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AKTi 
Za chwi lę się rozstaną: ona odejdzie, nie dając mu 

żadnej szansy ani nadziei. Kala! zostaje sam. Zaczyna 

wewnętrzną , oniryczną wędrówkę , w której próbuje zro

zumieć swoją sytuację i pokonać własne lęki . 

Tajemniczy Mandaryn ogłasza reguły gry: Turandot 

poślubi ten , kto odgadnie jej trzy zagadki. Kto nie poda 

rozwiązania - zginie. Rozpoczynają się przygotowania do 

egzekucji . Mieszkańcy sennego miasta zaczynają swój 

ceremoniał , w którym mieszają się ich skrajne żądze : od 

krwiożerczości do litości nad Kalafem. 

Niespodziewanie pojawia się dawno niewidziany ojciec, 

którym opiekuje się łagodna , troskliwa Liu , niepoko

jąco podobna do wybranki Kalata. Kalaf i jego ojciec są 

wygnańcami na dziwnym terytorium określonym przez 

Turandot. Zakochana w Kalafie Liu gotowa jest na każde 

poświęcenie , tylko dlatego, że kiedyś ten obdarzył ją 

uśmiechem . 

Tymczasem rytuał egzekucji nabiera tempa. Jego zwień

czeniem będzie długo oczekiwane pojawienie się Turan

dot. Wśród nawoływań tłumów o łaskę dla skazanego 

Kalaf przeklina Turandot. Zaczyna rozumieć , że olśniewa

jąca ceremonia śmierci dotyczy przede wszystkim jego 

samego. Kiedy zobaczy Turandot wydającą na niego 

wyrok, ostatecznie straci dla niej głowę . 

Wiedziony śmiertelnym pożądaniem Kalaf myśli tylko 

o niej . Wbrew woli ojca, wbrew błaganiom Liu i ostrzeże

niom trzech transwestytów, Pinga, Ponga i Panga, chce 

się z nią zmierzyć. Ci bezpiecznie zakamuflowani niemę

scy mężczyźni zapewniają go, że Turandot nie jest nikim 

nadzwyczajnym. Jej splendor jest urojeniem pożądania . 

Ktoś taki jak Turandot tak naprawdę nie istnieje. Kalaf 

mimo to wchodzi w śmiertelną grę. Czeka go kabaret 

groźnych zagadek - La Luna. Widma ściętych mężczyzn 

namawiają go do zmierzenia się z Turandot. Mimo prze-

Po ich odejściu zaczyna się samotna wędrówka Kalata. 

Najpierw pojawia się na niej mała dziewczynka - mała 

dziewczynka, której zrobiono coś złego . Potem Cesarz, 

pan niebios, ojciec Turandot, bezsilny starzec, próbuje 

powstrzymać kolejną ofiarę . Nie chce więcej krwi . Ale 

książę musi podjąć próbę . 

I wtedy pojawia się Turandot. Mówi językiem zagadek. 

Może nie umie inaczej . Mówi o gwałcie , jakiego niegdyś 

mężczyzna dokonał w jej królestwie. I o zemście, jaką 

odtąd poprzysięgła wszystkim mężczyznom. Dlatego 

zadaje zagadki. 

Czym jest to, co nie gaśnie? - To nadzieja. 

Czym jest to, co krąży we mnie? - To krew. 

Kim jest ta, która tak cierpi? - To ty, Turandot. 

Trzy zagadki to trzy etapy rozpoznania stanu Turandot. 

Kalaf empatycznie odgaduje wszystkie trzy, udzielając 

właściwych odpowiedzi na poetycko sformułowane pyta

nia. Ale mimo zwycięstwa Turandot nadal nie chce mu 

ulec. Przekreśla zasady konkursu. Kala! pragnie Turandot 

kochającej , a nie przymuszonej do związku . Zadaje więc 

swoją zagadkę, pytając o własne imię i po raz kolejny 

kładzie na szali swoje życie . 

AKTlll 
Turandot straciła kontrolę nad sobą i nad sytuacją. Nie 

śpi nikt. Kalaf jest pewien zwycięstwa. Ping, Pang i Pong 

próbują go przekupić , by zrezygnował z wygranej . 

Kastrująca moc Turandot zagraża już nie tylko zakocha

nym mężczyznom . Ale Kala! odrzuca pokusy, chce zdo

być wszystko albo nic. 

Ojciec Kalafa oraz Liu zostają pojmani . W obecności 

Turandot i Kalata Liu jest torturowana, ale nie wydaje 

stróg, złowrogich proroctw oraz łez Liu i ojca Kalaf decy- imienia Kalata - mężczyzny, którego kocha. Przeciwnie, 

duje się rozwiązywać zagadki . ofiaruje mu swoje życie . Popełni samobójstwo w imię 

AKTll 
Senna wędrówka Kalafa trwa. Mistrzowie ceremonii Ping, 

Pang i Pong leniwie przygotowują się na różne warianty 

zdarzeń . Szykują jednocześnie i grób, i ślub Kalafa. 

Chcieliby, żeby pasmo śmierci zostało wreszcie prze

rwane. Debatują o ukrytym pożądaniu Turandot, która na 

pewno instynktownie od dawna pragnie związku z męż

czyzną. Chcieliby wrócić do swojego dawnego życia , 

tymczasem jednak muszą współorganizować śmiertelny 

proceder, mimo że skazańcy budzą ich najczulsze uczu

cia. Ich emocje balansują między współczuciem a krwio

żerczością , jak cały świat Turandot. 

miłości, przenosząc swoje uczucie na Turandot. Wszyscy 

czują wagę tej ofiary i dostrzegają nowe oblicze miłości 

pełnej poświęcenia . 

Wreszcie dochodzi do spotkania Kalafa i Turandot. Ona 

powraca. Nadal nie chce mu ulec, mimo że jej lodo

wata istota coraz bardziej topnieje. Gotowość do przy

jęcia miłości traktuje jako hańbę , jako poddanie. Nawet 

wschodzące słońce , które przełamuje księżycowy chłód 

miasta, nie uspokaja jej . W końcu Kala! wyjawia swoje 

imię . Wraz z tajemnicą Kalaf składa w ofierze swoje życie . 

Mimo że zwycięstwo jest w jej ręku, szczęśliwa ogłasza 

światu jego imię - to Miłość . • 
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ACTI 
In a moment they will part: she will leave without giving 

him a chance or hope. Calat finds himself alone. He sets 

out on an inward, oneiric journey, during which he strives 

to understand the situation and overcome his fears . 

The mysterious Mandarin announces the rules of the 

game: Turandot shall marry the one who can salve her 

three riddles . Whoever fails to provide the answers, shall 

die. The preparations for the execution begin. The inhab

itants of the dreamlike city commence their ceremony, in 

which their extreme passions become confused, ranging 

from ferocity to pity for Calat. 

Suddenly there appears his long lost father, tended by 

the gentle, caring Liu , disturbingly similar to Calaf's lover. 

Bath Calat and his father are exiles on the strange territory 

defined by Turandot. Liu , who is in love with Calat, is ready 

for every sacrifice, only because he once smiled at her. 

Meanwhile, the ritual of execution is gathering pace. lt 

Once they are gone, the solitary journey of Calat begins. 

First a little girl appears on his way, a little girl who has 

been hurt. Then the Emperor, the Lord of Heaven, Turan

dot 's father - a helpless ald man who tries to dissuade 

another of his daughter's victims. He wants no mare 

blood. Yet Calat has to pul himself to the test. 

li is !hen thai Turandot makes her appearance. She 

speaks in the language of riddles . Perhaps she can 

speak in no other way. She speaks of rape thai was com

mitted by a man in her kingdom in the past. And of ven

geance, which in thai moment she swore against all men. 

This is why she asks her riddles . 

'What is il, thai never fades away?' - 'lt is hope. ' 

'What is il, thai circulates in me?' - 'lt is blood. ' 

'Who is the one, thai suffers so?' - ' lt is you , Turandot.' 

will have its culmination in the long awaited appearance The three riddles are the three stages of identification of 

of Turandot. Amongst the crowd's cries for mercy for the the state thai Turandot is in. Calat empathically solves all 

condemned, Calat curses her. He begins to understand of them, giving the right answer to the poetically phrased 

thai the dazzling ceremony of death concerns none other 

than him in the first place. When he sees Turandot pass

ing the sentence condemning him, he will ultimately lose 

his head over her. 

Driven by fatal desire, Calat thinks of nothing else than 

Turandot. Against his father's will and in spite of Liu's 

pleadings, as well as the warnings of the three transves

tites: Ping, Pong and Pang, he wants to challenge her. 

Those three safely camouflaged effeminate men assure 

him thai Turandot is not so extraordinary at all. A per

son like Turandot does not really exist. Her splendour is 

merely a delusion of desire. Nevertheless, Calat enters 

the lethal game. A cabaret of dangerous riddles awaits 

him - La Luna. The spectres of beheaded men entice him 

to face Turandot. Despite the words of caution , the tears 

shed by Liu and his father, and the ominous prophecies, 

Calat decides to try and salve the riddles. 

ACTll 
The dreamlike journey of Calat continues . The masters 

of ceremony - Ping, Pong and Pang are lazily prepar

ing themselves for various possible turns of events. They 

plan both the wedding and funeral of Calat. They wish 

!hat the stream of death would finally cease, they debate 

the hidden desires of Turandot , who surely for same time 

musi have been longing for a relationship with a man. 

They wish they could return to their ald lives, however, 

for the time being they have to remain involved in these 

deadly practices, even when the condemned stir tender

ness in them. Their emotions oscillate between compas

sion and cruelty, as the whole of Turandot 's world . 

questions. However, in spite of his victory Turandot stili 

refuses to give in, and breaks the rules of the contest. 

Yet Calat desires a loving Turandot, not one forced into a 

relationship . Therefore, he proposes his own riddle, ask

ing her for his name, and once more putting his life at 

stake. 

ACT Ili 
Turandot has lost control over herself and the situation. 

No one sleeps thai night. Calat is sure of his victory. Ping, 

Pang and Pong try to bribe him so thai he would renounce 

his prize. The castrating power of Turandot is now a dan

ger not only to the men in love with her. Yet Calat discards 

the temptation , he wants all or nothing at all. 

Calaf's father and Liu are held captive . In Calaf's and 

Turandot 's presence Liu is tortured , but she will not betray 

his name, the name of the man she loves. On the con

trary, she dies for him. She commits suicide in the name 

of love, displacing her own feelings in favour of Turandot. 

Everyone feels the significance of !his sacrifice and dis

cerns a whole new aspect of love full of dedication. 

At last Calat and Turandot meet. She returns . She stili 

does not want to give herself to him, even though her 

icy essence is melting away. She treats the readiness to 

receive love as dishonour, as surrender. Even the light of 

dawn thai overcomes the lunar chili of the city does not 

pul her at ease. In the end Calat reveals his name. Along 

with !hat secret he offers his life to her. Even though the 

victory is in her hand, Turandot, at last happy, announces 

his name to the world - it is Love. • 
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Marcin Gmys 

N AS Ł UCH UJĄC A KS I Ę Ż N I CZK A 

SPOTKANIE W BERLINIE 

W swoich inspirujących notatkach poświęconych Turandot Pucciniego 
Michel Leiris sygnalizował , że warto dokonać porównania historii okrutnej, 
pekińskiej księżniczki do mitu Psyche. Wstępnie zwrócił tylko uwagę na 

sytuacyjne przeciwieństwo , polegające na tym, że - inaczej niż Kala!, 

którego imię musi odgadnąć córka cesarza Altouma - Eros, partner 

księżniczki Psyche, sam ujawnia swoją tożsamość (w zakończeniu 

opery Turandot niczym Psyche wykrzyknie: „li suo nome e ... Amor" -

„Jego imię to ... Miłość I"). Kto wie , może inwersji tej świadomy był sam 

Puccini. Jeśli tak, to niewykluczone, że genezie jego ostatniej opery do 

pewnego stopnia patronował „wątek polski ". I nie chodzi tu bynajmniej 

o powszechnie znany fakt, że pierwszą wykonawczynią tytułowej partii , 

zgodnie z intencją Pucciniego, była Rosa Raisa (wtaść . Róża Burch

stein) , urodzona w Białymstoku Żydówka polskiego pochodzenia. 

ów wątek może się natomiast wiązać z planowanym przez Pucciniego 

w 1913 r. skomponowaniem opery opartej na motywach dramatu Eros 
i Psyche Jerzego Żuławskiego , który w tym samym czasie pobudził 
wyobrażnię Ludomira Różyckiego. Kwestia ta powróciła podczas spo

tkania obu artystów, do którego - dość przypadkowo - doszło przy 

okazji berlińskiej premiery Dziewczyny z zachodu (grudzień 1913 r.). 

Spotkanie to w swych do dziś nie wydanych wspomnieniach żona 

Różyckiego zrelacjonowała następująco : „Na przyjęciu u naszego 

przyjaciela, znanego mecenasa sztuki w Berlinie, doktora Jafego, 

Różycki poznał Pucciniego. Osoba Pucciniego robi duże wrażenie . 

Wysoki , o wyjątkowo pięknych oczach, jakby zapatrzonych w dal -

pogrążony w zadumie, milczący, nie przyjmuje udziału w rozmowie . 

Kiedy gospodarz oznajmia mu, że pośród gości znajduje się polski 

kompozytor, który pracuje obecnie nad operą Eros i Psyche - ożywia 

się . " Pragnę go poznać- powiada - znam treść poematu·» I zwracając 

się do Różyckiego , mówi: "Jest to temat trudny, wyjątkowo trudny. Tyle 

kontrastów, epok, środowisk, sytuacji. Dużo trzeba odwagi, aby temat 

taki podjąć . Który obraz się Panu najbardziej podoba?". "Rewolucja„ 

- odpowiada Różycki. "I mnie również ten obraz najsilniej zafrapował. 

Długo się zastanawiałem , czy mógłbym temat ten opracować. Nie 

moglem się zdecydować. Jest on tak inny od dotychczasowych moich 

dziel. Jak daleko posunięta jest praca?„ - pyta. "Na ukończeniu„ 

- odpowiada Różycki. "Winszuję odwagi. Jest to pięć oper w ciągu 

jednego wieczoru. Kiedy będzie Pan miał gotową całość , proszę mi 

przysłać wyciąg . Bardzo jestem ciekaw, jak temat ten opracuje polski 

kompozytor". Rozmowa się kończy.". Zamiast pięciu oper przezna

czonych do wykonania podczas jednego wieczoru Puccini napisał , 

jak wiadomo, tylko trzy i to do zupełnie innych librett. Po ukończeniu 

zaś tryptyku jednoaktówek miał skomponować już tylko jeden utwór -

Turandot . 

Ilsuo 
' nome e. •• 

Amor! 

Jego imię 
to ... 
Miłość! 

N s p R A c J E 

Skrupulatni historycy muzyki ustalili, że , począwszy od dwuaktówki Karla Blumenriidera Turandot oder die Ratsel z 1808 r., 
powstało co najmniej dwanaście operowych wersji Turandot Carla Gozziego (1720-1806) , w tym aż sześć za życia Pucci
niego - twórcy najsławniejszej opery o okrutnej księżniczce z Pekinu. Przynajmniej dwa z tych wcześniejszych dzieł zasługują 
na naszą uwagę. Pierwszym jest ponoć słabiutka Turanda nauczyciela Pucciniego, Antonia Bazziniego (1818-1897) , 

której akcja została przeniesiona z Chin do Persji. Chociaż nie wiemy, czy Puccini znal z lektury muzykę swego 

mentora (widzieć tego dzieła nie mógł , gdyz zostało ono wystawione w La Scali tylko raz, gdy miał dziewięć lat) , ale 

z pewnością już podczas mediolańskich studiów oswoił się z tematem tej fiabe Gozziego. Drugim ważnym utwo

rem, którym Puccini s ię inspirował była niemieckojęzyczna Turandot jego rodaka Ferruccia Busoniego. Chociaż obaj 

kompozytorzy nie darzyli się przesadną sympatią, znaczenia zwięzłej dwuaktówki Busoniego nie można bagateli

zować . Fragmenty orkiestrowej suity Turandot Busoniego sprawiły, że Puccini postanowił głębiej zainteresować się 

znanym sobie od dawna tematem. Właśnie mechaniczny charakter gry aktorów dostrzegalny na fotografiach ze 

spektaklu Reinhardta, wydatnie wspierany - jak donosiła prasa - przez kostyczną , „ marionetkową" muzykę Buso

niego, miał sprawić , że Puccini, skłaniający się w owym czasie ku modernistycznej estetyce marionetki i maszyny, 

zdecydował się sięgnąć po tekst weneckiego dramatopisarza. A mówiąc ściślej : jego libreciści - Giuseppe Adami 

(z którym kompozytor współpracował wcześniej przy okazji Jaskólki oraz Plaszcza) i Renato Simoni - wzięli na warsz

tat wtoski przekład przeróbki Gozziego dokonany sto dwadzieścia lat wcześniej przez Friedricha Schillera. 

Prace nad muzyczną stroną dzieła ruszyły zaraz po sporządzeniu literackiej osnowy pierwszego aktu, na początku 

1921 r. , i najpierw posuwały się dość sprawnie. Problemy pojawiły się jednak przy drugim akcie (pisanym głównie 

w 1922 r.), a już najprawdziwsze katusze - przy trzecim, z którego libretta kompozytor był długo niezadowolony i stale 

domagał się jakichś zmian. Do muzycznego opracowania tego aktu Puccini przystąpił więc dopiero wczesnym latem 

1923 r. Pracował nad nim intensywnie aż do listopada, kiedy to nastąpiła kolejna pauza, wywołana tyleż wątpliwo

ściami natury artystycznej, co zdiagnozowanym wtaśnie , zaawansowanym rakiem gardła. Kompozytor po ukończeniu 

sceny śmierci Liu wciąż nie był do końca pewien jak - także z literackiej perspektywy - powinna wyglądać finałowa 

metamorfoza protagonistki z lodowatej femme fatale w uległą, czułą kochankę. I ten stan miał się utrwalić po wsze 

czasy: Puccini , który na początku listopada 1924 r. zabrał ze sobą na kurację do Brukseli szkice zakończenia , swojej 

pracy nie ukończył. 29 listopada, jeszcze w trakcie radioterapii, zmarł na atak serca. 
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ZESPÓŁ DO SPRAW TURANOOT 

Ola Artura Toscaniniego, który został przez Pucciniego namaszczony do 
poprowadzenia prawykonania Turandot, podobnie jak dla wielkiego wydawcy 
Tito Ricordiego oraz syna kompozytora - Antonia, od początku nie było 

wątpliwości : Turandot musi zostać dokończona i to jak najszybciej. Łatwo 
powiedzieć , trudniej zrealizować. Bo niby kto powinien tego dokonać , 

skoro ostatni duet - jak buńczucznie zapowiadał Puccini - miał być 

godnym odpowiednikiem miłosnego duetu z Tristana i Izoldy? Na gieł

dzie kandydatów pojawiły się najpierw dwa nazwiska: Riccarda Zan

donaia (autora cenionej opery Francesca da Rimini do stów D'Annun

zia) oraz - zdecydowanie mniej znanego - Franka Vittadiniego. Pomysł 

z Zandonaim, jako twórcą w owym czasie zbyt stawnym, nie spodobał 

się jednak Antoniowi. Z kolei Vittadiniego, jako rzekomo twórcy zbyt 

mato temperamentnego, zdyskredytował Riccardo Schnabl - inny 

członek „zespołu do spraw Turandot". W międzyczasie z tych samych 

powodów co Zandonai wykluczony został jeszcze jeden kandydat 

- Pietro Mascagni , po śmierci Pucciniego ceniony we Włoszech jako 

największy rodzimy kompozytor operowy. By przełamać coraz głęb

szy impas inicjatywę przejął Toscanini, który latem 1925 r. skłonił 

wszystkich do wybrania Franka Allana, który z jednej strony dokład

nie znał literacką materię libretta, ponieważ w pewnym momencie 

sam planował napisanie opery według Gozziego, a z drugiej - zdą

żył zasłynąć jako autor orientalnej opery La Leggenda di Sakuntala 

(a Turandot jest dziełem orientalnym par excellence , może jedyną 

w pełni wartościową, włoską następczynią Verdiowskiej Aidy) . Alf ano 

zabrał się do intensywnej pracy i wykorzystując ogółem aż dwadzieścia 

trzy niezinstrumentowane szkice Pucciniego, w sześć miesięcy wywią

zał się z zadania. Kiedy wreszcie przedstawił dokończoną partyturę 

do akceptacji Toscaniniemu, legendarny dyrygent i równie wielki cho

leryk - już w trakcie jej lektury - dostał ataku furii ... Podobno od razu 

rzucił mu się w oczy fakt , że we fragmentach, w których Altano sam 

musiał dopisać muzykę , znalazły się motywy ze znanej mu przecież 

La Leggenda di Sakuntala' 

Łatwo 

powiedzieć, 

trudniej 
zrealizować. 

OSTATNIA TURANDOT TOSCANINIEGO 

26 kwietnia 1926 roku odbyło się prawykonanie dzieła w mediolańskiej La Scali. Zabrakło na nim obrażonego Mussoliniego, 
ponieważ Toscanini odmówił zagrania na wejście faszystowskiego hymnu Giovinezza. Dyrygent po wybrzmieniu sceny 

śmierci Liu w nieco teatralny sposób odłożył batutę i przed zejściem z podium do pochlipującej cichutko ze wzru

szenia publiczności skierował słowa, które wywołały głębokie poruszenie: „W tym miejscu Giacomo Puccini przerwał 

swoją pracę . Tym razem śmierć okazała się silniejsza od sztuki ". Podczas następnego, już zdecydowanie mniej wzru

szającego wieczoru rezultat pracy Allana, na polecenie Toscaninego drastycznie okrojony, został powołany do życia 

przez Ettore Panizzę . Mimo że kolejne teatry operowe świata niemal natychmiast zaczęty się prześcigać w inscenizo

waniu łabędziego śpiewu autora Toski , sam Toscanini do dyrygowania Turandot nie powrócił już nigdy więcej .. 

Tym razem śmierć okazała 
się silniejsza od sztuki. 

Monarcha i kat pelniq funkcje podstawowe, 
a zarazem symetryczne: jeden w blasku 
i chwale, drugi - w mroku i pohańbieniu. 

J E s T E M F A s z y s T Ą 

W 1924 r., a więc w okresie, gdy prace nad Turandot były już bardzo zawansowane, kompozytor wypowiedzieć miał następu
jące słowa: „Teraz Mussolini ocali Włochy przed rozpadem na drobne kawałki! ( ... ) Niemcy, które były państwem najlepiej 
rządzonym , powinny stanowić model do naśladowania dla innych. Nie wierzę w demokrację , ponieważ nie wierzę w możliwość 
edukacji mas. To jakby nalewać wodę do wiklinowego koszyczka! Bez silnego rządu kierowanego przez człowieka o stalowej 
pięści , jak niegdyś Bismarck w Niemczech i jak obecnie Mussolini we Włoszech , zawsze będzie istnieć niebezpieczeństwo, 
że ludzie, którzy rozumieją wolność jako zwyczajny przywilej, staną się niezdyscyplinowani i wszystko zepsują. To dlatego jestem 
faszystą, bo wierzę , że faszyzm okiełzna całe Włochy dla dobra tego kraju i narzuci mu model niemiecki sprzed wojny". Skóra 

cierpnie , gdy czytamy takie słowa. I choć zostały one tylko zrelacjonowane (podał je w swych spisanych na gorąco 

wspomnieniach Guido Maratti , dziennikarz i zaprzyjażniony sąsiad Pucciniego z Torre del Lago) , coś musiało być 

na rzeczy. Przypomnijmy więc tylko, że kompozytora fascynowała steatralizowana „poetyka" publicznych wystąpień 

Duce (porównywanego przez artystę do japońskiej maski) . Pamiętajmy też o jego wyrażonej w rozmowie z Różyckim 

predylekcji do rozgrywającego się podczas rewolucji francuskiej aktu Erosa Żuławskiego. W akcie tym obserwujemy 

mechanizmy narodzin tyrana (z zawodu rzeźnika!) , zdolnego wyzwalać w ludzkich masach najkrwawsze instynkty. 

Czy zatem możemy odczytać ostatnie opus Pucciniego w kategoriach apologii silnego władcy, może nawet faszy

stowskiego dyktatora? Byłaby to może teza zbyt daleko posunięta, ale na pewno wypada uznać Turandot - którą 

otwiera motyw egzekucji z mortualnymi gongami chińskimi , tam-tamem i ksylofonem - za modelowy przypadek 

dzieła , w którym dochodzi do zdiagnozowanej przed półwieczem symbiozy pomiędzy władcą a katem. „Monarcha 

i kat - pisał Roger Caillois - pełnią funkcje podstawowe, a zarazem symetryczne: jeden w blasku i chwale, drugi -

w mroku i pohańbieniu. ( ... ) Obaj są nietykalni, ale dotykając monarchy albo podnosząc nań oczy - skalałoby się 

jego osobę , gdy tymczasem wchodząc w kontakt z katem - skalalibyśmy samych siebie ". Istnienie identycznej syme

trii pomiędzy Turandot a pekińskim katem o imieniu Pu-Tin-Pao stwierdzimy na obu głównych poziomach dzieła . 

Najpierw w tekście libretta (Turandot , kolejna po Salome „ księżycowa modliszka", jest powiązana z katem lunarnym 

węzłem pokrewieństwa , skoro wszystkich egzekucji dokonuje on nocą, zaraz po wzejściu księżyca) , potem także 

w strukturze głębokiej partytury włoskiego kompozytora - czyli w jej planie tonalnym. Muzyczno-symboliczną konste

lację Pu-Tin-Pao tworzą trzy tonacje: d-moll, b-moll oraz es-moll. Pierwsza z nich, pojawiająca się od razu na początku 

partytury w bitonalnym uścisku z Cis-dur, może być przez nas skojarzona z obowiązującą już wiedeńskich klasyków 

tonacją zemsty. To w d-moll przecież ciskały klątwy zarówno bohaterki Mozartowskie (Donna Anna i Królowa Nocy) , 

jak i jedyny antybohater Beethovena Pizarro , który z temperamentem skrojonym na miarę markiza de Sade upajał się 

wizją noża zatapianego w piersi Florestana, swego politycznego przeciwnika. Tonacja b-moll towarzyszyć będzie np. 

ostrzeniu katowskiego miecza („Gira la cote"), a es-moll , względnie Es-dur, w takich scenach jak wkraczanie księcia 

Samarkandy na szafot czy pierwsze pojawienie się Pu-Tin-Pao. Zarówno jednak es-moll , jak i Es-dur będą jedno

cześnie - co Caillois odnotowałby na pewno z satysfakcją - emblematami Turandot oraz jej ojca, który zdaje się być 

władcą mądrym, ale w zestawieniu z córką - bezradnym i słabym . Odnotujmy wreszcie jeszcze jedną interesującą 

prawidłowość. Otóż przenikliwy Caillois zauważył , że działania kata, często podejrzewanego o nadprzyrodzoną moc, 

kojarzono z nadzwyczajnymi zjawiskami meteorologicznymi. Przykładem żywotności tego przekonania jest fragment 

aktu pierwszego, gdy lud spostrzega, że księżyc, którego ukazanie się ma być sygnałem do rozpoczęcia egzekucji 

kolejnego nieszczęśnika , zaczyna się ... spóźniać. A może to nie księżyc się ociąga, lecz sterujący nim kat, jeszcze 

nieprzygotowany do wypełnienia swego obowiązku? Odpowiednikiem tej astronomicznej anomalii stanie się w party

turze nokturnowy odcinek smyczków, wzbogaconych w partii harfy naturalnymi tonami harmonicznymi, które czasem 

- jak w iluminującym zakończeniu Ili Symfonii „Pieśń o nocy• Karola Szymanowskiego - powoływano do partytur 

w charakterze symbolu rozjaśnienia nocy kosmicznej lub mistycznej. U Pucciniego rozjaśnienie nastąpi już za moment, 

owszem, ale nie będzie to - jak się możemy domyślać - wschód słońca (zarezerwowany przez librecistów dopiero dla 

ostatnich taktów opery), lecz księżycowa poświata , złowróżbnie odbijająca się w wypolerowanym ostrzu wystawio

nego już na widok publiczny, reprezentacyjnego topora. 
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OBRONA TU RAN DOT 

Praktycznie przez wszystkie interpretacje ostatniej opery Pucciniego niczym 
mantra przewija się formułowany wobec kompozytora zarzut, że autentycz
nej w swym bólu, zakochanej w Kalafie niewolnicy Liil przeciwstawił on nie
autentyczną , zimną, zmechanizowaną w swych myślach, słowach i uczyn
kach Turandot. Bodaj tylko Leiris, który dostrzegał w tym układzie unikatowe 
zestawienie w obrębie jednego dzieła mitu Judyty - oprawczyni z mitem 
Lukrecji - samobójczyni, kontrast ów akceptował w pełni. 

Smutny los Liu, czwartej już po Tosce, Butterfly i siostrze Angelice 

figurze w Pucciniowskiej galerii operowych samobójczyń , oczywiście 
chwytać nas będzie za serce w wielu momentach, ale to właśnie ona 

zgrzeszy ubóstwem swego duchowego świata . Bo Liu, niezależnie 

od tego, czy Puccini przypisze ją do ciemnego b-moll (pierwsza roz

mowa z Kalafem prowadzona na tle chóru komentującego ostrzenie 

katowskiego topora) , do żałobnego es-moll (w ostatnim monologu) 

czy do emblematycznej dla niej tonacji Ges-dur (aria Signore, ascolta) , 

ani na moment nie zdoła się wyrwać z ram płaczliwego emploi ciepłej 
kluchy. Jakże daleko tej szlachetnej dziewczynie do psychologicznej 

złożoności innej samobójczyni - Lukrecji , którą dwadzieścia lat po 

Puccinim na kartach The Rape of Lucretia uśmierci Benjamin Britten! 

