
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

TMHMA MOYΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2016-2017 

 

 

 

Συνοπτική επισκόπηση της ζωής και του έργου του 

Gaetano Donizetti 

 

 

A brief overview of Gaetano Donizetti’s life and work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πτυχιακή εργασία του Παπαδόπουλου Δημοσθένη (ΑΕΜ 4314) 

Υποβληθείσα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
 

Επιβλέπουσα: Δρ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενον μέλος: Δρ. Αθηνά Κατσανεβάκη, Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους αγαπημένους μου γονείς, Δημήτρη και 
Μαρία, και στον αγαπητό Μιχαήλ, που τους 
ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.  

 
  



3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.......................................................................................................................................... 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 5 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ .......................................... 7 
1.1. Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ................... 7 
1.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ......................................... 8 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ................................................................................................. 9 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ .............................................................................................. 10 
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ......................................................................................... 12 
Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ .............................................................................. 13 
Η ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ) .............................................................. 13 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ GAETANO DONIZETTI ......... 15 

2.1. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ .............................................................................................................. 15 
2.2. Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ (ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ) .............................................. 15 
2.3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ZORAIDA DI GRANATA ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ IMELDA DE’ LAMBERTAZZI 

(1822-1830) ................................................................................................................................ 16 
2.4. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ANNA BOLENA ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ MARINO FALIERO (1830-1835) 20 
2.5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ LUCIA DI LAMMERMOOR ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ POLIUTO (1835-1838)
 .......................................................................................................................................................... 23 
2.6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ LES MARTYRS ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ DON SEBASTIAN (1838-1843) ... 25 
2.7. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (1843-1848) ................................................................................ 28 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΠΕΡΩΝ ΤΟΥ 
GAETANO DONIZETTI ................................................................................................................. 29 

3.1. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΠΕΡΕΣ ............................................................................................... 29 
3.2. ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ GAETANO DONIZETTI .................................................... 31 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ GAETANO DONIZETTI ....................... 32 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................ 32 
4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΠΕΡΩΝ ΤΟΥ DONIZETTI .................................. 32 

ANNA BOLENA .......................................................................................................................... 32 
L’ ELISIR D’ AMORE ................................................................................................................... 34 
LUCREZIA BORGIA .................................................................................................................... 36 
LUCIA DI LAMMERMOOR .......................................................................................................... 38 
LA FILLE DU RÉGIMENT ............................................................................................................ 40 
LA FAVORITE ............................................................................................................................ 41 
ROBERTO DEVEREUX, OSSIA IL CONTE DI ESSEX .................................................................. 43 
DON PASQUALE ........................................................................................................................ 45 
LINDA DI CHAMOUNIX ............................................................................................................. 46 
DON SEBASTIAN ....................................................................................................................... 48 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................... 53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ............................................................................. 55 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 62 

 



4 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο λόγος επιλογής αυτού του θέματος, ως πτυχιακή εργασία, υπήρξε η αγάπη μου 

για τα διάφορα είδη όπερας καθώς και το ενδιαφέρον μου να εντρυφήσω στη ζωή 

και στο λαμπρό πέρασμα του Gaetano Donizetti, μέσα από την ιστορική πορεία της 

όπερας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την δόκτορα Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη για την 

πολύτιμη βοήθεια της, και τον χρόνο που μου αφιέρωσε από το ήδη βεβαρημένο 

πρόγραμμα της. Επίσης Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στην δόκτορα Αθηνά 

Κατσανεβάκη για τη συνεισφορά της στη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας. Τέλος 

θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους γονείς μου που με στήριξαν τόσο 

ψυχολογικά όσο και οικονομικά στη περάτωση αυτής της επιστημονικής έρευνας.  

 

  



5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στόχος 
 

Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρώσει και να προβάλλει αναλυτικά 

στοιχεία για τη ζωή και τις όπερες του Gaetano Donizetti, που θα μπορεί να 

χρησιμεύσουν ως υλικό και σε επόμενους ερευνητές. 

Ενδεχομένως μάλιστα, να χρησιμεύσει ως προαχθέν υλικό για μία περαιτέρω 

έρευνα γύρω από τη ζωή του συγκεκριμένου συνθέτη ή για τη ρομαντική περίοδο 

της όπερας, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Donizetti έμεινε γνωστός για τα 

αριστουργήματα του. 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση.  
Για την εργασία αυτή εξετάστηκαν τα παρακάτω βιβλία: 

(Ελληνόγλωσσης  βιβλιογραφίας) 

1. Batta, Andreas. Όπερα: Συνθέτες, έργα, ερμηνευτές. Αθήνα: 

Ελευθερουδάκης, 2006. Επίτομη εγκυκλοπαίδεια, η οποία επιλέγει 

αλφαβητικά όπερες, τις οποίες θεωρεί πιο σημαντικές ανά τους αιώνες, 

δίνοντας παράλληλα στοιχεία και για τον συνθέτη. 

2. Mendelsohn, Felix. Ο κόσμος της όπερας: 100 όπερες. Αθήνα: Στοχαστής, 

1998. Σύντομη εξιστόρηση της πλοκής όπερων που γράφτηκαν  από την 

εποχή μπαρόκ έως τις αρχές του 20ου αιώνα. 

3. Michels, Urlich. Άτλας της Μουσικής (τομ. 2): ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, Από το 

μπαρόκ έως σήμερα. Αθήνα: Φίλιππος Νάκας, 1995. Αναφορές, μεταξύ 

άλλων, σε συνθέτες και έργα της ιστορίας της όπερας από την εποχή 

μπαρόκ, την κλασσική και ρομαντική περίοδο, έως τον 20ο αιώνα. 

4. Παπαδόπουλος Γιάννης & Ανθούλα, Συνοπτική ιστορία της μουσικής, Αθήνα: 

Φίλιππος Νάκας, 2007. Το Βιβλίο αυτό αποτελεί μία σύντομη επισκόπηση 

της ιστορίας της μουσικής από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. 

5. Ρεντζεπέρη, Άννα Μαρία. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Ειδικά Θέματα 

Ιστορίας της Μουσικής ΙΙ, Ιστορία Της Όπερας. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, 2006. Το κείμενο αυτό αποτελεί μία σύντομη επισκόπηση στην 

ιστορία της όπερας από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι και το πρώτο μισό του 

20ου αιώνα. Επίσης δίνονται διάφοροι ορισμοί και έννοιες που αφορούν 

στην όπερα. 
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(Ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας) 

1. Ashbrook, William. Donizetti and his operas. Cambridge: CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, 2004. Μία αναλυτική μονογραφία της ζωής και του 

έργου του Gaetano Donizetti. 

2. Grout Jay, Donald & Weigel Hermine, Williams. A Short History of Opera. New 

York: Columbia University Press, 2003. Βιβλίο το οποίο αναφέρεται 

αναλυτικά στην ιστορία της όπερας, στα είδη της και στους σημαντικότερους 

συνθέτες ανά περίοδο. 

3. Kimbell, David. Italian Opera. Cambridge: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

2002. Εντρύφηση στην ιστορία της ιταλικής όπερας από το μπαρόκ μέχρι και 

τον 20ο αιώνα.  

4. Kobbe, Gustav. The New Kobbe’s Opera Book. London: Ebury Publishing, 

1997. Αναλυτική εργογραφία των συνθετών όπερας. Αναφορά στην πρώτη 

παράσταση των έργων τους, στο τόπο, χρόνο και στα πρόσωπα που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο (συνθέτης, λιμπρετίστας, ηθοποιοί). Επίσης 

παρέχονται η σύνοψη και στοιχεία μουσικής ανάλυσης για την κάθε όπερα. 

 

Το περιεχόμενο της εργασίας συνοπτικά 

 

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, δόθηκε έμφαση στον ορισμό του Ιταλικού 

Ρομαντισμού και έγινε προσπάθεια αποσαφηνίσεως του όρου. Ακολούθησε μία 

αναλυτική περιγραφή της εξελίξεως της όπερας, στη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι 

και τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε εμβάθυνση στη 

ζωή και το έργο του Gaetano Donizetti, τονίζοντας τα πιο σημαντικά έργα που 

συνέθεσε καθώς και τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της ζωής του. Η εργασία 

συνεχίστηκε με το τρίτο κεφάλαιο με αναφορές στις πιο σημαντικές όπερες και στα 

μουσικά στοιχεία τους, αλλά και στις πρωτοποριακές μουσικές τεχνικές που 

χρησιμοποίησε ο συνθέτης, για να δώσει λάμψη και αίγλη στα έργα του. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο έγινε μια εκτεταμένη αναφορά στην εργογραφία του συνθέτη και 

στις δέκα πιο σημαντικές όπερες που ο τελευταίος έγραψε. Τελειώνοντας, στο 

πέμπτο κεφάλαιο, έγινε μία απογραφή των καταληκτικών συμπερασμάτων της 

εργασίας. 
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1. Κεφάλαιο Πρώτο 

Στοιχεία για την εποχή του Ρομαντισμού 
 

1.1. Ο ιταλικός ρομαντισμός. Ορισμός και κοινωνικοϊστορικές 

συνθήκες 
 

Ο Ρομαντισμός γενικά ξεκίνησε ως ρεύμα από τη Βόρεια Γερμανία και 

εκδηλώθηκε αρχικά στη λογοτεχνία και κατόπιν στις υπόλοιπες τέχνες. Διακρίνεται 

σε τέσσερις περιόδους: στον Πρώιμο Ρομαντισμό (1800-1830), στην Ακμή (1830-

1850), στον Όψιμο (1850-1890) και στην Αλλαγή του αιώνα (1890-1914). Το τέλος 

του ως εποχή, στις διάφορες τέχνες, είναι σε κάθε χώρα διαφορετικό. Στη μουσική 

σηματοδοτείται με την εμφάνιση της ατονικότητας και συμπίπτει συμβολικά με την 

έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914). 

Η αποσαφήνιση της έννοιας του ιταλικού ρομαντισμού προέρχεται από τον 

Μιλανέζο ποιητή και συγγραφέα Alessandro Manzoni (1785-1873). 

Ο Manzoni ερμήνευσε το Ρομαντισμό, περί το 1823, ως ένα κίνημα στα γράμματα 

και στις τέχνες, το οποίο δεν είχε αποβάλλει ακόμα την κληρονομιά του 

Διαφωτισμού και του Κλασικισμού.(Kimbell, 2002: σελ.391) 

Αυτό που ίσως ήταν καινούργιο στο κίνημα αυτό, για την Ιταλία, υπήρξε το 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των Επαναστατικών και Ναπολεόντειων περιόδων οι 

τέχνες «πολιτικοποιήθηκαν». Ήταν δυνατόν πλέον να δράσουν ως μία καταλυτική 

δύναμη στη ζωή της Ιταλίας, κατά την διάρκεια των δεκαετιών πολιτικής, 

κοινωνικής και ιδεαλιστικής ζύμωσης γνωστών ως Risorgimento (rising again)1.  

Το κυριότερο μέλημα των εκπροσώπων του Ρομαντισμού ήταν η επιθυμία να 

εκφράσουν και να μορφοποιήσουν την καινούργια κοινωνία που αναδυόταν μετά 

τους Ναπολεόντειους πολέμους. Στόχος τους ήταν η έμφαση στην πραγματικότητα 

του καθημερινού κόσμου, στο συναίσθημα και συγκεκριμένα σε κάτι το αισθαντικό, 

το παραμυθένιο και το φανταστικό. (Kimbell, 2002: σελ.392) 

Τα χρόνια αυτά συνδέονται με την αναβίωση του καθολικισμού στη Γαλλία 

καθώς και στην Ιταλία μέσω των γραπτών του Lamennais (ενός ιερέα) και του de 

Maistre (συντηρητικός φιλόσοφος και οπαδός της μοναρχίας). Καθοδηγούμενοι από 

τον Lamennais οι καθολικοί διδάχτηκαν να σέβονται και να ανέχονται τις 

προτεσταντικές, φιλελεύθερες και σκεπτικιστικές επιθέσεις, οι οποίες είχαν 

απειλήσει την πίστη τους στους πρόσφατους αιώνες, ενώ καθοδηγούμενοι από τον 

de Maistre έμαθαν να ατενίζουν τον Πάπα ως τη μόνη αξιόπιστη εξουσία σε ηθικά 

και θρησκευτικά ζητήματα, ενάντια στις αναρχικές δυνάμεις που είχαν ξεσπάσει 

                                                 
1
Τη νίκη κατά του Ναπολέοντα ακολούθησε η Παλινόρθωση (1815), η οποία κατακερμάτισε την 

Ιταλία σε ένα πλήθος βασιλείων, δουκάτων και επαρχιών. Risorgimento ονομάστηκε το ιταλικό 
κίνημα το οποίο αποτελούνταν από μυστικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν υπέρ της ένωσης όλων 
των ανεξάρτητων αυτών κρατιδίων για μία Ιταλία ενωμένη.  
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τόσο βίαια κατά τη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου. Οι άνθρωποι στρέφονται 

ξανά στην επανασύνδεση της σχέσης τους με τον Θεό και η τάση αυτή διαφαίνεται 

μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών της εποχής. (Kimbell, 2002: σελ.400-401) 

Εκτός από αυτά τα γεγονότα το κίνημα του Ρομαντισμού συνοδεύεται από μία 

νεοκλασική νοσταλγία, με τους καλλιτέχνες και συγκεκριμένα τους συνθέτες όπερας 

να ανατρέχουν στο παρελθόν αναζητώντας και μελετώντας τις αρχαιοελληνικές και 

ρωμαϊκές πηγές.  

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι ο Ιταλικός Ρομαντισμός (πέρα 

από τον τομέα της όπερας), δεν ήταν μια μονολιθική κίνηση εμπνευσμένη από τα 

ποιήματα του Ossian2, τα γραπτά του Victor Hugo και τους γνωστούς «σκοτεινούς 

χρόνους» του Μεσαίωνα, αλλά ένα κίνημα με πρόδρομο την περίοδο του 

Διαφωτισμού και του Κλασικισμού, εποχές τις οποίες δεν προσπέρασε έτσι απλά ως 

παρωχημένες και ανάξιες λόγου για την τέχνη, αλλά συνδέθηκε με αυτές. (KImbell, 

2002: σελ.401-402) 

 

1.2. Εξέλιξη της όπερας κατά την περίοδο του Ρομαντισμού 
 

Τον 19ο αιώνα παρατηρείται μια σταδιακή αλλαγή στη σχέση μουσικής και λόγου 

στην όπερα. Ο μουσικός χαρακτήρας της όπερας επηρεάζεται και διαμορφώνεται 

από το λογοτεχνικό κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου οι συνθέτες καλούνται να 

αποδώσουν με νέα μουσικά εκφραστικά μέσα. 

Η θεματολογία της όπερας είναι κατά βάση ρεαλιστική, αλλά αντλεί στοιχεία από 

το φανταστικό και το υπερφυσικό υπερβαίνοντας τα συμβατικά όρια με βίαιες 

συναισθηματικές εξάρσεις και κορυφώσεις. 

Για τη συγγραφή του λιμπρέτου χρησιμοποιούνται λογοτεχνικές πηγές του 

μεσαίωνα, ρομαντικά μυθιστορήματα τρόμου και φαντασίας, καθώς και κλασσικά 

έργα μεγάλων συγγραφέων και ποιητών, όπως οι Goethe (Γκαίτε), Schiller (Σίλερ), 

Alexander Dumas (Αλέξανδρος Δουμάς), Victor Hugo (Βίκτωρ Ουγκώ) και Walter 

Scott (Ουώλτερ Σκοτ). Παράλληλα, καθώς αφυπνίζεται η εθνική συνείδηση στη 

μουσική, οι όπερες γράφονται στην  γλώσσα του λαού, ενώ δεν λείπουν τα στοιχεία 

από την πολιτιστική του παράδοση στη μουσική της όπερας. (Kimbell, 2002: σελ.396 

και Ρεντζεπέρη 2006: σελ.16) 

Κατά τα μέσα περίπου του Ρομαντισμού (1850) παρατηρείται μια νέα αντίληψη 

της ιστορίας ως υλικού υπόθεσης στην όπερα. Η ιστορία – των κοντινά χρονικών 

περιόδων – χρησιμοποιείται ως υλικό για τη συγγραφή του λιμπρέτου, το οποίο δε 

παύει παράλληλα να ολισθαίνει στο θρύλο και στη μυθολογία όταν κρίνεται 

απαραίτητο από τον συγγραφέα. Αυτή η τάση διακρίνεται ιδιαίτερα στον Richard 

Wagner (Ρίχαρντ Βάγκνερ, 1813-1883), ο οποίος καθιερώνει το «συνολικό έργο 

                                                 
2
 Κέλτης βάρδος του 3

ου
 αιώνα, τα γραπτά του οποίου ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες και 

αποτέλεσαν κλασσική πηγή θεματικού υλικού για πολλές όπερες. 
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τέχνης» (Gesamtkunstwerk), που είναι μια ενότητα ποίησης, μουσικής και 

δράματος. (Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.16 και Παπαδόπουλος, 2007: σελ.112-114) 

 

Η ιταλική ρομαντική όπερα 

 

Η ιταλική όπερα με την υψηλή τραγουδιστική της τέχνη, χάνει στα τέλη του 18ου 

αιώνα την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη από τις γαλλικές opera comique και grand 

opera και παραμένει σχετικά συντηρητική – στα δεδομένα του προηγούμενου 

αιώνα – τόσο ως προς το δραματικό περιεχόμενο όσο και ως προς τις μουσικές 

μορφές μέχρι και τα τελευταία έργα του Giuseppe Verdi (Τζουζέπε Βέρντι, 1813-

1901).  

Τον 19ο αιώνα, στην ιταλική όπερα, ξεχωρίζουν δύο είδη όπερας: η opera buffa3 

και κυρίως η μεγάλη σοβαρή όπερα (ή αλλιώς μεγάλη δραματική όπερα), συχνά με 

υλικό από τη λογοτεχνία (Shakespeare, Schiller). Επίσης στις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα αναπτύσσεται το κίνημα του «βερισμού» με υλικό από την 

καθημερινότητα. (Michels, 1995: σελ.441) 

Στον αιώνα αυτό διακρίνονται διάφορες μουσικές προσωπικότητες. Χάρη στον 

Gioacchino Rossini (Τζοακίνο Ροσίνι, 1792-1868) η ιταλική όπερα αποκτά νέα λάμψη 

και αίγλη στις αρχές του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα η opera buffa. O Rossini διακρίνεται 

για την πηγαία έμπνευση του και το ανάλαφρο ευχάριστο ύφος του, το οποίο 

βασίζεται κυρίως στη μελωδία. Αριστουργηματική θεωρείται η όπερα του Κουρέας 

της Σεβίλλης σε στυλ opera buffa.  

Ο Gaetano Donizetti (Γκαετάνο Ντονιτσέτι, 1797-1848) συνέθεσε όπερες, οι 

οποίες διακρίνονται για τη σκηνική τους οικονομία. Οι πιο σημαντικές του όπερες 

θεωρούνται η opera buffa Ντον Πασκουάλε και η μεγάλη δραματική όπερα Λουτσία 

ντι Λαμμερμούρ.  

Επίσης ο Vincenzo Bellini (Βιντσένζο Μπελίνι, 1801-1835) είναι ένας καθαρά 

ρομαντικός συνθέτης. Η πιο αξιόλογη όπερα του θεωρείται η Νόρμα. (Ρεντζεπέρη, 

2006: σελ.19) 

Ωστόσο στην ιταλική όπερα του 19ου αιώνα δεσπόζει η εξέχουσα φυσιογνωμία 

του Verdi. Το έργο του χωρίζεται σε τρεις περιόδους. 

Οι όπερες της πρώτης δημιουργικής περιόδου (Ναμπούκο, Λομβαρδοί, Ιωάννα 

ντ’ Αρκ και άλλες) είναι επηρεασμένες από το ιταλικό απελευθερωτικό κίνημα και 

διακρίνονται για το εθνικιστικό τους χρώμα. Οι όπερες της δεύτερης περιόδου 

(Ριγκολέτο, Τροβατόρε, Τραβιάτα, Δον Κάρλος και άλλες) ξεχωρίζουν για τη 

μεγαλύτερη δραματικότητα και εκλέπτυνση στη μουσική επεξεργασία τους. Τέλος 

οι όπερες της τρίτης περιόδου (Αΐντα, Οθέλο, και η opera buffa Φάλσταφ) 

                                                 
3
 Λυρικό είδος που αναπτύχθηκε από τον 18

ο
 μέχρι το πρώτο μισό του 19

ου
 αιώνα στην Ιταλία και 

έχει τις ρίζες του στην αυτοσχέδια κωμωδία (commedia dell’ arte). Η opera buffa εμφανίστηκε στις 
αρχές του 18

ου
 αιώνα ως κωμικό ιντερμέδιο (intermezzo) της σοβαρής όπερας (opera seria). Στη 

συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτόνομη μορφή όπερας. 
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παρουσιάζουν μεγάλη δραματική ένταση και ενότητα μουσικής και λόγου. ( 

Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.19) 

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός των λογοτεχνικών 

κειμένων οδήγησαν την ιταλική μουσική στο λεγόμενο Βερισμό (ιταλ.vero, 

αληθινό). Πιο συγκεκριμένα ο λογοτεχνικός νατουραλισμός έχει σαν στόχο τη 

ρεαλιστική παρουσίαση του κόσμου, χωρίς ρομαντικές ψευδαισθήσεις ή 

εξιδανικεύσεις, σε συνδυασμό με την κοινωνική κριτική, που γινόταν όλο και πιο 

επιτακτική.  

Από την άλλη μεριά η μουσική μπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτό το στόχο σε 

περιορισμένο όμως βαθμό, αφού τα μέσα της είναι αφηρημένα και τυποποιημένα.  

