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FRANCISZEK LEHAR 

. Franciszek Lehar urodził się 

30 kwietnia 1870 r. w słowac

kim miasteczku Komom. Zanim 

się jeszcze urodził, był już au

striackim uniwersalistą: czesko

- morawsko - niemiecko - wę

giersko - słowacko - włosko -

- wiedeńskim i aż do 32 roku 

życia pozostał wędrowcem po 

całej monarchii. Wraz z ojcem, 

kapelmistrzem 30 pułku piecho

ty, ruszył do Bratysławy, stam

tąd do Karlsburga, do Budape

sztu, Pragi, Wiednia, Sarajewa 

- dookoła c.k. państwa austria

ckiego. Ojciec był pewny, że je

go syn zostanie muzykiem. Za

pisał Franciszka do konserwa

torium w Pradze. W lipcu 1888 

roku - gdy uzyskał już dyp-
; 

lom - młody Lehar przyjął po-

sadę koncertmistrza w orkiestrze 

połączonych teatrów Bermen

-Elberfeld. Niedługo tam wy

trzymał: już po paru miesiącach 

znalazł się w Wiedniu przy pul

picie pierwszych skrzypiec w 

ojcowskiej orkiestrze, a rok póź

niej w Losonczu na Węgrzech 

jako najmłodszy wojskowy ka-

peimistrz c.k. armii. W 1894 r. 

zdobył lukratywne stanowisko 

kapelmistrza marynarki w au

striackim porcie wojennym 

Pula. Tam poznał swojego 

pierwszego librecistę Feliksa 

Falzariego, który podsunął mu 

pomysł napisania muzyki do 

„Kukuszki". Prapremiera pier

wszego dzieła Lehara stała się 

sukcesem, ale nie przyniosła 

kompozytorowi oczekiwanego 

zysku. W roku 1900 przenosi się 

do Wiednia, gdzie pisze liczne 

walce i marsze i gdzie ostatecz

nie zrzuca mundur, na zawsze. 

W Wiedniu komponuje operet

kę „Druciarz" i już jako kapel

mistrz Theater an der Wien 

„Kobietki wiedeńskie". Obyd

wie cdniosły w tym teatrze 

ogromny sukces, zapoczątkowu

jąc wi~lką karierę kompozytora. 

Lehar miał 34 lata, gdy zabrał 

się do pisania najsławniejszej 

jego operetki „Wesoła wdów

ka". Prapremiera odbyła się w 

grudniu 1905 roku w Theater an 

der Wien, przy pustej prawie 

widowni. Mimo tego przed „We

sołą wdówką" i przed Leharem 

świat stał otworem. 

Do wybuchu I wojny świato

wej niebywały sukces odnosiły 

po kolei następujące operetki: 

„Filrstenkind" (1909), „Hrabia 

Luksemburg" (1910), „Cygańska 

miłość" (1910), „Ewa" (1911), 



„Ideale Gattin" (1913). Lehar 

w latach wojny zamilkł. Dopie

ro w 1918 r. napisał idylliczną 

operetkę „W o die Lerche singt". 

W tym okresie pracy kompozy

torskiej Lehar szukał różnych 

form muzycznych. Nuta polska 

zadźwięczała w „Błękitnym ma

zurze" ( 1920), hiszpańska we 

„Frasquicie" (1922), francuska 

w pikantnym stylu opera comi

que w „Cloclo" (1924), a chińska 

w „Żółtym kaftanie" (1923). 

Operetką, która zapoczątko

wała ostatni etap twórczości 

Lehara, był „Paganini" (1925). 

Okres ten obejmuje siedem dzieł 

o charakterze liryczno-drama

tycznym, bogatych muzycznie: 

„Carewicz" (1926), „Fryderyka" 

(1928), „Kraina uśmiechu" -

przeróbka „Żółtego kaftana" 

(1928), „Piękny jest świat" 

(1931) i „Giuditta" (1934). 

Trzy tygodnie po premierze 

„Giuditty" zaczęła się politycz

na agonia Austrii, doszło do 

krwawych starć - wojna do

mowa wrzała w pełni. 12 mar

ca 1938 roku Hitler wkroczył do 

Austrii. Nastał czas mroku, 

gdzie sztuka i uśmiech poszły na 

ostatni plan. Lehar zdołał urato

wać z tej opresji prawa autor

skie, co umożliwiło mu założe

nie własnego wydawnictwa. 

Kompozytor większą część 

wojny spędził w Ischl. W 1946 r . 

przeniósł się do Zurichu. Tam 

1 września 1947 r . zmarła Zofia, 

wierna towarzyszka jego życia. 

Osamotniony wrócił Lehar w 

sierpniu następnego roku do 

Ischl, gdzie zmarł dwa miesiące 

później. 

