
LUCIA DI LAMMERMOOR 
 

  

Η Lucia di Lammermoor είλαη από ηηο πην γλσζηέο όπεξεο ηνπ bel canto. 

Κύξηνη εθθξαζηέο ηνπ bel canto ήηαλ ν Bellini (1801-1835), o Donizetti 

θαη ν Rossini (1792-1868). Ο Donizetti δηαθξίλεηαη γηα ην ζπνπδαίν 

δξακαηηθό ηαιέλην ηνπ, γηα ηηο ππέξνρεο – πινύζηεο κεισδίεο ηνπ θαη γηα 

ηελ αζύγθξηηε ηθαλόηεηα ηνπ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θσλώλ. Δίλαη 

αμηνζεκείσηνο ν ηξόπνο πνπ ειέγρεη ηελ έληαζε ηνπ δξάκαηνο, ηε 

κεισδία θαη ηελ αξκνλία ηαπηόρξνλα, ζηνηρείν πνπ πηνζέηεζε θαη 

θαιιηέξγεζε ζηνλ ππέξηαην βαζκό ν κεηαγελέζηεξνο κεγάινο ζπλζέηεο 

ηεο όπεξαο, ν Verdi. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηε Lucia di 

Lammermoor λα μερσξίδεη είλαη ε ζπλέπεηα θαη ε έληαζε ηνπ ηξόπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε κνπζηθή ππεξεηεί ην δξάκα. 

 

Η Πξεκηέξα ηεο Όπεξαο 

Η πξεκηέξα ηεο όπεξαο έγηλε ζην ζέαηξν ηνπ San Carlo ζηελ Νάπνιε, 

ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1835. Η Γαιιηθή έθδνζε ηεο όπεξαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ ίδην ηνλ Donizetti ζε κεηάθξαζε Alphonse 

Royer θαη Gustave Vaez.1 Η κνπζηθή ηεο πξνζαξκόζηεθε θαη 

κεηαπνηήζεθε ζε πνιιά ζεκεία . Η πξεκηέξα γηα ηε γαιιηθή Luciaδόζεθε 

ζην ζέαηξν De la Renaissance in Paris, 6 Απγνύζηνπ 1839.2 

Η πξεκηέξα ηεο Lucia ζηεξίρηεθε ζε κηα αμηόινγε δηαλνκή κε εξκελεπηέο 

όπσο: ε Fanny Tacchinardi-Persiani (Lucia), Domenico Cosselli (Enrico), 

Carlo Porto (Raimondo) θαη Gilbert Duprez (Edgardo). Ο Donizetti ζαύκαδε ηνλ Duprez θαη ηνλ 

ζεσξνύζε σο ηνλ θαηαιιειόηεξν εξκελεπηή γηα ηηο όπεξέο ηνπ, ζε ζεκείν πνπ ηνλ απνθάιεζε σο 

΄Γεύηεξν Παηέξα΄ ησλ έξγσλ ηνπ.7 Γύν βαζηθνί παξάγνληεο έθαλαλ ην αλέβαζκα ηεο Lucia λα 

θαίλεηαη αθαηόξζσην: ν πξώηνο ήηαλ ε ππεξβνιηθή ινγνθξηζία8 ηεο Ιηαιηθήο πόιεο αθνύ έπξεπε λα 

δνζεί ε έγθξηζε γηα λα αξρίζνπλ νη πξόβεο θαη ν δεύηεξνο παξάγνληαο, ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

επηδέμηνπ νηθνλνκηθνύ ρεηξηζκνύ ζε ζεκείν κάιηζηα ώζηε ε ζνπξάλν Fanny Tacchinardi-Persiani λα 

απεηιήζεη κε θαηέβαζκα ηεο Lucia αλ δελ ηθαλνπνηνύληαλ νη πιεξσκέο ησλ ηξαγνπδηζηώλ. Σν 

παξαπάλσ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα ιόγηα ηνπ Donizetti: 

«Tα ζέαηξα [ζηε Νάπνιε] πεγαίλνπλ από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν.... νη όπεξεο απνηπγράλνπλ, ην θνηλό 

απνδνθηκάδεη, ε παξνπζία ηνπ θόζκνπ πνιύ θησρή... Σν ζέαηξν ηνπ San Carlo ζα αλεβάζεη ηελ παιηά 

όπεξα ηνπ Persiani, κεηά είλαη ε ζεηξά ηεο Lucia...Η θξίζε είλαη πνιύ θνληά, ε Societa teatrale 

πξόθεηηαη λα ....δηαιπζεί....ην μέζπαζκα είλαη πνιύ θνληά.»9 

Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ε πξεκηέξα ηεο Lucia είρε ηεξάζηηα επηηπρία ζηε Νάπνιε. Πνιύ ζύληνκα ε 

όπεξα έγηλε κηα από ηηο πην δεκνθηιείο όπεξεο ηνπ 19νπ αηώλα ζε όιν ηνλ θόζκν. Αθόκε θαη ζήκεξα 

έρεη δηαηεξήζεη αξθεηή από εθείλε ηελ εύλνηα ηνπ θνηλνύ. Ο Donizetti ζε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ 

Ricordi ηξεηο κέξεο κεηά ηελ πξεκηέξα ηεο Lucia, αλαθέξεη: 

