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Reinhold Glier 

Reinhold Glier urodzi! się 12 stycznia lfi75 r. w Kijowie. OJciec jego był budowniczym 

instrumentów muzycznych, grając zarazem prawie na wszystkich instrumentach. Młody 

Glier już od dziesiątego roku życia zaczyna uczyć się gry na skrzypcach u dyrygenta 

i skrzypka Weinberga. W roku 1891 wstępuje do Szkoły Muzycznej w Kijowie, a w trzy 

lata później jest uczniem Moskiewskiego Konserwatorium w klasie kompozycji i skrzy

piec. Pod kierunkiem takich profesorów jak: Sokołowski, Grzymali, Areński, Konius, 

Taniejew, Ipolitow Iwano\\·, - kończy w roku 1900 Konserwatorium w 111oskwle pracą 

egzaminacyjną, jaką była I-aktowa opera-oratorium „Ziemia i Niebo" (wg Byrona). 

Po skoi>czeniu Konserwatorium rozpoczyna GIIer różnorodną działalność muzyczną 

jako pedagog, dyrygent i działacz muzyczny. Pierwszymi jego muzycznymi dziełami są: 

kwartet. sekstet, oktet i Pierwsza Symfonia. Rozwija ona w tym czasie bardzo żywą dzia

łalność pedagogiczną, mając w gronie swoich uczni wybitne jednostki jak: Prokofiew, 

Chaczaturian, Latoszyński, Rewudzki, Jurasowski I inni. Wielka Rewolucja Październi

kowa zastała Gliera już jako dojrzałego muzyka. Jako jeden z pierwszych wielkich kom

pozytorów, podjął wezwanie władzy radzieckiej i stanął w pierwszych szeregach budow

niczych muzycznej radzieckiej kultury. W uznaniu jego wszechstronnej działalności mu

zycznej zostają mu przyznane tytuły zasłużonego działacza sztuki, zosłużonego artysty 

ludowego i inne, oraz dekorowany zostaje wieloma najwyższymi odznaczeniami. Najwięk

sze znaczenie w twórczości Gliera poza jego dziełami symfonicznymi i kameralnymi mają 

opery i balety. Jako jeden z pierwszych wielkich mistrzów sztuki radzieckiej tworzy 

narodowe opery i dramaty muzyczne jak np: operę „Szach Senem", oraz muzyczny dra

mat „Giulsara". Jest on t\vórcą baletów jak np.: „Chrizis", „Czerwony Mak", „Kome

dianci" i inne. 

Balet „czerwony Mak" napisany przez kompozytora w latach 1926-1927 wg. libretta 

Kuryłki, wystawiony został po raz pierwszy w 1927 roku na scenie Państwowego Aka

demickiego Teatru Z.S.R.R. w Moskwie. Od tej daty rozpoczyna się tryumfalny pochód 

tego baletu przez sceny wielu teatrów Związku Radzieckiego, W roku 1933 „Czerwony 

Mak" wystawiono w Rydze, a również za granicą muzyka tegoż baletu cieszy się dużą 

popularnością. Wielkie powodzenie „Czerwonego Maku" tłumaczy się tym, że balet 

ten jest pierwszą naprawdę udaną próbą stworzenia baletowego przedstawienia. opartego 

na tematyce radzieckiej, z wykorzystaniem wszystkich naistarszych tradycji baletowych. 

W balecie tym wyraźnie przeciwstawiają się dwa światy. Jeden - to marynarze ra

dzieccy i masy pracujące Chin, a drugi - to chiiiska i cudzoziemska burżuazja. Reinhold 

Glier - jeden z najpracowitszych kompozytorów Zwiazku Racldeckiego, mający poza 

sobą 50-letnią twórczo-muzyczną clzialalnosl·. pracuie dalej z energią i zapałem dla chwaty 

radzieckiej muzycznej kultury. 



W sierpniu 1945 r. Prezydent Bierut wypowiedział w swej wrocławskiej mowie zna

mienne słowa: „W tym mieście czuje się oddech historll. Należy przywrócić tycie temu 

miastu. Ludzie tworzą historię, nie zdając sobie z tego sprawy." 

Tak, historię tę tworzą zarówno ci, którzy spowodowali, że dziś nowa premiera prze

mówi do najszerszych mas społeczeństwa dolPośląskiego wzruszającą szczerością uczucia, 

jaką przepojone jest dzieło radzieckiego kompozytora R. Gliera „Czerwony Mak", - jak 

i cl, którzy zwalczając szereg niekończących się trudności i doprowadzając do otwarcia 

Opery w staropolskim grodzie, - przywrócili życie muzyczne temu pięknemu miastu. 