A Turandot? Przez cały pierwszy akt milczy, patrzy i - może przede 

wszystkim - nasłuchuje , czy przypadkiem za moment wielki gong 

nie oznajmi jej, że kolejny amator rozwiązywania zagadek zgłasza 

gotowość do stawienia się w konkursowe szranki. Zapewne, spo

glądając na Pekin z wysokości murów cesarskiego pałacu , Turan

dot upaja się nieco, zresztą podkreślanym przez wszystkie dramatis 

personae , boskim majestatem rzeczywistej władczyni. Protagonistka 

wyda z siebie głos dopiero w połowie drugiego aktu w wielkiej arii 

In questa reggia , w której wyjaśni motywy swego irracjonalnego postę

powania. A Turandot uważa siebie (to znaczące odejście od pier

wowzorów Gozziego i Schillera) za mścicielkę krzywd popełnionych 

w bardzo odległej przeszłości . Do przyjęcia takiej postawy popchnęło 

ją wydarzenie zgoła nadprzyrodzone: któregoś dnia dumna dziew

czyna z „informacyjnego szumu" własnej duszy wylowiła rozpaczliwy 

krzyk porwanej przez Tatarów prababki Lou-Ling . I w tym momencie 

właściwie wszystko staje się jasne - zaczynamy rozumieć, że wcho

dzimy w kontakt z bohaterką zupełnie inną od tych , do których zdążył 
nas przyzwyczaić Puccini . Widzimy typowo modernistyczną heroinę , 

nie przymierzając - przyrodnią siostrę Straussowsko-Hofmannstha

lowskej Elektry, która w zakończeniu ekspresjonistycznej jednoaktówki 

z 1909 r. ku osłupieniu Chryzotemis oznajmiała , że słyszy w swoim 

wnętrzu echa kosmicznej („oceanicznej ", jak chciał Stale Wikshaland) 

muzyki. Nieco przejaskrawiając , rzec można , iż różnica pomiędzy 

E l ektrą a Turandot polega na tym, że ta pierwsza przemienia się 

w krwiożerczą , autodestrukcyjną bachantkę , zaś druga - w ożywioną 

gilotynę do ścinania męskich głów. Można zresztą wskazać jeszcze 

jedną analogię - trzeci akt Króla Rogera (1924 r.) Karola Szymanow

skiego, w którym tytułowy władca „budzi " echo swej żony Roksany, 

w jednakowym stopniu mogące pochodzić z przestrzeni zrujnowa

nego teatru , co z jego własnego , duchowego wnętrza. I jeszcze jedno: 

status ontologiczny uwrażliwionej na dźwięki Turandot przypomina 

nam właściwie epifenomen (w tym konkretnym wypadku echo) , zja-

... któregoś dnia 

dumna dziewczyna 

z „ informacyjnego 

szumu" własnej 

duszy wyłowiła 

rozpaczliwy krzyk 

porwanej przez 

tatarów prababki 

Lou-Ling. 

I w tym momencie 

właściwie wszystko 

staje się jasne 

- zaczynamy rozu-

mieć, że wchodzimy 

w kontakt z boha-

terką zupełnie inną 

od tych, do których 

zdążył nas przyzwy-

czaić Puccini. 

wisko typowe dla europejskiej moderny z początku minionego wieku. Potwierdzą to słowa trzech dworaków - Pinga, 

Panga i Ponga, tych na poły tylko realnych , post-dellartowskich masek (echo Gozziego) , próbujących w pierwszym 

akcie uświadomić Kalafowi , że zasłuchana w sobie , ale i potrafiąca też bezwzględnie przesłuchiwać swoje ofiary 

ks i ężniczka tak naprawdę poza jego (Kalata) świadomością w ogóle nie istnieje. 

W Nasluchującym królu łtala Calvina, ostatnim opowiadaniu , jakie ów wybitny włoski pisarz zdążył przed śmiercią 

dokończyć , przeczytamy takie słowa charakterystyki głównego bohatera - króla-uzurpatora, który po zdobyciu władzy 

dzień i noc kurczowo trzyma się tronu: „ Każdą noc spędzasz na słuchaniu podziemnego tam-tamu, próbując bez

skutecznie rozszyfrować przekazywane wieści . Ale masz wciąż wątpliwość , czy nie Jest to tylko dudnienie w uszach, 

tłuczenie twojego rozszalałego serca lub wspomnienie rytmu , który wyłan ia się w twej pamięci , budząc obawy, wyrzuty 

sumienia ... Bardzo możliwe, wręcz prawdopodobne, że każde falowanie dźwięków przekształca się w twoim uchu 

w skargę więźnia, w złorzeczenia twoich ofiar, w budzące grozę sapanie wrogów, których nie udaje ci się uśmiercić .. . 

Dobrze robisz słuchając , nie odwracając nawet na moment uwagi ; ale bądź pewien jednego: to siebie samego 

słuchasz , to w tobie odzywają się upiory. Coś, czego nie potrafisz wyznać nawet samemu sobie, próbuje boleśnie 

zaznaczyć swoją obecność ... ". Czy w powyższym cytacie nie odnajdujemy także podobieństwa do naszej operowej 

bohaterki? 

Turandot, swoisty rewers Liu, już w połowie drugiego 
aktu jest bardziej kobietą niż maszyną, żywiącą dla 
tajemniczego przybysza gorące uczucia. 
W arii In questa reggia Turandot rozpoczyna swój podniosły śpiew nieledwie od krzyku , by szybko zmodulować 

ku kołysance (poetyka snu?) i w tonacji fis-moll zreferować tragedię strąconej z książęcego piedestału Lou-Ling. Kiedy 

jednak pod koniec arii księżniczka na tle niezwykle urzekającej frazy orkiestrowej zadeklaruje : „Mai nessun , m'avra" 

- „Nikt mnie nie zdobędzie ", natychmiast przestaniemy jej wierzyć. Żarliwy charakter tej frazy wskazuje bowiem wyraż
nie, że Turandot, do tej pory zachowująca się niczym nakręcana lalka, po prostu próbuje nas okłamać . Nasze domysły 

kompozytor potwierdza także w inny sposób, trudniejszy do usłyszenia : otóż jego heroina swą deklarację wieczystej 

czystości wygłosi w słodkiej tonacji Ges-dur, dotąd rezerwowanej dla zakochanej w Kalafie niewolnicy Liu! Nie będzie 

tedy żadnej przesady w stwierdzeniu, że Turandot , swoisty rewers Liu , już w połowie drugiego aktu jest bardziej 

kobietą niż maszyną , żywiącą dla tajemniczego przybysza gorące uczucia (sama zresztą przyzna to w zakończeniu 

dzieła). Ostrzegając Kalata przed tragicznymi konsekwencjami podjęcia się rozwiązywania zagadek powie (w nazna

czonym cesarsko-tanatycznym majestatem Es-dur) : „zagadki są trzy, a śmierć jedna'', na co „bezimienny" książę , 

w tonacji Fis-dur (brzmiącej tak samo jak Ges-dur, lecz inaczej zapisywanej w partyturze) z typową dla siebie zuchwa

łością odparuje: „zagadki są trzy, a życie jedno". Czyżby w ten sposób Kala! śmiał przedrzeźniać utrzymaną wcześniej 

w tonacji fis-moll opowieść o krzyku pochodzącym z duszy księżniczki? 

Ktoś kiedyś określił córkę Altouma mianem „Sinobrodego w spódnicy" i dla tej na pierwszy rzut oka naciąganej 

paraleli można odnaleźć uzasadnienie w muzyce. Konkretnie chodzi o pojawienie się w pierwszym akcie widm ścię

tych zalotników, którzy - mimo krzywdy, jaka ich spotkała - nadal nomen omen na zabój kochają swoją Turandot. 

Rzeczony passus jest bardzo krótki i bardzo cichy. Ale nie wolno nikomu przegapić tych jedenastu taktów i niewielu 

więcej sekund muzyki , gdyż to jeden z najbardziej wizjonerskich fragmentów w całej partyturze. Jest to ustęp niemal 

atonalny, naszpikowany „diabelskimi" trytonami z migoczącą w smyczkowo-harfowym tle tonacją a-moll , z ptasimi 

zawołaniami fletów (symbolizujących dusze nieszczęśników) i głuchym łoskotem wielkiego kotła , który koniecznie 

powinien dominować nad resztą instrumentów. Dobrze osłuchany meloman błyskawicznie się zorientuje , że muzyka 

ta wypływa z Bartokowskiego Jeziora tez , jednej z najbardziej profetycznych scen Zamku Sinbrodego (1918 r.) . Podob

nych do „ikon" muzycznego modernizmu symbolicznych nawiązań i aluzji odnajdziemy w Turandot zresztą więcej. 

Przywołajmy jeszcze tylko jeden taki przypadek, obecny w centralnej scenie z zagadkami. Pierwsze dwa pytania 

zostaną zadane w tonacji zemsty d-moll (odpowiedzi: nadzieja i krew) , trzecie - w „zimnej jak lód" tonacji kata, śmierci 

i monarchini - es-moll (pada wtedy odpowiedź wyjątkowo znamienna: Turandot) . Ale, co ciekawe, w chwili najwięk

szego napięcia , gdy zapada cisza - z dookreśleniem come un lamento - zaczną szeptać same wiolonczele. Źródło 
tego „lamentu" bije w pierwszym obrazie Peleasa i Melizandy Debussy'ego, w którym Golaud bezskutecznie usiłuje 

się czegoś dowiedzieć na temat napotkanej nad jeziorem zagadkowej królewny. Tak, na pozór lodowata Turandot 

wzięta pod analityczną lupę okazuje się o wiele bardziej intrygująca , tajemnicza i wielowymiarowa od swego czułost

kowego kontrapunktu , któremu na imię Liu . 
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FINAŁY SĄ TRZY, A SEQUEL TYLKO JEDEN 

Wyobraźmy sobie, że przebywający latem 1859 r. w Lucernie Richard 
Wagner nagle umiera. Nie zdążył napisać słynnego Liebestod, ostatniej 
sceny Tristana i Izoldy. Oszołomien i bogactwem sześćsetstronicowej 

partytury nie mamy pojęcia , jaką postać muzyczną genialny kompo

zytor nadałby ostatnim kilkudziesięciu wersom libretta. Co prawda 

na temat swych artystycznych projektów wielokrotnie zwierzał się 

Lisztowi i Bulowowi. ale czy któryś z tych muzyków mógłby sprostać 

tak wielkiemu wyzwaniu? Na szczęście w tym przypadku nie musimy 

naszej gry doprowadzić do końca , bo i tak potwierdziłaby nam ona 

starą prawdę , że dzieła artystów największych - a do nich Puccini , 

mimo czasem uzasadnionej krytyki, zarzucającej mu schlebianie 

kiczowatym gustom, należał - dzieła kompozytorów niepodzielnie 

władających silnie zindywidualizowanym stylem, są w swej istocie nie

podrabialne. Czy powinniśmy zatem nieustannie zgłaszać do Allana 

pretensje o to , że nie uniósł na swych barkach ciężaru powierzonego 

mu zadania i nie zdołał wczuć się w instrumentacyjną (o melodycznej 

nie wspominając) wrażliwość autora Cyganerii? I tak, i nie. Z jednej 

strony możemy usprawiedliwić jego zbyt słabą empatię w zakresie 

instrumentacyjnego idiomu Pucciniego (znacznie bardziej wysubli

mowanego i modernistycznego niż w orientalizującej Butterfly), bo 

w trakcie bardzo intensywnej, sześciomiesięcznej pracy Alfano nie 

miał wglądu w gotowe fragmenty partytury, które udostępniono mu 

wcześniej tylko raz, gdy się jeszcze wahał, czy przyjąć zaszczytne zle

cenie . Z drugiej jednak strony trudno nam mu wybaczyć , że ośmie

lał się czasem zastępować gotowe fragmenty Pucciniego swoimi 

własnymi (tak się stało w przypadku ustępu Kalata „li mio mistero? 

Non ne ho piu"/ „Moja tajemnica? Już jej nie ma! "). Najbardziej jed

nak irytuje dziś niezbyt przemyślane zakończenie . Mimo że Altano 

uwzględnił wskazówkę Pucciniego, by zamknąć dzieło reminiscencją 

słynnej arii Kalata Nessun dorma, to jednak trudno przystać na nie

znośną pompę tego zakończenia , do tego przesuniętą do wcześniej 

niespecjalnie istotnej tonacji O-dur. Co więcej, a to już szczyt absurdu, 

ostatnie akordy podkreślają dżwięki tam-tamu, które Puccini wcześniej 

rygorystycznie rezerwował dla szeroko rozumianego kontekstu egze

kucji . Tego rozwiązania nie da się obronić , ponieważ w finale opery 

nie ma miejsca nie tylko na mrok, ale i choćby na niewielki skrawek 

cienia : po przetrwaniu prawie trzech nocnych, „kobiecych " aktów teraz 

muszą nas dosłownie oślepić zalewające scenę „męskie" promienie 

słońca . Nieco lepiej - jakkolwiek wobec zakończenia można zgła

szać te same zastrzeżenia - prezentuje się pełna , nieokrojona przez 

Toscaniniego i wciąż słabo znana wersja Altana, którą po raz pierw

szy wykonano dopiero w listopadzie 1982 r. w londyńskim Barbican 

Hall . Jedną z głównych zalet tego wariantu jest to, że aria Turandot Oe/ 
primo pianto serwowana bez obszernych cięć stanowić może skromną 

przeciwwagę dla genialnej In questa reggia . 

Mankamenty propozycji Altana sprawiły, że pokusie stworzenia nowego 

zakończenia opery na początku XXI w. nie oparł się mistrz postmoderni

stycznego kolażu Luciano Berio (1925-2003). Co ciekawe, był to autor 

(przypadek?) operowej wersji Nasluchującego króla, w której Szekspi

rowski Prospero krzyżuje się z wizerunkiem Calvinowskiego, przykutego 

do tronu dyktatora. W zaproponowanej rekonstrukcji Berio postąpił 

do pewnego stopnia podobnie jak we wcześniejszym orkiestrowym 

... dzieła 

artystów 

największych, 

dzieła kompo-

zytorów 

niepodzielnie 

władajqcych 

silnie zindywi

dualizowanym 

stylem sq 

w swej istocie 

niepodrabialne ... 

utworze Rendering , opartym na szkicach ostatniej, nigdy nienapisanej, 

symfonii Schuberta. Berio , świadom tego, że nie zdoła wskoczyć w styli

styczne lakierki wielkiego melodysty z Torre del Lago bez ich poważnego 
uszkodzenia, w kilku miejscach Pucciniowskich szczelin, niedopowiedzeń 
i niejasności postanowił dyskretnie podkreślać swoją obecność . W efekcie 

powstał siedemnastominutowy fragment partytury (dłuższy od Alfanow

skiego o prawie pięć minut) , który nie kończy się bombastycznym rykiem 

chórzystów zarzynających kolejną ekspozycję tematu Nessun dorma , 

a jedynie ściszoną i rozproszoną pomiędzy różnymi instrumentami remi- Hao Weiya 
niscencję tej arii . I sprawa równie ważna: nie zostajemy tym razem porzu-

ceni przez rekonstruktora w rejonach bezsensownego O-dur, lecz prze- ł 
suwamy się na piętro nadbudowane pół tonu wyżej- ku złowróżbnej osi stworzy nowe 
wyznaczanej przez dźwięk es. Czy ma to oznaczać , że pozostajemy nadal 

w kręgu demonicznej władzy Turandot , a jej przemiana była zaledwie ilu- k , 
zoryczna? Nie. Bo nie es-moll nas tym razem straszy, ale cieszy Es-dur. za onczenie, 
Es-dur, tonacja bohatera Beethovenowskiej Eroiki , nader fortunnie oczysz-

czona z narcystycznej pychy A/fanowskiego Kalata. Tonacja zwycięskiego k , 
śmiałka , który najwyrażniej ma lepszy pomysł na sprawowanie władzy torego nie 
przejmowanej właśnie z rąk Turandot i Altouma. 

Do niedawna w tym miejscu opowieści o perypetiach finałowej sceny Turan- nazw a ł wszakże 
dot można było stawiać kropkę . Ostatnie lata przyniosły jednak kolejną 
wersję zakończenia , autorstwa szerzej nieznanego, chińskiego kompozy- fi• ł l 
tora młodej generacji Hao Weiya. W 2007 r, na zamówienie Narodowego ina em, ecz. • • 
Teatru Wielkiego w Pekinie , Weiya stworzył nowe zakończenie , którego nie 

nazwał wszakże finałem , lecz ... sequelem. Powstało podobno (podobno, l 
bo na razie możemy tylko o tej wersji czytać) dwadzieścia minut nowej seque em. 
muzyki Ueszcze więcej niż u Beria) opartej wyłącznie na materiałach Puc-

ciniego, z których kompozytor wypreparował nową arię , a całość - pomysł 
tyleż interesujący, co natychmiast prowokujący do polemiki - domknął 
przejętym przez Pucciniego z podręczników chińskiej muzyki , ludowym 

tematem Mo-li-hua („Kwiat jaśminu") z pierwszego aktu. Naturalnie, nie 

znając rezultatu pracy Hao Weiya ze słyszenia, nie powinniśmy tego mło-
dzieńca ani chwalić, ani tym bardziej ganić. Na wydanie oceny z pewno-

ścią przyjdzie jeszcze czas . Miejmy nadzieję , że z upływem lat dokona się 
również przewrót w odbiorczych przyzwyczajeniach związanych z Turandot 

i zmasakrowana przez Toscaniniego wersja Altana, która nadal utrzymuje 

się na czele wykonawczej stawki niczym wskaźnik Produktu Krajowego 

Brutto chińskiej gospodarki w statystykach Banku Światowego , ustąpi 
w końcu pola lepszym kontrpropozycjom. • 

Marcin Gmys - muzykolog i krytyk muzyczny, 

adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Pozna

niu . Od dziesięciu lat współpracuje z „Zeszy

tami Literackimi " oraz Programem 2 Polskiego 

Radia. Autor dwóch książek poświęconych ope

rze oraz współredaktor tomu zbiorowego 1810-
-1910-2010.· Chopin's Shadow. 
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O kobietach, miłości, szczęściu, cierpieniu i pożądaniu rozmawiają 

psycholog Wojciech Eichelberger i reżyser Mariusz Treliński. 

MARIUSZ TRELIŃSKI : Turandot jest dla mnie baśnią, a może nawet mitem i jak każdy mit 

zawiera klucz do zrozumienia naszego życia psychicznego, zarówno świadomego , jak i pod

świadomego. Turandot to bohaterka wracająca w męskich snach - jak Salome, Judyta i inne 

wielkie mścicielki, które ścinają głowy, dręcząc rodzaj męski od niepamiętnych czasów. Czy 
psychiatria zna coś takiego jak kompleks Turandot? 

WOJCIECH EICHELBERGER: Turandot ma korzenie w jakiejś pradawnej opowieści o kobiecie, która 

nosi w sobie morderczą pasję ukierunkowaną na mężczyzn. Odrzuca ich, boi się zaangażować 

w miłość, zabija. Oczywiście taki zespól objawów jest znany psychoterapii i nazywa się syndromem 

modliszki. Wprawdzie modliszka wydaje się różnić od Turandot tym, że pożera tylko tego samca, który 

zwycięża w rywalizacji i zdobywa zaszczyt zaplodnienia jej - to jednak wszystko zaczyna się zgadzać, 

gdy dopuszczenie samca do aktu zaplodnienia uznamy za metaforę jego śmiertelnego zakochania 
się w śmiercionośnej samicy. 

O Turandot mówi się , że jest czysta, nieskalana, że jest dziewicą. I to ona właśnie zabija kochan

ków. Kalaf zakochuje się w niej , gdy ta wydaje wyrok śm ierci na jednego z kandydatów do ręki , 

który nie odgadł zagadek. Kalaf mówi o kobiecie-morderczyni: „cudowna", „jedyna", „dosko

nała". Od początku jest więc w nim dziwne dążenie do śmierci. Z drugiej strony w Turandot 

jest zapis traumy, która wydaje się kluczowa dla jej zrozumienia. Bohaterka mówi, że żyje 

w pałacu , w którym od pokoleń mieszka krzyk zgwałconej babki. Czy Turandot przenosi na pra

matkę coś, co spotkało ją samą i o czym wstydzi się mówić? Jakieś spotkanie z samcem, który 

niszczy i zdobywa? Może to było zobaczenie rodziców uprawiających seks? Mam wrażenie , 

że wtedy nastąpiło pękniecie. Turandot wyparła z siebie wszystko, co piękne, delikatne, wyzbyła 

się potrzeby miłości i to zostało w postaci Liu, jej tajemniczego alter ego. To siostra, matka, 

opiekunka, zupełnie pozbawiona erotycznej atrakcyjności. Z drugiej strony Kalaf ma do czynie

nia z niebezpieczną, kastrującą, ale fascynującą postacią Turandot. Z żadną żyć się nie da. Czy 

można więc mówić o kompleksie Kalała - rozdartego między skrajnościami? 

Gdy analizujemy mit, to wszystkie jego postacie i wydarzenia odczytujemy w kategoriach symbolu 

i metafory. Nie interesuje nas wtedy, czy zgwałcono babcię, siostrę czy samą Turandot. Ważne , że 

w linii kobiecego przekazu pojawia się pamięć przemocy i upokorzenie ze strony mężczyzn . W ujęciu 

historycznym taki mit może mieć swoje korzenie nawet w upadku matriarchatu. Księżniczka Turandot 

jest bowiem uosobieniem zranionej, dumnej kobiecości , dziedziczką krzywdy i upadku, jak i bosko

ści przypisywanej kobietom w matriarchacie. Potem odreagowujący swoje upokorzenie mężczyźni 

zdetronizowali i zgwałcili boginię , sprowadzając ją na długie wieki do roli niewolnicy. Od tej pory 

w kobiecych sercach zagościły zraniona godność, mordercza pasja i łęk- lecz także i ponad wszystko: 

głęboko ukryta potrzeba dawania i otrzymywania miłości i wydawania na świat dzieci. Ta mieszanka 

trudnych do pogodzenia uczuć zaowocowała dwiema strategiami, jakie kobiety przyjęły w swoich 

trudnych relacjach z męskim gatunkiem. Raz obroną przed lękiem i upokorzeniem staje się niedo

stępność, potrzeba zemsty i rewanżu, każące kobiecie niszczyć każdego mężczyznę , który ją poko

cha - bo grozić to może rozmrożeniem JeJ skutego bólem, zimnego serca. To Turandot. Innym razem 

kobiecą strategią , próbującą godzić skrajnie si lne a zarazem sprzeczne uczucia do mężczyzn , jest 

życie z podkulonym ogonem, postawa pokory, poświęcenia , przymilności , która nie ma nic wspólnego 

z miłością , a jedynie z uzależnieniem . To Liu. Oczywiście to dziedzictwo nie jest udziałem jedynie 

Turandot i Liu . To powszechne, archetypowe dziedzictwo kobiet. Żeby się przebić ku prawdziwej miło
ści, kobiety muszą przekroczyć dylemat, w którym są historycznie i psychologicznie uwięzione : jak 

przestać nienawidzić rozkochanego wybawiciela i nie popadać w upokarzające uzależnienie od pana 
i kata. 



Pracując nad spektaklem, zależało mi, żeby to była opowieść o psychologii, o mężczyżnie 

i kobiecie, a nie o władzy. 
Słusznie - bo Turandot nie opowiada o władzy, lecz o dramacie, dziejącym się od wieków w relacjach 

pom iędzy kobietami i mężczyznami . 

Z jednej strony to, o czym Pan mówił to opowieść o Turandot, o jej traumie, lęku i wycofaniu , 

a z drugiej o Kalafie, który pożąda śmierci , zachwyca się Turandot w momencie, kiedy skazuje 

na śmierć. Od tego momentu idzie w zaparte, określenia, które padają to: „ogłuszony", „zamro

czony". Czy to Eros w sensie wysokim, czy oszalała chuć? 
Kala! od początku ma nadzieję . Obudził się w nim wybawca, który zobaczył okrucieństwo , ale zara

zem majestat i piękno Turandot. Być może ujrzał też w jej oku błysk ambiwalencji , kiedy skazywała 

na śmierć pięknego , zakochanego mężczyznę. Może prócz gniewu na jej twarzy pojawił się na chwilę 

cień smutku i rozpaczy, a nawet lęku przed zaangażowaniem serca, co oznaczałoby dla Turandot ule

głość i utratę kontroli . Bo przecież od upadku matriarchatu w kobiecym przekazie, z babci na wnuczkę 

i z matki na córkę , kobiety słyszą: „ Pamiętaj , nie angażuj się . Niech on się zaangażuje , będziesz miała 

kontrolę nad sytuacją". Zranione i zalęknione kobiece serce ma bowiem to do siebie , że się otwiera 

tylko trochę , co zamiast miłości kończy się uzależnieniem. Liu , która jest cieniem Turandot, to przykład 

takiego uzależnienia - zwanego ślepą miłością. Wpadła w nie, tylko dlatego że Kala! dawno temu 

raz się do niej uśmiechnął. Ileż w niej musiało być upokorzenia wraz z potrzebą miłości i uznania. Liu 

i Turandot to dwa sposoby reagowania na tę samą traumę . To dwa aspekty jednej kobiety. Liu jest 

ukryta w Turandot. Turandot boi się uwięzionej w lochach jej podświadomości Liu , bo wie , że ta jest 

zupełnie bezbronna. Natomiast Kalaf jest uosobieniem tej grupy męskich straceńców, którzy próbują 

budzić miłość w zamrożonych bólem sercach kobiet typu Turandot. 

Kalał jest bardzo silnym i wrażliwym mężczyzną, który zobaczył pęknięcie w Turandot i chcę 

ją uleczyć , ale też jest potomkiem Tatarów - chce zwyciężyć , podbić. W tej sytuacji ulec mu to 

tak, jakby po latach powtórzyć gwałt dokonany na babce. Istnieje skrajna antyfeministyczna 

interpretacja tej opery, traktująca ją jako opowieść o mężczyźnie, który podbija kobietę nie po 

to, by ją wyzwolić, tylko żeby ją posiąść. 
To typowa, bezmyślna , szowinistycznie męska interpretacja: zranioną i zatrzaśniętą w bólu mścicielkę 

ma wyzwolić bezwzględna seksualna przemoc mężczyzny?! W wypadku Kalata zwycięża przecież 

wrażliwość , wiara i odwaga, która każe mu w imię miłości polożyć na szali własne życie . On idzie 

na całość , jest prawdziwym, natchnionym ratownikiem. Przede wszystkim doskonale radzi sobie 

z trzema zagadkami - jest poetą, intelektualistą , zna siebie. Odgaduje zagadki dzięki swojej wrażliwo

ści i zdolności do empatii : „Gdy ja się do ciebie zbliżam, dzieje się z tobą to i to ... Nadzieja. Gdy ty się 

do mnie zbliżasz , dzieje się ze mną coś innego ... A! to Krew". Świadomie rezygnuje z przemocy. Mógł 
przecież wziąć Turandot siłą - zgodnie z prawem i wolą ojca. Ale widzi, że ona jeszcze go nie kocha 

lub nie wie , że go kocha. Więc nie ciągnie jej do łóżka , bo nie chce zapisać się do grona gwałcicieli 

i sprawić, by Turandot podzieliła los babci. Daje budzącemu się sercu Turandot szansę: „Jeśli odgad

niesz moje prawdziwe imię , będziesz mogła mnie zabić" . Turandot nie ustępuje , ale usiłując wydobyć 

imię Kalata od Liu , doprowadza ją do samobójczej śmierci . Widzi Liu przeistoczoną w gotową na 

wszystko , wolną od lęku , kochającą kobietę . Jest wstrząśnięta oddaniem i niezłomnością Liu . I tu się 

zaczyna kolejny, decydujący rozdział jej wyzwolenia. A na dodatek konająca Liu mówi : „ Ofiarowuję 

ci to , co czułam do niego, poświęcam swoje życie, abyś ty mogła być szczęśliwa ". Turandot uświa

damia sobie w tym momencie swoje zdolne do pokochania mężczyzny alter ego. Po raz pierwszy 

w swym życiu przeczuwa, że może być wolna zarówno od nienawiści , jak i od niebezpieczeństwa 

poddańczego , upokarzającego uzależnienia od mężczyzny-prześladowcy. 

Nowy wizerunek mężczyzny - nie zdobywca, tylko ten, który ofiarowuje siebie? 

Zdecydowanie tak. Wręcz Zbawiciel , który odkupuje grzechy wszystkich mężczyzn . Na szczęście nie 

ginie, choć po trzykroć igra ze śmie rcią. 

Rozmawiamy o sytuacji najtrudniejszej , gdzie prawdziwa siła mężczyzny polega nie na umiejęt

ności zdobywania, ale otwierania się. Ja sobie drogę Kalała wyobrażam następująco: trzy akty 

to trzy etapy dojrzewania do Turandot. Pierwszy to zapisy mężczyzny i kobiety, gdzie mówimy 

o walce płci : kobieta to niebezpieczeństwo, a mężczyznę w sposób instynktowny pociąga 
niedostępność Turandot, jej siła , tajemnica, to, że zabija. Mężczyzna chce iść na zatracenie, 

na śmierć. W drugim akcie dochodzi do konfrontacji. To skok Kalała w dojrzewanie duchowe. 

Przed nim są próby, przez które musi przejść rycersko. Próby to zagadki. Mamy do czynienia 
z poetą, artystą , intelektualistą, a nie wojownikiem. 

