


ARAM CHACZATURIAN 



„.Spartakus był mniej więcej 
dwa tysiące lat temu jednym 
z najwybitniejszych bohaterów 
jednego z największych po
wstań niewolników. W ciągu sze
regu lat wszechpotężne, zda
wałoby się, imperium rzymskie, 
oparte całkowicie na niewol
nictwie, przeżywało wstrząsy 

i ciosy, zadawane przez ol-: 
brzymie powstanie niewolników, 
którzy utworzywszy olbrzymią 

armię uzbroili się i skupili 
pod wodzą Spartakusa. 

W. I. LENIN 
O pans tw1e. W·wa 1950 str 19 



Nie mogę pnjąć, jak współczesny kompozytor może izolować 

się od życia, od działalności społecznej. Bezpośredni kontakt 
z życiem dostarcza najsilniejszych wrażeń, najlepszych pomys

łów i podsuwa najcenniejsze metody twórcze. Dlatego też szcze

gólnie ważne były dla mnie podróże po kraju, przeżycia na kon

certach, rozmowy z młodzieżą i przodującymi robotnikami. Te 

właśnie wypowiedzi stały się dla mnie źródłem stałego ducho
wego wzbogacania. 

Jan Prosnak 
. , . 

KILKA SŁOW O KOMPOZYTORZE 
I JEGO DZIELE 

Autor baletu Spartakus, Aram Chaczaturian, Jest 
jednym z najwybitniejszych kompozytorów radzie·· 
ckich. Zdobył rozgłos światowy. Urodził się w roku 
1904 w Tbilisi (Tyflisie) jako syn introligatora. Śpie
wane przez matkę pieśni ludowe oraz improwizacje 
narodowych muzykantów i pieśniarzy zakaukaskich 
m. in. aszugów dostarczyły mu pierwszych przeżyć 
muzycznych w latach dzieciństwa. Przed Rewolucją 

Pażdziernikową uczęszczał do tbiliskiej szkoły handlo
wej, gdzie grywał na wiolonczeli w amatorskiej 
orkiestrze. Wspominając ów okres, kompozytor po
wie: Sytuacja materialna mojej rodziny była taka, że 
nie zaznałem wtedy niczego prócz nędzy i upokorze
nia. Po rewolucji Chaczaturian odbywa studia mu
zyczne w Moskwie, początkowo w szkole im. Gnie
sinych, póżniej w konserwatorium (w klasie kompo
zycji prof. Mikołaja Miaskowskiego), kończąc je 
w roku 1934 ze złotym medalem. Nazwisko trzy
dziestoletniego kompozytora zostaje umieszczone na 
marmurowej tablicy konserwatorium, ufundowanej 
przed laty przez wielkiego pianist~ rosyjskiego Anto
niego Rubinsteina. 

Jako pracę dyplomową przedstawił Chaczaturian 
I Symfonię e-moll, którą Dymitr Szostakowicz scha
rakteryzował słowami: Jest to prawdziwe upojenie 
się pięknem i radością życia. W dziele tym uwypukli
ły się charakterystyczne cechy twórczości Chaczatu
riana: żywiołowa inwencja melodyczna, uskrzydlona 
rytmami tanecznymi, soczysta, barwna instrumenta
cja, kontrastowe zestawienie uczuć i nastrojów, pa
tos wirtuozowski i wyraźne powiązanie w melodyce. 
rytmach, w strukturach tematów i fraz z muzyką 
ludową ziemi rodzinnej, ludową muzyką ormialiską 
i jej formami improwizacyjnymi. 

Nie tylko z folklorystycznych żródeł słonecznej 
Armenii, ale i z muzyki ludowej innych krajów za
kaukaskich: Azerbajdżanu i Gruzji czerpał Chacza
turian motywy do swych dotychczasowych kompo
zycji symfonicznych, baletowych. skrzypcowych, for
tepianowych. Ze źródeł tych pochodzi niejeden wątek 
o zasadniczym znaczeniu dla konstrukcji i koncepcji 
jego dzieł. 

Nadmieńmy jeszcze. iż Chaczaturian, kilkakrotny 
laureat nagród państwowych ZSRR, jest również 
twórcą muzyki państwowego hymnu Armeńskiej 
SSR, zatwierdzonego w roku 1945 przez rząd Związku 
Radzieckiego. 

• Aram Chaczaturian 



Znakomity kompozytor odwiedził nasz kraj dwu
krotnie: po raz pierwszy w roku 1947 w drodze 
powrotnej z Pragi do Moskwy, powtórnie - w ro
ku 1962, kiedy to dyrygował własnymi koncertami 
kompozytorskimi w Bydgoszczy. Łodzi , Warszawie 
i Wroc:ławiu . 

Balet Spartakus jest wybitną pozycją radzieckiej 
dramaturgii choreograficznej. Powstał on w latach 
1950-1954 w Ruzie pod Moskwą. Na pierwszej stro
nie partytury widnieją słowa: Rozpoczynam dzieło 
z uczuciem wielkiego wzruszenia i twórczego niepo
koju. Wpisał je Chaczaturian dnia 9 lipca 1950 roku . 

Muzyka baletu, pełna wyrazu i wymowy, znako
micie zestraja zróżnicowane emocjonalnie nastroje 
i wątki fabularne utworu. Kompozycję rozpoczyna 
uwertura-prolog o dwóch przeciwstawnych tematach: 
jeden to synkopowany temat Rzymu, drugi to temat 
Spartakusa o ociężałym - w przeciwieństwie do po
przedniego - rytmie. 
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Temat Rzy mu 

Aram Chaczaturian z Dymitrem Szostakowiczem. 

Aram Chaczaturian z Niną Makarową Charlie Chaplinem. 

Temat Spartakusa 

W temacie Spartakusa zarysowują się jednocześnie 
kontury tematu gladiatorów, ściślej mówiąc kontury 
Marsza gladiatorów, którego dynamicznie narastają
ca nuta rozbrzmiewa w trzecim obrazie aktu pierw
szego, zatytułowanym Igrzyska. Motywy tego marsza 
pojawią się również w akcie czwartym, ale w postaci 
zmedyfikowanej, ulirycznionej, jako ostinatowe tło 



solowej partit fletowej, utrzymanej w formie sv.:o
bodnej improwizacji. 

Akt pierwszy kończy się wyzwaniem rzuconym 
Rzymowi przez Spartakusa. Wątek ten wyraża kom
pozytor muzyką o zarysowanych ostro rytmach, pod
kreślając sforzatową artykulacją jego determinacyjny 
charakter. 
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Temat Wolności 

Szczególną barwnością odznacza się muzyka aktu 
drugiego, funkcjonalnie w dużym stopniu zrozmco
wana ze względu na wielowątkową fabułę tej części 
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Przetworzony temat Spartakusa 

baletu. W akcie tym rozbrzmiewają więc motywy 
marszowe, idylliczne i taneczne. Słyszymy też pełną 
powabu melodię tańca o wilku i owieczce, którą 
kompozytor wprowadził w scenic p~zedstawiającej 
drogę z Capui do Rzymu wśród malowniczego krajo
brazu i ciszy wieczornej. Motywy taneczne wiążą się 
w akcie drugim również ze sceną uczty u Krassusa. 
której bardzo efektownym momentem jest taniec: 
Aeginy, uwodzącej młodego niewolnika Harmodiusa. 

Podobnie jak we wcześniejszym swoim balecie 
Gajane (1942). wypełnionym regionalnymi tańcami 
(armeński taniec szelako, kurdyjski taniec z szabla
mi, kaukaska lezginka i in.), wpro\vadza Chaczaturian 
także i do Spartakusa tańce o regionalnym zabarwie
niu. Są to tańce wojenne: frygijski - z mieczami 
oraz taniec z tarczami, który jest apotczą niezłomnego 
przy\Yódc:y ciemiężonych gladiatorÓ\\" i niewolników. 

