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GIACOMO PUCCINI - ZDJĘCIE Z ROKU 1904 

Gdy urodziłem się, Bóg wskazał na mnie 

małym palcem i roz"/...·azal mi: „Pisz dla te

atru". Dlatego mogę pisać muzykę jedynie 

wówczas, kiedy widzę przed sobą obrazy mo

f ej fantazji, wcielone w żywe ciało i krew. 

GIACOMO PUCCINI 



Karol Stromenger 

„MADAME BUTTERFLY" 
I JEJ DZIFJE SCENICZNE 
NA TLE TWÓRCZOŚCI 
PUCCINIEGO 

Minie w tym roku sześćdziesiąt lat od dnia, kiedy Ma
dame Butterfly ukazała się na scenie Teatru Wielkiego -
i trwa na niej po dziś dzień. Przechodziła tu losy nieraz 
wcale świetne, a utrzymuje się jako opera wiecznie świeża, 
pozostająca zawsze w zgodzie z publicznością. Pozostaje też 
w tej zgodzie z publicznością wszystkich teatrów operowych 
świata. Wraz z Cyganerią i Toskq należy Madame Butterfly 
do najpopularniejszych oper światowego repertuaru, a wiek 
tej zwycięskiej trójki dzieł Pucciniego nie osłabił bynajmniej 
ich atrakcyjności. Nowe i coraz świetniejsze nagrania pły
towe uwypuklają zawsze walory muzyki tego mistrza śpiew
ności, sceniczności i melodii. 
Zmieniały się z latami style inscenizacyjne, zmieniała się 

obsada ról, ale zjawiskiem stałym i niezmiennym było przy
wiązanie publiczności do głównych oper Pucciniego. Tak 
było zresztą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Bo 
mimo że opery te nie mają cech monumentalnych ani nie 
zawierają wielkiego ładunku ideowego, mimo gromów i lek
ceważenia tych dzieł przez kilka generacji awangardzistów, 
mimo że Puccini pozostaje w kręgu muzyki „ładnej", łatwej 
i przystępnej - przyznać mu trzeba, że jest on, nawet już 
w zaawansowanym wieku dwudziestym, jedynym Jfompozy
torem zachowującym włoskiej operze jej dawne znaczenie 
i zaszczytne miejsce w światowej twórczości scenicznej. 
Już jako autor swej pierwszej opery Le Vitli (Willidy) 

wystawionej w Teatra del Verme w Mediolanie w r. 1884, 
a następnie opery Edgar (tamże; 1889) zwrócił Puccini na 
siebie uwagę wielkiego starca - Verdiego i wielkiego wy
dawcy - Giulia Ricordiego. Edgar, mimo że poniósł klęskę 
z powodu bardzo niefortunnego libretta, wykazał dobre 
przygotowanie muzyczne Pucciniego, ucznia Amilcara Pon
chielliego w klasie mediolańskiego konserwatorium, gdzie 
kolegował on z innym, niebawem sławnym kompozytorem 
operowym: Leoncavallem. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

LUKKA. DOM, W KTORYM URODZIL SIĘ PUCCINI 
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W okresie mediolańskich studiów młody Puccini, potomek 
kilku generacji muzyków miasta Lukki, przeżywał swój 
okres „cygański", swoje chude lata. W brązowej wytartej 
marynarce, z czterdziestoma centesimi w kieszeni, odbierał 
za Edgara skąpe wyrazy uznania ze strony widowni. Ale 
w kilka dni po premierze tej drugiej pierwociny operowej 
prawa do niej nabywa potentat wydawnictw muzycznych -
wielki, nieomylny Ricordi. I wypłaca zdumionemu kompo
zytorowi dwanaście tysięcy lirów zaliczki na prawo do jego 
następnej opery. Z wielką trudnością powstaje pisane spe
cjalnie dla niego - przez pięciu autorów! - libretto opery 
Manon Lescaut. Kiedy Puccini przystępuje do pracy nad 
dziełem, którego treść niedawno posłużyła znanej operze 
Jules Masseneta, również osnutej na sławnej powieści abbe 
Prevosta, nie przeraża kompozytora rywalizacja z operą 

francuską. Mówi on: „Manon Masseneta jest pudrem i me
nu.etem, moja Manon Lescaut będzie namiętnością i rozpa

czą". 

TELEGRAM WYSł..ANY PRZEZ PUCCINIEGO PO NIEUDANEJ 
PREMIERZE „MADAME BUTTERFLY" 
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PUCCINI W BUDAPESZ
CIE W TOWARZYSTWIE 
ELSY SZAMOSY, PIERW
SZEJ WYKONAWCZYNI 

ROLI BUTTERFLY W 
USA. 

Tak się składa, że przebywając na letnisku w Szwajcarii 
włoskiej Leoncavallo pisze operę Pajace, a opodal, w tej sa
mej wiosce, niemal w sąsiednim domku, Puccini pracuje 
nad Manon Lescaut. Dzieło Leoncavalla, wykonane w roku 
1892 w Mediolanie pod dyrekcją młodego Artura Toscani
niego, zdobywa od razu rozłos sensacyjny. Ale wkrótce 
i Manon Lescaut, wykonana w Turynie w roku 1893, spo
tyka się z pełnym powodzeniem. Ricordi postawił na konia, 
który nie zawiódł. Wyzwolony od trosk materialnych, Puc
cini nabywa willę w pobliżu Viareggio, w Torre del Lago, 
nad jeziorem Massaciuccoli. Tu powstają jego następne ope
ry, a mają one nie tylko protektora w osobie Ricordiego, 
ale i mocne oparcie w osobach wybranych z jego inicjatywy 
librecistów, sławnej pary, jaką stanowili wówczas Luigi 
Ulica i Giuseppe Giacosa. 

La Boheme (Cyganeria) otwiera wielką, światową karierę 
Pucciniego. Zarazem wstaje przeciw niemu niechęć, niena
wiść, lekceważenie, zazdrość ze strony różnych muzyków 
i nie-muzyków. Po premierze Cyganerii w Turynie, w Te-



atro Reggio (1896), sprawozdawca operowy telegrafuje do 
Mediolanu w sposób dość charakterystyczny dla nastroju 
widowni na premierze: opera chybiona, nie utrzyma się ... , 
czemu jednak przeczy trzydzieści pod rząd przedstawień 

Cyganerii na tejże scenie, z powodzeniem tak rosnącym, że 
Puccini nagle znalazł się na czele włoskich kompozytorów 
operowych. Cieszy się z jego sukcesów Mascagni, autor Ry
cerskości wieśniaczej, ale powodzenie Cyganerii wcale nie 
raduje dawnego kolegi Pucciniego z mediolańskiego konser
watorium, Ruggiera Leoncavalla, autora Pajaców. Bo i on 
także wystawił właśnie swą operę, również Cyganerię, i rów
nież podług tej samej francuskiej powieści Henri Murgera. 
A że chwilowo jeszcze kompozytor Pajaców cieszy się wiel
kim mirem, na przedstawienia jego Cyganerii zjechali do 
Włoch dyrektorzy europejskich teatrów operowych, aby od
kryć, że najważniejszym wydarzeniem sezonu jest... Cyga
neria Pucciniego. Rozpoczyna się więc zwycięski pochód 
Cyganerii po scenach operowych. W Polsce wystawiają no
we dzieło Pucciniego Warszawa i Lwów (gdzie już o kill;a 
lat wcześniej wystawiono Manon Lescaut w starym Teatrze 
Skarbka). 

Jako sensacja zapowiadała się premiera Toski Pucciniego 
w roku 1900, w rzymskim Teatro Constanzi, bowiem prze-

SOZUKI, BUTTERFLY I PINKERTON. RYSUNKI Z PIERWSZEGO 
PRZEDSTAWIENIA „MADAME BUTTERFLY" W LA SCALI (1904) 
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ciw tej operze jeszcze przed jej wystawieniem istniała zmo
wa niechętnych i - z różnego powodu - zawistnych. Tłum 
przerwał kordon policji, wtargnął do teatru wśród nieby
wałego zgiełku, zamieszania, harmideru, który towarzyszył 
pierwszym scenom opery, tak że trzeba było przerwać przed
stawienie. Zapadła kurtyna, a kapelmistrz, nie tracąc przy
tomności umysłu, kazał grać hymn narodowy, co podzia
łało w sposób czarodziejski- publiczność uspokoiła się, za
jęła miejsca, rozpoczęto przedstawienie na nowo, z każdą 
sceną wzrastało powodzenie, słowem całość, zaczęta burzli
wie, stała się ogromnym sukcesem. 

Tosca - operowa „melo-bomba", kryminalny melodramat, 
znów zdobywała setki teatrów operowych obu kontynentów, 
jednak nie tylko swym „brutalnym realizmem", ale przede 
wszystkim swą muzyką, która jest kwintesencją operowej 
zwartości, pełni melodyjnych impulsów, scenicznej, idealnie 
celowej orkiestracji. 

Kompozytor Toski pilnie śledził dramatyczne aktualności 
teatrów włoskich i francuskich. W wyniku jego obserwacji 
i dyskusji z librecistami nad tematem następnej opery wy
bór padł na włoski dramat Dawida Belasco, osnuty na no
weli Amerykanina Johna Longa. Tytuł nowej opery usta
lono, niezbyt szczęśliwie: Madama Butterfly. Dlaczego Cho
chO-san, japońska kobieta-motyl, miała przybrać imię an
gielskie poprzedzone zwłoszczonym na „madama" francus
kim „madame"? Natomiast libretto było nie tylko arcydzie
łem jako tekst operowy, ale jego japoński temat w szcze
gólny sposób odpowiadał talentowi Pucciniego. Puccini, za
wsze bardw wybredny w sprawach libretta, otrzymał 

wreszcie tekst, jakiego sobie życzył, i już miał się zabrać 

do kompozycji, kiedy na skutek wypadku samochodowego 
złamał nogę. Przez długie tygodnie leżał bezczynnie w Torre 
del Lago. Przychodząc powoli do zdrowia, pracował nad 
Madame Butterfly ze wzrastającą pasją. Opera wydała mu 
się udana i godna zadedykowania włoskiej królowej. 

