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FRANCISZEK LEHAR , 

GLl\VICACH 
SZCZECINIE 

KRAIN A USMIECHU 
operetka w 3 aktach, 4 odsłonach, 

libretto L. Herzera i F. Loehnera wg W. Leona - przekład polski 
Fontany 
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Eamund W11gda 

Kierownictwo muzyczne: 

Marian Lewandowski 
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Mikołaj N ikandrow 
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Zygmunt Rychter 

Adaptacja 11cenograf.: 

Wudaw Wysznacki 

Korepetytorka: Laura Popławska 

Inspicjent: Janusz Krzymiński 

Kierownictwo artystyczne: Jacek Nieżychowski 

Nasze drogi do premiery 

Oddając dzisiaj w ręce Miłej Publiczności pierwszy program Operetki 
Szczecińskiej - nie podobna nam nie wspomnieć w kilku słowach o prze
słankach, które skłoniły znaczne grono ludzi do zajęcia się ideą powołania 

w naszym mieście stałego Teatru Muzycznego, o drogach jakimi te poczy
·oania biegły, o horoskopach wreszcie na przyszłość. 

Na dobrą sprawę studio operowe, teatr muzyczny, czy - mniejsza o na
zwę - inna jakaś stała scena muzyczna mogła była powstać w Szczecinie 
już od dawna. Bo przecież wśród mieszkańców nie małą część stanowią 
miłośnicy tej formy „sztuki stosowanej". Swiadczą o tym m. in. liczne pociągi, 
jaki~ z dużym sukcesem organizował „Orbis" na przedstawienia Opery Poznań
'skiej, przemawia za tym powodzenie z jakim spotykr. się w _ naszym - bądź 

co bądż ćwierćmilionowym mieście - niemal każdy gościnny występ objaz
dowej opery, czy operetki. I to bez względu na to, czy prezentowane przed
stawienie należy do rzędu bardziej czy też.... mniej artystycznie udanych 
To już rolą recenzentów jest kruszenie kopii na lamach naszych dzienników 
o jak najsłuszniejszą i najbardziej wszechstronną ocenę artystyczną przed
stawienia, co nawiasem mówiąc nie zawsze im się udaje; szerokie kręgi pub
liczności natomiast ograniczają zazwyczaj dyskusję do stwierdzenia, że 

przedstawienie podobało się lub nie, a więc - było dobre - albo złe. Ale 
tak już bywa i nie należy się temu dziwić, że w naszym skromnym i skąpym 
tyciu kulturalnym taki występ gościnny jaśnieje, jak nowoodkryta gwiazda 
na firmamencie niebieskim i przez wiele dni przykuwa uwagę wielu melo
manów szukających nieraz napróżno w rubryce „dokąd pójść" interesującej 

t wartościowej imprezy. Na potwierdzenie tego przytoczyć można choćby fakt 
z ostatnich tygodni, że trzeciorzędny, zagraniczny zespól jazzowy, reklamowa
ny szumnie, jak ósmy cud świata potrafił zgromadzić w największej sali Szcze
cina tysiące żądnych rozrywki (a czasami i.„ niezdrowej sensacji) słuchaczy. 

Tak, Szczecin na pewno posiada! i posiada publiczność spragnioną inte
resującego widowiska muzycznego. Niestety, ten najważniejszy czynnik na
zywany niekiedy zapotrzebowaniem, zamówieniem społecznym, jest tylko 
iędnym z wielu niezbędnych dla rozpoczęcia działalności teatru muzycznego. 
Trudniej znacznie przedstawiała się sprawa z obsadą wokalno-aktorską, bazą 
materiałową (w sensie własnych przyzwoitych pracowni technicznych), no 
ł nieszczęsną salą. O tym, że trudności te zostały w zasadzie przezwyciężone 

.· .. 



zadecydowały: właściwy wybór formy organizacyjnej przedsięwzięcia (Towa
rzystwo Miłośników Teatru Muzycznego) pomoc artystyczna i materiałowa 
Operetki Sląskiej w Gliwicach i Filharmonii Szczecinskiej oraz wydatne, 
choć... oszczędne poparcie ze strony Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
doweJ. 

