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Szanowni Państwo, 

Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Pań
stwa na przedstawienie Krainy uśmiechu. Przygotowywaliśmy 
się do tej realizacji starannie, nie chcąc zawieść oczekiwań 
naszych widzów. Przedstawienie, które za chwilę Państwo 
zobaczą, to efekt pracy wszystkich zespołów Teatru: arty
stycznych, technicznych i administracyjnych. 

Do współpracy przy realizacji zaprosiliśmy wybitnych artystów, 
chcąc zapewnić arcydziełu Lehara jak najlepszą oprawę. 

Teatr muzyczny uległ w ostatnich czasach znacznym przeo
brażeniom . Jestem przekonana, że nasze przedstawienie 
wpisuje się w najnowsze trendy, przy jednoczesnym posza
nowaniu tradycji, i głęboko wierzę, że spotka się z Państwa 
życzliwym przyjęciem . 
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Mam zaszczyt zaprosić Państwa, po dwudziestu pięciu latach od ostatniej realizacji , na pre

mierę nowej inscenizacji Krainy uśmiechu Franza Lehara. To dla mnie wielka chwila , bo w te

atrze, w którym debiutowałem , pojawiam się w nowej roli. 

W muzyce uwertury można odnaleźć główne tematy muzyczne dzieła, zainscenizowanie 

więc prologu wydało mi się pokusą nie do odrzucenia. Prolog w sposób naturalny wymusza 

istnienie epilogu, o wprowadzenie którego pokusiłem się więc także . W naszej inscenizacji 

akcja rozpoczyna się i kończy kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, o których mowa w libretcie. 

Do prologu wykorzystujemy oczywiście muzykę uwertury i powtarzamy jej fragment, najbar

dziej naszym zdaniem odpowiedni , w epilogu. W obu tych częściach pojawia się postać 

Lizy von Pottenstein, głównej bohaterki melodramatu, która po powrocie z Chin została 

żoną Gustawa von Pottensteina. Tak więc patrzymy na historię miłości Lizy i Su Czonga jej 

oczami. 

Liza to kobieta niezwykle odważna , wręcz szalona. Któraż to kobieta z towarzystwa, bogata, 

sławna , uwielbiana przez wielu zdecydowałaby się rzucić wszystko i pojechać na koniec 

świata z miłości do mężczyzny? Liza, kiedy kocha, nie zgadza się na żaden kompromis. 

A gdy okazuje się , że człowiek , z którym chciała związać swój los jest inny niż się spodziewała, 

że rzeczywistość nie spełnia jej oczekiwań , postanawia wrócić do swojego świata . Ta porażka 

zdecyduje jednak o jej dalszym życiu. To, co się zdarzy później, nie będzie już ważne. Ważne 

będą tylko wspomnienia. 

Wszystkie operetki mają jedną zasadniczą trudność i nie waham się powiedzieć - wadę, 

a mianowicie nadmiar tekstów mówionych. Stąd też ingerencja z mojej strony; sporo jest 

skrótów, ale dzieło w żaden sposób nie traci na wartości. Nie została zatracona chronologia, 

zrezygnowałem tylko z pewnych „ornamentów", mało nośnych dla współczesnego widza, 

chyba że są one nieodzowne dla charakterystyki postaci, zwłaszcza postaci Eunucha. 

Posługuje się on specyficznym językiem, co przysparza dziełu kolorytu. 

W niewielkim natomiast stopniu kierownik muzyczny przedstawienia 1 Ja ingerowaliśmy 

w warstwę muzyczną. Drobne retusze dotyczą tylko finału drugiego aktu i początku 

trzeciego. Muzyka jest tak piękna , że trzeba po prostu pozwolić jej płynąć. Słychać w niej 

wpływy Giacoma Pucciniego i Richarda Straussa (wszak Lehar był dzieckiem swojej epoki) , 

urzekająca jest melodyka, którą określiłbym jako słowiańsko-włoską. No i wspaniałe jest u Le

hara wyczucie sceny: muzyka doskonale punktuje zwroty akcji i oddaje nastrój sytuacji. 

Najtrudniejszy do zrealizowania jest tzw. akt chiński. Z jednej strony zagraża „chińska cepelia", 

z drugiej - minimalizm. Operetka balansuje na granicy kiczu i genialności i ważne jest, żeby 

tę cienką linię pozostawić po właściwej stronie .. . 

Wierzę, że wspaniała muzyka, bardzo ciekawe libretto, talenty artystów, dyrygenta, 

scenografów, choreografa i mój skromny wkład reżysera złożą się na udaną całość , wobec 

której widzowie nie pozostaną obojętni. 
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Ukończył łódzką Akademię Muzyczną w 1982 roku, gdzie studiował śpiew pod 
kierunkiem prof. Zdzisława Krzywickiego. Debiutował w 1981 roku, jeszcze jako 
student, w łódzkim Teatrze Muzycznym rolą Michała w Miłości cygańskiej Lehara. 
Kolejne role w tym teatrze, znaczące dla jego kariery, to role: Poety w Poemacie 
księżycowym Czyża i Tewjego w polskiej prapremierze Skrzypka na dachu Bocka. 

Był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Wrocławskiej 
i Teatru Wielkiego w Poznaniu. Od 1992 roku jest solistą Opery Narodowej w War
szawie. Jest także laureatem wielu konkursów muzycznych, m.in. Festiwalu Arii 
i Pieśni im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, Konkursu wokalnego w Hertogenbosch 
w Holandii , Konkursu im. Marii Callas w Atenach. Występował na prestiżowych 

festiwalach operowych: w Xanten (Niemcy), Bregenz (Austria), Carcassonne (Francja), 
Wexford (Irlandia) , Beijing Music Festival (Chiny). 

W jego repertuarze znajduje się ponad 40 partii operowych, które wykonywał na całym 
niemal świecie: w krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce. Są tom.in. partie: Escamilla w Carmen 
Bizeta, Hrabiego de Sirieux w Fedorze Giordana, Alfia w Rycerskości wieśniaczej Mascagniego, Janusza w Halce 
i Miecznika w Strasznym dworze Moniuszki, Figara w Weselu Figara i tytułowa w Don Giovannim Mozarta, Apostoła 
Piotra w Quo vadis Nowowiejskiego, Sharplessa w Madame Butterfly i Scarpii w Tosce Pucciniego, Bartela w Cyruliku 
sewilskim Rossiniego, Faninala w Kawalerze srebrnej róży i Jokanaana w Salome Richarda Straussa, Orestesa 
w Elektrze Theodorakisa (prapremiera), Amonastra w Aidzie, Don Carlosa w Ernanim, Anckarstrćima (Renata) w Balu 
maskowym, Rodriga w Don Carlosie, partie tytułowe w operach Makbet, Nabucco i Rigoletto, Germonta w Traviacie 
Verdiego i tytułowa w Holendrze tułaczu oraz Amfortasa w Parsifalu Wagnera. 

Występował z orkiestrami Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, w Krakowie i w Warszawie. Wziął udział (z zespołem 
Opery Narodowej w Warszawie) w nagraniach płytowych Halki i Strasznego dworu Moniuszki (złote płyty) oraz Aidy 
Verdiego, z zespołem warszawskiego Teatru Roma - w nagraniu musicalu Koty Webbera (kolejna złota płyta), nagrał 
także trzy płyty solowe: Opera Arias, Taki piękny wieczór ... z utworami operetkowymi i musicalowymi oraz Ballady 
żeglarskie. 

Oddzielnym nurtem jego zainteresowań jest repertuar koncertowy; śpiewa pieśni Schuberta, Schumanna, Wolfa, 
Ravela, Czajkowskiego i Rachmaninowa, a także oratoria i kantaty Bacha, Haydna, Haendla, Brahmsa i Orffa. Ostatnio 
zajął się również reżyserią, a zrealizowany przez niego w Nowym Teatrze w Słupsku Skrzypek na dachu zebrał 
pochlebne recenzje i zyskał uznanie publiczności. 

Zwieńczeniem wieloletniej współpracy Zbigniewa Maciasa z Teatrem Muzycznym w Łodzi były i są kolejne wybitne 
kreacje: rola Carlinga w przedstawieniu Wiktoria i jej huzar Abrahama, Tewje w Skrzypku na dachu Bocka, tytułowa rola 
w musicalu Zorba Kandera, Jowisz w Orfeuszu w piekle Offenbacha oraz Don Kichot w musicalu Człowiek z La Manchy 
Leigha, za którą to rolę otrzymał w 1998 roku Złotą Maskę , nagrodę łódzkich dziennikarzy. W 2003 roku otrzymał tytuł 
Zasłużonego dla Miasta Łodzi. W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i prestiżowym medalem 
Gloria Artis. 

Ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Renarda 
Czajkowskiego. Dodatkowo kształcił się na kursie dla dyrygentów, prowadzonym 
przez Sergio Comissione i Michaela Carry w Mannes College of Music w USA. De
biutował z Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną w Poznaniu, z którą pracował do 1992 
roku, najpierw jako dyrygent, potem jako jej dyrektor naczelny i artystyczny. W tym 
samym czasie pracował także z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. W latach 1986-
-1988 był szefem-dyrygentem Orkiestry Radia i Telewizji w Pristinie w Jugosławii. 
Na początku lat 1990. był dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, w 1993 roku 
- kierownikiem muzycznym Operetki Warszawskiej, w latach 1994-1998 - dyrygen
tem Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, a w latach 1997-1998 - dyrygentem 
Teatru Wielkiego w Łodzi. W tym czasie współpracował także z Operą i Operetką 
w Krakowie, Operą Śląską w Bytomiu i Teatrem Muzycznym w Łodzi, a także z Orkiestrą 
Symfoniczną Filharmonii w Debreczynie na Węgrzech. Obecnie jest kierownikiem 

muzycznym naszej sceny. Współpracuje również z agencjami artystycznymi z Niemiec, Austrii , Szwecji i Hiszpanii. 

Ma w swoim repertuarze utwory muzyki symfonicznej, opery i operetki oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Dyryguje także 
utworami muzyki współczesnej. 
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Malarz i scenograf, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poz-

naniu (pracownia malarstwa doc. Norberta Skupniewicza). Lata 1989-2000 
_,_,~,,, 

w jego życiu artystycznym to okres teatralny, w tym czasie bowiem zreali

zował ponad sto scenografii dla teatrów w kraju i za granicą, m.in. we Francji, 

Niemczech, Brazylii, Argentynie, Izraelu i Egipcie, a wzajemne przenikanie 

się świata malarstwa i scenografii stało się jego rozpoznawalną artystyczną 

wizytówką. 

Zadebiutował jako scenograf w Teatrze Wielkim w Lodzi (Ernani Verdiego), 

póżniej współpracował m.in. z Polskim Teatrem Tańca - Baletem Poznań

skim. W latach 1995-98 był pierwszym scenografem Teatru Wielkiego w Poz

naniu. Współpracował z czołowymi polskimi scenami operowymi (Teatr 

Wielki w Warszawie, Teatr Wielki w Lodzi, Teatr Wielki w Poznaniu), dla których projektowa/ scenografię m.in. do Balu 

maskowego, Falstaffa, Ernaniego i Rigoletta Verdiego, Carmen Bizeta, Cyrulika sewilskiego Rossiniego, Don Pas

quale Donizettiego, Czarodziejskiego fletu Mozarta, Krakowiaków i górali Bogusławskiego i Stefaniego, Nędzy 

uszczęśliwionej Kamieńskiego, Skrzypka na dachu Bocka, Toski Pucciniego, Wolnego strzelca Webera. Był także 

autorem kostiumów do przedstawień Czarodziejskiego fletu Mozarta, Borysa Godunowa Musorgskiego i Traviaty 

Verdiego i wielu innych. Stworzył scenografię do przedstawień wielu baletów, m.in. do Dziadka do orzechów i Jeziora 

łabędziego Czajkowskiego, Gise/le Adama, Greka Zorby do muzyki Theodorakisa, Pana Twardowskiego Różyckiego, 

Popołudnia fauna Debussy'ego i Romea i Julii do muzyki Berlioza. Współpracował także z teatrami dramatycznymi 

(Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr im. Jaracza w Łodzi , Teatr Lubuski w Zielonej Górze, Teatr Polski we Wroc

ławiu i inne). 

Z latami coraz ważniejszą rolę spełnia w jego spektaklach kostium. Wypracował swój własny, niepowtarzalny styl , 

jego kostium jest natychmiast rozpoznawalny. Jest kontynuatorem idei „malarskiego" kostiumu Zofii Wierchowicz 

i Krzysztofa Pankiewicza; nadrzędnązasadąjest wierne przeniesienie malarskiej wizji szkicu na scenę . 

Od lat jego drugą pasją jest malarstwo. Zajmuje się również grafiką, rysunkiem, architekturą wnętrz (m.in. za

projektował niektóre wnętrza Starego Browaru w Poznaniu) , i lustracją książkową. Tworzy także plakaty, najczęściej 

do własnych spektakli. Miał liczne wystawy indywidualne, m.in. w Krakowie, Łodzi , Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 

oraz poza granicami kraju: w Austri i, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt 

Petersburgu, laureat Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku 

i w Stuttgarcie. W latach 1991-1995 był dyrektorem baletu Opery na Zamku w Szcze

cinie. Począwszy od 1996 roku pracował jako tancerz w teatrach w Niemczech (w Er

furcie, Berlinie, Kilonii) , oraz w 2002 roku jako choreograf w Opernhaus w Erfurcie. 

Gościnnie jako choreograf współpracował z Teatrem Wielkim - Operą Narodową 

w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi , Teatrem Wielkim w Poznaniu. Jako peda

gog pracował w Operze Wrocławskiej. Jego choreografia do Popołudnia fauna 

zyskała bardzo wysoką ocenę na festiwalu poświęconym Wacławowi Niżyńskiemu, 

zorganizowanym przez Theatre de !'Espace de Pierre Cardin w Paryżu . Dla Opery 

na Zamku w Szczecinie przygotował choreografię do Skrzypka na dachu Steina 
-........_~__..__~~-

i Bocka, Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego i My Fair Lady Loewego, był reżyserem i autorem choreografii do ope-

ry Mądra Orffa, wystawionej przez Teatr Wielki w Łodzi oraz Pięciu małych oper dla dzieci do muzyki polskich 

kompozytorów współczesnych , wystawionych na zamówienie UNESCO w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jest auto

rem wielu spektakli baletowych; są tom.in.: Bhakti do muzyki hinduskiej (Sankt Petersburg, 1987), Mozart i Salieri do 

muzyki Mozarta (Warszawa, 1993), Tolerancja w 13 obrazach do muzyki kompozytorów współczesnych czy El spirito 

del bandoneon do muzyki Piazzolli (Erfurt 2002). 
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Ukończyła Wydział Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

w Łodzi. W latach 1968-1972 pracowała jako asystent scenografa w Teatrze 

im. Stefana Jaracza w Łodzi . Asystowała przy powstawaniu scenografii do ponad 

50 premier, a także realizowała swoje pierwsze samodzielne projekty (Placówka, 

Łeztern, Noc dwudziesta). W latach 1975-2001 pełniła funkcję etatowego 

scenografa Teatru Muzycznego w Łodzi , gdzie zrealizowała swoje projekty do 

blisko 40 premier. Przedstawienia łódzkiego Teatru Muzycznego z jej scenografią 

(m.in. do Barona cygańskiego i Zemsty nietoperza Straussa) oglądali widzowie 

nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Holandii. Współpracuje 

z Teatrem Wielkim w Łodzi. Stworzyła tam scenografie m.in. do: Don Pasquale 

Donizettiego, Czarodziejskiego fletu Mozarta, Zamku na Czorsztynie, czyli Bojo-

mira i Wandy Kurpińskiego , Księżniczki czardasza Kalmana, Krakowiaków i górali Stefaniego i Halki Moniuszki. 

Tworzy też scenografie dla innych teatrów muzycznych i dramatycznych, m.in. dla scen Poznania, Bydgoszczy, 

Zielonej Góry, Szczecina, Kosza 11na, Słupska i Lublina. Dla Nowego Teatru w Słupsku przygotowała kostiumy 

do sztuki Lucjana Rydla Betlejem polskie oraz scenografię do musicalu Bocka Skrzypek na dachu i do przedsta-

wienia Sofokles - Edyp i Antygona. Dla Teatru Muzycznego w Lublinie zrealizowała scenografie m.in. do: Skrzypka 

• 

na dachu Bocka, Zemsty nietoperza Straussa, baletu Pawłowskiego Królewna Śnieżka oraz Amadeusa Shaffera. e 
Dla teatru w Tbilisi przygotowała dekoracje i kostiumy do Pericholi Offenbacha. W latach 1984-1992 współpracowała 

E z łódzkim oddziałem Telewizji Polskiej przy realizacji spektakli Teatru Telewizji , teledysków, programów muzycznych, 

K poetyckich i publicystycznych (Zbliżenia„„ Klub Teatralny, Na wielkiej scenie). Zajmuje się też realizowaniem wy-

1 staw o tematyce scenograficznej. W Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowała wystawę z okazji jubileuszu 

E trzydziestolecia pracy artystycznej Wojciecha Jerzego Hasa, nagrodzoną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

R Od wielu lat jest członkiem Sekcji Scenografów Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Z okazji ju

T bileuszu 60-lecia istnienia Teatru Muzycznego w Łodzi została odznaczona Medalem Ministerstwa Kultury i Dzie-
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dzictwa Narodowego za zasługi dla kultury polskiej. 