„Spartakus" w Teatrze Wielkim w Moskwie, 1968 r. 
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Temat Phryg11 

Balet Spartakus, przepojony ideą walki o wolność, 
został wystawiony po raz pierwszy 27 grudnia 1956 r. 
na scenie Leningradzkiego Teatru Opery i Baletu 
im. S. M. Kirowa, w roku 1957 - na scenie Teatru 
Narodowego w Pradze, a w rok później w Państwo
wym Teatrze Wielkim Opery i Baletu ZSRR w Mo
skwie. 

W roku 1959 twórcy kompozycji przyznano Nagro-
dę Leninowską. 

Balet Chaczaturiana odbył następnie triumfalny po
chód po wielu scenach Związku Radziec~i.ego. O~lą
dały go: Ryga, Nowosybirsk, Saratow, KlJOW, sv.:1er
dłowsk Erewan, Mińsk, Lwów, Taszkent, Baku, Wilno, 
Odessa'. Kilka spośród tych realizacji było dziełem 
choreografa Jewgienija Czangi, autora obecnej. ins~e
nizacii Spartakusa w warszawskim Teatrze W1elk1m. 

Rok 1968 przyniósł dwie kolejne realizacje Sparta
kusa: na scenie opery w Budapeszcie ·oraz ponownie 
w Państwowym Teatrze Wielkim Opery i Baletu ZS~R 
w Moskwie. To ostatnie wcielenie dzieła Chaczaturia
na (choreograf - Jurij Grigorowicz, reżyser - Sim.o~ 
Wirsaładze) stało się wydarzeniem artystycznym duzei • 
miary. 

Jan Prosnak 

Aram Chaczaturian. Karykatura z roku 1961. 

Aram Chaczaturian - któż nie zna nazwiska tego 
radzieckiego kompozytora, który dzięki wielu słyn

nym na cały świat utworom stał się nieomal symbo
lem. Nie ma chyba w naszej epoce dzieła muzycznego, 
które by przewyższało popularnością jego Taniec 
z szablami z baletu Gajane i któremu wyznaczono by 
w najrozmaitszych zestawach bardziej uprzywilejo
wane miejsce w repertuarze koncertowym, radiowym 
czy telewizyjnym. Pełen uroku orientalny koloryt 
melodyki zachwyca słuchacza nie mniej, jak dyna
mika, która, zrodzona .z ludowej muzyki zakaukaskiej, 
odpowiada poczuciu rytmu człowieka żyjącego w na
szym wieku techniki. Dzięki temu Aram Chacza
turian okazał się kompozytorem współczesnym w naj
istotniejszym znaczeniu tego słowa, człowiekiellól na
szej epoki. 

Friedbert Streller „Aram Chaczaturian" 
Lipsk, 1968 

Przełożył Z. K. 



Gdy wzrasta ucisk. 

Wielu upada na duchu, 

Lecz jego odwaga rośnie. 

To on organizuje walkę 

O grosze na czynsz, o wodę na herbatę 

I o władzę w państwie . 

Pyta się własności : 

Skąd się wzięłaś? 

Pyta się poglądów : 

Komu służycie? 

Tam, gdzie milczą zawsze, 

On przemówi. 

Tam, gdzie włada ucisk i mówią o losie, 

On wymieni nazwiska. 

Gdy on siada do stołu , 

Siada do stołu niezadowolenie, 

Jadło staje się złe, 

A izba (spójrzcie!) ciasna . 

Tam, gdzie go wypędzają, 

Idzie poruszenie - i choć go stąd wygnali , 

Niepokój pozostał. 

Bertolt Brecht „Pochwała r ew oluc jonisty" 
Przełoży ł Leclt P ijanowski 

Jeżeli 

w mitologii 

prototypem 

buntownika 

był Prometeusz, 

to pierwszym 

historycznym 

Prometeuszem, 

wielkim 

buntownikiem 

i bojownikiem 

o równość 

społeczną 

między ludźmi

był Spartakus. 

A. I. lliszulin -

„Pmtanie Spartatm" 

Posąg Spartakusa. 
<Ili! Rzeźba Foytiera 

(1827) 



POWSTANIE SPARTAKUSA 

Mimo że zaostrzyły się sprzeczności między senato
rami i ekwitami, między obywatelami rzymskimi i po
zostałą ludnością, między Rzymianami i mieszkańcami 
prowincyj, zasadniczą sprzecznością społeczeństwa 
rzymskiego był antagonizm pomiędzy zwiększającą się 
ciągle różnoplemienną masą niewolników a ich właś
cicielami. Przy każdej okazji niewolnicy łączyli się 
w oddziały, określane przez Rzymian jako „rozbój
nicze", wielu też przyłączyło się do piratów. Gotowość, 
z jaką powstańcy podjęli wezwanie Mariusza i Cynny, 
pokazała, jak wielką była ich nienawiść do panów, 
a rozprawa Cynny i Sertoriusza z niewolnikami, 
którzy przeszli na ich stronę, świadczyła z kolei, czego 
niewolnicy mogą oczekiwać od jakiejkolwiek „partii" 
klas panujących, gdy tylko osiągnie ona władzę. 
W takich warunkach zaczęło się w 73 r. największe 
w starożytności powstanie niewolników pod wodzą 
Spartakusa. 

Spartakus, z pochodzenia Trak, za odmowę służby 
w armii rzymskiej zestal sprzedany do szkoły gladia
torów Len tulusa Batiatusa w Capui. Okrutne trakto
wanie, bezlitosne kary, stała grożba śmierci na arenie 
sprawiały, że warunki życia gladiatorów- niewolni
ków były szczególnie ciężkie. Dwustu gladiatorów ze 
szkoły Batiatusa zdecydowało się na ucieczkę, lecz 
udało się zbiec jedynie 78 spośród nich. Ukrywszy się 
na Wezuwiuszu, wybrali na swych wodzów Kriksosa, 
Oinomaosa (Enomausa) i Spartakusa. Ten szybko prze
jawił swe wybitne zdolności organizatora i wodza. 

W Rzymie, którego główne siły zaangażowane były 
w wojnach z Sertoriuszem i Mitrydatesem, początko
wo nie zwracano większej uwagi na ucieczkę kilku
dziesięciu gladiatorów. Toteż Spartakus miał czas ze
brać i uzbroić dziesięciotysięczną armię . Sciągali do 
niego gladiatorzy, niewolnicy z kampańskich posiad
łości, przywiedzeni do ruiny chłopi, którzy pracowali 
jako najemnicy na tych samych ziemiach. Przeciw 
Spartakusowi wysłano pretora Gajusza Klaudiusza 
Glabera. Gdy próbował on otoczyć powstańców na 
Wezuwiuszu , niewolnicy po splecionych łodygach wi
norośli spuścili się ze zbocza góry, uważanego za nie
dostępne, i zaszedłszy od tylu, rozbili oddziały K lau
diusza. 

Wówczas dolqczylo s ię do nich (niewolników) - pisał 
Plutarch - wielu miejscowych pasterzy, lud wielce sil
ny i zręczny . Z niektórych gladiatorzy stworzyli od
działy ciężkozbrojne, z innych - - oddzialy wywiadow-

Gal zabijaj ący zo n .; 1 zaclajqcy so bie s mic re, aby uniknqc 
niewolnictwa. 



Chłosta wymierzana niewolnikowi 

Niewolnik w kajdanach 

Obręcz zakładana na szyję nie
wolnikom 

Niewolnicy przy pracy 
w piwnicy z winem 

ców i lekkozbrojnych. Porażki doznał rówmez inny 
pretor, Publiusz Waryniusz, wysłany do walki z pow
stańcami. 

