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Anna ŚWlderkówna 

NIEWOLNICTWO 

Niewolnictwo było zjawiskiem całkowicie normalnym i oczywistym dla 
wszystkich ludzi starożytności, w tym również dla samych niewolników, 
żyjqcych zresztq we wcale nieztych warunkach. Zwłaszcza w domu 
traktowano ich często jak członków rodziny, a starzy słudzy pozwalali 
sobie nawet na dużq poufałość wobec panów. Mimo to każdy marzył 
o wolności. Wielu ciułało pieniqdze, by się wykupić. Innych wyzwalali 
sami właściciele . 
Najgorszy był niewqtpliwie los bezimiennych tłumów niewolniczych pra
cujqcych w kopalniach, kamieniołomach, w wielkich, rozbudowanych 
na skalę przemysłowq warsztatach lub rozległych posiadłościach ziem
skich. Tam stanowili tylko bydło robocze, tam nie liczyły się już żadne 
względy ludzkie. Tworzyli po prostu masę, która mogła wszakże okazać 
się groźna, gdyby jq ktoś przebudził z martwoty i potrafił niq umiejętnie 
pokierować. Przy tym zastępy owych ludzi-nieludzi stale wzrastały. 
We wczesnym okresie epoki hellenistycznej potężni królowie wschodnich 
monarchii starali się chronić swoich wolnych poddanych przed wpadnię
ciem w ręce handlarzy żywym towarem, sami bowiem potrzebowali ich 
pracy. A przecież i wówczas prosperowali specjaliści-porywacze, piraci 
i rabusie, a także kupcy niewolników, bo wielu rodziców sprzedawało 
własne dzieci, a mali lokalni władcy czy namiestnicy w ten sposób wła
śnie pozbywali się niekiedy kłopotliwych poddanych lub przypadkowych 
gości. 
Jeńcy, pojmani na wojnie, stawali się automatycznie niewolnikami, 
a jeśli w IV i Ili w. p.n.e. spotykamy się z pewnymi próbami złagodze
nie tej okrutnej zasady (strony walczqce zastrzegajq sobie na przykład 
pierwszeństwo wykupu własnych żołnierzy, a nawet ustalajq z góry 
ceny), zapanuje ona jednak wszechwładnie w świecie hellenistycznym, 
skoro raz wtargnq doń Rzymianie. Poczynajqc od pierwszej wojny ma
cedońskiej traktowali oni zawsze nie tylko pojmanych żołnierzy wroga, 
ale także całq ludność zdobywanych miast przede wszystkim jako towar 
na sprzedaż. Sam Emiliusz Paullus w 167 r. p.n.e. przywiózł z Epiru 
150.000 niewolników. 
Bez niewolnictwa człowiek starożytny nie potrafił sobie już wyobrazić 
świata. Sami zaś niewolnicy, nawet walczqc o wolność, walczyli przede 
wszystkim o taki porzqdek, w którym by inni im z kolei służyli. Wielkim 
rzeszom tych najnieszczęśliwszych z nieszczęśliwych chodztto zresztq na 
ogół nie tyle o zemstę, ile po prostu o nadzieję na jakiś los bardziej ludzki. 
u kresu wytrzymałości, poszli by za każdym, kto by ów los ofiarował. 

(Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, PIW, Warszawo 1978) 

Anna śwlderkówna, papirolog, historyk kultury i starożytności , profesor Uniwersytetu War
szawskiego, popularyzatorko wiedzy o kulturze ontycznej; autorko wielu ksiqżek, takich 
jak: Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku, Hellada królów, Hellenika, Siedem Kle
opotr, Bogowie zeszli z Olimpu, Rozmowy o Biblii. 
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KILKA MYŚLI O WOLNOŚCI 

Seneka: 
Rośnie duch w atmosferze wolności, 
karleje w ucisku. 
(Dialogi, przekład : L. Joachimowicz) 

Arystoteles: 

Niewolniczą zaś rzeczą jest 
znosić spokojnie zniewagi 
i nie ujmować się 
za swymi przyjaciółmi. 
(Etyka nikamachejska, przekład O. Gromska) 

Demokryt: 
Dzielnym jest nie tylko ten, co odnosi 
zwycięstwa nad swymi nieprzyjaciółmi, 
lecz także ten, co triumfuje nad pożądaniami. 
Są tacy, co rządzą miastami, 
a są niewolnikami kobiet. 
(G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przekład I. Zieliński) 
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Seneka· 

Myli się, kto sądzi, że niewola owłada całym 
człowiekiem. Lepsza jego część jest wyłączona 
z niewoli: to tylko ciała są podległe, przypisane 
panom, lecz umysł jest samowładny, i do tego 
stopnia wolny i nieskrępowany, że nawet to 
więzienie, w którym został zamknięty, nie może 
go powstrzymać, by nie używał swojej energii, 
by nie dokonywał rzeczy wielkich i żeby nie 
wybiegał ku nieskończoności niczym towarzysz 
ciał niebieskich. A więc Los dał panu jedynie 
ciało niewolnika. To może sprzedać, to kupić. 
Lecz owa wewnętrzna część istoty ludzkiej nie 
może być wystawiona na sprzedaż. Co od niej 
pochodzi, wolne jest. 
(Myśli, przekład: S. Stabryta) 

EoikreT· 

Jeden jest tylko sposób na uzyskanie wolności, 
a jest nim spokojne skonanie. 
(Diatryby. Encheiridion, przekład: L. Joachimowicz) 
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Adam Ziółkowski 

