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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι περισσότερες σοπράνο στον κόσμο έχουν την επιθυμία να ερμηνεύσουν μία από 

τις εμβληματικές ηρωίδες  του Puccini κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Ο διάσημος 

συνθέτης του οπερατικού ρεπερτορίου είχε την τάση να επιλέγει ηρωίδες και όχι ήρωες ως 

πρωταγωνιστές στις όπερές του. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την πιθανή σύνδεση μεταξύ 

της επιλογής του να δημιουργεί γυναικείες μορφές και του περιβάλλοντός του. Θα εξετάσει  

επίσης και τη σχέση μεταξύ αυτών των μορφών και των γυναικών της εποχής. Για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων η εργασία περιλαμβάνει μία ανασκόπηση της ζωής του 

συνθέτη, δίνοντας στοιχεία τόσο για την καριέρα όσο και την προσωπική του ζωή. Η εργασία 

χωρίζεται χρονολογικά σε κεφάλαια με γνώμονα τις όπερες του. Κάθε κεφάλαιο περιέχει 

βιογραφικά στοιχεία, στοιχεία για την εκάστοτε όπερα, τη σύνοψη της και μία 

προσωπογραφία της κεντρικής ηρωίδα της. 

 

ABSTRACT 

Most of the sopranos around the world have the desire to perform one of Puccini’s 

emblematic heroines. The famous composer of the operatic repertoire had the tendency to 

choose heroines and not heroes as protagonists in his operas. The present thesis will consider 

the potential connection between his choice to create female forms and his environment. It 

will also consider the relation between these forms and the women of the era. To achieve the 

above goals, the thesis includes a review of the composer's life, giving details of both his 

career and his personal life. The thesis is chronologically divided into chapters based on his 

operas. Each chapter contains biographical data, details of each opera, its summary and a 

portrait of its central heroine. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σημαντική είναι αναμφισβήτητα η συμβολή του Giacomo Puccini στην Ιταλική 

όπερα. Πρόκειται για έναν άνδρα που “κατά δική του παραδοχή είχε περισσότερη καρδιά 

παρά μυαλό”1. Οι όπερές του χαρακτηρίζονται από πάθος, αισθησιασμό και τρυφερότητα, με 

στόχο του συνθέτη να αγγίζει πάντα τα συναισθήματα των θεατών, κάνοντάς τους να 

συμπάσχουν με τους ήρωές του. Ο συνθέτης χάρισε στους ακροατές υπέροχες μελωδίες, 

παθιασμένες δραματικές γραμμές και ποικίλα ηχοχρώματα από τις ορχήστρες του2. 

Ο Puccini είναι επίσης γνωστός για τη συμβολή στον βερισμό3. Επίσης μπορούμε να 

δούμε στοιχεία εξωτισμού στις όπερες Madama Butterfly, La fanciulla del West και 

Turandot. 

Ο Giacomo Puccini είχε μια εμμονή με τους γυναικείους χαρακτήρες στα έργα του. 

Σε όλες του τις όπερές του υπάρχει μία τουλάχιστον πρωταγωνιστική  γυναικεία  μορφή, η 

οποία κυριαρχεί στην υπόθεση του έργου4, όπως υπάρχει πάντα και στη ζωή του. 

Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, η Ιταλία ενοποιείται και 

οργανώνεται σε ένα ενιαίο κράτος. Η αστική τάξη που κυριαρχεί την εποχή αυτή θέλει τη 

γυναίκα τέλεια· ευγενική, καλόκαρδη, κομψή, ταπεινή, αλτρουίστρια, οικονόμα κ.ά.. Πολλά 

πρέπει είναι τα προτερήματα της γυναίκας, η οποία μένει στο σπίτι και προσπαθεί να φανεί 

όσο το δυνατό πιο χρήσιμη στον άντρα που τη συντηρεί5 . Την ίδια εποχή όμως εμφανίζονται 

στην Ευρώπη και στην Αμερική πολλά γυναικεία κινήματα που ζητούν δικαιώματα πάσης 

φύσεως. Τα κινήματα της Αγγλίας και της Γαλλίας θα ακολουθήσει και η Ιταλία με 

                                                
1 Mosco Carner, Puccini: a Critical Biography (New York: Alfred A. Knopf, 1959), 229. 

2 ibid, 231. 

 
3 Ιταλικό κίνημα αντίστοιχο του ρεαλισμού και του νατουραλισμού στη λογοτεχνία, Ulrich Michels, 

Άτλας της μουσικής:τόμος II, Trans. Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (Ι.Ε.Μ.Α.) (Αθήνα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995),443. 

 
4  Εξαίρεση ίσως  αποτελεί το Gianni Schicchi, όπου και πάλι βέβαια η Lauretta καταφέρνει να κλέψει 

τις εντυπώσεις παρ' ότι  δεν συμμετέχει πολύ στη δράση. 

 
5 Shinobu Yoshida, ” MODELING HEROINES FROM GIACOMO PUCCINI’S OPERAS” ( PhD 

diss., University of Michigan, 2011), 36-40. 
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οργανωμένα φεμινιστικά κινήματα, που θα ασχοληθούν κυρίως με τη μόρφωση των 

γυναικών και τα οικογενειακά δικαιώματα6. 

Η εργασία αυτή περιγράφει με χρονολογική σειρά τη ζωή του συνθέτη, δίνοντας 

έμφαση σε στοιχεία γύρω από τις όπερές του και τις γυναίκες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στη ζωή του. Γίνεται μια περίληψη της υπόθεσης της κάθε όπερας, καθώς και μία 

σκιαγράφηση των πρωταγωνιστριών σε κάθε μία από αυτές. Στόχος της εργασίας είναι να 

διερευνηθεί η όποια σχέση της επίμονης επιλογής του συνθέτη να δημιουργεί γυναικείους 

ρόλους με το περιβάλλον στο οποίο ζει, αλλά και τη σχέση των ηρωίδων του με τις γυναίκες 

της εποχής. 

Η διερεύνηση του θέματος βασίζεται στα βιβλία των Michele Girardi7, Mary Jane 

Phillips- Matz8  και Mosco Carner9 που περιγράφουν τη ζωή του συνθέτη και δίνουν 

πληροφορίες για τα έργα του. Επίσης υλικό αντλείται και από τη διδακτορική εργασία του 

Shinobu Yoshida10, στο πανεπιστήμιο του Michigan, στην όποια ο συγγραφέας προτείνει 

έναν τρόπο κατηγοριοποίησης των γυναικείων χαρακτήρων του Puccini, με βάση τρεις 

τύπους γυναικείων χαρακτήρων που εμφανίζονται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου 

αιώνα, στην κοινωνία, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την τέχνη. 

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, προσδιορίζεται ως πρώτος τύπος αυτός της 

συναισθηματικής ηρωίδας (sentimental heroine), έναν χαρακτήρα που ταιριάζει μ' αυτόν της 

ηρωίδας του Puccini, αλλά και με τους χαρακτήρες στις αισθηματικές νουβέλες (sentmental 

nouvelle) του 18ου αι.. Η συναισθηματική ηρωίδα είναι ο τύπος της καθώς πρέπει γυναίκας 

για την κοινωνία της εποχής.  

Δεύτερος ορίζεται ο τύπος της μοιραίας γυναίκας (famme fatale). Ο τύπος αυτός 

εμφανίζεται ήδη από τη Βίβλο αν και σαν όρος εμφανίζεται το 19ο αι.. Η μοιραία γυναίκα 

χρησιμοποιεί τη σεξουαλικότητά της για να παρασύρει το ανδρικό φύλο στην καταστροφή, 

είναι σαδιστική, απόμακρη, βίαιη και αποτελεί τη σεξουαλική φαντασίωση κάθε άντρα. Η 

                                                
6 Miguel Malagreca, "Lottiamo Ancora: Reviewing One Hundred and Fifty Years of Italian Feminism," 

Journal of International Women's Studies 7, No.4 (May 2006): 70-74. 

 
7 Michele Girardi, Puccini: His International Art (Chicago: University of Chicago Press, 2000) 
 
8 Mary Jane Phillips-Matz, Puccini: A Biography (Boston: Northeastern University Press, 2002) 

 
9 Mosco Carner, Puccini: a Critical Biography (New York: Alfred A. Knopf, 1959) 

 
10 Shinobu Yoshida, “MODELING HEROINES FROM GIACOMO PUCCINI’S OPERAS,” (PhD 

diss., University of Michigan, 2011) 
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μοιραία γυναίκα συχνά συνδέεται με το κίνημα του εξωτισμού που είναι δημοφιλές τον 19ο 

αι.. Ο τύπος αυτός μπορεί να συνδεθεί και με τα γυναικεία κινήματα που εμφανίζονται σε 

Αμερική και Ευρώπη και ζητούν δικαιώματα πάσης φύσεως, μεταξύ αυτών και σεξουαλικής 

απελευθέρωσης, καταρρίπτοντας έτσι την εικόνα της "γυναίκας του σπιτιού" και απειλώντας 

την ανδρική κυριαρχία. 

Ως τρίτος και τελευταίος τύπος ορίζεται αυτός της νέας γυναίκας (new woman). 

Εμφανίζεται στη δυτική κουλτούρα στα τέλη του 19ου αι. με αρχές του 20ου. Η νέα γυναίκα 

είναι εξίσου απειλητική με τη μοιραία γυναίκα όχι όμως λόγω της εμφάνισής της, αλλά 

κυρίως για κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Η νέα γυναίκα ενδιαφέρεται για τα δικαιώματά της 

και επιζητά ισότητα με τους άντρες. Ταυτίζεται έτσι περισσότερο με τον όρο του φεμινισμού. 

Στη διδακτορική αυτή εργασία, ο συγγραφέας προτείνει τη δημιουργία ενός τριγώνου 

με τους τρεις παραπάνω τύπους, όπου μπορεί κανείς να τοποθετήσει μία ηρωίδα και να τη 

μετακινεί προς τον τύπο στον οποίο προσομοιάζει κάθε φορά καθώς η όπερα εξελίσσεται. 

Για παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε την Anna από την πρώτη όπερα, το  Le Villi. Η Anna 

ξεκινά σαν συναισθηματική ηρωίδα και καταλήγει ως μοιραία γυναίκα που σκοτώνει τον 

αγαπημένο της για να τον εκδικηθεί. 
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1.Η αρχή της ζωής του Puccini 

 

1.1 Γέννηση, παιδική ηλικία, πρώτες σπουδές  

Ο Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, όπως είναι 

ολόκληρο το όνομά του, γεννιέται στις 22 Δεκεμβρίου του 1858 στη Lucca, στην Τοσκάνη 

της Ιταλίας. Γεννιέται και μεγαλώνει στο σπίτι της οικογένειας στη Via di Poggio. Το μεγάλο 

όνομά αυτό δόθηκε στο νέο μέλος της οικογένειας και πρώτο αγόρι, προηγήθηκαν πέντε 

κόρες, για να τιμήσει τους μουσικούς προγόνους του11. Γονείς του είναι η Albina Magi, 

γόνος μίας εξέχουσας τοπικής οικογένειας, και ο περίπου 18 χρόνια μεγαλύτερος σύζυγός 

της Michele. Ο Michele ήταν δάσκαλος, συνθέτης και οργανίστας. Συνέθετε κυρίως 

θρησκευτική μουσική, ήταν μαέστρος στο Cappella Municipale και από το 1857 ήταν και 

διευθυντής στο Istituto  Musicale Pacini. Έχει γράψει επίσης κείμενα για την αρμονία και την 

αντίστιξη. Κάποιοι από τους μαθητές του είναι ο Alfredo Catalani καθώς και ο μικρός 

αδερφός της συζύγου του Fortunato Magi. 

Στις 23 Ιανουαρίου του 1864 ο Michele πεθαίνει, αφήνοντας την Albina με επτά 

παιδιά και έγκυο στο ένατο παιδί της12. Με το θάνατο του πατέρα του ο μόλις πέντε ετών 

τότε Giacomo επωμίζεται, όπως είθισται την εποχή αυτή, το βάρος της συνέχειας της 

μουσικής οικογενειακής παράδοσης. Στο μεταξύ τα καθήκοντα του νεκρού Michele  

αναλαμβάνει ο Fortunato Magi, μέχρι ο ανιψιός του να είναι σε ηλικία να αναλάβει ο ίδιος.  

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας γίνεται δύσκολη με το θάνατο του Michele 

αλλά και της μητέρας του, Angela Cerù, ένα χρόνο αργότερα. Η Albina μένει μόνη, χωρίς 

βοήθεια για να μεγαλώσει τα παιδιά της, καθώς επίσης κανένα από αυτά δεν είναι αρκετά 

μεγάλο για να τη βοηθήσει. Παρόλη την δυσχέρεια η Albina καταφέρνει να τους παρέχει μια 

καλή εκπαίδευση και να διατηρήσει το κύρος της οικογένειας. Οι ελπίδες όμως όλης της 

οικογένειας, και ειδικά της μητέρας του, πέφτουν στο νεαρό Giacomo. Ο Giacomo όμως, 

παρά τις επίμονες προσπάθειες της δεν είναι ιδιαίτερα υπομονετικός με το σχολείο. Οι 

δάσκαλοί του δεν έχουν να πουν καλά λόγια γι’ αυτόν, ενώ τη σχολική χρονιά 1871-1872 

αποτυγχάνει στις εξετάσεις με αποτέλεσμα να επαναλάβει τη χρονιά. Το γεγονός ότι έπρεπε 

                                                
11 Giacomo Puccini (1712-1781), Antonio Benedetto Maria Puccini (1747-1832), Domenico Vincenzo 

Maria Puccini (1772-1815), Michele Puccini (1813-1864) 

 
12 Τα παιδιά της οικογένειας με φθίνουσα σειρά χρονολογίας γέννησης είναι: η Otilia (1851), η 

Tomaide (1852), η Temi ή Zemi (1853, πέθανε περίπου ενός έτους), η Nitteti (1854), η Iginia (1856), ο 

Giacomo (1858), η Ramelde (1859), η Macrina (1862) και ο Michele (1864) 
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να επαναλάβει τη χρονιά, ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό για την εποχή. Ενώ οι περισσότεροι 

γονείς πιθανά θα σταματούσαν να παρέχουν κάποια παραπάνω μόρφωση για τα παιδιά τους, 

η δική του μητέρα επιμένει σθεναρά να δει το γιο της στη θέση που θα έπρεπε ως συνέχεια 

του πατέρα του. 

Η μουσική του εκπαίδευση ξεκινά στο πλευρό του θείου του στο Istituto. Θείος και 

ανιψιός δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, με τον πρώτο να θεωρεί ότι ο Giacomo δεν έχει 

θέση εκεί. Για άλλη μια φορά η Albina συνεχίζει να υποστηρίζει το γιο της, εξασφαλίζοντας 

την παραμονή του στο Istituto, αλλάζοντας όμως λόγω των συνθηκών δάσκαλο. Την 

εκπαίδευση του αναλαμβάνει τώρα ο επίσης μαθητής του πατέρα του Carlo Angeloni. Στο 

πρόσωπο του Angeloni, ο Giacomo βρίσκει έναν πιο ταιριαστό δάσκαλο και οι επιδόσεις του 

βελτιώνονται. Ίσως ο Angeloni να παίζει σημαντικό ρόλο στην αδυναμία του Giacomo για 

την όπερα, αφού και ο ίδιος τρέφει μεγάλη αγάπη γι’ αυτή. Το 1876 πηγαίνει στην Pisa με 

μερικούς φίλους  για να παρακολουθήσει μια παράσταση της Aida του Verdi. Η παράσταση 

φαίνεται πως ενθουσίασε το συνθέτη, και συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αγάπη του για το 

είδος. Μετά από πίεση που δέχεται από τη μητέρα του, λαμβάνει μέρος σ’ ένα διαγωνισμό το 

1877, με θέμα καντάτα για σόλο φωνή και χορωδία σε πατριωτικό κείμενο. Η προσπάθεια 

αυτή αποδείχτηκε αποτυχημένη, καθώς δεν ενθουσίασε το κοινό. Οι πρώτες συνθέσεις του 

με απήχηση στον κόσμο ήταν θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως το μοτέτο Plaudite populi, ένα 

Credo και η λειτουργία Messa a quatro voci con orchestra  Το 1878 προσλαμβάνεται ως 

πιανίστας στο καζίνο, στο Bagni της Lucca, καθώς κα ως οργανίστας σε μία εκκλησία εκεί.  

Είναι πλέον καιρός για το Giacomo να περάσει σε ανώτερες σπουδές έξω από τη Lucca. Η 

Albina είναι αυτή που θα ψάξει και πάλι κάθε μέσο για να προωθήσει το γιο της. Τελικά, 

καταφέρνει να του εξασφαλίσει μία υποτροφία από τη βασίλισσα Margherita, ενώ δέχτηκε 

να βοηθήσει οικονομικά και ο Dr. Nicolao Cerù, συγγενής από την οικογένεια της γιαγιάς 

του13. 

 

1.2 Σπουδές στο Μιλάνο  

Ο Giacomo φτάνει στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 1880. Γίνεται δεκτός στο 

κονσερβατόριο, με βαθμό εισαγωγής 8,38 και ξεκινά να φοιτά στην τάξη του Antonio 

Bazzini. Μέντοράς του όμως, θα γίνει ο  Amilcare Ponchielli, επίσης καθηγήτης του στο 

                                                
13 Michele Girardi, Puccini: His International Art (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 1-4. 

και Mary Jane Phillips-Matz, Puccini: A Biography (Boston: Northeastern University Press, 2002), 3-17. 
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κονσερβατόριο. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί σε αντίθεση με το Bazzini, που συνθέτει κυρίως 

συμφωνική μουσική, ο Ponchielli ασχολείται με τη μουσική της σκηνής, έχοντας στο 

δυναμικό του μπαλέτα αλλά και τέσσερις όπερες, με γνωστότερη τη La Gioconda.  

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευσή του παίζει και ο Amintore Galli, που του διδάσκει ιστορία 

και φιλοσοφία της μουσικής. Από τον Galli ο Puccini μαθαίνει τόσο για την γαλλική μουσική 

όσο και για την αισθητική του Wagner.  

Πηγαίνοντας στο Μιλάνο, ο Giacomo βρίσκει υποστήριξη και φιλία στο πρόσωπο 

πολλών συμπατριωτών του, όπως ο Carlo Biangini και ο Alfredo Catalani14.  Τις μέρες του 

τις περνά με διάβασμα των μαθημάτων του, πιάνο, μαθήματα στο κονσερβατόριο,  

επισκέψεις στη Galleria Vittorio Emanuele και προσπάθειες να ακούσει και να διαβάσει, όσο 

περισσότερη μουσική μπορεί. Επισκέπτεται συχνά πολλά μικρά θέατρα στο Μιλάνο, τα 

οποία έχουν φθηνότερη είσοδο, ενώ όσες φορές του το επιτρέπουν τα οικονομικά του, ή με 

τη βοήθεια κάποιων ταξιθετών, επισκέπτεται το La Scala. Ωστόσο στο Giacomo  λείπει το 

σπίτι του και η οικογένειά του. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες για τη ζωή του, γίνονται γνωστές 

από την αλληλογραφία που έχει με τη μητέρα του, αλλά και την αδερφή του Ramelde, με την 

οποία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα κοντά. Η μητέρα του συνεχίζει να ασχολείται ιδιαίτερα 

μαζί του, έρχεται σε επαφή με τους δασκάλους του και ζητά να βοηθήσουν το γιο της. Η 

σχέση μητέρας και γιου είναι ιδιαίτερα στενή και παραμένει όλα αυτά τα χρόνια. 

