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FRANCISZEK LEHAR 
I JEC;O »KRAINA UŚMIECHU« 

Franciszek Lehar (ur. 1870 r. zm. 1948 r.) był - w pewnym 
sensie - odnowicielem operetki wiedeńskiej, która po szczyto
wym, klasycznym okresie Jana Straussa (syna) i jego rówieśni
ków przeżywała jak gdyby upadek. Utalentowany, ambitny 
i pracowity Lehar w ciągu przeszło czterdziestoletniej twór
czości pisze szereg dzieł, wyróżniających się na tle ówczesnej 
produkcji operetkowej przede wszystkim bogactwem melodyj
ności, umiejętnością kompozycji, zacięciem dramatycznym, 
temperamentem i swoistą pikanterią rytmu. Wszechstronnie 
wykształcony muzyk początkowo próbował swych sił w kom
pozycji marszów, pieśni a nawet oper. Do-piero po roku 1900 
wstąpił na drogę operetki, która miała się stać jego umiłowaną 
i szczęśliwą dziedziną. 

Operetkową twórczość Lehara można podzielić na dwa wiel
kie okresy: I. od 1902 do 1925 r. i II. od 1925 r. do końca życia. 

Z pierwszego okresu wybijają się oryginalnością i pełnią formy 
najpopularniejsze i z triumfem przeszłe przez wszystkie niemal 
sceny Europy i Ameryki dwie operetki: „Wesoła Wdówka" 
(1905 r.) i „Hrabia Luxemburg" (1909 r.). W drugim okresie 
powstały takie dzieła jak „Paganini" (1925), „Carewicz" (1927), 
sławna „Fryderyka" (1928), „Kraina uśmiechu" (1929), „Piękny 
jest świat" (1931) i szczytowe dzieło Lehara, komedia muzyczna 
„Giuditta" (1934). 

„Kraina uśmiechu" zdobyła świat dopiero po drugiej, ber
lińskiej premierze w roku 1929. Pierwotna wersja pt. „Żółty 
icaftan", wystawiona w Wiedniu w roku 1923, nie miała wiel
kiego powodzenia. Ale Lehar, który zresztą dosyć często popra
wiał swoje dzieła, nie zraził się chwilową porażką; upodobał 

sobie ten temat i po pracowitej przeróbce wystawił utwór po 
sześciu latach pod zmienionym tytułem. 



KRAINA UŚMIECHU 
WIELKA ROMANTYCZNA OPERETA W TRZECH AKTACH (CZTERECH ODSŁONACH) 

LIBRETTO L. HERZEGA i F. LOHNEGO - WEDŁUG WIKTORA LEONA 

MUZYKA FR. LEHARA 

Generał Ferdynand 
hr. Lichtenfels . 

Liza, jego córka 

Hrabina Pottenstein 

{ 

Zygmunt Urbański 
~zintteri-:Tarocki 
Eugemusz- Rawski 

I 
Jadwiga Xen.da 
Ewa Krasiejko 
Wanda Bo;a-rska 
Iwona Boro.wicka 

Danuta Lubawska 
Czesława Celińska 

Zoi:ik.a-Za.T.ząµ:ka 

Toni, jego żona 

Franzi, ich córka 

Vally 

Fin i 

Józef, kamerdyner 

OSOBY: 

Olga Orleńska 
Helena Puchniewska 

Maria Górecka 
Małgorzata Derdzianka 
Ludmiła S;iwabowiczówna 

Maria Masierek 

lalia Póltorak 

f Wincenty Łoskot 

I
J!:ttzi11tie1 z Jarocki 
Bogusław Marlen 

PRZEKŁAD FONTANY 

Czang, jego stryj . 

Fu-Li, sekretarz chiń
skiego poselstwa 

Starszy eunuch 

J 
l 

{ 
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Ka:i:.o.L- KttM:ela 
W:lod:iimierz GołobóW
MGT~4lszer 

_,,,tt~lv ~ 
wtm:tzimierz Slfflc~ 
Kazimiara Zieliński 

Edmund Szafrański 
Ja~iwiarski 
Tadeu:rz Welowski 

Lora, jej córka . Ludmiła Szwabowiczówna 
Jadttńga .s.ta.zi.kiev.,"Wicz 

Rotmistrz dragonów . Marian Kałużyński 

f 
Michał Ślaski A/ /' 

Starszy bonza . 