A jakże bogatą już jest historia Opery Wrocławskiej, która swoją pracą zwróciła nie

jednokrotnie uwagę całego świata artystycznego Polski Ludowej. 

Pomny słów I-go Obywatela Polski Ludowej, Prezydenta Bolesława Bieruta, cały ze

spół Opery Wrocławskiej tworzył przez ostatnie lata historię, której biletem wizytowym 

byty takie dzieła jak: „Złoty Kogucik", „Parla" i „Bunt żaków". Smiałe te zadania wzbu

dziły podziw, poruszając całą Polskę. Bo któż Pie pamięta silnego wrażenia , jakie wy

warła wrocławska premiera „Złotego Kogucika"? Wysiłek młodego zespołu opłacił się . 

Już wtedy Minister Kultury i Sztuki Stefan Dybowski, obecny na premierze oświadczył, 

że tym przedstawieniem Opera zrobiła wielki krok naprzód i może już spokojnie patrzyć 

w przyszłosć. 

Zespól wziął sobie do serca zalecenie krzewienia kultury Słowian w nadodrzańskim 

grodzie i przyczyniając się do nowej i lepszej jego historii, przywrócił do życia nieznane 

dzisiejszym pokoleniom ostatnie dzielo Stanisława Moniuszki op. „Paria", która dzięki 

zbyt śmiałym tendencjom demokratycznym nie utrzymała się po jej prapremierze 

w roku 1869. 

Wreszcie poważnym wydarzeniem w naszym życiu kulturalnym była prapremiera 

nowej polskiej opery „Bunt żaków" - Tadeusza Szeligowskiego, nagrodzoPej przez Rząd 

Polski Ludowej najwyższą nagrodą państwową. Kolektyw operowy z wielkim zapałem 

i młodzieńczym entuzjazmem włożył w to dzieło wiele wysiłku, to też Wicemmister Kul

tury i Sztuki Włodzimierz Sokorski wyraził podziękowanie całemu zespołowi za wkład 

pracy Pad 1 ealizacją pierwszej po wojnie opery polskiego kompozytora, będącej punktem 

zwrotnym w dziejach opery narodowej. 

W zestawieniu wyżej wspomnianych faktów, wyst&wienie po raz pierwszy w Polsce 

sławnego baletu radzieckiego kompozytora, o treści wybitnie politycznej i rewolu cyinej, 

nabiera szczególnego znaczenia dając możność podziwiania tego wspaPialego dzieła i kro

czenia drogą wielkiej sztuki. 

Wkład pracy, jaki przy zapoczątkowaniu konlcretnych realizacji dzieła wnióst nie

zyjący Jerzy Garda, zasługuje na specjalne podkreślenie właśnie w dPiu prapremiery 

w starosłowiańskim grodzie Wrocławiu. żaden etap nie był tak trudny i ciężki jak ten, 

który ma spełnić marzenie całego zespołu baletowego. Dzięki niespozytemu wysllkowi 

całego zespołu, l<tóry złożył zobowiązanie z okazji urodzin I-go Obywatela Polski Ludowej, 

Prezydenta Bolesława Bieruta oraz z okazji Swięta Pracy 1 MaJa. - wzbogaciliśmy histo

rię nadodrzańskiej Opery nowym, pięknym dziełem. Za ten wysiłek Dyrekcja Państwowej 

Opery we Wrocławiu składa na tym mieiscu gorące podziękowanie całemu zespołowi. 

Adam Kopycińsl<i 
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ZYG)lUNT PATKOWSKI 
Choreografia i reżyseria 

KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 
Kierownictwo muzyczne 



Społeczno-polityczne podłcże 

Baletu „Czerwony Mak" 
Akcja baletu „Czerwony Mak" rozgrywa si.; na tle ruchu rewolucyjnego w Chinach 

Kuomintangowskich. Jest to okres dominacji obcego lmpcriallzmu, który zajmując 

monopolistyczne pozycje w kluczowych punktach gospodarki chińskiej, opierał swe pa

nowanie na zwlazku z chińską burżuazją handlową. Rodzima burżuazja wyzyskiwała 

masy prncujące przy pomocy średniowiecznych metod; w interesie klas panujących nie 

leżało wprowanzenie ustawodawstwa socjalnego, ochrony pracy, czy inwestycyj, zapew

niających polepszenie warunków pracy.I tak na przykład, urządzenia portowe były prze

starzale, gdyż tania praca rąk kulisów opłacała się lepiej, niż budow" nowych urz„dzeń. 