Στις 16 Ιουλίου του 1883, ο Puccini τελειώνει τις σπουδές του στο κονσερβατόριο. 

Λίγο νωρίτερα, στις 14 Ιουλίου, παρουσιάστηκε το έργο του για τις του διπλωματικές 

εξετάσεις, Capriccio sinfonico, υπό τη διεύθυνση του Franco Faccio. Ο μαέστρος 

ενθουσιάστηκε με το έργο, το οποίο έλαβε πολύ καλή κριτική από τον γνωστό κριτικό της 

εποχής Filippo Filippi. Αυτή την εποχή ο Giacomo προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τους 

εκδότες Giulio Ricordi και Giovannina Lucca15. 

  

                                                
14 Μαθητής του πατέρα και του θείου του Puccini και γνωστός συνθέτης της εποχής στο Μιλάνο. 

 
15 Girardi, Puccini, 4-9. και Phillips- Matz, Puccini, 21-31. 
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2. Le Villi  

 

2.1  Διαγωνισμός Sonzogno και Scapigliatura   

Τον Απρίλιο του 1883 ανακοινώνεται ότι ο εκδότης Edoardo Sonzogno, διεξάγει 

διαγωνισμό για μονόπρακτες όπερες, η προθεσμία παράδοσης των έργων λήγει στις 31 

Δεκεμβρίου. Την περίοδο που ανακοινώνεται ο διαγωνισμός, ο Puccini διανύει τον τελευταίο 

χρόνο των σπουδών του στο κονσερβατόριο και έχει μπροστά του τις τελικές του εξετάσεις. 

Παρά το λίγο χρόνο που έχει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του διαγωνισμού, ενθαρρύνεται 

από τον Ponchielli να λάβει μέρος. 

Το καλοκαίρι μετά την αποφοίτηση, ο Ponchielli καλεί τον Giacomo στο Maggianico, 

ένα χωριό κοντά στη λίμνη Como. Στην περιοχή αυτή το καλοκαίρι, συγκεντρώνονται 

πολλοί διανοούμενοι της εποχής που ανήκουν στο κίνημα της Scapigliatura Milanese16. 

Ανάμεσα στους υποστηρικτές του κινήματος είναι οι Arrigo Boito,  Emilio Praga, Franco 

Faccio, Filippo Filippi, Giusepe Rovani, Marco Sala, Ferdinando Fontana, Giulio Ricordi, 

Leon Fortis κ.α. Ο Ponchielli, αν και δεν ανήκει ολοκληρωτικά στο κίνημα, είναι φίλος με 

πολλούς από τους υποστηρικτές του. Μια τυχαία συνάντηση με τον Fontana θα δώσει στον 

Puccini το πρώτο του λιμπρέτο. Κατά την παραμονή του στο Maggianico, ο Puccini και ο 

Ponchielli θα βρεθούν  στο ίδιο τρένο με τον Fontana. Εκεί ο Ponchielli θα ενημερώσει το 

Fontana για τη συμμετοχή του μαθητή του στο διαγωνισμό και του προτείνει να γράψει 

αυτός το λιμπρέτο. Ο Fontana προτείνει στο Giacomo το λιμπρέτο του Le Villi, και με το 

δεύτερο να είναι σύμφωνος το λιμπρέτο ολοκληρώνεται στις αρχές του Σεπτέμβρη. Το έργο 

παραδόθηκε οριακά στη λήξη της προθεσμίας, δεν κατάφερε όμως να λάβει κάποια διάκριση 

στο διαγωνισμό. 

Η περίοδος μετά την αποτυχία του διαγωνισμού βρίσκει τον Puccini σε δύσκολη 

κατάσταση. Τα οικονομικά του είναι φρικτά και δεν ξέρει πλέον που να στραφεί για βοήθεια. 

Η μητέρα του κάνει έκκληση για βοήθεια στον Ponchielli και άλλους σημαντικούς 

                                                
16  Η Scapigliatura είναι το ιταλικό αντίστοιχο του γαλλικού όρου bohème. Προέρχεται από τη λέξη 

scapigliato που σημαίνει αναμαλλιασμένος. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια ομάδα λογοτεχνών (κάποιοι είναι 

επίσης ζωγράφοι και συνθέτες), που δρουν κυρίως στο Μιλάνο τη δεκαετία του 1860, και αντιτίθενται στους 

τρόπους, τις συνήθειες και τα αισθητικά ιδεώδη της μπουρζουαζίας. Ο Carlo Righetti (1830-74, ψευδώνυμο 

Cletto Arrighi) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο στο βιβλίο του Scapigliatura e il 6 febbraio (1862, 

Scapigliatura και η έκτη Φεβρουαρίου) Peter Bondanella and Julia Bondanella Conway, CASSELL 

DICTIONARY OF ITALIAN LITERATURE (London: Cassell, 1996), 531. 

. 
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ανθρώπους του Μιλάνου, ενώ πιέζει και το Giacomo να δραστηριοποιηθεί. Ο Ponchielli 

κανονίζει τελικά μια συνάντηση ανάμεσα στο Ricordi και στο μαθητή του. Το Μάρτιο του 

1884 έρχεται για σπουδές στο κονσερβατόριο και ο μικρότερος αδερφός του Giacomo, ο 

Michele17. 

 

2.2 Το ανέβασμα του Le Villi και ο θάνατος της Abina Magi  

Ενώ ο Puccini είναι κάπως απογοητευμένος, ο Fontana δεν εγκαταλείπει έτσι απλά το 

Le Villi, είναι αποφασισμένος να ανεβάσει την όπερα. Ξεκινά έτσι την αναζήτηση χορηγών 

για τη χρηματοδότηση της παράστασης. Με τη βοήθεια του Ponchielli οργανώνει μία 

κλειστή συναυλία στο σπίτι του Marco Sala18 όπου ο Puccini θα παίξει μία προσαρμογή της 

παρτιτούρας του έργου.  

Στην κλειστή αυτή συναυλία ο Fontana ζητά από τους καλεσμένους να ενισχύσουν 

οικονομικά την επικείμενη παραγωγή. Τα αποτελέσματα είναι ευχάριστα καθώς το έργο 

εντυπωσιάζει τους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο συνθέτης Arrigo 

Boito. Στο μεταξύ ο Fontana έχει κανονίσει με ένα σκηνογράφο τα σκηνικά, σκίτσα των 

οποίων στέλνει στον Puccini που έχει γυρίσει στη Lucca, κάνει κάποιες αλλαγές στο 

λιμπρέτο, και το στέλνει στο Ricordi που προσφέρθηκε να το τυπώσει δωρεάν. 

Η όπερα κάνει πρεμιέρα στο Teatro Dal Verme στο Μιλάνο στις 31 Μαΐου του 1884 

μαζί με την όπερα Ruy Blas του Filippo Marchetti και το μπαλέτο La Contessa d’ Egmont, 

του οποίου ο δημιουργός δεν είναι γνωστός. Το έργο διευθύνει ο Achille Panizza και η 

διανομή είναι ως εξής: Anna –Regina Caponetti, Roberto- Antonio d’ Andrade, Guglielmo 

Wulf- Erminio Peltz. Η παράσταση στέφεται με επιτυχία, καθώς λαμβάνει θετικές 

αντιδράσεις από κοινό και κριτικούς. Το καλύτερο όμως είναι η απόφαση του οίκου Ricordi 

να πάρει τα εκδοτικά δικαιώματα του Le Villi. 

Ο Giacomo επιστρέφει στη Lucca όπου τον υποδέχεται η οικογένειά του με 

ενθουσιασμό μετά την επιτυχία του, ωστόσο η κατάσταση της ήδη άρρωστης μητέρας του 

έχει επιδεινωθεί. Ο Puccini αφήνει σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 

για να μείνει με τη μητέρα του ως το τέλος. Η Albina πεθαίνει στις 17 Ιουλίου του 1884. Στο 

                                                
17 Girardi, Puccini, 20-22. και Phillips- Matz, Puccini, 31-38. 

18 Ο Marco Sala είναι μέλος μιας οικογένειας ερασιτεχνών μουσικών, ο ίδιος είναι κριτικός, ποιητής 

συνθέτης και ποιητής που συχνά διοργανώνει συναυλίες στο σπίτι της οικογένειας και βοηθά οικονομικά νέους 

μουσικούς. Είναι μέλος της Scapiglaitura και της società del quartetto οι οποίες,  ήδη από το 1865,  ψάχνουν 

νέους καλλιτέχνες που θα γίνουν υποστηρικτές των μοντέρνων ιδεών τους.  
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φέρετρό της ο Giacomo εναποθέτει το δάφνινο στεφάνι που του δόθηκε τιμητικά στο Teatro 

Dal Verme, ενώ λίγο πριν το θάνατό της εκείνη του έδωσε το δαχτυλίδι του γάμου της κι 

έκτοτε εκείνος δεν το έβγαλε ποτέ. 

Έχοντας πάρει πολύ βαριά το θάνατο της μητέρας του, επιστρέφει στο Μιλάνο όπου 

τον περιμένει ο Fontana για να δουλέψουν την προσαρμογή του Le Villi σε δύο μέρη μετά 

από υπόδειξη του Ricordi. Όντας πολύ θλιμμένος, τον Οκτώβριο γυρίζει πίσω στη Lucca και 

περίπου στο τέλος του μήνα έχει τελειώσει την αναθεώρηση της όπερας.  

Το Le Villi πρόκειται να ανέβει στο Teatro Regio στο Τορίνο στο άνοιγμα της σεζόν 

στις 26 Δεκεμβρίου. Καθώς ο Puccini και ο Fontana παρακολουθούν τις πρόβες, 

απογοητεύονται ιδιαίτερα με όλη την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά η παράσταση έχει επιτυχία 

και λαμβάνει καλές κριτικές19. 

 

2.3 Η όπερα Le Villi 

Η όπερα Le Villi ή Le Willis, όπως ονομαζόταν αρχικά (άλλαξε όνομα μετά την 

προσαρμογή του σε δύο πράξεις με αίτηση του Fontana), βασίζεται στην ιστορία του 

Alphonse Karr, Les Wilis που εκδόθηκε το 1852. Παλιότερα υπήρχε η εντύπωση ότι 

βασίζεται σε ένα γερμανικό μύθο που καταγράφηκε από το Heine στο Über Deutschland II. 

Elementargeister und Dämonen (1834) από τον οποίο είναι εμπνευσμένο το μπαλέτο Giselle 

(1841), σε λιμπρέτο των Henri Vernoy de Saint-Georges  και Théophile Gautier και σε 

μουσική του Adolphe Adam. Ανήκει στο είδος της opera-ballet (opera- ballo) και έχει δύο 

πράξεις πλέον, αντί της μίας που είχε αρχικά. Συνολικά, η όπερα αναθεωρήθηκε και 

εμπλουτίστηκε δύο φορές20. 

Οι ρόλοι του έργου είναι τρεις: ο Guglielmo Wulf (βαρύτονος), η κόρη του Anna 

(σοπράνο) και ο Roberto (τενόρος). Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Mainz. Η Anna και ο 

Roberto είναι δύο ερωτευμένοι νέοι που πρόκειται να παντρευτούν, ο Roberto όμως θα 

πρέπει να φύγει για λίγο εξαιτίας μίας κληρονομιάς. Ενώ υποσχέθηκε στην Anna πως θα 

γυρίσει σύντομα, πλανιέται από μία σειρήνα και ξεχνά την αγαπημένη του. Έτσι, η Anna 

πεθαίνει από καημό, καθώς ο καλός της δεν έχει επιστρέψει. Στην περιοχή υπάρχει ένας 

                                                
19 Girardi, Puccini, 23-27. και Phillips- Matz, Puccini, 39-48. 

20 Girardi, Puccini, 26-27. 
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μύθος που λέει πως αν μία κοπέλα πεθάνει από έρωτα εμφανίζονται στο δάσος οι willis, 

μυθικά πλάσματα που περιμένουν να εκδικηθούν αυτόν που την πρόδωσε. Όταν ο Roberto 

εγκαταλείπεται από τη σειρήνα, γυρίζει πίσω και με λύπη του βρίσκει την Anna νεκρή. Ο 

μύθος πραγματοποιείται, οι willis μαζί με την Anna ξυπνούν και παίρνουν εκδίκηση 

κάνοντας το Roberto να χορέψει μέχρι θανάτου. 

Ήδη από την πρώτη όπερα του Puccini υπάρχει μία πρωταγωνιστική γυναικεία 

μορφή, η Anna. Μέσα στην πορεία της όπερας, η Anna εξελίσσεται και από γλυκιά και αθώα 

χωριατοπούλα μετατρέπεται σε μία βαθιά πληγωμένη “νεκρή νύφη” έτοιμη να πάρει 

εκδίκηση με κάθε κόστος. Κι ενώ ο Roberto παρακαλεί την Anna για συγχώρεση, εκείνη δεν 

ανταποκρίνεται και τον σκοτώνει σε αντίθεση με τη Giselle που τελικά χαρίζει τη ζωή στον 

αγαπημένο της.  
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3. Edgar  

 

3.1 Elvira και Edgar   

Μετά την επιτυχία του Le Villi και το θάνατο της μητέρας του, ο Puccini βρίσκεται σε 

πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και κάνει μαθήματα πιάνου και εκκλησιαστικού 

οργάνου για επιπλέον εισόδημα. Στο τέλος του καλοκαιριού ή αρχές φθινοπώρου του 1884 

έρχεται σε επαφή τον Narciso Gemignani, μέλος της società filarmonica, ομάδας 

ερασιτεχνών μουσικών. Ο Gemignani προτείνει στον Giacomo να κάνει μάθημα πιάνου στη 

γυναίκα του Elvira Bonturi Gemignani, με την οποία έχει και δύο παιδιά. Σταδιακά 

αναπτύσσεται ένα ειδύλλιο ανάμεσα στον Puccini και στην Elvira. 

O Puccini από το Μάιο του 1885 που λαμβάνει το λιμπρέτο από το Fontana, ξεκινά 

να δουλεύει πάνω στη δεύτερη όπερά του, Edgar. Κι ενώ ο σύζυγός της Elvira δεν έχει 

υποψιαστεί κάτι, πολλοί είναι αυτοί που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα 

τους. Φυσικά μια τέτοια σχέση δεν είναι αποδεκτή και έτσι το ζευγάρι βρίσκεται κρυφά και 

σπάνια. Την άνοιξη του 1886 ωστόσο, η Elvira μένει έγκυος. Αρχικά μπορεί κάποιοι να 

πιστεύουν ότι το παιδί είναι του συζύγου της, το φθινόπωρο όμως, κι ενώ η εγκυμοσύνη της 

είναι δύσκολο να κρυφτεί πια, εγκαταλείπει το σύζυγο και τα δύο παιδιά της για να ζήσει με 

τον Puccini. Αργότερα θα καταφέρει να πάρει την κόρη της Fosca μαζί της. 

Στις 22 Δεκεμβρίου του 1886 έρχεται στη ζωή ο Antonio Puccini. Ο Giacomo 

δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα οικονομικά και διαρκώς, αυτός και η οικογένειά του, 

αλλάζουν τόπο κατοικίας. Το συμβόλαιό του με το Ricordi σχεδόν λήγει και η όπερα δεν έχει 

ακόμη τελειώσει. Ο συνθέτης παρακαλεί τον εκδότη να συνεχίσει να τον πληρώνει μέχρι να 

τελειώσει το έργο. Για καλή του τύχη ο Ricordi συμφωνεί.  

Η όπερα πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Απριλίου του 1889 στο La Scala του 

Μιλάνο. Το ρόλο της Tigrana έχει η Romilda Pantaleoni, του Edgar ο Gregorio Gabreilesco, 

της Fidelia η Aurelia Cataneo-Caruson και του Frank ο Antonio Magini Coletti. Τη 

διεύθυνση του έργου αναλαμβάνει ο Franco Faccio. Η πρεμιέρα δεν λαμβάνει ιδιαίτερα 

καλές κριτικές και το έργο κατεβαίνει μετά από δύο παραστάσεις. Το Edgar θα ανέβει και σε 

άλλα θέατρα και θα αναδιαμορφωθεί πολλές φορές ωστόσο, δε θα καταφέρει να γίνει μεγάλη 

επιτυχία. Ο ίδιος ο Giacomo θα δώσει στη Sybil Seligman μία παρτιτούρα με την αναγραφή 
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“E Dio ti GuARdi da quest’ opera” που σημαίνει και ο Θεός να σε φυλάει απ’ αυτή την 

όπερα21. 

 

3.2 Η όπερα Edgar 

Όπερα σε τρεις πράξεις (παλαιότερα τέσσερις), το έργο Edgar είναι εμπνευσμένο από 

το la coupe et les lèvres του Alfred de Musset. Περιλαμβάνει τους εξής πέντε ρόλους: Edgar 

(τενόρος), Fidelia (σοπράνο), Tigrana (μεσόφωνος), Frank (βαρύτονος) και Gualitiero, ο 

πατέρας της Fidelia και του Frank (μπάσος). Τα γεγονότα διαδραματίζονται στη Φλάνδρα 

του 1302. Ο Edgar είναι διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη του για την Fidelia και το πάθος 

του για την Tigrana, μια τσιγγάνα που εγκαταλείφθηκε ως μωρό και υιοθετήθηκε από τον 

Gualitiero, πατέρα της Fidelia και του Frank. Ο Frank είναι επίσης ερωτευμένος με την 

Tigrana. Όταν η Tigrana θα χλευάσει τους χωρικούς εκείνοι θα τη διώξουν από το χωριό. Ο 

Edgar την υπερασπίζεται, καίει το σπίτι του και φεύγει μαζί της. Ο Frank προσπαθεί να τους 

σταματήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει και τραυματίζεται σε μια μονομαχία με τον Edgar. 

