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FRANCISZEK LEHAR 

Do dnia dzisiejszego umieszczamy jego na

zwisko obok Straussa, Offenbacha, Kalmana, 

Zellera. Franciszek Lehar! Pierwszy, który po 

zmierzchu klasycznej operetki wiedeńskiej 

przywrócił jej świetność, jej pozycję wiodącą, 

a jednocześnie wprowadził nowe rozwiązania 

muzyczne i konstrukcyjne o decydującym zna

czeniu dla rozwoju tej formy. Ten niepowta

rzalny i oryginalny twórca przejął bogate tra

dycje wiedeńskich klasyków operetki, rozwinął 

je i pogłębił o dramatyczne wartości, nasycają;:! 

swą muzykę elementami ludowymi, przede 

wszystkim węgierskimi, gdyż właśnie na Wę

grzech się urodził i tam zaczął rozwijać swe 

nieprzeciętne zdolności. 

Franciszek Lehar ujrzał świat 30 kwietnia 

1870 r. w miasteczku Komarom. Leharowie byli 

chłopami i rzemieślnikami, zanim ojciec i jeden 

ze stryjów Franciszka nie poświęcili się muzy

ce. Stryj Antoni został dyrektorem muzycznym 

w Sternbergu koło Ołomuńca, ojciec zaś Franz 

Lehar-senior, po ukończeniu stażu jako muzyk 

orkiestrowy, kapelmistrzem przy 30. pułku pie

choty. Mały Franciszek, mając zaledwie cztery 

lata, grał już na fortepianie, a pięcioletni, jak 

niegdyś Mozart - potrafił wygrywać wariacje 

na podane tematy i to na zasłoniętej szalem kla

wiaturze. Pierwszą kompozycję napisał, mając 

sześć lat! Była to piosenka na urodziny matki. 

Wędrując z orkiestrą ojca z miasta do mias

ta, przemierzył ziemie węgierskie, czeskie i sło

wackie. Stary kapelmistrz, będąc pewny, że je

go syn zostanie muzykiem, zapisał Franciszka 

do konserwatorium w Pradze. W lipcu 1888 r., 

osiemnastoletni Lehar - po uzyskaniu dyplo

mu -- przyjął posadę koncertmistrza w orkies

trze połączonych teatrów Bermen-Elber.feld. 

Niedługo tam wytrzymał: już po pan:i miesią-
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cach znalazł się w Wiedniu przy pulpicie pierw

szych skrzypiec w ojcowskiej orkiestrze. Poznał 

tam wiele utworów muzyki poważnej i lekkiej, 

ucząc się na nich praktycznie rzemiosła kom

pozytorskiego. Miał zaledwie 20 lat, kiedy zos

tał dyrygentem wojskowej orkiestry w Lasoczu 

na Węgrzech - będąc najmłodszym kapelmis

trzem w c.k. armii. Przy niewielkiej pensji do

rabiał sobie, opracowując dla orkiestr wojsko

wych węgierskie melodie ludowe, pisał marsze, 

walce i inne drobne utwory, chętnie przyjmo

wane przez dyrygentów i wydawców. W 1894 r. 

zdobył popłatne stanowisko kapelmistrza ma

rynarki w austriackim porcie Pula. Tam poznał 

swojego pierwszego librecistę Feliksa Falzarie

go, który podsunął mu pomysł napisania muzy

ki do „Kukuszki". Premiera pierwszego dzieła 

scenicznego Lehara stała się sukcesem, ale nie 

przyniosła kompozytorowi oczekiwanego zysku. 

W 1900 r. przeniósł się do Wiednia, gdzie osta

tecznie zrzucił mundur, na zawsze. 

W Wiedniu, stolicy operetki, była właśnie 

sytuacja sprzyjająca zabłyśnięciu nowego ta

lentu. W 1895 r. umiera Suppe, trzy lata później 

Zeller, w czerwcu 1899, król walca i operetki 

Johann Strauss, a w sylwestrowy wieczór te

goż roku Carl Milloecker, autor operetek „Gas

parone" i „Student Żebrak". 'Wiedeń czekał na 

nowe dzieła, na nowego króla operetki. 

