsem, k vůli Brutovi, vám povinen... 
Čtvrtý měšťan. Co o Brutu to říká? 
Třetí měšťan.   Pravíť on, 

že, Brutu k vůli, nám všem povinen. 
Čtvrtý měšťan. Však radím, by zde špatně nemluvil 

o Brutu. 
První měšťan. Caesar tyran byl. 
Třetí měšťan.   Ba jistě: 

jsme blaženi, že Řím ho zbaven jest. 
Druhý měšťan. Již ticho! slyšme, co Antonius 

as říci může! 
Antonius. Statní Římané... 
Měšťané. Hej! ticho! slyšme jej. 



Antonius.   Ó přátelé, 
rodáci, Římané! popřejte sluchu! 
Jdu pohřbit Caesara, ne velebit. 
Co lidé zlého činí, žive po nich; 
čin dobrý bývá s kostmi pochován. 
Tak budiž s Caesarem. Šlechetný Brutus 
vám pravil: „Caesar vlády chtivý byl“; 
to pravda-li, těžký to prohřešek, 
a těžce jej i Caesar zaplatil. 
Zde s Bruta svolením i druhých všech 
(a Brutus zajisté jest hodný muž, 
i všichni druzí hodní muži jsou) 
přicházím řečnit k pohřbu Caesara. 
Byl spravedlivý, věrný přítel můj; 
leč Brutus dí, že vlády chtivý byl, 
a Brutus zajisté jest hodný muž. 
Do Říma přiveď mnoho zajatých, 
jichž výkup poklad obce naplnil: 
zda vlády chtivost jevil Caesar tím? 
Když chudí naříkali, slzel Caesar: 
máť vlády chtivost z látky tvrdší být; 
leč Brutus dí, že vlády chtivý byl, 
a Brutus zajisté jest hodný muž. 
Vy všichni viděli jste, kterak jsem 
o Luperkaliích mu královskou 
podával po třikráte korunu, 
již třikrát odpudil. To vlády chtivost? 
Leč Brutus dí, že vlády chtivý byl, 
a, bez odporu, jest on hodný muž. 
Jáť nemluvím, bych slova Brutova 
chtěl vyvracet; jsem zde, bych mluvil jen, 
co známo mi. Vy jednou všichni jej 
jste milovali, ne bez příčiny: 
nuž, co vám brání, po něm smutek mít? 
Ó rozvaho, ku zvěře prchla´s brudu,46) 
a lidé potratili rozumu! – 
Ó mějte se mnou strpení; neb jest 
mé srdce v rakvi zde u Caesara, 
i musím přestat, než se ke mně vrátí. 

První měšťan. V té řeči, tuším, mnoho rozumu. 
Druhý měšťan. Když kolem vezmete, přec křivda velká 

se stala Caesaru... 
Třetí měšťan. ...Že stala, páni? 

Mám strach, by horší po něm nepřišel. 
Čtvrtý měšťan. Zda všimli jste si? „Nechtěl koruny“; 

tož jisto, po vládě že nebažil. 
První měšťan. Když tak, zví mnohý, po čem toho loket. 
Druhý měšťan. Ta duše ubohá, hle, oči má 

od pláče jako oheň červené. 
Třetí měšťan. Nemáme v Římě nad Antonia. 
Čtvrtý měšťan. Teď pozor! počíná zas mluviti. 



Antonius. I včera Caesarovo bylo by 
se slovo světu ještě opřelo; 
zde leží nyní, aniž nejchudší 
se jemu nekoří. Ó pánové, 
já kdybych k tomu hleděl, srdce vám 
i mysl pudit ve vztek, bouření, 
toť křivdu učinil bych Brutovi 
a Kassiovi, kteří, jakož vám 
jest všechněm známo, hodní muži jsou. 
Však nechci křivdit jim; radš mrtvému, 
sám sobě, vám bych křivdu učinil, 
než křivdu mužům, již tak hodní jsou. 
Zde blánka, na ní pečeť Caesarova; 
ji v jizbě Caesarově našel jsem: 
toť jeho vůle poslední. Jen kdyby 
ten odkaz uslyšeli občané 
(jejž, odpusťte mi, nemíním zde číst), 
i přišli by, a Caesara mrtvého 
by rány líbali a šátky své 
posvátnou jeho krví smáčeli; 
ba žebrali by o vlas na památku; 
umírajíce o něm v odkazech 
by zmínili se, svému potomstvu 
jak drahé dědictví jej zůstavíce. 

Čtvrtý měštan. My chceme slyšet odkaz. Čtěte jej, 
Marku Antonie! 

Všichni.  Ten odkaz! odkaz! 
My odkaz chceme slyšet Caesarův. 

Antonius. Ó promiňtež mně, milí přátelé! 
Mně nelze čísti jej, a nevhod jest 
vám vědět, jak vás Caesar miloval. 
Vy lidé jste, ne z dřeva, z kamene; 
a kdybyste, jakž lidé, slyšeli 
tu vůli Caesarovu, toť by vás 
rozpálilo a vedlo v šílení. 
Jest líp vám nevědět, že dědici 
jste jeho; kdybyste to věděli, 
ó což by asi z toho povstalo? 

Čtvrtý měšťan. Ten odkaz, čtěte! chcem jej slyšeti, 
Antonie! Vy musíte nám číst 
ten odkaz; odkaz Caesarův! 

Antonius. Zda chcete poshovět? mít strpení? 
Přenáhlil jsem se, že jsem vám to řekl: 
strach mám, že mužům hodným ublížím, 
jichž dýky sklály Caesara; mám strach. 

Čtvrtý měšťan. Ti hodní muži! – – byli zrádcové!! 
Všichni. Tu vůli poslední! ten odkaz! 
Druhý měšťan. Padouši byli, vrahové. Ten odkaz! čtěte 

odkaz! 
Antonius. Tož nutíte mne, bych ten odkaz četl? 

Obstuptež tedy tělo Caesarovo, 



ať toho okáži, jenž odkaz činil. 
Mám sestoupit? Dáváte svolení? 

Všichni. Jen pojďte dolů! 
Druhý měšťan. Jen sestuptež! 

 On sestoupí s řečnice. 
Třetí měštan.   My vám v tom svolujem. 
Čtvrtý měšťan. Kruh udělejte! sestupte do kola! 
První měšťan. Dál od mar stůjte! dále od těla! 
Druhý měšťan. Ustupte z místa pro Antonia – 

pro přestatného to Antonia! 
Antonius. Nuž, netlačte se na mne! stůjte dál! 
Všichni. Nazpátky! z cesty! opřete se zpět! 
Antonius. Kdož máte slzy, připravte se nyní 

jich procedit! Ten všichni znáte plášť: 
mám na paměti posavad, když jej 
byl Caesar na sebe vzal poprvé; 
to v letní bylo večer; v jeho stanu 
v den onen, když nad Nervy47) zvítězil. 
Hle! zde jej projel dýkou Kassius; 
hle, jak jej Kaska natrh´ zavilý! 
Zde Brutus miláček jej probodl: 
a když svou ocel vyrval prokletou, 
hle, kterak za ní šla krev Caesarova, 
tož jako ze dveří se vyhrnouc, 
by přesvědčila se, zda Brutus to, 
jenž tak nerázně zaklepal, či ne. 
Neb víte, Caesarovým andělem 
že Brutus byl: ó suďte, bohové, 
jak převroucně jej Caesar miloval! 
Bod ten přenejvíc48) příkrý ze všech byl; 
neb šlechetný když Caesar spatřil jej, 
an bodá též: tuť nevděk, silnější 
než zrádců zbroj, jej zcela porazil; 
i puklo srdce jeho veliké, 
a pláštěm zhaliv tvář, u paty sochy 
Pompejovy, po nížto celou dobou 
krev srčela, paď Caesar veliký. 
Ó jaký pád to, milí krajané! 
Tu všichni padli jsme, vy, jako já, 
kdež zaplesala zrada krvavá 
nad námi. Ó vy nyní pláčete, 
a znamenám, jak útrpnosti vrub 
váš jímá cit: toť vzácné krůpěje. 
Ó duše dobré! Jak? vy pláčete, 
vidouce trhlý šat jen Caesarův? 
Sem hleďte! zde on sám, a jak vidíte, 
od zrádců znetvořen! 

První měšťan. Ó žalné podívání! 
Druhý měšťan. Ó Caesar šlechetný! 
Třetí měšťan. Ó strastný den! 
Čtvrtý měšťan. Ti lotři! zrádcové! 
První měšťan. Ó pohled nejvýš krvavý! 



Druhý měšťan. My pomstu chceme, pomstu! Vzhůru! – hledejte jich; – palte – šmahem! – 
Třískejte – zabte je! – ať žádný živ není zrádce! 

Antonius. Postůjtež, občané! 
První měšťan. Hej, ticho! Slyšte šlechetného Antonia! 
Druhý měšťan. Chcem jej slyšet, chceme za ním jít, 

chceme s ním umřít. 
Antonius. Ó milí přátelé vy předrazí, 

ó nedejtež mi zachvátiti se 
v tak přenáhlený příval zbouření; 
ten skutek od hodných se mužův stal; 
a jaké osobní jich příkoří, 
jímž k činu vedeni, ach, neznám já: 
jsouť oni moudří, hodní mužové, 
a neopominou vám důvodně 
se zodpovídat. Nejsem, přátelé, 
já zde, bych uchvacoval srdce vám; 
i nejsem řečník, jaký Brutus jest, 
jsem, jak mne znáte, přímý, sprostý muž, 
jenž rád mám přítele: to předobře 
ti vědí, kteří mluvit o něm vůbec 
mi dovolili. Nemámť důvtipu,49) 
ni slov, ni vážnosti a přednosu, 
ni výrazu, ni moci řečnění, 
bych lidskou bouřil krev: jen prostě mluvím 
a říkám vám, co sami víte již, 
i ukazuji rány drahého  
vám Caesara, ta ústa ubohá, 
ach němá, ubohá, by mluvila 
na místě mém. Já kdybych Brutem byl, 
a Brutus zas Antoniem, tož jiný 
byl by Antonius, jenž mysl vám 
by rozrejnil50) a po jazyku dal 
do každé rány Caesaru, až, hnuto, 
by Říma kamení se zbouřilo. 

Měšťané. Chcem zbouření. 
První měšťan.  Zapalme Brutův dům! 
Třetí měšťan. Pryč odtud! pojďte spiklých vyhledat! 
Antonius. Jen, občané, pak slyšte! slyšte mne! 
Všichni. Hej, ticho, slyšen buď Antonius, 

přešlechetný Antonius! 
Antonius. Aj přátelé! 

Vy jdete činit, aniž víte co: 
čím Caesar lásky té si zasloužil? 
Ach, vy to nevíte! nuž, říci vám 
to musím tedy: – zapomněli jste 
na odkaz, o němž vám jsem pověděl. 

Všichni. Ba pravda; – odkaz: – stůjme; slyšme odkaz. 
Antonius. Zde odkaz, s Caesarovou pečetí. 

Každému dává Říma měšťanu, 
každému, drachem sedmdesát pět! 

Druhý měšťan. Šlechetný Caesar! – pomsta za smrt jeho 
Třetí měšťan. Královský Caesar! 



Antonius. Jen trpělivě slyšte! 
Všichni.   Ticho pak! 
Antonius. A ještě víc: procházky všechny své 

vám odkázal, besídky soukromé 
i nově vysazené štěpnice 
s té strany Tibra;51) zanechal jich vám 
i vašim dědicům na věčné časy, 
v obecné veselení, byste v nich 
se procházeli a se bavili. 
Toť Caesar byl! Kdy přijde takový? 

První měšťan. Ba nikdy, nikdy. – Pojďte! pryč a pryč! 
Na místě svatém jeho mrtvolu 
již spalme, hlavněmi pak zapalmež 
těch zrádcův domy! Vzhůru s mrtvolou! 

Druhý měšťan. Jděte pro oheň! 
Třetí měšťan. Strhejte stolice! 
Čtvrtý měšťan. Strhejte okenice, lavice 

i všechno napořád! 
  Odejdou měšťané s mrtvolou. 
Antonius. Nuž, ať to působí! Jsi, zkázo, v chodu; 

běh svůj dle vůle mějž! – 
 Vstoupí sluha. 

Jak, hochu, jest? 
Sluha. Oktavius je, pane, v Římě již. 
Antonius. A kde? 
Sluha. Je v domě Caesarově s Lepidem. 
Antonius. Tož k němu tudíž půjdu v návštěvu. 

Přichází vhod. Je štěstí veselo, 
a v dobré míře své nám všeho dá. 

Sluha. Já slyšel pravit jej, že Kassius 
a Brutus odjeli jak šílení 
Římskými branami. 

Antonius.  Již od lidu 
se dověděli asi, kterak jsem 
jej zbouřil. Doveď mne k Oktaviu! 

  Odejdou. 
 

Výjev třetí. 
Tamže. Ulice. 