Επομένως ο βερισμός αναφέρεται κυρίως στο λιμπρέτο. Η υπόθεση λοιπόν, 

συχνά κινούμενη σε απλά επίπεδα, χρησιμοποιεί στοιχεία παθητικά, ακραία, 

κάποτε βίαια, με φόνους, αίμα και φρίκη, με στόχο να συγκλονίσει. Η μουσική 

συγχρόνως γίνεται πιο αδρή στη δομή της, προκαλώντας έτσι ισχυρές συχνά 

κραυγαλέες εντυπώσεις. (Michels, 1995: σελ.443) 

Η πρώτη ιταλική βεριστική όπερα είναι η Cavalleria Rusticana του Pietro 

Mascagni (1863-1945) και κατόπιν οι Παλιάτσοι του Ruggero Leoncavallo (1857-

1919). Ο μεγαλύτερος όμως εκπρόσωπος του βερισμού είναι ο Giacomo Puccini 

(1858-1924). Στις όπερες του συνδυάζονται ο ρεαλισμός με την καθαρή λυρική 

μελωδία. Ξεχωρίζουν οι όπερες του Μποέμ, Μανόν Λεσκώ, Τόσκα και Μαντάμ 

Μπατερφλάυ. (Παπαδόπουλος, 2007: σελ.129-131) 

 

Η γαλλική ρομαντική όπερα 
 

Στις αρχές του 19ου αιώνα το Παρίσι αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα της όπερας και πολλοί συνθέτες ζουν σε αυτήν. Είναι σημαντικό γενικά 

για ένα συνθέτη αυτή την περίοδο να έχει στο ενεργητικό του μία επιτυχία στο 

Παρίσι. 

Την εποχή αυτή (τέλη 18ου αιώνα – αρχές 19ου) διαμορφώνεται στη Γαλλία η 

όπερα της επανάστασης και του τρόμου, κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στη παλιά 

γαλλική όπερα του Gluck (1714-1787) και τη λαμπρή Grand Opera που ακολουθεί 

τον 19ο αιώνα. Τα θέματα όπερων αυτού του είδους αντλούνται από τις αρχές των 

πολιτών της Επανάστασης (1789-1799), έχουν ως κεντρικό θέμα πράξεις θάρρους 

και αφοσίωσης, ενώ στο τέλος η λύση δίνεται από  ανθρώπους κι όχι θεούς. Βασικοί 

συνθέτες είναι οι Luigi Cherubini (Λουίτζι Κερουμπίνι, 1760-1848), Etienne-Nicolas 

Mehul (1763-1817) και άλλοι. (Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.16) 

Κυριότερος εκπρόσωπος της Grand Opera θεωρείται ο Giacomo Meyerbeer 

(1791-1864), ο οποίος καθιέρωσε τη μεγάλη θεαματική όπερα (opera a grand 

spectacle) με τις εντυπωσιακές σκηνές μπαλέτου και την πλούσια μελωδικότητα, 

όπως οι Ουγενότοι του Hector Berlioz (Χέκτορ Μπερλιόζ, 1803-1869), καθώς και τα 
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θαυμάσια έργα του Jaques Fromental Halevy (1799-1862). (Grout Jay, 2003: 

σελ.357-368) 

Παράλληλα τον αιώνα αυτό αναπτύσσονται στη Γαλλία το λυρικό δράμα και η 

κωμική όπερα (opera comique). 

Το λυρικό δράμα είναι ένας νέος τύπος όπερας με σοβαρή υπόθεση, όπως και η 

grand opera, χωρίς όμως να στηρίζεται σε εντυπωσιακές σκηνές πλήθους, αλλά 

παρουσιάζοντας ατομικά πεπρωμένα και μια οικεία και συναισθηματικά πιο 

φορτισμένη ατμόσφαιρα: πρόκειται για το drame lyrique (σε αντιδιαστολή με την 

tragedie lyrique του 18ου αιώνα). (Michels, 1995: σελ.447) 

H opera comique χρησιμοποιείται ως όρος, χαρακτηρίζοντας τα γαλλικά σκηνικά 

έργα του 18ου, 19ου, και 20ου αιώνα, τα οποία περιέχουν φωνητική και οργανική 

μουσική καθώς και διαλόγους πρόζας4 – ενδεχομένως και recitative. Αρχικά κατά το 

18ο αιώνα αποτελούνταν από φάρσες και σάτυρες, που χρησιμοποιούσαν 

διαλόγους πρόζας και γνωστές προϋπάρχουσες άριες από σατυρικές επιθεωρήσεις, 

αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε κωμωδία με ειδικά γραμμένη μουσική – κυρίως 

μικρές, ανάλαφρες άριες – και διαλόγους πρόζας σύμφωνα με την παράδοση του 

γαλλικού θεάτρου. Το 19ο αιώνα όμως η opera comique πλησιάζει περισσότερο στη 

σοβαρή όπερα, με θέματα σοβαρού ή ρομαντικού περιεχομένου με σημαντικότερη 

διαφορά τη διατήρηση των διαλόγων πρόζας. (Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.4) 

Βασικοί εκπρόσωποι του λυρικού δράματος θεωρούνται οι: Charles Gounod 

(Σαρλ Γκουνώ, 1818-1893), του οποίου τα έργα διακρίνονται για τη στερεή φόρμα 

και τις ωραίες μελωδίες, Leo Delibes (1835-1891) και Camille Saint-Saens. 

Αντίστοιχα κυριότεροι εκπρόσωποι της κωμικής όπερας θεωρούνται ο Francois 

Adrien Boieldieu (1755-1834), στις όπερες του οποίου συναντάμε στοιχεία από την 

πρώτη εποχή του ρομαντισμού, όπως ο τρόμος και το υπερβολικό πάθος, ο Auber 

(1782-1871) και ο Adolph Charles Adam (1803-1856). Σταδιακά τα όρια ανάμεσα στη 

σοβαρή και στη κωμική όπερα καταρρέουν, καθώς τα μέρη σε πρόζα τείνουν να 

εκλείψουν. (Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.17) 

Ο George Bizet (Ζωρζ Μπιζέ, 1858-1875) θεωρείται ο πρόδρομος του ιταλικού 

βερισμού, καθώς εισάγει στην όπερα ένα είδος μουσικού ρεαλισμού, που 

συναντάται σε έργα του με πιο γνωστή την όπερα Carmen (Κάρμεν). 

Κατά την περίοδο του ρομαντισμού αναπτύσσεται το μουσικό είδος της 

οπερέτας. Πρόκειται για πολύπρακτες εύθυμες όπερες με κυριότερα  

χαρακτηριστικά τα μουσικά εύκολα, συχνά επίκαιρα τραγούδια, τους χορούς της 

μόδας (cancan, valse, gallop, polca) και τα εμβατήρια. (Michels, 1995: σελ.449) 

Στη Γαλλία κυριότερος εκπρόσωπος της θεωρείται ο Jacques Offenbach (1819-

1880) με τα υπέροχα έργα του Ο Ορφέας στον Άδη και Ωραία Ελένη. Άλλοι συνθέτες 

οπερέτας είναι οι Charles Lecoqc (1832-1918) και Andre Messager (1835-1929). 

 

 

                                                 
4
 Ομιλούμενος διάλογος. Βασικό στοιχείο της κωμικής όπερας. 
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 Η γερμανική ρομαντική όπερα 
 

Ο ρομαντισμός στη γερμανική όπερα αρχίζει ήδη να διαφαίνεται από την όπερα 

Φιντέλιο του Ludwig van Beethoven (1770-1827). Η υπόθεση του έργου στηρίζεται 

σε ρεαλιστικά γεγονότα διαποτισμένα από υψηλά αισθήματα, ηρωικό μεγαλείο και 

έξαρση παθών. 

Ωστόσο, η γερμανική ρομαντική όπερα καθιερώνεται με τον Ελεύθερο Σκοπευτή 

του Carl Maria von Weber (1786-1826). Το λιμπρέτο βασίζεται σε ένα λαϊκό θρύλο, 

ενώ η μουσική δανείζεται πολλά στοιχεία από τα γερμανικά λαϊκά τραγούδια 

αποδίδοντας τόσο το ρεαλιστικό όσο και το υπερφυσικό στοιχείο του θρύλου. 

Την περίοδο αυτή κυριαρχεί και η γερμανική κωμική όπερα, η οποία αναδύεται 

μέσα από την παράδοση του Singspiel5 και επηρεάζεται επίσης από τη γαλλική 

opera comique. Ως είδος αποτελεί μείξη εύθυμης έως ευτράπελης κωμωδίας και 

συναισθημάτων ή αισθηματικών τόνων. (Michels, 1995: σελ.451)  

Βασικός εκπρόσωπος της γερμανικής όπερας του 19ου αιώνα είναι ο Richard 

Wagner (Ρίχαρντ Βάγκνερ, 1813-1883), ο οποίος πραγματοποίησε μία μεγάλη 

μεταρρύθμιση. Οι αρχικές του όπερες αποτελούν την κορύφωση και την 

ολοκλήρωση της γερμανικής ρομαντικής όπερας, ενώ οι μετέπειτα εκφράζουν κάτι 

το καινούργιο, ένα πρωτόγνωρο στυλ όπερας που συνδυάζει κάποια από τα 

υπάρχοντα στοιχεία, αλλά κυρίως εισάγει καινοτομίες τόσο στο κείμενο όσο και στη 

μουσική πράξη. Ο Βάγκνερ γράφει ο ίδιος τα λιμπρέτα του εμπνευσμένος από τους 

θρύλους και τη μυθολογία των βόρειων λαών. Τα έντεχνα αυτά ποιητικά κείμενα 

διαποτίζονται από υψηλά αισθήματα με φιλοσοφικές προεκτάσεις, όπως η 

αναζήτηση της λύτρωσης με την αγάπη ή την θυσία, η ελευθερία του ανθρώπου και 

άλλα. Το ιδανικό του Βάγκνερ είναι η ενότητα μουσικής, λόγου και σκηνοθεσίας, 

γι’αυτό η μουσική επεξεργασία του κειμένου γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια. Όσον 

αφορά τη μουσική, οι καινοτομίες που εισήγαγε ο Βάγκνερ είναι: 1) η μουσική 

απαγγελία (Sprechgesang), που είναι κάτι ανάμεσα σε ρετσιτατίβο και τραγούδι, 2) 

η «ατέρμονη μελωδία», η οποία κινείται αδιάκοπα χωρίς τέλος (χωρίς πτώσεις), 

αλλάζει διαρκώς τονικότητα και δημιουργείται ουσιαστικά από τη διείσδυση των 

παλαιότερων καθιερωμένων μερών της όπερας (άρια, ντουέτο κ.α.) του ενός μέσα 

στο άλλο, 3) το καθοδηγητικό μοτίβο (Leitmotiv), που είναι ένα σύντομο μοτίβο, 

που συνδέεται με ένα ορισμένο πρόσωπο, μια ιδέα ή ένα συναίσθημα και 

συνοδεύει κάθε εμφάνιση του, 4) ο συμφωνικός χαρακτήρας της ορχήστρας, όπου 

αναπτύσσει το μοτίβο κατά το πρότυπο των κλασικών (Haydn, Beethoven), 5) η 

αύξηση του αριθμού των οργάνων της ορχήστρας, 6) η εισαγωγή νέων οργάνων 

(όπως όμποε άλτο και όλα τα είδη της τούμπας), 7) η ενορχήστρωση, που στηρίζεται 

στην εκμετάλλευση των διαφόρων ηχοχρωμάτων των οργάνων και το πέρασμα των 

μουσικών θεμάτων από το ένα στο άλλο και 8) η νέα αρμονική γλώσσα. Σημαντικές 

                                                 
5
 Είδος γερμανικής όπερας, στο οποίο τα μουσικά μέρη χωρίζονται από διαλόγους πρόζας – 

αντικαθίσταται δηλαδή το recitativo της όπερας από πρόζα. 
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όπερες του Βάγκνερ είναι οι: Τριστάνος και Ιζόλδη, Λόενγκριν, η τετραλογία Το 

Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν απαρτιζόμενη από τις όπερες Ο χρυσός του Ρήνου, 

Βαλκυρία, Ζίγκφριντ και Λυκόφως των Θεών, καθώς και άλλες. (Ρεντζεπέρη, 2006: 

σελ.18 και Grout Jay, 2003: σελ.471-472) 

 

Η ρομαντική όπερα στις άλλες χώρες 
 

Ως τα μέσα του 19ου αιώνα κύριοι φορείς της εξέλιξης της ευρωπαϊκής μουσικής 

είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία και τα γερμανικά κρατίδια. Με τη Γαλλική όμως 

Επανάσταση και το πνευματικό κίνημα του ρομαντισμού έχουμε την αφύπνιση της 

εθνικής και πολιτικής συνείδησης και άλλων λαών, οι οποίοι στρέφονται πλέον προς 

τις δικές τους πνευματικές ρίζες. Οι συνθέτες διαφόρων χωρών (Ρωσία, 

Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Βαλκάνια και Σκανδιναβικές χώρες) θέτουν ως στόχο τη 

δημιουργία δικής τους εθνικής μουσικής και όπερας που θα συνδυάζει στοιχεία από 

τη λαϊκή μουσική παράδοση, δηλαδή τις μελωδίες, τους ρυθμούς και την αρμονία 

της, η οποία πηγάζει από τις ιδιότυπες λαϊκές κλίμακες. 

Πιο συγκεκριμένα στις όπερες των Εθνικών Μουσικών Σχολών τα λιμπρέτα είναι 

γραμμένα στην εθνική γλώσσα των συνθετών και η θεματολογία τους πηγάζει από 

την εθνική ιστορία, τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις, ενώ συχνά βασίζονται 

σε λογοτεχνικά κείμενα αξιόλογων συγγραφέων και ποιητών της εποχής. 

Πρωταγωνίστρια στη δημιουργία Εθνικής Μουσικής Σχολής υπήρξε η Ρωσία 

αρχικά με τον Mikhail-Ivanovich Glinka (1804-1857) και στη συνέχεια με την «ομάδα 

των πέντε» συνθετών: A.P. Borodin (1833-1887), C.A. Cui (1835-1918), M.A. 

Balakirev (1837-1910), M.P. Mussorgsky (1839-1881) και N.A. Rimski-Korsakov 

(1884-1908). Οι όπερες του Mussorgsky Μπόρις Γκοντούνωφ και Χοβάντσινα έχουν 

το λυρικό και ρεαλιστικό ύφος σε πλήρη ισορροπία, ενώ θεωρούνται από τα πιο 

σημαντικά και αντιπροσωπευτικά δείγματα ρωσικής όπερας του 19ου αιώνα. 

(Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.20 και Παπαδόπουλος, 2007: σελ.154-158 ) 

 

Η ιμπρεσιονιστική όπερα (αλλαγή του αιώνα) 

 

Κατά το πέρασμα από τον 19ο προς τον 20ο αιώνα εμφανίζεται στη μουσική, ως 

νεωτεριστικό φαινόμενο του όψιμου ρομαντισμού, ο γαλλικός ιμπρεσιονισμός 

(συμβολισμός) κατ’ αντιστοιχία της αισθητικής αντίληψης, που επικρατεί στη 

ζωγραφική.  

Στη Γαλλία ξεχωρίζει για τις νεωτεριστικές του αντιλήψεις στη μουσική ο Claude 

Debussy (1862-1918). Χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι η απομάκρυνση από 

την κλασσική αρμονία, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη χρήση εκκλησιαστικών 

τρόπων, κλιμάκων με ολόκληρους τόνους και πεντατονικών κλιμάκων, με τη 

κατάργηση των κλασικών συνδέσεων των συγχορδιών και τέλος με τη 

χρησιμοποίηση ελαχίστων κλασικών πτώσεων. Ο Debussy είναι ευρέως γνωστός για 
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την όπερα του Πελλέας και Μελισάνθη, ένα έντονο ανθρώπινο δράμα σε ονειρικό 

χώρο, το οποίο αποδίδεται με μία «ρέουσα μελωδία» σαν απαγγελία, 

συνοδευόμενη από συνεχή ορχηστρική μουσική με επαναλαμβανόμενα μοτίβα. ( 

Ρεντζεπέρη, 2006: σελ.21 και Michels, 1995: σελ.515-517) 

Στα πλαίσια του ιμπρεσιονισμού κινείται και η μουσική του Maurice Ravel (1875-

1937) έχοντας όμως τις δικές της πρωτοτυπίες. Αντιπροσωπευτική όπερα του Ravel 

θεωρείται Το παιδί και τα μάγια. 

  



15 

 

2. Κεφάλαιο Δεύτερο  

Η ζωή και το έργο του Gaetano Donizetti 
 

Ο Gaetano Donizetti γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1797 στο Bergamo 

(Μπέργκαμο), στην επαρχία της Λομβαρδίας. Υπήρξε το πέμπτο από τα έξι παιδιά 

μιας φτωχής οικογένειας και γονείς του ήταν ο Andrea Donizetti και η Domenica 

Nava. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του, Giuseppe, 

ήταν επίσης μουσικός. 

Ο Donizetti δε ξέχασε ποτέ το μέρος που μεγάλωσε, ένα υπόγειο διαμέρισμα στο 

Borgo Canale όπου όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος «…ούτε αχτίδα φωτός δε 

διείσδυε. Και έτσι ωσάν κουκουβάγια πέταξα ψηλά…», ενώ συγχρόνως είχε να 

αντικρούσει τις αντιδράσεις του πατέρα του, ο οποίος του τόνιζε συνεχώς «σου 

είναι αδύνατο να συνθέσεις, να ταξιδέψεις στη Νάπολη, να πας ως τη Βιέννη». 

 

2.1. Μουσικές Σπουδές 

 

Παρά τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα και την αποθάρρυνση του πατέρα του ο 

Donizetti ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του στην ηλικία των οχτώ χρονών μαζί με 

τον αγαπημένο του καθηγητή Johann Simon Mayr (1763-1845), ο οποίος του 

δίδασκε φωνητική και clavicembalo. 

Όταν πλέον είχε διδάξει όλα όσα γνώριζε στον εξαιρετικό μαθητή του, ο Mayr 

έστειλε τον Donizetti, τον Οκτώβριο του 1815, να σπουδάσει αντίστιξη και φούγκα 

στο Liceo Musicale στη Μπολόνια, με τον διάσημο Padre Mattei, τον δάσκαλο του 

Rossini.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στο δεύτερο κιόλας έτος o Donizetti έγραψε 

την πρώτη του όπερα, μια μονόπρακτη κωμωδία, τον Πυγμαλίωνα. Συγχρόνως 

βέβαια έγραφε και άλλα είδη σύνθεσης, φωνητικά και ορχηστρικά, όπως η sinfonia 

concertata (1817) καθώς και το πρώτο από τα δεκαέξι κουαρτέτα εγχόρδων.  

 

 2.2. Η σταδιοδρομία του ως συνθέτης (τα πρώτα βήματα) 

 

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Liceo Musicale, τον Απρίλιο του 

1818 υπογράφει συμβόλαιο με τον Σικελιανό ιμπρεσάριο Paolo Zancla, ο οποίος 

κατείχε σημαντικές θέσεις σε θέατρα του Μπέργκαμο, του Lodi (Λόντι) και της 

Cremona (Κρεμόνα). 

Τον Νοέμβριο του 1818 ο θίασος του Zancla βρίσκεται στη Βενετία, όπου ο 

Donizetti κάνει το ντεμπούτο του ως συνθέτης όπερας με τον Ενρίκο της 

Βουργουνδίας (Enrico di Borgogna, λιμπρέτο του Merelli) στις 14 Νοεμβρίου του 
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1818, στο θέατρο San Luca. Η παράσταση είχε παταγώδη αποτυχία, η οποία 

οφειλόταν κυρίως στην απειρία και τον πανικό της πρωταγωνίστριας. Τον 

Δεκέμβριο του 1818 ανεβαίνει η μονόπρακτη farsa6 (Βλ. Batta, 2006: σελ.870) Una 

follia (Μια τρέλα), σε λιμπρέτο πάλι του Merelli, η οποία όμως έτυχε μέτριας 

αποδοχής και δεν προκάλεσε τον αναμενόμενο ενθουσιασμό. 

Επιστρέφοντας στο Μπέργκαμο (1819) χωρίς άλλα συμβόλαια o Donizetti 

περνάει το μισό χρόνο γράφοντας θρησκευτική και ορχηστρική μουσική, ώσπου στις 

26 Δεκεμβρίου του 1819  και ευρισκόμενος στη Βενετία ανεβαίνει η όπερα του Il 

falegname di Linovia, ossia Pietro il grande, Tsar delle Russie (ο ξυλουργός της 

Λινοβίας, δηλαδή Πέτρος ο Μέγας, ο τσάρος της Ρωσίας), σε λιμπρέτο του 

Gherarardo Bevilacqua-Aldobrandini. Η παράσταση δεν είχε αρκετή επιτυχία. 

Τον Οκτώβριο του 1821 βρίσκουμε τον Donizetti να ταξιδεύει για τη Ρώμη με 

σκοπό να ανεβάσει μία όπερα (Zoraida di Granata) στο θέατρο Argentina. Αυτή θα 

είναι και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία και αρχή μιας λαμπρής καριέρας ως συνθέτη 

όπερας. 

 

2.3. Από την όπερα Zoraida di Granata έως την όπερα Imelda de’ 

Lambertazzi (1822-1830)  

 

Στις 28 Ιανουαρίου 1822 ανεβαίνει, όπως αναφέρθηκε, στο θέατρο Argentina η 

όπερα Zoraida di Granata (Η Ζοραΐδα της Γρανάδας), η οποία καταχειροκροτήθηκε 

και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό για τη ρέουσα μελωδία της και το σωστό χειρισμό 

και συντονισμό των μερών της. 

