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TURA N DOT WYSCIG ZE SMIERCIĄ 
„ GODZINA Z A GODZINĄ MYŚLĘ 
O TURANDOT ... " 

K ompozycja Turandot wypełnia ostatnie czte
ry lata życia Pucciniego. Okres ten obfitu je za
równo w momenty entuzjazmu i gorączki twór
czej , jak i w chw ile całkowitego zniechęcenia . 

Kompozytor wiele obiecywał sobie po tym no
wym dziele i u ważał je za koronę swej twór
czości. Na pól roku przed śmiercią pisał do Ad a 
miego: „ Godzina :::a godziną, minuta za minutą 
myślę o T urandot , i wszelka muzyka, jaką do
tąd napisał em, wydaje mi się f ra szkq i cora z 

mniej mi s ię podoba". 
Nową operę pis ał j uż nie w T orre del Lago 

(gdzie w pobli żu jego willi wzniesiono fabrykę, 
której dym i hałas zatruwa! mu życie), lecz w 
pobliskim Via reggio. P ierws ze szkice Turando• 
pochod zą z września 1921. Na Boże NarodzeniP 
tekst . pierwszeĘo aktu by! gotów, a w lipcu 1921 
praca była już tak zaawansowana, że kompozy
t or mus ia ł p:magl ać swych współpracowników 
do pisania pozo stałych dwóch aktów . W grud
niu 1923 akt drugi byl już naszkicowany i .kom
pozytor mógł przystąpić do jego instrumentacji. 

W lutym 1924 Puccini począł odczuwać ból 
gardła. Pochłon ięty pracą nad operą, nie przy
wiązywał do niego większej wagi i był przeko
nany , że chodzi o przejściową tylko dolegliwość . 

We wrześniu 1924 T oscanini , m ianowany dyrek
torem artystycznym La Scali, złożył Puccinie
mu wizytę w Viareggio i mia! możność zapoznać 

się z nową operą. Premierę wyznaczono na wio
snę 1925. 

„W TYM M I EJSCU ŚMIERC 
PRZERWAŁA PRACĘ K OMPOZYTORA" 

Niestety, los pokrzyżował jego plany. Ból gar
dła nie tylko nie ustępował, lecz stawał się co-

raz bard ziej dokuczliw y . Kompozytor zdawał 

sob ie sprawę, że jest ciężko chory, ale nie znał 

t ragicznej prawdy i ł atwo dal się nakłonić na 
podróż do Belgii „w celu zba dania p rzez spe
cjalistę"' , a w rzeczywistości - o czym wiedzia 
ła ty lko rodzina - na leczenie rad iologiczne. 
O stanie fizyczny m i moralnym Pucciniego 
świudc:cą następujące słowa listu pisanego do 
Adamie go: „Przeżywam str aszliwy okres. B ól 
gard:a męczy m n ie, Lecz bardziej moralnie n i:? 
fizycznie ( ... ) C::y będą m nie operować? Czy wy
leczą mnie? Czy znajdą r atunek? Tego, co jest 
- nie mogę już dłużej znie ść. T urandot na mniP. 
czeka ( ... ) Po powrocie z Brukseli wezmę się do 
pracy". 

Przed podróżą do stolicy Belgii P uccini spo
tyka się raz jeszc ze z T0scaninim w Mediola
nie, dyskutując szczegóły wysiawienia Turandot. 
Prosi, b~ w przypadku gd yby nie było m u są

dzone ukończyć operę, została ona wystawiona 
n ie doko1iczona .i a by ktoś oznaj mił publicznoś

ci: „ W tym miejscu śmierć przer wa/a pracę 

k ompozytorowi". 

W dniu 4 l istopad a Puccini udaj e s ię d o Bruk
~eli. Zabiera ze sobą szkice duetu miłosnego i 
finału o.pery, mając nadzieję wykończyć ją w 
czasie pobytu w k linice. Podczas podróży mę
czą go silne k rwotoki, jednak przyby cie do kli
niki i opieka lekarska przynoszą mu ulgę . 24 
listopada w chodzi na salę opera cyjną. Operac-
ja trwa .ponad trzy i 1pół godziny . Los kompozy
tora trzyma w szystk ich w napięciu. K ról bel
gijsk i Alfred codziennie informuj e się o zdro
wie znakomitego muzyka, a ambasador włoski 
i nuncjusz papieski są stałymi gośćmi w klini 
ce. Wszystko za powiada się jak najlepiej. 

Niespodziewanie 28 listopada nad chodzi po · 
gorszen ie. Puccini przechodzi straszliwe tort ury 



Ostatk iem si l p isze na skra w ku papieru : „Czu
ję się gorzej niż wczoraj - pie k ło w gardle -
j estem bl is ki omdlenia - dajcie m i świeżej wo
cly". O god zinie czwartej nad ranem w dniu 29 
listopada serce kompozytora przestaje bić . 

PRAPREMIERA 

Za danie dokoń czen ia Turandot na podstawie 
po.zost awionyc h przez kompozy,tora szkiców 
otrzyma ł , za s ugestią Toscaniniego, Franco Al
fano. P remiera odbyła się 25 kwietnia 1926 roku 
w mediolań skiej L a Scali. Zgodnie z życzeniem 

kompozyt ora , dy rygujący operą Arturo Tosca
nini przerwał p rzedstawienie w miejscu, w któ
rym Puccini zostawi ł partyturę nie doko1'lczo
ną, i wśród glębok iego wzrus zenia obecnych oś
wiadczył: „ T u taj kończy się dzieło, nie dokoi1. 
czone pr zez Mistrza na skutek j ego śmierci". 

„ Kurtyna opada powoli - pis1ze następnego 

dnia Arna ldo Fraccaroli w „Corriere della Se
ra., - Toscan ini schodzi z podium i znika, a 
wówczas z mil czącej sa!i wybucha okrzyk: Vi
va Puccin i! W szyscy powstają z miejsc. Okrzyk 
powtarza się. W ykonawcy pięć razy zostają wy
wołani n a proscenium, a Toscanini staje si~ 

przedmiotem owacji w imię Mistrza, który zmarl 
i po wrrir>il do nas' ). 

„NAJWIĘKSZE I NAJBOGATSZE 
ARCYDZIEŁO" 

Puccini uwa ża ł Turanclot za najwybitniejsze 
os iągn ięciP. s wej twórczości. Tego sam ego zdania 
jest naj poważniej szy jego biograf, lVIosco Car
ner . Nie wa ha s i ę on uznać Turandot za „naj
większe i n ajbogatsze arcydzieło Pucciniego". 

Jest to ocz.vw i ś cie wyra z osobistego przekona
nia, poparty jednak rzeczową argumentacją , 

opartą na do\: ladnej analizie wszystkic h aspek
tC1w opery. 

