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CYPRIAN K. NORWID 

11Spartakus11 

ubi defult orbls„. 

Za drugą, trzecią skonów metą 
Gladiator rękę podnió$ł swą: 

„To nie to .:..... krzycząc SI ł o nie to, 
To nie to Mądrość, co dziś zwą„. 

Sam Jowisz ml nlegro:tny wlęceJ, 
Minerwo samo z siebie drwi: 
Wam - wodzów dwakroć sto tysięcy, 
Co dzień Już trzeba łez i krwi„. 
Przyszliście, drżąc I wątpiąc razem, • 
Gdzie du s z a wietrzyć i gdzie m o cl 
A my wam - księgą i obrazem, 
A głos nasz ku wam - pocisk z proc. 

2 

- Przyszliście, drżąc i wątpiąc razem, 
Cało Już światłość wasza - n o c !" 

Za drugą, trzecią skonów metą 
Gladiator rękę podniósł swą: 

.,To nie Io - krzycząc ~ Miłość nie Io, 
To nie Io PrzyJa:tń, co dziś zwą„. 

Z Kastorem Polluks, druhy dawne, 
W całusach sobie wierność klną, 

A Wenus włosy ma przyprawne 
Rumieńce z polem w maś~ Jej lgną„. 

- Siedliście. głazy w głazów kole, 
Aż mchu porośnie no was sierść: 

I duszę waszą - nasze-bole, 
I ciałem woszym - naszych-ćwierć. 

(f 857) 

- Siedllścle, głazy w głazów kole 
Całe już życl~ wasze: śmierć I" 
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ARAM 
CHACZATURIAN 
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i1Spartakusa11 

1. Wprowadzenie 

Swietny rozkwit muzyki rosyjskiej przypadł na 
drugą połowę XIX i przełom XX wieku. Działal
ność kompozytorska m.in. Wielkiej Gromadki, 
Czajkowskiego - poprzez połączenie osiągnięć 
romantyzmu i neoromantyzmu zachodnioeuropej
skiego z pierwiastkami rodzimymi, doprowadziło 
do stworzenia stylu narodowego. 
Z tych tradycji wywodziła się także twórczość 
Rachmaninowa i Skriabina, reprezentujących 
skrajną formę romantyzmu - ekspresjonizm. Sztu
ka rosyjska przekroczyła granice swojego kraju 
i podbiła Zachód. 

Popularyzację muzyki rosyjskiej zapewnili wy
bitni wykonawcy: dyrygenci (E. Naprawnik, S. Ku
ssewicki), pianiści (Rachmaninow, lgumnow), 
śpiewacy (Szaliapin), a także działalność słyn
nych Baletów Rosyjskich S. Diagilewa. W Paryżu 
zapanowała moda na rosyjską sztukę, a nawet 
kuchnię, imiona i stroje a ła russe, częstokroć 
zresztą mające niewiele wspólnego z oryginałami. 

Pierwsza polowa XX wieku przyniosła nowe 
prądy stylistyczne - impresjonizm, witalizm, do
dekafonię„. - będąc reakcją na rozbuchany e
mocjonalizm późnego romantyzmu. Nagły i zu
pełny odwrót stylistyczny spowodował rozłam wię
zi między twórcą a odbiorcą. Nowa estetyka 
przejawiała się w nadaniu pierwszoplanowej ran
gi tym elementom dzieła muzycznego, które miały 
dotychczas znaczenie podrzędne: sonorystyce, 
rytmowi, harmonice. 
Z ducha romantyzmu wywodzi się zaś bujnie roz
winięty i niejednokroinie bardzo skomplikowany 
warsztat kompozytorski, co oczywiście dodatkowo 
utrudniało percepcję dziel. 



Aby uzmysłowić sobie tempo przemian i głębię 
przepaści jaka rozwarła się między kompozyto
rem a słuchaczem w ciągu zaledwie kilku lat, 
dość przyfi)omnieć dwa fakty z kariery . twórczej 
Igora Strawińskiego. O ile balet „Pietruszka" 
(1911) - choć będący już całkowitym przeciwień
stwem estetyki romantycznej, zdołał jeszcze zys
kać sobie uimanie - o tyle muzyka „Swięta wios
ny" - powstała zaledwie dwa lota później i uwa
żana dzisiaj za jedno z arcydzieł muzyki świato
wej, była dla słuchaczy zupełnym szokiem, a pa
ryska premiera odbyła się w aurze głośnego 
skandalu. 

Rewolucja Październikowa przyniosła Rosji ra
dykalne przemiany społecz;ne, a więc krąg ucze
stnictwa w sztuce poszerzył się, w niespotykanej 
dotychczas skali, o odbiorców, w przeważającej 
większości, ~upełnie do tego nieprzygotowanych. 
Spowodowało to znamienne w skutki decyzje 
władz kierujące politykę kulturainą państwa na 
zupełnie nowe tory. Jedną z naczelnych zasad 
owej polityki było obarczanie sztuki zadaniami 
~deologicznymi i wychowawczymi. 

Kompozytor nie może w ZSRR stać obok życia, 
czy ponad życiem, nie może oczekiwać uznania, 
jeśli lekceważy ludzkie prawa percepcji muzyki, 
narodowe tradycje artystyczne albo humanisty
czne zadania intelektualnego wychowania czło
wieka.1) 

Początkowy okres rozwoju muzyki w państwie ra
dzieckim można by określić mianem przejściowe
go. Działali jeszcze kompozytorzy starszego poko
lenia, kontynuujący tradycje romantyczne. Młodsi 
natomiast - D. Szostakowicz, S. Prokofiew i in. 
zwracali się głównie ku nowszym prądom. Poja
wienie się „świeżego" odbiorcy musiało jednak 
znaleźć odbicie w treściach i formach tworzonej 
muzyki. Stąd powstały takie dzieła jak Xll Sym· 
fonia tzw. „Kołchozowa" N. Miaskowskiego, „Po
emat walki" D. Kabalewskiego i wiele innych. 
Nie wszystkie te utwory zyskały sobie trwałe miej
sce w dorobku radzieckiej kultury narodowej, 
choć niewątpliwym osiągnięciem tego okresu było 
powstanie nowego gatunku muzyczngo - pieśni 
masowej (A. Aleksandrow, I. Dunajewski, W. So
łowiow-Siedoj). 

Pomostem między kulturą profesjonalną a od
biorcą o niewielkim stopniu przygotowania, re
prezentującym różne przecież w ramach federacji 
narody - stał si~ folklor. Czerpanie z przeboga
tych źródeł muzyki ludowej wzbogaciło warsztat 
kompozytorski o nowe, oryginalne systemy tonal
ne i rytmiczne ludów Wschodu, improwizacyjny 
typ melodyki, orientalną ornamentykę. 