Zarobki kulisów stały poniżej kosztów utrzymaPia rodziny, a traktow11nie było bardzo zie. 

Toteż coraz czę>icicj zdarzały się akty samoobrony ze strony uciemiężonego proletariatu 

chińskiego, począwszy zaś od 1925 roku całe Chiny ogarnął potężny ruch rewolucyjny, 

którego celem było wprowadzenie demokratycznej formy rządów, podniesienie plac 

i zdobycie niezawisłości narodowej. W więlcszych ośrodkach przemysłowych działały orga

nizacje robotnicze, wybuchały strajki. Kulisi portowi brali w nich czynny udział. Na tle 

tych wypadków rozgrywa się akcja trzech aktów baletu „Czerwony Mak". 

Pierwsza rewolucja chińska w latach 1925-1927 poniosła chwilowo porazkę na skutek 

zdrady burżuazj i i Kuomintangu, jednak nie została zgnieciona i wkrótce rozwinęła się 

z nową siłą, kończąc się ostatecznym zwycięstwem w postaci utworzenia w roku 1949 Chiń

skiej Republiki Ludowej . Zwycięstwo chińskich mas ludowych ukazane jest w epilogu 

baletu. 

Głównym założeniem inscenizacyjnym baletu „Czerwony Mak" jest potraktowanie 

ludu chińskiego, jako głównego bohatera, w myśl marksistowskiej idei o przodującej roli 

klas postępowych w tworzeniu historii. Główne postacie baletu, zarówno o charakterze 

pozytywnym jale i negatywnym. występują jako przedstawiciele swych środowisk, są nie

jako kondensacją mas, działają w myśl woil i zgodnie z ich dążeniami. 

Na czoło głównych postaci wysuwa się Ma-Li-Czen, przywódca ruchu robotniczego, 

nosiciel ideologii rewolucyjnej, którego postępowanie cechuje świadome, konsekwentne 

dążenie do wytkniętego celu. Jest on przywódcą wokół którego skupia się tłum kulisów, 

wzburzonych maltretowaniem towarzysza przez pQlicjantów portowych, nawołuje do 

strajku, organizuJ e pomoc dla marynarzy iadzieckich przy wyładunku zboża, stoi na 

czele powstańców, atakujących rezydencję kapitana portu. W epilogu po5tać Ma-Li-Czena 

urasta do rozmiarów symbolu zwycięskiego ludu chińskiego . 

Tao-Choa jest uosobieniem przemian w psychice młodziezy chińskiej. z r>ieszczę;liweJ, 
bezwolnej istoty, będącej nieświadomym narzędziem w rękach wyzyskującego ją Li-Szan

Fu, - staje się świadomą patriotką, rządzącą się w swym postępowaniu miłością do ludu 

chińskiego, a wreszcie bohaterką, ginącą w obronie przywódcy buntu. Na widok kato-
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wanego kulisa, budzi się w niej świadomość przynależności klasowej, postępowanie mary

narzy radzieckich rodzi w niej szacunek dla człowieka radzieckiego, a poniżająca zależ

ność od Li-Szan-Fu wyzwala w niej odruchy buntu przeciwko przemocy. W sennych ma

rzeniach Tao-Choa widzi, obok postaci fantastycznych, będących wyrazem jej silnego 

związku z tra.dycjami narodowymi - również lud chiński , dążący do wyzwolenia, jako 

wyraz jej nowopojętego związku z ludem walczącym. W kulmiPacyjnej scenie II-go aktu, 

_Tao-Choa jest już odmieniona wewnętrznie, co w konsekwencji powoduje jej zdecydo

waną postawę moralną: reakcję na zamiar otrucia radzieckiego kapitana i odwagę, posu

niętą aż do bohaterskiego czynu ocalenia Ma-Li-Czena kosztem własnego życia. 

Li-Szar>-Fu, to przedstawiciel typu Chińczyków, będących na usługach obcego impe

rializmu. Głównym motorem jego działania są pieniądze, dla których zdobycia gotów jest 

nawet podjąć się otrucia radzieckiego kapitana, używając do tego celu sterroryzowanej 

przez siebie Tao-Choa. Ostatni, chybiony strzał do Ma-Li-Czena jest aktem jego nie

nawiści do wszystkiego, co postępowe, aktem wściekłości i bezsilności w obliczu zwycię

stwa nienawistnego elementu. 

Kapitan statku radzieckiego jest reprezentantem typu człowieka Kraju Rad. Przeja

wia czynne umiłowanie ludu w momencie podjęcia akcji wyiadunku zboża, odwagę i spo

kój w obliczu niebezpieczeństwa . 

