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FRANZ LEHAR 

a właściwie Ferenc, bo z pochodzenia był 

Węgrem, urodził się 30 kwietnia 1870 roku w Ko
marom. Kontynuując rodzinne tradycje, po ukoń

czeniu klasy skrzypcowej w Konserwatorium \l 

Pradze (1888) został skrzypkiem w orkiestrze woj
skowej swego ojca a dwa lata później sam pel 
nił JUZ funkcję kapelmistrza w różnych orkie· 
strach, w różnych regimentach; w różnych kra· 
jach cesarstwa Austro-Węgier. Komponował mar• 
sze, pieśni, a na konkurs otwarty napisał pierw
szą operę „Rodrigo" (1893), nie nagrodzoną wów
czas i nigdy nie wystawioną. Niepowodzenie nie 
zraziło go, skomponował drugą operę „Kukusch
ka"; ta doczekała się wprawdzie premiery (1896 
Lipsk), ale nie sukcesu, nawet i w późniejszej 

przeróbce („Tatiana", Brno 1905). Pierwszy smak 
powodzenia odczuł dopiero po osiedleniu się 
w Wiedniu (1899), gdzie nadal jako kapelmistrz 
orkiestry wojskowej, wprowadził na estrady swój 
walc „Złoto i srebro" (Gold und Silber). W Wied
niu też zaczął pisać operetki. Pierwsze dwie: 
„Wiedeńskie kobietki" (Wiener Frauen 1902) 
i „Druciarz" (Der Rastelbinder 1902) spotkały się 

z uznaniem, następne przyjęto mmeJ serdecznie, 
lecz „Wesoła wdówka" (Die lustige Witwe - 1905) 
stała się już światowym sukcesem, największym 

sukcesem w dziejach operetki XX wieku! 
Lehar był pierwszym, który po zmierzchu 

klasycznej operetki wiedeńskiej (po śmierci Sup-
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pego, Straussa i Millockera) przywrócił jeJ świet

ność, jej pozycję wiodącą, a jednocześnie wpro
wadził nowe rozwiązania muzyczne i konstruk
cyjne o decydującym znaczeniu dla rozwoju tej 
formy. On pierwszy połączył śpiew z tai'lcem i ru
chem scenicznym (co dziś jest niemal żelazną za
sadą musicalu), on pierwszy (w „Paganinim") 
zrezygnował z obowiązującego uprzednio w ope
retce happy endu. „Wprowadził do operetki 
łzy ... " - jak obrazowo określił to jeden z jego 
biografów. Unowocześnił i rozbudował instrumen
tację korzystając z doświadczeI'l Pucciniego, a póź-
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·niej nawet Ryszarda Straussa. Niezrównany li
ryk o słowiańskiej skłonności do tęsknego instru
mentalizmu, łączył cudownie liryczne arie swych 
operetek z pikanterią i paryskim dowcipem mu
zycznym. Swobodnie obracał się w klimacie za
równo salonów Wiednia, jak i kabaretów Pary
ża, a także w klimacie tęsknych pieśni rosyj
skich, w muzyce orientalnej, hiszpańskiej, włos

kiej i - przede wszystkim - cygańskiej , wę

gierskiej. 
Twórczość Lehara podzielić można na dwa 

okresy. W pierwszym napisał 25 operetek, z któ-

rych najpopularniejsze (znane dobrze w Polsce) 
to obok „Wesołej wdówki" - „Hrabia Luxem
burg", „Cygańska miłość", „Ewa", „Skowronek", 
.,Biały mazur", „Frasquita", „Clo-Clo"... Były 

to utwory nie odbiegające je:;zcze zbyt daleko -
tematycznie przynajmniej - od tego co aktualnie 
wówczas w operetce powstawało. Drugi okres, 
tzw. dramatyczny lub „tauberowski" - od naz
wiska wielkiego śpiewaka i przyjaciela Lehara, 
Ryszarda Taubera, dla którego p isał on odtąd 
swoje główne partie tenorowe - reprezentują: 

„Paganini", „Carewicz", „Frederike'', „Kraina 
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uśmiechu", wreszcie „Giuditta" (1934), pomyślana 

ju~ · jako opera i wystawiona w Wiener Staats
oper (u nas: w warszawskim Teatrze Wielkim 
z ~arylą Karwowską) . . 
Był to ostatni utwór sceniczny Lehara ~ do 

czasu swej śmierci nie skomporn:iwał już nic wię

cej .. . Zmarł 24. 10. 1948 r. w swej willi w Bad 
Ischl, przemienionej obecnie na muzeum leha
rowskie. 