Αργότερα ο Edgar κουράζεται από τη ακόλαστη ζωή που κάνει με την Tigrana και θέλει να 

γυρίσει πίσω στη Fidelia. Ενώ σχεδόν η Tigrana τον έχει μεταπείσει, εμφανίζεται μία 

διμοιρία στρατιωτικών με επικεφαλής τον Frank. Ο Edgar στην προσπάθειά του να ξεφύγει 

από την Tigrana, κατατάσσεται στο στρατό και φεύγει με τη διμοιρία. Η τρίτη πράξη ξεκινά 

με μια κηδεία. Ο Edgar έχει πεθάνει στον πόλεμο και ο Frank με το πλήθος τον υμνούν ως 

ήρωα. Ένας μοναχός εμφανίζεται και κατηγορεί τον Edgar για την ακόλαστη ζωή και τις 

αμαρτίες του. Ο κόσμος τάσσεται στο πλευρό του μοναχού και κατηγορεί τον Edgar με μόνο 

του υπερασπιστή τη Fidelia. Αργότερα εμφανίζεται η Tigrana και είναι αναστατωμένη που 

κανείς δε θα τη δει να θρηνεί, καθώς το πλήθος έχει φύγει. Ο Frank και ο μοναχός 

προσπαθούν να την πείσουν να καταθέσει κατά του Edgar. Εκείνη αρχικά αρνείται, αλλά 

πείθεται τελικά με την προσφορά κοσμημάτων. Όταν ο κόσμος επιστρέφει, ο μοναχός 

κατηγορεί τον Edgar ότι πρόδωσε την πατρίδα του έναντι αμοιβής και η Tigrana το 

επιβεβαιώνει. Όταν το πλήθος θα προσπαθήσει να βεβηλώσει το σώμα του Edgar θα 

ανακαλύψουν ότι είναι μόνο μία πανοπλία. Ο μοναχός τότε αποκαλύπτει την ταυτότητά του 

και προς έκπληξη όλων είναι ο Edgar, ο οποίος αποφασίζει να μείνει με την Fidelia που είναι 

η μόνη που τον υπερασπίστηκε. Η ευτυχία του ζευγαριού δε θα κρατήσει καθώς η Tigrana 

                                                
21 Girardi, Puccini, 37-41. και  Phillips- Matz, Puccini, 48-50, 55-62. 
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μαχαιρώνει τη Fidelia. Ο Edgar θρηνεί πάνω απ’ το νεκρό σώμα της Fidelia ενώ οι 

στρατιώτες συλλαμβάνουν την Tigrana. 

Σε αυτή την όπερα βλέπουμε δύο αντίθετους γυναικείους χαρακτήρες, που μοιάζουν 

σαν αναπαράσταση του καλού και του κακού. Η Fidelia είναι μία αθώα, αγνή, καλόκαρδη, 

καθώς πρέπει κοπέλα που υπερασπίζεται τον αγαπημένο της και επιστρέφει σε αυτόν ακόμα 

κι όταν αυτός νωρίτερα την έχει αφήσει για μια άλλη. Από την άλλη έχουμε την Tigrana μία 

άγρια προσωπικότητα, χωρίς τρόπους, ακόλαστη, εκδικητική, παραδόπιστη που δε διστάζει 

να κάνει οτιδήποτε για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.  
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4. Manon Lescaut 

 

4.1 Η περίοδος της δημιουργίας της Manon Lescaut  

Η περίοδος στην οποία γράφεται η Manon Lescaut είναι ιδιαίτερα ταραχώδης. Η 

προσωπική ζωή του Puccini είναι ένας διαρκής πόλεμος με την οικογένειά του αλλά και την 

οικογένεια της Elvira. Οι καλοπαντρεμένες αδερφές του δυσκολεύονται να αποδεχτούν τόσο 

τη σχέση του με την Elvira, όσο και το παιδί τους, ενώ η μοναχή αδερφή του, Iginia, 

προσεύχεται για την ψυχή του. Κάπως έτσι ο Giacomo και η Elvira αλλάζουν συνεχώς τόπο 

κατοικίας, ενώ για μεγάλα διαστήματα χωρίζουν, κυρίως για να αποφύγουν την κατακραυγή. 

Σε πολύ δύσκολη μοίρα βρίσκεται και ο μικρός Tonio, ο γιος του, που μετακινείται συνεχώς 

μεταξύ των γονιών του, αλλά και άλλων συγγενών.  

Άλλη μία δυσκολία θα βρει τον Puccini αυτή την περίοδο κι αυτή είναι ο θάνατος του 

αδερφού του Michele. Ο Michele αποτελούσε μεγάλο στήριγμα για το Giacomo. Παρότι 

πήγαινε πολύ καλά με τις σπουδές του στο Μιλάνο, εγκατέλειψε το κονσερβατόριο και έφυγε 

για τη λατινική Αμερική τον Οκτώβριο του 1889. Αρχικά βρέθηκε στην Αργεντινή αλλά 

μετά την αποκάλυψη ενός παράνομου έρωτα με μία παντρεμένη γυναίκα (ιστορία παρόμοια 

με αυτή του αδερφού του), θα βρεθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας όπου θα πεθάνει 

από κίτρινο πυρετό στις 12 Μαρτίου του 1891, σε ηλικία 27 ετών. 

Μετά το θάνατο του αδερφού του ο Puccini και η Elvira θα εγκατασταθούν στο Torre 

del Lago. Η επιθυμία του να μείνει μόνος εφτά μήνες για να εργαστεί φαίνεται πως δεν 

πραγματοποιήθηκε, λόγω της επιμονής της Elvira22. 

 

4.2 Η δημιουργία της  Manon Lescaut  

Αν και η ιδέα της όπερας είχε προταθεί στον Puccini χρόνια πριν από τον Fontana, 

όταν εκείνος αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτή, το λιμπρέτο της ανατίθεται στον Ruggero 

Leoncavallo. Η συνεργασία όμως διαλύεται και ο συνθέτης απευθύνεται στον Marco Praga, ο 

οποίος μην έχοντας γράψει άλλο λιμπρέτο, ζητά βοήθεια από τον Domenico Oliva. Με το 

λιμπρέτο να ετοιμάζεται, ο Puccini ξεκινά τη σύνθεση της Manon Lescaut ωστόσο, μετά την 

απαίτηση του συνθέτη για πολλές, συνεχείς τροποποιήσεις στο λιμπρέτο, η συνεργασία με 

                                                
22  Phillips- Matz, Puccini, 67-73. 
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τους Praga και Oliva διαλύεται επίσης. Κατόπιν της αποτυχίας και σε αυτή τη συνεργασία ο 

εκδότης του Puccini, Ricordi, θα ζητήσει να ξαναγραφτεί το λιμπρέτο από τον Giuseppe 

Giacosa. Ο Giacosa θα ζητήσει τη βοήθεια του Luigi Illica. Αποτέλεσμα της ενασχόλησης 

πολλών ανθρώπων σε αυτό το λιμπρέτο ήταν να εκδοθεί τελικά με ανώνυμο λιμπρετίστα αν 

και μάλλον θα έπρεπε να μπει το όνομα των Giacosa και Illica. 

Η  Manon Lescaut ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 1892 και κάνει πρεμιέρα στο 

Teatro Regio στο Τορίνο την πρώτη Φεβρουαρίου του 1893. Στην παραγωγή συμμετέχουν η 

Cesira Ferrani ως Manon, ο Giuseppe Cremonini ως Des Grieux, ο Achille Moro ως Lescaut 

και ο Alessandro Polonini ως Geronte. Διευθύνει ο Alessandro Pomè. Η παράσταση έχει 

πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλοί θεωρούν πως η οπερατική καριέρα του Puccini ξεκινά με 

τη Manon Lescaut23. 

 

4.3 Η όπερα Manon Lescaut 

Το λιμπρέτο της Manon Lescaut, στο οποίο δούλεψαν τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι, 

είναι βασισμένο στη νουβέλα του Abbé Prévost, L'histoire du chevalier des Grieux et de 

Manon Lescaut (1731). Στο ίδιο έργο βασίζεται και η όπερα με τίτλο Manon (1884) του Jules 

Massenet. Και οι δύο όπερας έγιναν μεγάλες επιτυχίες ωστόσο, έχουν αρκετές διαφορές 

μεταξύ τους.  

Τα βασικά πρόσωπα της όπερας είναι: η Manon Lescaut (σοπράνο), ο Lescaut, 

αδερφός της Manon (βαρύτονος), ο  Renato des Grieux (τενόρος) και ο Geronte di Revoir 

(μπάσος). Στην πρώτη πράξη βρισκόμαστε στο Amiens κατά το δεύτερο μισό του 18ου 

αιώνα. Η Manon, ο Lescaut και ο Geronte φτάνουν σ’ ένα πανδοχείο. Εκεί θα γνωρίσει ο des 

Grieux, ένας φοιτητής, τη Manon και θα την ερωτευτεί αμέσως. Στη σύντομη συζήτηση τους 

θα μάθει ότι η Manon πρόκειται να πάει σε μία μονή, σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα 

της. Ο des Grieux θα της ζητήσει να συναντηθούν ξανά το βράδυ κι εκείνη, αν και 

απρόθυμα, δέχεται. Στη συνέχεια ο Lescaut γνωρίζεται με το Geronte, ο οποίος ενδιαφέρεται 

επίσης για τη Manon. Με το Lescaut απασχολημένο με τη χαρτοπαιξία, ο Geronte οργανώνει 

ένα σχέδιο για να απαγάγει τη Manon, ο Edmondo ωστόσο, επίσης φοιτητής όπως ο des 

Grieux, ακούει το σχέδιο και ενημερώνει τον des Grieux. Έτσι το βράδυ ο des Grieux λέει 

στη Manon τι συνέβη και το σκάνε μαζί στο Παρίσι. Ο Geronte όταν αντιλαμβάνεται ότι τον 

                                                
23 Girardi, Puccini, 56-65. και  Phillips- Matz, Puccini, 76-79. 
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ξεγέλασαν, λέει στο Lescaut να κυνηγήσουν το ζευγάρι, ωστόσο ο Lescaut τον καθησυχάζει 

πως η Manon δεν θα αντέξει τη φτωχή ζωή και θα γυρίσει σ’ αυτόν. 

Στη δεύτερη πράξη η Manon βρίσκεται στο σπίτι του Geronte. Όπως είχε προβλέψει 

ο Lescaut, μην αντέχοντας μια ζωή χωρίς ανέσεις εγκατέλειψε τον αγαπημένο της για τα 

πλούτη. Καθώς εκείνη καλλωπίζεται, εμφανίζεται ο αδερφός της. Η Manon του αποκαλύπτει 

ότι βαριέται τον γέρο άνδρα με τον οποίο ζει και ρωτά για τον des Grieux με τον οποίο ο 

αδερφός της διατηρεί φιλικές σχέσεις. Ο Lescaut μετά από αυτό πηγαίνει να βρει τον des 

Grieux. Με την αποχώρηση του Lescaut εμφανίζεται ο Geronte συνοδευόμενος από 

μουσικούς και ένα χοροδιδάσκαλο, αφού χορέψουν και η Manon τραγουδήσει ο Geronte και 

η συνοδεία του αποχωρούν. Λίγο μετά εμφανίζεται ο des Grieux. Το ζευγάρι ξανασμίγει 

όμως η εμφάνιση του Geronte διακόπτει την τρυφερή στιγμή. Στη συζήτηση που ακολουθεί η 

Manon λέει στον ηλικιωμένο άνδρα πως δεν θα μπορούσε να τον αγαπήσει, στρέφοντας τον 

προς τον καθρέφτη. Eκείνος αποχωρεί. Η Manon είναι χαρούμενη διότι πιστεύει πως είναι 

ελεύθερη, ωστόσο ο Lescaut έρχεται με άσχημα νέα. Τους λέει πως ο Geronte ζήτησε να 

συλλάβουν τη Manon και συμβουλεύει το ζευγάρι να φύγει γρήγορα. Η Manon όμως στην 

προσπάθειά της να μαζέψει τα κοσμήματά της, καθυστερεί, συλλαμβάνεται και οδηγείται 

στη Havre από όπου πρόκειται να εξοριστεί. 

Πράξη τρίτη, η Manon πρόκειται να μεταφερθεί στη Louisiana. Γίνεται μία 

αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης της Manon. Ο des Grieux είναι απελπισμένος. Τελικά ο 

καπετάνιος του πλοίου, με το οποίο φεύγουν οι κρατούμενες, του επιτρέπει να ταξιδέψει μαζί 

τους ως μέλος του πληρώματος. 

Στην τελευταία πράξη το ζευγάρι βρίσκεται σε μία έρημο στη Νέα Ορλεάνη. Η 

Manon βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι χλωμή και εξουθενωμένη. Ο des Grieux 

φεύγει για να αναζητήσει νερό, επιστρέφει όμως καθώς δεν βρίσκει τίποτα. Η Manon 

πεθαίνει τελικά στα χέρια του des Grieux λέγοντάς του ότι τον αγαπάει. 

Ο κεντρικός χαρακτήρας της όπερας είναι  γυναίκα και είναι η Manon. Σε αντίθεση 

με τις γυναικείες μορφές στις προηγούμενες δύο όπερές του, η Manon δεν έχει σαφή 

προσανατολισμό ως προς το αν είναι ένας καλός ή κακός χαρακτήρας24. Η Manon είναι 

όμορφη, νέα, με ένα φυσικό χάρισμα να ελκύει και να χειρίζεται το αντίθετο φύλο. Είναι μία 

ηρωίδα διχασμένη ανάμεσα στην έλξη της για το νεαρό des Grieux και την έλξη της για τον 

                                                
24 Mirela Voicu, “An Atypical Heroine in a Masterpiece: Manon from "Manon Lescaut" by Puccini,”  

Învăţământ, Cercetare, Creaţie, no1 (II 2016): 111. 



19 

 

 

πλούτο και την πολυτέλεια. Ίσως όμως ο des Grieux να είναι για τη Manon μία διέξοδος από 

την τύχη που την περίμενε στη μονή ή στο πλάι ενός ηλικιωμένου άνδρα, ίσως ήταν η 

προτιμότερη από τις επιλογές που είχε25, ίσως πάλι και όχι.  Η Manon είναι μια κοπέλα που 

εύκολα παρασύρεται από το χρήμα και τις πολυτέλειες και μάλλον πιστεύει ότι θα της 

εξασφαλίσουν την ευτυχία. Ακόμη κι όταν ξαναβρίσκεται με τον αγαπημένο της στο σπίτι 

του Geronte, πιστεύει ότι θα αγοράσει τη συγχώρεσή του με τα πλούτη που έχει πλέον. Η 

επιλογή των χρημάτων έναντι της αγάπης ίσως υποκινείται και από τον αδερφό της, ο οποίος 

φαίνεται να τη βοήθησε να εγκαταλείψει τον des Grieux και πιθανά συνέβαλε και στην 

απόφασή της αυτή. Η Manon έχει την τάση να κάνει λάθος επιλογές στη ζωή της, τις οποίες 

πληρώνει ακριβά. 

 

  

                                                
25  Voicu, ”An Atypical Heroine”, 112. 



20 

 

 

5. La Bohème 

 

5.1 Η διαμάχη για με τον Leoncavallo και η δημιουργία της La Bohème  

Μετά τη Manon Lescaut, ο Puccini στρέφεται για άλλη μία φορά σε ένα γαλλικό 

θέμα. Μια τυχαία συνάντηση όμως με το συνάδελφό του Leoncavallo θα αποκαλύψει ότι οι 

δύο συνθέτες σκοπεύουν να ασχοληθούν με την ίδια ιδέα. Με τα δικαιώματα του Scènes de 

la vie de bohème του Murger, που αποτελεί έμπνευση για τα λιμπρέτα των συνθετών, 

ελεύθερα, οι δύο συνθέτες αποφασίζουν να δουλέψουν αμφότεροι πάνω στο έργο και ν’ 

αφήσουν το κοινό να κρίνει. 

Οι Illica και Giacosa είναι και πάλι οι λιμπρετίστες του Puccini,  η συνεργασία τους 

με το συνθέτη όμως θα αποβεί για άλλη μία φορά ταραχώδης. Ο Puccini δύσκολα 

ικανοποιείται και φτάνει τους συνεργάτες του στα όριά τους με τον Ricordi να κρατά τις 

ισορροπίες, αλλά και την όπερα σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν στιγμές που οι λιμπρετίστες 

αλλά και ο συνθέτης θέλουν να την εγκαταλείψουν. Παράλληλα με τη La Βohème  ο 

συνθέτης ασχολείται ιδιαίτερα με τη δημιουργία μίας άλλης όπερας με τίτλο  La Lupa, 

ωστόσο το σχέδιο εγκαταλείπεται. 

Κατά την παραμονή του στο Torre, ο Puccini θα κάνει στέκι του μία ταβέρνα. Εκεί ο 

συνθέτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής ανάμεσά 

τους  και πολλούς καλλιτέχνες. Όταν ο ιδιοκτήτης Gragnani φεύγει για τη λατινική Αμερική, 

ο Puccini θα δημιουργήσει στο χώρο  μία ιδιωτική λέσχη, το Club La Βohème. Πολλά 

στοιχεία για την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της όπερας La Βohème είναι εμπνευσμένα 

από τη ζωή στο Club La Βohème αλλά και τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί. Σημαντικό 

ρόλο επίσης έπαιξαν και τα χρόνια της μποέμ ζωής του συνθέτη στο Μιλάνο κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του. 

Η όπερα έκανε πρεμιέρα στο Teatro Regio, στο Τορίνο, την 1 Φεβρουαρίου του 1896, 

τη διεύθυνση ανέλαβε ο νεαρός τότε, Arturo Toscanini. Το καστ αποτελούταν από τους Evan 

Gorga (Rodolfo), Cesira Ferrani (Mimì), Camilla Pasini (Musetta), Tieste Wilmant 

(Marcello), Antonio Pini-Corsi (Schaunard) κ.ά.. Αν και η επιτυχία της όπερας ήρθε 

σταδιακά, η “La Βohème” αποτελεί ίσως την πιο γνωστή και χαρακτηριστική όπερα του 
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συνθέτη. Αργότερα θα κάνει πρεμιέρα και η όπερα του Leoncavallo ωστόσο τελικά, δε θα 

καταφέρει να φτάσει τη δημοτικότητα της όπερας του Puccini26. 

 

5.2 Η όπερα La Βohème 

Πρόκειται για μία όπερα σε τέσσερις πράξεις σε λιμπρέτο των Luigi Illica και 

Giuseppe Giacosa, βασισμένη στο έργο του Henri Murger, Scènes de la vie de bohème. 

Κεντρικοί ρόλοι της όπερας είναι οι: Rodolfo (τενόρος), Mimì (σοπράνο), Marcello 

(βαρύτονος),  Musetta (σοπράνο), Schaunard (βαρύτονος) και Colline (μπάσος). 