Vstoupí Cinna, básník.52) 

Cinna. Sen měl jsem v tuto noc, že s Caesarem 
jsem kvasil. Tížíť věci neblahé 
mou obraznost. Nerad bych ze dvěří; 
a přec mne něco pudí ven. 

  Vstoupí měšťané. 
První měšťan. Jak vám říkají? 
Druhý měšťan. Kam to jdete? 
Třetí měšťan. Kde zůstáváte? 
Čtvrtý měšťan. Jste ženatý, či mládenec! 
Druhý měšťan. Dejte každému odpověď – žádné kličky! 
První měšťan. Ano a zkrátka. 
Čtvrtý měšťan. Ano a moudře. 



Třetí měšťan. Ano a s pravdou ven, sic bude zle. 
Cinna. Jak mně říkají? Kam to jdu? Kde zůstávám? Jsem-li ženatý, či mládenec? Pak mám 

každému dát odpověď, bez kliček a zkrátka, moudře a s pravdou ven! Nuž odpovídám 
moudře: Jsem mládenec. 

Druhý měšťan. To tolik, jako bych řek´: „Blázen, kdo se žení.“ Vy chcete, abych vám za to 
nabančil; mně se zdá. Mluvte dál – bez kliček! 

Cinna. Bez kliček, jdu na pohřeb Caesarův. 
První měšťan. Jako přítel, či nepřítel? 
Cinna. Jako přítel. 
Druhý měšťan. Nu, to odpověď bez kliček. 
Čtvrtý měšťan. A kde zůstáváte? Zkrátka! 
Cinna. Zkrátka, zůstávám u Kapitólu. 
Třetí měšťan. Vaše jméno, pane! s pravdou ven! 
Cinna. S pravdou ven, mé jméno jest Cinna. 
První měšťan. Trhejte ho na kusy! je spiklý! 
Cinna. Jsem Cinna básník; jsem Cinna básník. 
Čtvrtý měšťan. Trhejte ho za jeho bídné verše! trhejte ho za jeho bídné verše! 
Cinna. Nejsem já Cinna spiklý! 
Druhý měšťan. Co škodí! má jméno Cinna: jen to jméno mu ze srdce vyškubte; pak s ním 

zatočte, ať jechá! 
Třetí měšťan. Trhejte ho! trhejte ho! Pojďte! sem hlavně! hej! oharky! K Brutovi, Kassiovi! 

popalte všechno! Jedni tam, kde dům Deciův; jiní, kde Kaskův; jiní, kde Ligariův! Pryč a 
pryč! 

  Odejdou. 
 

Jednání čtvrté. 
Výjev první. 

Opět Řím. Pokoj v domě Antoniově.53) 

Antonius, Oktavius a Lepidus, sedíce u stolu. 
Antonius. Smrt tedy těm! Jich napsána zde jména. 
Oktavius. Váš bratr též ať umře; Lepide, 

zda svolujete? 
Lepidus. Ano, svoluji. 
Oktavius. Nuž, napište jej též, Antonie! 
Lepidus. S tou výminkou, by nežil Publius,54) 

jenž vaší sestry syn, Antonie! 
Antonius. Ať není živ; hle, odsuzuji jej 

tím škrtnutím. Však jděte, Lepide, 
v dům Caesarův, a vůli poslední 
sem přineste: i usnesem se pak, 
co as dá okrojit se z odkazu. 

Lepidus. Jak? zda vás tady najdu? 
Oktavius. Buď tady, buď na Kapitólu. 
  Odejde Lepidus. 
Antonius. To člověk planý jest a k ničemu, 

leč ku posýlkám. Zdali záhodno, 
kdež nyní svět se dělí v trojí část, 
by dostal třetinu? 

Oktavius.  Vy tak jste myslil: 
i přibral jste hlas jeho, kdo má k smrti 
být psán v tom černém našem kletby soudu. 



Antonius. Já více dní jsem spatřil, nežli vy, 
Oktavie! Ač kladem hodnosti 
na muže toho, bychom řečí zlých 
si ulehčili břímě: nemáť on 
jich jinak, leč jak osel zlato nést, 
by hekal upocen v tom klopotu, 
hnán aneb veden, kamž mu kážeme: 
a když nám poklad donese, kam chceme, 
pak s něho sejmem břímě a jej zpět 
jak osla holého zas odženem, 
by stříhal ušima a po drahách 
si trávu rval. 

Oktavius. Nuž, mějte vůli svou; 
však udatný jest vojín, zkušený. 

Antonius. To též můj kůň, Oktavie! a za to 
mu vykazuji hojně obroku: 
jeť tvorem, jejžto učím válčiti, 
stát, obracet i pádit ku předu; 
však těla jeho pohyb duch můj řídí. 
Nic více, jednak, není Lepidus. 
On učen, cvičen, bádán musí být: 
brach duchem suchoparný, který živí 
se věcmi, uměním a padělky, 
jež módou jemu počínají být, 
když vyšly z obyčeje, od jiných 
již obnošeny. O něm nemluvtež 
leč jak o nářadí. A nyní slyšte 
o věcech velikých, Oktavie. 
Brutus a Kassius voj sbírají: 
jim rychle musíme se postavit. 
I proto sebeřme své spojence, 
pak, dobré činíce si přátele, 
nejlepších prostředků svých napněmež; 
a tudíž sedněm v poradu, jak tajných 
nejlépe odkryt věcí, a jak zjevným 
se nebezpečím opřít s jistotou. 

Oktavius. Tak čiňme! na ráně jsme útokům, 
kdež nepřátel dav štěká vůkol nás.55) 
A mnozí, co se smějí, bojím se, 
že v srdcích svých roj zkázy skrývají. 

  Odejdou. 
 

Výjev druhý. 
Před Brutovým stanem, v táboru nedaleko Sard. 

Bubnování. Vstoupí Brutus, Lucilius, Lucius a vojáci;Titinius a Pindarus se s nimi potkají. 
Brutus. Hej, stůjte! 
Lucilius. Hej, heslo! stůjte! 
Brutus. Jak jest, Lucilie? Zda blízko Kassius? 
Lucilius. Jest při ruce; i přišel Pindarus, 

od pána svého vzdát vám pozdravu. 
  Pindarus Brutovi odevzdá psaní.56) 



Brutus. Vhod jeho pozdravení. – Pindare, 
váš pán, buď změněn sebou sám, buď jiných 
zlou přísluhou, mně platných příčin dal 
ku přání, aby věci, jež se staly, 
se byly nestaly. Však, zde-li jest, 
mně dosti učiní. 

Pindarus. Jáť nepochybuji, že šlechetný 
můj pán se prokáže vám, jaký jest, 
pln vážnosti a pocty. 

Brutus.  Pochyby 
té o něm není. – Na slovo, Lucilie! 
Jak přijal vás, mi dejte věděti. 

Lucilius. Tož se zdvořilým dosti uctěním; 
však ne s tím důvěrnosti znamením 
ni s volným, přátelským tím hovorem, 
jak před tím býval jeho obyčej. 

Brutus. Zde vroucího jsi popsal přítele, 
jenž chladne. Stále věz, Lucilie, 
když láska počne chladnout k úpadu, 
užívá poklon dvorně nucených. 
Upřímná, prostá věrnost nezná kliček: 
leč licoměrní, rovni prudkým koním; 
ti jeví švárnost, oheň slibují; 
jak mile krvavou však ostrohu 
zakoušet mají, tudíž sklopují 
svou hřívu a, co herky líčené, 
ve zkoušce klesají. Jde jeho voj? 

Lucilius. Dnes hodlají být v Sardách noclehem. 
Tož větší částka, jízda veškera, 
přichází s Kassiem. 

  Pochod za jevištěm. 
Brutus.  Slyš! již tu jest. – 

Vstříc jemu slušným jděte pochodem! 
  Vstoupí Kassius a vojáci. 
Kassius. Stůj! 
Brutus. Stůj! Dejte heslo dál! 
  (Za jevištěm: Stůj! – Stůj! – Stůj!) 
Kassius. Můj čacký bratře, ukřivdil jste mi. 
Brutus. Ó suďte, bozi! Zdali křivdím kdy 

nepřátelům? Jakž jinak bratrovi 
bych křivdil? 

Kassius. Brute, vaším střízlivým 
tím tvářením se křivdy skrývají; 
když ty činíte... 

Brutus.  Budiž, Kassie, 
vám libo, z ticha vésti stížnost svou! 
Známť já vás dobře. Obojím před vojskem, 
jež při nás lásku jen by vídat mělo, 
se nehádejme! Odejít jim kažte; 
pak rozložte v mém stanu, Kassie, 
svůj stesk, i vyslyším vás. 



Kassius.   Pindare, 
ať naši vůdci odtud odvedou 
své šiky trochu dál! 

Brutus.  Lucilie, 
vy totéž kažte; a pak nikomu 
nedejte jíti k stanu našemu, 
až naše rozmluva se dokoná! 
Stráž mějtež u vchodu Titinius 
a Lucius! 

  Odejdou. 
 

Výjev třetí. 
Uvnitř stanu Brutova. 

Lucius  a Titinius v malé odtud vzdálenosti. Vstoupí Brutus a Kassius. 
Kassius. Jak ukřivdil jste mi, tím patrno, 

že od vás odsouzen byl Lucius Pella 
a potupením značen, proto že 
od Sardských tady přijal úplatek; 
můj dopis, kdežto jsem vás za něj prosil, 
neb jsem já muže znal, byl zavržen. 

Brutus. Sám jste si křivdil, že jste v takovém 
psal případu. 

Kassius. V čas, jakýž nynější, 
vhod není, aby každý poklések 
hned páčen byl. 

Brutus.  Nechť zrovna, Kassie, 
vám povím, že vy sám jste rozkřičen, 
jak vás i svrbí dlaň, jak šantroče 
od nedůstojných zlato béřete 
za úřady. 

Kassius. Jak? že mne svrbí dlaň? 
Vy víte, že jste Brutus, jenž to díte, 
sic, u všech bohův, poslední by bylo 
to slovo vaše. 

Brutus. Jméno Kassia 
svou poctou zakrývá tu podkupnost, 
a protož hlavu halí přísný trest. 

Kassius. Že přísný trest?! 
Brutus. Ať Marc, ať Idus v Marci v paměti 

vám tanou! Zdali velký Julius 
pro právo nekrvácel? Který bídník 
se těla jeho tknul, jej probodl, 
a ne pro právo? Mělť by někdo z nás, 
již toho světa muže prvního 
jsme zabili, že hájil lupiče – 
my měli bychom nyní hamižným 
své prsty pokáleti podkupem, 
a zaprodávat mocnou prostoru 
svých důstojenství velkých za tolik 
té trety, co jí možno shrábnout tak? 
Radš pes bych byl a štěkal na měsíc, 
než Říman takový. 



Kassius.  Však neštěkejte57) 
vy na mne, Brute! Tohoť nesnesu. 
Sám zapomínáte se nad sebou, 
mne hradbou svíraje; jsemť vojín já, 
a starší v službě – zdatnější než vy, 
bych kladl výminky. 

Brutus. Ó jděte vy; to nejste, Kassie! 
Kassius. To jsem. 
Brutus.  A já řku, nejste. 
Kassius.    Nepuďtež 

mne více; mohl bych se zapomenout; 
své dbejte spásy; dál mne nezkoušejte! 

Brutus. Pryč, lehký člověče! 
Kassius. Zda možná? 
Brutus.  Slyšte mne! chciť promluvit. 

Mám vaší prudké vášni povolit? 
se děsit, kdy zrak třeští šílenec? 

Kassius. Ó bozi! bozi! to vše snášet mám? 
Brutus. To vše? ba víc! Jen zuřte, zpyšnělé 

až pukne srdce vám: svým jděte rabům 
ukázat, jak jste prchliv; otrokům 
svým třást se dejte! Mám se poddat já? 
mám já vám hovět? stát a kroutit se 
po mračné vaší zvůli? U všech bohův, 
nechť zažijete jedu žluči své, 
i třebať pukna, neboť od toho 
mi dne jen k žertu, k smíchu budete 
svým vosím sršením. 

Kassius.  Až na to došlo? 
Brutus. Vy pravíte, že lepší vojín jste: 

aj ukažte to, spravděte svou chloubu, 
a velká z toho bude rozkoš má. 
Neb co se týče mne, chci mile rád 
od mužův zdatných bráti učení. 

Kassius. Vy každým křivdíte mi spůsobem; 
ba křivdíte mi, Brute: pravil jsem, 
že „starší“ vojín – „lepší“ nikoliv; 
zda řek´ jsem „lepší“? 

Brutus.   Pakli jste tak řekl, 
já na to nedbám. 

Kassius.  Caesar, když byl živ, 
by nebyl směl mne takto popudit! 

Brutus. Ó mlčte, mlčte! nebyl byste směl 
jej takto dráždit. 

