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STRESZCZENIE LIBRETTA: 

AKTi 

Okręt amerykańskiej marynarki wojennej zatrzymał się na 

czas dłuższy w japońskim porcie. Aby urozmaicić monotonny 

tryb okrętowego życia, porucznik Pinkerton korzysta z usług 

pośrednika Goro, który ułatwia mu znajomość z Cio Cio San, 

młodziutką gejszą zwaną Butterfly. Goro wynajmuje dla 

porucznika domek - na wzgórzu za miastem - i wprowadza 

doń służbę jego przyszłej żony. Zgodnie bowiem z miejsco

wym zwyczajem Pinkerton musi zawrzeć z Butterfly ślub , 

którego ważność rozciągać się będzie na 999 lat. 

bogaty książę Yamadori, który za pośrednictwem Garo 

zabiega o jej względy. Ona jednak, nie uznając rozwodowych 

zwyczajów japońskich, stanowczo odrzuca konkury księcia. 

Na decyzję Butterfly nie wpływają nawet słowa Sharplessa, 

który w oględny sposób daje do zrozumienia, że porucznik 

nie zamierza do niej powrócić . Cio Cio San nie wierzy 

słowom konsula. Pokazuje mu dziecko i prosi, by powiadomił 

Pinkertona, że stale go oczekują. Sharpless zakłopotany 

przykrą misją, opuszcza Butterfly, która w chwilę potem 

Wkrótce ma się odbyć ceremonia ślubna. Jako pierwszy z gości wypędza natrętnego Goro. 

zjawia się konsul Stanów Zjednoczonych w Nagasaki - Wystrzał armatni zwiastuje przybycie okrętu Pinkertona. 

Sharpless. Traktuje on małżeństwo Pinkertona poważniej niż Uszczęśliwiona Butterfly przystraja cały dom kwiatami 

młody porucznik i ostrzega, by nie łamał życia szczerze i ubrana w ślubną suknię czeka na małżonka. Z wolna zapada 

kochającej go Japonce. Otoczona przez rodzinę i liczne grono zmierzch; w oddali słychać śpiew rybaków wracających 

dziewcząt nadchodzi wreszcie Cio Cio San. Wyznaje Pinkerto- z połowu. Na ścieżce prowadzącej do jej domku nie widać 

nowi, że przyjęła wiarę chrześcijańską. Dla niego gotowa jest 

zerwać ze swoim środowiskiem . 

Weselną atmosferę mąci nagłe zjawienie się Bonzy - wuja 

panny młodej. Odkrył on tajemnicę jej chrztu i za porzucenie 

wiary ojców oraz poślubienie cudzoziemca rzuca na Butterfly 

przekleństwo. W ślad za nim opuszczają pośpiesznie dom 

Pinkertona przerażeni goście . Nadchodzi noc. Butterfly 

i Pinkerton zostają sami. 

AKT II 

Wkrótce po ceremonii zaślubin Pinkerton opuszcza Butterfly, 

przyrzekając rychły powrót. Minęły trzy lata. Butterfly wraz 

z małym synkiem każdej wiosny oczekuje męża, wierząc 

niezachwianie jego słowom . Żyją w biedzie i tylko wierna 

służebnica Suzuki obawia się jeszcze gorszego niedostatku -

nie spodziewa się bowiem powrotu Pinkertona. Nieoczekiwa

nie odwiedza ich, witany radośnie przez Butterfly, konsul 

Sharpless. W czasie tej wizyty przybywa do Cio Cio San 

nikogo .. . 

Minęła noc. Buttefly usnęła znużona oczekiwaniem. Dopiero 

teraz, w ogródku przed domem, zjawia się Sharpless i Pinker

ton. Suzuki ze zdumieniem wita towarzyszącą im damę. To 

małżonka Pinkertona. Przybyła z mężem, aby zabrać jego 

synka. Cio Cio San wchodzi po chwili i od razu domyśla się 

wszystkiego. Po odprawieniu gości wydobywa ze skrytki 

stary, rodowy sztylet, na którego klindze wyryto słowa: 

„Niechaj z honorem umiera ten, komu los nie pozwolił żyć 

z honorem". Pożegnawszy się z dzieckiem, Butterfly przebija 

się sztyletem. 

Źródło: J. Kański , „Przewodnik Operowy", PWM, 1985 r. 



Madama Butterfly 
to jedno z najsławniejszych dzieł w repertuarze operowym. 

Wysmakowana brzmieniowo, multikolorowa partytura 

Giacomo Pucciniego opowiada dramatyczną historię 

związku japońskiej gejszy i porucznika marynarki 

amerykańskiej, a sposób jej oddziaływania podobny jest 

poetyce obrazu filmowego. Autorzy libretta nawiązali do 

kilku źródeł literackich: francuskiej powieści Pierre'a Lotiego 

Madame Chrysantheme, opowiadania Johna Luthera Longa 

Madame Butterfly i bazującego na nim dramatu Davida 

Belasco pod tym samym tytułem. Choć główna postać opery 

- Cio Cio San - swój przydomek zawdzięcza rodowemu 

herbowi wyrzeźbionemu w kształcie motyla, to można 

doszukać się w nim głębszej symboliki. Motyl symbolizuje 

przecież zarówno piękno, jak i kruchość życia. Chryzantema 

to zarówno kwiat szczęścia, jak i żałoby. Butterfly składa się 

więc z paradoksów - żyje by kochać, ale jednocześnie kocha 

by umrzeć. Cio Cio San uniesiona uczuciem porzuca religię 

przodków, gorączkowo szukając nowej tożsamości. 

Uciekając od przeszłości, nie odnajduje jednak przyszłości. 

Jej świat rozpada się na naszych oczach w drobny pył, 

a samobójczy gest ma charakter rytualnego obrzędu. Pomimo 

premierowej klęski Madama Butterfly szybko osiągnęła 

sławę, by z czasem - razem z Traviatą i Carmen - stworzyć 

triadę najpopularniej szych oper świata. 
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