Rozsądną i przyjazną postawę przytłaczającej wlększo.ki osób z kierow
n!ctwa i Rady Zakładowej Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego - gospo
darza sali - należy także z<1notować na plus, jakkolwiek nie wszyscy i nie 
zawsze reprezentowali w tej sprawie przychylne dla nas stanowisko. 

Tak więc, po wielotygodniowych „zmaganiach z losem" (niekiedy tym -
„na najwyższym szczeblu") stanęliśmy pewnego dnia przed perspektywą 
skompletowanego jui mniej więcej zespołu, możliwości wybrania odpowied
niej pozycji repertuarowej i rozpoczęcia pierwszych prób. Wybór padł na 
„Krainę Uśmiechu" -operetkę Lehara, pretendującą zresztą niemal do rangi 
o~ery (o Leharze i „Krainie Uśmiechu" czytaj dowcipne omówienie ciętego 
p:óra dyrygenta, pianisty, kompozytora 1 literata w jednej osobie Waleriana 
Pawłowskiego) . 

Obiektywne, lokalne trudności ograniczają nas do pokazania publiczności 
z~społu, kt~ry będąc zawodowym - nie składa się wyłącmie z rutynowanych 
sił aktorskich, wokalnych i baletowych. Zapewniliśmy sobie natomiast do 
do . P.ierwszej wystawianej samodzielnie w Szczecinie operetki współpracę 
unueJącego pracować precyzyjnie reżysera oraz kilku wybitnych solistów 
Operetki SląskieJ w Gliwicach. Przy angażowaniu zespołów - szcze<>óln!e 
chóralnego - dużą pomocą posłużyła szczecińska Panstwowa Srednia ;zkoła 
Muzyczna spośród której uczniów i absolwentów rekrutuje się spora część 
naszych adeptów. Wystawiając „Krainę Uśmiechu" nie rezygnujemy więc 
z zaprezentowania pełnowartościowego przedstawienia, którego walory mu
z~czne: aktorskie i w ogóle sceniczne ustępowałyby podobnym przedstaw!e:. 
ni~m mn_Y.ch, cz~sto w lepszych znacznie warunkach rozpoczynających swą 
dz1ałalnosc, placowek zawodowych. 

Pozo~tan.ie chyba już na zawsze tajemnicą reżysera, kierownika muzycz
ne~o, chorm1strza, choreografa i korepetytora w jaki sposób młody i niedo
świadczony, ale ambitny na szczęście zespół, potrafił w ciągu kilku tygodni 
pracy ~rzygotować trudną i odpowiedzialną premierę. Ocena tego na ile 
udało się nam stworzyć dobre przedstawienie należy już tylko do Was. 

• • • 
W dniach, które poprzedzały premierę nie zabrakło oczywiście głosów 

kry~yczn~ch na. ł.amach. p~asy. Nie nawiązaliśmy z nimi polemiki nie tyle 
z mech~c1 do me1 sameJ , ile raczej z braku czasu. Mam tu na myśli przede 
wszystkim artykuł nieznanego mi bliżej Witolda Andrzejewskiego ( Teatr" 
Nr 22, 15-:-20.X~. 1956),. który . a priori przesądza między innymi, że _:_·cytuję 
„ ... Subsyd10~ame (m1rumalne w porównaniu z sumami łożonymi np. na 
teatry .c~y ~1lharmonie - P. m. A. M.) takich operetek jak w Szczecinie 
ł Lubhme Jest karygodnym trwonieniem pieniędzy państwowych, jeżeli nle 