Kassius. Že bych nebyl směl? 
Brutus. Ba nikdy! 
Kassius.  Jak že? nesměl dráždit jej? 
Brutus. Jak živ jste, nebyl byste směl. 
Kassius. Na lásku nespoléhejte se mou 

přes příliš; moh´ bych něco učinit, 
co by mne hnětlo. 



Brutus.  Již jste učinil, 
co hněsti by vás mělo. Nejde strach 
mi z těchto hrozeb vašich, Kassie! 
Tak mocně poctivostí zbrojen jsem, 
že mimo mne jdou, jako vítr planý, 
na nějžto nedbám. Poslal jsem já k vám 
pro částku zlata: odepřel jste ji; 
a cestou mrzkou peněz dobývat 
já neumím. Jak nebe nade mnou, 
radš ze svého bych srdce peněz bil, 
svou vlastní za drachmy bych cedil krev, 
než abych z tuhých rukou rolníků 
rval křivým spůsobem jich bídný tret. 
Já pro zlato k vám poslal, abych platil 
své legie; což odepřel jste mi: – 
zda čin to důstojný byl Kassia? 
Zda já bych Kaju Kassiovi tak 
byl odvětil? Nuž, jestli Markus Brutus 
tak lakomý kdy bude, mizerné 
by grešle zavíral před přátely, 
pak, bozi, chystejte vše hromové 
své klíny, rozdrtit ho na kusy! 

Kassius. Já nic vám neodepřel. 
Brutus.   Odepřel! 
Kassius. Však ne; jen blázen byl, kdož ode mne 

tak zpět vyřídil. – Brutus prorval srdce mé: 
máť snášet přítel vady přítele; 
mé Brutus činí většími, než jsou. 

Brutus. To nečiním, leč teprva, když na mně 
je provádíte. 

Kassius. Nemáte mne rád. 
Brutus. Jen vaše chyby v nenávisti mám. 
Kassius. Zrak přátelský by nikdy nemohl 

chyb vidět takových. 
Brutus.  Zrak lichotníka 

by neviděl jich, třebať obrovskými, 
jak Olymp vysoký, se jevily. 

Kassius. Ó pojď, Antonie! i mladý ty 
Oktavie, ó pojdiž! z Kassia 
svou pomstu jediné si vezmětež; 
neb světa nabažil se Kassius: 
jsa v záští toho, jejžto miluje; 
od bratra svého vzdorem popuzen, 
po rabsku plísněn; kdežto na všechny 
se chyby číhá, a ty v zápisky 
se kladou, z paměti pak učeny, 
by vrhly se mi pod zuby. Ó svou 
bych já si duši z očí vyplakal! – 
Zde dýka a zde nahá prsa má; 
v nich srdce, bohatší nad Pluta báň, 
nad zlato dražší: jsi-li Římanem, 
je vyrvi! zlata odepřev dám srdce. 



Jen bodni, Caesaru jak´s učinil; 
neb vím, že ve svém záští největším 
víc miloval´s jej, než kdy Kassia. 

Brutus. Svou dýku zastrčte! I zlobte se, 
když vám se ráčí; mějž to vůli svou; 
jak libo vám jest, učiňtež: a úkor 
buď vážen za vrtoch. Ó Kassie, 
jste spřažen s beránkem, v němž hněvivost 
chována tak, jak oheň v křemeli, 
jenž, naražen jsa, kvapnou jeví jiskru, 
i chladne hned. 

Kassius.  Žil proto Kassius, 
by svému Brutu k žertu, v posměch byl, 
když hoře rozmrzí jej i krev zlá? 

Brutus. Též ze mne zlá jen krev tak mluvila. 
Kassius. Tož připouštíte? Ruku svou mi dejte. 
Brutus. I srdce své. 
Kassius.  Ó Brute... 
Brutus.   Nuž, co jest? 
Kassius. Nemáte lásky dost, mi shověti, 

když prchlost, po mé matce zděděná, 
mne strhne, že sám zapomínám sebe? 

Brutus. Ba ano, Kassie; a budoucně, 
když prudký k svému Brutu budete 
přes příliš, pomyslíť, že matka z vás 
tak hartusí, a vám to promine. 

  Hluk za jevištěm. 
Básník (venku).58) Nuž, pusťte mne tam; abych spatřil vůdce: 

hněv mají na sebe, i nevhod jest, 
jich nechat samotných. 

Lucilius (venku).  Nesmíte k nim. 
Básník (venku). Zabránit mi to může jenom smrt. 
  Vstoupí básník. 
Kassius. Nu což? co jest? 
Básník. Ó hanba, vůdcové, co myslíte? 

Milujte se a buďte přátelé, 
jak slušno na dva muže takové! 
Víc let, než vy, zná jistě oko mé. 

Kassius. Ha, ha! jak sprostě rymuje ten cynik! 
Brutus. Pryč, chlape! nestydatý, kliďte se! 
Kassius. Aj Brute, nechte ho! tenť jeho spůsob. 
Brutus. Chci jeho svémrav, kdy s ním přijde v čas; 

co vojně do těch bláznů klinkavých? 
Pryč, brachu! 

Kassius. Jděte po svých! kliďte se! 
  Odejde básník. 
  Vstoupí Lucilius a Titinius. 
Brutus. Lucilie! Titinie! ať již 

od vůdcův chystán nocleh zástupům! 
Kassius. Pak přijďte hned, a s sebou přiveďtež 

Messálu! 
  Odejdou Lucilius a Titinius. 



Brutus. Číši vína, Lucie! 
Kassius. Jáť nepomyslil, že byste se tak 

byl mohl rozzlobit. 
Brutus.  Ó Kassie, 

jsemť mnohým kormoucením choroben. 
Kassius. V své života moudrosti nejednáte, 

se poddávaje zlého náhodám. 
Brutus. Nesnáší nikdo lépe zármutku: – 

jest mrtva Portia. 
Kassius.  Jak, Portia? 
Brutus. Jest mrtva. 
Kassius.  A já ušel živ a cel, 

kdež tak jsem napříč vám se postavil? 
Ó ztráta k nesnešení důtklivá! – 
Nač zemřela? 

Brutus. Strast mého odchodu, 
a žalost, mladý že Oktavius 
a Mark-Antonius tak zmocněli 
(neb s její smrtí přišla zpráva ta) – 
toť pomátlo ji; a když služební 
pryč byli od ní, oheň požřela.59) 

Kassius. Tak skonala? 
Brutus.  Ba tak. 
Kassius. Ó nesmrtelní bohové! 
  Vstoupí Lucius s vínem a svícemi. 
Brutus. Již o ní nemluvte! – Sem číši vína! – 

V tom, Kassie, vše záští pochovám. 
  Pije. 
Kassius. Mé srdce žíznivo po přípitku 

tom šlechetném. – Nalejte, Lucie, 
až víno číší překypí. Dost nelze 
mi napiti se lásky Brutovy. 

  Pije. 
  Vrátí se Titinius; s ním Messála. 
Brutus. Jen sem, Titinie! – i buďte, dobrý 

Messálo, vítán! – Nyní okolo 
té svíce v dýchánek se posaďmež, 
a přemítejme, čeho potřebí. 

Kassius. Již tedy, Portie, jsi skonala? 
Brutus. Nic více o tom, prosím vás. – 

Messálo! dopisy jsem obdržel, 
že Mark-Antonius a mladistvý 
Oktavius již táhnou proti nám 
sem dolů s mohutnými zástupy 
a ku Filippům kloní výpravu. 

Massála. Já dopisy mám téhož obsahu. 
Brutus. Co v nich jest více? 
Messála.   Že Oktavius 

a Mark-Antonius i Lepidus 
vypsáním a pak vynešením klatby 
as ke stu zhladili senátorů. 



Brutus. V tom neshodují se nám dopisy: 
mé vypravují, že senátorův 
jest sedmdesát, kteří skonali 
vypsáním jejich, také Cicero. 

Kassius. I Cicero? 
Massála.  Jest mrtev Cicero, 

a tož tím klatby jejich rozpisem. – 
Zda, pane, nějakých jste dopisův 
dostával o své choti? 

Brutus.  Ne, Messálo! 
Messála. Ni v listech vašich žádná o ní zvěsť?60) 

Brutus. Messálo, žádná. 
Messála.  Toť mi divno jest. 
Brutus. Co tak se ptáte? Čili v psaních svých 

slyšíte něco o ní? 
Messála.  Pane, nic. 
Brutus. Nuž, jak jste Říman, pravdu řeknětež! 
Messála. Pak jako Říman sneste pravdy zvěsť: 

ba skonala, tož divným spůsobem. 
Brutus. Buď blahá, Portie! – Smrt podíl náš, 

Messálo! Na mysli vždy mívaje, 
že smrtí sjíti musí jedenkrát, 
též trpělivost mám teď k snášení. 

Messála. Tak snáší velké strasti velký muž. 
Kassius. Jak vás, i mne tak učí umění; 

přec nesnesla by to tak mysl má. 
Brutus. Leč nyní k naší věci! – Což myslíte, 

by táhlo se v tu chvíli k Fillipům? 
Kassius. Já nejsem pro to. 
Brutus.   Důvod váš? 
Kassius.     Jest ten: 

jeť lépe, nepřítel by hledal nás; 
vysílí takto – sobě na škodu – 
své prostředky, a vojsko unaví, 
kdež my, ležíce tiši, pokoje 
i obranné křepkosti nabudem. 

Brutus. Leč důvod dobrý couvnout musí lepším. 
Lid, od Filipp až tady po ten kraj, 
nám nucenou jen jeví oddanost; 
neb poplatek nám dával reptaje. 
Tím krajem potáhne-li nepřítel, 
tam větší jemu síly přibude, 
a rozmnožen i s čerstvým zápalem 
pak postoupí. Ten zisk mu přerveme, 
když tamto u Filipp mu vejdeme 
my v ústřety, ten lid zde za sebou. 

Kassius. Poslyšte, milý bratře! 
Brutus.   Dovoltež! – 

Pak sluší povážit, že přátel svých, 
co možná bylo, jsme již sehnali; 
jest přepln počet našich zástupův, 
věc naše dospělá. Nepřátelé 



dnem každým vzrůstají; my, na výši 
již jsouce, blížíme se ke sklonu. 
Též v lidských věcech přítok, odtok jest: 
kdo zproudu hledí, veden bývá k štěstí; 
ten promeškán-li, plavba života 
již vázne všechna v mělku, v klopotách. 
Plovouce nyní mořem vzedmutým, 
musíme s proudem, dokud slouží nám, 
sic pozbudeme svého nákladu.61) 

Kassius. Nuž, podlé vaší vůle, ku předu; 
my sami postoupíme, abychom 
tam u Filipp se s nimi setkali. 

Brutus. Noc přistihla náš hovor hluboká, 
a potřebám svým poddat příroda 
 se musí: malého jen oddechu 
jí skoupě popřejem. Zda ještě víc, 
co říci nám? 

Kassius. Nic více. Dobrou noc! 
Hned z rána vstanem, a pak na pochod! 

Brutus. Můj kaftan,62) Lucie! 
 Odejde Lucius. 

  Messálo milý, 
zdráv buďte! – Dobrou noc, Titinie! – 
Můj čacký Kassie, již dobrou noc! 
i spěte dobře! 

Kassius. Drahý bratře můj! 
Ó jak byl počátek té noci zlý! 
Ať nikdy nerozdvojí duší našich 
podobná hádka! Brute, nikdy víc! 

Brutus. Vše zase dobře jest. 
Kassius.   Nuž, dobrou noc, 

můj vůdce! 
Brutus. Dobrou noc vám, milý bratře! 
Titinius a Messála. I dobrou noc již, Brute, vůdce náš! 
Brutus. Nu, zdrávi buďte všichni vespolek! 
  Odejdou Kassius, Titinius a Messála. 
  Vrátí se Lucius, s kaftanem. 
Brutus. Dej sem ten kaftan! Kde jest nástroj tvůj?63) 

Lucius. Zde, ve stanu. 
Brutus.  Jak? mluvíš ospale? 

Však nemám ti to za zlé, chuďase; 
předlouho bděl jsi: volej Klaudia 
i druhé z lidu mého; chci to mít, 
by na poduškách spali v stanu mém. 

Lucius. Varro a Klaudie! 
  Vstoupí Varro a Klaudius. 
Varro. Volá můj pán? 
Brutus. Nuž, hoši, ležte v stanu mém a spěte! 

Jeť možná, že vás brzo zbudím zas, 
jít v pořízenou k bratru Kassiu. 

Varro. Ráčíte-li, my postojíme zde, 
a bdíti budem k vašim posluhám. 



Brutus. Toť nechci: lehněte si, milí hoši! 
Jeť možná, že svůj změním úmysl.64) 
Hle, Lucie, zde kniha, které jsem 
se tolik nahledal: a zastrčil 
jsem do kapsy ji svého kaftanu. 

  Sluhové si lehají. 
Lucius. Já věděl, pane, že jste mi jí nedal. 
Brutus. Měj, dobrý hochu, se mnou strpení; 

mne opouští teď často paměť má. 
Zda mdlé své oči bdělé udržíš 
as na chvilku, kdež na svůj nástroj zde 
mi jeden či dva kousky zahraješ? 