I z psychologiem, bo zagadki Turandot odnoszą się do g łębokich , subtelnych doznań i uczuć. Nadzieja 

jest duszą serca. Poruszenia krwi to głębokie odczucia płynące z ciała . W swoich zagadkach Turandot 

opowiada o swoim tragicznym położeniu . Najpierw o nadziei , która, na zawsze zawiedziona i niespeł
niona, budzi się uparcie w jej duszy i sercu. Potem o tym, co się dzieje z krwią , gdy spotyka kogoś 
godnego pokochania. W trzeciej zagadce porównuje siebie do lodu, który tym mocniej się zamraża, 
im bardziej ktoś próbuje go ogrzać. Kala! potrafi to dostrzec i trafnie odczytać. Pewnie od pierwszego 

spojrzenia na Turandot przeczuł , że jest jej przeznaczeniem, że spotkał Turandot, by otworzyć jej 

serce i uczynić zadość haniebnym okrucieństwom popełnionych wobec kobiet przez jego męskich 
przodków. 

Czy to proces, w wyniku którego rodzi się prawdziwy mężczyzna, ofiarowuje się i wygrywa? 

Czy mamy do czynienia z zauroczeniem, potem konfrontacją, a na końcu ze świadomością, 
że trzeba oddać siebie, żeby wygrać wszystko? To pytanie o istotę mężczyzny i męskości. 
Istotą zarówno mężczyzny, jak i kobiety jest miłość . Miłość, która pokonuje lęk , nienawiść , okrucień
stwo, pożądanie , przywiązanie , a także potrzebę władzy i kontroli . I o tym przypomina ta opera. 

Ale czy Liu nie jest jakąś straszliwą kompromitacją miłości? Składa się w ofierze, ale jest żało
sna. Jest piękna, ale nudna i irytująca. 

Zanim nie stanęła w obliczu ostatecznej próby, była rzeczywiście niewolniczo przywiązana do Kalata. 

Ale w chwili próby, mimo tortur, nie zdradziła jego imienia, choć on pokochał inną kobietę . Nie uległa 
pokusie zemsty. W dodatku swoim samobójstwem otworzyła Turandot drogę do miłości. Za jednym 

zamachem unicestwiła bowiem obie formy zablokowania kobiecej zdolności do kochania mężczyzn : 
uzależnienie i nienawiść . Wiedziała też, że aby tak się stało , ona musi umrzeć pierwsza - że zanim 

umrze kobieca nienawiść , wpierw umrzeć musi strach , poddańczość i u ległość . Samobójcza śmierć 
jest więc wyzwoleniem Liu i początkiem wyzwolenia Tuandot. Dlatego w ostatnich chwilach swego 
życia Liu staje się cudownie przenikliwa, odważna i piękna . 

Puccini zawsze pisał o sobie i konfrontował się z postaciami kobiet szalenie bezpiecznych, 

większość jego oper opowiada o modelach kobiecych zachowań w guście Butterfly. Kobiety

dziewczynki przychodzą do mężczyzn , ofiarowując im się całkowicie. Nagle na koniec życia 
buduje postać, która zaprzecza wszystkiemu, co stworzył. Turandot - demon, który zabija męż
czyzn. A co ciekawsze, nie może dokończyć tej opowieści , bo umiera wraz ze śmiercią Liu. 
Kiedy śmiertelnie chory Puccini wyjeżdżał w ostatnią podróż, rozmawiał z Toscaninim, który 

dyrygował prawykonaniem Turandot, prosząc o opiekę nad „małą księżniczką, moją Turandot". 

Bo w Turandot jest także kruchość . Gdyby jej nie było, nie musiałaby się tak obsesyjnie bronić przed 

miłością. Dzięki Liu zobaczyła , że kobietę stać na najwyższy stopień poświęcenia i heroizmu w imię 
miłości . Patrząc na umierającą Liu , zobaczyła , że miłość to stan ducha, który czyni nas najbardziej 

godnymi czci i podziwu. W tym samym czasie jej krwiożerczą i okrutną pozę atakuje - też natchniony 

ofiarą życia Liu - bez lęku ig rający ze śmiercią Kala!. Jego potężne przesianie, że życie bez miłości nie 
warte jest życia - też kruszy obronne umocnienia wokół serca Turandot. 

A więc w finale mamy do czynienia ze zwycięstwem miłości, która nie wymaga, nie szantażuje, 
nie woła o wzajemność, miłości , która jest poświęceniem. Ostatnie słowa: „Triumfo Amore" 

- są nieludzko piękne i głębokie, mimo że Puccini nie mógł ich już wyposażyć w muzykę . Czy 
takiego finału nie trzeba przypadkiem się wstydzić? 

Oprócz Junga moim największym autorytetem w sprawie mitów jest Joshep Campbell , konsekwent

nie wskazujący na to, że każdy mit jest opowieścią o naszej wewnętrznej podróży. z tej perspektywy 

patrząc , wszystkie postacie opery Turandot i cały jej dramat każdy z nas może odkryć w sobie. Jak pako-



chać prawdziwie , bez obawy, bez uzależnienia , bez asekuracj i, bez n ienawiści? Czyż to nie jest pyta

nie każdego z ludzi? Jung twierdził, że aby to było możliwe , najpierw dokonać się musi wewnętrzny 

proces: w mężczyżnie anima (aspekt kobiecy) musi wyzwo li ć i dopełnić animusa (aspekt męski ). 

W kobiecie animus musi wyzwol ić i dopelnić animę . Tak więc w wewnętrznym dramacie Liu jest animą 

Kalata, Kala! z kolei jest animusem Turandot. 

Wracając do zagadek. Turandot mówiąc , że nie chce być zdobyta, oczywiście chce być zdo
byta. Zagadki są drogowskazami dla mężczyzny, który ma ją zdobyć, bo mówią o nadziei , krwi 

i na końcu o lodzie w sercu Turandot. Musisz mieć w sobie siłę, nadzieję, wiarę i miłość, żeby 

podążyć tą ścieżką. Zagadkowe słowo „krew" oznacza pożądanie, temperaturę i zakochanie, 

ale też drogę przez śmierć . Być może ma to związek ze śmiercią Liu - musi się polać krew, 

żebyś mógł dojść do mnie. A na końcu czekam na ciebie ja - lód, który możesz roztopić. Mam 

wrażenie , że są to trzy etapy i trzy wskazówki. Interesuje mnie zwrot finałowy, bo można powie

dzieć , że Kalaf mając Turandot w ręku , wygrywając grę, decyduje się na jeszcze jeden ruch . 

Mówi: „Musisz odgadnąć moje imię" . Co to znaczy poznać imię? 

Kalaf jakby mówił do Turandot : „Twoje ciało bez mi łości nie jest mi do niczego potrzebne. Nie jestem 

gwałcic ielem jak moi przodkowie". Ale co ważniejsze, daje jej mistyczną zagadkę , wręcz koan zen: 

„Dowiedz się , jakie jest moje prawdziwe imię ". W podtekście : „Czyli nie to, którego używam". Wyg ląda 

na to , że na początku Turandot nie chwyta, o 1akie imię chodzi. Po drodze jednak dostaje podpowiedź 

od Liu. Na pytanie Turandot: „Jak nazywa się to, co sprawia, że jesteś tak nieustraszona?" - Liu 

odpowiada: „ Mi łość ". Dzięki temu w finale Tu rand ot pokazuje w końcu swoją wielką klasę . Nie ogłasza 

triumfalnie narodowi : „ Poznałam jego imię , nazywa się Kala!, ale daruję mu życie ", lecz odważn i e 

mierzy się z całą swoją historią i martyrologią i trafia w sedno. Wypowiadając prawdziwe imię Kalata, 

wskazuje na prawdziwe imię każdego z nas i zarazem ogłasza swoje duchowe odrodzenie. 

Wracam cały czas do tego, dlaczego my mężczyźni budujemy obraz kobiety mścicielki, kobiety 

niszczącej. To mężczyzna napisał Turandot. Czy kiedy nie potrafimy sobie poradzić w relacji 

damsko-męskiej , kiedy czujemy się odrzuceni , kiedy czujemy dominację , widzimy, że nasza 

miłość odbija się od sopli lodu, z zemsty mówimy sobie, że mamy do czynienia z potworem, 

z modliszką? W Turandot w gruncie rzeczy ma miejsce taka sytuacja. Mężczyzna i kobieta. 

Kobieta wychodzi , mężczyzna zostaje w łóżku. Sytuacja pełna napięcia, długiej kłótni. Ona 

odchodzi ostatecznie, wychodząc odwraca się, pojawia się muzyka i wtedy rodzi się Turandot. 

W momencie kiedy mnie opuściłaś, we mnie powstała myśl o chińskiej cesarzowej, stajesz się 

śmiercionośną, okrutną kobietą, która przyszła po to, żeby zabijać. W finale mężczyzna po raz 

pierwszy ją dotyka, całuje. Pocałunek powoduje, że wstaje słońce, ona się zmienia. Momentem 

przemiany jest właśnie ten pocałunek. 

Turandot nie ma już możliwośc i powrotu do Liu , do uzależnionej, nieszczęś l iwej, romantycznej miłości. 

Nie ma też powrotu do dawnej siebie. Trzeba więc bardzo uważnie i wrażliwie w prologu i epilogu 

rozegrać damską postać . Żeby nie było takiego rozczarowania, jak w Czerwonym Kapturku: przy

szedł pan leśnik , zastrzeli! wilka i wyjął z jego brzucha nietkniętego Kapturka i babcię. To po co było 

to wszystko, co działo się wcześniej? Część publiczności może więc to zinterpretować bardzo sche

matycznie i stereotypowo. Mówiąc w kolokwialnym i dosadnym skrócie: zimna suka strze l iła locha, 

ale w końcu przyszła w łachę , to on ją silą pod siebie i pękła. To niestety nawykowe i kompletnie chy

bione remedium wielu mężczyzn na problemy w relacjach z kobietami. Ale przec i eż nie to przydarzyło 

się Turandot i Kalafowi' 

Skąd się wzięła ta opera? 

Być może Puccini - skoro w życiu wybierał sobie kobiety typu Liu, które błagały o miłość , ale nie 

potrafiły jej dać - tęsknił za kobietą , która przeszłaby transformację Turandot. Która przekroczylaby 

uzależnienie , uległość oraz nienawiść i odważyła się na miłość . Może brakowało mu kobiety królowej, 

która świadomie, w imię miłości wyzwala się z przymusu unicestwiania kochających ją mężczyzn . 

Chcę , żeby ta opowieść w finale stała się opowieścią o afirmacji miłości i zrozumieniem, ile we 

mnie jest ofiary, a ile egocentryzmu, ile oddania, a ile żądania. Nie mam wątpliwości , że to jest 

punkt dojścia. Tylko pytanie: jaki jest punkt wyjścia? Dla mnie prolog musi być współczesny : 
ona odchodzi. 

Wiele zależy od tego, w jaki sposób odchodzi. Turandot odchodzi, n i szcząc . Zabija. Nie da się chwy

cić za rączkę i ugłaskać. Tego nie można przenieść w kl imat rozstania jakiejś pary po kiepsko skonsu

mowanej nocy. Ona musi być okrutna, bo nie może sobie pozwol ić na to, żeby jej serce s ię otworzylo. 

Musi pokazać mężczyźnie, że im bardziej ją ogrzewa, tym bardziej staje się lodem. 

Życie uczy tylko tego, że jest życiem, że płynie. Nie jest ani moralne, ani piękne, ani wzniosłe. 
Sztuka jest zwierzaniem się z niepewności. Jednak w tej historii przez to, że jest baśnią i mitem 
odnajduję jakąś mądrość. 

Przekaz jest wyrażny. Po to, żeby kobieta i mężczyzna mogli się naprawdę spotkać, naprawdę poko

chać, oboje muszą przejść głęboką transformację. Kobieta musi wznieść się ponad swoją traumę , 
urazy, resentymenty i nienawiść, a także uwolnić się od upokarzającej i uzależniającej potrzeby miłości 

ze strony mężczyzny-kata. Mężczyzna z kolei musi przekroczyć swoją nawykową samczość i potrzebę 

chronienia się przed miłością obsesyjnym zdobywaniem złamanych , u ległych, obojętnych lub oszuka

nych kobiecych ciał. Wtedy zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają szansę odkryć swoje prawdziwe, 

duchowe imię -wtedy wreszcie ustanie odwieczna wojna między piciami. 

Dla mnie opera ta ma szczególne znaczenie. Nie widziałbym sensu w sztuce, gdybym realizo
wał projekty tylko po to, by je realizować. Zawsze jest to dla mnie osobista podróż. 

Tego potrzebują ludzie i d latego odniósl Pan sukces. Pan nie robi przedstawienia, tylko psychodramę. 

Wojciech Eichelberger - psycholog , psychoterapeuta, pisarz, 

współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI). Jest 

autorem felietonów i esejów, m.in.: w „Zwierciadle ", ,,Twoim 

Stylu", „Wysokich Obcasach", „Gazecie Wyborczej", „Poli tyce" 

oraz ks iążek Alchemia Alchemika, Kobieta bez winy i wstydu , 
Superwizja, Zdradzony przez ojca. 
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Agata Araszkiewicz 

Emanc • 

A może w Turnadot swoista historia skrywa zupełnie inną opowieść? Może niektórym 
kobietom w ogóle nie chodzi o mężczyzn? Czy jesteśmy dziś gotowi na tak radykalną rein
terpretację mizoginicznej historii doby fin de siecle'u? 

L e s b i j s k i w a c h I a r z Jutsiko Honda, która w końcu decyduje s i ę zaofiarować 

Nietypowa opera Hanjo skomponowana przez Toshio 

Hosokawa (w latach 2003-2004) wypowiada się na temat 

miłości w sposób właściwy dla oper. Jej libretto powstało 

na podstawie jednej ze sztuk teatru no, napisanej przez 

słynnego japońskiego poetę Yukio Mishimę . Jednak tra
dycyjny heteroseksualny scenariusz uzupełniony tu 
jest przez wątek miłości między dwoma kobietami. 
Mishima, jeden z najważniejszych twórców literatury japoń

skiej XX wieku i kandydat do Nagrody Nobla, znany jest 

przede wszystkim jako autor autobiograficznej , homosek

sualnej powieści Wyznania maski (1949) . Opowiada ona 

o losach młodego mężczyzny, ukrywającego swoje 

preferencje wobec opresywnego powojennego spo

łeczeństwa . Barwne życie Mishimy (mimo skłonności 

homoseksualnych i jawnych kochanków, miał dwie żony, 

a także odznaczał się uwielbieniem dla militaryzmu) spo

wodowało , że po śmierci stał się jedną z najważniejszych 

ikon ruchów gejowskich. Nie ma w tym więc zapewne 

większego przypadku, że to właśnie jemu zawdzięczamy 

prawdopodobnie pierwszą w historii operę , opiewającą 

miłość lesbijską 

Młoda Hanaka, główna bohaterka Hanjo, spędza swe 

życie siedząc na ławce na dworcu kolejowym. W ręku 

trzyma wachlarz, który należał do legendarnej kurty

zany Hanjo, i który dał jej w prezencie wiele lat wcze

śniej pewien młody człowiek imieniem Yoshio, żądając 

w zamian miłości. Hanaka podarowała mu swój wachlarz 

na dowód, że spotkają się w przyszłości jako kochan

kowie, których cudowne uczucie wygrywa z czasem. 

Jednak teraz całe dnie wpatruje się w twarze przewijają

cych się podróżnych, nie mogąc odnaleźć upragnionego 

wizerunku. Po latach daremnego czekania jako ofiara 

szalonej miłości Hanaka sama staje się szalona. Jest 

jednak ktoś, kto także przychodzi na dworzec i wpatruje 

się w twarz Hanaka, widząc w dworcowej wariatce ślady 

czegoś wzniosłego i doskonałego . To artystka malarka 

zagubionej swoje mieszkanie, wikt i opierunek. Hanaka, 

pozostając wierna swojej miłości i swemu szaleństwu , 

akceptuje propozycje i coraz bardziej przywiązuje się 

do nowej, bardzo jej oddanej protektorki. I wszystko 

mogłoby skończyć się happy endem, gdyby nie pojawiło 

się małe „ale" .. . 

I nscenizację Hanjo oglądałam po raz pierwszy w bruksel

skiej La Monnaie w 2004 roku. Doskonałość dramatyczna 

utworu (sztuka jest bardzo gęsta , trwa zaledwie pięćdzie

s iąt pięć minut) , subtelność ścieżek uczuciowych głów

nych bohaterów, bezmiar napięcia i zawieszenia podszy

tego tragizmem uwypuklały piękne i surowe, ascetyczne 

kostiumy Yoshi Yammamoto. Nie pamiętam wachla

rzy, ale pamiętam długie ogony, rozkładających się jak 

wachlarzowe origami sukni bohaterek, żyjących blisko sie

bie, ale zamkniętych w niekończących się ariach samot

ności i odrzuconych uczuć . Obie trwają w zawieszeniu , 

skazane na płomień niespełnienia . Hanaka oscyluje mię

dzy być a nie być , między życiem a śmiercią, rezerwując 

swą osobę dla jedynego nieobecnego wybranka. Jutsiko 

zaś egzystuje, topiąc swe nadzieje w pragnieniu z pozoru 

niemożliwym . Obie są ofiarami tragicznej miłości , choć 

to właśnie miłość tragiczna w pewnym sensie je połączy. 

Gdy wszystko zaczyna się jakoś układać - obie kobiety 

coraz bardziej zbliżają się do siebie - pojawia się Yoshio. 

Napięcie pozostaje odwrócone - nie tyle niespełnione 

oczekiwanie przyciąga naszą uwagę , ile zagadka, jak 

potoczy się sytuacja w obliczu „ spełnienia " ... Gdy poja

wia się Yoshio , ma on słowa przysięgi miłosnej na ustach. 

Jednak szybko okazuje s ię , że zwabiła go sława malarki , 

o której z prasy dowiedział się, że żyje z Hanaka. Przej

rzawszy jego egotyczne intencje na wylot, Hanaka może 

nareszcie dokonać prawdziwego wyboru swego serca 

- i wybiera miłość swej przyjaciółki . 

W Hanjo uwagę zwraca nie tyle struktura intrygi miło
snej, ile płeć wypełniających ją postaci. Tę kobieco-

ściętej gło 
-kobiecą wymowę wzmacnia fakt, że wachlarz nale
żał do słynnej gejszy. Imiona kobiet zderzają się ze sobą 
w czasie i przestrzeni, tworząc niewidzialną strukturę, która 

czyni widzialnymi pozytywne relacje między nimi. W Hanjo 

nie tylko nie spełnia się , a wręcz zostaje odwrócony jeden 

z podstawowych operowych toposów - nie tylko nie ginie 

w niej główna bohaterka, ale też nie musi umrzeć dla niej 
żadna inna kobieta. 

Judyta, Salome, Turandot. .. 

Kobieca śmierć (kobieta jako śmierć) jest stałym 
motywem klasycznych kanw operowych. Ich trady
cyjna bohaterka często osiąga heroizm i wzniosłość 
poprzez samounicestwienie. Dzieje się tak ze względu 

na swoiste modernistyczne utożsamienie Erosa i Thana

tosa, kobiecej atrakcyjności z zagrożeniem destrukcji . 

Powodu zapewne należy upatrywać w tym, że dyna

miczny rozwój nowożytnej opery przypada na wiek XIX, 

który w erze ekspansji mieszczaństwa i postępującej 

industrializacji uparcie dążył do marginalizacji kobiet 

Na scenie nowoczesnych przemian stała (w swej własnej 

wizji) męska jednostka, zamknięte zaś w oswojonej prze

strzeni domu i ogrodu kobiety mogły być jedynie owych 

przemian widzami. Jednak wiek XIX to nie tylko umocnie

nie (męskiej) jednostki - to także rośnięcie w siłę pierw

szych kobiecych masowych ruchów emancypacyjnych. 

Spotykały się one z wrogością, odrzuceniem, wzrostem 

fali mizoginii . Tym tłumaczy się dzisiaj karierę , jaką w fin 

de siecle 'u robiła myśl takich filozofów, pisarzy i zdekla

rowanych wrogów kobiet jak Otto Wieninger czy August 

Strindberg. Mizoginia jest dzisiaj oficjalnie uznanym 

i nauczanym w historii literatury myślowym trendem , który 

ogromnie wpłynął na literaturę i sztukę . Wiele „ zawdzię

cza" jej twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud. Wpłynęła 

ona także na karierę wizerunku femme fatale - upadłej, 

sprzymierzonej ze śmiercią kusicielki , która znakomicie 
zadomowiła się także w operze. 

„Imię ich legion. Salome, Elektra, Judyta, Carmen, 
Lukrecja, Meduza, Turandot..." - do takich fascynacji 

z młodości przyznaje się francuski pisarz Michel Leiris 

(1901 -1990). Dariusz Czaja, polski antropolog i eseista, 

tak go komentuje : „Kobiety o wyraziście zarysowanym 

profilu . Często obdarzone nadzwyczajną mocą Piękne , 

tragiczne, uwodzicielskie, lubieżne , okrutne, sady

styczne. Z jakąś tajemnicą w środku. Z wewnętrzną rysą , 

pęknięciem , stygmatem, który wynosił je ponad prze

ciętność, który podnosił je do poziomu rea l ności mitycz

nej . Marzył o nich, zachwycał się nimi, wielbił je, bał się 

ich, nawiedzały go w snach, widział je na jawie. Nigdy 

nie myślał o nich jako o postaciach z papieru, nawet 

jeśli były tylko kreacjami literackimi. Przeciwnie: two

rzyły istotną część jego pisania i życia . " . To świadectwo 

nie jest odosobnione. Koniec XIX i początek XX wieku 

to prawdziwa obsesja na tle „kobiet upadłych ". Michel 

Leiris przez całe swe pisarskie życie zachował szczegól

nie jedną fascynację : wobec starotestamentowej Judyty, 

która ścina głowę Helofernesowi. Zestawiał ją z Turan

dot, zaś Helofernesa z protagonistą Turandot - Kalafem. 

Francuski pisarz pod koniec życia planował nawet napi

sać książkę Turandot albo triumf Helofernesa, jednak nie 

udało mu się tego zamiaru zrealizować . 

Dlaczego historia Turandot miałaby być triumfem 
Helofernesa? Chińska księżniczka panuje śmiertelną 
ręką w Pekinie, decydując się wyjść za śmiałka , który 

odgadnie jej trzy zagadki. Do wyzwania stają zastępy 

kandydatów, jednak ich los jest marny - karą za nie 

odgadnięcie zagadek jest ścięcie głowy. W mieście trup 

męski ściele się gęsto , nikt nie jest w stanie przeniknąć 

geniuszu księżniczki. Książę Kalaf, asystując przy ścięciu 

jednego ze śmiałków - perskiego księcia , porwany lodo

watą urodą Turandot decyduje się podjąć próbę. Stara 

się go od tego odwieść ojciec, wygnany władca impe

rium, który przebywa na włóczędze ze swoją niewolnicą 

Liu. Pewny swego Kalaf pozostaje nieugięty i. .. odpo

wiada na wszystkie trzy pytania. Wyprowadzona z równo

wagi Turandot próbuje wywinąć się od ślubu. Ugodzony 

do żywego Kala! proponuje, że jeśli do świtu odgadnie 

ona jego imię, sam podda się karze śmierci . Turandot, 

nie przebierając w środkach , decyduje się zadać tortury 

niewolnicy Liu , która jednak woli popełnić samobójstwo, 

przebijając się sztyletem niż wydać imię syna swego 

pana, którego potajemnie ogromnie kocha. Po jej śmierci 

Turandot nad ranem ogłasza , że imię Kalata to Miłość. 

Przyznaje, że od początku odczuwała do niego niena
wiść, ale także i miłość . 
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„Głowa w e s z ł a " tylko klimat epoki, ale także wyznaczając pole refleksji 

W porównaniu do innych słynnych dzieł operowych 
(choćby Traviaty, Cyganerii, Aidy, Toski) historia 
Turandot wydaje się nieco naciągana. Sama jej 
postać jest poniekąd spadkobierczynią Judyty 
i Salome - dwóch findesieclowych klisz kastrujących 
kobiet. Równocześnie trochę jest jakby zamkniętą 
na szklanej górze baśniową bohaterką , dla której 
rycerze rozbijają głowy. I choć zwłaszcza koniec 
całej historii jest baśniowy, wyczuwalne autentyczne 
napięcie zorganizowane jest tu właśnie wokół ściętej 
męskiej głowy. 

Och, ileż przelano na ten temat tuszu. W epoce deca
dence kariera wątku Salome przeszła najśmielsze 

oczekiwania. Jak podaje Maria Janion, w 1912 roku 

istniał badacz, który utrzymywał , że naliczył się około 

trzech tysięcy utworów poświęconych Salome. Podana 

na tacy obcięta głowa Jana Chrzciciela, którą przebie

gła Salome „ uzyskała" tańcem dla Heroda, to jeden 

z najwaźniejszych wątków ikonograficznych i literackich 

owego czasu. Gustav Flaubert, niemniej niż Leiris Judy

cie zafascynowany postacią Salome, napisał własną 

wersję biblijnego mitu - Herodiadę (1877) . Fascynacja 

ta była tak szalona, że w scenie zaraz po ścięciu Jana 

Chrzciciela jego głowa, jakby uzyskując autonomiczny 

status, „ukazuje się " zebranym. Dosłownie napisane jest: 

„głowa weszła" .. . 

Ale prawdziwą emancypację ściętej głowy mamy 
w Turandot. Ścięcie perskiego księcia, jako się rzekło, 
jest głównym tematem pierwszego aktu. Stąd w niektó

rych inscenizacjach - na przykład w słynnej nowojor

skiej Metropolitan Opera w reżyserii Franka Zeffirellego 

(1987) - w początkowym akcie ulice Pekinu zapełnia 

galeria ściętych męskich głów wbitych na pale, (chcia

łoby się powiedzieć) kaźdej maści i rasy. Najpierw są one 

wnoszone przez służących . Ten pochód ściętych głów 

zakrawa trochę na kicz, lecz jednak coś istotnego zostaje 

tu powiedziane. Findesieclowa męska obsesja kastracji 

przez kobietę w zbiorowej wyobraźni pozostaje ciągle 

bardzo istotna. 

Kastracja kastracji 

Turandot jest operą bardzo Freudowską. Twórca psy

choanalizy tak zaczynał swój napisany w 1932 roku 

esej Kobiecość: „Panie, Panowie!( ... ) Zagadkę , jaką 

stanowi kobiecość starali się zgłębić ludzie od nie
pamiętnych czasów. Również i obecni na tej sali 
mężczyźni nie będą mogli odmówić udziału w tych 
rozmyślaniach , od kobiet tego się nie wymaga - to 
one same są tą zagadką". Słowa te, oświetlając nie 

na przyszłe dekady, w znakomity sposób wyznaczają 

kobietom nie tyle pozycję podmiotów, co pozycję meta

fory - stawki w grze męskiej wyobraźni . Freud, uprzy

wilejowując to , co męskie, ugruntował prymat fallicznej 

wykładni, wedle której wszystko , co waźne pochodzi 

od mężczyzn . Ugruntował przedmiotowy status kobiety, 

z którym psychoanaliza sobie nigdy nie poradziła. Anali

zując rozwój małej dziewczynki , Freud szybko dochodzi 

do wniosku , że odkrywając „brak" (fallusa) w miejscu 

własnej płci , musi ona zmierzyć się z poczuciem bycia 

gorszą i niechęci do siebie. Zainwestuje w to tyle energii , 

że jej własna aktywność symboliczna (zdolność do subli

macji i kulturowej produkcji) będzie osłabiona , jej popędy 

nie znajdą odpowiedników w kulturowych zasobach 

metafor i symboli. Znaczy to, że o ile „kobiecość " jest 

alegorią męskich wyobraźeń , o tyle to, co kobiece przy

krywają mroki stłumienia, dużo silniejsze od kulturowej 

cenzury Uaką pokonać muszą np. mężczyżni tworzący 

kliszę femme fatale) . Historii kobiecej wyobraźni wła-
ściwie nie ma. 
Dziewczynka staje się niema po odkryciu kastracji , jaką 

jest jej własna płeć . A ten kulturowy mutyzm powoduje, 

że projektuje się na kobietę - zdominowaną , poddaną 

opresji i symbolicznemu wykluczeniu - kastracyjne lęki 

męskie. Czyż w istocie - pytały potem feministyczne 

komentatorki Freuda - można wykastrować coś, czego 

już właściwie nie ma? Czy lęk przed kastracją może 

być pierwotnie kobiecy? Czy nie jest raczej projektem 

męskiego lęku na kobiece ciało? Męskiego lęku wobec 

poczucia winy za nieograniczoną dominację nad kobie

tami? Równocześnie wykluczenie powoduje ambiwa

lentną projekcję rozkoszy i śmierci, Erosa i Thantosa. 

Zagrożenie podnieca, choć jest ono tak naprawdę 

tajemnicą o własnej popełnionej przez siebie wcześniej

szej zbrodni - jest to zagrożenie w najwyższym stopniu 

wcześniej skontrolowane. 

W ten sposób kobieta staje się „odwieczną zagadką". 

Status Turandot jako Freudowskiej projekcji męskich 

lęków kastracyjnych wzmacnia także fakt, że jej toż

samość Uej los, jej życie) równoznaczna jest z trzema 

zagadkami, które uparcie zadaje. Odpowiedź na nie 

brzmi: „nadzieja", „krew'', ,,Turandot". Szybko jednak 

okazuje się, że to sama Turandot, jako bezlitosny wobec 

mężczyzn kat , jest ofiarą. Więzi ją wspomnienie o zagi

nionej przodkini, którą porwał obcy mężczyzna. To za jej 

brutalny los mści się okrutna księżniczka . Ów zapis 

kobiecej traumy, ów typowy idiom egzystencji kobiet 

w patriarchacie (seksualna przemoc) - zostaje tu mito

logicznie zbanalizowany. Choć można powiedzieć , 

że jedno zostało przynajmniej powiedziane: to paradyg

mat kulturowy, uprzywilejowujący w nieograniczony spo

sób to, co męskie prezentuje kobiety jako wykastrowane. 

Triumf Helofernesa, czyli „po trupie" Liu ... 