To, że dzieje starożytne, a zwłaszcza dzieje Rzymu, 
byty zawsze w równej mierze domeną mitologii, co 
historii, jest banałem, bo każda historia .narodo
wa· jest jednocześnie kopalnią symbolicznych figur 
i porządkujących rzeczywistość narracji. Nic więc 
dziwnego, że była nią również dla starożytnych 
Rzymian i że pozostała nią w łacińskiej cywilizacji 
zachodniego chrześcijaństwa, w której jeszcze nie
dawno podstawy ogólnego wykształcenia tworzyła 
lektura w dzieł Cezara, Owidiusza i Wergiliusza . Jak 
długo nasza cywilizacja nie odwróci się całkowicie 
od własnej przeszłości, dzieje Rzymu pozostaną 
.naszymi· własnymi dziejami: i jako domena histo
riografii, i jako kopalnia mitów. 
Kopalnia jest stale ta sama, ale sposoby jej eksplo
atacji i eksploatowane pokłady zmieniały się w cza
sie. Wiele najbardziej pielęgnowanych przez antycz
nych Rzymian mitów historycznych nie przetrwało 
w tym samym charakterze do naszych czasów i na 
odwrót: późniejsze pokolenia uznały za godne mito
logizacji postacie i zdarzenia, które nigdy nie osią
gnęły tego statusu w starożytności. Przewartościo
wania te byty związane z jednej strony ze zmiana
mi ideału społecznego, przekształcającego czarne 
charaktery w pozytywnych bohaterów i vice versa, 
z drugiej zaś z dystansowaniem się od Rzymu jako 
imperium powstałego z krwi i przemocy. Czyniono 
tak z różnych pobudek, zazwyczaj poprzez utożsa
mianie się z konkretnymi przeciwnikami - i ofiarami 
- rzymskiego porządku. 
Wśród mitów tej kategorii najbardziej oczywistą gru
pą są te, które osnuto dokoła walk innych ludów 
antycznych z Rzymianami. Grupa ta nie zdołała 
wszakże nigdy osiągnąć statusu mitów na skalę 
całej cywilizacji. Wercyngetoryks i Budikka to boha
terzy ściśle lokalni, przywoływani tylko przez Fran
cuzów i Anglików, przyznających się do związków 
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krwi ze starożytnymi Gallami i Brytami. Arminius należy do tej samej kategorii herosów 
partykularnych, również dlatego, że użytek, jaki zrobili z jego postaci Niemcy sprawił, iż ten 
jedyny skuteczny obrońca wolności przed rzymskim imperializmem w pewnym momencie 
stał się symboliczną figurą innego imperializmu. Hannibal - największy z największych, 
a jednocześnie postać tragiczna, jakich mało w dziejach - padł wraz ze swą ojczyzną 
ofiarą niesłychanie skutecznej czarnej propagandy Rzymian, którzy zdołali wmówić sobie 
samym oraz nam, że w wojnach punickich stawką była cywilizacja, i że w zmaganiach 
tych obrońcami jej byli właśnie oni - Rzymianie. Zresztą, kto miałby dzisiaj bronić dobrego 
imienia Hannibala i Kartaginy: Tunezyjczycy? Libijczycy? 
Jedynym nierzymskim bohaterem dziejów Rzymu, który stał się takim mitem uniwersalnym, 
i to jednym z najpotężniejszych , był Spartakus . • stał się", bo w starożytności nie był nim 
i być nie był w stanie. Rzymianie podziwiali go - ale tak, jak Hannibala - jako budzącego 
grozę przeciwnika. By mógł stać się herosem, Imperium Romanum musiało odejść defini
tywnie w przeszłość , również jako ideał. Co najważniejsze , trzeba było zakwestionować 
instytucję niewolnictwa. Ta zaś, jak wiadomo, przeżyła w naszej cywilizacji renesans po 
odkryciu Ameryki. W XVll wieku odrzucali ją tylko kwakrzy; w XVIII wieku opór przeciw niej 
rozpowszechniał się powoli (pierwsze towarzystwo abolicjonistyczne powstało w Wielkiej 
Brytanii w 1753 r.) , ale droga była wyboista i pełna dramatycznych zakrętów, o czym 
świadczy los zakonu jezuitów. Dopiero w trakcie XIX wieku napór chrześcijańskiego radyka
lizmu i myśli oświeceniowej stopniowo sprawił, że niewolnictwo stało się instytucją nie do 
przyjęcia dla ludzi naszej cywilizacji. 
I to wszakże nie wystarczało . Niewolnictwo było zasadniczo fenomenem peryferii cywilizacji 
zachodniej; poza tym jego ofiarami byli ludzie o innym niż .nasz' kolorze skóry. Długo nie 
było więc liczącej się społeczności ani szerszego prądu intelektualnego, który utożsamiał
by się ze starożytnymi zbuntowanymi niewolnikami, który uznałby ich walkę za swoją; 
a bez tego postać historyczna nie ma szans stać się bohaterem mitu. Dokonali tego dopiero 
marksiści. 
Dla Marksa Spartakus był .prawdziwym przedstawicielem starożytnego proletariatu'. Rewo
lucyjny odiom socjaldemokracji niemieckiej, który pod kierunkiem Karla Liebknechta i Róży 
Luksemburg miał w 1919 r. podjąć poronioną próbę powstania przeciw rządzącym już 
w Niemczech ekskolegom partyjnym, przyjął nazwę Związku Spartakusa (Spartakusbund). 
Prawdziwy kult Spartakusa rozwinął się w bolszewickiej Rosji , choć ze znaczącym prze
sun ięciem akcentów. Skoro rewolucja proletariacka ostatecznie zatryumfowała , wódz nie
wolników nie mógł być wyłącznie symbolem bohaterstwa aż do śmierci w nierównej walce 
z nieludzkim systemem; musiał stać się symbolem nadziei. Krokiem po temu - przyznajmy, 
dość makabrycznym - było uczynienie go patronem proletariackiego sportu: stąd rozliczne 
spartakiady (młodzieżowe , robotnicze itp.) i jeszcze liczniejsze Spartaki-kluby. W 1933 r., 
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Celem podbojów byt więc zabór cudzej ziemi i usunięcie z niej dotychczasowych miesz
kańców eksterminacją lub obróceniem w niewolę, i w ten sposób .oczyszczenie' jej dla 
przyszłej kolonizacji rzymskiej. Jednocześnie zaś, niejako przy okazji, powstała i powięk
szała się nieustannie armia niewolników - zaprzedanych w niewolę członków podbitych 
populacji. Armia ta byta niezbędna dla drugiej głównej warstwy ludu rzymskiego: wielkich 
i średnich właścicieli ziemskich, wodzów i oficerów armii, które podbiły Italię i świat. Nie 
całą zdobyczną ziemię italską przeznaczano bowiem na kolonizację. Jej część wystawiano 
na sprzedaż, z której (z oczywistych przyczyn) korzystali najbogatsi; inną pozostawiano 
nie rozdysponowaną, w zasadzie jako rezerwę dla przyszłej kolonizacji, w praktyce na 
użytek najbogatszych. Na ziemi tej, wobec usunięcia w ten czy inny sposób dotychczaso
wych użytkowników, silę roboczą stanowili z konieczności niewolnicy. Od połowy li wieku 
przed Chr. wielka własność, a z nią i niewolnicy, zaczęła się też powiększać kosztem ziemi 
rozdzielonej niegdyś między kolonistów: drobni rolnicy-obywatele, wszedłszy w kontakt ze 
światem wyższej kultury i z gospodarką pieniężną, coraz niechętniej wracali na swe polet
ka, przedkładając nad ciężką pracę (połączoną z perspektywą służby wojskowej) migrację 
do miast, zwłaszcza do Rzymu, gdzie żyto się znacznie łatwiej i atrakcyjniej. Gdy od czasu 
braci Gracchów przywrócono na wielką skalę akcję kolonizacyjną, nowe gospodarstwa mu
siały być na tyle duże, by ich beneficjentów nie kusiła ucieczka do miast; to zaś oznaczało, 
że i w nich silę roboczą zaczęli stanowić niewolnicy ... 
Przed wybuchem powstania Spartakusa, w Italii, w majątkach większych niż nadal bardzo 
liczne drobne gospodarstwa rodzinne, stalą silę roboczą stanowili niemal wyłącznie niewol
nicy. Mimo że tempo podbojów rzymskich zaczęło słabnąć, byli oni nadal niezmiernie tani, 
bo o ich stały dopływ na rynki Italii zaczęli dbać piraci (dla tej przyczyny tolerowani przez 
Rzymian) oraz władcy sąsiadujących z imperium państw i państewek. Obfitość i niska cena 
niewolników sprawiały, że gospodarka niewolnicza byta opłacalna mimo bardzo niskiej 
wydajności ich pracy, konieczności stałego ich nadzorowania, a także ich niezmiernie wy
sokiej śmiertelności. 
Skoro gospodarka niewolnicza nie byta w starożytności regułą, ale niezmiernie rzadkim 
wyjątkiem, którego powstanie i rozwój były skutkiem splotu równie wyjątkowych czynników 
i okoliczności, zrozumiałym staje się fakt, że wielkie zbrojne powstania niewolników zda
rzyły się w całej tej epoce tylko trzy razy, w przeciągu zaledwie dwóch pokoleń i wyłącz

