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Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

Madama Butterfly 

Gdy Butterfly leżała na macie słomianej, 

jak owoc przekrajana ciosem harakiri, 

ktos' nadbiegł, ktoś zapukał w papierowe .friany 

i rozbłysły śmiertelne odmęty i wiry. 

Usłyszała głos jego. Zaklęty, przeklęty.' 

więc poczęła się rzucać, jak pstra gąsienica, 

na łokciach i na boku w stronę drzwi za1nkniętych, 

splątana w suknię nieba, z brzoskwiń i księżyca. 

W pośpiechu padła nagle twarzą do podłogi -

i przeszła po niej fala szeroka, znużona -

jął szumieć wielki wachlarz czarny i złowrogi, 

rozwiał ściany i kwiat, świat i Pinkertona. 

(z tomu „Wachlarz") 

• 



AKTi 
W japońskim porcie zatrzymał się na czas dł'uższy okręt 

amerykańskiej marynarki wojennej. Monotonny tryb życia przykrzy 

się młodemu porucznikowi Pinkertonowi; aby sobie uprzyjemnić 

życie, korzysta z usług japońskiego pośrednika Goro, który za opła

tą ułatwia mu znajomość z młodziutką gejszą Cho-cho-san, zwaną 

także Butterfly (motyl). Pinkerton, zgodnie z japońskimi zwyczajami, 
ma zawrzeć z nią ślub, którego ważność rozciąga się na 999 lat. Goro 

wprowadza porucznika do wynajętego dlaI1 domku na wzgórzu nad 

miastem i przedstawia mu służbę jego przyszłej żony. Wkrótce ma 

się odbyć ceremonia ślubna - jako pierwszy z gości zjawia się kon

sul Stanów Zjednoczonych w Nagasaki, Sharpless. Zapatruje się on 

na sprawę małżeństwa Pinkertona poważniej niż młody porucznik 

i ostrzega go, by nie łamał życia młodziutkiej, szczerze go kochającej 
Japonce. 

Nadchodzi Cho-cho-san w otoczeniu rodziny i licznego 
grona dziewcząt japor'lskich. \X!yznaje ona Pinkertonowi, że rano 

była w domu misjonarzy, by przyjąć wiarę chrześcijar'lską i że dla 
niego gotowa jest zupełnie zerwać ze swą rodziną i środowiskiem. 

Urzędnik stanu cywilnego odczytuje akt ślubu. Weselną atmosferę 
mąci nagłe zjawienie się wuja panny młodej - Bonzy, który odkrył 

tajemnicę jej chrztu i za porzucenie wiary ojców oraz poślubienie 

cudzoziemca rzuca przekler'lstwo na jej głowę. 'V(.f ślad za nim opusz

czają pośpiesznie dom Pinkertona przerażeni goście weselni. Butter

fly i Pinkerton zostają sami. Nadchodzi noc. Akt I kończy się wspa

niałym duetem miłosnym, jednym z najpiękniejszych w światowej 
literaturze operowej (Bimba degli occhi) . 
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AKT li 
Minęły trzy lata od ślubu Pinkertona. Butterfly wraz z ma

łym synkiem każdej wiosny oczekuje męża, który odjeżdżając wkrót
ce po ceremonii zaślubin, przyrzekł jej, że na pewno powróci. Żyją 
w biedzie, a wierna służebnica Butterfly, Suzuki, obawia się gorszego 

jeszcze niedostatku, nie spodziewa się bowiem powrotu Pinkerto

na. Butterfly jednak niezachwianie wierzy jego słowom. Nieoczeki

wanie zjawia się witany radośnie przez Butterfly konsul Sharpless. 

W trakcie jego wizyty przybywa też bogaty książę Yamadori, któ

ry przy pomocy pośrednika Goro zabiega o względy Cho-cho-san. 

Młoda Japonka odrzuca jednak stanowczo jego konkury. Uważa się 
nadal za żonę Pinkertona i nie uznaje rozwodowych zwyczajów ja

pońskich. Na jej postanowienie nie wpływają nawet słowa Sharples

sa, który w oględny sposób daje do zrozumienia, że Pinkerton nie 

zamierza do niej wracać. Cho-cho-san nie wierzy słowom konsula 

(aria Lin bel di vedremo - Tam na wschodniej stronie). Pokazuje mu 

swego synka i prosi, by powiadomił Pinkertona, że oboje z dzieckiem 

stale go oczekują. Zakłopotany swą przykrą misją Sharpless opusz

cza dom Butterfly, która w chwilę potem wypędza natrętnego Goro. 

Wystrzał armatni zwiastuje przybycie okrętu Pinkertona. 

Uszczęśliwiona Butterfly przystraja wraz z Suzuki cały dom kwia

tami (duet Schuoti quelle fronda) i ubrana w ślubną suknię oczeku

je przybycia małżonka. Z wolna zapada zmierzch; w oddali słychać 

śpiew rybaków wracających z połowu. Na ścieżce wiodącej do dom
ku Butterfly nie widać nikogo„. 

AKT Ili 
Minęła noc. Znużona oczekiwaniem, usnęła Butterfly. Te

raz dopiero w ogródku przed domem zjawiają się Sharpless i Pin

kerton. Suzuki ze zdumieniem patrzy na towarzysz<}C<} im nieznajo

mą elegancką damę. To małżonka Pinkertona przybyła wraz z mę

żem, by zabrać jego synka. Cho-cho-san, która zjawia się po chwili, 

od razu domyśla się wszystkiego i wie, co ma teraz uczynić. Odpra
wia obecnych i wydobywa ze skrytki stary, rodowy sztylet, na które

go klindze wyryte są słowa: „Niechaj z honorem umiera ten, komu 

los nie pozwolił żyć z honorem''. 

Pożegnawszy się z d4ieckiem Cho-cho-san przebija się sztyletem. 

Ostatnim odruchem świadomości zwraca się w stronę Pinkertona, 

który wpada do pokoju z okrzykiem „Butterfly"! 

Z .PRZEWODNIKA OPEROWEGO" JÓZEFA KM;iSKIE(;Q 
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Giacomo Puccini 
1858 - 1924 

Jeden z najwybitniejszych kompozytorów w łoskich. Giacomo Pucc ini, 
tw(irca tak powszechnie znanych oper jak: „Cyganeria'; „Tosca'; „Mada

ma Butterfly'; pochodził z toskar1skiej, tradycyjnie związanej z muzyką i muzycz
nie utalentowanej rodzi ny. 

Jego prapradziad, Giacomo Pucc ini (17 12- 1781), byt autorem kilkuset 

utworów kośc ielnych i kilkunastu cenionych w swoim czas ie oper. Syn Giacoma, 
Antonio (1747-1832), wany jest jako twórca licznych kantat, oper i o ratoriów. 

Syn Antonia, Domenico (1771 - 1815), byt organistą i nadwornym kapelmistrzem. 

Syn Domenica , Michele, przedstawiciel czwartego pokolenia Puccinich, os iągnął 

duży sukces dwiema operam i, a zwła szcza operą „G iambattista Cattani ''. Ostatni , 

podobnie jak ojc iec i dziadek, wybra ł sobie żonę ze starego rodu muzyków, Albinę 

Magi, któ ra obdarzyla go siedmiorgiem dzieci. Piątym z kolei był Giacomo Pucci
ni , urodzony 22.X ll 1858 r. w Lukce. 

