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NÄYTÖSTEN KESTOT


I näytös    1 tunti 2 minuuttia 
väliaika     20 minuuttia 

II näytös     1 tunti 22 minuuttia 

Puccini sanoi sävellyksestään: ”Noina outoina päivinä kansat saapuivat 

jumalan selän takaa ja yhdistyivät kaukaisessa lännessä, ja tapojensa 

mukaan, heidän nimensä pian vaipuivat unohdukseen, vaan siellä he 

nauroivat, uhmasivat kohtaloa, kirosivat, tappoivat, rakastivat ja 

kohtasivat loppunsa tavalla josta emme osaa unelmoidakaan. Vain yksi 

on varmaa – he elivät!”


Tässä teoksessa Puccini tavoittelee elämää, polulla joka johti Pariisin La 

Bohemesta, Japaniin Madame Butterflyssa, ja lopulta lännen maahan 

tarinassa kiihkosta ja ihmisyydestä, veljeydestä ja myötätunnosta.
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TAPAHTUMAT

I NÄYTÖS 

Tarina sijoittuu kaivoskylään Kaliforniassa suuren kultakuumeen aikaan. Kylän 
ainut nainen, Minnie, pyörittää saluunaa jossa baarimestari Nick tarjoilee 
miestä väkevämpää kullankaivajille, joiden elämä on joskus hyvin 
yksitoikkoista. Miehet juovat ja pelaavat korttia piristääkseen iltojaan. Mukana 
on myös sheriffi Jack Rance. Rance ja erän mainareista ajautuvat käsirysyyn, 
sillä kumpikin heistä on rakastunut Minnieen. Minnie rauhoittaa tilanteen. 
Saluunanpitäjän roolinsa lisäksi Minnie on myös kylän opettaja, ja hän yrittää 
sivistää kullankaivajia lukemalla näille Raamattua.

Wells Fargon-yhtiön edustaja Ashby jahtaa lainsuojaton Ramerrezia, joka on 
rosvojoukkoineen häirinnyt alueen asukkaita jo hyvän aikaa. Rance julistaa 
Minnielle rakastavansa tätä, mutta tulee torjutuksi, sillä Minnie uneksii yhä tosi 
rakkaudesta eikä aio tyytyä vähempään. Hän muistelee vanhempiensa 
rakkaustarinaa, ja toivoo saman onnen koittavan itselleenkin.

Muukalainen nimeltä Dick Johnson saapuu. Hän on tavannut Minnien 
aiemminkin, ja pari tunnistaa toisensa heti. Rancen raivoksi pari tanssii 
yhdessä. Yksi Ramerrezin joukkiosta on saatu pidätetyksi, ja roisto lupaa 
johdattaa sheriffin miehet lopun joukon lymypaikkaan. Itse asiassa hän jäi 
kiinni tahallaan luodakseen harhautuksen sillä välin kun Ramerrez ryöstää leirin 
kullan. Käy ilmi että Dick Johnson on itse Ramerrez. Hän ja Minnie rakastuvat 
yhä syvemmin, ja tyttö kutsuu hänet talolleen illalla.


II NÄYTÖS 

Minnie päästää Dick Johnsonin mökkiinsä. Hän kertoo tälle elämästään 
kylässä, ja miten ihanaa on asua villin luonnon keskellä. Pari tunnustaa 
tunteensa toisiaan kohtaan. Rancen ja muiden miesten saapuminen kuitenkin 
häiritsee heitä, ja Minnie pyytää Dickiä piiloutumaan. Rance on tullut 
varoittamaan Minnietä, sillä Dick on roisto Ramerrez. Pettynyt Minnie toruu 
Dickiä petoksen vuoksi, sillä hän ymmärtää nyt miehen tulleen vain varkaisiin. 
Mies puolustautuu vetoamalla rakkauteensa, ja lupaa luopuneensa pahoista 
aikeistaan. Minnie ajaa miehen ulos mökistään, mutta tämä palaa pian 
ampumahaavan kanssa. Mies piiloutuu ullakolle, ja kun Rance palaa, Minnie 
valehtelee Ramerrezin puolesta piilotellen tätä. Veripisarat kuitenkin 
vahvistavat Rancelle miehen olevan piilosilla. Minnie ehdottaa vetoa; jos tyttö 
voittaa Rancen pokerissa, hän antaa tämän rakastetun mennä. Jos hän taas 
häviää, hän suostuu Rancen kosintaan. He pelaavat, Minnie huijaa ja voittaa.
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III NÄYTÖS 

Rance ja mainarit jahtaavat Johnsonia, ja saavat tämän kiinni. Miehet ovat 
raivoissaan uskoessaan Johnsonin käyttäneen Minnietä hyväkseen, mutta 
Johnson ei ole kuulevinaankaan syytöksiä. Hän odottaa tyynesti kuolemaa, ja 
pyytää vain ettei Minnielle kerrottaisi tapahtumista lainkaan. Johnson toivoo 
Minnien uskovan että hän on yhä elossa ja vapaana, jotta tyttö unohtaisi hänet 
pikemmin. Nick on kuitenkin jo kertonut Minnielle, ja hän saapuu paikalle juuri 
kun hirttäjäiset ovat alkamassa. Hän muistuttaa mainareita kaikesta mitä hän on 
tehnyt heidän puolestaan, ja pyytää armoa rakastetulleen. Pitkin hampain 
miesjoukko myöntyy. Nuori pari lähtee aloittamaan uutta, yhteistä elämäänsä ja 
jättävät kullankaivajat suremaan.
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