Στα μέσα Φεβρουαρίου ο Donizetti φθάνει στη Νάπολη, όπου υπογράφει 

συμβόλαιο με τον διάσημο τότε ιμπρεσάριο Domenico Barbaja. Στις 12 Μαΐου 1822 

ανεβαίνει στο θέατρο Nuovo η όπερα La Zingara (Η Τσιγγάνα) σε λιμπρέτο του 

Andrea Tottola. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ η συγκεκριμένη όπερα 

αποτέλεσε σημείο σταθμό στη καριέρα του Donizetti. Ακολουθεί η μονόπρακτη 

farsa La lettera anonima (Το ανώνυμο γράμμα), η οποία είχε μέτρια επιτυχία. 

Φεύγοντας από τη Νάπολη ο Donizetti καταλήγει στο Μιλάνο όπου υπογράφει 

συμβόλαιο με τον λιμπρετίστα Felice Romani, για την τρίτη όπερα της 

Φθινοπωρινής περιόδου στη Σκάλα του Μιλάνου. 

Η καθυστέρηση συγγραφής και παράδοσης του λιμπρέτου οδήγησε τον Donizetti 

σε μία έξαλλη κατάσταση. Όταν τελικά στις 26 Οκτωβρίου 1822 ανεβαίνει η πρώτη 

παράσταση της Chiara e Serafina (Κιάρα και Σεραφίνα), το αποτέλεσμα ήταν 

παταγώδης αποτυχία. Η όπερα αυτή που θα αποτελούσε το κλειδί για ένα 

συμβόλαιο με τη Σκάλα, έγινε μη αποδεκτή από το Μιλανέζικο κοινό με εμφανή 

περιφρόνηση, λόγω της ομοιότητας της σε σχέση με τα γαλλικά έργα. Δεν είχε να 

προσφέρει κάτι καινούργιο. 

                                                 
6
 farsa per musica opera buffa  
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Επιστρέφοντας στη Νάπολη ανεβάζει στο θέατρο San Carlo την όπερα Alfredo il 

grande (Αλφρέντο ο Μέγας) χωρίς μεγάλη επιτυχία (Ιούλιος 1823). 

Καταλήγοντας πάλι στη Ρώμη ο Donizetti γράφει την όπερα buffa L’ ajo nell’ 

imbarazzo (ο παιδαγωγός σε αμηχανία). Η όπερα αυτή γράφτηκε πάνω σε ένα από 

τα καλύτερα λιμπρέτα του Ferretti. Έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό και 

ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, εξασφαλίζοντας στον Donizetti συμβόλαιο με τον 

ιμπρεσάριο Francesco Tortoli. 

Η όπερα που ακολούθησε, Emilia di Liverpool (Η Εμίλια του Λίβερπουλ), δεν 

έχαιρε της ανάλογης εκτίμησης, καθώς επρόκειτο για όπερα semi-seria, είδος που 

μόλις εκείνη την εποχή εγκαθιδρύονταν στα πλαίσια του Ρομαντισμού. Το κοινό 

προτιμούσε όπερες με lieto fino (χαρούμενο τέλος) και έτσι το συγκεκριμένο είδος 

δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. 

Ο Donizetti αργότερα προσλαμβάνεται ως maestro di cappella, στο θέατρο 

Carolino του Palermo. Τον Ιανουάριο του 1826 ανεβάζει την όπερα Alahor in 

Granata (Ο Αλαχόρ στη Γρανάδα) η οποία απέσπασε θερμές κριτικές για το 

συνδυασμό στοιχείων της παλαιάς και νέας σχολής  στη δομή και στη πλοκή της.   

Επιστρέφοντας στη Νάπολη το Φεβρουάριο του 1826 ο Donizetti συναντά 

δυσκολίες στο ανέβασμα παραστάσεων για διάφορους λόγους (κλειστά θέατρα, 

άρρωστοι τραγουδιστές, απαθές κοινό). Τελικά όμως τον Ιούνιο του 1826 

καταφέρνει να ανεβάσει την όπερα Don Gregorio (Ο Δον Γρηγόριο), η οποία γίνεται 

ικανοποιητικά δεκτή. 

Μέσα σε πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζει και ανεβάζει μία δεύτερη μονόπρακτη  

όπερα την Elvida (Ελβίντα), η οποία αν και καταχειροκροτείται περνά γρήγορα στην 

αφάνεια εξαιτίας της κοινότυπης πλοκής με άλλες όπερες του Donizetti. 

 Την περίοδο αυτή ο Donizetti ξεκινά να γράφει τη μουσική για την όπερα Gabriella 

di Vergy (Η Γκαμπριέλα του Βέρτζι), στη προσπάθεια του να ελευθερώσει την 

ιταλική όπερα από τα συμβατικά όρια και να τη «σπρώξει» στον κόσμο του 

Ρομαντικού μελοδράματος. 

Εν τω μεταξύ ο Donizetti υπογράφει στη Νάπολη ένα απαιτητικό συμβόλαιο με 

τον Barbaja, με το οποίο δεσμευόταν να γράψει τέσσερις όπερες το χρόνο για τα 

επόμενα τρία χρόνια, με μηνιαίο μισθό διακόσια δουκάτα. Επιπλέον θα 

πληρωνόταν πενήντα εσκούδα το μήνα ως μουσικός διευθυντής του θεάτρου 

Nuovo.  

Όλα αυτά τα έκανε προκειμένου να ισχυροποιήσει την οικονομική του 

κατάσταση και να κάνει εφικτό το μετέπειτα γάμο του με την Virginia Vasselli, με την 

οικογένεια της οποίας ήταν φίλος για αρκετά χρόνια.   

Στις 7 Ιανουάριου 1827 ανεβαίνει στο θέατρο Nuovo η όπερα Olivo e Pascuale 

(Ολίβο και Πασκουάλε) σε λιμπρέτο του Ferretti. Η όπερα αν και έγινε δεκτή με 

ψυχρότητα (γεγονός που οφείλεται στην αδεξιότητα της πρωταγωνίστριας) 

παίχτηκε αρκετές φορές μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου προτού περάσει στην αφάνεια. 

Στις 13 Μαΐου ανεβαίνει πάλι στο θέατρο Nuovo η πρώτη αναμενόμενη όπερα 

του συμβολαίου με τον Barbaja, η Otto mesi in due ore (Οκτώ μήνες σε δύο ώρες).Η 
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όπερα αυτή έφερε τον Donizetti σε συνεργασία με ένα καινούργιο λιμπρετίστα τον 

Domenico Gilardoni, ενώ αποδείχθηκε τελικά η πιο πετυχημένη όπερα του Donizetti 

στη Νάπολη, η οποία ανέβηκε συνολικά σε πενήντα συνεχόμενες παραστάσεις. 

Εν συνεχεία ανεβαίνει τον Αύγουστο, στο Teatro del Fondo, η όπερα Il 

borgomastro di Saardam (ο Δήμαρχος του Σαρδάμ) με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο 

Donizetti είχε κερδίσει πλέον το Ναπολιτάνικο κοινό, σε αντίθεση με το Μιλανέζικο, 

χάρη στις όπερες του, εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την καλή του φήμη και 

δημοτικότητα στη συγκεκριμένη πόλη. 

Εν τω μεταξύ ο Donizetti προσπαθούσε να αποτυπώσει τη δική του 

προσωπικότητα πάνω στην παράδοση της όπερας buffa, επιχειρώντας να 

απελευθερώσει το είδος από το συντηρητισμό, ο οποίος καθίστατο εμπόδιο στην 

εξέλιξη της Ιταλικής όπερας, τη δεκαετία του 1920.  

Έτσι γράφει και ανεβάζει στις 27 Νοεμβρίου 1827, στο θέατρο Nuovo, τη farsa Le 

convenienze teatrali (Το εύκολο θέατρο), η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. 

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε αυτή την περίοδο της καριέρας το, στη 

Νάπολη, υπήρξε η όπερα L’esule di Roma (Εξορία στη Ρώμη), σε λιμπρέτο του 

Gilardoni, η οποία καταχειροκροτήθηκε (Ιανουάριος 1828). H όπερα ανέβηκε και 

στη Σκάλα του Μιλάνου (Ιούλιος 1828), αλλά έτυχε μέτριας αποδοχής. 

Το Μάιο του 1828 ο Donizetti θα συναντήσει τον Bellini7 (Παπαδόπουλος, 2007: 

σελ.126) στη Γένοβα για τα εγκαίνια του καινούργιου θεάτρου Carlo Felice. Tον 

εορτασμό ακολούθησε μία σειρά παραστάσεων των μουσουργών που 

μεσουρανούσαν εκείνη την περίοδο: Rossini, Bellini, Donizetti και Morlacchi. Η 

όπερα του Donizetti, Alina,regina di Golconda (Αλίνα, βασίλισσα της Γκολκόντα) σε 

λιμπρέτο του Felice Romani έτυχε θερμής υποδοχής. 

Ένα ιδιαίτερα ευτυχές γεγονός για τον Donizetti υπήρξε ο γάμος του με την 

Virginia Vasseli στις 1 Ιουνίου 1828 στην εκκλησία της Santa Maria της Via (Βία), με 

τους Antonio Vasselli και Giovanni Zampi ως μάρτυρες. 

Επιστρέφοντας στη Νάπολη ο Donizetti ανεβάζει την όπερα Gianni di Calais (Ο 

Ιωάννης του Καλαί), στις 2 Αυγούστου 1828 στο Teatro del Fondo. Η όπερα έτυχε 

θερμής υποδοχής και επαναλήφθηκε αρκετές φορές προτού περάσει στην αφάνεια. 

Στα τέλη του 1828 ο Barbaja προτείνει στον Donizetti τη θέση του μουσικού 

διευθυντή των βασιλικών θεάτρων της Νάπολης. Ο τελευταίος τελικά αποδέχεται 

την πρόταση (1829) και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι την αναχώρηση του από τη 

Νάπολη το 1838. 

Στις 12 Ιανουάριου 1829, στο θέατρο San Carlo, ανεβαίνει η όπερα Il paria (ο 

παρίας). Η όπερα αυτή κατάφερε να ικανοποιήσει το ναπολιτάνικο κοινό, χωρίς να 

                                                 
7
 Στο σημείο αυτό παρατίθεται το γεγονός ότι ο Bellini και ο Donizetti ήταν αντίζηλοι και 

ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλο, στο ποιος θα γράψει τις καλύτερες όπερες. «Η προσπάθεια του να 
ξεπεράσει τον Bellini θα τον αναγκάσει να περιορίσει την χειμαρρώδη δραστηριότητα του και να 
γράψει με περισσότερη προσοχή» καθώς «πολλές από τις όπερες του γράφονταν κάπως 
αφρόντιστα, μέσα σε λίγες μέρες». 
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κερδίσει τον ενθουσιασμό του, αν και πρόκειται για ένα από τα πιο προσεκτικά και 

επιμελημένα έργα που έγραψε ποτέ ο Donizetti.  

Εν τω μεταξύ ο Donizetti γίνεται έξαλλος από φήμες που κυκλοφορούν και λένε 

ότι δανείστηκε παλαιότερη μουσική που είχε γράψει, για την όπερα Il paria. Η 

αλήθεια δυστυχώς είναι ότι όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές, ο Donizetti συνήθιζε να 

παίρνει αποσπάσματα μουσικής από τραγούδια, καντάτες ή παλαιότερες όπερες 

του και να τα τοποθετεί σε καινούργιες.     

Αργότερα στο San Carlo ο Donizetti ανεβάζει την όπερα Elisabetta al castello di 

Kenilworth (Η Ελισάβετ στο κάστρο του Κένιλουορθ) σε λιμπρέτο του Tottola, στις 6 

Ιουλίου 1829. Η όπερα γνώρισε μεγάλη επιτυχία, το κοινό ενθουσιάστηκε, ενώ 

παρίστατο ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Νάπολης. 

Στις 29 Ιουλίου 1829 ένα χαρμόσυνο γεγονός λαμβάνει χώρα στη Ρώμη για τον 

Donizetti και την Virginia: η γέννηση του γιου τους Filippo Francesco Achille 

Christino. Δυστυχώς το ευχάριστο γεγονός θα μεταβληθεί σε πένθος με το θάνατο 

του βρέφους στις 11 Αυγούστου, μόλις μετά από 13 μέρες ζωής.   

H «azione tragica-sacra8 (ιερή-τραγική δράση)» Il diluvio universale (Ο 

παγκόσμιος κατακλυσμός) στις 28 Φεβρουαρίου, δεν είχε την αναμενόμενη 

επιτυχία, στην προσπάθεια του Donizetti να συνθέσει ένα μοναδικό βιβλικό δράμα. 

(Ashbrook, 2004: σελ.57) 

Αντιθέτως η μονόπρακτη farsa I pazzi per progetto (Οι τρελοί για σχέδιο) με τον 

ασυνήθιστο συνδυασμό δύο σοπράνων και πέντε μπάσων , που είχε λάβει χώρα 

στις 6 Φεβρουαρίου 1830 στο San Carlo, υπήρξε μεγάλη επιτυχία. 

Η αμέσως επόμενη όπερα λαμβάνει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 1830 στο θέατρο 

San Carlo, σε λιμπρέτο του Tottola. Πρόκειται για την Imelda de’ Lambertazzi 

(Ιμέλντα του Λαμπερτάτσι), η οποία σηματοδοτεί τις προσπάθειες του Donizetti να 

δώσει έμφαση στον τραγικό, βίαιο έρωτα και πόνο, ένα θέμα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό στα μετέπειτα ρομαντικά έργα του. Παρά την πρωτοτυπία της η 

Imelda de’ Lambertazzi δεν έτυχε της αναμενόμενης υποδοχής και γρήγορα πέρασε 

στην αφάνεια, καθώς επισκιάστηκε από την επιτυχία της επόμενης όπερας του την 

Anna Bolena (Άννα Μπολέιν), η οποία του εξασφάλισε το μιλανέζικο θρίαμβο που 

τόσο είχε ποθήσει. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ένας ορισμός, ο οποίος χρησιμοποιείτο σπανίως αντί της «όπερας» σε κάποια έργα του Donizetti 

και του Rossini (ως επεξήγηση του περιεχομένου της όπερας),  προτού εγκαταλειφθεί σύντομα και 
από τους δύο.  
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2.4. Από την όπερα Anna Bolena μέχρι την όπερα Marino Faliero 

(1830-1835) 

Η Anna Bolena όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ανέβηκε στις 26 

Δεκεμβρίου 1830 σε λιμπρέτο του Romani, στο θέατρο Carcano του Μιλάνου, όπου 

σημείωσε αξέχαστη επιτυχία, αποσπώντας θερμά σχόλια και θετικές κριτικές από 

την εφημερίδα Gazzetta di Milano. Η επιτυχία της όπερας αυτής ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική για την εξέλιξη της καριέρας του Donizetti, καθώς του άνοιξε τις πόρτες 

σημαντικών θεάτρων, πρώτα στη Βόρεια Ιταλία και έπειτα στο εξωτερικό. Τέλος 

υπήρξε η πρώτη όπερα του Donizetti που ανέβηκε στο Λονδίνο (8 Ιουλίου 1831) και 

στο Παρίσι (1 Σεπτεμβρίου 1831). 

Εν συνεχεία ο Donizetti  συνέθεσε μία καντάτα για το γάμο του Αυστριακού 

αρχιδούκα Φερδινάνδου με την Άννα την κόρη του Vittorio Emanuele I, στις 24 

Ιανουαρίου 1831. Το ζευγάρι επρόκειτο να γίνει ο προστάτης και υποστηρικτής του 

Donizetti κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βιέννη το 1842. 

Κατόπιν ο Donizetti έφυγε για τη Ρώμη στις 31 Ιανουαρίου. Ως αντίκτυπο της 

Ιουλιανής επανάστασης, που έλαβε χώρα στο Παρίσι το 1830, το παπικό κράτος 

φλεγόταν  από εξεγέρσεις και όταν ο Donizetti έφτασε στη πόλη τη βρήκε ανάστατη 

και σε αναβρασμό.9 (Ashbrook, 2004: σελ.67) 

Στις 19 Φεβρουαρίου ο Donizetti και η Virginia κατορθώνουν να αφήσουν τη 

Ρώμη και να φτάσουν ασφαλείς στο σπίτι τους στη Νάπολη, όπου ο Donizetti 

επιδόθηκε ξανά με πάθος στη σύνθεση όπερων.  

Ακολουθούν δύο μονόπρακτα έργα, η όπερα semi-seria Francesca di Foix 

(Φραντσέσκα του Φουά) και η όπερα μπούφα La romanziera e l’uomo nero (Ο 

μυθιστοριογράφος και ο μαύρος άνθρωπος), τα οποία δυστυχώς χωρίς να 

γνωρίσουν την αναμενόμενη επιτυχία, πέρασαν γρήγορα στην αφάνεια, γεγονός 

που λίγο ενδιέφερε τον Donizetti, καθώς ήθελε πλέον να ανοίξει τα φτερά του και 

να φτάσει ψηλά ως καταξιωμένος συνθέτης, μη μένοντας έγκλειστος για πάντα στη 

Νάπολη.   

Για το λόγο αυτό ο Donizetti έσπασε το συμβόλαιο του με τον Barbaja ελπίζοντας 

να κερδίσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, με την αποδοχή συμβολαίων από 

άλλες πόλεις, τα οποία θα περιελάμβαναν φυσικά υψηλότερες αμοιβές.  

Εν τω μεταξύ ετοιμάζει την επόμενη όπερα του Fausta (Φαύστα)  σε λιμπρέτο 

του Gilardoni. H πλοκή προσέλκυσε τη δυσμενή προσοχή των αρχών της πόλης, όχι 

τόσο για τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις που εμπλέκονταν, όσο για την 

«ανηθικότητα» της. Τελικά στις 12 Ιανουαρίου η καινούργια όπερα ανεβαίνει στο 

θέατρο san Carlo έχοντας ανεπανάληπτη επιτυχία, αν και το περιεχόμενο 

χαρακτηρίστηκε ως δυνατό, τραγικό και ιδιαίτερα σοκαριστικό για την εποχή του. 

                                                 
9
 Παρά τις οποιεσδήποτε αναταραχές και κινήματα, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής του 

Donizetti κατά περιόδους, ο ίδιος παρέμενε πολιτικά ουδέτερος και μη αφυπνισμένος από το 
επαναστατικό πνεύμα της εποχής του. Όπως αναφέρει σε γράμμα του ενδιαφερόταν μόνο για τη 
σύνθεση της μουσικής του και για το αν τα εκάστοτε γεγονότα θα προκαλούσαν κλείσιμο των 
θεάτρων, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς δουλειά.  
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Στις 13 Μαρτίου 1832  ανεβαίνει στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Donizetti 

Ugo, conte di Parigi (Ουγκό ο κόμης του Παρισιού) σε λιμπρέτο του Romani. Το έργο 

αν και απέσπασε θετικά σχόλια από τον κριτικό Pezzi, δεν είχε την αναμενόμενη 

θερμή υποδοχή από το κοινό. 

Αμέσως μετά, στις 12 Μαΐου 1832, ανεβαίνει στο θέατρο Canobbiana η όπερα 

μπούφα L’elisir d’amore (Το ελιξίριο του έρωτα) σε λιμπρέτο του Romani. Η όπερα 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία και από τότε ποτέ δε βρέθηκε εκτός του ενεργού 

ρεπερτορίου. 

Εν συνεχεία ο Donizetti υπογράφει συμβόλαιο με τον ιμπρεσάριο Alessandro 

Lanari για μία όπερα στο Teatro della Pergola στη Φλωρεντία. Η όπερα αυτή ήταν η 

Parisina (Η Παριζιάνα), η οποία θα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο τον 

επόμενο Μάρτιο του 1833. 

Τον Ιούνιο του 1832 ο Donizetti υπογράφει κι άλλο συμβόλαιο, αυτή τη φορά στη 

Ρώμη με τον Paterni, για την όπερα semi-seria Il furioso all’isola di San Domingo (Ο 

έξαλλος στο νησί του Αγίου Δομίνικου), για την οποία επρόκειτο να λάβει 570 

εσκούδα. 

Εν τω μεταξύ, στις 4 Νοεμβρίου 1832, ανεβαίνει στο θέατρο San Carlo στη 

Νάπολη η όπερα Sancia di Castiglia (Η Σάντσια της Καστίλλης) σε λιμπρέτο του 

Pietro Salatino, η οποία παρά τη θερμή υποδοχή της από το κοινό περνάει γρήγορα 

στην αφάνεια.  

Ακολουθεί η πρώτη παράσταση του Il furioso all’isola di San Domingo (που 

αναφέρθηκε πιο πριν) στο θέατρο Valle της Ρώμης, στις 2 Ιανουαρίου 1833, σε 

λιμπρέτο του Ferreti. Η παράσταση σημείωσε ασυνήθιστη επιτυχία με τον 

ταλαντούχο βαρύτονο Giorgio Ronconi και επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια του έτους.  

Στις 17 Μαρτίου 1833 ανεβαίνει στο Teatro della Pergola στη Φλωρεντία, η 

σοβαρή όπερα Parisina (που αναφέρθηκε και πριν), η οποία έγινε δεκτή με 

ενθουσιασμό και συγκίνηση, αποσπώντας θετικές κριτικές. 

Επίσης σε όλες αυτές τις επιτυχίες ήρθε να προστεθεί και η όπερα Torquato 

Tasso (Ο Τορκουάτο Τάσο), η πρεμιέρα της οποίας πραγματοποιήθηκε στο θέατρο 

Valle στις 9 Σεπτεμβρίου 1833. 

Στις 10 Οκτωβρίου 1833, μετά το επιτυχές ντεμπούτο του Il furioso στη Σκάλα του 

Μιλάνου, ο Donizetti υπογράφει συμβόλαιο για δύο όπερες με τον Δούκα Carlo 

Visconti της Modrone. Για κάθε μία από τις όπερες ο Donizetti θα κέρδιζε 6500 

αυστριακές λίρες. 