(za „Przewodnikiem 
operetkowym" 

Lucjana Kydryńskiego) . 

w 1923 __ _ 

... LEHAR WYSTAWIŁ W WIEDNIU OPERETKĘ „ŻÓŁTY KAFTAN", 
Z LIBRETTEM VICTORA LEONA. NIE ODNIOSŁA ONA DUŻEGO 
SUKCESU, ZESZŁA Z AFISZA PO TRZECH MIESIĄCACH, ABY ZA
INTERESOW Ać NIEWIELE INNYCH SCEN (W WARSZAWIE GRANO 
JĄ W 1923). W KILKA LAT PÓŻNIEJ LEHAR, KTÓRY NADAL 
WIERZYŁ W MUZYKĘ „KAFTANA", ZDECYDOWAŁ SIĘ OPRACO
WAĆ OPERETKĘ NA NOWO. NOWI LIBRECIŚCI NADALI UTWO
ROWI DRAMATYCZNY WYRAZ, ZE ŚMIESZNEJ, W PIERWOWZO
RZE, HISTORYJKI UKSZTAŁTOWALI MELODRAMAT. I TAK POW
STAŁA „KRAINA UŚMIECHU", JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH 
DZIEŁ LEHARA, SZCZYTOWY PUNKT W HISTORII OPERETKI LAT 
TRZYDZIESTYCH. (PRAPREMIERA: BERLIN 10. 10. 1929). NIEMAL 
WSZYSTKIE ARIE I DUETY „KRAINY" ZYSKAŁY OGROMNĄ PO
PULARNOŚĆ: „MOJA MIŁOŚĆ - TWOJA MIŁOŚĆ", „SKOŃCZYŁ 
SIĘ SEN", „HERBATKA SAM NA SAM", „KWIAT JABŁONI", 

A ZWŁASZCZA DWIE ARIE SU CZONGA PISANE DLA WIELKIEGO 
ŚPIEWAKA I PRZYJACIELA LEHARA - RYSZARDA TAUBERA: 
„TWOIM JEST SERCE ME" I „UŚMIECH NA TWARZY". KILKA
KROTNIE PRZENOSZONO „KRAINĘ UŚMIECHU" NA EKRAN -
DLA NAS SZCZEGÓLNE ZNACZENIE MA EKRANIZACJA Z ROKU 
1952 (W RFN) Z JANEM KIEPURĄ I MARTĄ EGGERT. BYŁ TO 
OSTATNI FILM NAKRĘCONY PRZEZ KIEPURĘ. W LATACH 1960 -
- 1970 ZASŁYNĄŁ W PARTII SU CZONGA ZNAKOMITY TENOR 
GIUSEPPE DI STEFANO; BYŁA TO JEGO PIERWSZA (I JEDNA 
Z NIEWIELU W JEGO KARIERZE) PARTIA OPERETKOWA. 

(za „Przewodnikiem operetkowym"' 
Lucjana Kydryńskiego) 



Akcja rozgrywa si~ w Wiedniu 
i w Pekinie w roku 1912~ ___ ~ 

Osoby: 
FERDYNAND LICHTENFELS 

LIZA 

GUSTA W VON POTTENSTEIN 

KSIĄŻĘ SU CZONG 

MI 

CZANG 

FU LI 

HRABIA 

- JEGO CÓRKA 

HRABIA, PORUCZNIK DRAGO
NÓW 

KUZYN CESARZA CHIN, AMBA
SADOR CHIŃSKI W WIEDNIU 

- JEGO SIOSTRA 

- JEGO WUJ MANDARYN 

SEKRETARZ POSELSTWA CHIŃ
SKIEGO 

STARSZY EUNUCH, DOZORCA HAREMU, OFICEROWIE RÓŻNYCH 
STOPNI, GOSCIE W DOMU HRABIEGO LICHTENFELS, MANDARY
NI, DOSTOJNICY CHIŃSCY, SŁUŻBA. 

~KT l 

W rezydencji hrabiego Lichtenfelsa odbywa się 

przyjęcie z okazji zwycięstwa córki hrabiego, 
Lizy, w turnieju jeździeckim. Liza zbiera hołdy 

od oficerów, podziwiających jej urodę i odwagę; 

wśród nich - porucznik Gustaw von Pottenstein 
- szczególnie przejęty sukcesem Lizy. On właś

nie nauczył ją konnej jazdy, on jest jej najbliż

szym przyjacielem i - kto wie - może przysz
łym mężem? Ale właśnie dzisiaj Liza odbiera mu 
złudzenia; ceni przyjaźń Gustawa, lecz nie ko
cha go i nigdy za niego nie wyjdzie. Gustaw ro
bi dobrą minę do złej gry , musi zgodzić się z Li-
zą , że : 

Nigdy nie jest tak źle, 
by n ie mogla gorzej być, 
Jeśli przegrasz - uśmiechnij się, 

Dobry humor pomaga nam żyć! 
Odmowa Lizy nie jest, jak sądzi, ostateczna; spo
wodowana została zapewne fascynacją dziewczy
ny księciem Su Czongiem, chińskim posłem w 
Wiedniu. O ich w zajemnym zainteresowaniu 
wszyscy dobrze wiedzą , n ie wierzy się jednak, 
aby mogło ono przetrwać dłużej. Także i teraz 
książę przesiał Lizie cenną figurkę Konfucjusza 
- z gratulucjami sukcesu, a w chwilę później 

przychodzi gratulować jej osobiście . 

Jego prawdziwych uczuć nikt nie jest w sta
nie odgadnąć w wiecznie uśmiechniętej , zagadko-

wej , nieprzeniknionej twarzy człowieka Wscho
du. A książę przeżywa właśnie wielki dramat .. . 

Uśmiech na u stach 
na dobre i zle, 
nikt nie odgadnie, 
że prawdy są dwie -
inna dla siebie i dla świata ... 
lecz obojętna twarz 
nie zdradzi, o nie! 
Przystroję się w uśmiech 
jak w maskę na bal; 
napotkam twój wzrok -
w uśmiechu ukryję swą radość 

lub żal ... 