nie w dwóch sąsiednich krainach: na Sycylii w latach 136-132 i l 04-99 przed Chr. oraz 
w Italii w latach 73-71 przed Chr. Z nich zaś powstania na Sycylii miały własną, odrębną 
dynamikę: wybuchły na wyspie praktycznie pozbawionej sil zbrojnych, na której znaczną 
część populacji niewolniczej stanowili w momentach wybuchu ludzie pochodzący z tych 
samych obszarów, którzy stali się niewolnikami niewiele wcześniej, dobrze pamiętający 
smak wolności. W porównaniu z nimi powstanie Spartakusa, przez trzy lata wstrząsające 
Italią (kolebką oraz politycznym i militarnym ośrodkiem imperium) stanowi kategorię samą 
dla siebie, inaczej mówiąc : zupełny wyjątek . 
Wyjątek zupełny, ale nie niewytłumaczalny, przynajmniej na poziomie okoliczności, które go 
umożliwiły. Jedną z najważniejszych były wojny wewnętrzne, wstrząsające Italią w latach 
91-80/78 przed Chr., oraz ich skutki: rzezie i zniszczenia, spotęgowane proskrypcjami 
zwycięskiego Sulli i masowymi konfiskatami, niezbędnymi dla zaspokojenia (a także defi
nitywnego związania z nowym reżimem) popleczników dyktatora oraz 80-1 OO.OOO żołnie
rzy, którymi dowodził w chwili zakończenia wojny. W ich wyniku, w 73 r. - gdy z koszar 
gladiatorskich w Kapui uciekło siedemdziesięciu ludzi pod wodzą Spartakusa, trackiego 
eks-żolnierza posiłkowych oddziałów rzymskich, potem dezertera i w końcu gladiatora -
cala Italia byta pełna obywateli rzymskich, których zwycięzcy w rzymskiej wojnie domowej 
pozbawili majątku, skazując na włóczęgę i rozbój albo praktyczne poddaństwo na własnej 
ziemi, i z których wielu niewiele lat wcześniej najpierw walczyło z Rzymianami, a potem 
byto przez nich ściganych jak dzikie zwierzęta. Z kolei wielki rozwój latyfundiów, zwłaszcza 
na południu półwyspu, nastawionych na ekstensywne pasterstwo, wzmagał liczbę zbroj
nych pasterzy-niewolników, potencjalną armię dla każdej strony w razie kolejnego wybuchu 
walk wewnętrznych, a chwilowo źródło endemicznego bandytyzmu. 
W 73 r. największe okropieństwa Italia miała już za sobą, ale w regionach najsrożej do
tkniętych wojną i represjami - w Etrurii, Kampanii i na południu - wrzenie trwało nadal, coraz 
to przeradzając się w erupcje gwałtu . Gdy więc Spartakus i jego towarzysze schronili się na 

SPARTAKUS 

Wezuwiuszu, skąd - wzmacniani napływającymi masowo niewolnikami, 
w tym wspomnianymi wyżej pasterzami, a także licznymi wolnymi, zruj
nowanymi rolnikami - podejmowali napady na okolicę, władze rzymskie 
zbagatelizowały ich jako jeszcze jedną ruchawkę, pozwalając im odnieść 
pierwsze zwycięstwa nad zebranymi naprędce oddziałami, niewyćwiczo
nymi i fatalnie dowodzonymi. W ten sposób ruch, który można byto łatwo 
stłumić w zarodku, przerodził się w wielką wojnę . 
W tym momencie objawiła się ze szczególną mocą druga wyjątkowa 
okoliczność: fakt, że na czele powstania stanęli gladiatorzy traccy i ga
lijscy, urodzeni wojownicy, stosunkowo niedawno obróceni w niewolni
ków. Spartakus - jedyny, którego życiorys nieco znamy - byt też, jeśli 
wierzyć Plutarchowi, człowiekiem wykształconym, a z całą pewnością 
członkiem elity, co w przypadku Traka (a także Galla) oznaczało nie tylko 
wojownika, ale i wodza . Tłumaczy to podkreślaną przez nasze źródła 
sprawność , z jaką wraz ze swymi współdowódcami, niewątpliwie ludźmi 
tego samego pokroju, zdołał zorganizować napływające do niego rzesze 
w zdyscyplinowane oddziały i zaopatrzyć je w broń. O ile więc rzym
ski model imperializmu doprowadził do tego, że mimo niebywałej potę
gi imperium, nieprzeliczone tłumy zbuntowanych niewolników pojawiły 
się nagle niemal u bram miasta, to rzymski model masowej rozrywki, 
a dokładnie predylekcja do widowisk, których istotą i jedyną treścią były 
rozlew krwi i śmierć, dostarczył owym tłumom wodzów, którzy zamienili 
je w armię . 
Pasmo zwycięstw tej armii nad niezwyciężonym i legionami byto na pew
no w głównej mierze zasługą liczby i determinacji powstańców oraz 
geniuszu Spartakusa, według jego własnych wrogów - wielkiego wo
jownika, organizatora i charyzmatycznego przywódcy. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że do sukcesów tych walnie przyczyniła się nieudolność 
i opieszałość przeciwnika. Konsulowie wyruszyli przeciw powstańcom 
na czele regularnych wojsk dopiero wtedy, gdy ci stanowili już wielką 
armię; i choć (z powodu telegraficznej skrótowości naszych źródeł) od
tworzenie posunięć korpusów rzymskich nastręcza wielkie trudności, ich 
rozproszenie i brak koordynacji wskazują, że początkowo działania prze
ciw Spartakusowi traktowano jako akcję policyjną, nie zaś jako kampanię 
wojenną z niezmiernie groźnym przeciwnikiem Kunktatorstwo i bałaga
niarstwo, objawione w latach 73-72 wobec powstańców Spartakusa, 
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Cyprian Norwid 
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Ubi detuit orbis ... 