Έτσι σε λιμπρέτο του Romani10 (Ashbrook, 2004: σελ.80-81) ετοιμάζεται η 

Lucrezia Borgia (Λουκρητία Βοργία), η οποία θα ανέβει στις 26 Δεκεμβρίου στη 

Σκάλα του Μιλάνου. Η νέα όπερα αν και χειροκροτείται, δεν της δίνεται η 

                                                 
10

 Ας σημειωθεί ότι  ο Romani κουρασμένος από τις συνεχείς προσθήκες και αφαιρέσεις που 
απαιτούσαν ο Donizetti και οι λογοκριτές, δε θα συνεργαστεί ξανά με τον Donizetti και δε θα 
ασχοληθεί άλλη φορά με τη συγγραφή λιμπρέτου, καθώς θα στραφεί προς τη δημοσιογραφία. 
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αναμενόμενη προσοχή και αξία παρόλο που επρόκειτο να γίνει μία από τις πιο 

δημοφιλείς όπερες του νεαρού συνθέτη. 

Κατόπιν ταξιδεύει στη Φλωρεντία για να ολοκληρώσει το συμβόλαιο του με τον 

Lanari. Το νέο έργο Rosmonda d’Inghilterra (Η Ροζαμόντα της Αγγλίας) ανέβηκε στο 

Teatro della Pergola, στις 27 Φεβρουαρίου 1834 και έγινε δεκτό με ευχαρίστηση αν 

και κατόπιν παραμελήθηκε περνώντας στην αφάνεια. 

Εν τω μεταξύ κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας του από τη Νάπολη 

συμβαίνουν ευχάριστα γεγονότα. Ο Donizetti γίνεται καθηγητής της σύνθεσης στο 

Ωδείο της Νάπολης, ενώ του δίνεται η θέση του μουσικοδιδασκάλου της κόρης, του 

πρίγκιπα του Salerno (Σαλέρνο). Εκτός αυτού ο Rossini (ο οποίος είχε αποσυρθεί 

από την ενεργό δράση) προσκαλεί τον Donizetti σε γράμμα του να συνθέσει μία 

όπερα για το θέατρο Italien του Παρισιού. Η  ευκαιρία ανέλιξης του ως συνθέτη στο 

εξωτερικό παρουσιάζεται και ο Donizetti είναι πλέον κατενθουσιασμένος. 

Η όπερα που έμελλε να παιχτεί στο Παρίσι ήταν η τραγωδία Marino Faliero 

(Μαρίνο Φαλιέρο) σε λιμπρέτο του Emanuele Bidera. 

Θα προηγηθεί όμως η όπερα Maria Stuarda (Μαρία Στιούαρτ) σε λιμπρέτο του 

Giuseppe Bardari, η οποία θα «άνοιγε» το βασιλικό γκαλά της Νάπολης στις 6 

Ιουλίου. Δυστυχώς η όπερα δέχθηκε κριτική από τους λογοκριτές και εν τέλει από 

τον ίδιο τον βασιλιά της Νάπολης και τελικά απαγορεύτηκε υπό αδιευκρίνιστους 

λόγους.11 (Ashbrook, 2004: σελ.85-86) 

Ακολουθεί τελικά η όπερα Gemma di Vergy (Το κόσμημα της Βέργης), η οποία  

ανεβαίνει στη Σκάλα του Μιλάνου στις 26 Δεκεμβρίου 1834 και γίνεται πετυχημένα 

δεκτή. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1834 ο Donizetti ξεκινάει το ταξίδι του για το Παρίσι, το 

οποίο εκείνη την εποχή φημιζόταν ως μία κοσμοπολίτικη και εκλεπτυσμένη πόλη σε 

σχέση με τις συντηρητικές και επαρχιακές πρωτεύουσες, που είχε γνωρίσει μέχρι 

τώρα. Το Παρίσι πρόσφερε μεγαλύτερη ελευθερία από τους λογοκριτές, 

πλουσιότερες αμοιβές και καλύτερη προστασία από τους μουσικούς «πειρατές»12. 

Τελικά στις 12 Μαρτίου 1835 ανεβαίνει στο θέατρο Italien του Παρισιού η όπερα 

Marino Faliero, η οποία σημείωσε αρκετή επιτυχία και επαναλήφθηκε αρκετές 

φορές. Ο Marino Faliero είναι ένα έργο μελαγχολικό, γεμάτο από δραματικότητα, 

ειδικά στο υπέροχο ντουέτο βαρύτονου-μπάσου της τελικής σκηνής. 

Ως αναγνώριση για τις υπηρεσίες τους στο θέατρο Italien, o Donizetti και ο 

Bellini, οι οποίοι είχαν συναντηθεί στο Παρίσι με αφορμή το ανέβασμα των έργων 

τους στο Italien, χρίστηκαν ιππότες της Λεγεώνας της Τιμής.  

                                                 
11

 Προκλητική πλοκή, άσεμνα κοστούμια, ασεβείς διάλογοι, ζητήματα διπλωματικών σχέσεων 
Αγγλίας-Ιταλίας: δεν είναι σίγουρο τι εμπόδισε το ανέβασμα της παράστασης. 
 
12

 Αναφέρεται στους «κλέφτες» και αντιγραφείς των μουσικών μερών ενός έργου (άλλου συνθέτη), 
οι οποίοι κατόπιν διέθεταν τη μουσική σε άλλους συνθέτες με αντίτιμο χρήματα ή τη 
χρησιμοποιούσαν στα δικά τους έργα παράνομα, αψηφώντας τους νόμους περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 
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Ο Donizetti άφησε το Παρίσι στις 25 Μαρτίου 1835, για να επιστρέψει στη 

Νάπολη στα μέσα Απριλίου και να ολοκληρώσει ένα συμβόλαιο που είχε 

υπογράψει για τρεις όπερες, η πρώτη εκ των οποίων θα ήταν η Lucia di 

Lammermoor (Η μνηστή του Λαμερμούρ). 

 

2.5. Από την όπερα Lucia di Lammermoor μέχρι την όπερα Poliuto 

(1835-1838) 

 

Η Lucia di Lammermoor ανεβαίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 1835 στο θέατρο San 

Carlo της Νάπολης, σε λιμπρέτο του Salvatore Cammarano. Το έργο έγινε δεκτό με 

επιτυχία από το ενθουσιασμένο κοινό και η παράσταση υπήρξε θρίαμβος για τον 

Donizetti. 

Στη συνέχεια, ελεύθερος πλέον από συμβόλαια, προχωράει στη συγγραφή της 

καντάτας  Lamento per la morte di Bellini (Θρήνος για το θάνατο του Μπελίνι). 

Πρόκειται για ένα τραγούδι με συνοδεία πιάνου εις μνήμη του Bellini, ο οποίος είχε 

πεθάνει ξαφνικά στις 23 Σεπτεμβρίου 1835. Ακολουθεί ένα Requiem στο οποίο 

φαίνεται εμφανώς η επιρροή που δέχθηκε ο Donizetti από τον καθηγητή του Mayr, 

στα χρόνια των σπουδών του. 

Εν τω μεταξύ η ζωή του σημαδεύεται από τραγικά γεγονότα. Ο πατέρας του 

Andrea πεθαίνει στις 9 Δεκεμβρίου 1835, ενώ σε λιγότερο από τρεις μήνες θα 

ακολουθήσουν ο θάνατος της μητέρας του Domenica (10 Φεβρουαρίου 1836) και η 

αποβολή, έπειτα από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, της Virginia.  

Ενδιάμεσα ανεβαίνει στις 30 Δεκεμβρίου 1835 η όπερα Maria Stuarda στη Σκάλα 

του Μιλάνου, η οποία αν και πηγαίνει πολύ καλά και κερδίζει το κοινό, θα 

απαγορευτεί μετά από πέντε μόλις επαναλήψεις των παραστάσεων. 

Ακολουθεί  στις 4 Φεβρουαρίου 1836 η όπερα   Belisario στο θέατρο Fenice της 

Βενετίας σε λιμπρέτο του Pietro Beltrame. Το έργο θα σημειώσει πρωτοφανή 

επιτυχία με τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του κοινού και θα επαναληφθεί 

αρκετές φορές. 

Εν τω μεταξύ παρά τη θλίψη που τυλίγει τον Donizetti, από τον θάνατο των 

γονιών του και την αποβολή της Virginia, θα συνεχίσει να συνθέτει. 

 Έτσι πραγματοποιεί τη συγγραφή της  μονόπρακτης farsa Il cambanello di notte 

(Το κουδούνι της νύχτας), η οποία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση.  

Στις 21 Αυγούστου 1836 ανεβαίνει η όπερα buffa Betly, o La capanna svizerra 

(Μπέτλυ ή η Ελβετική καλύβα) στο θέατρο Nuovo της Νάπολης, σημειώνοντας 

επιτυχία μετά τη δεύτερη παράσταση, αφού υποστεί αλλαγές στη μουσική της 

επένδυση.  

Εν συνεχεία έχουμε την πρώτη παράσταση της σοβαρής όπερας L’assedio di 

Calais (Η πολιορκία του Καλαί) στις 19 Νοεμβρίου 1836 στο θέατρο San Carlo, η 

οποία αν και επαναλαμβάνεται πολλές φορές δεν καταφέρνει να κερδίσει τη σπίθα 
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και τον ενθουσιασμό του κοινού, όπως είχε συμβεί με τη Lucia di Lammermoor τον 

περασμένο χρόνο. 

Στις 18 Φεβρουαρίου 1837 ανεβαίνει στο θέατρο Apollo της Βενετίας η σοβαρή 

όπερα Pia de’ Tolomei (Η Πία του Πτολεμαίου), η οποία δεν έτυχε της ανάλογης 

θερμής υποδοχής και χαρακτηρίστηκε ως μια επιτυχία της στιγμής περνώντας 

γρήγορα στην αφάνεια. 

Το Μάιο του 1837 πεθαίνει ο διευθυντής του Ωδείου της Νάπολης Niccolo 

Zingarelli και ο Donizetti συνθέτει μέσα σε τρεις μέρες ένα Requiem εις ανάμνηση 

του. Κατόπιν ο Donizetti γίνεται υποδιευθυντής του Ωδείου και είναι θέμα χρόνου 

πλέον να κερδίσει τη θέση του διευθυντή. Ωστόσο όπως θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο 

δε θα γίνει ποτέ, καθώς ο βασιλιάς θα αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του στην 

ανέλιξη του αυτή. 

Κατά τις μέρες αυτές ο Donizetti γράφει την καντάτα La preghiera di un popolo (Η 

προσευχή ενός λαού), για τα γενέθλια της δεύτερης γυναίκας του βασιλιά, η οποία 

ανεβαίνει στο θέατρο San Carlo στις 31 Ιουλίου 1837. 

Ωστόσο μία μέρα πριν από την παράσταση πεθαίνει το πρωί, η γυναίκα του 

Donizetti, η Virginia, έχοντας προηγηθεί, μερικές μέρες πριν, ο θάνατος και τρίτου 

νεογέννητου. 

 Ο θάνατος της Virginia, στοίχισε πάρα πολύ στο συνθέτη, ο οποίος περνάει τις 

επόμενες μέρες  απαρηγόρητος και σε βαριά κατάθλιψη τριγυρισμένος πάντα από 

φίλους, οι οποίοι δεν τον αφήνουν ποτέ μόνο του, φοβούμενοι μη κάνει κακό στον 

εαυτό του.    

Παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να ασχολείται με το ανέβασμα παραστάσεων, 

βρίσκοντας παρηγοριά στη σύνθεση νέων έργων. 

Έτσι στις 28 Οκτωβρίου 1837 ανεβαίνει στο θέατρο San Carlo η λυρική τραγωδία  

Roberto Devereux, ossia il conte di Essex (Ρομπέρτο Ντεβερώ, δηλαδή ο κόμης του 

Έσσεξ), η οποία πηγαίνει πολύ καλά και κερδίζει το κοινό, με αποτέλεσμα την 

επανάληψη της κατά πολλές φορές στα επόμενα 40 χρόνια.  

Κατόπιν στις 30 Ιανουαρίου 1838 στο θέατρο Fenice της Βενετίας ανεβαίνει η 

σοβαρή όπερα Maria de Rudenz (Μαρία της Ρουντέντς), σε λιμπρέτο του 

Cammarano. Για την όπερα αυτή ο Donizetti πληρώθηκε 10.000 φράγκα. Παρά την 

επιτυχία του πρώτου μέρους της όπερας το υπόλοιπο δε κατάφερε να κερδίσει το 

βενετσιάνικο κοινό. Ωστόσο το έργο επαναλήφθηκε πολλές φορές, σε άλλες πόλεις, 

στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας αξιοσημείωτη επιτυχία. 

Εν συνεχεία ακολουθεί η σύνθεση της σοβαρής όπερας Poliuto (Πολυεύκτης). Το 

έργο αν και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούλιο του 1838, τελικά θα απαγορευτεί να 

ανεβεί σε θέατρο από τον βασιλιά της Νάπολης. 
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2.6. Από την όπερα Les Martyrs μέχρι την όπερα Don Sebastian 

(1838-1843) 

 

Στο μεταξύ ο Donizetti κλείνει συμβόλαιο με τον Charles Duponchel, διευθυντή 

της Βασιλικής Ακαδημίας της Μουσικής του Παρισιού (όπως ήταν τότε γνωστό 

επισήμως το θέατρο Opera), για δύο όπερες. Για το λόγο αυτό αρχίζει την 

αναθεώρηση13 της όπερας Poliuto, την οποία θα παρουσιάσει αργότερα ως σοβαρή 

όπερα με τίτλο Les Martyrs (οι Μάρτυρες). 

Πρώτα όμως ακολουθεί στις 27 Δεκεμβρίου 1838 το ανέβασμα του Roberto 

Devereux στο θέατρο Italien. To έργο δεν κατάφερε να κερδίσει το γαλλικό κοινό, το 

οποίο περίμενε φωνητικά «πυροτεχνήματα», όπως αυτά που είχε ακούσει για 

πρώτη φορά στη Lucia di Lammermoor. 

Από τη άλλη μεριά το ανέβασμα της όπερας L’elisir d’amore (πάλι στο θέατρο 

Italien) στις 17 Ιανουαρίου 1839, προκάλεσε τον ενθουσιασμό του κοινού και 

απέσπασε θετικά σχόλια. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 1840 ανεβαίνει στο θέατρο Opera-Comique του Παρισιού η 

πρώτη γαλλική όπερα του Donizetti, η όπερα buffa La fille du regiment (Το κορίτσι 

του Συντάγματος), η οποία δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς και απέσπασε αρνητικές 

κριτικές. Ωστόσο στα επόμενα χρόνια επαναλαμβάνεται με αξιοσημείωτη επιτυχία. 

Και ερχόμαστε στο πολυπόθητο ανέβασμα της όπερας Les Martyrs, στις 10 

Απριλίου 1840 στο θέατρο Opera. Το έργο χειροκροτήθηκε από το κοινό, αλλά αυτό 

που ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό του ήταν το φινάλε της τρίτης σκηνής, ένα 

αριστουργηματικό sextet. Η επιτυχία όμως υπήρξε σύντομη καθώς το έργο πέρασε 

γρήγορα στην αφάνεια μετά από μόλις είκοσι παραστάσεις. 

Περίπου στα μέσα του Ιουνίου 1840, ο Donizetti αφήνει το Παρίσι για να 

επιστρέψει στην Ιταλία για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1838. 

Ταξιδεύοντας στην Ιταλία καταλήγει στην πατρίδα του, στο Bergamo, όπου θα 

ανεβάσει την όπερα L’esule di Roma στο θέατρο Riccardi  έχοντας προσθέσει μία 

καινούργια άρια στο ρόλο του τενόρου. Το έργο θα σημειώσει ανεπανάληπτη 

επιτυχία ενθουσιάζοντας το κοινό.  

Βρισκόμενος στην πατρίδα του ο Donizetti δε θα χάσει την ευκαιρία να 

συναντήσει ξανά φίλους και γνωστούς, καθώς και τον εβδομηνταεφτάχρονο πλέον 

Mayr, τον αγαπημένο καθηγητή του. 

Μετά από τρεις περίπου εβδομάδες (αφού επισκέφτηκε και το Μιλάνο) ο 

Donizetti επιστρέφει στο Παρίσι για την προετοιμασία και το ανέβασμα της όπερας 

Lucrezia Borgia στο θέατρο Italien, στις 31 Οκτωβρίου 1840. Το έργο έγινε δεκτό με 

ευχαρίστηση, αλλά οι παραστάσεις παρά την επιτυχία τους διακόπηκαν απότομα.14 

(Ashbrook, 2004: σελ.155) 

                                                 
13

 Εννοεί κυρίως την μεταγλώττιση του κειμένου, πέρα από τις μικροαλλαγές της μουσικής ή της 
πλοκής του έργου. 
14

 Μετά από την κατηγορία λογοκλοπής στη μετάφραση του λιμπρέτου του Romani.  
 



26 

 

Στις 2 Δεκεμβρίου 1840 ανεβαίνει στο θέατρο Opera η grand όπερα La favorite (Η 

ευνοούμενη), η οποία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό αποσπώντας θετικές κριτικές, 

χάρη στις όμορφες μελωδίες και στα καλογραμμένα μουσικά περάσματα των 

φωνών. 

Κατόπιν ο Donizetti αφήνει το Παρίσι στις 14 Δεκεμβρίου 1840 και επιστρέφει 

στη Ρώμη για την προετοιμασία της νέας του όπερας Adelia (Αντέλια). Ωστόσο οι 

Ρωμαίοι λογοκριτές αρνούνται να επιτρέψουν το ανέβασμα της παράστασης, 

βρίσκοντας την πλοκή του έργου υπερβολικά τραγική. Τελικά η παράσταση 

ανεβαίνει στις 11 Φεβρουαρίου 1841 στο θέατρο Apollo με ελάχιστη επιτυχία, 

εξασφαλίζοντας μόνο εννιά παραστάσεις. Η μόνη ιταλική πόλη στης οποίας το 

ρεπερτόριο θα παραμείνει η Adelia για πολλά χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, είναι η 

Νάπολη. 

Εν συνεχεία ο Donizetti επιστρέφει στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου 1841. Αν και στην 

παραμονή του αυτή, στη γαλλική πρωτεύουσα, δε θα γράψει πολλά, θα συνθέσει 

πάντως κάποια τραγούδια κοντσέρτου (concert songs), καθώς και την μονόπρακτη 

όπερα comique Rita, ou Le mari battu (Ρίτα ή Ο ξυλοδαρμένος σύζυγος). Η όπερα 

Rita αποτελείται από οχτώ μικρότερα μέρη συνδεόμενα μεταξύ τους με ομιλούμενο 

διάλογο. Ωστόσο το έργο δε θα ανεβεί καθώς απορρίφθηκε από τον διευθυντή του 

θεάτρου Opera-Comique. Αργότερα θα γίνει προσπάθεια να ανεβεί στο θέατρο 

Fondo της Νάπολης, αλλά ο θάνατος του Barbaja τον Οκτώβριο του 1841 θα δώσει 

ένα τέλος σ’ αυτή την υπόθεση. Τελικά η όπερα θα ανεβεί μετά το θάνατο του 

Donizetti και κατά τραγική ειρωνεία στο θέατρο Opera-Comique, στις 7 Μαΐου 1860. 

Μετά από ένα μήνα παραμονής στο Παρίσι , ο Donizetti λαμβάνει ένα γράμμα 

από τον ιμπρεσάριο Bartolomeo Merelli, ο οποίος του ζητάει να γράψει δύο όπερες 

για τη Βιέννη και το Μιλάνο αντίστοιχα, ενώ αργότερα του προσφέρει και τη θέση 

του μουσικού συντονιστή για την ιταλική περίοδο15 (Ashbrook, 2004: σελ.162) στη 

Βιέννη. Τελικά έπειτα από αρκετούς ενδοιασμούς ο Donizetti δέχεται την 

προσφορά. 

Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν με τους λογοκριτές και τις αλλαγές που 

αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει στην πλοκή του έργου, στις 26 Δεκεμβρίου 1841, 

ανεβαίνει στη Σκάλα του Μιλάνου η σοβαρή όπερα Maria Padilla (Μαρία 

Παντίλλα).Η πρώτη παράσταση δυστυχώς δεν είχε την αναμενόμενη υποδοχή. 

Ωστόσο οι υπόλοιπες παραστάσεις ενθουσίασαν και απέσπασαν θετικές κριτικές 

από την μιλανέζικη εφημερίδα La Famma. 

Η αυγή του 1842 βρίσκει τον Donizetti να εργάζεται πάνω στην όπερα Linda di 

Chamounix (Η Λίντα του Σαμονί). Συγχρόνως βρισκόταν σε αναμονή περιμένοντας 

ένα νέο λιμπρέτο του Romani προκειμένου να αρχίσει τη σύνθεση μίας νέας 

όπερας, η οποία θα παιζόταν στον Λονδίνο. Η ευκαιρία αυτή είχε προσφερθεί από 

                                                 
15

 Εννοεί μία περίοδο (συνήθως σε αλλοεθνής χώρα) όπου παιζόταν μόνο ιταλικές όπερες και έρρεε 
πλήθος κόσμου για να τις παρακολουθήσει. 
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τον Benjamin Lumley (συντονιστή της ιταλικής περιόδου στο Λονδίνο) έναντι του 

μεγάλου χρηματικού ποσού των 12.000 γαλλικών φράγκων. 

Δυστυχώς ο Romani, παρά τις προειδοποιητικές επιστολές του Donizetti, 

καθυστέρησε να γράψει το λιμπρέτο16 (Ashbrook, 2004: σελ.166-167) με 

αποτέλεσμα να λήξει η προθεσμία του Lumley και η ευκαιρία της εξωφρενικής 

αμοιβής μαζί με το ταξίδι στο Λονδίνο να χαθούν για πάντα. Είναι περιττό να 

αναφέρθεί το μέγεθος της απόγνωσης και της οργής του Donizetti. 

