
Mi∏oÊç
lesbijska 
w operze1

Agata Araszkiewicz

Opera Hanjo, skomponowana przez Toshio
Hosokaw´ (w latach 2003–2004) wed∏ug libret-
ta napisanego na podstawie jednej ze sztuk
teatru no autorstwa Yukio Mishimy, wypowia-
da si´ w sposób w∏aÊciwy dla oper na temat
mi∏oÊci. Jednak tradycyjny heteroseksualny
scenariusz uzupe∏niony tu jest przez wàtek mi-
∏oÊci mi´dzy dwoma kobietami. Mishima, jeden
z najwa˝niejszych twórców literatury japoƒ-
skiej XX wieku i kandydat do Nagrody Nobla,
jest autorem autobiograficznej powieÊci Wyzna-

nia maski (1949) na temat losów m∏odego
homoseksualisty ukrywajàcego swe preferen-
cje wobec opresywnego spo∏eczeƒstwa powo-
jennego. Jego barwne ˝ycie – mimo sk∏onnoÊci
homoseksualnych i jawnych kochanków mia∏
dwie ˝ony, a tak˝e odznacza∏ si´ uwielbieniem
dla militaryzmu – spowodowa∏o, ˝e po Êmierci
sta∏ si´ jednà z najwa˝niejszych ikon ruchów

gejowskich. Zapewne wi´c nie ma w tym przy-
padku, ˝e to w∏aÊnie jemu zawdzi´czamy
pierwszà prawdopodobnie w historii oper´,
która opiewa mi∏oÊç lesbijskà.

M∏oda Hanako sp´dza ca∏e dnie, siedzàc na
∏awce na dworcu kolejowym i trzymajàc w r´ku
wachlarz. Nale˝a∏ on do legendarnej kurtyzany
Hanjo i da∏ jej go w prezencie m∏ody cz∏owiek
Yoshio wiele lat temu, ˝àdajàc w zamian mi∏o-
Êci. Hanako tak˝e podarowa∏a mu swój wachlarz
na dowód, ˝e spotkajà si´ w przysz∏oÊci jako
kochankowie, których cudowne uczucie wy-
grywa z czasem. Jednak teraz ca∏e dnie wpatru-
je si´ w twarze przewijajàcych si´ podró˝nych,
nie mogàc odnaleêç upragnionego wizerunku...
Po latach daremnego czekania, jako ofiara sza-
lonej mi∏oÊci Hanako sama staje si´ szalona.
Jest jednak ktoÊ, kto tak˝e przychodzi na dwo-
rzec i wpatruje si´ w twarz Hanako, widzàc
w dworcowej wariatce Êlady wznios∏oÊci i do-
skona∏oÊci. Ta postaç to artystka malarka Jutsiko
Honda, która w koƒcu decyduje si´ zaofiaro-
waç zagubionej swoje mieszkanie, wikt i opie-
runek. Hanako pozostaje wierna swojej mi∏oÊci
i swemu szaleƒstwu, lecz akceptuje propozycj´
i coraz bardziej przywiàzuje si´ do nowej, tak
bardzo jej oddanej protektorki. Wszystko mo-
g∏oby skoƒczyç si´ happy endem, jednak poja-
wia si´ ma∏e „ale”...

Inscenizacj´ Hanjo oglàda∏am po raz pierwszy
w brukselskim teatrze La Monaie w 2004 roku.
Doskona∏oÊç dramatyczna utworu (sztuka jest
bardzo g´sta, gdy˝ trwa zaledwie 55 minut),
subtelnoÊç Êcie˝ek uczuciowych g∏ównych bo-
haterów, bezmiar napi´cia i zawieszenia pod-
szytego tragizmem uwypukla∏y tak˝e pi´kne
i surowe, ascetyczne kostiumy Yoshi Yamma-
moto. Nie pami´tam wachlarzy, ale pami´tam
d∏ugie, rozk∏adajàce si´ jak origami suknie bo-
haterek ˝yjàcych blisko siebie, ale zamkni´-
tych w niekoƒczàcych si´ ariach samotnoÊci
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1 Tekst napisany do programu opery Turandot