Ten dramat to jego wielka miłość do Lizy, mi
łość , która - jak się obawia - nie może być 

w pełni odwzajemniona. Zbyt wiele ich dzieli. 
Tymczasem Liza, choć boi się do tego przyznać 

nawet przed sobą - kocha Su Czonga również; 

nie myśli nawet o tym, że mogliby się kiedykol
wiek rozstać. Książę oczarował ją swą tajemni
czością, dystynkcją, poetycznością wyznań. 

Jak w marzeniu, jak we śnie 

wszystko może spelnić się 

w kwietniową jasną noc 

ktoś znajdzie szczęście sw e. 

Kwietniowa noc 

ma tę czarodziejską moc 

zbliża i ośmiela, 

daje pierwszy znak, 

gdy nam odwagi brak! 

Chcąc ukryć zmieszanie, opanować napływającą 

falę uczucia, Liza przyrządza swemu gościowi 

herbatę, lecz właśnie przy herbacie po raz pierw
szy Su Czang wyznaje jej otwarcie miłość. 

Nadchodzi sekretarz poselstwa: książę musi na
tychmiast wracać do Chin. Ma objąć tam urząd 

premiera . . . W tej sytuacji Liza nie może dłużej 

kryć swej miłości, mówi księciu: „kocham Cię", 

i oświadcza, że wyjedzie wraz z nim do Chin, 
wyjdzie za niego za mąż: 

A jeśli jestem tobie przeznaczona, 

jak bialą perl~ .zamkniesz mnie w ramionach 

w kwietniową, księżycową noc ... 
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Odslonal 

W palacu książęcym w Pekinie Liza nadal prze
żywa miłosne uniesienie, jest szczęśliwa, że pod
jęła tak odważną decyzję. Kocha Su Czonga i ma 
pewność, że on kocha ją także. Nie zdaje sobie 
jeszcze sprawy, że nad ich szczęściem gromadzą 

się chmury. Wuj ksiqcia, Czang, groźny manda
ryn, hołdujący starym obyczajom nie godzi się. 

aby jego siostrzeniec i dziedzic miał żonę Euro
pejkę. Su Czang ma poślubić cztery chińskie 

dziewice - tak każe obyczaj. I Su Czang wie, 
źe musi poddać się jego woli i więzom tradycji. 

Wprawdzie te małżeństwa będą dla niego tylko 
formalnością , ale muszą zostać zawarte, a Liza 
nie może być tu traktowana tak jak w Europie. 
Tylko w samotności, bez świadków, wolno księ

ciu pozwolić sobie na wypowiedzenie tego, co 
naprawdę czuje: 

Tuoim jest serce me 

i cały świat niech o tym wie! 

Jak nieodłączny cień 

na drodze swej odnajdzies;: mnie 

W tobie jest życia treść -

i blask, i mrok, 

i milczenie, i pieśń . .. 

Bliską i oddaną przyjaciółką Lizy w pałacu księ

cia jest jego siostra, śliczna Mi. Ją właśnie spo
tyka w pałacowym ogrodzie Gustaw, który po
tajemnie przedostał się tutaj, chcąc porozmawiać 

z Lizą. Gustaw poprosił o przeniesienie z Wied
nia do ambasady austriackiej w Pekinie, aby być 

bliżej i czuwać nad swą przyjaciółką. Chce ją 

nakłonić do powrotu, ostrzec przed tym, co ją 

czeka, jeśli pozostanie w pałacu. Tymczasem sam 
zachwycił się Mi - wprawdzie niezupełnie może 

się z nią porozumieć ... 

Lecz gdy o milości mówić ze mną chcesz, 

niepotrzebny słownik - dobrze o tym wiesz! 

Moja miłość - twoja miłość, 

nasze a b c, 

Takie łatwe, takie proste, 

gdy zakochasz się! 

Twoja miłość, moja miłość 

amor, Liebe, love 

nie trzeba uczyć się sto lat, 

by pojąć sens tych spraw! 

Liza cieszy się ze spotkania z Gustawem, ale ni 
wierzy w opowieści o czterech żonach i wszyst
kich innych upokorzeniach, jakich może tu jesz
cze doznać. Gdy jednak później pyta o to Su 
Czonga k~iążę nie może zaprzeczyć - to , co mó-

wił Gustaw jest prawdą - Su Czang musi dochować 
wierności, nie jej, lecz obyczajom swego kraju, nie 
wolno mu postępować inaczej. I chociaż zapewnia 
Lizę, że czyni to wyłącznie dla zachowania pozorów, 
że kocha tylko ją, Liza czuje się zraniona, oszukana. 

Prosi Su 
ojczyzny, 

Skończył się sen, 

obcy wokół otacza mnie świat, 

w glębi duszy uparcie trwa myśl 

by stqd odejść już dziś! 

Czonga, aby pozwolił JeJ wrócić 

ale książe odmawia. Tutaj jest jej 
nem. Zatrzyma ją przy sobie na zawsze, 
względu na to, co postanowi Liza - kocha 
przecież. 