Lucius. Když, pane, libo vám. 
Brutus.   Toť, hochu, jest. 

Viď, soužím tě? Ty však to činíš rád. 
Lucius. Jsemť, pane, povinen. 
Brutus.   Však neměl bych 

snad sílu povinnosti žádati; 
vím, že se ráda vyspí mladá krev. 

Lucius. Vždyť jsem se, pane, vyspal dosti již. 
Brutus. To dobře; a máš spáti na novo. 

Však nebudu tě dlouho držeti: 
živ budu-li, dobrým ti odplatím. 

Hudba a píseň. 
Zpěv ospalý. – Ó spánku vraždivý! 
své olověné žezlo na hocha 
ty kladeš mého, kterýž tobě hude? – 
Ó brachu milý, dobrou noc! Té nechci 
ti činit křivdy, bych tě probudil. 
Tím klemžením bys nástroj zlomil: pryč ti 
jej vezmu. Hochu dobrý, dobrou noc! – 
I podívám se, podívám – zda není 
list založený,65) kde jsem čísti přestal? 
Zde jest to, tuším. 

Sedne. 
Vstoupí duch Caesarův. 

Jak špatně svíce hoří! – Ha, kdo to? 
Toť, tuším, slabota mých očí jest, 
jež obludný mi tvoří tento zjev! 
Jde ke mně blíž. – Jsi bytost pravdivá? 
jsi jakýs bůh? jsi anděl čili ďábel, 
jímž krev mi křehne, a jímž vlasy jdou 
mi vzhůru? Kdo jsi, mluv? 

Duch.    Zlý duch tvůj, Brute! 
Brutus. Nač přicházíš? 
Duch.   Bych tobě pověděl, 

že u Filipp mne spatřit máš. 
Brutus. Nuž, opět že tě spatřím? 
Duch.    Ano, u Filipp. 
  Duch zmizí. 
Brutus. Tož u Filipp chci tebe spatřiti. – 

Ty mizíš nyní, když jsem nabyl srdce: 



rád bych já více s tebou, duchu zlý, 
byl pohovořil. – Hochu, Lucie! – 
Hej, Varro, Klaudie! hej vztávejtež! – 
Nuž, Klaudie! 

Lucius. Jsou struny, pane, špatně laděny. 
Brutus. Onť myslí, že svůj nástroj posud má. – 

Aj, vzhůru, Lucie! 
Lucius. Pane! 
Brutus. Měl´s, Lucie, sen jakýs, že jsi tak 

byl povykřikl? 
Lucius. Pane, nevímť já, 

že bych byl vykřikl. 
Brutus.  Ba, křičel jsi. 

Zda´s něco viděl? 
Lucius.  Pane, ničehož. 
Brutus. Spi zase, Lucie! – Hej, Klaudie! 

Aj hochu, vstaň! 
Varro. Pane! 
Klaudius. Pane! 
Brutus. Proč tak jste, hoši, zkřikli ze spaní? 
Varro a Klaudius. Že, pane, my? 
Brutus.   Ba! viděli jste něco? 
Varro. Jáť, pane, ničeho jsem neviděl. 
Klaudius. Já též ne, pane! 
Brutus.   Jděte pozdravit 

mi bratra Kassia: a vyřiďtež, 
by napřed táhl se svým vojskem v čas; 
že za ním půjdem. 

Varro a Klaudius. Pane, stát se má. 
  Odejdou. 
 

Jednání páté. 
Výjev první. 

Planiny Filippské. 
Vstoupí Oktavius, Antonius a jejich vojsko. 

Oktavius. Doufání naše teď, Antonie, 
se plní. Pravil jste, že nepřítel, 
nesejda dolů, bude držeti 
ty pahrbky a vyšší dědiny. 
Leč jinak jest: voj jejich při ruce, 
by tady u Filipp nás vyzvali, 
před ptáním dadouce nám odpověď. 

Antonius. Ó mlčte! vnikám v jejich utrobu, 
i vím, proč takto činí: rádi by 
míst jiných dosedli, a dolů jdou 
s tím honosením plným přístrachu, 
myslíce, tímto fochem utvrdit 
nás v domnění, že mají srdnatost; 
však není tomu tak. 

  Vstoupí posel. 
Posel.   Již chystejte 

se, vůdcové! Se statnou nádherou 



sem tíhne nepřítel, i vyvěšen 
jest jeho prapor bitvy krvavý, 
a něco strhne se v ten okamžik. 

Antonius. Svůj zvolna veďte voj, Oktavie, 
již popřed levou stranou roviny. 

Oktavius. Já pravou stranou; levou měj si ty! 
Antonius. Proč se mi příčíte v té rozhodě? 
Oktavius. Nic nepříčím se vám; leč chci tak mít. 
  Pochod. 
  Bubnování. Vstoupí Brutus, Kassius a jejich vojsko; Lucilius, Titinius, Messála a 

jiní. 
Brutus. Hle, oni stojí, chtíce rozmluvu. 
Kassius. Titinie, zde stůjte! v rozpravu 

my předstoupíme. 
Oktavius.  Nuž, Antonie! 

zda máme dáti k bitvě znamení? 
Antonius. Ne, Caesare: čekejmež útoku! 

V před pojďte! vůdcové chtí rozmluvu. 
Oktavius. Tak postůjte, než dá se znamení! 
Brutus. Zda prvé řeč, pak rány, krajané? 
Oktavius. Ne jako by nám dražší, byla řeč, 

tak jako vám. 
Brutus. Řeč dobrá dražší, nežli rány zlé, 

Oktavie! 
Antonius. Vy při svých ranách zlých 

míváte, Brute, dobrou řeč; a důkaz 
je štěrba, kterou v srdce Ceasaru 
jste učinil, ač při tom volaje: 
„Ať dlouho žije Caesar, blažený!“ 

Kassius. Jak vaše rány jdou, Antonie, 
neznámo ještě; vaše řeč však loupí 
Hybelské včely,66) a jich bez medu 
nechává. 

Antonius. A však ne též bez žihadla. 
Brutus. Ba též! i bez hlasu; neb ukradnuv 

jim jejich bzučení, Antonie, 
hrozíte moudře, nežli štípnete. 

Antonius. Tak vy jste nečinili, lotrové, 
když bídné vaše dýky v Caesarově 
se hrudi jedna druhou sekaly. 
Jak opice jste zuby šklebili, 
jak psi se plazili, jak otroci 
se choulili, a nohy líbali 
jste Caesarovy; kdežto prokletý 
tu Kaska, jako hafan, se zadu 
do týla Caesara byl udeřil. 
Vy lísaví! 

Kassius. Že lísaví! – Teď, Brute, 
si za to poděkujte: jistě by 
tak neurážel jazyk tento dnes, 
věc kdyby byla šla dle Kassia! 



Oktavius. Již k věci! Když tak hádka rozpotí, 
o kapky rudší ve zkoušce to půjde. 
Hle! na spiklé meč tasím; kdy myslíte, 
že v pochvu svou se vrátí? Dříve ne, 
až třiatřicet67) jizev Caesarových 
své dojde pomsty, aneb Caesar druhý 
zas vraždu k mečům zrádců přidruží. 

Brutus. Umříti rukou zrádců, Caesare, 
ti nelze, leda bys jich přivedl. 

Oktavius. Pak doufám též, že jsem se nezrodil, 
bych skonati měl mečem Brutovým! 

Brutus. Ó kdybys ty i nejšlechetnějším 
byl pokolení svého, čestněji 
bys, muži mladý, skonat nemohl. 

Kassius. Aj školák svémravý, jenž nehoden 
té úcty jest; s ním spojen tatrman 
a zhýřilec! 

Antonius. Vždy starý Kassius. 
Oktavius. Již pojďme; pryč, Antonie! – A vám 

vzdor v zuby metáme již, zrádcové. 
Troufáte-li si bojovati dnes, 
nuž, pojďte do pole; i jestli ne, 
až chuť vám přijde. 

  Odejdou Oktavius, Antonius a jejich vojsko. 
Kassius.  Nuže, vichřice, 

burácej! dmi se vlno! loďko, plyň! 
Již bouře vzhůru, a v šanc všechno dáno. 

Brutus. Lucilie; hej, slyšte! na slovo. 
Lucilius. Pane! 
 Brutus a Lucilius rozmlouvají stranou. 
Kassius. Messálo!... 
Messála.  Co dí vůdce můj? 
Kassius.    ...Messálo, 

den mého narození dnes: v týž den 
se zrodil Kassius. Messálo, svou 
mi podej ruku: svědkem budiž mým, 
že, jak Pompejus, proti vůli své 
jsem puzen, všechny naše svobody 
na jednu vsadit bitvu. Známo vám, 
že jsem se pevně držel Epikura 
i zásad jeho; jinak smýšlím nyní 
a částkou svou i věřím na věci, 
kterýmiž budoucnost se zvěstuje. 
Když od Sard táhli jsme, dva mocní orli 
se na náš přední prapor sřítili; 
kdež usednuvše brali hltavě 
vojínům našim z rukou potravu: 
sem k Filippům až provázeli nás. 
Dnes ráno odletěli zas, ti tam; 
i místo nich krkavci lítají, 
a vrány, káně nad hlavami nám, 
a na nás, kořist chorou, shlížejí. 



Stín jejich jest jak smrti baldachyn, 
pod nímžto leží voj náš, připraven, 
své duše vypustit. 

Messála.  To nevěřte. 
Kassius. Však na to věřím z částky toliko; 

neb dobré mysli jsem, i odhodlán 
se nebezpečím statně postavit. 

Brutus. Tak buď, Lucilie! 
Kassius.   Nuž, Brute čacký, 

nechť bozi nám dnes přejí, abychom 
se milujíce v pokoji, své dni 
až k výši stáří vedli. Že však jest 
běh lidských věcí stále vrtkavý, 
též v mysli mějme případ nejhorší. 
Tu prohráme-li bitvu, doba ta 
jest poslední, kdež máme rozmluvu: 
jak odhodlal jste se pak jednati? 

Brutus. Dle míry té moudrosti života, 
dle níž byl Káto kárán ode mne, 
že vzal si život: – nevím, čím to jest, 
však podlou ochablost v tom nalézám, 
pro bázeň možné jakés příhody 
svou předbíhati lhůtu života: – 
jsa zbrojen strpením chci vyčkati, 
co vyšší moci usoudí, jež nás 
zde dole řídí. 

Kassius. A když prohrajem 
tu bitvu, zda vám jednostejno jest, 
by ve vítězném nato průvodu 
vás ulicemi Říma vodili? 

Brutus. To nikdy, Kassie! Tyť nemysli, 
šlechetný Římane, že spoutaný 
kdy půjde Brutus Římem; k tomuť mysli 
jest příliš velké. Skončit musí děj 
se dnes, jejž Idus v Marci počaly; 
i nevím, zdali shledáme se zas. 
Buď proto navždy naše loučení! 
Zdráv budiž na vždy, na vždy, Kassie! 
Shledáme-li se, tož se zasmějem; 
když ne, ten rozchod dobřeť učiněn. 

Kassius. Zdráv budiž na vždy, na vždy, Brute můj. 
Shledáme-li se, zasmějem se jistě; 
když ne – ba pravda, dobře učiněn 
ten rozchod. 

Brutus. A již veďte do boje! – 
Kéž člověku jest možná, vědět konec 
té dnešní práce, sám než nastane! 
Však dosti, že i ten se skončí den: 
pak zvíme konec. – Vzhůru k pochodu! 

  Odejdou. 
 

Výjev druhý. 



Tamže. Bojiště. 
Hluk války. Vstoupí Brutus a Messála. 

Brutus. Jeď, jeď, Messálo, jeď! a lístky ty 
dej zástupům, co s oné strany jsou: 
 Hlasitý ryk válečný. 
ať v útok ženou v ráz; neb znamenám, 
že chladno křídlo jest Oktaviovo, 
a náhlý vpád je zcela porazí. 
Jeď, jeď, Messálo! ať jdou všichni dolů! 

  Odejdou. 
 

Výjev třetí. 
Tamže. Jiná strana bojiště. 

Hluk války. Vstoupí Kassius a Titinius. 
Kassius. Ó hleď, Titinie, jak prchají 

ti ničemové! Já sám vlastních svých 
jsem nepřítelem stal se: praporec 
ten můj zde obrátil se útěkem; 
já sketu zabiv jemu jsem jej vzal. 

Titinius. Ó Kassie! přezáhy rozkaz svůj 
dal Brutus; prospěch nad Oktaviem, 
to skrovný, maje, zostra vzal to příliš: 
vojáci jeho vpadli na kořist; 
v tom nás Antonius vše obklopil. 

  Vstoupí Pindarus. 
Pindarus. Pryč, pane! na útěk! pryč, prchnětež! 