Kapitan portu, Chińczyk na usługach obcego imperializmu, ma w odróżnieniu od Li

Szan-Fu, wyraźniejsze oblicze polityczne: władzę swą nad robotnikami portowymi i sta

nowisko w kapitanacie portu zawdzięcza różnym usługom, oddawanym kolonialnym ad

ministratorom miasta. U podstaw jego działania leży praca r>ad powstrzymaniem fali re

wolucyjnej w mieście. Li-Szan-Fu jest dobrze opłacanym narzędziem w jego rękach. 

Tłum kulisów reprezentuje chińską klasę robotniczą w poszczególnych fazach roz

woju jej świadomości rewolucyjnej, od momentu biernej roli nędznych, sponiewieranych 

istot, poprzez obudzenie się ich świadomości i odruchu buntu, prowadzące do zorganizo

wanego działania, mobilizujące coraz szersze masy - aż do końcowego zwycięstwa. 

„Czerwony Mak" jest baletem realistycznym, opartym na konkretnych zdarzenia.eh, 

wyraźnie umiejscowiony historycznie i geograficznie, zawierający szereg jasno określo

nych typów i charakterów ludzkich wraz z ich psychologicznymi przemianami, wypeł

niony mocnym ładunkiem ideologicznym i emocjonalnym. Niezmiernie trudnym zada

niem choreografa jest wyrażenie tych wszystkich elementów treści, za pomocą tanecz

nych środków wyrazu. Daje to możność wykorzystania całego bogactwa tych środków: 

wyzyskanie wszystkich możliwości i głębokiej treści emocjonalnej, zawartej w tańcu 

klasycznym, na którym oparta jest cała rola taneczna Tao-Choa i cała fantastyka snu; 

ukazanie piękna i żywotnej siły tańców narodowych, wyrażenie ruchem i mimiką, uję

tymi w ramy wnikliwej dyscypliny reżyserskiej - wielkich tanecznych scen zbiorowych. 
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MAKSYMILIAN MRÓZ 
Asystent baletmistrza 

ADAM PIASECKI 
Korepetytor baletu 

RYSZARD PODESZWICKI 
Pedagog baletu 

MARIAN BUTKIEWICZ 
II korepetytor baletu 

Muzyko „Czerwonego Ma ku" 
W porównaniu do wieiu innych kompozytorów radzieckich starszej i średniej gene

racji, twórczość Reinholda Gliera znana jest w Polsce ra czej mato. Poza uwerturą „Przy
jaźń Narodów" i koncertem na sopran solo i orkiestrę oraz paroma pieśniami, nie wyko

nywano u nas żadnego boda.j z licznych jego dzieł. 

Wrocławska premiera baletu „ Czerwony Mak", - będąca zapewne jednym z waż
niejszych w skali ogólnokrajowej wydarzeń bieżącego sezonu teatralno-muzycznego, -
powinna zainteresować nie tylko sposobem rozwiązania problemów inscenizacyjnych, 
choreograficznych, plastycznych, ale w równym stopniu swoJą treścią muzyczną, stylem 

muzyki i jej ciężarem gatunkowym. 

Wiemy dobrze, że za:-ówno muzyka rosyjska XIX wieku, jak i wspólczesna twórczość 

radziecka, posiada w dziedziPie baletu dorobek bardzo bogaty, zawierający nie jedną po
zycję najwyższej wartości. Jakież w tym dorobku miejsce zajmuje „Czerwony Mak"? 

Czy nestor kompozytorów radzieckich godnie kontynuuje tradycje Czajkowskiego 1 Gła
zunowa, czy poszukuje nowych dróg dla twórczości baletowej? 

Chcąc odpowiedzieć na te pytania i sprecyzować obiektywny sąd o muzyce „Czerwo
nego Maku", należy zająć artystyczny punkt widzenia kompozytora, poznać jego stosu

nek do zagadnienia sztuki baletowej . Ani na chwilę bowiem nie traci on z oczu Istotnego 
celu i przeznaczenia swojej muzyki, która w danym wypadku od pierwszej do ost'ltniej 
nuty jest muzyką par excellence baletową w najpełniejszym i najszlachetniejszym zna

czeniu tego słowa. Posiada ona wszystkie c~chy, jakich wymaga balet w swych poszcze