Armia Spartakusa nieustannie wzrastała w siłę ... 
Przyłączenie się wolnej biedoty wzmocniło jeszcze 
ruch powstańczy i wkrótce cała południowa Italia 
była nim objęta ... 

W 72 r. armia Spartakusa, licząca 120 OOO ludzi, sta
nowiła już poważną siłę zbrojną. Rząd wysłał prze
ciw niemu obu konsulów. W tym czasie w środowisku 
powstańczym zaczęły występować rozdżwięki, których 
przyczyny nie są dostatecznie wyjaśnione. Historycy 
starożytni tłumaczyli je etniczną różnorodnością nie
wolników: byli wśród nich Germanowie, Galowie, 
Grecy i Trakowie. Historiografia radziecka wysunęła 
pogląd, że rozdżwięki te spowodowane były nie tylko 
waśniami plemiennymi, lecz i różnorodnością składu 
społecznego powstańców. Znaczna część niewolników, 
a wśród nich Spartakus, chciała przebić się ku Alpom 
i odzyskać wolność przez powrót do swego kraju oj
czystego. Biedota, która dołączyła się do powstania 
niewolników, nie była zainteresowana w opuszczeniu 
Italii i prawdopodobnie marzyła o pochodzie na Rzym. 
Wskutek tych rozdżwięków oddzielił się od głównej 
armii dziesięciotysięczny oddział Kriksosa, który 
w krótkim czasie został rozbity przez armię konsula 
Lucjusza Geliusza. Prawdopodobnie w takich samych 
okolicznościach zginął też Oinomaos. 

Mimo osłabienia swych szeregów Spartakus poko
nał armię konsulów i wkroczywszy do Galii odniósł 
pod Mutiną zwycięstwo nad armią namiestnika Kasju
sza (72 r.) 
Chociaż pozostawało tylko przekroczyć Alpy, aby 

oswobodzić niewolników, Spartakus zawrócił do Italii. 
źródła nie podają żadnych przyczyn, które skłoniły go 
do wyrzeczenia się pierwotnego planu. Możliwe, że nie 
mógł się zdecydować na trudne przejście przez góry. 
Możliwe także, iż przeważyło zdanie tej części armii, 
która uważała za koniec:me kontynuowanie wojny 
w Italii, i powstańcy podjęli decyzję marszu na Rzym. 
Od planu tego, o którym wspomina Appian, Sparta
kus odstąpił zresztą także i ruszył do południowej 
Italii. 

Wojna, pogardliwie nazywana przez Rzymian gla
diatorską, przybierała coraz grożniejszy charakter. 
Podczas nowej wyprawy przeciw Spartakusowi do
wództwo objął najbogatszy z Rzymian, Marek Licy
niusz Krassus, rywal Gnejusza Pompejusza, wsławio
nego zwycięstwem nad sertorianami. Krassus liczył na 
to, że zwycięstwo nad Spartakusem umocni jego wpły
wy polityczne wśród italskich właścicieli niewolni
ków. Jeden z historyków rzymskich pisał: Ponieważ 
w państwie zapanowała trwoga nie mniejsza niż wów
czas, gdy Hannibal stal u wrót Rzymu, senat wysłał 
Krassusa z legionami konsularnymi i nowymi posił
kami. Jednakże w kilku kolejnych bitwach Krassus 
doznał porażek. Sytuacja jego stała się tak trudna, że 
senat zmuszony był wezwać mu na :i;iomoc namiestnika 
Macedonii, Marka Licyniusza Lukullusa, oraz Pom
pejusza, który znajdował się jeszcze w Hiszpanii. 
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Spartakus dotarł do Brucjum (Bruttium) na połud
niu Italii i zamierzał przeprawić się na Sycylię, gdzie 
znowu wybuchły rozruchy niewolników. Okrętów dla 
przeprawy mieli dostarczyć korsarze. Kiedy okazało 
się, że nie wywiązali się oni ze swych obietnic, nie
wolnicy sami poczęli zbijać tratwy. W tym czasie 
Krassus zbliżył się ze swym wojskiem i aby zagrodzić 
powstańcom drogę powrotną, rozkazał wykopać w po
pi;zek przesmyku głęboki rów i wznieść umocnienia. 
Na pomoc Krassusowi spieszył Lukullus, który już po
wrócił do Italii. Spartakus postanowił przebić się za 
wszelką cenę przez rzymską zaporę. Zapełniwszy rów 
trupami swych towarzyszy, którzy padli w walce, nie
wolnicy przeszli w nocy przez, zaporę i znaleźli się 
poza obrębem umocnień i oddziałów Krassusa. 
Następnie armia Spartakusa skierowała się do portu 

Brundisium, widocznie chcąc zrealizować swój pier
wotny plan i poprzez Ilirię oraz Trację dotrzeć do 
wolnych od jarzma rzymskiego krajów. Część pow
sta11ców ponownie oddzieliła się od głównych sił, wy
bierając na wodzów Kastusa i Gannikusa. Fakt ten był 
nadzwyczaj na rękę Krassusowi, znacznie zwiększył 
jego szanse powodzenia. Pragnąc być jedynym zwy
cięzcą , Krassus zaatakował Spartakusa w Apulii, nie 
czekając na przyjście Lukullusa. Tym razem osłabiona 
wskutek rozłamu armia powstańcza została rozbita 
(71 r.) W walce padł również Spartakus, który walczył 
w pierwszych szeregach tak mężnie, że wzbudził po
dziw nawet wśród nieprzyjaciół. Właściciele niewolni
ków bezlitośnie rozprawiali się z powstańcami. Kras
sus kazał ukrzyżować 6 OOO niewolników na drodze 
prowadzącej z Capui do Rzymu. 

„Historia Powszechna" opraeowa
na przez Akademię Nauk ZSRR. 
„Książka i Wiedza" , 1964 



Rzemiosło kowalskie 

OD AUTORA LIBRETTA 

(Fragment) 

Przystępując do pracy nad librettem baletowym na 
temat Spartakusa zdawałem sobie jako dramaturg 
sprawę ze specyfiki baletowego widowiska. Nie wolno 
mi więc było zapominać, że cała akcja powinna być 
przedstawiona wyłącznie przy pomocy gestu, tańca, 
pantomimy oraz wyrażona emocjonalnie muzyką. 

Dlatego też przyszło mi zrezygnować z pewnych fak
tów historycznych, możliwych do pokazania w spek
taklu teatralnym, w filmie, a także w operze. Niespo
sób było liczyć na przykład na to, że widowisko bale
towe ukaże talent wojenny Spartakusa, znakomitego 
dowódcy; nie można było również spodziewać się, że 
republikański Rzym, chylący się ku upadkowi, zo
stanie tu wszechstronnie odmalowany w swoich wew
nątrzpaństwowych sprzecznościach i paradoksach. Ale 
balet o Spartakusie, przepojony umiłowaniem ojczyzny 
i wolności, nienawiścią do ciemięzców, może stworzyć 
plastyczne wyobrażenie bohaterskich uczuć, a zarazem 
ukazać wielkość i siłę powstania. 

W ten sposób zasadniczym tematem baletu stała się 
dla mnie walka Spartakusa o wolność, bunt przeciw 
okowom niewolnictwa, dążenie do tego, aby uciemię
żonym narodom dać prawo do wolnego i samodziel
nego życia. Oczywiście wszystkie te momenty winny 
być wyrażone w balecie, bez niepotrzebnej nowoczes
ności, ale też bez zbędnego archaizowania. W libretcie, 
w muzyce, w całym spektaklu należy w sposób twór
czy oddać ducha epoki, przenieść się do pierwszego 
wieku przed naszą erą, kiedy to właśnie rozegrał się 
dramat Spartakusa, i w żywej atmosferze dalekiej 
przeszłości nakreślić środkami choreograficznymi 
wiecznie żywą postać bohatera, którego tak wysoko 
cenił W. I. Lenin, i o którym z takim uniesieniem 
pisał Marks w liście do Engelsa z dnia 27 lutego 1861 
roku. Marks czytając O rzymskich wojnach domo
wych Appiana, mówił: Przedstawiony przez niego 
Spartakus ... to najwspanialszy typ całej historii sta
rożytnej. Wielki generał ... szlachetny charakter praw
dziwy przedstawiciel starożytnego proletari~tu. (K . 