Již, pane, v stanech vám Antonius. 
Šlechetný Kassie! pryč, prchnětež! 

Kassius. Ten chlum dost daleký. Titinie, 
hleď, hleď! zda jsou to stany mé, 
co vidím oheň ten? 

Titinius.  Ba, pane, jsou. 
Kassius. Titinie! nuž, miluješ-li mne, 

na mého vsedniž koně, ostrohy 
v něj skrývej své, až tebe donese 
tam k oněm zástupům a nazpět zas, 
bych nabyl jistoty, zda zástupy 
ty přátelské či nepřátelské jsou. 

Titinius. Myšlénky letem nazpět přikvapím. 
  Odejde. 
Kassius. Jdi, Pindare, vstup výše na ten chlum: 

zrak můj vždy krátký býval; pozoruj 
Titinia, a pak mi vypravuj, 
co na bojišti vidíš. – 

Odejde Pindarus. 
   V tento den 
jsem dýchal poprvé: čas oběhl, 
a kde jsem počal, tam i dokonám. 
Kruh sběhl žití mého. – Hochu, jakž? 

Pindarus (nahoře). Ó pane můj! 
Kassius.   Co jest? 



Pindarus.    Titinius 
od jezdcův obklíčen jest do kola: 
ti ženou naň; – on bádá oře též. – 
Hned při něm jsou; – no, no! Titinie! – 
Teď několik jich slézá, – také on; – 
jest chycen! – Slyšte! (Jásání.) Oni jásají! 

Kassius. Již dolů pojdiž; nedívej se víc! – 
Ó sketa já, tak dlouho býti živ, 
až jest mi spatřiti, jak nejlepší 
můj přítel chycen jest před tváří mou! 
 Vstoupí Pindarus. 
Pojď, hochu, sem! Když jsem tě v Parthii 
byl zajal, dal jsem tobě – zachovav 
ti život – přísahat, že podstoupíš, 
co bych ti koliv kázal učinit. 
Teď dodrž přísahy! Již volným buď, 
a dobrý tento meč, jenž probodl 
hruď Caesarovu, v tato prsa vraz! 
Víc žádnou odpověď! zde jilec vezmi, 
a když, jak nyní, tvář má zakryta, 
již nahni meč! – Jsi pomstěn, Caesare, 
týmž mečem, kterýž tebe usmrtil. 

  Skoná. 
Pindarus. Jsemť na svobodu dán; však raději 

bych nebyl, kdybych byl směl voliti. 
Ó Kassie! již z této dědiny 
do dálky Pindarus pryč odkvapí, 
kdež o něm Říman nezví nikdy víc. 

  Odejde. 
  Vrátí se Titinius, s ním Messála. 
Messála. Jen výměna to jest, Titinie; 

neb jest Oktavius od zástupův 
přestatečného Bruta poražen, 
jak od Antonia voj Kassiův. 

Titinius. Tou zprávou potěší se Kassius. 
Messála. Kde jste jej zůstavil? 
Titinius.   Zde na chlumu, 

kde všechen zoufalý byl s Pindarem, 
svým otrokem. 

Messála. Hle, zda to není on, 
jenž na zemi zde leží? 

Titinius.  Tento zde 
co živý neleží. Ó srdce mé! 

Messála. Zda on to jest? 
Titinius.  Ne, on to byl, Messálo! 

již není Kassia. – Ó západné 
ty slunce! jako v rudých paprscích 
tak doklesáváš v noc:68) tak v rudé své 
též krvi zapadl den Kassiův. 
Ó zašloť Říma slunce; zhynul den 
i náš: a mračna, mlhy nebezpečí 
již tíhnou; skončen skutků našich běh! 



Z nedůvěry o zdar můj spůsoben 
ten čin! 

Messála. Z nedůvěry o dobrý zdar 
čin tento spůsoben! Ó šeredný 
ty klame, těžké mysli dítko ty! 
Proč čilé mysli lidské zjevuješ, 
co není? Klame, kvapně počatý, 
ó nikdy ty se šťastně nerodíš, 
leč matku vraždíš, jež ti život dala! 

Titinius. Hej Pindare! hej, kde jsi, Pindare? 
Messála. Hledejte ho, Titinie; kdež já 

jdu k šlechetnému Brutu, zprávy té 
mu třesknout v sluch, ba říci mohu třesknout! 
neb ocel bodný, šípy jedové 
tak milé Brutovu by sluchu byly, 
jak toho zjevu zvěsť. 

Titinius.  Messálo, spěšte! 
Já zatím půjdu hledat Pindara. 
 Odejde Messála. 
Proč poslal´s pryč mne, chrabrý Kassie? 
Zda nepotkal jsem onde přátel tvých? 
a nevložili tento vítězný 
v mé čelo věnec, bych jej tobě vzdal? 
zda jejich jásotu jsi neslyšel? 
Ach, vše jsi sobě křivě vyložil! 
Však buď! ten vezmi vínek na čelo: 
tvůj Brutus kázal mi jej tobě vzdát, 
i učiním dle jeho rozkazu. – 
Ó rychle, Brute, pojď a pohlediž, 
jak oslavil jsem Kaja Kassia! – 
Dovolte, bozi, mravu Římanského: 
meč Kassiův též srdce hledejž mého! 

  Skoná. 
  Hluk války. Vrátí se Messála, s ním Brutus, mladý Kato, Strato, Volumnius a 

Lucilius. 
Brutus. Messálo, kde, kde leží mrtvola? 
Messála. Hle tam; a nad ní lká Titinius. 
Brutus. Titinius má vzhůru tvář. 
Kato.    Jest zabit. 
Brutus. Ó ještě´s mocný, Julie Caesare! 

Duch tvůj obchází vůkol, meče naše 
do vlastní naší hrudi zvraceje. 

  Přitlumené hluky válečné. 
Kato. Ó statečný Titinie! Sem hleďte, 

jak ověnčil mrtvého Kassia! 
Brutus. Zda ještě na živě dva Římané, 

jak tito? – Poslední všech Římanův, 
již měj se dobře! Nelze víc, by Řím 
rovného tobě zplodil. – Přátelé, 
mrtvému tomuť muži dlužen jsem 
já slzí víc, než uvidíte kdy 
mne jemu spláceti. – Však nabudu 



já času, Kassie, však nabudu. – 
Nuž, jděte již a pošletež na Thassos69) 
to tělo! – Slavnost pohřbu v táboře 
ať nekoná se našem, aby mysl 
nám neklesla. – Pojďtež, Lucilie! – 
Též mladý Káto, pojďte! v pole zas! – 
Labéo, Flavie, již ku předu 
náš veďte voj! – Jeť třetí hodina: 
a, Římané, než nastane běh noci, 
tož druhou bitvou zkusme štěstí moci! 

  Odejdou. 
 

Výjev čtvrtý. 
Jiná strana bojiště. 

Hluk války. Vstoupí, šermujíce, vojáci obojího vojska; nato Brutus, Kato, Lucilius a jiní. 
Brutus. Ó vzhůru ještě hlavy, občané! 
Kato. Kdo zmetek ten, jenž tak by nečinil? 

Kdo za mnou půjdete? Aj rozhlučím 
své jméno vůkol polem válečným: – 
hoj slyšte! Marka Kátona jsem syn! 
vrah tyranů jsem, přítel vlasti své; 
hoj slyšte! Marka Kátona jsem syn! 

  Vrhne se v nepřítele. 
Brutus. A já jsem Brutus, Markus Brutus já, 

své vlasti přítel! Znejte mne co Bruta! 
  Odejde, v nepřítele se vrhna. Kato přemožen padne. 
Lucilius. Ó mladý, statný Káto, podlehl´s? 

Umíráš chrabře, jak Titinius, 
i hoden úcty, co syn Kátonův. 

První voják. Vzdej se, či umřeš! 
Lucilius.   Vzdám se – k smrti jen. 

 Podávaje mu peněz. 
Zde tolik, bys mne zabil v okamžik: 
již usmrť Bruta, jeho smrtí ctěn. 

První voják. My nesmíme. – To vzácný zajatec! 
Druhý voják. Hej, z cesty! Nechať zví Antonius, 

že Brutus chycen jest! 
První voják.   Já zprávy té 

mu donesu. – Leč tu jde vůdce sám: – 
 Vstoupí Antonius. 
Jest chycen Brutus, pane, chycen Brutus. 

Antonius. Kde jest? 
Lucilius.  Jeť uchován, Antonie; 

jeť Brutus dostatečně uchován. 
I troufám si tě ubezpečiti, 
že nikdy, nikdy od nepřítele 
živ chycen čacký Brutus nebude; 
od hany takové jej chraňtež bozi! 
Ať živ, ať mrtev shledán od vás jest, 
co Brutus bude shledán, vždy si roveň. 

Antonius. To, brachu, není Brutus; však vám jistím, 
žeť nemenší to ceny zajatek. 



Chovejte muže toho v bezpečí 
a vlídně šetřte! Mužův takových 
co přátel radš, než nepřátel bych měl. 
Již podívat se jděte, zdali živ 
či mrtev Brutus jest, a přinestež 
nám o tom zprávu v stan Oktaviův, 
jak vše se dálo. 

  Odejdou. 
 

Výjev pátý. 
Jiná strana bojiště. 

Vstoupí Brutus, Dardanius, Klitus, Strato a Volumnius. 
Brutus. Již pojďte, zbytku přátel přechudý, 

i odpočiňtež na té skalině! 
Klitus. Statilius ukázal pochodni 

planoucí; a však, pane, nevrátil 
se nazpět: chycen aneb zabit jest! 

Brutus. Posaď se, Klite! „Zabit“ heslo jest 
a zvyklý doby skutek. Klite, slyš! – 

  Šeptaje. 
Klitus. Jak, pane? já? Ne, za svět celý, ne! 
Brutus. Nuž ticho! ani slovo! 
Klitus.    Spíš bych zabil sebe. 
Brutus. Slyš ty, Dardanie! 
  Šeptaje mu. 
Dardanius.   Já skutek ten?... 
Klitus. Ó Dardanie! 
Dardanius. Ó Klite! 
Klitus. Co žádal zlého Brutus od tebe? 
Dardanius. Jej, Klite, zabit. Hle, jest zamyšlen! 
Klitus. V té vzácné číši plno žalu jest, 

až kypí jeho očima. 
Brutus.  Sem pojď, 

Volumnie můj milý! na slovo! 
Volumnius. Co pán můj dí? 
Brutus.   Nuž to, Volumnie: 

duch Caesarův se v noci objevil 
mně po dvakráte: v Sardách poprvé, 
a na Filippských nivách minulou 
zde noc. Vím, že má došla hodina. 

Volumnius. To, pane, nikoliv. 
Brutus.   Ba, jistě vím, 

Volumnie! Ty vidíš tento svět, 
a jak to chodí v něm, Volumnie: 
nepřítel vehnal nás až nad propast; 
 Přitlumené hluky válečné. 
jeť důstojnější, sami se v ni vřítit, 
než liknat, až nás oni sestrčí. 
Ty dobrý můj Volumnie, ty víš, 
že do školy jsme spolu chodili. 
Pro tuto lásku naši starodávnou 



tě žádám, bysi jilec podržel 
mně meče mého, když naň nalehnu. 

Volumnius. To služba není pro přítele, pane. 
  Stále hluk válečný. 
Klitus. Pryč, pane! prchnětež! Zde meškat nelze. 
Brutus. Již zdrávi buďte, vy – a vy; – též vy, 

Volumnie! – Ty, Strato, po celý 
jsi čas ten spal: buď, Strato, zdráv 
ty též! – Mé srdce plesáť, občané, 
že po celý jsem život neshledal 
ni jednoho, jenž nevěren mi byl. 
Tím ztráty dnem víc slávy nabudu, 
než dojdou jí svým bídným výbojem 
Oktavius a Mark-Antonius. 
Nuž, buďte zdrávi všichni vespolek; 
neb jazyk Brutův skoro dopovídal 
děj jeho života. Nad oči mé 
se spouští noc, i odpočinout kosti 
mé touží, ježto byly pachtily 
se pouze, by té došly hodiny. – 

  Hluk válečný. Pokřik za jevištěm: Na outěk, outěk, outěk! 
Klitus. Na outěk, pane! prchnětež! 
Brutus. Pryč! Přijdu za vámi. 

 Odejdou Klitus, Dardanius a Volumnius. 
Prosím tě, Strato, při svém pánu stůj. 
Ty hoch jsi, mravem dobrým schválený, 
a život tvůj čest jaksi liboval. 
Nuž, meč můj podrž, a svou odvrať tvář, 
když na něj nalehnu! Zda chceš to, Strato? 

Strato. Dřív podejtež mi ruku: s bohem již, 
můj pane! 

Brutus. Dobrý Strato, s bohem buď! – 
Nuž, Caesare, buď smířen: život tobě 
jsem nebral polou rád tak, jako sobě. 