«Η πξεκηέξα ηεο Lucia είρε επηηπρία θαη επίηξεςε κνπ λα πσ ηελ αιήζεηα όηη όινη έκεηλαλ πάξα πνιύ 

επραξηζηεκέλνη, αλ πηζηέςσ ζηελ επεπθεκία θαη ζηηο θηινθξνλήζεηο πνπ δέρηεθα. ην ηέινο ην 

ρεηξνθξόηεκα ηνπ θόζκνπ κε θάιεζε πνιιέο θνξέο έμσ θαη ηνπο ηξαγνπδηζηέο αθόκα πεξηζζόηεξεο. Η 

κεγαιεηόηεηα ηνπ, ν Leopold, πνπ παξεπξηζθόηαλ κε αληάκεηςε κε ηηο πην θνιαθεπηηθέο 

θηινθξνλήζεηο. Σν δεύηεξν βξάδπ ζην θηλάιε, κεηά ηηο ζαπκάζηεο vivas ηνπ adagio, δηαπίζησζα θάηη 

ην αζπλήζηζην γηα ηε Νάπνιε...............θάζε θνκκάηη αθνπγόηαλ κε κηα ζξεζθεπηηθή εζπρία θαη 

ηηκόηαλ κε απζόξκεηεο vivas … ε [Fanny] Tacchinardi [-Periani], [Gilbert-louis] Duprez, [Domenico] 
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Cosselli, θαη ν [Carlo] Porto ήηαλ πνιύ θαινί, θαη θπξίσο νη δύν πξώηνη ήηαλ θαηαπιεθηηθνί».10  

ύλνςε ηεο Lucia di Lammermoor 

Η Lucia είλαη κηα ηξαγηθή όπεξα ζε ηξεηο πξάμεηο. Tν ιηκπξέην είλαη ηνπ Salvatore Cammarano (1805-

1852) βαζηζκέλν ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Walter Scott (1771-1832) The Bride of Lammermoor. 

Σν ζθεληθό εμειίζζεηαη ζηελ θσηία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Lammermoor γύξσ ζην 

1700. Ο ιόξδνο Enrico Ashton αλππνκνλεί πάξα πνιύ λα παληξεπηεί ε αδειθή ηνπ Lucia Ashton ηνλ 

ιόξδν Arturo Bucklaw, πνπ είλαη πινύζηνο, ειπίδνληαο όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα απνθύγεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Όκσο ε Lucia αξλείηαη αθνύ έρεη ήδε ελώζεη ηελ αγάπε ηεο κε έλαλ ερζξό 

ηεο νηθνγελείαο ηεο ηνλ ιόξδν Edgardo ηνπ Ravenswood. Ο Enrico καζαίλεη από ηνλ Normanno όηη ε 

αδειθή ηνπ είλαη εξσηεπκέλε κε ηνλ ερζξό ηνπ, θαη απηό ηνλ θάλεη έμαιιν. Η δεύηεξε ζθελή καο 

κεηαθέξεη ζε έλα πάξθν θνληά ζην θάζηξν ηνπ Lammermoor νπνύ ε Lucia ζπλνδεπόκελε από ηελ 

Alisa πεξηκέλεη ηνλ Edgardo. O αγαπεκέλνο ηεο έξρεηαη θέξλνληαο ηεο ην λέν όηη ηνλ έρνπλ θαιέζεη 

ζηε Γαιιία, θαη δεηάεη από ηελ Lucia λα ηνλ αθήζεη λα δεηήζεη ην ρέξη ηεο από ηνλ αδειθό ηεο. Η 

Lucia θνβνύκελε ην κίζνο ηνπ αδειθνύ ηεο, εθιηπαξεί ηνλ Edgardo λα κελ ην θάλεη. Καζώο ρσξίδνπλ 

ππόζρνληαη παληνηηλή αγάπε. 

Η δεύηεπη ππάξη εμειίζζεηαη ζην δηακέξηζκα ηεο Lucia όπνπ γίλνληαη εηνηκαζίεο γηα ην γάκν ηεο κε 

ηνλ Arturo θαη κε ηνλ Enrico λα ειπίδεη όηη ηειηθά ζα πεηύρεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο. Ο Enrico κέζν ηνπ 

Normanno έρεη ππνθιέςεη ηα γξάκκαηα ηνπ Edgardo πξνο ηε Lucia θαη θηηάρλεη έλα πιαζηό γξάκκα 

κε ην νπνίν ν Edgardo εκθαλίδεηαη άπηζηνο. Πηζηεύνληαο ε Lucia όηη ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη ν 

άπηζηνο, ζπλαηλεί ζ’ απηό ην γάκν γηα λα βνεζήζεη ηνλ αδειθό ηεο θαη εηνηκάδεηαη γηα ην κπζηήξην. Ο 

γάκνο αξρίδεη, ε Lucia κόιηο έρεη ππνγξάςεη ην γακήιην ζπκβόιαην θαη νξκάεη κέζα ν Edgardo 

απαηηώληαο λα ζηακαηήζεη ε ηειεηή. Όηαλ όκσο βιέπεη ην ζπκβόιαην θαηεγνξεί ηε Lucia γηα 

εμαπάηεζε θαη πξνδνζία θαη αθνύ ηελ θαηεγνξεί βίαηα, θαηαξηέηαη απηήλ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη 

θεύγεη. O Enrico Ashton ηξέρεη πίζσ ηνπ θαη αξρίδεη έλαο θαπγάο ν νπνίνο ηειεηώλεη κε πξόθιεζε γηα 

κνλνκαρία πνπ ζα γίλεη ην επόκελν πξσηλό. H Lucia απνζύξεηαη ζην λπθηθό δσκάηην κε ηνλ Arturo. 