Przypadek sprawił, że Lehar nawiązał kon

takt z doskonałym librecistą Wiktorem Leonem. 

Pierwsze próby dały dobre wyniki. W 1902 r., 

już przy operetce „Kobietki wiedeńskie" i na

stępnej - „Druciarz" autorzy zostali przyjęci 

przez publiczność z pełnym uznaniem, choć je

szcze przy wstrzemięźliwych głosach krytyki. 
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Lehar miał 34 lata, gdy zabrał się do pisania 

najsławniejszej i niewątpliwie najlepszej swo

jej operetki „Wesoła wdówka". Prapremiera 

odbyła się w grudniu 1905 r. w Theater an der 

Wien, przy pustej prawie widowni. Ale nikt je

szcze nie wiedział, że przed „Wesołą wdówką" 

i przed LPharem świat stal otworem. Ta zna

komita operetka zdołała przetrwać pierwsze, 

trudne chwile dzięki dyrektorowi wiedeńskie

go teatru Emilowi Steiningerowi, jego wytrwa-

lości i zapobiegliwości. Nie zniechęcając się 

pustkami na widowni i ostrzeżeniami kawiar

nianych bywalców, rozdawał darmowe bilety 

tak długo, póki urok operetki nie podbił całego 

Wiednia i ludzie nie zaczęli szturmować do kas. 

Teatr wiedeński pozbył się trosk o nowy re

pertuar na całe dwa lata. Artur Nikisch, świa

towej sławy dyrygent, będący wówczas dyrek

torem Stadttheater w Lipsku, wystawił „Wesołą 

wdówkę" w operze. Za jego przykładem poszły 

inne' teatry operowe. Ni~ sposób obliczyć spęk- ' 

takli „\Vdówki" wystawionych na scenacp ca

łego świata, ale liczba stu ty_sięcy ry.ie wydaje 

się przesadzona. 

Do wybuchu I wojny światowej niebywały 

sukces odnosiły następujące operetki ~ehara: 

„Filrstenkind" (1909), „Hrabia Luksemburg" 
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(1910), „Cygańska miłość" (1910), „Ewa" (1911), 

„Ideale Gattin" {1913). Lehar w latach wojny 

zamilkł. Dopiero w 1918 r. napisał idyllic:mą 

operetkę „Wo die Lerche singt". W tym okresie 

pracy kompozyton;kiej szuknł różnych form 

muzycznych. Nuta polska zadźwięczała w „Błę

kitnym mazurze" (1920), hiszpańska we „Fras

quicie" (1922), francuska w pikantnym stylu 

opera comique w „Cloclo" (1924), a chińska w 

„Żółtym kaftanie" ( 1923). 

Operetką, która zapoczątkowała ostatni etap 

twórczości Franciszka Lehara, był „Paganini"„. 

Późnym popołudniem 29 kwietnia 1923 roku 

Lehar leżał, lekko przeziębiony , w łóżku i prze

glądał plik librett nadsyłanych mu nieustannie 

przez upartych; a żądnych sławy amatorów 

z cnlego świata . Jedna z kart tytułowych zwró

ciła n agle jego uwagę: .,Paganini" - operetka 

w trzech aktach, i tyle. Ani dołączonego listu, 

ani autora, ani wydawcy. Lehar zabrał się do 

kartkowania. W spisie osób figurowali: Niccolo 

Paganini, Anna Elifa ~ -:--- siostra Napoleona, 

książę Bacciochi - jej małżonek, Bella - pri-, 
madonna ksią~ęcej opery„., rzecz zapowiadała 

się ciekawie. ,J eszc~e .w dodatku akcja· dzia~~ się 
, ,· .,w początkach XIX w . w karczmie z przemyt

: .· ~ikarńi .. : Nagle skoczył do fortepianu. Pięć go-
' ~ . ~ 
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dzin pracował i oto pierwszy akt został ukoń

czony ; spojrzał na zegar - północ. Wyczerpany 

i wzruszony napisał pod końcowym akordem: 

;,Prezent urodzinowy, zesłany mi przez Boga". 