Turandot mści się , ale jednak zostaje zwyciężona 
przez miłość. Na czym polegałby tu - ów wień
czony przez Michela Leirisa - triumf Helofernesa? 
Helofernes został ofiarą Judyty. To ona sama podstęp

nie, wabiąc go swym erotyzmem, obcięła mu nożem 

głowę . W tej legendzie spełnia się tak pożądana przez 

fin de siecle - niezależnie od tego, jak pusto by ona nie 

brzmiała - „esktaza seksualną nicością" . Ekstazą czego 

jest pogodne zakończenie Turandot? Nie wiedzieć dla

czego, ów happy end w rozwiązaniu intrygi tutaj nie prze

konuje. Może dlatego, że Puccini nigdy tak naprawdę tej 

opery nie dokończył. Zmarł w trakcie jej pisania. Z jakiś 

powodów ów triumf Helofernesa - czyli jak możemy 

rozumieć Kalata, który uniknął losu Helofernesa, ale jest 

jego kolejnym wcieleniem - jakoś nie daje tu jednak speł

nienia. Czy może dlatego, że za dużo obcięto już głów? 

A może dlatego, że „ujarzmienie" (nawet miłosne) Turan

dot kojarzy się podświadomie z ponowieniem zbrodni 

jej skolonizowania i dominacji? Z „uładzeniem " kastra

cji , którą miałaby zagraźać mężczyźnie kobieta (dla jego 

własnej przyjemności) czy z „zamazaniem" jeszcze bar

dziej pierwotnej kastracji , która pozostawiła ją niemą 

i powolną wobec męskiej kreacji? 

Pozostaje jeszcze jedna sprawa - połączenie Turan
dot z Kalałem jest możliwe niejako „po trupie" Liu. 
I to jej samobójstwo jest prawdziwym katharsis . Coś tu 

się nie klei może także dlatego, że jak napisał Slavoj 

Zizek, gwałtowny gest zadania sobie śmierci przez Liu 

nie pozostawia na kochankach żadnego śladu. Zacho

wują się oni , jakby nic się nie zdarzyło . Czy nic się nie 

zdarzyło? A może mamy tu do czynienia z jeszcze jed

nym, jeszcze głębszym stłumieniem . Mimo słów miłości 

dla Kalata na ustach, Liu umiera tak naprawdę dla Turan

dot. W wielu inscenizacjach, dokonując samobójstwa, 

patrzy prosto na księżniczkę . 

Patricia White w intrygującej książce o ly1ule Unvivited. 
Classical Hollywood Cinema and Lesbian Representabi
lity (1999) bada obecność lesbijskich wątków, metafor, 

kodów egzystencji i stylów życia , analizując schematy 

wizualne holywoodzkiego kina. Oficjalnie w latach 1930-

1960 w Holywood obowiązywał zakaz pokazywania 

tematów otwarcie homoseksualnych. Tym bardziej kwi

tła, świadoma lub nie, technika kamuflaźu. Na okładce 

książki widnieje kadr z filmu Rebecca Alfreda Hitch

cocka (1940) według powieści Daphne du Maurier. Jest 

to historia drugiej młodej żony zamożnego arystokraty, 

która popada w - umiejętnie podsycaną przez demo

niczną służącą w średnim wieku - obsesję na tle swej 

zmarłej poprzedniczki. Od czasu Śmierci w Wenecji 

Tomasza Manna (1912) - ale także chociaźby Brzeziny 
Iwaszkiewicza (1933) - śmierć jest tak naprawdę stałym 

kamuflażem pożądania homoseksualnego, który ugrun

tował się ze względu na jego przymusową z powodów 

obyczajowych „niewyraźalność" . Prócz obsesji śmierci 

drugiej kobiety amerykańska badaczka zwraca także 

uwagę na typowy język filmowy - zwłaszcza w kadrach, 

portretujących główną bohaterkę w relacjach z odgry

wającą rolę drugoplanową służącą. Układy zależności 

między nimi - dominacji oraz wzajemnego powiązania 

i rywalizacji o mężczyznę - tworzą według niej abecadło 

trajektorii stłumionego lesbijskiego pożądania . 

W Turnadot napięcie , jakie towarzyszy śmierci Liu 
jest zapewne także powiązane z prawdziwą genezą 
tej postaci. Jak podaje biograficzna legenda, Puccini 

sportretował w niej swoją służącą Dorię, którą jego żona 

oskarżyła niesłusznie o romans z nim. Zniewaźona dziew

czyna popełniła honorowe samobójstwo. Liu oddaje hołd 

jej postaci . Może to jest tu najwaźniejsze . A może jednak 

i to, że w Turnadot emancypacja ściętej głowy skrywa 

zupełnie inną emancypację. Niektórym kobietom 
może w ogóle nie chodzi o mężczyzn. Bez wątpienia 
w społeczeństwie zorganizowanym wedle zasady pod

porządkowania kobiet mężczyznom budzi to lęk . W takim 

wydaniu („nadzieja", „krew", ,,Turandot") odpowiedzi 

na zagadki księżniczki zyskują jeszcze inne znaczenie. 

Czy jawnie taka wersja tej historii mogła zostać dopo

wiedziana w 1923 roku? A czy może zostać wysłuchana 

dzisiaj? • 

Agata Araszkiewicz - pisze czasem o sztuce, 

czasem o literaturze i kulturze, a czasem o sobie ... 

Autorka książki Wypowiadam wam moje życie. 

Melancholia Zuzanny Ginczanki (2001 ), felietonistka 

„Czasu Kultury", prowadzi bloga flaneriaa.blox.pl , 

mieszka w Brukseli. 
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Wojtek Kocotowski 

HEROINA 
z PROBLEMAMI 
Gdy trauma idzie w parze z władzą, krew zawsze leje się strumieniami. 
To najsmutniejszy z wniosków, jakie można wysnuć z Turandot Giacomo 
Pucciniego. 

Bezmiar mojej niezgody na historię opowiedzianą 

przez Pucciniego w Turandot zaskoczył mnie 
samego. Do dzisiaj nie mogę pozbyć się wra
żenia , że opera ta jest jak dwuskładn ikowa mie
szanka, w której historia opowiedziana w libretcie 
jest trucizną , a muzyka odtrutką. Powiedziałbym 

nawet więcej - dopiero piękne dźwięki Pucciniego 
„ rozg rzeszają" ją i sprawiają , że mogę w miarę 
spokojnie obejrzeć i wysłuchać tę sadomasochi
styczną baśń aź do samego finału. Zaskakującego , 

absurdalnego, wytrącającego mnie z równowagi 
jak istny deux ex vagina , przy którym przybycie 
Komandora na wieczerzę do Don Giovanniego 
może uchodzić za sceną niemalże realistyczną. 

Jak zrozumieć? 
Okrutna chińska księżniczka, która z powodu przeżytego 

wstrząsu z lubością prowadzi krwawy konkurs o własną 

rękę (a której, de facto, nie chce oddać nikomu) , sam 

wstrząs , którego przyczyna jest być może urojeniem 

głównej bohaterki. Szlachetny i opiekuńczy książę , któ

rego miłość do Turandot opanowuje jak zaraza i spra

wia, że jak zombie z filmów George 'a Romero zamienia 

się w bezlitosnego potwora idącego do celu po trupach 

najbliższych mu osób. I wreszcie, co najbardziej zdumie

wające i psychologicznie pokręcone , przemiana okrutnej 

księżniczki Turandot w świadomą, zakochaną kobietę . 

Za dużo jak na jedną bajkę, choćby nawet czerpała ona 

Moja emocjonalna i intelektualna niezgoda na Turandot 

nie dawała mi spokoju. Tak jak zagadek w operze było 

trzy, tak ja miałem dwa wyjścia z tej sytuacji: zapomnieć 

o całej sprawie - bo przecież opera nie jest jednak kwe

stią życia lub śmierci - lub spróbować ją zrozumieć . 

Z racji niniejszego tekstu postanowiłem zrozumieć . 

Tym bardziej, że ta niezgoda na historię opowiedzianą 

w Turandot nie należy tylko do mnie. Od premiery opery 

Pucciniego głosy krytyki były bardzo częste . By nie powie

dzieć - wszechobecne. Tak się dzieje, bo Turandot 
to słynna opera z fabularnie przetrąconym 
karkiem. Najczęściej jako przyczynę tak poważnego 
defektu podaje się śmierć kompozytora, która przerwała 

pracę nad końcowymi partiami Ili aktu. Może to i prawda, 

ale przecież Puccini po niekończącym się zamęczaniu 

swych librecistów żądaniami poprawek w końcu zaak

ceptował ich kolejną wersję finału .. 

Ci znawcy i badacze, którzy odnajdują w Turandot 

spójność na poziomie historii, zazwyczaj wchodzą 

na bardzo głęboki poziom interpretacji utworu. Chińska 

księżniczka wymaga bowiem nie lada umysłowej gimna

styki , by znaleźć w jej postępkach i emocjach spójność 

i głębszy sens. Niejasności i niekonsekwencje 
libretta Turandot prowokują do mean
drycznych analiz o konstrukcji. Świat opery 

to świat nierzeczywisty lub, lepiej powiedzieć, mało rze

czywisty. Prawie zawsze bliżej mu do mitu , baśni , bajki 

niż do realnego życia homo sapiens. To z tego obszaru 

rozpoczyna się długa i zawiła wędrówka przez psycho

analityczne i symboliczne interpretacje tej historii. Egze

geza postępków Turandot stała się wizytówką niemałej 

grupy humanistów, antropologów kultury i badaczy 

opery. Najlepszym przewodnikiem do tego typu wycie-

garściami z nieliczącej się zanadto z psychologiczną kon- czek był oczywiście wielki Michel Leiris, który w analizie 

sekwencją komedii dell 'arte oraz z wypełnionych magią Turandot spełnił się tak, jak Kalaf podczas rozwiązywa-

i dżinami Baśni 1000 i jednej nocy. nia zagadek księżniczki. Leiris dostrzegł w historii Turan-
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dot chyba wszystkie możliwe scenariusze mityczne, 

w których kobieta dekapituje mężczyznę . Pogodził w tej 

opowieści wszystkie wątki , dostrzegł wręcz harmonię 

w historii nieszczęśliwej dziewczyny, która doznała obja

wienia o krzywdzie wyrządzonej lata wcześniej jej babce 

przez nieznajomego. Ja tej harmonii nie dostrze

gam i chyba w ogóle nie chcę dostrzec. 
Sam nie wiem czemu, ale gdy myślałem o Turandot, 

wciąż wracało do mnie kilka historii , głównie z zamierz

chłej przeszłości . Z irracjonalnych dla mnie powodów 

szczególnie kołatała mi po głowie wielka wyprawa 

Hulagu Chana przeciw islamowi i zdobycie przez niego 

Bagdadu w lutym 1258 roku . Naprawdę nie wiedziałem 

czemu. Podobna sceneria? Że „dawno, dawno temu"? 

No i wreszcie odkryłem ten związek - przecież zarówno 

w Turandot , jak i w zapiskach kronikarzy występują 

przerażające okrucieństwo i brak litości, 
połączone z wielką empatią i wzniosłymi 
uczuciami, właściwymi dla jednostek dobrych i mąd

rych. Otóż jedna z wielu opowieści o tym wyjątkowo 

krwawym militarnym wyczynie w typowo orientalnym 

stylu streszcza epizod, niekoniecznie prawdziwy, choć 

bardzo znamienny. Po tym jak Mongołowie , którym 

nota bene towarzyszyły liczne oddziały chińskie , spalili 

już całe miasto i zabili niemal wszystkich mieszkańców 

(a było ich według szacunków od dwustu do pięciuset 

tysięcy), pewien mongolski wojownik przechodził przez 

opustoszałe bagdadzkie zaułki. W pewnej chwili usłyszał 

kwilenie dzieci. Poszedł za tym dźwiękiem i odkrył czter

dzieści pozbawionych opieki , głodnych niemowląt , które 

rzewnie płakały. Co więc zrobił ów mongolski wojownik? 

Ulitował się nad nimi i zabił je wszystkie , bo przecież 

i tak w okolicy nie było już żadnej żywej kobiety, która 

mogłaby je wykarmić . Z łatwością wyobrażam sobie 

niezwykle wzruszającą arię , którą księżniczka Turandot 

ze łzami w oczach wyśpiewuje o tym wydarzeniu . 

Spiralą na samo dno 
Niestety, ta przerażająca historia uwiarygodnia dla mnie 

fabułę opery Pucciniego na poziomie zaskakująco nie

metaforycznym. Ona jest ludzka, arcyludzka. Postać 

pekińskiej księżniczki byłaby zatem możliwa , gdyż 

dzieje naszego gatunku wielokrotnie boleśnie pokazały, 

że tam, gdzie przeżyta trauma szła w parze 

z nadaną władzą, horror rodził się spon

tanicznie, błyskawicznie i niezwykle sku

tecznie. I o tym właśnie jest dla mnie opera 

Pucciniego. A nie o miłości. 
Tak więc być może ten splot niekonsekwencji i nagłych 

zmian zachowań bohaterów Turandot jest bardziej nor

malny, niż mi się wydawało przy pierwszym kontakcie 

z „przełamanym " opus ultimum Pucciniego? Czy histo

ria nie uczy nas właśnie , że jedna osoba może łączyć 

w sobie dwa aź tak skrajne sposoby zachowań - wznio-

słe i dobre uczucia na przemian z okrucieństwem tak 
wielkim, że aż nasz nowoczesny rozum odmawia przyję

cia tego do wiadomości? Czy również dzień powszedni -
i to niekoniecznie w Azji, tylko znacznie bliżej , w lochach 

Belgii , piwnicach Austrii czy w łódzkich czynszówkach 

- nie dostarcza nam historii równie zdumiewających , 

absurdalnych i w gruncie rzeczy nieprawdopodobnych? 

Nie zapominałem jednak, źe Turandot jest kobietą u wła

dzy. A to sporo zmienia. Zadałem więc sobie pytanie: 

czy możliwa jest historia niewiasty, która 

wyrządza wielkie zło, a potem nagle zapo

mina o nim, jakby to był ulotny, niezna

czący epizod? I sztuka, i życie dostarczają na to wiele 

dowodów. Przecież o tym opowiada Pasażerka - powieść 

Zofii Posmysz, film Andrzeja Munka i opera Mieczysława 

Wajnberga (polska premiera w Teatrze Wielkim - Ope

rze Narodowej odbyła się 8 października 2010 roku), 

w których pewna schludna Niemka podróżująca w poło

wie lat pięćdziesiątych XX wieku ekskluzywnym transatlan
tykiem ma naprawdę spory problem, aby przypomnieć 

sobie, cóż takiego złego zrobiła w czasie wojny. Tego 

też niestety uczy nas współczesna psychiatria. Do dziś 

przecież nie udało się specjalistom od ludzkiej duszy 

zrozumieć, jak to się dzieje, że niewinne ofiary obozów 

koncentracyjnych noszą palące piętno winy do końca 
swego życia , choć nic nie zawiniły, a ich kaci, często 

również w spódnicach, prowadzą spokojne, pozba

wione jakichkolwiek wyrzutów sumienia, godne żywoty, 

a na dodatek wypełnione szczerym przestrzeganiem 

obowiązujących w społeczeństwie zasad etycznych. 

Idąc krok dalej , zadałem sobie kolejne pytanie: czy 

podobne do Turandot kobiety istniały 
naprawdę - piękne, szlachetnie urodzone, 

intelektualnie wyrafinowane, u samych 

szczytów władzy, a których niegodziwość 
przerastała nawet współczesnych im męż
czyzn? I tu odpowiedź również nasunęła się sama. 

W tym poczcie prawdziwych krwawych heroin pierwsze 

miejsce zajmuje bez wątpienia siostrzenica Stefana 

Batorego, Elżbieta Następne dwie ustawiły się w kolejce 

same - podsunęła mi je po prostu wyszukiwarka interne

towa, która jakby naprawdę dobrze wiedziała , o kogo mi 

chodzi . Jedną Rosjankę i jedną Chilijkę . Wszystkie trzy 

aź proszą się o swego librecistę i kompozytora. 

Trzy Turandot 
Dzieje księżnej Elżbiety Batory - i te legendarne, 

i te prawdziwe - przyprawiają o operowy dreszcz. Pani 

na zamku w Czachticach była niezwykle wykształcona , 

władała w mowie i piśmie czterema językami . Jako żona 

Ferenca Nadasdy'ego, który często wyruszał na wyprawy 

wojenne przeciw Turkom, zarządzała za niego majątkiem 

i występowała w sądach , broniąc swych poddanych . 

Gościła wielokrotnie na dworze cesarskim w Wiedniu . 
Z niewiadomych przyczyn lubowała się w dręczeniu 

i uśmiercaniu młodych kobiet , przeważnie chłopek 

z jej wsi. Legenda przypisuje jej aź sześćset pięćdziesiąt 

ofiar, choć zapisy sądowe wskazują liczbę między trzy

dzieści a sześćdziesiąt. Jej dzieje to odwrócona wersja 

losu Turandot - bo Elżbieta najpierw miała męża i dzieci , 
a dopiero potem rozszalała się w swym krwawym pro

cederze. Po procesie została zamurowana w komna

tach swojego zamku, gdzie przeżyła jeszcze cztery lata. 

Legenda mówi, że Elżbieta kąpała się w krwi zabitych 

kobiet, aby zachować wieczną młodość . Inni przypisują 

jej sadystyczne skłonności z powodu traumy przeżytej 

w dzieciństwie. Jeszcze inni historycy twierdzą , że Elż

bieta była niewinna, a na dodatek chora na epilepsję , 

a całą intrygę uknuł jej daleki kuzyn hrabia Thurzo, który 

chciał przejąć jej majątek. A cesarz, który był winien spore 

sumy rodzinie Batorych, chętnie na tę intrygę przystał. 

Bez względu na to, czy chodziło o magię , schorzenie czy 

spisek - historia ma w sobie wielki potencjał, 
by stać się podstawą horroru i naprawdę 
niewiele trzeba by ją „podkręcić", żeby stała 
się kanwą opery podobnej do Turandot. 
I, jak przypuszczam, byłaby to opera równie dziwna, jak 

ostatnie dzieło Pucciniego. 

Wiek później, za panowania carycy Katarzyny li, objawiła 

się kolejna Turandot - niejaka Daria Nikołajewna 
Sałtykowa. Ta skoligacona z carską rodziną bojarini 

w swoim podmoskiewskim majątku znęcała się nad 

poddanymi, znów głównie kobietami . Odkąd owdowiała 

w wieku dwudziestu sześciu lat, zaczęła popadać 

w coraz większe okrucieństwo . Dwór carski , mimo licz

nych skarg, ignorował jej występki . Gdy jednak skala jej 

zbrodni przekroczyła wszelkie granice, Sałtykowa została 

osadzona w areszcie i po sześciu latach śledztwa osą

dzona. W procesie ze stu trzydziestu ośmiu domnie

manych ofiar udowodniono jej trzydzieści osiem. Za 

karę została wystawiona na godzinę na widok publiczny 

na drewnianej platformie, a następnie osadzona do końca 

jej dni w celi klasztoru Iwanowskiego w Moskwie. Jeśli 
by dodać do tej historii wątek nieszczęśli
wej miłości, a udręczone pańszczyźniane 
chłopki zamienić w zewnętrznych wrogów 

Rosji, jak znalazł otrzymalibyśmy temat 

opery godnej Borysa Godunowa. 

Pomiędzy Barbarą a Darią sytuuje się legendarna 

La Quintrala, czyli rudowłosa piękność z Chile , Cata

lina de los Rios de Lisperguer, XVll-wieczna 
posiadaczka ziemska o korzeniach hiszpańskich, nie

mieckich i indiańskich. Majętna i niezwykle sprytna 

kilka razy wywijała się sądowi od wyroku i, koniec koń

ców, umarła spokojnie, dożywszy sędziwego wieku . La 

Quintrala była rozmiłowana w okrucieństwach tak nie

wyobrażalnych , że pominę je tu milczeniem. Liczba jej 
ofiar jest nieznana. Do dziś w kulturze popularnej Chile 

jest postrachem dzieci , bohaterką horrorów i symbo

lem hiszpańskiej conquisty. W jej przypadku mój 

poprzedni postulat został już spełniony -

w 2004 roku duński kompozytor, niejaki 
Lars Graugaard, skomponował operę La 
Quintrala na pięć kobiecych głosów i inte

raktywną instalację komputerową. 

Najchwiejniejszy happy end świata 
Finał , ach ten problematyczny finał. .. Związkowi księż

niczki Turandot i księcia Kalafa nie wróżyłbym pomyśl

ności . Nie wierzę w to zakończenie . „ Żyli długo i szczęśli
wie" jest dokładnym przeciwieństwem tego, co mogłoby 

się przytrafić bohaterom Turandot , gdyby dane było im 

żyć swoim życiem już po wybrzmieniu ostatnich dźwię

ków opery. Albo żyliby szczęśliwie , ale bardzo krótko, 

albo dłużej, ale w długim cieniu poprzednich zdarzeń . 

Piętno koszmarnego konkursu nie ominęłoby nawet jed

nostek tak szlachetnie urodzonych i przekonanych o swej 

wyższości . Jeśli dane byłoby im posiadać dzieci, odzie

dziczyłyby tę traumę i siałyby zamęt i gwałt, być może 

nawet o tym nie wiedząc , mimowolnie. Zresztą byłyby to 

cechy bardzo pożądane w modelu tyranii, pokazanym 

w Turandot. Dziś Turandot i Kala! wylądowaliby bez wąt

pienia na terapii. Długiej, bolesnej i niekoniecznie zakoń

czonej sukcesem. Ja oczywiście wciąż nie zapominam, 

że Turandot to jednak opera, a nie życie . Choć z drugiej 

strony nie zapominam również o prawdzie zupełnie prze

ciwnej: że prawdziwe życie i prawdziwi ludzie odbijają się 

w operze Pucciniego jak w bardzo, ale to bardzo ciem

nym zwierciadle. • 

Wojtek Kocołowski - publicysta, krytyk i historyk filmu, 

kurator i krytyk sztuki. Współautor m.in. Panoramy kina 
wspólczesnego, Kalendarza niepokoju, i publikowanego 

w „Machinie" cyklu Samo dobro . Współpracował z cza

sopismami takimi jak: „Przekrój ", „Kwartalnik filmowy", 

„Kino", „Czas kultury", „Polityka". Edytor kanału doku

mentalnego „Planete". 
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Hanna Samson 

Feministka Turandot 
Podobno każda kobieta marzy o ślubnej sukni i mężczyźnie, któremu powie „tak". Turandot 
wyłamuje się z hukiem z tych powszechnych wyobrażeń. Aby uniknąć ślubu, wymyśla 
zagadki, których nie są w stanie rozwiązać kandydaci do jej ręki. Bez wahania skazuje ich 
na śmierć, a siebie na opinię zimnej i okrutnej. 

Co nią kieruje? W imię czego walczy? Co daje jej siłę , 

żeby nie liczyć się z oczekiwaniami, cierpieniem, potę

pieniem przez innych? Czemu tak długo opiera się presji 

miłości? Czy jest po prostu psychopatką, która mając 

władzę, bawi się cudzym cierpieniem, dopóki miłość nie 

obudzi jej serca? O nie. Turandot ma ważne powody, 

żeby postępować w ten sposób. Sama podsuwa nam 

tropy. Gdyby sformułowała kolejne zagadki dla Kalata, 

nim podbił jej serce, pierwsza z nich mogłaby brzmieć 

tak: 

Hej, cudzoziemcze, nie dziw się 
Że miłość twa nie wzrusza 
Ty widzisz tylko ciało me. 
Wiem, że jest piękne. 
Ale ona jest najważniejsza. 

Czy i tę zagadkę udałoby się Kalafowi rozwiązać? Czy 

odgadłby, że najważniejsza jest dusza? Wątpię . Kalaf 

widzi w Turandot jedynie obiekt seksualny, do głowy mu 

nie przyjdzie, że kobieta to nie tylko ciało . Jak to możliwe , 

skoro kocha ją tak bardzo, że gotów jest ryzykować życie? 

Ejże! Czy on na pewno ją kocha? Spójrzmy na historię 

tej miłości. Kala! chce zobaczyć księżniczkę, by ją prze

kląć za jej okrucieństwo. Lecz gdy ją widzi, wszystko się 

zmienia. „Chcę zdobyć tę piękność " - mówi ojcu. Zako

chuje się bez pamięci w jej urodzie, tak jak wszyscy jego 

poprzednicy. Natychmiast staje się zazdrosny, nawet 

o miłość już zabitych. Tylko on chce ją kochać , nikt inny 

nie ma do tego prawa! Krzyczy: „Mój będzie triumf I Moja 

miłość! ". Na nic błagania ojca, który wyrzuca mu, że jest 

okrutny. Serce Kalata jest zamknięte . Liczy się tylko zwy
cięstwo . W naszej kulturze seksualność mężczyzny łączy 

się z siłą i władzą. Kalaf chce zdobyć Turandot. Zmusić 

ją, żeby poddała się jego pragnieniom. Czy to na pewno 

jest miłość? 

„Co z tego, że masz w ręku mój welon 
Moja dusza jest gdzieś tam, wysoko." 

- broni się Turandot , ale Kalata to nie zniechęca: 

„Twoja dusza jest gdzieś wysoko, 
Ale ciało jest tu, blisko! 
Płonącymi dłońmi zerwę 

Twoją połyskliwą suknię. 
Moje usta gorące na twoich ... ". 

Zatem Turandot nie broni się przed miłością , lecz przed 

pożądaniem, które wzbudza w mężczyznach. Buntuje 

się przeciwko sprowadzaniu jej do roli obiektu seksual

nego, co od wieków z kobietą czyni nasza kultura. Nawet 

ministrowie Ping, Pang i Pong nie widzą w Turandot nic 

więcej . Posłuchajmy, co radzą Kalafowi: 

„PING 
Zostaw kobiety! 
Albo weź sobie sto oblubienic, 
Bo przecież nawet najpiękniejsza na świecie 
Turandot 
Ma twarz, dwoje ramion, 
Dwie nogi, owszem, piękne, cesarskie, 
Tak, tak, piękne, ale zawsze te same! 
Mając sto oblubienic, głupcze, 
Będziesz miał tyle nóg, ile tylko zapragniesz, 
Dwieście ramion, 
I setkę rozkosznych piersi .. . 
PONG, PANG 
Setkę piersi .. . 
PING 
Rozsypanych po stu łóżkach! " . 

Według moich obliczeń tych piersi będzie nawet dwie

ście , ale to nie ma znaczenia. Ważne , że ciało Turandot 

zostaje rozczłonkowane na części, które można multipli

kować , wymieniać na inne, rozsypywać po łóżkach , trak

tować jak przedmioty. I dotyczy to każdej kobiety. 

W naszej kulturze każda część ciała kobiety podlega 

ocenie, a kryterium jest jedno: na ile pasuje do męskich 

standardów kobiecości. Wygląd nie jest po prostu 

cechą - kobieta sprowadzana jest do wyglądu . Kobieta 

jest swoim ciałem , w którym pewne części są ważniej-
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sze od innych, bo działają na mężczyzn. Miarą kobiecej 

atrakcyjności jest męskie pożądanie . Wyg ląd mówi , kim 

kobieta jest i jak ją na leży traktować . Już w przedszkolu 

uroda dziewczynek wiąże się z ich atrakcyjnością towa

rzyską. W przypadku chłopców nie ma takiej korelacji. 

Wygląd kobiety nieustająco podlega ocenie, zwraca 

uwagę nawet wtedy, gdy nie rzuca się w oczy. Brak maki

jażu i szczególnej dbałości o wizerunek fizyczny jest 

zauważany tak samo, jak modne ciuchy i mocny maki

jaż . Politycy czy biznesmeni nie walczą o tytu ł Mister Uni

versum - kobiety tak, nawet jeśli nie mają na to ochoty. 

Nieważne , jak mało znaczące dla jej dążeń i aspiracji , 

jak nieadekwatne wobec jej predyspozycji , jak śmieszne 

w stosunku do jej osiągnięć jest ocenianie kobiety po 

wyglądzie , to i tak wygląd kobiety zawsze podlega oce

nie, a ona sama nieustannie porównywana jest z innymi. 

Piękne kobiety czują się , jakby nosiły przed sobą wycięty 

z tektury plakat ze swoim obrazem, na który wszyscy 

reagują. Nieważne , co kryje się pod tą fasadą. Przeciwko 

temu występuje Turandot: 

„Lód, co w tobie ogień wyzwala, 
W twoim ogniu się umacnia! ". 

Im bardziej Turandot czuje s ię traktowana jak obiekt sek

sualny, tym bardziej nie chce się poddać pragnieniom 

Kalata. 

W każdej bajce księżniczka czeka na księcia. Potem jest 

ś lub i wesele , a potem żyli długo szczęśliwie . Tak mogłoby 

być i tutaj . „Wszystko działo się według najstarszego na 

świecie obyczaju" - mówią Ping, Pong i Pang. Aż Turandot 

odmówiła oddania swej ręki, ryzykując , że będzie to ko

niec cesarskiego rodu i Chin. Błaga ojca, by nie rzucał 

swej córki w ramiona cudzoziemca: „Nie możesz oddać 

mnie jemu jak niewolnicę! " . Dlaczego Turandot traktuje 

małżeństwo jak niewolę? Niech nam podpowie kolejną 

zagadką: 

Hej, cudzoziemcze, j eśli mnie kochasz, odejdź . 

Bo poślubiona tobie, zmienię cię w jego 
królewską mość. 
I staniesz mi jak w gardle ość . 
Na tronie ty, aja obok jako twoja własność. 
Gdy będę żoną, ona zniknie, choć teraz 
jest mną. 

Wszystko jasne! Turandot boi się , że po ślubie zniknie jej 

tożsamość . 

Przez wieki tożsamość kobiet roztapiała się w nazwi

sku męża. Dopiero od niedawna mężatki czasem 

chronią nazwisko rodowe, które zresztą mają po ojcu. 