Dyrygent i chórmistrz, absolwent liceum muzycznego (klasa fortepianu, fa

gotu i organów) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie 

akompaniamentu prof. Rajmunda Ambroziaka. W latach 1972-1973 współpra

cował z chórem Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1973-1978 jako muzyk orkie

strowy i korepetytor współpracował z Teatrem Nowym w Łodzi (Kubuś Fatalista 

i jego pan, Apetyt na czereśnie, Operetka, Cień, Dialogus de passione) . Od roku 

1974 związany jest z Teatrem Muzycznym w Łodzi , początkowo jako korepetytor 

solistów, póżniej {od 1975 roku) - jako kierownik chóru. Pracował przy realizacji 

kilkudziesięciu przedstawień , w tym także jako asystent kierownika muzycznego, 

kierownik muzyczny (Gigi Loewego, Siostrunie Goggina, Przeboje musicalu, 

Skrzypek na dachu Bocka w reżyserii Jana Szurmieja) i dyrygent (My Fair 

Lady Loewego, Me and My Girl Gaya, Skrzypek na dachu Bocka w reżyserii 
Marii Fołtyn) . W latach 1989-1990 prowadził amatorski chór Harmonia, w latach 1992-1994 przygotował muzycznie 

i poprowadził na tournees po Europie ponad 300 przedstawień Musical Classics i Webber Gala. Współpracował • 

także z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, gdzie w latach 1997-1998 był kierownikiem muzycznym przedstawienia 

Siostrunie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i dwukrotnie - odznaką Zasłużony Działacz Kultury. 
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Hrabia Ferdynand Lichtenfels generał 
ANDRZEJ FOGIEL, ANDRZEJ ORECHWO 

Liza jego córka 
KAMILA CHOLEWIŃSKA, ANNA DZIONEK, ANNA WALCZAK 

Hrabia Gustaw von Pottenstein porucznik kawalerii 
TOMASZ RAK, DARIUSZ TARASZKIEWICZ 

Baronowa jego ciotka 
ANNA BORZYSZKOWSKA, HALINA PITRY-PTASZEK 

Książę Su-Czong 
KRZYSZTOF BEDNAREK, SZYMON JĘDRUCH, SYLWESTER KOSTECKI 

Czang jego ojciec, mandaryn 
BARTOSZ GAJDA, PIOTR KOWALCZYK 

Mi siostra Su Czonga 
ALEKSANDRA DRZEWICKA, AGNIESZKA GABRYSIAK, SYLWIA STRUGIŃSKA 

Eunuch dozorca haremu 
MACIEJ MARKOWSKI, JANUSZ SKONECZNY 

Fu Li sekretarz 
CZESŁAW DRECHSLER 

Gość I 
PIOTR ROSIK, BOGDAN SOKOŁOWSKI 

Gość li 
KRZYSZTOF MARTFICKI, WALDEMAR WOJTOWICZ 

Lokaj 
JANUSZ BERNAT 

Panna I 
DOMINIKA CZARNECKA, KATARZYNA WÓJCIK 

Panna li 
KATARZYNA GAŁĄZKA, BEATA STANKIEWICZ 

Panna Ili 
AGATA OSTROWSKA, EWA PIETRAS 

Panna IV 
ANNA DRECHSLER, URSZULA TOMASZEWSKA 

Dwaj mandaryni 
CZESŁAW DRECHSLER, BOGDAN SOKOŁOWSKI 

Chiński służący 

ROBERT RZEŚNY 

Pokojówki 
KAROLINA REJNUS, ANGELINA WIELICZKO 

Służący 

KRZYSZTOF BACZYŃSKI, ROBERT SARNECKI 

Eunuchy 
TOMASZ ANTOSZCZYK, JAKUB BŁASZCZYK 

Cztery żony (kwiaty) 
MARTA ANDRZEJOWSKA, DOMINIKA ANTOSZCZYK, DAGMARA JAGODZIŃSKA, EWA OLSZEWSKA 

Cztery zmysły 
KAMILA GRĘDKIEWICZ, ILONA GUMOWSKA, MARTA SZYCHOWSKA, PAULINA WOCH (gimnastyczki) 

w roli Lizy von Pottenstein 
DANUTA ŁOPATÓWNA, ELŻBIETA WALASZCZYK 

Dziecko 
JULIA ROSIK 

CHÓR• BALET• ORKIESTRA TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 
Dyrygenci 

LESŁAW SAŁACKI 

ROMAN PANIUTA 
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PROLOG 

AKTi 
Akcja rozgrywa się w 1912 roku. 
W rezydencji hrabiego Lichtenfelsa w Wiedniu odbywa się przyjęcie z okazji zwycię

stwa córki hrabiego, Lizy, w turnieju jeździeckim . Wśród oficerów podziwiających 

urodę i odwagę hrabianki jest takźe jej najbliższy przyjaciel , Gustaw von Pottenstein. 

Gustaw kocha Lizę i ma zamiar jej się oświadczyć. Ale właśnie dzisiaj Liza odbiera 

mu złudzenia ; ceni sobie przyjaźń Gustawa, ale nie kocha go i nie wyjdzie za niego 

za mąż. Gustaw zdaje sobie sprawę , że odmowa spowodowana została fascynacją 

dziewczyny księciem Su Czongiem, chińskim posłem w Wiedniu. Wszyscy wiedzą 

o ich wzajemnym zauroczeniu . Książę przesłał Lizie cenną figurkę Buddy. Teraz 

przychodzi , by jej złożyć gratulacje. Jego zagadkowa, wiecznie uśmiechnięta twarz 

człowieka Wschodu nie wyraża żadnych uczuć, choć książę przeżywa właśnie wielki 

dramat (Uśmiech na ustach na dobre i złe). Książę, zakochany w Lizie, obawia się , 

że jego uczucie może zostać nieodwzajemnione. Tymczasem Liza kocha Su Czonga, 

choć boi się , nawet sama przed sobą, do tego przyznać. Chcąc ukryć zmieszanie, 

przyrządza swojemu gościowi herbatę. Ich rozmowa staje się dyskretnym flirtem 

(Herbatka sam na sam). 

Zachwycone obecnością egzotycznego gościa młode panienki słuchają opowieści Su 

Czonga o tym, jak wyznaje się miłość w jego ojczyźnie. 

Sekretarz poselstwa przynosi wiadomość, że książę musi natychmiast wracać do 

Chin; ma oficjalnie zostać ogłoszony następcą tronu. Wobec perspektywy rozstania 

Liza nie kryje już swojego uczucia. Oboje wyznają sobie miłość i razem opuszczają 

Wiedeń . 

• 



• 

AKT li i Ili 
W pałacu na wyspach Nefrytu lud uroczyście wita Su Czonga i prosi go o przy

jęcie złotego płaszcza - symbolu władzy królewskiej. Mandaryn Czang, oj

ciec Su Czonga, przypomina mu, że zgodnie z tradycją następca tronu ma 

poślubić cztery chińskie księżniczki. Książę wie, że musi poddać się jego 

woli. Wprawdzie te małżeństwa będą dla niego tylko formalnością, ale muszą 

zostać zawarte. Liza zostanie piątą żoną i nie może być traktowana tak jak 

w Europie. Tutaj mężczyzna jest panem i władcą i tylko w samotności książę 

może powiedzieć to, co naprawdę czuje (Twoim jest serce me). 

Mi , siostra Su Czonga, buntuje się przeciwko chińskim obyczajom; pragnie 

ubierać się jak Europejka (Salon mody pod pagodą). 

Liza jest szczęśliwa w pałacu książęcym , czuje jednak pewien niepokój , 

przebywając w obcym dla niej świecie . Spokój odzyskuje dopiero w obecności 

Su Czonga (Kto dał nam klucze do miłości bram). 

Gustaw, który przybył z Europy, przy pomocy Eunucha przedostał się do 

pałacowego ogrodu, by potajemnie porozmawiać z Lizą. Chce ją ostrzec 

przed tym, co ją czeka i nakłonić do powrotu. Ale na razie - zachwycił się 

Mi. Nie bardzo może się z nią porozumieć, ale próbuje (Moja miłość - twoja 

miłość) ... 

Liza cieszy się ze spotkania z Gustawem, ale nie wierzy w opowieści o czte

rech żonach. Pyta o to Su Czonga, lecz książę nie może zaprzeczyć. I chociaż 

zapewnia Lizę , że poślubi je tylko dla zachowania pozorów, że kocha tylko ją, 

Liza czuje się oszukana i upokorzona. Prosi Su Czonga, by pozwolił jej odejść , 

ale książę odmawia. Tutaj on jest panem, a kobieta musi podporządkować się 

jego woli. 

W pałacu rozpoczynają się przygotowania do uroczystości zaślubin Su Czon

ga z chińskimi księżniczkami. 

Gustaw i Mi przygotowują ucieczkę Lizy. Uciec będzie trudno, bo książę strze

że Lizy jak oka w głowie . Eunuch przeprowadza Gustawa potajemnymi 

przejściami. Liza i Gustaw namawiają księżniczkę na wyjazd do Europy, ale Mi 

wie, że jej miejsce jest tutaj . Za drzwiami jednak czeka książę . Wie o ucieczce, 

ale zrozumiał , że Liza nie może zostać w obcym dla niej świecie , że nigdy 

nie będzie tu szczęśliwa. Z bólem pozwala jej odejść. Liza i Gustaw mogą 

bezpiecznie wrócić do Europy, a Su Czong i Mi zostają samotni. 

