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SPARTAKUS 
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Za drugą, trzecią skonów metą 
Gladiator rękę podniósl swą: 

„To nie to - krzycząc - Sil a nie to, 
To nie to Mą dr ość, co dziś zwą ... 

Sam Jowisz mi niegroźny więcej, 
Minerwa sama z siebie drwi: 
Wam - widzów dwakroć sto tysięcy, 
Co dzień już trzeba lez i krwi... 
Przyszliście, drżąc i wątpiąc razem, 
Gdzie dusz a wietrzyć i gdzie moc? ... 
A my wam - księgą i obrazem, 
A głos nasz ku wam - pocisk z proc. 

- Przyszliście, drżąc ri wątpiąc razem, 
Cala już światlość wasza - n o c !" 
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Za drugą, trzecią skonów metą 
Gladiator rękę podniósl swą: 

„To nie to - krzycząc - Mil ość nie to, 
To nie to P r z y j a ź ń, co dziś zwą ... 

Z Kastorem Polluks, druhy dawne, 
W calusach sobie wierność klną; 
A Wenus wlosy ma przyprawne, 
Rumieńce z potem w maść jej lgną„. 
- Siedliście, glazy w glazów kole, 
Aż mchu porośnie na was sierć: 
I duszą waszą - nasze - bole, 
I ciałem waszym - naszych - ćwierć. 

- Siedliście, glazy w głazów kole -
Cale już życie wasze: śmierć!" 
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ARAM . CHACZATURIAN 

Jest twórcą wielu nowych gatunków muzyki armeńslciej. 

Stworzył pierwszy armeński balet, pierwszą armeńską syrnd'o
'Irię, pierwsze armeńskie koncerty na różne instrumenty z or
ki.ffitrą. Jego twórcwść stała się :n.owym etapem w muzyce Ar
men'ii, wnosi do niej nowe treści i nowe metody styliistyozne. 
Opierając się na muzyce armeńskńej, korzysta też z dorobku 
innych narodów Kau~zu. W nowatomki sposób rozwija tra
dycje klasycznej muzyki rosyjskiej. Często czffi1Pie z twórewści 
talcich mistTZów kompozycji, ja:k Prokofiew i Ravel... Wszystko 
to wyznacza wielorakość rorm i środków wyrazu, którymi po
sługuje się Aram Iljicz Chaczaturian - wybitny lrompozytor 
armeński, którego twór<:ZOOć zdobyła sobie ·rozgloo i uznanie 
me tylko w Związku Radzieckim, ale i na całym świi.ecie. 

Urodził się w Tbilisi 6 czerwca 1903 roku. Jego ojciec, ubogi 
!introligator, zauważywszy że mały Aram z niezwykłym zainte
resowaniem wsłuchuje się w narodowe pieśni armeńskie śpie
wane przez ulicznych muzyJmntów, kupił chłopcu za grosze 
stare, zniszczone pianino, które stało się nieodłąCTJilym przyja
cielem dzieciństwa kompozytora. „Dość szybko nauczyłem się 

dobierać ze słuchu melodie narodowych p'ieśni i tańców„. -
wspomina Chaczaturia1J1 - „.bez .kiońca wystukiwałem je jed
nym lub dwoma palcami._ Zna=ie trudniej było wyszukiwać 

bardziej lub mniej znoony akompaniament. Ale i z tym pora
dziłem sobie z crza.sem. Wtedy całkiem już ośmielony zacząłem 
modyfikować znane mi motywy, stwm·zać nowe. Pamiętam jaką 
radość sprawii.aly m1 te 111aiiwne, śmieszne, niezgrabne jeszcze, 
ale pierwsze samodzielne próby kompozycji." 

Mając dziesięć lat, •rozpoczął ATam naukę w szkole handlo
wej. Bardziej jednak od .zajęć lekcyjnych, interesowała go zaw
sze współpraca ze szkolną orkiestrą, w której grał na wiolon
czeli. Z operą zetknął się chłopiec po II'az pierwszy w 1919 r. 
Wywarła na nim ogromne wrażenie i już wtedy zapragnął zde
cydowanie pośwti.ęcić swe życie s.ztuce„. 



Zachęcony przez starszego brata Surena, artystę malarza 
reżysera jednego z moskiewskich teatrów, Aram wyjeżdża 

w 1921 r. do stolicy i wstępuje na Uniwersytet Mos
kiewski, gdzie ponad :rok studiuje biologię na Wydziale ma1;e
matyczno-:filzycznym. Jesienią 1922 rr. przerywa jednak studd.a 
uniwersyteckie i zdaje do Instytutu Muzycznego im. Gnie
sinyoh. Tu uczy slę początkowo gry na wiolonczeli, a później 
kompozycji pod kierunkiem M. Gniesina. Od 1929 :r. studiuje 
kompozycję w moskiewslcim konserwatorium, mając za peda
goga prof. Mikolaja Miaslrowskiego. W okresie tym powstaje 
cały szereg jego szkolnych kom;pozycji, które szyblro uzyskują 
popularność w Związku Radzieckim. Studia kończy Chacza1;u
rian w 1934 r., komponując jakJO [pracę dyplomową I Symfonłę 
e-moll, poświęconą XV-leciu istn~enia r$).d.2lieckiej Arrmenii. 

Lata trzydzieste to okres wielkiego rozkwitu twórczości kom
pozytora. Pisze w tym czasie tak!ie utwory jak: Koncert forte
pianowy (1936), Koncert skrzypcowy (1940), Poemat symfonicz
ny o Stalinie na chór i arkiestrę (1938) 011az I)ieriwszy swój ba
let Szczęście (1939). W kompozycjach tych wyrażał radość na
r odu Tad'Lieckiego po zwycięstwie rewolucji socjariistyczmej. Nie 
m a w nich miejsca na smutek, tęslmotę, melancholię, nie mó
wiąc już o tragiźmie. Muzyka Chaczatuni.ana porywa słuchacza 
bogactwem fantazji. twórczej i silą temperamentu. Utwory zaw
sze zachowują narodowy, armeński charakter i rto nie tylko 
w oonowie melodycznej jego symfonii, koncertów i baletów, ale 
także rw metodzie przedstawiania myśli muzycznych, w SiP0CY
:Eicmej rytmice i w orkiestracji. Komonuje Chaczaturian rów
ni ż muzykę filmową i ilustracje muz)'ICZI1e do takich drama
tów, jak Makbet Szekspira (1934), Maskarad.a Lermontowa 
(1941) etc. Walc z Maskarady zdobył sobie największą chyba 
popularność obok Tańca z szablami z baletu Gajane. 

W ok.resie II wojny śrwiarowej, obok licznych pieśni i mar
szów wojskowych, obok muzyki do spektakli teatralnych pow
staje II Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną (1943). Róż
ni się ona od przedwojennej twórczości kompozytora. Wypel
Il!iona jest dramatyzmem i tragizmem olm"utnych lat wojennych. 
Rozszerza zarazem zakres muzycimych środków wyrazu stoso
wanych przez Chaczatu11iana. Również podczas wojny, w 1942 r. 
pCYWstaje , drugi balet - Gaja.ne. Opowiada w nim kompozytor 
o pracowitym życiu w radzieckiej Armenii. Muzyka Gajane 
charakteryzuje się obfitością porywający<.:h me1odii, barwą har
monii i instrumentacji, armeńską specyfiką rytmów i nastro
jów. Słabą stroną baletu okazała się jednak jego dramaturgia 
- Chaczaturian nigdy nie miał szcześcia do scenarzystów. Lib
retto Gajane prnerabiane jest zwykle przez kolejnych jego rea-



lri7Ja<torów. W Polsce balet ten dotychczas nie wystawiany w ca
łości. doczeka! się tylko scenó.cznej realizacji fragmentów (1950), 
dokonan2j przez Mikołaja Kopińskiego w Zespole Wojska Pol
skiego. (Słynny Taniec z szablami tańczył wówczas, stojący 

u progu swej kariery Stanisław Szymański). 
Trudno omawiać tu przebogatą powojenną twórcwść Cha

cmrtutiana. Koncert na wiolonczelę z orkiestrą (1946), Trzy arie 
koncertowe (1944-1946), III Symfonia (1947), Oda symfoniczna 
poświęcona pamięci Lenina (1948), Suita programowa „Bitwa 
nad Wołgą" (1950), Uwertura powitalna (1959), Koncert - rap
sodia na wiolonczelę z orkiestrą (1963) i wiele, wJele innych 
utworów symfonicznych i kameralnych, koncertów ii pieśni, bo
gata muzyka filmowa (Admiral Uszakow, Otello, Ludzie i be
stie) i teatralna (Makbet, Król Lear, Moskiewskie Kuranty). 
Wszystko to czyni Chaczaturiana jednym z najwybitniejszych 
kompozytorów Związku RadrzJieckiego. Do największych osiąg

nięć Chaczaturiana należy Spartakus (1950-54). Kompozycja ta 
przyniosła mu zaszczytne wyróżnienie - Nagrodę Leninowską 