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Παρίσι, γύρω στο 1830, τα Χριστούγεννα. Τέσσερις 

φίλοι, ο ποιητής Rodolfo, ο ζωγράφος Marcello, ο μουσικός Schaunard και ο φιλόσοφος 

Colline, ζουν σε μία σοφίτα φτωχικά. Όταν ο μουσικός της παρέας κλείνει μία δουλειά, 

αποφασίζουν να πάνε στο Café Momus για να γιορτάσουν με τα χρήματα που κέρδισε. Ενώ 

οι τρεις φίλοι κατευθύνονται προς το Café, ο Rodolfo μένει να τελειώσει κάτι που γράφει. Η 

πόρτα χτυπά κι εμφανίζεται μια φτωχή μοδίστρα που ζει σε ένα άλλο δωμάτιο του κτηρίου, η 

Mimì, καθώς το κερί της έχει σβήσει, ζητά από το Rodolfo αν μπορεί να της το ανάψει. Η 

κοπέλα φαίνεται χλωμή και σχεδόν λιποθυμάει, ο Rodolfo την προσκαλεί να καθίσει και της 

προσφέρει ένα ποτήρι κρασί. Αφού αισθανθεί καλύτερα, η κοπέλα αποφασίζει να φύγει, 

συνειδητοποιεί όμως ότι έχει χάσει το κλειδί της. Τα κεριά και των δύο σβήνουν και ψάχνουν 

στα σκοτεινά για το κλειδί. Ο Rodolfo βρίσκει το κλειδί αλλά το κρύβει στην τσέπη του και 

προσποιείται πως ψάχνει για να κερδίσει περισσότερο χρόνο με το κορίτσι. Οι δύο νέοι 

συστήνονται, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ο ένας για τον άλλο και αποφασίζουν να πάνε 

μαζί να βρούνε τους φίλους του Rodolfo στο Café Momus. Στη δεύτερη πράξη οι 

πρωταγωνιστές βρίσκονται στο Quartier Latin όπου βρίσκεται το Café και πολλά μαγαζιά, 

όπου αφού αγοράσουν κάποια πράγματα, κάθονται στο Café. Σε λίγο εμφανίζεται η Musetta, 

τραγουδίστρια, πρώην αγαπημένη του Marcello, μαζί με τον μεγάλο σε ηλικία συνοδό της 

Alcindoro. Η Musetta προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Marcello και με την πρόφαση 

ότι χρειάζεται παπούτσια, γιατί την ενοχλούν αυτά που φοράει, διώχνει το συνοδό της και 

ξανασμίγει με το Marcello. Καθώς ετοιμάζονται να φύγουν ανακαλύπτουν ότι  τα λεφτά του 

Schaunard έχουν εξαφανιστεί, οπότε η Musetta δίνει το λογαριασμό στο σερβιτόρο, λέγοντας 

πως θα τον πληρώσει ο Alcindoro, και φεύγει μαζί με τους υπόλοιπους. Στην τρίτη πράξη 

                                                
26 Girardi, Puccini, 99-116. και Phillips- Matz, Puccini, 80-105. 
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βρισκόμαστε σε μία μικρή πλατεία, δίπλα σε μία ταβέρνα κάπου το Φεβρουάριο. Η Mimì 

ψάχνει να βρει το Marcello που το τελευταίο διάστημα ζει και εργάζεται εκεί. Του λέει ότι ο 

Rodolfo την εγκατέλειψε από ζήλια και ζητά τη βοήθειά του. Ο Rodolfo που κοιμόταν μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, έρχεται και ψάχνει το Marcello. Η Mimì κρύβεται καθώς δε θέλει να τη 

δει. Ο Rodolfo λέει στο Marcello πως άφησε τη Mimì από ζήλεια, ωστόσο ο φίλος του 

καταλαβαίνει πως άλλη είναι η αιτία. Ο Rodolfo παραδέχεται πως έχει αντιληφθεί ότι η  

Mimì είναι βαριά άρρωστη, είναι χλωμή και έχει έναν πολύ έντονο βήχα. Ο ίδιος όντας πολύ 

φτωχός δεν μπορεί να της προσφέρει αυτά που χρειάζεται κι έτσι αποφασίζει να την αφήσει 

για να μπορέσει εκείνη να βρει κάποιον που θα μπορεί να τη φροντίσει. Ο έντονος βήχας 

προδίδει τη Mimì που είναι κρυμμένη και ακούει τη συζήτηση, ο Marcello φεύγει και ο 

Rodolfo με τη Mimì μένουν μόνοι. Το ζευγάρι αποφασίζει να χωρίσει, ωστόσο θα μείνουν 

μαζί μέχρι την άνοιξη που κανείς δε νιώθει τόση μοναξιά. Στην τελευταία πράξη, μερικούς 

μήνες αργότερα, ο Rodolfo και ο Marcello βρίσκονται στη σοφίτα τους προσπαθώντας να 

δουλέψουν - μάταια όμως, γιατί καταλήγουν να συζητούν για τις αγαπημένες τους που έχουν 

βρει άλλους πιο πλούσιους συντρόφους. Σύντομα εμφανίζονται και ο Schaunard και ο 

Colline για το βραδινό γεύμα. Ξαφνικά μπαίνει η Musetta και τους λέει ότι η Mimì έρχεται, 

είναι πολύ άρρωστη και δεν έχει τη δύναμη να ανέβει τα σκαλιά. Ο Rodolfo βοηθάει τη 

Mimì να μπει και να ξαπλώσει. Η Musetta λέει πως βρήκε τη Mimì στο δρόμο, η οποία της 

είπε πως ένιωσε ότι πεθαίνει και ήθελε να βρεθεί κοντά στον αγαπημένο της. Η Musetta δίνει 

τα σκουλαρίκια της στο Marcello για να τα πουλήσει  και να πάρει φάρμακα καθώς πηγαίνει 

και η ίδια μαζί του για να αγοράσει ένα μανσόν για τα χέρια της Mimì. Ο Colline πηγαίνει να 

βάλει ενέχυρο το παλτό του και μαζί του πάει και ο Schaunard. Η Mimì και ο Rodolfo 

αναπολούν τα παλιά. Έπειτα οι υπόλοιποι επιστρέφουν με φάρμακα καο το μανσόν. Εκείνη 

ευχαριστεί το Rodolfo νομίζοντας πως είναι από κείνον και τον καθησυχάζει ότι είναι 

καλύτερα και θα κοιμηθεί. Η Musetta προσεύχεται και λίγο μετά ο Schaunard ανακαλύπτει 

ότι η Mimì είναι νεκρή. Η όπερα κλείνει με το Rodolfo να θρηνεί δίπλα της φωνάζοντας το 

όνομά της. 

Συγκρίνοντας τις δύο ηρωίδες της υπόθεσης, μπορούμε να πούμε πως η Mimì ήδη με 

την είσοδό της στο έργο, δείχνει να είναι διακριτική, συνεσταλμένη και εύθραυστη. Έχει μια 

παιδική αθωότητα κι ενθουσιασμό, δεν προκαλεί, τραβάει όμως το ενδιαφέρον των ανδρών 

και φλερτάρει σε χαμηλούς τόνους, σε αντίθεση με τη χειμαρρώδη Musetta. Η Mimì είναι 

επίσης ρομαντική και ευαίσθητη. Στην τρίτη πράξη αναγκάζεται να χωρίσει με το Rodolfo 

και αποδέχεται την κατάσταση χωρίς πικρία, μη θέλοντας να φορτώσει ενοχικά αισθήματα 
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στον αγαπημένο της που δεν μπορεί να τη βοηθήσει και αναγκάζεται να την αφήσει. Η 

απόφαση να μείνουν μαζί ως την άνοιξη για να μη βιώσουν τη μοναξιά του χειμώνα, το 

καπέλο της, δώρο του Rodolfo, που του αφήνει σε ανάμνηση της αγάπης τους, αλλά και η 

μνημόνευση όλων των όμορφων στιγμών ανάμεσά τους, αποτελούν απόδειξη της 

αθεράπευτα ρομαντικής φύσης της27. 

Η Musetta από την άλλη είναι πολύ διαφορετική. Είναι όμορφη, γοητευτική, 

ελκυστική και φροντίζει να το προωθεί με κάθε τρόπο. Εμφανίζεται πρώτη φορά στη σκηνή 

με πολυτελή αμφίεση, τραβώντας όλα τα βλέμματα και δίνοντας διαταγές στον πλούσιο 

συνοδό της Alcindoro, ο οποίος μάταια προσπαθεί να κατευνάσει την υπερβολική 

συμπεριφορά της. Θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και όταν ο Marcello 

δείχνει να την αγνοεί, εκείνη θα αφιερώσει μία ολόκληρη αισθησιακή άρια για να τον 

αποπλανήσει και δε διστάζει να το κάνει μπροστά στα μάτια του συνοδού της. Η Musetta 

είναι χειριστική και εκμεταλλεύεται τους συνοδούς της τους οποίους αλλάζει διαρκώς. Της 

αρέσει το φλερτ και δεν αντέχει τον έλεγχο, όπως φαίνεται στον καυγά της με το Marcello 

στην τρίτη πράξη. Στην τέταρτη πράξη όμως βλέπουμε μία άλλη πλευρά της πιο 

αλτρουιστική. Στην είδηση ότι η Mimì άφησε τον Υποκόμη με τον οποίο ήταν μαζί, προς 

αναζήτηση του Rodolfo, καθώς αισθάνθηκε πως ήρθε το τέλος της, η Musetta ψάχνει τη φίλη 

της και τη βοηθά να φτάσει στον αγαπημένο της. Παρά τη προφανή αγάπη της για τα λούσα 

θα θυσιάσει τα σκουλαρίκια της προκειμένου να αποτρέψει το θάνατο της Mimì ενώ θα 

σπεύσει η ίδια να βρει το μανσόν που ζήτησε η φίλη της. Τέλος βλέπουμε τη Musetta να 

στρέφεται στο Θεό, ζητώντας από την Παναγία να μην αφήσει τη Mimì να πεθάνει, καθώς 

όπως λέει “είναι ένας άγγελος από τον ουρανό” (è un angelo del cielo).  

 

  

                                                
27 Yoshida, ”MODELING HEROINES,” 53-66. 
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6. Tosca  

 

6.1 Το ταξίδι της Tosca  

Για πρώτη φορά η ιδέα της Tosca προτείνεται στον Puccini από το Fontana. Το Μάιο 

του 1889 ο Puccini θα γράψει στο Ricordi για το ενδιαφέρον του να δουλέψει με στο έργο 

του Sardou και θα του ζητήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση των 

δικαιωμάτων. Ο Ricordi θα αναθέσει τις διαπραγματεύσεις με το Sardou στον Emanuele 

Muzio, που την εποχή αυτή ζει στο Παρίσι.  

Όταν ο Puccini όμως θα αφήσει την Tosca για να στραφεί στη La Βohème ο Ricordi 

θα αναθέσει τη σύνθεσή της στον Franchetti, σε λιμπρέτο του Illica. Έτσι, τον Οκτώβριο του 

1894 οι Franchetti, Illica και Ricordi θα συναντηθούν με το Sardou για να συζητήσουν τις 

λεπτομέρειες της μεταφοράς του θεατρικού έργου στην όπερα. Θετική άποψη για την 

μεταφορά του θεατρικού σε όπερα θα λάβουν και από το Verdi, ο οποίος βρίσκεται στο 

Παρίσι την περίοδο αυτή για το ανέβασμα της όπεράς του Otello. Το 1895 όμως, όταν ο 

Puccini θα δείξει και πάλι ενδιαφέρον για την όπερα, ο Ricordi θα προτιμήσει αυτόν έναντι 

του Franchetti, δεν είναι ωστόσο σίγουρος ο τρόπος με τον οποίο έπεισε το Franchetti να 

αφήσει την Tosca28. 

 

6.2 Η πρεμιέρα της Tosca  

Η Tosca προχωράει με αργούς ρυθμούς, κυρίως λόγω της ενασχόλησης του συνθέτη 

με το ανέβασμα της La Βohème σε διάφορα θέατρα της Ευρώπης, αλλά και της δυσκολίας 

που αντιμετωπίζει δουλεύοντας πάνω στη Tosca. Η πρεμιέρα τοποθετείται στρατηγικά από 

το Ricordi στις 14 Ιανουαρίου του 1900, στο Teatro Costanzi της Ρώμης. Την περίοδο αυτή 

τη Ρώμη θα επισκεφτεί πλήθος ανθρώπων για τον εορτασμό του Ιερού Έτους Ελέους ή 

Ιωβιλαίου. Στην πρώτη αυτή παράσταση συμμετέχουν οι Hariclea Darclée στο ρόλο της 

Floria Tosca, ο Emilio De Marchi ως Mario Cavaradossi, ο Eugenio Giraldoni ως Scarpia, ο 

Ettore Borrelli ως Sacristan και ο Enrico Giordani ως Spoletta. Διευθύνει ο Leopoldo 

                                                
28 Girardi, Puccini, 145-149. και  Phillips- Matz, Puccini, 106-111. 
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Mugnone. Η πρεμιέρα έλαβε μικτές κριτικές, ωστόσο δεν εμπόδισαν την επιτυχία της 

Tosca29. 

 

6.3 Η όπερα Tosca 

Η Tosca είναι μία όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Luigi Illica και Giuseppe 

Giacosa, βασισμένο στο  θεατρικό έργο του Victorien Sardou, La Tosca (1887). Βασικοί 

χαρακτήρες της όπερας είναι οι: Floria Tosca (σοπράνο), Mario Cavaradossi (τενόρος), 

Baron Scarpia (βαρύτονος), Cesare Angelotti (μπάσος), Sacristan (μπάσος), Spoletta 

(τενόρος). Η ιστορία διαδραματίζεται στη Ρώμη το 1800. Ο Angelotti έχοντας αποδράσει 

από τη φυλακή, θα κρυφτεί σ’ ένα παρεκκλήσι στο ναό του Sant’ Andrea della valle. Έπειτα 

μπαίνουν στο ναό ο ζωγράφος Cavaradossi και ένας νεωκόρος. Ο Cavaradossi δουλεύει 

πάνω σ’ έναν πίνακα της Μαρίας της Μαγδαληνής, εμπνευσμένο από τη μορφή κάποιας 

άγνωστης που προσεύχεται συχνά τις τελευταίες μέρες εκεί. Ο Cavaradossi λέει στο νεωκόρο 

ότι παρότι ζωγράφισε μία ξανθιά Μαρία Μαγδαληνή, η σκέψη του βρίσκεται συνεχώς στην 

αγαπημένη του μελαχρινή Floria Tosca, γνωστή τραγουδίστρια. Όταν ο νεωκόρος θα 

αποχωρήσει, ο Angelotti θα βγει από το παρεκκλήσι και θα ζητήσει τη βοήθεια του φίλου 

του για να φύγει από τη Ρώμη. Τότε ακούγεται η φωνή της Tosca που ψάχνει τον 

Cavaradossi. Ο Cavaradossi  κρύβει τον Angelotti και η Tosca μπαίνει στο ναό. Βλέποντας 

τον πίνακα και αναγνωρίζοντας τη γυναίκα σ’ αυτόν (είναι η μαρκησία Attavanti), θα 

εκφράσει τη ζήλεια της στον αγαπημένο της, ο οποίος τελικά θα την πείσει ότι δεν έχει 

κάποια σχέση με τη γυναίκα αυτή. Η Tosca φεύγει και ο Angelotti βγαίνει για να συζητήσει 

το σχέδιο διαφυγής του με τον Cavaradossi. Του λέει πως η αδερφή του, μαρκησία Attavanti, 

του έχει αφήσει γυναικεία ρούχα στο ναό ώστε να μπορέσει να μεταμφιεστεί. Ο Cavaradossi 

του δίνει το κλειδί για το σπίτι του και του λέει ότι θα τον συναντήσει αργότερα εκεί, έπειτα 

φεύγουν και οι δύο. Στο ναό μπαίνει ο νεωκόρος με τη χορωδία της εκκλησίας και τον ιερέα 

για να γιορτάσουν την ήττα του Ναπολέοντα. Ο Scarpia αρχηγός της αστυνομίας φτάνει στο 

ναό με τους άντρες του και ψάχνει τον Angelotti. Μετά από τη συζήτηση του με το νεωκόρο 

έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι Cavaradossi έχει βοηθήσει τον Angelotti. Η Tosca 

έρχεται και πάλι στο ναό ψάχνοντας τον αγαπημένο της, ο Scarpia βρίσκει την ευκαιρία τότε 

να ξυπνήσει τη ζήλια της ώστε να τον οδηγήσει στον Cavaradossi. Ο Cavaradossi 

                                                
29 Phillips- Matz, Puccini, 117-122. 
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συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Palazzo Farnezze, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα του 

Scarpia, για ανάκριση. Ο Cavaradossi αρνείται ότι έχει βοηθήσει τον Angelotti. H Tosca που 

τραγουδά σε κάποιον άλλο χώρο του Palazzo, φτάνει στο διαμέρισμα του Scarpia. Καθώς 

εκείνη είχε δει νωρίτερα τον Angelotti στο σπίτι του Cavaradossi, εκείνος της ζητά να μην 

πει τίποτα. Ο Cavaradossi μεταφέρεται σε άλλη αίθουσα όπου βασανίζεται για να 

ομολογήσει, η Tosca μην αντέχοντας τις κραυγές του αγαπημένου της, αποκαλύπτει στον 

Scarpia που βρίσκεται ο Angelotti. Το μαρτύριο του Cavaradossi σταματάει, νιώθει όμως 

απογοητευμένος όταν μαθαίνει ότι η Tosca τον πρόδωσε. Η είδηση της νίκης του 

Ναπολέοντα στο Marengo που φτάνει από το Sciarrone (αστυνομικός), θα προκαλέσει τους 

πανηγυρισμούς του Cavaradossi με αποτέλεσμα να καταδικαστεί για εκτέλεση. Η Tosca 

μένει μόνη με τον Scarpia. Εκείνος “προσφέρεται” να τη βοηθήσει να γλιτώσει τον 

Cavaradossi με αντάλλαγμα να γίνει δική του. Εκείνη μετά από πίεση, δέχεται με την 

διαβεβαίωση ότι θα γίνει μία εικονική εκτέλεση. Αφού διασφαλίσει και το χαρτί που θα της 

επιτρέψει να φύγει από τη Ρώμη με τον Cavaradossi, η Tosca θα μαχαιρώσει θανάσιμα τον 

Scarpia. Το επόμενο πρωί πριν την εκτέλεση, η Tosca θα βρει τον Cavaradossi εκεί που 

κρατείται και θα τον ενημερώσει για την ψεύτικη εκτέλεση και το θάνατο του Scarpia. Η 

ώρα της εκτέλεσης φτάνει και η Tosca ανακαλύπτει ότι ο Scarpia την ξεγέλασε. Ο 

Cavaradossi είναι νεκρός. Καθώς η Tosca  θρηνεί πάνω από τον αγαπημένο της, 

εμφανίζονται οι αστυνομικοί για να τη συλλάβουν για το φόνο του Scarpia. Εκείνη τότε 

αυτοκτονεί πηδώντας στο κενό. 

Η Floria Tosca είναι μια τραγουδίστρια της όπερας, είναι ερωτευμένη με τον 

Cavaradossi και ιδιαίτερα ζηλιάρα. Η Tosca είναι επίσης θρησκευόμενη. Αυτά είναι όλα όσα 

μπορούμε να μάθουμε για την ηρωίδα της όπερας, ως προς τον χαρακτήρα της, κάτω από 

κανονικές συνθήκες. Από τη δεύτερη πράξη και μετά η Tosca βρίσκεται κάτω από μεγάλη 

πίεση. Ενώ αρχικά λυγίζει μπροστά στο μαρτύριο του Cavaradossi, θα βρει τη δύναμη, το 

θάρρος και το κουράγιο να αντιμετωπίσει το Scarpia και τελικά να τον σκοτώσει. Όταν 

αργότερα θα καταλάβει ότι εξαπατήθηκε και θα χάσει τον άνθρωπο για τον οποίο πάλεψε, δε 

θα επιτρέψει να συνεχιστεί το μαρτύριό της με μια σύλληψη για φόνο, θα δώσει η ίδια τέλος 

στη ζωή της. Ωστόσο, ίσως είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε την πραγματική Tosca. Οι 

συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες τη βλέπουμε όπως η πίεση, το σοκ, η σύγχυση, είναι συνθήκες 

που επηρεάζουν σημαντικά την ανθρώπινη κρίση και δράση και η Tosca πάνω απ’ όλα είναι 

άνθρωπος. 
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7. Madama Butterfly  

  

7.1 Η γέννηση της ιδέας της Madama Butterfly 

Το 1900 καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο για το ανέβασμα της Tosca ο Puccini θα 

παρακολουθήσει το θεατρικό έργο του David Belasco, Madame Butterfly, βασισμένο στην 

ομώνυμη ιστορία του John Luther Long. Την εποχή αυτή στη Δυτική Ευρώπη έχει μεγάλη 

απήχηση το κίνημα του εξωτισμού. Συνεπώς η επιλογή ενός θέματος με Ιαπωνικά στοιχεία, 

όπως αυτό της Madame Butterfly, μοιάζει ιδανικό 30. 