Za drugą, trzecią, skonów metą 
Gladiator rękę podniósł swą: 

.To - nie to - krzycząc - S i ł a, nie to, 
To nie to M ą d ro ś ć, co dziś zwą„. 

Sam Jowisz mi niegroźny więcej , 

Minerwa sama z siebie drwi : 
Wam - widzów dwakroć sto tysięcy -
Co dzień już trzeba łez i krwi „ . 
Przyszliście , drżąc i wątpiąc razem, 
Gdzie d u s z a wietrzyć i gdzie m o c ? „. 
A my wam - księgą i obrazem, 
A głos nasz ku wam - pocisk z proc. 

- Przyszliście , drżąc i wątpiąc razem : 
Cała już światłość wasza - n o c !' 
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Za drugą, trzecią, skonów metą 
Gladiator rękę podn iósł swą: 

Jo - nie to - krzycząc - M i ł o ś ć, nie to, 
To nie to P r z y j a ź ń , co dziś zwą„. 

z Kastorem Polluks, druhy dawne, 
W całusach sobie wierność klną; 
A Wenus włosy ma przyprawne, 
Rumieńce z potem w maść jej lgną„. 
- Siedliśc ie, głazy, w głazów kole, 
Aż mchu porośnie na was sierć : 

I duszą waszą - nasze-bale, 
I ciałem waszym - naszych-ćwierć . 

- Siedl iście , głazy, w głazów kole: 
Całe już życ ie wasze - ś m i e r ć !' 

pisatem 7 857 

(Pisma wybrane, PIW, Warszawo 1980) 
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Mikołaj Szymaflskl 

RÓŻNE PERSPEKTYWY 

Walki gladiatorów byty pierwotnie przejętym przez 
Rzymian od Etrusków rytuałem pogrzebowym. Etru
skom w ogóle nie byty obce ofiary z ludzi. Choć 
Rzymianie składali je tylko wyjqtkowo, w chwili naj
większego zagrożenia państwa, to jednak weszło 
w zwyczaj uświetnianie igrzyskami gladiatorskimi 
pogrzebu znakomitych i bogatych mężczyzn . Od 
czasów Juliusza Cezara igrzyska takie urządzano 
też przy innych okazjach czy nawet bez specjalnego 
powodu. Zakazał ich dopiero Konstantyn, pierwszy 
cesarz, który przyjqł religię chrześcijańską. 
Z punktu widzenia rytuału uwaga widzów powinna 
się była koncentrować na pokonanych w walce: to 
ich życie było ofiarq złożonq w hołdzie zmarłemu. 
W praktyce jednak - tak jak w zawodach sporto
wych - publiczność skupiała swe zainteresowanie 
na zwycięzcy, a tego, kto wygrywał kolejne poje
dynki, dopingowała, okazwjqc mu podziw czy wręcz 
uwielbienie. U źródeł tych uczuć był znany dobrze 
antropologom i opisywany w różnych społeczeń
stwach kult człowieka, który dzięki własnej dziel
ności lub opiece bogów wielokrotnie wyszedł cało 
ze śmiertelnego niebezpieczeństwa (bywa on nazy
wany przez uczonych angielskim mianem survival') . 
Wystarczy tu wspomnieć bohaterów starożytnych 
i dzisiejszych mitów, takich jak Herakles i James 
Bond. Rzecz jasna, podobny nimb cudownej mocy 
opromienia też na przykład Małysza zdobywajqce
go któryś raz z rzędu mistrzostwo świata, ale wciqż 
ocierajqcy się o śmierć gladiator to Bond i Małysz 
w jednej osobie. 
Niezwykły był status społeczny gladiatorów. Z jednej 
strony trzeba uznać, że znajdowali się na samym 
dnie społeczeństwa, gdyż rekrutowali się przede 
wszystkim spośród skazanych na śmierć zbrodnia
rzy i sprzedanych przez właściciela niewolników. 
Z drugiej strony najdzielniejsi z nich byli najsław

niejszymi ludźmi w Rzymie, mogli liczyć na poklask 
tłumu, miłość kobiet i znaczne dochody. Dochodziło 
do tego, że rzymscy senatorowie zgłaszali się na 
ochotnika do szkół gladiatorskich. Wiemy o tym 
z zakazujących im tego edyktów Augusta i Tybeńusza . 
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Cyceron w Katytinarkach i Filipikach nazywa gla
diatorami swych największych wrogów - Katylinę 
i Antoniusza. Ta obelga miała ich poniżyć, a zara
zem przerazić słuchaczy, uświadamiając im, jak 
niebezpieczni dla państwa sq przeciwnicy mówcy. 
Gdy jednak w Rozmowach tuskulańskich próbuje 
zwalczyć u czytelników lęk przed śmiercią, stawia 
im za wzór właśnie gladiatorów, gotowych w każdej 
chwili umrzeć . Inny rzymski filozof, Seneka, chwa
li jako człowieka prawdziwie wolnego gladiatora, 
który nie chcqc walczyć na arenie, uszedł uwagi 
pilnujqcych go dniem i nocq strażników i sam ode
brał sobie życie . Popełnił on samobójstwo w latry
nie, wpychając sobie do gardła gqbkę na kiju, która 
w tamtych czasach służyła do tego, do czego dziś 
papier toaletowy. Ta śmierć, wydawałoby się, wy
jątkowo obrzydliwa, jest dla Seneki niezwykle pięk
na. Zamiast na cudzy rozkaz, na oczach gawiedzi, 
odbierać życie innym lub samemu dać się zabić, 
bohater tej historii pokazał, że jest panem własnego 
losu. Ale był to oczywiście wyjqtek. Tysiqce innych 
gladiatorów, mimo swej siły i męstwa, musiało zno
sić zniewolenie. 
Trudno zatem się dziwić Spartakusowi i jego towa
rzyszom, którzy próbowali zmienić swój los. To, że 
starożytni historycy po wielu latach szczegółowo re
lacjonujq przebieg powstania, dowodzi, że było ono 
prawdziwym wstrząsem dla Rzymian. Trudno się 