Ale premiera Butterfly w mediolańskiej Scali w roku 1904 
była fiaskiem tak zdecydowanym i tak głośnym, że zarówno 
kompozytor, jak i obaj jego libreciści gotowi byli wycofać 
dzieło i zwrócić teatrowi sumę wypłaconą za prawo wyko
nania. Publiczność premiery była niewątpliwie z góry na
stawiona nieprzyjaźnie, intryga ukartowana i dobrze zorga
nizowana. Powód? Zapewne udało się wmówić publiczności, 
że olbrzymie, światowe powodzenie oper Pucciniego rzeko
mo stoi w rażącym przeciwieństwie do efekciarskiego spry
tu scenicznego jego muzyki, do taniego, a nieraz brutalnie 
dojmującego „realizmu", do sentymentalnej melodyjności, 

słowem do „puccinizmu", który należało „tępić nawet w ope
rze" (jak powiedział później Alfredo Casella). 
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J. LEWICKA W ROLI 
BUTTERFLY 

TAM A KI MIURA W ROLI BUTTER
FLY 

YAEKO W ROLI BUTTERFLY 

JADWIGA DĘBICKA 
W ROLI BUTTERł"LY 



MATYLDA POLlr"'SKA-LEWJCKA W ROLI BUTTERFLY 

A jednak Puccini wierzył w rehabilitację Butterfly. W kil
ka miesięcy po premierowym skandalu, po pewnych zmia
nach w partyturze, Madame Butterfly odniosła w teatrze 
w Brescii, w maju roku 1905, tak wielki sukces, że od razu 
amerykański impresario nabył prawo wykonywania tej ope
ry w czasie sześciomiesięcznego objazdu po miastach pół
nocnej Ameryki. Triumfalna seria sukcesów szła przez Wa
szyngton, Baltimore, Nowy Jork (50 przedstawień pod rząd), 
Cincinnati, San Francisco (w prowizorycznym teatrze, po 
zburzeniu miasta przez trzęsienie ziemi). W czasie tego ame
rykańskiego objaz-du nowa opera Pucciniego zdołała już 

wejść na niezliczone sceny Europy. Wszędzie podziwiano fi
nezyjny egotyzm, sztuczną, ale operowo ładną „japońskość" 
dzieła, które już definitywnie zdystansowało pseudojapoń
ską Iris Mascagniego, a i w samej Japonii zaczęło budzić 

zainteresowanie. Serię japońskich śpiewaczek, które objeż
dżały sceny świata jako odtwórczynie Butterfly, rozpoczęła 
słynna Tamaki Miura. W Polsce gościły w latach między
wojennych Teiko Kiwa i Jovita Fuentes, występując na sce
nie Teatru Wielkiego w Warszawie . 

• 
• • 

Kiedy w roku 1908 na scenie warszawskiej Opery już do
brze zadomowiły się Cyganeria i Tosca - z napięciem ocze
kiwano premiery Madame Butterfly, tym bardziej że odtwo
rzenia tytułowej partii podjęła się ulubiona w Warszawie 
wspaniała gwiazda operowa, Włoszka - Gemma Bellincioni. 
Długo trwały przygotowania, muzyczną stroną kierował ka
pelmistrz Rukawina, doświadczony praktyk w repertuarze 
włoskim. Tenorowa rola Pinkertona przypadła Henrykowi 

TEIKO KIWA W ROLI BUTTERFLY 



MARIA BUDZISZEWSKA W ROLI BUTTERFLY 

Drzewieckiemu, który już poprzednio wybił się jako od
twórca partii Rudolfa w Cyganerii. Rolę Gara powierzono 
Włodzimierzowi Malawskiemu, znanemu śpiewakowi oper 
warszawskiej i lwowskiej. Bonzą był Sergiusz Metaxian, 
niegdyś oficer rosyjskiej armii, później długoletni bas opery 
warszawskiej. Na przedstawieniu premierowym, k tóre było 
wielkim wydarzeniem towarzyskim Warszawy, w loży kon
sula perskiego, Piotra Wertheima, zasiadł dostojny gość-brat 
perskiego szacha. Operę przyjęto owacyjnie, kreacja Gemmy 
Bellincioni była jej nowym tr~umfem śpiewaczym i aktor-

skim. Dobrze przyjęła też prasa nową operę Pucciniego, 
z wielkim uznaniem i z wyraźną sympatią pisał o niej 
Aleksander Poliński w Kurierze Warszawskim, a Czesław 

Jankowski w stylu kwiecistym omówił przedstawienie 
w dłuższym artykule na łamach Tygodnika Ilustrowanego. 

Ważniejszy od zainteresowania premierowego i jego od· 
głosów w prasie był fakt wejścia Madame Butterly do re
p ertuaru Teatru Wielkiego, gdzie opera ta nie schodziła 
z afisza, nawet w czasie pierwszej wojny światowej. Po 
włoskiej , pierwszej u nas Chocho-san, partię tę obejmo
wały znakomite, jeszcze niejednemu spośród nas pa
miętne : Matylda Polińska-Lewicka i Maria Mokrzycka. 
W operze lwowskiej partię Chócho-san śpiewała Janina 
Korolewicz-Waydowa. W roli Pinkertona najlepiej pamię
tamy Adama Dobosza, długoletniego niemal monopolistę tej 
roli, w której tylko przygodnie widziano włoskich tenorów 

„ MADAME BUTTERFLY" W OPERZE WARSZAWSKIEJ, ROK 1946. 
JADWIGA KŁOSOWNA (SUZUKI), HELENA LIPOWSKA (BUT

TERFLY) 



ALINA BOLECHOWSKA W ROLI BUTTERFLY 

na gościnnych występach, z ulubieńcem Warszawy Ansel
mim na czele. Partię Gora śpiewał przez długie lata Maury
cy Janowski, równie niezawodny jak Aleksander Michałow
ski w roli Bonzy, a Eugeniusz Narożny w roli konsula 
Sharplessa. Jako odtwórczynie partii Suzuki pamięta wielu 
z nas: Janinę Tisserant, Janinę Gołkowską i Halinę Leską . 

• 
* * 

W porównaniu z Toskq miała ~ladame Butterfly przewagę 
uroków delikatnych, poezji z nutą egzotyczną. Wynikiem po
wodzenia „japońskiej" opery Pucciniego w Ameryce było 
zamówienie jego nowego utworu dla nowojorskiego Metro
politan Opera House. Powstała więc „amerykańska" opera 
Pucciniego, La FanciuHa det West (Dziewczyna z Zachodu), 
której sensacyjna światowa premiera w roku 1910 odbyła 
się już bez incydentów burzliwych, a z wielkimi dla obecne
go na sali kompozytora honorami. Opowiadał nam o tej 
premierze Adam Didur, wów,czas jeden z jej wykonawców. 
Jednak powodzeniem nie dorównała FanciuUa del West po
przednim trzem operom mistrza. Wręcz nieudana okazała 
się napisana przez niego na zamówienie Wiednia operetka 
La Rondine (Jaskółka). W operowym tryptyku trzech jedno
aktówek tylko ostatni człon, Gianni Schicchi, utrzymuje się 
w repertuarach jako żywa, stylowa komedia muzyczna 
(osnuta na zaczerpniętym z Dantego epizodzie życia w daw
nej Florencji). 

„MADAME BUTTERFLY" W OPERZE WARSZAWSKIEJ, ROK 1957 
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Większe znaczenie miała ostatnia, nie dokończona opera 
Pucciniego -Turandot. Kompozytor zajaśniał raz jeszcze 
swą wspaniałą techniką. Nowa opera, osnuta na sławnej 
„chińskiej" fiabe (bajce) Carlo Gozziego, urywa się przed 
końcowym duetem, który miał być punktem szczytowym 
całości. Chory na raka krtani, Puccini umiera w roku 1924, 
mając lat 65. Operę Turandot dokończył jego przyjaciel, 
kompozytor Franco Alfano. Premiera odbyła się w Scali 
pod dyrekcją Toscaniniego w roku 1926. W Warszawie Tu~ 
randot wystawił Teatr Wielki, z Janem Kiepurą w roli księ
cia Kalafa. 

Nigdy nie był Puccini awangardzistą, ale też nie szedł to
rem rutyny zachowawczej. Zdobył pierwsze laury dzięki 

instynktowi teatralnemu popartemu dobrym rzemiosłem 

kompozytorskim. Pisał z potrzeby własnego talentu, z nat11-
ralnością odpowiadającą rodzajowi i ciężarowi gatunkowe
mu tego talentu. W czasach, kiedy młodzież muzyczna zapa
trzona była w takie opery, jak Pelleas i Melisanda Debus
sy'ego,Ariadna i Sinobrody Dukas'a, Salome i Elektra Ry
szarda Straussa - opery Pucciniego, oczywiście, mogły nam 
się wydawać produktami sceny lekkiej; nazywano je nieraz 
operetkami dramatycznymi. Jednak Puccini zwyciężał z god
nością nie tylko swych wrogów i rywali, ale odnosił zwy
cięstwo nad najgroźniejszym przeciwnikiem, jakim jest nie
ubłagany postęp czasu. 

Karol Stromenger 



Takeś zapewniał, 

tkliwie i z taką mocą, 
z jaką tkwią trzciny 

w bagnach wokól N ani wa, 
że to na dlugie 

lata, na wieczność całą ... 