Κατόπιν ξεκινούν οι ετοιμασίες για το ταξίδι στη Βιέννη. Στις 27 Μαρτίου 1842 ο 

Donizetti και  οι ηθοποιοί, του έργου που θα ανέβαινε, φθάνουν με τραίνο στη 

Βιέννη. 

Η ιταλική περίοδος ανοίγει στο Kärtnertortheater στις 19 Μαΐου 1842 με την 

όπερα του Donizetti Linda di Chamounix. Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία. Η αίθουσα 

ήταν κατάμεστη, το πλήθος ενθουσιασμένο, ενώ η όπερα απέσπασε θετικές 

κριτικές. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στην τρίτη παράσταση ήταν παρόντα και τα 

μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας της Αυστρίας. Μετά από τη δέκατη έβδομη 

παράσταση και το κλείσιμο της ιταλική περιόδου, ο Donizetti αφιέρωσε την Linda 

στην αυτοκράτειρα Άννα. 

Συγχρόνως η διασημότητα του Donizetti αυξάνεται όταν διευθύνει το Stabat 

mater του Rossini στη Βιέννη. Το μουσικόφιλο κοινό τον επευφημεί και αναγνωρίζει 

το ταλέντο του. 

Στις 20 Μαΐου 1842 ο Donizetti παρουσιάζει μπροστά στον αυτοκράτορα 

Φερδινάνδο ένα πεντάφωνο Ave Maria με συνοδεία εγχόρδων. Στις 28 του μήνα 

καλείται και τιμάται ως μέλος της Gesellschaft der Musikfreunde (Συντροφιά των 

Φίλων της Μουσικής), ενώ κυκλοφορούν φήμες για την απονομή της θέσης του 

Hofkapellmeister (αρχιδιευθυντής της ορχήστρας), μία θέση πολύ υψηλή στην 

Ευρώπη για εκείνη την εποχή.  

Τελικά στο τέλος του Ιουνίου o Donizetti μαθαίνει επισήμως πως η θέση είναι 

δική του. Η ετήσια αμοιβή του ορίστηκε σε δώδεκα χιλιάδες αυστριακά φράγκα και 

θα του παραχωρούταν σε μηνιαίες δόσεις πληρωμής, ενώ θα αναλάμβανε τη θέση 

για τους πρώτους έξι μήνες του 1843, όπως και έκανε. 

Εν συνεχεία ο Donizetti αφήνει τη Βιέννη για να καταλήξει το Σεπτέμβριο του 

1842 στο Παρίσι17 (Ashbrook, 2004: σελ.172-173). Εκεί στις 3 Ιανουαρίου 1843 θα 

ανεβάσει στο θέατρο Italien το κωμικό του αριστούργημα Don Pasquale (Δον 

Πασκουάλε) σε λιμπρέτο του Giovanni Ruffini και του ίδιου. Το έργο θα σημειώσει 

ανεπανάληπτη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρείται η τελευταία, σπουδαιότερη, ιταλική 

όπερα buffa.  

Κατόπιν ο Donizetti φεύγει από το Παρίσι για τη Βιέννη, αφού πρώτα τιμήθηκε 

ως μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας.  

                                                 
16

 Πιο συγκεκριμένα δεν το έγραψε ποτέ. 
 
17

 Μεσολάβησε ένα διάστημα παραμονής στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Νάπολη. 
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Εν τω μεταξύ ο συνθέτης ταλαιπωρείται από συνεχή πυρετό και 

επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους, συμπτώματα της χρόνιας πάθησης του από 

σύφιλη, από την οποία έπασχε πιθανόν πριν από το γάμο του με την Virginia.  

Στις 1 Απριλίου 1843 ο Donizetti ανοίγει την ιταλική περίοδο στο Kärtnertor με 

την αναθεωρημένη αυτή τη φορά Linda di Chamounix18 (Ashbrook, 2004: σελ.170) , 

προκαλώντας και πάλι τον ενθουσιασμό του κοινού.  

Η δεύτερη όπερα που ανέβηκε ήταν ο Nabucco (Ναβουχοδονόσωρ), η πρώτη 

παραγωγή μίας όπερας του Verdi στη Βιέννη19 (Ashbrook, 2004: σελ.178) 

Η παραμονή του Donizetti στη Βιέννη σημαδεύεται από συνεχείς επιτυχίες. Ο 

ίδιος γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ οι τραγουδιστές ανταποκρίνονται εξαιρετικά 

στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. 

Στις 5 Ιουνίου ανεβαίνει η σοβαρή όπερα Maria di Rohan (Μαρία του Ροχάν), η 

οποία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό μέσα σε μία «θάλασσα χειροκροτημάτων». 

Στις 11 Ιουλίου 1843 ο Donizetti αφήνει την Βιέννη και καταλήγει μετά από ένα 

μακρύ ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί θα συνθέσει την grand όπερα Don Sebastian (Δον 

Σεμπάστιαν), το μεγαλύτερης διάρκειας έργο που έγραψε ποτέ.  

Έτσι στις 13 Νοεμβρίου 1843 και έπειτα από πολλές αλλαγές στην πλοκή από τον 

λιμπρετίστα Scribe, ανεβαίνει στο Opera η όπερα Don Sebastian, σημειώνοντας 

ανεπανάληπτη επιτυχία και εξασφαλίζοντας τριάντα δύο επαναλήψεις. Το έργο 

παίζεται κατόπιν σε Γερμανία και Ιταλία (με κάποιες αλλαγές στην πλοκή και 

συντόμευση της διάρκειας), όπου γίνεται επίσης δεκτό με ενθουσιασμό.  

 

2.7. Τα τελευταία χρόνια (1843-1848) 

 

Έπειτα από την μεγάλη επιτυχία του Don Sebastian o Donizetti δεν έγραψε άλλη 

όπερα, ενώ πολλές από τις προτάσεις που του έγιναν με αντίτιμο πλούσιες αμοιβές 

απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους. Η κυριότερη αιτία υπήρξε η επιδείνωση της 

υγείας του, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν του επέτρεπε να συνθέτει. Για το 

λόγο αυτό δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για αυτή την περίοδο της ζωής του. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, σταδιακά, λόγω της σύφιλης του προκλήθηκε 

διανοητική διαταραχή και ο Donizetti εγκλείστηκε σε σανατόριο. Αργότερα βέβαια 

μεταφέρθηκε στην πατρίδα του, στο Bergamo, όπου έζησε ανάμεσα σε φίλους και 

συγγενείς μέχρι που τον απάλλαξε ο θάνατος στις 8 Απριλίου 1848. 

  

                                                 
18

 Έχει ήδη προστεθεί η αριστουργηματική άρια O luce di quest’anima. 
 
19

 Οι προετοιμασίες έγιναν φυσικά από τον Donizetti. 
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3. Κεφάλαιο τρίτο  

Μουσικά χαρακτηριστικά των όπερων του Gaetano 

Donizetti 
 

3.1. Οι σημαντικότερες όπερες 
 

Ο Gaetano Donizetti ήταν ένας συνθέτης ασύλληπτης γονιμότητας, του  οποίου 

οι όπερες (οι οποίες αριθμούν πάνω από εβδομήντα έργα) αποτελούν μόνο ένα 

μέρος ολόκληρης της μουσικής του παραγωγής. Μερικές από αυτές ήταν πολύ 

επιτυχημένες opere buffe, όπως η όπερα L’ ajo nell’ imbarazzo, ενώ άλλες ήταν 

σοβαρότερου χαρακτήρα όπως η opera semi-seria La zingara και η σοβαρή όπερα Il 

castello di Kenilworth. 

Ο Donizetti είχε το χάρισμα του Μίδα να μετατρέπει τα πάντα σε μία τέτοια 

μελωδία, την οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να θυμούνται και να τραγουδούν, ή 

τουλάχιστον να το αναγνωρίζουν όταν το άκουγαν να παίζεται την επόμενη μέρα 

στους δρόμους της πόλης.  

Αν και οι είκοσι και παραπάνω όπερες που γράφτηκαν πριν το 1830 είναι 

ελάχιστα γνωστές σήμερα, δε θα έπρεπε να υποτιμηθεί η σημασία τους, καθώς 

προμήθευσαν τον συνθέτη με μία πηγή, από την οποία αντλούσε μουσικά 

αποσπάσματα, τα οποία χρησιμοποιούσε ως προσθετικά στοιχεία στις μετέπειτα 

όπερες του. 

 Το έργο που αντικειμενικά καθιέρωσε τον Donizetti ως κυρίαρχο συνθέτη 

ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα, είναι η ρομαντική τραγωδία σε δύο πράξεις Anna 

Bolena (Milan, 1830). Πρόκειται για μία όπερα στην οποία οι φωνητικές μελωδίες 

παρουσιάζουν μία ευρεία, ελαστική και ελεύθερα κινούμενη γραμμή.  

Δύο χρόνια αργότερα ακολουθεί η πιο διάσημη ιταλική ρομαντική κωμωδία L’ 

elisir d’ amore (1832), ένα έργο που έχει παραμείνει στο μουσικό ρεπερτόριο μέχρι 

και σήμερα. Η ειδυλλιακή, αισθηματική γοητεία της γνωστής άριας (aria) «Una 

furtiva lagrima» σε αυτή την όπερα αποτελεί μία από τις κορυφαίες μουσικά και 

δραματικά στιγμές, σε συνδυασμό με τον εύθυμο και ανάλαφρο χαρακτήρα του 

υπόλοιπου έργου. 

Εν συνεχεία έχουμε τις όπερες Lucrezia Borgia (1833) και Lucia di Lammermoor 

(1835), οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονες μελοδραματικές καταστάσεις και 

βιαιότητα. Δε μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η μουσική των έργων αυτών έχει μία 

αρχέγονη δραματική δύναμη ακόμα και στα σημεία που η πλοκή είναι στοιχειώδης, 

όπως στην καταληκτική σκηνή της Lucrezia. Το έργο της Lucia πάλι είναι πιο 

προσεκτικά δουλεμένο, ενώ παρεμβαίνουν λιγότερο συχνά ασήμαντα μελωδικά 

επεισόδια. Αξιόλογα παραδείγματα αποτελούν το διάσημο sextet της δεύτερης 

πράξης και η σκηνή τρέλας (mad scene) της τρίτης πράξης.  
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Όπως στο Rossini και στο Bellini, έτσι και στο Donizetti του είχε ζητηθεί να 

συνθέσει για τα θέατρα του Παρισιού. Από τις πέντε όπερες, όλες γραμμένες σε 

γαλλικό κείμενο, οι πιο σημαντικές υπήρξαν η opera comique La Fille du regiment 

(1840) και η τετράπρακτη grand opera La Favorite (1840). Η τελευταία (ακόμα 

δημοφιλής στο κοινό) εμφανίζει επιρροές από τον Rossini και τον Boieldieu σε 

κάποιες από τις μελωδίες και τους ρυθμούς της. Αξίζει να αναφερθεί πως ολόκληρη 

η όπερα αποτελείται από δανεισμένη παλαιότερη και εκ νέου συντιθέμενη μουσική 

του συνθέτη.20 

Η λυρική τραγωδία σε τρεις πράξεις Roberto Devereux, ossia Il conte di Essex 

(1837) υπήρξε μία από τις πιο συχνά ανεβασμένες όπερες του Donizetti κατά τη 

διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. 

Ακολουθεί η opera buffa Don Pasquale (Παρίσι, 1843). Το έργο αυτό αποτελεί 

μαζί με την όπερα Il barbiere di Siviglia του Rossini και τον Falstaff του Verdi 

αριστουργήματα της κωμικής όπερας του 19ου αιώνα. 

Η κωμωδία του Don Pasquale είναι από μόνη της γοητευτική. Πρόκειται για ένα 

έργο με βαθύτερο νόημα, το οποίο δεν περιορίζεται στο να διασκεδάσει απλά το 

κοινό. Αυτό διακρίνεται ιδιαίτερα στο ντουέτο της Norma και του Don Pasquale, 

στην τρίτη πράξη, με μία ζωηρή αντιπαράθεση καυστικών αστείων και πάθους. Τα 

recitativi21 αυτής της όπερας ακολουθούν τη secco μορφή, αλλά συνοδεύονται από 

τα έγχορδα, τα οποία αντικαθιστούν τον υποστηρικτικό ρόλο του αντίστοιχου 

πληκτροφόρου οργάνου της ορχήστρας (basso continuo). Η χορωδία τέλος 

σημειώνει σύντομες εμφανίσεις στη σκηνή, γεγονός ασυνήθιστο σε μία κωμική 

όπερα. 

Το 1842 ο Donizetti προετοιμάζει συγκεκριμένα για τη Βιέννη δύο όπερες: τη 

Linda di Chamounix (1842) και τη Maria di Rohan (1843). Η Linda, η πιο 

ενδιαφέρουσα από τις δύο, είναι μία opera semi-seria με αναμεμιγμένες κωμικές, 

ρομαντικές και παθητικές σκηνές, συνταιριασμένες με μια ανεπιτήδευτα 

εκφραστική μουσική. 

Κατά την παραμονή του στη Βιέννη ο Donizetti συνθέτει τον Don Sebastian, μία 

πεντάπρακτη grand opera. Αν και ο ίδιος θεωρεί την όπερα αυτή ως το 

σημαντικότερο του έργο, ο Don Sebastian θα  σταματήσει να κινεί το ενδιαφέρον 

του κοινού πέρα από το τέλος του 19ου αιώνα. (Grout Jay, 2003: σελ.389-393) 

 

                                                 
20

 Η χρήση παλαιών μουσικών αποσπασμάτων είναι χαρακτηριστικό στις όπερες του Donizetti. Ο 
ίδιος δε δίσταζε να επαναχρησιμοποιήσει παλαιότερο μουσικό υλικό του όπου έκρινε απαραίτητο. 
21

 (ιτ. «recitativo», απαγγελία από το λατ. «recitare», απαγγέλω) Το stile recitative [απαγγελτικό 
ύφος] αναπτύχθηκε το 1600 από τη Φλωρεντινή Καμεράτα και έγινε ένα από τα βασικά συστατικά 
της πρώιμης όπερας. Από το δεύτερο μισό του 17

ου
 αιώνα το ρετσιτατίβο ήταν το όχημα για την 

παρουσίαση της δράσης στην όπερα μέσω του διαλόγου, ενώ η άρια εξέφραζε τα συναισθήματα. Το 
ρετσιτατίβο είχε δύο μορφές: το recitative secco [ξηρό ρετσιτατίβο] που συνοδευόταν μόνο από 
συνεχές βάσιμο (basso continuo), και το recitative accompagnato [συνοδευόμενο ρετσιτατίβο] με 
συνοδεία ορχήστρας που χρησιμοποιούνταν στις δραματικά σημαντικές στιγμές.  
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3.2. Τα μουσικά τεχνικά μέσα του Gaetano Donizetti 
 

Τα μουσικά εκφραστικά μέσα, τα οποία χρησιμοποίησε ο Donizetti στις όπερες 

του, είναι τα ακόλουθα: 

Ο Donizetti, καθώς και άλλοι συνθέτες εκείνης της περιόδου, χρησιμοποίησε με 

φειδώ μία διάσημη φόρμα άριας (κάποιες φορές και ντουέτων), η οποία απαντάται 

στα περισσότερα έργα του και είναι η άρια cavatina ή cantabile. Πρόκειται για μία 

σύντομη, ιδιαίτερα εκφραστική και μελωδική, άρια χωρίς επανάληψη da capo, 

ακολουθούμενη συχνά από μία cabaletta, ένα πολύ γρήγορο (fiery allegro) και 

δεξιοτεχνικά φωνητικό μέρος με απότομο καταληκτικό τέλος. Διάλογοι 

ρετσιτατίβου (recitativo) και χορωδιακές φράσεις παρεμβάλλονται συχνά ανάμεσα 

στα δύο μέρη αυτής της άριας (cavatina και cabaletta), φέρνοντας τα σε σύνδεση με 

την υπόλοιπη, σε εξέλιξη, σκηνική δράση.  

Ο Donizetti δίνει επίσης ιδιαίτερη βάση στα χορωδιακά μέρη. Αυτό το πράττει όχι 

μόνο για δραματικούς λόγους, αλλά και για να προσθέσει μερικές φορές ένταση και 

χρώμα στο μουσικό υπόβαθρο.  

Άλλο μέσο, το οποίο διαχειρίζεται ο Donizetti, για να ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα 

σε συγκεκριμένα σημεία μιας σκηνής, είναι η χρήση μιας προεξέχουσας μελωδικής 

φράσης, εκτελούμενη από τους τραγουδιστές ενός ντουέτου ή μεγαλύτερου 

φωνητικού συνόλου ή ακόμη από τη χορωδία, σε ταυτοφωνία ή διαστήματα 

οκτάβας.   

Γενικά από τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της μουσικής του αξίζει να αναφερθούν 

τα εξής: 1) οι σκηνές των έργων του είναι πιο εκτεταμένες μουσικά και εκφραστικά 

ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης του arioso22 μέσα σ’ αυτές, 2) έχουμε πιο 

εκτενή και δραματική χρήση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων, 3) στην 

προσπάθεια του να μεγιστοποιήσει τις μελοδραματικές εντάσεις των έργων του, 

έδωσε περισσότερο βάρος στα φωνητικά σύνολα, ιδίως στα ντουέτα, και λιγότερο 

στις σόλο άριες, 4) έδειξε οξύ ενδιαφέρον στη δημιουργία ατμοσφαιρικού και 

υπαινικτικού ορχηστρικού χρώματος (αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί μία 

υποσημείωση για glass harmonica στη σκηνή τρέλας της Lucia di Lammermoor), 5) 

πέτυχε μία αξιοσημείωτη συγχώνευση λυρισμού και λόγου, σε μία τελείως 

διαφορετική αίσθηση απ’ ότι ο Bellini και 6) οι αρμονίες του αιωρούνται εύρωστα 

διαδεχόμενες η μία την άλλη, με έντονους, συναρπαστικούς ρυθμούς, ενισχυμένους 

από συχνά sforzandi στα ασθενή μέρη του μέτρου.  

Τέλος είναι ο πρώτος συνθέτης όπερας, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

ρόλο του δραματικού βαρύτονου εκμεταλλευόμενος τις σκούρες βελούδινες 

αποχρώσεις της φωνής του, ξετυλίγοντας ρόλους γεμάτους από έντονο πάθος και 

ρομαντισμό. (Kimbell, 2002: σελ.481, Grout Jay, 2003: σελ.391 και Batta, 2006: 

σελ.119) 

                                                 
22

 Σύντομο σόλο φωνητικό κομμάτι λυρικού και εκφραστικού χαρακτήρα. Το ύφος arioso είναι κάτι 
ανάμεσα στο recitativo και την aria. 
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4. Κεφάλαιο τέταρτο  

Εργογραφία του Gaetano Donizetti 
 

4.1. Εισαγωγή 
 

Ο Gaetano Donizetti συνέθεσε  ογδόντα πέντε (85) όπερες, άλλες σοβαρές και 

άλλες κωμικές, εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) υπήρξαν ημιτελείς ή δεν παίχτηκαν 

ποτέ επί σκηνής.   

Εκτός από όπερες έχει συνθέσει βεβαίως και άλλα έργα: καντάτες, δεκαέξι 

κουαρτέτα εγχόρδων, ένα βαλς, παραλλαγές σε ένα θέμα του Mayr La rosa Bianca 

(το λευκό τριαντάφυλλο), δύο νεκρώσιμες λειτουργίες (Requiem), πολλά τραγούδια 

για πληκτροφόρο, ντουέτα, συμφωνίες, κοντσερτίνα και κοντσέρτα  για διάφορα 

πνευστά και βιολί και άλλα θρησκευτικά και ορχηστρικά έργα. 

 

4.2. Παρουσίαση ορισμένων σημαντικών όπερων του Donizetti 
 

Ακολουθεί μία αναλυτική αναφορά στις πιο σημαντικές όπερες του συνθέτη που 

αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο: 

 

Anna Bolena 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Felice Romani 

3. Είδος: Σοβαρή όπερα  

4. Πράξεις: Δύο 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 20 Δεκεμβρίου 1830, 

Θέατρο Carcano, Μιλάνο 

6. Ρόλοι : 

Enrico (Henry) VIII, Βασιλιάς της Αγγλίας ……………………………..Bass 

Anna Bolena (Anne Boleyn), η δεύτερη γυναίκα του………Soprano 

Giovanna (Jane) Seymour, κυρία των τιμών…………………….Soprano 

Λόρδος Rochefort, αδελφός της Βασίλισσας………………………...Bass 

Λόρδος Richard Percy……………………………………………………………Tenor 

Smeaton, υπηρέτης της Βασίλισσας……………………………….Contralto 

Hervey, ευγενής της Αυλής…………………………………………………..Tenor 

 

Αυλικοί, Ευγενείς, Λόρδοι, Κυνηγοί, Στρατιώτες κ.α. 

Τόπος: Windsor (Ουίνδσορ) και Λονδίνο 

Χρόνος: 1536 

Διάρκεια παράστασης: 3 ώρες και 10 λεπτά 
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7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Ο Βασιλιάς αγαπάει κρυφά την Jane Seymour και 

προσπαθεί να βρει αφορμή να αποδείξει την απιστία της Βασίλισσας, 

για να μπορέσει να κάνει γυναίκα του την πρώτη. Για το λόγο αυτό 

ανακαλεί από την εξορία τον λόρδο Percy (ο οποίος είναι 

ερωτευμένος με την Βασίλισσα), προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει 

ως αποδεικτικό στοιχείο της ενοχής της Anne.  

Όταν ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα εμφανίζονται ο Percy παίρνει 

θάρρος, διακρίνοντας την εμφανή σύγχυση στο πρόσωπο της 

Βασίλισσας, ελπίζοντας ότι η σπίθα της πρωτινής αγάπης δεν έχει 

σβήσει. (Ο Βασιλιάς έχει δώσει εντολή στον ευγενή Hervey να 

παρακολουθεί την συμπεριφορά του Percy και της Βασίλισσας.) 