:liczyć szkodnictwa kulturalnego". Sądzę osobiście że mniej będzie chuligań~ 
stwa i rzadziej zdarzać się będą „wypadki szczecińskie" jeśli ludzie sztuki 
nit! tak wyobrażać sobie będą - szkodnictwo kulturalne. Nie mając tutaj 
jednak miejsca na podejmowanie merytorycznej dyskusji z autorem muszę 
wyznać, że ton i epitety, jakimi szafuje on hojnie w artykule kojarzą mi się 

.dziwnie z niefortunnym artykułem z dziedziny publicystyk.i politycznej p. t. 
„Antysocjalistyczne wystąpienia na łamach prasy polskiej" z gorących dni 
naszego października 

• * • 
Przyszłość Operetki Szczecińskiej upatruję osobiście w ścisłym jeJ 

związku z Filharmonią, która jako jedyna zawodowa placówka muzyczna 
w Szczecinie boryka się wciąż z poważnymi kłopotami natury repertuaro-
-wej i ... finansowej, posiadając jednak pewien dorobek artystyczny i dydak
'tyczny którego szkoda byłoby zaprzepaścić. Wydawał: się może, że symfoni
ka i... operetka to dwa tak diametralnie różne gatunki muzyczne, że ko
jarzenie ich to myśl zbyt ryzykowna. Czego innego uczą jednak przykłady 
NRD i Czechosłowacji, gdzie potrafi się doskonale je ze sobą pogodzić. Punk
:tem wyjścia do powyzszych uwag jest zrozumienie odpowiedzialności ogólno
narodowej za zwiększenie ekonomiczności wszystkich zakładów pracy, 
a wi~c także placówek artystycznych. Stoję na stanowisku, że ich zadaniem 
jest maksymalne zbliżenie się do społeczenstwa nawet za cenę rezygnacji 
~ uzasadnionych lub zbyt wygórowanych niekiedy ambicji artystycznych 
~ osiągnięcie 11 rezultacie mniejszych nakładów Państwa na tak deficytową 
dziedzinę życia, jaką jest upowszechnienie kultury. 

Aleksander l\Ueczak 



Franciszek Lehar z jego „K raźna uśmiechu0 

A więc - na początek - odrobina historii. Nie, naprawdę nie bójcie 
się mili nasi goście - nie myślę Was zanudzać jakimiś zamierzchłymi spra
wami i przenosić w lata tysiąc siedemsetne, w czasy, gdy Krzysztof Willibald 
Gluck tworzył swoje opery komiczne w stylu francuskiej Opera Comique 
i niemieckiego Singspielu. Wystarczy powiedzieć, że obie formy - oczywi
ście w połączeniu z innymi pierwiastkami - stają się zalążkiem nowoczesnej 
operetki. W tym miejscu gotów jestem założyć się, że większość słuchaczo

widzo-czytelników pomyśli, że chcę teraz mówić o operetce współczesnej.: 

Otóż - nie! Operetka nowoczesna - to oczywiście nie to samo co współ
czesna, która nota bene coraz wyraźniej przeradza się w komedię muzyczną 
opartą na elementach jazzu. Podstawą nowoczesnej operetki jest operetka 
francuska, której rozwój datuje się od chwili v.-ystąpienia na widownię Flori• 
menda Ranger, znanego pod pseudonimem Herve (1825-1892). Spod jeg<> 
pióra wychodzą tzw. „musiquette" - dzieła sceniczne o tekstach ironicznie. 
frywolnych, ozdobione lekką, żartobliwą muzyką. Swiatowe wszekże znacze
nie przyniosła operetce francuskiej dopiero twórczość Jakuba Offenbach& 
(1819-1880) fenomenalnie dowcipnego kompozytora, którego zjadliwe pasti
ches włoskiej i „wielkiej" opery, przy jednoczesnym opieraniu dzieł na po
litycznie-satyrycznych tekstach wywoływały salwy śmiechu na scenach ca
łego świata. Niektóre z nich zresztą - jak „Piękna Helena", „Orfeus~ 

w piekle", czy „Zycie paryskie" i dziś jeszcze cieszą się niesłabnącym powo
dzeniem. Z kronikarskiego obowiązku dodajemy, że Offenbach ma równie 
na swoim „koncie" piękną operę liryczną, „Opowieści Hoffmanna". Następ
cami Offenbacha we Francji byll Lecocq i Planquette, gdy tymczasem„. 