I uwierzyłam 
w głębi serca, czystego 

jak tafla lustra; 
i już nie ulegałam 

jak dawniej sercu 
w nastrojach tak zmiennemu, 

jak wodorostów 
igranie na fal lasce. 

Gdy zawierzyłam 
tobie, jak ufam statkom, 

czyżby wszechmocni 
bogowie mi szkodzili, 

czy ziemskie stwory 
che~ dzisiaj nas rozłączyć? 

Ni ty, coś dotąd 
tak często u mnie bywał, 

ani posłaniec 
z podróżnym kijem w dloni 

tu się nie zjawia. 
Choć boli, cóż poradzę? 

Nie dajesz znaku, 
choć smucę się i płaczę 

nieraz noc calą 
czarną jak owoc nuba*) 

i póki słońce 
świetliste się nie skryje ... 

Choć szczerze tęsknię, 
nie wiem, co przyjdzie począć! 

„Biedna kobieta!" -
litują się już ludzie, 

a ja jak dziecko 
maleńkie glośno płaczę, 

błądzę bez celu 
i wieści wciąż od ciebie 

daremnie wypatruję. 

Gdybym od razu 
przyjęła to nieufnie, 

gdyś mówił - „kocham!", 
czy teraz bym czekała 

na cię z taką tęsknotą? 

Otomo-no Sakanoe - Oshiteru ... 
(„Zbiór dziesięciu tysięcy liści") 

•) Owoc nuba intensywnie czarny symbolizuje nie
przejrzane ciemności. 

~ 



Bohdan Podej 

W POSZUKIWANIU STYLU 
PUCCINIEGO 

Premiera Madame Butterfty odbyła się w roku 1904, 

w 11 lat po ostatniej operze Verdiego, w dwa lata po 

Pelleasie Debussy'ego; z oper samego Pucciniego Butterfly 

poprzedzają Cyganeria i Tosca. Można by jeszcze, poprzez 

porównania odpowiednich dat, zabawiać się w coraz dokład

niejsze usytuowanie dzieła Pucciniego. Nie to nas będzie 

jednak tutaj przede wszystkim interesować. Chodzi nato

miast o pewną wyjściową analogię między „japońską" ope

rą Pucciniego a ówczesnym stylem epoki, czyli secesją (my

ślę tu , rzecz jasna, o nowym, całkowicie zrehabilitowanym 

odcieniu tego pojęcia, takim właśnie, jaki spotykamy w nie

dawno wydanej pracy Wallisa). Czy analogia ta jest tylko 

wynikiem czysto subiektywnych skojarzeń, czy też da się 

ona również obiektywnie uzasadnić i udokumentować? 

Nad tym właśnie należałoby się najpierw zastanowić. 

Oczywiście nie chodzi tu o całą secesję, gdyż styl ten, 

charakteryzujący się niesłychanym bogactwem inwencji 

twórczej i ogromną różnorodnością ukształtowań formy, 

kryje w sobie kilka równoległych nurtów. Nie myślimy tu 

więc o secesji w architekturze z akcentowanymi momentami 

wielkości, ale raczej o jej przejawach o wiele bardziej sub

telnych w malarstwie i grafice. Pomysł, że muzyka Pucci

niego w pewnych swych właściwościach może być interpre

towana „secesyjnie", nasunął mi się właśnie poprzez ową 

specyficznie pucciniowską japońszczyznę. Pewna część sztu

ki secesyjnej - czarno-biała i kolorowa grafika, niektóre 

formy mebli i naczyń - inspirowana jest wyraźnie przez 

tradycyjne wzory plastyki japońskiej i chińskiej. Dominują 

tu linie cienkie i subtelne, płynne i faliste kontury, posta

cie wiotkie i wydłużone. Jest to sztuka w przedziwny spo

sób łącząca takie cechy, jak delikatność, subtelność eks

presji, nieuchwytny poetycki urok z konstrukcją wyrazistą , 

precyzyjną, w jakimś sensie mocną. 
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Puccini zabierając się do pisania swojej egzotycznej opery 
zapoznał się, i to dość dokładnie, z muzyką japońską; 

w partyturze spotykamy autentyczne cytaty oraz stylizacje 
japońskich melodii. Przypomnijmy sobie zresztą kształty, 

kontury tej muzyki, jej misterną budowę wewnętrzną, jej 
koloryt nie tyle może pastelowy, co nasuwający skojarzenia 
z kolorową grafiką, gdzie barwy kresek i linii zestrajają się 
w całość o jakimś egzotycznym posmaku. (Zresztą Madame 
Butterfly to dopiero zapowiedź owej „egzotyzującej sece
sji" Pucciniego, jej pełnym wyrazem będzie po kilkunastu 
latach ostatnie dzieło kompozytora, Turandot). 

Mówiąc o secesji dotknęliśmy dopiero głównego tematu 
tego szkicu, tj. problemu indywidualnego s t y 1 u w twór
czości Pucciniego. Zdawałoby się, że samo określenie stylu 
nie nasuwa tu większych trudności, tak jest on wyrazisty, 
tak uchwytny i konkretny. W istocie jednak natrafiamy na 
trudności szczególnego rodzaju. Na przeszkodzie stoi miano
wicie olbrzymia popularność Pucciniego. Istotne wartości 

tej muzyki spowszedniały i zbanalizowały się. Aby uchwycić 
jej prawdziwy smak, musimy się jakoś od niej oddalić, 

zdobyć się w stosunku do niej na pewien dystans. Dystans 
jednak bynajmniej nie lekceważący. Popularność bowiem 
Pucciniego, swojego rodzaju masowość czy powszechność 

jego muzyki, to, że jego opery stały się niejako strawą co
dzienną liczn~ch melomanów i podstawą żelaznego reper
tuaru wszystkich niemal teatrów operowych na świecie -
wszystko to nie przyczyniło się do wyrobienia Pucciniemu 
zbyt dobrej opinii w kołach wyrafinowanych smakoszy mu
zyki. W potocznej tedy opinii wybrednych koneserów ucho
dzi dziś Puccini za kompozytora wprawdzie dość utalento
wanego, operującego jednakże językiem zbyt łatwym i zbyt 
popularnym, za kompozytora stosującego często chwyty zbyt 
banalne, preferujące ograne i niezawodne efekty ekspre
syjne nad istotnie oryginalne odkrycia. Jest w tym nie
wątpliwie trochę racji, w całości jednak jest to opinia 
o Puccinim krzywdząca i niesprawiedliwa. To prawda, że 

spotykamy tu i ówdzie w jego twórczości pewne mielizny 
inwencji, że jego smak melodyczny nie zawsze wyda się 

nam dostatecznie wybredny. Musimy jednak pamiętać o jed
nym: o specyfice nurtu, z którego się wywodzi i do którego 
należy Puccini. Jest on bowiem przede wszystkim - po
dobnie jak przed nim Verdi - wielkim i autentycznym twór
cą włoskiego teatru operowego, stylu wloskiej (ów aspekt 
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TEATR W I ELKI W MO
SKWIE. NATALIA SZPIL
LER W ROLI BUTTERFLY 

narodowy podkreślić musimy ze szczególnym naciskiem) 
opery. Jest tedy Puccini istotnym następcą Verdiego w tym 
względzie. A sama opera włoska, ten najbardziej może na
rodowy gatunek muzyki i rodzaj teatru - opera X IX wie
ku - to nurt w jakimś sensie masowy i powszechny, by nie 
rzec ludowy; nurt wartki i rozległy, kryteria „czystego 
piękna" i „czystej muzyki" nie na wiele nam się tutaj zda
dzą, tzn. stosując tylko takie kryteria, ocenilibyśmy włoski 
styl operowy niewłaściwie i obawiam się, że nie zrozumieli
byśmy jego istoty. Sama opera bowiem, czy - powiedzmy 
szerzej - teatr muzyczny to w ogóle gatunek dość dziwny, 
jakiś twór ustawicznie skłócony wewnętrznie, niespójny, 
sprzeczny, twór, na którym zaciążył jakby grzech pierwo
rodny rozdzielenia: słowa i dźwięku, mowy i śpiewu, poezji 
i muzyki. Owa nieintegracja czy niespójność należy, wydaje 
się, do samej istoty tego gatunku. I tylko w paru przy
padkach udało się ją kompozytorom przezwyciężyć czy zni-
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welować: w trzech ostatnich operach Mozarta, Wagnerow
skim Tristanie, w Pelleasie Debussy'ego i w Wozzecku 
Berga. 

Sam nurt operowy natomiast, którego główne źródło bije 
we Włoszech, przedstawia się jako wewnętrznie skażony, 

pełen płycizn i mielizn, pełen efektów łatwych, naiwnych 
i popularnych, pełen nieprawdopodobnych czy nieprawdo
podobnie sztucznych intryg, słabości dramaturgicznych, nie
zręcznych czy przesadnie napuszonych zwrotów słownych ... 
Ale też pełen wspaniałych i genialnych wzlotów muzycznej 
inwencji. Jednym słowem, jest to nurt na wskroś ziemski 
i ludzki; obciążony przeróżnymi wadami i słabościami, ale 
też- i to jest chyba najistotniejsze - nacechowany szcze
gólną wielkością. Można go lubić lub nie, można go w ca
łości odrzucić, niepodobna jednak umniejszyć jego roli w ca
łokształcie dziewiętnastowiecznej kultury. Włoska kultura 
XIX wieku określona bowiem może być przede wszystkim 
jako kult ur a oper y. 

