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K.AZiiVIIElłZ NóWóW1EJSK1 

LEHAR I „KRAINA UŚMIECHU" 
Franciszek Lehar urodził się na Węgrzech, w roku 1870 jako syn ka

pelmistrza orkiestry wojskowej. Od najmłodszych lat wzrastał w atmo
sferze zamiłowania do muzyki, przysłuchując się próbom i koncertom 
zespołu ojca. Majac 3 lata pyta mały Franciszek .,czy cały świat składa 
się z muzyki" (autentyczne)... Jako 6-letnie dziecko, Lehar szkicuje już 
swe pierwsze utwory. W 12 roku życia rozpoczyna studia w Konserwa
torium Praskim, w klasie skrzypiec. Ale pod namową znakomitego 
Fibicha decyduje się Lehar na karierę kompozytor5ką . Wkrótce zasły
nie jako niezrównany mistrz operetki. ale próbuje wielokrotnie · swych 
sił (i nie bez powodzenia) również w dziedzinie muzyki poważnej. Stwo
rzył koncert skrzypcowy, szereg sonat, wiele pieśni, baletowe suity, po
pularną „Serenadę" (znajdującą się w „żel'łznym" repertuarze skrzypka 
Fritza Kreislera) oraz dwie opery - „Rodryga" i „Tatianę". Zmarł 
24. X. 1948 roku. 

Pierwsza operetka Lehara nosiła tytuł „Druciarz" i sukces swój za
wdzięczała między innymi porywającym melodiom węgierskim, którymi 
autor posłużył się dla pod"T!alnwania środowiska i charakteru działają
cych osób. ,.Kochanek bogów" oraz „Wiedeńskie kobietki" cieszyły się 
mniejszym powodzeniem. Wszystkie poprzednie utwory przyćmiła sława 
światowego sukcesu leharowskiego - „Wesoła wdówka", która po pre
mierze wiedeńskiej (1905 r.) wystawiona zostaje przez wszystkie teatry 
i teatrzyki na całej kuli ziemskiej. 

Przez 3 lata, po triumfach „Wesołej wdówki", kompozytor milczy, nie 
popisując się nowymi utworami. Zamyka się w pracowni kompozytor
skiej (Wiedeń), doskonali swą technikę, studiuje nowoczesne partytury 
- chce posiąść tajniki barwnej instrumentacii. Występuje z całą serią 
udanych operetek: „Hrabia Luksemburg", „Miłość cygańska" (stąd po
chodzi ognisty czardasz „Kiedy skrzypki grają"), „Ewa" (pamiętacie 
słynnego walca „Choćby dzień jeden szczęśliwym być''?), „Paganini", 
„Skowronek", „Carewicz" (podług sztUki naszej Gabrieli Zapolskiej), 
„Kraina uśmiechu", „Frasąuita" ... 

W sumie skomponował Lehar z górą 30 operetek, celniejszych i słab
szych artystycznie, ale zawsze napisanych na poważnym poziomie tech
niki kolT'pozytnrskiej. Autor ten nie znosił tandety. Swe młodzie"' cze 
prace nieraz nawet kilkakrotnie przerabiał i udoskonalał. W porówna
niu do bardziej klasycznego Jana Straussa - muzyka Lehara udnza 
w nutę marzycielską, o gorętszej ekspresji i czułej bezpośredniości. Ope
retka leharowska łączy w sobie temperament z liryzmem, żywiołowość 
rytmów z szlachetną śpiewnością. Każda aria. duet .czy ensemble opra
cowane tu bywają z nieprzeciętną znajomością tajników wokalistyki 
oraz instrumentacji. 

Z tych właśnie względów nazywa się niekiedy Lehara - „Puccinim 
operetki". Cechą zbliżajacą najbardziej tych dwóch twórców (działają
cych zresztą w odrębnych dziedzinach muzyki) jest ich zda sie niewy
czerpana inwencja melodyczna. Czarujące arie i walce z „Wesołej wdów
ki", „Ewy'l lub „Luksemburga" każdy z nas zna i nuci, nie zdając sobie 
często sprawy I nie zastanawiając się kto właściwie jest autorem owych 
piosenek - szlagierów, tak łatwo „wpadających w ucho". 

Do rzędu najwartościowszych leharowskich operetek należy „Kraina 
uśmiechu". Utwór powstał z przeróbki wcześniejszej pracy, zatytuło
wanej „żółty Kaftan". Głównie z powodu słabiutkiego tekstu ów „Kaf
tan" nie zdobył sobie uznania słuchaczy. Ale kompozytor postanowił 
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powabną muzykę tej operetki uratować- i zapewnić jej powodzenie. Za
mówił u panów Hol"Zera r Lohnera nowe libretto, gruntownie jeszcze raz 
przeredagował muzykę i oto urodził się drugi najsławniejszy (po „We
sołej wdówce") światowy przebój Lehara. 