Wrażliwość, świeżość odczuć, a równocześnie 
nieprzygotowanie masowego słuchacza, skłaniały 
kompozytorów do pisania muzyki wyrazistej emo
cjonalnie, pełnej monumentalnego rozmachu. 
czytelnej - nawet kosztem daleko idących upro
szczeń. Zadania wychowawcz.e zaś realizowane 
były poprzez silny zwrot do programowości „dy
daktycznej". Często pojawiająca się tematyka 
historyczna kierowała uwa~ę ku ostrości konflik
tów społecznych w przeszłości. 
W latach 1933-41 muzyka radziecka oparta o za
łożenio socrealizmu przeżywała najpełniejszy roz
kwit. Na ten czas przypada działalność twórcza 
Prokofiewa - po powrocie z zagranicy, D. Kaba
lewskiego, a także wielu kompozytorów reprezen
tujących różne tradycje muzyczne narodów ZSRR, 
m.in. Arama Chaczaturiana. 

lata li wojny światowej przyniosły dzieła o te
matyce wojennej, heroicznej. Powstaje VII Symfo
nia „Leningradzka" i VIII Symfonia Szostakowicza 
V - Prokofiewa i li - Chaczaturiana. 

Wczesne lata i>owojenne były dla sztuki ra
dzieckiej bardzo trudne. Oficjalna polityka kul
tura~na potępiała wszelkie nowatorstwo, stawiała 
sztuczne tamy naturalnym tendencjom rozwojo
wym. W 1948 r. błędnej ocenie uległy nawet nie
które dzieła Prokofiewa, Szostakowicza, Chacza
turkrna i innych kompozytorów, uznane za nie
przystępne dla masowego odbiorcy. Lansowano 
utwory nawiązujące głównie do walki ideowej, 
walki o pokój i przeżyć wojennych. 

Szerokie możliwości twórczych poszukiwań 
przy spełnieniu postulatu ideowego charakteru 
muzyki, otworzył rok 1954. Obok kompozytorów 
już znanych, do „głosu" doszli młodzi - R. Szcze
drin, A Atutunian, A. Babadżanian i in. Z now
szych dzieł największe uznanie zyskały m.in. X, 
XI i Xll Symfonia Szostakowicza oraz balet „Spar
takus" A Chaczaturiana. 



2. ARAM CHACZATURIAN 

Nie mogę pojąć jak współczesny 
kompozytor może izolować się od 
iycia, od działalności społęcznej. 
Bezpośredni kontakt z życiem do· 
starcza najsilniejszych wrażeń, 
najlepszych pomysłów i podsuwa 
najcenniejsze metody twórcze. 

Twórczość autora baletu „Spartakus" zajmuje 
jedno z poczesnych miejsc w symfonice radziec
kiej. Aram Chaczaturian urodził się w 1904 roku 
w Tbilisi {Gruzja) - w rodzinie ormiańskiej. Jego 
ojciec był introligatorem. Przed Rewolucją Paź
dziernikową Chaczaturian uczęszcza/ do tbiliskiej 
szkoły handlowej, gdzie grywał na wiolonczeli 
w orkiestrze amatorskiej. Nie były to lata szczę
śliwe, wspominając bowiem tamten okres powie
dział: Sytuacja . materialna mojej rodziny była 
taka, że nie zaznałem wtedy niczego prócz nędzy 
i upokorzenia. 

Dopiero po Rewolucji mógł rozpocząć normal
ne studia muzyc.me. Miał wówczas dziewiętnaście 
lat. Początkowo uczęszczał do Instytutu Gniesi
nych w Moskwie, gdzie uczył się gry na wiolon
czeli. Dalej kształci/ się w Konserwatorium Mos
kiewskim w klasie kompozycji Mikołaja Miaskow
skiego. Ukończył je w 1934 roku ze złotym meda
lem. Pracę dyplomową stanowiła ł Symfonia 
e-moll, o której Dymitr Szostakowicz powiedział: 
Jest to prawdziwe upojenie się pięknem i radoś
cią iycia. Nazwisko trzydziestoletniego wówczas 
kompozytora umieszczone zostało na marmurowej 
tablicy Konserwatorium, wśród nazwisk innych 
wybitnych absolwentów - tablicy, którą przed laty 
ufundował wielki pianista rosyjski - Antoni Ru
binstein. 

I Symfonia zawiera jui wszystkie cechy chara
kterystyczne twórczości Chaczaturiana: fascyna
cję folklorem rodzinnego kraju z jego improwiza
cyjną melodyką i właściwościami rytmu, emocjo
nalnym patosem wyrażającym się w silnie kon
trastujących zestawieniach fraz, barwną instru
mentację i harmonikę oryginalną, lecz zawsze 
utrzymaną w regułach systemu tonalnego. -

l 

Plakat koncertowy, USA, 1968 r. 

W dziełach późniejszych, nie rezygnując z cech 
wyżej wymienionych, kompozytor doskonali rze
miosło artystyczne podnosząc je do poziomu mis
trzostwo, o takie poszerza swoje zainteresowania 
o folklor innych narodów zakaukaskich - Azer
bejdtanu, Gruzji oraz muzykę turecką. 



W roku 1950 Chaczaturian objął stanowisko 
profesora kompozycji w Konserwatorium w Mos
kwie. Wśród jego utworów poczesne miejsce zaj
mują koncerty na ·fórtepian, skrzypce i wioloncze
lę, I i li Symfonia, „Rapsodia na skrzypce i or
kiestrę", liczne pieśni, muzyka teatralna, fifmowa 
i radiowa, utwory fortepianowe i skrzypcowe oraz 
nade wszystko balety: „Gojone" i „Spartakus". 

Aram Chaczaturian - któż nie z.na nazwiska 
tego radzieckiego kompozytora. Nie ma chyba 
w naszej epoce dzieła muzycznego, które by prze
wyższało popularnością jego „Taniec z szablami" 
z baletu „Gajone" i któremu wyznaczono by w 
najrozmaitszych zestawach bardziej uprzywilejo
wane miejsce w repertuarze koncertowym, radio
wym czy telewizyjnym, Pełen uroku orientalny ko· 
loryt ·melodyki zachwyca słuchacza nie mniej jak 
dynamika, która zrodzona z ludowej muzyki za· 
kaukaskiej, odpowiacla poczuciu rytmu człowieka 
żyjącego w naszym wieku techniki. Dzięki temu 
Aram Chaczaturian okazał się kompozytorem 
współczesnym w najistotniejszym znaczeniu tego 
słowa, człowiekiem naszej epoki.2) 

Sam kompozytor uważał, że na większą popu
larność zasługują inne fragmenty „Gajone" -
choćby Lezginka, Taniec młodych Kurdów, Koły
sanka czy Hopak. 

Za swą twórczość, Chaczaturian - jedna znaj
większych indywidualności twórczych XX wieku, 
otrzymał liczne odznactenia państwowe ZSRR, 
w tym - w roku 1959 - Nagrodę Leninowską. 
Zmarł w roku 1978. 

3. SPARTAKUS 

Jeśli w mitologii prototypem bunto
wnika był Prometeusz, to pierwszym 
historycznym Prometeus1em, wielkim 
buntownikiem i boj<twnikiem o rów
ność społeczną międiy ludźmi był 
Spartakus.3

) 

Chaczaturian zakończy/ pracę nad partyturą 
baletu „Spartakus" na początku 1954 roku. We
dług słów kompozytora trwało ona trzy i pół roku, 
lecz zainteresowanie starożytnym buntem niewol
ników datuje się dużo wcześniej. Mnie, jako kom
pozytora - zawsze interesowały heroiczne ~da
rzenia - istota cierpienia - wielkie konflikty spo
łeczne. 

lde.a wałki o wolność i szczęście narodu zyska
la wyjątkową i bolesnq aktualność w czasie 
li wojny światowej. Pomysł baletu dojrzewa/ przez 
te 'trudne lata - „.to musi być monumentalny, he
roicmy spektakl, który ukaźe radzieckiemu widzo
wi najwsp"anialszego człowieka, jakiego - wg 
słów Marksa - zrodziła starożytna historio. Spar· 
takus jawi mi się jako uosobienie walki o wol
ność, któremu ja, jako radziecki artysta, chciał
bym oddać daninę głębokiego s1acunku i czci. 
- pisał kompozytor. 