Nie ulega wąt pliwości, że w Turandot Pucci
ni obj awił swoje możliwości twórcze w sposób 
naj rozleglejszy i najgłębszy . W żadne j z pop-

rze dnich oper nie wykazał takiej s iły i potęgi 

wyrazu , tak bogatej skali środków artysłycz

nych. Poszedł tu również zupełnie nowymi dro
gami. I chociaż wystawienie Turandot połączo

ne jest z olbrzymimi trudnościami techniczn-0-
insceniza cyjnymi, reżyse.rsk<im i , aktorskimi i mu
zycznymi, których przezwycięże n ie leży tylko w 
:nożliwościach wielkich teaitrów, jednak w bie
żącej statystyce wystawień oper Pucciniego Tu
randot znajduje s ię na czwartym miej scu, pe 
Butterfly, Cyganerii i To sce. 

W ŚWIECIE BAŚNI, ZYCIA I POEZJI 

Tematyka Turandot jes t całkowitą nowością . 

Puccini po raz pierwszy zwraca s ię d o świata 
ba~n i i wybiera temat szc zególnie pociągający 

zar6wno romanty'ków, jak i kompozytorów dzi
sie jszych, a mało mający wspólnego z estetyką 
weryzmu (j est rzeczą charakterystyczną, że tłu

maczenia niemieckiego szrtuki Gozziego dokonał 
sa m Fryderyk Schiller, a pierw szy m kompozy
torem, którego zainteresowała T urandot, był 

twórca niemieckiiej opery romantycznej Carl 
Maria von Weber). Mimo to temat par e ece
llence fantastyczny umiał Puccini przepoić pier
w ias tkami prawdy życiowej i głębokiego uczu
cia, tak charakterystycznymi dla ogólnej linii 
jego twórczości. Baśń Gozziego o okrutnej chiń
skie j księżniczce, która pod ożywczym tch~ie

niem miłoś·ci. przekształca się w istotę czującą 

i lu dZJką, była tematem, w któ rym kompozytor 
znalazł wszystko, czego szukał. Była tam i fan
tazja , i r ealizm, i dramat, i poezja . 
Treść libretta różn i .s ię <>d dramatu Gozziego. 

Najwięk szym przeks·ztałceniom uległa postać 

Li u - w szt uce Adelma, •córika króla tatarskie
go, niewolnica i powiernica Turandot ; odrzuco
na, intryguje p rzeciwko Kalafowi, i to Turan
dot okazu je jej łaskę, wy.syłając j ą po prostu do 
rodzinnego kraju. · 

Temat Turandot jest fascynujący, ale i bar
dzo trudny . W akcji spotyka my e le menty dra 
matyczne, liryczne, a nawet komiczne (f.igury 

t 

t r..zech ministrów - Ping, Pang i Pong) . Do nich 
dochodzi jeszeze egzotyczne t lo. Ponadto czas 
pisania opery przypadł j uż na koniec pierwsze
go ćwierćwiecza obecnego stulecia, i kompozy
tor zm.lazł się w obliczu nowych, nie znanych 
przedtem problemów techniki muzycznej, nad 
którymi nie mógł przejść do porządku dzienne
go. Z tych powodów musdał on w T urandot zmo
bilizować wszystkie s we siły i dać maksimum 
swych możliwości jako artysta. 

MUZY CZNA EGZOTY K A 

Podobnie jak w poprzednich operach, Pucci
ni okazał szczególną troSlkę w odmalowaniu 
właściwego. tła lokalnego. Analogiicznie jak w 
przypadku Butter fly i Dziewczęcia z Zachodu 
kompozycję opery poprzedziły drobiazgowe stu
dia n ad muzyką chińską, 

W Turandot spotykamy niektóre oryginal
ne melodie chińskie, jak na przykład temat w 
wykonaniu głosów chl<>pięcych, k tóry towarzy 
qy pojawieniu się księżnic:ziki w I akcie. Są 

też tematy własnej inwencji kompozytora, lecz 
naś~adujące cechy stylistyczne chi i'lskie j muzy
k; i wreszcie spotykamy muzykę „europej ską ", 

g<tzie k oloryt egzotyczny został osiągnięty czy 
sto intuicyjnie - dzięki odpowiedni12 j harmo
nizacji, rytmice luh instrumentacji. 

PRZEPYCH INSTRUMENTACJI 

.'1.bsolutne mistrzostwo cechuje szatę instru
mentalną opery. Pod względem prze pychu barw 
dźwiękowych Turandot nie tylko przewyższa 

wszystkie inne party tury Pucciniego, ale sta 
i10wi z całą pewnością jedno z najba rd zie j god
nyd1 uwagi dzieł naszego stulecia. Zestaw in 
strumentalny opery obejmuje właściwie dwie 
orkiestry, z których druga, zależnie od okolicz
ności", występuje na scenie lu b za s cer:ią. A par
tytura obtitu je w urzekające w prost efekty ko
lory styczne. Wystarczy zacytować inwokację do 

księżyca w I a kcie, marsz chiński w II akcie 
oraz czarujący początek III a ktu, ilu strujący 

nadejście świtu, -a u w iei'lczony sławną a ri ą Ka 
lcifa „N iech nikt nie śpf'. 

... POTĘŻNE CH ÓRY 

W żadnej z poprzednich oper nie używa Puc
cini chÓrów na tak wielką ska lę . Chór jest jed
nym z bohaterów Turando.t, wyraża myśli, uczu
cia i nastroje lud u pekiń~iego. I tak widzimy 
tłum żądny uczestniczenia w makabrycznym wi
dowisku egzekucji księcia perskiego, oczekują

cy ze zniecierpliwieniem wschodu księżyca -
sygnału rozpoczęcia egzekucji; chwilę późnie.i, 

1.en sa m tłum, ujęty młodym wiekiem i godną 
postawą księcia, topnieje jak wosk, wyrażając 
współczucie dla skazanego, domagając się dla 
niego łaski i złor zeczy Turandot, gdy ta ła sk i 

odmówi . W III akcie wi dzimy lud otwarcie sy m 
patyzujący z Kalafem i bardzie j może zan iepo
k<>jony o wynik jego prób.y ni L on sam. Aby 
z.naleźć podobnie ws.pan i ałe karty chó ra lne w 
nowsze j l itera turze operowej, trzeba by by ło od
walać się chyba tylko do Borysa Godunowa Mu
sorgskiego. 

. .. N IEZRÓWNANI BOH ATEROWIE 

Rów!liP znakomicie umiał Puccini wniknąć 

v.; µsycliologię poszczególnych osób dramat u. W 
o;:;erzv nie ma postaci bezba r wnych czy mało 

mówiącyc'.!. Nawet postaci epizodyczne mają 

swoją fizjonomię. 