Marks i F . Engels - Dzieła , t . XXIII, str. 15, wyd . 

ros.) 



Niewolnicy w kopalni 

( ... ) Jeżeli prócz księgi Appiana uwzględnimy jeszcze 
biografię Krassusa napisaną przez Plutarcha, będziemy 
wówczas mieli do dyspozycji prażródła, które dają 
nam istotny obraz powstania Spartakusa. Wszystkie 
pozostałe wiadomości o Spartakusie, ja)<ie zachowały 
się w literaturze greckiej i rzymskiej, nie mogą rów
nać się z wspomnianymi żródłami. A już powieść Ra
faela Giovagnoli Spartaco, pomimo talentu i błyskotli
wości autora, zbyt daleko odwodzi nas od surowego 
kolorytu tamtych czasów i w żadnej mierze nie może 
posłużyć jako źródło dla libretta baletu. 

Wobec takiego stanu rzeczy, najlepiej więc oprzeć 
się wyłącznie na autorach starożytnych. 

Mimo zwięzłości tekstu Plutarch niezwykle barwnie 
maluje przebieg wypadków, począwszy od ucieczki 
Spartakusa i jego towarzyszy ze szkoły gladiatorów, 
a skończywszy na jego śmierci w starciu z legionami 
Krassusa, kiedy to Spartakus, według słów Plutarcha, 
ginie śmiercią bohatera. 

Jest to wspaniały literacki portret Spartakusa. Plu
tarch pisze: ... Spartakus, Trak wywodzący się z paster
skiego plemienia, jest człowiekiem wyróżniającym się 
nie tylko odwagą i silą fizyczną, ale, jeśli chodzi o za
lety umysłu i łagodność charakteru, stojącym o wiele 
wyżej od swoich współplemieńców. W ogóle przypo
mina on raczej Hellena, i to w znacznie silniejszym 
stopniu, aniżeli można by się było tego spodziewać po 
człowieku z jego plemienia. 

Przed wyobraźnią dramaturga otwiera się tutaj sze
·rokie pole i, co najważniejsze, wyłania się konkretny 
obraz charakteru samego Spartakusa. 

U Plutarcha znajdujemy również postać żony Sparta
kusa, która towarzyszyła mu w pochodach, dzieląc 

z nim wszystkie trudy i klęski jego wypraw. Plutarch 
opisuje ją jako kobietę niezwykłego umysłu, jako 
naturę śmiałą i mężną - jako godną towarzyszkę 

bohatera. Do baletu weszła ona jako postać o nieco 
uproszczonej charakterystyce, pod imieniem Phrygii. 
u -·Plu~archa znalazłem również wiele sytuacji nie

zbędnych do rozwinięcia tematu: przyłączenie się do 
buntu pasterzy, ludzi silnych i skłonnych do pory· 
wów, podjętą przez Spartakusa nieudaną próbę wy
prowadzenia wojsk powsta!l.czych z Italii przy po-. 
mocy cylicyjskich piratów, którzy go w ostatnim mo
mencie oszukali. Wszystkie te epizody, jak równi~ż 
i wiele innych, zostały organicznie włączone do pod
stawowej redakcji baletu. 



Plutarch nakreślił obraz trzech historycznych po
staci: Spartakusa, jego żony i Krassusa, jednak była 
to zbyt mała ilość osób dramatu, aby można było za
wiązać węzeł dramatyczny baletu. Dlatego też wpro
wadziłem do libretta kochankę Krassusa - greck<1 
t~ncerkę Aeginę, która jest swego rodzaju przebiegłym 
agentem Rzymu, oraz młodego Traka - Harmodiusa, 
całkowicie pozbawionego woli młodzie!Jca-pięknisia. 

W ten oto sposób blask męstwa i bohaterstwa oddzie
lił się od mroku sprzedajności, przekupstwa i zdrady, 
dzięki czemu balet ukazuje jak gdyby kontrasty 
dwóch światów, przerzucając jednocześnie mi<;dzy ni
mi pomost te!llatyczny. 

W samej konstrukcji balet ułożył mi się jako tra
gedia o Spartakusie, opowiadanie o wzlotach i upadku 
powstania oraz jego wodza; jako historia bohatera, 
którego umysł, wola i wznio~łe ideały przezwycię

żyły granice czasu i przetrwawszy całe wieki stały 

się nieśmiertelnym symbolem walki uciśnionych klas 
i narodów przeciwko ciemięzcom . 

Nikolaj Wolkow 
Przełożył Gustaw Koliński 

Gladiatorzy. Mozaika. Muzeum Archeologiczne w Madrycie. 



GLADIATORZY 

( ... ) Zwyrodniałym gustom niewolniczego Rzymu 
szczególną przyjemność sprawiały walki gladiato
rów. Widowiska te, według podania, przejął Rzym od 
Etruskpw. Po raz pierwszy urządzono walki gladia
torów w 264 r. przed n.e. Możni Rzymianie !\Tarek 
i Decjusz Brutusowie po uroczystym pogrzebie swe
go ojca pokazali na placu walkę gladiatorów ... Walki 
te cieszyły się wielkim powodzeniem u publiczności, 

zwłaszcza gdy gladiatorzy sprawnie i pięknie za
bijali jeden drugiego. 

Gladiatorów wybierano spośród naj3ilniejszych nie
wolników. Nieraz niewolnicy zostawali gladiatorami 
w wyniku zasądzenia za rozmaite przestępstwa, 

w szczególności za ucieczkę ... 
Historycy, pisarze i mówcy należący do klasy wła

ścicieli niewolników sławili nieludzkie sceny walk gla
diatorskich. Tak np. Cycero mniemał, że walki gladia
torów były wspaniałą szkołą uczącą pogardy śmierci, 
zachowania zimnej krwi i mqstwa. 
Spośród szkół gladiatorskich słynęły szczególnie 

szkoły w Praeneste i Capui; z tej ostatniej, jak wia
domo, wyszedł później Spartakus. W szkołach gla
diatorskich panował niesłychanie ostry rygor. Wszyst
ko było podporządkowane regulaminowi, przewidzia
no wszelkie środki na wypadek jakiegokolwiek buntu 
gladiatorów lub niespodziewanego wystąpienia prze
ciwko właścicielowi szkoły. Tak np. w szkole gladiato
rów w Pompei istniały specjalne lochy, dokąd wtrą
cano każdego, kto tylko próbował protestować prze
ciw panującemu w szkole okrucieństwu. W lochach 
tych nie było można stać, lecz tylko siedzieć lub le
żeć. Podczas prac wykopaliskowych w Pompei wykry
to resztki tych więzień, przy czym w jednym z nich 
znaleziono kajdany nożne służące do zakuwania od 
razu dziesięciu więźniów, a obok szkielety czterech 
z nich, którzy widocznie zginqli w zamknięciu ... 

Przed wystąpieniem ugaszczano hojnie gladiatorów. 
Czyniono to w tym celu, ażeby później, jak mówił 
Seneka, gladiatorzy mogli krwią swoją wszystko to 
::wrócić. 