9.Xłl.1950 roku na pierwszej stronie · partytury 
nowego baletu znalazły się słowa: Przystępuję 
do pracy z uczuciem ogromnego twórczego na
tchnienia. 

Chaczaturian komponował „Spartakusa" głów
nie latem, z częstymi przerwami, więc choć na 
ostatniej stronie czytamy Trzy i pół roku . trwała 
praca nad „Spartakusem" - w ogólnym rozra
chunku balet napisany został w osiem miesięcy. 

Samą pracę twórczą poprzedził kompozytor 
gruntownym zapoznaniem się z historią i sztuką 
ontycznej Romy. Bard10 dużo doła mi podróż do 
Italii. Studiowałem antyczne obrazy i rzeźby, wi~ 
działem budowle starożytnego Rzymu - łuki trium
falne wzniesione rękami niewolników, koszary 
gladiatorów, Koloseum. Często chod1iłem tymi 
drogami, którymi kroczył. niegdyś, ie swymi towa· 



. 

rzyszami sławy przez wieki, bohater - nieustra
szony wśród niewolników gladiator - Spartakus.•) 

Udajmy się śladami Spartakusa i my. 

SpartilkuS - M.Ławrowski, Teatr Wielki ZSRR, 1968 r . 

„ 

4. POWSTANIE SPARTAKUSA 

Miejscem, gdzie doszło do największego dra• 
motu niewolników, było główna siedzibo gladia
torów - Capuo. Bunt kierowany przez Spartaku
sa w 73 r. p.n.e., opisał w trzydzieści pięć lot 
później Salustiusz w swoich Historiach. Dzieło 
to prawie całkowicie zaginęło. Przebieg wypad
ków rekonstruujemy z dwóch, różniących się mię
dzy sobą relacji, gre<:lcich autorów z li w. n.e. -
Plutarcha i Appiana. 

Sportolcus, człowiek o wybitnym charakterze, 
inteligencji i talencie wodzowskim, był Trakiem. 
l'ochodził więc z kroju jeszcze niezależnego, lecz 
już nękanego napaściami Rzymian. On sam był 
dezerterem z wojsko rzymskiego i rozbójnikiem. 
Schwytany ponownie, sprzedany w niewolę, trafił 
do szkoły gladiatorów Lentulusa Batiatusa w Ca
pui. 

rrK '"·'' \·/\,,,„v 
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Rysunek śclenn_y z Pompei przedstawiający glad!:Jtorow. 



Jak tó możHwe, że w kraju, który przejął huma·. 
histyczne tradycje antycznej Grecji, doszło do 
takich potworności, jakie niosły ze sobą widowis
ko z udziałem gladiatorów? ' 

Największy rozkwit rzymskie circenses osiąg~ 
nęły w czasach, kiedy ze zlepku rtajrozmaitszych 
ziem i ludów - państwo rzymskie przekształciło 
się w jedrtolity organizm i osiągnęło pokój wew~ 
rlętrzny, stabilizację gospodarczą i świetny roz
wój kultury Przeciętny Rzymianin był człowiekiem 
niezgorzej wykształconym. Sztuka czytania i pisa
nia była powszechnie dostępna, a młodzież ary
stokratyczną kształcono bardzo pieczołowicie. Im
ponowała liczba bibliotek nie tylko wielkich, pu
blicznych, ale i prywatnych - mieszczących się 
w zwykłych domach mieszczańskich. 

A jednocześnie społeczeństwo to zapisało jed
ną z najhaniebniejszych kart historii rodzaju 
ludzkiego. 

Walki gladiatorów miały swe źródło w uroczy
stościach pogrzebowych organizowanych dla zmor 
łych, celem zaspokojenia ich żądzy krwi. Rzymia
nie przyjęli ten obyczaj prawdopodobnie z Etrurii 
lub Samnium. Krew ofiar okazała się potrzebna 
nie tylko cieniom. To, co się działo w amfitea
trach, stanowiło niejako wentyl bezpieczeństwa 
dlo napięć społecznych dooy starożytnej. Główną 
atrakcją walk gladiatorów było ich okrucieństwo. 
Cesarz Klaudiusz - jeśli przekazy historyczne nie 
kłamią - kazał podrzynać pokonanym zawodni
kom gardła w taki sposób, by móc oglądać ich 
twarze w czasie agonii. Cesarz-gladiator - Ko
mmodus kazał spędzić beznogich kaleków na 
arenę i osobiście pozabijał ich ciosami maczugi. 
Jeśli w takich rozrywkach lubowali się władcy 
imperium - czegóż tedy wymagać od plebsu za
pełniającego szczelnie amfiteatry? Przytoczone 
wyżej fakty pochodzą już z początków naszej ery, 
ale i przed powstaniem Spartakusa poczynano 
sobie niezgorzej. W 174 r. p.n.e. w czasie poka
zów Flominiusza, wydanych na cześć ojco, sie
demdziesięciu czterech zawodników walczyło ze 
sobą przez trzy pełne dni. Nieczęsto pan igrzysk 
- czy był nim cesarz, czy lud rzymski - korzystał 
z prawa łaski dla zwycięfonego. 

„ 

Okrutne traktowanie niewolników-gladiatorów 
za życia i perspektywa straszliwej śmierci na are
nie; stanowiły wystarczającą motywację, aby pró
bować ucieczki za każdą cenę. Z dwustu gkldia• 
torów, którzy mieli uciec ze szkoły Batiatuso wraz 
ze Spartakusem - zamiar powiódł się siedem
dziesięciu ośmiu. W większości byli to Trakowie 
lub Galijczycy. Uzbrojeni w noże kuchenne, od• 
parli atak strażników i wydostali się na wolność. 
Za miastem udało im się zdobyć broń. Spartakus 
r dwoma innymi wodzami poprowadził oddział 
ku Wezuwi"uszowi. Po drodze przyłączyli się do 
nich inni zbuntowani niewolnicy. Pierwsza bitwd 
z „ekspedycją karną" liczącą trzy tysiące żołnie
rzy pod dowództwem Klaudiusza, dzięki podstę ~ 
powi zastosowanemu przez powstańców, zakoń
czyła się ich zwycięstwem. Po nim przyszły nostę" 
pne. Rzym wciąż jeszcze nie doceniał niebez
pieczeństwa, a Spartakus był doskonałym wo
dzem. Tymczasem napływali nowi buntownicy -
skuci łańcuchami więźniowie, niewolnicy z wyz
wolonych kityfundiów i pospolici włóczędzy -
rzezimieszkowie. Powoli narastały konflikty w o
bozie powstańczym. Brakowało jednomyślności 
na temat dalszych poczynań. Spartakus, zdający 
sobie sprawę z beznadziejności ciągłej walki 
Rzym dysponował przecież ogromnymi rezerwami 
ludzkimi - plonował marsz ku północy i przekro
czenie Alp. Tom ludzie mogliby się rozejść do 
swoich krojów. Część wojska natomiast, pod wo
dzą przyjaciela Spartakusa - Kriksosa posta-no
wiła zostać i dalej plądrować Italię. 

