
131

М У З И К А  У  Н А У Ц И  И  П РА К С И

Милица Стојадиновић                    
Универзитет у Новом Саду 
Академија уметности 
Департман музичке уметности  

Пучинијев откључани глобус-
Пучинијеве хероине од Далеког 

истока до Дивљег запада

Апстракт. Иако је у писмима која је слао са својих многобројних путовања, 
наглашавао колико му тешко пада раздвојеност од куће и од свог родног места, 
Пучини је управо, захваљујући сталним посетама светским позорницама, имао 
прилике да види популарне комаде тог времена и да иде у корак са трендовима који 
су владали најзначајнијим позоришним сценама Европе и Америке. Тако је међу 
мноштвом његових савременика и он био освојен егзотизмом и оријентализмом, 
правцима који су муњевито стекли популарност у европској уметности. Као 
уметник с веома израженим осећањем за театар, одмах је проценио колико ће те 
„различитости“ у визуелном, а и у музичком смислу бити привлачне за публику, 
па су тако настале његове „егзотичне“ опере Мадам Батерфлај, Девојка са Запада 
и Турандот.
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 Крајем XIX века, како каже Гомбрих (1980), “ствараоци у свим областима 
уметности нашли су се у некој врсти креативног ћорсокака“ (Гомбрих, 1980: 
184). Створила се потреба за нечим новим, још „ненасликаним“, „ненаписаним“. 
Тако се поново јавило интересовање за Далеки исток и „егзотични тренд“ који 
је муњевито освојио читаву Европу. Ниједна уметност није остала имуна на 
помодне трендове, а опера, као синтеза музичке, драмске и ликовне уметности 
је на тај начин обогаћена могућношћу да се „смести“у сасвим нове и необичне 
дестинације, још невиђене пејзаже, да се извођачи одену у раскошне и егзотичне 
костиме, а  композитору је на располагање стављено и богатство новог звучног 
колорита.

Појава егзотизма у европској књижевности

Средином деветнаестог века роман у Енглeској најпре постаје 
најпопуларнији, а убрзо и најцењенији вид књижевног стваралаштва. Јачању 
уметничког дигнитета романа понајвише су допринели водећи викторијански 
писци „главног тока“, попут Дикенса (Charles Dickens), Текерија (William 
Makepeace Thackeray) и Џорџа Елиота (George Eliot,тј. Mary Ann Evans). Њима, 
дакако, припада и велики део заслуга за вртоглав пораст популарности романа 
као књижевне форме, али су тој популарности далеко више допринели писци 
забавних, махом авантуристичких романа. Једну од најважнијих новина у 
њима, истовремено и једну од најизразитије препознатљивих карактеристика 
представљала је склоност ка измештању радње у далека, егзотична поднебља. 
Узроци настанка тог новог вида “ескапизма” могу се у основи свести на два фактора. 
Први је проистицао из велике експанзије знања о другим и другачијим световима, 
до које је дошло, захваљујући, пре свега, колонијалним освајањима. Други фактор 
је био психолошке природе и темељио се на засићености викторијанске публике 
романескним тематизовањем свакодневице, односно на жељи да се из често 
баналног материјализма епохе побегне у суштински различите светове.

Енглески роман је све до половине деветнаестог века био дубоко 
укорењен у енглеску стварност и сводио се на њено мање или више маштовито 
и духовно подражавање. Негде од средине века, међутим, почиње „путовање у 
егзотику“, које је у променљивиим видовима опстало све до данас. Писци попут 
Балантајна (Ballantyne), Стивенсона (Robert Louis Stivenson) или Киплинга 
(Rudyard Kipling) су својим романима Корално острво, Острво с благом и Књига 
о џунгли проширили постојеће мапе романсијерске имагинације и исцртали нове.

