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Od reżysera
Kraina uśmiechu jest operetką wyjątkową. 
Nie brakuje jej komizmu i spojrzenia na świat 
z życzliwym przymrużeniem oka, ale wątek 
główny libretta pozostaje poważny i reali-
styczny, a do tego – jak najbardziej na czasie.  
Pointa historii brzmi następująco: miłość  
Europejki i chińskiego księcia, mimo swo-
jej siły i szczerości, nie może się spełnić ze  
względu na kulturowe różnice. Miłość prze-
grywa z konfliktem wartości, którymi w ży-
ciu kierują się zakochani Liza i Su Czong.  
Co smutniejsze, łzy z serca płynące głównego 
bohatera przysłonięte zostają maską uśmie-
chu, bez względu na wszystko. Mamy więc 
do czynienia z melodramatem, w którym 
nie ma radosnego zakończenia. Zakochani  
protagoniści nie spędzą razem w szczę-
ściu reszty swoich dni. Ale też nie ma z tego  
powodu  tragedii, bo zakończenie operetki 
pozostawia nas z nadzieją, że „jeszcze będzie 
przepięknie”. Wybór między lojalnością tra-
dycji, racją stanu a racją serca okazuje się dla 
Su Czonga trudny. Gdyby jednak Liza i Su 
Czong zdecydowali się desperacko walczyć  
o uczucie, ich dramat byłby dużo większy.

Łatwiej opowiedzieć o niespełnionym uczuciu, 
skupiając się na powadze tematu, wspieranym 
przez szlachetność muzyki Lehára. Łatwiej 
pójść w stylistykę operową, grać na serio,  
ścinając wątki komiczne i groteskowe.  
Ale ciekawiej jest przypiąć uśmiech smutnej 
bajce i koncentrując się na wątkach zabaw-
nych, wydobyć z rzewnych nut maksimum 
komizmu. W końcu o każdej rzeczy moż-
na opowiedzieć na wesoło lub na smutno.  
Zacznijmy więc Nowy Rok roześmiani,  
nawet jeśli rzeczywistość nas nie rozpieszcza. 
Patrzmy na jasne strony życia, a Krainę 
Uśmiechu wyczarujemy sobie sami.
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