Walki gladiatorów odbywały się czasami w nocy, 
przy świetle pochodni. Igrzyska te ściągały zawsze 

tłumy ludzi. Gdy zbliżał się koniec walki, cesarz, funk
cjonariusz cyrkowy albo kapłanka dawali znak de
cydujący o losie gladiatora: jeżeli podnoszono wiel
ki palec do góry - zwyciężony gladiator pozostawał 
przy życiu, jeżeli zaś wielki palec opuszczano w dół -
zapaśnik otrzymywał ostatni, śmiertelny cios. Specjal
ny funkcjonariusz obchodził zabitych gladiatorów 
i sprawdzał za pomocą rozpalonego żelaza, czy rze
czywiście nie żyją. Inny sługa uprzątał ciała zabi
tych i w razie jakichkolwiek oznak życia uderzeniem 
ciqżkiego młota dobijał nie<;;zczęśliwych. 

Jl. W. Miszulin „Powstanie Spartakusa" 

Gladiatorzy. Mozaika. Rzym, Galeria Borghese 



Chociaż wielkie powstanie niewolników pod wodzą Spar

takusa zakończyła sią klęską, miało jednak ogromne znacze

nie dla dcilszych losów społeczeństwa rzymskiego o ustroju 

niewolniczym oraz dalekosiężne następstwa historyczne ... 

Doprowadziło ano w ostatecznym wyniku do głębokich zmian 

w driedzinie eospodarki opartej na niewolnictwie, ponadto 

zaś„. wywarło poważny wpływ na nadbudową polityczną 

rzymskieeo społeczeństwa ... 

Mamy przeto wszelkie podstawy, by powstanie niewol

ników pod wodzą Spartakusa, aczkolwiek zakończone poraż

ką powstańców, uważać za największy wstrząs rewolucyjny, 

jakiego doznały podstawy systemu niewolniczego i za jeden 

z najjaskrawszych przejawów walki klas uciskanych. 

S ·t. UICZENKS 
tWslęJ da pracy A W. Miszulina 

.. Powslanie Sparlakusa J 



SPARTAKUS -
ŻYWY SYMBOL WALKI O WOLNOŚĆ 

Znany radziecki badacz dziejów starożytnych, prof. 
A. W. Miszulin, w swej pracy pt. Powstanie Sparta
kusa stwierdza, źe poza nielicznymi wypadkami w hi
storiografii burżuazyjnej nie znajdujemy ani jednej 
pracy poświęconej wszechstronnemu zbadaniu spar
takusowskiej walki wyzwoleńczej i zawierającej cało
kształt poglądów w omawianej kwestii. 
Rozumiejąc ideowe przyczyny owego milczenia, mu

simy jednak skonstatować, źe zupełnie inaczej spra
wa ta wygląda w publicystyce i literaturze pięknej. 
Liczne dramaty, tragedie i powieści historyczne na 
temat Spartakusa świadczą o tym, źe pisarze i arty
ści o wiele bardziej interesowali się ongiś losami zna
komitego wodza niewolników niż przedstawiciele ofi-
cjalnej nauki. 

Charakterystyczny jest fakt, źe postać Spartakusa 
urastała zawsze do znaczenia symbolu w okresach 
nasilających się ruchów rewolucyjno-wyzwoleńczych. 
Już w roku 1766, w przedrewolucyjnej Francji, wy

stawiono w Paryżu tragedię Bernarda Saurina Spar
tacus. Dzieło to spotkało się z powszechnym zainte
resowaniem, zwłaszcza wśród sił postępowych, i obe
szło sceny nieomal wszystkic!:i wielkich stolic euro
pejskich. Sam Voltaire chwalił głęboką treść i po
ziom literacki tragedii, określając utwór Saurina jako 
wykuty na· kowadle wielkiego Corneille'a. 
·Spośród pisarzy niemieckiego Oświecenia postać 

Spartakusa natchnęła G. E. Lessinga do stworzenia 
utworu scenicznego, wymierzonej przeciwko tyranii 
tragedii Spartacus. Niestety, z dzieła tego zachował 
się tylko fragment. 

W latach francuskiej rewolucji lipcowej rzeźbiarz 
F·oyatier wykonał posąg Spartakusa (1827). Posąg ten 
został ustawiony obok pałacu królewskiego w Tuile
riach, lecz wobec olbrzymiej ilości oglądających dzie
ło, rząd, w obawie przed naruszeniem porządku pu
blicznego, kazał rzeźbę usunąć. 

W przededniu wypadków 1848 roku jeden z popu
larnych dziennikarzy francuskich pisał: Temat o Spar
takusie to z pewnością jeden z najpiękniejszych, naj
bardziej wzruszających, jakie odziedziczyliśmy po sta
rożytności: pociąga ku sobie serca, które umilowaly 
wolność ... Czuć w nim pulsowanie życia dawnej re
wolucji, a wielkie slowo ludzkość dźwięczy w nim 
z coraz to większą silą. 

W roku 1846 ukazuje się w Austrii dramat Webera 
Spartacus. W rok później wydano i wystawiono w Pa
ryżu utwór na ten sam temat, napisany przez Hi
polita Magena. 
Następny okres rozwoju literatury pięknej o Spar

takusie rozpoczyna się od ósmego dziesięciolecia XIX 
wieku, w latach nowego nasilenia ruchów narodowo
ściowych w Europie, wzrostu politycznej aktywności 
klasy robotniczej i propagandy rewolucyjnego marksiz
mu. W okresie tym ukazuje się (1874) powieść Rafaela 
Giovagnoli pt. Spartaco, która powstała pod bezpo
średnim wpływem wydarzeń włoskich siódmego 
i ósmego dziesięciolecia. Powieść tę, mimo jej wielu 
nieścisłości historycznych, prof. Miszulin nazywa 
uwieńczeniem calej poprzedniej twórczości dotyczą
cej Spartakusa. 
Należy zaznaczyć, źe również i w Polsce, t"uź po 

zakończeniu II wojny światowej, wybitny pisarz 



Gladiator. Terakota. 
Muzeum Archeologiczne 
w Madrycie. 

i poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski napisał dra
mat poetycki pt. Spartakus, którego obszerny frag
ment został opublikowany w miesięczniku literackim 
Twórczość (1946). 

Dzieje wielkiego wodza niewolników uzyskały naj
silniejszą wymowę w walce wyzwoleńczej klasy ro
botniczej . Imię Spartakusa stało się wśród proleta
riatu zaszczytnym mianem, nadawanym najdzielniej
szym i najszlachetniejszym bojownikom rewolucji. 

Od imienia Spartakusa grupa lewicowa niemieckich 
socjaldemokratów, zgromadzona w latach I wojny 
światowej wokół Karola Liebknechta, Róży Luksem
burg, Franciszka Mehringa, Klary Zetkin i Wilhelma 
Piecka, nazwała swe nielegalne bojowe pisma Lista
mi Spartakusa. Jaką treść społeczną wkładali rewo
lucjoniści niemieccy w słowo Spartakus, wskazują 
zdania programowego ich pisma: 

Precz z wszelką polowicznością i wahaniami! Precz 
z kompromiśem i bagnem! Precz z tymi, którzy nie 
są ani gorący, ani zimni, precz z ludźmi slabymi 
i miękkiego serca! Nie ma dziś miejsca dla nich! Nie 
nadają się tam, gdzie trzeba odbierać i zadawać ciosy! 
Rozpoczęła się decydująca walka o partię. („Spartakus
briefe", 30 marca 1916 roku). 

Grupa Spartakusa przeobraziła się w roku 1918 
w Związek Spartakusa, którego rewolucyjna działal
ność przygotowała utworzenie Komunistycznej Par
tii Niemiec. 

\ 
I 

\ 

' 

W Polsce imię bohaterskiego gladiatora stało się 
godłem Związku Młodzieży Socjalistycznej Sparta
kus, grupy utworzonej w listopadzie 1939 roku jako 
kontynuacja przedwojennej socjalistycznej organiza
cji o tej samej nazwie, a rozwiązanej w roku 1941 
w.skutek aresztowań i rozbieżności wewnętrznych. 