Przyszły twórca oper, które miały zadecydować o nowym kierunku wło
skiej muzyki operowej i obiec cały ś wiat, miał trudne dzieciilstwo i ciężką mło

dość . Po wczesnej śmierc i ojca i zarazem swego pierwszego nauczyciela muzy

ki , zna laz ł s ię pod opieką wuja i matki obarczonej t rosklł o utrzyma nie licznej 
rodzi ny. Poświęciwszy się początkowo muzyce kościelnej, porzuca ją wkrótce 

zupełnie na rzecz szczególnie go poc iągającej kompozycji operowej, przy czym 
nie bez wpływu na tę decyzję była twórczość stojącego wówczas u szczytu swej 
s ławy Verdiego, twórcy „Rigoletta'; „Traviaty': „Trubadura" i „Aidy''. Mimo trud

ności materialnych, dzięki niewielkiemu stypendium uzupełnił studia muzyczne 

w konserwatorium mediolailskim. gdzie szczególną opieką otoczył go Amilcare 

Ponchielli, doskonały pedagog i kompozytor operowy. 

Ukoriczywszy studia, po pierwszych sukcesac h kompozytorskich w dzie
dzinie muzyki symfonicznej, Pucc ini przeszedł do twórczośc i ope rowej. Pierwsze 

jego opery wystawione w latach 1884 i 1889 nie zajęły wprawdzie poważ niejszego 

miejsca w jego twórczośc i, ale przynios ły mu pewne uznan ie, wyrobi ły nazwisko 
i przyczy niły s ię do pole pszenia sytuacji materialnej. Sukces zdobyła dopiero 

„Manon Lescaut'; wystawiona w roku 1893 w Tu rynie. Od tego czasu Puccini sta· 
je s ię znanym, cenionym i cieszącym s ię dużą popularnośc ią kompozytorem ope

rowym. Mimo to n astępna z kolei opera „Cyganeria" (1896), nie osiągnęła powo

dzenia ani w Turynie. ani w Rzymie. zdobywając sobie publiczność dopiero w Pa
lermo. Po niej komponuje .;roso( (1 900), a następnie „Madamę Butterfly"(J 904). 

Publiczność różnie przyjmowała prapremiery jego oper. Towa rzyszy ły im 

na przemian zachwyty i sceny oburzenia. Kilkanaśc ie razy wywo ływa ła go wi 
downia po wystawien iu „W illid", co mocno krępowa lo odzianego w wytarte ubra

nie młodego kompozytora. Chłodno natomiast została przyjęta następna pozycja, 
opera „Edgar" wystawiona 21 kwietnia 1889 r. w La Scali. Entu zjazm towarzy

szył „Manon Lescaut': prawykonanej 1.11.1893 r. w Turynie. Dokładn ie trzy lata 

później nie zdobyta powodze nia w tym samym miejscu „Cyganeri a''. Podobny los 
spotkał „Toscę" przedstawioną 14 stycznia l 900 r. w Rzym ie. Wystawiona w La 

Scali 17 lutego 1904 r. „Madama Butterfly" przyjr; ta zosta b niemal wrogo. Na

tomiast prapremiera „Dziewczyny z Zachodu" święc iła sukces w Metropolitan 
Opera House w Nowy m )orku (10 Xll 1910 r.), gdzie po drugim akcie, przy en

tuzjazmie widowni, włożono Pucciniemu na skronie c i ężki wieniec laurowy ze 
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DOM RODZINNY W LUKCE 

- TU 20 GRUDNIA 185 8 ROKU 

URODZIŁ SIĘ GIACOMO PUCCINI 

................... .... ... ........ . . ..... .... 

szczerego sreb ra . Nie mniejszym powodzeniem c i eszył się tryptyk, na który skła 
dają się trzy ope ry: „!'łaszcz': „S iostra Angeli ca" i „G ianni Schicchi '; wystawiony 
w Rzymie ! 1.1.1919 r. Po ś mierc i ko mpozyto rn (29 XI 1924 r.) odby ła s i ę w La 

Scali 25 kwietnia 1926 r. prapremiera jego t»tatniej. niedokor\czonej opery „Tu 

randot''. Publiczność przyję ła d zieło z zachwytem - s kładając równocześnie ho ld 

wielkiemu kompOZ)•lorowi. 

„Cyga neria", „Tosca" i „Madama Buttcrf·ly'; LO szczytowe osiągn ięc ia Cwó r

czoścl Pucc iniego. Jego wielki ta lent zabłys nął potem raz jeszcze w ca łej pełni we 

wspomnianym tryptyku operowym. 

Giacomo Puccini wraz z Pietra Mascagnim, twórq opery „Rycerskość 
wieśniacza" ( 1890) i Ruggiero Leoncavallo, twórc<) „Pajaców" (1892), re prezentują 

we włoskiej twórczości operowe j kierunek nazwany wer)'Zmem. fest on odpo

wied z ią i protestem na koturnową. patetycrną i pełną symboli ki operę Wagnera . 
Puccini, Mascagni i Leoncava llo szukają w swych operach prawdy życ i owej (cz-: 

sto z ca łą jej ja skrawośc ią i bruta l ności')): sqd nazwa „weryzm·; co przejawia s ię 
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GIACOMO PUCCINI 

(1721 - 1781) 

SENIOR RODU. 

BY!: AUTOREM KILKUSET 

UTWORÓW RELIGIJNYCH 

I WIELU CENIONYCH OPER 

W OWYM CZASIE 

GULIO RICCORDI 

WPŁYWOWY WYDAWCA 

I MECENAS. TEN KTÓRY 

POSTAWIŁ NA TALENT 

PUCCINIEGO 

I WSPÓŁTWORZYŁ JEGO 

KARIERĘ 

••••••• Ili ••• •• ••• •••• ••• •••••• •••••••••• •••••• 

zarówno w treści dzieł. w sytuac jach i postaciach, jak i w stosowanych przez nich 
muzycznych środkach wyrazu. 

Weryzm - zapocZ<)tkuwany we Francji przez twórcę „Carmen': Bizeta 
(1838-1875) - odegra ł w rozwoju europejskiej muzyki operowej dużą rolę, mimo 
że włoscy przedstawiciele tego kierunku doprowadzili formę tę do pewnych 
przejaskrawień, przez wprowadzenie do swych oper momentów sensacji i grozy. 
Nie brak tych jaskrawości i w operach Pucciniego, ale nikną one przy pięknie 
melodyki, subtelnej harmonii , umiejętności świetnego charakteryzowa nia posta
ci środkami czysto muzycznymi , przy wirtuozowsk iej instrumentacji i bogactwie 
barw orkiestralnych. 

Puccini z dużym zainteresowaniem śledz ił rozwój nowoczesnej muzyki. 
Interesował się twórczośc ią Debusy'cgo, Straw iń skiego, Schi:inberga i Ryszarda 
Straussa, chętnie stosował w swych dziełach zdobycze „modernizmu·: Opiera
jąc s i ę na narodowej tradycji włoskiej szko ły bel canto, wykorzystał na swój spo
sób zdobycze wagnerowskiego dramatu muzycznego i starał się przezwyciężyć 
krańcowe tendencje weryzmu. Stworzył własny, indywidualny styl w muzyce 
operowej. Nap rawdę wartościowymi w jego t\vórczości są następujące cechy: 
porywająca melodyjność, doskonała woka li styka, świetna orkiestracja, przede 
wszystkim zaś rzadkie wyczucie sceny, efek tu d ramatycznego oraz umiejętność 
charakterystyki ś rodow iska i ludzi. Stąd też bohaterowie jego oper żyją na scenie 
i przekonują widza - są szczerzy, są ludzcy. 
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~ anegclot 
\V czas ie studiów Puccini 

zaprzyjaźnił się z Pietro Masca
gnim, przyszłym twórq „Cavale
rii Rusticana''. Wspólnie mieszkali 
w małej izbie na poddaszu, w któ
rej prócz kilku sprzętów znajdo-

GIACOMO PUCCINI 

KARYKATURA Z 1912 ROKU 

wała s ię dość obszerna szafa. Mebel ten świec ił pustką, bo lokatorzy mieli 
tylko po jednym ubraniu. Szafa oddawała im jednak dużą przysługę. Ukrywał 

się w niej Puccini, gdy wierzyciele pukali do drzwi, domagając się zapłaty za 
naprawione obuwie, pranie bielizny, ser, oliwę. \V takich sytuacjach Leonca
vallo podawał zmyślone powody nieobecności kolegi. Kiedy zaś Leoncavallo 
zmuszony byt ukrywać się w szafie, z wierzycielami rozmawiał Puccini. Okres 
ten dostarczył mu materiału i przeżyć do słynnej opery „Cyganeria", którą 
stworzył już w czasie pełnej sławy, kiedy byt człowiekiem wielkiej fortuny. 