gólnych elementach: tanecznie rytmiczna, przejrzysta i latwo uchwytna w swej okreso
wej budowie, miejscami pełna głębokiego liryzmu, gdzie indziej zawierająca mocne akcenty 
dramatyczne, muzyka ta odda.je wiernie i sugestywnie najszerszą skalę nastrojów, a po
dążając nieustannie za rozwojem akCJi, swoją wymowną ilustracyjr>ością poddaje wyko
nawcom niejeden doskonały szczegół aktorskiej gry. Dobry smak, bogata inwencja me
lodyjna i poczucie formy chronią kompozytora przed jakąkolwiek manierą, czy szablonem 
taniej teatralności: muzyka Gliera jest przy caJej swojej scemczności prawie zawsze mu
zyką samowystarczalną, pełnowartościową; niejeden fragment taneczny lub pantomllniczny 
baletu mógłby śmiało stać się częścią utworu symfonicznego. 

Język muzyczny „Czerwonego Maku" oparty jest wyłącznie na tradycjach drugiej po
towy XIX wieku. Kompozytor posługuje się środkami techniki twórczej okresu późno
romantycznego ze swobodą i całkowitą konsekwencją. z twórców rosyjskich jest mu naj
bliższy . niewątpliwie Czajkowski (zwłaszcza, gdy chodzi o rozlewność kantyleny); nie są 
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TAO-CHOA 

KAPITAN RADZIECKI 

MA-LI-CZEN 

LI-SZAN-FU 

CZERWONY MAK 
Balet w 3 aktach, (11 odsłonach) R. GLIERA 
według libretta M. Kuryłki i A. Jermołajewa 

Klara Kmitto 
Henryka Stankiewiczówna 
Eryka Tomaszewska 
Józef Bąkowski 

{
Maksymilian Mróz 
Stefan Wenta 
Henryk Tomaszewski 

OBSAD A: 

l 
,I 

EUROPEJKA 
BOSS, amerykański handlowiec 

POMOCNIK BOSSA 
KAPITAN PORTU 

SOL I$ CI: 

Lidia Tomaszewska 
Aleksander Majewski 
Wbdysław Gaszczyk 
Alfred Czopek 

Krystyna Dąbrowska, Maria Mrozowa, liza Rakówna, Hanna Sadowska, Edward Koperski, Henryk Muszalik, Jan Poderwanik, Ryszard Podeszwicki, 

Franciszek Warliński, Rene Zgadzaj 

ZESPÓŁ BALETOWY: 

Lidia Cichocka, Jadwiga Gonerska, Kunegunda Górzyńska , Irena Kantorowicz, Maria Kasprzycka, Elżbieta Kobilińskc;, Alla Laskowska, Zofia Maszyńska, 

Zenona Matuszczyk, Sonia Netter, Anna Pale.i, Krystyna Pilarzówna, Krystyna Płachecka, Barbara Renke, Urszula Rybkówna, Helena Sarapata, Janina 

Stopczyńska, Stefania Stopczyńska, Maria Świtalska, Paweł Filipowicz, Władysław Kołodziejczyk, Zenon Ludwicki, Eugeniusz Marchewka, Michał Półtorak. 

Choreografia i reżyseria: 

ZYGMUNT PA TK OWSKI 

Asystent baletmistrza: 
Maksymilian Mróz 

Korepetytor baletu: 
Adam Piasecki 

Zdzisław Walczak, Marian Wawrzynek, Jan Uryga. 

Kulisi: zespół baletowy Państwowej Opery oraz zespoły taneczne Młodzieżowego Domu Kultury i Pa-Fa-Wag. 

Kierownictwo muzyczne: 
KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 

Solo skrzypcowe: 
Alicja Bakowska - Rozgórska 

Ignacy Grobelny 

Kierownik techniczny : 

Brygadier sceny: / światło: 

Dekoracje i kostiumy: 
KAROL FRYCZ 

Asystent scenografa: 
Kazimierz Gac 

Inspicjent: 
Alfred Czopek 

Ed)rard Kopacz 

Szczepan Choroszy \ Jerzy Goliński 

Prace krawieckie pod kierunkiem K . Szycha, W. Mitusia i W. Suchodo~ki-i, malarskie - K. Gaca i P. Szymłowskiego, modelarskie - A. Czepułkowskiego, 
stolarskie - J. Kondaka, ślusarskie - T. Wawro, perukarskie - J. Joo, tapicerskie - L. Mroza, szewskie - S. Swity i w zbrojowni - J. Wagnera. Prace 

farbiarskie wykonała Spółdzielnia Inwalidów im. 22 Lipca we Wrocławiu. 

Dyrekcja zastrzega sobie prarwo ewentualnych zmian w programie i obsadzie. 



mu też obce wpływy francuskie (Delibes) przewazPie w d1obnych numerach tanecznych. 