w re˝yserii Marusza Treliƒskiego, której premiera
przewidziana jest 17 kwietnia 2011 roku w Operze
Narodowej w Warszawie.
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i odrzuconych uczuç. Obie ˝yjà w zawieszeniu,
skazane na p∏omieƒ niespe∏nienia – Hanako,
rezerwujàc swà osob´ dla jedynego nieobecne-
go wybranka, oscyluje mi´dzy byç a nie byç,
mi´dzy ˝yciem a Êmiercià, Jutsiko zaÊ potrafi
tylko trwaç w pragnieniu z pozoru niemo˝li-
wym. Obie sà ofiarami tragicznej mi∏oÊci, choç
to w∏aÊnie mi∏oÊç tragiczna w pewnym sensie
je po∏àczy. Gdy˝ wszystko zaczyna si´ jakoÊ
uk∏adaç – obie kobiety coraz bardziej si´ zbli-
˝ajà do siebie, jednak w koƒcu pojawia si´
Yoshio. Napi´cie zostaje odwrócone – nie tyle
niespe∏nione oczekiwanie przyciàga naszà
uwag´, ile zagadka, jak si´ potoczy sytuacja
w obliczu „spe∏nienia”. Yoshio pojawia si´ ze
s∏owami przysi´gi mi∏osnej na ustach, jednak
szybko si´ okazuje, ˝e zwabi∏a go s∏awa malar-
ki, o której si´ dowiedzia∏ z prasy, ˝e ˝yje
z Hanako. Ona sama nareszcie mo˝e dokonaç
prawdziwego i jedynego s∏usznego wyboru
swego serca – wybiera mi∏oÊç swej przyjació∏ki.

W Hanjo uwag´ zwraca nie tyle struktura intry-
gi mi∏osnej, ile p∏eç wype∏niajàcych jà postaci.
T´ kobieco-kobiecà wymow´ wzmacnia tak˝e
fakt, ˝e wachlarz nale˝a∏ do s∏ynnej gejszy.
Imiona kobiet zderzajà si´ ze sobà w czasie
i przestrzeni, tworzàc niewidzialnà struktur´,
która czyni widzialnymi pozytywne relacje
mi´dzy nimi. W Hanjo nie tylko si´ nie spe∏-
nia, ale wr´cz zostaje odwrócony jeden z pod-
stawowych operowych toposów – nie tylko nie
ginie g∏ówna bohaterka, ale tak˝e nie musi dla
niej umrzeç ˝adna inna kobieta.

Kobieca Êmierç (kobieta jako Êmierç) jest sta-
∏ym motywem klasycznych kanw operowych.
Ich tradycyjna bohaterka cz´sto osiàga heroizm
i wznios∏oÊç poprzez umieranie i samounice-
stwienie. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na swoiste
modernistyczne uto˝samienie Erosa i Thanato-
sa, kobiecej atrakcyjnoÊci z zagro˝eniem de-
strukcji. Powodu zapewne nale˝y upatrywaç

w tym, ˝e dynamiczny rozwój nowo˝ytnej
opery przypada na wiek XIX, który w erze eks-
pansji mieszczaƒstwa i post´pujàcej industria-
lizacji uparcie dà˝y∏ do marginalizacji kobiet.
Na scenie nowoczesnych przemian sta∏a (w swej
w∏asnej wizji) m´ska jednostka, zamkni´te zaÊ
w oswojonej przestrzeni domu i ogrodu kobie-
ty mog∏y byç jedynie owych przemian widza-
mi. Wiek XIX jednak to nie tylko umocnienie
(m´skiej) jednostki, to tak˝e wzrastanie pierw-
szych w historii polityki kobiecych masowych
ruchów emancypacyjnych. Reakcja wobec
nich nie by∏a jednak otwarta. Spotyka∏y si´ one
z kulturowym odrzuceniem, ambiwalencjà
i wzrostem fali mizoginii. Tym t∏umaczy si´
dzisiaj karier´, jakà w fin de siècle’u robi∏a
myÊl takich filozofów, pisarzy i zdeklarowanych
wrogów kobiet, jak Otto Wieninger czy August
Strindberg. Mizoginia jest dzisiaj oficjalnie
uznanym i nauczanym na lekcjach historii lite-
ratury myÊlowym trendem, który ogromnie
wp∏ynà∏ na literatur´ i sztuk´. Wiele zawdzi´-
cza jej sam twórca psychoanalizy, Zygmunt
Freud. Wp∏yn´∏a ona tak˝e na karier´ wizerun-
ku femme fatale – upad∏ej, sprzymierzonej ze
Êmiercià kusicielki, która znakomicie zadomo-
wi∏a si´ tak˝e w operze.