Od imienia Spartakusa, który jako gladiator harto
wał swoje siły i mięśnie, ażeby użyć ich w walce 
o wolność i sprawiedliwość, sportowcy radzieccy 
utworzyli nazwę powszechnej imprezy sportowej, zor
ganizowanej po raz pierwszy w Moskwie w roku 1928. 
W Polsce pierwsza spartakiada odbyła się w Warsza
wie i w Łodzi w roku 1951. 

W chwili obecnej lewicowe pismo studentów NRF, 
walczących z n'eofaszyzmem i nazizmem, nosi nazwę 
Spartakus. 

Postać Spartakusa stała się, jak to określił Henri 
Barbusse, gigantycznym posągiem wolności. 

Na podstawie książki 
A. W. Miszulilila „Powstanie Spartakusa" 

- opracował z. K. 



Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, pan feudalny 

i chłop-poddany, majster cechowy i czeladni~, krótko mó

wiąc, ciemiężyciele i uciemiężeni pozostawali w stałym do 

siebie przeciwieństwie, prowadzili ni~ustanną, to ukrytą, to 

jawną walkę - walkę, która za każdym razem kończyła 

się rewolucyjnym przekształceniem całego społeczeństwa lub 

też wspólną zagładą walczących klas. 

KAROL tllARKS FRYDERYK EHSELS 

Manifest Komunistyczny - 1848 
(Wyd polskie z roku 1948) 

Niewolnik wyzwala się usuwa: ąc spośród wszystkich sto..: 

sunków prywatnej własności jedynie stosunek niewolnictwa, 

dzięki czemu sam staje się dopiero proletariuszem; prole

tariusz może się wyzwolić wtedy tylko, gdy zniesie w ogóle 

własność prywatną. 

FRYDERYK ENGELS 

Zasady homun1zmu. VI-wa 1950 str 15-16 

~ Walka Rzymian z barbarzyńcami. 





„Skarga poddanych na panów" (poi. XVI! w.). Rysunek w rę
kopisie 635 Biblioteki Łopacińskich w Lublinie 

Ba, powiedzcież mi, proszę, bracia mili, 

Skąd się panowie na świecie wzniecili? 

Jeszczem to słyszał od dawnego wieku, 

Iż człowiek nie jest niewolnikiem człeku. 

Przetom też sobie myślił przez czas długi, 

Jeżeli ten pan człowiek jako drugi; 

Bo wy na oko widzicie to sami, 

Ledwie panowie nie orzą już nami. 

Z Lamentu chłopskiego na pa:n11 
Wydal Józef Kallenbach, Lwów 1910 

SUPLIKA GROMADY WSI WRZECZKO 
(Fragment)' 

Nadto jeszcze w roku przeszłym nakazano Ja
kubowi Skopowi za dzień, w tym umarło mu dziecz
ko, które podług obrądzków chrześcijańskich zawiózł 
do kościoła, nazajutrz poszedł do dwora na pańszczyz
nę, a podstarości kazał onegoż położyć i niemiłosier
nie zbił, kilka dni prawie śmiertelnie chorował, żad
na ekskuza nie mogła, jeszcze umarłe dziecię· dyspo
nował mi w chlewie zagrzebać w gnoju. 

Joachim Cieślak odrobiwszy dzień zwyczajny, przy
muszony był do roboty, w czym się tłumaczył, a pod
starości zawoławszy ludzi kazał onegoż pokładać, 
w tym broniąc się kancug trzymał, a podstarości pa
l.ee duży u ręki ugryzł mu, dotąd kaleka, i niemiło
siernie skatował tego gospodarza, oraz i zonie jego 
kancugiem głowę poprzecinał i zbił do woli. 

z opracowanej przez Polską Akademię 
Nauk publikacii Supliki cl1!opsl<te 
XV 111 wieku. 

Wyd. „Książka i Wiedza", 195~ 

Chłop w <iybacli. Drzeworyt z „żywota Ezopa Fryga" Bier
nnta z LulJlin~l. Kr;iJ.\C-J\V 1578. 

Albrecht Durer. Chłop przebi
ty mieczem. Fragment ctrze
\vorytu z .,Nauki o n1ierze
niu„. 

j J-



Diego Rivera. Zbieranie 
trzciny cukrowej. 

Wysokie trzciny drżą, 

drżą ze strachu przed nożem. 

Słońce piecze, powietrze jest gęste. 

Krzyki nadzorców 

tną jak świst bicza. 

Z tłumu nędzarzy, 

znad ciężkiej pracy 

śpiew się podnosi, 

rozkwita, 

tryska gniewem: 

w nim głos dzikich pradziadów 

z głosem dzisiejszych ludzi się zjednoczył: 

- Pościnać by głowy jak trzciny: 

ciach! ciach! ciach! 

~ Chłop-rewolucjonista ze sztandarem bojowym. Drzeworyt. 
Z okresu wojny chłopskiej w Niemczech w 1525 r. 



Spalić by te głowy jak trzciny; 

niech dym się wzbije do chmur -

kiedyż, kiedy to będzie? 

Tak pieśń ta giętka, wieczorna 

u kopuły dnia zawieszona, 

drży, miota blaski i plonie 

w cukier i rozpacz wczepiona. 

Nikotas Guillen 
Indie Zachodnie (Fragment) 

Przełożyła Zofia Szleyen 

• 

Diego Rivera. Sen bie
daków. 

( ... ) Sciągnęli nam zapłatę w dół . poza rok 1904. Trzy dni w ty
eodniu robimy. Resztę siedzimy z założonymi rękami, patrząc 
w międzyfabryczne pola z kupami łódzkiego brudu, w czerwone 
kominy i w czarne mury. Życie zdrożało. Nie opłata nam za tę 
cenę robić. Posiali my delegatów do właściciela. Poszli dwaj i prze
łożyli sprawę. Na pyski ich kazał zepchnąć ze schodów. „Skoń
czyły się - powiedział - wasze chamskie czasy. Nadszedł teraz 
rygor wojenny. My teraz! Żadnych delegatów. Prawaście - po
wiedział - dyktowali? Teraz my wam podyktujemy cenę roboty. 
I za pół tego - powiedział - będziecie robić. Przyjdziecie do 
mnie ze szlochem, żebym was wziął na trzy dni w tygodniu za 
tyle, za ile chcę i raczę" ... 

( ... ) Nas dwudziestu, cośmy twardo stali przy sprawiedliwym 
rozumieniu, zesiekli rózgami, po sto rózeg na człowieka. Krew 
z nas ciekła. Słuchajcie, robotnicy łódzcy! Siekli nas rózgami za 
to, żeśmy prawdy sprawiedliwie dochodzili! Słuchaj nas, ludu pra
cujący! 

( ... ) Przemysł! Przemysł! Przemysł! 
Pełna jest polska gęba tego słowa„. Bodaj on się w ziemię za

padł ten wielki przemysł! Zeszliśmy się tu ze wszech stron ziemi 
ubogiej. Obsiedliśmy ten piasek, okryli go nagim kadłubem na
szym, jego łachmanem, jego wszami i kałem. Pracujemy. Przez 
Bóg żywy! krwawo pracujemy. Czarne mamy twarze i czarne 
ręce, krwawą plwocinę i ciemne widmo w duszy. Patrzymy na 
nasze dzieci wychudłe, rosnące w kałuży Bałut. Golgotą ludu pol
skiego jest to miasto! 

Stefan Zeromski „Róża" 
(Fragmenty „Sprawy pierwszej") 

L. Mendez. W hołdzie dla Jose Guadalupe Posada. Linoryt. 



W łoskocie maszyn - słyszysz? słyszysz? 

tą pieśń· - to głośniej, to znów ciszej? 

Przycichła. Zmilkła. Znów się wciska, 

daleka uszom, sercom bliska„. 

To nic„. to syczy stal w odlewni, 

lecz w syku stali szmer jej gniewny 

słyszano w kuźniach r w tokarniach„ .. 