zresztq dziwić. Widowiska - nawet takie, w których 
ludzie naprawdę ginq - sq dla widza tylko namiast
kq prawdziwego życia. Tu zaś doszło do odwrócenia 
ról. Widzowie stali się uczestnikami wydarzeń i ich 
potencjalnymi ofiarami. Pokazał to dobitnie Sparta
kus, urzqdzajqc po śmierci swego towarzysza Krik
susa igrzyska pogrzebowe, na których gladiatorami 
byli pojmani obywatele rzymscy. 
Rzymianie zdawali sobie sprawę z tego, że w la
tach 73-71 p.n.e. decydował się los ich państwa . 
Horacy w jednym z wierszy wymienia powstanie 
Spartakusa wśród tych momentów historycznych, 
w których zagrożony był byt Rzymu. Jednak, jeśli nie 
liczyć historyków, pisarze rzymscy rzadko wspomi-

najq o tych wydarzeniach - znacznie częściej na przykład przywołujq dużo dawniejszq wojnę z Hannibalem. 
Tryumf nad zbuntowanymi niewolnikami najwyraźniej nie był dla Rzymian powodem do dumy. Jeśli w epopei 
Lukano o wojnie domowej między Cezarem a Pompejuszem ten ostatni wyraża żal, że nie żyje Krassus, który 
mógłby pokonać Cezara, jak niegdyś Spartakusa, chce on oczywiście obrazić swego wroga, a nie uszlachetniać 
zbuntowanego gladiatora. 
Fascynacja Spartakusem daje się dostrzec dopiero w XIX i XX wieku. Stał się on bohaterem wielu powieści 
i sławnego filmu Stanleya Kubricka. Wcześniej poświęcił mu wiersz Norwid. Później zaś, Marks stawiał go za 
wzór rewolucjonistom, a Róża Luksemburg i Karl Liebknecht utworzyli Zwiqzek Spartakusa, dqżqcy do wznie
cenia rewolucji w Niemczech. W Rosji i Bułgarii (na jej dzisiejszych ziemiach, w Tracji, urodził się Spartakus) 
działajq kluby piłkarskie Spartak. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie sq to kluby wojskowe (jak CSKA) ani mi
licyjne (jak Dinamo); zapewne zbuntowany gladiator niezbyt się nadawał na wzór osobowości dla milicjantów 
i żołnierzy. W Zwiqzku Radzieckim i krajach satelickich masowym imprezom sportowym nadawano nazwę 
spartakiad. Raczej z estetykq pełnego półnagich ciał filmu Kubricka niż ze sportem kojarzy się krakowska sauna 
dla gejów pod nazwq .Spartakus·. 
Obraz Spartakusa przejawiajqcy się w tych użyciach jego imienia może śmieszyć historyków. Protestujq też oni 
przeciw stawianiu go w jednym szeregu z Robespierre'em i Leninem. Z drugiej strony jednak należy się cieszyć, 
że tak ważnym elementem naszej świadomości potocznej stał się wstrzqsajqcy epizod z historii rzymskiej, 
o którym sami Rzymianie starali się nie pamiętać. 

Mikołaj Szymański, profesor Uniwersytetu warszawskiego, związany z Instytutem Filologii Klasycznej, specjalizuje się w filozofii starożytnej 
i neoiotynistyce; autor wielu publikacji, m.in. książki: Ab ovo. Antyk, Biblia etc. (Warszawo 2004); wydol leż i opracował dzieło: Tommoso 
Aldobrondinl, Komentarz do ,Polityki' Arystotelesa (Warszawo 1999) i Erazm z Rotterdamu, Adagia 1OO1-1500 (Amsterdam 2005). 
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W konkursie Ministra Kultury PZU SA otrzymał tytuł Mecenasa Kultury, wchodząc tym 
samym do elitarnego grona wyróżnionych tą nagrodą sponsorów polskiej kultury. 
Szczególną satysfakcję daje nam możliwość uczestniczenia w tak ważnych wydarzeniach 
kulturalnych jak spotkania artystyczne na Zamku Królewskim w Warszawie oraz Festiwal 
Dialogu Czterech Kultur. 
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EMIL WESOŁOWSKI 
choreograf 

Choreograf, dyrektor baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
Ukończył poznańską Szkołę Baletową i zaangażował się do baletu 
Opery Poznańskiej. W 1973 roku opuścił operę z zespołem Conrada 
Drzewieckiego i został pierwszym solistą w jego Polskim Teatrze Tańca. 
Stworzył tam szereg kreacji w baletach Drzewieckiego, 
był też pierwszym wykonawcą roli Jazona w Medei Teresy Kujawy. 
Występował z tym zespołem w wielu krajach Europy. Od 1979 roku 
kierował kolejno zespołami baletowymi Opery Wrocławskiej, Teatru 
Wielkiego w Poznaniu i Teatru Wielkiego w Warszawie (1982-85). 
Póżniej zajął się pracą choreograficzną w różnych teatrach. Pracował 
z wieloma reżyserami, a wśród nich z Januszem Wiśniewskim przy 
jego kolejnych realizacjach autorskich. Był choreografem przedstawień 
operowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. 
W 1992 roku został głównym choreografem, a w trzy lata póżniej 
dyrektorem baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Najważniejsze 
prace choreograficzne Emila Wesołowskiego: Quattro movimenti 
(muz. B. Schaeffer, Opera Wrocławska), Ballada (F. Chopin, VII Łódzkie 
Spotkania Baletowe), Trytony(Z. Rudziński, TW w Warszawie), 
Gry (C. Debussy, TW w Warszawie, a póżniej także TW w Łodzi, Polski 
Teatr Tańca i Opera Wrocławska), Mozartiana (P. Czajkowski, 
Polski Teatr Tańca), Dies irae (R. Maciejewski, TW w Warszawie), 
Legenda o Józefie (R. Strauss, TW w Łodzi i TW w Warszawie), $więto 
wiosny (I. Strawiński, TW w Warszawie), Romeo i Julia (S. Prokofiew, 
TW w Warszawie), Clio's Triumph (J . Sapiejewski, Washington Ballet, 
USA), Hamasie Szymanowskiego, Powracające fale Karłowicza, 
Krzesany Kilara i Cudowny mandaryn Bartóka (TW w Warszawie). 
Harnasiów zrealizował też z baletem Teatru Wielkiego w Poznaniu, 
a Romea i Julię z zespołem Opery Bałtyckiej w Gdańsku . Jest cenionym 
partnerem reżyserów teatralnych i operowych; w naszym teatrze 
współpracował m.in. jako choreograf przy wszystkich inscenizacjach 
Mariusza Trelińskiego (Madame Butterfly, Król Roger, Otello, Oniegin, 
Don Giovanni, Dama pikowa, Andrea CMnier). Realizował też 
z Trelińskim Madame Butterfly w Waszyngtonie, Don Giovanniego 
w Los Angeles i Andreę CMnier w Poznaniu i Waszyngtonie. 
(fot. K. Gierałtowski) 
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1AWEl PRZVTOCKI 
dyrygent 