W następnym roku senat rzymski docenił wre
szcie powagę sytuacji. Cztery legiony pod dowódz
twem konsulów - · Lucjusza Gelliuso i Lentulusa 
Klodionusa rozgromiły wojsko Kriksoso. Poległ 
i on. Spartakusowi natomiast szczęście wciąż 
sprzyjało. Pokonał kolejno obu konsulów, a po 
zwycięstwie zdążył nawet zorganizować igrzyska 
ku czci ducha Kriksosa - zmusił do walki między 
sobą trzystu jeńców. Ujście przez Alpy nadoi wy
dawało się realne. Nie wiadomo dlaczego Spar
takus zrezygnował z tego planu. Nowy przeciwnik, 
doświadczony polityk i żołnierz - Krassus, za
pędził wojsko powstańcze do cypla Italii i odciął 
im odwrót. Spartakus liczył, że uda mu się ewa
kuować swoje oddziały na Sycylię przy pomocy 



śródriemnomorslcich korsarzy, zaciekłych wrogow 
Rzymu. Rokowania się nie powiodły. Dwukrotnie 
jeszcze udało się wymknąć Spartakusowi osta
tecznej klęsce, lecz los powstania był już prze
sądzony. Wśród dowódców panowały niesnaski. 
Odłączyło się jeszcze dwóch wodzów galijskich 
ze swymi ludźmi. Tak podzielonych, osłabionych 
niezgodą, łatwo rozgromił Krassus. Dzieła do
końcrił' Pompejusz wysłany na pomoc Krassusowi. 
Choć w przyszłości bunty niewolników nie były 

rzadkością, dopiero Spartakus zdołał z pasterzy, 
rozbójników I prze5tępców stworzyć regularną, 
zwycięską ormię. Dla jej pokonania trzeba było 
aż dziesięciu legionów rzymslcich. Poległ i Spar
takus. Idąc w pierwszym szeregu walczył tak męż
nie, że wzbudził podziw nawet wśród nieprzyja
ciół. Nigdy dotąd bunt nie został zatopiony w ta
kim morzu krwi. Na drodze appijskiej od Rzymu 
do Capui skonało no krzyżach sześć tysięcy jeń
ców. 

. . 

Jedna z płaskorzeźb przedstawiająca walkę gladiatorów. 

fi, 

5. O LIBRETCIE „SPARTAKUSA" 

Nikołaj Wołkow pracując nad librettem musiał 
zrezygnować z pewnych faktów historycznych, pod 
dając się wymogom widowiska baletowego. Za
sadniczym tematem stała się walko Spartakusa 
o wolność. Portret wodza powstańców ukształto
wany został wg opisu Plutarcha. 

.„Sf>ortakus. Trak wywodzący się ~ pasterskiego 
plemienia, jest crłowłekiem wyróiniajqcym się nie 
trlko odwagq i słłq fizycznq, ale jeśli chodri o ro
lety umysłu i łagodność charakteru, stojącym 
o wiele wyiej od swoich współplemieńców. W o· 
gole przypomina on raczej Hellena, i to w znad· 
nie sił niejszym stopniu, aniżeli moi na się było 
tego spodziewać po człowieku jego plemienia. 

U Plutarcha znajdujemy również postać żony 
Spartakusa, kobiety niezwykłego umysłu, natury 
śmfołej i mężnej, która do libretta baletowego 
weszło pod imieniem Frygii. Autentyczną posta
cią jest także wódz Rzymian - Krassus. Aby wzbó
gacić intrygę, Wołkow wprowadza fikcyjnq ko
chankę Rzymianina - Eginę, tancerkę grecką oraz 
zakochanego w niej, pozbawionego woli i hartu 
zdrajcę, pięknego młodzieńca trockiego - Har
modiusa. 

W ten sposób świat męstwa i heroizmu znaj· 
duje przeciwieństwo w cieniach zło, okrucieństwo 
i zdrady. 

Akcja baletu rozwija si_, no szeroko, z rozma
chem przedstawionym tle epoki. Momy do czynie
nia ze starciem dwóch światów : Rzymu patrycju
szowskiego, miasta bogactwa i rozkoszy, miasta 
- symbolu krwawej władzy - z Rzymem niewol
ników, plebejuszy, gniewu, łez a zarazem szla
chetności i heroizmu. Główną ideą baletu jest 
walka o wolność, a bunt niewolników stał się jej 
wielką metaforą. Librecista pq,kazoł klęskę pow
stania jako wynik niespójności oporu. Część zwo
lenników Spartakusa nie rozumiała jego celów 
i ideałów, a nadto nie doceniała okrucieństwa 
i bezwzględności klas rządzących Rzymem. Woł
kow napisał libretto z wyraźną, logicznie rozwija 
jącą się akcją, silnymi konfliktami i charo-ktcrami; 



wszystkie postępki bohaterów mają . głęboką mo
tywację psychologiczną. Taka konstrukcja bardzo 
odpowiadała temperamentowi twórczemu Cha
czaturiana. 

Spartakus - A. Makarow, Leningrad, ~956 r. 

' 

f: 

6. MUZYKA „SPARTAKUSA" 

Kompozytor nazwał „Spartakusa" - symfonią 
choreograficzną mając na myśli głębię i inten
sywność wyrazu tej muzyki. Wielowątkowości akcji 
scenicznej odpowiada wielość tematów przewod
nich, charakteryzujących postacie, sytuacje i śro
dowiska. 

Temat Spartakusa składa się z dwóch moty
wów: bohaterskiego, pełnego siły i dostojeństwa 
oraz subiektywnego, · wyrażającego uczucia czło
wieka · w różnych sytuacjach losowych. Ten bar
dziej „osobisty" motyw zmienia się zależnie od 
sytuacji; inaczej brzmi w duecie lirycznym z Fry
gią, nabiera zabarwienia gniewnego smutku w 
obozie powstanców: w czwartym akcie dźwięczy 
tragicznym patosem. Muzyczny obraz Frygii pełen 
jest delikatności, kobiecego ciepła i liryzmu, 
a miejscami bólu ale i siły. 

Z tematami Frygii i Spartakusa bezustannie 
splata się temat zbiorowości. Składają się nań 
krótkie, gniewne i heroiczne „intonacje", szla
chetf'!e - kafltyleny oraz myzyczne, ilustracyjne wręcz 
obrazy · klęski: jęki, lament, rytmy marsza pogrze
bowego. Poprzez wzajemne przenikanie się, po
krewieństwo motywów, wyraża się wspólnota lo
sów jednostek i narodu. Sferę kontrastującą sta
nowią charakterystyki muzyczne patrycjuszowskie
go Rzymu, żądnej krwawych widowisk tłuszczy, 
Krassusa, Eginy i Harmodiusa. Dominują w nich 
z jednej strony motywy wojenne, triumfalna-pa
radne marsze, z drugiej zaś muzyka rozpasanych 
nom iętności. 