EPILOG 
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FRANZ LEHAR (1870-1948) 

Franz Lehar senior po ukończeniu stażu jako muzyk orkiestrowy w Theater an der Wien i sierżant 
wojskowej orkiestry został kapelmistrzem przy 30. pułku piechoty. Ożenił się z młodszą od siebie o 10 • 
lat Krystyną Neubrandt, córką węgierskich mieszczan. Wkrótce młodej parze urodził się (30 kwietnia 
1870 roku) syn Franz, przyszły kompozytor Krainy uśmiechu, Wesołej wdówki i Carewicza. Młody 
Lehar wraz z ojcowskim pułkiem i jego orkiestrą przemieszczał się po terenach c.k. monarchii. Grał 
na skrzypcach, przysłuchiwał się próbom, więc to, że będzie muzykiem, stawało się oczywiste. Ojciec 
zapisał go do konserwatorium w Pradze. W lipcu 1888 roku, po uzyskaniu dyplomu, młody Franz przyjął 
posadę koncertmistrza w orkiestrze połączonych teatrów Barmen-Elberfeld. Parę miesięcy póżniej grał 
przy pulpicie pierwszych skrzypiec w ojcowskiej orkiestrze, a rok później - w Losonczu na Węgrzech 
- został najmłodszym wojskowym kapelmistrzem c.k. armii. W tymże Losonczu organizował wieczory 
muzyki kameralnej i koncerty oratoryjne, udzielał lekcji śpiewu i gry na skrzypcach, opracowywał 
partytury klasyków na użytek orkiestr wojskowych. Zajmował się także komponowaniem: skomponował 
operę Kirasjer, której libretto napisał zawiadowca stacji w Losonczu, później drugą, Rodrigo, do tekstu 
zaprzyjaźnionego porucznika, a oprócz tego marsze, walce, fantazje skrzypcowe i pieśni, które rozsyłał 
do wydawców w całej Europie. 

W 1894 roku został kapelmistrzem marynarki w austriackim porcie wojennym Pula. Poznał tam Feliksa 
Falzariego, który został jego librecistą. Wspólnie napisali operę Kukułka, wystawioną dwa lata później 
przez teatr w Lipsku. 

W 1898 roku, po śmierci ojca, został, jako jego sukcesor, kapelmistrzem 3. pułku piechoty w Buda
peszcie. W następnym roku wystawiono Kukułkę w Operze budapeszteńskiej . 

W listopadzie 1899 roku przeniósł się Lehar do Wiednia. Postanowił pozyskać do współpracy pierw
szorzędnego librecistę i udało mu się namówić do tego Leo Steina, mającego już w swoim dorobku 
m.in. Wiedeńską krew Straussa i Ba/ w operze Heubergera. Obaj pracowali nad operetką Druciarz, 9 
kiedy Wilhelm Karczag, nowy dyrektor Theater an der Wien, zaangażował Lehara jako kapelmistrza 
do swojego teatru. Na polecenie szefa Lehar zaczął pisać muzykę do kolejnej operetki - Kobietek 
wiedeńskich z librettem dziennikarza Ottokara Tann-Berglera i aktora Emila Noriniego. Po premierach 
obu dzieł prasa z zadowoleniem odnotowała pojawienie się po długiej przerwie muzyka, który umie 
pisać operetki, a po premierze Wesołej wdówki Theater an der Wien (i sam Lehar) przestał mieć kło-
poty finansowe na długie lata. 

Twórczość Lehara podzielić można na dwa okresy. W pierwszym napisał 25 operetek, z których naj
popularniejsze, obok Wesołej wdówki, to: Hrabia Luxemburg, Cygańska miłość, Ewa, Skowronek, Biały 
mazur i Frasquita. Były to utwory nieodbiegające jeszcze, przynajmniej tematycznie, od tego, co wtedy 
w operetce obowiązywało. Drugi okres, tzw. dramatyczny lub „tauberowski" - od nazwiska śpiewaka 
Richarda Taubera, przyjaciela Lehara, dla którego pisał on główne partie tenorowe, reprezentują: 
Paganini (tu po raz pierwszy nie ma szczęśliwego zakończenia), Carewicz, Fryderyka, Kraina uśmiechu 
i ostatnie dzieło - Giuditta, wystawiona w Wiener Staasoper. 

Okres ,,tauberowski", uważany na ogół za najpiękniejszy i najbardziej dojrzały w twórczości Lehara, 
przyniósł arcydzieła gatunku, ale i sparaliżował twórczą inwencję kompozytora. Lehar, który uznał , • 
że znalazł ideał w postaci Taubera, przestał przykładać wagę do jakości libretta i charakteru postaci. 
Nastąpił wczesny twórczy kryzys; przez ostatnich 14 lat życia Lehar niczego nie napisał. 



• 
W 1935 roku został właścicielem wydawnictwa muzycznego Glocken Verlag. Aktywnie 
działał też w rozmaitych stowarzyszeniach i związkach artystycznych . 

Po pierwszych triumfach nazistów w Europie Lehar nie emigrował, jak większość niemiec
kich i austriackich artystów tamtego czasu, lecz zamieszkał w swojej posiadłości w Bad 
lschl. Podziw Hitlera dla muzyki kompozytora (Lehar został przez niego odznaczony 
Medalem Goethego) prawdopodobnie ocalił życie jego żonie Zofii, z pochodzenia Żydówce. 
Jego przyjaciel , librecista Fritz Lohner, zginął w komorze gazowej Auschwitz-Birkenau. 
Muzyk nigdy nie wystąpił otwarcie przeciw nazistowskiemu reżimowi. Zmarł w swojej willi 
w Bad lschl w 1948 roku. 

Franz Lehar 
DZIEŁA 

38 operetek, między innymi : 
Wiedeńskie kobietki (Wiener Frauen) , 21 listopada 1902, Theater an der Wien, Wiedeń 
Druciarz (Der Rastelbinder), 20 grudnia 1902, Carl-Theater,Wiedeń 

Małżonek bogów (Der Gottergatte) , 20 stycznia 1904, Carl-Theater, Wiedeń 
Małżeństwo dla żartu (Die Juxheirat) , 21 grudnia 1904, Theater an der Wien, Wiedeń 
Wesoła wdówka (Die /ustige Witwe) , 30 grudnia 1905, Theater an der Wien, Wiedeń 
Książątko (Das FDrstenkind) , 7 października 1909, Johann-Strauss Theater, Wiedeń 
Hrabia Luxemburg (Der Graf von Luxemburg) , 12 listopada 1909, Theater an der Wien, Wiedeń 
Cygańska miłość (Zigeuner/iebe), 8 stycznia 1910, Carl-Theater, Wiedeń 
Ewa (Eva) 24 listopada 1911, Theater an der Wien, Wiedeń 
Nareszcie sami (End/ich al/ein), 30 stycznia 1914, Theater an der Wien, Wiedeń 
Astronom (Der Sterngucker) , 14 stycznia 1916, Theater an der Wien, Wiedeń 
Skowronek (Wo die Lerche singt) , 4 lutego 1918, Kónigliche Oper, Budapest 
Biały mazur (Die blaue Mazur) , 28 maja 1920, Theater an der Wien, Wiedeń 
Frasquita, 12 maja 1922, Theater an der Wien, Wiedeń 
Cło-Cło, 8 marca 1924, Burgertheater, Wiedeń 
Paganini, 30 października 1925, Johann Strauss-Theater, Wiedeń 
Carewicz (Der Zarewitsch), 21 lutego 1927, Metropol-Theater, Berlin 
Fryderyka (Friedericke) , 4 października 1928, Metropol-Theater, Berlin 
Kraina uśmiechu (Das Land des Lachelns) , 10 października 1929, Metropol-Theater, Berlin 
Piękny jest świat (Schón ist die Welt) , 3 grudnia 1930, Metropol-Theater, Berlin 
Giuditta, 20 stycznia 1934, Wiener Staatsoper 