Kulis pierwszy 

Kulis drugi . 

Oficer chiński 

Jerzy Tyczyński 

Henryk Łabuii.ski 

Porucznik Gustaw 
hr. Pottenstein 

Generał-major 

Józef .Weinhuber 

I Janusz Golc 
Michał Lasowy 
Wł~ez:z Skoczylas 
Tadeusz Wiśniewski 

{ 

Henryk Halski 
Hen1"!fk Łabuński 

· .Kazimierz Zieliński 

„ TANIEC Z SZARFAMI" 

„TANIEC MASEK" 

Wykonawcy: { 

Wykonawcy: 

„TANIEC BUDDY" Wykonawcy: { 

Kierownik artystyczny: Jerzy Merunowicz 
Kierownictwo muzyczne: Wacław Geiger 
Dyrygent: Kazimierz Skinder 

Książe Su-Czong . 

Mi, jego siostra 

Edmund Wayda .//T {au 

I Kazimierz Nowski 
Michał Lasowy 

I 
Erika Wosińska 
Stanisława Piasecka 
Zofia Jamry 
Irena Brodzińska 

BALET: 

Marian Kałużyński 

Henryk Szuic 

Goście generała, lokaje, oficerowie, lud chiński, man
daryni, przyjaciółki Mi, dozorcy, służba chińska, 
żołnierze ~hińscy, paziowie, kulisi, cz.tery żony chiń
skie, eunuchy, bonzowie, kat etc. 

Wiesław Głowacki, Jerzy 1\IIagus, Halina Grochowska, Krystyna Gronowska, Krystyna Ciesielska, Krystyna Kowalczyk, 
Ewa Lasocińska, Barbara Leleniewska, Anita Nikitin, Przemysława Piotrowska, Wiesława Szymańska, Jadwiga Terlecka. 

Irena Spiewakowska, Wiesław Głowacki, Jerzy Magus, Ryszard Stankiewicz, Wiesław Paszkowski, Włodzimierz Pawłowski . 

Irena Spiewakowska, Wiesław Głowacki, Jerzy Magus, Ryszard Stankiewicz, Wiesław Paszkowski, Włodzimierz Pawłowski, 
Halina Grochowska, Krystyna Gronowska, Krystyna Ciesielska, Krystyna Kowalczyk, Ewa Lasocińska, Barbara Lele
niewska; Anita Nikitin, Przemysława Piotrowska, Wiesława Szymańska, Jadwiga Terlecka. 

Inscenizacja i reżyseria: Tadeusz Wołowski 
Choreografia: Józef Matuszewski 

Scenografia: Józef Galewski i Eugenia Galewska 
Asystent reżysera: Janusz Golc 
Asystent scenografa: Barbara Michiewicz 

, 



Czy tylko temat wywołał upór kompozytora? Chyba nie. 
Lehar tym dziełem ukazał nowy kierunek operetki o wyraź
nych tendencjach opery lirycznej w typie ·Pucciniego, miano
wicie 9 p e r e t k i 1 i r y c z n e j. Istotnie, wpływ Pucci
niego jest tu widoczny (po prapremierze któryś z krytyków 
nazwał „Krainę uśmiechu":„. „Monsieur Butterfly"!). Próba się 
udała i szlachetnie utrzymana całość dzieła w oparciu o zalety 
kompozytora stanowi utwór cieszący się wielkim powodzeniem 
u miłośników operetki całego świata. Nie mała w tym zasługa 
tematu: egzotyka Chin zawsze stanoyvi magnes dla Europej
czyka. 

A oto treść libretta: 

Wiedeń 1912 roku. Kapryśna, ekscentryczna hrabianka 
Liza, córka c.k. wiedeńskiego generała zakochała się (przynaj
mniej tak się jej zdaje) - w egzotycznym księciu chińskim 
imieniem Su-Czang, który właśnie zostaje powołany do kraju 
na stanowisko premiera Chin. Liza porzuca Wiedeń, bierze ślub 
z Su-Czongiem i wyjeżdża z nim do Pekinu (Akt I.). 