У француској литератури је било слично. Тежња за егзотичним била је 
све израженија и све више су се у романима дочаравале друге културе и непознате 
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земље, наравно, увек с нагласком на томе колико су све оне инфериорне у односу 
на западњачку културу. Осим у романима забавног и популарног жанра, и у 
интелектуалним и књижевним круговима се такође одомаћила идеја о егзотичном, 
а почела су и много чешће да се појављују дела која су настала из пишчевог личног 
искуства с егзотичним земљама него само на основу њихових фантазија о далеким 
пределима. Самим тим почела су да имају карактер далеко интимнијег тона, јер 
је то био литерарни жанр који је директно проистекао из сазнања о животу у 
колонијама  и у којем је протагониста– неретко сам аутор-сведочио о директном 
учешћу у конфликтним ситуацијама између западне културе и оријенталне 
„различитости“1. 

Ликовне и примењене уметности

Отварање ка свему што је имало примесе егзотичног је узело маха и у 
другим уметностима. На Светској изложби у Паризу 1867. први пут је представљен 
Јапан. Пет година касније, Светски сајам у Бечу осим технике и технологије из 
Јапана представља и уметничка дела, украсне предмете и уметничке рукотворине. 
Нарочито интересовање су изазвали павиљони посвећени вртларству с патуљастим 
дрвећем, мостићима и водопадима. Такође се појављују и вредни предмети од 
порцелана, керамике, лакираног дрвета, осликана свила. Домаћи сликари не 
пропуштају да искористе помодно интересовање за Оријенталне мотиве, па 
зато средња Европа постаје преплављена уметничким сликама са мотивима 
егзотичних женских фигура. Композиције тих слика не представљају аутентични 
Јапан, него тадашњу представу која о Јапану влада у Европи, па тако на платнима 
углавном доминирају егзотични пејзажи и детаљи који су плод маште уметника. 
Европски сликари не пропуштају да искористе велику опчињеност богатог слоја 
људи Оријентом, па настаје мноштво радова инспирисаних управо том темом. 
Аустријски сликари Оскар Кокошка (Kokoschka), Егон Шиле (Schielе) и Густав 
Климт (Klimt) сликају жене у кимонима, оријенталне параване, егзотичне чајанке 
и лепезе. Једна од најпознатијих слика које представљају моду јапанске естетике 
је Климтова слика Адела Блох-Бауер 1 из његове „златне“ фазе.

1 Више о томе видети укњизи Едварда Саида Оријентализам, која представља једно од кључних 
дела на које се позивају сви који озбиљније проучавају ту тему. У свом надалеко чувеном делу 
Едвард Саид нам предочава историју и природу ставова Запада према Истоку, дефинишући 
Оријентализам као снажну европску идеолошку творевину, као начин на који се писци и 
филозофи суочавају са „различитошћу“  источне културе, са њеним обичајима и веровањима.
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Густав Климт  - Адела Блох-Бауер 12

Творац импресионизма, француски сликар Клод Моне (Monet), такође 
не одолева овом тренду. Чувена је слика његове супруге у раскошном кимону, с 
лепезом у руци и с декорацијом у виду мноштва лепеза распоређених око ње.

Клод Моне-Камил у кимону3

2  http://www.klimtgallery.org/

3  http://www.claudemonetgallery.org/La-Japonaise-(or-Camille-Monet-in-Japanese-Costume).html
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Литерарни жанр популарно-егзотичних новела је имао изузетно снажан 
утицај на француску оперу, трасирајући логичан пут од егзотичног романа до 
егзотичног либрета, што је у последњим деценијама века резултирало великим 
бројем опера које су се појавиле на сценама француских оперских кућа. Својим 
маштовитим, необичним и изразито колоритним инсценацијама оне су увелико 
допринеле западњачкој романтичној и егзотичној слици о Оријенту, па и није 
чудно да су све, без изузетка, доживеле невероватан успех. Међу многим оперским 
ствараоцима ево само неколико композитора и њихових карактеристичних 
егзотичних дела: Жорж Бизе (Georges Bizet) - Ђамиле, Ловци бисера, Кармен; 
Камил Сен – Санс (Camille Saint- Saëns)-Жута принцеза, Самсон и Далила; Жил 
Масне (Gilles Massenet) –Иродијада, Таис; и Лео Делиб (Leo Delibes) Лакме. 