- 1959. 
Chaczaturian nie ogranicza się do działalności kompozytor

skiej. Jest dyrygentem wJelu wykJOnań swych utworów, profe
SOTem wydziału kompozycji w moskiewskim konserwatrium, 
wykłada również w Instytucie Muzyczno-Pedagogioznym im. 
Gniesinych. Pełni obowiązki jednego z sekretarzy Związku 
Kompozytorów ZSRR. Za swą pracę twórczą ii spoleczną był 
wtielokrotnie nagradzany wyisokimi odznaczeniami państwowy

mi. 

Pawel Chynowski 

A. Chaczaturian dyrygu;e 

A. Chaczaturian wśród mlodych kompozytorów armeńskich 
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ARAM CHACZATURIAN w karykaturze 

10 11 



NIE MOGĘ POJĄC, JAK WSPóLCZESNY KOMPO

zyTOR MOŻE IZOLOW AC SIĘ OD ŻYCIA, OD DZIA

LALNOSCI SPOLECZNEJ. BEZPOSREDNI KONT AKT 

Z ŻYCIEM DOSTARCZA NAJSILNIEJSZYCH WRA

ŻEŃ, NAJLEPSZYCH POMYSLÓW I PODSUWA 

NAJCIEKAWSZE METODY TWÓRCZE. DLATEGO 

TEŻ SZCZEGÓLNIE WAŻNE BYLY DLA MNIE POD
RÓŻE PO KRAJU, PRZEŻYCIA NA KONCERTACH, 

ROZMOWY Z MLODZIEŻĄ I PRZODUJĄCYMI RO

BOTNIKAMI. TE WLASNIE WYPOWIEDZI STALY 

SIĘ DLA MNIE źRóDLEM ST ALEGO DUCHOWEGO 

WZBOGACENIA. 

SPARTAKUS 
i jego sceniczne realizacje 
Pomysł dzieła choreograficznego opartego na motywie pow

stania niewolników rzymskich pod wodzą Spartakusa zrodził 

się już w 1933 roku, kiedy znany radziecki scenarzysta Nikołaj 
Wołkow rozpoczął pisanie libretta baletu. W następnym roku 
scenariusz był już gotów. Tematem zainteresował się balet
mistrz Igor Mosjsiejew, scenograf F. Fiedorowski, a potem Aram 
Chaczaturian. Kompozytor zamierzał przystąpić do pracy nad 
partyturą jeszcze w 1941 roku, ale udało mu się to zrealizować 
dopiero w dziesięć lat później. Cala muzyka powstawała pod
czas kolejnych pobytów Chaczaturiana na wakacjach w Starej 
Ruzie pod Moskwą. Komponowanie baletu zajęło mu w sumie 
osiem miesięcy i zakońcwne wstało 22 lutego 1954 r. 

Zanim Spartakus doczekał się realizacji scenicznej, jego mu
zyka zdobyła sobie wysokiie u2J11anie słuchaczy sal koncerto
wych, wykonywana w formie suity orkiestrowej. Kompozycja 
Chaczaturiana nie oddaje naturalnie charakteru muzyki staro
rzymskiej. Zdając sobie sprawę z ubóstwa naszych wiadomości 
o kulturze muzycznej starożytnego Rzymu, kompozytor odrzu
cił drogę stylizacji i nie wnosiił do swej muzyki elementów ar
chaic2J11ych. Zdecydował się opowiadać o walce o niezależność 
i wyrazić ideę wolności, zachowując podstawowe cechy swoje
go stylu muzycznego. „Niektórzy krytycy zarzucali mi ucieczkę 
w tak daleką przeszłość - pisał później Chaczaturian - ale 
wydaje mi się, że nie mają oni racji. Epoka Spartakusa - to 
wzruszająca epoka historii w dziejach ludzkości. Teraz, kiedy 
liczne uciśnione narody świata podejmują walkę o wyzwolenie 
i niezależność narodową, nieśmiertelny obraz Spartakusa zys
kuje szczególny urok. Komponując muzykę swojego baletu, 
starając się zrozumieć atmooferę Starożytnego Rzymu i odtwo
rzyć żywe obrazy dalekiej przeszłości, zawsze odczuwałem du
chową bliskość Spartakusa naszej epoce, naszej walce przeciw 
wszelkiej tyranii, walce uciśnionych narodów p'rzeciw agreso
rom imperialistycznym". W ten sposób powstała monumentalna 
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kompoz}"cja, w której ścierają się dwa podstawowe tematy 
muzyc.me. Mężna, surowa i patetyczna muzyka rysująca Spar
takusa, Ph:rygię i powstańców przeciwstawia się brutalnej, nie
ludzk'iej i rozpustnej momentami muzyce obrazującej Rzym 
z Krassusem, Aeginą i Lentulusem Batiatusem na czele. Mu
zyczna i sceniczna dramaturgia bałetu oparta więc zosWa 
w dużej mierze na przeciwstawieniu dwóch wirogich obozów: 
Spartakus - Krassus, Phrygia - Aegina, niewolnicy - patry
cjusze rzymscy. 

Akcja scenariusza Wolkowa w najogólniejszym zarysie wy
wodzila się z najdawniejszych źródel omawiających paws:tanie 
Spartakusa, tzn. z relacji autorów starożytnych - Plutarcha 
!i Appiana. Ze wspomnień twórcy libretta dowiadujemy się, że 

chod2'ilo mu o stworzenie „tragedii o Spartakusie, opowiadania 
o wzlotach i upadku powstania oraz jego wodza, historii boha
tera którego umysl, wola i wzniosłe ideały przezwyoiężyly gra
nice czasu i przetrwawszy cale wieki, staly się nieśmierte1nym 
symbolem walki uciśnLonych klas i narodów przeciwko ciemięż
com". Od Plutarcha przejąl Wołkow postacie it;r.ojga glóWIIlych 
bohaterów dramatu: Spartakusa, jego żicmy- nazwanej w ba
lecie Phrygią - i Kirassusa. Pozostale oooby rozgrywające akcję 
baletu: lwchanka Krassusa - grecka tancerka Aegina, wspól
praoownicy Spartakusa, jego przyjaciel - Harrnodius i zarząd
ca szkól gladiatorów - Lentalus Batiatus są wytworem wy
obraźni scenarzysty. Mając na względzie specyficzne wymogi 
dramaturgiczne widow.iska baletowego 21rezygnować musial 
Wolkow z pewnych wydarzeń historycmych, których nie spo
sób byłoby przedstawić czytelnie ruchowymi i muzycmymi środ
kami wyrazu. Znalazły więc swe odbicie w scenartuszu jedy
nie najważniejsze fakty z żyda Spartakusa, takie jak: jego 
pierwsze pojawienie się w Rzymie, sprzedaż do szkoly gladia
torów, tryumf na arenie, wybuch powstania, próba przebicia 
się do morza, sp'adek nad21iei, upadek i klęska powstania Mimo 
że zamierzeniem W olkowa bylo ukazanie historii Spartakusa, 
nie udało mu się tak skonstzruować libretta, aby centralną oso
bą baletu stal 1się bohater tytułowy. GlóWiilą postacią działającą 
w jego scenariuszu jest kochanka ~rassusa - Aegina. Sparta
kus stal się tu obiektem dzialania, a nie postacią działającą. 