A imi´ ich legion. Salome, Elektra, Judyta, Car-
men, Lukrecja, Meduza, Turandot – do takich
fascynacji z m∏odoÊci przyznaje si´ francuski
pisarz Michel Leiris (1901–1990) komentowany
przez polskiego badacza Dariusza Czaj´:
„Kobiety o wyraziÊcie zarysowanym profilu.
Cz´sto obdarzone nadzwyczajnà mocà. Pi´kne,
tragiczne, uwodzicielskie, lubie˝ne, okrutne,
sadystyczne. Z jakàÊ tajemnicà w Êrodku.
Z wewn´trznà rysà, p´kni´ciem, stygmatem,
który wynosi∏ je ponad przeci´tnoÊç, który
podnosi∏ je do poziomu realnoÊci mitycznej.
Marzy∏ o nich, zachwyca∏ si´ nimi, wielbi∏ je,
ba∏ si´ ich, nawiedza∏y go w snach, widzia∏ je
na jawie. Nigdy nie myÊla∏ o nich jako posta-
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ciach z papieru, nawet jeÊli by∏y tylko kreacjami
literackimi. Przeciwnie: tworzy∏y istotnà cz´Êç
jego pisania i ˝ycia”. To Êwiadectwo nie jest
odosobnione. Koniec XIX i poczàtek XX wie-
ku to prawdziwa obsesja na tle „kobiet upa-
d∏ych”. Michel Leiris przez ca∏e swe pisarskie
˝ycie zachowa∏ szczególnie jednà fascynacj´:
wobec starotestamentowej Judyty, która Êcina
g∏ow´ Helofernesowi. Zestawia∏ jà z Turandot,
Helofernesa zaÊ z protagonistà Turandot –
Kalafem. Francuski pisarz planowa∏ nawet pod
koniec ˝ycia napisaç ksià˝k´ Turandot albo

triumf Helofernesa, jednak nie uda∏o mu si´
tego zamiaru zrealizowaç.

Dlaczego historia Turandot mia∏aby byç trium-
fem Helofernesa? Chiƒska ksi´˝niczka panuje
Êmiertelnà r´kà w Pekinie, decydujàc si´ wyjÊç
za Êmia∏ka, który odgadnie jej trzy zagadki. Do
wyzwania stajà zast´py kandydatów, jednak
ich los jest marny – karà za nieodgadni´cie jest
Êci´cie g∏owy. W mieÊcie trup m´ski Êciele si´
g´sto, nikt nie jest w stanie przeniknàç geniu-
szu ksi´˝niczki. Ksià˝´ Kalaf, asystujàc przy
Êci´ciu jednego ze Êmia∏ków, perskiego ksi´-
cia, porwany lodowatà urodà Turandot decydu-
je si´ jednak podjàç prób´. Stara si´ go od tego
odwieÊç jego ojciec, wygnany w∏adca imperium,
który przebywa na w∏ócz´dze ze swà niewolni-
cà Liù. Kalaf, pewny swego, pozostaje jednak
nieugi´ty i... odpowiada na wszystkie trzy py-
tania. Wyprowadzona z równowagi Turandot
próbuje jednak wywinàç si´ od Êlubu. Ugodzony
do ̋ ywego Kalaf proponuje, ̋ e jeÊli do Êwitu od-
gadnie ona jego imi´, sam podda si´ karze
Êmierci. Turandot, nie przebierajàc w Êrodkach,
decyduje si´ zadaç tortury niewolnicy Liù, któ-
ra jednak woli pope∏niç samobójstwo, przebi-
jajàc si´ sztyletem, ni˝ wydaç imi´ syna swego
pana, którego potajemnie ogromnie kocha...
Turandot nad ranem og∏asza, ˝e imi´ Kalafa to
Mi∏oÊç, przyznaje, ˝e od poczàtku odczuwa∏a
do niego nienawiÊç, ale tak˝e i mi∏oÊç.