Италијански композитори су у последњим деценијама XIX века подлегли 
општем тренду оријентализма и егзотизма који у музици насталој на подручју 
Италије и Аустрије и није био сасвим нов. Надовезао се на тзв.тренд „турских“ 
опера популарних у XVIII веку, као што су Моцартова Отмица из Сараја и 
Росинијеве опере Мехмет II и Италијанка у Алжиру, као имноге друге. Пратећи 
помодно интересовање за све што потиче из Турске (одећу, намештај, слаткише) 
и заплети у операма су са европских дворова премештени у далеке земље, у 
калифове и султанове дворове и хареме.

Пучини-патриота и грађанин света

Пучини је премашио границе Италије већ са својом трећом опером, Манон 
Леско, која је убрзо, након премијере, стекла интернационалну славу. Његова дела 
су почели да постављају на најпретижнијим оперским сценама широм Европе. 
Тако је и сам маестро почео да путује, пратећи припреме за премијерна извођења 
својих дела по светским престоницама. Своја путовања је неретко користио за 
обиласке тамошњих позоришта и упознавање с новим драмским комадима, па је 
на тај начин пронашао и већину драмских дела која су довољно потакла његову 
стваралачку енергију да на основу њих напише опере.
Дешавања Пучинијевих опера су била смештена широм земаљске кугле. Од 
његових дванаест опера, само три имају радњу која је смештена у Италију, „колевку 
опере“. Тоска се дешава у Риму, Сестра Анђелика је смештена у један самостан 
у Тоскани, а Ђани Скики4 је лоциран у Фиренци 1299. године. Пет његових опера 
су писане на основу француских литерарних дела, од тога су четири и смештене 
у Француску (Боеми, Манон Леско, Ластавица и Плашт). Да се не помињу многа 
дела француске литературе, која је разматрао као теме за либрета својих будућих 
4  Пучинијева једина комична опера, чији либрето је настао на основу Дантеове Божанствене 

комедије
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опера, па је на крају из различитих разлога одустао од њих. Није зато ни чудо да 
су Пучинија често називали италијански Масне, наводећи ту тврдњу као још један 
„доказ кривице“ од стране оних критичара који су га оптуживали за претерани 
интернационализам.5

Преглед Пучинијевих опера по хронолошком реду

Година
премијере Наслов Место и време 

дешавања Либретиста Хероина 
1 Хероина 2

1884. Виле Црна шума, 
средњи век

Фердинандо 
Фонтана Ана

1889. Едгар Фландрија, 
1302.

Фердинандо 
Фонтана Фиделија Тиграна

1893. Манон 
Леско

Париз, затим 
пустиња у 
Лујзијани

Р.Леонкавало, 
Марко Прага, 

Доменико Олива, 
Ђузепе Ђакоза, 
Луиђи Илика, 

Ђулио Рикорди

Манон

1896. Боеми Париз, XIX век Луиђи Илика,
Ђузепе Ђакоза Мими Мизета

1900. Тоска Рим Луиђи Илика,
Ђузепе Ђакоза

Флорија 
Тоска

1904. Мадам 
Батерфлај Нагасаки, Јапан Илика,Ђакоза Ћо-Ћо-

Сан Сузуки

1910. Девојка                      
са запада

Калифорнија 
у доба златне 

грознице

КарлоЗангарини, 
Гуелфо 

Ћивинини
Мини (Нина)

1917. Ластавица
Париз, 

француска 
ривијера

Ђузепе Адами Магда Лизета

1918.

Плашт
Сестра 

Анђелика
Ђани 
Скики

Париз,Сена
Тоскана, 
самостан

Фиренца, 1299.