 

7.2 Η Corinna, το ατύχημα και ο γάμος με την Elvira 

Γύρω στο 1899-1900 ο Puccini θα συνδεθεί ερωτικά με μία νεαρή δασκάλα από το 

Τορίνο, την Corinna. Η σχέση του με την Elvira περνάει κρίση για χρόνια κι έτσι ο Puccini 

ρίχνει όλη την προσοχή του στην Corinna. Τη σχέση αυτή δεν εγκρίνει φυσικά κανείς από 

τον περίγυρό του. Με την Elvira βρίσκεται διαρκώς σε διαμάχη, οι αδερφές του τον πιέζουν 

να ξεχάσει την Corinna και να παντρευτεί την Elvira, όταν θα είναι ελεύθερη και ο εκδότης 

του, Ricordi φοβάται πως το σκάνδαλο θα τερματίσει την καριέρα του. Η σχέση αυτή θα 

κρατήσει τρία χρόνια.  

Το Φεβρουάριο του 1903 καθώς θα επιστρέφει από τη Lucca στο Torre,  ο Puccini, η  

Elvira, ο Tonio και ο σοφέρ τους θα έχουν ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Νωρίτερα θα 

γευματίσουν με φίλους που θα τους παροτρύνουν να μη γυρίσουν πίσω μια νύχτα με ομίχλη 

σαν εκείνη. Υπάρχει επίσης η φήμη ότι τη μέρα εκείνη επισκέφτηκαν και το σύζυγο της 

Elvira, Nacriso Gemignani, που ήταν βαριά άρρωστος. Στο ατύχημα ο Puccini θα 

τραυματίσει σοβαρά το δεξί του πόδι και η ανάρρωσή του θα είναι δύσκολη, ενώ κατά την 

περίοδο αυτή θα ανακαλύψει ότι είναι και διαβητικός. Την επομένη του ατυχήματος ο 

Gemignani θα πεθάνει, συνεπώς η Elvira θα είναι ελεύθερη να παντρευτεί δέκα μήνες μετά 

όπως ορίζει ο νόμος.  

Εφόσον η Elvira είναι διαθέσιμη, η πίεση που δέχεται ο Puccini να την παντρευτεί 

μεγαλώνει, αποφασίζει έτσι να αφήσει την Corinna, πράγμα που θα αποδειχτεί ιδιαίτερα 

δύσκολο και χρονοβόρο. Τελικά ο Giacomo θα παντρευτεί την Elvira, για να ικανοποιήσει 

                                                
30  Phillips- Matz, Puccini, 123-128. 
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τους γύρω του, στις 3 Ιανουαρίου του 1904. Μια μέρα μετά το γάμο θα φύγει για να 

ετοιμάσει την πρεμιέρα της Madama Butterfly στο Μιλάνο31. 

 

7.3 Η πρεμιέρα της Madama Butterfly  

Η Madama Butterfly έκανε πρεμιέρα στο θέατρο La Scala, στο Μιλάνο, στις 17 

Φεβρουαρίου του 1904. Το ρόλο της Cio-Cio-San είχε η Rosina Storchio, του Pinkerton ο 

Giovanni Zenatello, του Sharpless ο Giuseppe De Luca και μαέστρος ήταν ο Cleofonte 

Campanini. Η πρεμιέρα ήταν καταστροφική με το κοινό να αποδοκιμάζει την όπερα. Μετά 

το φιάσκο της πρώτης παράστασης, ο Puccini και οι συνεργάτες του θα μετατρέψουν την 

όπερα σε τρεις πράξεις από δύο, όπως αρχικά είχε προτείνει σθεναρά ο Giacosa. Η καινούρια 

Madama Butterfly ανέβηκε στο Teatro Grande, στη Brescia, στις 24 Μαΐου του ίδιου έτους 

και είχε θετική εξέλιξη από εκεί κι έπειτα32. 

 

7.4 Η όπερα Madama Butterfly 

Η Madama Butterfly είναι μία όπερα σε τρεις πράξεις σε λιμπρέτο τον Luigi Illica και 

Giuseppe Giacosa, βασισμένο στην ιστορία του John Luther Long, Madame Butterfly και το 

θεατρικό του David Belasco, Madame Butterfly. Η όπερα αρχικά είχε δύο πράξεις, σύντομα 

όμως αναπροσαρμόστηκε σε τρεις πράξεις33. Την πρώτη αυτή αλλαγή ακολούθησαν κι άλλες 

μέχρι η όπερα να φτάσει στην τελική της εκδοχή. Η Madama Butterfly είναι η πρώτη 

απόπειρα του Puccini να ασχοληθεί με το κίνημα του εξωτισμού, που γίνεται δημοφιλές το 

19ο αιώνα και έπειτα θα ακολουθήσουν η La fanciulla del West και η Turandot34. 

Οι κύριοι χαρακτήρες της όπερας είναι οι: Cio-Cio –San/ Madama Butterfly 

(σοπράνο), Suzuki (μεσόφωνος), B.F. Pinkerton (τενόρος), Sharpless (βαρύτονος), Goro 

(τενόρος). Η ιστορία ξεκινά στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1904. Ο Pinkerton, ένας 

Αμερικανός αξιωματικός του ναυτικού, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη δεκαπεντάχρονη 

γκέισα Madama Butterfly και έχει νοικιάσει ένα σπίτι όπου θα τελεστεί ο γάμος και θα μείνει 

                                                
31  Phillips- Matz, Puccini, 123-134, 136-143. 

32 Girardi, Puccini, 220-225. και Phillips- Matz, Puccini, 143-146. 

33 Dieter Schickling, and Robert Vilain, “Puccini's 'Work in Progress': The So-Called Versions of 

'Madama Butterfly’,” Music & Letters 79, no. 4 (November 1998): 533. 

34 Mosco Carner, "The Exotic Element In Puccini," The Musical Quarterly 22, no.1 (January 1936): 48. 
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με τη μέλλουσα σύζυγό του. Ο Pinkerton όμως, εκμεταλλευόμενος τους ελαστικούς νόμους 

της Ιαπωνίας, σκοπεύει να αφήσει κάποια στιγμή τη νύφη και να παντρευτεί κάποια 

Αμερικανίδα. Η Madama Butterfly είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα παντρευτεί Αμερικανό 

και αλλάζει κρυφά από την οικογένειά της τη θρησκεία της. Μόλις ολοκληρωθεί ο γάμος θα 

εμφανιστεί ο θείος της Butterfly, Bonze, που έχει ανακαλύψει ότι εκείνη άλλαξε τη θρησκεία 

της, και θα αποκαλύψει την αλήθεια. Μαθαίνοντας ότι η Butterfly απαρνήθηκε τη δική του 

κουλτούρα και θρησκεία, οι συγγενείς θα φύγουν με τη δήλωση ότι θα την απαρνηθούν κι 

αυτοί όπως έκανε κι εκείνη. Ο Pinkerton παρηγορεί τη γυναίκα του και περνούν τη νύχτα 

μαζί. Ο Pinkerton λίγο καιρό μετά το γάμο φεύγει. Τρία χρόνια μετά η Butterfly περιμένει 

τον Pinkerton να γυρίσει, ενώ μάταια η υπηρέτριά της Suzuki προσπαθεί να την πείσει ότι 

εκείνος δε θα γυρίσει. Στο διάστημα της απουσίας του Pinkerton, ο Goro, ο προξενητής που 

την πάντρεψε και με τον Pinkerton, προσπαθεί να την πείσει να ξαναπαντρευτεί αλλά εκείνη 

αρνείται. Στο  σπίτι της Butterfly φτάνει ο Αμερικανός πρόξενος Sharpless με ένα γράμμα 

από τον Pinkerton που λέει ότι επιστρέφει στην Ιαπωνία. Η Butterfly είναι 

κατενθουσιασμένη και πριν ο Sharpless ολοκληρώσει αυτά που έχει να της πει, εκείνη του 

αποκαλύπτει πως έχει γεννήσει το γιο του Pinkerton και του ζητάει να του το πει, καθώς 

εκείνος είχε ήδη φύγει όταν γεννήθηκε το παιδί και δεν το ξέρει. O Sharpless φεύγει. Η 

Butterfly και η Suzuki βλέπουν το πλοίο του Pinkerton να φτάνει και στολίζουν το σπίτι για 

την άφιξή του. Καθώς έχει βραδιάσει, η Suzuki και το παιδί κοιμούνται, η Butterfly όμως 

μένει ξύπνια και περιμένει. Τελικά η Butterfly κοιμάται όταν ξημερώσει. Στο σπίτι φτάνουν 

ο Sharpless, ο Pinkerton και η σύζυγός του Kate. Λένε στη Suzuki ότι έχουν έρθει για να 

πάρουν το παιδί. Ο Pinkerton βλέποντας τις ετοιμασίες που έχει κάνει η Buterfly για να τον 

υποδεχτεί, αισθάνεται τύψεις και δεν αντέχει να την αντικρίσει. Φεύγει και αφήνει τη Suzuki, 

την Kate και τον Sharpless να πούνε τα νέα στη Butterfly. Η Butterfly δέχεται να παραδώσει 

το παιδί μόνο αν ο Pinkerton έρθει να το πάρει. Αφού προσευχηθεί, η Butterfly καθίζει το 

παιδί της δίπλα της, του δίνει μία αμερικάνικη σημαία στο χέρι και του κλείνει τα μάτια, 

έπειτα παίρνει το μαχαίρι του πατέρα της και αυτοκτονεί. Ο Pinkerton μπαίνει στο σπίτι 

φωνάζοντας το όνομά της όμως είναι αργά, η Butterfly είναι νεκρή. 

Η Cio-Cio-San, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Madama Butterfly, είναι μία 

δεκαπεντάχρονη κοπέλα που αναλαμβάνει τη δουλειά της geisha λόγω οικονομικής 

δυσχέρειας. Η Cio-Cio-San είναι ένα χαριτωμένο πλάσμα που πραγματικά πιστεύει πως 

γάμος της με τον Pinkerton την καθιστά τον πιο τυχερό άνθρωπο στον κόσμο. Η φτωχή 

Butterfly θα απαρνηθεί τα πάντα ακόμη και την κουλτούρα της, την ίδια κουλτούρα που θα 
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την οδηγήσει αργότερα στο τέλος της, για τον Pinkerton35. Θα μείνει αφοσιωμένη σ’ αυτόν 

παρά τις προσπάθειες των γύρω της να την μεταπείσουν. Η Butterfly θα διατηρήσει την 

αισιοδοξία που την διακατέχει από την αρχή του έργου μέχρι να έρθει η θλιβερή αλήθεια. 

Δυστυχώς για τη Butterfly δεν ήταν οι γύρω της ούτε κακοπροαίρετοι ούτε απαισιόδοξοι 

αλλά μάλλον ρεαλιστές. Η αλήθεια που θα φέρει ο ερχομός του Pinkerton θα καταρρακώσει 

τη νεαρή κοπέλα. Η Cio-Cio-San όμως προέρχεται από μία χώρα με το αίσθημα της τιμής 

ίσως και πάνω από όλα τα άλλα. Όταν λοιπόν αντιληφθεί το πόσο άσχημα ξεγελάστηκε θα 

επιστρέψει πίσω στην κουλτούρα στην οποία γεννήθηκε, που ίσως και να μην έχασε ποτέ 

δεδομένης της πίστης και της αφοσίωσης που έδειξε στον Pinkerton ενάντια σε όλους. Η 

Butterfly, όντας και μητέρα, αφού φροντίσει το καλύτερο για το παιδί της, θα πεθάνει με τιμή 

αφού δεν μπορεί να ζήσει με αυτή (Con onor muore chi non può serbar vita con onore), όπως 

αναγράφεται στο μαχαίρι του πατέρα της, με το οποίο θα βάλει τέλος στη ζωή της. 

 

  

                                                
35 Jelena Markovic, “Challenges in performing Giacomo Puccini`s Madame Butterfly.” (Master’s 

thesis, University of Agder, 2011), 17. 
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8. La fanciulla del West  

 

8.1 La Fanciulla del West: ιδέα και λιμπρέτο  

Για άλλη μία φορά ο συνθέτης θα επιλέξει ένα θέμα από το έργο του Belasco για την 

επόμενη όπερά του. Το 1907 στη Νέα Υόρκη, ο Puccini θα παρακολουθήσει κάποιες 

θεατρικές παραστάσεις του Belasco μεταξύ των οποίων και το The Girl of the Golden West. 

Επιστρέφοντας στην Ιταλία θα στείλει γράμμα στη φίλη του Sybil Seligman36 για να 

εκφράσει την επιθυμία του να δουλέψει πάνω στο έργο του Belasco. Η Sybil θα βρει 

αντίγραφο του έργου και θα βάλει να το μεταφράσουν στα Ιταλικά. Μέχρι τον Ιούλιο ο 

Puccini θα έχει ήδη στα χέρια του τις δύο πρώτες πράξεις. Η φίλη του θα του στείλει επίσης 

και δείγματα αμερικάνικης μουσικής. 

Με το θάνατο του Giuseppe Giacosa το 1906, το δίδυμο Illica- Giacosa δεν υφίσταται 

πλέον επομένως ο Puccini θα αναζητήσει νέο λιμπρετίστα. Ο γιος του Giulio Ricordi, Tito, 

θα του προτείνει τον Carlo Zangarini. Θα ξεκινήσουν να συνεργάζονται μαζί, ωστόσο ο 

Puccini δε μένει πλήρως ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα κι έτσι θα φέρει στον Zangarini 

ένα συνεργάτη, τον Guelfo Civinini37. 

 

8.2 Doria Manfredi  

Η μεγάλη ζήλεια της Elvira είναι κάτι που βασανίζει τον Puccini για πολλά χρόνια. 

Αν και υπάρχουν φορές που ήταν δικαιολογημένη, συχνά κατασκεύαζε ιστορίες με το μυαλό 

της. Μια τέτοια ήταν και η ιστορία που ξεκίνησε κάπου στο τέλος του καλοκαιριού του 1908. 

Η Doria Manfredi είναι μια νεαρή κοπέλα, μέλος του υπηρετικού προσωπικού για πέντε 

χρόνια στο σπίτι του Puccini όταν η Elvira θα την κατηγορήσει ότι έχει ερωτική σχέση με το 

σύζυγό της. Παρά την άρνηση και των δύο για την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης, η Elvira δεν 

ησύχασε. Όλο το διάστημα μέχρι και την αλλαγή του χρόνου η Elvira κατηγορούσε με 

άσχημους χαρακτηρισμούς το κορίτσι σε όποιον έβρισκε μπροστά της. Ο Puccini φοβερά 

θλιμμένος προσπαθεί να πείσει τόσο τον υπόλοιπο κόσμο όσο και την οικογένεια την 

                                                
36  Ο Puccini θα γνωρίσει τη Sybil Seligman το φθινόπωρο του 1904 ενώ βρίσκεται στη Αγγλία για το 

ανέβασμα της ”Manon Lescaut ” στο Covent Garden. Η σχέση ξεκίνησε σαν ερωτική ωστόσο  εξελίχθηκε σε 

μια φιλία που κράτησε ως το τέλος της ζωής του. Η σχέση πιθανώς μετατράπηκε σε φιλία λόγω του ότι η Sybil 

δεν ήθελε να χαλάσει το γάμο και τη φήμη της και με αυτά να χάσει και την επαφή με το γιο της.  

 
37  Phillips- Matz, Puccini, 184-189. 
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κοπέλας ότι δε συνέβη κάτι με τη Doria. Τον Ιανουάριο ο Puccini μην αντέχοντας την 

κατάσταση, θα φύγει για τη Ρώμη και λίγο αργότερα θα ενημερωθεί με τηλεγράφημα για τα 

τραγικά νέα. Στις 23 Ιανουαρίου του 1909 η Doria Manfredi, αφού αφήσει ένα σημείωμα 

στην οικογένειά της, θα καταναλώσει ποσότητα φαρμάκων που πέντε μέρες αργότερα θα την 

οδηγήσουν σε μαρτυρικό θάνατο. Στις 28 του μήνα η Doria είναι νεκρή. Τα αποτελέσματα 

από τη νεκροψία της κοπέλας δείχνουν ότι η Doria δεν είχε ολοκληρωμένες σεξουαλικές 

επαφές στη ζωή της, όπως ισχυριζόταν η Elvira. Η οικογένεια της κοπέλας θα κινηθεί νομικά 

έναντι της Elvira, θεωρώντας  την υπεύθυνη για την αυτοκτονία της Doria. Ο Puccini αρχικά 

θέλει να χωρίσει με την Elvira όμως τελικά δεν το κάνει, εκείνη θα κριθεί ένοχη από το 

δικαστήριο με ποινή πέντε μήνες κα πέντε μέρες φυλάκιση και εγγύηση εφτακοσίων λιρών38. 

 

8.3 Η πρεμιέρα της La fanciulla del West  

Παρά τη μεγάλη αναστάτωση που δημιούργησε η ιστορία της Doria, ο Puccini θα 

τελειώσει με τη δεύτερη πράξη της όπερας τον Οκτώβριο του 1909 και με ολόκληρη την 

όπερα στις 9 Απριλίου του 1910. Η πρεμιέρα της όπερας θα πραγματοποιηθεί στη 

Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης στις 10 Δεκεμβρίου του 1910 με μαέστρο τον Arturo 

Toscanini, Minnie την Emmy Destinn, Johnson τον Enrico Caruso και Rance τον Pasquale 

Amato. Η πρεμιέρα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.  

Δύο χρόνια μετά την πρεμιέρα της La fanciulla del West, ο Puccini θα έρθει 

αντιμέτωπος με δύο θανάτους που θα τον βυθίσουν σε βαρύ πένθος. Ο πρώτος είναι αυτός 

της αδελφής του Ramelde τον Απρίλιο του 1912 και ο δεύτερος του Giulio Ricordi τον 

Ιούνιο του ίδιου έτους. Μετά το θάνατο του Giulio, η εταιρία θα περάσει στα χέρια του γιου 

του Tito, πράγμα που δε θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Puccini39. 

 

8.4 Η όπερα La fanciulla del West 

Η La Fanciulla del West είναι όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Carlo 

Zangarini και Guelfo Civinini, βασισμένο στο θεατρικό έργο του David Belasco, The Girl of 

the Golden West. 