Ze zderzenia tych dwu sfer wynika muzyczna 
dramaturgia dzieła. Podstawa kontrastów leży 
w budowie aktów i ich części: zwycięskiemu po
wrotowi leg i o nów Krassusa przeciwstawiona jest 
niedola zakutych w łańcuchy jeńców, nieludzkiej 
chciwości kupców - cierpienia niewolników wy
stawionych na sprzedaż; bachicmym orgiom na 
uczcie u Krassusa - męczeńska śmierć sparta
kowców na krzyżach. Przykłady można mnożyć. 

Monumentalizm, „freskowość" kompozycji wy
niką ze zjednoczenia oddzielnych numerów w roz
winięte muzyczno-choreograficzne sceny. Chacza
turian nie cofa się przy tym przed wykorzystaniem 

I 
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klasycznych form muzyki baletowej i symfonicznej 
(Adagio Frygii, Spartakusa i Frygii, walc Eginy, 
ludowe tańce niewolników, symfoniczny obraz 
śmierci nadziei Spartakusa itp.). Czasami jednak 
traktuje te tradycyjne formy inaczej. I tak np. 
typowe pas de deux w jednym przypadku obrazu
je poetycznie natchniony duet miłości Frygii 
i Spartakusa, w innym - scenę kuszenia i żądzy 
(Egina i Hormodius), w jeszcze innym jest to po-

jedynek gladiatorów. Kompozytor mistrzowsko po
sługuje się środkami muzycznego wyrazu osiąga
jąc każdo!azowo zamierzony efekt. 

Myślę, że nikomu z naszych kompozytorów nie 
udałoby się ukazać tematu tak, jak zrobił to Cha
czaturian. Zdacydowana dynamika zdarzeń w dra
maturgii baletu, żywiołowa siła narodowego po
wstania - wszytko to wyjątkowo odpowiada indy
widualności Chaczaturiana.11) 
Niełatwym zadaniem był dobór muzycznych środ
ków stylistycznych wobec tematu tak odległego 
w czasie. Niestety, żadne z muzycznych dokumen
tów tamtej epoki nie przetrwały do naszych cza
sów, dlatego też, naturalnie, nie mogłem ich wy
korzystać w swojej pracy - pisał kompozytor. 
Niektórzy chcą tu słyszeć elementy muzyki włos
kiej. Ale np. muzyka włoska XIII i XIV wieku nie 
ma nic wspólnego z muzyką epoki antycznej . 
Ponadto muzyka w starożytnym Rzymie musiała 
być „wielonarodowościowa". Swoją muzykę two
rzyłem tak, jak tworzyli ją kolłlpozytorzy dawniejsi, 
kiedy zwracali się do tematów historycznych -
z całą twórczą spontanicznością opowiadając 
o zdarzeniach minionych przez pryzmat własnej 
osobowości. · 

Nie tylko język muzyczny „Spartakusa" jest 
współczesny. Chaczaturian świetnie zdawał sobie 
sprawę z ponadczasowości podjętego tematu. 
Tym, którzy zarzucali mu ucieczkę od rzeczywisto
ści, odpowiedział: ..,Wydaje mi się, że temat 
Spartakusa i powstania niewolników w starożyt
nym Rzymie ma w naszym czasie ogromne zna
czenie i doniosły wydźwięk. Obecnie, kiedy wiele 
narodów walczy o swoją niezawisłość (.„) trzeba, 
aby znały i pamiętały imiona tych, którzy jeszcze 
w zaraniu człowieczej historii - śmiało stawali 
śmierci w twarz w zmaganiach o swoją wolność. 

Mimo wszelkich danych, balet „Spartakus" nie 
osiągnął nigdy popularności „Gajane". Trudno 
dociec jakie są tego przyczyny - może większa 
tradycyjność muzyki, charakterystyczna dla póź
niejszej twórczości Chaczaturiana, a może trud
ności ze skompletowaniem dużej obsady scenicz
nej, choć słynne są przecież trzy suity symfonicz
ne zestawione z muzyki „Spartakusa", 
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Przypisy: 

1} G. Sne•rson, „Ruc:h Muzyczny" tł61 

2} P. Steller, Aram Chac:raturian. llpsk 1961 

3) A. W. Mlszulln, Powstanie Spartakusa 

4) A. Chaczaturian, Balet „Spartakus". (W:) Szlułta Ra
dziecka, I 951. 

~) D. Kabalewski, O lw6rc:zej indywidualności llompoz!i"' 
tora. (W:) Muzyka Radziecka, I 955. 



ZAMIAST LIB~l:'TTA 

GłDs 
Spa~takusa 

oto ja przed wami wywyŻszony 
podniesiony ku śmierci 

ku skonaniu idę 

oto tu pod krzyżem 

na którym umieram 
żona moja Frygia niedościgła 

w której oczach odbija się 

nasz świat we krwi skąpany 

człowieka można tylko zabić 
mówiłem moim braciom 
gdy wielki Rzym stratował 

• 

nosze domy i powlókł niewolników 
jak psy przytroczone do wozów 

· nikt nie może upokorzyć człowieka 
co dzień uczyłem Frygię 

gdy za murami wrzało 
chleba igrzysk igrzysk chleba 
gdy Krassus jak padlinElj 
rzucił ją swym żołdakom 

nic nie może złamać człowieka 
jak modlitwę powtarzałem tej nocy 
gdy piękna Egina 
miast Frygii wypiła nektar miłości 
by pławić się w krwi 
gdy zawiązano mi oczy 
l:.tm zabił przyjaciela 
i żył 

to . człowiek tworzy swoją wolnośc 
powiedziałem . do szalonego Krassusa 
znacząc swymi palcami jego twarz 
za śmierć przyjaciela 
za zdradę dziecka 
za ten oszalały świat 
jest jakiś wyższy sens w naszej ofierze 

w tych setkach rąk co się podniosły 
~y zmieść Rzym i choć złamane zostały 
ria~z bunt podniosą inni 

nasz bunt spopieli świat 
óto -ja 
przed wami wywyższony 

nb krzyżu 
~~!1iesi~nY. ku śmierci 
trwam . 

(a. ~z..) 
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PAW~ ·cHVNOWSKI 

Balet 
- ·symbol 
Teraz, kiedy wiełe uciśnionych 
narodów podejmuje walk• o WJ• 
zwolenie i niezależność, niejmiet 
teina postać Spartakusa nabifia 
symbolicznego znaczenia .•. 

(Aram Chactoturian) 

O co wałczył Spartakus, rzymski niewolnik, któ
rego powstanie wstfzqsnęło przed ~oty (73-71 r. 
p.n.e..) wszechpotężnym imperium? Walczył o jed
n-o z podstawowych praw człowleko - prawo do 
Ż'1Cia w wotności. Jego watka było tym bardziej 
cbsurdalno, że sprzeciwił się utrwalonej p~ez 
włeld, usonkcjonowonej w państwie praktyce n'P
wołnictwa. 

Jalcrmi walczył metodami? Nie miał wyboru. 
Stonął no czele dziesiątków tysięcy zbuntowanych 
przeciw rzymskim legionom, które strzegły nie· 
ludzkiego systemu opartego no przymusowej pra
cy niewolniczej. Między zbrojnym bun~m i w1ecz
oy:m u.podleniem wybrał walkę. Dla niego i jego 
sprzymierzeńców nie było innej oltematywy. Ary· 
stokrotyczno władzo nie dowoła żadnych nadziel 
oni Im, ani ich potomstwu. 