Ђузепе Адами,
Ђовакино 
Форцано

Ђорђета
Анђелика
Лаурета

(тетка)

1926. Турандот Древни Пекинг
Ђузепе 

Адами,Ренато 
Симони

Турандот Лиу

5  Италијански музиколог Фаусто Торефранка (Fausto Torrefranca) је 1912. написао дело 
Giacomo Puccini e l’opera  internazionale (Пучини и интернационална опера) у коме, осим 
што негира евидентне вредности његових дела,  веома оштро напада Пучинија оптужбама за 
„феминизирање“ италијанске културе.
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Мадам Батерфлај

Пучини је својој опери Мадам Батерфлај додао поднаслов Јапанска 
трагедија6. Ипак, ако узмемо у обзир да је то италијанска опера и да је настала 
из пера три Италијана7 који никада нису посетили Јапан, питање је колико она 
заиста може бити „јапанска“? Њен настанак је био Пучинијев одговор на моду 
„јапанизма“ која је обузела целу Европу.

Усред свог рада на опери Мадам Батерфлај Пучини пише свом либретисти 
Луиђију Илики (Ilicca) да већ има мноштво музичког материјала, који су пријатељи 
са Истока, спремили за њега. Писмо је послато два дана пре представе на којој је 
извођено неколико Кабуки комада које је у Милану у оквиру своје европске турнеје 
извела Краљевска јапанска позоришна трупа (Japan Imperial Theatrical Company). 
Међу осталим изворима који су Пучинију служили да дочара локални колорит су 
и народне песме које му је у септембру 1902. певала Ојама Хисако, жена јапанског 
амбасадора у Италији, као и плоче популарне јапанске музике које му је амбасадор 
набавио. Постоје и његови документовани захтеви за јапанским песмама које ће 
користити у својој новој опери. Није желео да она буде само површни приказ 
Јапана као што је то била опера Ирис Пјетра Маскањија (Mascagni) у којој су 
јапански киднапери немаштовито названи Осака и Кјото. Такође је желео да 
избегне начин на који је Дејвид Беласко (Belasco) у својој драми приказао Јапанце, 
са говором који подразумева крајње поједностављен, пун грешака, помало и 
пародиран енглески језик.8 Желео је да направи оперу која би приказивала „прави 
Јапан“, па се потрудио не само да упозна источњачку музику и обичаје, него и 
њене више него специфичне норме понашања. Од првог момента кад уводи на 
сцену нежну Ћо-Ћо-Сан, Пучини нас уводи у неки тајанствен и далеки свет који 
наша, западњачка филозофија уопште не може да схвати. Једноставност с којом 
малена Јапанка прича о себи и о томе како је морала да игра као гејша да би 
забављала друге, као и понос са којим једно по једно вади из рукава свог кимона 
сву своју имовину уз одлично оркестрирану сцену представљања сваког детаља 
њеног овоземаљског „блага“, лепезе, огледалцета, лутки за молитву у којима се 
налазе душе предака је сцена на коју публика увек топло и емпатично реагује. 
Тако и појава Шарплеса у другом чину доноси један од најлепших и најтоплијих 
дуета целокупне оперске литературе. У његовом драматуршком обликовању 
исказано је и одлично познавање источњачких обичаја. Наиме, за разлику од 
западњачких норми понашања и опхођења, где је довољно разменити неколико 