Studia ukończył w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie 
dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza (1985), ale już od 1983 r. 
współpracował z Filharmoniq Krakowskq. W latach 1986-87 byt 
stypendystq Bachakademie Stuttgart, uczestniczqc tam w kursach 
mistrzowskich prof. Helmutha Rillinga. W 1987 r. podjqł 
współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi, a w latach 1988-91 
byt dyrygentem oraz dyrektorem artystycznym Filharmonii Battyckiej 
w Gdańsku. W 1992 r. zadebiutował w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
przygotowujqc na scenie kameralnej premierę dwóch baletów 
do muzyki Saleriego i Mozarta oraz jednoaktowej opery Rimskiego
Korsakowa Mozart i Sa/ieri. Od 1995 do 1997 r. byt dyrektorem 
artystycznym Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi. 
Współpracuje z większościq orkiestr filharmonicznych 
w Polsce, a także z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi 
za granicq; m.in. z Budapest Concert Orchestra, Orchestra 
Sinfonika de Xalapa, Real Filharmonia de Galicia, Capella lstropolitana 
w Bratysławie, Neue Philharmonie Westfalen, Philharmonisches 
Staatsorchester Halle, Bilkent Symphony Orchestra w Ankarze oraz 
z Filharmoniq im. Janócka w Ostrawie. Wielokrotnie występował 
z polskimi orkiestrami za granicq: w Austrii, Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Uczestniczył 
w międzynarodowych festiwalach muzycznych: Athens Festival 
(1987), Musikfest Stuttgart (1988), Flanders Festival (1989), 
La Chaise-Dieu Festival (1996), Kissinger Sommer (1998), 
Bratislava Musik Festival (1999), Augsburger Mozartsommer (2000), 
Prague Spring (200 l) i Wratislavia Cantans (2005). Ma w dorobku 
nagrania archiwalne dla Polskiego Radia i Telewizji oraz płytowe 
dla wytwórni Aurophon i Point Classics. Jego nagranie 
I Symfonii Rachmaninowa zostało wyróżnione przez amerykański 
magazyn muzyczny .La folia' (obok takich kreacji , jak: V Symfonia 
Beethovena pod batutq Carlosa Kleibera oraz Appasionato 1960 
światosława Richtera) jako przykład rzadko spotykanej intensywności 
i zaangażowania w muzyce. 
(fot. Wratislavia Cantans) 
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BORIS KUDLICKA 
scenograf 

Scenograf, designer. Studiował na wydziale scenografii Akademii 
Sztuk Muzycznych w Bratysławie oraz w Akademii Sztuk Pięknych 
w Groningen (Holandia). W 1995 roku został asystentem 
i współpracownikiem Andrzeja Kreutza Majewskiego, rok później 
rozpoczął samodzielną współpracę z warszawskim Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową. Autor scenografii do spektakli : 
Andrzeja Żuławskiego (Straszny dwór), Tomasza Koniny (Tankred) 
oraz wszystkich inscenizacji operowych Mariusza Trelińskiego 
(Madame Butterfly, Król Roger, Otello, Oniegin, Don Giovanni, 
Dama pikowa, Andrea Chenier) . Amerykańskie premiery Madame 
Butterfly i Don Giovanniego (Waszyngton, Los Angeles) odniosły 
ogromny sukces u publiczności i krytyki. W grudniu 2004 roku 
przygotował scenografię do Damy pikowej w Staatsoper Unter den 
Linden w Berlinie, w marcu 2005 - do Madame Butterfly dla 
Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu. Był autorem scenografii 
do spektakli operowych Marka Weissa-Grzesińskiego w Poznaniu 
(Galina, Carmen, Halka), Josefa Prudka w Nórodnim Divadle w Pradze 
(Sprzedana narzeczona), Dale'a Duisinga we Frankfurt Oper (Podróż 
do Reims) oraz kostiumów do Romea i Julii Prokofiewa w choreografii 
Emila Wesołowskiego (Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie) 
i Wyrywacza serc Elżbiety Sikory. Współpracuje także z teatrami 
dramatycznymi, m.in. jest autorem kostiumów do Makbeta 
(reż . Mariusz Treliński), scenografii do Wiśniowego sadu (reż . Maciej 
Prus) oraz Ryszarda li (reż . Andrzej Seweryn) w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, Hamleta w Teatrze Arena w Bratysławie (reż . Anton Sulik). 
Zaprojektował scenografię do Tańca wampirów Romana Polańskiego 
w warszawskim Teatrze Roma. Wspólnie z Andrzejem Kreutzem 
Majewskim stworzył projekt polskiego pawilonu na EXPO 2000 
w Hanowerze. Pracuje także dla filmu i telewizji, był m.in. scenografem 
filmów: Suzanne (reż. Dusan Rapos), Egoiści (reż. Mariusz Treliński), 
a także Between Strangers z Sophią Loren w roli głównej 
(reż . Edoardo Ponti). Od l sierpnia 2005 roku jest naczelnym 
scenografem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
(fot. J. Poremba) 
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MAGDALENA TESŁAWSKA 
projektantka kostiumów 