ηελ ηπίηη ππάξη αθνύγεηαη πσο ε Lucia ηξειάζεθε θαη ζθόησζε ηνλ άλδξα ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή 

εκθαλίδεηαη ε Lucia παξαιεξώληαο, αλάκεζα ζηνπο θαιεζκέλνπο. Αθνινπζεί ε ζθελή ηεο ηξέιαο, 

ζηελ νπνία ηξαγνπδάεη πξώηα γηα ηε ραξά ηεο θαη ηνλ αγαπεκέλνο ηεο θαη ύζηεξα γηα ηνλ άζιην γάκν 

ηεο. Ο Enrico έξρεηαη εμνξγηζκέλνο από ηελ ζθιεξή πξάμε ηεο Lucia αιιά όηαλ ηελ βιέπεη ζε 

θαηάζηαζε ηξέιαο κεηαληώλεη πηθξά γηα ην θαθό πνπ έθαλε θαη δεηάεη ζπγρώξεζε από ηνλ ζεό. Καζώο 

ε πξάμε ηειεηώλεη, ε Lucia ζσξηάδεηαη θάησ λεθξή. ηελ ηειεπηαία ζθελή ηεο ηξίηεο πξάμεο ν 

Edgardo πεγαίλεη ζην λεθξνηαθείν ζηνπο ηάθνπο ησλ γνληώλ ηνπ. Δθεί ν Edgardo πεξηκέλεη ηνλ 

Enrico γηα ηελ κνλνκαρία. Όηαλ όκσο αθνύζεη ηηο θακπάλεο λα ρηππνύλ πέλζηκα θαη όηαλ καζαίλεη όηη 

είλαη ε γηα ηελ Lucia, απηνθηνλεί.3  

Ληκπξέην – Μπζηζηόξεκα: νκνηόηεηεο/δηαθνξέο 

Η πην θνληηλή όπεξα ζην έξγν ηνπ Scott είλαη ε Lucia ηνπ Donizetti θαη απηό γηαηί ν Cammarano έθαλε 

ηνπο αξρηθνύο ραξαθηήξεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ίδηνπο κε απηνύο ηεο όπεξαο π.ρ : Frank Hayston, 

Laird ηνπ Bucklaw, Alisie Gourlay θαη ηνλ Reverend Peter Bide-the-Bent ζε αληηζηνίρσο Lord Arturo 

Bucklaw, Alisa θαη Raimondo Bidebent ζηελ όπεξα. Η επηηπρία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο βαζίζηεθε όρη 

κόλν ζην ΄θνηλσληθό-ξνκαληηθό΄ ζέκα ηεο, αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ, 

ζηελ δσεξή πεξηγξαθή ησλ ζθελώλ πνπ πιαηζηώλνπλ ηελ ηζηνξία θαη ζηελ ζαπκαζηή εηθνλνγξάθεζε 

ηεο ηαξαρώδνπο δσήο ηεο θσηζέδηθεο αξηζηνθξαηίαο ζην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα. Σίπνηε από ηα 

παξαπάλσ δελ εκθαλίδεηαη ζην ιηκπξέην ηεο όπεξαο, ην νπνίν δηαηεξεί απιά θαη κόλν ηελ πινθή. Ο 

Cammarano παξέιεηςε ηνπο δύζθνινπο ραξαθηήξεο όπσο ε ιαίδε Ashton, κεηέξα ηεο Lucia, από ην 

ιηκπξέην γηα ιόγνπο επθνιίαο. Πνιινί ζεσξνύλ παξάινγν λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην όηαλ κάιηζηα ην 

κπζηζηόξεκα ηνπ Walter Scott βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ Earl ηνπ Stair. 

Έλαο από ηνπο απνγόλνπο ηεο νηθνγέλεηαο Stair ήξζε αληηκέησπνο κε ηνλ ζπγγξαθέα γηαηί ζεώξεζε 
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όηη έπξεπε λα δηαιέμεη κηα ελαιιαθηηθή εθδνρή γηα ην ηέινο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο πξνηηκόηεξε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα Stair. ύκθσλα κε ηελ εθδνρή ησλ Stair, ν ιόξδνο Bucklaw (Arturo) δελ ζθνηώζεθε από 

ηελ Lucia αιιά από ηνλ ιόξδν ηνπ Ravenswood ν νπνίνο κπήθε ζην δσκάηην ησλ λεόλπκθσλ, από ην 

παξάζπξν, θαη κνλνκάρεζε κε ηνλ ιόξδν Bucklaw. Σν ιηκπξέην έρνληαο θζαξεί από ηελ δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ νπεξαηηθή δηάιεθην, ππεξαπινπζηεπκέλν, παξακέλεη παξ’ όια απηά έλα 