O losach powstania niewolników decyduje zaś intryga obmy
śłona i przeprowadzona przez Aeginę reprezentującą wrogi 
Spartakusowi Rzym. Wolkow kierując się chęcią pr:zystOtSowa
nia historycmego motywu Spartakusa dla celów przetworzenia 
baletowego i eksponując postać fikcyjnej Aeginy, zepchną! tym 
samym wodza powstania na dalszy plan a.'ramatu, wypaczając 
w ten sposób wymowę wydarzeń historycznych. Scenariusz na-

14 

sycony byl przy tym sytuacjami, które można było '.lJI"ealizować 
tylko metodą realistyczmej pantomimy. Wszystkie niedostatki 
libretta Wolkowa spowodowaly, że począwszy od pierwszej 
scenicznej realizacji „Spartakusa'', każdy choreograf decydują
cy Się na opracowalil!ie tego baletu, przygotowywal samodziel
nie nową wersję dramaturgic21ną tematu, dostosowując do niej 
odpowiednio wlasną rredakcję muzyki Chaczaturiana. 

Autor prapremierowej inscenizacji „Spartakusa" wymawionej 
przez Leningradzki Teatr Opery i Baletu im. S. M. Kirowa 
w grudniu 1956 ·rokru - Leonid Jakobson nie uczestniczy! oso
biście w procesie kształtowania scenariusza i muzyki baletu. 
w porozumieniu z Wołkowem przeredagowal libretto i wspólnie 
z Chaczaturianem przygotowal nową redakcję muzyki baletu. 
U.zupelnil też tytul widowiska podtytulem „Sceny z żyda Rzy
mu" i rezygnując z ukazania historycznej tragedii powstania, 
przygotowal wielką feerię, efektowny spektakl opowiadający 

0 brutalności Rzymu, okrucieństwie bogactwa i przepychu, 

0 despotyzmie, samowoli siły, o okropności okresu niewolnictwa. 
Jakobson staral się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w wa
runkach Imperium Rzymskiiego nie mogla zwyciężyć idea wol
nościowa Spartakusa. Glówne partie w lenmgrad2lkiej insceni
zacji wykonali: B. Briegwadze i A. Makarow (Spartakus), 
I. Zubkowska i N. Pietrowa (Phrygia), A. Szelest i O. Mojsie
jewa (Aegina), S. Ku:zmiecow (Harmodius). W roli jednego 
z gladiatorów wystąpi! wówczas Jwrij Grigorowic:z. Oprawę 
scenograficzną zaprojektowal W. Chodasewicz. 

w marcu 1958 rok!U wystawiono „Spartakusa" w moskiew
skim Teatrrze Wielkim. Spektakl .reżyserowal i choreografię 
rprzygot.owal współautor pierwotnej wersji scenariusza Wołko
wa - Igor Mojsiejew. Scenografem był Konstantinowski. Wy
stąpili m. in.: D. Biegak - Spartakus, N. Ryżenko - Phrygia, 
M. Plisiecka - Aegina -i N. Fadiejeczew - Harmodius. Dzielo 
Mojsiejewa, najbliższe pierwszemu zamyslowi dramaturgiczne
mu Wolkowa i Chaczaturiana, zostało ostro skrytykowane przez 
prasę radziecką za <rozdrabnianie się wśród naturalistyczn•ie 
potraktowanych 1SZ1Czególów skomplilmwaiilej akcji baletu i . w 
krótkim czasie zeszło ze sceny zastąpione w 1962 •roku przenie
sieniem leningradzkoiej inscemzacji Jakobsona. 

Prawdziwym sukcesem uwieńczona zostala dopiero trzecia 
moskiewska realizacja „sp·artakusa" przygotowana w 1968 l'oku 
przez Jurija Grigorowicza. Choreograf również przerobił lib
retto W olkowa i dokonal za zgodą Chaczaturiana licznych skró
tów w muzyce baletu. Pozostawiając na stronie obraz Starożyt
nego Rzymu epoki upadku, zajmujący tyle miiejsca w poprzed-
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nich insceni'zacjach Jakobsona i Mojsiejewa, uniknął Grigoro
wicz nadmiernej pompatyczności widowiska, uczynił dramat 
Spartakusa jasnym, lakonicznym i głęboko ludzkim. Na tle scen 
masowych choreograf zarysował znakomite tanec2IDo-plastyczne 
charakterystyki: Krassusa jako personifikacji starego, odcho
dzącego, brutalnego świata właścicieli i Spartakusa symbolizu
jącego nową, potężną ideę wolności. Artysta śmiało zerwał ze 
schematem tradycyjnego widowiska baletowego, w kitórym na
czelną rolę odgrywały zawsze postacie kobiece i uczynił swego 
Spartakusa głównym działającym bohaterem dramatu. Nigdy 
jeszcze taniec męski, twórczo wzbogacony przez Grigorowicza, 
nie grał tak wielkiej roli w balecie radzieckim, jak w tej in
scenizacji „Spartakusa". Widowisko to, maksymalnie roztańczo
ne, zrezygnowało niemal zupełnie z naturalistycznej pantomimy, 
a wszyscy znakomici wykonawcy: Władimir Wasiliew (Sparta
kus), Maris Liepa (Krassus), Jekatierina Maksimowa (Phrygia) 
i inni, zaliczają swe role w „Spartakusie" do najwybitniejszych 
osiągnięć życiowych. Spektakl wzbogaciła surowa i tragiczna 
w nastroju dekoracja i ko.stiumy Simona Wirsaladze. 

Obok leningradzkiej i trzech moskiewskich inscenizacji, 
,,Spartakus" doczekał się kilkunastu radzieckich i kilku zagra
nicznych realizacji. Wystawiany był m. in. w Rydze, Nowosy
birsku, Saratowie, Kijowie, Swierdłowsku, Erewaniu, Mińsku, 
Lwowie, Taszkiencie, Baku, Wilnie, Odessie, w Pradze i Buda
peszcie. 

Polska prapremiera miała miejsce w warszawskim Teatrze 
Wielkim 28 listopada 1968 roku i przygotowana została gościn
nie przez Jewgienija Czangę, który miał już na swym koncie 
apracowanie choreograficzne tego baletu w Rydze i Erewaniu. 
Czanga wzorem swych p'oprzecll).ików, a przede wsz)'1Stkim Gri
gorowicza, przetworzy llibretto eksponując postać Spartakusa, 
ale i zachowując jednocześnie widowiskowy charakter przed
stawienia. W parti tytułowej wystąpił były solista Teatru Wiel
kiego, dziś tancerz Baletu XX wieku M. Bejarta - Gerard 
Wilk, tworząc głęboką psychologicznie, autentyczną i doskonalą 

technicznie kreację baletową. Poro.stale role wykonali: Ryszard 
Krawucki jako Spartakus w drugiej obsadzie, Oksana Kowa
lówna i Hanna Musiał (Phrygia), Ryszard Krawucki i Zbigniew 
Strzałkowslci (Hermodius), Bożena Kociołkowska i Renata Smu
kala (Aegina) i inni. Scenografię warszawskiej inscenizacji za
projektował Stanisław Bąkowski. 

Idea Spartakusa pozostaje wciąż żywa i aktualna. Nie spraw
dziła się natomiast na scenie dramaturgia scenariusza Wołkowa 
i oparta na nim konstrukcja dramaturgiczna muzyki Chacza
turiana. Każdy ambitny realizator baletowy podejmujący się 
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wystawienia „Spartakusa" stara się zawsze samodzielnie i twór
czo opracować dramaturgię i wizję choreograficzną swojego 
dzieła, rezygnując z mniej ważnych wątków treściowych i mu
zycznych na rzecz wyeksponowania idei pr.zewodniej powstania 
niewolników rzymskich i osobistej tragedii Spartakusa. Tą dro
gą idzie również najnowsza, wrocławska inscenizacja baletu 
Arama Chaczaturiana przygotowana przez Teresę Kujawę i Zo
fię Wierchowicz. 