  Nalehne na svůj meč a skoná. 
  Hluk válečný. Pochod nazpět. Vstoupí Oktavius, Antonius, s Messálou a Luciliem,70) 

a jejich vojsko. 
Oktavius. Kdo muž ten? 
Messála.  Pána mého sluha jest. – 

Kde, Stráto, pán tvůj? 
Strato.   Již on poroby 

té sproštěn, v kteréž vy, Messálo, jste: 
jen spáliti jej mohou vítězi; 
neb svítězil sám Brutus nad sebou, 
i nemáť nikdo z jeho smrti čest. 

Lucilius. Tak Brutus musel shledán být! – Můj dík 
měj, Brute, že jsi řeč Luciliovu 
byl pravdou učinil! 

Oktavius.  Já k službě své 
si všechny pojmu sluhy Brutovy: 
chceš, hochu, věk svůj při mně tráviti? 

Strato. Chci, když Messála mne vám přenechá. 



Oktavius. Messálo milý, učiňtež mi tak! 
Messála. Jak skonal pán můj, Strato? 
Strato. Já držel meč: onť na něj nalehl. 
Messála. V svůj vezmiž průvod jej, Oktavie, 

jenž pánu mému sloužil k posledu! 
Antonius. Tenť nejlepší z nich všechněch Říman byl: 

ti spiklí všichni – vyjímajíc jej –, 
co učinili, pouze konali 
ze závisti k velkému Caesaru; 
on pouze, přešlechetně smýšleje, 
pro obce blaho k nim se přidružil. 
Bylť jemný život jeho: živly v něm 
tak smíšeny, že mohla příroda, 
povstavši, světu hlásat: „Tenť byl muž!“ 

Oktavius. Dle ctnosti jeho vzdejme úplně 
slavného pohřbu jemu uctění: 
spočívej tělo noc tu v stanu mém 
vojenským zvykem, s čestnou úpravou. – 
Již dál! ať vojska v oddech odvolána, 
a šťastného dne čest nám v podíl dána! 

  Odejdou. 
 
 

Připomenutí 
 

Jakož pramene k této tragédii – kterouž básník před druhýma 
římskýma „Koriolanus“ pak „Antonius a Kleopatra“ sepsal, a 
jižto někteří chtěli srovnaleji nazvati „Smrt Caesarova“, 
někteří „Brutus“, – použil Shakespeare „Života Julia Caesara“, 
jakž jej popsal Plutarch ve svých: Vitae parallelæ etc.*) Jako 
při oněch dvou tragédiích, měl Shakespeare i zde před rukama 
anglické tohož řeckého spisovatele přeložení, jenž na základě 
Amyotova překladu francouzského byl Tomáš North učinil a roku 
1579 vydal. (Viz Připomenutí ke „Koriolanu“.) Že však ze 
jmenovaného životopisu vzaté události, jež truchlohře základem 
jsou, její toliko částku činí, ani rozsahem doby ani 
rozmanitostí neposkytujíce pole dostatečného: přičerpal básník 
ostatek látky ze Životův Antonia a Bruta téhož řeckého 
životopisce. Jak známo, zůstavil nám dějepisec Appian 
Alexandrinský řeč Antoniovu (jedn. III. výj. 2.) v několika 
zlomcích. Již při francouzském přeložení „Shakespeare traduit 
de l´anglois, dédié au Roi; Paris 1776 (překladatelé: hrabě 
Catulean, pak Le Tourneur a Fontaine Malherbe; – „Jules 
Caesar“ v dílu 2.) provedeno jest, že není k víře podobno, aby 
Shakespeare byl Appiana četl, ačkoli tehda již vydán byl 
překlad anglický „An auncient hist. etc. by Appian of 
Alexandrie, translated out of diverse languages. London 1578.“ 
Shakespeare k řeči Antoniově použilť pouze pokynutí, v 
Plutarchu nalezených. Srovn.: „Shakespeare a jeho díla;“ 
sepsal Jak. Malý. V Praze 1872, nákl. Česk. Mus., str. 77. 
Ze sbírky zajímavých listin historických, kterouž Fr. Peck 

vydal jakož dodatek ke svým „Zápiskám Oliviera Kromwella 



(Memoirs of John Milton and Oliver Cromwell 1732, 1740)“, 
vysvítá, že již před Shakespearem byla téhož předmětu stará 
divadelní hra latinská pod názvem: „Epilogus Caesaris 
interfecti, quomodo in scenam prodiit ea res, acta in Ecclesia 
Christi Oxoniae (Oxford): Qui epilogus a magistro Ricardo 
Eedes et scriptus et in proscenio ibidem dictus fuit, A. D. 
1582.“ Že dr. Eedes náleží k nejlepším oné doby tragikům, v 
díle „Obec vtipu (Witss commonwealth 1598)“, jež Meres vydal, 
se připomíná. Dále slova Poloniova v Hamletu: „Představoval 
jsem Caesara – byl jsem zabit na Kapitolu – Brut mne zabil“, 
dávají souditi, že též anglicky sepsaná téhož jména hra stála 
prvé, než byl Shakespeare dráhu dramatopisce nastoupil. Také 
se Stephen Gosson ve spisu „The school of abuse“*) zmiňuje o 
podobné hře, jejížto název jest „Příběhy Caesara a Pompeja“. – 
Historie literatury anglické uvádí nad ty jinou truchlohru 
„Julius Caesar“, kterou skotský, od Jakuba I. „filosofickým“ 
nazvaný básník William Alexander potomný hrabě Stirling 
sepsal, kdežto usmrcení Caesara, nepřivedeno na jeviště, leč 
pouze vypravováno, katastrofu činí. Z některých styčností 
povstalo domýšlení, že Shakespeare tuto truchlohru znal, – 
jakož, že Shakespeare vůbev Stirlingovy spisy četl, se 
dovozovati chtělo z jednoho místa v „Bouři“ jedn. IV., výj. 
1., které se místu v Stirlingově truchlohře „Darius“, 
Edinburgh 1603, značně prý podobá. Z té pak věci, že 
Stirlingův „Julius Caesar“ prý r. 1607 vyšel a příklad že znám 
není, aby souvěký spisovatel byl sobě látku obral již od 
Shakespeara vzdělanou, činil se závěrek, že Shakespearův 
„Julius Caesar“ nemohl sepsán býti před r. 1607; a Malone také 
sepsání té tragédie teprva v rok 1607 klade. A však – byť se i 
jinak mimo pouštěl omyl o době vyjití Stirlingova „Caesara“, 
jenž prvním vydáním již vyšel r. 1604 – tomu na příč dovozuje 
po Collierovi Delius, že na opak Stirling k vydání své 
tragédie puzen býti mohl dobrým úspěchem Shakespearova „Julia 
Caesara“ na divadle Globe, jakož i z denníku divadelního 
ředitele Henslowa 1602 se jeví, že za stejnou příčinou čtvero 
jiných spisovatelův skládáním dramatu „Pád Caesarův“ se 
obíralo, z nichž jeden byl básník Drayton. Že toto trvzení má 
pro sebe větší pravdě podobnost, provedeno z jednoho místa v 
historickém eposu téhož Draytona „The barons´ wars“ r. 1603,*) 
pak znova r. 1619; kteréžto místo jest patrně podlé slov 
Antoniových na konci Shakespearova „Julia Caesara“ vzděláno. 
Ku tvrzení toho dávají též vnitřní důvody slohu na jevo, že 
tomuž dramatu Shakespearovu sluší ve chronologii vykázati 
místo před jeho tragédiema „Koriolanus“ a „Antonius a 
Kleopatra“, jež obě náležejí poslednější době činnosti 
básníkovy; mohl tedy „Julius Caesar“ již sepsán býti r. 1602, 
každým pak během ve střední době Shakespearově. – Tiskem nebyl 
„Julius Caesar“ vydán za živobytí Shakespearova, nébrž vyšel 
teprva r. 1623 ve foliovém vydání veškerých dramatických 
spisův básníkových, kde poddělen jest pouze na jednání, ne též 
na výjevy. – Děj tragédie zabírá dobu dvou let, počínaje do 



svátkův Luperkálních ve Februaru r. 44 před Kristem, a konče 
se bitvou blíže města „Filippi“ v Macedonii r. 42. (Ve příčině 
dějepravného porovnání čtenář nahlédniž ve Smetanův „Všeobecný 
dějepis občanský 1846“, díl I. str. 190-198. Dále jmenováni 
buďte: J. Lepař „Všeobecný Dějepis“ I. 1878, str. 260; – Dr. 
A. Gindely a Dr. K. J. Jireček „Dějepis všeobecný“ 1877, str. 
231; – M. R. Kovář, J. Řehák a K. Seydler „Všeobecný Dějepis“ 
I. 1874, str. 205; – K. Ninger a J. Novák „Děje všeobecné“ I. 
1873, str. 121.) – Kterak, od Shakespeara naprosto rozdílně, 
líčí Dante poměr Brutův a Kassiův k Caesaru, podotknul jsem 
při „Květném výboru z Božské Komédie“ v Časop. musej. 1854 
str. 20; s čímž srovnati lze slova, jež Brutovi v ústa klade 
Fontenelle ve svých „Dialogues des morts“.*) – Náležíť „Julius 
Caesar“, onen skvělý výtvor „prosté velikosti umělecké“, k těm 
dramatům Shakespearovým, při nichž vypátrání pravého textu 
méně podvrženo jest obtížnostem, a které protož menší vykazují 
počet různočtení. Za tou příčinou i Payne-Collier ve svých 
„Notes and emendations to the text of Shakespeare´s plays“ 
malou toliko částku proměn při té tragédii uvádí, ku kterýmž, 
pokud se viděly míti průvodnost, v překladě se prohlédalo 
zároveň vedlé různých čtení, jakž je ve svém vydání „Děl 
Shakespearových“ (Elberfeld 1856) dovodně sestavil Delius. Co 
do nutného někdy ustoupení od přísného rhytmu jambického nebo 
rýmu a podobných věcí v tom onom verši, stačí podotknouti, že 
v té stránce následováno příkladu samého Shakespeara, jenž k 
vůli myšlénce (klada ji nad formu) přečasto rovněž činí. Viz 
„Rom. a Jul.“ 1872, str. 114. – Pomíjeje překlady jinojazyčné, 
připomínám, že tragédii tu na jazyk polský v novější době 
přeložil Josef Paszkowski; viz Lumír 1856 č. 37; pak A. 
Pajgert, 1859. Na jazyk ruský přeložena a vydána byla již r. 
1787 v Moskvě od nejmenovaného spisovatele v řeči nevázané; 
viz Ρоспись Ρоссійскимъ книтамъ v Petrohradě 1828. Srov. též 
Praž. Nov. 1854 č. 141. Na pražském divadle českém byl „Julius 
Caesar“ (ode mne též ku představení, jako mé ostatní překlady, 
upraven) poprvé dne 14. března 1858 provozován. Viz Lumír 1858 
č. 11.; Praž. Nov. 1858 č. 64. Roku 1873, 17. června, dával 
jej Akademický čtenářský spolek pražský. – Hudbu k Shakesp. 
dramatu složil Bülov, velkou zpěvohru Verdi. 
 
*) Kterak srovnale Shakespeare té tragédii dal název „Jul. 

Caesar“ (a nikoli, jak Voltaire, Benedix a j. chtí, „Brutus“, 
nebo „Spiklenci“), zjevno tím, že Caesar ještě i ve IV. a V. 
jedn. mohutně dramatem kráčí jako „duch pomsty“. Srov. str. 
81. 92. 95. 96. 
 
*) Úplný nadpis té zvláštní knihy jest: „The school of abuse, 

containing a pleasant invective against poets, pipers, 
players, jesters and such like caterpillars of a commonwealth, 
1579. (Škola zlého užívání, obsahujíc zábavný útok na básníky, 
hudce, herce, fraškáře, a podobné housenky v obci.) 
 



*) Jest to nové zpracování jeho již r. 1596 vydaného epického 
spisu „Mortimeriados“, jemuž předmětem jsou občanské války 
Edwarda II. a jeho baronů. 
 
*) Oeuvres de Fontenelle. A La Haye 1728, I. 63: „Rome n´ 

avoit besoin d´être gouvernée par César“. 
 