Najpiękniejszą i naj głębiej odczutą postacią 

opery jest nie ks ię żniczka T urandot, lecz L i u. 
Jest niewolnicą T\imura i kocha Kalafa. Jej mi ·· 
łość to uczucie nieśmiałe i pokorne, bez jakich
kolwiek złudzeń ani nadziei, ale stanowiące 

wprost treść je j życia. We wzruszającej a r ii 
„Ty, od której wionie chłodem", wyjaśnia dum
nej księżniczce, że czyni ofiarę ze swojego ży

cia, aby zapewnić zwycięstwo ukochane mu. 



CARLO GOZZ! 

W literaturze włoskiej Carlo Gozz i prezentuje 
su; jako autor godny uwagi, jednak tradycyj 
nie uważany za prze ciętnego. Podczas swego dłu
gi ego :: y cia ( 1720-1806), s tworzył dzieło niez
u;y k l e róż norodne i bogate: sztuki teatralne, po
ematy saty ryc zne, ese je o j ęzyku włoskim, pa
miętniki . Zas!ynqł :: ciętych polemik przeciw
ko swym znany m ryw alom ja k Chiari czy Gol
doni, przeciwk o wpływowym zwolennikom re
w olucji francuskiej. Był zagorzałym obrońcą 
idei, zasad, a pr::ede wszystkim struktury soc
j olnej, z którą jako wenecki arystokrata czul się 

silnie związany. 

Niedoceniony, niemal zapomniany w ojczyź
n i e, Go zzi zostaje odkryty w Niemczech i Fran
cjz. Jest w ty ch krajach nie tylko tłumaczony , 

l ecz naw et naśladowany (w 1802 r. Schiller adap

tuje j ego „Turandot"). 
Przez niektórych historyków Literatury Gozzi 

uw a: any jest za prekursora romantyzmu. Zda -
111 em F. 1-I orna, w yprzedzi! on o cale pó ł wie
k u dramat romantyczny, ukazując w swych sztu
k ach wszystkie aspekty życia, mieszają c komizm 

;: tragi::mem i cudownością. 

Zamiłowanie do ob serwac j i pozwoliło au
tcr owi „Turandot" stworzyć w swych utworach 
postaci bardzo różnorodne, frapujące swą praw
dz-iwością. Jego sztuki ukazufq walkę ludzkich 
namiętności. Na]cz~ściej jest t o miłość w naj
różniejszych swych odcieniach : synowska, bra
terska, małżeńska. I tak w „Le Co r beau" („Kruk" ! 
miłość między mężc.zyzną i k obietq jest w kon
f likE:ie z mi!ością braterską; w „Turandot" 
z pychą , w „L'Oiseau vert" („Z iel ony ptak") -
:: mądrością. Nie zawsze pr::ec i wnikami są 

uc::ucia, bywają nimi także r ea lne i stoty, nale
::ące do świata Ludzi lub baśni („Kobieta 

u:ąż") . 

Utwory Gozziego przepełnione są tajemniczoś 
cią, cudownością, magią, wszechob ecnością si l 
nadprzyrodzonych. Pośród tych utw o1·ów „Tu
rundot" jest swego rodzaju wyjątkiem . Gozzi 
ch ciał odejść w niej od . cudowności. W tej opo
u. ieści opartej na legendzie W schodu akcja roz
gTywa s ię bez ingerencji sił magi cznych, ale au
tor nie potrafi w pełni wyzwolić się od wpły
u.·ów irracjonalnych. Sztuka przepełn iona jest 
P1 ze znaczeniem równie fanta st ycznym jak to, 
k tóre spotykamy w jego utw orach o tematy
ce· magicznej. Wszystko jest tu tajemnicze, nie 
u zasadnione, jak choćby decy::ja Turandot poś 
l u bienia jedynie księcia, który potrafi rozszyf
rować jej zagadki, rozkaz ścinania wszystkich, 
któ rym się tego nie udało dokonać, narodziny 
miloś ci Kalafa do księżniczki, czy wreszcie za
tajenie przez niego swego imie.nia. Następstwo 
wydarzeń jest również naznaczone przez tajem
nicę, która aczkolwiek nie jest pochodzenia nad
naturalnego, to wywołuje sytuacj e dramatyczne 

r ównie mocne i silne. 

I ciekawe, że właśnie „T·urandot", ta sztuka 
pozbawiona cudowności, była i j est najbardziej 
u.znaną i zauważaną pośród innych utworów 
Carlo Gozziego. Publiczność jest u w iedziona jej 
C[;zot ykq, niezwyk łością i patetycznością sytu

acji. 
Danuta Malarewicz 

I 
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PIOTR NĘDZYŃSKI 

TRADYCJE WYKONA W CZE „TURANDOT" 

„ Turandot" , chociaż przez znawców uznawa 
na jes t zgodn ie za arcydzieło, wśród tak zwane j 
„szerokiej publiczności" nigdy nie osiągnęła po
pularności trzech najczęściej wystawianych oper 
Pucciniego: „ Cyganerii'', „Toski" i „ Madame B ut 
terfly:'. A przeci eż niie ustępuj e im ani pod 
względem bogactwa śpiewnych melodii , nasy
cc>nych typowo ,,ipuccinawskim" li ryzmem, i tym 
barwniejszych, że dodatkowo przyprawionych eg
zotyką wypływa.jącą z baśniowego, ch i ńs k iego 

tematu, ani rpod względem efektowności parti i 
wokalnych. P nzyczyna stosunkowo rzadkiego po
jawiania się tej opery w repertuarze teatrów le
ży po stronie trudności wykonawczych, i to tru
dności dwojakiego rodzaju. Po pierwsze - na 
wys·tawienie „ Turandot", w które j wyraźni e za 
znaczają się przecież elementy rodem z gran d 
opera, mogą pozwolić sobie tylko teatry duże, 

dysponujące rozległą sceną z odpowiednim za
pleczem technicznym, a >także licznym chórem i 
dobrą orkiestrą. Po drugie zaś - niełatwo jest 
znaleźć ś piewaczkę izdolną w pełni sprostać wy
maganiom stawianym przez krótką wprawdzie, 
ale wyjątkowo forsowną partię tytułową . Cho
dzi bowie m o sopra n dramatyczny o specyficz
nych właściwościach, a mianowicie odznaczają

cy się potęgą brzmienia i blaskiem w całej ska 
li, ale zdolny przede w szystkim do czę

stego operowa nia w wysokim r ejestrze, szcze
gólnie w te j pa rtii przez Pucciniego ekspono
wanym. Do tego dochodzą jeszcze problemy eks