5 oper 
Kirasjer (niewystawiona) 
Rodrigo, 1893 (niewystawiona) 
Kukułka (Kukuschka), 1896 
Tatiana (nowa wersja Kukułki) , 1905 
Garaboncias Diak (nowa wersja Cygańskiej miłości) , 1943 

muzyka do filmów 
Był sobie walc (Es war einmal ein Wa/zer),1932 
Wielka księżna Aleksandra (GrossfDrstin Alexandra) ,1 934 

pieśni, tańce, marsze 

Krainę uśmiechu kilkakrotnie przenoszono na ekran. Ekranizacja z 1952 roku jest dla nas szczególne ważna : 

w roli Su Czonga wystąpił Jan Kiepura, w roli Lizy - Marta Eggerth. Planowana była takźe ekranizacja z ko
lejnym słynnym polskim śpiewakiem Wiesławem Ochmanem i Teresą Stratas jako Lizą. Niestety, nie udało 
się zrealizować tego pomysłu. 
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Kiedy w 1896 roku teatr w Lipsku postanowił wystawić operę Kukułka, jej kompozytor, 
26-letni Franz Lehar zdjął wojskowy mundur i zrezygnował z dobrze płatnego stanowiska 
kapelmistrza marynarki w austriackim porcie wojennym Pula. Zrealizował swe marzenie: 
Kukułka była jego trzecią operą (wcześniejsze to Rodrigo oraz Kirasjer) , ale pierwszą, 

którą zainteresował się teatr. Po lipskiej prapremierze prasa p isała o oryginalnym talencie 
kompozytora, którego przed kurtynę wywołano pięć razy, ale dzieło nie odniosło sukcesu. 
Z tantiem Lehar otrzymał 51 guldenów, wydał w Lipsku trzy razy więcej, zastawiając w lom
bardzie dewizkę, szpilkę do krawata oraz pierścionki. Musiał więc prosić rodziców o wsparcie 
finansowe, a trzy miesiące później znów przywdział mundur. Na szczęście wędrując od 
pułku do pułku , w 1899 roku przeniósł się do Wiednia. I wkrótce podbił miasto swymi mar
szami , a zwłaszcza walcem Złoto i srebro. A co najważniejsze , rozpoczął przygodę z tea
trem. W 1902 roku niemal równocześnie wystawił na dwóch scenach Wiednia operetki: 
Kobietki wiedeńskie oraz Druciarz. Pierwszą zagrano 69 razy, druga osiągnęła liczbę 225 
przedstawień . Lehar definitywnie porzucił orkiestry wojskowe, wydawało się , że odnalazł 

powołanie . Trzy lata później, w 1905 roku, dał przecież światu jedno z największych arcy
dzieł w historii operetki - Wesołą wdówkę. 

Franz Lehar miał wówczas 35 lat i w niczym nie przypominał wiecznie zadłużonego , dawnego 
„Lanziego", jak nazywali go najbliżsi. Stał się człowiekiem zamożnym , pracował sumiennie, 
dostarczając wiedeńskim scenom kolejne operetki. Nie wszystkie były tak udane jak Wesoła 
wdówka, ale niektóre (Hrabia Luksemburg, 1909, Cygańska miłość, 1910, Ewa, 1911) dały 
publiczności to, co lubiła od dawna: salonowe flirty, cygański koloryt, a zwłaszcza bogaty 
zestaw melodii. Ale operetka za sprawą Lehara zmieniała się , zwłaszcza muzycznie. Krytycy 
po Hrabim Luksemburgu wybrzydzali, co prawda, że nie ma w nim nic poza „walcami , od 
dawna już znanymi bywalcom operetki", wystarczy jednak wsłuchać się w muzykę Lehara, 
by dostrzec, że pełna jest śmiałych rozwiązań brzmieniowych. Skrzypce śpiewają na nigdy 
dotąd nie osiąganych wysokościach , instrumenty dęte odkrywają nieznane wcześniej 
możliwości sonorystyczne, a ozdobne dźwięki fletów ciekawie łączą się z glissandami harf. 

Lehar nie był zapatrzony w wielkich wiedeńskich poprzedników, lecz słuchał tego, co tworzą 
współcześni mu kompozytorzy. Przede wszystkim dawała o sobie znać nieodwzajemniona 
miłość do opery. Giacoma Pucciniego wielbił, przyjaźń zadzierzgnięta w 1913 roku trwała do 
śmierci włoskiego mistrza. „Franz zaprosił mnie kiedyś wraz z żoną na kolację - wspominał 

po latach w „Neue Zurcher Zeitung", brat Lehara, Anton . - Jedynym gościem oprócz nas był 
Puccini. Franz mówił słabo po włosku . Puccini znał ledwie parę słów po niemiecku, ale już 
podczas jedzenia obaj mistrzowie zabawiali się nie rozmową, lecz przypominaniem sobie 
nawzajem tematów ze swych oper i operetek. 
Nucili je, komentowali, po czym siedli do forte
pianu. Pucicni grał prawą ręką, Lehar lewą do
bierał cudowną, często zabawną harmonię, 

puccinizmy i leharyzmy podawali w niezwykle 
oryginalnej szacie dźwiękowej". 

Mistrzem Lehara był też Richard Strauss, choć 
nie wszystko u niego potrafił zaakceptować. 

Inspiracje muzyką obu kompozytorów odna
leźć można zwłaszcza w utworach, jakie skom
ponował w ostatnim okresie. Stworzył wów
czas pięć liryczno-dramatycznych dzieł boga
tych muzycznie, a oddalonych od ideału operet
kowego: Paganini (1925) , Carewicz (1927), Fry
deryka (1928), Kraina uśmiechu (1929) oraz .__r.' 
Giuditta (1934). Wszystkie powstały dla znako
mitego niemieckiego tenora Richarda Taubera, 
którego poznał w 1924 roku. Szybko nawiązała 
się między nimi nić przyjaźni i porozumienia, 
która sprawiła, że Tauber został gwiazdą 

światowego formatu , Lehar zaś umocnił się na 
pozycji najwybitniejszego twórcy operetki. 

Lehar potrafił dostrzec, że świat zmienił się po 
zakończeniu I wojny światowej . Wiedeń stracił c:'liii!ll,_„ 
czar i potęgę, muzyczną stolicą stał się zaś 

Franz Lehar i Richard Tauber, Zurych, 1947 

• 
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Berlin, ale tam od klasycznej operetki bardziej zaczęto cenić rewię i jazzujące rytmy. 
Talent Lehara uchronił go zarówno od bezowocnego powielania dawnych wzorów, 
jak i od ślepego podążania za modą. Wszystkie tzw. „tauberowskie" operetki Lehara 
oparte są na tym samym schemacie konstrukcyjnym. Najpierw na scenę zostaje 
wprowadzona bohaterka , dopiero póżniej on, czyli Richard Tauber. W połowie 
drugiego aktu zostawał sam na scenie. Orkiestra rozpoczynała przygrywkę od 
fortissimo, a po krótkiej pauzie rozbrzmiewał urzekający głos Taubera w rzewnej 
melodii. Tak jest i w Krainie uśmiechu, gdzie w drugim akcie niemiecki tenor otrzymał 
od Lehara wielki przebój „Twoim jest serce me". Równie charakterystyczne jest m 
pozbawiony happy endu finał, przy czym to zawsze bohater poświęca swe uczucie ~ 
dla sztuki (Paganini, Fryderyka) , dla ojczyzny (Carewicz) lub dla szczęścia ukochanej 
kobiety (Kraina uśmiechu). 

Mimo takiego schematu , w którym numery muzyczne można by poprzekładać 
z jednego utworu do drugiego, nie czujemy, że Lehar się powtarza. Sprawiła 
to jego muzyka, pełna pomysłów melodycznych i zaskakujących rozwiązań 

instrumentacyjnych. W Krainie uśmiechu znać też , kogo cenił najbardziej. Bliska jest 
jej Turandot Pucciniego, której akcja także rozgrywa się w Chinach. Nie ma jednak 
mowy o naśladownictwie , choć prapremiera Krainy uśmiechu odbyła się pięć lat 
po śmierci zmarłego w 1924 roku Pucciniego, to obaj pracowali równolegle. Kraina 
uśmiechu jest bowiem przeróbką wcześniejszej operetki Żółty kaftan, wystawionej 
bez powodzenia w 1923 roku. Nowi autorzy libretta Ludwig Herzer i Fritz Lohner 
-Beda dokonali przeróbek w pierwotnym tekście Victora Leona, zamieniając 

zabawną opowieść w liryczny melodramat. Beda dostrzegł też w finale pewien krótki 
motyw i namówił kompozytora, by rozbudować go w najważniejszą arię Su Czonga. 
Generalnie jednak Lehar nie pisał muzyki od nowa. Tym ciekawsza jest konstatacja, 
że rozpoczynająca drugi akt scena uhonorowania księcia żółtym kaftanem ma klimat 
jakże podobny do partii chóralnych w Turandot. 

W Krainie uśmiechu można też dostrzec inspiracje muzyką Richarda Straussa. 
Niemiecki kompozytor wydobył paletę dźwiękowych możliwości z orkiestry 
symfonicznej , a swe doświadczenia przeniósł na grunt opery w Salome i Elektrze. 
Począwszy jednak od Kawalera srebrnej róży, przywrócił prymat głosowi ludzkiemu 
i melodii. Rozrzedził tkankę orkiestrową, nadając akompaniamentowi cudowną 
lekkość. Podobnie brzmi orkiestra w Krainie uśmiechu, by wspomnieć choćby duet 
Lizy i Gustawa w I akcie lub duet Lizy i Su Czonga w li akcie. Straussowskie w cha
rakterze są finały aktów, w których Lehar nie kusi widza urokliwą melodią, lecz 
doprowadza do dramatycznej kulminacji akcji , jednak w muzyce na plan pierwszy 
wchodzi długimi , płynnymi frazami delikatny sopran. W klimacie oper Straussa 
utrzymany jest też nostalgiczny Ili akt Krainy uśmiechu. Liza i Su Czong rozumieją, 

że prawdziwa miłość wymaga poświęceń , ale liryczny nastrój przerywa - tak jak 
Zerbinetta w Ariadnie na Naxos - księżniczka Mi, z którą flirtuje Gustaw (duet „Zig , 
zig, zig"). 