Oto bezpośredni rodowód twórczości Pucciniego i niejako 
klucz do odczytania jego indywidualnego stylu. Nie wy
starczy bowiem wskazać na muzyczne elementy tego stylu: 
„naturalną" melodię bel canto; oryginalny koloryt orkie
strowy zbliżony miejscami do kolorytu Debussy'ego; na har
monikę neoromantyczną w zasadzie, choć z wyraźnymi pró
bami przełamywania kręgu funkcyjnych zależności; na swoi
stą i raczej swobodnie stosowaną technikę motywów prze
wodnich. Tego rodzaju analiza - skądinąd zresztą potrzeb
na - skoro się jej nadaje pewne zabarwienie aksjologiczne, 
prowadzi jEdynie do „wyławiania" wartości. I wówczas 
mówimy zazwyczaj, że to i to w tej muzyce jest cenne, 
a więc należy je zachować; to i to zaś należy odrzucić jako 
mniej wartościowe. Tak jakby taki zabieg był możliwy bez 
rozbicia, bez swego rodzaju „estetycznego unicestwienia" 
analizowanego obiektu! 

Aby właściwie pojąć styl Pucciniego, musimy sięgnąć do 
pewnych podstaw, do sposobu twórczego myślenia, do samej 
postawy kompozytorskiej względem muzyki. Cztery ele
menty możemy wyróżnić przede wszystkim w tej postawie; 
cztery jakby elementarne siły stylotwórcze; nazwać je rów
nież możemy czterema intuicjami. Po pierwsze więc - jest 
to intuicja pięknego śpiewu; po drugie - jest to intuicja 
pięknego brzmienia; po trzecie - jest to intuicja dramatu 
czy dramaturgii; po czwarte - jest to intuicja ekspresji. 
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Te intuicje - co podkreślić należy z naciskiem - stanowią 

tu jedność, żadna nie da się pomyśleć osobno. Innymi sło
wy - nie ma w najlepszych operach Pucciniego pięknego 
śpiewu bez nasycenia ekspresją, nie ma śpiewu, z którym 
równocześnie nie współgrałyby piękne brzmienia instru
mentów, nie ma śpiewu, któryby jakoś nie wynikał z sytua
cji dramatycznej, z uczuć, przeżyć, konfliktów pomiędzy 
działającymi na scenie operowej postaciami. Zapewne 
większość sytuacji uczuciowych w operach Pucciniego okreś
lić dziś możemy jako melodramatyczne, a cały ów muzycz
ny psychologizm czy prawda psychologiczna wyda się nam 
jeszcze jedną konwencją, która - podobnie jak, powiedz
my, teatr mieszczańskiego realizmu czy naturalizmu - ze
starzała się dziwnie szybko. Naturalnie można się tu bronić 
i zasłaniać banalnym zwrotem, że przecież zostaje ostatecz
nie czysta muzyka ze wszystkimi swymi wartościami. Myślę 
jednak, że sprawa nie wygląda tak prosto i że nie tylko 
o samą czystą muzykę tu chodzi. Mimo wszystko i w dra
maturgicznych wartościach sztuki Pucciniego jest chyba 
coś trwałego, coś, co się nie zdezaktualizuje poprzez wszyst
kie zmiany orientacji muzycznej, poprzez pojawienie się 

nowych prądów i stylów. To coś określiłbym jako liryczny 
i dramatyczny pierwiastek romantyzmu. Rozwijał się on 
w naszej europejskiej muzyce nieprzerwanie, począwszy 

gdzieś od średniowiecznej liryki trubadurów prowansal
skich; dzisiaj zniknął ostatecznie z muzyki, prawdopodobnie 
na zawsze; stanowi zaś niewątpliwie jedną z głównych war
tości muzyki czasu przeszłego. O co tu chodzi? O to chyba, 
że muzyka re;onuje tu - w sposób najbardziej bezpośred
ni -w sferze uczuć takich, jak miłość, radość, żal, smutek 
i rozpacz; że samo czyste piękno dtwiękowe transformuje 
się tutaj i nasyca emocjonalnie. Sytuacja dramatyczna, sce
niczna (teatralna), „psychologicznie. prawdziwa", rozegrana 
z udziałem muzyki, przez muzykę czy w muzyce, nabiera -
poprzez oddziaływanie muzyki właśnie - zupełnie innej 
i znacznie wyższej wartości. Innymi słowy - nawet to, co 
bez muzyki byłoby kiepskim jedynie efektem melodrama
tycznym, z odpowiednio wartościową muzyką może się stać 
efektem w całym tego słowa znaczeniu dramatycznym. 

U Pucciniego - a przedtem w całej rozciągłości i genial
ności u Verdiego - mamy do czynienia z ową charaktery
styczną chyba tylko dla Włochów, szczególnie sugestywną 
dramatyczną prawdziwością muzyki. Dzieje się tak prawdo-



TERESA STRATAS (BUTTERFLY) i OTTAVIO GARAVENTA 
(PINKERTON) 

ANTONIETTA STELLA 
W ROLI BUTTERFLY 

podobnie dlatego, że kompozytor każdą sugerowaną mu 
przez libretto sytuację dramatyczną sprowadza do paru 
prostych, elementarnych jakości uczuciowych o niezawodnej 
sile oddziaływania. Ekspresja więc muzyki jest niejako wy
nikiem skoncentrowanego w psychice kompozytora oddzia
ływania tych paru uczuć elementarnych na tworzywo dźwię

kowe. Mówiąc prościej i bardziej banalnie: kompozytór pi
sze muzykę niejako pod bezpośrednim wpływem silnego 
przejęcia się losami swych operowych postaci. Stąd może to 
osobliwe i autentyczne wzruszenie, jakiego doznajemy przy 

słuchaniu niejednego fragmentu dzieł Pucciniego. 
W poszukiwaniu stylu odbyliśmy dość zawiłą drogę: od 

raczej zewnętrznych analogii z secesją doszliśmy w końcu 
do jakiejś romantycznej esencji stylu. Wskażmy więc może 
jeszcze na pewne tkwiące w historii i niezwykle żywe źródło 
włoskiego stylu operowego. Myślę tu o geniuszu Monte
verdiego. Określenie „żywe" ma tu szczególną wymowę. 
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Porównajmy bowiem to, co jest esencją stylu Monteverdiego, 
czyli jego melodię wokalną z owym bel canto u Pucciniego. 
Samo pokrew~eństwo jest zaskakujące: widzimy, jak 
u Pucciniego odradza się - po raz ostatni już zresztą chyba 
w historii w tak bezpośrednio uczuciowej formie - ów na
miętny, patetyczny ton, ów śpiew, w którym czyste piękno 
wokalne łączy się, zespala z czystą żarliwością uczuć. Mo
żemy powiedzieć więcej: to właśnie od Monteverdiego wy
wodzi się bezpośrednio jedność owych wspomnianych wy
żej „czterech intuicji" - śpiewu, brzmienia, dramatyczności 
i ekspresji - intuicji kształtujących to jedyne w swoim 
rodzaju osobliwe i fascynujące zjawisko - włoską operę. 

Bohdan Pociej 
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„Posłuchaj mnie, Giacomo - prosił maestra jego wierny 
przyjaciel Alfredo Casella dnia 25 czerwca 1903 roku -
usłuchaj mojej rady; jest już tak późno. Naprawdę będzie 
lepiej, jeżeli dziś przenocujesz w Lukce, nie narażając się 

na zimne, wilgotne powietrze nocne ... " 
Niestety, Puccini nie posłuchał rady przyjaciela. W ten 

sposób doszlo do owej groźnej katastrofy samochodowej, 
która przykuła maestra na wiele miesięcy do łóżka. Wraz 
z panią Elwirą i synem Toniem wsiadł do swojego samo
chodu, wehikułu w owych latach oczywiście dość prymi
tywnego, i chciał jechać do Torre. del Lago. Pięć kilome
trów za Lukką , za małym mostkiem droga ostro zakręca. 
Kierowca nie dostrzegł zakrętu w porę i wóz zwalił się 

w ciemnościach z pięciometrowego nasypu. Szczęśliwym 

trafem o kilka kroków od miejsca wypadku mieszkał le
karz, doktor Sbragia. Doktor usłyszał warkot samochodu -
co w owych czasach należało raczej do zjawisk rzadkich -
i wyszedł z domu, aby zobaczyć przejeżdżający wóz. Dzięki 
temu przerażony lekarz mógł natychmiast przybiec, wezwać 
ludzi i udzielić pierwszej pomocy. Pani Elwira i syn wyszli 
na szczęście bez szwanku; kierowca, wyrzucony z walącego 
się wozu, złamał kość udową i jęczał z bólu. Pucciniego nic 
można było nigdzie dostrzec. 
Wołano go głośno, z coraz większym lękiem - żadnej 

odpowiedzi. Po długim szukaniu znaleziono go wreszcie le
żącego pod przewróconym wozem, z głową zaledwie o kilka 
centymetrów od tylnego koła, na wpół uduszonego przez 
wydzielające się gazy spalinowe. Nie dawał żadnych oznak 
życia, znajdował się w stanie głębokiego omdlenia. Miał 

złamaną kość piszczelową. Zanim sprowadzono chirurga 
z Lukki, nałożono szybko prowizoryczny opatrunek. - Wre
szcie po długim czasie maestro przyszedł do siebie. Pierwsze 
jego słowa brzmiały: „Butterly, moja mała Butterfly!" 
Upłynęło kilka miesięcy. Pomimo zabiegów najwybitniej

szych medycznych fachowców noga nie chciała się goić. Przy 
ogólnym badaniu chorego wyszlo na jaw, że Puccini cierpiał 
na cukrzycę; natychmiast podjęto więc z tą chorobą walkę, 
którą doprowadzono skutecznie do końca. 