Tymczasem inna stolica europejska żyje pod znakiem nowego tańca, któ
ry od czasu Wielkiego Kongresu rozkołysaniem na trzy pas zawraca gło~ 
całej Europie. Wiedeń! Wiedeń, Lanner i - jakżeby inaczej - dynastia 
Straussów. Już wiadomo - prawda? Walc! Wiedeński walc. Po tańczonych 
na dystans menuetach, gawotach i tylu innych wywodzących się z dwor
skich salonów tanach, pojawia się wreszcie coś nowego, wywodzącego si4 
z ludowego „Laendlera", coś pikantnego, podniecającego i... niebezpiecznego. 
Niebezpiecznego?„. Jak najbardziej. Bo któż to .widział, żeby pary tańczył7 

•• sam na sam" ·i do tego - o zgroz.ol - objąwszy się ramionami. No, czył 
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można sobie wyobrazić coś bardziej zdrożnego? To też weseli wiedeńczycy 
niczego sobie zgoła nie wyobrażali, jeno tańczyli, a tańczyli, aż się Prater 
i Grinzing trząsł z uciechy. Coż to dopiero się działo, gdy do Wiednia dotarły 
nowe operetki Offenbacha. Paryskie koronkowo-podwiązkowe kankany za
stąpiono płynnym walcem, miejsce francuskiej ironii zajęła jowialna wie
deńska „gemi.itlichke1t", zakasali rękawy Straussowie, Suppe, Millocker, Zieh
rer i robota ruszyła na sto dwa. 

Hej, coż to były za czasy dla operetki! „Baron cygański" i - szczyt kla
sycznej operetki - „Zemsta nietoperza" Jana Straussa, „Boccaccio" - Sup
pego, „Student-żebrak" - Millockera, to tytuły, na brzmienie których tęskna 
mgiełka jawi się w oczach prawdziwych miłośników operetki. Wkrótce już 
nowa generacja kompozytorów luzuje „starą gwardię" i na afiszach teatrów 
muzycznych amatorzy tak zwanej „p0dkasanej muzy" („podkasanej"? - to 
1 dobrze, widocznie ma bestia ładne nogi, bo i któraż muza, jak zres;ztą, która 
z kobiet zdecyduje się inaczej na uniesienie rąbka spódniczki!) czytają takie 
nazwiska jak - Zeller, Komzak, Bayer, Fall, Ziehrer, dalej - szczególnie 
dla wiedeńczyków mile brzmiące - Oskara Straussa i najsłynniejszego spo
tród nich - Franciszka Lehara (1870-1948). 

A zapowiadał si.; ten Lehar tak dobrze ... Urodzony w Komarom na Wę
grzech, studiował uczciwie w Praskim Konserwatorium poważną muzykę, 

pi~ywał grzeczne symfonie, skomponował operę o przepięknym tytule „Ku
kuśka" (uwaga kolego zecerze, to się naprawdę tak nazywa), a potem 
- potem zebrało mu się na pisanie muzyki lekkiej . W roku 1902 powstaje 
„Druciarz'·, a w cztery lata pt'>źniej hiper - super - bomba, największy 

szlagier owych czasów, jednym, a raczej dwoma słowami „Wesoła Wdówka", 
która w ciągu jednego tylko roku doczekała się z górą osiemnastu tysięcy 

przedstawień; jej zaś twórca - zresztą sanu wiecie czym stał się Lehar 
Każda następna operetka, to nowy sukces, największe zaś z nich, to „Hrabia 
l.uksemburg (1909) 1 „Kraina Usmiechu", umiejscowiona w roku 1912. 