Su-Czang kocha Lizę, ale musi być posłuszny nakazom tra
dycji: ma poślubić jeszcze cztery chińskie żony (oczywiście 

z „najlepszych" rodów!). Dowiedziawszy się o tym od Gustawa, 
który przybył za nią do Pekinu, Liza postanawia zerwać 

z Su-Czongiem i wrócić do Wiednia. Ale małżonek, korzystając 
z praw chińskich zamyka Lizę w haremie, pozbawiając ją w ten 
sposób swobody (Akt II.). 

Liza, przy pomocy siostry Su-Czonga małej Mi, zakochanej 
w Gustawie, i tego ostatniego, który przekupstwem wkradł się 
do haremu - próbuje ucieczki. W krytycznym momencie zja
wia się Su-Czong i zagradza im drogę, ale przychylając się do 
błagań Lizy wspaniałomyślnie zwraca jej wolność (Akt III.). 

A jaki morał z tej historii? Czy bohater, wraz z jego wielką 
miłością zasługuje na współczucie? Czy będziemy się wraz z nim 
uśmiechać„. „ c h o ć s e r c e p ł a c z e ... " ? Chyba nie. 
Wprawdzie Su-Czang reprezentuje niewątpliwie niejaki postęp 

w zestawieniu np. z konserwatywnym Czangiem, ale to 
i wszystko! Czy umie on walczyć o swoje szczęście, tak jak po
winien, ze starymi przesądami? Czy zdobędzie się na n:ucenie 
czterech żon a wraz z nimi całego świata zaszczytów, tytułów, 
godności i na szukanie szczęścia z ukochaną we dwoje gdzie
kolwiek bądź, choćby w Europie? Nie, tego nie może, albo nie 
chce i dlatego traci Lizę. Więc nie będziemy z nim płakać, ale, 
co najwyżej, - poddając się urokowi naprawdę pięknej mu
zyki - z uśmiechem popatrzywszy na ten dziwny i dziwaczny 
świat bohaterów którzy w nim z łaski autorów żyją urojonym 
życiem postaci scenicznych, pożałujemy, że poczciwy skąd inąd 
Su źle „ulokował" swoje serce, lub że nie postąpił tak jak na-
leżało. * 

Obecna inscenizacja zmierza do wydobycia maximum wido
wiskowości dzieła (np. obraz 2-gi ...:__ ceremoniał wręczenia żół
tego kaftana), oraz do podkreślenia tego, co stanowi jego naj
silniejszy atut - pięknej, melodyjnej, oryginalnej ~u z y k i. 

J. M. 

„KRAINA UŚMIECHU" 

NA SCENIE TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI 

Prześliczna muzyka „chińskiej" „Krainy Uśmiechu" Lehara 
wcale nie jest chińska, podobnie, jak „japońska" „Mme Butter
rly" Pucciniego wcale nie jest japońska . W obu wypadkach są 
to muzyczne wypowiedzi europejskich kompozytorów na temat 
Dalekiego Wschodu. Orientaliści mogliby mieć wiele zastrze
żeń, co nie przeszkadza estetom uważać obie sztuki za arcy
dzieła. 

Idąc po myśli tego rozumowania Teatr Muzyczny wystawia 
„Krainę" , jako barwne w i d o w i s k o, troszcząc się nie 
tyle o ścisłość etnograficzną, ile o prawdę wewnętrzną tej ro
mantycznej bajki o miłości. 

T . W. 
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Kierownictwo techniczne: Mieczysław Ciesielski 

Brygadier sceny: Klemens Gryczelowskf 

Efekty świetlne: Jan Misztalewicz 

Kostiumy: Janina Pietrzykowska i Seweryn Kopeć 

Dekoracje: Mieczysław Błażejczyk 

Prace malarskie: Edward Grajewski i Jerzy Masiowski 

Prace tapicerskie: Aleksander Wilczyński 

Prace perukarskie: Jan Szorkin 

Prace szewskie: Antoni Siuto 

Prace modelatorskie : Wacław Kosiorek i Teodozja Wojewódzka 

Cena zł 1,20 
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