.Jak płomień pełznie i ogarnia, 

jak woda płynie cicha, głucha, 

jak wicher skręca się · -w podmuchac~ 

ai nagłe z mroku dźwignie ramię, 

ai nagłe wszystkie drzwi wyłamie, 

ai nagle błyśnie nad ulicą 

czerwoną, krzywą błyskawicą! 

<li( Stanisław Lentz, Strajk, 1905. 

lłlADTSUW BROHIEWUI 
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O wielki Październiku klasy robotniczej! 

Nareszcie się podnieśli ci, którzy tak dłueo 

Do ziemi byli zeięci. · Żołnierze, którzyście 

Wycelowali wreszcie broń w dobrym kierunku! 

Ci, którzy ziemię uprawiali wiosną, 

Dokonali tej pracy nie dla siebie. Lato 

Zeięło ich jeszcze niżej. A plony zwieziono 

Jeszcze do pańskich spichrzów. Lecz Październik 

Już we właściwych dłoniach ujrzał chleb! 

<Iii H. M. Koczergin. Szturm na Pałac Zimowy. 

BERTDLT BRECHT 

Wielki październik 
(Fra2ment) 

Przełoży/ Lech Pijanowski 



TREŚĆ BALETU 

AKT I 

Obraz pierwszy: TRIUMF IZTMU 

Zwycięskie legiony rzymskie pod wodzą Krassusa 
wracają z wyprawy na Trację . . Prowadzą wielu nie
wolników, wśród których znajduje się Spartakus z żo
ną Phrygią oraz z przyjacielem Harmodiusem. Rzym
ska kurtyzana Aegina, kochanka Krassusa, czekają

ca wraz z tłumem na powrót wojsk, zauważyła po
między niewolnikami Spartakusa. Jego uroda i wspa
niała postawa zrobiły na niej wielkie wrażenie. 

Obraz druai: TARG llEWOLllKÓW 

Aegina udaje się na targ, gdzie sprzedają niewol
ników. Zamierza kupić Spartakusa, jednak uprzedza 
ją w tym Batiatus, który wykupuje wszystkich pięk
nie zbudowanych młodzieńców do szkoły gladiatorów. 
Wśród nabytych przez niego niewolników znajdują 

się Spartakus i Harmodius. Phrygia zostaje własno
ścią Krassusa. Obraz kończy się tragiczną sceną po
żegnania Phrygii ze Spartakusem. 

Stanisław Bąkowski. Projekty kostiumów. ,... 
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Obraz trzeci: IGRZYSKA GLADIATORÓW 

W posiadłości Krassusa odbywają siQ walki gladia

torów. Spartakus, najsilniejszy ze wszystkich, zwycię

ża swoich przeciwników, przy czym jednego z nich, 

młodego chłopca, zabija. Fakt ten jest dla Spartakusa 

wstrząsającym przeżyciem. Budzi się w nim bunt, 

chęć zemsty nad ciemięzcami, którzy go do tego zmu

sili. Rzuca się na Krassusa, lecz zostaje obezwładnia-

ny. 

AKT li 

Obraz pierwszy: KOSZARY GLADIATORÓW 

Do lochów, w których przebywają gladiatorzy, Spar

takus przynosi na rękach zabitego chłopca. Zdaje so

bie sprawę, że jego nędzne, niewolnicze życie gladia

tora polegać będzie na zabijaniu innych. Mówi o tym 

współtowarzyszom, wzniecając w ich umysłach bunt 

i protest. Postanawiają więc działać. Wyłamują się 

z koszar i rozpoczynają walkę z oddziałami rzym

skich żołnierzy. Bohaterstwo powstańców staje się 

zarzewiem ogólnego powstania ludu rzymskiego. 

Nauczyciel Aeginy, Scarbonius, który wywiera na 

nią wielki wpływ i oddziaływuje w ten sposób po

średnio na poczynania Krassusa, powolnego jej 

wszystkim zachciankom, postanawia podstępem przy

czynić się do pokonania zbuntowanych niewolników. 
Wie, że Aegina pokocl'lała Spartakusa, namawia ją 

więc, aby związała się z nim w ogniu walki. W prze

braniu żołnierskim Aegina udaje się do obozu Spar
takusa i zostaje przez niego przyjęta do szeregów po

wstańczych. 

Stanisław Bąkowski. Projekt kostiumu. ... 
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Obraz drngi: OBÓZ SPARTAKUSA 

Po pierwszych zwycięskich walkach Spartakus jak 
gdyby odrodził się w swym człowieczeństwie. Całko
wicie oddaje się sprawie, gotów jest nawet ponieść 
śmierć, byle nie wrócić do niewolnictwa. Scarbonius 
orientuje się, że powstańcy będą niezwyciężeni, jeśli 
nie uda się dokonać wśród nich rozłamu. Przygotowu
je plan działania i rozkazuje Aeginie, aby w nocy 
udała się do namiotu Spartakusa. 

Obraz lrzeci: NAMIOT SPARTAKUSA 

Aegina zastaje Spartakusa sp1ącego w namiocie. 
Kiedy Spartakus budzi się, Aegina wyznaje mu swą 
wielką miłość. Wódz powstańców odtrąca jej uczucie. 
Kocha przecież Phrygię , a poza tym najważniejszą dla 
niego sprawą stała się obecnie walka z tyranią na 
śmierć lub życie. Odtrącona miłość Aeginy zmienia 
się w nienawiść i chęć zemsty. 

Tej samej nocy Scarbonius sprowadza do obozu 
powstańców piękne kurtyzany i rozdaje żołnierzom 
wielkie ilości wina. Powstańcy upijają się do nie
przytomności. 

Ohraz czwarty: NAMIOT SCARBONIUSA 

W obozie trwa wielka orgia. Aegina chcąc się ze
mścić na Spartakusie postanawia uwieść jego przyja
ciela Harmodiusa. Tańczy z nim i swoją urodą roz
pala jego żądze. Nadchodzi Spartakus, który rozka
zuje przerwać szaleńczą zabawę. Jest już jednak za 
późno, bowiem rozogniony Harmodius na żądanie 
Aeginy porzuca wodza i przyjaciela, pociągając za 
sobą wielu powstańców. W ten sposób podstępny plan 
Scarboniusa zostaje uwieńczony powodzeniem. 

Stanisław Bąkowski. Projekt kostiumu. ~ 



AKT Ili 

Obraz pierwszy: UCZTA W PAŁACU KRASSUSA 

Na uczcie w pałacu Krassusa zgromadził się oały

patrycjat rzymski. Niewolnice i niewolnicy zabawia
ją gości tańcem. Tańczy też i Phrygia. Aegina przy
prowadza ze sobą Harmodiusa przystrojonego w szaty 
rzymskiego patrycjusza. W czasie sceny miłosnej 

z Aeginą bezbronny Harmodius zostaje pojmany w jej 
komnacie przez nasłanych na niego żołnierzy. Nie
szczęsny rozumie teraz, że wpadł w pułapkę. Nadcho
dzi Krassus, któremu Aegina oddaje pojmanego mło
dzieńca. Uszczęśliwiony Krassus porywa Aeginę w wir 
zabawy. Aegina wykonuje taniec symbolizujący zem
stę, która pochłania całą jej istotę. 

Rozpoczyna się orgia. W tym samym czasie Sparta
kus z resztą powstańców otacza pałac Krassusa, Rzy
mianie uciekają w popłochu, a Harmodius, śmiertel
nie r_;mny, zdobytą bronią zabija Aeginę i w ostatniej 
chwili swojego życia błaga przyjaciela o przebacze
nie. 

Spartakus z Phrygią i oddziałami powstańców ucho
dzą w góry. 