W porównaniu do innych s∏ynnych dzie∏ opero-
wych (choçby Traviaty, Cyganerii, Aidy, Toski)
historia Turandot wydaje si´ troch´ naciàgana.
Sama jej postaç jest spadkobierczynià Judyty
i Salome – dwóch findesieclowych klisz kastru-
jàcych kobiet. RównoczeÊnie jest ona troch´,
zamkni´tà na szklanej górze bohaterkà baÊni
dla dzieci, dla której rycerze rozbijajà g∏owy.
I choç zw∏aszcza koniec ca∏ej historii jest ba-
Êniowy, prawdziwie wyczuwalne autentyczne
napi´cie zorganizowane jest tu w∏aÊnie wobec
Êci´tej m´skiej g∏owy. Och, ile˝ przelano na
ten temat tuszu. W epoce findesieclu kariera
wàtku Salome przesz∏a najÊmielsze oczekiwa-
nia. W 1912 roku istnia∏ badacz, który utrzy-
mywa∏, ˝e naliczy∏ si´ oko∏o 3000 utworów
poÊwi´conych Salome. Obci´ta g∏owa Jana
Chrzciciela podana na tacy, którà przebieg∏a
Salome „uzyska∏a” taƒcem dla Heroda, to jeden
z najwa˝niejszych wàtków ikonograficznych
i literackich owego czasu. Gustav Flaubert,
zafascynowany Salome nie mniej ni˝ Leiris Ju-
dytà, napisa∏ w∏asnà wersj´ biblijnego mitu
Herodiad´ (1877). Fascynacja ta by∏a tak szalo-
na, ˝e w scenie zaraz po Êci´ciu Jana Chrzcicie-
la jego g∏owa, jakby uzyskujàc autonomiczny
status, „ukazuje si´” zebranym. Dos∏ownie na-
pisane jest: „g∏owa wesz∏a”...

Ale prawdziwà emancypacj´ Êci´tej g∏owy ma-
my w Turandot. Âci´cie perskiego ksi´cia jest
g∏ównym tematem pierwszego aktu. Stàd w nie-
których inscenizacjach – na przyk∏ad s∏ynnej
nowojorskiej Metropolitan Opera w re˝yserii
Franka Zeffirellego (1987) – w poczàtkowym
akcie ulice Pekinu zape∏nia galeria Êci´tych m´-
skich g∏ów wbitych na pale (chcia∏oby si´ po-
wiedzieç: ka˝dej maÊci i rasy). Sà one najpierw
wnoszone przez s∏u˝àcych. Ten pochód Êci´-
tych g∏ów zakrawa troch´ na kicz, a jednak coÊ
istotnego zostaje tu powiedziane. Findesieclowa
m´ska obsesja kastracji przez kobiet´ pozostaje
ciàgle w zbiorowej wyobraêni bardzo istotna.
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Turandot jest operà bardzo freudowskà. Twór-
ca psychoanalizy tak zaczyna∏ swój esej Kobie-

coÊç napisany w 1932 roku: „Panie, Panowie!
[...] Zagadk´, jakà stanowi kobiecoÊç, starali
si´ zg∏´biç ludzie od niepami´tnych czasów.
Równie˝ i obecni na tej sali m´˝czyêni nie b´-
dà mogli odmówiç udzia∏u w tych rozmyÊla-
niach, od kobiet tego si´ nie wymaga – to one
same sà tà zagadkà”. S∏owa te – oÊwietlajàc nie
tylko klimat epoki, ale tak˝e wyznaczajàc pole
refleksji na przysz∏e dekady – w znakomity
sposób wyznaczajà kobietom nie tyle pozycj´
podmiotów, ile pozycj´ metafory, stawki
w grze m´skiej wyobraêni. Freud, uprzywile-
jowujàc to, co m´skie, ugruntowa∏ prymat fal-
licznej wyk∏adni, wedle której wszystko, co
wa˝ne, pochodzi od m´˝czyzn. Ugruntowa∏
przedmiotowy status kobiety, z którym psy-
choanaliza sobie nigdy nie poradzi∏a. Analizu-
jàc rozwój ma∏ej dziewczynki, Freud szybko
dochodzi do wniosku, ˝e odkrywajàc „brak”
(fallusa) w miejsce w∏asnej p∏ci, musi ona si´
zmierzyç z poczuciem gorszoÊci i niech´ci do
siebie. Zainwestuje w to tyle energii, ˝e jej
w∏asna aktywnoÊç symboliczna (zdolnoÊç do
sublimacji i kulturowej produkcji) b´dzie os∏a-
biona, jej pop´dy nie znajdà odpowiedników
w kulturowych zasobach metafor i symboli.
Znaczy to, ˝e o ile „kobiecoÊç” jest alegorià
m´skich wyobra˝eƒ, o tyle to, co kobiece,
okrywa mrok st∏umienia, du˝o silniejszy od
kulturowej cenzury (jakà pokonaç muszà np.
m´˝czyêni tworzàcy klisz´ femme fatale). Hi-
storii kobiecej wyobraêni w∏aÊciwie nie ma. 