_presji dramatycznej: umiejętność przekonujące 

go ukazania przemia ny zimnej i okrutnej k s ięż 

niczki w kochaj ącą kobietę. 
Tenorow a partia Księcia Ka lafa prze dstawia 

n ieco mnie jsze trudności. Wprawdzie i w niej 
stosunkow o często pojawia j ą si ~ n'ljwyższe 

dźwięki (dwukrotnie „c" dwukreślne w akcie II 
- w tym jedno fakulta tywne - a także „h" w arii 

„ Nessun clorma" or az liczne wysokie ;,b" i „a" ), 
a jej wy kona wca powinien łączyć ciepłe brzmie
nie głos u i gi ętkość frazy - cechy charakterys
tyczn e dla t enora lirycznego - z mocą i blas
kiem ten orów bohaterskich, j ednakże nie jest 
ona w tym stopniu nietyipowa, co partia. tytu
ł owa . Powinien ją po prostu śpiewać t enor z 
gatunku lirico spinto albo tenor bohaterski o 
dobrej t echnice, podobnie jak np. Radamesa w 
„ Aidzie", l\lla nrica w „Trubadurze", Cania w 
„Pajacach", czy tytułową partię w operze Gior
dana „ Andrea Chen ier". Sam Puccini pisał po
dt,bno partię Księcia z myślą o Benjamino Gig
lim, a le zn akomity ten śpiewak dopiero pod ko
niec ka riery podjął się jej wykona nia (w 1944 
n .ku w R zymie), uważając za wsze swój głos za 
zbyt liryczny, zbyt le kki, aby j ą prawid'łowo za 
śpiewać. 

Stosunkowo naj mniej szy problem jes t z obsa 
cizeniem part ii Liu , którą może ś piewać · każ d y 

dobry sopran liryczny, podobnie jak np.Mimi 
w „Cyganer i i ". Chociaż pamiętać należy, że obok 
słodyczy i miękkości brzim.ienia - walorów nie
zb~dny c h do w ykonania trzech filigrano wych 
a rii o delikatnym rysunku frazy („ Signore as
colta" w akcie I , „Tanto amore" i „Tu che di 
gel sei cinta" w akcie III) - głos śpiewaczki 

m usi mieć także s iłę i blask, aby prze.bić s i ę 

przez duży zespół solistów, chór i orkiestrę w 
finale a k t u I. 

Prapremiera „ Turandot" w mediolańsk i ej L a 
Scali 25 k wietnia 1926 roku zapisała się ja ko 
jpden z najbardziej znaczących momentów w 
dziejach tego teatru . Dy·rygował wielki Arturo 
Toscan ini, osobisty przyjaciel Pucciniego, a 
ś piewali między innymi: Rosa Raisa (Turan
dot), Ma r ia Za mboni (Liu) i Miguel Fle ta (Ka
laf). 



' 

Maria Zamboni 
•pierwszą Liu 

* 

Szczególną satysfakcję powinno nam sprawiać, 
że .pierwszą w historH odtwórczynią partJi T u
randot była śpiewaczka pochodząca z Polski . Ro
sa Raisa była Żydówką, ur<>dziła s i ę w Białym
s1 oku w r oku 1893, a wykształciła we Włoszech, 
gdzie przez wiele lat słynęła jako znakomita od
twórczyni part-ii dramatycznych, przede ws'l.y
stkim w .operach Verdiego. Jak wspomina jej 
częsty partner, tenor Giacomo Lauri-Volpi -
miała wyjątkowo piękny głos: ciemny, ale za 
n .zem bardzo dźwięczny i nośny , odznaczający 

się charakterystyczną ciepłą wibracj ą i wielką 
intensywnością barwy. Głos jej obejmował trzy 
oktawy i był podobno dobrze wyrównany w ca
łej skali. Rosa Raisa była ,przy tym postawną, 
piękną kobietą i znakomitą aktorką . 

O Marii Zamboni wiemy stosunkowo mało, 
ale - jak wynika z popremierowych recenzji 
- była niewątpliwie dobrym sopranem lirycznym 
i zaśpiewała Liu bardzo pięknie. 

:vTiguel Fleta natomiast to jeden z najsłynniej
szyc h tenorów okresu międzywojennego - wy
kon ujący z równą łatwością repertuar liryczny 
jak bohaterski . Obdarzony był ·głosem silnym i 
pE'lnym blasku , który potrafił prowadzić z wiel
ką elastycznością, łatwo atakując wysokie 
d źwięki. 

29 kwietnia 1926 roku, a więc w cztery dni po 
mediolańskiej prapremierze, wystawiła „Turan
dot" Opera R zymska. Spiewali m.in . Bianca Sca
cciat i (Turandot) i Francesco Merli (Kalaf). 
Scacciati, pod obnie jak Rosa Raisa, była sop
ra nem dramatycznym wyspecjalizowanym w 
wy konywaniu oper Verdiego, ale w przeciwień
stwie do polskiej śpiewaczki jej głos, przy du
żym wolumenie, miał wyjątkowo jasne, przenik
liwie metaliczne brzmienie. Francesco Merli był 
natomiast typowym tenorem bohaterskim o 
ciemnej barwie i wielkiej sile brzmienia gło
s u, ale o nieco ciężkiej technice śpiewu. $wiad
czy o tym dokonane przez niego nagranie par
tii Kalafa dla włoskiej firmy Cetra. 

l 

Po Mediolanie i Rzymie kolejne premiery os 
tatni-ego dzieła Pucciniego odbyły się w Bue
nos Aires (26.06.1926), Rio de Janeiro (~ . 07.1926) , 

Dreźnie (4.07.1926), Wiedniu (14.10 .1926), Berli
nie (6. 11.1926) i Nowym Jorku (16.11.1926). Wkrót 
CE: opera· przewędrowala przez sceny prawie ca 
ł ego cywilizowanego świata. Warszawa ujrza
ła j ą po raz pierwszy w grudniu 1932 roku, a Poz
nań 11 luteg•o 1939 roku (ze Stani Zawadzką w 
partii .tytułowej, Haliną Dudicz-Latoszewską ja
ko Liu i Józefem Wolińskim w partii Kalafa). 