Bowiem tego dnia zaczął pięćdziesiąty trzeci 

rok życia . Premiera „Paganiniego" odbyła się 

30 października 1925 r. w Wiedniu . A librecis

tami, którzy podesłali swój tekst Leharowi, 

okazali się znani wszystkim: Paul Knepler i Be

la Jenbach! 

Okres ten był w twórczości Lehara bardzo 

bogaty. Powstały wtedy : „Carewicz" (1927), 

„Fryderyka" (1928), „Kraina uśmiechu" -

przeróbka niezbyt udanego „ Żółtego kaftana" 

(1928), „Piękny jest świat" (1931), wreszcie 

„Giuditta" (1923), pomyślana jako opera i wy

stawiona w Wiedniu. 

Był to ostatni utwór sceniczny Lehara. Nie

spokojnv czas zabił inwencję twórczą. W prze

ciwieństwie do wielu znanych kompozytorów 

operetek z Austrii i Niemiec, Franciszek Lehar 

nie emigrował po dojściu Hitlera do władzy. 

Zdołał uratować prawa autorskie, co umożliwi

ło mu założenie własnego wydawnictwa. Kom

pozytor większą część wojny spędził w Bad 

Ischl. W roku 1946 przeniósł się do Zurychu. 

Tam 1września1947 r. zmarla Zofia, wierna to

warzyszka jego życia . Osamotniony Lehar wró

cił w sierpniu następnego roku do swojej wilii 

w IschJ, gdzie zmarł dwa miesiące później. 

W październiku 1988 r . minęła 40. rocznica 

śmierci kompozytora. 
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„KRAINA UŚMIECHU" 

W 1923 r. Lehar wystawił w Wiedniu ope

retkę „Żółty kaftan", z librettem Victora Leona. 

Nie odniosła ona dużego sukcesu, zeszła z afi

sza po trzech miesiącach, aby zainteresować 

niewiele innych scen. 

Minęło kilka lat. W gronie przyjaciół, którzy 

ciągle podziwiali „Żółty kaft8n", wojowniczy 

librecista Lóhner-Beda był najbardziej pomys

łowy. Z pomocą drugiego librecisty Hen~nera 

przekonał, zawsze skłonnego do przeróbek Le

hara, że kilka zręcznych poprawek zdola przy

wrócić dzieło do życia. Książę Su-Cwng, żenią

cy się z wiedenką i uwożący ją do 3wego pała

cu w Pekinie, był rolą stworzoną dla Tau bera -

pierwszego tenora Wiednia; pod warunkiem: 

dawny nieprzekonywujący happy end zastąpio

ny zostanie tradycyjnym pożegnaniem i rozsta

niem kochanków. Akcję skondensowano, ure

alniono partie buffo, skreślono zbędne chóry 

i odsłony - a dawny niewypał doczekał się ja

ko „Kraina uśmiechu" 10 października 1929 r. 

tryumfalnego zmartwychwstania. Byl to szczy

towy punkt w historii operetki lat trzyd:;jes

tych. Niemal wszystkie arie i duety „K~·ainy" 

zyskały ogromną popularność: „Mojci mił•)ŚĆ -

twoja miłość", „Skończył się sen", „Herbatka 

sam na sam", „Kwiat jabłoni", a zwłm;zcza dwie 

arie Su-Czonga pisane dla Ryszarda Taubera -

„Twoim jest serce me" i „Uśmiech na twarzy". 

Kilkakrotnie przenoszono „Krainę uśmiechu" 

na ekran; dla nas szczególne znaczenie ma eh.1a

nizacja z 1952 r. (w RFN). z Janem Kiepurą 

i Martą Eggerth. Był to ostatni film nakrę·~ony 

przez Kiepurę. Prapremiera polska odbyła się 

w Warszawie 8 stycznilil 1935 roku. 
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„NIGDY NIE JEST TAK ZLE" 

(duet Lizy i Gucia) 

Liza: W swym życiu nie jeden raz 
przechodzi to każdy z nas, 
że z miłością trzeba rozstać się. 
Więc gdy runie domek z kart, 
ca1y dramat obróć w żart, 
doświadczenie bowiem uczy, że: 
nigdy nie jest tak źle, 
by nie moglo gorzej być. 
Jeśli przegrasz, uśmiechnij się, 
dobry humor pomaga nam żyć. 
Nigdy nie jest tak źle, 
by nie moglo gorzej być! 