O ile „Hrabia Luksemburg" jest typową wiedeńską operetką o błahej 

treści, pięknej muzyce i librecie znakomicie nadającym się do parodiowania 
(pamiętam, jak przy wystawianiu „Luksemburga" w Krakowie w roku bo
dajże 1946, chór z inicjatywy niżej podpisanego zamiast słów „ ... i mój herb 
rodowy, obsiadły kruki, sowy", z zapałem wyśpiewywał „„.obsiadły suki, kr~ 
wy") o tyle z „Krainą Uśmiechu" rzecz ma się całkiem inaczej. Napisana do 
libretta Herzera i Lohnera według pomysłu Leon'a, stoi ona zasadniczo na 
pograniczu opery poważnej, od której różni ją właściwie jedynie muzyka 
utrzymana w lekkim tonie. 

Teraz - zgodnie z niedawno jeszcze panującą tradycją, należałoby kilku 
słowy nakreślić socjologiczno-społeczne tło „Krainy Uśmiechu", jej burżuazyj
nie-arystokratyczną podbudowę, niezgodny z naszym światopoglądem wy
eźwięk itd. itp. Nie spodziewajcie się jednak tego po mnie. Nie umiem. Po pro
.stu wysiadka. Bo cóż z tego, że mnie samego śmieszą końsko-sportowe zapędy 
Lizy i jej otoczenie złożone z gęsiowatych przyjaciółek i gogusiowatych 
-Oficerków (wyjąwszy jowialnego tatusia, hrabiego Lichtenfels), skoro jedno
cześnie silnie wzruszają mnie konflikty uczuciowe Su-Czonga i jego uroczej 
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siostrzyczki Mi. Zresztą, jeśli kogoś razi umownie arystokratyczna atmosfera 
pierwszego aktu, to niech potęgą wyobraźni przeistoczy Lizę w przodownicę 
pracy w Wzorowej Stadninie, jej tatula w tejże stadniny dyrektora, a Gucia 
w najlepszego masztalerza. 

Z Su-Czongiem także kłopotu nie ma. Niechże to będzie zachwycony 
wynikami Lizy w zimnym wychowie ogierów - obcokrajowiec, który w ra
mach wymiany doświadczeń przyjechał do naszego kraju. Naturalnie z Za
chodu, bo tylko tamtym nasze wyniki imponują. Ot I wszystko. 

Aha, jeszcze jedna sprawa. Otóż z przyjemnością zawiadamiamy, że 

szczednskiemu wystawiPniu „Krainy Uśmiechu" nadaliśmy kształt Jak naj
bardziej wierny leharow„kiemu oryginałowi. Normalnie bowiem opuszcza się 

ze względu na trudności insrenizacyjne całą scenę zaślubin w akcie drugim. 
jak i pierwszą scenę aktu trzeciego (pieśń Lizy na tle chóru żeńskiego). Teraz 
zaś życzymy panstwu dobrej - aj, byłbym się zagalopował. 

Pojęcie dobrej zabawy wiąże się nierozdzielnie z uśmiechem I radością. 

A tak się już jakoś d1JWI1ie składało, że ilekroć na próbach dochodzili~my do 
finału, to i śpiewakom !Olewa więzły w gardle, oczy chórzystek i baletu robiły 
się królicze czerwone, korepetytorka zaczynała się wiercić w poszukiwaniu 
chusteczki, a „pędzlujący" na zmianę dyrygenci... zresztą mniejsza z tym. 
W każdym razie nie dziwcie się proszę, jeśli w czasie przedstawienia w finale 
trzeciego aktu aktorzy będą mówili i śpiewali pianissimo, a kapelmistrz coraz 
niżej pochylać się będzie nad partyturą, którą niewiadome dlaczego tak 
trudno mu dostrzec ... 