Najczęściej pracował wieczorem przy otwartych oknach. Następnego 
dnia cieszył się słysząc nuco ne przez wieśn iaków melodie z nienarodzonych 
jeszcze oper. Melodie te pozostawa ły im w pamięci, chociaż kompozytor nie
kiedy wykreślał niektóre z nich w trakc ie pracy nad operą. Tworzył powo li. 
Jak sam wyznał - nim zaczął komponować, musiał wżyć się w atmosfe rę li 
bretta, zakochać się w jego postaciach. Po pracy najchętniej polował na kacz
ki, na zwi erzynę w okolicznych lasach, lub jeździł na motorówce. 

\V przeciwieństwie do Verdiego , nie zajmował się wcale życiem po
litycz nym swego narodu. Podobnie jak wielu innych \X/lochów uważał , że 

okres Ri sorgimento skończył się i wszystko w kraju jest w należytym porząd
ku. Mianowany w 1924 r. senatorem - godność tę przyjął oboj~tnie. Dla żartu 
podpisywał się „Sonatore" - z włosk i ego sonare - brzmieć. 

Był światowcem przyzwyczajonym do hołdów, podziwianym i wiel 
bionym. Kobiet)' całego świata marzyły wprost o wspaniałym \Vłochu. Jak 
z humorem zdawał z tego re l acj ę przyjaciołom Guido Morotsiemu i Feruc
cio Paquiemu: „zdarzały się różne niespodzianki w podróżach artystycznych 
i nie zawsze można je było ominąć". A gdyby tych niespodzianek nie było ... 
Pucci ni nie mógłby na pewno s tworz)'Ć Manon, Mimi, Muse tte, Cho-cho-san 
i Turandot. 
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Opera z l(raju 
Wschodzącego Słońca 

Tadeusz KIJONKA 

Jest w tym nasie .autorem pię c iu oper i .staje s i ę coraz barct.ziej sbwny. 
Ju ż po tnumfalneJ prapremierze turynskicJ „i'v!anon Lescaut ( 1893) 1 ry

chłych sukcesach tego dzieła na scenach nie tylko starego k<mtynrntu, mało dotąd 

znany auto r „\Xii łłid " i „Edgad' zyska ł opini ę nowej gwiazdy włoskiej sz koły ope
rowej. Opinię tę niebawem potwierdzi i utwierd zi „Cyganeria" (1896) - nic to, że 

nie od razu obwołana arcydziełem, a nastę pni e „Tosca" (l 900), uznana z 111iejsca 
za do konanie najwyższej próby, po której tytuł „następcy Verdiego" nie może być 

zakwestionowany. Tym bardziej, że tak jak twórca „Aidy" łączył instynkt teatral 

ny i naturalny dar ni epospolitej włoskiej ś piewnośc i z łatwością nawi~zywania 

kontaktu z naj sze rszą publicznością . To stanie s ię czasem przyczyną przykrości 
i zgryzot, gdy atakowany będzil' za nadmierną łatwoś(; i pozorną płycizn~ swych 

dz ie ł oraz rzeko111y tradycjonaliz111 - pojawi si~· nawet określenie „pucciniz111" -

ale to prze c ie ż. je111u czas przyzna rację, tak jak nic po111ylit si<; „słuch zbiorowy" 
szerok ich kręgów odbiorców, któ rych zdobywa ł i.arliwością i artystyczną prawdą 

swej sztuki. 

Wiek, któ ry się ko1kzy, by t niewątpliwie wiek iem opery jako szczytowego 

okresu w rozwoju tego gatunku, w tym powstania licznych odmian szkół naro
dowych, które uformowały się w okresie romantyzmu. Z wielkich i najwi ,.,kszych 

minionego stulecia nie żyje ju ż w łaściwie ni kt poza Verdim, który za rok dokona 

7.ycia: Wagner zmarł w 1893, w ty111 sa111p11 ro ku co Czajkowski i Gounod, dwa 
ł a ta wcześniej dokonał życ ia ,\1usorgski, od ćw ien:: wieku nie żyje Bizet... tak więc 

przełom wieku przynosi z111ian<; warty także na gruncie opery, a jej nazwiska111i 

przewodnimi stają się w ty111 czasie C laude Debussy, Ryszard Strauss i Giacomo 
Pucc in i, ni111 na arenę wkroczą dwud zies towieczni refor111alorzy tego gatunku 

z Albancm Be1·giem i Igorem Straw iń ski111 na cze le. 

Opera i kobiety 
Giaco1110 Puccini ma lat 4,2 i po prapremierze „Tosći': na któq zjecha ł 

do Rzymu olimp muzycz ny ówczesnego św i ata, znów rozgląda s ię nerwowo za 
nowym tematem. To dla niego charakterystycz ne: ryt111 powstawania nowego 

dzieła ma za każdym raze m przebieg podo bny i stanowi swoisty cykl, w który111 

po okres ie poszukiwań lematu i p<!dj~cia decyzji, następuje czas kon centracji 
i e rupcji twó rczej uwieńczony pra premierą, po czy 111 dochodzi do rozładowania 

n a pi ęc ia i swoistej bezczynności. Pucc ini poza okresem wstępnym twó rczości, 

gdy uprawiał również 111uzykę s ymfoniczn ą, wnel dokonał właściwego wyboru 
zgodnego z naturą swego ta lentu i pośw ię c ił s i ę całkowicie operze. Ale nawet 

w tej roli nie był zdolny do podzielności uwagi i pisz•)c kolcjnł operę jest ca łko 

wicie pochłonięty ty111 co właśnie robi, nie precyzując nowych celów i tematów. 

Ko111ponuje z resz tą wolno, w napięc iu ważąc każdą nutę i cyzelując pa rtyturę. 

Cykle twórcze nie nakładają się w jego dorobku na siebie, lecz stanowią ko lej ne, 

zamknięte ogniwa . 

Sprzyja temu wcześ nie zdobyta materi alna nieza leż ność, nic bez pomocy 

i czujnego wsparcia znakomitego wydawcy, długo letniego przyjac iela Verd iego , 
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ZDJĘCIE Z OKRESU PISANIA 

„ MADAMY BUTTERFLY" 

W TORRE DEL LAGO 

Giulia Ricordiego, który wcześnie pozna ł s i ę na Puccinim i zawierzył jego talen

towi. Inna rzecz, i ż ten przysto jny, towarzyski toskańczyk nigdy nie był tak za 

piekłym tytane111 pracy jak upar ty lombardczyk Verd i, z usposobienia odludek: 
inne środowiska i charaktery, inna droga do muzyk i i przez muzykę. Verd i do 

końca życia miał coś z chłopa, natomiast Puccini by ł z dziada pradziada muzy
kiem . No i kochał życie, jego uro ki i barwy, a odkąd zamieszkał w luksusowej willi 

\XI Torre del Lago w pobliżu rodzinnej Lukci z widokiem na widokówkowe jez io 
ro oprawione panoramą Toskańsko-Emi l ijskich Apen in, nie tylko chętni e gościł 

wypróbowanych przyjaciół, ale ochoczo oddawał s ię licznym pasjom: uwielbiał 

po lowania, był zapalonym sportsmenem, chę t ni e zasiadał za kicrowniq automo
bilu, para ł s ię nJwet radioamaturstwe111. Elegancki, zawsze zadbany, 111iał przy 

tym op inię światowca i.„ wypróbowanego znawcy kobi et. 