Odslona2 

do 
pa-
bez 
ją 

Gustaw przy pomocy Mi przygotowuje ucieczkę 

Lizy. Uciec będzie trudno, bo książę strzeże Lizy 
w pałacu jak oka w głowie - na szczęścia Mi 
zna tajemne przejścia, którymi zamierza prze-

prowadzić Lizę. Okazu je się, że tajemne przej
ścia są także obstawione lud źmi Su Czonga 
uciekinierzy wracają do Mi. Mała księżniczka ::na 
jeszcze jeden tajemny korytarz. To największy 

sekret rodzinny, nie wolno jej zdradzić go nikomu, 
a przecież - wzruszona losem Lizy i pełna nie
pokoju o Gustawa otwiera tajne drzwi. Za 
nimi jednak czeka Su Czang. Przejrzał plany 
ucieczki, lecz zrozumiał, że nic powinien zatrzy
mywać Lizy w tym obcym dla niej świecie, że 

nigdy nie będzie tutaj szczęśliwa, zatem, chociaż 

z największym bólem - pozwala jej odejść. Liza 
Gustaw mogą spokojnie odpłynąć do Europy. 

A Su Czang Mi zostają samotni, opuszczeni, 
rozgoryczeni: 

Nie placz, mala Mi 

jeszcze wrócq dni 

petne slo1ka, petne barw! 

S'iostryczko Mi - los bywa zl]J, 

lecz twoich lez nil' jest wart 

Uśmiech na twarzy na dobre i złe, 

nikt nie odgadnie, że prawdy są d1Gie -

inna dla siebie i clla św:ata, 

lecz obojętna tirnrz nie zdradzi, o nie! 



w POZNANI U __ _ 

Niecałe sześć lat po berlińskiej prapremierze 
„Kraina uśmiechu" trafiła do Polski - premiera 
odbyła się w Warszawie 8 stycznia 1935 roku. 
W tym samym sezonie pojawiła się także na po
znańskiej scenie operowej (premiera: 9 marca 
1935 r.). 

Kierownictwo muzyczne sprawował wówczas 
Wiktor Buchwald, reżyserował przedstawienie 
Józef Sendecki, scenografię zaprojektował Zyg
munt Szpingier, a nad choreografią czuwał Ma
ksymilian Statkiewicz. Czołowe partie wykony
wali: Roman Cirin (Hrabia Ferdynand), Halina 
Dudicz-Latoszewska (Liza), Józef Sendecki (Hra-

bia Gustaw), Kazimierz Czarnecki (Książę Su 
Czong) - gościnnie, Jadwiga Musielewska (Mi). 

W powojennej historii opery poznańskiej 

„Kraina uśmiechu" pojawiła się na jej scenie 
jak dotąd tylko raz: było to w grudniu 1945 ro
ku (premiera odbyła się 6 grudnia). Recenzent 
„Głosu Wielkopolskiego" Zygmunt Sitowski radził 

aprobować jq „nie tylko ze względów utylitar
nych, jako konieczność kasową, lecz także jako 
nie pozbawione wartości dzieło muzyczne". Uni
wersalna Zofia Fedyczkowska w partii Lizy cza
rowała widownię „frazą soczystą, nabrzmiałą 

dźwiękiem, która zawsze z łatwością przenika 
przez orkiestrę". Jej partnerem był Witold Łu

czyński (Su Czong). Wystąpili także : Zygmunt 
Mariański (Hrabia F erdynand) Stanisław Winiec
ki (Hrnbi::i Guslaw), Hanna Dobrzanka (Mi). Kie
rownictwo muzyczne w tej realizacji przypadło 

Zygmuntowi Wojciechowskiemu, reżyserował Bo
lesław Horski, choreograficznie opracował Jerzy 
Kapliński. Wykorzystano przedwojenną scenogra
fię Zygmunta Szpingiera. 

W sezonie 1945 - 46 odbyło się 269 przedsta
wień sześciu dzie ł operowych, trzech operetek 
i składanki baletowej. Rekord pobiła wystawiona 
73 razy „Kraina uśmiechu". 

(wg: Opera poznańska 
w latach 1919 - 69 
Tadeusza świtały) 

Realizatorzy: 

Kierownik muzyczny: 
MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

Reżyser: 
SŁAWO MIR ZERDZICKI Choreograf: 

BORIS SLOVAK 

Kierownik chóru: 
JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 

Dyrygent: Dyrygent chóru: 
ANTONI GREF MACIEJ WIELOCH 



LUCJAN KYDRYŃSKI 

11Kraina uśmiechu" 
Przez ten najgorszy dla Wiednia rok po pierwszej 

wojnie światowej, rok 1922, w którym Wiedeńczykom 
spędzaly sen z oczu klopoty żywnościowe, mieszka
niowe, podatkowe, a przede wszystkim galopująca 

z dnia na dzień coraz szybciej inflacja, wystawiona 
dopiero co nowa operetka Lehara o Cygance Fras
quicie płynęła na ogół dość spokojnie po spienionych 
fa lach nastrojów coraz bardziej nerwowych i coraz 
częściej groż.ący ch jakimś gwałtownym wybuchem . 
Spokojnie zaszył się również w swoim domu sam 
Lehar pracując nad kolejnym utworem. A raczej, 
należałoby powiedzieć: nad dziełem swego ż.ycia, taką 
bowiem wagę przykładał do muzycznego opracowania 
libretta przyniesionego mu przez Victora Leona. 
Pomys ł tego libretta narodził się przed paru laty, 
jeszcze w okresie wojny, kiedy Lehar znacznie 
mniej podróżował, znacznie mniej pracował i miał 

w związku z tym znacznie więcej czasu na towarzy
skie spotkania i rozmowy z przyjaciółmi. Podczas 
jednego z długich wieczorów spędzonych razem z Leo
nem właśnie, córką Leona - Lizzy i jej mężem, 