Wspomniana wyżej premiera w nowojorskiej 
Metropolit an Opera nie zakończyła się takim 
suk cesem, jakiego można się było spodziewać po 
znakomicie zapowiadającej się (w k~żdym ra
zie na afiszu) obsadzie. Szczególnie za wiodła 
sławna czeska sopranistka Maria Jeritza, uwa
żana w ·tym cza•sie za naj lepszą Toskę, która nie 
dawa"ła sobie ponoć rady z wysoką ' tessiturą 

part ii Turandot. Równie ostro krytykowany był 
tl:nor Gia como La ur•i-Volpi, skądinąd zreszt<\ 
znakomity śpiewak, dysponujący pięknym gło

sem i doskonałą techniką wokalną, który póź

n iej śpiewał part ię Kalafa bardzo często na róż

nych scenach, a (cokolw iek 12arozumiały) tw ier
dził nawet , że to właśnie z myśtą o n im Pucci
ni ją napis ał. W rezulta cie chłodnego przyjęcia 
„Turandot" zeszła ze sceny Metropolitan Opera 
j uż w' 1930 roku, aby pojawić się ponown ie d o
piero w 1961 ·roku w nowej, w.spaniałej insce
nizacji pod kier ownictw em muzycznym samego 
Leopolda Stok.owskiego i z tróJką r ewela cy jnych 
śpiewaków: Bir~t Nilsson (Turandot), Anną Mo
ffo (Li u) i Frankiem Corellim (Kalaf). 

Naj silnie jszy wpły·w n a tradycję wykonawczą 

par tii tytułowej w ~statniej oper ze Pucciniego 
wywarła k reacja wielkiej an gielskiej śpiewacz-

.. ki, Eve Turner. Zaśpiewała ona Turandot po 
raz pi11rwszy w londyńskiej Covent Garden w 
1928 ·roku, obejmuj ąc tę partię po Biance Sca
cciat i. Turner była wielk~m sopranem dr ama
tycznym typu wagnerowsk iego (hochdramatisch), 
toteź potęgą brzmienia oraz siłą" napięcia dra-

Eve Turneil.' 

matycznego potrafiła przewyższyć trwale 
k onkurentki. Była, przy ty:n wyjątkowo pię

kną kobietą i umiała stworzyć przekonującą po
stać s ceniczną. Jej kreacja Turandot zapisa ła 

się w historii t eatru operowego. Szcze
gólną pamięć pozostawiły po sobie przedstawie
nia z 1937 roku, gdy w czasie tzw. sezonu koro
rnrcyjnego (króla J erzego_ VI) Eve Turner , bę

dąca w szczytowej formie wokalnej , śpiewała ze 
świetnym tenorem Giovanni Mar tinellim i z 
młodą Licią Albanese, pod dyrekcją Johlł a Bar
birollego. 
Tradycję wagnerowskich sopranów kre ują

cych partię Turandot kontynuowała w latach 
powojennych inna wielka śpiewaczka, Birgit Nil
sson - od czasu swej sensacyjnej premiery w 
rr.ediolańskiej La Scali w roku 1958 mająca nie
omal monopol na tę partię na światowych sce
nach. W La Scali pal'tnerauni jej byli: Giuseppe 
di Stefano - bardzo interesujący, liryczny Ka 
laf - oraz doskonała L1u - Rosanna Car-teri. 

Z przedwojennych ins·cenizacji „Turandót" 



wąrto jeszcze wspomnieć premierę wiedeńską, 

gclzie partię tytułową śpiewały na zmianę Ma
ria Jeriha .. i Lotte Le hmann, a partię Księcia 

Kalafa - Leo Slezaik oraz nasz Jan Kiepu ra .:__ 
ten ostatni ze makomitymi r ecenzjami. Kiepu
ra śpiewał też Kalafa w La Scali w roku 1928. 
Z wykonawczy1'1 partii · Turandot •okresu mię

dzywojennego trzeba jeszcze wymienić dwie Wę
gierki: Marię Nemeth i Anne Rose lle, oraz Wło
szkę Ivę Pa.cetti i Francuzkę Ginę Cignę. W 
1940 roku w B uenos Aires zaśpiewafa Tu
randot s ławna później Zinka Milanov, ale 
bez większego powodzenia. 

Turandot należała natomiast do najwspanial
szych kreacj i „primadonny stulecia", Marii Ca
llas, w początkowym o.kresie jej kariery: w la 
tach 1948-49. Śpiewała ją w sumie 24 razy 
głównie na scenach włoskich (Wenecja, Rzym, 
Arena w Weronie, Genua, Neapol i Udine) oraz 
w 'Buenos Aires. Głos Callas odznaczał się 'w 
tym czasie niezwykłą potęgą brzmienia, sze ro- · 
kim wolumenem i blaskiem, . a jej spiew pod 
względem mistrzostwa sztuki wokalnej, bogac
t'"·a niuansów wykohania muzycznego i inten
sywnoś ci dramatycznego wyrazu był zjawiskiem 
unikalnym. 

w latach pięćdziesiątych i. szesćdziesiątych 
próbowały zdobyć sukces w partii T urandot dwie 
sławne śpiewaczki .wagnerowskie: Inge Borkh 
i Leonie Rysanek, ale be.z szczególnego powo
dzenia. Ostatnio zaś, po wycofani u się Birgit 
Nilsson, śpiewa Turandot na czołowych scenach 
sławna Hiszpanka Montserrat Caballe, sp?tY
kając się z bar dzo różnymi ocenami. Niektórzy 
twierdzą, że oczyszcza ona tę partię z „wagne
rowskich" naleciałości , przywracaj ąc jej charak
ter bardziej zgodny z duchem tradycji włoskiej 

s zkoły śpiewu, inni zaś uważają, że tylko po 
prost u niepotrzebnie forsuj e sobie głos partią , 

która ciężarem pr.zekracza jego naturalne mo
żliwości . Nie słyszałem Caballe na żywo, ale do
konane przez nią nagranie płytowe świadczy , że 

rację mają raczej ci drudzy . 

Jeśli chodzi o polonica, warito wspomnieć, że 

11ve Florencji w rok u 1951, a w Londynie na sce
nie Covent Ga rden, w latach 1953-56 śpiewała 

Tura ndot P olka - Maria K inasiewicz, o któ
reJ m estety nic bliższego nie wia domo. 

Spośród tenorów występujących w okresie po
'"·ojennym w partii Ka laf<a największe sukcesy 
zdobywali Mario del Monaco i Franco Corelli , 
- dwa potężne tenory bohaterskie, a w ostat
nim dziesięcioleciu rewelacyjny Hiszpan Pla 
cido Domingo - bodaj najbardziej uniwersalny 
tt-nor od czasów Carusa, obdarzony przy tym 
głosem wyjątkowej urody i wysokiej próby 
muzykalnością. 

Partię L iu śpiewa ły nieomal wszystkie sławne 

soprany li ryczne i li rico-spinto, jak na przyk
ład: Mafałda Favero, Rosanna Carteri, .Renata 
Tebaldi, Leontyne Price, Anna Moffo, Mkella 
F reni, Rena ta Scotto, Montserrat Caballe, Ka
lia Ricciarell i oraz nasza Teresa Żyli s-Gara 

(Metropol itan Opera, sezon 1974/ 75) . 