Εν τω μεταξύ, σε ένα διάδρομο που οδηγεί στα ιδιωτικά 

διαμερίσματα της Βασίλισσας, συναντούμε τον Smeaton, ο οποίος 

ατενίζει με λατρεία ένα αγαλματίδιο της Anne και το φιλάει 

τραγουδώντας την αγάπη του για αυτήν. Κρύβεται όταν κάνουν την 

εμφάνιση τους η Βασίλισσα με τον αδελφό της λόρδο Rochefort, ο 

οποίος την πιέζει να δεχτεί μία ακρόαση από τον Percy. Όταν ο Percy 

εμφανίζεται η Anne παραμένει αμετάπειστη: είναι σύζυγος και 

Βασίλισσα και δεν έχει καμία διάθεση να ακούσει τις διαμαρτυρίες 

του. Αρνείται να τον ξαναδεί και τότε ο Percy τραβάει το ξίφος του με 

σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή του, τη στιγμή που βγαίνει από την 

κρυψώνα του ο Smeaton, ενώ ο Rochefort προειδοποιεί την 

Βασίλισσα για την άφιξη του Βασιλιά. 

Ο Henry φτάνει και δείχνει ικανοποιημένος. Τελικά είχε δίκιο. Ο 

Smeaton κρίνεται επίσης ένοχος καθώς στο λαιμό του διακρίνεται το 

μικρό αγαλματίδιο. Ο Βασιλιάς καταδικάζει και τους τρεις (Percy, 

Smeaton, Rochefort) σε προσωρινή φυλάκιση, ενώ η Βασίλισσα θα 

δικαστεί για το κρίμα της. 

ΠΡΑΞΗ 2Η: Η Βασίλισσα βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς περιμένει 

για τη δίκη μαζί με τις κυρίες των τιμών. Η Jane Seymour καταφθάνει 

για να συμβουλεύσει τη Βασίλισσα πως να σώσει τη ζωή της και 

πάνω στη συζήτηση ομολογεί πως αυτή είναι η αιτία που η Anne 

βρίσκεται σε αυτή τη δυσμενή θέση (αν ο Βασιλιάς δεν ήταν 

ερωτευμένος μαζί της τίποτα από αυτά δε θα είχε συμβεί). Η Anne 

ωστόσο τη συγχωρεί με μεγαλοψυχία. 

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Smeaton στην προσπάθεια του να 

γλυτώσει ομολογεί εμπλέκοντας τη Βασίλισσα, δυσχεραίνοντας τη 

θέση της τελευταίας. Η Βασίλισσα περήφανα αντικρούει τις 

κατηγορίες που τις προσκομίζει το διοικητικό συμβούλιο και 

παραδέχεται συγχρόνως πως παλαιότερα είχε αγαπήσει τον Percy 

(αλλά όχι πια). Η λύσσα και ο θυμός του Βασιλιά είναι απερίγραπτος. 
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Η Jane Seymour τον ικετεύει να δείξει έλεος, αλλά η αμετάκλητη 

απόφαση του συμβουλίου για τη Βασίλισσα και τους συνεργάτες της 

είναι ο θάνατος. 

Στον πύργο του Λονδίνου βρίσκονται οι συνωμότες. Όταν ο Hervey 

έρχεται, ανακοινώνοντας ότι ο Βασιλιάς δείχνει επιείκεια στον Percy 

και στον Rochefort, και οι δύο αρνούνται να ζήσουν σκεπτόμενοι την 

αθώα Βασίλισσα που θα πεθάνει άδικα. 

Η τελευταία σκηνή είναι ένα από τα πιο μελωδικά και δραματικά 

αριστουργήματα της μουσικής ευφυΐας του Donizetti. Στον πύργο του 

Λονδίνου η Βασίλισσα έχοντας χάσει τα λογικά της, μαλώνει τις 

κυρίες των τιμών, καθώς όπως νομίζει η ίδια δεν είναι σωστό να 

κλαίνε την ημέρα του γάμου της με τον Βασιλιά. 

Ο Hervey φθάνει στη φυλακή και διατάζει την Anne και τους τρεις 

συνεργάτες (Smeaton, Percy και Rochefort) να προχωρήσουν στο 

ικρίωμα. Ο Smeaton απελπισμένος ομολογεί με τύψεις την 

ψευδομαρτυρία του. Η σκηνή τελειώνει με την ομοβροντία ενός 

κανονιού και τον ήχο καμπάνων που αναγγέλλουν την στέψη της 

νέας Βασίλισσας (Jane Seymour). (Kobbe, 1997: σελ.192-193) 

  

L’ elisir d’ amore 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Felice Romani 

3. Είδος: Opera comique 

4. Πράξεις: Δύο 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 12 Μαΐου 1832, Θέατρο 

Canobbiana, Μιλάνο 

6. Ρόλοι : 

Nemorino, ένας νεαρός χωρικός ……………………………..Tenor 

Adina, νεαρή πλούσια γαιοκτήμων………………………Soprano 

Belcore, λοχίας…………………………………………………..….Baritone 

Dulcamara, κομπογιαννίτης γιατρός………………..………...Bass 

Giannetta, μια χωρική……………………………………………Soprano 

 

Τόπος: Ένα μικρό ιταλικό χωριό 

Χρόνος: 19ος αιώνας 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 10 λεπτά 
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7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Η Adina μία όμορφη κοπέλα ερωτοτροπεί με 

δύο άντρες, τον Nemorino, νεαρό αγρότη, και τον Belcore, 

νεοσύλλεκτο λοχία από τη διπλανή πόλη. Ο νεαρός χωριάτης 

είναι ιδιαίτερα φλογερός, αλλά ο Belcore είναι πιο επίμονος. 

Αυτή συμπεριφέρεται άσχημα και στους δύο, όμως ο νεαρός 

αγρότης αδυνατεί να την αφήσει. 

Η υπόθεση παίρνει διαφορετική τροπή όταν καταφθάνει ο 

Dulcamara, ένας κομπογιαννίτης γιατρός από το γειτονικό 

χωριό. Ο ερχομός του προκαλεί γενική ταραχή, καθώς 

διακηρύσσει πως κατέχει το ελιξίριο της αγάπης, το οποίο 

πρόκειται για ένα κοινό μπουκάλι κρασί. Ο Nemorino εν 

άγνοια του και ελπίζοντας να κερδίσει την Adina αγοράζει το 

μπουκάλι και πίνει το περιεχόμενο. Σε λίγο έχει μεθύσει και η 

Adina είναι τόσο έκπληκτη και σοκαρισμένη που προσποιείται 

πως θα παντρευτεί τον Belcore, ενώ την επόμενη ημέρα θα 

υπογραφεί το γαμήλιο συμβόλαιο.  

Ο Nemorino είναι τόσο αποθαρρυμένος που επιθυμεί άλλο 

ένα μπουκάλι από το γιατρικό της αγάπης. Όπως και 

προηγουμένως ο κομπογιαννίτης του πουλάει ένα ακόμη 

μπουκάλι κρασί. Ωστόσο έχει ξοδέψει όλα του τα χρήματα. 

Για το λόγο αυτό κατατάσσεται στο στρατό υπό τις διαταγές 

του Belcore και παίρνει το νόμισμα για ένα δεύτερο 

μπουκάλι. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι να μεθύσει 

περισσότερο. 

ΠΡΑΞΗ 2Η: (Η γιορτή του γάμου.) Οι χωρικοί διασκεδάζουν, 

αλλά η Adina ξαφνικά αναγγέλλει πως δεν είναι έτοιμη να 

υπογράψει το γαμήλιο συμβόλαιο με τον Belcore. 

Εν τω μεταξύ καταφθάνουν τα κορίτσια του χωριού με τα 

αναπάντεχα νέα του θανάτου του πλούσιου θείου του 

Nemorino. Ο τελευταίος, πλέον πλούσιος, δέχεται φυσικά την 

προσοχή των κοριτσιών του χωριού και μη γνωρίζοντας ότι 

κληρονόμησε νομίζει ότι μαγνητίζει τις κοπέλες χάρη στο 

ερωτικό ποτό. 

Η Adina είναι στεναχωρημένη διότι νομίζει πως τον νέο τον 

κέρδισαν οι άλλες, ενώ αυτή τον αγαπάει αληθινά. Ο 

κομπογιαννίτης, που λυπάται την κοπέλα, της λέει πως ο 

εραστής της είχε πιει μόνο κρασί. Η Adina καταλαβαίνει τώρα 

ότι για να φτάσει ο Nemorino τόσο μακριά για χάρη της, πάει 

να πει πως την αγαπάει αληθινά και αποφασίζει λοιπόν να 

τον παντρευτεί. Αλλά ο λοχίας Belcore λέει πως ο νεαρός έχει 

καταταγεί, έχει πάρει χρήματα τα οποία ξόδεψε και εν τέλει 
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πρέπει να παραμείνει στο στρατό. Η κοπέλα όμως εξαγοράζει 

την απόλυση του και ο λοχίας βλέπει πως η αίτηση του έχει 

χαθεί. Η Adina και ο Nemorino ανταλλάσσουν υπόσχεση 

γάμου εν μέσω γενικής ευθυμίας. Οι χωρικοί πάλι νομίζοντας 

πως το φάρμακο του κομπογιαννίτη έκανε όλη τη δουλειά, 

αγοράζουν γενναίες ποσότητες από το υγρό του εμπόρευμα. 

(Mendelsohn, 1998: σελ.85-87) 

 

Lucrezia Borgia 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Felice Romani 

3. Είδος: Σοβαρή όπερα 

4. Πράξεις: Δύο πράξεις και πρόλογος 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 26 Δεκεμβρίου 1833, 

Θέατρο La Scala, Μιλάνο 

6. Ρόλοι : 

Alfonso d’ Este, δούκας της Φεράρας …………………..Baritone 

Lucrezia Borgia……………………………………………………..……Soprano 

Maffio Orsini…………………………………………….…………..….Contralto 

Νεαροί ευγενείς 

Gennaro………………..………………………………………...Tenor 

Liverotto…………………………………………………..………Tenor 

Vitellozzo……………………………………………………………Bass 

Gazella…………………………………………………………………….………Bass 

Rustighelo, στην υπηρεσία του Don Alfonso………….…...Tenor 

Gubetta, στην υπηρεσία της Lucrezia………………………..….Bass 

Astolfo, , στην υπηρεσία της Lucrezia………………………….…Bass 

 

Σωματοφύλακες, Αξιωματικοί, Ευγενείς και Αριστοκράτισσες της 

Βενετικής Δημοκρατίας και η Βασιλική Αυλή  

 

Τόπος: Βενετία και Φεράρα 

Χρόνος: αρχές 16ου αιώνα 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 20 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: O Gennaro εν αγνοία του είναι ο γιος της 

κακόφημης Lucrezia Borgia. Στην έναρξη της όπερας βρίσκεται 

στη Βενετία όπου γιορτάζει το καρναβάλι μαζί με τους φίλους 

του (ανάμεσα τους βρίσκεται και ο Maffio Orsini). 

Ο Gennaro αποκοιμιέται και ανακαλύπτεται από την 

Lucrezia, η οποία τραγουδάει τον έρωτα της για τον νεαρό 
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άνδρα. Ο τελευταίος ξυπνάει και ανταποκρίνεται στα 

αισθήματα της πρώτης, περιγράφοντας (τελείως ανακριβώς 

και χωρίς να έχει επίγνωση της αλήθειας) τον εαυτό του ως 

τον γιο ενός άσημου ψαρά.  

Η συντροφιά του Gennaro επιστρέφει, αναγνωρίζει την 

Lucrezia και ένας ένας την κατηγορούν ως τη δολοφόνο των 

συγγενών τους. Ο Gennaro χωρίς να γνωρίζει την πραγματική 

ταυτότητα της γυναίκας με την οποία ερωτοτροπούσε, 

καταλαμβάνεται από φρίκη και απέχθεια προς το πρόσωπο 

της.  

ΠΡΑΞΗ 1Η: (Ένας δημόσιος χώρος της Φεράρας.) Ο δούκας 

Alfonso, τέταρτος σύζυγος της Lucrezia, έχει εντοπίσει τον 

Gennaro ως τον εραστή της γυναίκας του και εκφράζει την 

μανία του. 

Ο Gennaro και οι φίλοι του καταφθάνουν στην πλατεία, 

βλέπουν τα γράμματα BORGIA στο θυρεό κάτω από το παλάτι 

και ο Gennaro, δείχνοντας την αποστροφή του για τα 

εγκλήματα της Lucrezia, χαράζει το πρώτο γράμμα με το 

σπαθί του αφήνοντας τη λέξη ORGIA (ΟΡΓΙΟ). Με εντολή του 

Alfonso συλλαμβάνεται.  

Χωρίς να γνωρίζει το δράστη της προσβολής, η Lucrezia 

απαιτεί το θάνατο του. Ο Alfonso συναινεί, αλλά όταν ο 

Gennaro οδηγείται μέσα στο παλάτι η γυναίκα του τον 

αναγνωρίζει και ικετεύει για τη ζωή του. Ο Alfonso παραμένει 

αμετάπειστος ακόμα κι όταν η Lucrezia του υπενθυμίζει ότι 

είναι ο τέταρτος της σύζυγος και τον απειλεί ότι θα μοιραστεί 

την τύχη των τριών προηγούμενων. Η ανταπάντηση του 

δούκα είναι ότι ο Gennaro θα συναντήσει τον θάνατο 

πίνοντας ένα κύπελλο με δηλητηριασμένο κρασί, το οποίο θα 

του προσφερθεί από την ίδια την Lucrezia. 

Ο δούκας χύνει το δηλητήριο στην κούπα του Gennaro, 

χωρίς να γνωρίζει ότι η γυναίκα του έχει στη κατοχή της ένα 

αντίδοτο, το οποίο δίνει αργότερα στον τελευταίο με την 

εντολή  να το σκάσει από τη Φεράρα. 

ΠΡΑΞΗ 2Η: (Σε μία χοροεσπερίδα στο παλάτι της 

πριγκίπισσας Negroni, στη Φεράρα.) Ο Maffio έχει ορκιστεί 

αιώνια φιλία με τον Gennaro. Τη στιγμή που τραγουδάει την 

μπαλάντα «Il segreto per esser felici» (το πιο διάσημο μέρος 

της όπερας), μοχθηρές φωνές ακούγονται από την διπλανή 

πόρτα και η Lucrezia εμφανίζεται για να αναγγείλει ότι έχει 

δηλητηριάσει όλους τους καλεσμένους του συμποσίου ως 

εκδίκηση για τις προσβολές τους. Τρομοκρατείται όμως 
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βρίσκοντας εκεί τον Gennaro και τους φίλους του. Ο 

τελευταίος αρνείται να πάρει το αντίδοτο που εκείνη του 

προσφέρει ακόμα κι όταν του αποκαλύπτει πως είναι η 

μητέρα του και τον ικετεύει να σώσει τη ζωή του. Ο Gennaro 

πεθαίνει στα χέρια της. (Kobbe, 1997: σελ.195-196) 

 

Lucia di Lammermoor 

 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Salvatore Cammarano 

3. Είδος: Σοβαρή όπερα 

4. Πράξεις: Τρεις 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 26 Σεπτεμβρίου 1835, 

Θέατρο San Carlo, Νάπολη 

6. Ρόλοι : 

Enrico (λόρδος Henry Ashton) των Lammermoor……………..Baritone 

Lucia (Lucy), η αδελφή του…………………………………………………Soprano 

Edgardo (Edgar) του Ravenswood, ο εραστής της………......….Tenor 

Arturo (Λόρδος Arthur Bucklaw)………………………..…..…………...Tenor 

Raimondo (Raymond) καλβινιστής πάστορας…………………………Bass 

Alisa (Alice), η έμπιστη της Lucia……………………………Mezzo-Soprano 

Normanno (Norman), λοχαγός της φρουράς…………………….…Tenor 

 

Συγγενείς, Ακόλουθοι, Οικογενειακοί φίλοι των Lammermoor 

 

Τόπος: Σκοτία 

Χρόνος: 1700 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 25 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Η σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα αλσύλλιο κοντά 

στο κάστρο του Lammermoor των Ashton. Ο λόρδος Henry 

Ashton ανυπομονεί πάρα πολύ και πιέζει την αδελφή του 

Lucia να παντρευτεί τον λόρδο Arthur Bucklaw, ο οποίος είναι 

πλούσιος. Ελπίζει δε με αυτόν τον τρόπο να σωθεί από την 

οικονομική καταστροφή. Η Lucia ωστόσο αρνείται με 

σταθερότητα. Ο λόρδος Henry μαθαίνει από τον Norman ότι η 

αδελφή του είναι ερωτευμένη με τον Edgar του Ravenswood, 

τον πιο μισητό του εχθρό, και αυτό τον κάνει έξαλλο. 

Αργότερα σε ένα πάρκο κοντά στο κάστρο η Lucia, 

συνοδευόμενη από την Alice, περιμένει τον Edgar. Εκείνος 

καταφθάνει φέρνοντας το νέο ότι τον έχουν καλέσει στη 
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Γαλλία και ικετεύει την Lucia να τον αφήσει να ζητήσει το χέρι 

της από τον αδελφό της. Η Lucia όμως φοβούμενη το μίσος 

του αδελφού της τον εκλιπαρεί να μην το κάνει. Χωρίζουν 

υποσχόμενοι παντοτινή αγάπη.   

ΠΡΑΞΗ 2Η: (Διαμερίσματα της Lucia.) Γίνονται ετοιμασίες 

για το γάμο με τον λόρδο Arthur, με τον Henry να ελπίζει ότι 

θα πετύχει τη συγκατάθεση της Lucia. Μέσω του Norman έχει 

υποκλέψει τα γράμματα του Edgar προς αυτήν και φτιάχνει 

ένα πλαστό γράμμα με το οποίο ο Edgar εμφανίζεται άπιστος. 

Ακόμη την πληροφορεί ότι ο Edgar έχει λάβει μέρος σε μία 

συνωμοσία κατά του βασιλιά και πως αυτή η συνωμοσία 

αποκαλύφθηκε. Την πιέζει λοιπόν να παντρευτεί τον λόρδο 

Arthur προκειμένου να σώσει τον Edgar.  

Η Lucia πιστεύει τα λεγόμενα του Henry, συναινεί σ’ αυτό 

το γάμο για να σώσει τον αδελφό της και ετοιμάζεται για το 

μυστήριο. 

(Σάλα στο κάστρο.) H Lucia μόλις έχει υπογράψει το 

γαμήλιο συμβόλαιο και ορμάει μέσα ο Edgar, απαιτώντας να 

σταματήσει η τελετή. Η κατάπληξη της άφιξης του εκφράζεται 

στο περίφημο Σεξτέτο: «Chi mi frena in tal momento; (Τι με 

συγκρατεί αυτή τη στιγμή;)». Του δείχνουν το συμβόλαιο που 

έχει υπογράψει η Lucia και εκείνος πιστεύει ότι η τελευταία 

τον πρόδωσε. Αφού την κατηγορεί βίαια, καταριέται αυτήν 

και την οικογένεια της και φεύγει. Ο Henry τρέχει πίσω του 

και αρχίζει ένας καυγάς, ο οποίος τελειώνει με πρόκληση για 

μονομαχία που θα γίνει το επόμενο πρωινό. 

ΠΡΑΞΗ 3Η: (Σαλόνι στο κάστρο του Lammermoor.) Η νύφη 

και ο γαμπρός έχουν αποσυρθεί στα δωμάτια τους αλλά το 

γλέντι συνεχίζεται παρά την παρέμβαση του Edgar. Ξαφνικά 

ακούγεται πως η Lucia τρελάθηκε και σκότωσε τον άντρα της, 

ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται η ίδια παραληρώντας 

ανάμεσα στους καλεσμένους. Στη διάσημη Τρελή Σκηνή που 

ακολουθεί η Lucia τραγουδάει πρώτα για τη χαρά της και τον 

αγαπημένο της και έπειτα για τον άθλιο γάμο της. Με το 

τέλος του τραγουδιού της σωριάζεται κάτω νεκρή. 

(Νεκροταφείο.) Εδώ ο Edgar περιμένει τον Henry για τη 

μονομαχία. Μόλις όμως ακούει την καμπάνα του κάστρου να 

χτυπάει πένθιμα και μαθαίνει ότι είναι για τη Lucia, 

αυτοκτονεί. (Mendelsohn, 1998: σελ.160-162) 
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La fille du régiment 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: J.H. Vernoy de Saint-Georges και Fransua Bayard 

3. Είδος: Opera comique 

4. Πράξεις: Δύο 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 11 Φεβρουαρίου 1840, 

Θέατρο Opera-Comique, Παρίσι 

6. Ρόλοι : 

Marie, η «Κόρη του Συντάγματος»…………………………………..Soprano 

Sulpice, λοχίας του Γαλλικού στρατού…………………………….………Bass 

Tonio, ένας Τυρολέζος χωρικός ερωτευμένος με τη Marie……..Tenor 

Μαρκησία του Birkenfeld………………………..…………....…………...Soprano 

Hortensio, μπάτλερ της Μαρκησίας…………………………………………Bass 

Ένας Δεκανέας……………………………………………………………………….…Bass 

Ένας Χωρικός………………………………………………………………………..…Tenor 

Ένας Συμβολαιογράφος..…………………………………(ομιλούμενος ρόλος) 

Δούκισσα του Krakenthorp…………………………………………………Soprano 

 

Στρατιώτες, Χωρικοί, Φίλοι της Μαρκησίας 

 

Τόπος: Βουνά του Τυρόλου, κοντά στα ελβετικά σύνορα 

Χρόνος: 1815, στο τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων 

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 25 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Η Marie βρέθηκε, μικρό κοριτσάκι, από 

κάποιους στρατιώτες που τη μεγάλωσαν. Την υιοθέτησε 

ολόκληρο το σύνταγμα και τώρα ζει ευτυχισμένη 

ακολουθώντας το τύμπανο σε όλους τους ελιγμούς και τις 

μάχες ως vivandiere (μικροπωλήτρια που ακολουθεί το 

στράτευμα πουλώντας τρόφιμα). Είναι ερωτευμένη με τον 

νεαρό τυρολέζο Tonio. Όταν εκείνος μαθαίνει ότι μόνο κάποιο 

μέλος του συντάγματος θα παντρευτεί την Marie, 

κατατάσσεται.  