Hubertem Marischką, wspominano dawne, dobre 
czasy wiedeńskiej świetności. Lizzy opowiadala 
o pewnym dyplomacie z ambasady cesarstwa chil'l
skiego, który czc;sto skladał wizyty w ich domu, 
niejednokrotnie też towarzysząc alho jej, albo mamie, 
gdy wychodziły do teatru - śmialy się wówczas, że 
nie wiadomo dokładnie, do której z nich się zaleca. 
Tc wizyty nic były zreszt.ą niczym niezwykłym: 

chińscy i japońscy dyplomaci, pochodzący najczęściej 
z artystokratycznych rodzin, ludzie nadzwyczaj dobrze 
ułożeni, o wielkiej kulturze osobistej, bywali chętnie 
witanymi gośćmi w wiedeńskich salonach; w roku 
1904, berlińskie pismo „Die Woche" informowało np. 
o tym, że „Hsiich-chi Tschong, pierwszy attache chiń
skiego poselstwa w Wiedniu, poślubił pannę Zenoth 
z Charlottenburga. Młody dyplomat.a poznał ją w Ber
linie, gdzie poprzednio przebywa! wraz z ojcem, lek
torem na seminarium orientalistyki„." 

jak powstawała? 
Ktoś tego wieczoru, bodaj właśnie Lizzy, umała, ii 

taki chińsko-wiedeński romans byłby doskonałym 

tematem libretta: zderzenie dwu kultur, dwu światów 
- prawdziwy dramat! A może komedia? Lehar nawet 
uderzył parę akordów takiej muzycznej chińszczyzny. 
po czym o całej sprawie na długo zapomniano; chyba 
zresztą nie podjęto jej wówczas na serio. Ale w roku 
1922 powrócił do tamtej rozmowy i tamtego pomysłu. 
Uon zaczął pisać libretto, a Lehar nim jeszcze je 
otrzymał już szkicował muzyczne tematy, utrzymane 
w starej, nigdy jeszcze ani przez niego, ani przez 
nikogo innego w Wiedniu nie stosowanej harmonii 
kwintowej, dokształcał się w używaniu gongów 
i tam-tamów, projektował melodie oparte na starej, 
pięciotonowej skali... Z końcem roku 1922 całość była 
gotowa; nazywała się „Zótty kaftan" („D ie gclb2 
Jacke"). 

Linia fabularna wzięta została wprost z ż.ycia: 

w akcie I, młody chiński dyplomata zakochuje się 

w ślicznej wiedence z dobrego, mieszczańskiego do1:-iu, 
w Il akcie, awansowany na ministra przebywa już 

w Pekinie; Wiedenka jest już jego żoną, ale to, co 
w Wiedniu wydawało się jej niezwykłe, egzotyczne, 
wspaniałe, tutaj - gdy ma to na codzień - nudzi 
ją potQżnie, a w dodatku niezrozumiałe, obce dla niej 
miejscowe tradycje i zwyczaje doprowadzają ją do roz
paczy i ucieczki. W III akcie, były minister przybywa 
znów do Wiednia mianowany chińskim posłem , 

i wobec tego nic już nie przeszkadza szczęśliwemu, 
ponownemu połączeniu się małżonków, którzy prze
cież nadal się kochają„ . 

Publiczność i krytycy nie bardzo wiedzieli, jak 
mają przyjąć ten niecodzienny utwór: premierę, 

9 lutego 1923 w Theater an der Wien, potraktowano 
zatem z pewną rezerwą, a w rezutacie do końca maja 
przyszłego roku zdołano zagrać „ZóUy kaftan" nie
spełna sto razy, czyli nie można tej operetki żadną 
miarą utnać za finansowe czy arytystyczne osiągnię-

cie. Dla Lehara był to potężny, przyszły cios. Bodąj 
po raz pierwszy zadał sobie pytanie, czy aby nadąża 
za duchem czasu? Czy nie pozostał w tyle? Może to, 
co pisze nikogo już nie interesuje? Moż.e jest tylko 
pozostałością dawnej epoki, zaplątanym w nowe czasy 
przeżytkiem z c.k. monarchii? Wątpliwości ogarnęły 

go całkiem niepotrzebnie. Wszystko, co w jego twór
czości - poza „Wesołą wdówką" - najlepsze, było 

jeszcze przed nim, przed nim był również sukces 
muzyki do „Zóitego kaftana"„. Bodaj z początkiem 

roku 1929, jego nowi libreciści: Lohner-Beda i Her
zer podsunc;li mu pomysł przeróbki „Zóitego kaftana·', 
uważ.ając że porażka tego utworu spowodowana ;:o
stała niedobrym librettem, z tym sztucznym, fatal
nym, bo wymuszonym ówczesnymi konwencjami 
happy-endem - natomiast p;irtylura jest piękna 

i sikoda odk!;idać jq do szuflady. Lehar, zawsze 
skłonny do prLeróbek dawnych dziel (iwłaszcza ',ych, 
co 11ie odniosły sukcesu), chętnie udzielił zgody obu 
zapaleócom i pnckonał do tej koncepcji także 

i Ric.:harda Taubcra - swego wielkiego przyjaciehi, 
i makomitego odtwórcQ partii tenorowych w jego 
operetkac.:h z kot'lca lat 1920-tych. 