Montserrat Caballe 

" 

Liu - to nie::u;yk ły pomnik, jaki Giacomo 
Puccini w ustawił dziewczynie, której tragedii 
stał się mimowolnym sprawcą. 

Teresa Żyli s-Gaira (I.Jiu) 

W willi Puccinich, w Torre del Lago, :::a 
trudn iona była . .iko służąca młoda miejscowa 
wieśniaczka - D oria Manfredi. N ie jest wyklu
czone, że między niena jmlodszym ju:: ,al e ciąg

le jeszcze siejącym spustoszenie w sercach nie
wieścich „Monsieur Butterfly", a piękną Dorią 

istniała jawna obustronna sy1'9-patia, w każdym 
jednak razie nie doszło do niczego poważnego . 

Doria, nieco egzaltow ana , uwielbiała Puccinie
go jak bo:yszcze. K om7Jozytor Lubit dziewczy 
nę i :::a:::dr osna Elwira poc::ęta podejr:::ewać w 
n iej rywalkę. Wypędzita jq z domu, ro::głasza

jqc pr:::y tym na cztery st rony świata, i:: Do
ria jest kochanką jej mę:a. Poczęla nawet na
legać na miejscowego proboszcza, aby napiętno

ital z ambony Dorię jako jawnogrzes::nicę 

i spowodował jej usunięcie ze wsi (na s:::c::ęś cie 

bezskutecznie i na s:::c::ęście nie pr::ypomniano 
jej, jak sama przed laty zabrała dwójkę d::ieci 
i uciekla od · męża, by związać się z Puccinim i 
przez 20 lat potem czekać na „legali::ację"). Kom
pozytor w::ią l w obronę dobre imię d::iewczyny 
i to dolalo oliwy do ognia. Skandal był ogrom
ny, a willa w ,Torre del Lago przypominała istne 
piekło. „ 

Epil og spra.wy 'był tragic:::ny, gdy: nies:::c:::ęsna 
Doria, okryta : hańbą w oczach mieszkańców 
1L·ioski, w /POczątkaclj. następnego roku :::ażyła 

truciznę i :::marla po pięciu . dniach. Sekcja 
zwłok wykazała, że była dziewicą. Krewni Dorii 
na tej podstawie wytoczyli Elwirze proces 
o zniesławienie, groźby i maltretowanie :::mar
lej, a sąd skazał ją na pięć miesięcy i pięć dni 
aresztu i grzywnę. 

Prze.znaczenie chciało, że najbaTdziej wzru

szająca z ogromnej i niezwykle bogatej gale 

rii operowych k obiet Pucciniego L iu byla ostat 

niq, jaką stworzył, a najbardziej chwytająca za 

s~rce karta „ Turandot" ·- muzyka :'.alobna po 

:::gon ie Liu - jest ostatnią. jaka wys:::ła spod 

j~go pióra. 



Maria Callas 

Kilka słów o Puccinim. da
lekich od entuzjazmu. 

Strażnicy dobrego smaku z nie
chęcią obserwuj ą niezmienne powo
dzenie o.per P ucciniego. Wymowa 
faktów jest jednak nieubłagana . 
Nie mógł jej w swoim czasie pod
ważyć głośny antypucciniowski pam
flet wybitnego muzykologa Torre
franki, nie mogla zmienić pogardli
wa opinia Mahlera, który w Tosce 
widział jedynie „mistrzowski 

1
kicz" ; 

podobnie bez znaczenia jest desin
teresement, jakie wobec tej muzy
ki zgłosili dwaj najwybitniejsi dziś 
kompozytorzy włoscy, Berio i No
no, na łamach Nuova Rivista Musi
cale Italiana w stulecie urodzin Pu
cciniego. Fakty zaś są takie: opery 
Pucciniego zajmują .pierwsze miej
sca w . statys.tyikach reper~uarowych, 
dzieląc ten zas zczyt jedynie z opera
mi Verd iego. Dotyczy to nie tylko . 
teatrów włoskich; na przykład w 
repw-tuarze zachodnioniemieckich 
scen o.pernwych dominują bynaj
mniej nie Wagner i Strauss, a le 
właśnie Verdi i Puccini. 

Trudno jednak zaprzeczyć, że w 
kręgach m elomanów „oświeconych" , 
„wtajemniczonych", pozostających 

w bliskiej zażył0śai nie tylko z ope
rą ale i z całym obieg.owym reper
t uarem kameralnym i symfonicz- . 
nym, muzyka Pucciniego nie cieszy 
się szczególnym szacunkiem, ba, na
wet nie wypada jej lubić . Chciało

by się rzec - jedni wyolbrzymia- -
Birgit Nil ssc~: 

ją mankamenty , inni z kolei nie do
strzegają wad tej twórczości. Ale w 
przypadku Pucciniego sytuacja ma 
się chyba inaczej niż w przypadku 
każdej innej muzyki. Należałoby ra
czej powiedzieć: te same cechy, któ
re pociągają jednych, odstręczaj ą 

innych: zwłaszcza pewnego rodza
ju antyintelektuali zm manifestu
jący się w gotowym produkcie. Pu
ccini nie stawia bowiem swemu słu
chaczowi żadnych wa·rUJI1ków, n ie 
wciąga go w ż adną grę; cały swój 
ogromny kunszt muzyczno-drama
tyczny poświęca budowaniu dosko
nałej iluzji, którą słuchacz ma skon
sumować bez wysiłku, za cenę bi
let u i zaakceptowania konwencji. 
Sensualizm („kulinaryzm" - jakby 
powiedział Brecht) opery jako ga
tunku objawia się tu w formie chy
ba najdoskonalszej z możliwych i 
mało który kompozytor operowy po
trafił w tym stopniu, co Puccini, 
wciągnąć publiczność w orbitę wy
darzei'l, dziejących się n a scenie, 
unicestwić dystans (owe ukradkiem 
ocierane łzy w scenie śmierci Mi
mi, albo samobój stwa Czo-Czo.
San ... ). 

Temperamenty, którymi włada 

namiętność - oto w dużym upro
szczeniu obiekt zainteresowania Pu
cciniego jako twórcy teatru mu
zycznego. Namiętność jest tu nie
mal wyłącznym motorem działania, 

wszelkie inne motywy, racja stanu, 
honor, władza , chciwość , wierność, 

motywy, które czynią tak skompli
kowanymi niektóre libretta oper 
Verdiego, t u ulegają stłumien iu, wy
ciszeniu, wyłączeniu. Pozostaje 
owa „passione disperaia" ; muzyka 

Placido Domingo 



i śpiew podążać musi tym samym 
zmysłowym torem. Wybujały ero
tyzm Pucciniowsk ich oper (jak 
że wspaniale zarysowane postaci 
kobiece: Manon, Tosca, Mimi, Czo
Czo-San) znajduje w literatu rze o,pe -

- rowej może jeden <tylko odpowied 
nik - u R icharda Straussa - lecz 
w wydaniu bar dziej ,pastelowym, 
wyrafinowanym, dekadenckim. P u
cciniowska zmysłowość gra mocny
mi barwami, jest brutalna, pełna 

s i ły. 