Pawel Chynowski 

* * * 

Gladiat01'ztl 
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SPARTAKUS bohaterski wódz jednego z najwięk

szych powstań niewolników (73-71 r. p.n.e. - zmarl 
w 71 r. p.n.e.), które objęlo poludniową i środkową 

Italię. Pochodzil z książęcego rodu w Tracji, byl najem
nikiem w armii rzymskiej, skąd zbiegl. Schwytany, zo
stal niewolnikiem i występowal jako gladiator; potem 
uczyl w szkole gladiatorów w Kapui. W 73 r. p.n.e. po
wstal tam spisek, który szybko wykryto, ale Spartakus 
wraz z 70 towarzyszami zdolal uciec i schronić się 

w kraterze Wezuwiusza. W krótkim czasie zebral liczną 
armię zlożoną ze zbieglych niewolników, zrujnowanych 
wlościan i gladiatorów. Armia ta odnosila szereg zwy
cięstw w regularnych walkach z wojskami rzymskimi. 
Rozbieżność zdań wśród przywódców i rozbieżność 

skladu narodowościowego i spolecznego armii Sparta
kusa doprowadzila do rozbicia wojsk powstańczych. 

W 71 r. p.n.e. powstańcy zostali pokonani w Apulii 
przez Krassusa, a sam Spartakus walcząc bohatersko 
padl na polu bitwy. Po śmierci Spartakusa armia jego 
rozpadla się; niedobitki powstańców rozpierzchly się, 

a tych, których schwytano po bitwie lub w oblawach 
urządzonych przez Krassusa i Pompejusza, ukrzyżowa
no na drodze wiodącej z Kapui do Rzymu. 

Mały słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym, 

pod red. L. Winniczuk, Warszawa 1968. 

' I 

' ' 

... SPARTAKUS BYŁ MNIEJ WIĘCEJ DWA TYSIĄ
CE LAT TEMU JEDNYM Z NAJWYBITNIEJSZYCH 
BOHATERÓW JEDNEGO Z NAjWIĘKSZYCH POW
STAŃ NIEWOLNIKÓW. W CIĄGU SZEREGU LAT 
WSZECHPOTĘŻNE, ZDAWAŁOBY SIĘ, IMPERIUM 
RZYMSKIE, OPARTE CAŁKOWICIE NA NIEWOLNI
CTWIE, PRZEŻYWAŁO WSTRZĄSY I CIOSY, ZADA
WANE PRZEZ OLBRZYMIE POWSTANIE NIEWOL
NIKÓW, KTÓRZY UTWORZYWSZY OLBRZYMIĄ 
ARMIĘ UZBROILI SIĘ I SKUPILI POD WODZĄ 
SPARTAKUSA. 

W. I. Lenin 

Jeżeli w mitolqgii prototypem buntownika był Prome
teusz, to pierwszym historycznym Prometeuszem, wiel
kim buntownikiem i bojownikiem o równość społeczną 
między ludźmi - był Spartakus. 

A. W. Miszulin 

Chociaż wielkie powstanie niewolników pod wodzą 
Spartakusa zakończyło się klęską, miało jednak ogrom
ne znaczenie dla dalszych losów społeczeństwa rzym
skiego o ustroju niewolniczym oraz dalekosiężne na
stępstwa historyczne... Doprowadziło ono w ostatecz
nym wyniku do głębokich zmian w dziedzinie gospo
darki opartej na niewolnictwie, ponadto zaś... wywarło 
poważny wpływ na nadbudowę polityczną rzymskiego 
społeczeństwa ... 

Mamy przeto wszelkie podstawy, by powstanie nie
wolników pod wodzą Spartakusa, aczkolwiek zakończo
ne porażką powstańców, uważać za największy wstrząs 
rewolucyjny, jakiego doznały podstawy systemu nie
wolniczego i za jeden z najjaskrawszych przejawów 
walki klas uciskanych. 

S. Utczenko 
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HENRI BARBUSSE 

O SPARTAKUSIE 

Można bez przesady powiedzieć, że wielkie powstanie Spar
takusa (74-71 pm.e.) bylo jednym z najwspa111ialszych buntów 
jakie zna historia. 

Nie można znaleźć godniejszego symbolu dla wszystkich zry
wów i walk o wolność, niezależnie od tego, czy kończyły się 

klęską ·czy :llWycięstwem, niż postać Spartakusa, która jako po
tężny posąg wolności w.znosi się na progu naszej historii nowo
żytnej. Pojmany przez Rizymian w niewolę i skazany na upra
wianie krwawego i poniżającego procederu gladiatora - uciekl 
Spartakus ze szkoly gladiatorów w Capui. W.raz z nim znalazło 
drogę do wolności siedemdziesięciu wspóltiowarzyszy. Schronil 
się z nimi w górach i podburzyl przeciwko Rzymianom wszyst
kich okolicznych niewolników. W k.rótklim czasie rozporządzał 
tak poważną silą zbrojną, że z pc>1Wodzeniem rozprawiał się 

z wysłanymi przeciw niemu potężnymi odd.2ńalami rzymskimi. 
O skałę .niewol.ruiczego buntu, wznieconego przez Spartakusa 

i ożywionego jego [deą, rozbijały się przez trzy lata zakusy pre
torów takich jak Claudius Pulcher, Cossinius, Va.rindus i kon
sulów: Gelliusa, Lentulusa, Casiusa i Ariusa. Tak nieprzepartą 
i niezlomną siłę miało męstwo i gniew, które poderwaly do 
buntu niewolnicze masy. ChOOiaż przeciwko zbuntowanym 
zmobilizowano nieomal wszystk!ie sily zbrojne Reitubliki Rzym
skiej - jej legiony byly bezsilne wobec powstańców. W Rzymie 
wybuchla panika. Miasto pelne było panicznej wrzawy i roz
paczMwych lamentów. WO.dziano je już spustoszonym; widziano 
już hordy niewolników szalejące na jego gvuzach; w powszech
nych odczuciach Wieczne Miasto :zmalazło się w równie przera
żającym niebezpieczeństwie jak wtedy, gdy pod jego bramami 
stal Hannibal. 

To niesłychane wydarzenie: śmiertelne zagrożenie stolicy mo
carstwa przez zbuntowanych niewolników, którzy przez trzy 
ląta toczyli z Rzymianami regularną wojnę, ten niepojęty fakt 
da się wyjaśnić tylko wspóldzd.alaniem wielu różnorodnych 

przyczyn. 
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Pierwszą z nich był straszliwy los starożytnych niewolników. 
Wszystkie greckie i rz~ie społeczeństwa żyły z wyzyskiwa
nia pracy niewolniczej. 

Zgubna i krwawa władza tych arystokratycznych społeczeństw 
utrzymywała się tylko d:l'li.ęki okrutnej przemocy. Poniżani 

i krzywdzeni, przymierający głodem, niewolnicy pozbawieni by
li jakichkolwiek praw. Nie mogli rozporządzać swoim losem, 
ani zawierać małżeństw według własnej woli. Ostrzyżeni do 
gołej skóry, nierzadko przykuci do swoich Wa.l'Sztatów pracy, 
bezimienni, często nazywa:ni tylko imieniem narzędzi tortur, 
którymi iich bito a ćwic.wno w posłuszeństwie - traktowani 
byli gorzej niż bydło. Wszystko należało do ich właścicieli: ich 
wola i życie. Samo podejrzenie o przestępstwo, na przykład: 
o zamiar ucieczki - wystarczało, aby ich poddać okrutnym 
torturom. Tylko kolonizatorskie metoo'y niektórych współczes

nych narodów cywilizowanych mogą oddać w przybliżeniu ob
raz nędzy i knzywd, jakie musieli znosić niewolnicy klasycznej 
SltarO'Żytności. • Niewolnictwo było nieuchrol'llną koniecznością 

dla stairożytnych społeczeństw, w których demokracja funkcjo
nowała tylko jako obłudna, szyidercza karykatura. Komórka 
społeczna składała się z mężczyzny, który władał, kobiety, któ
Ta r,odzila i niewolndkia, który pracował. 