Nuta ludowa rosyjslrn nie odzywa się w „Czerwonym Maku" prawie wc~le, (co tłumaczy 

się treścią baletu i um ie jscowieniem jego akcji): jedy nym przykładem wykorzystania 

rodzimego folkloru jest piosenka „Jabłoczko". l<tórej temat opracowany w długim sze

regu wariacji, poslużył do tańca marynarzy radz ieckich w końcu pierwszego aktu. 

Rzecz Jasna, że w dziele obrazującym przyżycia narodu chińskiego musiał być uwzględ
niony pierwiastek chiński - nie tylko w elementach wizualnych, ale r6wPież i w muzyce. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że plastyka chińska jest daleko bardziej znana i zrozu

miała dla przeciętPego Europejczyka. niż chińska muzyka ludowa. Licząc się z tym, 

Gller zastosował chińszczyznę w postaci umownej, w formie ogólnie przyjętych w euro

pejskiej muzyce „symbolów". Oparcie motywów melodyjnych Pa pantatonice, wprowa

dzenie charakterystycznych rytmów parzystych, specjalny dobór instrumentów perku

syjnych itp. chwyty, stwarzaJą w sumie styl, który dla nas wciąż jeszcze uchodzi za 

„chiński". 

Szata instrumentacyjna utworu jest na ogół barwna i bogata. W trosce o brzmienie 

syte i jędrne, kompozytor obficie stosuje zdwojePia, tj. nakładanie barw i instrumentów 

smyczkowych i dętych, traktując je nieomal Jako zasadę. Wykorzystanie instrumentów 

indywidualnie n~leży tu do rzadkości: wdzięcznym przykładem jest szeroko rozbudowany 

„Romans" z II aktu, w którym skrzypce traktowRne są jako instrument solowy na tle 

orkiestry. 
„Czerwony Mak" w jego pierwotnej wersji powstał w r. 1937. Warto uświadomić ;;obie, 

ze był to okres wielkiego Pasilenia prądów modernistycznych w muzyce: Strawiński, 
Schónberg, Hindemith , Honegger, Pouleno, Milhaud, - w poszukiwaniu nowych treści i no

wych ~rodków wyrazu zapuszczali się wówczas daleko na krance muzyki. wchodząc nie

raz w groźne konflikty z utrwalonymi 1 przyjętymi .dość powszechni'! kryteriami piękna. 
Nie bez podziwu myślimy dzisiaj o autorze „Czerwonego Maku", który z dala od moder

nistycznego zgiełku, wolPy od dusznych niepokojów, szarpiących jego zachodnio-euro

pejskich kolegów, wierny swoim artystycznym ideałom, twoi zył w owym czasie muzykę 

daleką od eksperymentatorstwa, wolną od wszell<iej problematyki. Muzyka ta zdołała prze

trwać różne przemiany swiatopoglądów artystycznych, przeżyła niejedno z dziel, zaska

kujących nowością i niezwykłością. Dziś przemówi onB do najszerszych rzesz miłośników 
muzycznego piękna zniewalającym czarem swoich melodii, bezpośredPiością swego wy

razu i wzruszającą szczerością uczucia. 

Kazimierz Wiłkomirski 

Aleksander Majewski 
Solista Opery 

Stefan Wenta 

A: 

Henryk Tomaszewski 

Alfred C::.opek 
Solista Opery 

Józef Bąkowski 

Władysław Gaszczyk 



Klara Kmitto Henryka Slankiewiczówna Eryka Tomaszewska 
Henryk Muszalik 

Lidia Tomaszewska Hanna Sadowska 

Kn:imiern Paikows.ka 

Jan Poderwanik Zenon Ludwicki 

Krystyna Dąbrowska Maria Mrozowa I lza Rakówna 
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Lidia Cichocka Jadwiga Gonerska Kunegunda Górzyńska Krystyna Pilarzówna Krystyna Płachecka Urszula Rybkówna 

Helena Sarapata Janina Stopczyńska Stefania Stopczyńska 

Zenona Matuszczyk Sonia Netter Anna Palej Ruta SyLdorf Maria Świtalska Elżbieta Kobylińska 



Alla Laskowska 

Władysław Kołodziejczyk 

Ignacy Rękawek 

I 

r 

Pawel Filipowicz 

Eugeniusz Marchewka 

Zd:is!aw Walczak 

Jan Uryga 

Michal Póitorak 

Marian Wawrzynek 
Inspektor baletu 

STRESZCZENIE BALETU 

Akt J 
odsłona l. 