W końcu marca następnego roku Tito Ricordi odwiedził 
chorego w Torre del Lago i wysłał do ojca telegram nastę-

• 
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PUCCINI W SWOIM PIERWSZYM SAMOCHODZIE 

pującej treści: „Ogólny stan zdrowia Pucciniego bardzo do
bry, chory odzyskał świeżość umysłu, jest ożywiony i
jak zawsze - w świetnym humorze. Prawa noga jeszcze 
bardzo spuchnięta, kiedy wyleczą ją całkowicie - nie wia
domo. Wzruszony licznymi dowodami sympatii i zaintereso
wania, maestro dziękuje wszystkim serdecznie i wyraża 
nadzieję, że wkrótce będzie mógł rozpocząć pracę nad 
Butterfly." 

Tragiczne były okoliczności, w jakich Butterfly rozpoczęła 
swój żywot artystyczny, który - nie mniej tragicznie -
w rok później dobiegł do chwilowego finału w bolesnej 
klęsce premiery w mediolańskiej Scali. 

Maestro, wsparty jeszcze na lasce, zawlókł się na tę pre
mierę, aby spotkać się z najbardziej bezlitosną dezaprobatą 
swojego dzieła, co więcej, z najdotkliwszą pogardą nie tylko 
ze strony krytyki, lecz tym razem i ze strony publiczności. 
Był to ból, którego nie był w stanie wynagrodzić żaden 
późniejszy, choćby tak wielki sukces. 

Giulio RicCJ1rdi także i w tej ciężkiej sytuacji okazał się 
wiernym przyjacielem. W biuletynie swojego wydawnictwa 
zamieścił <m następującą relację: 

Prapremiera Madame Butterfly. 
Libretto - mica i Giacosa, muzyka - Puccini. 
Publiczność dala wyraz swojej dezaprobaty poprzez 
głośne objawy niezadowolenia, wycie, śmiechy, okrzy
ki w czasie akcji„. Zwykle wołania o bisy były za
krzykiwane, co powiększało jeszcze zamieszanie pa
nujące w teatrze. Narobiwszy tumultu, w którym nie 
można bylo usłyszeć własnych słów, publiczność za
dowolona opuściła miejsca, i teraz widziało się tylko 
rozpromienione twarze, uszczęśliwione tym wspólnie 
osiągniętym triumfem. W foyer podniecony nastrój 
osiągnął znowu pewnego rodzaju punkt szczytowy, 
gdy zacierając ręce mówiono do siebie wzajemnie: 
„Dokonaliśmy dzieła, pozwólcie mu spocząć w spoko
ju". Nie ulega wątpliwości, że odrzucenie opery było 
ukartowane i świetnie zorganizowane, bowiem wrzawa 
w teatrze wybuchła natychmiast, gdy tylko na scenie 
rozpoczęła się akcja. 

Takie było pokrótce przyjęcie, z jakim spotkało się 
nowe dzieło Pucciniego u publiczności Scali. W związ
ku z wydarzeniami premierowego wieczoru autorzy 
libretta i kompozytor Madame Butterfly, mimo żywe
go protestu dyrektora, który chciał utrzymać utwór 
w repertuarze, zwrócili teatrowi kwotę otrzymaną za 
prawo realizacji opery. 

Tego samego wiecroru, który przyniósł tak druzgocącą 
klęskę, Puccini, ufny w siebie i swój kunszt artystyczny, 
przeświadczony o przyszłym sukcesie swojej opery, napisał 
pod rysunkiem małej Japonki, ofiarowanym mu przez ma
larza Metlicowitza i wiszącym nad jego biurkiem, słowa 
Chocho-san: Odtrącona, lecz szczęśliwa! 

Ileż słuszności miał maestro: Madame Butterfly jest dzi
siaj najczęściej wystawianą operą na świecie. 

Giuseppe Adami - „Puccini" 
Przełożył Z.K. 

o 
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Darmo rozkwitasz, 

o, różo herbaciana! 

Ujrzeć twe kwiaty 

ten, co cię tutaj sadzil, 

tej nocy już nie przyjdzie ... 

Ki-no Tsurayuki - Haru-no no-ni ... 
(Zbiór „Dawne i dzisiejsze") 

• 
O, przewoźniku 

przedwiecznej Rzeki Niebios, 

usłysz mnie: jeśii 

mój miły tędy pójdzie, 

zgaś gwiazdę-przewodnicę! 

Hisaka ta-no„. 
(Zbiór „Dawne i dzisiejsze", autor nieznany) 



Pierre Loli 

„PANI CHRYZANTEM" 
(Madame Chr~santheme) 

(fragmentg) 

Małżeństwo moje trzy dni temu stało się faktem ... 

Stalo się to w czasie wielkiego skwaru południowego. 

Przybyła Chryzantem z swoją matką i ja. Wyglądaliśmy 

tak, jak gdybyśmy przyb11i tutaj celem podpisania jakiegoś 

haniebnego aktu, a obie kobiety drżały przed tymi srogimi, 

małymi osóbkami, które w ich oczach uosabiały prawo. 

Po załatwieniu tej bazgraniny urzędowej kazano mi na

pisać po francusku moje nazwisko, imię i godności. Potem 

zaś wręczono mi wspaniały papier ryżowy, który zawierał 

pozwolenie władz cywilnych wyspy Kiu-Siu, przyzwalające 

mi na zamieszkanie w domu położonym w dzielnicy Dżu

-dżen-dżi z pewną osobą, zwaną Chryzantem; pozwolenie to, 

za zgodą policji, ważne było na cały czas mego pobytu 

w Japonii. 
Wieczorem, w naszej kwaterze na górze, odbyło się bar

dzo miło nasze małe wesele: orszak z latarniami, wystawna 

herbata, trochę muzyki... W istocie było to potrzebne. 

A teraz jesteśmy prawie starym małżeństwem, stosunki 

układają się między nami zupełnie przyjemnie. 

Chryzantem wkłada kwiaty do naszych waz z. brąz.u, 

ubiera się z. pewną wyszukaną starannością, nosi skarpetki 

z oddzielonym wielkim palcem i codziennie gra na pewnego 

rodzaju gitarze z. długą szyjką, wydającej smutne dźwięki... 

( ... ) Ta mała Chryzantem ... to sylwetka, którą widzi się 

wszędzie. Kto oglądał owe malowidła na porcelanie lub na 

jedwabiu, zapełniające obecnie nasze bazary, z.na na pamięć 

ową piękną puszystą fryzurę, ten biust zawsze pochylony 

naprzód dla oddania jakiegoś nowego uprzejmego ukłonu, 

ową przepaskę związaną w ogromną kokardę, owe lekkie 

i spadające rękawy, ową suknię przystającą nieco niżej do 

nóg z. małym trenem ukośnym, jak ogon jaszczurki. 

Ale postaci jej nie widział nikt; jest to coś zupełnie od

rębnego. 
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Zresztą ów typ kobiety, który Japończycy malują naj
częściej na swoich naczyniach porcelanowych, jest prawie 
wyjątkowy w ich kraju. Tylko w najznakomitszych sferach 
spotyka się owe osoby o wielkich, bladych twarzach, uróżo
wanych lekko, z długimi, zwierzęcymi szyjami i o wyglądzie 
bociana. ów typ dystyngowany (jakim była, przyznaję), 
panna Jaśmin, jest rzadkim, szczególniej w Nagasaki. 

U sfer mieszczańskich i u ludu brzydota jest żywsza, lecz 
nabiera czasem wdzięku. Zawsze te same malutkie oczy, 
ledwie mogące się otworzyć, ale twarze pełniejsze, ciem
niejsze, żywsze; u kobiet pewna nieokreśloność rysów, coś 
dziecinnE'go, co pozostaje aż do końca życia. 

I takie są roześmiane, wesołe, te wszystkie laleczki! -
Wesołość ich jest trochę sztuczna, to prawda, trochę wy
studiowana i dźwięcząca nieraz fałszywie, ale mimo to 

porywa. 
Chryzantem siedzi samotna, ponieważ jest smutna. Co się 

może dziać w tej małej główce? Zbyt mało jeszcze znam jej 
mowę, abym mógł to zbadać. Zresztą jest więcej jak pewne, 
że się nic nie dzieje. -A chociażby nawet tak było, jest mi 

to obojętne! ... 
Wziąłem ją dla mojej rozrywki i wolałbym widzieć na 

jej twarzy beztroskę i swobodę, jak u innych. 

Przełożył Kazimierz Bukowski 
(Lublin - 1923) 
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Wiesław Kotański 

„MADAME BUTTERFLY" 
W OCZACH BADACZA 
KULTURY JAPOŃSKIEJ 

Dzieło Pucciniego, zwane w Japonii Chócho-fujin (czytaj· 

ćiooćioo fudźin), co znaczy Pani Motyl, wystawione - jak 

wiadomo - po raz pierwszy w Mediolanie w roku 1904, 

doczekało się pierwszej (jeszcze częściowej) prezentacji w Ja

ponii dopiero w roku 1914. Partię bohaterki, zwanej z japor1-

ska Motylkiem, Chochó-san, odśpiewała w tym właśnie roku, 

po powrocie z podróży do Ameryki, śpiewaczka Sumiko 

Takaori. Dopiero później piękno melodii włoskich, podbar

wionych zresztą reminiscencjami z muzyki japońskiej, poczę

ło wywierać coraz to silniejszy urok na wrażliwych japoń

skich miłośników sztuki wokalnej i poczynając od roku 1915 

operę tę wystawia się w Japonii coraz częściej, a cała plejada 

Japonek, świetnych wykonawczyń roli Chóchó-san, jeździ 

po Europie i Ameryce z gościnnymi występami, święcąc 

niebywałe triumfy. Do najsłynniejszych należą: Tamaki 

Miura (1884-1946), która w latach 1915-35 odegrała tę 

rolę około dwóch tysięcy razy, Teiko Kiwa, która m.in. 

występowała w Polsce, Nobuko Hara, Mitsuko Miyagawa, 

Michiko Sunahara i in. Nie potrzeba dodawać, że w Japonii 

po dziś dzień realizuje się Madame Butterfly na scenach 

oraz w audycjach radiowych i telewizyjnych. 