Plo tki niewątp l i wie wyolbrzy111iały ten rozdzia ł jego życiu , lecz ni e bez

podstawnie. Także i teraz, choć od lat związan)' jesl z Elwirą Geminiani, którą 

jako matkę dwojga dzieci a żon<; szanowanego kupca w Lukce doprowadz ił do 
rozwodu, kochl iwy Pucc ini przeżywa kolej ny romans, co poważnie opóźni pracę 

nad „Madamą Butterfly': Rzecz mia ła zresz lą posmak skandalu, gdyż kompozytor 
związa ł s i ę z pewną turyń s ką pięknością co najrnniej dwuznacznej r·eputacji - i ni e 

wiado1110 jakby się sprawy dal ej miały, gdyby nie„. interwencja losu, bo tak trze 
ba ocen i ć c iężki wypadek samochodowy i jego skutki. Przykuty na dłuższy czas 

do toż.a i fot ela na kółkach Puccini zdany jes l na opiekę wiernej Elwiry. W ciszy 

i samotnośc i 'forre del Lago odzyskuje wnet spokój i energię twórczą. Niebawe111 
też„ na kró tko przed prapremier<) „Madamy Butterfly'; która ma miej sce 17 lutego 

1904 roku, wymienia wreszcie obrączki ślu bne z Elwirą legalizując dwudziestol et

ni zwi<)zek, gdy ich syn Antonio jest już 111łod zieńce111. 

Ja k z tego widać podczas pi sania „j a pońskiej o pery" wiele przeszkód poja

wiło s ię na drodze, które opóźniły powstanie nowego dzieła. A przed do kona niem 
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GIACOMO PUCCINI W ST ,ROJU MYŚLIWSKIM. 

UWIELBIAt POLOWANIA, CZĘSTO WYPRAWIAŁ SIĘ NA POBLISKIE 

JEZIORO NA KACZKI. BYŁ TAKŻE ZAPALONYM SPORTSMENEM 

I CHĘTNIE ZASIADAŁ ZA KIEROWNICĄ AUTOMOBILU 

wyboru tematu też jednJk up łyn , to nieco czasu - nim ko lej na, czwarta z rzędu 

opera, której tytułową bohatcrk<J jest kobieta, pochłon ie bez reszty jego uwagę. 

Jest zresztą coś niezwykłego w fakcie, że co opera - to z bohaterk~ tytułową ko

bietą : :--fano n, Tosca, Butterfly, niebawe m M innic, cąli „Dz i e. wczę z 7.achodu': 
wreszcie demonicz na, okrutna Ksi,żniczka Turandot; dodajmy jeszcze 1v\imi 

z „Cygan 1o· rii ''.„ N iewątp l iw i e Pucci ni za fascynowany by ł psychik ~ kob iecą i fe

nome nem kob i ecości o czym świadczy jego twórcwść , w któ rej subl imacja wła
snych dośw iadcze 1\, wyn i kająca z jego stosu nku cło kobiet w prywatnym życ iu 

uzyskuje wieloraki wyraz. Ale w każdym przypadku to właśn ie postać kob iety 

wysuwa się na plan pierwszy i dominuje, niezależnie czy jes t to z natur y niewierna 

l\fanon, czy bezbronna w ca łkow itym oddaniu l:lutterfly. 

Zani m doko n a ł wyboru nowego tematu przez dłu ższy czas trwa ł w nie

pewności i snu ł rozl iczne projekt)'· Jego uwagc; skupi ły tragi czne losy Mari i An -
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ta niny, ale i o operze komicznej opartej na popularnej powiesci Alfonsa Daudeta 

„Tartaren z Terasconu" zamyślał. \Xf kręgu jego za in teresowai\ znajdzie si<,' rów
nież dramat Maete rlincka „Peleas i Melizanda" - ju ż zajęty przez Debussy'ego, 

jedna z powieści Zo li (z łoży mu nawet w i zytę i dowie się, że z kol ei ubieg ł go 
Massenet ), głośna sztuka Hau ptmanna „Tkacze': „Mirandolina" Goldon iego, na

wet do „Nędzników" Hugo s ię przymierza„. a więc gorączkowo rozg ląda się za 

powieścią czy sztuką, która mogłaby stać s i ę tematem o pery, jednak bez skutku. 
Toteż przyjac iele dworują sobie z Pucciniego, że „mistrz czyta tylko takie utwory, 

które dadzą s ię przerobić na li bretto operowe„. i narzeka, że umiera z nudów nie 
mając nic cło roboty': 

Fa scy nacja Dalekim Wschodem 
Up ływa lato l 900 roku, pierwszego roku nowego wieku, co jeszcze za

ost rza poczucie upływu czasu. W li śc ie do GiLd ia R ico rcł iego s karży się bezsilny: 
„Nie wiem, gdz ie s ię zwrócić. Lata najlepsze (i ostatnie okresu młodośc i) prze

chodzą. Szkoda„.' '. A j ed nocześ ni e zagaduje go o ów „temat amer)'kai\ski'; o któ 

rym myśli nadal„ . Ameryka1\sk i, ale w is tocie japo 1\ ski, jako że chodzi - o sztukę 

modnego podówczas dramaturga am erykai\skiego Dawida Beł asco „The G heisha': 

którą obejrza ł z wielkim wraże niem kilka mies ięcy wcześniej w Lo ndynie przy 

o kazji premiery „Tosci''. Ta historia małżeństwa japoi\skiej gejszy i am erykai\skie
go oficera marynarki wojennej, zost ała wcześniej opracowana w fo nn ie noweli 

przez s i ęgającego czasem po pióro fi ladelfijsk iego ad wokata Johna Luthera Longa, 
(w oparciu o wydarzenia autentyczne) . Prawdz iwa Butterfl y nazywała się Tsuru 

Yamamura i by ła zwa na przez otoczen ie C ho-Cho-San - czyli motylem, ud wy ha

ftowanego na wie rzchn im o kryciu rodowego god ł a. Jej h isto ria w wiel u miejscach 
pokrywa s ię z historią scen icznej Butterfly, z tym i ż po harakiri zosta ła odrato

wana. Lo ng mógł znać te wydarzenia z opnwieśc i swego osiadłego w Nagasaki 
siostrzei\ca, bo sam nigdy w Japonii nie był, podobnie jak Bdasco, no i Puccini. 

Ten fakt najdobitni ej świadczy o stopn iu fascy nacj i Dalek im Wschodem 

w owym czas ie. Kraj Wschodzącego Słoi\ca by ł z resztą od lat tematem roz l eg łej 

literatury podróżniczej, a także opowiadań i powieści - sam Puccin i zaczytywa ł 

się w niezwykle wówczas poczytnej powieści francuski ego autora Pierre l.otie 

go „Madame Chrysantheme·: któ ra stała s ię wcześniej kanwą operetk i Message
ra pod tym właśnie tytułem (1893) . Temat japoi\ski był bowiem modny w ogóle 

i tak że kompozytorzy wykorzystyvd i go c hętnie, o czym świadczą operetki „Mi

kado" Sułlivan a (1885) i „Gejsza" Jonesa (1896). Także Mascagni w 1898 napisał 

„japoi\ską" open; „Irys·: a Pucc in i chę tn ie stawał do rywal izacj i. Z Pietra Masse

netem - podejmuj ąc te mat .,t'vlanon': z Leoncavałlo - pisząc równocześnie „Cy
ganer i ę''. 

Temat „amerykai\ski" ostatecznie wygrywa , gdy we wrześ niu l 90 1 roku 
Dawid Belasco wyraża zgodę na wykorzystanie swej sztuki - dz i ś już całkowicie 

za pomnianej - przez Giacoma Pucciniego. Jego sztuka jest co prawda jednoak
tówką, ale z rozbudową o ra z nowym podz ia łem bardzo wyraz iśc ie za rysowa nych 

scen ni e ma większych problemów, toteż Luigi łll ica i G iacomo G iacosa wnet 

uporali się z librettem. 