απνηειεζκαηηθό κέζνλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλ θαη γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο ε ηνπνζεζία ζα κπνξνύζε 

εμ ίζνπ κε ηελ θσηία λα είλαη ε Ιηαιία αιιά θαη ε Ιζπαλία. Μηιώληαο γηα ηε Lucia di Lammermoor, ην 

1956, ε Μαξία Κάιιαο ζα έιεγε πσο δελ είρε δηαβάζεη θαλ ην κπζηζηόξεκα ηνπ Sir Walter Scott: «Γελ 

έρεη ζεκαζία, γηαηί εθείλν πνπ κεηξάεη είλαη ε κνπζηθή. Η ζθελή ηεο ηξέιαο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

κεγαινθπίαο ηνπ Donizetti θαη όρη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Σα ινγνηερληθά έξγα είλαη νη βαηήξεο ηεο 

εθθηλήζεσο, αιιά εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ην ηη θάλεη κε απηά ν ζπλζέηεο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην 

θσηζέδηθν ζηνλ ηξόπν πνπ ν Donizetti εξκελεύεη ηε Lucia».4 Όπσο αλαθέξεη ν Watts: ‘ε θακία 

πεξίπησζε ν Cammarano θαη ν Donizetti δελ επηζπκνύζαλ λα αλαπαξάγνπλ κηα ηερλεηή ςπραγσγία, 

όπσο κηα επηθή ηαηλία πνπ επηδηώθεη λα αλαπαξηζηά έλα ηζηνξηθό γεγνλόο ή έλα δηάζεκν κπζηζηόξεκα 

ή έλα ζεαηξηθό έξγν. Απηό πνπ απνδεηνύζαλ ήηαλ λα δηεηζδύζνπλ θαη λα πάξνπλ απηό πνπ 

ζεσξνύζαλ σο καξγαξηηάξη από ηo ΄όζηξαθν΄ ηνπ Scott θαη λα ην αλαπηύμνπλ βαζκηαία ζην πλεύκα 

ηεο δηθήο ηνπο παξάδνζεο’.14 

Η πξώηε δξακαηνπνίεζε ηεο Bride of Lammermoor έγηλε ζην Λνλδίλν ην 1819 κόιηο δπν εβδνκάδεο 

κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αξγόηεξα ην 1827 ην κπζηζηόξεκα έγηλε όπεξα κηαο πξάμεο 

ζε κνπζηθή ηνπ Adolphe Adam (1803-1856) κε ηίηιν: La Caleb de Walter Scott, ζην Παξίζη. Σν 1832 

ν Ivan Frederik Brendal (1800-1864) εκπλεπζκέλνο από ην έξγν ηνπ Scott γξάθεη ηελ όπεξα Bruden 

fra Lammermoor (Copenhagen, 1832) ζε ηέζζεξηο πξάμεηο ζε ιηκπξέην ηνπ H.C Anderson.5 Πξηλ από 

ηνλ Cammarano ην κπζηζηόξεκα ηνπ Scott ήηαλ ε βάζε γηα ηξία άιια Ιηαιηθά ιηκπξέηα ησλ: 

Giuseppe Βalocchi γηα ηνλ Michele Carafa (1803-1856), Le nozze di Lammermoor (1829, Paris)  

Calisto Bassi γηα ηνλ Luigi Rieschi, La fidanzata di Lammermoor (1831, Trieste)  

Pietro Beltrame γηα ηνλ Albetro Mazzucato (1813-1877), La fidanzata di Lammermoor (1834, 

Padua). 

Σν κπζηήξην πίζσ από ην κπζηζηόξεκα ηνπ Walter Scott 

Σν γεγνλόο όηη ην ζέκα ηεο Lucia di Lammermoor βαζίζηεθε ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Scott, καο θάλεη λα 

αλαξσηηόκαζηε αλ απηή ε έληαζε πνπ θιηκαθώλεηαη κέζα ζηελ όπεξα, ηελ ώξα πνπ ε πιεγσκέλε 

Lucia θηάλεη ζηελ ηξέια δνινθνλώληαο ηνλ άληξα ηεο, Bucklaw, ην ίδην βξάδπ ηνπ γάκνπ ηνπο, είλαη 

βαζηζκέλν ζε ηζηνξηθό γεγνλόο ή όρη. 

Σν κπζηζηόξεκα ηνπ Walter Scott εθδόζεθε ην 1819, εκπλεπζκέλν από έλα ζπκβάλ ηνπ 1668. Όπσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ, νη παξαδόζεηο ρξεζίκεπζαλ σο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ. ύκθσλα κε ηηο παξαδόζεηο απηέο θάηη παξάμελν ζπλέβε ζηελ νηθoγέλεηα ηνπ William Dalymple, 

ππνθόκε ηνπ Stair. O Stair ππήξμε έλαο από ηνπο πην θεκηζκέλνπο δηθεγόξνπο θαη κηα ζπνπδαία 

κνξθή ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο θσηίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη ηεο Παιηλόξζσζεο ηνπ 

Καξόινπ Β’ (1660). ηε ηαξαρώδε εθείλε πεξίνδν πνπ δηέλπε ε θσηία ν ξόινο ηνπ Stair ζηα πνιηηηθά 

δεηήκαηα ηεο ρώξαο ηνπ ήηαλ ζπκβηβαζηηθόο. Τπνζηεξηθηήο ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ, Λαίδε Stair, άηνκν 

θηιόδνμν θαη ζθιεξό, ηθαλό γηα θάζε είδνπο πξάμε, απνδεηώληαο ηελ δύλακε θαη ηελ εμνπζία κε 

νπνηνδήπνηε ηίκεκα. Πνιινί ηελ απνθαινύζαλ κάγηζζα. 