Niewolnicy składali się w przeważającej większości z jeńców 
wojennych. Jest więc rzeczą naturalną, że nienawiść i żądza 

odwetu ro:llpalała się w tych jak zwierzęta traktowanych lu
dziach - do białości i buntownicze nastroje mogły się wśród 

nich rozwijać i rozszerzać z łatwością. 
Drugą przyczynę zwycięstw Spartakusa należy upatrywać 

w niez;wykłych wolnościach tego człowieka, którego można bez 
przesady nazwać genialnym. W ciągu trzech lat zwycięskich 
walk z Rzymem wykazał on podziwu godną roztropność jako 
dowódca wojsloowy. 
Jasność i lotność pomysłów strategicznych, oraz szybkość 

i silę podejmowanych decyzji łączył on z błyskotliwością wy
obraźni, która z.dawała się niewyczerpana. Jego wybitny talent 
organizacyjny sprawił, że stal się on jednym z najgroźniejszych 
przeciwJl!ików, z którymi przeszło kiedykolwiek walczyć rzym
sk.iim legionom. Jego osobowość i charakter zmuszały nawet je
go przeciwników, historyków cesarstwa rzymskiego, do spra
wiedliwej oceny. 

* H. Barbusse pisał ten tekst około r. 1930, nie mógł więc 
przewidzieć metod stosowanych w hitlerowskich obozach kon
centracyjnych. 
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Zaniechal on na przykład, w przeciwieństwie do Rzymian, za
bijania jeńców, którzy wpadli w jego ręce d kiedy ostatecznie 
uległ przemocy - znaleziono w jego obozie ponad trzy tysiące 
żywych Rzymian pojmanych w niewolę. Pewnego razu nakazal 
swoim oddziałom odwrót pod pretekstem uchylenia się przed 
zbyt silnym natarciem Rzymian, p'onieważ chciał oszczędzić 

miasto Nola. 
z całą więc pewnością posiadal cechy i umiejętności predy

stynujące go na zwycięzcę i tylko w okolic2lllościach, a nie 
w braku talentu należy doszukiwać się przyczyn jego ostatecz
nego niepowodzenia. 

Jego bunt musiał zakończyć się klęską w starciu z potężną 
jeszcze wówczas władzą rzymską tym snadniej, że jego własne 
zdolności przywódcy nie WYStarczaly, aby z górą studwudzie
stotysięczną annię, złożoną z różnorodnych, iniespójnych ele
mentów przekształcić w trwały, zwarty monolit i rozwikłać 
wszystkie wewnętrzne k!onflikty i sprzeczności. 

Kiedy d?Jiś spoglądamy wstecz na heroiczny 'ZJJ:YW stada zwie
rząt ofiarnych przeciwko swoim rzezakom - dochodzimy do 
przeświadczenia, że ta walka wówczas skazana była na niepo
wodzenia, nie mogla rokować żadnych nadziei. Aby obalić 
rzymski I)'orządek społeczny, potrzebny był nowy porządek, któ
rym można by go było zastąpić. Historyczne przekazy o okrut
nej krwawej walce, która wstrząsnąła podstawami rzymskiego 
Imperium - rzucają jaskrawe światło na owe osławione rzym
skie społeczeństwo, ukazują jego nikczemność, obłudę i tchó
rzostwo. Widzimy je dziś, jak - pustoszące z wściekłością i pa
sożytujące - ożywa; widzimy je, zaklinające upiory liberalizmu 
i demokracji i rozpoznajemy, że w naszych czasach nie odra
dza się ono, a jest po prostu swoim dalszym ciągiem ... 

H. Barbusse 

BRUNO JASIEŃSKI 

SPIEW MASZYNISTÓW 

słońce przvgniótlszv kolanem, skóry d11miące się polcie 
długo do mięsa mięsa obdzierał nasz pokrwawion11 scvzoruk. 
w noce bezgwiezdne majtkom na świata płonącym drednoucie 
twarz w11lizał11 do krwi nam zorzv czerwone OZOT1/. 

nam-li w11rosł11m w trudzie pod wściekłą zdarzeń ulewą 
blądzić po morzach uniesień w gwiezdne wsłuchan11m kapele? 
zgodnym w11silkiem tward11ch rąk rozhuśtam11 w lewo 
czarni, maleńcy ludzie ziemi olbrz11mi propeller. 

patrz11l na wszvstko z gór11 nasz bezpartyjn11 pan bóg. 
plakal nad nami deszczem, aż wreszcie krwią się wysmarkal. 
gdy walec wieków gniótł nas, krwi naszej tward11ch jambów 
sluchało stare slońce łyse, jak łeb bismarka. 
długo świeciło w ślepia nam, purpurowym murzynom, 
w mord11 zwęglone w hutach, do których przyrósł kopeć 
gd11 je, zwleczone na ziemię, nóż robotnicz11 zarzvnał, 
tłum się na trupa rzucił krew buchającą żłopać. 

z Żl/ciem rozgranym pod ręce na świata szerokie trakty 
wyszliśmy rano, śpiewając, z płachtą koloru flaminga. 
paszcz wytoczon11ch mitraliez suche rytmiczne antrakty 
w krtań zabijemy z powrotem kulą wyplutą z brauninga. 
kto nam, kto nam teraz drogę zagrodzi samym? 
wszystko zmiażdżymy butami piękni, ogromni i ludzcy. 
miejsca! gromada idzie, proletariacki samum! 
czapkami drogę wymościł taneczny krok rewolucji. 

świat postawiony pod ścianę, jak mały, blady człowieczek, 
mrugał bezradnie oczkami, gdy kolbyśmy wznieśli do ramion. 
płakal zmartwiony chrystus o dusze swoich owieczek, 
gdy salwą gruchnęły lufy i śnieg się krwią poplamił. 
nam-li dziś skamleć nad trupem, gdy hymnem tętni nerw, 
czaszką o ziemię grzmocić i krzyczeć: nie przeklinaj? 1 
do wszystkich okien i drzwi już wali kolbami mauzerów 
w lunach wschiodzącej zorzy wielka świetlana NOWINA! 

robotnikom WarszaWY i Lodzi 
(1922) 



Mój SPARTARUS 

W sztuce teatralnej i :filmowej zawsze pociągają mnie jako 
kompozy,t.ora tematy heroiczne, prawda i sens namiętności, 

wielkie konflikty spoleczne. Praoa nad muzyką do fflmowego 
„Otella" i tea1lral.nego „Makbeta" i „Króla L'Lra", a zwlaszcza 
muzyka baletu „Sparrtakus" - to ogniwa tego samego twórczego 
zamyslu i uSliłowań. 

Postać Spartakusa zawsze nmie pociągała. N1ektórrz;y byli 
zdziwieni, że wybralem ten ,temat, ganili mnie za tę „ucieczkę" 
w gląb hlst.or'ii. A mnie się wydaje, że temat Spantakusa i te
mat powstania niewolników w starożytnym Rzymie - ma 
wlaśrue w naszych czasach ogromne znaczenie i rozlegly zasięg 
i sens spoleczny, Wlaśnie teraz, kiedy wszystkie narody wal
czą o ·S'WIO'ją niepodległość, k!iedy ,pękają i walą się osta'1Inie ba
stilony koloniali'Zillu - wartio, żeby narody znaly i ws.pominaly 
imiona tych, którzy u zarania naszej hiist.orH śmialo ipowstawali 
przeciw tyranom i ciemiężcom, w imię swojej wolności i nie
podlegloścl. 

Niestety, nie [przetrwaly do naszych czasów prawie ~<lne mu
zyczne dokumenty z epoki Spartakusa i dlatego, rzecz jasna, 
nie moglem ich wykorzystać w swojej pracy. Niektórzy chcieli
by słyszeć w ,,Spartakusie" elementy muzyki włoskiej. Byłby to 
fałsz, jako że najstarsza muzyka wloska, 2Jllana nam z okresu 
XIII-XIV wieku, nie ma nic wspólnego z muzyką antyczną. 
Nie godzii się równd.eż :zapominać o tym, że Rzym Spartakusa 
byl państwem w.ielonarodowym. 