Marzenia o operowym sukcesie usiłował ziścić Lehar w skomponowanej po Krainie 
uśmiechu Giuditcie. Jej prapremiera odbyła się w styczniu 1934 roku w wiedeńskiej 
Staatsoper, w głównej roli męskiej wystąpił Richard Tauber, mając za partnerkę 
słynną Jarmilę Novotną. Był entuzjazm, bisy, kwiaty, laurowe wieńce i przekonanie, 
że kompozytor w trakcie tworzenia czuł się zbyt skrępowany. Chciał udoskonalić 

harmonię, wzbogacić instrumentację , przez to jego muzyka straciła naturalny 
wdzięk. Odżywała jedynie wówczas, gdy Lehar pozwalał swobodnie płynąć swym 
melodiom. 

Po Giuditcie Lehar nic więcej nie skomponował. Tak więc nie zostawił światu 

wymarzonej, wielkiej opery, dał natomiast pozornie błahe operetki , które muzyczną 
wartością przewyższają niejedno dostojne dzieło operowe . 



East is East and West is West, and never the twa in shall meet. 
(Wschód jest Wschodem, Zachód jest Zachodem i nigdy się nie spotkają. 

Rudyard Kipling 

Wiedeń przeżywał rozkwit gospodarczy i przemysłowy; lata te ce
chował ożywiony ruch w interesach. Wzrastała rola wielkiej burżuazji, 
co znalazło odbicie w kulturze materialnej, w stylu życia, będącym 

wynikiem nasilających się nastrojów hedonistycznych i pogoni za przy
jemnościami, w formach życia kulturalnego i w różnych dziedzinach 
sztuki . Elementem nieodłącznym od wiedeńskiego życia zbiorowego 
był kult spektaklu, symbolu i ornamentyki; każde niemal wydarzenie 
publiczne przekształcano w widowisko, dbając o jego odpowiednią 
oprawę. W wieku XIX zaistniały warunki, które spowodowały, iż ów 
kult przybrał nadnaturalne rozmiary. 

Cesarskiej stolicy obcy był wielkomiejski gwar Paryża czy Londynu; na 
jej ulicach panował senny spokój, zakłócany tylko od czasu do cza
su przez konny oddział gwardii cesarskiej. Wiedeń stanowił „bramę 
Orientu"; już Metternich powiedział, że Wiedeń należy wprawdzie do 
Europy, ale na Landstrasse zaczyna się Azja. Nieodłącznym elemen
tem wiedeńskiego pejzażu byli Żydzi, odróżniający się od tłumu na 
ulicach charakterystycznym strojem. 

Wszystkich mieszkańców jednoczyła miłość do Wiednia - do jego 
wspaniałych szkół i teatrów, koncertów i balów, do pięknego, przy
jemnego zyc1a. 

Zamiłowania muzyczne i teatralne miały swoje korzenie w barokowej 
radości życia, której z zapałem oddał się Wiedeń - „Vienna gloriosa" 
- po zażegnaniu niebezpieczeństwa tureckiego. Trwałymi składnika
mi wiedeńskiego krajobrazu stały się z czasem gmachy opery, teatru 
dworskiego i innych scen. Utrwalaniu hedonistycznych nastrojów sprzy
jał cały szereg innych instytucji, a także popularnych lokali, w których 
wiedeńczyk mógł spędzić przyjemnie czas i pogrążyć się w mniej wy
szukanych przyjemnościach. 

Bodaj w żadnym innym mieście nie sprawdziła się w takim stopniu 
dewiza, jaka „obowiązywała" w Wiedniu: „das Leben geniessen" 
- używać życia, a symbolem spokojnego bytowania w dostatku stały 
się słynne torty, wina, piwo o gorzkawym smaku i serwowane w przy
tulnych lokalach Volksgarten pieczone kurczaki. 

Elżbieta Hurnikowa W kręgu wiedeńskiej moderny 
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Rzeczy dzieją się bez względu na wolę i pragnienia człowieka. 
przysłowie chińskie 

Jest rzeczą zastanawiającą, że w europejskich historiach nie nadawano Chinom rangi imperium, 
a nawet otwarcie lub milcząco kwestionowano ich rolę w dorobku cywilizacyjnym świata. Roz
bieżność ocen co do istoty i znaczenia cywilizacji, czy to w czasach nowożytnych, czy najnowszych, 
nigdy nie była tak drastyczna jak w wypadku Chin. Wprawdzie w Europie od wieku XVll powtarzały 
się fale entuzjazmu wobec Chin, ale wynikały one przede wszystkim z wewnętrznych europejskich 
zapotrzebowań na egzotykę. Wobec tak odległego państwa najwyraźniej nie stosowano kryteriów 
przyjętych w stosunkach z innymi partnerami. Chiny nie narzuciły swojego panowania i pozostały 
obojętne wobec świata i jego ignorancji. 

Jan Kieniewicz Wprowadzenie do historii 
cywilizacji Wschodu i Zachodu 

Ludzie zawsze dzielili świat na regiony, wyznaczając im naturalne lub tylko 
wyimaginowane granice. Kategoryczna linia demarkacyjna między Wschodem 
i Zachodem powstawała w istocie przez lata, a nawet przez wieki. Formowały 
ją oczywiście niezliczone podróże i odkrycia. Formowały ja kontakty handlowe 
i starcia wojenne. Bardziej niż to wszystko wpłynęły jednak na nią dwa elementy 
dominujące w układzie stosunków między Wschodem i Zachodem od połowy 
XVI 11 stulecia. Pierwszy- to systematyczny przyrost europejskiej wiedzy o Wscho
dzie, przyśpieszony podbojami kolonialnymi i powszechną ciekawością tego, 
co obce i niezwykłe, a także rozwojem takich nauk, jak etnologia, anatomia 
porównawcza, filologia i historia; tę wiedzę systematyczną uzupełnił jeszcze 
rozległy materiał literacki, wyprodukowany przez prozaików, poetów, tłumaczy 
i utalentowanych pisarsko podróżników. Drugą ważną cechą relacji Orient
-Europa była zawsze silniejsza - by nie powiedzieć: dominująca - pozycja Europy. 
Nie da się tego owinąć w bawełnę. Można wprawdzie maskować lub łagodzić 
układ „silniejszy - słabszy", niemniej ten podstawowy układ, w polityce, kulturze 
czy nawet religii, widziany był zawsze na Zachodzie jako relacja między dwoma 
partnerami: silnym i słabym . 

Do wyrażenia tej relacji używano wielu różnych terminów: orientalczyk jest 
irracjonalny, zepsuty (upadły), dziecinny, „odmieniec"; ergo Europejczyk jest 
racjonalny, prawy, dojrzały, „normalny". Oczywiście w głębszych opracowaniach 
tego problemu podkreślano zawsze fakt, że orientalczyk żyje w odmiennym 
wprawdzie, ale wszechstronnie zorganizowanym własnym świecie, który ma 
swoje własne ramy narodowe, kulturalne i poznawcze, i swoją wewnętrzną 
koherencję. Jednakże tym, co daje światu orientalnemu rozumny ład i tożsamość, 
nie jest jego własna praca, ale raczej długi szereg zabiegów poznawczych ze 
strony Zachodu; to dzięki niemu Orient uzyskał swoją osobowość. A zatem 
dwie wspomniane wyżej cechy relacji kulturalnej Wschód-Zachód współdziałają 
ze sobą. Wiedza o Oriencie, zrodzona z siły, w jakimś sensie k re u j e Orient, 
orientalczyka i jego świat. W języku badaczy europejskich XIX wieku orientalczyk 
przedstawiony jest jako przedmiot osądu (jak w sądzie karnym), przedmiot 
studiów i wykładów (jak w programie nauczania), przedmiot ilustracji (jak w pod
ręczniku zoologii). Rzecz w tym, że w każdym z tych przypadków orientalczyk 
zamknięty jest w ramie, która go k r ę p u j e i zarazem re p re ze n t u j e . 

Cały Zachód - przynajmniej w XIX i XX wieku - bezkrytycznie przyjmował 
założenie, że Orient i wszystko, co orientalne, jeśli nawet nie jest jawnie gorsze 
od tego, co zachodnie, wymaga diagnozy i korekty ze strony Zachodu. Na 
Orient patrzono przez pryzmat klasy szkolnej, sądu kryminalnego, więzienia, 

ilustrowanego podręcznika. Orientalizm to zatem taka wiedza o Wschodzie, 
która lokuje mieszkańca Orientu w klasie, w sądzie, w więzieniu lub podręcznik 
- by go tam badać, uczyć, osądzać, karać i rządzić nim. 