Dlaczego przegrał? Historycy sq zgodni, ie 
zowinlł,a rozbie:bność zdań wśród przywódców po
wstania orat niejednolitość składu narodowoś
ciowe.go i społecznego niewolniczych szeregów. 

Czy jego wol1kQ i śmierć okazały się daremne? 
Chociai powstanie Spartakusa zakończyło się 
kłęskq - pisze radi.iecki historyk - miało ono 
Jednak ogromne znaczenie dla dalszych losów 
riymskiego społeczeństwa okresu niewolnictwa 
ora:z dalekosiężne następstwa historyczne. Oopro· 
wadziło w efekcie do głębokich przemian w gos• 
podarce opartej na pracy niewolniczej, wywie· 
rając poważny wpływ na nadbudowę politycznq 
rzymskiego społeczeństwa. 

A oto jołc i.deo ofklry Spartakusa, symboUcznej 
po wszy&tkie czasy, przedostało się do teatru bo· 
letowego„. 

Pomysł przedstawienia baletowego na tem~t 
powstcnla rzymsłclch niewolników narodził się 
równo pół wieku temu. W 1934 r. gotów był już 
scenariusz widowisko, pióro monego rodrieclc'ie
go librecisty - Nikołaja Wołkowa. Z erosem. 
kolejno zatnteresowali się pomysłem: choreograf 
Igor Mojs.iejew, scenogrof Fiodor Fiedoromlci, a 
dopiero l'tO "końcu kompozytor Arom Chaczatu
rian. Zom~erzoł on podobno przystąpić do pracy 
nad partyturą jeszcze w 1941 r„ ale udało mu 
się to dopiero w dziesięć lat później . W sumte, 
poświęcił pracy nad baletem osiem wakacyjnych 
miesięcy w ciągu trzech kolejnych łat. Wiosnq 
1954 r. partytura była już gotowa i zanim docxe
koła się realizacji scenicznej wykonywana była 
We fragmentach w wersji koncertowej, zyslcujqc 
wysokie U7J11onie słuchaczy radzieckich. 

Kompozycja ChoczOtuńana niewiele ma oczy
wiście wspólnego z charakterem muzyki staro
rzymskiej. Zdając sobie sprawę z ubóstwa wiedzy 
współczesnej na temat kultury muzycznej Rzymu 
Starożytnego, 1compozytor odrzucił w swej procy 
drogę stylizacji i nie silił się na rodne elementy 
archaizujące. Zdecydował się „zrelacjonować" 
opowieść o walce Spartakusa, wyrazić ideę wol
ności, zachowując podstawowe cechy własnego 
s.tylu mul)l'Cznego. 

W ten sposób powstała ta wielka, monumen· 
to~na kompozycjo, w której ścierają się dwa za
sadnicze tematy muzyczne. Mężna, surowa i pa
tetyczna muzyka przypisano Spartakusowi, Frygii 
i powstańcom, przeciwstawia się brutalnej, nie
ludtkiej i momentami rozpasanej wręcz muzyce 
obrazujqcej Rzym z Krassusem i Eginą no czele. 
Muzyczna i sceniczna dramaturgia baletu oparto 
więc została w dużej mierze na typ<>wym przeciw
stawieniu dwóch wrogich obozów: niewolników 
i rzymsłctch patrycjuszy. 

Aicojo scenariusza Wołkowa wywodziło się bez
pośrednło z najdawniejszych źródeł, omawiają
cych ~stanie Spartakusa, tzn. z relacji auto
rów starożytnych: Plutarcha i Appiona. Ze wspo
mnień twórcy libertto dowiadujemy się, że cho-



dziło mu o stworzenie tragedii o Spartakusie, 
opowiadania o wzlotach i upadku powstania oraz 
jego wodza, histońi bohatera, którego umysł~ wo
la.· i- wzniosłe ideały przezwyciężyły granice ciasu 
i· przetrwały całe wieki, stały $ię nieśmiertelnym 
symbolem walki uciśnionych klas i narodów prze
ciwko tyranii. 
· ?d . Plutarcha przejął Wołkow postacie trojga 
glownych bohaterów dramatu baletowego:·-Spór
tokuso, jego żony - nazwanej w balede Frygią 
- i Krassusa. Pozostołe osoby rozgrywające akcję 

·baletu w jego Hbretcie: kochanko Krassusa '-
grecko tancerka Egino, współtowarzysze Spórta
kusa,· jego przyjaciel Harmodius i zarządca szkoły 
gladiatorów Lento!us Batiatus, były wytworem wy
o-braini scenarzysty. Mając na względzie wymogi 
dramaturgiczne widowisko baletowego, zrezy
-gn-ówabmusioł Wołkow z tych wydarzeń-' histo
~rycznych, których nie sposób byłoby prz<:dstawić 
choreograficznymi i muzycznymi środkami. W·sce-
noriuszu znokizły więc odbicie jedynie najważ
niejsze fakty z życia Spartakusa: jego .. pierwsze 
pojawienie się w Rzymie, sprzedaż do szkoły gla,
diotorów, tryumf no arenie, wybuch .powsta.nia, 
próba przebicia siq do morza, spadek nadziei, 
upadek i klęska powstania. • „ 
--Mimo, że zamierzeniem Wołkowa było ukdta

·nie historii Spartakusa, nie udało mu się niestety 
tak skonstruować libretta, oby centralną osobą 
baletu stał się bohater tytułowy. Główną postćl
cią działającą uczynił faktycznie kochankę Kra
ssusa - Eginę. Spartakus stał się raczej obiektem 
działania, niż postacią działającą. O losach po
wSt.onia niewolników decyduje u .Wołkowa intryga 
obmyślona . i przeprowadzona przez Eginę. co 
w. sposób zasadniczy fałszuje fakty · historyczne 
i ich wymowę, spychając wodza powstania na 
dalszy plan dramatu. Do słabości oryginalnego 
scenariusza zaliczyć trzeba równ ież . nadrriiar · ;,y
tuacji, które można byłoby zrealii:ować _na .sce~i,e 
jedynie metodą pantomimy. Wszystkie te niedos
tatki libretta Wołkowa spowodowały, że począw
szy od. pierwszej scenicznej realizacji „Spartaku
sa", . każdy ambitny choreograf, decydujący się 
11a opracowanie tego baletu, przygotowywał no
wą wersję dramaturgiczną tematu, dostosowując 
do niej później redakcję muzyki Chaczaturiana . 

'. 

\ 



L$nid Jcbbson. twcitco prapremierowej in· 
scenlmtjl „Spartakusa", pnedstawlonej pmn le
nlngrodzki Bo.let Im. Kirowa w grudniu 1956 r„ 
nie uc:zeStnlc:zył osobiście w procesie ksztcłtowa
~ SC1ll"larłtmt1 I ormmalneJ redalctjl muzyczn&j 
baletu. W poroiumenlu r Wołkowem prreredago
wcł on Hbretto i wspólnie z Chaeraturianem przy
gotował nowq redakcj~ partytury. Uzupełnił tei 
tytuł widowisko podtytułem „Sceny z życia Rzy
m u" i rezygnujqc z ukaJKJnio hl~mej tragedii 
powstcnlo, ire.altzowoł wleUcq, efelctownq feerię 
baletowq no temat brutołnośd , Rzymu Storotyt
nego, oitrueleństwa, despotyzmu, samowoll wła
drt I okropności nlewolnlctwa. Storoł slfł odpo
wledrieć na pytani~ dlaczego w warunkach lm
perłum Rzymslc1ego Idea wolnośclowo Spartakusa 
nie miała żadnych sz:Ol'ls powodzenia. 

