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MADAME BUTTERFLY 

AKTi 

Pinkerton - porucznik marynarki Stanów Zjednoczonych - ogląda, 

położony na wzgórzu w pobliżu Nagasaki, japoński domek, zakupiony 
dla niego przez pośrednika Goro. Zamieszka w nim z Cho-Cho-San, 
którą poślubi dziś „na okres 999 lat z miesięcznym wymówieniem". 
Jako pierwszy z gości przychodzi Sharpless - konsul Stanów 
Zjednoczonych. Ostrzega on Pinkertona, że gejsza jest w poruczniku 
śmiertelnie zakochana i traktuje małżeństwo bardzo poważnie. Radzi 
porucznikowi, który mówi o umownym charakterze ceremonii i wznosi 
toast za przyszłą prawdziwą, amerykańską żonę, aby odwołał ślub 
i nie łamał życia młodziutkiej Japonce. Narzeczony jednak nie przejmu
je się radami konsula i idzie na powitanie gejszy, zbliżającej się w oto
czeniu krewnych i przyjaciół. 

Gdy młodzi zostają przez chwilę sami, Cho-Cho-San mówi 
porucznikowi, że przyjęła chrzest i pokazuje mu drobiazgi, które wzięła 
ze sobą, w tym nóż, którym jej ojciec odebrał sobie życie. 

Po ceremonii zaślubin Bonzo - wuj narzeczonej, przeklina ją za odstą
pienie od wiary przodków. Pinkerton, pocieszając płączącą, znajduje 
dla niej pieszczotliwe imię: Madame Butterfly, czyli Pani Motyl. 
Uspokojona i szczęśliwa Cho-Cho-San wchodzi za swym ukochanym 
do domu. 

AKT li 

Butterfly już trzy lata czeka na Pinkertona, który odpływając, obiecał 
wrócić na wiosnę. Mimo, że przez ten czas nie dostała nawet listu, 
wierzy niezachwianie w powrót męża i opowiada Suzuki o wymarzonym 
spotkaniu z nim. Jej pewność potwierdza przybycie konsula z wiado
mościami od Pinkertona. Nie są to jednak wieści pomyślne; Sharpless 
ma delikatnie uprzedzić Butterfly, że Pinkerton co prawda przypłynął, 
ale z nową, amerykańską żoną. 

l\Jieoczekiwanie pojawia się Goro, zapowiadając wizytę księcia 
Yamadori, od dawna usiłującego zdobyć względy Cho-Cho-San. But
terfly zbywa drwinami jego zaloty i wołając synka, o którego istnieniu 

Sharpless nie wiedział, oświadcza zebranym, że nawet jeżeli ojciec 
wyprze się syna to ona prędzej umrze, niż złamie raz dane słowo. 

Sharpless, poruszony determinacją, z jaką Japonka mówi o swoim 
oddaniu i wierności, nie ma odwagi wyjawić prawdziwego celu swojej 
wizyty i odchodzi. 

Butterfly z pomocą Suzuki wyrzuca Goro za drzwi za to, że ośmielił 
się powiedzieć, że nikt nie wie, kto naprawdę jest ojcem dziecka. 
Obiecuje synkowi, że ojciec zabierze go do swojej ojczyzny. 

Słychać wystrzał armatni oznajmiający przybycie amerykańskiego 
okrętu. Radość Butterfly nie ma granic. Każe cały dom przystroić 
kwiatami, stroi dziecko, a sama ubiera się w ślubną suknię. Wszyscy 
troje oczekują przybycia Pinkertona. Suzuki i dziecko zasypiają ze 
zmęczenia. Butterfly czuwa. 

AKT Ili 

Minęła noc. Suzuki prosi swą panią, by poszła wypocząć, obiecując 
obudzić ją, gdy przyjdzie mąż. Butterfly wychodzi do sypialni, Suzuki 
modli się. 

Wchodzą Pinkerton i Sharpless. W ogródku służąca dostrzega jakąś 
młodą kobietę i dowiaduje się, że jest to żona Pinkertona, który przybył 
tylko po to, by zabrać swojego syna. 

Pinkerton teraz dopiero uświadamia sobie skutki swojej lekkomyślności 
i wstrząśnięty wychodzi, nie mając odwagi spotkać się z Butterfly. 

Butterfly obudziła się i szuka ukochanego w przekonaniu, że ukrył się 
przed nią dla żartu . Milczenie Sharplessa, łzy Suzuki, a przede 
wszystkim widok młodej Amerykanki spacerującej w ogrodzie 
sprawiają, że dociera do niej straszna prawda. Zgadza się oddać 
dziecko pod warunkiem, że ojciec sam po nie przyjdzie. Gdy zostaje 
z Suzuki, każe jej pozasłaniać okna i wyjść z dzieckiem do ogrodu . 
Z poświęcanej szkatułki wyjmuje biały welon i nóż, którym się przebija. 
Gdy nadchodzi Pinkerton, Butterfly usiłuje na klęczkach dowlec się 
do drzwi i na progu umiera. 



Cho - Cho - San 
DANUTA DUDZIŃSKA - WIECZOREK 

Pinkerton 
KRZYSZTOF BEDNAREK 

Sharpless 
ANDRZEJ NIEMIEROWICZ 

Suzuki 
MAŁGORZATA BOROWIK 

Bonzo 

TOMASZ FITAS 

Go ro 
BORYS ŁAWRENIW 

Yamadori 
PRZEMYSŁAW REZNER 

Kate 
SYLWIA MASZEWSKA 

Komisarz 
ZBIGNIEW KUŹNIK 

Dziecko 
MARTYNA HENKE 
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