6  Tragedia giapponese (у преводу на српски језик, поднаслов је увек погрешно наведен као 
Трагедија једне Јапанке)

7 Либретисти су били Илика иЂакоза, такође Италијани
8 „pidgin English“
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конвенционалних реченица и одмах се може „прећи на ствар“, на истоку се такав 
начин опхођења сматра изузетно непристојним и потпуно неприхватљивим. То је 
и разлог зашто Ћо-Ћо-Сан четири пута прекида конзула у његовој намери да јој 
изложи разлог свог доласка. Први пут, питајући за здравље породице, други пут, 
хвалећи лепо време, затим нудећи га лулом, па након тога „америчким“ цигаретама. 
Читава сцена одаје Пучинијево сјајно познавање психологије, јер текст који Ћо-
Ћо-сан изговара по својој лежерности потпуно одудара од усплахирености коју 
осликава музички текст који је потпуно у сагласју с њеним душевним стањем у 
том тренутку. Мала Јапанка и поред учтивих норми, одлагања озбиљног разговора 
и брбљања тривијалности којима упада конзулу у реч, гори од нестрпљења да чује 
шта се дешава с њеним „мужем“, јер у својој наивности верује да је међу њима 
склопљен прави брак и да ће јој се он вратити, не знајући да је она, Батерфлај, 
само уговором унајмљена, заједно с кућом и намештајем. Иако је опера доживела 
потпуни фијаско на премијери, касније је постала једна од најпопуларнијих опера 
на свету, па и данас, после више од сто година од свог настанка, не престаје да 
побуђује интересовање публике широм света.

Девојка са запада

Боравећи 1907. године у Њујорку да би надгледао припреме за америчку 
премијеру опере Мадам Батерфлај у Метрополитен опери, Пучини је био у 
прилици да погледа извођења три Беласкова комада: Мајстор за музику, Ружа 
са ранча и Девојка са златног запада. Овај трећи, који је написао, продуцирао и 
режирао сам Дејвид Беласко, са великим успехом је извођен у старом Беласковом 
позоришту од премијере 1905. године и то чак 224 пута. Пучини, иначе уметник 
веома изоштреног театарског нерва, био је импресиониран раскошном и модерном 
продукцијом Девојке са златног запада.Одмах му је била визуелно интересантна 
и привукла га је својом необичношћу. Нарочит утисак је на њега оставило модерно 
решење сценографије на точкићима која је кратким замрачењем сале за само 
неколико тренутака уводила публику из рударског кампа у планини директно у 
бар под именом Полка салун чија је власница главна јунакиња Мини. Још више 
га је одушевила сцена у Мининој колиби за коју је коришћено неколико машина 
за производњу снега и ветра. Већ дуго је тражио погодну тему на основу које би 
написао нову оперу, али је био прилично неодлучан у одабиру, по свој прилици због 
болног искуства које му је донела неуспела премијера опере Мадам Батерфлај у 
Миланској скали 19049. Био је веома заинтересован да погледа Беласков комад, 

9 Микеле Ђирарди наводи да је Пучини у периоду између 1903. и 1907. разматрао више од 
тридесет различитих сижеа за своју следећу оперу (Girardi, 2000).
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јер је осећао да има сличне позоришне афинитете као он.10 Пошто је погледао 
комад и веома се загрејао за њега, вративши се у Лондон успео је да пронађе 
италијански превод. Након што га је прочитао, контактирао је Беласкоа и замолио 
га да преточи комад у форму либрета.

Енрико Карузо као Дик Џонсон – фотографија са премијере опере Девојка са 
запада (Метрополитен1910)11

Чим је добио материјал, 1908. године, са својим либретистом Карлом 
Зангаринијем (Zangarini), почео је  рад на  новој опери Девојка са запада чија 
је радња била смештена у Калифорнију у време златне грознице. Као и увек, 
приступио је стварању новог дела веома студиозно. Прикупио је нов музички 
материјал, каубојске песме и индијанске успаванке и искористио их у дочаравању 
атмосфере. Био је то за њега један потпуно нови приступ опери, авантура која се 
дешава на Дивљем западу, стварање једног новог типа хероине какав се до тада 
није појављивао у његовим операма – жене која води салун и коцка се, окружена 
искључиво грубим копачима злата, жене која носи панталоне и са пушком у 
руци спашава свог вољеног од разуларене гомиле, спремне да га линчује. Мини 
(Minnie) је била сушта супротност нежној Мими, крхкој Батерфлај и страственој 
диви Тоски! А и сама сценографија представљала је потпуну новину и сушту 
10 Погледавши комад Мадам Батерфлај у Лондону,такође Беласков, Пучини је остао затечен 

сјајним и до тада невиђеним ефектом игре светла на позорници. Сцена је представљала 14 
минута тишине у којој је само игром светлости пропраћено целоноћно чекање Батерфлај 
и свитање дана. На основу тог снажног утиска је компоновао свој чувени троминутни хор 
„затворених уста“којим се завршава II чин опере. 