Opera rodziła się jednak powoli z ca łkiem innych względów: wspom niana 

już podej rzanej reputacji tu ry1\ska pi ękność sprawiła, że kompozytor raz po raz 
w pracy u stawał, zaś sprawy zasz ły tak daleko. że życz l iwy i opieku1kzy G ulio 

Ri co rd i był zmuszony napisać sąż nisty list , w którym i takie zda nia się zna lazły: 

Czyż jest możliwe - pyta ł z desperacją - aby człowiek taki jak P11cci11i, aby ar
tysta, który umiał wzruszyć miliony osób potęgą i czarem swoich dziel, stal się 
bezwolną i śmiesznq marionetką 1v rękach kobiety wulgarnej i 11 iegodnej"„ Czyż 
człowiek ten już straci/ zdrowy rozsądek? 7dol11ość jasnej oceny' Czyżby po-
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spolita chęć użycia miała w Him przeważyć nad godnością człowieka i artysty, 
nad uporczywymi, niezmordowanymi i bojaźliwymi błaganiami przyjaciół. 

I czyż człowiek ten nie pojmuje, jak olbrzymia odległość dzieli miłość od pospo
litej namiętności, która niszczy wrażliwo:ić i silę fizyczną ... \.'(111/garne stworzenie 
o instynktach nierządnicy opanowuje serce i urnysl tak wybitnego artysty i przy 
pomocy rozwiązłych praktyk, które przywiodłyby go Iw śmierci moralnej, a później 
i fizycznej, czyni z niego zabawkę(..). 

Ach~ .. Na Chrystusa 7 ... , Tego już nadto.' ... Puccini, drogi mój Giacomo, mój 
a raczej nasz.1 Jakkolwiek może wydawać się Panu bolesna rana w pienvszy111 mo
mencie, niech pan przerwie lmicuch tej niecnej namiftności i wzniesie si(' do bar
dziej szlachetnych i bardziej wzniosłych idei. 

Klęska i tryumf 
Lata, w któ rych powstaje „Madama Butterfly" to okres pełnego rozwoju 

i osiągnięć „włoskiej szkoły werystycznej'; zwanej również nowowłoską, do któ
rej oprócz Pucciniego przynależą spośród jej czo łowych przedstawicieli Ruggiero 
Leoncavallo, Pietro Mascagni, Umberto Giordano i Ermanno Wolf-Ferrari. Ten 
kierunek na gruncie włoskim był wyrazicielem estetyki i założeń naturalizmu, 
którego głównym ideologiem i reprezentantem był Emil Zola. Nic tworzyli oni 
j a kiejś zwartej grupy artystycznej, nie formowa li pisanych programów, ale wyra
ża li pewien stosunek do świata i życia, dą7.ąc w swych d z iełach do eksponowania 
prawdy w całej jej jaskrawości, nie uchy lając się od scen i efektów drastycznych. 
Wrażliwi na życie ludzi prostych, ich dramaty oraz krzywdę społeczną w ogóle; 
brali nierzadko wynaturzenia i zjawiska na swój sposób patologiczne za przejawy 
surowej prawdy o real nym życiu , ekscytując się tego rodzaju faktami dla wzmoc
nienia artystycznej eksp resji. Także „Madama Butterfly" wyrasta z założeń tej es
tetyki: związek japońskiej gejszy i amerykańskiego oficera ukazuje przecież dwa 
realne, przeciwstawne sobie pod każdym względem światy w sensie kulturowym 
i moralnym, co musi doprowadzić do katastrofy. Oforą stanie sir; oczywiście 
ufna, ca tkowicie oddana bezinteresownemu uczuciu gejsza, zaś scena harakiri 
- centralna ca łej opery - zostanie odpowiednio przez Pucciniego spotęgowana 
i napięta nie bez swois tej lubości i celebry jako efekt niezawodny. 

Puccini był zresztą postac i ą Butterfly zafascynowany jeszcze ogląda

jąc sztukę Belasco na scenie londy1\skiej, pisząc zaś operę stworzył szczególnie 
sugestywny portret muzyczny tytułowej bohaterki. Zdaniem Wiarosława San
delewskiego, autora monografii: 7,e wszystkich postaci kobiecych oper Puccinie
go, Butterfly jest bezsprzecznie najgłębiej ujęta pod względem psychologicznym, 
a i w całym repertuarze operowym poza może Carmen Bizeta i \/io/ellą Verdiego 
- trudno znaleźć postać ujętą równie wnikliwie i sugestywnie. Widzimy ją jako 
narzeczone; pelnq wdzięku i naiwnej kokieterii, później jako namiętną kochankę, 
wierną żonę i koc/1ajqcq matkę. Uczestniczymy w jej próżnych nadziejach, dozna
nym okrutnym zawodzie i patetycznej ostatniej decyzji( . .). Postać Butterfly domi
nuje w operze od poczqtku do kołica, nawet je.~li jest nieobecna na scenie. 

Wyrazistość i sugestywność tej postaci, pomijając to, co podkreśla ko
stium i charakterystyczny gest, jest jednak przede ;vszystkirn wyostrzona przez 
zastosowane środk i artystyczne, bardzo celne i użyte świadomie. Puccini niewąt

pliwie potrafił spożytkować· i przetworąć w bardzo wyrafinowany sposób moty
wy muzyczne japońskich pieśni na użytek języka muzycznego tej opery, stapiając 
cytaty muzyczne z ca łośc ią i dostosowując je do systemu harmonicznego muzy ki 
europejskiej; w tym także w prowadzeniu motywów przewodnich, których tech
nikę wykorzystuje szeroko. Tworząc dzieło tak ca łkowicie różne od oper wcze
śniejszych kieruje s ię przez cały czas prawami dramatu muzycznego. Architektu
ra muzyczna całości stanowi przykład integralnośc i i zwartości, choć „Madama 
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WILLA PUCCINIEGO W TORRE DEL LAGO W POBLIŻU 

RODZINNEJ LUKCY. TU ZNAJDUJE SI~ GROBOWIEC KOMPOZYTORA 
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Butterfly" jest operą stopioną z różnych elementów i pierwiastków muzycznych. 
Osiągnięty stopieI1 styli stycznej jednorodności oraz wyrafinowania estetycznego 
w cieniowaniu egzotycznego kolorytu dzie ła, św iadczą jak gruntownym i perfek
cyjnym dysponował warsztatem oraz jak wysoko jako kompozytor mierzył. Sam 
zresztą uważał właśnie „ 1\lladamę Butterfly" za swoje najambitniejsze i najnowo
cześn iejsze w sensie muzycwym dzieło . 

A przecież prapremiera w mediolańskiej La Scali, która miała miejsce 17 
lutego 1904 roku, zakończyła się największą klęską artystyczną Pucciniego w całej 
jego karierze. \Vygwizdany przez publiczność i zdruzgotany przez recenzentów 
kompozytor decyduje się wycofać partyturę i zwraca dyrekcji teatru 25 tys. lirów 
tytułem odszkodowania. Był to - jak wyzna po latach - straszlilvy wieczó.: Niepo
wodzenie dotknę/o mnie glęboko, gdyż spad/o wpe/11ie 11ieoczekiwanie. Stawiłem 
jednak czo/o burzy ze zdecydowanym uczuciem buntu. Zbyt koc/Ja/em to moje 
stworzenie, aby móc wierzyć w obiektywność sądu, który je skrzywdził(..). Owego 
wieczoru, pe/en bólu, wydałem z siebie okrzyk protestu. Następ11ego dnia jednak 
cudem się z11iweczo11y i onie.<imie/o11y w najwyższym slopniu. Nie opłakiwałem 
bynajmniej mojej trzylet11iei pracy, lecz smutno by/o mi widzieć rozwiany ów sen 
poetycki, który pieści/em z takq miłością. Przez chwilę wydawało mi się, że nie 
1nóglbym już stworzyć żadnej nuty. Owego ranka sprzedawcy gazet przechodzi/i 
wykrzykując pod moimi oknami kolo La Scali: Fiasko maestro Pucciniego.' Prz.ez 
dwa tygodnie 11ie chciałem ivyjfr z domu. Wslydzilem się. 