* ... * 
Dzieło Pucciniego wywod zi się bezpośrednio 

z dziewiętnas.towiecznego teatru, teatru stupro
centowej iluzji. Potwierdzają to choćby źródła 

librett: sztuki dramatycme cieszące się wielkim 
powodzeniem, sprawdzone na scenach Paryża, 

Londynu, Nowe~o Jorku (Tosca Sardou, Mada
me Butterfly i The Girl of the Golden We st Da
yida Belasco). Tu dopatrywać się można także 

źródła kryzysu twórczego, jaki dotknął Pucci
niego po skomponowaniu D ziewczyny z Zacho 
du. Oto bowiem kończyła się nieodwołalnie epo
k a dziewiętnastowiecznego teatru r ealistyczne
go; również realistyczna opera znalazła się w im
pasie. 

Puccini nie miał zapewne za datków na refor
matora lub choćby eksperymentatora, jakim w 
zakresie formy operowej poz.ostał do końca Ri
chard Strauss, oo zaś całkiem pewne, nie miał 

okazji wspólipracować, fak Stra uss, z przedsta
wicielami nowoczesnych koncepcji teatralnych, 
taki mi jak Hoffmansthal i Max Reinhardt . 
Ale wiedziony dosk onałym instynktem teatra!-

nym Puccini odniósł · s ukces zarówno w gatunku 
„operowej noweli '', jak i symbolicznej baśni 

muzycznej; ten sam instynkt zapewne podpo
wiedział mu, że dziewiętna stowiecznego drama
tu muzycznego nie da s ię utrzymać przy życiu. 

* 
Puccini należał do generacji kompozytorów, 

która przeżyła swoją epokę, których przyspie
szony pęd czasu w pierwszym ćwierćwieczu na
szego st uleci a usunął poza nawias rodzącej się 

nowej mu zyki. Puccini nie wyznaczał „nowyc.h 
szlaków", nie „torował dróg". Wierny pozostał 

estetyce dźwiękowej, w której „narodził się" 

jako kompozytor. Bacznie · jednak śledzi·ł n owe 
ZJawiska, interesowała go cud za m uzyka; Wag
ner, Verdi, Massenet, Deb ussy, Strauss, S tra
wiński, nawet Schoenberg (podobno dopr.owa 
dził do wykonania Pierrot lunaire w Wenecji). 
Asymilował to i przetwarzał we własny id iom, 
jeden z najbardziej oryginalnych i charakterys
tycznych idiomów późnoromantycznej m uzyki. 
Oczywiście język ten ulegał stałej ewolucji, sto
pniowo harmonia i orkiestracja uzyskiwały wię

kszą autonomię, by dojść do maksymalnego sto
pnia komplikacji w Gianni Schicchim i Turan 
dot. świadomy swojej wartości nie próbował 
jednak dogonić młodszych. Nie pozostawił też 

kontynuatorów, uczniów, „szkoły ". Młodsi kom
pozytorzy, tzw. „Generazione'80" - Pizetti, Ma
lipiero, Casella - odcięli się zresztą od Pucci
niego poprzez pamflet związanego z nimi Tor
refranki. T en ostatni prorokował Pucciniemu, 
że za pięćdziesiąt lat nikt nie wspomni jego 
oper. Jak na ironię, sam się „uwiecznił'', jako 
j0den z najbardziej złośliwych zoilów w histo 
rii krytyki muzycznej. 

Olgierd Pisarenko 

ST RE SZCZ ENIE 

Akt I 
Księżniczka Turandot, córka cesµrza chiń~ kie 

go, złożyła ślub, iż wyjdzie za mąż tylko za te
go, kto da traf ne rozwiązanie trzech zagadek, 
jakie ona mu postawi. Jeśli próba s ię nie uda 
- pr etendent poniesie śmierć z ręki kata. Ta 
ki wlaśnie l os spotyka więc księcia perskiego. 
Wśród tłumu uczestniczących przy egzekucji 
znaj duje się stary kró l tatarski Timur, pozba
u; iony tronu przez najeźdźców i skazany na wy 
gnanie. Towar zyszy mu wierna niewol nica L iu. 
Napotykają oni przypadkowo Kalafa, syna Ti 
mura. Radość ze spotkania jest jednak krót 
k a, gdyż Kalaf, zobaczywszy Turandot, zako
chu je się w niej bez pamięci i postanawia pró 
bować szczęścia w rozwiązywaniu zagadek. 

A kt II 
Trzy maski Ping , Pang i Pong rozprawiają 

o rozgrywających się wyda)"zeniach, o okrutnej 
księżniczce przez którą czują się jak ministro 

wie k ata, i marzą o pokoju. 
Rozpoczynają się uroczystości odgadywania 

zagadek i starm't o rękę Turandot . Cesarz ma 
dość r ozl ewu krwi i namawia Kalafa do ustą
pienia, ale na próżno. Turandot wyjaśnia przy
c::ynę swego postępowania: oto jej dzielna pra
babk a zostala za mlodu por wana i zamordowa-

. na przez jakiegoś cudzoziemca i aby ją pom
ścić, Tur andot uśmierca wszystkich zal otników. 
Mimo wszystko K alaj prosi o zagadki i rozwią
zu je wszystkie. Widząc jednak rozpacz i upoko
rzen ie T urandot propon uje jej z kolei odgad 
nięcie jego imienia: jeśli nastąpi to przed świ
tem, on, K alaf, będzie się uważa! za pobitego 

i przyjmie śmierć z ręki k ata. 

Akt III 
Księżniczka grozi calej ludności Pekinu naj 

surowszymi repr esjami, jeżeH w ciągu nocy nic 
zostanie jej dostar czone imię tajemniczego pre -

tendenta. Daremnie Ping, Pang i Pong pragną 
przekupić K alafa i zapewnić mu bezpieczną 

ucieczkę za wyjawienie swego imienia . Nieste
t11 poprzednio widziano go rozmawiającego z 
T i murem i L iu - straże zatrzymują więc i ch 
i chcą wydobyć tajemnicę. Liu oświadcza, że 

ty l k o ona zna prawdziwe imię księcia , ale n ie 
chce go zdradzić nawet podczas tortur. Obawia
jąc się jednak załamania - popełnia samobój 
stwo. 