Edward W. Said OrientalizmJ"'ll•lilll 
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Jak się śpiewa Lehara? 

Rozmowa z Krystyną Nyc-Wronko, 
primadonną Teatru Muzycznego w Łodzi 

Wspaniale! (Śmiech). Ale trzeba już sporo umieć. To jest trudne śpiewanie, przede wszystkim ze wzglę
du na dużą rozpiętość skali; to nie jest proste parlandowanie, tylko śpiewanie par excellence. Ja byłam 
przygotowana przez znakomitego prof. Grzegorza Orłowa i jego rady wykorzystywałam przez wszystkie 
lata na scenie, więc jakoś się udało„. 

Czy twórczość Lehara zaznaczyła się w Pani życiu artystycznym? 

Moje życie artystyczne w Teatrze Muzycznym w Łodzi twórczość Lehara spięła klamrą: pierwszą 
śpiewaną przeze mnie partią była partia Walentyny w Wesołej wdówce (zaczynałam od tzw. szerego
wego przedstawienia, dopiero potem była partia Hrabianki Madeleine w premierowym przedstawieniu 
Madame Pompadour Leo Falla), ostatnią, „benefisową" - partia Hanny Glawari, głównej bohaterki tej 
samej operetki Lehara. A po drodze jeszcze, trzy lata po debiucie - partia Angeli Didier w Hrabim 
Luxemburgu. 

Jak Pani wspomina partię Lizy? 

To był 1972 rok, wkrótce kończyłam śpiewanie . Byłam już po wielu latach intensywnej pracy. Ale tę 
partię śpiewałam z wielką przyjemnością, choć partia trudna. 

A partnerzy? Z kim pani śpiewała w przedstawieniach Krainy uśmiechu? 

Przede wszystkim z Edkiem Kamińskim. Rzadziej ze Zbyszkiem Walochem. 

Jakim partnerem był pan Kamiński? 

Sympatyczny, kulturalny, bardzo pomagał na scenie. 

A jak się Pani czuła w Chinach? 

(Śmiech) . Początkowo dobrze, ale pod koniec, gdy okazało się, że nie wolno mi wyjechać- bardzo żle . 
Ale ja byłam upartą Lizą, musiałam zostawić małżonka i wyjechać. Nie mogłam się przystosować. Może 
mogłabym odnaleźć się w tym świecie, gdyby nie kłamstwo. 

Małżeństwa zawierane między Europejczykami a ludźmi Wschodu są ciągle ryzykowne. Ktoś musi 
zrezygnować z obyczajów swojego narodu, przystosować do innego świata. 

Myślę, że w tej chwili jest to coraz łatwiejsza sprawa. Chociaż są może jeszcze kraje bardzo zamknięte, 
bardzo dbające o swoją kulturę. Ale świat powoli staje się globalną wioską, z kraju do kraju przepływają 
zwyczaje, obyczaje, zmienia się język. Dzisiaj Liza mogłaby być szczęśliwa z Su Czongiem. 

Czy Lehar był Pani ulubionym kompozytorem? 

Lubiłam śpiewać Lehara, ale lubiłam i Abrahama, i Kalmana, i Offenbacha, i współczesnych polskich 
kompozytorów. Trzeba umieć wykonywać różnego rodzaju muzykę. Ale jego utwory są bardzo melo
dyjne. Lehar był cenionym kompozytorem. I płodnym: napisał mnóstwo operetek. Niestety, w czasie gdy 
pracowałam w Teatrze Muzycznym w Łodzi, miałam możliwość wystąpić tylko w trzech partiach w jego 
operetkach. Dopiero teraz uświadomiłam sobie, że gdy ja zaczynałam śpiewać, w 1948 roku, on jeszcze 
żył, więc nasze losy się splotły . 

• 

• 
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Pani kariera przypadła w większości na czasy żelaznej kurtyny. Niewielu polskim śpiewakom 
udało się wówczas zrobić karierę światową. Nie żałuje Pani, że poświęciła się Łodzi? 

Nie żałuję. Różnie się ludziom układa życie. Ja miałam dwoje dzieci, dwóch synów, mąż ciągle 
w rozjazdach , bo pracował w filmie, ktoś musiał być na miejscu. Rodzina była i jest dla mnie 
bardzo ważna. 

Nie chciała być Pani gwiazdą mieszkającą w hotelach, jeżdżącą po świecie? 

Nie. To jest bardzo męczące. Ja nie mam zacięcia gwiazdy, jestem skromna, skromna 
gwiazdeczka. 

Ale z ogromnymi dokonaniami! 

Ja po prostu pracowałam, dużo pracowałam. Podchodzę bardzo solidnie do tego, czego się 
podejmuję. Gdy w naszym teatrze pracował Feliks Parnell, po normalnych godzinach pracy 
chodziłam na rytmikę i na taniec, bo umiejętność poruszania się , swoboda na scenie to w moim 
zawodzie szczególnie istotne. 

Wysiłek, praca i pokora - to jest recepta na sukces. Ale po latach stwierdzam, że pokory było we 
mnie za dużo . Nie można tak ciągle być niezadowolonym z siebie. To nie jest mobilizujące. 

Więc jaką radę dałaby Pani młodym śpiewakom? 

Jestem bardzo wyrozumiała dla młodych śpiewaków. Sama dość późno przyszłam do teatru ; 
najpierw pracowałam w radiu i dopiero w 1954 roku zaczęłam pracę w teatrze. W czasie nauki 
w szkole muzycznej chodziliśmy do szkoły teatralnej na rytmikę , na dykcję , na grę aktor
ską, ale co innego próbować w warunkach półprywatnych , a co innego wejść na scenę i grać 
przed publicznością. Mimo prób na początku każdy czuje się niepewnie. Dopiero potem 
się rozwija, przyzwyczaja do sceny, do chóru, do baletu, a przede wszystkim do widowni. 
Ja jestem wyrozumiała dla młodych, bo dokładnie pamiętam swoje początki i wiem, jakie są 
trudne. Myślę, że nie jest źle z młodzieżą. A jeżeli ktoś jest mądry i słucha uwag reżysera , 

choreografa, nawet koleżanek i kolegów, ten na tym dobrze wychodzi. Ja zawsze byłam na 
widowni, kiedy próbowała koleżanka. To mi bardzo dużo dawało . Uczyłam się od Jadwigi Kendy, 
Wandzi Bojarskiej i Stasi Piaseckiej . Obserwowałam próby z ich udziałem i przyswajałam sobie 
wiele rzeczy. Młodym koleżankom i kolegom radziłabym więc obserwować dublerów, bo dużo się 
na tym korzysta. Na czyichś błędach też się człowiek może wiele nauczyć. 

Czy jest Pani za uwspółcześnianiem realizacji? Operetki powstały w określonym czasie histo
rycznym i realizatorzy szukają różnych metod na zainteresowanie współczesnego pokolenia 
widzów. Aprobuje Pani te zabiegi? 

Jeśli uwspółcześnione realizacje są dobrze zrobione - tak. Dobrze zrobione znaczy przede 
wszystkim dobrze zaśpiewane. To jest podstawa: dobry śpiew . A dopiero na drugim miejscu 
jest inscenizacja , scenografia, choreografia. Akceptuję nowości, np. mikroporty. Głos jest 
nośniejszy, śpiewak ma większą swobodę. Trochę przeszkadzają mi wizualnie , ale jeżeli od 
strony technicznej jest to znakomite - nie mam nic przeciwko. 

Jakie ma Pani oczekiwania wobec najnowszej realizacji Krainy uśmiechu? 

Po przeczytaniu anonsów prasowych spodziewam się bardzo dobrego przedstawienia. My 
graliśmy Krainę .. . przeniesioną z Gdyni. Nie byliśmy z tego zadowoleni, ale cóż było robić. 
Zawsze lepiej jest grać, gdy coś jest przygotowane przez zespół wykonawców od początku 
do końca. Myślę, że obecna inscenizacja , przygotowywana przez zespół Teatru Muzycznego, 
będzie ze wszech miar udana. Życzę powodzenia nowej dyrekcji teatru i wszystkim koleżankom 
i kolegom. 