11 http://www.fanciulla100.org/fan_virtualmuseum.html
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супротност сликању Париза, Нагасакија и Рима на сцени. Опера је у Америци 
доживела огроман успех, посвећене су јој странице и странице престижних 
дневних листова, али без обзира на првобитни топао пријем од стране европске 
публике, њена популарност у Европи није била дугог века, па се са ове стране 
океана прилично ретко изводи.

Пучинијев аутограф теме Мини са посветом Њујорк Тајмсу12

Турандот
Турандот је дело у коме се Пучини први пут огледа у маниру „Гранд 

опере“, с велелепним хорским масовним сценама, с бајковитом монументалном 
сценографијом и раскошним источњачким костимима. Све то је у потпуној 
супротности са његовим целокупним дотадашњим опусом који је био фокусиран на 
мале људе и њихове велике љубави и патње. У свакој његовој опери су најбројније 
и најупечатљивије управо лирске сцене, док се у грандиозне хорске сцене до тада 
није упуштао. У писму упућеном пријатељу и либретисти Адамију (Adami) и сам 
каже: “Створен сам за мале ствари...“ цитирајући своју најдражу јунакињу, малу 
гејшу Ћо-Ћо-Сан13. Одабиром бајке за сиже своје опере, потпуно се удаљио од 
веризма. Одбацујући једну по једну тему за коју би се првобитно загрејао14, његов 
избор је на крају пао на Турандот15,комад италијанског писца Карла Гоција (Carlo 
12 http://www.fanciulla100.org/fan_1910worldpremiere.html
13  „Noi siamo gente avezze alle piccole cose...“Батерфлај, дует,  I чин
14 последња у низу је био роман Виктора Игоа Звонар Богородичинецркве
15 Бајка Турандот је обрађена у више наврата. Карл Мариа фон Вебер (Weber) је 1813. написао 

музику за Шилерову (Schiller) адаптацију Гоцијевог комада, а међу неколико опера значајније 
су Туранда Антониа Базинија (Bazzini) из 1867.год. и Бузонијева (Busoni) Турандот из 1917.
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Gozzi 1720-1806) чија је радња узета из персијске збирке бајки Арапске ноћи, а 
смештена је у Пекинг у древној Кини. Написан је као један од комада из Гоцијеве 
збирке фантастичних комедија у чијем саставу је био и комад Заљубљен у три 
наранџе на основу којег је Прокофјев написао своју оперу.