Dziewczynka staje si´ niema po odkryciu ka-
stracji, jakà jest jej w∏asna p∏eç. A ten kulturowy
mutyzm powoduje, ˝e projektuje si´ na kobiet´
– zdominowanà, poddanà opresji i symboliczne-
mu wykluczeniu – kastracyjne l´ki m´skie.
Czy˝ w istocie – pyta∏y potem feministyczne
komentatorki Freuda – mo˝na wykastrowaç
coÊ, czego ju˝ w∏aÊciwie nie ma? Czy l´k

przed kastracjà mo˝e byç pierwotnie kobiecy?
Jest raczej projekcjà m´skiego l´ku na kobiece
cia∏o. M´skiego l´ku wobec poczucia winy za
nieograniczonà dominacj´ nad kobietami.
RównoczeÊnie wykluczenie powoduje ambi-
walentnà projekcj´ rozkoszy i Êmierci, Erosa
i Thanatosa. Zagro˝enie podnieca, choç jest
ono tak naprawd´ tajemnicà o w∏asnej, pope∏-
nionej wczeÊniej zbrodni, jest to zagro˝enie
w najwy˝szym stopniu wczeÊniej skontrolo-
wane.

W ten sposób kobieta staje si´ „odwiecznà za-
gadkà”. Status Turandot jako freudowskiej
projekcji m´skich l´ków kastracyjnych
wzmacnia tak˝e fakt, ̋ e jej to˝samoÊç (jej los, jej
˝ycie) równoznaczna jest z trzema zagadkami,
które uparcie zadaje. Odpowiedê na nie brzmi:
„nadzieja”, „krew”, „Turandot”. Szybko si´
jednak okazuje, ˝e to sama Turandot, jako bez-
litosny wobec m´˝czyzn kat, jest ofiarà. Wi´zi
jà wspomnienie o zaginionej przodkini, którà
porwa∏ obcy m´˝czyzna. To jej brutalny los
mÊci okrutna ksi´˝niczka. Ów zapis kobiecej
traumy, ów typowy idiom egzystencji kobiet
w patriarchacie (seksualna przemoc) – zostaje
tu zbanalizowany. Choç mo˝na powiedzieç, ˝e
przynajmniej jedno zosta∏o powiedziane: to
nieograniczenie m´ski paradygmat kulturowy
prezentuje kobiety jako wykastrowane.

Turandot si´ mÊci, ale jednak zostaje zwyci´-
˝ona przez mi∏oÊç. Na czym by tu polega∏ ów
wieƒczony przez Michela Leirisa triumf Helo-
fernesa? Helofernes zosta∏ ofiarà Judyty. To ona
sama podst´pnie, wabiàc go swym erotyzmem,
obci´∏a mu no˝em g∏ow´. W tej legendzie
spe∏nia si´ tak po˝àdana przez fin de siècle –
niezale˝nie jak pusto by ona brzmia∏a – „ekstaza
seksualnà nicoÊcià”. Ekstazà czego jest pogod-
ne zakoƒczenie Turandot? Nie wiedzieç dla-
czego, ów happy end w rozwiàzaniu intrygi tu-
taj nie przekonuje. Mo˝e dlatego, ˝e Puccini

158
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nigdy tej opery tak naprawd´ nie dokoƒczy∏,
gdy˝ zmar∏ w trakcie jej pisania. Z jakichÊ powo-
dów ów triumf Helofernesa – czyli jak mo˝emy
rozumieç Kalafa, który uniknà∏ losu Heloferne-
sa, ale jest jego kolejnym wcieleniem – jakoÊ
nie daje tu jednak spe∏nienia. Czy mo˝e dlate-
go, ˝e za du˝o obci´to ju˝ g∏ów? A mo˝e dlate-
go, ˝e „ujarzmienie” (nawet mi∏osne) Turandot
kojarzy si´ podÊwiadomie z ponowieniem
zbrodni jej skolonizowania i dominacji? Z „u∏a-
dzeniem” kastracji, którà mia∏aby zagra˝aç
m´˝czyênie kobieta (dla jego w∏asnej przyjem-
noÊci) czy z „zamazaniem” jeszcze bardziej
pierwotnej kastracji, która pozostawi∏a jà niemà
i powolnà wobec m´skiej kreacji?