                                                
38 Girardi, Puccini, 269-273. και Phillips- Matz, Puccini, 189-198. 

39 Girardi, Puccini, 275-281. και Phillips- Matz, Puccini, 199-209. 
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Τα κύρια πρόσωπα του έργου είναι η Minnie (σοπρνάνο), ο Dick Johnson/ Ramerrez 

(τενόρος), ο Jack Rance (βαρύτονος), ο Nick (τενόρος) και ο Ashby (μπάσος). Βρισκόμαστε 

στην Καλιφόρνια το 1849 στο σαλούν Polka, σ έναν οικισμό χρυσοθήρων. Οι χρυσοθήρες 

μαζεύονται εκεί μετά τη δουλειά  για να φάνε, να πιούν, να παίξουν χαρτιά και να αφήσουν 

το χρυσάφι για φύλαξη στην έμπιστη ιδιοκτήτρια του σαλούν Minnie. Ο Ashby, 

αντιπρόσωπος της Wells Fargo, έρχεται και ανακοινώνει στον σερίφη Rance ότι ο αρχηγός 

μιας συμμορίας Μεξικανών, ο Ramerrez, έχει εντοπιστεί. Αργότερα ένας άγνωστος θα έρθει 

στο σαλούν και θα συστηθεί ως Dick Johnson από το Σακραμέντο, η μόνη που τον έχει 

γνωρίσει πρωτύτερα είναι η Minnie. Εκείνος την προσκαλεί να χορέψουν. Η Minnie δέχεται 

και ο Rance κοιτάει καχύποπτα τον ξένο καθώς και ο ίδιος ενδιαφέρεται γι’ αυτή. Έπειτα 

μπαίνει ο Ashby μ’ έναν άντρα από τη συμμορία του Ramerrez. Εκείνος αναγνωρίζοντας το 

αφεντικό του (είναι ο Dick Johnson), θα παραπλανήσει τους υπόλοιπους λέγοντας πως θα 

τους οδηγήσει στο Ramerrez για να έχει την ευκαιρία το αφεντικο του να γλιτώσει. Όλοι 

φεύγουν προς αναζήτηση του Ramerrez και η Minnie μένει στο σαλούν για να φυλάξει το 

χρυσάφι. Μαζί της μένει για λίγο και ο Johnson. Όταν φεύγει, υπόσχεται να τη συναντήσει 

αργότερα στο σπίτι της. Ο Johnson πηγαίνει στο σπίτι της Minnie κι εξομολογούνται τον 

έρωτά τους ο ένας στον άλλο. Τότε φτάνουν στην πόρτα της ο Rance, o Ashby και άλλοι 

άντρες. Ο Johnson κρύβεται. Οι άντρες λένε στη Minnie την αλήθεια για την ταυτότητα του 

Johnson και ότι τον είδαν να κατευθύνεται προς τα ‘κει. Όταν η Minnie δεν τους πιστεύει ο 

Rance της δείχνει μία φωτογραφία του που τους έδωσε η πρώην αγαπημένη του Ramerrez,  

Nina Micheltorena. Οι άντρες φεύγουν και η Minnie έξαλλη διώχνει τον Johnson από το 

σπίτι. Λίγο μετά ακούγεται πυροβολισμός, η Minnie καταλαβαίνει ότι ο Johnson έχει 

χτυπηθεί και τον κρύβει και πάλι στο σπίτι της αυτή τη φορά στην οροφή. Ο Rance έρχεται 

στο σπίτι ψάχνοντας για τον Johnson κι ενώ αρχικά δεν καταφέρνει να τον βρει, σταγόνες 

αίματος που πέφτουν από την οροφή τον προδίδουν. Ο Rance κατεβάζει το Johnson από την 

οροφή κι απειλεί να τον σκοτώσει, η Minnie τότε του προτείνει να παίξουν μια παρτίδα 

πόκερ, αν κερδίσει εκείνος τότε θα μπορεί να σκοτώσει το Johnson και να έχει δικιά του 

Minnie που τόσο θέλει, αν κερδίσει εκείνη ο Jonshon θα είναι ελεύθερος. Η Minnie κερδίζει 

το Rance κρύβοντας κάποια φύλλα στις κάλτσες της κι έτσι ο Rance φεύγει. Λίγο καιρό 

αργότερα, κάπου στο δάσος της Καλιφόρνια, ο Ashby και οι χρυσοθήρες θα πιάσουν τον 

Johnson, καθώς αυτοί τον κυνηγούν ακόμα. Οι άντρες θέλουν να κρεμάσουν τον Johnson. 

Τότε εμφανίζεται η Minnie, μπαίνει μπροστά στον Johnson και με ένα όπλο απειλεί να 

σκοτώσει όποιον τολμήσει να τον πειράξει. Όταν αυτό δεν πιάνει απειλεί να βάλει τέρμα και 
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στην ίδια της τη ζωή. Τελικά καταφέρνει να πείσει τους χρυσοθήρες να αφήσουν ελεύθερο 

το Johnson, θυμίζοντάς τους πόσα της χρωστάνε, και φεύγει μαζί του. 

Η Minnie είναι μία ηρωίδα του Puccini κάπως διαφορετική από τις άλλες. Ζει μόνη 

της και διευθύνει ένα σαλούν, είναι οικονομικά ανεξάρτητη και έχει υπαλλήλους. Η Minnie 

δε χρειάζεται την προστασία κανενός, ξέρει να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Σ’ έναν οικισμό 

όπου οι περισσότεροι κάτοικοι είναι άνδρες, η Minnie έχει κερδίσει το σεβασμό τους και έχει 

μιας μορφής εξουσία. Οι χρυσοθήρες την υπακούνε, τη σέβονται, τη νοιάζονται και την 

εμπιστεύονται ακόμα και με το χρυσάφι που με τόσο κόπο βγάζουν. Η Minnie στο σαλούν 

της εκτός από το φαγητό και ποτό προσφέρει στους εργάτες του ορυχείου και μόρφωση. Αν 

και η ίδια αναφέρει ότι δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένη, τους μαθαίνει γραφή και ανάγνωση 

και κυρίως τους διαβάζει τη Βίβλο λειτουργώντας έτσι και ως δάσκαλος ηθικής. Σ' αυτό που 

θυμίζει η Minnie τις περισσότερες ηρωίδες του Puccini είναι η θέση της απέναντι στην 

αγάπη. Είναι ρομαντική και πιστεύει σε μια εξιδανικευμένη αγάπη σαν αυτή των γονιών της. 

Ενώ αρκετοί είναι η άντρες που τη φλερτάρουν εκείνη δεν αφήνει περιθώρια και περιμένει 

τον άντρα που θα αγαπήσει πραγματικά και τον βρίσκει στο πρόσωπο του Johnson. Όπως 

βλέπουμε, πριν από αυτόν δεν είχε ποτέ ούτε καν χορέψει με κάποιον. Παρά το δυναμισμό 

της η ευαίσθητη πλευρά της είναι αυτή που θα κερδίσει τελικά τους χρυσοθήρες ώστε να 

αφήσουν τον αγαπημένο της ελεύθερο40. 

 

  

                                                
40 Yoshida,  “MODELING HEROINES,” 112. 
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9. La Rondine 

 

9.1 La Rondine: Δημιουργία, πρεμιέρα  

 Για μεγάλο διάστημα ο συνθέτης ασχολείται με το ανέβασμα της La fanciula del 

West σε Ευρώπη και Αμερική. Παράλληλα αναζητά το θέμα για την επόμενη όπερά του. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο έργο I due zoccoletti της Luise de la Ramèe, που 

γράφει με το ψευδώνυμο Ouida. Με το έργο αυτό θα ασχοληθεί αρκετά ωστόσο θα το 

εγκαταλείψει.  Τον Οκτώβριο του 1913 ο Puccini βρίσκεται στη Βιέννη για το ανέβασμα της 

La fanciulla del West όταν οι Siegmund Eibenschütz και Heinrich Berté, διευθυντές του 

θεάτρου Carltheater, θα του ζητήσουν να γράψει κάτι γι’ αυτούς. Η αρχική ιδέα ήταν η 

δημιουργία μιας οπερέτας, πράγμα στο οποίο ο Puccini ήταν αντίθετος. Τελικά οι 

Αυστριακοί του έδωσαν ένα λιμπρέτο των Alfred Maria Willner και Heinz Reichert που με 

την επεξεργασία του Adami έμελλε να γίνει το La Rondine41. Ο Puccini ολοκλήρωσε τη 

σύνθεση της τον Οκτώβριο του 1915. Την έκδοση ανέλαβε αυτή τη φορά ο οίκος Sonzogno, 

πιθανώς επειδή ο Tito Ricordi δεν ήθελε να μοιραστεί τα δικαιώματα της όπερας με τους 

Αυστριακούς. Η πρεμιέρα έγινε στις 27 Μαρτίου του 1917 στο Grand Théâtre του Monte 

Carlo. Διευθυντής ορχήστρας ήταν ο Gino Marinuzzi, Magda η Gilda Dalla Rizza, Ruggero ο 

Tito Schipa, Lisette η Ines Maria Ferraris, Prunier ο Francesco Dominici και Rambaldo ο 

Gustave Huberdeau. Η πρεμιέρα είχε μεγάλη επιτυχία ωστόσο η όπερα σταδιακά χάθηκε42. 

 

9.2 Βαρόνη Josephine von Stängel  

 Ο Puccini  γνώρισε  τη Βαρόνη  Josephine  στο Viareggio  το καλοκαίρι του 1911. Η 

Βαρόνη  von Stängel ήταν μέλος της γερμανικής αριστοκρατίας, σε διάσταση με τον σύζυγό 

της και είχε δύο κόρες. Η σχέση τους κράτησε αρκετά χρόνια ωστόσο με τον ερχομό του 

πρώτου παγκόσμιου πολέμου, οι συναντήσεις τους έγιναν δύσκολες και για κάποιο διάστημα 

χρησιμοποιούσαν το ουδέτερο έδαφος της Ελβετίας. Το φθινόπωρο του 1917, ο Ιταλός 

πρόξενος θα αντιληφθεί ότι ο Puccini δεν επισκέπτεται την Ελβετία για επαγγελματικούς 

λόγους, αλλά για να συναντήσει μια γυναίκα από την αντίπαλη Γερμανία. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να του απαγορευτεί να ταξιδέψει ξανά στην Ελβετία. Μαζί με τον Ιταλό πρόξενο 

                                                
41 Girardi, Puccini, 332-333. 

42  Phillips- Matz, Puccini, 245-247. 
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την ύπαρξη αυτής της σχέσης θα αντιληφθεί και η Elvira. Μετά τον πόλεμο ο Puccini θα 

βοηθήσει την Josephine να εγκατασταθεί στο Casalecchio di Reno και θα συνεχίσει να τη 

βοηθά οικονομικά. Λίγο αργότερα η σχέση τους θα τελειώσει43. 

 

9.3  Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος  

Η στάση που κράτησε ο Puccini στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η ουδέτερη 

στάση που κρατούσε γενικά με την πολιτική, μιας και δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Η στάση 

του αυτή ενόχλησε πολλούς μεταξύ τον οποίων o ιδιαίτερα πατριώτης φίλος του, 

Toscanini44. 

 

9.4 Η όπερα La Rondine 

Η La Rondine είναι μία όπερα σε τρεις πράξεις σε λιμπρέτο του Giuseppe Adami 

βασισμένο στο λιμπρέτο των Siegmund Eibenschütz και Heinrich Berté.  

Βασικά πρόσωπα του έργου είναι: η Magda (σοπράνο), ο Ruggero (τενόρος), η 

Lisette (σοπράνο), ο Prunier (τενόρος) και ο Rambaldo (βαρύτονος). Παρίσι, μέσα 19ου 

αιώνα. Στο σπίτι της εταίρας Magda γίνεται ένα πάρτι. Εκεί η Magda θα γνωρίσει το νεαρό 

Ruggero, γιο ενός φίλου του πλούσιου συνοδού της Rambaldo. Ο Ruggero έρχεται πρώτη 

φορά στο Παρίσι και οι καλεσμένοι του πάρτι του προτείνουν μέρη για να γνωρίσει τη 

νυχτερινή ζωή του Παρισιού. Τελικά επικρατεί η πρόταση της καμαριέρας Lisette για το 

Bullier. Όταν οι καλεσμένοι φύγουν, η Magda θα μεταμφιεστεί και θα πάει κι αυτή στο 

Bullier. Εκεί θα συναντήσει το Ruggero ο οποίος δε θα την αναγνωρίσει, όπως είναι και ο 

στόχος της άλλωστε, κι εκείνη θα του συστηθεί ως Paulette. Λίγο αργότερα θα εμφανιστούν 

στο μαγαζί ο Prunier, ποιητής και φίλος που βρισκόταν πριν στο πάρτι, μαζί με την Lisette 

ντυμένη με τα ρούχα της Magda. Η Lisette αναγνωρίζει τη Magda, εκείνη όμως κάνει νόημα 

στον Prunier κι έτσι εκείνος πείθει τη Lisette ότι κάνει λάθος. Τα δύο ζευγάρια 

διασκεδάζουν, όταν στο μαγαζί θα εμφανιστεί ο Rambaldo. Ο Prunier θα ζητήσει από τη 

Lisette να βγάλει για λίγο το Ruggero έξω. Ο Rambaldo ζητά εξηγήσεις από τη Magda γι’ 

αυτό  που μόλις είδε κι εκείνη του λέει πως λυπάται για την στεναχώρια που του προξένησε 

                                                
43 Phillips- Matz, Puccini, 223-227. 

44 ibid, 236-243. 
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αλλά αγαπά το Ruggero. Ο Rambaldo φεύγει, ο Ruggero επιστρέφει και αποφασίζουν με την 

Magda να ζήσουν μαζί. Λίγους μήνες μετά ζουν μαζί στη Γαλλική Ριβιέρα. Ο Ruggero θα πει 

στη Magda πως θέλει να κάνει οικογένεια μαζί της και έχει στείλει γράμμα στη μητέρα του 

για να ζητήσει την έγκρισή της. Ο Ruggero φεύγει κι η Magda είναι σε δίλλημα καθώς δεν 

του έχει αποκαλύψει το παρελθόν της, το οποίο πιστεύει ότι δε θα αποδεχτούν οι γονείς του 

αλλά ίσως και ο ίδιος. Εμφανίζονται ο Prunier και η Lisette. Η Lisette μετά από μια 

αποτυχημένη προσπάθεια να κάνει καριέρα τραγουδίστριας, έρχεται να ζητήσει πίσω την 

παλιά της δουλειά από τη Magda. Η Magda δέχεται πίσω τη Lisette. O Prunier δεν μπορεί να 

καταλάβει πως η Magda μπορεί και ζει μακριά απ’ τη ζωή της στο Παρίσι και της λέει πως ο 

Rambaldo είναι πρόθυμος να τη δεχτεί πίσω. Αφού κανονίσει ένα ραντεβού με τη Lisette, ο 

Prunier  φεύγει. Ο Ruggero επιστρέφει με ένα γράμμα από τη μητέρα του που γράφει πως μια 

νύφη σαν αυτή που περιγράφει ο γιος της είναι ευπρόσδεκτη στο σπίτι της. Η Magda τότε 

του λέει την αλήθεια για το παρελθόν της και πως δεν μπορεί να γίνει γυναίκα του γιατί θα 

προξενήσει μεγάλη στεναχώρια στους γονείς του. Ο Ruggero την παρακαλεί να μείνει μαζί 

του εκείνη όμως αρνείται και τον συμβουλεύει να γυρίσει στο σπίτι του, ενώ αυτή θα γυρίσει 

στην παλιά της ζωή. 

Η Magda είναι μια εταίρα πολυτελείας. Η σχέση της με τον πλούσιο και αρκετά 

μεγαλύτερο της Rambaldo μπορεί να της προσφέρει μια άνετη ζωή όμως ενδόμυχα θα ήθελε 

να ζήσει έναν μεγάλο έρωτα. Το συναίσθημα της είναι παγωμένο, είναι κυνική και κρύα. 

Όταν γνωρίζει το νεαρό Ruggero ξυπνάει μέσα της ένας πρωτόγνωρος ενθουσιασμός. 

Παρορμητικά ακολουθεί  το Ruggero στο Bellier, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες ή τη ζημιά 

που θα προκαλέσει σε αυτόν και μπλέκεται σε μια ιστορία που για εκείνη είναι ένα 

απωθημένο, ένα όνειρο. Όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που ζει είναι μια πραγματικότητα για 

τον αγαπημένο της, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ζει με την ταυτότητα που κι ίδια για 

λίγο πίστεψε πως ήταν αληθινή. Επιλέγει να αφήσει το Ruggero επιστρέφοντας στη δική της 

πραγματικότητα όσο κι αν αυτό πληγώνει τόσο εκείνη όσο και αυτόν. Η Magda 

αντιλαμβάνεται πόσο λάθος είναι να εξαπατά το Ruggero, του λέει μια αλήθεια που 

εμποδίζει το κοινό τους μέλλον και για το δικό του καλό φεύγει όπως ήρθε σαν χελιδόνι 

(rondine). 
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10. Il Trittico  

 

10.1 Il Trittico: Δημιουργία, πρεμιέρα 

Η ιδέα για μία δουλειά που θα περιελάβανε τρεις μονόπρακτες όπερες είχε 

δημιουργηθεί αρκετό καιρό πριν την πραγματοποίηση της, όμως η αντίθεση του Giulio 

Ricordi την έβαλε στην άκρη για χρόνια45. Την ιδέα δεν εγκατέλειψε όμως ο Puccini. Ήδη 

όσο δουλεύει πάνω στη  La Rondine, ασχολείται με το πρώτο μέρος του τρίπτυχου το Il 

Tabarro που ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 1916, ενώ ψάχνει και τα κατάλληλα θέματα 

για τα άλλα δύο μέρη46. Οι άλλες δύο όπερες θα είναι τελικά οι Suor Angelica και Gianni 

Schicchi σε λιμπρέτο του Giovacchino Forzano. Το τρίπτυχο ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 

1918 και κάνει πρεμιέρα στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης στις 14 Δεκεμβρίου του 

ίδιου έτους. Μαέστρος του έργου  ήταν ο Roberto Moranzoni, Luigi (Il Tabarro) και 

Rinuccio (Gianni Schicchi) ο Giulio Crimi, Giorgetta (Il Tabarro) η Claudia Muzio,  Michele 

(Il Tabarro) ο Luigi Montesanto, Suor Angelica η Geraldine Farrar, la zia principessa (Suor 

Angelica) η Flora Perini και Gianni Schicchi ο Giuseppe De Luca. Το τρίπτυχο άρεσε σε 

γενικές γραμμές, με την παράσταση να κλέβει το τελευταίο μέρος, Gianni Schicchi47. 

 

10.2 Η όπερα Il Tabarro 

Η μονόπρακτη όπερα Il Tabarro αποτελεί το πρώτο μέρος από το τρίπτυχο (trittico) 

του Puccini. Το λιμπρέτο είναι του Giuseppe Adami, βασισμένο στο θεατρικό έργο του 

Didier Gold, La houppelande. 