Η μαρκησία του Birkenfeld όμως ισχυρίζεται πως η Marie 

είναι ανιψιά της και την παίρνει στον πύργο της, σκοπεύοντας 

να την αναθρέψει με τρόπο ταιριαστό στην ευγενή καταγωγή 

της.  

ΠΡΑΞΗ 2Η: Η Marie ζει στον πύργο εδώ και ένα χρόνο, αλλά 

δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα ζωή της, παρότι η 

μαρκησία της εξομολογείται ότι είναι η μητέρα της. 
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 Η νεαρή κοπέλα πρόκειται να παντρευτεί το γιο της 

δούκισσας του Krakenthorp και οι καλεσμένοι στο γάμο 

αρχίζουν να έρχονται. Ωστόσο θυμάται τις ευτυχισμένες 

μέρες που έζησε με τους στρατιώτες.  

Το σύνταγμα έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η μητέρα του 

γαμπρού, η δούκισσα του Krakenthorp, ετοιμάζεται να 

υπογράψει το γαμήλιο συμβόλαιο. Ο Tonio, που έχει 

προαχθεί πλέον σε υπολοχαγό, αποκαλύπτει στην εκλεκτή 

συντροφιά το παρελθόν της Marie. Τα σχέδια για το γάμο 

καταρρέουν και οι καλεσμένοι φεύγουν αγανακτισμένοι. 

Όμως η μαρκησία δίνει τώρα την άδεια, και την ευχή της, στη 

Marie και στον Tonio για να παντρευτούν. (Batta, 2006: 

σελ.128) 

 

La Favorite 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Alphonse Royer και Gustav Vaez 

3. Είδος: Grand opera 

4. Πράξεις: Τέσσερις 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 2 Δεκεμβρίου 1840, 

Θέατρο Opera, Παρίσι 

6. Ρόλοι : 

Alphonse (Alfonso) XI, βασιλιάς της Καστίλης ………………....Baritone 

Fernand (Ferdinand), ένας νεαρός δόκιμος μοναχός………….…Tenor 

Δον Gaspard (Gaspare), αξιωματικός του βασιλιά………………..Tenor 

Balthazar (Baltassare), ηγούμενος στο μοναστήρι του Σαντιάγο του 

Κομποστέλα……………………………………………………………………………....Bass 

Leonor (Leonora) του Γκουθμάν…………………………….…Mezzo-Soprano 

Ines (Inez), έμπιστη της Leonor………………………………………….Contralto 

Hervey, ευγενής της Αυλής…………………………………………..……..Soprano 

 

Αυλικοί, Φρουροί, Καλόγεροι, Κυρίες των τιμών, Ακόλουθοι 

 

Τόπος: Καστίλη, Ισπανία 

Χρόνος: 1340 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 50 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: (Μοναστήρι του Σαντιάγο.) Ο νεαρός δόκιμος 

μοναχός Fernand εξομολογείται στον ηγούμενο πως δεν είναι 

εντελώς ειλικρινής προς τους όρκους του. Λέει ότι το όραμα 
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μίας όμορφης γυναίκας έρχεται συνέχεια στον ύπνο του και ο 

ίδιος αδυνατεί να το αποδιώξει. Ο καλός ηγούμενος 

εκπλήσσεται, αλλά βλέπει ότι ο Fernand είναι ειλικρινής στην 

εξομολόγηση του και τον αποδεσμεύει από τους όρκους του.  

Ο νεαρός ξαναβγαίνει στον κόσμο, όπου οι περιστάσεις τον 

φέρνουν στα τυφλά στο πανέμορφο νησί Λεόν. Εκεί γνωρίζει 

και ερωτεύεται  την Leonor, τη γυναίκα του ονείρου του, χωρίς 

να γνωρίζει ότι η τελευταία είναι η ευνοούμενη (ερωμένη) του 

βασιλιά. Ο Fernand κατατάσσεται στο στρατό με σκοπό να 

ανδραγαθήσει, ώστε να αξίζει το χέρι της Leonor. 

ΠΡΑΞΗ 2Η: (Οι κήποι του παλατιού του Αλκαζάρ.) Ο Fernand 

διακρίνεται στο στρατό και η Leonor, που αγαπάει 

πραγματικά τον νεαρό αξιωματικό, ζητάει από το βασιλιά να 

της δώσει την ελευθερία της. Ο βασιλιάς, όμως, θέλει να την 

κάνει βασίλισσα του. Μπαίνει ο αβάς Balthazar με ένα μήνυμα 

του πάπα, το οποίο αφορίζει το βασιλιά αν δεν ελευθερώσει 

την Leonor σε είκοσι τέσσερις ώρες, καθώς η σχέση του αυτή 

προσβάλει την Εκκλησία. Η Leonor αισθάνεται μεγάλη ντροπή 

που έχει εξαπατήσει τον Fernand. 

ΠΡΑΞΗ 3Η: (Διαμέρισμα στο παλάτι.) Ο βασιλιάς Alphonse 

επιτρέπει να γίνει ο γάμος της Leonor και του Fernand, αλλά 

κρατάει μυστική από τον νεαρό την αλήθεια για τη νύφη. 

Μόνο μετά τη γαμήλια τελετή ο Fernand ανακαλύπτει ότι έχει 

παντρευτεί την ερωμένη του βασιλιά. Γεμάτος θυμό κατηγορεί 

τον βασιλιά, ο οποίος καταλαμβάνεται από τύψεις. Η Leonor 

λιποθυμάει, καθώς ο Fernand ορμάει έξω, χωρίς να 

επιστρέψει ποτέ. 

ΠΡΑΞΗ 4Η: (Κελιά του μοναστηριού.) Ενώ ο Fernand 

ετοιμάζεται να δώσει τους όρκους του, εμφανίζεται η Leonor 

εξουθενωμένη. Η ίδια δεν είχε καμία σχέση με τις 

μηχανορραφίες του βασιλιά και ικετεύει να τη συγχωρήσει. Ο 

έρωτας του Fernand ξαναζωντανεύει, αλλά είναι πολύ αργά. Η 

Leonor πεθαίνει στην αγκαλιά του. (Batta, 2006: σελ.130 και 

Mendelsohn, 1998: σελ.93-95)  
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Roberto Devereux, ossia Il conte di Essex 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Slavatore Cammarano 

3. Είδος: Λυρική τραγωδία 

4. Πράξεις: Τρεις 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 29 Οκτωβρίου 1837, 

Θέατρο San Carlo, Νάπολη 

6. Ρόλοι : 

Elisabetta (Elizabeth), Βασίλισσα της Αγγλίας ………………....Soprano 

Δούκας του Nottingham…………………………………………………...…Baritone 

Sarah, δούκισσα του Nottingham…………………………..Mezzo-Soprano 

Roberto (Robert Devereux), κόμης του Essex………………………....Tenor 

Λόρδος Cecil………………………………………………………………………...…Tenor 

Sir Walter Raleigh……………………………….…………………………….……….Bass 

Ένας παις υπηρέτης…………………………………………………………..……..Bass 

Ένας υπηρέτης του δούκα του Nottingham……………………………..Bass 

 

Αυλικοί, Κυρίες των τιμών, Νεαροί υπηρέτες, Φρουροί, Ακόλουθοι 

του δούκα του Nottingham 

 

Τόπος: Αγγλία 

Χρόνος: 1598 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 10 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: (Ο Roberto πρόκειται να δικαστεί για προδοσία 

στο πρόσωπο της Βασίλισσας.) Η Sarah είναι κρυφά 

ερωτευμένη με τον Roberto, ο οποίος ανταποκρίνεται στα 

αισθήματα της. Η Βασίλισσα καταφθάνει και εκμυστηρεύεται 

στην Sarah την αγάπη της για τον νεαρό κόμη και τους φόβους 

της, όχι για προδοσία, αλλά για απιστία εκ μέρους του. 

Ο Roberto ομολογεί την πίστη του στο πρόσωπο της 

Βασίλισσας, προκειμένου να εξαφανιστεί κάθε υπόνοια 

προδοσίας. Προς στιγμή όμως φαντάζεται ότι η Βασίλισσα 

ξέρει για το δεσμό του με τη Sarah και καταλαμβάνεται από 

φόβο. Συναντάει τον φίλο του, δούκα του Nottingham, και 

εκείνος του εκμυστηρεύεται την υποψία ότι  η σύζυγος του 

Sarah (ο δεσμός του Roberto) τον απατά. O Roberto μένει 

εμβρόντητος από αυτές τις αποκαλύψεις. 

(Στα διαμερίσματα της Sarah στο Nottingham.) Ο κόμης 

καταφθάνει για να επικρίνει την Sarah για το γάμο της με τον 

δούκα του Nottingham. Εκείνη ομολογεί ότι ο θάνατος του 
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πατέρα της, την εξανάγκασε σε ένα γάμο που δεν επιθυμούσε 

και ικετεύει τον Roberto να στραφεί πλέον προς τη Βασίλισσα. 

Ο τελευταίος αποκαλύπτει ότι δεν τρέφει αισθήματα για την 

Elisabetta και βγάζοντας το δαχτυλίδι, που του είχε χαρίσει η 

Βασίλισσα, το πετάει σε ένα τραπέζι. Εν συνεχεία η Sarah του 

δίνει ένα γαλάζιο κεντημένο μαντήλι και εκείνος υπόσχεται να 

το φοράει πάντα κοντά στο μέρος της καρδιάς. 

ΠΡΑΞΗ 2Η: (Στη μεγάλη αίθουσα του Westminster.) Κύριοι 

και Κυρίες της Αυλής συλλογίζονται την τύχη του κόμη: χωρίς 

την παρέμβαση της Βασίλισσας είναι χαμένος.  

Ο λόρδος Cecil μπαίνει στην αίθουσα και αναγγέλλει στη 

Βασίλισσα ότι η απόφαση του συμβουλίου είναι ο θάνατος 

και όλοι περιμένουν την έγκρισή της. Την ίδια στιγμή φθάνει ο 

Raleigh για να πει στη Βασίλισσα ότι όταν ο Roberto 

συνελήφθη, βρέθηκε πάνω του ένα μεταξωτό μαντήλι. Η 

Βασίλισσα αναγνωρίζει το μαντήλι της Sarah. Το ίδιο και ο 

δούκας του Nottingham, ο οποίος είχε έρθει για να ικετεύσει 

για το φίλο του και τώρα αδυνατεί να κρύψει την οργή του.  

Φέρνουν τον Roberto συνοδευόμενο από την φρουρά και 

τότε, μπροστά σε όλους, η Βασίλισσα γεμάτη θυμό δείχνει το 

μαντήλι και κατηγορεί τον κόμη για τα ψέματά του και την 

απιστία του. 

ΠΡΑΞΗ 3Η: (Στα διαμερίσματα της Sarah στο Nottingham.) Η 

Sarah σκοπεύει να επιστρέψει το δαχτυλίδι του Roberto στη 

Βασίλισσα, ικετεύοντας για συγχώρηση. Εμποδίζεται όμως 

από το σύζυγό της, ο οποίος δεν την έχει συγχωρήσει για το 

κρίμα της. 

Η εξέλιξη της υπόθεσης μεταφέρεται στον πύργο του 

Λονδίνου. Εδώ ο Roberto περιμένει με βεβαιότητα τη 

συγχώρηση της Βασίλισσας με την επιστροφή του δαχτυλιδιού 

από τη Sarah. Ωστόσο η πολυπόθητη χάρη δε δίνεται και ένας 

φρουρός πλησιάζει για να οδηγήσει τον Roberto στην 

εκτέλεση της θανατικής του ποινής. 

Η τελευταία σκηνή λαμβάνει χώρα στην αίθουσα του 

θρόνου με την Βασίλισσα - περικυκλωμένη από τις κυρίες των 

τιμών - να περιμένει με ελπίδα να φανεί η Sarah  με το 

δαχτυλίδι.  

Η Sarah καταφθάνει εξουθενωμένη με το πολύτιμο 

δαχτυλίδι. Η Βασίλισσα γεμάτη μεγαλοψυχία διατάζει άρση 

της εκτέλεσης του Roberto, τη στιγμή που μία ομοβροντία 

ακούγεται δίνοντας το σήμα για το θάνατο του άτυχου κόμη. 

Γεμάτη θλίψη η Elisabetta στρέφεται απαρηγόρητη στη Sarah, 
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κατηγορώντας την, τη στιγμή της αφίξεως του δούκα και της 

ομολογίας του ότι ο ίδιος είναι ο ένοχος για την καθυστέρηση 

που στοίχισε τη ζωή του Roberto. Η όπερα τελειώνει με την 

Βασίλισσα να βλέπει οράματα ενός αιματοβαμμένου 

στέμματος, ενός άνδρα να τρέχει στους διαδρόμους του 

παλατιού κρατώντας το κεφάλι του κόμη και τέλος το όραμα 

ενός τάφου να ανοίγει στη θέση του θρόνου της. (Kobbe, 

1997: σελ.202-204) 

 

Don Pasquale 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Giovanni Ruffini και Gaetano Donizetti 

3. Είδος: Opera buffa 

4. Πράξεις: Τρεις 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 3 Ιανουαρίου 1843, 

Θέατρο Italien, Παρίσι 

6. Ρόλοι : 

Δον Pasquale, ένα γεροντοπαλίκαρο………………………………....Bass 

Δρ. Malatesta, φίλος του γιατρός……………………….……...…Baritone 

Ernesto, ανιψιός του δον Pasquale………………………………...…Tenor 

Norina, μία νεαρή χήρα……….………………………………………….Soprano 

Ένας συμβολαιογράφος…………………………………………..……..Baritone 

 

Υπηρέτες (χορωδία) 

 

Τόπος: Ρώμη 

Χρόνος: Αρχές 19ου αιώνα 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 15 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Ο γέρο-εργένης δον Pasquale περιμένει 

ανυπόμονα τον γιατρό Malatesta, ο οποίος έχει υποσχεθεί να 

του βρει νύφη. Ο δον Pasquale θέλει να παντρευτεί για να 

αποκληρώσει τον ανιψιό του. Ο Ernesto απογοητεύεται 

βαθιά. Θέλοντας να βοηθήσει τον Ernesto και τη χήρα Norina, 

με την οποία είναι ερωτευμένος, ο Malatesta καταστρώνει ένα 

σχέδιο: θα παρουσιάσει τη Norina στον δον Pasquale ως την 

ενάρετη αδελφή του, Sofronia, και θα σκηνοθετήσουν έναν 

ψεύτικο γάμο που θα θεραπεύσει τα όνειρα του γέρου για 

έρωτες.  
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ΠΡΑΞΗ 2Η: Ο Ernesto ετοιμάζεται να φύγει ταξίδι. Ο 

Malatesta παρουσιάζει την υποτιθέμενη αδελφή του στον δον 

Pasquale, που γοητεύεται αμέσως από την ομορφιά και τη 

σεμνότητα της «Sofronia» (η οποία έχει κάνει προηγουμένως 

επισταμένες δοκιμές). Γίνεται αμέσως ο γάμος. Ο Ernesto, 

στον οποίο ο γιατρός έχει αποκαλύψει το σχέδιο του, 

προσφέρεται να είναι ο κουμπάρος. Μόλις όμως υπογράφεται 

το συμβόλαιο από τον υποτιθέμενο συμβολαιογράφο, η 

Norina/Sofronia μεταμορφώνεται σε μέγαιρα. Φέρνει τα πάνω 

κάτω στο νοικοκυριό και αρχίζει να σπαταλάει τα χρήματα του 

δον Pasquale. 

ΠΡΑΞΗ 3Η: Στο σπίτι του δον Pasquale έρχονται συνέχεια 

λογαριασμοί και η Norina δοκιμάζει την υπομονή του 

ηλικιωμένου συζύγου της ανακοινώνοντας ότι θα πάει στο 

θέατρο. Όταν ο δον Pasquale τής το απαγορεύει, τον 

χαστουκίζει και ορμάει έξω αφήνοντας επίτηδες να της πέσει 

ένα σημείωμα καθώς φεύγει. Ο ταπεινωμένος δον Pasquale το 

διαβάζει και ανακαλύπτει ότι η «Sofronia» του έχει ένα 

μυστικό ραντεβού. Θέλει να πάρει εκδίκηση με τη βοήθεια 

του Malatesta, αλλά πάνω από όλα θέλει να απαλλαγεί από 

αυτήν την γυναίκα. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν, λέει ο 

Malatesta, εάν συμφωνήσει για το γάμο του Ernesto με τη 

Norina. Ο δον Pasquale δίνει την έγκριση του. Όταν 

αποκαλύπτεται η μηχανορραφία, το μόνο που μπορεί να κάνει 

είναι να τη δεχτεί με καλή καρδιά και να συγχωρήσει και το 

γιατρό και τους ερωτευμένους. (Batta, 2006: σελ.132) 

 

Linda di Chamounix 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Gaetano Rossi 

3. Είδος: Opera semi-seria23 (Batta, 2006: σελ.873 και Ρεντζεπέρη, 2006: 

σελ.5-6) 

4. Πράξεις: Τρεις 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 19 Μαΐου 1842, Θέατρο 

Kärntnertor, Βιέννη 

 

                                                 
23

 Λυρικό είδος που αναπτύχθηκε το 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα στην Ιταλία και προέκυψε από το συνδυασμό 

του σοβαρού με το κωμικό λυρικό στοιχείο. Στη ρομαντική περίοδο (19
ος

 αιώνας) έχει συνήθως 
ποιμενικό χαρακτήρα με βασική ηρωίδα μια χωριατοπούλα, της οποίας η αθωότητα αρχικά 
αμφισβητείται, αλλά στο τέλος αποδεικνύεται περίτρανα.  
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6. Ρόλοι : 

ο Μαρκήσιος του Boisfleury ……………………………………....Baritone 

Carlo, υποκόμης του Sirval…………………………………............…Tenor 

η Μαρκησία του Sirval, η μητέρα του……………..Mezzo-Soprano 

ο Πρόεδρος του χωριού …………………………………………………....Bass 

Pierotto……………………………………………………..………………..Contralto 

Linda…………………….……………………………………………..……….Soprano 

Antonio, ο πατέρας της Linda……………..………………..…….Baritone 

Maddalena, η μητέρα της LInda…………………………………..Soprano 

 

Χωρικοί άνδρες και γυναίκες, Σαβογιάροι24 

 

Τόπος: Chamounix (Σαμονί) και Παρίσι 

Χρόνος: 1760, κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του Λουδοβίκου XV 

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 35 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά: 

 ΠΡΑΞΗ 1Η: [Αγρόκτημα του Antonio στο Chamounix 

(Σαμονί).] Ο γερο-αγρότης και η γυναίκα του είναι 

δυστυχισμένοι, καθώς η μαρκησία του Sirval (Σερβάλ), που 

είναι ιδιοκτήτρια του αγροκτήματος τους, απειλεί να τους 

κάνει έξωση. 

Η κόρη τους η Linda, μια χαριτωμένη κοπέλα, έχει γνωρίσει 

και ερωτευτεί τον Carlo, ένα νεαρό ζωγράφο από το Παρίσι, 

που έχει έρθει στην κοιλάδα να ζωγραφίσει. Έχει ακόμα ένα 

θαυμαστή (η Linda) το μαρκήσιο του Boisfleury 

(Μπουασφλερύ). Ο τελευταίος προσφέρεται να βοηθήσει το 

γηραιό ζευγάρι σ’ αυτή τη δυσκολία, πιστεύοντας ότι μ’ αυτόν 

τον τρόπο θα αποκτήσει την όμορφη Linda.  

Ωστόσο ο πρόεδρος του χωριού υποψιάζεται τα σχέδια του 

μαρκήσιου και συμβουλεύει το ηλικιωμένο ζευγάρι να 

στείλουν τη Linda στο Παρίσι, όπου θα τη φροντίσει ο 

μεγαλύτερος αδελφός του. Η Linda ξεκινάει για το Παρίσι 

έχοντας ως προστάτη τον πιστό Pierotto.     

ΠΡΑΞΗ 2Η: Η Linda χωρίζεται από τον Pierotto και φθάνει 

στο Παρίσι μόνη, ανακαλύπτοντας ότι ο αδελφός του 

προέδρου του χωριού είναι πεθαμένος. 

Ο Carlo όμως (ο ζωγράφος) την έχει ακολουθήσει και της 

αποκαλύπτεται ως ο υποκόμης Σερβάλ, γιος της μαρκησίας 

(που θέλει να κάνει την έξωση) και της ζητάει να τον 

                                                 
24

 Savoyards. Κάτοικοι της περιοχής Savoy (Σαβοΐα) της Γαλλίας. 
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παντρευτεί. Στο μεταξύ την εγκαθιστά σε πολυτελές 

διαμέρισμα, όπου τη βρίσκει ο πιστός Pierotto.  

Στο διαμέρισμα όμως τη βρίσκει και ο πατέρας της, ο 

οποίος έχει καταντήσει ζητιάνος, και αυτή του δίνει χρήματα. 

Αυτός νομίζοντας ότι η κόρη του είναι μία ακόλαστη γυναίκα, 

η οποία ζει χάρη στη γαλαντομία κάποιου πλούσιου εραστή, 

της πετάει στα μούτρα το χρυσάφι και την κατηγορεί πικρά. 