To mężczyźni określają ich tożsamość i w sensie sym

bolicznym, i psychologicznym. Gdy Turandot mówi do 

Kalata: „Nie patrz tak na mnie, nie będę twoja! Nigdy 

nikt nie będzie mnie miał l " - nie chodzi jej jedynie 

o seks. Nie chce stać się czyjąś wtasnością. Choć praw

nie kobieta nie jest już własnością mężczyzny, Turandot 

wie , że miłość zrobi z niej niewol nicę. Po ślubie zniknie 

księżniczka , pojawi się żona. Gdy Turandot przyjmie tę 

rolę , będzie musiała dostosować się do społecznych 

wzorców. Jej potrzeby, uczucia, pragnienia przestaną 

być ważne nawet dla niej . Władzę przejmą oczekiwania 

Kalata. 

Spójrzmy na trudny proces kształtowania się kobiecej toż

samości. Wiemy już , że w społecznym odbiorze kobieta 

jest swoim ciałem . Jeżeli ciało , które służy do doświad

czania życia, jest nieustannie oceniane nie ze względu 

na to, jak dobrze nam służy, ale jak dobrze zaspokaja 

potrzeby obserwatora, wówczas podstawowym pyta

niem nie jest: „kim jestem?", ale : „jak wyglądam?". Żeby 
zaakceptować siebie , kobieta musi podobać się innym. 

To oni mają klucz do jej samopoczucia. To podstawowe 

doświadczenie sprawia, że kobiety są bardziej za l eżne 

od ocen innych we wszystkich obszarach. 

Od wieków wiadomo, że kobieta powinna w pełni zaspo

kajać emocjonalne i fizyczne potrzeby męża i dzieci. 

I nic się tu nie zmienia. Przekaz o służebnej roli kobiet 

trafia do dziecka już we wczesnym dzieciństwie. Współ

czesne polskie elementarze utrwalają odwieczne stereo

typy. Dziewczynka gotuje, mama nie chce iść do kina, 

bo musi coś zacerować (!) , chłopiec uczy się matema

tyki albo wygrywa wyścigi . No a tata? Tata jest w pracy. 

W domach dzieci pobie rają podobną lekcję. Jeśli dziew

czynka ma cechy lub zainteresowania nieprzystające 

do obrazu grzecznej dziewczynki , powinna z tego wyro

snąć . Jeśli łazi po drzewach, wcale nie jest aktywna 

i wysportowana, lecz niegrzeczna. Wczesna edukacja 

dziewczynek pełna jest zakazów i og raniczeń . Dziew

czynka uczy się opierać szacunek dla siebie na zadowo

leniu dorosłych . Jako kobieta będzie uznawać za ego

izm nawet myślenie o własnych potrzebach , nie mówiąc 

o przedkładaniu ich nad potrzeby innych. Gdy w g rę 

wkroczy miłość, ukochany stanie się najważniejszy. 

„Wyraz "miłość" nie ma wcale tego samego znaczenia 

dla obu płci - jest źródłem poważnych nieporozumień . 

Byron słusznie stwierdził, że w życiu mężczyzn miłość 

jest tylko jednym z zajęć , podczas gdy dla kobiety jest 

samym życiem " - pisze Simone de Beauvoir w Drugiej 
pici i przywołuje myśl Nietzschego: „To, co rozumie przez 

miłość kobieta, jest dosyć jasne: to nie tylko oddanie, 

lecz całkowity dar ciała i duszy, bez ograniczeń, bez żad

nych względów na cokolwiek. ( ... ) Jeś l i idzie o mężczy

znę, to gdy kocha on kobietę , żąda właśnie takiej miłości; 

a zatem nie żąda bynajmniej od siebie takiego samego 

uczucia, jakiego żąda od kobiety". 

Wiele się zmieniło w naszych stosunkach z mężczy

znami przez ostatnie dziesięciolecia . Małżeństwo nie jest 

już najważniejszą sprawą w naszym życiu i warunkiem 

przetrwania, nie ograniczamy się do roli żony, ale niemal 

wszystkie chcemy spełniać oczekiwania męża i dzieci. 

Dla nich jesteśmy gotowe rezygnować z własnych 

potrzeb i aspiracji. 

Dumna Turandot wie , co jej grozi. Wstydzi się tego, 
że przestaje być sobą. 

„Nie chcę, by na mnie patrzono, 
Przestałam być Turandot!" 

- krzyczy, gdy przeczuwa, że pokocha Kalata. 

Turandot nie chce się zatracić, zwłaszcza że ma do speł
nienia misję. Oddajmy jej głos: 

„W tym zamku, niegdyś , zabrzmiał rozpaczliwy 
krzyk. 
Ten krzyk przetrwał przez wiele, wiele pokoleń 
I schronił się tu, w mojej duszy! 
Moja praprababka, Księżniczka Lou-Ling, 
łagodna i promienna, która Sprawowała swe 
rządy w spokoju i radości, 
I, nieugięta i pewna siebie, rzuciła wyzwanie 
przemocy, 
Dzisiaj odżywa we mnie! 
Trauma tych dni do dzisiaj jest żywa w naszej 
pamięci , 

Przerażenie, terror, szczęk broni. 
Porażka cesarstwa! Porażka cesarstwa! 
Lou-Ling, moja praprababka, wleczona przez 
mężczyznę, 

Takiego jak ty, cudzoziemcze, 
W tę przeraźliwą noc, 
Podczas której na zawsze zamilkł jej dziewczęcy 
głos! 

Książęta, którzy w długich karawanach 
Przybywacie ze wszystkich stron świata, 
By igrać z waszym przeznaczeniem! 
Czy wiecie, że na was mszczę się za tamtą 
niewinność, 

Za tamten krzyk i śmierć! 
Za tamten krzyk i śmierć! 
Nikt nigdy mnie nie zdobędzie! 
Nikt, nikt nigdy mnie nie zdobędzie! 
Ta okrutna zbrodnia, 
Nadal żyje w moim sercu! 
Nie! Nie! Nikt nigdy mnie nie zdobędzie! 
Odradza się we mnie duma, 
Jestem nietykalna! 
Cudzoziemcze, nie próbuj szczęścia! " . 

Praprababka Turandot jest symbolem męskiej przemocy 

wobec kobiet. Która z nas nie ma takiej praprababki? Ile 

kobiet nigdy nie doświadczyło bruta l ności fizycznej łub 

werbalnej ze strony mężczyzny? Czy istnieje ktoś , kto ni

gdy nie był świadkiem męskiej przemocy wobec kobiety? 

Jeśli nie bezpośrednio , to z pewnością poprzez media 

wszyscy jesteśmy świadkami codziennych zbrodni. 

Poczucie wyższości i potrzeba dominacji nad kobietami 

stanowi „ naturalną" część męskości w naszej kulturze, 

tak jak lęk przed mężczyznami „naturalny" element 

kobiecości. Kobieta nie jest bezpieczna w zaciszu domo

wym, gdzie bliski jej mężczyzna bywa brutalnym agreso

rem. Nie jest bezpieczna także na ulicy, gdy idzie sama 

po zmroku. Gwałt nie porusza sądów-w Polsce gwałcicie l 

dostaje zwykle karę w zawieszeniu i wychodzi na wolność. 

O ile w ogóle trafia do aresztu. Molestowanie seksualne 

w dzieciństwie , agresywne zaczepki w młodości, mole

stowanie w pracy to powszechne doświadczenia kobiet, 

przed którymi chroni je dopiero starość , czyniąc niewi

docznymi dla męskich oczu. Niestety, stają się wtedy 

łatwym łupem rabusiów. To wszystko jest wokół nas. 

Turandot chce z tym walczyć . Przybiera postać mści

cielki, ale jej celem wcale nie są kandydaci do jej ręki. 

„Na nasze szczęście w Chinach nie ma innych kobiet, 

co odrzucają miłość " - pocieszają się Ping, Pong i Pang, 

zatroskani o losy cesarstwa. Czują , że księżniczka chce 

zmienić odwieczny porządek świata. I mają rację. Niech 

upewni nas o tym Turandot kolejną zagadką: 

Hej, cudzoziemcze, wierzę w hvoje dobre chęci. 
Ale co z tego, skoro i one prowadzą do niego? 
Na całym świecie panoszy się od lat 
Z jego rąk zginęła moja praprababka. 
Niech w końcu z nim rozprawi się kat! 

Topór kata ma zn iszczyć patriarchat. To z nim walczy 

Turandot. Nie zgadza się na powielenie swoim życiem 

wzorca, który uczyni z niej poddaną mężczyzny. Ale Ping, 

Pong i Pang nie t racą nadziei. Oni wiedzą, że m iłość 

obezwładni księżniczkę: „lecz tam, za miękkimi zasło

nami , oblubieniec teraz sprawuje władzę nad tobą'"· 

Turandot zostaje pokonana namiętnością Kalata. Teraz 

on będzie sprawował nad nią władzę. Ale jej walkę nadal 

prowadzą feministki. Bez rozlewu krwi i bez wytchnienia 

próbują zmieniać naszą świadomość. • 

Hanna Samson - psycholog, pisarka, dzienni

karka, feministka. Stale pisuje felietony w magazy

nach „Sens" i „Business Class" . Autorka powieści, 

m.in. : Zimno mi, mamo, Putapka na motyla, Mifość 
reaktywacja , Flesz oraz dramatu Ja, prezydenta i inne 
glosy Na podstawie jej książk i Wojna żeńsko-męska 
i przeciwko światu powsta ł film, który wszedł nie
dawno na ekrany kin. 
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TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA 

TU RAN DOT 
Libretto: GIUSEPPE ADAMI i RENATO SIMONI 
według CARLA GOZZIEGO 

Przekład: Marzenna Maria Smoleńska 

OSOBY: 
Księżniczka Turandot - sopran 
Cesarz Altoum - tenor 
Timur, zdetronizowany król tatarski - bas 
Nieznany Książę (Kalał), jego syn - tenor 
Liu, młoda niewolnica - sopran 
Ping, wielki kanclerz - baryton 
Pang, wielki ochmistrz - tenor 
Pong, wielki kuchmistrz - tenor 
Mandaryn - baryton 
Książę Perski 
Kat 

oraz 
gwardia cesarska, pomocnicy kata, chłopcy , kapłani , mandaryni, 
dostojnicy, ośmiu mędrców, służebne Turandot, żołnierze, chorążowie, 
muzykanci, oprawcy, widma zmarłych , lud. 

Akcja toczy się w Pekinie w zamierzchłej przeszłości. 

AKTi 
(Mury wielkiego ,,Fioletowego" miasta 
cesarskiego. Masywne blanki pólko/iście 
otaczają scenę. Po prawej stronie 
ocieniony krużganek z rzeźbami w stylu 
chińskim. Filary oparte są na grzbietach 
ogromnych żótwi. Widoczny jest olbrzymi 
gong o potężnym brzmieniu. Na blankach 
widnieją pale z zatkniętymi na nich 
gtowami skazańców. Po lewej i w gtębi -
trzy wielkie bramy. W chwili odstonięcia 
kurtyny zachodzi stońce i Pekin mieni 
się ztotym blaskiem. Plac zapetniony jest 
ludem, który slucha glosu Mandaryna, 
czytającego cesarską odezwę. 
Obok gwardia cesarska w czarnych 
i czerwonych mundurach.) 

MANDARYN 
Mieszkańcy Pekinu! 
Obwieszczamy wam, że: 
Turandot Nieskalana poślubi 
Kandydata królewskiego rodu, 
Jeśli on rozwiąże trzy zagadki, 
Które ona mu zada. 
Ten, co podejmie wyzwanie i przegra 
zapłaci życiem! 

TŁUM 
Ach! Ach! 

MANDARYN 
Los był nieprzychylny 
Księciu Persji: 
O wschodzie księżyca 
Zginie z ręki kata! 

(Mandaryn wycofuje się, poruszenie 
wśród ttumu.) 

TŁUM 
Niech umrze! Tak, niech umrze! 
Chcemy tu kata! 
Natychmiast! 
Natychmiast! 
Niech umiera! 
Niech umiera! 
Na stracenie! 
Niech umiera, niech umiera! 
Szybko, szybko, 
Jeśli się nie pojawisz, nie będziemy cię 
budzić! 
Pu-Tin-Pao! Pu-Tin-Pao! 
Pu-Tin-Pao! 
(Zmierzają w stronę patacu.) 
Do pałacu! Do pałacu! 
Do pałacu! 

(Stychać podniecone glosy. Okrzyki. 
Protesty. Zaklęcia.) 

STRAŻ (Próbuje cofnąć tlum. W czasie 
utarczki niektórzy padają na ziemię.) 
Cofnąć się! 
Cofnąć się! 

TŁUM 
Okrutnicy! 
Zatrzymajcie się! 
Zatrzymajcie się! 
To moja matka! 

STRAŻ 
Cofnąć się! 

TŁUM 
Moje dzieci! 
Okrutnicy! Moja matka! 
Okrutnicy! 
Okrutnicy! Zatrzymajcie się ! 
Przestańcie! Przestańcie! 
To moja matka! 

STRAŻ 
Cofnijcie s i ę! 

LIU 
Mój Pan upadł! 

TŁUM 
Okrutnicy! Bądźcie ludźmi! 
Dość tego! Okrutnicy! 
Nie bijcie nas! 

STRAŻ 
Cofnijcie się! 

LIU (blaga/nie, rozglądając się wokolo) 
Kto mi pomoże? 
Kto mi pomoże podnieść go? 
On upadł. Niech się ktoś zlituje! 

KALAF (poznając ojca, wota) 
Ojciec! To mój ojciec! 

STRAŻ 
Z drogi! 

KA LAF 
Ojcze, tak, 
Odnalazłem cię! 

TŁUM 
Okrutnicy! 

KA LAF 
Spójrz na mnie! To nie sen! 

TŁUM 
Dlaczego nas bijecie? 

LIU 
Mój pan! 

I TŁUM 
Litości! Litości! 

KA LAF 
Ojcze! 
Posłuchaj mnie! 
Ojcze! To ja! 
Błogosławię doznany ból 

W obliczu radości LIU (nieśmialo, wskazując Timura) POMOCNICY KATA I TŁUM 
Którą mi zesłał litościwy Bóg! Pewnego dnia .. . Jest piękna Turandot! 

(Pomruki wśród ttumu, strażnicy TŁUM (za sceną) TŁUM 
odpychają lud na stronę.) Szykujcie broń! Jest, p iękna Turandot! Zalotnicy, 

TIMUR LIU POMOCNICY KATA I TŁUM 
Synu! To ty! Żywy!! Tam, w pałacu , uśmiechnąłeś się do mnie. Zbliżcie się . 

KALAF (z lękiem) TŁUM TŁUM 
Nic nie mów! Szykujcie broń! Ostrzcie! Ostrzcie! Brzmienie gongu 
Ten, co przywłaszczył sobie twoją koronę Szykujcie broń! Ostrzcie! Ostrzcie! Cieszy kata, 
Szuka mnie, a ciebie prześladuje! Ostrzcie! Ostrzcie! Ostrzcie! Na nic miłość, kiedy brak szczęścia! 
Ojcze! Miłość jest wtedy daremna! 
Nie ma dla nas schronienia na świecie! POMOCNICY KATA 

Naoliwić , naostrzyć , POMOCNICY KATA 
TIMUR Niech błyśnie ostrze, Brzmienie gongu 
Szukałem ciebie, synu, Niech zalśni ogniem i splami krwią, Cieszy kata, 
Uwierzyłem , że nie żyjesz. Tu nigdy nie brak pracy, Oliwić , ostrzyć! 

Nigdy jej nie brak ... Umiera się tylko raz! 
KA LAF 
Opłakałem cię, ojcze ... TŁUM TŁUM 
A teraz całuję te święte ręce! Nigdy jej nie brak .. . Zagadki są trzy, 

Umiera się tylko raz! 
TIMUR POMOCNICY KATA Umiera się tylko raz! 
Synu odnaleziony! Wszędzie tam, gdzie panuje, Oliwić, ostrzyć! 

Gdzie panuje Turandot. Ostrzyć , ostrzyć, oliwić , ostrzyć! 
TŁUM 
Oto pomocnicy kata! TŁUM TŁUM 
(wskazując mlodego księcia Persji) Gdzie panuje Turandot. Zagadki są trzy ... 
Niech umiera! Niech umiera! Umiera się tylko raz! 
Niech umiera! Niech umiera! POMOCNICY KATA 

Naoliwić , naostrzyć! POMOCNICY KATA 
(Wchodzi kat z dwunastoma Brzmienie gongu 
pomocnikami; idą parami, utrzymując POMOCNICY KATA I TŁUM Cieszy kata, 
między sobą pewien dystans.) Ognia i krwi! Zalotnicy ... Zbliżc ie się . 

TIMUR TŁUM TŁUM 
Po przegranej bitwie, ja, stary król bez Zalotnicy, zbliżcie się , zbliżcie! Zagadki są trzy ... 
królestwa, w ucieczce Zalotnicy, zbliżcie się , zbliżcie! Umiera się tylko raz! 
Usłyszałem głos , który mi powiedział: Niech zabłyśnie ostrze 
.Chodź ze mną, poprowadzę cię ". TŁUM Niech tryśnie krew. 
To była Liu! Zalotnicy, 

Zbliżcie się , zbliżcie. TŁUM 
KA LAF Kto uderzy w gong? 
Niezastąpiona! POMOCNICY KATA 

Na wszelkie sposoby ... POMOCNICY KATA I TŁUM 
TIMUR Naoliwić , naostrzyć , niech tryśnie krew 
Kiedy traciłem nadzieję, TŁUM Naoliwić, naostrzyć , naoliwić , naostrzyć 
Pocieszała mnie i żebrała Będziemy haftować Pracy nie zabraknie. 
Dla mnie. Waszą skórę! 

TŁUM 
KALAF TŁUM Naoliwić , naostrzyć , 
Liu, kim jesteś? Zalotnicy, zbliżcie się , zbliżcie! Krwi, krwi, 

Bliżej, zalotnicy! Naoliwić , naostrzyć, krwi. 
LIU (z pokorą) Zalotnicy, zbliżcie się , zbliżcie! 
Nikim! POMOCNICY KATA I TŁUM 
Niewolnicą ... POMOCNICY KATA Tam, gdzie panuje Turandot! 

Możemy zacząć haftować! Tam, gdzie panuje Turandot! 
TŁUM (za sceną) Pracy nigdy nie zabraknie 
Szykujcie broń! TŁUM Tam, gdzie panuje Turandot! 
Szykujcie broń! Ten, co uderzy w gong Pracy nigdy nie zabraknie 

Ujrzy ją! Tam, gdzie panuje Turandot, 
KA LAF Tam, gdzie panuje Turandot! 
Skąd to twoje poświęcenie? POMOCNICY KATA I TŁUM 

Ujrzy ją! POMOCNICY KATA 
(Wchodzi grupa pomocników kata, Biała jak jaspis, Śmierć! Śmierć! Śmierć! Śmierć! 
poprzedzana przez niosących kamień do 
ostrzenia katowskiego miecza.) POMOCNICY KATA I TŁUM TŁUM 

Zimna jak miecz .. . Ach, ach! Ach, ach!Ach, ach! 
TŁUM (za sceną) Ach, ach! 
Szykujcie broń! 
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POMOCNICY KATA I TŁUM (Zloty horyzont zmienia się w srebrny, BIALI KAPŁANI Z ORSZAKU (Podbiega do gongu; trzy Maski zastępują PANG KALAF 

Tam, gdzie panuje Turandot! zbliża się orszak, prowadzący na ścięcie Wielki Kuntze! mu drogę.) Tu mamy dosyć miejscowych szaleńców! Przepuście mnie! 

Tam, gdzie panuje Turandot! mlodego księcia Persji. Na widok Niech duch umierającego 

Tam, gdzie panuje Turandot! pobladtego oblicza ofiary, ttum ogarnia Dotrze do ciebie! PING, PONG I PANG (Otaczają PING PING, PONG I PANG 

Tam, gdzie panuje Turandot! wspótczucie dla nieszczęśnika.) i zatrzymują Kalata.) Nie chcemy szaleńców z innych stron! Szaleńcze , uciekaj stąd! Uciekaj! 

Ach! (Pochód ze skazańcem oddala się Zatrzymaj się! Co czynisz? Zatrzymaj się! Szaleńcze , uciekaj stąd! Uciekaj! 
TŁUM za mury. W pólmroku pustego placu Kim jesteś? Co robisz? PONG, PANG Szaleńcze , uciekaj! 

(Podczas gdy pomocnicy oddalają Jaki miody! pozostają jedynie Książę, Timur i Uu. Czego chcesz? Albo pójdziesz sobie, 

się, by oddać naostrzony miecz katu, Łaski! Przerażony ojciec podchodzi do syna, Uciekaj! Idź stąd! To brama Albo bardzo szybko i ciebie pochowamy. PING 

zgromadzony tlum wpatruje się w niebo Łaski! blaga i zaklina go.) Wielkiej rzeźni! Uciekaj stąd! 

nagle pociemniate.) Jak dumnie kroczy! Idź stąd szaleńcze! KALAF 

Łaski ! TIMUR Pozwólcie mi przejść! PING, PONG I PANG 

TŁUM Jakźe jest łagodna jego twarz! Co zamierzasz?! PING Uciekaj stąd! Uciekaj stąd! 

Dlaczego księżyc się spóźnia? Ile upojenia ma w oczach! Litości! Tutaj duszą! PONG, PANG 

Blade oblicze! Jak dumnie kroczy! KALAF Dla jakiejś księżniczki! (Nad balustradą ukazuje się grupa 

Pojaw się na niebie! Ile radości w jego spojrzeniu! Czyż nie czujesz? PONG, PANG mtodych dziewcząt, wyciągają ręce, 

Pośpiesz się! Litości! Litości! Jej zapach roznosi się w powietrzu! Przebijają! PONG jakby chciaty uciszyć ha/as.) 

yvzejdż! 
Przenika do duszy! Ha! 

Scięta głowo! KALAF PING SŁUŻEBNETURANDOT 

Nieszczęsna! Ach , laski! TIMUR Zarzynają! PANG Cisza! 

Przybądź! Gubisz siebie! Pfuj! Czyj to głos tam w dole? 

Wzejdź! TŁUM PONG, PANG 

~ojaw się na niebie, Zlituj się nad nim! KALAF Odzierają ze skóry! PONG PIERWSZA SŁUŻEBNA 

Scięta głowo, Litości ! Piękna , zjawiskowo piękna .. . Kim ona jest? Cisza! 

Wybladła, Księżniczko! Cierpię , ojcze! PING 

Wybladła , nieszczęsna , Zlituj się nad nim! Wieszają na hakach i dzielą na części! PANG DRUGA SŁUŻEBNA 

Milcząca! Litości! TIMUR Kobieta z koroną na głowie! Cisza! 
Księżniczko! Łaski! Łaski! Nie! Nie! Obejmij mnie! PONG, PANG 

Smutny kochanku umarłych! Zlituj się nad nim! Przekonaj go, Liu, Uciekaj! Uciekaj! PONG PIERWSZA I DRUGA SŁUŻEBNA 

Milcząca zjawo! Litości! Tu nie ma ratunku! Weź go za rękę! I w wyszywanej szacie! Nadeszła rozkoszna godzina snu. 

Pokaź się na niebie! Litości! PING 

Bardzo już czekają Litości! LIU Tną na części i patroszą! PONG POZOSTAŁE SŁUŻEBNE 

Cmentarze Panie! Pójdźmy daleko stąd! Lecz gdy rozbierzesz ją do nagości. .. Cisza! Cisza! Cisza! 

Na twoje ponure światło!! KALAF PONG, PANG 

Milcząca, Niech cię ujrzę i przeklnę! TIMUR Uciekaj! Uciekaj! PONG PIERWSZA SŁUŻEBNA 

Blada, bezduszna zjawo! Okrutna! Niech cię przeklnę! Życie jest gdzie indziej! I pozostanie ciało ... Sen muska, 

Ścięta głowo! 
PING 

O, tam w dali widać jakiś błysk! TŁUM KALAF Szybko, pośpiesz się! PANG POZOSTAŁE SŁUŻEBNE 

Przybywaj, pośpiesz się , wzejdź! Księżniczko! Ojcze, to jest życie! Tylko nagie ciało! Sen muska, 

Ścięta głowo! Wzejdź! Zlituj się nad nim! PONG, PANG 

Przybywaj! Księżniczko! TIMUR Uchodź stąd! PING DRUGA SŁUŻEBNA 

Przybywaj ścięta głowo! Księżniczko! Litości! Życie jest gdzie indziej! Które nawet. .. Sen muska powieki 

Pokaż twe blade oblicze! Księżniczko! PING, PONG I PANG 

Blada twarzy! Zlituj się nad nim! Zlituj się nad nim! KALAF Wracaj do twojej ojczyzny. PING, PONG I PANG POZOSTAŁE SŁUŻEBNE 

Bezkrwista, blada! Litości! Litości! Litości! Cierpię ojcze! Nie jest dobre do zjedzenia! Turandot! 

Smutny kochanku umarłych! Zlituj się nad nim! PING Ach, ach, ach!Ach, ach, ach! 

Smutny kochanku ... Litości! Litości! TIMUR Odszukaj tam twój ród. PIERWSZA I DRUGA SŁUŻEBNA 

Umarłych! Zlituj się nad nim! Tu nie ma ratunku! KALAF (!Jwattownie) Ciemności napełniają się jej zapachem! 

Przybywaj, przybywaj, wzejdź! Łaski! Księżniczko! PONG, PANG Pozwólcie mi przejść , przepuśćcie mnie! 

(Powoli wschodzi księżyc.) Księżniczko! Księżniczko! KALAF Czego chcesz? Kim jesteś? PING 

O, tam w dali, pierwszy przebłysk Księżniczko! Ojcze, życie jest tutaj! PING Idźcie stąd, gadatliwe kobieciątka! 

Rozlewa po niebie ... Łaski! Księżniczko! Turandot! Turandot! Turandot! PING Zostaw kobiety! 

Rozlewa po niebie ... Łaski! Łaski! By tak krzywdzić się?! Albo weź sobie sto oblubienic, POZOSTAŁE SŁUŻEBNE 

Swoje wyblakłe światło! GŁOS KSIĘCIA PERSJI ęo przecież , nawet najpiękniejsza na Ciemności napełniają się jej zapachem! 

Pu-Tin-Pao! Wzszedt księżyc! (Lud spogląda na krużganek, gdzie Turandot! PONG, PANG Swiecie Turandot 

Pu-Tin-Pao! Wzszedt księżyc! pojawia się Turandot.) Umykaj stąd! Umykaj stąd! Ma twarz, dwoje ramion, PANG 

Pu-Tin-Pao! Pu-Tin-Pao! TŁUM Dwie nogi , owszem, piękne, cesarskie , Idźcie stąd! 

Pu-Tin-Pao! Pu-Tin-Pao! KALAF(olśniony urodą Turandot) Ach I PING Tak, tak, piękne , ale zawsze te same! 

Pu-Tin-Pao! Pu-Tin-Pao! Co za piękność! Nie możesz zostać tutaj. Mając sto oblubienic, głupcze , PONG 

Pu-Tin-Pao! Pu-Tin-Pao! Cud! Zjawiskowa! TIMUR Będziesz miał tyle nóg, Idźcie stąd! 

Co za piękność! Chcesz tak samo umrzeć? PING, PONG I PANG Ile tylko zapragniesz, dwieście ramion, 

CHŁOPCY(za sceną, zbliżając się) Cud! Zjawiskowa! Nie tu, I setkę rozkosznych piersi .. . PING 

Tam, w górach wschodnich Cud! Co za piękność! KALAF Szaleńcze , umykaj, umykaj! Idźcie stąd! 

Zaśpiewa! bocian. Cud! Zjawiskowa! Chcę zwyciężyć, ojcze, PONG, PANG 

Lecz kwiecień nie pokrył się kwieciem Zapatrzony w jej urodę! KALAF Setkę piersi ... (Dziewczęta oddalają się.) 

I nie puściły śniegi. (Turandot pojawia się jako wizja Pozwólcie mi przejść! 

Czy słyszysz? Na pustyni i nad brzegiem wysrebrzona księżycowym blaskiem. Lud TIMUR PING PING, PONG I PANG 

Morza rozbrzmiewają tysiące westchnień: pada na kolana, stoi tylko książę Persji Chcesz tak skończyć? PONG Rozsypanych po stu łóżkach! Baczcie na gong! 

" Księżniczko , przyjdź do mnie! i kat. Turandot gestem daje znak, że Tutaj wszystkie Baczcie na gong! 

A wszystko zakwitnie, wyrok ma być wykonany.) KALAF Cmentarze są przepełnione! PING, PONG I PANG 

Wszystko rozbłyśnie! ". Chcę zdobyć tę piękność! Na stu łóżkach! KALAF 
Ach, ach, ach!Ach, ach, ach! Ciemności napełniają się jej zapachem! 
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PANG KALAF(z gwaftownym sprzeciwem): Liu jest u granic! Zlituj się! KALAF PING, PONG, PANG ~llJ, TIMUR, PING, PONG I PANG 
Spójrz na niego, Pong! Nie! Nie! Tylko ja ją kocham! (Pada na ziemię, szlochając.) Nie słucham nikogo! Zabierzmy go stąd! Zabierzmy go stąd! Smierć! 

PONG PING, PONG, PANG KALAF (Wzruszony, podchodzi do UO.): LIU KALAF TŁUM 
Spójrz na niego, Ping! Kochasz ją? Co kochasz? Kogo? Nie płacz , Liu! Zlituj się nad Liu! Zostawcie mnie! Ach! 

Turandot? Ha! Ha! Ha! Jeśli kiedyś Cierpiałem zbyt wiele! 
PING Ha! Ha! Ha! Uśmiechnąłem się do ciebie, TIMUR Tam czeka mnie chwała! KALAF 
Spójrz na niego, Pang! T urandot? Ha! Ha! W zamian za ten uśmiech Od ciebie! Żadna sita ludzka mnie nie powstrzyma. Turandot! 