Muzykę Spartakusa rpisalem w ten sam .sposób, co dawni 
kornrpozyt.orzy, którzy podejmowali temat hi:storyc:imy: prze
puszczali go przez pry:zrrnat własnego światopoglądu artystycz
nego i orpowiadali o wydarzeniach h'is'toryCZlllych, :ziachowując 

własny srtyl i charakter, własny „podpis". 

Balet ,,Spartakus" wyobrażalem sobie jaiko d:ziielo o wyraźnej 
dramaturgii muzycznej, o ogromnym bogactw.ie wątków i mo
tywów airtystycznych, o ifornan'tycmiej, rzeawwej i nami~ej, 
pełnej kontrastów stylistyce intonacyjnej. 
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Dla uka:z;ania tragedii Spartakusa wydawalo mi się więc nie
zbędne wykorzystanie wszystiGJCh osiągnięć w.spókzesnej kul
tury i technfrki muzycznej. 

I stąd - wspólczesny język baletu i wspólczesne pojmowa
nie problemów formy muzyc:zmo-dramatycznej. 

Glówne postacie baletu określone są wlasnymi motywami 
muzycznymi. Oprócz charakterystyk indywidualnych - są w 
,,Spartakusie" i zbiorowe, na przykład: temat Rzym.u, temat po
niżonych niewolników i inne. 

Spartakusa ;pomyś1alem jako monumentalną opowiieść o po
tężnej law.inie powstania niewolników w obronie ludzkiej god
ności i jako radziecki artysta chcialem dm zlożyć hold, pełen 
glę~iego szacunku i zachwytu„. 

W LOSKOCIE MASZYN - SLYSZYSZ? SLYSZYSZ? 

TĘ PIESŃ - TO GLOSNIEJ, TO ZNÓW CISZEJ? 

PRZYCICHLA. ZMILKLA. ZNÓW SIĘ WCISKA, 

DALEKA USZOM, SERCOM BLISKA„. 

TO NIC„. TO SYCZY ST AL W ODLEWNI, 

LECZ W SYKU ST ALI SZMER JEJ GNIEWNY 

SLYSZANO W KUŹNIACH I W TOKARNIACH„. 

JAK PLOMIEŃ PELZNIE I OGARNIA, 

JAK WODA PLYNIE CICHA, GLUCHA, 

JAK WICHER SKRĘCA SIĘ W POMUCHACH, 

AZ NAGLE Z MROKU DŹWIGNIE RAMIĘ, 

AZ NAGLE WSZYSTKIE DRZWI WYLAMIE, 

AZ NAGLE BLYSNIE NAD ULICĄ 

CZERWONĄ, KRZYWĄ BLYSKAWICĄ! 

W. Broniewski 
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Fresk przedstawiający ostatnią walkę Spartakusa 

28 

AKT I 
Tryumf 

TRESC BALETU 

Rzymski wódz, Krassus, świętuje swój tryumf. W zwycięskim 
pochodzie, wśród zdobytych w bitwie niewolników znajduje się 
Trak Spartakus i jego żona, Phrygia. Krassus przekazuje nie
wolników właścicielowi szkoły gladiatorów - Batiatusowi. Na
stępnie wita swego przyjaciela Kajusa, nałożnicę Aeginę i jej 
towarzys.kę, ro1audię. 

Szkoła gladiato •rów 
Batiatus nadwruje gladiatorów podczas ćwiczeń. Szczególną 
silą i dumą wyróżnia się Spartakus. Jego opór i niezależnvść 

wzmaga okrucieństwo Batiatusa. W przerwie treningu wchodzą 
mewolni<:e, wśród nich - Phrygia. Pojawienie się kobiet wpro
wadza nastrój odprężenia. Nieoczekiwane spotkanie z Phrygią 
wyrywa Spartakusa z przygnębienia. Radość spotkania niweczy 
Batiatus: przepędza kobiety i nakazuje gladiatorom kontynuo
wać ćwkzenia Ponury nastrój potęguje pojaWienie się Krassusa, 
który przyprowadził swoich przyjaciół na krwawe widvwisko. 
Aegina i Klaudia wy:zmaczają na przeciwników - wbrew obo
wiązującym regułom - Spartakusa i AfrykańczY'ka. 
Phrygia żegna Spartakusa przed nierówną walką. 

Walka gladiato .rów 
Batiatus wprowadza Krassusa i Jego towarzystwo do loży. Wi
dowisko Tozpoczynają andabaci, walczący w „ślepych" hełmach. 
Po nich, w nierównej walce, spotykają się na arenie Spartakus 
,z Afrykańczykiem. Afrykańczyk zyskuje przewagę, lecz pow
strzymuje się przed zadaniem śmiertelnego ciosu: nie potrafi 
zabić swego towarzysza. Gniew Afrykańczyka obraca się prze
ciw ciemiężcom. Rzuca się na Krassusa, ale Batiatus jest szyb
szy i mni go śmiertelnie. Krassus, zawiedziony takim zakończe
niem widowjska, op'uszcza arenę. 
Los Afrykańczyka, krt:óry ZiOStal zamordowany za to, że darował 
życie przeciwnikowi - wyzwala w Spartakusie uczucie zemsty 
i buntu. 
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Koszary gladiatorów 
Gladiatorzy oczekują powrotu zwycięzcy. Spartak.us wnosi 
umierającego Afrykańczyka i wzywa swych towarzyszy do pow
stania przeciwko ciemiężcom. 

AKT II 

Uczta u Krassusa 
Krassus świętuje swe zwycięstwo. Ucz;ta, uświetniGna popisami 
artystów, przeradza się w orgię. Przerywa ją w<ia.domość 

o buncie gladiatorów. Spartakus otacza z towarzyszami willę 

Krassusa. Wśród ucztujących wybucha panika. U.cieka irównie:i 
~assus z Aegmą. ~U1I1towani niewolnicy w.dlzierają się do wH
li. Pojmanego Kajusa zmusmją do walld - na •wzór zaipasów 
glao'iatorów. Spautalm!s ratuje Rzymianina od śmierci z rąk 

niewolników, i - upokorzonego - wy;pędza. 

AKT III 

Obóz Spartakusa 
Phrygia z kobietami oczekuje powrotu powstańców. Fanfary 
oznajmiają zwycięstwo Spartakusa. Zbuntowani niewolnicy 
wracają do obozu. Radość z odlrnesionego zwycięstwa przeobra
ża się w zabawę. Spartakus oddala się z Phryglą. W obozie 
pojawiają się kurtyzany, nasłane przez Krrassusa dla uśpienia 
czujności zbuntowanych. Spragnieni ro2lkoszy zapominają 

o jutrzejszej bitwie; roz.;poczyna się orgia, którą przerywa Spar
takus. Napotyka jednak na opór iro~anych współtowarzyszy. 
Część z nich op·uszcza obóz. Obecność Phrygii w ostatnich go
dzinach przed decydującą walką uspakaja Spartakusa i wzma
cnia jego wiarę w zwycięstwo. 

Ostatnia walka 
Żołnierze Krassusa zdobywają osłabiony obóz powstańców. 
W nierównej walce ginie również Spartakus. 

Requiem 
Phrygia opłakuje męża i poległych w boju jego towarzyszy. Na 
polu bitwy zjawda się Krassus. Drogę zwyc'ięstwa wodza rzym
skiego znaczą kirzyże. Do historii przeszedł tylko jako cień bo
haterskiej postaci Spartakusa. 