W stosunku do treści tej opery Japończyk może mieć mie

szane odczucia. Rozumie, że twórca treści sympatyzuje 

z unieszczęśliwioną Japonką i potępia jej krzywdzicieli z po

wodów czysto ludzkich, jednocześnie nieobcy mu być może 

i odruch sprzeciwu wobec niegodziwego postępku obcego 

przybysza, Amerykanina - Pinkertona. Niezwykle czuli są 

Japończycy na przejawy jakiegokolwiek postponowania ich, 

a zwłaszcza lekceważenia. Wprawdzie duma narodowa, 

przez tysiąc niemal lat pielęgnowana i sławny „honor sa

muraja", którego obrazę ongiś mogła zmazać tylko śmierć, 

dziś ze względu na nowy porządek społeczny na ogół nie 

dochodzą wyraźnie do głosu, pozostawiają jednak duchowe 

rany i blizny. Zresztą - jak powszechnie wiadomo - w ciągu 

ostatnich stu lat Japonia zrobiła tak ogromny skok naprzód 

w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki, w zakresie zaś 
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ustrojowym i kulturalnym (literatura. muzyka. plastyka itd.) 

tak się zeuropeizowała, że nie lęka się wszelkich porównań 

z krajami Zachodu. Jeszcze tylko dziedziny zwyczaju i oby

czaju pozostają domeną starych tradycji, ale i tu zmiany 

zaszły już daleko. 
Gdyby na terenie miasta Nagasaki, w okolicach którego 

odbywa się akcja opery, znalazł się obecnie ktoś, kto był 

tam uprzednio w końcu XIX wieku. niewiele by tu dostrzegł 

znajomych sobie obiektów i sytuacji. Nie idzie już nawet 

o to, że zrzucona tu w trzy dni po Hiroshimie, tj. 9 sierpnia 

1945 roku amerykańska bomba atomowa zmiotła z. po
wi€rzchni ziemi niemal całe centrum miasta, zabierając sto 
pięćdziesiąt tysięcy ofiar ludzkich ... Ma to oczywiście swe 

tragiczne znaczenie i wpłynęło na dalsze losy miasta, jak

kolwiek już dziś w zupełności podniosło się ono z ruin. 

i odbudowało wiele dawnych zabytków. Jednakże w Japonii 
również miasta nie naruszone tak dotkliwie pożogą wojny 

ogromnie zmieniły swe oblicza w ostatnich dwudziestu kil
ku latach. Przede wszystkim ludność Nagasaki, która na 

początku nasz.ego wieku wynosiła około 150 tysięcy, obec

nie - niezależnie od strat wojennych-przekroczyła 400 ty

sięcy. Zmieniły się ogromnie ubiory, środki lokomocji, spo
soby mieszkania, zawody ludzi, a zwłaszcza stosunki między 

ludźmi. Riksze stały się sprzętem na pokaz dla cudzoziem
ców; kimona i drewniane trepy (geta) spotyka się wprawdzie 

jesz.cze, ale - zwłaszcza u mężczyzn - ubiór europejski sta

nowczo je wypiera; charakterystyczne kunsztowne fryzury 

Japonek widuje się wyłącz.nie na przedstawieniach teatral
nych, a drewniane filigranowe domeczki z. przeźroczystymi 

ruchomymi ściankami w kształcie kratownic, o otworach 

zaklejonych białym papierem, zostały również w większości 

wyparte przez. solidne murowane budynki z. drzwiami 
i oszklonymi oknami, ciągnące się w długich szeregach wzdłuż 

brukowanych ulic. Z braku przestrzeni także i ogródki 
przy domkach stały się na ogół rzadkością... Daleko więc 

dzisiejszemu Nagasaki do sielskiej atmosfery, jaką zastawa
li jeszcze w tamtych okolicach współcześni Pinkertonowi 

Amerykanie. Pozostały oczywiście jak dawniej wzgórza, 

którymi otocz.one jest miasto od północy, wschodu i po
łudnia, oraz morze, które zamyka je od zachodu. One tylko 

nie zmieniły od wieków swego naturalnego wyglądu, choć 

krępują je obecnie coraz. liczniejsze wstęgi autostrad, za
dymiają kominy zakładów przemysłowych i zatruwają wy

ziewy miejskich ścieków. 
Czy w tym zurbanizowanym otoczeniu przetrwały jesz.cze 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

STATUA POKOJU, SYMBOL NAGASAKI 
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gejsze, mnisi buddyjscy oburzający się na związek Japonki 

z Amerykaninem oraz wielkoduszni magnaci, którzy pro

ponują gejszom małżeństwo? I czy może jeszcze dziś obco

krajowiec pozwolić sobie na takie potraktowanie Japonki, 

jakiego jesteśmy świadkami w Madame Butterfly? Otóż 

gejsze nadal istnieją. W roku 1958 zniesiono oficjalnie pro

stytucję, ale nie dotyczyło to gejsz, przedstawicielek spe

cjalnego zawodu kobiecego, wymagającego wysokich umie

jętności zabawiania mężczyzn rozmową, muzyką, śpiewem, 

tańcem, grami towarzyskimi itp. Wyraz „gejsza", znaczący 

w japońskim właściwie „artystka", z upływem czasu nabrał 

również zabarwienia pejoratywnego, ale w zasadzie w swym 

klasycznym typie gejsza posiada specyficzną zawodową 

etykę, a jako kobieta nie jest oczywiście poz.bawiona szansy 

zakochania się. I niejedna gejsza z tej szansy korzysta. 

Małżeństwo z prawdziwą gejszą bywało zawsze w Japonii 

cenione wysoko, gdyż jest to grupa kobiet świetnie znają

cych zasady etykiety towarzyskiej i posiadających różne 

umiejętności uprzyjemniania życia domowego, w czym prze

ciętna Japonka nie jest aż tak biegła. Czy akurat magnaci 

(tytuły magnackie są jeszcze w monarchistycznej Japo12ii 

w użyciu) muszą ubiegać się o rękę gejszy i czy ta ostatnia 

może tak lekko podobne propozycje odrzucać - przyjmijmy 

to już na odpowiedzialność autorów libretta, a raczej au

tora powieści stanowiącej pierwowzór dla librecistów. 

Wreszcie parę słów na temat mnicha buddyjskiego, wuja 

pięknej ChOcho-san. Nagasaki jest słynne jako centrum 

katolicyzmu w Japonii i tak samo było w czasach obję

tych akcją opery. Mimo to buddystów tu nie brak (w całej 

Japonii jest katolików około 370 tysięcy, z pewnością więc 

nie stanowią nawet połowy ogółu ludności Nagasaki). Dzi

siejszy mnich buddyjski patrzy na świat zazwyczaj dość 

realnie. Wie przy tym, że obecnie Japonka nie buduje swego 

losu wyłącznie na kruchej podstawie religijnej ceremonii 

ślubnej czy honoru mężczyzny. Broni jej raczej przepis 

prawny ustalający przywileje i obowiązki wobec kobiet i bę

dący podstawą wszelkich dochodzeń (nawet w stosunku do 

obcokrajowców) w wypadku doznania strat moralnych czy 

materialnych. Poza tym Japonki (niekoniecznie gejsze) zy

skały sobie wśród dzisiejszych Amerykanów renomę naj

lepszych żon, cichych, ustępliwych, pobłażliwych i zapo

biegliwych, wskutek czego zawarto już niejedno mieszane 

małżeństwo. 70 lat temu było to jeszcze nie do pomyślenia . 

Tyle uwag o dzisiejszym Nagasaki i dzisiejszych rodakach 

jakże jeszcze romantycznej ChOcho-san. Ale japonista ma 

obowiązek wspomnieć przy okazji pokrótce o wrażeniach, 

jakie wynoszą Japończycy z niektórych przedstawień Ma

dame Butterfly w Europie czy Ameryce. Ponieważ chodzi .. 



tu tylko o śmiesznostki, wypada westchnąć, aby podobnych 

wrażeń nie odnieśli z przedstawień w Polsce. Przeciętny 

Japończyk zna dobrze np. geografię swego kraju. Tymcza

sem znane są wypadki, że na scenach europejskich w oko

licach Nagasaki umieszczano dekorację przedstawiającą górę 

Fudżi, która znajduje się stąd w prostej linii o 1000 kilome

trów na północny wschód. Rażą też często naiwne dekoracje 

japońskiego domku czy źle dobrane sprzęty w jego wnę

trzu. Trudniejsza jest sprawa z kostiumami. Krój, faktura 

i kolory kimon oraz pasów obi, a takż: sposoby ich wiązania 
i noszenia przez artystów stanowią o ogólnym wrażeniu 

ze spektaklu. Oddzielny problem to obuwie, jak wiadomo -

zdejmowane przed wejściem do wnętrza domu (również 

Europejczycy je zdejmują). Fryzura kobiety-gejszy jest spe

cjalnie ułożona; nieco inne uczesania mają zwykłe kobiety, 

ale też bynajmniej nie europejskie w wyglądzie. Mężczyźni 

z owych czasów odznaczają się charakterystycznym uwło

sieniem głowy; na ogół cały przód i wierzch czaszki zgolony 

(konieczne są specjalne peruki, jakich w Europie na ogół 

brak); natomiast mnich buddyjski musi być bezwarunkowo 

„łysy jak pała" (tak się też mówi po japońsku) - tymczasem 

w Warszawie swego czasu pokazano na scenie jegomościa 

z dość bujnym rudym włosem (ależ na Boga! - wszyscy nie 

łysi Japończycy są czarni, choć dziś kobiety się farbują -

i tu moda dotarła). Ostatnim wreszcie elementem, na który 

zwróci baczną uwagę każdy Japończyk, to ruchy: chód ko

biety - drobny, częste przyklękanie i siadanie na piętach. 