Σν ζεκαληηθό ζηελ ηζηνξία απηή είλαη ην γεγνλόο ηνπ γάκνπ ηεο θόξεο ηεο νηθνγέλεηαο Stair, Janet 

Dalrymple, κε ηνλ David Dunbar, Λόξδν ηνπ Baldoon, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1668. Πξηλ όκσο ε Janet, 

είρε ήδε ππνζρεζεί ηελ αγάπε ηεο ζηνλ Λόξδν ηνπ Rutherford, όκσο ε νηθνγέλεηα ηεο ηελ πίεδε λα 

αζεηήζεη ην όξθν ηεο θαη λα παληξεπηεί ηνλ Dunbar. O Scott άιιαμε ηα νλόκαηα θαη ην ζθεληθό 

θξαηώληαο ην ζελάξην ην νπνίν ιεηηνύξγεζε σο βάζε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ξνκαληηθήο 

λνπβέιαο, The Bride of Lammermoor. 

Από εθεί θαη κεηά ε εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κπιέθεηαη γηαηί νη γλώκεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Lammermoor δηαθνξνπνηνύληαη. Σα ηξία ζελάξηα είλαη ηα εμήο:  
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‘1ν Σν βξάδπ ηνπ γάκνπ ε Janet άξρηζε λα νπξιηάδεη όηαλ μαθληθά ηελ βξήθαλ ζε κηα γσληά ηνπ 

δσκαηίνπ λα ηα έρεη ρακέλα θαη ηνλ Dunbar καραηξσκέλν ζην θξεβάηη ηνπο είηε από ηελ ίδηα είηε από 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο Rutherford.  

2ν Μεηά ηνλ γάκν, ε Lucia πεζαίλεη θαη ν Dunbar αθνύ έρεη πιεγσζεί από ηελ όιε θαηάζηαζε 

απαγνξεύεη ζε θάζε γπλαίθα λα ηνλ ξσηήζεη γηα ηα γεγνλόηα ηεο βξαδηάο ηνπ γάκνπ ηνπ γηαηί δελ ζα 

ηεο μαλακηιήζεη. Αλ ξσηήζεη άλδξαο ζα ηνλ πξνθαιέζεη ζε κνλνκαρία.  

3ν Η Janet καραηξώζεθε, είηε από ηνλ Dunbar ν νπνίνο ήηαλ καληαθόο δνινθόλνο, είηε από ηνλ 

πξώελ αγαπεκέλν ηεο.6 

Πνηα όκσο είλαη ε αιήζεηα; Ση πξαγκαηηθά ζπλέβε; 

Γπζηπρώο ηα ζηνηρεία είλαη πνιύ ειιηπή. Απηό πνπ είλαη ζίγνπξν όκσο είλαη όηη ε Janet Dalrymple 

είρε αξξαβσληαζηεί ηνλ Lord Rutherford αιιά νη γνλείο ηεο είραλ αληίξξεζε αθνύ ν Rutherford ήηαλ 

θησρόο. ην ηέινο ν γάκνο έγηλε κε ηνλ εθιεθηό ηεο ζθιεξήο κεηέξαο ηεο. ην γάκν ε Janet ήηαλ 

ρισκή θαη έηξεκε. Σν αλ ππήξρε θόλνο ή απόπεηξα δνινθνλίαο ή θαη θαζόινπ βία, νη πνηθίιεο 

παξαδόζεηο εκπιέθνληαη κε ην ππεξθπζηθό. Όκσο ηνλ θαηξό πνπ γξάθηεθε ην κπζηζηόξεκα νη 

απόςεηο πεξί ππεξθπζηθνύ είραλ μεπεξαζηεί θαη ε Janet Dalrymple σο Lucy Ashton-cum-Lucia di 

Lammermoor είλαη ε ηππηθή ηζηνξία ζηελ ινγνηερλία θαη ζηελ όπεξα ηνπ θνξηηζηνύ πνπ ε δσή ηεο 

θαηαζηξέθεηαη όηαλ ε άπιεζηε νηθνγέλεηα ηεο ηελ αλαγθάδεη ζε έλα αλεπηζύκεην γάκν.  

Μνπζηθή 

Σα πξώηα κέηξα από ην πξεινύδην ηεο πξώηεο ζθελήο απνδίδνπλ κε ηνλ πην επζύ ηξόπν ηελ 

αηκόζθαηξα ηεο επηθείκελεο ζιίςεο θαζώο ηα ηύκπαλα παίδνπλ έλα ζπλερέο ξνιάξηζκα. Η 

αηκόζθαηξα απηή εληζρύεηαη κε κηα ζεηξά από κειαγρνιηθέο ζπγρνξδίεο νη νπνίεο αθνύγνληαη πξώηα 

από ηα θόξλα κεηά από ηα ηξνκπόληα θαηαιήγνληαο ζε έλα πέλζηκν νζηηλάην. 

ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο ζθελήο ε Lucia ζπλνδεπόκελε από ηελ Alice πεξηκέλεη ηνλ Edgardo ζην 

πάξθν, κπξνζηά ζε κηα ιίκλε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο αθεγείηαη ζηελ Alice ηνλ κύζν ηεο 

ιίκλεο απηήο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, έλαο Ravenswood από δήιηα καραίξσζε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη 

από ηόηε ην θάληαζκα ηεο θνπέιαο ζηνίρεησζε ηε ιίκλε. Η Lucia εμνκνινγείηαη όηη είδε ην θάληαζκα 

ηεο θνπέιαο λα ηεο γλέθεη θαη κεηά λα ράλεηαη ζηα λεξά ηεο ιίκλεο πνπ μαθληθά γέκηζαλ από αίκα: 

κηα από ηηο πην όκνξθεο κνπζηθέο ζηηγκέο (‘Regnava nel silenzio’) , όπνπ ε Lucia εθδειώλεη ην 

θόβν ηεο γηα ηνλ θαθό νησλό πνπ ληώζεη λα πιεζηάδεη. Η άξηα απηή θαλεξώλεη ηνλ επθάληαζην θαη 

βαζηά αλήζπρν ραξαθηήξα ηεο Lucia ελώ ηαπηόρξνλα δίλεη κία από ηηο κεγαιύηεξεο απνιαύζεηο ζηνλ 

αθξναηή θαη θπξίσο ζηε ζνπξάλν αλαγλσξίδνληαο ηελ ππεξνρή ηεο κεισδίαο ηεο. 

Λίγν αξγόηεξα όινη νη θόβνη θαη νη αγσλίεο ηεο Lucia εμαθαλίδνληαη, έζησ θαη γηα ιίγν, όηαλ ν 

αγαπεκέλνο ηεο θζάλεη. ε απηό ην ζεκείν ε νξρήζηξα θαη ζπγθεθξηκέλα νη άξπεο θαη ηα θιάνπηα 

ζπκίδνπλ ηελ ηειεηόηεηα ηνπ εηδπιιηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ θήπνπ, όπνπ ε Lucia θαη ν Edgardo 

ππόζρνληαη αηώληα αγάπε ν έλαο γηα ηνλ άιιν ζην ππέξνρν, γεκάην ηξπθεξόηεηα ληνπέην ‘Ah! 

Verranno a te sull’aure...’  

Η δεύηεξε ζθελή (2ε πξάμε), κε ην γλσζηό ζεμηέην ‘Chi mi frena in tal momento’,  θηλείηαη γνξγά 

πξνο ηε ηξαγσδία. Δίλαη κηα ζθελή αλακέηξεζεο ησλ ραξαθηήξσλ θαζώο εθθξάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ, δηαθαηερόκελνη όινη από έληαζε θαη άζρεκα 

πξναηζζήκαηα. ύληνκα ην πξναίζζεκα απηό ζα απνδεηρζεί δηθαηνινγεκέλν κε ηελ είζνδν ηεο Lucia 

ζηελ ηξίηε πξάμε, ηε γλσζηή ζε όινπο ζθελή ηεο ΄ηξέιαο΄ (‘Il dolce suono..Ardon gli incensi’) . Η 

Lucia κπαίλεη ζηε κεγάιε αίζνπζα ηνπ θάζηξνπ κε ην λπρηηθό γεκάην πηηζηιηέο από ην αίκα ηνπ Arturo 

πνπ είλαη λεθξόο από ηα δηθά ηεο ρέξηα. Δίλαη πνιύ αξγά γηα ηελ ίδηα, έρεη απειεπζεξσζεί κέζα ζηελ 

ηξέια ηξαγνπδώληαο ληνπέην κε ην θιάνπην θαη πιέθνληαο επέιηθηα θσλεηηθά ζηνιίδηα (fioriture) θαη 

άιια πνηθίικαηα πνπ δελ επηδηώθνπλ κόλν ζηελ επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ζνπξάλν αιιά 

απνηεινύλ θαη έλα ζεκαληηθό κέζν ηεο δξακαηηθήο έθθξαζεο. Απηή ε ζθελή έρεη κηα θξίζηκε ζηηγκή: 

ην crescendo ζηηο ιέμεηο ‘Oh lieto giorno’ θαη ην εγθάξδην ‘ al fin son tua’. Η ζθελή ηεο ηξέιαο εθηόο 
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από ηελ δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ζηε ζνπξάλν λα επηδείμεη ηελ ηερληθή ηεο, επηηπγράλεη κε θαζαξά 

κνπζηθό ηξόπν εύζηνρνπο ςπρνινγηθνύο ραξαθηεξηζκνύο. 