 

Poznamenání. 
Strana 1. P

1) 
P„Spravuju špatnou chůzi“. V původním hříčka se 

slovem sole = podšev, které se vyslovuje jako soul = duše; 
tedy doslovně: dle živnosti jsem spravovač špatných podešví a 
špatných duší, což obojí dáno výrazem „špatnou chůzi“ totiž ve 
smyslu hmotném („příštipkem“) i spolu mravním. (Podobná hříčka 
v „Rom. a Jul.“ I. 4.: „Vy máte lehkou k tančení  obuv i 
mysl;“ též v „Kupci Benátském“ IV. 1.: „Ne na svém podešvu, na 
duši své“ atd.) Hříčku tu druhý měšťan dále vede dvojím 
smyslem slov „be not out“, což znamená horšiti se = hněvati 
se, a zhoršiti se = horším se státi. 
Strana 1. P

2) 
PŘeč Flaviovu „Tvou živnost“ atd. kladou některá 

novější vydání Marullovi v ústa za příčinou Marullovy odpovědi 
„ty že mne spravovat?“ A však netřeba měniti kladení starých 
vydání („Flav.“), když se věc tak vezme, že druhý měšťan slova 
„Nic, pane, se na mne nehoršte“ pronesl jako k oběma. 
Strana 2. P

3) 
P„Šídlo“. Opět hříčka ve slovích all a awl, která 

se podobným zvukem vyslovují. Hříčka jest již ve staré balládě 
„The tree merry cobblers“ (Tři veselí příštipkáři): „We have 
awl at our command.“ Srov. „Koriolanus“ IV. 5.: „Do you meddle 
with my master?“ „Nabíráte vy mého pána?“ atd. 
Strana 3. P

4) 
P„Slavnost Luperkalií“. Lupercalia pl. = svátek 

původem pastýřský, kterýmž dne 16. února v Římě oslaven býval 
bůh Pan, jakož ochránce pastýřů, Lupercus (ut ovium ille 
custos lupos arceret). Srov. též Faunus. Ku slavení toho 
svátku ustanoveni byli zvláštní kněží Luperci, kteří měli v 
Římě tři tovaryšstva neboli kolleje. V den onen tito kněží, 
též jinochové z rodin šlechtických, ba mnozí úřadníci, městem 
pobíhali o závod bez oděvu, pouze koži z obětované kozy majíce 
za opásání (jesuita P. Gautruche dí ve svém spisu „L´histoire 
poetique 1723“: „tout-nuds avec des peaux de chévres á la 
main“), a širokými z kozlovice strojenými řemeny při slavném 
závodu žertem šlehali každého, s kým se na cestě setkali. I 
vznešené dámy stavěly se jim v cestu a nastrkovaly jim ruce na 
šlehnutí, majíce víru, že se tím stanou matkami požehnanými a 
že porod jejich bude šťastný. Protož Caesar, jemuž záleželo na 
potomku, svou choť Kalphurnii nabídnul, výj. 2, aby se 
postavila v cestu Antoniovi, jenž, jakož konsul té doby, se v 
tom závodu účastnil. Caesar, sedě na místě vyvýšeném, se na 
hru díval. Cicero (pro Cael. c. 11.) proti té slavnosti horlí. 
Strana 4. P

5) 
PMuž, kterého zde básník uvádí, nesloul Decius, ale 

Decimus Brutus. Leč i nadto kladena tím jiná osoba, než bylo 
ve skutečnosti: mělo by totiž býti Markus. Jména obou změnil 



omylem též Voltaire, jenž, jak známo, sám sepsal kus „La mort 
de Caesar“ a jiný „Brutus“, a proto na Shakespearovu tragédii 
žárliv byl. 
Strana 6.6) „Oči svoje“; někteří vykládají „his eyes“ chybně 

na „oči jejich“, vztahujíce to na „many of the best respect“; 
his vztahuje se patrně na Bruta, t. j. kdyby Brutus očí svých 
jak náleží užíval. 
Strana 8.7) „Od praporu své barvy“; anglické colour značí 

barvu, ve množném čísle i prapor, čehož obojího spojením 
básník zde překrásný vytknul obraz. 
Strana 9. P

8) 
P„Jeho zdi“; starý bezejmenný oprávce, od Payne-

Colliera vydaný, má „her wide walls“ místo běžného dotud 
walks. Hned nato „město Řím a v něm dost místa“, hříčka se 
slovy Rome a room; podobně III. 1.: „město Řím  nejisté ještě 
místo“ a v „Králi Janu“ III. 1. – Dále se míní Lucius Junius 
Brutus, jenž, pomstiv Lukrecii, Tarquinovce vypudil z Říma. 
Podobná slova, jako od Shakesp. kladená, má Dio Kassius. 
Strana 11. P

9) 
PJako v angl. liable (srov. lat. ligare), spočívá 

i v našem podruženo smysl dvojí, totiž přidruženo a jakož 
podruh poddáno. 
Strana 12. P

10)
P „Jakým to spůsobem bylo“ v otázce Brutově – a 

„kterak to spůsobné (neboli spůsobilé, potrefné) bylo“ v 
odpovědi Kaskově: dána tím hříčka ve slovech „the manner of 
it“. Dále kladené „korunička“ coronet jest u Plutarcha 
(diadema serto laureo circumjectum) v Životě Julia Caesara. 
Strana 13. P

11)
P „Na ty“. Slova „of them“ se vykládají „na to“ 

neboli „na tyto věci“; soudím však, že se them vztahuje spíše 
na „three or four wenches“, čemuž nasvědčuje následující 
„kdyby jim byl Ceasar“ atd. („stabbed their mothers“, u 
srovnání s předcházejícím „with all their hearts“.) 
Strana 14. P

12) 
PŘecké t. j. nesrozumitelné, nepochopitelné, 

podlé přísloví. (Srov. „graeca fide mercari.“ Plautus.) – Hned 
nato „Vínky strhali“ a „řeč přetržena“; v původním „for 
pulling scarfs“ a „put to silence“. 
Strana 16. P

13) 
P„Strasti znamení“. Srovnej rozmluvu Caesara s 

Kalphurnií II. 2.; pak v „Ant. a Kleop.“ V. 1.: „Svět měl by 
lvy vyřítit“; a v Hamletu I. 1: „Před pádem mohutného Julia  
vyprázdnily se hroby“. – Str. 17. „pro říši“ atd. lze i 
přeložiti: „pro říše stav, jenž stal se nestvorou.“ 
Strana 19. P

14) 
P„Buďte činliv“; factious znamená původně tolik 

co činný (srov. „A general glossary, by C. Seymour“); sám 
sebou se zde jeví smysl „činlivosti ku sbírání strany“. 
Strana 20. P

15) 
P„Cinno!“ Vydání Payne-Collierovo i Deliovo má 

zde zvolání „Cinna!“ vynecháno; vydání na základě textu, jak 
jej spořádali Johnson, Steevens, Reed a Malone, to zvolání zde 
opakuje. 
Strana 21. P

16) 
PVeliký elixír alchymistů („grand liquor“ v 

„Bouři“ V. 1.) měl dle domnění moc, že sprostý kov proměnil ve 
zlato: podobně Brutovým ve spiknutí účastenstvím že bude to, 
což by se jinak za zločin pokládalo, v zásluhu proměněno, 
úplně očištěno. Viz čistna, Jungm. Slovník. Srov. v „Ant a 



Kleop.“ I. 5. „mocný ten čarolék tě ozlatil“, a „Král Jan“ 
III. 1: „Slunce hraje na alchymistu“. 
Strana 23.17) „Idus v Marci“ neboli 15ho Marce. Většina 

vydavatelů má „the ides of March“. Foliové vydání a po něm 
Delius klade „the first of March“ neboli 1ho Marce. Deliovi 
jest důvodem i to, že Shakespeare zde na mysli měl místo z 
Northova anglického překladu Plutarcha (Život M. Bruta): 
„Cassius asked him [Brutus], if he were determined to be in 
the senat-house the first day of the month of March“. Plutarch 
píše: Calendis Martii mensis. Ponechal jsem „15ho“ dle 
většiny. „1. Marce“ má pro sebe to, jako by se Brutus mýlil. 
Strana 24.18) „Dní čtrnáct“: většina vydavatelův klade 

zevrubnějším vypočítáním „fourteen days“; Delius opět dle 
foliového vydání má „fifteen“, patnáct. 
Strana 24.19) „Váš bratr Kassius“. Choť Kassiova byla Junia, 

sestra Brutova. 
Strana25.20) Vlastně ne Metellus Cimber, nébrž dle Plutarcha 

Tullius Cimber. 
Strana 26.21) „Zde východ leží“ až „kde Kapitol“. Řeč Decia, 

Kasky a Cinny, dokud Brutus a Kassius rozmlouvají zticha, má 
Delius za „gleichgiltiges, nicht zur Sache gehöriges 
Gespräch“; leč soudím, že ta řeč, i jinak plastikou se 
vyznačujíc, v ústech mluvících zde vyznamná jest. – Dále 
slovem „vysoký východ“ chce Kaska říci: svrchovaný aneb úplný, 
úsečný, opravdový východ (když se odtud ze zahrady počítá) 
jest přímo tam, kde Kapitol. 
Strana 26.22) „Pohled mužův“, the face of men. Pro neurčitost 

anglického men se to místo rozličným smyslem béře (nadto 
Warburton chtěl místo face čísti fate, v čemž jemu již Johnson 
odpírá). Vykládá se to místo buď: jestliže by dostatetčným 
podnětem nebyl „pohled na lid, totiž na lid ubídněný“; buď 
„pohled obecného lidu na nás, ježto lidu jest od nás očekávati 
spásy“; buď „pohled lidí na nás, t. j. lidský soud o nás, 
lidské řeči o naší cti“; buď „pohled náš neboli tvářnost naše, 
na které psán význam této chvíle“; aneb „pohled náš jakožto 
mužův, kteříž proto dovedou dodržeti přísahy“. Soudím, že 
poslední smysl nejlépe přiléhá k situaci. 
Strana 29.23) „Jednorožec chytán“ atd. Jednorožci, báječní, 

jak se za to mělo, chytali se tím, že člověk za strom se 
postaviv zvíře dráždil; toto pak, hnavši se na člověka, rohem 
do stromu vjelo a v něm utkvělo. Srov. Spenser: „Čarovná 
královna“ II. 5.; Dante: Očistec 32, 146. Činí se o něm zmínka 
též v biblí, vulg. „unicornis“, hebr.hebrejština réem, rêm, 
plur. hebrejština Žalm 21 (22), 22; a 28 (29), 6; v ní se však 
rozličně, na „bůvola“ aneb na „nosorožce“, vykládá. 4. Moj. 
23, 22; 5. Moj. 33, 17. – Medvědi bývali dle Klaudiána mýleni 
zrcadlem: dokud se medvěd do zrcadla díval, nabyl lovec času k 
míření na jisto. – Slonové konečně chytáni byli do podkopaných 
jam, prstí a chvojovím pokrytých, na které se vnada 
nastražila. Viz Pliniův PřírodopisVIII. 



Strana 32.24) „Ó zjevte mi – tož sobě“: t. j. zjevíte-li to 
Brute mně, budeť, jako byste to zjevil sobě sám, ježto jakož 
manželé jsme bytost jedna, „jsme svoji“. – Dalším postupem má 
zde řeč Portiina mnohé styčnosti se slovy jejími v Stirlingově 
již jmenovaném „Caesaru“, což se ovšem též vyložiti dá 
stejností pramene. 
Strana 33.25) „Zde, v stehno“. O tom Polyaenus ve knize VIII. 

řečtina dí: „Portia, dcera Katona (Marka P., Uticensis), tušíc 
o manželu Brutu, že osnuje něco na Caesara, zařízla si nožíkem 
stehno, aby mu dokázala, co tělem strpěti, co duchem snésti 
dovede. Pak teprva jí Brutus tajemství svěřil.“ 
Strana 33.26) „Kterým Římané se kloní! odkládám“ atd.; při tom 

snímá Ligarius obvazek. Srovn. II. Jindř. IV. I. 1. 
Strana 38.27) T. t. aby tou oživující krví Caesarovou sobě 

zbarvili šátky, ba z ní jen několika krůpějí dostali, jakož 
posvátných ostatkův a znakův na památku (jako se činívalo na 
procezené krvi osob drahých). 
Strana 38.28) „V prospěch váš“; „bids me tell you this... to 

your proceeding“ vykládá se též: „Má láska mi velí mluviti tak 
o vašem počínání“; ježto ale „to proceeed“ značí také 
„postoupati“ v morálním smyslu, dařiti se, s dobrým prospěchem 
choditi: mám za to, že výklad „v prospěch váš“ se lépe hodí k 
celku řeči Decia, jenž dí, že tak mluví z lásky, ač by mu prý 
jinak „ohled“ mohl kázati, aby tak přímo nemluvil. 
Strana 38.29) Spaditi u našeho lidu tolik co „spadlým, hubeným 

učiniti“. U př.: Ta nemoc to dítě spadila. On chce, abych mu 
svého koně na čtrnácte dní půjčil; ten by mi ho hezky spadil! 
Us. Heralec. 
Strana 40.30) Českým „kolem sebe“ možná bylo obejíti 

nestejnost originálu, ve kterémž Artemidorus Caesarovi zde 
najednou vyká „look about you“, kdežto mu ostatně v celém 
psaní říká ty (čímž i Rowe puzen byl, to místo měniti na 
„about thee“). 
Strana 42. P

31) 
P„Brutus prosbu má,  kteroužto Caesar nechce 

vyplnit“; to mluví Portia k Luciovi, přítomnému v celém tom 
výjevu, chtíc tím svá předešlá o Brutu pronešená slova jako na 
jiný smysl obrátiti z bázně, kdyby je asi Lucius byl slyšel. 
Strana 43. P