Dbraz druei: NAMIOT SPARTAKMSA 

Phrygia, w przewidywaniu decydującego starcia 
z przeważającymi siłami rzymskich żołnierzy, propo
nuje ukochanemu, aby zrezygnowali z walki i schro
nili się oboje w bezpiecznym miejscu. Spartakus nie 
godzi się na to. Phrygia oddaje mu więc tarc:lę i miecz, 
żegnając go na zawsze, gdyż serce jej przeczuwa, że 
Spartakus już nie powróci. • 

Dbraz trzeci: OSTATNIA WHKA 

Olbrzymie siły, którymi dowodzi Krassus, odnoszą 
zwycięstwo i rozbijają nieliczne już zastępy powstań
ców. Spartakus ginie w walc!?. 

Obraz czwarty~ REQUIEM 

Obrzędowy tanie'c Phrygii symbolizuje żałobę naro
du po utraconych bohaterach. Spartakus wprawdzie 
zginął, powstanie zostało stłumione, ale idea wolności 
żyć będzie zawsze. 

• 



SUJET DU BALET 

ACTE I 

Premier tableau: LE rnlOMPHE DE ROME 

Les legions romaines victorieuses commandees par 

<;rassus reviennent de !'expedition de Thrace. Elles 
amenent des esclaves nombreux, entre autres Spar

tacus a\'ec sa femme Phrygie et son ami Harmodius 
La courtisane romaine Aegine, maitresse de Crassus, 

qui attend dans la foule le retour des troupes. re

marque Spartacus parmi !es esclaves. Eile est forte

ment impressionnee par sa beaute et par son attitude 
magnifique. 

Deux ie me tableau: LE MARCHE AUX ESC LA YES 

Aegine se rend au march ou !es esclaves sont 

vendus. Eile a l'intention d'acheter Spartacus, mais 
elle est devancee par Bathiatus qui fait achat pour 

l'ecole des gladiateurs de tous !es hommes jeunes et 

bien faits. Spartacus et Harmodius sont au nombre 

des escla\·es qu'il a achetes. Phrygie devient la pro-

<4 Sl:inisłuw R<]kowski. Projekt clekoracji. 



Stanisław Bąkowski. Projekt kostiumu. 

priete de Crassus. Le tableau finit sur la sccne tra
gique des adieux de Phrygie et de Spartacus. 

Troisieme tableau: JOUTES DES GLADIATEURS 

Des Iuttes de gladiateurs ont lieu dans la pro
priete de Crassus. Spartacus, le plus fort, est vain
queur de tous ses adversaires, et il lui arrive de tuer 
l'un d'eux, un garc;on tout jeune. Spartacus est boule-

verse par cet accident. Il .se revolte et il brule de se 
venger de ses oppresseurs qui l'ont force a cet acte. 
Il se jette sur Crassus, mais il est maitrise. 

ACTE li 

Premier tableau: LA CASERNE DES GLADIATEURS 

·Dans le caveau ou sont loges !es gladiateurs, Spar
tacus apporte dans ses bras le corps du garc;on qu'il 
a tue. Il se rend compte que sa vie miserable de 
gladiateur esclave se reduira desormais a tuer les 
autres. Il en parle a ses camarades en attisant dans 
leur esprit la revolte et la resistance. lis decident 
d'agir. Ils forcent les portes de la caserne et s'atta
quent aux regiments des soldats romains. L'heroi:sme 
des insurges devient le brandon de l'insurrection ge
nerale du peuple romain. 

Le precepteur d'Aegine Scarbonius a sur ell~ une 
influence puissante et il agit ainsi indirectement sur 
les actions de Crassus qui se plie a toutes les fan
taisies de sa maitresse. Scarbonius forme le projet 
d'obtenir par la ruse la yictoire sur les esclaves re
voltes. Il sait qu'Aegine aime Spartacus et il l'incite 
a le rejoindre dans la lutte. Sous les habits d'un soldat 
Aegine arrive au camp d'e Spartacus qui la rec;oit 
dans les rangs des insurges. 

Deuxieme tableau: LE CAMP DE SPARTACUS 

Au cours des premiers combats victorieux, Sparta
cus a recouvre son honneur humaine, il est comme 
regenere. Il se consacre entierement a la cause et 
n'hesiterait meme pas a souffrir la mort, plutot que 
de se plier a nouveau a l'esclavage. Scarbonius s'a
perc;oit que les insurges seront invincibles a moins 
de fomenter la discorde entre eux. Il dresse un plan 



Stanisław Bąkowski. Projekt kostiumu. 

d'action et ordonne a Aegine d'aller dans la nuit a la 
tente de Spartacus. 

Troisieme tableau: LA TEHTE DE SPARTACUS 

Aegine trouve sous la tente Spartacus endormi. 
Lorsqu'il se reveille, Aegine lui confesse son grand 
amour. Le chef des insurges repousse ce sentiment. 
Il aime Phrygie et, en outre, la lutte contre la tyrannie 
jusqu'a la victoire est devenue pour lui le premier 

A 
/ 
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des devoirs. L'amour repousse d'Aegine change en 
haine et en soif de vengeance. 

La meme nuit, Scarbonius amene au camp des in
surges de belles courtisanes et distribue aux soldats 
de grandes quantites de vin. Les insurges s'enivrent 
jusqu'a en perdre connaissance. 

Quatrieme tableau: LE TENTE DE SCARBONIUS 

Grande orgie au camp. Aegine pour se venger de 
Spartacus entreprend de seduire son ami Harmo-



dius. Ellle danse avec lui et par sa beaute elle allume 
son desir. Spartacus arrive, il ordonne d'interrompre 
ce jeu fou. Cependant il est ti:op tard, car Harmodius 
excite abandonne sur la demande d'Aegine son chef 
et son ami et il entraine a sa suite de nombreux 
insurges. La ruse de Scarbonius a reussi. 

ACTE Ili 

Premier tableau: HSTIN AU PALAIS DE CRASSUS 

Tous les patriciens de Rome se sont assembles au 
palais de Crassus. Les esclaves, femmes et hommes, 
amusent les invites par leurs danses. Phrygie danse · 
aussi. Aegine arrive en coinpagnie d'Harmodius en 
habits de patricien romain. Au cours des ebats 
amoureux dans la chambre d'Aegine, Harmodius sans 
defense est saisi par des soldats qu'elle a appeles. 
Alors seulement le malheureux comprend qu'il est 
tombe dans une embuche. Arrive Crassus et Aegine lui 
livre le jeune homme. Crassus enchante entraine 
Aegine dans le tourbillon des jouissances. Aegine 
execute une danse qui symbolise la vengeance et qui 
absorbe tout son etre. 

L'orgie est declenchee. Au meme moment Sparta
cus a la tete des restes des insurges entoure le palais 
de Crassus, les Romains effrayes prennent la fuite, 
Harmodius blesse a mort tue Aegine avec une arme 
conquise et il implore le pardon de son ami au dernier 
moment de sa vie. 

Spartacus et Phrygie se refugient dans la mon
tagne avec les restes des insurges. 

Deuxieme tableau: LA TENTE DE SPARTACUS 

Phrygie s'attendant a une recontre decisive avec 
les fcirces superieures des soldats romains, propose 
a son bien-aime de renoncer a la lutte et de cher-

cher un refuge sur. Spartacus refuse. Phrygie lui don
ne le bouclier et le glaive et elle lui dit adieu, car 
son coeur l'avertit que Spartacus ne reviendra plus. 

T roisieme tableau: LA DERNIERE LUTTE 

Les forces enormes que commande Crassus rem
portent la victoire et dispersent !es derniers groupes 
peu nombreux des insurges. Spartacus perit dans la 
lutte. 

Quatrieme tableau: LE REQUIEM 

La danse rituelle de Phrygie symbolise le deuil de 
la nation qui pleure les heros morts. Spartacus a peri, 
l'insurrection a ete etouffee, mais !'idee de la liberte 
vivra a jamais. 
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