Εν τω μεταξύ η μαρκησία βρίσκει το  γιο της Carlo έτοιμο να 

παντρευτεί τη Linda. Δηλώνει πως αυτός ο γάμος δεν 

πρόκειται να γίνει ποτέ και πως αν ο Carlo δε παντρευτεί την 

κοπέλα που του έχει διαλέξει η ίδια, θα ρίξει τη Linda στη 

φυλακή.  

Ο Carlo προσποιείται ότι υπακούει στην επιθυμία της 

μητέρας του, για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το σχέδιο 

του και να παντρευτεί τη Linda. Η Linda όμως νομίζοντας ότι ο 

Carlo την έχει εγκαταλείψει, χάνει τα λογικά της από θλίψη κι 

απογοήτευση. 

ΠΡΑΞΗ 3Η: Ο Pierotto έχει φέρει τη Linda πίσω στο χωριό 

που γεννήθηκε, όπου και τη βρίσκει ο Carlo. Η Linda δεν τον 

αναγνωρίζει. Ο Carlo της τραγουδάει ένα παλιό γνωστό 

ερωτικό τραγούδι, ελπίζοντας να την ξαναφέρει στα λογικά 

της.  

Η ελπίδα του πραγματοποιείται διότι το τραγούδι πράγματι 

φέρνει τη Linda εντελώς στα λογικά της. Οι ερωτευμένοι είναι 

γεμάτοι χαρά. Η μητέρα του Carlo δίνει την συγκατάθεση της 

για το γάμο του γιου της με τη Linda, το αγρόκτημα 

ξαναδίνεται στους γονείς της κοπέλας και όλα τελειώνουν 

ευτυχισμένα. (Mendelsohn, 1998: σελ.151-153) 

 

Don Sebastian 
 

1. Συνθέτης: Gaetano Donizetti 

2. Λιμπρετίστας: Eugene Scribe 

3. Είδος: Grand opera 

4. Πράξεις: Πέντε 

5. Ημερομηνία και τόπος πρώτης παράστασης: 13 Νοεμβρίου 1843, 

Θέατρο Opera, Παρίσι 

6. Ρόλοι : 

Δον Sebastian, Βασιλιάς της Πορτογαλίας……………………….....Tenor 

Δον Antonio, ο θείος του…………………………………………………...…Tenor 
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Δον Juam de Sylva, ο Μέγας Ιεροεξεταστής………..Basso-Profundo25 

Δον Louis, Ισπανός πρεσβευτής…………………………………………...Tenor 

Camoens, στρατιώτης και ποιητής……………………………….…...…Tenor 

Ben Selim, κυβερνήτης του Fez…………………………….……………….Bass 

Abayaldos, αρχηγός του αραβικού στρατού…………..……..Baritone 

Zayda, η μνηστή του (κόρη του Ben Selim)…….……Mezzo-Soprano 

Δον Henrique Sandoval, υπολοχαγός του δον Sebastian….…..Bass 

 

Κύριοι και Κυρίες της Αυλής, Πορτογάλοι στρατιώτες και ναύτες, 

Άραβες στρατιώτες και γυναίκες, Μέλη της ιεράς εξέτασης  

 

Τόπος: Λισαβόνα και Μαροκινή έρημος 

Χρόνος: 1577 

Διάρκεια παράστασης: 3 ώρες και 7 λεπτά 

 

7. Η υπόθεση συνοπτικά:  

ΠΡΑΞΗ 1Η: Ο Βασιλιάς της Πορτογαλίας δον Sebastian 

ετοιμάζεται για μια σταυροφορία στην Αφρική. Ο θείος του 

δον Antonio, ο οποίος θα ενεργήσει σαν αντιβασιλέας κατά τη 

διάρκεια της απουσίας του, σκοπεύει να μοιραστεί την 

εξουσία με τον μέγα ιεροεξεταστή Juam de Sylva. 

Εν τω μεταξύ ο ιεροεξεταστής είναι φίλα προσκείμενος 

στον Βασιλιά της Ισπανίας, Philip II, και θέλει να τον βοηθήσει 

να σφετεριστεί τον πορτογαλικό θρόνο. 

Τη στιγμή αυτή μπαίνει στην αίθουσα του θρόνου ο 

ποιητής Camoens και αυτοσυστήνεται: ακολούθησε τον Vasco 

da Gama στα ταξίδια του και εμπνεύστηκε για να γράψει την 

συλλογή του Lusiads, η οποία ελπίζει ότι θα φέρει δόξα στην 

αχάριστη πατρίδα του. Ο ίδιος έχει κερδίσει μόνο θλίψη από 

τα ταξίδια και τη συγγραφή των κειμένων του.  

Μία πομπή περνάει εκείνη τη στιγμή, οδηγώντας 

αιρετικούς, καταδικασμένους από την Ιερά Εξέταση σε 

θάνατο. Ανάμεσα τους βρίσκεται και η όμορφη Αφρικανή 

Zayda (κρυφά ερωτευμένη με τον Βασιλιά). Ο Juam de Sylva 

εξηγεί ότι αφού βαπτίστηκε χριστιανή, καταπάτησε τον ιερό 

όρκο που έδωσε να παραμείνει έγκλειστη σε μία γυναικεία 

μονή και γι’ αυτό της αξίζει ο θάνατος. 

Η Zayda αντικρούει τις κατηγορίες εξηγώντας ότι ήθελε 

μόνο να δει τον ηλικιωμένο πατέρα της και την πατρίδα της 

στην Αφρική.  

                                                 
25

 (Μπάσος-Βαθύφωνος) Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τύπο ανδρικής φωνής, καθώς η φωνητική του 
έκταση επεκτείνεται χαμηλότερα από την έκταση ενός κανονικού μπάσου. (από C2 έως C4) 
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Ο Juam de Sylva περιμένει ο Βασιλιάς να εγκρίνει την 

απόφαση της Ιεράς Εξέτασης. Εκείνος όμως με μεγαλοψυχία 

μετατρέπει την καταδικαστική απόφαση για την Zayda σε 

ισόβια εξορία, στην Αφρική, δίπλα στον πατέρα της. 

Το συγκεντρωμένο πλήθος, καθοδηγούμενο από τον 

Camoens, χειροκροτεί με ενθουσιασμό την ετυμηγορία του 

Βασιλιά, τη στιγμή που ο Juam και οι ιεροεξεταστές βράζουν 

από αγανάκτηση.  

Ξημερώνει. Ο Βασιλιάς ζητάει τη θεϊκή ευλογία για αυτή 

την εκστρατεία, ενώ ο μέγας ιεροεξεταστής ορκίζεται, 

παράμερα, ο μονάρχης και οι στρατιώτες του να μη γυρίσουν 

ποτέ από την αφρικανική έρημο.  

ΠΡΑΞΗ 2Η: Με χορούς (μπαλέτο) ένα πλήθος από 

Αράβισσες γυναίκες γιορτάζουν την επιστροφή της Zayda (είχε 

αιχμαλωτιστεί τη στιγμή που θα παντρευόταν τον Άραβα 

πολεμιστή Abayaldos). Ωστόσο η καρδιά της Zayda είναι 

ακόμα δοσμένη στον Βασιλιά Sebastian. Ο πατέρας της, Beni 

Salem, γνωρίζει ότι η κόρη του δε τρέφει πλέον αισθήματα για 

τον Abayaldos, αλλά την πιέζει να δεχτεί τη φιλοξενία του 

νεαρού πολεμιστή. 

Την επόμενη μέρα διεξάγεται μια σκληρή μάχη, όπου οι 

Άραβες νικούν τους Πορτογάλους χριστιανούς. Στη 

πανωλεθρία που ακολουθεί ο δον Sebastian προσπαθεί να 

σώσει τον Camoens (καθώς έχει υποσχεθεί να τον 

προστατεύει). Ο φίλος του Βασιλιά, Sandoval, προσποιείται 

τον δον Sebastian ενώ πεθαίνει (για να τον σώσει). Την ίδια 

στιγμή η Zayda βρίσκει τον Βασιλιά και τον πείθει να τον 

βοηθήσει. Ομολογούν και οι δύο τον κρυφό έρωτα τους και ο 

δον Sebastian υπόσχεται να την κάνει Βασίλισσα του. 

Οι Άραβες εξακολουθούν να σκοτώνουν τους επιζώντες. Η 

Zayda παζαρεύει με τον Abayaldos: θα τον παντρευτεί αν 

αφήσει τους αιχμαλώτους να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ο 

τελευταίος δέχεται τους όρους της και ο Βασιλιάς μαζί με τους 

υπόλοιπους αιχμαλώτους επιστρέφουν στην Πορτογαλία. Πριν 

φύγει, ο Βασιλιάς ικετεύει με τη Zayda το Θεό, να τους 

επιτρέψει να ξαναϊδωθούν.   

ΠΡΑΞΗ 3Η: O Abayaldos έρχεται ως πρεσβευτής στην 

Πορτογαλία κάνοντας πρόταση ειρήνης. Η Zayda βρίσκεται 

στη συνοδεία του. Εκείνος γνωρίζει πως δεν έχει κερδίσει την 

καρδιά της, ενώ η τελευταία του ζητά να τη σκοτώσει (αν αυτό 

είναι που επιθυμεί).  
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Ο Βασιλιάς συναντιέται με τον Camoens και αναγνωρίζουν 

ο ένας τον άλλο. Εν συνεχεία ο πρώτος εξηγεί στο δεύτερο ότι 

ο άπληστος θείος του σφετερίστηκε το θρόνο του, 

πιστεύοντας πως είναι νεκρός. Ένα πένθιμο εμβατήριο 

ακούγεται με τέλεια υποκρισία. Ο δον Antonio θρηνεί τον 

«θάνατο» του ανιψιού του. Όταν ο Camoens διαταράσσει την 

πομπή, ο δον Juam τον συλλαμβάνει. Ο δον Sebastian 

παρεμβαίνει και αποκαλύπτει την ταυτότητα του. 

Επευφημείται από το πλήθος, αλλά ο Abayaldos ορκίζεται ότι 

έθαψε τον αληθινό βασιλιά. Ο δον Juam καλεί τον Βασιλιά να 

παρουσιαστεί μπροστά στην Ιερά Εξέταση, ενώ ο Abayaldos 

προειδοποιεί την Zayda ότι θα εποπτεύει κάθε της κίνηση.  

ΠΡΑΞΗ 4Η: Μέλη της Ιεράς Εξέτασης ορκίζονται να 

διαφυλάξουν τα μυστικά της. Ο δον Juam υποκρίνεται πως δεν 

αναγνωρίζει τον Βασιλιά. Η Zayda καταφθάνει προς 

υπεράσπιση του, παρόλο που ο δον Sebastian της λέει να 

σιωπήσει. Όταν αποκαλύπτει πως αυτή έσωσε τη ζωή του 

Βασιλιά, ο δον Juam το δέχεται ως βλασφημία, δίνοντας το 

σήμα για την έναρξη ενός εντυπωσιακού σεπτέτου. Η Zayda 

βρίσκεται σε απόγνωση και απελπισία. Ο δον Juam την 

κατηγορεί ως αποστάτισσα και την καταδικάζει σε θάνατο 

στην πυρά. Από την άλλη μεριά ο Abayaldos την απορρίπτει 

ως μία ασεβή επίορκος και την καταριέται. Η Zayda πλέον 

οργισμένη τους αψηφά όλους. 

ΠΡΑΞΗ 5Η: Ο δον Juam μαθαίνει ότι οι Ισπανοί θα 

βρίσκονται στα τείχη της πόλης το βράδυ. Του έχουν 

υποσχεθεί εξουσία και δύναμη, αν καταφέρει να παραδώσει 

το θρόνο στον βασιλιά της Ισπανίας.  

Με εκπληκτικό κυνισμό, ο δον Juam προσφέρεται να 

συγχωρήσει την Zayda και να σώσει τη ζωή του Βασιλιά, εάν ο 

τελευταίος συμφωνήσει να παραιτηθεί από το αξίωμα του. 

Η Zayda είναι έτοιμη έως χαρούμενη να πεθάνει για τον 

Βασιλιά. Ο τελευταίος αρνείται να παραιτηθεί από το θρόνο, 

προκειμένου να σώσει τη ζωή του κατά αυτόν τον ατιμωτικό 

τρόπο. Αυτός και η Zayda συμφωνούν να πεθάνουν μαζί. 

Παρόλα αυτά όταν ο δον Sebastian μαθαίνει ότι η Zayda θα 

πεθάνει αν αρνηθεί να υπογράψει την παραίτηση του, 

συναινεί σε όλα αυτά. 

Ο Camoens όμως έχει στρατολογήσει ναύτες για να σώσει 

τους δύο ερωτευμένους από τον πύργο της φυλακής. 

Ωστόσο ο Abayaldos και o δον Antonio γνωρίζουν για την 

συνομωσία του Camoens. Επιτρέπουν στους δύο 
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φυλακισμένους να το σκάσουν, μόνο και μόνο για να τους 

αιχμαλωτίσουν αργότερα και να τους εκτελέσουν. Τα άψυχα 

σώματα τους ρίχνονται στη θάλασσα.  

Ο δον Antonio θεωρεί πως είναι πλέον βασιλιάς, αλλά ο 

μέγας ιεροεξεταστής του δείχνει την παραίτηση του δον 

Sebastian (για την άνοδο στο θρόνο του Philip της Ισπανίας) 

και τον αφήνει εμβρόντητο. (Kobbe, 1997: σελ.212-214) 
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5. Κεφάλαιο πέμπτο.  

Συμπεράσματα 
 

Βαίνοντας στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα για τον συνθέτη: 

- Από τις εικοσιεννέα (29) σοβαρές όπερες που συνέθεσε, οι πιο δημοφιλείς 

εξακολουθούν να είναι οι Anna Bolena, Lucrezia Borgia, και Lucia di 

Lammermoor. 

- Από τις είκοσι (20) κωμικές του όπερες (opere buffe και opéras comiques), οι πιο 

διάσημες είναι οι L’ elisir d’ amore, La Fille du Regiment και Don Pasquale. 

- Από τις τρεις (3) grande opéras του, οι πιο γνωστές είναι οι La Favorite και Don 

Sebastian. 

- Η πιο αξιόλογη opera semi-seria θεωρείται η Linda di Chamounix. 

- Η θεματολογία των όπερων αντλήθηκε ως επί το πλείστον από μυθιστορήματα 

των Γουόλτερ Σκοτ (Sir Walter Scott, 1771-1832), Βίκτορος Ουγκό (Victor Hugo, 

1802-1885), Αλεξάνδρου Δουμά (Alexander Dumas, 1802-1870) καθώς και των 

συγχρόνων τους, από θεατρικά έργα διάσημων συγγραφέων όπως ο Εζέν Σκριμπ 

(Eugène Scribe, 1791-1861), από διάφορα σημαντικά ιστορικά γεγονότα (π.χ. ο 

θάνατος της Άννας Μπολέυν) και τέλος από ελληνορωμαϊκούς μύθους. 

- Ο Gaetano Donizetti έμεινε γνωστός για την ανεξάντλητη, πηγαία μουσική του 

έμπνευση και παραγωγικότητα, καθώς και για την ικανότητα να συνθέτει 

μελωδίες εύρωστες, πλούσιες σε συναισθήματα, οι οποίες σε συνδυασμό με τα 

διάφορα μουσικά του τεχνικά μέσα (έμφαση στα χορωδιακά μέρη,  στα 

φωνητικά σύνολα, στην aria cavatina και σε υπαινικτικά, για την πλοκή, ρυθμικά 

σχήματα – όπως την ατμόσφαιρα του έργου και τα συναισθήματα των ηθοποιών) 

χαράζονταν ανεξίτηλα στη μνήμη του ακροατή. 

Conclusion 
 

Completing this scientific research, I consider that these are my final inferences 

about the compositor: 

- From his twenty-nine (29) opere serie the most popular, that still exist in the 

classical repertoire, are Anna Bolena, Lucrezia Borgia, and Lucia di Lammermoor. 

- From his twenty (20) comic operas (opere buffe and opéras comiques) it is 

believed that the most famous are L’ elisir d’ amore, La Fille du Regiment and Don 

Pasquale. 

- As regard his grande opéras the most known are La Favorite and Don Sebastian. 

- Linda di Chamounix is considered as his most remarkable semi-seria opera. 
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- The librettos were inspired mainly from the novels of Victor Hugo (1802-1885), 

Alexander Dumas (1802-1870), Sir Walter Scott (1771-1832) and other writers of 

that period. Ideas for the plots were also taken from theatrical works of famous 

authors, like Eugène Scribe (1791-1861). Important historical events (for example 

death of Anne Boleyn) and ancient Greek-Roman myths were used also as 

material for the operas. 

- Gaetano Donizetti became especially known for his inexhaustible, spontaneous 

musical inspiration and creativity. Specifically, he had the ability of composing 

well-shaped melodies, rich in emotions, which combined with his musical 

contrivances (by emphasizing in the choral parts, the vocal ensembles, the 

cabaletta arias and allusive rhythmical shapes for the opera’s plot – such as the 

atmosphere of the work and the actors feelings), were printed indelibly on the 

listener’s memory. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Beverly Sills (1929-2007) στο ρόλο της Elisabetta. 

Από την όπερα Roberto Devereux το 1970,  

στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. 

Μουσική διεύθυνση: Julius Rudel (1921-2014) 

 

 

 

(Από την ίδια όπερα) Ο Placido Domingo 

(1941-) στο ρόλο του Roberto. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μαρία Κάλλας (1923-1977) στο ρόλο 

της Anna Bolena. Από την όπερα Anna 

Bolena το 1957, στη Σκάλα του 

Μιλάνου. Μουσική διεύθυνση: 

Gianandrea Gavazzeni (1909-1996). 

Σκηνοθεσία: Luchino Visconti (1906-

1976). 
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 Η Joan Sutherland (1926-2010) στο ρόλο της Lucia. Από την όπερα 

Lucia di Lammermoor το 1963, στη Φιλαδέλφεια. Μουσική 

διεύθυνση: Leopold Stokowski (1882-1977). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Η Alexandra von der Weth (1968-) στο ρόλο της Lucia. 

Από την όπερα Lucia di Lammermoor, το 1999 στο 

θέατρο του Duisburg. Μουσική διεύθυνση: Francesco 

Corti. Η νεαρή υψίφωνος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό 

ως η ιδανική ενσάρκωση της Lucia, όχι μόνο για την 

κρυστάλλινη φωνή και τη γοητευτική εμφάνιση της, 

αλλά και για την πειστικότατη υποκριτική της στο ρόλο.     
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Η Natalie Dessay (1965-) 

στο ρόλο της Lucia. 2007, 

Metropolitan Opera, Νέα 

Υόρκη. Μουσική 

διεύθυνση: James Levine. 

 

 

Ο Luciano Pavarotti (1935-

2007) στο ρόλο του 

Nemorino. Από την όπερα 

L’elisir d’amore το 1998, 

στη Metropolitan Opera. 

Μουσική διεύθυνση: 

Maurizio Benini (1968-). O 

Pavarotti ήταν ο ιδανικός 

Nemorino, καθώς μετέδιδε 

με τη χρυσή φωνή του τη 

ζέστη του ιταλικού ήλιου. 

Τραγουδούσε τις λαϊκότροπες μελωδίες του ρόλου του Nemorino με ανεπανάληπτη 

φυσικότητα. 

 

 

 

 

 

  

 

(Από την ίδια όπερα) Η Ruth Ann Swenson 

στο ρόλο της Adina. 
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Ο Roberto Alagna (1963-) και η Angela 

Gheorghiu (1965-) στο ρόλο του Nemorino 

και της Adina αντίστοιχα. Από την όπερα 

L’elisir d’amore το 1995, στην Εθνική 

όπερα της Λυόν. Μουσική διεύθυνση: 

Evelino Pidò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Edita Gruperova στο ρόλο της 

Marie. Από την όπερα La fille du 

regiment το 1988, στην Όπερα της 

Ζυρίχης. Μουσική διεύθυνση: 

Marcello Pani. Για το κορυφαίο 

σημείο της όπερας ο σκηνοθέτης 

δημιούργησε μια πολύ 

επιμελημένη σκηνική σύνθεση 

που θυμίζει ιστορικό πίνακα. 
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Ο Alfredo Kraus (1927-1999) και η June 

Anderson (1952-) στο ρόλο του Tonio και 

της Marie αντίστοιχα. Από την όπερα La 

fille du regiment το 1986, στην Εθνική 

όπερα του Παρισιού (Opéra). Μουσική 

διεύθυνση: Bruno Campanella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Elena Brilova και ο Ludwig 

Grabmayer στους ρόλους των 

Norina και Malatesta αντίστοιχα. 

Από την όπερα Don Pasquale το 

1998, στο Ντύσσελντορφ. 

Μουσική διεύθυνση: Francesco 

Corti. Ο Malatesta δίνει στη 

Norina τις τελευταίες οδηγίες 

πριν επιχειρήσει την 

«παράσταση» της. 
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Η Edita Gruperova (1946-) στο 

ρόλο της  Maria Stuarda. Από 

την όπερα Maria Stuarda το 

1985, στη Βιέννη. Μουσική 

διεύθυνση: Adam Fischer. 

Η Luciana Serra (1946-) στο ρόλο της Anna Bolena. 

   

Η Luciana Serra στο ρόλο της Madama Gilda. 

Από την όπερα L'ajo nell'imbarazzo το 1984, 

στο Τορίνο. Μουσική διεύθυνση: Bruno 

Cambanella (1943-) 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

Η Diana Damrau (1971-) στο ρόλο της Linda και ο Juan Diego 

Flórez (1973-) στο ρόλο του Carlo. Από την όπερα Linda di 

Chamounix, το 2011. Μουσική διεύθυνση: Marco Armiliato. 
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Η Renée Fleming (1959-) στο ρόλο 

της Lucrezia Borgia. Από την 

ομώνυμη όπερα το 2011, στη San 

Francisco Opera. Μουσική 

διεύθυνση: Riccardo Frizza (1971-). 
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