T urandot jest już wzruszona bezgranicznym 
oddaniem wier nej niewolnicy, a pocatunek 
wyznanie miłości Kalafa sprawiaJą, ze serce 
księżniczki topnieje. W porywie namiętności Ka
laf w y znaje, kim jest. 

Nadchodzi świt. Turandot oświadcza cesar:=o 
ici, że zna imię tajemniczego cudzoziemca: jest 

n im - miłość. 

Franco Corelli 



KRONIKA ŻYCIA, TWóRCZOSCI, SUKCESÓW ... 

1858 

1868 

1872 

1880 

1884 

1889 

1893 

. 1894 

1896 

22 grudnia urodził się w Lukce syn Michela i Albiny Puccini-:'viaggi - G ic:camo Pu
ccini. 

Giucomo Puccini rozpoczyna naukę w szkole i w Instytuc ie :viuzycznym Paciniego 
w Lukce 

Giacomo r ozpoczyna pracę jako organista w katedrze - wzorem swoich przodków, 
J..;tó:·zy od półtora wieku nadawali ton życiu muzycznemu mia st a. Komp:muje pierw-
sLc utwory. 

Je!>ienią Puccini przenosi się do Mediolanu, gdzie rozpoczyn::: s'. udia w Konserwato
rium. Jednym z jego nauczycieli jest Amilcare .Ponchielli, twórca Giocondy, a wśród 
kolegów szkolnych pojawia się m.in. Pietro Mascagni. Na egzaminie dyplomowym 
Capricio sinfonico Pucciniego spotyka się ze znakomitą oceną ~ „ Pucciniego cechuje 
zdecydowany i bardzo r zadki temperament muzyc::ny, .specjalnie symfoniczny, oraz 
jednolitość stylu, indywidualność i charakter" 

31 maja iprapremiera Will id w Mediolanie. Kompozytora - debiutanta v.-ywoływano 
przed kurtynę 18 razy, a wydawca Giulio Ricord i zakupił partyturę i zamówił na
stępną. Był to początek długoletniej wspólpracy ze słynnym rodem mediolai'lskich 
wydawców. . 

Smierć, matki. Puccini zaczyna wspólne życie z Elwirą Geminiani 

Fdgar - ~olejna opera, niestety niezbyt udana. 

l'ierwsze wielkie dzieło - Ma non Lescaut: „J\1anon jest jedyną operą, któ ra nigdy 
nie przysporzyła mi żadnej przykrości ( ... ). Dzielna, kochana dziewczyna!" 

Puccini osiedla się w Torre del Lago. Tu powstanie większość jego oper, a chwile 
wolne od pracy i padróży poświęcać będzie polowaniom, sportom wodnym, kolar
stwu, automobilir.zmowi i radiotechnice. Na razie podejmuje się napisania Cyganer ii 

Prapremiera Cyganerii w Turynie pod dyrekcją Arturo Toscaniniego. Publiczność 
była zachwycona, krytycy gromili kompozytora: „Utrzymywać, że Cyganeria jes t 

operą udaną - szczerze i z przykrością - nie mo~na"; „Czy : by kompo::ytor nie spos 
trzeg1, że Cyganeria kompromituje przeszłość, która przyniosła mu rozgłos oraz re- . 
·c utację poważną i trwałą?" 

1900 

1904 

„ 

~ 1905 

1910 

1917 

191 8 

1920 

1924 

Drapremiera Toski w Rzymie. Kompozytor wyjezdża do Londynu na angielską pre
mier<:; nowej opery, odwiedza Paryż i długo sz u'ka nowego liibre,tta 

Po dwudziestu latach Puccini bierze ślub z Elwirą. Kończy pracę nad Madame But
terfly i 17 lutego w mediolańskiej La Scali przeżywa jeden z najczarniejszych dni 
swego życia: premiera Butterfly okazuje się skandalem i całkowitą klęską. Mimo 
!·ozpaczy maestro nie poddaje się „Butterfly ożyje i zakwitnie, a zmartwychwstanie 
jej nastąpi szyb ko" - pisze do przyjaciół. Jakoż iPO trzech miesiącach w Brescii 
r.owe dzieło odnosi oszałamiający sukces i odtąd staje się najpopularniejszą z jego 
oper 

Puccini podróżuje po świecie zaszczycając swą obecnością kalejne premiery swych 
oper: Paryż, Egipt, Buenos-Aires, Nowy Jork, Madry>t.. . Ogląda też u twory swych 
kolegów po piórze i z niezbyt wielkim zachwytem wyraża się o operac h Debussy'
ego i R icharda Straussa . On sam jest u szczytu powodzenia - bajecznie popularny 
i niewiarygodnie bogaty. 

Prapremiera Dziewczyny :: Zachodu w Metropolitan w Nowym Jorku, w obecności 
kompczytora, pod _dy rekcją Toscaninieg·o i z udziałem m.in. Carusa. Aby uniknąć 
spekulacji na niespotykaną dotąd skalę bilety sprzedawano po jednym na osobę, i 

dwukrotnym poświadczeniem własnoręcznym podpisem: przy zakup•ie i przy wej 
ści u na salę. Było to jedno z największych wydarzeó w hi1Storii „pierwszej sceny No
wego świata ". 

I znowu Puccini szuka tematu do kolejnej opery ... Przez pewien czas myśli poważ 
nie o dramacie Jerzego Żuławsk iego Eros i Psyche (wykorzysfa go L. Różycki), ale 
po długich perypetiach powstaje ... 

operetka Jaskółka napisana dla Wiednia, ale z powodu m.in. wojny wystawiona 
w Monte Carlo 

14 grudnia w Nowym Jorku MET wystawia T r yptyk: Płaszcz, Siostrę Angelicę i Gian
niego Schicchi . „ W Il tabarro tryumfuje muzyk, w Suor Angelica - psycholog, a w 
Gianni Schicchi m - człowiek teatru, twórca prawdopodobnie najlepszej opery ko 
micznej od czasów Falstafa Verdiego". 

Począt~k pracy nad 'I'ur anclot 

Wiosną - pierwsze poważne objawy raka gardła. 29 listopada Puccini umiera w kli 

nice w Brukseli. Na wiadomość o zgonie jego kolega i rywal, Pietro Mascagni, oś 
wiadczył: „Był wielki i szlachetny. Był uwielbiany w swej ojczyźnie. Jako muzyk 
szedł za głosem u czucia, a jako człowiek nie miał ani jednego wroga". 
Ciało artysly sprowadzono do Włoch, a trumnę ze zwłokami wmurowano w jego 
willę w Ton-e del Lago. 
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