W Marcu 1958 r. wystowłono „Spartakusa" 
w mosldewslctm Teatra Wielkim w ehoreogrofii 
Igora Mojslejewo, wSJ)ólautoro pierwotnej wersji 
sce"ańusro Wołkowa. Dzieło Mojsiejewo, naj
błlłsre pierwszemu zamysłowi drcmatursicznemu 
Wołkcwcs i Chaaacurtana, rostoło ostro skryty
kowcne przez prasę rcidzleekq ro· rozdrobnianie 
si4 wśr~ noturellstyetnle potrcktowonych szcze
gól6w skompł'ilcowanej akeJI baletu. Spektakl ten 
zresrtq w krót'lclm czas1e zdj~y., został r afism, 
zestqplony w 1962 r. przel'\les~enlem lenlngradz
kiei tnscenłMeJi Jolcobsona. 

Sulceesem uwleńezoncr zostało dopiero trzecia 
mosklewslco reallraeja „Spartakusa" przygotowa
na w 1968 r. przez Juńjo Ońgorowlcta. On rów
niei pł'!eroblł libretto Wołkowa i zo zgodq Cha
cl!Oturiano cłolconał llcB'ych skrót6w w muzyce 
baletu. Porostawiajqc na stronie koloryt lokalny 
łrtmu Staroiytnego, za!mujqcy tyle miejsca za
równo w lnscenlreojl Jakobsona, jak I Mojsieje
wa, Origorowicz uczynił dramat Sportołcusa jas
nym, lolconicznym i głęboko lud:łclm. Na tle scen 
masowych, choreograf za-rysował wyraziste cha
ralc.terystyki Krassuso jak.o personifikacji starego, 
ockhodrqeego, brutalnego świata władzy, i Spar
takusa - s-ymbonJUjqcego nowq, potęinq Ideę 
wolności. Origorowła śmtało zerwał przy tym 
z połautujqeym na scenach rodxleclclch &chema
tem trodycyjnege wicłowi~tca baletowego, w któ-



rym naczelną rolę odgrywały zawsze postacie 
kobiece. Uczynił swego Sportokusa głównym 
działającym bohaterem dramatu. Nigdy jeszcze 
taniec męski, twórczo wzbogacony przez O.rigo
rowicza. nie odegrał tak wielkiej roli w balecie 
rodzieck~m. jak w tej włośnie inscenizacji. Wido
wisko to. maksymalnie roztańczone. zrezygnowało 
niemal zupełnie z naturalistycznej pantomimy, 
a wykonawcy głównych partH: Władimir Wasiljew 
(Spartakus), Mańs Liepa (Krassus) i Jekotierina 
Maksimowa (Frygia) stworzyli kreacje, które no 
trwałe zapisały się na kartach radzieckiego ba
letu. Spektakl wzbogaciła surowa i tragiczna 
w wyrazie scenografia Simona Wirsaładze. Rea
lizacja to przyniosła zresztą twórcom i głównym 
wykonawcom zaszczytne Nagrody Leninowskie. 

Inscenizację Grigorowicza oglądaliśmy w Pol
sce podczas występów gościnnych Baletu „Bol
szoj" w 1980 r., z Wiaczesławem Gordiejewem 
i Michaiłem lawrowskim w roli tytU'fowej ora% 
z Nadieżdą Pawłową i Natalią Biessmierstnową 
w partii Frygii. 

W Polsce balet ten pojawił się no scenie dwu
lcrotnie. Prapremiera odbyła się w warszawskim 
Teatrze Wielkim w 1968 r., a przygotewana zo
stała gościnnie przez Jewgienija Czangę ze 
Związku Radzieckiego. Wzorem swych poprzed
· niłców, a przede wszystkim Grigorowicza, Czanga 
przetworzył libretto eksponując postać Spartalru
sa, ale też zachował jednocześnie widowiskowy 
charakter przedstawienia. W partii tytułowej Wy
stąpił Gerard Wilk. Z oryginalną, własną wersją 
inscenizacyjną i choreograficzną „Spartakusa" 
wystąpiła natomiast w 1972 r. Teresa Kujawa 
w Operze Wrocławskiej, powierzając rolę tytuło
wą Wiesławowi Kościełolcowi. Od wielu już lat 
nie ma jednak najmniejszego śladu po obu tych 
przedstawieniach, ani w repertuarze warszaw
skim, a·ni we wrocławskim. Oba one, nie pozba
wione walorów choreograficznych i kreacji ta
necznych, oba też popularne wśród publiczności, 
obróciły się w perzynę z przyczyny natury - wyda
wałoby się - banalnej, a jednak dla tego przed
stawienia zasadniczej - stałego ubytku mężczyzn 
z naszych zespołów baletowych ... 

Bo idea „Spartakusa", baletu - symbolu, jest 
i.ywa i aktualna. U nos również, czego najnow
szym dowodem jest powrót dzieło Chaczaturiana 
do repertuaru w gdańskiej realizacji. Czyż mogą 
się bowiem zdewaluować powszechnie respekto
wane w całym cywilizowanym świecie ideały hu
monizmu? Nie sądzę. Walka o nie nigdy nie 
ustanie i nigdy nie będzie daremna. 



orkiestra: 

kierownik artystyczny 
I dyrygent 
kierownik muzyczny 
dyrygent 
dyrygent 
inspektor orkiestry 

- Janusz Przybylski 

- Zbigniew Bruna 

Zygmunt Rychert 
Bronisław Brochocki 

I skrzypce: Wojciech Szmaj (koncertmistrz), Morio Lango
wska (koncertmistrz), Halino Joslrzębsko (solisłll), Jerzy 
Kucol (solislo), Jolanto Fuławko, Jon Grusznis, Barbaro 
Jakubowska, Wiesław Jeziorny, Mario Krzemińska, Anno 
Leniec, Michał Mieńko, Henryk Niemiro, Jerzy Słodkowski, 
Katarzyna Zawadzka. 
li skrzypce: Jerzy Malecki (solisto). Ewo Rootz (solisto), 
Irena Banaszek, Bogusław Brochocki, Mariolo Frąckowiak, 
Iwona Reuchfleisz-Morowiecko, Bożeno Reszel, Jadwigo 
Sekułci, Izabela Strzelecka-Majczuk. 
altówki: Krysfyna Lejman (solisto), Jerzy Wojtkowski (so
lisfa), Piofr Budny, Renata Felczak, Danuta Kowalczuk, 
Kazimierz Mońkowski, Andrzej Murowaniecki, Lila Szmy
szlajew. 
wiolonczele: Andrzej Filar (solista), Jan Firlej (solisla), 
Bogumiła Bednarczuk, Jerzy Klimek, Teresa Skowrońs!<0, 

Aleksandro Suchocka, Ewa Wojciulan. 