Wysłuchaj mnie teraz, Idę za moim przeznaczeniem. 
PANG PONG Słodka dziewczyno: jutro, PING, PONG, PANG ~IU , TIMUR, PING, PONG I PANG 
Ogłuszony! Szalony młodzieńcze! Być może , mój ojciec zostanie sam, Zabierzcie go! TIMUR Smierć! 

Nie zostawiaj go, Nie dbasz o biedne serce, 
PONG PANG Zabierz go z sobą! KALAF Co krwawi, TŁUM 
Zamroczony! Turandot nie istnieje! 

LIU 
Nie słucham nikogo! Co na próżno krwawi przez ciebie! Ach! 

Nikt dotychczas nie wygrał, nikt. 
PING PING Razem umrzemy na wygnaniu! PING Wszyscy poszli pod miecz! KALAF 
Opętany! Ścigasz nicość, w której się zatracisz!. .. Zatrzymaj tego wściekłego szaleńca! Turandot! 

TIMUR PING 
TIMUR PONG, PANG Umrzemy! LIU Jej twarz jest złudzeniem , ~IU, TIMUR, PING, PONG I PANG: 
Nie słucha nikogo! Turandot nie istnieje, nie istnieje! Błagam! A opromieniające ją światło Smierć! 

KALAF Jest śmiertelne . 
PING, PONG, PANG PING Bądź przy nim na wygnaniu PING Ryzykujesz przegraną i życie . TŁUM 
Ha! Spróbujmy przemówić do niego Turandot! Jest wytworem wyobraźni Proszę cię o to, droga Liu, Zabierzcie go! Grasz o głowę , o głowę i o śmierć! Ach! 
wszyscy trzej! Tobie równych głupców! Apeluję do twego odważnego serca (Książę trzykrotnie uderza w gong.) 

Ludzkość! Bóg! Ja! Narody! Ja, który straciłem uśmiech! PONG, PANG PONG, PANG Już kopiemy grób dla ciebie, 
(Maski ustawiają się w komicznych Królowie, Pu-Tin-Pao! Który straciłem uśmiech! Szybko! Zabierzcie tego szaleńca! Twarz, którą widzisz jest złudzeniem, Dla ciebie, 
pozach wokól Księcia.) Pu-Tin-Pao! A opromieniające ją światło Co chcesz rzucić wyzwanie miłości. 

Istnieje tylko Tao! TIMUR KALAF Jest śmiertelne. Już kopiemy grób 
PANG Ostatni raz proszę. Widzę jej świetlistą twarz! To śmiertelne złudzenie . Dla ciebie, dla ciebie, 
Noc bezgwiezdna .. . PANG Widzę ją! Woła mnie! Ona jest tam! Ty grasz o głowę , o głowę i o śmierć . Co chcesz rzucić wyzwanie miłości, 

Zniszczysz siebie jak to uczynili ci tobie LIU Miłości. 
PONG Podobni głupcy! Zniszczysz siebie! Wyzwól się z tego amoku! TIMUR LIU 
Czarne gardło komina .. . (Maski zbliżają się znowu.) Nie chcę cię opuścić! Litości!Zlituj się nad nami! PING, PONG I PANG 

PONG Błagam! Błagam! Jeśli za nic masz cierpienie ojca, Ach, niech idzie. 
PING Niczym ci inni, równi tobie PING, PONG I PANG To wszyscy razem przepadniemy! Na nic nasze błagania , 
Są jaśniejsze od zagadek Turandot! Głupcy! Życie jest tak piękne! PING, PONG, PANG Uciekajmy, panie, Wykrzyczane sanskrytem, 

Istnieje tylko Tao! Zabierzcie stąd tego szaleńca! Uciekajmy, uciekajmy! Po chińsku lub mongolskim językiem! 
PANG TIMUR ~dy brzmi gong, 
Żelazo, brąz , mur, skata ... KALAF (uwalniając się od Masek) Zlituj się nade mną! TIMUR KALAF Smierć się raduje. 

Mój będzie triumf! 
LIU 

Do stóp twych padam błagając! Jestem ogarnięty gorączką , Ha! Ha! Ha! 
PONG Moja miłość! Majaczę! (Umykają z glośnym śmiechem.) 
I twoja uparta głowa ... Zlituj się nad Liu! PING, PONG, PANG Wszystkie zmysły przyprawiają mnie 

(Chce uderzyć w gong, lecz w tym Powstrzymajcie tego szaleńca! O okrutne męczeństwo, (Książę stoi w ekstazie pod gongiem, 
PING momencie ukazuje się Kat ze ściętą ~ING , PONG I PANG 

LIU 
Wszystkie tkanki mej duszy krzyczą. UO i Timur strwożeni tulą się do siebie.) 

Są mniej twarde od zagadek Turandot! glową księcia Persji.) Zycie jest tak piękne! 
Litości! TIMUR 

PANG PING, PONG I PANG TIMUR Błagam cię . AKTll 
Idź więc , ale najpierw Oto miłość , głupcze! Zlituj się nade mną, nade mną! KALAF(do UO) Czy chcesz bym umart? Obraz 1 
Wszystkich pożegnaj! I twoją twarz 

LIU 
Prosi cię o wybaczenie ten, 

Księżyc tak będzie całować! Co już się nie uśmiecha! PING (Na pierwszym planie wnętrze pawilonu, 
PONG Zlituj się . Śmierć , śmierć, zdobione bogato ornamentami chińskimi. 
Przebądź góry, przepraw się przez rzeki! TIMUR (z rozpaczą) TIMUR Już widać cień, Trzy wejścia: jedno środkowe, dwa 

Synu, chcesz, bym samotnie TIMUR Zlituj się! Już widać w dali cień kata. boczne. Ping wchodzi przez wejście 
PING Wlókł po świecie Litości , litości Nie chciej mojej śmierci! Chcesz siebie zgubić? środkowe, rozgląda się, nawo/uje Panga 
Trzymaj się jak najdalej od zagadek T urandot! Moją umęczoną starość? 

LIU LIU 
Nie igraj z własnym życiem , nie igraj! i Ponga, którzy zbliżają się wraz ze 

Pomocy! Czyż nie istnieje głos ludzki, slużącymi, niosącymi latarnie. Slużący 
(Na murach ukazują się widma Zdolny poruszyć twoje okrutne serce! Zlituj się nad Liu! Panie! Litości! Litości! ~ONG, PANG ustawiają latarnie, następnie wnoszą 
skazańców, którzy ponieśli śmierć Litości panie! Smierć, śmierć, stolik i trzy stoiki, po czym wycofują się 
dla Turandot. Ich glosy rozlegają się LI U (Zbliża się do Księcia, bla gając ze PING, PONG I PANG Już wyłania się cień kata. na dalszy plan.) 
tajemniczo w oddali, ich ręce jak muszle Izami.): Nie igraj z własnym losem! PING (do Kalata) Tam już widać jego cień . 
zwinięte są wokól ust.) Posłuchaj panie! ~esteś szalony! Jesteś szalony! Zmierzasz do zguby! PING 

Posłuchaj mnie proszę! KALAF Zycie jest piękne! Nie igraj z własnym życiem , nie igraj! Hola, Pang! Hola, Pong! 
WIDMA Liu jest bezsilna, To ja proszę o litość! (tajemniczo) 
Nie zwlekaj! Jej serce jest złamane! PONG, PANG (do Kalata) TŁUM I oto zabrzmiał ponury gong, 
Jeśli zawołasz, pojawi się . Od bardzo dawna żyje LIU ~esteś szalony! Jesteś szalony! Już kopiemy grób dla ciebie, Rozbudził dwór i całe miasto! 
Nadal marzymy o tej, Z twoim imieniem w duszy Zlituj się! Zycie jest piękne! Dla ciebie, co rzuciłeś wyzwanie miłości. Teraz wszyscy czekamy na to, 
Co o śmierć nas przyprawiła. I z twoim imieniem na ustach! Ciemności zasnuwają twoje Co się wydarzy: 
Spraw, by przemówiła! Jeśli jutro twój los TIMUR PING Okrutne przeznaczenie! Gdy wygra cudzoziemiec, będą zaślubiny, 
Spraw, byśmy mogli jej posłuchać! Zostanie przesądzony, Nie mogę się oderwać ... Spróbujmy ostatni raz, A jeśli przegra, pogrzeb. 
Kocham ją! Kocham ją! Umrzemy na wygnaniu . Zabierzmy go stąd! KALAF 
Kocham ją! On straci syna, a ja PING Tu ran dot! PONG (ochoczo) 

Wspomnienie uśmiechu. Zatrzymaj go! Ja się zajmę weselem! 
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PANG I.posępnie) PING Staliśmy się współpracownikami kata! PONG TŁUM PING, PONG I PANG 

A ja pogrzebem! Od lat nasze uroczystości (z komiczną rozpaczą) Przecież mógłbym wrócić do Tsiang. Szykujcie broń , niech ostrze lśni ~egnaj miłości, żegnaj rodzie! 
To ciągle to samo przedstawienie. Współpracownikami kata! I błyszczy. Zegnaj boski rodzie! 

PONG PING ~egnaj miłości , żegnaj rodzie! 
Ja rozwieszę czerwone, PONG (Twarz Pinga rozjaśnia się tęsknotą.) Mógłbym wrócić tam ... PING Zegnaj boski rodzie! 

Świąteczne lampiony ... Trzy uderzenia gongu. Kat! To koniec Chin! 
PING (pótgtosem) PANG Żegnaj boski rodzie! 

PANG PANG Mam dom tam w Honan, Przecież mógłbym wrócić do Kiu„ . TŁUM To koniec Chin! 

A ja białe latarnie żałoby. Trzy zagadki„. Nad błękitnym jeziorem Niech ostrze lśni i błyszczy .. . Żegnaj boski rodzie! 
Otoczonym bambusem, PING Ogień i krew! 

PONG PING A tutaj trwonię moje życie! Cieszyć się moim błękitnym jeziorem ... Ogień i krew! (Pong i Pang siadają. Ping stoi, jakby 

Kadzidło i ofiary ... A potem lecą głowy! I zapełniam umysł treścią świętych ksiąg. chcial nadać większą wagę swoim 
PONG PONG stawom.) 

PANG PONG ~ONG , PANG Tsiang„ . A pokrytego klejnotami Hindusa, Sagarikę 

Kadzidło i ofiary ... Potem lecą głowy! Swiętych ksiąg . W kolczykach jak dzwoneczki? PING 
PANG Poprosił o miłość , stracił głowę! Tygrysie! Tygrysie! 

PONG PING PING Kiu „ . Wielki marszałku niebios, 

Złocone monety z papieru. Potem lecą glowy! Świętych ksiąg„ . PANG Spraw, by nadeszła oczekiwana noc, 
Przecież mógłbym tam powrócić . PING A księcia z Birmy? Noc kapitulacji , noc kapitulacji . 

PANG (Siadają przy stoliku, na którym stużący Honan„ . Obrośniętym bambusem. 

Herbatę , cukier, muszkat. raz/ożyli foliaty i po kolei, rozwijając PANG PONG PONG 
rulony, wspominają.) Wrócić tam! PONG A księcia Kirgizów? Wielki marszałku niebios, 

PONG Mógłbym wrócić do Tsiang„. Spraw, by nadeszła oczekiwana noc, 

Piękny, szkartatny baldachim. PANG PONG PONG I PANG Noc kapitulacji, noc kapitulacji. 
Sześciu stracono w roku Myszy. Wrócić tam! PANG Straceni! Straceni! Straceni! Straceni! 

PANG Mógłbym wrócić do Kiu„ . PANG 

A ja piękną, starannie wykonaną trumnę . PONG PING PING Spraw, by nadeszła oczekiwana noc, 
Ośmiu stracono w roku Psa. Nad moje błękitne jezioro. PING A Tatara, co tak celnie strzelał Noc kapitulacji , noc kapitulacji . 

PONG Ach, świecie! Z sześciołokciowego łuku„ . ? 

Śpiewający mnisi , PANG PANG PING 
A teraz, w obecnym strasznym roku Wrócić tam. PONG TŁUM Chcę jej przygotować ślubne łoże! 

PANG Tygrysa, Ach, świecie! Szykować broń , 

Oplakujący mnisi, (licząc na palcach) PONG Niech spod ostrza poleje się krew ... PONG 
Jest ich już ... Jest ich już ... Wrócić tam. PANG Ułożę dla niej poduszek miękki stos! 

PONG, PANG Trzynastu! Ach, świecie! PING 

I całą resztę , jak chce stary obyczaj„ . Wliczając i jego! PING Wystrojony w bogate skóry? PANG 
Otoczone bambusem. PING, PONG, PANG Ja okadzę alkowę wonnościami! 

PANG PING Pełnym zakochanych szaleńców TŁUM 

Skrupulatnie. A teraz, w obecnym strasznym roku PONG Tam, gdzie rządzi Turandot, PING 
Tygrysa, Mam lasy w Tsiang, PONG Zaprowadzę tam oblubieńców, 

PONG (licząc na palcach) Nie ma nad nie piękniejszych. Widzieliśmy ... PONG Niosąc przed nimi lampion. 

Skrupulatnie. Jest ich już ... Jest ich już ... Niestety nie dla mnie ich cień. Nie żyje! 
Trzynastu! PANG PING, PONG I PANG 

PONG, PANG PANG Widzieliśmy ... PANG Potem wszyscy trzej w ogrodzie 

W nieskończoność! PONG Mam ogród w Kiu , Nie żyje! Będziemy śpiewać . 

Straszny, straszny porzuciłem go, by przybyć tu! PONG I PANG 

PING Rok Tygrysa. Wielu pretendentów. TŁUM PONG 

(rozkfadając ramiona patetycznym gestem) (licząc na palcach) PONG Nigdy nie brakuje pracy! O miłości , aż do rana 

Chiny! O, Chiny! Jest ich już ... Jest ich już ... Mam lasy, PING 

Drżycie teraz, wstrząsane niepokojem, Trzynastu! Wliczając i jego. Nie ma nad nie piękniejszych. Ach, ilu! PING PING 

Dotychczas spałyście spokojnie Zetnij głowę! Tak ... 

Pogrążone w przeszłości liczącej PING PANG PONG 

Siedemdziesiąt tysięcy Wieków! To niesłychane! Nigdy ich już nie zobaczę , Ach, ilu tu już było kandydatów! PANG PANG 
Nigdy, nigdy nie zobaczę! Zabij! O tak„. 

PING, PONG, PANG PANG PING 

Wszystko działo się według To niesłychane! PING Iluż ich tu przybyło! PING (Ping stoi na taborecie, Pang i Pong 

Najstarszego na świecie obyczaju. Mógłbym wrócić tam, Zabij! Zabij! Zabij! siadają na piętach u jego stóp.) 
PONG Do mojego błękitnego jeziora PANG Zamorduj! 

PANG A jaka nuda! Obrośniętego bambusem, Ach, ilu, ilu! PING, PONG I PANG: 

A potem urodziła się . A nadal jestem tutaj. PANG Na nasze szczęście w Chinach nie ma 
PING PONG Stać! Zabij! Innych kobiet, co odrzucają miłość! 

PONG To niesłychane! PONG Ach, ilu! Stać! Zabij! Jedna tylko taka była i nawet ona, 

A potem urodziła się . Tu jesteśmy. Stać! Zamorduj! Zimna jak lód, teraz płonie cała! 
PANG PING: Księżniczko , twoje cesarstwo rozciąga się 

PING To niesłychane! PANG O, świecie pełen zakochanych szaleńców! PONG Od Tse-Kiang aż po rozległą Jang-Tse! 

A potem urodziła się .. . Tu jesteśmy. Zamorduj! Zamorduj! Zamorduj! 
PONG PING PING 

PING, PONG, PANG A jaka nuda! PING Czy pamiętacie TŁUM Lecz tam, za miękkimi zasłonami , 

Turandot. Napełniając nasz umysł , Królewicza z Samarkandy? Szykuj broń, Oblubieniec teraz sprawuje władzę nad tobą! 
PING, PONG I PANG Spróbował , a ona? Z jakąż radością Niech spod ostrza poleje się krew ... 
Na co nam przyszło? PING, PONG, PANG oddała go w ręce kata! 

Treścią świętych ksiąg. 
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PING, PONG I PANG TŁUM CHŁOPCY(zza sceny, ale wyraźnie) KA LAF MĘDRCY (Rozwijają drugi rulon.) Ty, co się naśmiewasz z mojej dumy, Już czujesz smak pocałunków, Dostojni, masywni, poważni Od pustyni po brzeg morza Trzy są zagadki, a życie jest tylko jedno! Krew! Nie patrz na mnie tak! Już ulegasz, już wzdychasz! Nadchodzą mędrcy z foliałami, Tysiące głosów szepczą, Krew! Nie będę twoja! W nich zagadek rozwiązanie. . Księżniczko, zbliż się do mnie TŁUM Krew! Nie, nie! Nie będę twoja! PONG I PANG W nich zagadek rozwiązanie, I wszystko wokół zalśni, zalśni, zalśni! ". Turandot! Turandot! Nie chcę tego, nie chcę! Chwała, chwata tej potajemnej nocy Nadchodzą mędrcy! Wystaw obcego księcia TŁUM Nie, nie, nie będę twoja! Za dokonany cud! (Trzy Maski wylaniają się) TŁUM (Zza scen mruczy melodię.) Na ryzykowną próbę! Odwagi, ty, co rozwiązujesz zagadki! 
Oto Ping! 

CESARZ (uroczyście i stanowczo) PING I PANG Oto Pong! TURANDOT (Turandot zadaje pierwszą zagadkę.) TURANDOT (do straźników) Przysięga jest święta! 
Chwała tej potajemnej nocy. Oto Pang! W tym zamku niegdyś zabrzmiał Skarcić to pospólstwo! 

Rozpaczliwy krzyk. TURANDOT (Schodzi o stopień niżej, nachyla się do TŁUM PONG (Pojawia się postać cesarza Altouma) Ten krzyk przetrwał przez wiele, Słuchaj, cudzoziemcze: Księcia, który pada na kolana i zadaje mu Przysięga jest święta! 
Chwała jedwabnej kołdrze , Wiele pokoleń .w ciemnej nocy trzecią zagadkę.) 
Świadkowi czutych westchnień . TŁUM I schronił się tu, w mojej duszy! Unosi się zjawa świetlista! „Lód, co w tobie ogień wyzwala, TURANDOT (nieco cieplejszym tonem) Cesarzu, żyj nam dziesięć tysięcy lat! Moja praprababka, Księżniczka La-u-ling, Wznosi się i rozpina skrzydła W twoim ogniu się umacnia! Nie patrz tak na mnie, PING, PONG I PANG Chwała ci! Łagodna i promienna, która sprawowała Nad światem pogrążonym Jest nieskalana i nieodgadniona! Nie będę twoja! Lekki wiatr szemrze w ogrodzie, Swe rządy w spokoju i radości, W ciemnościach . Chce ciebie wolnego i czyni cię 
Kołyszą się złote kampanule . „ CESARZ (zmęczonym, starczym gtosem) I nieugięta, i pewna siebie, Wszyscy ją przyzywają, Swoim niewolnikiem. TŁUM 
Miłosne zaklęcia unoszą się Okrutna przysięga obliguje mnie Rzuciła wyzwanie przemocy, Wszyscy błagają . A gdy godzi się na ciebie, niewolnika, Księżniczko , on zwyciężył! W powietrzu ... Do dotrzymania słowa danego Dzisiaj odżywa we mnie! O świcie zjawa znika, Czyni cię królem! ". Za ciebie chciał oddać życie! YJ momencie zawarcia Ponurego paktu. By odrodzić się na nowo w sercu. (Księciu jakby zabrakto tchu, Turandot 
PING Swięte berto, TŁUM Każdej nocy się rodzi pochyla się nad nim, jak nad pewną już TU RAN DOT Kwiaty pokrywają się perlistą rosą! Które trzymam w dłoni ocieka krwią. To wydarzyło się, gdy tatarski Chan I każdego dnia umiera". ofiarą i uśmiecha się drwiąco) Nigdy nikt nie będzie mnie miał! 

Dość krwi! Nadciągnął na czele siedmiu chorągwi! Hej cudzoziemcze, bledniesz ze strachu! 
PING, PONG I PANG (do Księcia) KA LAF I czujesz się stracony! TŁUM 
Chwała , chwała swobodzie Idź młodzieńcze! TU RAN DOT Tak! Odradza się! Hej cudzoziemcze, ten lód, Swą odwagą zasłużył na nagrodę! Pięknego ciała, Trauma tych dni do dzisiaj jest żywa Odradza się i porywa mnie, Turandot: Co wznieca ogień , jak się zwie? Swą odwagą zasłużył na nagrodę! Co wreszcie poznało tajemnicę! KALAF(zdecydowanie) W naszej pamięci, Nadzieja! Za ciebie chciał oddać życie! 
Chwała upojeniu i miłości, co zwyciężyła Synu nieba, Przerażenie , terror, szczęk broni. KALAF (zrywając się gwaltownie) Przysięga jest święta! I przywróci pokój w Chinach! Chcę poddać się próbie! Porażka cesarstwa! Porażka cesarstwa! MĘDRCY (Rozpieczętowują pierwszy Moje zwycięstwo już mi ciebie dało! 
Przywróci pokój w Chinach! Lou-Ling, moja praprababka, folia!.) Mój ogień roztapia cię , TURANDOT (do Księcia, w najwyższym Przywróci pokój! CESARZ (niemal blaga/nie) Wleczona przez mężczyznę, Nadzieja! Turandot! oburzeniu) Spraw, bym mógł umrzeć Takiego jak ty, cudzoziemcze, Nadzieja! Chcesz mnie wziąć w ramiona siłą , 
(Dochodzący z palacu halas przywraca Nieobciążony wyrzutem sumienia W tę przeraźliwą noc, Nadzieja! MĘDRCY (Rozwijają trzeci rulon.) Na przekór mojej woli? ich do rzeczywistości. Ping zeskakuje Za twoje młode życie! Podczas której na zawsze zamilkł jej Turandot! 
z taboretu i wola.) Dziewczęcy głos! TURANDOT (gniewna) Turandot! TŁUM KALAF (stanowczo) Tak, to nadzieja, co zawsze zawodzi! Turandot! $więta jest przysięga, PING Synu nieba, TŁUM (Schodzi o stopień niżej i zadaje drugą $więta , święta , My tu marzymy, Chce poddać się próbie! Od wieków spoczywa zagadkę.) TŁUM Swięta jest przysięga! A w pałacu już pełno zapalonych latarni, W swym wielkim grobowcu! „Płonie żywo jak ogień, Turandot! 
Służby i żołnierzy. CESARZ Lecz nie jest ogniem! Tu ran dot! KA LAF W zielonej świątyni rozbrzmiewa Czy chcesz, by królestwo i świat TU RAN DOT Czasami jest szaleństwem. Nie, nie, wyniosła księżniczko! Wielki bęben! Ponownie zadrżały ze zgrozy?! Książęta , którzy w długich karawanach Gorączką , namiętnością! CHŁOPCY I TŁUM Chcę, byś zapłonęła miłością do mnie! I wszędzie już słychać tysiące Przybywacie ze wszystkich stron świata, Inercja rozmarza ją. Chwała, chwata, zwycięzco! 
Pekińskich sandałków! KA LAF By igrać z waszym przeznaczeniem! Jeśli się zatracisz lub odejdziesz Qhwata, chwata, zwycięzco! TŁUM Synu nieba, Czy wiecie, że na was mszczę się za Na zawsze, stygnie! Zycie uśmiecha się do ciebie! Odważny! Zuchwały! PONG Chcę poddać się zwycięskiej próbie! Tamtą niewinność, Jeśli marzysz o podbojach, ona Miłość uśmiecha się do ciebie! Odważny! Mocny! 
Słyszcie dźwięk trąb! Za tamten krzyk i śmierć?! Rozgrzewa się, rozgrzewa się! 
Kto mówi o pokoju?! CESARZ (z gniewem, wyniośle) Za tamten krzyk i śmierć! Słuchasz z drżeniem jej głosu , TŁUM (do cesarza) KA LAF Cudzoziemcze pijany śmiercią! (energicznie) A ona barwi się odcieniami zachodu!" . ~yj nam długie lata, cesarzu! Zagadki trzy mi zadałaś PANG Niech się spełni twoje przeznaczenie! Nikt nigdy mnie nie zdobędzie! Swiatłości , Królu całego świata! I trzy rozwiązałem! Rozpoczyna się ceremonia! Nikt, nikt nigdy mnie nie zdobędzie! CESARZ Jedną tylko zagadkę ({lum podnosi się. Orszak niewiast sypie Ta okrutna zbrodnia Nie zgub się , cudzoziemcze! TURANDOT (Drżąc z gniewu, podchodzi Zadam ci: PING, PONG I PANG kwiaty na schody.) Nadal żyje w moim sercu! do tronu.) Nie znasz mojego imienia. 
Chodźmy nacieszyć się Nie! Nie! Nikt nigdy mnie nie zdobędzie! TŁUM Synu niebios' Dostojny ojcze! Powiedz moje imię! Kolejnym cierpieniem! TŁUM Odradza się we mnie duma, Grasz o życie! Nie! Nie rzucaj twej córki Powiedz moje imię Nasz cesarzu, żyj nam dziesięć tysięcy lat! Jestem nietykalna! Grasz o życie! Mów! W ramiona cudzoziemca! Przed świtem , 
(Przygnębieni odchodzą. ) Nasz cesarzu, żyj nam dziesięć tysięcy lat! (do Księcia) Nie zgub się cudzoziemcze! A o świcie umrę ... Cudzoziemcze, nie próbuj szczęścia! Mów! CESARZ 
AKTi! (Zjawia się Mandaryn z orędziem. Wśród Są trzy zagadki, Mów! Nie złamię przysięgi! (Turandot kiwa gfową na znak, że się Obraz 2 ogólnego milczenia czyta je.) A śmierć jest tylko jedna! Mów! zgadza.) 

Mów! TURANDOT (oburzona) 
(Wielki plac pafacowy. Pośrodku MANDARYN KALAF (gwaltownie) 

UO 
Nie mów tak! CESARZ 

imponujące schody, które wiodą Ludu pekiński! Nie! Nie! Twoja córka jest świętością! Niech sprawi niebo, wysoko w górę. Stużba umieszcza Obwieszczamy, że: Zagadki są trzy, W imię miłości! Nie możesz oddać mnie jemu Bym o wschodzie słońca zapalone latarnie. Plac z wolna zapefnia Turandot nieskalana Zycie jest jedno! Jak niewolnicę. Mógł cię nazwać swym synem! 
się tfumem. Wchodzą mandaryni Odda swą rękę królewskiemu potomkowi, KA LAF Och nie! Twoja córka jest święta! 
w niebiesko-zfotych szatach. Przybywa Jeśli rozwiąże TU RAN DOT Tak, księżniczko! Nie możesz mnie mu podarować jak, (Ogólne poruszenie. Podczas gdy 
ośmiu Mędrców, kaźdy niesie trzy rulony. Postawione przez nią zagadki. Nie! Nie! Płonie i jednocześnie rozmarza się , gdy Umierającą ze wstydu niewolnicę! Książę wchodzi na stopnie przed tronem Kroczą powoli i majestatycznie. Od Ten, kto przyjmie wezwanie i zawiedzie Są trzy zagadki, jedna tylko śmierć! Patrzysz na mnie, w moich żyłach: krew! (do Księcia, gniewnie) pewnym krokiem i z podniesioną gfową, trójnogów widoczny jest dym z kadzidef. Pod topór złoży swą wspaniałą głowę! Nie patrz tak na mnie! znów uroczyście rozbrzmiewa hymn W rulonach znajduje się rozwiązanie cesarski.) zagadek Turandot.) 
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TŁUM A my, niestety, PING KALAF PING I TŁUM PING, PONG, PANG I TŁUM 

Upadamy do twych stóp, Światłości , Będziemy musieli umrzeć, umrzeć! Oszałamiające i obiecujące Nie! Żadnych bogactw! Nie! To będzie straszny poranek! Księżniczko! 

Królu świata całego! Niepowtarzalną rozkosz! Ostre żelazo! Koła najeżone kolcami! 

Z pokorą , radością i w miłości KALAF PING, PONG, PANG To będzie straszne męczeństwo!! (Zjawia się Turandot.) 

Powierzamy się tobie Nocy, rozprosz się! CHÓR KOBIET (otaczając Księcia) Chcesz sławy? 

Za twoją mądrość , za twoją dobroć! Zajdźcie gwiazdy! Ach! Ach! Pomożemy ci uciec! PONG I PANG PING 

Zyj nam długie lata, cesarzu! Zajdźcie gwiazdy! Ach! Ach! Kołem będą nam łamać kości! Boska księżniczko! 

Tobie, spadkobiercy Hien Wanga, O świcie zwyciężę! Ach! Ach! PONG, PANG Imię cudzoziemca jest zamknięte 

Składamy hołd : Zwyciężę! Zwyciężę! Ach! Ach! Pójdziesz daleko, dalej niż gwiazdy, PING I TŁUM W tych niemych ustach. 

Zyj nam dziesięć tysięcy lat! 
Do bajecznego cesarstwa! Wezmą nas w rozżarzone kleszcze! Ale mamy sposoby, 

Wznieśmy wysoko nasze sztandary! (Wśród zarośli skradają się trzy Maski na KALAF By im wyrwać to imię! 

Chwata ci! Chwata ci ! czele tajemniczych postaci, których jest Nie! Nie! TŁUM PONG, PANG I TŁUM 

Chwata ci! Chwata ci! coraz więcej.) Uciekaj! Uciekaj! Powolnie zamęczą na śmierć! TURANDOT (szyderczo) 
PONG, PANG Odejdź daleko! Jesteś blady, cudzoziemcze! 