Bcda i Herzcr skondensowali akcję skreślając zbęd
ne obrazy i partie chóralne nic nie wnoszące do roz
woju ·akcji fabularnej, napisali na nowo ·zwietrzałe 

partie buffo, . podbudowali postacie psychologicznie, 
czyniąc ich konflikt bardziej wiarygodnym i bardziej 
dramatycznym, wreszcie - zmienili zakończenie, 

finalizując operetkQ kolejnym Leharowskim rozsta
niem: Przy samym kót'lcu wyciągu fortepianowego, 
dostrzegł Beda 16-taktow<>. melodię w Des-dur, motyw 
pojawiający się raz tylko, tuż przed opuszczeniem 
kurtyny; wydobył go, przeniósł w znacznie lepsze 
miejsce, napisał nowy tekst i „. w ten sposób pow
stała najpiękniejsza aria Su Czonga, jedna :~ najsłyn

niejszych w całej historii operetki: Twoim jest serce 
me„. Gdy przegrano ją Tauberowi - zachwycił się 

i chciał ją zaraz śpiewać; zatelefonowano zatem do 
Berlina, do teatru Metropol, dla którego operetka była 
przeznaczona i Tauber przez telefon odśpiewał ją 

Braciom Rotter - dyrektorom teatru. Bracia przy
siedli z wrażenia i spytali o tytuł nowej operetki, nby 
natychmiast, już jutro, przystąpić do kampanii rekla
mowej. To pytanie wprawiło autorów w zakłopotanie: 
nie zastanawiali się nad tytułem, a przecież istotnie 
należało zmienić ów niefortunny „Zótty kaftan" na 

coś, co było szczęśliwsze. I Bcda wymyślił · tytuł na 
poczekaniu: „Kraina uśmiechu". 

Potornie mogło się wydawać, 1z poprawki starego 
libretta wcale nie były duże - oczywiście poza za
koi'lczcnicm, niemniej efekty pracy Bedy i Herżera, 

choć może nie rzucające się w oczy, miały decydują
ce znaczenie dla przyszłości operetki. Oczyszczono 
dawny tekst z wszystkiego, co przestarzale i nie
zgrabne, nadano lepsze tempo, inaczej - bardziej efek
townie - porozmieszczano arie i duety, sytuując je 
zgodnie z ukształtowanym JU:t stylem operetek 
„Taiiberowskich". Niektórzy krytycy krytykowali 
zresztą ten styl; uważali, że „Paganini", „Carewicz", 
„Fryderyka" i „Kraina uśmiechu" konstrukcyjnie są 

wlaściwic identyczne, ż.e możnaby nawet poszczególne 
pieśni poprzekładać ·z jedne.i operetki do drugiej 
i nikt by tego nie zauważył „. Mieli w tym odrobinQ 
racji; charakterystycznym dł;i tego stylu· było np. 
wprowadzenie na scenQ najpierw bohaterki, ;i później 

dopiero bohatera, bo główną gwiazdą ty{;h spektakli' 
był przecież Tauber, charakterystycznym również -
tradycyjne, finałowe rozstanie, w którym zawsze 
mężczyzna poświęca swe uczucie: dla sztuki ·- jak w 
„Paganinim" czy „Fredy·ryce", dla kraju - jak w 
„Carewiczii", czy wreszcie dla szczęścia ukochanej 
kobiety - jak w „Krainie uśmiechu'!. Był to więc 
pewien schemat, któr·y - funkc.ionow;ił znakomicie, za
tem libreciści · nic widzieli powodu; by go zmieniać; 

tak jak w ·sporcie nie zmienia się przecież nigdy 
składu zwycięskiej drużyny. 

Parnerką Taubera została tym raźem· Vera Schwan;, 
pamiętna Anna-Eliza z „Paganiniego", 40-letnia, znaj
dująca się w pełnym rozkwicie wokalnej formy. Bra
cia Rotterowie zapewnili imponującą przepychem 
scenografie;, z rozmachem nowy spektakl „Lehara
Taubera" rozreklamowali, no i 10 października 1929 
w teatrze Metropol odbyła się uroczysta premiera. 
Przyjęcie okazało się tym razem niesłychanie gorące, 
sukces był bezsporny, a melodie „Krainy uśmiechu" 
stały się w krótkim czasie wielkimi przebojami; 
„Twoim jest serce me" - pieśń, którą do końca życia 
Lehar uważał za swoją najlepszą i którą lubił naj
bardziej, „wejściowa" aria Su Czonga „U śmiech na 
twarzy", zabawny duet Mi i Gustawa „Moja miłość, 
twoja mHość", duet Lizy i Su Czonga „Przy herbatce, 
we dwoje". Zadziwiające było to, że wszystkie te 
arie i duety śpiewano już. przedeż w „Zóttym kafta-



nie" (tyle, że z innymi tekstami) i wtedy przeszły 
zupełnie niezauważone ... · Tauber nagrał na płyty 