Βασικοί ρόλοι της όπερας είναι η Giorgetta (σοπράνο), ο Luigi (τενόρος) και ο 

Michele (βαρύτονος). Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια φορτηγίδα, στον ποταμό Σηκουάνα του 

Παρισιού, το 1910. Ο καπετάνιος Michele είναι παντρεμένος με την κατά πολύ μικρότερή 

του Giorgetta. Ο ήλιος σχεδόν έχει δύσει και η Giorgetta ζητά από τον άντρα της να φέρει 

                                                
45  Phillips- Matz, Puccini, 249. 

46 Girardi, Puccini, 328-339. 

47 Girardi, Puccini, 338-339. και Phillips- Matz, Puccini, 249, 253. 
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λίγο κρασί στους εργάτες που ξεφορτώνουν το πλοίο. Εκείνος προσπαθεί να τη φιλήσει, 

εκείνη απομακρύνεται κι ο Michele φεύγει. Η Giorgetta χορεύει με τους εργάτες και φαίνεται 

πως ανάμεσα σ’ αυτήν και έναν απ’ αυτούς, το Luigi, υπάρχει κάτι περισσότερο. Ξαφνικά 

εμφανίζεται ο Michele και σταματούν. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και η Frugola ψάχνοντας 

τον άντρα της Tinca που εργάζεται εκεί. Με αφορμή την επιθυμία της Frugola να έρθει η 

μέρα που εκείνη και ο άντρας της θα ζήσουν σ’ ένα όμορφο σπιτάκι και θα ξεκουραστούν, ο 

Luigi και η Giorgetta θα θυμηθούν την πόλη στην οποία έχουν γεννηθεί και οι δύο. Οι 

εργάτες φεύγουν - ο Luigi όμως, μένει και ζητά από το Michele να τον αφήσει στη Ρουέν 

όταν θα φτάσουν εκεί. Ο Michele όμως του λέει πως δε θα το κάνει καθώς δεν έχει δουλειά 

γι’ αυτόν εκεί. Όταν ο Michele φύγει, η Giorgetta ζητά εξηγήσεις από τον εραστή της για την 

επιθυμία του να πάει στη Ρουέν κι εκείνος της απαντά πως δεν αντέχει να τη μοιράζεται. 

Δίνουν τελικά ραντεβού σε μία ώρα. Συμφωνούν να του κάνει η Giorgeta σινιάλο ότι το 

πεδίο είναι ελεύθερο, ανάβοντας  ένα σπίρτο όπως και τις άλλες φορές. Ο Luigi της λέει πως 

είναι πρόθυμος να σκοτώσει για να είναι μαζί της και φεύγει. Ο Michele έρχεται και 

προσπαθεί να προσεγγίσει τη Giorgetta θυμίζοντας της τις μέρες πριν πεθάνει το παιδί τους, 

όταν έκρυβε και τους δυο τους κάτω από το μανδύα του (tabarro), ωστόσο δεν τα 

καταφέρνει. Ο Michele μένει μόνος, έχει καταλάβει ότι η Giorgetta τον απατά και 

αναρωτιέται με ποιον κάνοντας μια λίστα με όσους ξέρει, απορρίπτοντάς τους όμως όλους. Ο 

Michele ανάβει ένα σπίρτο για να ανάψει την πίπα του κι ο Luigi πλησιάζει, νομίζοντας πως 

είναι το σινιάλο της Giorgetta. Τότε ο Michele αρπάζει τον Luigi κι αφού τον αναγκάζει να 

ομολογήσει τη σχέση του με τη Giorgetta, τον σκοτώνει και τον κρύβει κάτω από το μανδύα 

του. Όταν η Giorgetta έρχεται ο Michele σηκώνει το μανδύα του αποκαλύπτοντάς της το 

νεκρό εραστή της. 

Η Giorgetta είναι μία νεαρή γυναίκα παντρεμένη μ’ έναν άντρα που έχει σχεδόν τα 

διπλά της χρόνια. Φαίνεται πως, όποια συναισθήματα κι αν είχε για αυτόν παλιότερα, πλέον 

έχουν σβήσει εντελώς. Της λείπει πολύ η πόλη που μεγάλωσε, ίσως δεν είναι τυχαίο που 

συνάπτει μια παράνομη σχέση με κάποιον συμπατριώτη της. Η πρωταγωνίστρια είναι 

δυστυχισμένη με τη ζωή που ζει και δημιουργεί μια παθιασμένη σχέση με το Luigi ίσως για 

να νιώσει ζωντανή. 
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10.3 Η όπερα Suor Angelica 

Η μονόπρακτη όπερα Suor Angelica είναι το δεύτερο μέρος από το τρίπτυχο (trittico) 

του Puccini, σε πρωτότυπο λιμπρέτο του Giovacchino Forzano. 

Βασικά πρόσωπα του έργου είναι η αδερφή Angelica/ Suor Angelica (σοπράνο) και η 

πριγκίπισσα, θεία της Angelica (κοντράλτο). Η όπερα διαδραματίζεται σε μία Μονή στα τέλη 

του 17ου αι. Η ιστορία ξεκινά με τις καθημερινές δραστηριότητες της Μονής, είναι το πρώτο 

από τα τρία βράδια που κάθε χρόνο ο ήλιος πέφτει πάνω στο σιντριβάνι της Μονής και κάνει 

το νερό να φαίνεται χρυσό. Οι μοναχές πιάνουν συζήτηση για τις επιθυμίες τους, με τη 

αδερφή Genovieffa να επιθυμεί να ξαναδεί πρόβατα, καθώς μικρή ήταν βοσκοπούλα, και την 

αδερφή Dolcina να θέλει κάτι καλό να φάει. Όταν ρωτούν ποια είναι η επιθυμία της αδερφής 

Angelica, εκείνη απαντά πως δεν έχει. Οι άλλες μοναχές, συζητώντας μεταξύ τους, λένε πως 

λέει ψέματα καθώς η Angelica περιμένει νέα από την αριστοκρατική οικογένειά της εδώ και 

εφτά χρόνια που είναι στη Μονή και πως την έστειλαν εκεί ως τιμωρία. Εμφανίζεται τότε η 

νοσοκόμα της Μονής και ζητά ένα βότανο από την αδερφή Angelica που είναι ειδική σ’ 

αυτά. Δύο αδερφές που έρχονται από έξω με διάφορα τρόφιμα, λένε πως είδανε έξω από τη 

Μονή μια πολυτελή άμαξα. Η Angelica ελπίζει πως είναι κάποιος από την οικογένειά της και 

πράγματι έχει έρθει η πριγκίπισσα θεία της. Η πριγκίπισσα έχει έρθει για να υπογράψει η 

Angelica την απαλλαγή της από την κληρονομιά των γονιών της, καθώς η μικρή της αδερφή 

παντρεύεται. Η Angelica λέει πως δεν μπορεί να το κάνει καθώς δεν μπορεί να ξεχάσει το γιο 

που γέννησε πριν εφτά χρόνια. Όταν ρωτά τη θεία της πως είναι το παιδί, εκείνη της λέει πως 

ο γιος της έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια. Η Angelica συντετριμμένη υπογράφει το χαρτί 

και η πριγκίπισσα φεύγει. Αργότερα η Angelica θα δει ένα όραμα με το γιο της να την καλεί 

να πάει μαζί του στον παράδεισο κι έτσι φτιάχνει ένα φυτικό δηλητήριο και το πίνει. Η 

Angelica όμως αμέσως συνειδητοποιεί πως έκανε ένα τραγικό λάθος καθώς η αυτοκτονία 

είναι θανάσιμο αμάρτημα κι έτσι δε θα μπορέσει ποτέ να ξαναβρεθεί με το παιδί της. 

Απελπισμένη η Angelica ικετεύει την Παναγία να τη λυπηθεί. Τότε καθώς η Angelica 

πεθαίνει γίνεται το θαύμα, η Παναγία εμφανίζεται μαζί με το γιο της Angelica που έρχεται 

και την αγκαλιάζει. 

Η Suor Angelica είναι μία όπερα με αποκλειστικά γυναικείους χαρακτήρες. 

Πρωταγωνίστρια είναι η αδερφή Angelica, μία γυναίκα, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας 

που υποχρεώθηκε να ακολουθήσει το μοναχισμό λόγω μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, 

πρακτική που ακολουθούνταν συχνά την εποχή εκείνη. Η Angelica είναι αναγκασμένη να 

υποφέρει μια ζωή που δεν έχει επιλέξει, μακριά από την οικογένειά της αλλά και από το 
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παιδί που γέννησε. Έχει αφιερωθεί και η ίδια συνειδητά στο Θεό και ειδικά στην Παναγία 

ίσως προσπαθώντας  να εξιλεωθεί, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει το παιδί. Το παιδί  φαίνεται 

πως είναι αυτό που την ενδιαφέρει, καθώς από τη στιγμή που το γέννησε η ταυτότητα της 

είναι αυτή της μάνας, και η απουσία του γιου της είναι αυτό που πραγματικά τη βασανίζει. 

 

10.4 Η όπερα Gianni Schicchi 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του τρίπτυχου (trittico) αποτελεί η μονόπρακτη όπερα 

Gianni Schicchi σε λιμπρέτο του Giovacchino Forzano, βασισμένο σε ένα μέρος της Θείας 

Κωμωδίας του Δάντη. 

Κεντρικοί ρόλοι της όπερας είναι ο Gianni Schicchi (βαρύτονος), η Lauretta 

(σοπράνο), ο Rinuccio (τενόρος), η Zita (κοντράλτο) κ.ά.. Η ιστορία διαδραματίζεται στη 

Φλωρεντία το 1299. Ο Buoso Donati είναι άρρωστος και πεθαίνει. Οι συγγενείς του είναι  

μαζεμένοι στο σπίτι. Συζητούν πως υπάρχει μια φήμη ότι ο Buoso άφησε την περιουσία του 

σε ένα μοναστήρι. Όλοι μαζί ψάχνουν για τη διαθήκη αισιόδοξοι ότι η κληρονομιά είναι δική 

τους. Ο Rinuccio βρίσκει τη διαθήκη και λέει στη θεία του Zita ότι θέλει να παντρευτεί τη 

Lauretta, κόρη του Gianni Schicchi, κι εκείνη του απαντά πως εφόσον είναι πλούσιοι μπορεί 

να παντρευτεί όποια θέλει. Ο Rinuccio στέλνει το μικρό γιο του ανιψιού του Buoso να 

φωνάξει τον Gianni Schicchi και την κόρη του. Δυστυχώς οι συγγενείς ανακαλύπτουν ότι η 

φήμη ήταν αληθινή και προσπαθούν να βρουν μία λύση. Ο Rinuccio προτείνει να ζητήσουν 

τη βοήθεια του Gianni Schicchi, οι υπόλοιποι όμως αρνούνται και ιδιαίτερα η θεία του Zita, 

που λόγω της ταπεινής καταγωγής του Schicchi, λέει στον ανιψιό της πως δεν πρόκειται να 

παντρευτεί τη Lauretta. Τότε φτάνει στο σπίτι ο Schicchi. Ο Rinuccio ζητά τη βοήθειά του, 

όμως η Zita διώχνει το Schicchi  κι εκείνος αποφασίζει να φύγει. Η Lauretta παρακαλεί τον 

πατέρα της να βοηθήσει κι εκείνος πείθεται. Ο Schicchi τελικά καταστρώνει ένα σχέδιο. 

Αρχικά λέει πως κανείς δεν πρέπει να μάθει ακόμα ότι ο Buoso είναι νεκρός και πως πρέπει 

να μεταφερθεί το πτώμα σε άλλο δωμάτιο. Το χτύπημα της πόρτας διακόπτει το Schicchi. 

Έχει έρθει ο γιατρός Spinelloccio, τον οποίο πείθουν ότι ο Buoso είναι ζωντανός κι εκείνος 

φεύγει. Ο Schicchi λέει στους υπόλοιπους πως θα μεταμφιεστεί παριστάνοντας τον Buoso 

ώστε να συντάξει νέα διαθήκη. Όσο περιμένουν να έρθει ο συμβολαιογράφος, οι συγγενείς 

ζητούν διάφορες κτήσεις του Buoso αφήνοντας αυτά με τη μεγαλύτερη αξία στην κρίση του 

Schicchi για να τα μοιράσει. Όταν ο συμβολαιογράφος έρχεται και ο Schicci δίνει σε όλους 

ότι ζήτησαν. Όταν έρχεται όμως η ώρα να μοιραστούν αυτά με τη μεγαλύτερη αξία, ο 
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Schicchi φροντίζει να μείνουν σ’ αυτόν και οι συγγενείς δεν μπορούν να αντιδράσουν 

φοβούμενοι τις συνέπειες αν αποκαλυφθεί η απάτη. Ο συμβολαιογράφος φεύγει και λίγο 

μετά και οι συγγενείς, έξαλλοι. Ο Rinuccio και η Lauretta μπορούν πλέον να παντρευτούν 

καθώς ο πατέρας της έχει χρήματα πια. Η σκηνή κλείνει με το Schicchi να μιλά στο κοινό 

κάνοντας αναφορά στο Δάντη. 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος σ’ αυτή την όπερα είναι ουσιαστικά ο Gianni Schicchi. 

Από τους γυναικείους ρόλους όμως, αυτός που ξεχώρισε ήδη από τις πρώτες παραστάσεις 

είναι αυτός της Lauretta, με την άρια της “O mio babbino caro” να γίνεται μεγάλη επιτυχία. 

Η Lauretta είναι η κόρη του Gianni Schicchi, ερωτευμένη με το Rinuccio. Μικρούλα, 

χαριτωμένη και αφελής, ξέρει να χειρίζεται τον πατέρα της κι εκείνος της έχει μεγάλη 

αδυναμία. Τελικά η Lauretta με τα νάζια της θα κερδίσει αυτό που θέλει και μαζί μ’ αυτό και 

τη συμπάθεια του κοινού. 
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11. Turandot  

 

11.1 Η ιδέα της Turandot  

Η μεταπολεμική περίοδος θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη για το χώρο της όπερας, πολλά 

θέατρα απειλούνται με βομβιστικές επιθέσεις από αναρχικούς, τα χρήματα είναι δυσεύρετα  

ενώ πολλοί τραγουδιστές και μαέστροι θα εγκαταλείψουν την Ευρώπη για την Αμερική ή τη 

Ρωσία. Την περίοδο αυτή θα δημιουργηθεί η Turandot. Ήδη πριν την πρεμιέρα του 

τρίπτυχου ο συνθέτης θα αναζητήσει το επόμενο θέμα του. Η ιδέα για το έργο αυτό του Carlo 

Gozzi θα έρθει σε ένα γεύμα του συνθέτη με τους Adami και Simoni στο Μιλάνο, το Μάρτιο 

του 1920. Αρχικά ο Puccini θα διαβάσει ένα αντίτυπο που θα του δώσει ο Simoni, το οποίο 

όμως δεν ήταν το αυθεντικό αλλά μια διασκευή από τον Schiller που μεταφράστηκε από τα 

γερμανικά στα ιταλικά από τον Adrea Maffei48. 

11.2 Rose Ader 

Ο Puccini δεν εγκατέλειψε ποτέ τη συνήθεια που είχε να ενθουσιάζεται και να 

ερωτεύεται με διάφορες γυναίκες που συναντούσε. Η τελευταία αγαπημένη του συνθέτη 

ήταν η νεαρή τραγουδίστρια της όπερας Rose Ader και πιθανόν παρέμεινε μέχρι το τέλος της 

ζωής του49. 

 

11.3 Η Turandot ως το τέλος  

Για μεγάλο διάστημα ο Puccini θα παλεύει με τους λιμπρετίστες του για την 

ολοκλήρωση του λιμπρέτου. Τόσο οι απαιτήσεις του συνθέτη όσο και οι προσωπικές 

εργασίες των Adami και Simoni θα καθυστερήσουν την ολοκλήρωσή του. Τον Ιούλιο του 

1922 θα ολοκληρωθεί η πρώτη μορφή του λιμπρέτου και λίγο αργότερα θα αποκατασταθεί 

σε ένα βαθμό και η σχέση του με το μαέστρο Toscanini. Η σύνθεση της Turandot είναι 

δύσκολη και τα ταξίδια για το ανέβασμα των άλλων έργων του σε συνδυασμό με την 

κλονισμένη υγεία του δεν βοηθούν τον Puccini να προχωρήσει. Το 1923 η υγεία του 

χειροτερεύει και πλέον εκτός από το διαβήτη, τον ταλαιπωρεί ιδιαίτερα και ο λαιμός του. Θα 

επισκεφτεί αρκετούς γιατρούς μέχρι να ανακαλυφθεί ο όγκος που έχει κυριεύσει το λαιμό 

του συνθέτη. Το Νοέμβριο του 1924 θα μεταβεί με το γιο του Tonio στις Βρυξέλλες για 

                                                
48  Phillips- Matz, Puccini, 257-258, 261-265. 

49  ibid, 271-273. 
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θεραπεία, ενώ η Elvira όντας και η ίδια άρρωστη δε θα μπορέσει να τον συνοδεύσει. 

Αργότερα στο πλευρό του θα είναι και η θετή κόρη του Fosca. Μετά από κάποιες εβδομάδες 

στο νοσοκομείο, θεραπεία με ακτίνες και μία εγχείρηση που θα του προκαλέσει καρδιακή 

ανεπάρκεια, ο Giacomo Puccini θα πεθάνει στις έντεκα και μισή το πρωί της 29ης 

Νοεμβρίου. Ήταν 65 ετών. Τα νέα του θανάτου του θα προκαλέσουν μεγάλη θλίψη, με την 

Ιταλία να κηρύσσει εθνικό πένθος. Προσωρινά ο συνθέτης θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο 

των Toscanini στο Μιλάνο και δύο χρόνια αργότερα το σώμα του θα μεταφερθεί και θα 

ταφεί στο σπίτι του στο Torre del Lago.  

Ο Puccini πεθαίνει και αφήνει την Turandot ημιτελή, παρά την προσπάθειά του να 

την τελειώσει παίρνοντας μαζί του στις Βρυξέλλες τα προσχέδιά του. Η σύνθεση είναι 

ολοκληρωμένη μέχρι περίπου το θάνατο της Liù στην τρίτη πράξη50. 

 

 

11.4 Η ολοκλήρωση και η πρεμιέρα της Turandot  

Με την πρεμιέρα να έχει ήδη οριστεί για την άνοιξη του 1925, ο οίκος Ricordi 

αποφασίζει να αναθέσει σε κάποιον συνθέτη την ολοκλήρωσή της. Το έργο αυτό θα ανατεθεί 

τελικά στον Franco Alfano. Όπως ήταν αναμενόμενο η όπερα δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί 

εγκαίρως για την αρχική της πρεμιέρα, αλλά πήρε ένα χρόνο παράταση για να ανέβει στις 25 

Απριλίου 1926 στο La Scala του Μιλάνου. Ο Alfano υπό την επίβλεψη του Toscanini έγραψε 

δύο εκδοχές για το τέλος της Turandot, μία εκτενέστερη και μία συντομότερη. Την ημέρα 

της πρεμιέρας ωστόσο, αποφασίστηκε η όπερα να τελειώσει με τις τελευταίες νότες του 

συνθέτη. Μετά τη φράση “Liù poesia”, o Toscanini απευθυνόμενος στο κοινό είπε “Εδώ η 

όπερα τελειώνει, επειδή σ’ αυτό το σημείο ο μαέστρος είναι νεκρός” (“Qui finisce l'opera, 

perché a questo punto il maestro è morto”). Από την επόμενη μέρα η όπερα παίχτηκε με το 

τέλος που έγραψε ο Alfano. Στην πρεμιέρα τραγούδησαν οι Rosa Raisa ως Turandot, Maria 

Zamboni ως Liù και Miguel Fleta ως Calaf . Οι πρώτες παραστάσεις της Turandot θα λάβουν 

μεικτές κριτικές51.  