I<ompozytor podniósł się jednak wnet po tej wielkiej klęsce i ponownie 
bierze na warsztat kompozytorski swą „japo11ską o perę''. Wprowadza pewne 
zmiany, przede wszystkim dzieli zbyt długi drugi akt na dwie części. Zwycięstwo 
odnosi niebawem, bo już 28 maja na scenie Teatro Grande w Brescii. Tryumf 
dzieła jest zupełny, a występująca w partii tytułowej Salomea I<ruszelnicka, od
n iosła życ iowy sukces. M i esiąc później Arturo Toscanini poprowadził „Madamę 
Butterfly" w Buenos Aires, potw ierdzając poprzedni sukces. I odtąd „Madama 
Butterfly" nie schodzi ze scen całego świata, a każdy jej powrót jest zawsze szcze
gó lnie oczekiwany. 
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„Madama Butterfly" 
na bytomskiej scenie 

Tadeusz KIJONKA 

Trzykrotnie - nie licząc wznowień - pr 
Śląsk i ej w nowej, premierowej inscenizacj i ł1i'lllłllbllł'diliil 

- obok „Cyganerii" i „Tosci" - o pera Pucciniego. któ re ta 
krotnego wystawienia w tym teatrze („Tosca" - w 1945, I 
- w 1946, 1970 i 1980). Reali zacji pojedynczych dostą piły LU 

(1967) oraz „Manon Lescaut" (1972) dz ieła wystawiane rza ef, d jed
noaktówek wchodzących w sk ład tr)'ptyku Pucciniego, rodem z Dantego farsa 
„Gianni Schicchi" (1986). Nie licząc więc dwu oper młodzieńczych, rdziej 
zapomnianej amerykańs kiej , z okresu „gorączki z łota": „Dziewcz y z Zach 
oraz dwu pozostałych jednoaktówek wspomnianego tryptyku, główiie, 
dziej popularne dzieła Pucciniego b)'I)' i są niemal przez cat}' obecne•·iimi~,..... 
tuarze Opery Śląskiej, a sam Puccin i - po Verdim i Monlaszce. jdt h~le 
granym i wystawianym tutaj kompozytorem. 

Gdyby z liczyć WSZ)'Stkie przedstawienia, to dzieła Pucciniego pełni ły 

dotąd ponad 1250 wieczorów. To o czymś świadczy - oczywi cie o popularnośc i 

Pucci niego (wszęd z ie na świecie „Tosca·: „Cyganeria" i „Madarna Butterfl y" pomi
mo kpin wyrafinowanych prześmiewców nie schodzą z żelaznego repertuaru). 
ale i o wspaniałych tradycjach wykonawczych, od pierwszych dni po ostatnie. Od 
„Tosci" li cząc, którą na scenę Opery Sląskiej - jeszcze pod jej katowickim dachem 
- wprowadził Adama Didur we wrześniu 1945 roku„. Tak, jako drugą pozycję 
w ogóle, a już w trzy mies iące po historycznej „Halce': którą ś ląska scena operowa 
w dniu 14 czerwca 1945 roku za inaugurowała swoją działalność. 

Co za nazwiska w obsadzie: Wiktoria Calma (Tosca), Lesław Finze (Cava
radossi) i Andrzej Hiolski (Scarpia). No a później, gdy w tej oraz innych operach 
Pucciniego rozkwitną na scenie bytomskiej w pełnym blasku talentu wspaniałe 
glosy Franciszki Denis-Słoniewskiej, Zofi i Czepielówny. Natalii Stokowackiej , 
Krystyny Szczepańskiej, Antoniny Kaweckiej, Marii Kunińskiej , Poli Bukiety1i
skiej, Ja niny Rozelówny, Jadwigi Lachetówny. Marii Vardi-Mozbitzer, Stanisławy 
Marciniak, Krystyny Kujawi1iskiej, Mariny Hristowej-Klimek , Heleny Łazarskiej, 
Ewy Karaśkiewicz , Alicji Słowakiewicz, Ireny Głowaty. Gabrieli Kściuczyk. Zo
fii Rogali, Katarzyny Suskiej, Elżbiety Mazur, Barbary Batdy. Iwony Noszczyk 
i Anny Lorenc. A spośród głosów męskich przejdą do hi stor ii nie tylko bytomskiej 
sceny kreacje Franciszka Arno, Bogdana Paprockiego. Sta nisława Romańskiego, 
S ławomira Żerdz ickiego, Zbigniewa Platta, Wiesława Ochmana , Bolesława Paw
lusa, Józefa Kolesińskiego, Stefana Dobiasza, Jerzego Kuleszy. Antoniego Maja
ka, Jerzego Adamczewskiego, Czes ława Kozaka, Eugeniusza Kuszyka, Henryka 
Grychnika, Józefa Hornika, Jerzego Mechliilskiego. Włodzimierza Skalskiego. 
Tadeusza Leś niczaka, Bogdana Kurowskiego, Janusza Wenza i Juliusza Ursyna
Niemcewicza„. Już ten zestaw nazwisk - a pośród nich śpiewaków, którzy weszli 
na trwałe do histo rii polskiej woka listyki - obrazuje dorobek i tradycje wykonaw· 
cze realizacji oper Pucciniego na by tomskiej scenie. 

Pierwsza „Madama Butterfly" weszła do repe rtuaru Opery Śląskiej nie
d!ugo po jej zadomowieniu się w Bytomiu - 11 kwietn ia 1946 roku - i była to 
szósta z rzędu pozycja premierowa ledwo co utworzonej sceny. Spektakl był dzie-
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WIKTORIA CALMA CHO-CHO - SAN 

i BOGDAN PAPROCKI PINKERTON. 

NIE BYŁO RÓWNYCH IM KREATORÓW TYCH PARTII 

NA POLSKICH SCENACH PO WOJNIE 
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Iem dośw iadczonej pary - znakomitego dyrygenta Je rzego Si llicha, przed [ 939 
roku zwią za nego przez wiel i.: IJt z wa rszawskim 'teatrem Wielki m, ora7. Adama 
Dobosza. jednego z najświetniejszych tenorów polskich przed wojn~. ::i późn i ej 
doświadczonego rc7.ysera. Obsada wyborna: wspan iab \Vik tor ia Calrna w par
tii tytu łowej, Franciszka Deni s-S ło ni ewska - Suzuk i, I.es law hnze - I'inkerton, 
Andrzej Hiofsk i - Sharp lcss, a nawet w da lszym planie takie nazwiska. jak wspo
mniany Adam Dobosz (Goro). W lod7.i mierz Hiolsk i-Lwow icz ( Ks i ~ż~· Yam::idori). 
czy Edward Pawlak (Komisa rz). Rów nic świ et ni e prezentowała się druga a nawN 
trzecia obsada (Fran ·iszck Arno i rozpoczynający brierą Bogdan Paprocki w par
tii Pinkertona), bo rozrastał się z dnia na dzie11 i hzepł bytomski zespó ł gwiazd. 
Ta inscenizacja doczekała się ł <)czn ie 86 przedstawit:Ji, któ re obujrza lo ponad 
56 tys. widzów. 