Akcja „Krainy uśmiechu" odbywa się w Chinach, co pozwoliło kom,
pozytorowi na odświeżenie pomysłów - egzotyką Wschodu. Romantycz
na treść, nastrojowe sceny - niepozbawione dramatycznego napięcia . 
rozbudowane arie i efektowne zespoły zbliżają „Krainę" nawet do ro
dzaju operowego i stawiają w rzędzie utworów, których popularność 
nieorędko zagaśnie. 
• Premiera „Krainy uśmiechu" odbyła się w r. 1928. W tymże czasie 

obecny dyrektor Państwowej Operetki, Zygmunt Wojciechowski poje
chał na festiwal- Mozartowski do Monachium. W drodze powrotnej za
trzymał się w Berlinie, gdzie w ogromnym teatrze (na 4 OOO widzów) wy
stawiano właśnie nowość - „Krainę uśmiechu'', ze sławnym Tauberem 
w roli głównej. Zachwycony dyr. Wojciechowski postanowił tę piękną 
operetkę wystawić na scenach na5zego kraju. 

Niebawem zamówił z Wiednia wyciągi, materiał orkiestralno-wokalny 
i doprowadził do premiery w teatrze operetkowym „Uśmiech" (1931 r . 
Poznań). 

Tłumaczenie wyszło spod oi6ra Fonbinv (oic<1 Pri...,,adnnny operetko
wej, ulubienicy Poznańczyków - Jadzi Fontanówny). Główn:t """hć 
męską, ksiecia chińskiego Su Czonga kreował Kazimierz Czarnecki, 
artysta obdarzony potężnym bohaterskim tenorem I równocześnie świet
ny aktor. Lizę śpiewała srebrnym głosem H:ilina Dudicz6wna (jeszcze 
nie Latoszewska!), szarmanckiego por11cznil<:a Gustawa - Jńzef Sendecki 
(który równocześnie reżysf'rował „Kraine"). Egzotyczną Mi była oczy
wiście Fontanka. Dekoracje Jarockiego. Opracowanie muzvczne Z. Woi
ciechowskiPgo. W sumie w~zystko składało się na zachwvcajaca całość , 
którą starsi Poznańczycy doskonale pamietają. Z na5zego miasta ope
retka Lehara wkrótce przeszła na wszvstkie inne sceny kr'łju. 

Niżej podpisany nie zapomni jak n'ł któreś t:tni przedstawienie „Kra
iny uśmiechu" zabrał go - jako 12 letniego chłopczyka - oiciec, Fel;ks 
Nowowiejski. OperPtka grała wtedy w obecnej sali kina „Bałtyk". Spóź
niliśmy się porządnie i weszliśmy na widownię już w czasie spektaklu, 
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gdy w II akcie n\ł scenie królowała - błyszcząc talentem - Jadzia Fon
tanówna. W jednej ręce trzymała rakietę, w drugiej piłkę tenisową. 
Ubrana w kusą spódniczkę, z wdziękiem prezentowała parę najzgrab
niejszych w naszym mieście nóżek. Odrazu zauważyła wchodzących i za
wołała na całą salę: „Czy widzicie Państwo kogo dziś gościmy? Kocha
nego Mistrza mamy! Proszę łapać ... " W tym momencie rzuciła ojcu pi
łeczkę. Widownia zatrzęsła się od braw. Przy pulpicie klaskał z zapa
łem Zygmunt Wojciechowski. Ja, jako malec byłem troszkę zażenowa
ny... Ale ojciec śmiał się „od ucha" i zgrabnie odrzucił piłkę - z po
wrotem na scenę. 

Oto jeden ze sposobów, w jaki niezapomniana Fontanka potrafiła na
wiązywać kontakt z publicznością. Taki swawolny wyskok nie zaszko
dził spektaklowi. Wprost przeciwnie. Na sali zapanowała teraz atmo
sfera prawie że „rodzinnej" bezpośredniości. Artyści i słuchacze bawili 
się wybornie. Bo pn:ecie każda operetka to właściwie beztroska roz
rywka i tylko jako taka ma swój sens. Choć „Kraina uśmiechu" jest 
zabawą z łezką - prawie że operowego sentymentu ... 

Tak to wygląda, w osobistym wspomnieniu, migawka z polskiej pre
miery „Krainy uśmiechu", Anno Domini l!Hl, l'?:dy dowciona Fontanka 
wprowadzała do Poznania paryskie tricki Maurice Chevaliera, a dyrek
tor Wojciechowski aklimatyzował w Polsce najczarowniejszą z operetek 
Lehara . 