Rozmawiała: Agnieszka Smuga 
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6 marca 1947 
reżyseria - Bolesław Horski 
kierownictwo muzyczne - Władysław Szczepański 
scenografia - Józef Galewski, Edward Grajewski 
choreografia - Józef Ciesielski 

A. Sawin (Gustaw von Pottenstein), S. Piasecka (Mi) , H. Makowska (Liza) 

14 lutego 1953 
reżyseria - Tadeusz Wołowski 
kierownictwo muzyczne - Wacław Geiger 
scenografia - Eugenia i Józef Galewscy 
choreografia - Józef Matuszewski 

Scena zbiorowa z Ili aktu 

15 lipca 1972 
reżyseria - Witold Jawis 
według inscenizacji Danuty Baduszkowej 
kierownictwo muzyczne - Beata Ambros 
scenografia - Roman Bubiec 
choreografia - Krystyna Gruszkówna 
według H. Komorowskiej 

Krystyna Nyc-Wronko (Liza), Zbigniew Waloch (Su Czang), 
Jerzy Nejman (Gustaw von Pottenstein) 
fot.: Grażyna Wyszomirska 

12 czerwca 1982 
inscenizacja i reżyseria - Antoni Majak 
kierownictwo muzyczne - Beata Ambros 
scenografia - Anna Bobrowska-Ekiert 

·:='- choreografia - Włodzimierz Traczewski 

• 

• 



• 

• 

Teatr Muzyczny w Łodzi dziękuje: 

AMBASADZIE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

FABRYCE KORONEK I FIRANEK HAFT S.A. w Kaliszu 

FABRYCE NICI „ARIADNA" W ŁODZI 

za pomoc w realizacji przedstawienia • 



TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 
SEZON 2006/2007 

premiera 21 kwietnia 2007 roku 

SOLIŚCI · ŚPIEWACY 
Mieczysława Andrzejak, Anna Borzyszkowska, Kamila Cholewińska, Aleksandra Drzewicka, Anna Dzionek 

Agnieszka Gabrysiak, Agnieszka Greinert (aktorka - śpiewaczka) , Jolanta Gzella, Aleksandra Janiszewska, Małgorzata Kustosik* 
Agnieszka Maciejewska*, Halina Pitry-Ptaszek, Sylwia Strugińska , Elżbieta Walaszczyk*, Anna Walczak, 

Andrzej Fogiel (aktor - śpiewak) , Bartosz Gajda*, Tomasz Jedz*, Szymon Jędruch, Piotr Kowalczyk, Tadeusz Lewandowski 
Zbigniew Macias, Maciej Markowski, Michał Musioł*, Andrzej Orechwo*, Iwo Orłowski, Ireneusz Pietras, Tomasz Rak 

Janusz Skoneczny(aktor - śpiewak), Dariusz Stachura*, Witold Tomczyk, Witold Urbaniak, Ziemowit Wojtczak, 

BALET 
Marta Andrzejowska, Dominika Antoszczyk, Zuzanna Dinter-Markowska, Dagmara Jagodzińska, Agata Janczyk 
Elżbieta Niezgodzka, Beata Nowak, Ewa Olszewska, Iwona Pietruszyńska, Karolina Rejnus, Angelina Wieliczko 
Krzysztof Baczyński , Jakub Błaszczyk, Sebastian Czinar, Robert Sarnecki, Maciej Strumiłło, Marcin Walenda 

CHÓR 
Dominika Czarnecka, Anna Drechsler, Katarzyna Gałązka, Renata Jankowska, Katarzyna Jankowska-Wójcik 

Elżbieta Lechańska, Ludmiła Mansfeld-Kić, Agata Ostrowska, Ewa Pietras, Beata Stankiewicz, Urszula Tomaszewska 
Janusz Bernat, Czesław Drechsler, Piotr Kołodziejczyk, Maciej Kubalczyk, Krzysztof Martficki, Piotr Rosik 

Bogdan Sokołowski, Wojciech Szpil, Grzegorz Twardowski, Waldemar Wojtowicz 

ORKIESTRA 
Ewa Bieżan , Joanna Binkowska, Anna Binkowska-Witosławska , Barbara lllukowicz, Joanna Janczyk, Dorota Karpińska 

Grażyna Kopytek, Julianna Kryska, Ewa Ławniczak, Zofia Sybilska-Sierant, Anna Święch, Barbara Trojanowska 
Krzysztof Biskupski, Ignacy Brzezicki, Tomasz Chrześcijanek, Krzysztof Durczewski, Mariusz Grzelak 

Arkadiusz Jóżwiak, Janusz Karpiński , Paweł Kornacki, Adam Kowalczyk, Paweł Lisiecki, Piotr Majewski 
Artur Modrzejewski, Andrzej Okraska, Jakub Onasz, Napoleon Podmajstrzy, Piotr Redeł, Andrzej Rosiński 

Stefan Ślęczkowski, Zbigniew Werbelski, Wojciech Wolski, Wiesław Wroński, Paweł Żebrowski , Tomasz Żeno 

* współpraca 

RADA PATRONACKA TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Restauracja ANATEWKA 

Fabryka Nici ARIADNA 

Radio ESKA 

Firma INTER SOLAR 

Zakłady Przemysłu Odzieżowego KASTOR S. A. 

Firma NOVA LIGHT Sp. z o. o. 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego OLIMPIA S. A. 

Zakłady Chemiczne ORGANIKA 

Bank PKO BP S. A. 

Zakłady Farmaceutyczne POLFA ŁÓDŹ S. A. 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA 

SELGROS CASH and CARRY 

TVP3 Łódż 

Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S. A. 

VARITEX S. A. 

Skład Win i Szampanów WINOTEKA Sp. z o. o. 

Fabryka Mebli Biurowych MIKOMAX 

• 



TEATR MUZYCZNY W ŁODZI 

SEZON 2006/2007 
premiera 21 kwietnia 2007 roku 

dyrektor ds. inwestycji - Marian Błaszczyk 
główna księgowa - Mirosława Wędzicka 

kierownik techniczny - Andrzej Repetowski 
kierownik muzyczny - Lesław Sałacki 

kierownik baletu - Artur Żymełka 
kierownik chóru - Roman Paniuta 

kierownik literacki - Agnieszka Smuga 
kierownik biura obsługi widzów - Jerzy Pintera 

kierownik działu spraw pracowniczych - Mariola Cypel 
kierownik działu gospodarczego - Wanda Grącka 

koordynator pracy artystycznej - Bartłomiej Majchrzak 
specjalista ds. technicznych - Małgorzata Grotowska 

promocja i reklama - Jolanta Sławińska, Krzysztof Wawrzyniak 
sekretariat - Mariola Werbolewska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
kierujący pracowniami: 

pracownią krawiecką damską - Wanda Pasikowska 
pracownią krawiecką męską - Róża Barylska 

pracownią fryzjersko-perukarską - Małgorzata Strzelczyk 
pracownią stolarską - Władysław Piekarski 

zespołem stolarsko-ślusarskim - Władysław Piekarski 

plastycy - Aleksander Biedroń, Wojciech Holcgreber 
nakrycia głowy - Grażyna Wachińska 

rekwizytor - Jan Pawłowski 

brygadierzy zespołów: 
elektrycznego - Ryszard Rybczyński 
montażu dekoracji - Jerzy Szymczak 
garderobianych - Tomasz Antoszczyk 



sponsorzy wydawnictw partnerzy patroni medialni 

• 
90-034 lódz. ul. Przędzalniana 20 tel. 67 67 816 TVP 3 

ŁÓDŹ 

MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI 

onetpl • 
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DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA 

Pełna kultura 
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Firma Przyguccy Inter-Car - już 40 lat na rynku, 15 lat z Renault. 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 1 76/1 78 

Autoryzowany Dealer RENAULT, NISSAN i DACIA. 
Otwarcie nowego Centrum - Lato 2007. 

Serdecznie zapraszamy . 



producent: 

calcium C® 
ascalcin® PLUS 

calcium l.flDJtJ 
® 

Alu tri n 

Menthosepf 
Nizopor 

• 
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TEATR MUZYCZNY 
w Łodzi 

·91-425 Łódź 
ul. Północna 47 /51 
tel.: (42) 678 35 11 

(42) 678 26 12 
tel./fax: (42) 678 19 01 
e-mail: i nfo@teatr-m uzyczny.lodz. pl 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW 
INFORMACJA O REPERTUARZE 

KASA BILETOWA 
wtorek - piątek 

od 11.00 do rozpoczęcia przedstawienia 

sobota 
od 12.00 do rozpoczęcia przedstawienia 

niedziela 
od 15.00 do rozpoczęcia przedstawienia 

tel.: (42) 678 19 68 
(42) 678 35 11 wewn. 219 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
poniedziałek - piątek 

od 8.00 do 15.00 
tel.: (42) 678 19 68 

(42) 678 35 11 wewn. 218 
tel./fax: (42) 678 34 98 
e-mail: rezerwacja@teatr-muzyczny.lodz.pl 

www.teatr-muzyczny.lodz.pl 

Wydawca - Teatr Muzyczny w Łodzi 
Koncepcja graficzna programu, projekt plakatu wykorzystany na okładce , liternictwo na stronie tytułowej - Ryszard Kaja 
Elementy graficzne umieszczone w programie pochodzą ze zbiorów Ryszarda Kaji. 
Opracowanie programu - Agnieszka Smuga 
Zdjęcie Ryszarda Kaji - Leszek Jamrozik 
Skład i przygotowanie do druku - Oficyna Dźwięk•Obraz•Tekst 
Druk- Drukarnia Offsetowa WOWO 
Płyty drukarskie wykonane metodą CTP - Pery Plate Studio 
Oddano do druku 16 kwietnia 2007 roku. o 

• 

• 
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