32) 
PShakespeare píše v seznamu osob „Popilius Lena“; 

dle Plutarcha v „Životě Bruta“ XVI. však bylo by vlastně 
Laenas, řečtina. 
Strana 43. P

33) 
P„To nás se týká?“ atd. Starý oprávce Payne-

Collierův má zde otázku: „That touches us?“ 
Strana 43. P

34)
P Některá vydání kladou ta slova v ústech 

Caesarovi. 
Strana 44. P

35)
P „Ni Kassius ni Caesar.“ Delius podotýká, že 

or...never značí zde tolik co nor ever, tedy že Shakespeare 
chtěl as tolik říci jako „Cassius nor Caesar ever“; smysl 
celého místa by dle toho podobání žádal výkladu, že, zrazeno-
li spiknutí, Kassius dříve usmrtí Caesara, pak sebe, aby totiž 
pokuty Caesarových stoupencův ušel. Jiní vykládají „Buď 
Kassius buď Caesar nevrátí se.“ 



Strana 44.36) „Caesar pak se nemění“, t. j. nemění barvy, jako 
v Cymbelínu I. 7.: „Change you, madam?“ = kněžno vy měníte 
barvu („vy blednete“)? 
Strana 44.37) „Kaska. Jsme všichni hotovi?“ Tu otázku, kterouž 

vydavatelé kladou v ústa Caesarovi, dává Payne-Collierův 
oprávce mluviti Kaskovi. („Casc. Are we all ready? Caes. What 
is now amiss,“...) 
Strana 46.38) Ta slova jsou u Shakesp. latinská: „Et tu, 

Brute?“ Dle Suetonia nepronesl jich Caesar ani po řecku: 
řečtina  Slova po tradici „Et tu, Brute?“ má Shakespeare též v 
„Tragédii o Richardu vévodě z Yorku, 1600“, kterou pak na 
třetí díl Jindřicha VI. přepracoval. 
Strana 47.39) Též ta slova od Fol. a Delia Kaskovi v ústa dána 

jsou. 
Strana 49. P

40)
P „Vždy strašně“ atd. Anglické shrewd – značíc 

„zlobný, zavilý“, pak i „ostrý“ – připouští též výklad: „a zlé 
tušení  mé vždy se přímo [neboli „na vlas“] s koncem shoduje.“ 
Strana 49. P

41)
P „Kdo přerostlý“. Jako v anglickém „who else is 

rank“, tak jest i naším přerostlý dán dvojí zde skrytý smysl, 
totiž: „kdo přerostlý jako příliš šťavnaté přezralé již ovoce, 
aby též on padl, jako ono spadá“; a pak: „kdo nad jiné do výše 
přerostlý jest“. 
Strana 53. P

42) 
P„Čtěta“; tím již v Kalinových „Básních“ 1852 

str. 201. dána řecká Ate, řečtina. Srov. u Štítného čtice = 
tesknost, hoře. Ate (v řeckém tolik co „zkáza“), dcera 
Jupiterova, jest bohyně zlopůsobná, jejímž zaměstnáním soužiti 
lidi a uvrhovati je v neštěstí. Vypuzena z nebe od otce, bez 
ustání pobíhá po zemi, majíc za sebou Modlitby, též dcery 
Jupiterovy, které se snaží napravovati zlé, jež byla 
spůsobila. (Homer Ili. XIX. 91.) Viz „Dictionnaire universel 
d´histoire etc. par M. N. Bouillet 1850.“ Shakesp. (jména toho 
častěji užívaje, Král Jan II. 2.; Much ado II. 1.) tu „bohyni 
pomsty“ zde vyobrazuje jako lovkyni, kteráž feny se smeček 
pouští, hlásajíc lovecké pobíjení („havock“, Koriolan III. 
1.). Srov.: „Letí domem divá paní,  Letí rudý plamen za ní.“ 
Lumír 1857 č. 37. 
Strana 54. P

43) 
P„Svou přispěj rukou“. Možné „lend me your hand“ 

kladu v jednotném čísle; neboť Antonius nemluví těch slov (jak 
se kdesi myslilo) k několika pozdálečí roztroušeným lidem, aby 
mu mrtvolu odnésti pomohli, kteří již „odešli všichni“, nébrž 
ke sluhovi. Tykání a vykání v tu chvíli jedné a též osobě jest 
Shakespearovi velmi obvyklé. 
Strana 55. P

44) 
PShakesp. mívá sice druhdy pleonasmem v jednom a 

témž slově dvojité naznačení genitivu, jako u př. v Koriolanu 
III. 1. „o´(of) the monster´s“; zde však ve dvojitosti 
genitivu „of Caesar´s“ naznačen jest nepouze přítel osobní , 
nébrž ke straně Caesarově náležející: rovněž jako svrchu sluha 
Antoniův nazván „a friend of Antony´s = náležející k Antoniově 
družině. Obdoba k tomu jest poněkud v Koriol. V. 3. „epitome 
of yours“, nikoli „of you“, což má rozdílný smysl. 



Strana 56.45) „U jeho předka“. Dobře poznamenal Delius, že by 
zde místo množného „with his ancestors“ snad psáti se mělo 
jednotné genitivní „ancestor´s“, s domyšlením slova „statue“, 
čímž by se rozuměla již I. 3. přopomenutá socha starého Junia 
Bruta. Srov. I. 2. 
Strana 58.46) „Ku zvěře brudu“. Podobá se mi, že Antonius 

slovy „thou art fled to brutish beast“ vede pobočnou ránu na 
jméno Brutovo, čehož, pokud vím, vykladatelé nepoznamenali. 
Hříčku se slovem brutish hleděl jsem nahraditi assonancí 
našeho brud, které ve významu tropickém ke smyslu se hodí. 
Strana 60.47) Nervii, řečtina, bojovný národ v dědině Gallia 

Belgica, v Belgické [a Francouzské] Henegavě. Caesar, vítěz 
nad nimi, se o nich zmiňuje lib. II. comment. 
Strana 60.48) „Přenejvíc příkrý“. Ku předejití výčitku 

podotýkám, že též v orig. zde v jednom přídatném jest dvojí 
superlativ: „the most unkindest“. 
Strana 62.49) „Důvtipu“. Čtení lepší jest wit, nežli writ 

(„nemám písmene“), které se k ostatní řeči méně hodí. 
Strana 62.50) Rozrejniti má v ústech českého lidu týž význam, 

jako zde Shakespearovo ruffle up, totiž asi „mocným 
rozhrabováním, rýpáním ve veliký nepořádek uvésti“; u př.: 
Měla jsem šaty (v truhle) hezky srovnané; ta mi je pěkně 
rozrejnila! Ten nádenník mi ten záhon svým kopáním krásně 
rozrejnil! Us. Heralec. 
Strana 63.51) „S té strany“. Berouc ohled na forum blíže 

Kapitolu, kde ten výjev se děje, byly Caesarovy zahrady za 
Tibrem, tedy s oné strany. („Trans Tiberim... prope Caesaris 
hortos.“ Horac. Sat. I. 9, 18.) Plutarchovo řečtina [v Životě 
M. Bruta], přeložil North chybně „on this side“, a Shakesp. to 
z něho tak převzal. 
Strana 64.52) Básník ten, jemuž Caesar velice přál, byl Kajus 

Helvius Cinna, tribun lidu, znám básní „Smyrna“. Helvius, 
chtěje mrtvole příznivcově prokázati poslední čest, od 
rozkaceného lidu pokládán byl omylem za Lucia Kornelia Cinnu, 
Caesarova deveře neboli svakra a zábojce, a na kusy roztrhán 
jest. 
Strana 66.53) „V domě Antoniově“. Původně to místo schůzky od 

Shakesp. zejména vytknuto není. Z Plutarcha a místněji z 
Appiana viděti jest, že se triumvirové sešli v Hořejší Italii 
na ostrůvku v řece „Lavinius“ u Mutiny (Modena). Že ale 
Shakesp. ten výjev do Říma klade, osvědčují doleji slova 
Oktaviova: „Buď tady, buď na Kapitolu.“ 
Strana 66.54) Dle dějepisu nebyl to Publius, nébrž Lucius 

Caesar, a ten nebyl syn sestry Antoniovy, nébrž Antoniův ujec 
(se strany matčiny, jakož i North má: „his uncle by his 
mother“). 
Strana 68.55) Tropus vzat jest od štvaní medvěda, jenž 

přivázán ke kůlu na ráně jest útokům štěkajících psův. Srov. v 
Learu III. 7. slova Glostrova „Přivázán ke kůlu musím náběh 
snést.“ 



Strana 68.56) „Odevzdá psaní“. Toho scénického poúkazu dodáno 
jest od vykladatelův, soudících, že Brutova pak slova „He 
greets me well“ se vztahují na obsah odevzdaného listu, a že 
je tedy sluší přeložiti: „Jest pozdrav jeho vlídný“. Jiný však 
výklad, jemuž i Delius svědčí, jest, že Pindarus vyřídil 
pozdravení od Kassia ústně se zprávou o jeho příchodu, načež 
Brutus dí, že Kassiův pozdrav (k němuž se i jeho příchod pojí) 
přichází právě v čas. 
Strana 71.57) „Neštěkejte“. Oprávce Payne-Collierův má zde, 

jako též Steevens, „bay not me“, což dle celého spojení jest 
přístojnější, než „bait not me“ (neštvete mne). 
Strana 75.58) Dle Plutarcha byl to Markus Faonius (Favonius), 

ne básník ale zbrklý „filosof“, bývalý přítel Katonův, 
řečtina, dle Suetonia „Katonovou opicí“ nazývaný. Veršíky, jež 
nato vstoupiv mluví, jsou přetvořené ze slov starého Nestora v 
Homeru Ili. lib. I: řečtina, „Vos mihi nunc ambo natu parete 
minores“ při hádce Achilla s Agamemnonem. 
Strana 76.59) „Oheň požřela“. Polyaenus v též VIII. knize 

Strategematum píše: „Když pak [Brutus] s Kassiem v bitvě proti 
Augustovi svedené poražen byl, .... Portia zprvu hladem sobě 
smrt učiniti chtěla; ale že tomu domácí a příbuzní nedali, 
sobě oheň – jako na úpravu masti – přinésti kázala, a množství 
rozpáleného úhlí rukama popadnuvši, v ústa je hodila a polkla, 
prvé nežli kdo z přítomných přispěti mohl.“ Podobně vypravují 
Valerius Maximus IV. 6., a Martial I. 43. 
Strana 77.60) Ku zvláštnostem náleží, že Shakespeare (jako též 

Chaucer, Spenser) zde k sesílení negace užívá dvou záporných 
slov (nor nothing), což se shoduje s českým naznačením negace 
(ni-žádná). Podobně má Sh. již svrchu III. 1: Nor to no Roman 
else,“ a jinde více. 
Strana 79.61) „Nákladu“. Jako v anglickém venture, dán i naším 

„náklad“ dvojí význam: co na koráb naloženo (podobenstvím o 
plavbě provedeným), pak čeho vyzískáno „náhradou neboli 
odplatou“ za útraty. 
Strana 79.62) Brutus odloživ zbroj, žádá domácího roucha 

neboli vlastně řízy. Tuším, že kaftan jest i kořenem příbuzen 
ku kladenému zde gown, jež N. Webster vykládá: „This is 
probably the řečtina of Hesychius, and the gaunacum of  
Varro.“ Viz jedn. II. výjev 2., a Jungm. Slovník. – Delius 
hned nato nedopatřením vypustil celý verš „Good night, 
Titinius: – Noble, noble Cassius.“ 
Strana 80.63) Nástroj totiž hudebný, loutna. 
Strana 80.64) „Změním úmysl“, totiž v tom, co bych Kassiovi 

vzkázal. 
Strana 81.65) „Založený“ neboli složením zahnutý, jako v 

Cymbelínu II. 2. 
Strana 84.66) Hybla, město a hora v Sicilii, kde zvláště mnoho 

doušky rostlo včelám na výborný med. Naznačuje tím Shakespeare 
sladkost neupřímnou, s kterou Antonius mluvil, jinak jednaje. 
Srovn. v prvním dílu Jindřicha IV. I. 2. slova princova: 
sladká „jako med z Hybly“. 



Strana 85.67) „Třiatřicet“. Někteří na tom místě napravují 
Shakespeara, kladouce mu zde s přísným kriticko-historickým 
vypočítáním třiadvacet. 
Strana 91.68) „Tam doklesáváš v noc“; tak podlé čtení to 

night, místo to-night (tam klesáš večerem) od některých 
přijatého. 
Strana 92.69) Shakespeare píše dle Northa „Thassus“, ač 

vlastně Plutarch v Životě M. Bruta má řečtina (corpus misit 
Thasum): ostrov, nedaleko Filipp, v moři Aegejském. 
Strana 96.70) Zde vejde s Messálou Lucilius, ne (jako omylem 

Delius má) Lucius. 
 