T.K. 
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ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

soliści 

Zofia Baranowicz 
Salomea Bilińska 
Maria Bosko 
Krystyna Cmplarska 
Magdalena Dal 
Zofia Konrad 
Ludwika Kaczkowska 
Antonina Kowtunow 
Dobromiła Kokorniak 
Jolanta Kubis-Zielil'i.ska 
Wanda Mika 
Janina Romańska 
Helina Szczegłowska 
Maria Tomczak 
Krystyna Tyburowska 
Urszula Walczak 
Halina Słoniowska 
Tadeusz Arski 
Antoni Bogucki 
Edwin Borkowski 
Zygmunt Biliński 

śpiewacy 

Alfred Czopek 
Tadeusz Cimaszewski 
Adam Dachtera 
Piotr Ikowski 
Stanisław Jura 
Stanisław Kolada 
Jerzy Kulczycki 
Aleksander Majewski 
Tadeusz Majgier 
Ludwik Mika 
Bernard Nowacki 
Tadeusz Prochowski 
Eugeniusz Staw.ierski. 
Władysław Szeptycki 
Wieslaw Pietrzak 
Feliks Tarnaw~K1 
Janusz T::!mmcki 
.Józef Widera 
Wacław Wronecki 
Janusz Zipser 
Henryk Łukaszek 

BALET 

Kierownik baletu - Maksymilian M r ó z 
Baletmistrz - Teresa K u j a w a 

Asyst. rbaletmistrza - Waldemar Fo gie 1 
Pedagog - Klara Km i t to, 

'Zofia A n d T u s z k .i e w i c z 

Pierwsi soliści 

Barbara Goślińska 
Klara Kmitto 
Ruta Syldorf 
Waldemar K.aI1St 

Franciszek .Knaipiik 
Wiesław Kościelak 

Henryk Sawicki 
BogwnH Śliwiński 
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Soliści 

Lldia Cichocka 
Krystyna Dąbrowska-Mró'L 
Krystyna Kosarewicz 
Maria Mrowwa-SZulc 
Beata Starczewiska 
Lucyna S-Osnowska 
Waldemar Fogiel 

Janusz Lam.awskd 
Eugeniusz Marchewka 
Jan Maz;uT 
Stanisław Sitk.omirski 
Jacek Zelent 
Antoni Żydek 

Koryfeje 

Irena 13-0rowska 
Alicja Lickiewicz 
Zenona 
Matuszczyk-Koziorowska 
Kamila Plan 
Krystyna 
P.rzylu .!~ka-Trznadel 

Maria Górniaczyk 
SteDan Borowski 
Mairian Kołodziej 
Henryk Starosta 
Mfuns Wanolh 
Aleksander Zomer 

Zesp'ól baletowy 

Zofia Anduszkiewicz 
Jadwiga Chruszcz 
WJ.ktoria GTzech 
Wasiliki Kik.na 
Janina Komorowska 
Stanislaw Lempart 
Maria Pipek 
Iwona Palej 
Mirosława 

Przega1ińska-Suchecka 

Stefania Stopczyńska 

Wanda Sadowska 
Iwona Zawendowska 
Stefan Holda 
Wladyslaw Kolodziejczyl'.: 
Zbigniew Lecyk 
Edward Paszyn 
Zdzislaw Rakoczy 
Andrzej Rosolak 
Jacek S21rajner 
Witold Wojtas 
Krzysztof Zakrzewicz 

Akompaniatorzy: 

Marian Butkiewicz Sławosz Gwizdala 

Inspektor baletu: 

Zenona Matuszczyk-Koziorowska 

Lidia Artiomowa 
Jadwiga Dulęba 
Grażyna Glińska 

Ludwika Iwanowicz 

CHÓR 

Soprany 

Helena Magiera 
Helena Malek 
Lucja Markowska 
Halina Niedzielska 

Maria Orlawska 
Romana Podemska 
Maria Pińczykowska 
Małgorzata R-Ożnowska 

Marta Ba:aniuk 
Ludwik.a Bolcewicz 
Maria Boruta 
Krystyna Dąbrowska 
Janina Grygiel 
Kazimiera Jackowska 
Barbara Kaczmarek 
Wanda Kloska 

Roman Grzesik 
Marian Kaczmarek 
Aron Kirszenblat 
Aleksander Lisowski 
Janusz Samborski 

Andrzej Antosik 
Mikołaj Bandalowski 
Bogusław Beszlej 
Stanisław Kaleta 
Adam Kordski 
Rudolf Sowik 
Marek Staśko 
Andrzej Szopiak 

Wanda Różycka 
Zdzisława Sydor 
Eliza Szymańska 

A 1 ty 

Zofia Lazarewicz 
Maria Oćwieja 
Irena Sawicka 
Lidia Sobolewska 
Urszula Si11ich 
Bronisława Szadejko 
Marianna Wudarska 

Tenory 

Basy 

Alfred S:!.ymczyk 
Stanislaw Szymański 
Adam Wiśniewski 
Michal Zator 
Ryszard Popek 

Marian Szpak 
Józef $piewak 
Jan Tarasewicz 
Wlod2li.mierz Tyszler 
Tadeusz Wojnarowicz 

Inspektor chóru: 
Roman Grzesik 

ORKIESTRA 

Kierownik muzy=y: Andrzej Rozmarynowi cz 
Inspektor orkiestry Edmund Nowicki 

Ignacy Grobelny 

I skrzypce 

koncertmistrz 
Ireneusz Pińczykowski 

Jerzy Siwek 
Leopold Mordarski 
Stanisław Grabiec 

z-ca koncertmistrza 

Edward Mirek 
Zdzisław Przybylski 
Wanda Tatarczyk 
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Wilhelm Pękala 
Anna Bachurska 
Jerzy Lar1kamer 

Kazi.mierz Wesołowski 
Franciszek Popiołek 
Alfred Banaś 
Marian Fuglewicz 
Antoni Urbański 

Antoni Tatarczyk 
Jerzy Bieszczad 
Edward Fidelak 

Józef Freus 
Barbara Lewandowska 

II skrzypce 

Edward Musial 
Bogdan Bochyński 
Anna Gac 
Maria Poplewska 
Jadwiga Rogińska 

Altówka 

Roman Barczyk 
Wiesław Hankiewicz 

Wiolonczela 

koncertmistrz 

Michał Nikonow 
Mieczysław Stachura 
Henryk Murach 

Edward Bair.an 
Władysław Jędrzejczak 

Bolesław Kuropatnicki 
Janusz Jacy.szyn 
Jan Fluder 

Józef Graczyk 
Stanisław Chudobski 

Klarnety 

Roman Astriab 
(bas-klarnet) 

Fagoty 

Władysław Baran 
Lucjan Szereda 

Waltornie 

Edmund Nowicki 
Stefan Babian 
Stefan Wolski 

Trąbki 

Józef Głowacz 
Bolesław Jasyk Adam Schmar 

Andrzej Gładysz 
Feliks Tatarczyk 
Stanisław Banaś 

Oskar Kurpiela p u z 
0 

ny 
Aleksander Kowalow 

Bolesław Jaworek 
Radomir Szulc 
Józef Kamlński 

Kontrabasy 

Władysław Rudy 
Jan Kandilaptis 
Jan Korkosz 

Harf a 

Elżbieta Marczak-Wilkosz 

Zygfryd Biegała 
Stefan Dolata 

Czesław Wojciechowski 
Stanisław Brzozowski 
(rożek angielski) 

Flety 

Wojciech Dradrach 
Zbigniew Marynowski 

Oboje 

Tadeusz Nik.el 
Aleksander Izdebski 
(rożek angielski) 

Marian Maciejewski Bolesław Natoński 

Aleksander Berezowski Wacław Janiszewski 

Edmund '11reichel 
Henryk Prochota 
Antoni Skowerski 

Tuba 

Bernard Cichoński 

Perkusja 

Franciszek K!Ilapek 
Zbigniew Subel 

B~bliotekarz 

Franciszek Knapek 
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W REPERTUARZE 1971-72 

St. Moniuszko 

G. Bizet 
P . Czajkowski 
G. Gershwin 
Ch. Gounod 
K. Ku~iński 

G. C. Menotti 
M. Musorgski 
W. A. Mozar t 
J . Offenbach 
G-. Puccini 

C. Pugni, R. Glier 
M. Ravel 
M. R imskij-Korsakow 
J . Strauss 
K . Szymanowski 
R. Twardowski 
G. Verdi 

B. Wallek-Walewski 
W. Żeleński 

STRASZNY DWÓR 
HALKA 
CARMEN 
JEZIORO LABĘDZIE 
BLĘKITNA RAPSODIA 
FAUST 
WESELE KRAKOWSKIE 

W OJOOWIE 
TELEFON 
BORYS GUDUNOW 
DON JUAN 
ORFEUSZ W PIEKLE 
TOSCA 
MADAME BUTIERFL Y 
DZWONNIK Z NOTRE DAME 
BOLERO 
SZECHEREZADA 
BARON CYGAŃSKI 
CIARNASIE 
RZEŻBY MISTRZA PIOTRA 
TRAVIATA 
TRUBADUR 
DON CARLOS 
RIGOLETTO 
POMSTA JONTKOWA 
STARA BASŃ 