W domu Japonka niemal nie stoi, na ogół właśnie klęczy. 

W tej pozycji płacze, rozmawia, wita się i żegna (przy tym 

niezbędne są umiejętne ukłony). Pewną rolę odgrywa też 

sposób odnoszenia się do dziecka. Na takie i inne manka

menty realizacji europejskich utyskują niekiedy Japończycy, 

podobnie jak Europejczyka rażą często ujęcia tematów eu

ropejskich przez nie-Europejczyków. 

W Madame Butterfly trudno chyba z dzisiejszego punktu 

widzenia dostrzec intencje moralizowania czy podsuwania 

jakiejś tezy światopoglądowej, choć w czasach Pucciniego 

może jeszcze tak było. Najważniejszym więc zadaniem 

przedstawienia jest chyba przede wszystkim uwydatnienie 

jego walorów muzycznych i wokalnych, a także możliwie 

realne ukazanie tła środowiskowego, całej japońskiej aury 

utworu. Wypada zaś, by o docenienie owej drugiej, poznaw

czej warstwy wartośĆi dzieła Pucciniego upominał się właś

nie badacz japońskiej kultury. 

Wieslaw Kotański 

~ 



„ ... Przed wystawieniem Manon, Cyga

nerii, Toski byłem bardzo podniecony 

i opery te przyniosły mi sukcesy. Tym ra

zem czułem się tak spokojny! Opera zaw

sze wzruszała mnie, kiedy czytałem ją 

przy fortepianie. W La Scali widziałem 

zarówno artystów, jak i najskromniej
szych pracowników teatralnych, którzy 

brali udział pełnym sercem w dziejach 

Butterfly. Widziałem, że i oni kochali 
moją J aponeczkę, tak jak ja ją kochałem. 

A jakżeż ją kochałem i jak ją kocham! 
Kiedy pisałem muzykę, widziałem ją 

przed sobą, małą dziewczynkę siedzącą na 
szczycie pagórka, z głową zwróconą w 

oczekiwaniu („.) Wczoraj wieczór nato
miast czułem ze sceny przewalającą się 

burzę. Lecz kocham nadal Butterfly. Pi
sałem ją z taką emocją! Nie słucham nigdy 

z przyjemnością własnych dzieł, z wyjąt

kiem może ostatniego aktu Cyganerii. Tej 

jednak opery słucham zawsze całej i znaj
duję zarówno przyjemność, jak i zainte

resowanie. Jestem przekonany, że napisa
łem najbardziej nowoczesną z mych oper. 

Tak, najbardziej nowoczesną. Być może 
są w niej braki lub przesada ... Przesada -

nie, nie, absolutnie nie! Jest cała szczera. 

Rozumiem również, dlaczego nikt nie 

powstał przeciw takiej wrogości. Butterfly 

jest operą sugestii. Raz przełamana su

gestia - czar pryska. Tumulty i krzyki 
zniszczyły tę atmosferę jasną i słodką bo

lesnego snu, który mógł ukazać żywe po

stacie i namiętności". 

Giacomo Puccini 

<Wlaroslaw Sandelewski - „Puccini", PWM 1963) 
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Gdybym w swych myślach 
ujrzala naraz postać 

ukochanego, 
a byloby to we śnie, 

nie chciałabym się zbudzić! 

Ono-no Komachi - Omoitsutsu ... 
(Zbiór „Dawne i dzisiejsze") 

* 
W czesnym świtaniem 

swe piórka bekas muska 
po setki razy ... 

I nocy, gdyś nie przyszedl, 
dziś liczba już jest duża ... 

Akatsuki-no ... 
(Zbiór „Dawne i dzisiejsze'', autor nieznany) 

• 
Zaniosło śniegiem 

drogę, i już nie poznasz, 
że tu ktoś chodził ... 

Czy ja też pod lawiną 
uczuć zniknę bez śladu? 

Oshikochi-no Mitsune - Yuki furite ... 
(Zbiór „Dawne i dzisiejsze") 
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Wacław Sieroszewski 

0-SICI 

(fragment~ noweli) 

O-Siei stała w cieniu skały; z góry pochylone nad urwis

kiem wiśnie sypały na nią śnieg swych bladych płateczków. 

Wtem, polatując wśród nich, zabujał ponad nią zwitek 

tancaku i upadł u jej stóp... Ostrożnie zerknęła na taras. 

Nikogo nie było ... Bielała na słońcu pusta balustrada, usy

pana białym kwiatopadem. A wyżej ponad nią kołysały się 

cicho w podmuchach wietrzyka piany okiści wiśniowych ... 

Wtedy upuściła rozpostarty znienacka wachlarz i wraz 

z nim podniosła poemat, zerwany zapewne z drzewa po

wietrznymi prądy. Serce w niej drżało, widziała w tym 

wróżbę dla siebie ... 
Zasunąwszy się głębiej pod występ głazu, rozwinęła pasek 

różowej, jedwabistej bibułki, na którym pięknymi literami 

nieznany poeta napisał: 

Pochyla się wiśnia nad otchlanią, 

Wschodu slońca nęcą ją szkarlaty, 

Lazurowe fale morza mamią, 
Wiatrów cieplych wabią aromat11 ... 
Plyną na dól wiśni lz11 pachnące, 
Chmurą bialą plynie w przepaść kwiecie ... 

Lecz przepaści jej listeczki drżące 
Nie zapelnią przenigdy na świecie ... 

O-Siei przestała dyszeć. Zdawało się jej, że płynie gdzieś 

z chmurą kwiatów po przestworzu ... Ocucił ją kamyk ska

czący po ścianie urwiska, widocznie strącony przez ukrytego 

widza. Ruchem bezwiednym zwróciła w tę stronę oczy. Za 

złomem granitu, oparty skronią o jego grań, stał Kę-dziro 

i patrzał na nią. żrenice ich znowu skrzyżowały się ze sobą 

utonęły w sobie na króciutką chwilę. 
Dziewczyna odwróciła głowę. 

Zasypiała w gorączce, w malignie ... budziła się bez woli 

siły ... 
I tak było co noc. 
Aż razu pewnego młoda kobieta wstała nagle od boku mę

ża, półnaga, owinięta zaledwie czerwonym płatem dookoła 



bioder, i błędna ominęła cichutko śpiącą w kuchni służącą, 
wygrzebała spod popiołu przygaszonego ogniska węgielek 
i zawinąwszy go w smolne wiórki cedrowe, wetknęła pod 
okap dachu ... 

Po czym pośpiesznie wróciła i legła niepostrzeżenie na 
małżeńskiej pościeli. 

Krwawa łuna rozwidniła rychło papierowe szyby. 
Krzyk nocnych stróży i łoskot ich grzechotek rozbudził 

nareszcie i Goto ... 
- Wstawaj, wstawaj !„. O-Siei... Gore!... -wołał, wraca

jąc z sieni. 
- Hej, trzymaj„. łapaj„. podpalacz!.„ - krzyczano tym

czasem na zewnątrz. 
O-Siei w leciuchnym nocnym kimono wypadła na balkon. 

W świetle pożaru spostrzegła gromadkę ludzi, szarpiących 
ciemną postać. Poznała twarz, oczy ich spotkały się z sobą. 

- Ludzie, puścić!... To ja!... -zawołała, wyciągając ręce. 
Nikt jej nie słuchał. Tłum uprowadził winowajcę na roz

kaz jej męża i zniknął w ciemnościach nocy. 

W wielkiej szopie starego sądu siedział sędzia za stołem, 
mając po obu bokach pisarzy. Cichy tłum po brzegi wypeł
niał salę. Gdy wprowadzono Kę-dziro, gniewny szmer prze
leciał po widzach jak poszum burzliwy. Sędzia uciszył go 
ruchem wachlarza i zaczął badanie. 

Obwiniony nie odpowiadał na zadawane pytania, nie odpo
wiadał i nie wyrażał skruchy, gdy sędzia wyrzucał mu, iż 
przez swą zbrodnię mógł znowu unieszczęśliwić tysiące 
ludzi. 

- Dlaczego uczyniłeś to?„. Dlaczego?„. WyUumacz powód 
twego postępowania„. Wszak niegdyś ratowałeś pogorzelców 
z narażeniem własnego życia?!... Wszyscy to pamiętamy„. 
Kę-dziro milczał i szukał oczami po sali. Sędzia wiódł 

wzrokiem w ślad za nim. 
Wtem wejrzenie oskarżonego spotkało się z wejrzeniem 

kobiety, siedzącej w pierwszych rzędach„. 
Kobieta powstała i przecisnąwszy się przez tłum, padła 

twarzą przed stołem sędziego. 
- Jam winna„. Podpaliłam dom!„. 
- Ty„. Ty?„. kto jesteś? 
- O-Siei, żona Goto-si. 
- Nieprawda„. Ona obłąkana!.„ Spała spokojnie koło 

mnie„. Ona obłąkana!... Straciła zmysły w nieszczęściu! 
Dawno to spostrzegłem!.„. -wołał krzykliwie Goto-si. 

Sędzia znów uczynił znak wachlarzem. 
- Opowiedz, O-Siei, jak było.„ 
O-Siei odjęła od zapłakanych oczu rękawy i zaczęła ci

chym głosem: 
- Zlituj się nade mną, o panie! Zaiste, nie śmierci się lę

kam, lecz wstydu.„ Pozwól mi umrzeć w milczeniu„. Wierz 
mi, że ten człowiek nie więcej winien, niż winien szczyt 
Fudżi-jamy, że chmury oń się czepiają„. 