Kazimierz Nowowiejski 

STRESZCZENIE LIBRETTA 

Akt 1. Jesteśmy w salonie hra
biego Lichtenfel5a we Wiedniu 
z la t Jego Apostolskiej Mości Ce
sarza Austrii. Schodzi się naj
wytworniejsza socjeta, aby po
gratulować hrabiance Lizie - jej 
r statniej wygranej we wyścigach 

JERZY GOLFERT 
Asystent Reżyser a 

konnych. Kwiaty pięknej ama
zonce przynosi hrabia Gucio -
szarmancki porucznik huzarów, 
uroczy bałamut. zresztą o najlep
szych zamiarach w stosunku do 
Lizy. Stary LichtE>nfels r :oi d już 
ogląda się za jakimś zięciem ... 
Ale córka bawi sie wesołn i ra
Zf'm ze swymi przviaciółkami, 
Fini. Franci, Vally i Toni szerzy 
spustoszenie w sercach złotej 
młodzi<>żv. Jeo;t przy tym b"irdzo 
romantyczna i żyje iluzjami... 

Oto przynoszą prezent od chiń
skiego księcia Su-Czonga - szka
tułkę z posążkiem Buddy. Liza 
od pewnego czasu marzy o egzo
tycznym ksieciu. To też gdy Gu
cio oświadczy się o jej rękę -
z miejsca zostanie odpalony ... 

Wnf't przvhywa Su-Czong we 
własnej osobie - trochę skryty 
i nieśmiały. Na u<;tach iP.:r'l mu 
bjemniczy uśmiech Wschodu. 
K~i "żę zakochał sie w Lizie na 
zabój, ale j"szc>:e nie jest pewny 
wzajemności. Dopiero przy fili-
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żance herbaty wywiązuje się po
ważniejszy flirt. Tymczasem to
warzystwo bardzo interesuje się 
chińskim gościem, a dziewczęta 
usiłują go skokietować ... 
Pośród tej zabawy dogania Su

Czonga pilna depesza z ojczyzny. 
Książę musi tam jechać natych
miast w ważnej sprawie. Wiado
mość ta dopinguje Lizę, która te
raz wyznaje swoje uczucie ... Obo
je padają sobie w ramiona. De
cyzja hrabianki jest szybka jak 
jej konie wyścigowe: uciec razem 
z ukochanym i prześnić czarowny 
sen miłości - w dalekich Chi
nach, kraju z bajki. 

Akt II przenosi nas do wspa
niałego pałacu Su-Czonga w Pe
kinie. Tutaj Liza jest ubóstwia
nym Kwiatem Lotosu księcia. 
Niestety jednak trzeba było po
rzucić wiedeński styl życia! Po
dług dawnych zasad chińskich żo
na musi się ukryć w cieniu domu. 
Nie wolno jej błyszczeć na ofi
cjalnych przyjęciach ani dzielić 
zaszczytów męża. Na straży tej 
konserwatywnej tradycji stoi po
nury Czang, stryj księcia I gło
wa rodu. Natomiast siostrzyczka 
księcia, słodka Mi, już trochę wy
emancypowała się - pod wpły
wem Lizy. Paraduje tPraz w 
krótkiej spódniczce tenisowej, 
pokazuiąc zgrabne gołe nogi, co 
wprawia we wśclekłośt': - Czan
ga. Niebawem też rozkaże on 
swojej br:it~nicv przywdziać na
powrńt staroświi>ckie strrije z ma
gazynu mód pod pagodą - ku 
nieutulonemu żalowi dziewczęcia. 
Ale gorszycielka Liza pozostaje 
już pod szczególnym obstrzałem 
Czanga. Nie może on zrozumieć, 
dlaczego książę dotad jeszcze nie 
pojął za żony czterech szlachet
nie urodzonych dziewic chińskich, 
od dawna już przeznaczonych mu 
na towarzyszki życia w haremie, 
którym zaopiekuje sie dotad bez
robotny na dworze - Główny Eu
nuch. Ale zamysły takle jeszcze 
w niczym nie mącą szczęścia Li
zy I Su-Czonga, których miłość 
rozkwita na dobre ... 

Aliści do pałacu trafia także 
nasz Gucio z Wiednia. Jakoś nie 
mógł zapomnieć o Lizie i - aby 
być bliżej - postarał się o posa
dę attache przy ambasadzie w 
Pekinie. Wpada teraz na Głów
nego Eunucha i stara się go po
ciągnąć za język. Ten paple o 
czterech oblubienicach, gotują
cych się na zamieszkanie u księ
cia. Następnie zjawia się Mi, w 
której Gucio rozpoznaje swoją 
partnerkę z tenisa. Słodkie ser
duszko małej Chinki topnieje jak 
wosk pod spojrzeniami przystoj
nego oficera ... 