* * * 
krawieckiej 

malarskiej 
modelarskiej 
stolarskiej 
perukarskiej 
szewskiej 
tapicerskiej 
ślusarskdej 

farbiarskiej 
mcxlniarskdej 

K ierownictwo pracowni: 

W. KARNKOWSKA 
i M. MITUS 
A. BEYNAROWICZ 
J. WóJCIOKI 
J . CHUTKO 
R. SNOPCZYŃSKI 
S. ORLOWSKI 
L. MRÓZ 
P. GÓRNIK 
E. KRUZEL 
J . KROTKE 

Opracowanie pr ogramu : 
KAZIMIERZ KOSZUTSKI 

Okładka: 

TERESA SENZE 

Opracowanie graficzne : 
ADAM RYMARCZUK 

Portret A . Chaczaturiana rys. K azim ierz Gac 

Zamówienia na abonamenty m1es1ęczne, bilety zbiorowe i ulgo
we dla zakladów pracy, instytucji i szkól (minimum 10 bile
tów): p rzyjmuje Biu ro Organizacji Widowni tel. 307-27 <i 386-41 
w. 69, codziennie w godz. 8-15, w soboty 8-13. Ilość biletów 
ulgowych ograniczona. 
K asa Opery czynna codzJennie w godz. od 10- 13 i od 16-19 
w niedziele od 16-19. Na poran ki i popołudniówki przedsp rze
daż biletów 3 godziny p rzed p rzedstawieniem . 
Bilety można rezerwować telefoniczne N r 307-27 i 286-41 w. 69, 
odbierać prosimy w kasie naj p'ó:liniej na 30 minut p rzed rozpo
częciem przedstawienia. 
Sprzedaż biletów zbiorowych indywid ualnych odbywa się na 
7 dni p rzed przedstawieniem . 
Zakladom pracy, instytucjom i szkołom proponujemy zniżkowe 
abonamenty miesięczne na dowolne stale m iejsca, z wyjątkiem 
przedstawień zamkniętych <i premier. Należność platna z dolu 
każdego mies iąca w op arciu o złożone pism o gwaran cyjne. 
Bliższe da ne o a bonamentach uzyskać można w Biurze Orga
nizacji Widowni w god z. 8-15, w soboty 8-13, tel. 307-27. 

ZG „Ruch" W- w, z. 712-72 - 6.000 - F-14/447 - Cena 6,- zł 





PAŃSTWOWA OPERA WE WROCŁAWIU 

Dyrektor i kierownik artystyczny: 
Bolesław J a n k o w s k i 

ARAM CHACZATURIAN 

SPARTAKUS 
BALET W TRZECH AKTACH 

Opracowanie libretta: 
Teresa K u j a w a 
wg. M. Wołkowa 

Kierownictwo muzyczne: 
Akop W o s k a n i a n 

Teatr Wielki Opery i Baletu Armeńskiej SRR 

Inscenizacja i choreografia: 
Teresa Kuj a w a 

Scenografia: 
Zofia W i e r c h o w i c z 

Dyrygent: 
Andr:liej R o z m a r y n o w i c z 

Premiera: 21, 24 maja 1972 r. 



OBSADA KAMILA PLANOWA 
KRYSTYNA TRZNADEL 
ZENONA MATUSZCZYK 

Spartakus WALDEMAR KARST 
MARIA PIPKOWA 

WIESLA W KOSCIEI.AK 
STEFANIA STOPCZYŃSKA 

BOGUMIL SLIWIŃSKI 
ALEKSANDRA PRZEWODNIK 
STANISLAWA LEMPART 

Krassus WALDEMAR KARST JANINA KOMOROWSKA 
HENRYK SA WICKI 
STANISLA W SITKOMIRSKI Rzymianie JAN MAZUR 

Phrygia BEATA STARCZEWSKA 
STEFAN BOROWSKI 

WIKTORIA GRZECH 
ALEKSANDER ZOMER 

BARBARA GOSLIŃSKA 
ZBIGNIEW LECYK 

LUCYNA SOSNOWSKA 
HENRYK STAROSTA 
WITOLD WOJTAS 

Aegina RUTA SYLDORF ANDRZEJ ROSOLAK 
KRYSTYNA KOSAREWICZ EDWARD PASZYN 
MARIA GóRNIACZYK JACEK SZRAJNER 

Klaudia LUCYNA SOSNOWSKA Rzymianki ALEKSANDRA PRZEWODNIK 
ALICJA LICKIEWICZ W ANDA SADOWSKA 

Kaj us FRANCISZEK KNAPIK ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ 

ANTONI ŻYDEK IRENA BOROWSKA 

Batiatus EUGENIUSZ MARCHEWKA 
WIKTORIA GRZECH 
WASILIKI KIKNA 

Afrykańczyk STANISLA W SITKOMIRSKI ALICJA LICKIEWICZ 
FRANCISZEK KNAPIK IWONA PALEJ 

Gladiatorzy ANTONI ŻYDEK 
WALDEMAR FOGIEL 

Kurtyzany KRYSTYNA DĄBROWSKA 

JANUSZ LAZNOWSKI 
LIDIA CICHOCKA 

MARIAN KOLODZIEJ 
KRYSTYNA KOSAREWICZ 

STEFAN HOLDA 
WANDA SADOWSKA 

WLADYSLA W KOŁODZIEJCZYK 
JANINA KOMOROWSKA 

MAREK PARASZKIEWICZ 
JADWIGA CHRUSZCZ 

JACEK SZRAJNER 
LUCYNA SOSNOWSKA 

KRZYSZTOF ZAKRZEWICZ 
MARIA GóRNIACZYK 
WASILIKI KIKNA 

Trenerzy WLADYSLA W KOŁODZIEJCZYK IWONA PALEJ 
gladiatorów ZDZISLA W RAKOCZY ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ 

ALFONS WANOTH 

Niewolnice MARIA MROZOWA-SZULC 
Matrony rzymskie MARIA MROZOWA 

IRENA BOROWSKA 
ZENONA MATUSZCZYK 

IWONA ZA WENDOWSKA 
MARIA PIPKOW A 

IWONA PALEJ 
STEFANIA STOPCZYŃSKA 

JADWIGA CHRUSZCZ Nimfy ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ 

MIROSLA WA PRZEGALIŃSKA WIKTORIA GRZECH 

WANDA SADOWSKA IWONA PALEJ 



Dzidy 

Mozaika 

ALICJA LICKIEWICZ 
IRENA BOROWSKA 
JADWIGA CHRUSZCZ 
WASILIKI KIKNA 
WANDA SADOWSKA 

MARIA GÓRNIACZYK 
ALICJA LICKIEWICZ 
KRYSTYNA KOSAREWICZ 
STEFAN HOLDA 
MARIAN KOLODZIEJ 
KRZYSZTOF ZAKRZEWICZ 
JACEK ZELENT 
ANTONI ŻYDEK 

KRYSTYNA TRZNADEL 
IWONA ZA WENDOWSKA 
KAMILA PLANOWA 
JANINA KOMOROWSKA 
JADWIGA CHRUSZCZ 
MIROSLA WA SUCHECKA 

Asystent baletmistrza: 
WALDEMAR FOGIEL 

Asystent scenografa: 
KAZIMIERZ GAC 

Inspektor baletu: 
ZENONA 

MATUSZCZYK-KOZIOROWSKA 

Inspektor orkiestry: 
EDMUND NOWICKI 

Korepetytorzy baletu: 
MARIAN BUTKIEWICZ 
SLA WOSZ GWIZDAŁA 

Inspicjent: 
FRANCISZEK WARLIŃSKI 

Kierownik sceny: 
ZYGMUNT SCHMIDT 

Kierownik oświetlenia: 
KRYSTYNA SZUWALSKA 

Mistrz elektroakustyki: 
WACŁAW MALECKI 

Glówny kostiumer: 
STANISŁAWA GILÓWNA 