Ο ξόινο ηεο Lucia αηζζεηηθά θαη ηερληθά είλαη έλα αξηζηνύξγεκα, είλαη έμνρν κέζνλ γηα κηα 

ηξαγνπδίζηξηα δξακαηηθήο έληαζεο θαη θσλεηηθήο επειημίαο όπσο γηα παξάδεηγκα ε Maria Callas ηεο 

‘νπνίαο ε ηζηνξηθή ζπκβνιή ηεο ζην κειόδξακα έγθεηηαη ζηε δπαμαηικόηεπη πξνζέγγηζε ηνπ, ζηελ 

αλάδεημε δειαδή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ δξάκαηνο έλαληη ηνπ κέινπο’.11 

Καλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί όηη ην θπξηόηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε κεγαιύηεξε αμία ηεο όπεξαο 

ζπγθεληξώλεηαη ζηηο γξακκέο ησλ θσλώλ. Όρη κόλν γηα ηηο ζόιν θσλέο, αλδξηθέο ή γπλαηθείεο, αιιά 

θαη γηα ηε ρνξσδία ηεο νπνίαο κεξηθά ζεκεία είλαη απνιύησο ζαπκαζηά αθνύ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε 

δξάζε ηεο όπεξαο είλαη ζεκαληηθή. 

Αλακθίβνια όινη ζα επηιέμνπλ απηό πνπ ζεσξνύλ σο ην κνπζηθό ή δξακαηηθό ή θαη ηα δύν καδί 

απνθνξύθσκα ηεο Lucia, όπσο γηα παξάδεηγκα ε άξηα ηνπ Edgardo ζηελ ηειεπηαία ζθελή (3ε πξάμε) 

πξηλ ηελ απηνθηνλία θαη ε cavatina ηoπ Enrico ζην άλνηγκα ηεο πξώηεο πξάμεο ‘Cruda funesta 

smania’ κε ηελ βίαηε caballeta, ‘La pietade in suo favore’ πνπ θαλεξώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ Donizetti 

ζηνλ ηξόπν γξαθήο ησλ θσλώλ θαη ζεσξνύληαη από ηηο αγαπεκέλεο ζηηγκέο πνιιώλ αθξναηώλ. Όκσο 

είλαη ζρεδόλ απίζαλν λα παξαιείςεη θαλείο ζηελ επηινγή ηνπ ην ηξπθεξό ληνπέην ησλ δύν εξαζηώλ 

(Ah! Verrano a te sull’aure), ηε ζθελή ηεο ηξέιαο ( Il dolce suono..) θαη ην δηάζεκν ζεμηέην (Chi mi 

frena in tal momento). 

Σν θηλάιε ηεο ηξίηεο πξάμεο νινθιεξώλεη ην ηξαγηθό ηέινο ηεο άηπρεο αγάπεο. Ο Edgardo θαζώο 

πεξηκέλεη ηνλ Enrico γηα λα κνλνκαρήζνπλ ε ζθέςε ηνπ είλαη ζηε Lucia θαη ζην γεγνλόο όηη ρσξίο 

απηήλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη δσή ‘Fra poco a me ricovero dara negletto avello’. Ο πέλζηκνο ήρνο από 

ηηο θακπάλεο ηαξάδεη ηνλ Edgardo πνπ καζαίλεη ην λέν όηη ε αγαπεκέλε ηνπ δελ δεη πηα. Υσξίο 

δεύηεξε ζθέςε απνθαζίδεη λα απηνθηνλήζεη αθνύ πξώηα πξνζεύρεηαη ζην ζεό λα ελσζεί ζηνλ 

παξάδεηζν κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ ‘Tu che a Dio spiegasti l’ali’. Ο Berlioz 

ζηα Απομνημονεύμαηά ηνπλαθέξεη: «Η δεύηεξε ζθελή ηεο ηξίηεο πξάμεο θαη ην θηλάιε κε ηελ ζθελή 

ζαλάηνπ ηνπ Edgardo έρεη ζαπκαζηό πάζνο.»12 

Οη απνκνλσκέλνη βξάρνη θαη νη αξραίεο βεληέηεο ηεο 'Αλσ θσηίαο έδηλαλ ηελ εληύπσζε ζην Ιηαιηθό 

θνηλό ηνπ 1800, ελόο καθξηλνύ θαη εμσηηθνύ ζθεληθνύ, ελόο ηέιεηνπ ζθεληθνύ αλάκεζα ζε κηα 

ζπειιώδε αγάπε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηηκή. Από ην κπζηζηόξεκα ηνπ Sir Walter Scott, the Bride of 

Lammermoor, ν Donizetti έθεξε ζηελ κόδα κηα από ηηο πην γεκάηεο πάζνο όπεξεο ηνπ θαη κηα από ηηο 

πην γνεηεπηηθέο εξσίδεο ηνπ, ηελ Lucia Ashton πνπ ε αγάπε ηεο γηα ηνλ νξθηζκέλν ερζξό ηεο 

νηθνγέλεηαο ηεο ηελ νδήγεζαλ ζηε ηξέια. Γηα ρξόληα ε Lucia ήηαλ θαη είλαη αθόκα έλαο από ηνπο 

αγαπεκέλνπο ξόινπο κεξηθώλ από ησλ πην δηάζεκσλ ζνπξάλo όπσο: ηεο Maria Callas, ηεο νπνίαο ε 