AKTtlt PING (podchodząc do Księcia) Czego chcesz? Odejdź daleko! PING I TŁUM 

Obraz 1 Ty, co przypatrujesz się gwiazdom Idź stąd! Powolnie zamęczą na śmierć! KALAF (dumnie) 

Spójrz tutaj! PING, PONG, PANG Daleko Z przerażeniem dostrzegasz 

(Ogród palacowy Wśród zarośli Bogactw? Uciekaj! PONG I PANG Bladość świtu na mojej twarzy. 

i wzniesień posągi bogów z brązu, PONG Wszelkie skarby będą dla ciebie! Odejdź daleko! Nie każ nam umierać! (wskazując Timura i Liu) 

przed którymi pianą kadzidla. Po prawej Nasze życie Dla ciebie! Idź stąd! Oni mnie nie znają! 

stronie pawilon, do którego wiedzie kilka 
Daleko PING, PANG, PONG I TŁUM 

stopni. Jest noc. Z oddali stychać glosy PING PONG I PANG Uciekaj! Nie każ nam umierać! TURANDOT (przekornie) 

heroldów, oznajmiających cesarskie Spójrz tutaj! Dla ciebie! Odejdź daleko! Nie, nie każ nam umierać! Zobaczymy! 

rozkazy. Inne glosy stanowią jakby echo. 
Odejdź daleko! (do Timura) 

Na stopniach pawilonu Książę pogrążony PONG PING Odejdź daleko! KALAF No, mów, starcze! 

w glębokiej zadumie.) Jest w twoich rękach. Dla ciebie! Uciekaj! Uciekaj! Daremne wasze prośby! Niech mówi! 
Odejdź daleko! Daremne groźby! Imię! 

HEROLDOWIE (pelnym glosem) PANG PONG Twa ucieczka ocali nas! Niech przepadnie świat, 

Oto rozkaz księżniczki Turandot: Nasze życie! Dla ciebie! Ja chcę Turandot! LIU (Szybko zbliża się do Turandot) 

„Niech w Pekinie nikt tej nocy 
~ALAF (wznosząc ramiona) Imię , o które pytasz, znam tylko ja! 

Nie kładzie się do snu! ". PING PING I PANG Swicie, nadchodź! TŁUM 

Czy wysłuchałeś obwieszczenia? Dla ciebie! Połóż kres temu koszmarowi! Nigdy nie zdobędziesz jej. TŁUM 

TŁUM (tonem skargi) W całym Pekinie Nie, nigdy nie zdobędziesz jej Uratowano nam życie , 

Niech nikt nie śpi! Śmierć dobija się do każdej bramy, PONG PING Ty umrzesz pierwszy! To koniec koszmaru! 

Niech nikt nie śpi! Pytając o twe imię! Dla ciebie! Cudzoziemcze, ty nie wiesz, Przeklęty, 
Do czego jest zdolna ta Okrutnica. Pierwszy z nas umrzesz ty KALAF 

HEROLDOWIE (z oddali) PONG PING I PANG Gdybyś wiedział ... Bezlitosny, Nic nie wiesz, niewolnico! 

Pod groźbą śmierci , Twe imię! Dla ciebie! Okrutny! 

Kto zna imię cudzoziemca, 
PONG, PANG Powiedz LIU 

Niech je wyjawi zanim świt nastanie! PONG, PANG (Na gest Pinga przyniesione zostają Gdybyś wiedział , Imię! Imię! Imię! Znam to imię„. 

Twe imię! kosze, skrzynie i worki pelne klejnotów). Mów, mów, mów To wielka rozkosz być jedyną , 

TŁUM (z oddali) 
PONG, PANG Imię! Imię! Która zna jego imię . 

Pod groźbą śmierci ! PING, PANG I PONG PING Jakie potworne męczeństwa 

Pod groźbą śmierci! Albo krew! Czarna noc rozjaśnia się OPRAWCY (krzycząc za sceną) TŁUM 
PING Oto tu, imię! Od nich! Od nich! Zwiążcie ją! Torturujcie ją! 

HEROLDOWIE (oddalając się) KALAF PONG Gdybyś wiedział ... (Wprowadzają zmaltretowanych, Aż przemówi! 

.Niech w Pekinie nikt tej nocy Czego chcecie ode mnie? Błękitnymi fajerwerkami! Gdybyś wiedział ... obdartych i zakrwawionych: Timura i Uu.) Niech umiera! 

Nie kładzie się do snu! ". PONG, PANG 
Oto tu imię! Od nich! Od nich! 

PING PING Oto tu imię! Od nich! Od nich! KALAF (oslaniając Liu) 

TŁUM (oddalając się) Mów ty, czego żądasz? Tych szlachetnych kamieni! Będą wymyślane w Chinach, Zapłacicie za jej łzy! 

Niech nikt nie śpi! Mów ty, czego żądasz? Jeśli tu zostaniesz i nie wyjawisz KALAF (gwaftownie) Zapłacicie za jej cierpienie! 

Niech nikt nie śpi! PANG Twego imienia. Oni nie znają mojego imienia! 

PONG Rozbłyskujących zielenią! TURANDOT (gwaftownie) 

KALAF Mów ty, czego żądasz? PONG, PANG, KILKA OSÓB Z TŁUMU PING Związać go! 

Niech nikt nie śpi! PONG Wyjaw twe imię albo będziemy zgubieni. Z tą małą i starym 

Niech nikt nie śpi! PING Bladością hiacyntów! Rozmawiałeś wczoraj wieczorem! (Jeden z oprawców wiążę Księcia.) 

Ty też , księżniczko , Pragniesz miłości? TŁUM 

W twej pustej komnacie PANG Jesteśmy zgubieni! KALAF LIU 

Wpatrujesz się w gwiazdy PANG Szkartatnym blaskiem rubinów! Zostawcie ich! Nic nie powiem! 

Drżące z miłości Mów, czego pragniesz? PING, POZOSTALI Z TŁUMU (Oprawcy rzucają Uu na kolana.) 

I nadziei„ . PING Ta, co nie śpi nie przebacza! PING 

Moja tajemnica jest ukryta PING To krople gwiazd! Oni znają sekret! PING 

We mnie. Mów, czego żądasz? PONG, PANG I TŁUM (do oprawców) Imię! 

Mego imienia nie pozna nikt! (Ka/at milczy) I PONG, PANG Jesteśmy zgubieni. Gdzie ich znaleźliście? 

Nikt, nikt, powiem je twoim ustom, No, więc bierz je! Błękitne fajerwerki! Jesteśmy zgubieni. LIU 

Kiedy rozbłyśnie słońce „ . Popatrz, jakie piękne! Ta, co nie śpi nie przebacza! OPRAWCY Nie! 

A mój pocałunek złamie Całe w połyskliwych szatach „. ! PING Tam, pod murami miasta. 

Ciszę, która uczyni cię moją! Bierz! To wszystko jest twoje„. PING PING 

PONG, PANG Jesteśmy zgubieni. PING, PONG, PANG: To imię! 

CHÓR KOBIET (daleko, za sceną) Jak giętkie są ich ciała „. PONG, PANG Księżniczko! 

Imienia jego nie pozna nikt ... Szkartatne odblaski! 
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LIU PING Nie skrzywdź nas! TU RAN DOT KAL AF KA LAF 
Wybacz mi, nie mogę być ci posłuszna! Bierzcie ją na tortury! l(Vybacz nam! Wybacz nam! Nie profanuj mnie! Czuję już jak mdlejesz z rozkoszy, Jesteś moja. 
(Jeden z oprawców ściska jej nadgarstki.) Załosny cieniu nie krzywdź nas' Piękna i blada 
Ach! TŁUM Cieniu urażony, wybacz! KA LAF W tej srebrnej sukni. .. TU RAN DOT 

Brać na tortury! l(Vybacz! Ach, poczuć , że żyjesz! Tego chciałeś. Teraz to wiesz. 
TIMUR Tak, kata tu! Załosny cieniu nie krzywdź nas! TU RAN DOT Nie domagaj się większego zwycięstwa! 
Dlaczego ona krzyczy? Niech mówi! Cieniu urażony, wybacz! Wybacz! TU RAN DOT Jak udało ci się zwyciężyć ... Odjedź, cudzoziemcze, 

Na tortury! Cofnij się! Razem z twoją tajemnicą! 
KA LAF TIMUR KAL AF 
Zostawcie ją! (Wchodzi kat.) Liu ... przedobra! Liu .. . droga, KA LAF Płaczesz? KA LAF 

Jeszcze raz pójdźmy razem. Poczuć cię żywą! Moją tajemnicę? 

LIU LIU (zrozpaczona) (Ujmuje rękę UO.) TU RAN DOT Już jej nie mam! Jesteś moja! 
Nie ... Nie ... Nie krzyczę już! To mnie przerasta ... O tak, z twoją dłonią w mojej. TURA N DOT Świta już! Świta! Ty, co drżysz jak tylko cię dotknę! 
Nikt mnie nie krzywdzi! Boję się siebie ... Wiem dobrze. dokąd zmierzasz. Cofnij się' Świta! To koniec Turandot Ty, co bledniesz, gdy cię całuję! 
Nikt mnie nie tknie! Pozwólcie mi odejść!. .. Udam się w ślad za tobą , Możesz mnie utracić, jeśli tego chcesz! 
(do oprawców) Pozwólcie mi odejść ... By spocząć blisko ciebie KAL AF 9HŁOP9Y I TŁUM (za sceną) Wraz z moim imieniem daję ci w darze 
Róbcie swoje, ale zamknijcie mi usta, (Próbuje przedrzeć się przez straże.) W nocy, po której Poczuć cię żywą! Swita! Swiatło i życie! Moje życie! 
(wskazując Timura) Nie ma poranka! Jestem Kalaf, syn Timura! 
By on nie słyszał. TŁUM TU RAN DOT KA LAF 
(bezsilnie) Mów! Mów! PONG Nie profanuj mnie! Świta! Świta! TU RAN DOT 
Nie wytrzymam więcej! Rozbudziła się nagle we mnie Nie profanuj mnie! Miłość rodzi się o świcie. Znam, więc twe imię! 

LIU Ta stara maszynka, Znam twe imię! 
TŁUM Tak, księżniczko , posłuchaj mnie! Moje serce, i nie daje mi spokoju! KA LAF CHŁOPCY (za sceną) 
Mów! Zdradź nam jego imię! Ten lód to kłamstwo. Wszystko jest czyste. KA LAF 

I ty, cała jak z lodu, PING (ze wspólczuciem) Wszystko jest święte. Cena warta twej miłości! 
TU RAN DOT Ulegniesz namiętności Po raz pierwszy TU RAN DOT Ileż słodyczy w twoich łzach . 

Zostawcie ją! Mów! I ty zakochasz się! Nie drwię w obliczu śmierci! Cofnij się! TU RAN DOT 
I ty zakochasz się! CHÓR MĘSKI Słyszysz , dźwięk trąb! 

LIU Zanim wstanie nowy świt, PANG KAL AF Księżniczko, 

Raczej umrę! Umęczona zamknę oczy, To zgasłe dziewczątko To kłamstwo! Ileż słodyczy w twoich łzach . KAL AF 
By on wygrał znowu ... Ciąży jak głaz na moim sercu! Oddam życie za twój pocałunek! 

TU RAN DOT I on znowu wygra! TU RAN DOT TU RAN DOT 
Co serce twe natchnęło taką silą? By go ... By go już więcej nie ... widzieć! TŁUM Nikt nigdy mnie nie zdobędzie! Nie chcę, by na mnie patrzono. TU RAN DOT 

Zanim wstanie nowy świt , Dobra Liu, wybacz nam! Wybacz nam! Przestałam być Turandot! Oto nadeszła godzina! 
LIU Nowy świt, Liu, dobroci, Liu. słodyczy, śpij! KAL AF Godzina próby! 
Księżniczko, to miłość! Zmęczona zamknę oczy, Wiecznym snem zapomnienia! Będziesz moja! KA LAF 

By go już więcej nie widzieć! Liu! Poezjo! Nie! To jej początek! KA LAF 
TU RAN DOT (Wszyscy opuszczają scenę. Książę TU RAN DOT Nie boję się jej! 
Miłość? (Chwyta sztylet i przebija się nim.) i Turandot pozostają sami na wprost Nie powtórzy się tamten ból. TU RAN DOT 

siebie. Księżniczka nieruchoma jak O nie! Okryłam się hańbą! TU RAN DOT 
LIU TŁUM (krzycząc) struna, okryta welonem, bez śladu Kalafie. czekają na nas! 
Moja miłość tajemna„. Mów! Mów! Imię! Imię! jakichkolwiek uczuć na twarzy) KAL AF KA LAF 

Niewyznana. Będziesz moja! Cud! KA LAF 
Tak wielka. że nawet (Podczas gdy wszyscy przejęci są grozą, KALAF (gwattownie) Odżywasz Wygrałaś! 

Te męki sprawiają mi rozkosz, UO chwiejnym krokiem podchodzi do Masz w sobie śmierć! TU RAN DOT W pierwszym pocałunku , 

Bo są ofiarą Księcia i pada u jego stóp.) Jesteś lodowata! Nie dotykaj mnie, cudzoziemcze! Płacząc po raz pierwszy! TŁUM 

Dla niego, ~yjdź z twego tragicznego To świętokradztwo! Dziesięć tysięcy lat życia 
Bo milcząc ją mu daję, KA LAF Swiata! TURANDOT (podniecona) Naszemu cesarzowi! 
Daję mu twoją miłość„ . Umartaś, umartaś , Otwórz oczy! KA LAF Pierwszym płaczu ... 
Daję ją tobie, Księżniczko , Moja mata Liu! Popatrz, okrutna. Twój pocałunek da mi wieczność! Ach! I Pierwsze łzy! TU RAN DOT, 
I wszystko tracę! Na niewinną krew Tak, Dostojny ojcze 
I wszystko tracę! TIMUR (Przystępuje chwiejnym krokiem Rozlaną z twojej winy! TURA N DOT Gdy się zjawiłeś, Znam imię cudzoziemca! 
Nawet niemożliwą i klęka.) Świętokradztwo! Poczułam z niepokojem (patrząc na Kalata, który stoi u podnóża 
Nadzieję! Liu!. „ Liu!. .. Zbudź się , zbudź się , (Podchodzi i zrywa jej welon.) Fatalny dreszcz tego największego zła! schodów) 
Zwiążcie mnie! Zamęczcie mnie! ~staje dzień, czas się budzić! (Książę porywa ją w ramiona i okrywa Jak wielu umarto dla mnie Jego imię to„ . Miłość! 
Rozpacz i ból Swita, moja Liu, TURANDOT (hardo) namiętnymi pocalunkami. Turandot I na moich oczach! 

To największy dowód Otwórz oczy, gołąbeczko! To za wiele, cudzoziemcze, uwalniając się, jakby zniewolona silą jego Jakże ich upokorzyłam . (Ka/at wbiega schodami na górę, 
Mojej do niego miłości! Nie jestem ludzką istotą! uczuć, szepce.) Ciebie się przelękłam. obydwoje padają sobie w ramiona. Tlum 

PING (zbliżając się do Timura) Jestem córka niebios. ~twoich oczach jarzyło się pozdrawia ich radośnie, obrzucając 
TURANDOT (gwattownie) Zostaw ją starcze! Ona umarta! Wolna i czysta. Co z tego, Co się ze mną dzieje? Ginę! Swiatło bohaterów. kwiatami.) 
Wydrzyjcie z niej ten sekret! Ze masz w ręku mój welon Z twoich oczu emanowała urzekająca 

TIMUR (krzycząc) Moja dusza jest gdzieś tam, wysoko! KA LAF Pewność siebie. TŁUM 

PING Potworna zbrodnia! O, kwiecie! O, mój kwiecie poranny, Znienawidziłam cię za to! Miłość! 

Wołajcie Pu-Tin-Pao! Wszyscy za nią zapłacimy! KAL AF Kwiecie mój, tobą oddycham! I za to pokochałam! Q. słońce! Życie! Wieczność! 
Znieważona dusza Twoja dusza jest gdzieś wysoko, Piersi twoje jak lilie, Dręczona i rozdarta dwojakim strachem: Swiatto miłości i świata, 

KAL AF Zemści się kiedyś! Ale ciało jest tu, blisko! Drżą na mojej piersi! Wygrać z tobą czy teź przegrać! W słonecznym świetle rozbrzmiewa nasz 
Nie! Przeklęty! Przeklęty! (Troskliwie podnoszą cialo Uu, tlum Płonącymi dłońmi zerwę Czuję już jak mdlejesz z rozkoszy, Zostałam pokonana! Radosny śpiew! 

spogląda na to z trwożliwą czcią.) Twoją połyskliwą suknię . Piękna w tej srebrnej sukni. .. Pokonana bardziej namiętnością , Chwała ci! Chwała ci! Chwała! 
TŁUM Moje usta gorące 

CHÓR KOBIET (za sceną) 
Która emanuje z ciebie i mną porusza niż 

Kat! TŁUM Na twoich . „ Tym, źe wygrałeś! 

Kat! Liu nie skrzywdź nas' Ach! Ach! Ach! Ach! 

Kat! Wybacz nam! Wybacz nam! 
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CARLO MONTANARO 
Dyrygent włoski. Absolwent Konserwatorium im. Cherubiniego we Florencji. Karierę muzyczną 
rozpoczął w 1991 roku jako skrzypek w zespole Orchestra del Maggio Musicale. Miał wtedy moż
ność współpracy z tej miary dyrygentami, co: Riccardo Muli , Carlo Maria Giulini , Georges Pretre, 
Seiji Ozawa i Lorin Maazel. Kiedy „odkrył " go Zubin Mehta, polecił opiece wiedeńskiej Hoch
schule fur Musik, gdzie młody muzyk kształcił się pod kierunkiem takich pedagogów, jak: Le
opold Hager, Erwin Acel i Yugi Yuasa. Już jako dyrygent poprowadził w 2000 roku koncert z utwo
rami Schuberta i Mozarta w Palazzo Vecchio we Florencji. Rok póżniej został zaproszony do 
Hiszpanii, aby zadyrygować Orkiestrą Młodzieżową Walencji . Zadebiutował we florenckim Teatra 
Comunale z zespołem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, którą prowadził w sezonach 
2001 /02 i 2002/03 podczas licznych wspólnych koncertów. W kolejnych latach dyrygował spek
taklami operowymi (Łucja z Lammermooru , Nabucco , Aida , Tosca , Lunatyczka, Cyrulik sewilski, 
Madame Butterfly, Cyganeria) i koncertami na wielu prestiżowych scenach Europy, m.in .: Teatra 
dell 'Opera w Rzymie, Teatra Massimo w Palermo, Fondazione Arena w Weronie, Deutsche Oper 
w Berlinie, Teatra Comunale we Florencji , Fondazione Arturo Toscanini w Parmie i Teatra Verdi 
w Trieście . Ta ostatnia współpraca zaowocowała tournee po Japonii. Kolejne sezony przyniosły 
mu występy we florenckim Teatra Comunale, koncerty symfoniczne z zespołami Fondazione Are
na Verona i Orchestra Filarmonica Marchigiana, Teatra Cilea w Reggio Calabria i Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. Poprowadził Trubadura Verdiego w Staatsoper Stuttgart, Cyrulika 
sewilskiego Rossiniego z Fondazione Arturo Toscanini, Bal maskowy Verdiego w Operze Izrael
skiej w Tel Awiwie, miał też swój amerykański debiut w Kolorado dyrygując Napojem milosnym 
Donizettiego. Dyrygował w Bilbao (Dialogi karmelitanek) , berlińskiej Deutsche Oper (Madame 
Butterfly) , zadebiutował w mediolańskiej La Scali Traviatą , a na otwarcie Letniego Festiwalu w Ma
ceracie poprowadził Carmen Bizeta w reżyserii Dante Ferrettiego. W Parmie P.Odczas Festiwalu 
Muzyki Verdiego zaprezentował operę Korsarz, a w monachijskiej Hercules Halle zadebiutował 
koncertem z Staatskapelle Weimar i Erwinem Schrottem. Do swoich osiągnięć zalicza również : 

Madame Butterfly w tokijskim New National Theatre , koncert z Marią Ghuleghiną , Cosi fan tutte 
w Opera Colorado w Denver, Simona Boccanegrę w Megaronie w Atenach , otwarcie sezonu 
2009/1 O w Canadian Opera (Madame Butterfly) ; Romea i Julię w weneckim Teatra La Fe nice 
i w Weronie , Traviatę w Operze Monachijskiej oraz Aidę w Hamburgu. Odniósł ogromny sukces 
dyrygując we Frankfurcie operą Mefistofeles Boita oraz Requiem Verdiego w Grazu. 

MARIUSZ TRELIŃSKI 
Reżyser operowy, filmowy i teatralny. Dyrektor artystyczny Opery Narodowej w sezonie 2005/06 i ponownie od 2008 
roku. Absolwent wydziału reżyserii łódzkiej PWSFTViT Debiutował filmem telewizyjnym Zad wielkiego wieloryba. Na
kręcił także: Pożegnanie jesieni (1990) według powieści Witkacego (premiera na Festiwalu w Wenecji ; nagrody im. 
Andrzeja Munka oraz Ministra Kultury i Sztuki za najlepszy debiut), Łagodną (1995) na motywach opowiadania Fio
dora Dostojewskiego oraz Egoistów (2001) . Był dyrektorem artystycznym Studia im . Karola Irzykowskiego (1990-92) . 
W Operze Narodowej debiutował w 1995 roku kameralną inscenizacją Wyrywacza serc Elżbiety Sikory według prozy 
Borisa Viana (Festiwal „Warszawska Jesień", Centrum Pompidou w Paryżu) . W maju 1999 roku odbyła się na tej 
scenie premiera jego głośnej inscenizacji Madame Butterfly Pucciniego ze scenografią Borisa Kudlicki (odtąd stałego 
współpracownika reżysera).Wielkim sukcesem było przeniesienie tej inscenizacji do Washington Opera (2001 , wzno
wienie w 2006) na zaproszenie Placida Domingo. Kolejne inscenizaCJe operowe Mariusza Trelińskiego w Warszawie 
to: Król Roger Szymanowskiego (2000), Otello Verdiego (2001). Oniegin Czajkowskiego (2002) i Don Giovanni Mozarta 
(2002, Los Angeles Opera 2003 po dyrekcją Kenta Nagano). W 2001 roku artysta został laureatem Nagrody im. Karola 
Szymanowskiego za reżyserię Króla Rogera oraz otrzymał Paszport „Polityki ". Później reżyserował także Damę pikową 
Czajkowskiego w berlińskiej Staatsoper unter den Linden pod dyrekcją Daniela Barenboima z Placidem Domingo 
w roli Hermana (2003) oraz w Operze Narodowej (2004) , operę Giordana Andrea Chenier (Teatr Wielki w Poznaniu 
i Washington Opera 2004, Opera Narodowa 2005) i La Boheme Pucciniego (Opera Narodowa 2006, Washington 
Opera 2007) . W 2005 roku jego Madame Butterfly miała premierę w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu, w 2008 
roku na scenie lsraeli Opera w Tel Awiwie, a w 2009 roku w Palau de les Arts w Walencji. W 2006 roku Mariusz Treliński 
otrzymał nagrodę im. Konrada Swinarskiego, przyznaną przez miesięcznik „Teatr" za reżyserię Andrei Chenier i La 
Boheme w Operze Narodowej. W 2007 roku stworzył dla Opery Wrocławskiej nową inscenizację Króla Rogera, którą 
powtórzył rok później w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu pod batutą Valery'ego Gergieva oraz na Festiwalu 
Teatralnym w Edynburgu. Również w 2008 roku zrealizował Borysa Godunowa Musorgskiego w wileńskim Narodowym 
Teatrze Opery i Baletu oraz Orfeusza i Eurydykę Glucka w Słowackim Teatrze Narodowym w Bratysławie (w koproduk
cji z warszawską Operą Narodową) . W 2009 roku w Teatrze Maryjskim odbyła się premiera dwóch jednoaktówek: 
A/eka Rachmaninowa i Jolanty Czajkowskiego (zarejestrowanej również na DVD z Anną Netrebko w roli tytułowej), 
zaprezentowanych wkrótce potem na Festiwalu w Baden-Baden. W tym samym roku Mariusz Treliński przygotował 
na scenie Opery Narodowej premiery Orfeusza i Eurydyki i Borysa Godunowa . W 201 o roku także w Warszawie zreali
zował Traviatę Verdiego, w łódzkim Teatrze Wielkim odbyła się premiera Damy pikowej, której kolejną realizację reżyser 
zaprezentował na scenie lsraeli Opera w Tel Awiwie . W styczniu 2011 roku jego inscenizacja Oniegina miała premierę 
w Palau de les Arts w Walencji . 

55 



56 

BORIS KUDLICKA 
Scenograf i designer. Absolwent katedry projektowania scenografii i kostiumu Akademii Sztuk Pięk
nych w Bratysławie (1996). Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w holenderskim Groningen. 

w 1995 roku jako asystent Andrzeja Kreutz Majewskiego rozpoczął współpracę z Teatrem Wielkim 

- Operą Narodową w Warszawie . Od 1996 roku samodzielnie tworzy scenografie, przede wszystkim 

do spektakli operowych. Współpracuje z czołowymi europejskimi reżyserami. Od 1999 roku wspólnie 

z Mariuszem Trelińskim zrealizował trzynaście spektakli operowych: Madame Butterfly, Króla Rogera , 
Otella , Don Giovanniego, Oniegina , Damę pikową , Andreę Chenier, La Boheme, Orfeusza i Eurydykę, 
Borysa Godunowa, Jolantę, Aleka i Traviatę-glównie dla Opery Narodowej w Warszawie, a także dla in

nych czołowych scen operowych na świecie (m. in. w Berlinie, Moskwie, Sankt Petersburgu, Waszyng

tonie, Los Angeles, Tel Awiwie, Bratysławie i Walencji). Spektakle te prezentowane były także podczas 

festiwali operowych w Edynburgu, Hongkongu i Tokio. Z reżyserem Dalem Duisingiem współpracował 
przy realizacjach: Podróży do Reims Rossiniego, Gwaltu na Lukrecji Brittena i Opowieści Hoffmanna 
Offenbacha (Opera we Frankfurcie), Medei Cherubiniego i Pasji św. Jana (Reiseopera w Enschede) , 

Jasia i Matgosi Humperdincka (Berno) oraz L'etoile Chabriera (Staatsoper Berlin). Spektaklem $mierć 
w Wenecji rozpoczęła się jego współpraca z Keithem Warnerem, której efektem były produkcje: Króla 
Leara Ariberta Rei manna i Burzy Thomasa Adesa (Frankfurt) , Simona Boccanegry Verdiego (Strasburg) 

i Wesela Figara Mozarta (Opera Narodowa w Warszawie) . Na początku 2011 roku stworzył scenografię 
do Zlotej pagody Mishimy dla Kanagawa Arts Center w Jokohamie. Zainteresowania zawodowe Borisa 

Kudlicki nie ograniczają się tylko do opery. Projektuje również dekoracje filmowe , teatralne i koncerto

we. Wspólnie z Andrzejem Kreutz Majewskim stworzyli polski pawilon na Expo 2000 w Hanowerze oraz 

wnętrze polskiego pawilonu na Expo 201 O w Szanghaju (we współpracy z prapownią architektoniczną 
WWAA). Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje również działalność wystawiennicza. Jest laure

atem wielu nagród i wyróżnień , w 2005 roku Instytut Teatralny przyznał mu nagrodę za scenografię do 

przedstawienia Ryszard Jl w Teatrze Narodowym. W 2006 roku został odznaczony przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Dwukrotnie uhono

rowano go słowacką nagrodą teatralną Dosky. Na Praskim Quadriennale 2007 zdobył Zloty Medal , 

a rok póżniej otrzymał nominację na generalnego komisarza Praskiego Ouadriennale 2011. 

MAGDALENA MUSIAŁ 
Scenograf i projektantka kostiumów. Absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej i Sztuk Pla
stycznych w Grazu (Austria) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu. Jest autorką 
scenografii i kostiumów do licznych przedstawień dramatycznych i operowych w Pol
sce i za granicą. Zaprojektowała scenografię do: Snu nocy letniej Szekspira w ramach 
Festiwalu „Styryjska Jesień", Nory Ibsena w Schauspiel Leipzig , Romeo i Julii Szekspi
ra w Theaterhaus Bremen, /Jliom Molnara w Theaterhaus Jena, Noc śpiewa swoje pio
senki Jona Fosse'a w Schauspiel Leipzig, Elektry Hofmannsthala w Theater Magdeburg, 
Historii rodzinnych Biljany Srbljanović w Deutsches Theater Berlin, Sinobrodego Dei Loher 
w Schiller Theater Berlin, Stil/en Lotty Van den Berg dla Toneelhuis Antwerpen/Sophiensa
ele Berlin (koprodukcja) , Medei Grillparzera w Nationaltheater Weimar oraz Windstill Marii 
Ki lpi w Gorki Theater Berlin.W Polsce zrealizowała scenograficznie następujące spektakle: 
Zaryzykuj wszystko w reżyserii Grzegorza Jarzyny, Walęsa. Historia wesola, a ogromnie 
przez to smutna Demirskiego, Fedra Racine'a, Operetka Gombrowicza w reżyserii Michala 
Zadary, Tartuffe Moliera i Transatlantyk Gombrowicza w reżyserii Mikolaja Grabowskiego 
i ósmy dzień tygodnia Hłaski z Arminem Petrasem dla Teatru Starego w Krakowie, Pijacy 

Bohomolca w reżyserii Barbary Wysockiej, Między nami dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzyny dla Schaubuhne Berlin/TR Warszawa 
(koprodukcja) . Od 2007 roku wspólpracuje z Mariuszem Trelińskim ; jest autorką kostiumów do takich jego spektakli , jak: Borys Godunow 
dla Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie i Opery Narodowej. Orfeusz i Eurydyka dla Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysła
wie i Opery Narodowej oraz Aleko i Jolanta dla Teatru Maryjskiego w Sankt-Petersburgu. W sezonie 2009/1 O zrealizowała scenografię do 
Zaglady domu Usherów Barbary Wysockiej, w sezonie 2010/11 - Bruno Schulz. Mesjasz w reżyserii Michała Zadary oraz Być, albo nie 
być Milana Peschela. W 201 O r. Związek Artystów Scen Polskich przyzna! Magdalenie Musial nagrodę im. Leona Schillera. 