wszystkie sw,oje pieśni z „Krainy uśmiechu" ·- nada
wano je nieustannie w berlińskim radiu, zresztą 

w ogóle obecny powrót Taubera do Berlina (po nie
dawnej chorobie, podczas której wielu spisywało 1: 0 

już na straty) okazał się absolutnym tryumfem. Bra
cia Rotterowie docenili to, płacąc mu gigantyczne 
honoraria i respektując jego życzenie, by wystawiać 
„Krainę uśmiechu" tylko sześć razy na tydzień dają c 
mu jeden wieczór odpoczynku. Dawni przyjaciele znów 
go z radością fetowali , kobiety obdarzały względami , 

pławił się w tym wszystkim z prawdziwą rozkoszą , 
póki na szpaltach gazet nie .nabrała rozgłosu nieprzy
jemna sprawa jego rozwodu. Ale to już inna historia 
- z · „Krainą uśmiechu" nie wiele mająca wspól
nego. 

Lehar natomiast przygotowywał się do uroczystości 
planowanych w związku z 60-leciem jego urodzin. 
Towarzyszyło tej rocznicy niebywałe zainteresowanie, 
ogromną sympatię wyzwoliło to jego święto , czemu 
zresztą trudno się było dziwić: Lehar był w owym 
czasie na pewno najpopularniejszym kompozytorem 
Europy, a kto wie, czy nie całego świata. Trudno to 
sobie dzisiaj uzmysłowić , ale statystyki wykazują np. 
że w Boże Narodzenie 1929 w Europie Srodkowej 500 
teatrów wystawiało jego operetki, w tym 200 scen 
grało „Krainę uśmiechu". Zdarzyło się także, iż w jed
nym tylko dniu - w niedzielę 17 listopada 1929 ~ 
w samym Berlinie odbyło się 9 przedstawień jego 
operetek ... We Wiedniu postanowiono uczcić urodziny 

Lehara w takim terminie, w jakim będz ie to dl a 
mistrza najdogodniejsze i ostatecznie uzgodniono 
wspólnie, że nastąpi to jesienią 1930, kiedy Lehar do
jedzie do Theater an der Wien. Na 20 września dy
rektor tego teatru, niegdyś wielki przyjaciel Lehara, 
później 'nieco z nim skłócony, Hubert Marischka za
planował „Krainę uśmiechu" we własnej, wspaniałej 
inscenizacji, prosząc jednocześnie Lehara o poprowa
dzenie pierwszych przedstawień , a Taubera i Verę 
Schwarz o zaśpiewanie ich popisowych partii. 

Na dwa dni przed premierą burmistrz Wiednia 
wydal uroczysty bankiet na cześć Lehara, na którym 
kompozy tor - jubilat musiał wygłosić mowę do kil
kuset osób, a późiej - co już znacznie mniej go wy
męczyło , poprowadził kompozytorski koncert urodzi
nowy, w wielkiej sali wiedeńskiego Konzerthaus. 
Grali Wiedeńscy Filharmonicy, a najpiękniejsze Le
harowskie arie śpiewali Tauber i Vera Schwarz. No, 
a potem już „Kraina uśmiechu" . Przyjmowano mistrza 
na podium Theater an der Wien niczym t ry~mfatora , 
i to tryumfatora, którego szczerze się kocha. Szalon a 
owacja, jaką skwitowano spektakl załagodził a 
wszystkie dawne waśnie; Lehar i Marischka uściskali 
się serdecznie na oczach publiczności, jak za daw
nych, dobrych lat, a Tauber również cieszył się z tego 
pojednania: znalkomita scer.a znów się przed nimi 
otwierała , a Wiedeń dosłownie ścielił się im do 
stóp ... 

(Fragmenty biografii Franciszka Lehara, 
przygotowywanej do druku przez PWM) 
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Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

Dyrektor Naczelny Sławomir Pietras 

Franz Lehar 
~ 

KRAINA USMIECHU 

Choreografia 
Barbara Golaska 

opera w 3 aktach 

Tekst 
Ludwig Herzer 
Fritz Lohner 

Przekład 

Krystyna Chudowolska 
Tadeusz Bursztynowicz 

Lech Terpiłowski 

Kierownictwo muzyczne 
Piotr Deptuch 

Reżyseria · 

Sławomir Żerdzicki 

Dekoracje 
Ryszard Kaja 

Przygotowanie chóru 
Jolanta Dota-Komorowska 

Maciej Wieloch 

WZNOWIENIE 17 LUTEGO 1995 

Kostiumy 
Barbara Wolniewicz 



Hrabia Ferdynand Lichtenfels 

Liza 

Hrabia Gustaw von Pottenstein 

Książę Su Czong 

Walc 
Renata Gorczak Jacek Ciok 
Ewa Jabłońska Jarosław Gorczak 

OBSADA 

Piotr Liszkowski 

Antonina Kowtunow 
Maria Załanowska 

Piotr Friebe 

Marek Bieniaszewski 
Sylwester Kostecki 
Michał Marzec 

Mi 

Czang 

Eunuch 

Służący 

Samuraje 
Bogdan Jabłoński, 

Dariusz Nowik Jacek Ciok 

Agnieszka Dondajewska 
Joanna Kubaszewska 
Danuta Trudnowska 

Marian Kępczyński 
Marek Moździerz 

Andrzej Ogórkiewicz 

Wiesław Bednarek 
Krzysztof Szaniecki 

Taniec z wachlarzami 
Dominika Antkowiak 
Violetta Jankowiak 

Violetta Jankowiak Artur Furtacz Jarosław Gorczak Roman Gorłow, Ewa Misterka 
Bogumiła Kaczmarczyk 