Ale jego operetki żyją do tej 

pory. 
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JAK POWSTAŁA 
„WESOŁA WDOWKA" 

Librecista Leo Stein zajrzał 

któregoś dnia do wiedeńskiego 
mieszkania swojego kolegi 
i przyjaciela Karola Lindaua , 
by - jak zawsze, gdy szukał te
matu - poszperać w jego za
sobnej bibliotece. Stein miał 

wtedy lat trzydzieści. Był urzęd
nikiem Kolei Południowej, czło
wiekiem inteligentnym, doświa
dczonym i pełnym humoru, gdy 
przed kilkunastu la ty wtargnął 
do cechu wiedeńskich librecis
tów. Razem z Leonem napisał 

„Wiedeńską krew" dla Straussa 
i „Sechsuhrzug" dla Heuberge-

ra. Należało znaleźć „podobne" 
historie. I Stein szczęśliwie wy
ciągnął z biblioteki Lindaua 
„L'Att§lche" Meilhaca. Z rosną
cą przyjemnością czytał opo
wieść o niesłychanie bogatej 
młodej wdówce, Madeleine von 
Palmer, która w Paryżu ma zos
stać przez posła, barona Schar
pfa, wydana za mąż za attache, 
hrabiego Prachsa, młodego 

światowca, by majątek jej za
chowany został dla ojczyzny, 
niewielkiego księstewka nie
mieckiego. Towarzysz Steina -
Viktor Leon - zachwycony był 
pomysłem: oto w sam raz pa
ryski temat, do którego - ów
czesna gwiazda operetki - Heu
berger mógłby znów napisać 

muzykę w stylu „Balu w ope
rze". Natychmiast przystąpiono 
więc do pracy : z niemieckiego 
księstewka zrobiono bałkańskie 
księstewko Pontevedro, z Made
leine - Hannę Glawari, z Pra
chsa Daniła Daniłowicza. 

A dzięki znakomicie obmyślonej 
akcji blacha historyjka prze
kształciła się w zwarte, solidne, 
akcją wypełnione libretto. 

Heuberger rozpoczął kompo
nowanie. Trzy lata później kom
pozytor zagrał swoim librecis
tom pierwszy akt nowej operet
ki , ale okazało się, że był to je
den wielki niewypał. Tekst li
bretta, po pewnym ociąganiu , 

został przekazany Leharowi, 
o którym profesor Ryszard Heu
berger powiedział: „ .. . dysponu
je dobrą znajomością muzyki 
klasycznej, zawodzi jednak przy 
współczesnym walcu" . 
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Lehar skończył pisać muzykq 
do „Wesołej wdówki" latem 
1905 roku. Zaczęły się próby w 
Theater an der Wien. Domaga
nie się przez autorów bogatszej 
inscenizacji nie było niczym 
niezwykłym . A to, że dyrekcja 
skąpiła grosza, wyjaśnić może 

klapa ostatnich trzech premier 
w Theater an der Wien. Z dru
giej jednak strony nikt nie wąt
pił w przyszły triumf. Entu
zjazm Leona przy stoliku reży-

. serskim, zagrzew@jąca praca 
Lehara z orkiestrą oraz przy
jemność, z jaką Treumann i pa
ni Gunther pracowali nad swy
mi rolami, działały zaraźliwie . 

Prapremiera 30 grudnia 1905 r . 
stała się - zdaniem „Volksbla
ttu" - „ogromnym sukcesem 
dzięki wspaniałej muzyce opar
tej na rozsądnym libretcie i do
skonałej grze aktorów". Żaden 
chyba z uczestników premiery 
nie przeczuwał przyszłego nie
bywale zwycięskiego pochodu 
dzieła ani jego przełomowego 
znaczenia. Najmniej sam Lehar, 
który - jak później przyzna -
„ liczył na jakieś czterdzieści czy 
pięćdziesiąt przedstawień" . 

„Wesoła wdówka" zdołała 

przetrwać pierwsze, trudne ty
godnie swego istnienia dzięki 

dyrektorowi Theater an der 
Wien Emilowi Steiningerowi, 
jego wytrwałości i zapobiegli
wości. Nie zniechęcając się pust
kami w teatrze i ostrzeżeniami 
kawiarnianych bywalców, roz
dawał darmowe bilety tak dłu
go, póki urok operetki nie pod
bił całego Wiednia i ludzie nie 



zaczęli szturmować do kas. The
ater an der Wien pozbył się 

trosk o nowy repertuar na całe 
dwa lata. W kwietniu 1907 roku 
święcono czterechsetne, w stycz
niu 1919 roku sześćsetne przed
stawienie. Nie sposób obliczyć 

liczby przedstawień na całym 

świecie, ale liczba stu tysięcy 

nie wydaje się przesadzona. 
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