Projektantka kostiumów teatralnych, filmowych i telewizyjnych, 
zajmuje się także projektowaniem mody. Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi (1969). Zaraz po studiach rozpoczęta 
współpracę z filmem. Projektowała kostiumy do blisko 30 filmów 
fabularnych, wśród których są m.in.: Chopin - Pragnienie mifości, 
Na srebrnym globie, Ogniem i mieczem, Quo vadis, Potop 
i Pan Tadeusz. Współpracowała z artystami tej miary, co: 
Jerzy Antczak, Wojciech Has, Jerzy Hoffman, Krystyna Janda, 
Jerzy Kawalerowicz, Jan Rybkowski, Andrzej Wajda, Jerzy Wójcik 
i Andrzej Żuławski. Pracowała dla wielu scen dramatycznych 
i dla Teatru Telewizji; współtworzyła filmy dla dzieci. 
Dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej projektowała kostiumy 
(wspólnie z Pawłem Grabarczykiem) do Strasznego dworu 
w inscenizacji Andrzeja Żuławskiego oraz do pięciu realizacji 
Mariusza Trelińskiego : Madame Butterfly (także w Waszyngtonie 
i Sankt Petersburgu), Króla Rogera, Otella, Damy pikowej (także 
w Berlinie) i do Andrei Chenier (także w Poznaniu i Waszyngtonie). 
Wielką pasją artystki jest równ ież projektowanie mody. 
Do swoich sukcesów w tej dziedzinie zalicza kolekcję autorską 
pokazaną w Lyonie i kolekcję polską na międzynarodowym pokazie 
w Rouen. Trzykrotna laureatka nagrody filmowej .orty·, którą 
otrzymywała wraz z Pawłem Grabarczykiem. Uhonorowana też 
została Nagrodą Festiwalu Filmowego w Gdyni za kostiumy 
do filmu Jerzego Wójcika Wrota Europy. 
(fot. J. Nasierowska) 
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OLAF WINTER 
reżyser świateł 

Urodztt się w Hagen w Westfalii. Studiował teorię muzyki, literaturę 
niemieckq i mass media w Munster. Tam też, jeszcze w czasie studiów, 
wykonywał swoje pierwsze prace w Wolfgang-Borchert-Theater. 
W latach 1986-88 studiował reżyserię świateł w nowojorskim 
Forum of Stage Design. Od 1989 roku jest stałym projektantem 
świateł w Balecie Fankfurckim, gdzie ściśle współpracuje w wybitnym 
choreografem Williamem Forsythem. Od 1994 roku pracuje także 
jako stały reżyser świateł w Operze Frankfurckiej. W 2001 roku został 
tam również dyrektorem technicznym. Stale współpracuje z takimi 
reżyserami, jak: Christoph Marthaler, Christoph Nel, Christof Loy, 
Nicolas Brieger i inni. Do najważniejszych swoich prac poza Frankfurtem 
zalicza projekty oświetlenia do przedstawień Katii Kabanowej Janócka, 
Wesela Figara Mozarta i lur schónen Aussicht Horvatha dla Festiwalu 
w Salzburgu (wszystkie w reżyserii Christopha Marthalera i w scenografii 
Anny Viebrock), Jana Gabriela Borkmanna Ibsena w wiedeńskim 
Akademietheater (w reżyserii Nicolasa Briegera), Fidelia Beethovena 
w Deutsche Oper Berlin (w reżyserii Christopha Nela), a także rozmaite 
projekty dla Ensemble Modern, w tym do Yellow Shark Franka Zappy. 
(fot. archiwum artysty) 
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BALET TEATRU WIELKIEGO - ·oPERY NARODOWEJ 
w sezonie 2005/2006 

Dyrektor baletu 
EMIL WESOŁOWSKI 

Baletmistrz 
IRENEUSZ WIŚNIEWSKI 

Pedagodzy baletu 
KALINA SCHUBERT, RENATA SMUKAŁA, HALINA WIŚNIEWSKA; 
współpraca : JANINA GALIKOWSKA, TERESA MEMCHES, BEATA WIĘCH; 
gościnnie : PIOTR NARDELLI 

Primabalerina 
ELiBIETA KWIATKOWSKA 

Pierwszy tancerz 
SŁAWOMIR WOŹNIAK 

Pierwsi sollścl 
KAROLINA JUPOWICZ, DOMINIKA KRYSZTOFORSKA, 
ANITA KUSKOWSKA, IZABELA MILEWSKA; 
SIERGIEJ BASAŁAJEW, WALERIJ MAZEPCZVK, ANDRZEJ MAREK STASIEWICZ, 
WOJCIECH ŚLĘZAK, MAKSIM WOJTIUL 

Soliści 
MAGDALENA CIECHOWICZ, SYLWIA DYTKOWSKA, MARTA FIEDLER, ANNA LIPCZVK, 
MAŁGORZATA MARCINKOWSKA, MILENA ONUFROWICZ, IRINA WASILEWSKA; 
PIOTR CHOJNACKI, ARKADIUSZ GOŁYGOWSKI, JACEK TYSKI , 
KAROL URBAŃSKI , WOJCIECH WARSZAWSKI 

Koryfeje 
MAŁGORZATA HARMACIŃSKA, KATARZVNA LEWANDOWSKA, ILONA MOLKA, 
AGNIESZKA PIETYRA, ANETA ZBRZEŹNIAK; 
WALDEMAR BARTCZAK, MICHAŁ CHRÓŚCIELEWSKI, ZBIGNIEW CZAPSKI-KŁODA, 
KLAUDIUSZ PARADZIŃSKI , MICHAŁ TUŻNIK 