Tymczasem ciągle intrygujący 
Czang ru~zvł do g0 neralnego ata
ku na Czonga. Bo oto jeszcze 
d7.l~ ia i c7.t<>rv dziewice przestąpią 
próg sypfalnl, zgodnie z czc'god
nym obyczajem przodków. Ksią
żę broni się, bowiem pragnie za
chować wl<>rność swojej Lizie. 
Ale pod usilną namową decydl\.ie 
się wreszcie na dokonanie czczej 
formalności z żonami - byle tyl
ko zachował Llze w pałacu. Praw
dziwie kocha tylko ją jE:dną! 

Gucio nareszcie spotyka Lizę. 
Oboje cle:szą się z te:go, tymbar
dzl<>i że Liza porządnie już stę
skniła się za \Viedniem. Gucio 
oczywiście nie omieszkuje poin
formować ją o czt<>rech żonach, 
przy czym Liza będzie piątą. Ta
kie.i obelgi nie zniesie d11mna F.u
rop~jka. Trzeba coprędzej wra
cać nad Dunaj! Nii>ch tvlko wie
czorem Liza wybi~rze sie do am
basady. Tutaj będzie oczekiwać 
przygotowane auto... Plan goto
wy. lecz Liza - załamana. 

N;:i domiar złego wnet nadcho
dzi Su-Czong w uroczystych sza
tach, ktf.re przywdział na cere
monię ślubu z cztPrPma żonami. 
Liza wybucha. Książę ze zwyk
łym UŚ"l"iechem stara sle .iej wy
tłumaczyć, że tamte małżeństwa 
będą tylko fikcyjne. Ale Liza nie 
wierzy i grozi odejściem w wy
padku założenia haremu. 

Wtedy Su-Czong zapowiada, że 
zatrzyma ją siłą, na mocy staro-
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zona Głowińska Jerzy Lodziński 

Józefa Oleńska Alfred Rodl 

dawnego prawa chińskiego, któ
re pouuaJe Kooitnę pua władzę 

męzc.i:yzuy. Liza rzuca się do u
ciec:1:K1, ale książę wysyła swoją 
słu.wę, aoy UJęła zountowaną 
i oaaała Ją pod upiekę .l!:unucna. 

Z kolei ::;u-Czang jest załama
ny. l'ri:ec1e tak Kocnał SWÓJ Kwiat 
Lotosu„. 
A~t 111 - w kilka dni później, 

już w haremowych apartamen
tach księcia. bcnwytana Liza 
trzymana jest pod klµczem. Mi 
WYJawia przyjaciolce tajemnicę. 
Oto ponawiane próby ucieczki 
wzmogły czujność księcia - bra
ta. L.amierza on teraz - za po
duszczeniem Czanga - wywieść 
Lizę do odległego zamku w gó
rach. Tam gmie wszelKi ślad„. 
Mi nakłania do pogodzenia się 
z księciem, ale Liza nie chce już 
o niczym słyszeć. 

Tymczasem przedsiębiorczy Gu
cio już zdołał przekupić Głowne
go Eunucha i zostaje cichaczem 
wprowadzony do haremu - oczy
wiście ryzykując głową. Ale do
bra Mi nie zdradzi, chociaż prze
czuwa smutny obrót rzeczy: Liza 
zabierze jej Gucia - już na zaw
sze. Nagle rozlega się alarmują
cy gwizd, widocznie służba księ
cia zwęszyła obecność intruza. 
Nie ma chwili czasu do stracenia. 
Mi wskazuje sekretne wyjście z 
pałacu. Ale para Europejczyków 
wraca w popłochu. Wylot już ob
stawiony strażą! Wtedy Mi otwie
ra jeszcze inną ścianę - wiodą
są do świątyni Buddy. Ale tutaj 
wyrasta przed zbiegami - spo
kojna postać - Su-Czonga. 

Liza błaga o przebaczenie wszy
stkim i wypuszczenie na wolność. 
Su-Czang widzi, że przegrał ser
ce ukochanej i wielkodusznie po
święca swoje własne szczęście -
z miłości do Lizy. Biali odchodzą. 

Na scenie pozostaje tylko Chiń
czyk ze swoją siostrą. Pociesza 
ją, aby nie płakała. W myśl bo
wiem starej mądrości Wschodu 
należy mieć „uśmiech na ustach, 
choć w sercu tkwi ból"„. 
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