Po raz wtóry wesz ła „Madama Butterfl y" na scenę Opery Ś l ~sk iej 
15 li stopada 1952. Ten znakomity spektakl do d z iś jeszcze wielu za

pewne pamięta , skoro utrzyrn)'\vał s i ę w repertuarze przez 35 lat'„. J go rea li za
torami byli: Bo les ław Lewandowski - kierownictwn muzyczne, Boles l;w Forygo
Foleński - inscenizac ja i reżyseria oraz Karol Gajewski - scenografia . 

• 



Obsadę niezapomnianego premierowego wieczoru stanowi.li: Maria Kunińska -
Butterfly, Izabela Strzałkowska - Suzuki, właśnie co pozyskany Sławomir Żer
dzicki - Pinkerton, Włodzimierz Hiolski-Lwowicz - Sharpless, Stanisław Babis 

- Goro, Tadeusz Świechowicz - Książę Yamadori, Klemens Chrabelski - Bonza. 
Pio tr Wołoszyn - Komisarz, Włodzimierz Denysenko - Urzędnik stanu cywil 

nego. Ten stylowy. niezapomniany spektakl grany był przez owe rekordowe 386 
wieczory, zaś obejrzało go ponad 218 tys. widzów. 

Zsumujmy więc spektakle pierwszej i drugiej inscenizacji, a okaże s i ę. że 

„Madama Butterfly" grana była łącznie 427 razy i obejrzało ją blisko 275 tys. wi
dzów, nim zapadła decyzja o przygotowaniac h do trzeciej premiery. W tamten 

stylowy, wycyzelowany w każdym szczególe spektakl przez tej miary mistrza, co 

otoczony l egendą wyśmienity reżyser Bolesław Fotygo-Folański. wpisane zosta ło 

wiele niezapomnianych wydarzeń i kreacji, które mogłyby stać się treścią osob
nej księgi. Do wieczorów szczególnie pamiętnych trzeba niewątpliwie zaliczyć 

spektakl pożegnalny w partii tytułowej Natalii Stokowackiej, primado nny Opery 

Śl ąsk i ej , któ ra IO grudnia 1978 roku rozstawała s ię z bytomską sceną . A uświetnili 
ten wyjątkowy wieczór Krystyna Szczepańska (Suzuki), Bogdan Paprock i (Pinker

ton). Andrzej Hio lski (Sharpless) i Jerzy Kulesza (Yamadori). Takiego pożegnania 

nigdy dotąd ani potem ten teatr nie przeżywa !. 

Gdy od ostatniego spektaklu „Madamy Butterfly" w inscenizacji Fotygo

Fola1iskiego upływało 10 lat, co wystarczająco uzasadniało wprowadzenie tej 
opery po raz trzeci do repertuaru - zapadła decyzja o wystawieniu tej zawsze 

oczekiwa nej, popularnej opery. 

W tak ich przypadkach pojawia s ię pytanie: jak grać i wystawiać tego typu 
dzieła dz i ś , skoro nie melodramatycz na fabula jest dla widzów najważniejsza. na 

ogół przecież znana aż po scenę harakiri? Jak grać - i w jakiej wersji językowej' 
W przekładzie na język polski, czy w jęz)•ku orygina łu , jak to się dzieje dz iś co

raz częśc iej. Z jednej strony przekład mimo wszystko ułatwia odbiór, szczególnie 
w sytuacj i widzów nawiązujących pierwsze kontakty z teatrem operowym. 

Z drugiej - utrudnia występy gościnne z udzia łem śpiewaków zagranicznych, choć 

i polscy coraz częściej sięgają po wersję włoską , ze względu na szanse ko ntaktów 
zagranicznych, nie mówiąc już o walo rac h wokalnych języka ojczyzny Puccin ie
go, bez owych „d ż ': „cz·: „szcz" ... 

Choć zapewne nie wszystkim odpowiada wersja oryginalna, w przypadku 

d z i eła tak powszechnie znanego jak „Madama Butterfly" wiele argumentów prze

mawia za j ęzykiem oryginału i te racje ostateczn ie przeważyły - także i z tego 
względu, że rniat to być w za mierzen iu spektakl możliwie najwierniejszy Pucci 

niemu. a w ięc duchowi dzieła , który zawarty jest przede wszystkim w partyturze. 
A skoro tak, również język włoski stanowi element wyrazu muzycznego. tej „ja

pońskiej" opery Pucciniego. Publiczność zw iązana s tałymi kontaktami z Operą 
Sląską była już w owym czasie oswojona z rea li zacją dzieł w języku oryginału, po 
sukcesie wystawionej po włosku „Cyganerii " (l 980 r.). która podbiła Warszawę, 

a przede wszystkim po polskiej prapremierze „Nabucca" ( 1983 r.). po któ rej ar
cydz ie ło Verdiego przeszło triumfalnie przez wszystkie polskie sceny - właśnie 

w oryginalnej wersji językowej! Kieruj ący wówczas Operą Śląską dyrektor Jerzy 
Salwarowski nie miał wątpliwości, że także „Mada ma Butterfly'' zostanie wysta

wiona po włosku, tak więc w tej wersji pod jego kierownictwem muzycznym 

przygotowano tę oczekiwaną premie rę przy współudziale Henryka Konwińskiego 

(inscenizacja i reżyseria) oraz Jana Bernasia (scenografi a). 

W zamierzeniu realizatorów miał to być spektakl bardzo „japo1\sk i" wła

śnie - i to nie tylko poprzez kształt plastyczny, który wyobrażenia Japo nii spro

wadza na swój sposób do „landszaftu" oraz skoja rze1i znanych z ikonografii. 
Ale bo też sugestywność egzotyki tego kraju jest tak wyrazista, że dosłowna , ale 

i symbolicznie poj mowana „japońskość" musi s i ę w tym wypadku narzucać z całą 
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DO ZNAKOMITYCH ODTWÓRCÓW RÓL CHO - CHO-SAN 

I PINKERTONA ZALICZALI SIĘ W OPERZE ŚLĄSKIEJ MARIA VARDI 

I ZBIGNIEW PLATT, CZOŁOWY POLSKI TENOR TYCH LAT 

. .......... .................. .... ..... ...... . 

mocą. A w ięc wierność i swoista s tyli zacja - lecz nie tylko zewnętrzna. sprowa

dzona do znaków plastycznych, co grozić może powierzchowną dosłownością. 
Chodz iło bowiem przede wszystki m o sty li zację w sensie teatralizacj i - o prób<; 
oddania gestu i powściągliwości ruchu nacechowanego szczególnym skupieniem. 

jako że inny jest czas ru chu i gestu oraz wymowa jego ekspresji w tamtej kulturze; 
także sposób patrzenia, uśmiechu - w ogóle reagowania i zachowania w ka żdej 
sytuacj i. A przecież rzecz dzieje się w Nagasaki roku 1900, w Japoni i na skroś 
jeszcze egzotycznej. 

W takim raz ie to wszystko co charakte ryzuje Pinkertona i jego kl"<)g ku ltu
•·owy działać musi na prawach kontrastu (i na odwrót), bo istotą tego związku jest 

od pocz<)tku dysonans, kontrast. niep rzystawalność dwu .światów. \V tym sensie 
Butterfly wyraża i symbolizuje naturę, czystość, wrażliwość, e tykę ; l'inkerton -

cyw ili zację i jej zaborczość w kosumowaniu św i ata , także miłośc i bez względu na 

cenę i konsekwe ncje m oral ne. Zdobywca - i jego ofia ra, piękno i jego zaprzecze
nie, uczucie i wierność oraz wulga rny praktycyzm, gd y słowa są tylko środkam i 

do celu a nie wyrazem prawdy. 