W wielkim porcie chińskim pracują ciężko lrnlisi, nad którymi znęcają się brutalnie 
·dozorcy, opłacani przez bogatych cudzoziemców. prowadzących tulaj korzyslne interesy 
handlowe. Takim wyzyskiwaczem jest amer,·kanin Boss. któremu sprzyja Chi1iczyk Li
Szan-Fu, właściciel kabaretu, gdzie występuje między innymi znakomita tancerka Tao
Choa, uwielbiana przez miejscową ludność a także i kulisów. którym przewodzi Ma-Li
Czen. Młodzieniec ten odważnie st~.ie w obronie swych towarzyszy, krzywdzonych przez 
okrutnych dozorców. Gdy jeden z kulisów padł pod nadmiern~m ciężarem dźwiganej 
skrzyni, wysypały się z niej lrnrabiny. choć sluzynia ta miała zawierać żywność. Tę oko
liczność wyzyskuje Ma-Li-Czen. który nawołuje towarzyszy do buntu i zrzuceni" jarzma, 
narzuconego im przez cudzoziemsl<1ch i rodzimych \vyzyskiwaczy 

odsłona 2. 

W nadbrzeżnym kabarecie LI-Szan-Fu odbywają się różne produkcje artystyczne. 
w których bierze udział rówPież tancerka Tao-Choa. Zachwycił się nią obecny tam Amery
kanin Boss, lecz Tao-Choa nie przyjmuje jego hołdów. Nagle doPiesiono o zbliżającym się 
do portu okręcie radziecl<im, czym zainteresowali się wszyscy obecni. a zwłaszcza Hoss. 

odsłona 3. 

Okręt radziecki przywiózł żywność dla głodujących kulisów. lecz komendal't portu 
oświadcza kapitanowi, że nie ma komu wyładować towaru wskutek strajku kulisów. 
Kapitan rozkazuje swojej załodze wyładować worki z żywnością. Widząc to. ludność miej
scowa i strajkujący kulisi ochoczo zgłaszają swą pomoc w tej pracy. bratając się z ra
dzieckimi marynarzami. Na ich cześć Toa-Choa ta1iczy uroczysty taniec „ze złotymi pal
cami", a kapitan radziecki dzięku.ie jej za to. wręczając tancerce kwiat czerwonego maku, 
nabyty od wędrownej kwiaciarki. Ujęci serdecznym przyjęciem przez miejscową lud
ność, maryna1ze radzieccy wykopują swój ulubiony taniec „Jabłoczlrn". 

Akt li 
odsłona 4. 

Tao-Choa uczy swe uczennice tańca. Odwiedza ją Ma-Li-Czen z towarzyszami. których 
tancerka ukrywa u siebie za kotarą przed nadchodzącym Bossem 1 Li-Szan-F'u. Gościn
ność nakazuje Tao-Choa poczęstować przybyłych herbatą. W czasie tego poczęstunku 
Boss powziął zamiar otrucia nienawistnego sobie kapitana radzieckiego. Gdy odszedł, 

Li-Szan-Fu tak Patarczywie zaleca się do Tao-Choa, że ukryci kulisi muszą pośpieszyć 
tancerce z pomocą i wypłoszyć natrętnego i zbrodniczego Chiiiczyka. Znużona przeży

ciami dnia, Tao-Choa zapada w sen. 
odsłona 5. 

W swoim śnie tancerka widzi straszną przeszłość swej ojczyzny. kraJu Piedoli, prze
mocy i niesprawiedliwości społecznej. 

odslona 6. 

Tao-Choa widzi we śnie dwór cesarza oraz jego uciemiężonych i poniżonych odwlad
nych. Lecz zjawia się szermierz wolności Ma-Li-Czen, który wydaje walkę elementom 
przemocy i ucisku. odnosząc w niej zwycięstwo. Ukazują się czarodz1eJ5k1e ptaki Feniksy, 
które porywają Tao-Choa w inny świat. 
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odsłona 7. 

Tao-Choa znajduje się w fantastycznym świecie swobody i radości. Daje ona wyraz 
swym uczuciom, tańcząc z :F'eniksami taniec \VOlności. 

odsłona 8. 

Radosny taniec zostaie przerwany zjawieniem się Li-Szan-Fu, który wraz z towa
rzyszką Bossa czyha na życie kapitana radzieckiego. I tutaj jednak złe elementy ponoszą 
porażkę. Zjawia się korowód tancerek, składających w hołdzie kwiaty kapitanowi, które 
ten ofiarowuje Tao-Choa. 

odsłona 9. 