Gucio: Mniejsza o to, 
kochasz, czy nie, 
na znak zgody pocalujmy się! 
W swoim życiu nie jeden raz 
przechodzi to każdy z nas, 
że się kogoś pocalować chce. 
Mama tatę, siostrę brat, 
dziadek babcię, druhnę swat. 
Tylko Gucio dziś arbuza zjadl. 

Liza: Nigdy nie jest tak źle, 
by nie moglo gorzej być. 
Jeśli przegrasz, u.~miechnij się, 
dobry humor pomaga nam żyć! 

Gucio: Nigdy nie jest tak źle, 
by nie moglo gorzej być. 
Mniejsza o to, kochasz, czy nie, 
na znak zgody pocalujmy się, 
chociaż raz, jeden raz! 

Liza: Tylko raz! 
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„USMIECH NA USTACH" 

(pieśń Su-Czonga) 

Wierniejszy od cienia 

podążam w twój $lad, 

witam ukłonem twój próg, 

ametyst nieba i wschodni wiatr 

skladam ci w darze u stóp. 

Ja·k irys ku slońcu obraca swą twarz, 

'fły blasku zaczerpnąć i barw, 

, . :tak w świetle dwu slońc, 

f CO w oczach swych masz, 
.... 
• fęst radość i życia dar! 

.. 
Decz o tym na Wschodzie nie mówi się, 
. ' \ 

wyst<J:.'rczy nam uśmiech, tradycja tak chce! 

Uśmi<lch na ustach 
,1 : . 

:;:na·'·aobre i zl.e .....,„. „. ' 
., •·. ; ł 

' ~k,t nie odgadnie, że prawdy są dwie, 

inrt!f· dla siebie i dla świata, .. 
le~10bojętna twarz 

1 I : ' 

n.ie ?dradzi, o nie ... 
../. \ :' . < .... 

P'f..Zy~f~l.Jję się w uśmiech 

jak:: ii) 1 maskę na bal, 

kildy napotkam twój wzrok, 
! 

w mmiechu ukryję 

swą radość lub żal, 

wyrok przyjmując z twych rąk. 

A jeśli twej laski nie znajdę już w nim, 

uśmiechać się będę i tak, 

choć trudno mi będzie pogodzić się z tym, 

że odleci mój bialy ptak! 

Mój uśmiech szczęśliwy, 

mój uśmiech przez lzy, 

to caly mój świat, 

to milość i ty! 

Uśmiech na ustach· 

na dobre i zle. . . 
Nikt nie odgadnie, że prawdy są dwie, 

inna dla sieł>ie i dla świata, 

lecz obojętna ' twarz 

nie zdradzi, o nie! 
' 

12 

„KWIAT JABLONI" 

(pieśń Su) 

Gdy z drzew opada kwiat jadzoni, 

nikt przed miłością Się nie ~broni . 

Do świtu zo.staw o~rto ~chylone, 

na srebrnej lutni zagra~ Przed twym domem 
I 

w kwietniową, księżycową noc. , 
.. 

Jesteś jak piękną -pogoda,' 

ręce twe sa jak motyle dwa, 

róża ie cesarskich ogrodach 

twoich ust pąsową barwę ma.f 

;Rajski ptak 

nie umie pieśni śpiewać tak! 

Przybądź tu, 

nim w rosę się zamieni mgla. 

Daj mi dłoń - i kochaj tak jak ja! 

W milczeniu głowę przed tobą skłonię, 

gdy każesz odejść i zapomnieć, 

w kwietniową, księżycową noc! 

Lecz jeśli jesteś dla mnie przeznaczona, 

jak bialą perlę zamknę cię . w ramionach -

w kwietniową, księżycową noc, 

w kwietniową, jasną, księżycową noc! 

... 

...,) ' I _; „ i 
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