- Dlacz.ego więc milczy?.„ Jest w tym zagadka„. I będzie 
skazany, jeżeli nie opowiesz wszystkiego szczerze, O-Siei!... 

- W świątyni, gdzie ukryliśmy się po wielkim pożarze, 
spotkałam go„. - zaszeptała rwącym się głosem po krótkim 
wahaniu. - Wiecie, że uratował mię.„ Pokochaliśmy się„. 
Na schadzkach tajemnych krwią palców serdecznych spisa
liśmy klątwy, że do siebie jedynie należeć będziemy„. I ssa
liśmy krew na potwierdzenie przysiąg„. Ale pierwej, niż 
zdołaliśmy umocować nasze wei.głowia, ojciec wybudował 
dom i zabrał mię„. 
Odtąd nie miałam wieści o Kę-dziro„. Myślałam, że mię 

zapomniał lub nigdy nie kochał, że słowa jego były pustą 
i złudną igraszką„. Myślałam, że zamążpójście uciszy ból 
mego serca„. Pisałam wreszcie listy - nie odpowiadał. Pod
paliłam więc dom, aby znów znaleźć się w świątyni.„ 
Tłum milczał. Płakał Kę-dziro. Posępnie patrzał na żonę 

stary Goto-si. 
- A ty, młodzieńcze, po co byłeś tej nocy w ogrodzie 

Goto-si? 
- Głosem fletu wabią jelenia na strzał!„. Co noc od chwi

li, gdy uprowadzono ją ode mnie, błądziłem dokoła jej do
mu„. Gdy wyszła za mąż, błądziłem z rozpaczą dokoła domu 
jej męża„. 

Blada twarz O-Siei zajaśniała jak promień wśród chmur. 
Nieznacznie wyciągnęła cienki sztylecik i zanurzyła go poni
żej gardła, szepcąc: 

Lecz przepaści jej listeczki drżące 
nie zapelnią przenigd11 na świecie„. 

Waclaw Sieroszewski- „Nowele" 
(Wyd. Literackie, Kraków 1961) 
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TRESC OPERY 

AKT I 

Młody porucznik amerykańskiej marynarki wojennej, Pin
kerton, kupił uroczy domek wśród drzew jabłoni, na jed
nym z pagórków, okalających portowe miasto Nagasaki. 
Dziś właśnie ma poślubić młodziutką gejszę ChOchO-san, 
zwaną również Butterfly. Slub ten, zawarty według ja
pońskiego prawa, nie nakłada na oficera żadnych obo
wiązków. Może on bowiem w każdej chwili porzucić żonę 
i wziąć sobie inną. Pinkerton traktuje ten związek jako 
jedną z wielu swych przygód miłosnych. 
Zaprzyjaźniony z porucznikiem konsul amerykański prze

strzega Pinkertona, aby nie skrzywdził dziewczyny, głęboko 
i szczerze w nim zakochanej. 

Nadchodzi Chocho-san w towarzystwie przyjaciółek. Jej 
szczęście nie zna granic. Chcąc silniej związać się z ukocha
nym, przyjęła jego wiarę. Nikt o tym jeszcze nie wie, ale 
gdy tajemnica się wyda, wszyscy odwrócą się od niej z nie
nawiścią i wzgardą. Pinkerton jest wzruszony. Uspokaja 
dziewczynę i zapewnia ją o swej miłości. Nadchodzą dalsi 
goście weselni. Po krótkiej ceremonii ślubu, pogodny na
strój zebranych mąci przybycie bonzy, który dowiedziawszy 
się, że gejsza zmieniła wiarę, rzuca na nią przekleństwo. 
Wszyscy usuwają się od wyklętej. Ale ChóchO-san jest 
szczęśliwa. Wierzy, że miłość Pinkertona zastąpi jej rodzinę 
i przyjaciół oraz osłoni przed gniewem bonzów. 

AKT II 

Od odjazdu Pinkertona minęły trzy lata. Butterfly ocze
kuje jego powrotu wraz z synkiem, który urodził się pod 
nieobecność ojca. W domu panuje, troskliwie przez ambitną 
Butterfly ukrywany, niedostatek. Zjawia się pośrednik mał
żeństw, Goro, ten sam, który przed laty poznał ją z Pin
kertonem. Widząc, w jak ciężkiej sytuacji znajduje się wy
klęta Butterfly, proponuje jej małżeństwo z bogatym księ
ciem Yamadori. Oświadcza jej przy tym, że Pinkerton ją 
porzucił. Wiadomość tę potwierdza również konsul, który 
przybywa razem z Goro, by przeczytać jej list Pinkertona. 
Z listu wynika, iż Pinkerton ożenił się z Amerykanką i że 
niebawem przyjedzie do Nagasaki, aby zabrać synka, któ
rego chce adoptować. Butterfly jest jednak pewna, iż mąż 
zobaczywszy dziecko, pozostanie przy niej na zawsze. 

Strzał armatni zapowiada przybycie do portu okrętu wo
jennego, na którym służy Pinkerton. Butterfly ozdabia po
kój kwiatami. W kimonie, które miała na sobie w dniu ślu
bu, oczekuje wraz z synkiem przybycia ukochanego. Za-
pada noc. 

AKT III 

Butterfly spędziła bezsenną noc na oczekiwaniu. Znużona 
udaje się na spoczynek, zlecając wiernej Suzuki, by natych
miast powiadomiła ją o przybyciu Pinkertona. 

Nadchodzi Pinkerton w towarzystwie żony i konsula. Su
zuki bez trudu domyśla się całej prawdy. Gdy po odejściu 
Pinkertona powtarza swej pani jego zlecenia, Butterfly ma
jąc na względzie przyszłość dziecka postanawia je oddać oj
cu, sama zaś popełnia harakiri. 

STANISLAW BĄKOWSKI - PROJEKTY KOSTIUMÓW 
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SUJET de !'OPERA 

ACTE I 

Pinkerton, un jeune lieutenant de vaisseau de la marine 
militaire americaine, vient d'acheter une maisonnette char
mante sur les collines ombragees de pommiers, qui entourent 
la ville et le port de Nagasaki. Le jour meme, il doit 
epouser Chocho-san, une jeune geisha nommee aussi But
terfly. Ce mariage conclu selon la loi japonaise n'entraine 
aucun engagement pour l'officier, qui a le droit d'abandon
ner sa femme quand il lui plaira, et d'en prendre une autre. 
Pinkerton regarde cette liaison comme une amourette entre 
les autres. 

Le consul americain, un ami de Pinkerton, l'exhorte a ne 
pas leser la jeune femme qui l'aime d'un amour sincere 
et profond. 

Chóchó-san arrive en compagnie de ses amies. Son 
bonheur est sans bornes. Pour se rapprocher encore davan
tage de son aime, elle vient d'embrasser sa foi. Personne 
n'en sait rien encore, mais lorsque la nouvelle sera connue, 
tous se detourneront d'elle avec haine et mepris. Pinkerton 
est emu. Il oonsole Chóchó-san et l'assure de son amour. 
D'autres invites arrivent, une courte ceremonie de mariage 
a lieu. L'ambiance de serenite et d'insouciance est troublee 
par l 'arrivee d'un bonze qui maudit Chochó-san ayant ap
pris, qu'elle a abjure la religion de ses peres. Tous abandon
netlt la maudite. Mais Chóchó-san est heureuse. Elle croit 
fermement que l'amour de Pinkerton lui tiendra lieu de 
familie et d'amis et qu'il la defendre contre la colere des 
bonzes. 

ACTE II 

Trois annees se sont ecoulees depuis le depart de Pinker
ton. Butterfly attend son retour avec un fils qui est ne 
pendant l'absence du pere. Ambitieuse, Butterfly s'efforce 
de cacher l'indigence dont elle souffre. Arrive Goro, l'agent 

. r 

marieur qui jadis lui avait fait connaitre Pinkerton. 
S'aper cevant de la situation desesperee de Butterfly 
maudite, il lui propose le mariage avec le riche prince 
Yamadori. Il lui fait savoir aussi, que Pinkerton l'a 
abandonnee. Cette nouvellle est confirmee par le consul, 
qui vient avec Goro voir Butterfly pour lui lire une lettre 
de P inkerton. Il s'ensuit que P inker ton a epouse une 
Americaine et qu'il ne tarder a pas de venir a Nagasaki 
chercher son fils, qu'il a l'intention d'adopter . Butterfly, 
cependant, est persuadee, que P inkerton r ester a pour tou
jours avec elle · apres avoir vu son enfant. 

Un coup de canon annonce l'arrivee au port du batiment 
de guer re sur lequel Pinker ton est officier . Butterfly decore 
de fleurs sa chambre. Habillee du kimono qu'elle avait le 
jour de son mariage, elle attend avec son fils l'ar rivee du 
bi.en-aime. La nuit tombe. 

STANISŁAW BĄKOWSKI PROJEKTY KOSTIUMÓW 
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ACTE III 

Butterfly a passe a attendre une nuit sans sommeil. Eile 

s'eloigne pour prendre du r epos et enjoint a la fidele Sou

zouki de lui faire savoir des que P inkerton sera arrive. 

P inkerton arrive en compagnie de sa femme e t du consul 

e t Souzouki devine sans p eine la verite. Apres le depa r t 

de Pinkerton, elle repete son message a sa maitresse. 

Soucieuse de l'avenir de !'enfant, Butterfly decide de le 

confier a son pere, puis elle se donne la mor t par hara-kiri. 
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