Tak odczytany konflikt ma charakter współczesny. a jednocześn i e uniwer
sa ln y. tym sugestrwniejszy. że rozgrywa się w dekoracjach „baśn iowej" j uż Japo-
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PRZEZ WIELE LAT KRÓLOWAŁA JAKO CHO - CHO - SAN NA BYTOMSKI EJ 

SCENIE PRIMADONNA OPERY ŚLĄSKIEJ NATALIA STOKOWACKA , 

KTÓRA WYSTĘPEM W „ MADAMIE BUTTERFLY" ZAKOŃCZYŁA KARrERĘ 
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nii , co tytko jeszcze podkreśla ponadczasowość· tego melodramatu. A był Puccini 

ar ·ymistrzem tego gatunku. który rozumia ł , że prawdziwy melodramat, którego 
istot<) jest s iła i gt.;bia wyrazu oraz prawda ludzkiego przeżycia i dramatu zawarty 

jest w prostym na pozór· schem:icie sen tymentalnego losu. 

Spektakl, który wszedł na bytornsk<) scenę 30 stycznia 1988 roku, zosta ł 

przygotowany w podwójnych. a nawet potrójnych obsadach. niemal 

wyłączni e w oparciu o własnycy solist<'iw. \Y./ przedstawieniu premierowym pod 
batut<) Jerzego Salwarowskiego wystąpili: Ciabr iela Kśc iu czyk -- Cho-Cho-San, 

l<atarzyna Suska - Suzuki. lóze f Przestrzelsk i - l'inkerton. Ewa Dłube k-An sald1 

- Kate. krzy iVkchli1iski - Sharpless . Adam Wiśn i ewski - Ciuro. Włodzimierz 

Skalski - Yomadori, T1deusz Leśni czak - Bonza, Rysz<ird Wojtaszewski - Urzęd

nik. Mieczvs ław Czepu Io n is - Krewny. Dwa dni później w prezentacji katowickiej 
zasz ły w stosunku do obsady bytomskiej zmiany w partiach: Cho -Cho-San - wy

stąpib Zofia RogalJ. Kate - Elżbieta Mazur. Sharpless - tu 1\llarek Ziemniewicz, 
Goro - Feli ks Widera, Ya111 :1clori - Franciszek Wołoch oraz Bonzy - wyst<)p ił 
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Bogdan Kurowski. 

Recenzje potwierdziły walory przedstawienia zgodnie z przyjętą kon
cepcją. W „Tak i Nie" Karol Bula pisat: Uniesiona po kilku wstępnych taktach 
orkiestry kutyna odsłoni/a scenę przygotowanq raczej tradycyjnie, z typowy111i 
japo1iskimi akcentami pejzażu, czego zresztq można hylo oczekiwać. Pierwszq 
niespodziankq było pojawienie się na scenie Suzuki (Ka tarzyny Suskiej) - jakby 
wyczarowanej z japo1iskiej akwareli, czy z porcelanowego waw1u1 japo1iskiego. 
A później już coraz bardziej odczuwalna stawała się szczególnie aura egzotyki, 
a właściwie wręcz japo1iskosci ... Także Wojciech Dzieduszycki podkreś lił w „Od
rze" walory tego spektaklu skomponowanego w szlachet11ym, tradycyj11y 111 stylu 
(. .. ) Szlachetnym, gdyż nie ma w tym pięknym przedstawieniu ani cienia prze
sady, operowej sztuczności. Dramat rozwija się log icznie i wywołuje u widzów 

prawdziwe wzruszenie. Wytrawny recenzent najwyższe oceny wystawił odtwór
czyni Cho-Cho-San także w „TrybLtnie Robotniczej'; Marek Bi·zeźniak nap isał, 

że Gabriela Kkiuczyk w roli tytułowej, zebrała sporo braw na bytomskiej premie
rze( ... ) W Ilf akcie gromkie brawa otrzymał również Józef Przestrzelski, .1jJiewający 
Pinkertona': Bardzo wysokie oceny przypad ły także Katarzynie Suskiej (Suzuki) 

i Jerzemu Mechlińskiemu (Sharpless) ... „ Cóż to za piękny haryton'"- zachwycał 

się \V. Dzieduszycki, podkreślając walory śp iewu i gry scenicznej bytomskiego 
śpiewaka odznaczającej się „dystyngowaną dyskrecją''. Recenzent „Odry" z uzna

niem wyraził się także o Józefie Przestrzelskim w roli Pinkertona, po jego powrocie 
z zagranicy na polskie sceny. 

Już te pochlebne choć wyrywkowe opinie świadczą o przyjęciu trzeciej 

„Madamy Butterfly''. która jeszcze jesienią 1988 roku została szcześc iokrotnie za
prezentowana na scenie w Heilbronn w RFN poprowadzona przez Jerzego Salwa 

rowskiego (gdzie dwa lata wcześniej wielki sukces odnios ło bytomskie „Nabucco" 

pod batutą Napoleona Siessa). W spektaklach tych wystąpili: w partii tytułowej -
Zofia Rogala i Agata Młynarska, Pinkertona kreowali - Józej Przestrzelski i Andrzej 

M. Jurkiewicz, Suzuki - Katarzyna Suska i Bożysława Kapica, Konsula Sharplessa 
- Jerzy Mechliński i Włodzimierz Skalski, jako Kate wystąpiła Ewa Dłubak, w roli 

Bonzy - Tadeusz Leśniczak. 

Spektakl ten zapisał się także w pamięci dzięki gościnnemu występowi 
w partii tytułowej ! ! lutego 1989 r. znakomitej śpiewaczki litewskiej z Wilna Ireny 

Milkewictiute, stale goszczącej w owych latach na scenie La Scali. Byto to pamięt
ne wydarzenie artystyczne - kreacja sceniczna i wokalna najwyższej miary. 

Trzecia bytomska „Madama Butterfly" była tak.że z założenia trakto
wana jako spektakl - używając słów Dzieduszyckiego - utrzymany „w szlachet

nym tradycyjnym stylu'; który może się okazać sugestywną ramą dla artys tów 

występów gościnnych z pieczęcią najwyższej jakości. I to założenie sprawdziło 
się. \V jednym z późniejszych przedstawień wystąpiła w partii tytułowej Tae
Yeon-Kim z Korei. 

Ze względu na liczne zmiany w składzie sol i.stów dochodziło jednak do 

dłuzszych przerw tego cenionego t oczek twango spektaklu. A ka.żde 

wznowienie i przywrócenie operowego przedstawien ia jest zawsze nader czaso

chłonne i wymaga serii prób. To tłumaczy tę liczącą wiele lat nieobecność trzeciej 

Butterfly w repertuarze Opery l ąsk iej, która sięga roku 2000. Mo:lna więc uznać. 

że mamy w tym przypadku do czynienia nie tylko ze wznowieniem, sko(o n iemal 

wszyscy soliści w obsadzie tego spektaklu są nowi. w większo~ci zaangażowani 

w ostatnich latach. A podobnie rzecz się ma także z innymi zespołam i . Powrót 

„Madamy Butterfly" - opery oczekiwanej - na bytomsk<) scen równief i z tego 

względu należy uznać za wydarzenie . 
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ZOFIA ROGALA - CHO - CHO-SAN i JANUSZ WENZ - Pl'NKERTON 

W „MADAMIE BUTTERFLY" WZNOWIONEJ W 1996 ROKU 

SCENA ZBIOROWA Z „MADAMY BU TTERFLY" WZNOWIONEJ 

W OPERZE ŚLĄSKIE J' W 1996 .. PO PRAWEJ ~ BARBARA BAŁDA 

- PARTIA TYTUŁOWA. PO LEWEJ: JU U USZ URSYN-NIEMCEWICZ 

- PINKERTON i WŁODZIMIERZ SKALSKI - SHARPLESS. 
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Barbara Bałda - gejsza Cho-Cho-San w „Madamie Butterfly" 
Pucciniego w Operze Śląskie] 

Foto: Juliusz Multarzyński 

Na IV stronie okładki: 
Pomnik Giacomo Pucciniego w Lukce na przeciw domu rodzinnego . 