Tancerka, śniąc 

maku. 
nadal, obdarowuje kulisów ot1zymanymi kwiatami czerwonego 

Akt III 

odsłona 10. 

U komendanta portu odbywa się przyjęcie, na które zaproszono i kapitana radziec
kiego. Po produkcjach teatru chińskiego, gospodarz częstuje gości herbatą. Li-Szan-Fu 
wsypał ukradkiem truciznę do jednej z filiżanek i każe Tao-Choa podać ją kapitanowi, 
lecz oburzona tar>cerka od.mawia spełnienia tego zbrodniczego rozkazu. Wyręcza ją w tym 
towarzyszka Bossa, lecz w ostatniej chwili Tao-Choa wytrąca z rąk ka.pitana filiżankę. 
Kapitan opuszcza zebranie, a wkrótce po jego wyjściu zjawiają się chińscy rewolucjoniści 
pod wodzą Ma-Li-Czena. Zebrani goście uciekają w popłochu, z którego korzysta Li-Szan
Fu, strzelając skrytobójczo do Ma-Li-Czena, lecz Tao-Choa w porę zasłoniła bohatera 
własnym ciałem. Smiertelnie raniona, zdążyła jeszcze przed śmiercią pożegnać się z mi
łującymi ją biedakami. Po jej zgonie Ma-Li-Czen przysięga pomścić jej zabójstwo, pro
wadząc do końca narodową walkę wyzwoleńczą: 

odsłona 11. 

Minęły lata. Wielki naród chiński został wyzwolony spod jarzma obcej i rodzimej 
przemocy. Pod narodowym sztandarem Chin Ludowych kroczy on zwycięsko ku pięknej 
promiennej przyszłości. 

Zdjęcie z próby roboczej Foto. Z. Mozcr - Wrocław 
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ZESPóŁ ORKIESTROWY PAŃSTWOWEJ OPERY 
WE WROCŁAWIU 

Skrzypce I 
1. Alicja Hakowska-Rozgórska 

(koncertmistrz) 
2. Grobelny Ignacy 
3. Siwek Jerzy 
4. Sowa Alojzy 
5. Heppner Marta 
6. Maciągowski Alaryk 
7. Banaś Alfred 
8. Erlich Mozes 
9. Kusy Edward 

10. Słupik Wanda 
11. Zdanowicz Florian 

Skrzypce II 
12. Magierowski Władysław 
13. Urbański Antoni 
14. Pitułej Kazimierz 
15. Wesołowski Kazimierz 
16. Kryjak Alina 
17. Popiołek Franciszek 
18. Wicherek Antoni 
19. Kania Władysław 
20. Węgrzyn J an 

Altówki 
21. Michalski Jan 
22. Tatarczyk Antoni 
23. Dybisbański Adam 
24. Smykalski Jan 

Wiolonczela 
25. Turczyn Stef.an 
26. Banaś Stanisław 
27. Weiman Gustaw 
28. Swiątkiewicz Leon 
29. Kurpiela Oskar 

Kontrabasy 
30. Jaworek Bolesław 
31. Piskorski Witold 
3~. Freus Jerzy 
33. Foterek Władysław 
34. Buchman Kurt 

Harfa 
35. Slechtova Iva 
36. Kamińska Jadwiga 

Flety 
37. Biegała Zygfryd 

38. Kisielewicz Józef 
39. Aronskind Jakub (piccolo) 
40. Dolata Szczepan 

Oboje 
41. Popiel Stanisław 
42. Leśniowski Jan 
43. Brwzowski Stanisław 

(rożek angielski) 
44. Izdebski Aleksander 

Klarnety 
45. Strach Paweł 
46. Switalski Ignacy 
47. Keller Józef (ba~ kl11rnet) 
48. Posejpal Jan 

Fagoty 
49. Bardelecki Bronisław 
50. Piłat Maksymilian 
51. Kostka Konrad (kontr-fagot) 

Rogi 
52. Zimoląg Maksymilian 
53. Jacyszyn Janusz 
54. Fluder Jan 
55. Wolski Stefan 
56. Schulz Florian 

Trąbki 
57. Czech Bronisław 
58. Graczyk Józef 
59. Balik Wiktor 
60 Głowacz Józef 

Puzony 
61. Berezowski Aleksander 
62. Natoński Bolesław 
63. Kołodziejczyk Marian 
64. Kessler Franciszek 

Tuba 
65. Cichoński BerPard 

Kotły 

UC Gajewski Jan 
67. Treichel Edmund 

Perkusja 
68. Skowerski Antoni 
69. Knaoek Franciszek (Bibliotekarz) 
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