Pozostaje jeszcze jedna sprawa – po∏àczenie
Turandot z Kalafem jest mo˝liwe niejako „po
trupie” Liù. To jej samobójstwo jest prawdzi-
wym katharsis. CoÊ tu si´ nie klei mo˝e tak˝e
dlatego, ˝e jak napisa∏ Slavoj ÎiÏek, gwa∏tow-
ny gest zadania sobie Êmierci przez Liù nie po-
zostawia na kochankach ˝adnego Êladu. Zacho-
wujà si´ tak, jakby nic si´ nie zdarzy∏o. Jakby
nic si´ nie zdarzy∏o? A mo˝e mamy tu do czy-
nienia z jeszcze jednym, jeszcze g∏´bszym
st∏umieniem? Mimo s∏ów mi∏oÊci dla Kalafa
na ustach, Liù umiera tak naprawd´ dla Turan-
dot. W wielu inscenizacjach, dokonujàc samo-
bójstwa, patrzy prosto na ksi´˝niczk´. 

Patricia White w intrygujàcej ksià˝ce o tytule
Unvivited. Classical Hollywood Cinema and

Lesbian Representability (1999) bada obecnoÊç
lesbijskich wàtków, metafor, kodów egzysten-
cji i stylów ˝ycia, analizujàc schematy wizual-
ne hollywoodzkiego kina. Oficjalnie w latach
1930–1960 w Hollywood obowiàzywa∏ zakaz
pokazywania tematów otwarcie homoseksual-
nych. Tym bardziej kwit∏a, Êwiadoma lub nie,
technika kamufla˝u. Na ok∏adce ksià˝ki wid-
nieje kadr z filmu Rebeka Alfreda Hitchcocka
(1940) wed∏ug powieÊci Daphne du Maurier.

Jest to historia drugiej ˝ony zamo˝nego arysto-
kraty, która popada w obsesj´ na tle swej zmar-
∏ej poprzedniczki, umiej´tnie podsycanà przez
demonicznà s∏u˝àcà w Êrednim wieku. Od czasu
Âmierci w Wenecji Tomasza Manna (1912) –
ale tak˝e chocia˝by Brzeziny Iwaszkiewicza
(1933) – wàtek Êmierci jest sta∏ym kryptoni-
mem po˝àdania homoseksualnego, który
ugruntowa∏ si´ w obliczu jego przymusowej
z powodów obyczajowych „niewyra˝alnoÊci”
w epoce modernizmu. Prócz obsesji Êmierci
drugiej kobiety amerykaƒska badaczka zwraca
jednak tak˝e uwag´ na typowy j´zyk filmowy –
zw∏aszcza w kadrach portretujàcych g∏ównà
bohaterk´ w relacjach z odgrywajàcà rol´ drugo-
planowà s∏u˝àcà. Uk∏ady zale˝noÊci mi´dzy
nimi – dominacji oraz wzajemnego powiàzania
i rywalizacji o m´˝czyzn´ – tworzà, wed∏ug
niej, abecad∏o trajektorii st∏umionego lesbij-
skiego po˝àdania. 

W Turandot napi´cie, które towarzyszy Êmierci
Liù, jest zapewne tak˝e powiàzane z prawdzi-
wà genezà tej postaci. Jak podaje biograficzna
legenda, Puccini sportretowa∏ w niej swojà s∏u-
˝àcà Dori´, którà jego ˝ona oskar˝y∏a nies∏usz-
nie o romans z nim. Zniewa˝ona dziewczyna
pope∏ni∏a honorowe samobójstwo. Liù oddaje
ho∏d jej postaci. Mo˝e to jest tu najwa˝niejsze.
A mo˝e jednak i to, ˝e w Turandot emancypa-
cja Êci´tej g∏owy skrywa zupe∏nie innà eman-
cypacj´. Niektórym kobietom mo˝e w ogóle
nie chodzi o m´˝czyzn. Bez wàtpienia w spo-
∏eczeƒstwie zorganizowanym wedle zasady
podporzàdkowania kobiet m´˝czyznom budzi
to l´k. W takim wydaniu: „nadzieja”, „krew”,
„Turandot” – odpowiedzi na zagadki ksi´˝-
niczki zyskujà jeszcze inne znaczenie. Czy
jawnie taka wersja tej historii mog∏a zostaç do-
powiedziana w 1923 roku? A czy mo˝e zostaç
wys∏uchana dzisiaj?
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