πξώηε εκπνξηθή ερνγξάθεζε ήηαλ σο Lucia γηα ηελ ΔΜΙ ην 1953 θαη αθνινύζεζαλ άιιεο έμη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηζθνγξαθηθή εηαηξεία, (Οη παξαπάλσ ερνγξαθήζεηο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ κεγάιε 

κνπζηθή βηβιηνζήθε ηεο ‘Λίιηαλ Βνπδνύξε’), Lily Pons, Joan Sutherland (εξκήλεπζε ην ξόιν ηεο Lucia 

γηα 301 παξαζηάζεηο), June Anderson, Cheryl Studer (καδί κε ηνλ Placido Domingo ερνγξάθεζαλ ηελ 

Lucia γηα ηελ Detsche Grammaphone) θαη πξόζθαηα κηα εμαηξεηηθή θνινξαηνύξα ζνπξάλν, ε Sumi Jo 

ηεο νπνίαο νη εξκελείεο σο Lucia έρνπλ ζθξαγίζεη ηελ θαιιηηερληθή ηεο πνξεία κε κνλαδηθή επηηπρία. 

H June Anderson κηα από ηηο θνξπθαίεο ζνπξάλo ηεο επνρήο καο εξκήλεπζε ην ξόιν ηεο Lucia ζην 

Μέγαξν Μνπζηθήο ησλ Αζελώλ. ύκθσλα κε ηελ ίδηα ε Lucia είλαη έλαο από ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο 

ξόινπο πνπ έρεη εξκελεύζεη ζηα κεγαιύηεξα ζέαηξα ηνπ θόζκνπ όπσο: ζηε Λπξηθή όπεξα ηνπ 

ηθάγνπ (1980), ζην Govent Garden (1986-1987) θαη ζηε Κξαηηθή Όπεξα ηεο Βηέλλεο (1987). Η June 

Anderson αλαθέξεη: 

«Η πξώηε άξηα ‘Regnava nel silenzio’ δεκηνπξγεί απηή ηελ αηκόζθαηξα ηνπ κπζηεξίνπ θαη θαλεξώλεη 

ην πόζν γνεηεπκέλε είλαη ε Lucia από ην κπζηήξην αιιά θαη ην πάζνο ηεο γηα ηνλ Edgardo. Η 

ζπγθεθξηκέλε άξηα είλαη ε πην δύζθνιε ηεο όπεξαο θσλεηηθά θαη δξακαηηθά, γηαηί ζε απηό ην θξίζηκν 

ζεκείν απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηεο κπζηεξηώδνπο αηκόζθαηξαο από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζνπξάλν βγαίλεη 

ζηε ζθελή. Καη ε νξρήζηξα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη γηαηί παίδνπλ κόλν ηα θόξλα....... Λαηξεύσ ην 

πάζνο, ηνλ αηζζεζηαζκό θαη ηελ ηξπθεξόηεηα ηεο ζθελήο ηνπ απνραηξεηηζκνύ, γηαηί ε έιιεηςε απηή 

ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο θαη γεληθόηεξα όισλ ησλ παξαπάλσ ζα νδεγήζνπλ ηελ Lucia ζηα όξηα ηεο 
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ηξέιαο.......Η εξκελεία γηα ηε ζθελή ηεο ηξέιαο είλαη απιή θαη όρη ηδηαίηεξα δύζθνιε, ε πξόθιεζε 

εδώ είλαη πεξηζζόηεξν εξκελεπηηθή παξά θσλεηηθή.....απηό πνπ είλαη δύζθνιν ζηε ζθελή ηεο ηξέιαο 

θπξίσο ζηελ ηειηθή cadenza είλαη λα θηάζεηο κε αθκαία θσλή».13 

Η Μαξία Κάιιαο ππήξμε ε αηηία αλαβίσζεο πνιιώλ από ηηο όπεξεο ηνπ Donizetti κεηά από ηηο 

δξακαηηθέο ηεο εξκελείεο ζηελ Lucia di Lammermoor θαη ζηελ Anna Bolena. Όκσο ν θύξησο ιόγνο 

αλαβίσζεο ηεο Lucia έρεη λα θάλεη κε ην κήλπκα πνπ ζέιεη πεξάζεη. ύκθσλα κε ηνλ Watts: 

Η όπεξα [Lucia di Lammermoor] καο δηδάζθεη όηη ε κύεζε ζηνλ έξσηα απαηηεί ηελ ιαρηάξα λα 

πεζάλεηο γηα ην όξακα ηεο ηδαληθήο αγάπεο, γηαηί ρσξίο ηε βαζηθή ηθαλόηεηα λα ΄ππεξληθήζεηο ηνλ 

θόζκν΄ δελ κπνξεί λα ππάξμεη αιεζηλόο ζάλαηνο, ή άλνδνο, ή επαλάθηεζε ηνπ παξαδεηζέληνπ θήπνπ. 

Ο Σνιζηότ, ν Flaubert θαη ν Balzac θαηέιεμαλ όηη ε κε ηε Lucia ε Γύζε είρε θηάζεη ζην ηέινο κηαο 

επνρήο. Μεηά ηε Lucia ην ηδαληθό ηεο ξνκαληηθήο αγάπεο άξρηζε γξήγνξα λα ράλεηαη.15 
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