Та колекција венецијанских комедија дел арте (commedia dell’arte) је 
била директан одговор на популарне комедије Карла Голдонија (Goldoni). Гоци и 
Голдони су водили јавну битку око драмских форми. Гоци је био репрезент  старије, 
„отменије“ форме ренесансне комедије дел арте, док је Голдони фаворизовао 
реалистичне комедије које су у то време биле веома популарне у Француској. 
Гоцијеве ликове из комедије дел арте (Brighella, Truffaldino, Pantelone, Tartaglia), 
Пучини је претворио у дворске министре с именима – Пинг, Панг и Понг не би 
ли добио на „аутентичности“ опере чија је радња смештена у древни Пекинг. То 
је прича о окрутној принцези леденог срца која од својих просаца захтева да дају 
одговор на три питања.16 Казна је страшна– ко буде погрешио, макар само један 
одговор, биће му одрубљена глава. Угледавши принцезу, потпуно опчињен њеном 
лепотом, Калаф се ударцем у гонг пријављује као следећи просац. Одана робиња 
Лиу га моли да то не чини. Иако су елементи приче заједнички, начини на који 
комад третирају Гоци и Пучини су потпуно различити. Пучини уместо татарске 
принцезе Аделме, омиљене робиње принцезе Турандот, уводи лик робиње Лиу. 
За разлику од Гоцијеве верзије, у којој Аделмау наступу љубоморе издаје Калафа, 
огорчена што он уместо да побегне с њом радије бира Турандот и поред могућности 
да при томе изгуби живот, у Пучинијевој верзији верна робиња Лиу чак ни под 
најстрашнијим мукама не одаје име свога господара, него радије сама себи одузима 
живот. Много је прича исплетено око тог лика. Већина биографа прихвата теорију 
да је лик Лиу маестро и створио да би га посветио несрећној служавци Дорији 
Манфреди, која је дигла руку на себе, не могавши да поднесе срамоту коју су 
јој наносиле тешке оптужбе Пучинијеве љубоморне супруге Елвире. Да све буде 
страшније, обдукцијом је утврђено да је несрећна девојка била невина и Елвира 
је осуђена на казну затвора. Уз помоћ веза и уз велику суму исплаћену породици 
Манфреди тужба је повучена и Елвира ослобођена, али су тај скандал и суђење 
месецима пунили ступце свих италијанских новина, што је условило један период 
застоја у компоновању. Многи аналитичари Пучинијевог дела иду толико далеко 
да приписују принцези Турандот Елвирине особине, окрутност и безосећајност. 
У сваком случају, у овом делу Пучини не само да је у лику Турандот направио лик 
који потпуно одступа од његовог доташњег сликања топлих и крхких хероина, 
него је направио и отклон од свог веристичког стваралачког приступа, одлазећи у 
сасвим другу крајност, у бајку.

16 у свим културама, па и у нашој, у бајкама је увек потребно решити три задатка или три 
загонетке
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Последње четири године свог живота Пучини је посветио стварању опере 
Турандот. Па ипак, није поживео довољно дуго да би успео да заврши своју 
једину „грандиозну“ оперу. У октобру 1924. је отишао у Брисел на операцију 
рака грла и у новембру је умро од срчаног удара. Након композиторове смрти 
опера је остала недовршена. Остале су само 24 скице за финални дует на основу 
којих је требало написати крај. Поставило се питање ко ће завршити оперу. После 
разматрања многобројних кандидата за тај незахвални посао, на крају су диригент 
и пријатељ Тосканини (Toscanini) и Пучинијев син Toнио заједно одлучили да то 
буде маестров ученик Франко Алфано (Alfano). На првом извођењу у Миланској 
скали, после сцене смрти робиње Лиу, Тосканини је прекинуо извођење и, 
поштујући Пучинијеву жељу, тихо се обратио публици речима: „Овде се опера 
завршава, на овом месту је маестро спустио своју палицу.“17 Био је то опроштај од 
великог маестра, а уједно и опроштај од златне ере италијанске опере која се, по 
оцени свих историчара музике, завршила управо опером Турандот.
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Puccini’s unlocked globe – 
Puccini’s heroines from Far East to Wild West

Abstract. Although in the letters he sent from his numerous journeys, he emphasised how 
difficult he was finding his separation from home and his birthplace, it was precisely 
for these frequent visits to world theatres that Puccini had an opportunity to see popular 
pieces of the time and keep pace with the trends of the most important stages in Europe 
and America. This is the reason Puccini, like many a contemporary, was captivated by 
Exoticism and Orientalism, the movements that became popular in European art with 
lightning speed. As an artist with an exquisite sense of theatre, he immediately realised 
how attractive to the audiences these “differences” would be, both in visual and music 
sense, and created his “exotic” operas Madama Butterfly, La fanciulla del West and 
Turandot.

Key words: Puccini, heroines, fin-de siècle, European novel, Wild West, Far East