Ewa Misterka 

Pierwsza żona 

Druga żona 

Bogdan Jabłoński Artur Furtacz Paweł Kromolicki Koryfeje i zespół 
Paweł Kromolicki Jacek Miszczak Mirosław Urbaniak 

Bogumiła Kaczmarczyk 
Kinga Kokot 

Trzecia żona Violetta Jankowiak 
Ewa Misterka 

Magdalena Kossakowska 

Bogumiła Kaczmarczyk 
Magdalena Kossakowska 

Czwarta żona Ewa Jabłońska 
Violetta Jankowiak 

Uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, statyści 

Dyrygent 
Piotr Deptuch 
Antoni Gref 

soprany 
Ewa Boguszewska 
Józefa Francuziak 
Irina Filipowicz 

Barbara Grzywaczewska 
Barbara Jędrychowska 

Kornelia Kempa 
Joanna Kopeć 

Krystyna Lejman 
Jadwiga Łukaszewska 

Joanna Rejer-Kulikowska 
Małgorzata Retecka 

Karolina Sztuka 
Wiesława Urbaniak 
Violetta Zawadzka 

Sylwia Zwierzyńska 

I skrzypce 
Piotr Kostrzewski 

koncertmistrz 
Krzysztof Dastych 
z-ca koncertmistrza 
Giedy Jędrzejczak 

z-ca koncertmistrza 
Romuald Hejnowicz 

Teresa Zielątkiewicz-Ciesielska 
Maria Olszewska 

Dezydery Grzesiak 
Maria Bawolska 

Małgorzata Hadyńska 

Maria Matuszewska 
Tadeusz Kunysz 

Zbigniew Bronikowski 

CHÓR 
alty tenory 

Lidia Brych Marek Chmiel 
Joanna Chmielnicka Piotr Chmiel 

Krystyna Gumny Michał Gumienny 
Małgorzata Józefczyk Jan Mantaj 

Maria Kaczmarek Tolisław Wiśniewski 

Urszula Klawiter Jan Wower 
Maria Owczarzak Piotr Woźniak 
Beata Szafrańska 
Jolanta Uszyńska basy 
Danuta Kulcenty Lech Algusiewicz 

Małgorzata Wojciechowska Juliusz Gabryelski 
Jarosław Górczak 

Andrzej Just 
Witold Nowak 

Stanisław Olenderek 
Robert Rachuta 

Ryszard Staś 

ORKIESTRA 

II skrzypce 
wiolonczele Jerzy Stasik 

Ryszard Chmielewski Bożena Zimowska 

Stanisław Suchoń koncertmistrz 

Wiesław Ziółkowski Arkadiusz Broniewski 

Olga Hala z-ca koncertmistrza 

Danuta Radziszewska Antonina Górska 

Krzysztof Masłyk Ewa Pruchniewska 

Halina Farbotnik Agata Maruszczak 

Joanna Modzelewska Aleksandra Jóźwiak 

kontrabasy altówki 
Aleksander Rybkowski Franciszek Radziszewski 

Ryszard Hoppel Ryszard Kaczanowski 

Wojciech Gumny Krystyna Dymaczewska 

Bogumiła Kostek Jerzy Springer 

Agnieszka Sobieraj Stanisław Binek 
Józef Pszczółka 



harfa fagoty puzony 
Hanna Petruk Jan Janas Mirosław Miłkowski 

Dariusz Rybacki Edward Chmiel 
flety Andrzej Józefowicz Jacek Kasprzak 

Jerzy Pelc Tomasz Stanisławski 
Brygida Gwiazdowska-Binek waltornie 

Agnieszka Gandecka Witold Habdas tuba 
Kazimierz Kostyra Czesław Piechocki 

oboje Włodzimierz Kuzik 
Mariusz Dziedziniewicz Leszek Walkowiak perkusja 
Wiesław Markowski Ewa Kruszona Henryk Dycha 

Krzysztof Nowak Lucyna Sobieska 
Alina Stasińska trąbki Aleksandra Szymańska 

Leszek Kubiak Małgorzata Bogucka 
klarnety Stanisław Kwapisz Piotr Kucharski 

Lucjan Wiza Henryk Rzeźnik 
Kazimierz Budzik 

Inspektor orkiestry Krzysztof Mayer 
Michał Bolas Józef Pszczółka 

Asystent reżysera Asystent choreografa 
Krzysztof Szaniecki Zofia Stróżniak 

Dyrektor baletu Pedagog statystów 
Liliana Kowalska Józef Zieliński 

Przygotowanie solistów 
Katarzyna Kędzierska 
Lucyna Klockiewicz 

Krystyna Kujawa 
Wanda Marzec 

Rajmund Nowicki 

Inspicjenci Suflerzy 
Danuta Kaźmierska Izabella Kopiec 

Janina Zalewska Wadim Zorin 
Janusz Temnicki 