pedagog-repetytor ,;... Galina Stupnikowa ZSRR) 
konfrabasy: Wanda Ludwiszewska (soilsta), Roman Sku-
rzyński (solisto), Krzysztof Cisowski, Maciej Langa, Niko
dem Leniak, Alicja Zielińska 
flety: Ryszard Klamon (solista), Adam Łazarewicz (solista), 
Jarosław Koziński, Mieczysław Kwiecień, Maria Wilska 
klarnety: Janusz Heller (solista), Ryszard Swiercz (solista), 
Morek Rojnowskl, Władysław Swiercz, Karol Szymoński 
fagoty: Benedykt Radula (solisto), Eugeniusz Sakowicz 
(solisto), Krzysztof Łukaszewicz, Marek Żgaj 
waltornie: Hubert Szczi,:piorski (solista), Tomasz Tylewski 
(solisto), Andrzej Czulak, Edward Doniecki, Leopold Ga
jewski, Roman Jakubiec, Brygida Mokoś, Irena Morawska

Sliwo 
trąbki: Tadeusz Milewski (solisla), Józef Stachnik (solista), 
Alicja Artwlńska, Franciszek Tabaszewskl, Zygmunt Ziętek 
puzony: Marian Stefanowicz (solista), Jon Konkel, Jan 
Suchecki, Adam Wiśniewski 

• 

oboje: Jerzy Czapor (solisla), Tomasz Łaniewski (solisto), 
Józef Raołz (solista), Romuald Buczkowski, Henryk Chrap
kowski, Kolorzyna Rutyna 

luba: Jerzy Ulatowski 

perkusja: Bernard Jostrzquski (solista), Zenon Elcrf (so
lista), Tomasz Siedlik, Aleksander S7mydt, Marian Wondlka 

harfa: 'Anna Bachleda, Ludmiła Sirowc;jska 

forlepicm: Urszulo Kulkowa 
organy: Bogusław Grabowski 

korektor fortepianów: Wtodysław Oglęcki 

balet: 

kierownik baletu 
asystent choreogr. 
pedagog-repetytor 
pedagog 
inspektor baletu 

Gustaw Klauzner 
Dagmara Kalinowska 

- Gal,ina Stupnikowa (ZSRR) 
- Bogusław Chojnacki 
- Krzysztof Rzeszot 

pierwsi soliści: Izabela Kwiecień, Mariolo Lebldo, Izabelo 
Zub, Andrzej Bujak, Jon Jakubowski, Marek Sloslewicz 

soliści: Dagmara Kalinowska, Irena Tarasiewicz, Barbaro 
Wybier~ła, Krz!Jszlof Brodek, Gusiew Klauzner, Roman 
Kcmassa, Sławomir Lisiak, Leonard Rybicki, Krzyszlof Rze
szo!, Jerzy Sidorowicz, Edward Sledzianowski, Mirosław 
żukowski 

koryfeje: Beata Borowska, Lidia Drożyńska, Elżbiefa Gro
nek, Danuta Guzińska, Małgorzata lnsadowska, Barbara 
Jakubowska, Leandra Jasińska, Zofia Kłosowska, Zdzisła
wa Lisiak, Ewa Niedbała, Iwona Pecko, Stanisława Połom
Rudy, Ewa Sidorowicz, Teresa Szaiengo, Aleksandra Tu
szyńska, Waldemar Bartczak, Andrzej Cendrowski, Krzysz
tof Leszczyński 

zesp;)ł: Zdzisława Elcrt, Beata Grzonka, Bożena Kilo, Anna 
Kowalska, Maria Niklcwska, Anna Parafiniuk, Mariola Pie
chocka, Ewa Pomacha-Cabaj, Zofia Szmyd, Arkadiusz An
draszcwicz, Janusz Darowski, Jan Łukasiewicz, Arkadiusz 
Ryduchowski, Bondan Szymaniuk, Krzysztof Szymaniuk 



chór · żeński: 

kierownik chóru - Janusz Łapot 
korepetytor - Janina Matusewicz 
inspektor chóru - Ryszard Ratószny 
soprany: Elżbieta Borsuk, Stanisław-O Dojczer, Mołgorzata 

Dawid, Beata Darkowicz, Elżbieto Frankiewicz, Jadwiga 
Gowdzlk, Danuto Glegoło-Brzostowska, Morio Gurzyńska, 

Joanno HermoM, Urszulo Kamińska, Anna Kociszewska, 
Urszula Krasnowska, Wiesławo Krasnowska, Krystyoo Lu
pińska, Janina Matusewicz, Regina Orzechowska-Edui, 
Danuta Pobłocka, Danuta Pronczew-Pocek, Ewa Sarwlńsko, 
Regino Szwed, Maria Wilczyńska, LHia Wołek 
alty: Czesława Andersz, Rozwlta Deptulska, Ewa Dorawa, 
Urszula Glasenapp, Gabriela lwor, Moria Juchniewicz, 
Zdzisława Jungowska, Ewa Kulawlanka, Wiesława Kleba
Kalczuk, Krystyna Koprowska, Renata Ładniak, Anna Maj
czak, Jolanta Michalska, Irena Snarska, Anna Zaglell
Klimek 

zespół techniczny: 

Krzyszof Bumbul (kierownik techniczny), Tadeusz Stacho· 
wski (kier~wnik pracowni dekoracji i kostiumów), Andrzej 
Szuszwedyk (kierownik scenw, Jan lowińskl (starszy mistrz 
oświetlenia), Czesław Dzierblckl (kierownik sekcji akusty
cznej), Józef Zuchowskl (kierownik pracowni stolarskiej), 
Mariusz Turblarz (kierownik pracowni modelatoISkiej), Ja
nusz Mania (kierownik pracowni malarskiej), Kry:styna Wa
siewicz (kierownik pracowni krow:ieckiej damskiej), Jerzy 
Buczkowski (kierownik pracowni krawieckiej męskiej), Ha
lina Sadowska (kierownik pracowni obuwniczej), Halina 
Wasilewska (kierownik pracowni perukarskiej), Alina Ste
fanek (kierownik pracowni farbiarskiej), Genowefa Czar
nojan (modniarko), Mirosława Adamska (starszy rekwizy
tor) 

Projekt okładki - Marek Freudenrelch 
Koncepcjo plastyczno - Andrzej Szadkowski 
Redakcjo - Anna Czekanowlcz 

Ceno 50,· zł 



repertuar: 

A. Adam - GISELLE 
G. Bizet/R. Szczedrin - CARMEN SUITA 
A. Chaczaturian - GAJANE 
P. Czajkowski - EUGENIUSZ ONIEGIN 
C. Debussy/M. Ravel - FRAGMENTY Z :ŻYCIA 

L. J. F. Herold 

S. Moniuszko 

I. Morozow 
J. Offenbach 
G. Puccini 

G. Rossini 
L. Różycki 
B. Smetana 

J. Strauss 

R. Szczedrin 
K. Szymanowski 

G. Verdi 

ARTYSTY 
CÓRKA źLE 
STRZEŻONA 

HALKA 
STRASZNY DWÓR 

VIVAT PAN 
MONIUSZKO 

DOKTOR OJ BOLI 
ORFEUSZ W PIEKLE 

MADAME BUTTERFLY 
TOSCA 

CYRULIK SEWILSKI 
PAN TWARDOWSKI 

SPRZEDANA 
NARZECZONA 

BARON CYGAŃSKI 
ZEMSTA NIETOPERZA 

ANNA KARENINA 
MANDRAGORA 

MITY 
TRAVIATA 

RIGOLETTO 
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