Corps de ballet 
MAŁGORZATA AFTOWICZ, MONIKA CAPUTA, MARTA CZERNIAWSKA, MAŁGORZATA DĘBSKA, 
MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOROSIEWICZ, DAGMARA DRYL, 
ANNA DZIEŃKOWSKA, DANIELA GNIEWASZEWSKA, BERENIKA JAKUBCZAK, ANNA KAMIŃSKA, 
MAGDALENA KRAWCZVKOWSKA, EWA KRYCKA, IWONA KUROWSKA, ANNA LORENC, 
DOROTA MENTRAK, ANITA MIKOŁAJCZVK, MAGDALENA NALEWAJKA, ANNA NOWAK, 
EWA NOWAK, SWIETŁANA OWSIANKINA, ALEKSANDRA PAWLINA, ALEKSANDRA POGASSI, 
MAGDALENA RYMAR, KATARZVNA SITKO, EMILIA STACHURSKA, NATALIA SZAFRAN, 
MARIA SZEWCZENKO, ELiBIETA TUSZVŃSKA, DOROTA WIĘCKOWSKA, IRENA WOŹNIAK, 
MAGDALENA ZIELIŃSKA, AGATA ZIÓŁKOWSKA, ALICJA ZŁOCH; 
WITOLD BIEGAŃSKI, ROBERT BONDARA, SEBASTIAN BORKOWSKI, HENRYK CZARNOWSKI, 
RADOSŁAW GRABOWSKI, KRZVSZTOF GÓRSKI, GRZEGORZ JAŚNIAK, ROBERT KĘDZIŃSKI , 
PIOTR KLIMCZAK, TOMASZ PIASECKI, TOMASZ PRUSAK, PHILIP SIKORSKI, 
REMIGIUSZ SMOLIŃSKI , RAFAŁ TUSZVŃSKI , ŁUKASZ TUŻNIK, BARTŁOMIEJ WOJTANOWICZ, 
MICHAŁ WYLOT, JAROSŁAW ZANIEWICZ 

Akompaniatorzy ROBERT KANIA, MARTA PIŃKOWSKA, DANUTA RZp;/.EWSKA; 
współpraca : ANDRZEJ PŁATEK 
Koordynator JOLANTA ANORAKA 
Inspektorzy WITOLD KIWACZ, BARBARA ŻELAZNY 
Masażyści MARZENA MATUSZEWSKA, ANNA UGNIEWSKA, BOGDAN WITKOWSKI 

SPARTAKUS .SS 



Fundacja Dom Muzyka Seniora 
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66/24 
tel. (22) 621 28 02, 621 86 47; fax (22) 628 28 35 
BANK MILLENNIUM S.A. nr konta: 59 n6o 2202 0000 0000 4025 4742 

Szanowni Państwo. 
Środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wysiłki w celu stworzenia 
Domu Muzyka Seniora, który zapewni borykającym się z życiowymi trudno
ściami artystom muzykom godne i spokojne bytowanie w jesieni swojego życia. 
Dom taki powstanie w Kątach w gminie Góra Kalwaria. 
W skład Kapituły Fundacji weszli najwybitniejsi przedstawiciele polskiego śro
dowiska muzycznego obiecując najdalej idącą pomoc w pozyskiwaniu środków 
na realizację tego projektu. 
Znacznego wsparcia finansowego udzielili m.in. Orkiestra Filharmonii Naro
dowej, Wojciech Kilar, Anne-Sophie Mutter, Jadwiga Rappe, Krzysztof Jakowicz, 
Ewa Michnik, Antoni Wit, Tadeusz A. Żera, Zdzisław Pucek, Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS, Fundacja Kultury i Łukoil Company. Im oraz wszystkim po
zostałym darczyńcom wyrażamy najserdeczniejsze podziękowanie za okazane 
serce i hojność. 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie tego szczytnego celu. 
Wszyscy otaczamy ciepłymi myślami pensjonariuszy Domu Aktora w Skalimo
wie. Dołóżmy więc starań, aby i artyści muzycy, dzielący się z nami swym ta
lentem i mistrzostwem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć się bezpie
czeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Niech to będzie jeszcze jeden dowód 
naszej wdzięczności dla nich. 
W Filharmonii Narodowej wolontariusze rozprowadzają „cegiełki" na budowę 
Domu Muzyka Seniora o wartości ro zł i 50 zł. Z góry dziękujemy wszystkim 
nabywcom „cegiełek'' w imieniu własnym i przyszłych pensjonariuszy Domu 
Muzyka Seniora. Każda wpłata przybliża nas do realizacji celu, a „cegiełki" -
mamy nadzieję - staną się Państwa pamiątkami zaangażowania w historyczną 
dla środowiska muzycznego sprawę. 
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KIEROWNICTWO TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
w sezonie 2005/2006 

dyrektor naczelny SŁAWOMIR PIETRAS 
dyrektor artystyczny MARIUSZ TRELIŃSKI 
dyrektor muzyczny KAZIMIERZ KORD 
zastępca dyrektora naczelnego DARIUSZ SOBKOWICZ 
dyrektor ekonomiczny MAREK SZV JKO 
dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 
naczelny scenograf BORIS KUDLICKA 
dyrektor baletu EMIL WESOŁOWSKI 
dyrektor chóru BOGDAN GOLA 
kierownik literacki PAWEŁ CHYNOWSKI 
dramaturg TOMASZ CYl 
kierownik organizacji pracy artystycznej BOGDAN HOFFMANN 
kierownik muzeum teatralnego ANDRZEJ KRUCZVŃSKI 
kierownik biura organizacji widowni HANNA KSIĘŻOPOLSKA 
kierownik działu obsługi widzów OLGA SZAYKOWSKA 
kierownik impresariatu EWA BŁASZCZVK 
kierownik biura promocji OLA WOJCIECHOWSKA 
kierownik działu produkcji BOGUSŁAW SYNKIEWICZ 
kierownik pracowni scenograficznej EWA MIKUŁOWSKA 
kierownicy pracowni 
MARIAN MADY JAK, ZBIGNIEW JAWORSKI, MAREK SOTEK, 
LUDWIK FIEGEL, STANISŁAW ŻELECHOWSKI, WALDEMAR SOCHAJ, 
EWA MAJEWSKA, STEFAN KĘPIŃSKI, JÓZEF ROTUSKI, 
IWONA JARMUŻEK, JOANNA WÓJCIK, MAŁGORZATA ZDRODOWSKA 

W programie wykorzystano fotogramy autorstwa MAGDY WUENSCHE 
z sesji zdjęciowej z udziałem Sławomira Woźniaka , Andrzeja M. stasiewicza, Maksima Wojtiula 
i innych artystów baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
oraz 
zdjęcia z różnych inscenizacji Spartakusa 
ze zbiorów Pawia Chynowskiego 

Opracowanie programu PAWEŁ CHYNOWSKI 
Współpraca redakcyjna KATARZYNA BUDZVŃSKA 
Przekłady na język angielski JOANNA DUTKIEWICZ 
Projekt graficzny PAWEŁ MISZEWSKI 
Projekt i realizacja graficzna JAREK MAZUREK, JACEK WĄSIK 
Druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Jacek Witkowski 
Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawa 2005 
Ceno: 15 . .zł 

sponsor i wykonawco plakatów i afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Polskie 

Linie Lotnicze 

LOT 
Mecenasem 

Kultury i Sztuki 