 

                                                
50 Phillips- Matz, Puccini, 265-269, 273-305. 

 
51 ibid, 307-311. 
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11.5 Η όπερα Turandot 

Η Turandot είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Giuseppe Adami και 

Renato Simoni, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Carlo Gozzi. Η Turandot έμεινε 

ανολοκλήρωτη από το συνθέτη της καθώς εκείνος πέθανε πριν προλάβει να της δώσει τέλος. 

Τέλος στην όπερα έδωσε αρχικά ο Franco Alfano, ενώ και άλλοι αργότερα συνέθεσαν τα 

δικά του τέλη με γνωστότερο αυτό του Luciano Berio.  

Βασικοί χαρακτήρες της όπερας είναι: η Turandot (σοπράνο), ο άγνωστος πρίγκιπας/ 

Calaf (τενόρος), η Liù (σοπράνο), ο Timur (μπάσος) κ.α. Ο τόπος του έργου είναι το Πεκίνο 

της Κίνας κατά τους επικούς χρόνους. Η πριγκίπισσα Turandot της Κίνας πρόκειται να 

παντρευτεί μόνο εκείνον που θα λύσει τους τρεις γρίφους της. Η ιστορία ξεκινά με την 

εκτέλεση του πρίγκιπα της Περσίας που δεν κατάφερε να λύσει τους γρίφους . Στο πλήθος 

που παρακολουθεί την εκτέλεση είναι και ο γέρος πρώην βασιλιάς της Tartaria μαζί με μία 

νεαρή σκλάβα  που τον φροντίζει, τη Liù. Ο Timur και η Liù θα συναντήσουν τον Calaf που 

θα αναγνωρίσει τον  πατέρα του, Timur, με τον οποίο χάθηκε μετά την κατάκτηση της χώρας 

από την Κίνα. Ο Timur θα εξηγήσει στο γιο του τη βοήθεια που του προσέφερε η Liù κι όταν 

ο Calaf τη ρωτήσει γιατί το έκανε, εκείνη θα απαντήσει πως ο πρίγκιπας, δηλαδή ο Calaf, της 

χαμογέλασε κάποτε στο παλάτι. Αργότερα θα εμφανιστεί η Turandot για να δώσει το σήμα 

της εκτέλεσης. Ο Calaf  θα την ερωτευτεί αμέσως και αποφασίζει πως θέλει να λύσει τους 

γρίφους της. Ο Calaf θα προσπαθήσει να χτυπήσει το γκονγκ τρεις φορές, πράξη που 

δηλώνει την επιθυμία λύσης των γρίφων. Τρεις υπάλληλοι του παλατιού θα προσπαθήσουν 

να τον εμποδίσουν, καθώς επίσης και ο πατέρας του και η Liù, όμως δεν τα καταφέρνουν. 

Έρχεται η στιγμή της τελετής των γρίφων, ο βασιλιάς της Κίνας, πατέρας  της Turandot,  θα 

προσπαθήσει να μεταπείσει τον Calaf μάταια όμως. Η Turandot εμφανίζεται και εξηγεί το 

λόγο για τον οποίο δεν θέλει να παντρευτεί και σκοτώνει τους υποψήφιους μνηστήρες. Η 

προγονή της, Lo-u- Ling, πριν πολλά χρόνια σκοτώθηκε βάναυσα από κάποιον κατακτητή 

και η Turandot έτσι παίρνει εκδίκηση για το χαμό αυτό. Η Turandot παρουσιάζει τους 

γρίφους της και ο πρίγκιπας τους λύνει. Η Turandot δεν μπορεί να πιστέψει ότι ηττήθηκε και 

παρακαλεί τον πατέρα της να μην αναγκάσει να παντρευτεί τον ξένο πρίγκιπα, εκείνος όμως 

της λέει πως ο όρκος είναι ιερός. Όταν η Turandot ρωτήσει τον πρίγκιπα αν θα την πάρει με 

τη βία εκείνος θα της απαντήσει πως αν μάθει το όνομα του μέχρι το πρωί, εκείνος θα 

πεθάνει και θα είναι ελεύθερη. Η Turandot διατάζει όλο το Πεκίνο να βρει το όνομα του 

πρίγκιπα αλλιώς θα τους σκοτώσει όλους. Οι υπάλληλοι του παλατιού προσφέρουν στον 

Calaf  γυναίκες, πλούτη και ότι θελήσει για να αφήσει την Turandot εκείνος όμως αρνείται. 
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Εμφανίζονται τότε κάποιοι στρατιώτες και  φέρνουν μπροστά στην πριγκίπισσα τον Timur 

και τη Liù, καθώς εθεάθησαν πρωτύτερα με τον πρίγκιπα. Η Liù για να σώσει το βασιλιά 

λέει πως μόνο αυτή ξέρει το όνομα του πρίγκιπα. Η Liù βασανίζεται για να αποκαλύψει το 

όνομα αλλά δεν το κάνει. Η Turandot  τη ρωτά τι είναι αυτό που της δίνει τέτοια δύναμη κι 

εκείνη απαντά η αγάπη. Τότε η Turandot βάζει τους στρατιώτες να βασανίσουν κι άλλο τη 

Liù, εκείνη δεν αντέχει άλλο κι αφού πει στην πριγκίπισσα πως κι εκείνη κάποτε θα 

καταλάβει πως είναι να αγαπά κανείς, θα αυτοκτονήσει με ένα μαχαίρι. Ο βασιλιάς Timur 

θρηνεί τη Liù και προειδοποιεί το πλήθος πως το πνεύμα της αδικοχαμένης κοπέλας μπορεί 

να ζητήσει εκδίκηση. Το πλήθος και ο Timur  μεταφέρουν το σώμα της Liù για να ταφεί και 

ζητούν συγχώρεση από το πνεύμα της. Η Turandot και ο πρίγκιπας μένουν μόνοι, ο 

πρίγκιπας φιλά την Turandot κι εκείνη ξαφνικά νιώθει ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα. 

Συνειδητοποιεί πως πλέον αγαπά τον πρίγκιπα κι εκείνος της αποκαλύπτει το όνομα του. Η 

μέρα ξημερώνει και το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά στον βασιλιά της Κίνας με την Turandot 

να λέει στον πατέρα της πως πλέον ξέρει το όνομα του ξένου και το όνομά του είναι αγάπη. 

Πρόκειται για μια  όπερα που ουσιαστικά πραγματεύεται την αλλαγή της παγωμένης, 

σκληρής καρδιάς της Turandot σε μια ζεστή, γεμάτη αγάπη καρδιά. Η όπερα προβλημάτισε 

πολύ τους κριτικούς, που δεν μπορούσαν να δεχτούν τη μηχανική φιγούρα της Turandot και 

των περισσοτέρων ηρώων του έργου που μοιάζουν σαν μαριονέτες. Οι φιγούρες αυτές ίσως 

προκύπτουν από την προσπάθεια του Puccini να πειραματιστεί με το μοντερνισμό. Πολλοί 

από αυτούς που δέχονται αυτή τη θέση θεώρησαν την προσπάθειά του ανεπιτυχή. Αρκετοί 

θεωρούν πως η πραγματική πρωταγωνίστρια του έργου είναι η Liù52. Η Liù ταιριάζει 

περισσότερο με αυτό που το κοινό γνωρίζει από τον Puccini και επιθυμεί να δει από αυτόν. Η 

σκλάβα Liù είναι η ευαίσθητη, ερωτευμένη κοπέλα που θυσιάζει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή 

της γι’ αυτόν που αγαπά ακόμη κι αν αυτός δεν της έχει δώσει τίποτα παραπάνω από ένα 

χαμόγελο. Η πριγκίπισσα Turandot είναι ένας εντελώς αντίθετος χαρακτήρας. Είναι 

παγωμένη, απόκοσμη, σκληρή, υπερήφανη, με ένα τεράστιο “εγώ”. Τόσο ο λαός όσο και η 

ίδια πιστεύουν ότι είναι κάτι πάνω από τον άνθρωπο, αντιμετωπίζεται σαν θεά και αυτό 

μοιάζει να είναι μέχρι τα μέσα της όπερας. Η Turandot δε θέλει να παντρευτεί και θεσπίζει 

ένα σκληρό και βίαιο νόμο. Όποιος τη θέλει θα πρέπει να λύσει τρεις γρίφους για να την έχει 

κι όποιος δεν τα καταφέρει, η ποινή είναι θάνατος. Έτσι ψυχρά η πριγκίπισσα διατάζει την 

                                                
52 Alexandra Wilson, “Modernism and the Machine Woman in Puccini's 'Turandot',” Music & Letters 

86, No. 3 (August 2005): 446. 
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εκτέλεση των ξένων πριγκίπων που έρχονται να τη ζητήσουν, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, με 

επιχείρημα την εκδίκηση για τη βίαια δολοφονία της προγονής της Lo-u-Ling  από έναν ξένο 

κατακτητή. Η ομορφιά της Turandot όμως συνεχίζει να προσελκύει μνηστήρες χωρίς εκείνη 

να το επιδιώκει. Το ψυχολογικό οχυρό της πριγκίπισσας αρχίζει να πέφτει καθώς ο Calaf 

λύνει τους γρίφους της. Ξαφνικά η μη ανθρώπινη Tutandot πασχίζει να κρατήσει τη θέση της 

και μοιάζει περισσότερο με κακομαθημένο κοριτσάκι που δεν έγινε το χατίρι του. Παρακαλεί 

τον πατέρα της να μην τη δώσει και προσπαθεί να αποφύγει τις συνέπειες της ήττας της με 

κάθε τρόπο. Όταν ο Calaf θα της δώσει την ευκαιρία να αλλάξει το αποτέλεσμα, η Turandot 

θα χρησιμοποιήσει και πάλι την εξουσία, την απειλή και τη βία που ξέρει τόσα χρόνια για να 

πάρει αυτό που θέλει. Με την αυτοθυσία της Liù η παγωμένη πριγκίπισσα αρχίζει να 

“λιώνει“  όχι όμως αρκετά για να εγκαταλείψει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό της. Αυτό 

που θα ρίξει την αντίσταση της, είναι ένα φιλί του πρίγκιπα, αυτό που λύνει τα “μάγια” σε 

όλα τα παραμύθια... Η Turandot με τον εγωισμό πληγωμένο θα παρουσιάσει την πάλη που 

ένιωθε μέσα της από την πρώτη στιγμή που είδε τον Calaf. Θα ήθελε να μπορούσε 

ταυτόχρονα να κερδίσει και να ηττηθεί. Την ψυχρή πριγκίπισσα κερδίζει τελικά η ζεστασιά 

της αγάπης που βρίσκει στο πρόσωπο του Calaf. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κατόπιν μελέτης των παραπάνω κεφαλαίων, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες 

παρατηρήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που θέτονται στην αρχή της εργασίας. Βλέπουμε 

συνεπώς το συνθέτη να μεγαλώνει  με μία μητέρα να φροντίζει γι’ αυτόν και να επιβάλει την 

τάξη  στον άτακτο χαρακτήρα του, οφείλοντάς της έτσι πολλά από αυτά που κατάφερε, ενώ 

της έχει και πολύ μεγάλη αδυναμία. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του θα παίξουν και οι αδερφές 

του. Αργότερα τη θέση του ελεγκτή στη ζωή του θα λάβει η γυναίκα του Elvira, μια γυναίκα 

που παρά τις συνεχείς ρίξεις στη σχέση τους δεν εγκατέλειψε ποτέ. Ποτέ δεν εγκατέλειψε 

επίσης, τον έρωτα και τον ενθουσιασμό για το ασθενές φύλο, καθώς αρκετές ήταν οι 

εξωσυζυγικές σχέσεις του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Μπορεί κανείς να πει έτσι πως η 

τάση του συνθέτη να δημιουργεί γυναικείες μορφές στα έργα του, πιθανά προέρχεται από τη 

συνεχή επαφή του με το γυναικείο φύλο και τη σημασία που δίνει σ’ αυτό στη ζωή του. 

Ο Puccini είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τις γυναίκες. Η έντονη επαφή του 

με το γυναικείο στοιχείο ήδη από νεαρή ηλικία, πιθανά δημιούργησε στο συνθέτη ένα είδος 

“συνήθειας”. Η ασφάλεια που νιώθει κανείς στη ρουτίνα του ίσως είναι αυτό που τελικά τον 

οδήγησε να έχει συνεχώς την ανάγκη του θηλυκού στοιχείου σε όλες τις πτυχές της ζωής 

του, μεταφέροντάς τη και στο έργο του. 

Ένας άνδρας λοιπόν δημιουργεί ένα πλήθος γυναικείων χαρακτήρων που συχνά 

μοιράζονται μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά. Η "Ηρωίδα του Puccini" (Puccinian 

Heroine) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει αυτό το 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο στους χαρακτήρες του53. Αυτό το μοτίβο αναμένουν να δουν από 

τη δουλειά του συνθέτη οι σύγχρονοί του, και οτιδήποτε άλλο τους φαίνεται ξένο. Πράγματι 

η μέση ηρωίδα του Puccini είναι μία ευαίσθητη, αδύναμη, εύθραυστη κοπέλα με έντονο το 

αίσθημα της αυτοθυσίας, που βρίσκει τραγικό θάνατο. Ωστόσο μπορεί να παρατηρήσει 

κανείς ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι γυναικείων χαρακτήρων στα έργα του, ενώ συχνά και ο 

ίδιος χαρακτήρας εξελίσσεται στην πορεία της όπερας αλλάζοντας μορφή.  

Η “Ηρωίδα του Puccini” έχει πολλά κοινά με την ιδανική γυναίκα όπως την ορίζει η 

εποχή. Βλέπουμε την Anna (πριν το θάνατό της), τη Fidelia και τη Lauretta να ταίριαζουν 

στα πρότυπα της κοινωνίας. Τέτοια στοιχεία παρουσιάζουν επίσης οι Manon, Mimì, Tosca, 

Madama Butterfly, Suor Angelica και η Liù, με κάποιες από αυτές να παρεκκλίνουν για 

                                                
53 Yoshida,  “MODELING HEROINES,” 7. 
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κάποιο λόγο. Η Manon ενώ ξεκινά με τις σωστές προδιαγραφές, παίρνει τη ζωή της στα 

χέρια της φεύγοντας από αυτό που της επιβάλει ο πατέρας της. Η απληστία της είναι επίσης 

ένα ελάττωμα που την απομακρύνει από την ιδανική γυναίκα και την οδηγεί στο δρόμο της 

famme fatale, όπου εκμεταλλεύεται το Geronte για τα χρήματά του. Προς τη λογική αυτή θα 

κινηθεί και η Mimì, ωστόσο οδηγείται εκεί για λόγους επιβίωσης με την ελπίδα να σωθεί από 

την ασθένειά της.  Οι Madama Butterfly και η Liù είναι ιδανικές. Αυτό που τις ξεχωρίζει από 

είναι ο εξωτικός χαρακτήρας τους. Δε γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή της αδερφής Angelica 

πριν γίνει μοναχή, ωστόσο η καταγωγή της μάλλον υποδεικνύει ότι έζησε με τους αρμοστούς 

κανόνες μέχρι που απέκτησε ένα παιδί εκτός γάμου. Η Tosca έχει μία οικονομικά 

ανεξάρτητη ζωή ως τραγουδίστρια και  σχέση με έναν άντρα, με το οποίο δεν είναι 

παντρεμένη. Γενικότερα πιο ελεύθερες σεξουαλικά δείχνουν να είναι η Manon, η Musetta, 

επίσης τραγουδίστρια όπως η Tosca, η Tigrana και η Magda. Η Minnie είναι μία γυναίκα που 

διοικεί ένα σαλούν, ζει μόνη και προστατεύει τον εαυτό της. Αυτή είναι η γυναίκα που 

ουσιαστικά έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά της γυναίκας όπως τη θέλουν τα 

φεμινιστικά κινήματα που ακμάζουν αυτή την εποχή. Τέλος υπάρχει ένα ιδιαίτερο πλάσμα, η 

Turandot, με σαδιστικές διαθέσεις αυταρχισμό, κυριαρχία κι επιβολή, που σε καμία 

περίπτωση δεν είναι ιδανική. 

Μπορεί η “ηρωίδα του Puccini” να δείχνει να έχει τις αρετές της ιδανικής γυναίκας 

της εποχής ωστόσο σε πολλά σημεία μπορούμε να δούμε τις ηρωίδες του να είναι 

ανεξάρτητες, αυτοδύναμες κι να κυριαρχούν έναντι των ανδρών, δίνοντας σημάδια της 

αλλαγής των καιρών προς την χειραφέτηση. 

Παίρνοντας τις όπερες του Puccini με τη σειρά, βλέπουμε ότι ξεκινά με πιο απλούς 

χαρακτήρες. Παρατηρούμε ότι οι πρώτες ηρωίδες του απαλλάσσονται από το μαρτύριό τους 

με ένα θάνατο που οφείλεται σε αίτια όπως η ασθένεια και η δολοφονία, καθώς όμως 

προχωράμε προς τα πιο ώριμα έργα του, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Οι ηρωίδες του από την 

Tosca και μετά αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, να γίνονται πιο δυνατές, με 

μεγαλύτερο αίσθημα αυτοθυσίας και να δίνουν τέλος στο μαρτύριό τους οι ίδιες με 

αποκορύφωμα τη Liù, που βασανίζεται και πεθαίνει για τον άνθρωπο που αγάπησε, ακόμη κι 

αν αυτός δεν την αγάπησε ποτέ. 

Έχουμε δει λοιπόν τα χαρακτηριστικά δεκαπέντε γυναικείων μορφών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αντισυμβατικούς, περιθωριακούς χαρακτήρες. Αυτό 
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οφείλεται αφενός στην τάση που επικρατεί την εποχή που δραστηριοποιείται ο συνθέτης54. 

Ωστόσο η δική του ανάγκη να επικοινωνεί με το κοινό προκαλώντας τη συγκίνησή αυτού, 

καθώς επίσης και ο πεσιμισμός που έχει ως προσωπικότητα55, ίσως παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Ολοκληρώνοντας, με έναυσμα την παρούσα εργασία θα μπορούσε να διερευνηθεί η 

εξέλιξη του κάθε χαρακτήρα από τη στιγμή που ο συνθέτης ξεκίνησε να εργάζεται με αυτόν, 

μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσής του. Επίσης, μπορεί να γίνει μία σύγκριση των 

χαρακτήρων στις όπερες του Puccini και τους αντίστοιχους χαρακτήρες που αποτέλεσαν την 

πηγή έμπνευσής τους καθώς και μία διερεύνηση των μουσικών μοτίβων που υποστηρίζουν 

αυτές τις γυναικείες μορφές. 

 

 

 

 

 

  

                                                
54  Carner, Puccini, 252. 
55  Julian Budden, Puccini (New York: Oxford University Press, 2002), 476. 
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