TOMASZ WYGODA 
Tancerz, aktor, choreograf. Ukończył wydzial historii WSP w Kielcach. W latach 1997-
2003 tańczył w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Występowal m.in. w spektaklach Jacka 
t.umińskiego i Konrada Drzewieckiego (Polska) , Henrietty Horn (Niemcy) , Jonathana Hol
landera (USA) i Paula Claydena (Wielka Bry1ania) . Stypendysta DanceWeb w Wiedniu 
(2002) . Występował w USA, Wielkiej Bry1anii , Niemczech, Francji , Kanadzie i we Wloszech. 
Z zespołem W&M Phisical Theatre współtworzył spektakl Made in Polska - museum of 
imagination (Calgary 2004). Z warszawskim Teatrem Breton Caffe stworzył spektakl Siam 
out oraz Tańcząc Sarę Kane . Współpracuje z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie bierze 
udział w spektaklach Krystiana Lupy (Zaratustra, Factory 2), Pawia Mickiewicza (Niewinna), 
Michała Zadary (Fedra). Występuje także u Krzysztofa Warlikowskiego (Oczyszczeni, Teatr 
Współczesny we Wrocławiu , Teatr Polski w Poznaniu, TR Warszawa) i Agnieszki Olsten 
(lJncz , Samsara Disco, Teatr Polski we Wrocławiu). Autor choreografii do spektakli min. 
Barbary Wysockiej (Zaglada domu Usherów, Teatr Wielki - Opera Narodowa), Michała 
Zadary, Mikołaja Grabowskiego i Jana Peszka, Moniki Pęcikiewicz , Wiktora Rubina, Mai 
Kleczewskiej. W Teatrze Maryjskim w Petersburgu opracował ruch sceniczny do Pierście

nia Nibelunga Wagnera w reżyserii Valery'ego Gergieva/George Tsypina/Alexandra Zeldina. Jest autorem choreografii do Zaglady domu 
Usherów (Teatr Wielki - Opera Narodowa) Barbary Wysockiej. Orestei (Teatr Wielki - Opera Narodowa) w reżyserii Michała Zadry oraz dla 
Opery Wrocławskiej La liberia chiama la liberta (reż. Mikołaj Zadra/Eugeniusz Knapik) . Z Mariuszem Trelińskim pracował nad: La Boheme 
Pucciniego (Opera w Waszyngtonie), Borysem Godunowem Musorgskiego (Teatr Opery i Baletu w Wilnie, Teatr Wielki - Opera Narodowa), 
Królem Rogerem Szymanowskiego, Nekiem Rachmaninowa i Jolantą Czajkowskiego (Teatr Maryjski w Petersburgu) , Orfeuszem i Eury
dyką Glucka {Opera w Bratysławie , Teatr Wielki - Opera Narodowa) oraz Traviatą Verdiego (Teatr Wielki - Opera Narodowa). 

BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej w Bytomiu (1977-82). 
Potem kierował chórami Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tań
ca „Śląsk", Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w War
szawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Antico (1976-86) , specjalizującego się 
w wykonawstwie muzyki dawnej, a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, działa
jącego w latach 1993-98 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim 
zrealizował cykl nagrań archiwalnych dla TVP2 pt. „Brzmienie sacrum - polska muzyka 
sakralna". Kierowany przez niego w latach 1984-95 i ponownie od 1998 roku Chór Ope
ry Narodowej zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą. 
Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru o liczne dzieła oratoryjne i symfoniczne, zespół 
odnosi znaczące sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz także na estradach kon
certowych. Poziom artystyczny chóru dokumentują liczne nagrania fonograficzne i tele
wizyjne zrealizowane przez wytwórnie: EMI , Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann 
Koch International , Studio Berlin Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, ARTE i Polskie 

Radio. Bogdan Gola współpracuje regularnie z zespołami chóralnymi i filharmonicznymi w kraju . W swoich programach koncerto
wych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi . Często sięga po stare i zapomniane partytury muzyki polskiej. Równolegle z pracą 
artystyczną prowadzi działalność pedagogiczną , którą rozpoczął w 1979 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach . Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej, dziś Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. W latach 1998-2004 był prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, obecnie kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej . 
W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Laureat srebrnego medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis ". 
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MARC HEINZ 
Reżyser świateł. Karierę rozpocząl w 1998 roku jako szef oświetlenia w Toneelgroep 
Amsterdam. W 1993 roku zestal niezależnym reżyserem świateł. Wykonywa! projekty 
m.in . dla Royal Flemish Theatre (Bruksela), Royal Dutch Theatre (Antwerpia) , NTG 
(Gandawa), The National Theatre (Haga), Het Paleis (Antwerpia) , Ro Theater (Rotter
dam), Holland Festival , Wiener Festwoche, Early Music Festival (Utrecht), Opera Ahoj 
i The National Tour Opera. Swoje prace realizowal w operach w Rotterdamie, Antwerpii , 
Paryżu , Amsterdamie, Kolonii, Hanowerze, Wiedniu, Mannheim, Berlinie, Hamburgu, 
DOsseldońie, Sankt Petersburgu, Edynburgu, Wilnie, Utrechcie, Arnheim i Bratysławie . 

Największym spektaklem operowym, do którego przygotował reżyserię świateł była 
Aida Giuseppe Verdiego wystawiona na Stade de France w Paryżu dla 85 tysięcy 
widzów. Mia! też swój udział w prestiżowych produkcjach telewizyjnych, kabaretach, 
wydarzeniach specjalnych i spektaklach musicalowych , m.in. Farne, Anatevka , Oli
ver!, Blond Brothers , Grease , Footloose , Kopciuszek i Rembrandt. Pracował z takimi 
reżyserami , jak Gerardjan Rijnders, Herbert Wenicke, Wilfried Minks , Petrica Ionesco, 
Bernard Broca, Ken Caswell, Alize Zandwijk, Guy Cassiers, Mariusz Treliński, Johan 
Simons i Martin Michel. 

PIOTR GRUSZCZVŃSKI 
Dramaturg, krytyk teatralny, wykladowca, związany na stałe z Nowym Teatrem Krzysz
tofa Warlikowskiego. Wspólautor adaptacji (A)polloni i Końca - spektakli Krzysztofa 
Warlikowskiego. Autor książek : Ojcobójcy oraz Szekspir i uzurpator - rozmowy z Warli
kowskim. Z Mariuszem Trelińskim wspólpracowal przy realizacjach: Borysa Godunowa 
w wileńskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu oraz w warszawskiej Operze Narodo
wej, Orfeusza i Eurydyki oraz Traviaty w Operze Narodowej, jaki również Aleka i Jolanty 
w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu. 

WALDEMAR POKROMSKI 
Charakteryzator filmowy. Absolwent Wyższej Szkoły Artystycznej w Dreżnie (wydzial 
charakteryzacji). Swoją karierę rozpoczyna! w 1972 roku w Niemczech jako charaktery
zator w Studio Babelsberg (przedtem DEFA) . W ciągu 30 lat wspólpracowal z wieloma 
znakomitymi reżyserami o międzynarodowej slawie, takimi jak: Steven Spielberg (Usta 
Schindlera) , Roman Polański (Pianista, Dziewiąte wrota, Oliver Twist), Krzysztof Zanussi 
(Rok spokojnego slońca, Życie za życie. Maksymilian Kolbe) , Andrzej Wajda (Tatarak, 
Katyń, Zemsta) , Jerzy Hoffman (Bitwa warszawska 1920), Michael Hanecke (Ukryte, 
Pianistka, Funny Games, Zamek, Biala wstążka) , Tom Tykwer (Pachnidlo, Księżniczka 
i wojownik), Volker Schlóndońf (Król Olch) i Borys Lankosz (Rewers) . Laureat nagród 
i wyróżnień, m.in. Niemieckiej Nagrody Filmowej Lola za charakteryzację w filmie Bia
la wstążka (przyznanej po raz pierwszy w tej dziedzinie) , nagrody za charakteryzację 
w filmie Rewers na 34. Festiwalu Polskich, Filmów Fabularnych w Gdyni oraz „ Złotej 

Maski", międzynarodowej nagrody za sztukę charakteryzacji przyznawanej przez Kry
olan GmbH, wiodącą firmę w dziedzinie produkcji środków charakteryzatorskich. Na 
22. Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago otrzymał „Skrzydla" za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sztuki filmowej poza granicami Polski. By! również nominowany do wielu 
prestiżowych nagród filmowych m.in. do nagrody BAFTA za Ustę Schindlera i Europej
skiej Nagrody Filmowej Prix d'Excellence za Baader-Meinhof. 

FRANCESCA PATANE sopran TURANDOT 
Córka slawnego dyrygenta Giuseppe Patane oraz znanej pedagog sztuki wokalnej Rity Patane. 
Kształcila się w Manhattan School of Music. Karierę rozpoczęła w 1993 roku w Turynie, od tamtej 
pory występuje na czołowych scenach operowych świata . W Essen w 2002 roku wybrano ją naj
lepszą sopranistką za rolę w Dziewczynie z Zachodu. 

W repertuarze artystki m.in. partie w:Tosce, Turandot, Manon Lescaut, Dziewczynie ze Zlote
go Zachodu i Plaszczu Pucciniego, Milości trzech króli Montemezziego, Rycerskości wieśniaczej 
Mascagniego, Andrei Chenier Giordano, Sakuntala Allana, Adrianie Lecouvreur Cilei, Salome 
R. Straussa, Mocy przeznaczenia, Nabuccu i Makbecie Verdiego. 
Role w TW-ON: debiut. 

LILLA LEE sopran TURANDOT 
Absolwentka Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi w Mediolanie. Podczas studiów wystąpiła 
jako solistka w koncercie z chórem Teatra alla Scala. Uczęszczała na kurs mistrzowski w Acca
demia di Canto „Arturo Toscanini" w Parmie. Laureatka wielu prestiżowych konkursów wokalnych, 
m.in.: „Giulietta Simionato" (2000), muzyki kameralnej „Maria Corbelli " (2003) „,Capriolo in Fran
ciacorta", „Anselmo Colzani" , „Principessa Cristina Trivulzio" (2004) , „Francesco Maria Martini " 
(2008) , „Citta' di Lucca", „G.Martinelli-A.Pertile", „Citta · di Sarzana Spiros Arginis" , Iris Adami 
Corradetti (2010) . 

W repertuarze artystki m.in. partie w: Attyli, Balu maskowym, Mocy przeznaczenia Verdiego, 
Turandot, Manon Lescaut, Tosce , Cyganerii Pucciniego, Andrei Chenier Giordano, Mefistofelesie Boito. 
Role w TW-ON: debiut. 

KAZIMIERZ PUSTE LAK tenor CESARZ ALTOUM 
Jeden z najwybitniejszych artystów powojennej polskiej sceny operowej . Laureat wielu 
międzynarodowych konkursów wokalnych . Wieloletni solista opery warszawskiej , twórca nie
zliczonych kreacji tenorowych w repertuarze operowym i oratoryjno-kantatowym. Występował 
niemal we wszystkich krajach Europy, a także na scenach amerykańskich i azjatyckich. 
Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych. Jest zasłużonym pedagogiem wokalistyki. Lau
reat licznych nagród i wyróżnień , m.in . Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1964) 
oraz Nagród Ministra Kultury i Sztuki li stopnia (1977) i I stopnia (1992). 

W repertuarze artysty m.in . partie w: Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Madame But
terfly Pucciniego, Rigoletcie Verdiego, Cyruliku sewilskim Rossiniego, Cyganerii Pucciniego, 
Opowieściach Hoffmanna Offenbacha. 

Role w TW-ON: przez wiele lat był głównym wykonawcą partii tenorowych w całym repertu
arze operowym naszej sceny. 

KRZVSZTOF SZMYT tenor CESARZ ALTOUM 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat wielu konkursów 
wokalnych, w tym: Mozartowskiego w Salzburgu i Belvedere w Wiedniu. Solista Opery Narodowej od 
roku 1982. Współpracuje z Operą Kameralną w Warszawie oraz Teatrami Operowymi w Krakowie, 
Wroclawiu, Poznaniu. 

W repertuarze artysty m.in. partie w: Xerxesie Haendla, Czarodziejskim flecie, Gosi fan tutte 
i Uprowadzeniu z Seraju Mozarta, Mozarcie i Salierim Rimskiego-Korsakowa, Albercie Herringu 
Brittena, Kynologu w rozterce Czyża, Alceste Lully'ego, Scylla et Glaucus Leclair'a, Napoju milosnym 
i Don Pasquale Donizettiego, Cyruliku sewilskim Rossiniego, Orlando Pa/adino Haydyna, Onieginie 
Czajkowskiego, Opowieściach Hoffmana Offenbacha, Otellu Verdiego, Strasznym Dworze Moniuszki. 
Role w TW-ON m.in.: Mistrz w Mistrzu i Małgorzacie Kunada, postać tytulowa w Albercie Herringu 
Brittena, Lindoro we Włoszce w Algierze Rossiniego, Helenus w Trojanach Berlioza, Don Curzio 
w Weselu Figara Mozarta. 
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RAFAŁ SIWEK bas TIMUR 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Debiutował w Warszawskiej 
Operze Kameralnej . W 2005 roku rozpoczął swoją międzynarodową karierę od licznych występów 
na włoskich scenach operowych. W kwietniu br. zadebiutował w La Scali partią Sarastra w Czaro

dziejskim flecie Mozarta. 
w repertuarze artysty m.in. partie w: Cyruliku Sewilskim Rossiniego, Koronacji Poppei Montever
diego, Cyganerii i Turandot Pucciniego, Don Giovannim i Czarodziejskim flecie Mozarta, Lunatyczce 
i Normie Belliniego, Tristianie i Izoldzie Wagnera, Ernanim, Don Carlosie, Aidzie, Luizie Miller, Mocy 

przeznaczenia, Nabuccu , Trubadurze Verdiego. 
Role w TW-ON: Gremin w Onieginie Czajkowskiego, Zaccaria w Nabuccu Verdiego, Pimen w Bo
rysie Godunowie Musorgskiego, Narbal w Trojanach Berlioza. 

ROMAN POLISADOV bas TIMUR 
Absolwent Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jazepa Vitolsa. Swoje umiejętnośc i doskonalił we 
Franz Liszt Hochschule fur Musik w Weimarze, w klasie prof. Siegfrieda Gohritza. Od roku 1994 

solista Łotewskiej Opery Narodowej . 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Don Giovannim 
i Czarodziejskim flecie Mozarta, Balu Maskowym, Rigoletcie i Aidzie Verdiego, Carmen Bizeta, 
Alcinie Haendla, Mądrej Offa, Madame Butterfly Pucciniego i Lady Makbet z Mceńskiego Powiatu 
Szostakowicza. 
Role w TW-ON: Monterone w Rigoletcie Verdiego . 

KAMEN CHAN EV tenor KALAF 
Absolwent tamtejszej Akademii Muzycznej oraz Akademii Muzycznej w Rzymie pod kierunkiem 
Borisa Hristoffa. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. : Alexandrina Milcheva, Ghena 
Dimitrova i Leone Maggera. Laureat Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Jussi Bjórlinga 

w Szwecji . Solista Opery Narodowej w Sofii. 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Carmen Bizeta, Łucji z Lammermooru Donizettiego, Fauście 
Gounoda, Pajacach Leoncavalla, Manon Lescaut, Cyganerii, Madame Butterfly, Tosce i Turandot 
Pucciniego, Rigoletcie , Traviacie , Trubadurze , Makbecie Verdiego, Wertherze Masseneta, Weselu 
Figara , Uprowadzeniu z seraju , Czarodziejskim flecie i Don Giovannim Mozarta, Eugeniuszu Onie
ginie Czajkowskiego. 
Role w TW-ON: Radames w Aidzie Verdiego. 

CHARLES KIM tenor KALAF 
Absolwent Curtis Institute of Music w Filadelfii. Studiował na Uniwersytecie Narodowym w Seulu. 
Odnosił sukcesy na wielu konkursach, m.in . Międzynarodowym Konkursie Międzyuczelnianym 
w Kolonii i Metropolitan Opera Regional Competition. Należy do stałego zespołu Opery w Dort

mundzie. 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Rigoletcie , Traviacie , 
Nabucco Verdiego, Plaszczu i Giannim Schicchi Pucciniego, Łucji z Lammermooru Donizettiego, 
Carmen Bizeta, Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Fauście Gounoda, Lohengrinie Wagnera, 
Ariadnie na Naxos R. Straussa, Lulu Bega, Królu Edypie, Strawińskiego. 
Role w TW-ON: debiut. 

KATARZYNA TRYLNIK sopran LIU 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureatka wielu prestiżo
wych konbkursów wokalnych: im. Antonina Dvofaka w Karlovych Varach (1997), im. Stanisława 
Moniuszki w Warszawie {1998) oraz im. Ady Sari w Nowym Sączu (1997) . 
W repertuarze artystki m.in. partie w: Traviacie , Falstaffie i Aidzie Verdiego, Koronacji Poppei 
Monteverdiego, Fauście Gounoda, Cosi fan tutte Mozarta, Cyganerii , Jaskólce i Turandot Puccinie
go, Rusalce Dvofaka, Jasiu i Ma/gasi Humperdincka, Juliuszu Cezarze Haendla, Dydonie i Eneaszu 
Purcella, Damie pikowej Czajkowskiego, Verbum nobile i Flisie Moniuszki. 
Role w TW-ON m.in. : Papagena w Czarodziejskim flecie , Zerlina w Don Giovannim i Susanna 
w Weselu Figara Mozarta, Micaela w Carmen Bizeta, Służebna V w Elektrze R. Straussa, Askaniusz 
w Trojanach Berlioza. 

AGNIESZKA TOMASZEWSKA sopran LIU 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku , Universitat IUr Musik und darstellende 
Kunst w Wiedniu i Studia Operowego Hamburskiej Opery Narodowej. Stypendystka Ministra Kultury 
oraz Prezydenta miasta Gdańska . Laureatka wielu prestiżowych konkursów, m.in .: im. Ady Sari w No
wym Sączu oraz im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (2010), jak i nagród specjalnych, m.in. Radia 
RMF Classic. Otrzymała prestiżową nagrodę Sommerakademie der Universitat Mozartem w Salzburgu. 
W repertuarze artystki m.in. partie w: Juliuszu Cezarze Haendela, Napoju milosnym i Don Pasquale 
Donizettiego, ldomeneo i Czarodziejskim flecie Mozarta, Cyganerii i Turandot Pucciniego, Strasznym 
Dworze Moniuszki, Jasiu i Malgosi Humperdincka, Parsifalu Wagnera, La serva padrona Pergolesiego. 
Role w TW-ON: Suzanna w Weselu Figara Mozarta, Frasquita w Carmen Bizeta. 

FRANK DOLPHIN WONG baryton PING 
Holender. Studiował śpiew klasyczny u Udo Reinemanna w Konserwatorium w Utrechcie, w Am
sterdamie i Hadze, gdzie brał również udział w Akademii Operowej. W 2006 oraz 2009 roku został 
wybrany przez dziennikarzy „Kritiker Umfrage" jako najlepszy „ Młody talent" w Nordrhein Westfalen. 
W repertuarze artysty m.in. partie w: $nie nocy letniej Brittena, Cosi fan tutte Mozarta, Aty/li, Erna
nim, Lombardczykach , Traviacie, Rigoletcie , Moc przeznaczenia , Falstaffie Verdiego, Weselu Figara 
i Czarodziejskim flecie Mozarta, Żywocie rozpustnika Strawińskiego , Szata zdobi czlowieka Zemlin
sky'ego, Manon Masseneta, Opowieściach Hoffmanna , Rycerzu Sinobrodym Offenbacha, Rozkwicie 
i upadku miasta Mahagonny Weilla, Umarlym mieście Komgolda, Tannhauserze Wagnera, Oead Man 
walking Heggiego, Tosce Pucciniego, Sweeney Todd Sondheima, Sprzedanej narzeczonej Smetany, 
Tramwaju zwanym pożądaniem Previna. 
Role w TW-ON: debiut. 

ŁUKASZ ROSIAK baryton PING 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Solista Opery Wrocławskiej, współpracuje 
z Filharmonią im. Romualda Traugutta w Warszawie. Laureat wielu prestiżowych konkursów wo
kalnych, m.in. : im. Edmunda Kossowskiego w Warszawie (2003) , im. Ady Sari w Nowym Sączu 
(2005) oraz im. Harclei Darclee w Rumunii (2005) . Wziął udział w prestiżowym wykonaniu opery 
L'Orfeo Monteverdiego. 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Borysie Godunowie Musorgskiego, Rigoletcie Verdiego, Ko
lonii karnej Bruzdowicza, Carmen Bizeta, Weselu Figara i Czarodziejskim flecie Mozarta, Kobiecie 
bez cienia R. Straussa, Napoju milosnym Donizettiego, Zemście nietoperza Straussa. 
Role w TW-ON: Klaun w Andrei CMnier Giordano, 2 Handwerksbursch w Wozzecku Berga. 

61 



62 

MAX AN tenor PANG 
Absolwent Uniwersytetu Kyung-Hee w Seulu oraz Wyższej Szkoly Muzycznej w Ko loni i. Laureat 
wie lu prest iżowych konkursów wokalnych , m.in.: Konkursu Młodych Talentów (2001), Konkur
su Federalnego dla Studentów i Koreańskiego Konkursu Śpiewaków (2003), Konku rsu Wokal
nego Belvedere (2005), Konkursu Wokalnego im. Paula Lincke (2007), Schloss Rheinsberg 

(2008) i Konkursu Jakuba Pustiny (201 O). 
w repertuarze artysty m.in. partie w: Carmen Bizeta, Napoju milosnym oraz Łucji z Lammer
mooru Donizettiego, Cosi fan tutte, Czarodziejskim flecie i Don Giovannim Mozarta, Cyganerii , 
Giannim Schicchim i Madame Butterfly Pucciniego, Królu Teodorze w Wenecji Paisiel la, Ba
śni o carze $altanie Rimskiego-Korsakowa, Księżniczce na ziarnku grochu Tacha, Falstaffie, 
Nabuccu, Otellu i Traviacie Verdiego. 
Role w TW-ON: Basilio w Weselu Figara Mozarta. 

MARK FOWLER tenor PANG 
Absolwent Victorian College of the Arts Opera Studio w Melbourne oraz Nowego Uniwersytetu 
Bulgarskiego w Sofii (2009). Stypendysta Funduszu im. Kabaivanskiej (2006, 2007) i zwycięzca 
Europejskiego Młodzieżowego Konkursu Wokalnego (2008). Od 2010 staly solista bulgarsk1ei 

Państwowej Opery w Starej Zagorze. 
w repertuarze artysty m.in. partie w: Napoju milosnym Donizettiego, Don Giovannim i Czarodziej
skim flecie Mozarta, Madame Butterfly Pucciniego, I Capuleti ei Montecchi Belliniego, Carmen Bizeta. 

Role w TW-ON: debiut. 

MATEUSZ ZAJDEL tenor PONG 
Absolwent Akademi i Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wspólpracuje z Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną. 
w repertuarze artysty m.in. partie w: Mitridate, re di Ponta i Zaide Mozarta, Królu pasterzy Kolber
ga, Buncie żaków Szeligowskiego, Jenufa Janacka, Cyruliku sewilskim Paisiella, Dniu panowarna 

Verdiego. 
Role w TW-ON: Liverotto w Lukrecji Borgii Donizettiego, Misail w Borysie Godunowie Musorgskie-
go i Trzeci Esesman w Pasażerce Weinberga, Hylas w Trojanach Berlioza. 

BORYS ŁAWRENIW tenor PONG 
Studiowal we lwowskim Konserwatorium Muzycznym, absolwent Akademii Muzycznej w l odzi. 
Laureat międzynarodowych konkursów: Złotej Trombity w Truskawcu i Konkursu Wokalnego 

w Dusznikach Zdroju. Sol ista Teatru Wielkiego w l odzi. 
w repertuarze artysty m.in. partie w: Don Giovannim Mozarta, Krakowiakach i góralach Stefanie
go, Nabuccu Verdiego, Carmen Bizeta, Dialogach karmelitanek Poulenca, Traviacie Verdiego, Łucji 
z Lammermooru Donizettiego, Porgy and Bess Gershwina, Cyruliku sewilskim Rossiniego, Euge
niuszu Onieginie Czajkowskiego, Czarodziejskim flecie Mozarta, Falstaffie Verdiego. 
Role w TW-ON m.in.: Triquet w Onieginie Czajkowskiflgo, Gaston de Letorieres w Traviacie Verdie

go, Don Curzio w Weselu Figara Mozarta 

DARIUSZ MACHEJ bas-baryton MANDARYN 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat Konkursu Woka
listyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu (2000). 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Katze/macher Schwertsika, Gianni Schicchi i Tosce Puc
ciniego, Don Pasqua/e i Napoju milosnym Donizettiego, Cyruliku Sewilskim, Kamieniu probierczym, 
Kopciuszku, Wloszce w Algierze i Sroce zlodziejce Rossiniego, Potępieniu Fausta Berlioza, Don Gio
vannim, Cosi fan tutte i Czarodziejskim flecie Mozarta, Alceste Lully'ego. 
Role w TW-ON: Bartolo w Weselu Figara Mozarta, Astolfo w Lukrecji Borgii Donizettiego, Pietra 
Flevi lle w Andrei CMnier Giordano, 1 Handwerksbursch w Wozzecku Berga, Drugi Żolnierz 
w Salome R. Straussa, Bryndus w Zabobonie, czyli Krakowiakach i góralach Ku rpińskiego . 

REMIGIUSZ ŁUKOMSKI bas MANDARYN 
Absolwent Akademi i Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat wielu prestiżowych 

konkursów wokalnych, m.in.: im. Ady Sari w Nowym Sączu (2003) , im. Hariclea Darclee w Rumunii 
(2003) oraz im. Stanislawa Moniuszki w Warszawie (2004). 
W repertuarze artysty m.in. partie w: Don Giovannim Mozarta, Falstaffie Verdiego, Lodoisce Cheru
biniego, Strasznym dworze Moniuszki , Wilhelmie Tellu Rossiniego, Carmen Bizeta, Rigoletcie Verdie
go, Manon Lescaut Pucciniego. 
Role w TW-ON: Don Alfonso w Cosl fan tutte Mozarta, Grinin w Eugeniuszu Onieginie Czajkow
skiego, Klaun w Andrei Chenier Giordana, Doktor Grenvil w Traviacie Verdiego, 1 Handwerksbur
scha w Wozzecku Berga, Colline w nowej inscenizacji La Boheme Pucciniego, Sarastro w Czaro
dziejskim flecie Mozarta. 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Casting Director LESZEK BARWIŃSKI 
Dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI 
Asystent dyrygenta WOJCIECH SEMERAU-SIEMIANOWSKI 
Asystenci reżysera JERZV KRYSIAK, KAROLINA SOFULAK 
Asystenci scenografa JOANNA KUŚ 
LILIA OSTROUCH (dekoracje) , JADWIGA WÓYCICKA (rekwizyty) 
Asystenci kostiumografa TIJANA TYSKI, KATARZVNA PIOTROWSKA 
Asystent choreografa ILONA MOLKA 
Asystent charakteryzatora BEATA RÓŁKOWSKA 
Dyrygent chóru MIROSŁAW JANOWSKI 
Pianiści korepetytorzy solistów ANNA MARIA DUKSZTO, MAŁGORZATA SZVMAŃSKA, RENATA GNIATKOWSKA 
Pianiści korepetytorzy chóru EWA GOC, WIOLETTA ŁUKASZEWSKA 
Inspicjenci KATARZVNA FORTUNA, TERESA KRASNODĘBSKA, BARTŁOMIEJ MAJCHRZAK 
Dział produkcji środków inscenizacji MARIUSZ KAMIŃSKI (kierownik), KATARZVNA LUBORADZKA (kostiumy) , TOMASZ WÓJCIK (dekoracje) 
Kierownictwo obsługi sceny ROBERT KARASIŃSKI, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
Realizacja świateł TOMASZ MIERZWA 
Konsultacje języka włoskiego PAOLA LARINI , ALESSANDRO AMORETTI 
Sufler LECH JACKOWSKI 
Kierownik statystów TOMASZ NERKOWSKI 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną TERESA KRASNODĘBSKA 
wedlug przekładu MARZENNY MARII SMOLEŃSKIEJ 
Emisja tekstu na tablicy świetlnej ANDRZEJ WOJTKOWIAK 
Opieka kaskaderska ANDRZEJ SŁOMIŃSKI 
Realizacja dźwięku WOJCIECH LIPCZVŃSKI 
Konsultant ds. dźwięku WITOLD OSIŃSKI 
Produkcja IZABELA JUST, KONRAD SZPINDLER, KATARZVNA SZVBIŃSKA 
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po meandrach biznesu i magazyn, który po prostu wypada czytać. 

tel. 22 630 66 88 www.hbrp.pl 
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www. forbes.pl 

Odwiedź Forbes.pl już teraz. 
Poz~aj ~nalizy rynków i spółek, rekomendacje inwestycyjne, 
rankmg1 oraz oferty pracy dla menedżerów 

Forbes.pi Biznes z każdej strony 
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Jako lider w branży rek lamy zewnętrznej staramy się łączyć 

wielkie możliwości ze szlachetnymi celami . Regu larnie inspirujemy 

i real izujemy programy z zakresu Społecznej Odpowiedzia lno

ści Biznesu. Dziękujemy za przyznane nam wyróżnienia i zapew

niamy, że będziemy wsp i erać polską ku l turę. 

• Mecenas Kultury 2006 

• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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