A zatem - życzymy Wam, nasi mili i drodzy Goście, wielu dobrych 
i serdecznych wzruszeń. 
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KAWIARNIA 
PAWILON 
UL. HANKI SAWICKIEJ - PARK 
dojazd tramwajem nr 1 

+ idealny wypoczynek po pracy 

+ codzienne audycje telewizyjne 
(program berliński) 

+ pisma krajowe i zagraniczne 

DUŻY WYBÓR 

KONFEKCJI 
MĘSKIEJ 

UBRANIA. PŁASZCZE, SPODNIE, JESIONKI, MARYNARKI 

POLECA -

S.Z CZE CI N, A.LEJ A W OJ SKA POLSKIEGO 2 6 

„ 

SOLISCI I ZESPÓŁ BALETU 

Lucyna Łakomówna Maryla Raszewska Lech Adamczyk 

Ryszard Koleński Irena Grabarska L"1aryla Stankiewicz 

Róża Fischbach Lidia Fischbach Rena 1''1schbacn 



Cena rł 8,-

KORZYSTAJ Z USŁUG 

"ORBISU" 

DOM HANDLOWY 

P O L E C A J Ą 

O wyroby cukiernicze 
O artykuły kolonialne 

O konserwy i owoce 
O wyroby monopolowe 

SKUPUJĄ 

kawę ziarnistą, nescę, herbatę, kakao, 
surdynki, papierosy zagraniczne, 
likiery, rumy i koniaki zagraniczne. 

g._.,.. ZaU. Orał . .Al. Wojaka PoL lllll - 2łl IO.at.I AIX2 p. clolll. i-ł 



Generał porucznik hr. Lichtenfels 

Liza, jego córka 

Hrabina Pottenstein, jego daleka krewna 
Lorcia, jej córka 

OSOBY 

Gustaw, hr. Pottenstein, poruczn;k dragonów, jej siostrzeniec 

Generał major Józef Weinhuber 
Toni, jego żona 
Franzi, ich córka 

Vally } Fini młode panny, przyjaciółki Lizy 

Peperl, kamerdyner 

Podporucznik l 
Porucznik dragonów 
Rotmistrz 
Lokaj 
Książę Sou Chong, kuzyn cesarza Chin 
Fu Li, sekretarz poselstwa chińskiego w Wiedniu 
Mi, siostra Sou Chonga 
Czang, wuj Sou Chonga, mandaryn wysokiego stopnia 
Stary eunuc.:h, dozorca haremu 
Star:v bonza 
Oficer chiński 
Cztery żony chińskie Sou Chonga 
Kulis I 
Kulis II 

Soliści baletu: 

Jacek Nieżychowski 

{
Ewa Krasiejko (wystepy gościnne) 
Halina Hofman 
Zofia Owsianko 
Maria Pawłowska 

{
Edward Newada 
Aleksander Sawin (wyst. gościnne) 

J óz:ef Szneider 
Maria Biernacka 
Krystyna Broszniowska 
Barbara Kossaczewska 
Genowefa Banachomska 
Edmund Orszewski 
Alfred Jackiewicz 
Stanislaw Adamczyk 
Michał Łuczak 

Stanislaw Ja nicki 
Edmund Wyda (występy gościnne) 
Krzysztof Rumiiiski 
Irena Brodzińska (wyst. go cinne) 

Ludomir J ewasiński 
Konstanty Buczyński 
Edmund Orszewski 
Stanisław Adamczyk 

* * * 
* * * 
* * * 

LUCYNA ŁAKOI\TÓWNA, MARYLA RASZEWSKA, LECH ADAMCZYK, RYSZARD KOLEŃSKI 

Goście generała mandaryni i lud chiński, bonzowie, dozorcy, służba 
chińska, żołnierze, paziowie, służeb'1ice, przyjaciółki Mi, kulisi -

Czas - rok 1912. 

ZESPÓŁ CHÓRU I BALETU OPERETKI SZCZECIŃSKIEJ 
MAŁA ORKIESTRA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ 

Dyrygenci: 

MARIAN LEWANDOWSKI I WALERIAN PAWŁOWSKI 


