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DONIZETTIEGO 

„ŁUCJA Z LAMMERMOORU" 

W roku 1843 włoska trupa operowa wykonała w War
szawie Łucję z Lammernzoom Donizettiego. W dwa Iata 
później, dnia 17 sierpnia 1845, warszawski Teatr Wielki 
wystawił pod kierunkiem Jana Quattriniego Łucję po raz 
pierwszy w polskiej obsadzie: Ludwika Rywacka-Morozo
wicz (Łucja), Julian Dobrski (Edgar), Wilhelm Trosze! 
(Ashton). Było to za dyrektury Tomasza Nideckiego. Jak 
poprzednik jego, Kurpiński, był zapalonym rossynistą, tak 
Nidecki żywił kult dla Donizettiego. Za Nideckiego weszły 
do repertuaru warszawskiego opery Donizettiego: Napój 
miłosny, Łucja z Lammermooru, Betly, Lukrecja Borgia, 
Córka pułku, Don Pasqua/e, Linda z Chamonix, Beliza
riusz ... 

Moniuszko w liście z Wilna po wileńskiej Halce ubole
wa, że jakaś włoska duda zawsze nas głuszyć będzie ... Aż 
wreszcie, po dziesięciu Jatach czekania, Halka w wersji 
czteroaktowej, zdobyła powodzenie a nawet wywołała za
chwyt na scenie Teatru Wielkiego. Pierwszą warszawską 
Halką była siostra pierwszej warszawskiej Łucji, czyli 

GAETANO DONIZETTI (1797-1848). 
Portret pędzla G. Carnovali ze zbiorów Museo Teatrale alla Scala 
w Mediolanie. 



Widownia Teatru San Carlo w Neapolu, gdzie odbyła się prapre
miera Łucji z Lammermooru. 

młodsza Rywacka, znana nam dobrze Paulina Rivoli; Stol
nika śpiewał Troszel (Ashton z Łucji), Jontkiem był 

Dobrski (Edgar z Łucji), a tenże Quattrini prowadził pierw
szą warszawską Halkę. I z czasem włoska dl}da nie głu
szyła już opery narodowej, której opiekunem i warszaw
skim kapelmistrzem operowym został sam Moniuszko. Je
szcze pod koniec 19 stulecia włoski baryton, często u nas 
występujący Mattia Battistini, kiedy usłyszał Halkę Mo
niuszki, orzekł: Che bella opera di Donizetti! - co zna
czyło, że Moniuszko jest polskim Donizettim. W ustach 
włoskiego śpiewaka było to wielką pochwałą Halki. 

Mijały lata, upływał wiek dziewiętnasty. Łucja powra
cała stale na afisz opery warszawskiej, a włoskie dudy po· 

jawiły się w postaci oper Verdiego, i w towarzystwie Fau
sta Gounoda, Carmen Bizeta, słowiańskich oper narodo
wych, wśród których Moniuszko królował swymi czterema 
dziełami. Niestety, ten wielki inicjator polski nie miał wiel
kich następców ... 

Po świecie szły fale nowej dramaturgii operowej, Wagner 
zdobywał coraz większe znaczenie, ale zdrowo żyły jeszcze 
dawne upodobania do włoskich oper, śpiewnie melodyj
nych. W sferze poważnej królował wśród nich Verdi, ale 
na odcinku buffy niezrównanym następcą Rossiniego był 
Donizetti, kompozytor Napoju miłosnego, Córki pułku, 

Don Pasquale - podczas gdy tegoż autora Faworyta, Lu
krecja, Anna Bolena schodziły na dalszy plan, albo usu
wały się w cień. Jedynie Łucja pozostała, przynajmniej ja
ko rola, jako możliwość popisu dla śpiewaczek partii tytu
łowej. W Italii każda koloratura dramatyczna musiała wy· 
kazać się w roli Łucji. 

W roku 1927 mediolańska Scala pod wodzą Toscani
niego wykonała w Berlinie Łucję z Lammermooru z Tati 
dal Monte i Aurelianem Pertile w rolach głównych. Pisał 
wtedy historyk muzyki Hans Schnoor: Opera ta, a przy
najmniej jej wykonanie zdobyło zmysły. Kto potrafił głę
biej wniknr;ć w dzieje teatru operowego, przeżywał owe 

Tancredi Liverani. Dekoracja do pierwszego przedstawienia Łucji 
z Lammermooru w Neapolu (1835). 



Fanny Tacchinardi-Pcrsiani. pierwsza wykonawczyni roli Łucji (na 
zdjęciu jako Rozyna w Cyruliku sewilskim Rossiniego). 

dawne blaski, tę władzę italianizmu, rozkwitającego prawie 
nhvnoczeS:nie z wzejściem gwiazdy młodego Wagnera. Pod 
Toscaninim wszystko jeszcze żyło w stanie zakonserwowa
nym, żyt jeszcze bezgraniczny naturalizm w odtworzeniu 
ról męskich, jeszcze zachowały swe nieco chłodne uroki 
szlochy i westchnienia primadonny. Widzieliśmy obrazy 
według mody z roku 1830 albo i dawniejszej, prospekty 
z malowaną perspektyw(1 i z architekturą w stylu baroko
wyc/1 scenografów, słyszeliśmy chrfry zakrzepłe w staro
modnej okazałości, wszystko spowite w melodyjność zmy
słową przeróżnych odcieni, z wszystkimi słodkimi banalno
ściami. Ale zdumiewające było, że zniewalała nas scena 
obłąkaniu Łucji, czy też ów sekstet mistrzowsko naturalny. 
Takie momenty zdawały się rozwiązywać na swój spo
sób - podstawowe zagadnienia opery. leszcze żywo sta-
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Afisz przedstawienia Łucji z Lammermooru pod dyrekcją Hectora 
Berlioza w londyńskim Teatrze Drury Lanc (1847). 

nęła przed nami dawna opera, podzielona na odcinki („nu
mery". jak: aria, duet, chór itd .), czyli dawna opera czysto 
muzyczna. nieledwie muzykancka, gdzie treść, akcja, sy
tuacje schodzą do roli pretekstu dla śpiewu. Bo poznanie 
i tak kapitalne wykonanie dawnej opery jest dla człowieka 
XX wieku lekcją skromności. Prawda, że dystans mii:o!dzy 
Donizettim a np. Verdim jest ogromny; prawda, że nawet 
w porównaniu z wczesnymi operami autora Trubadura 
Łucja wydaje się zabytkiem; prawda, że nlzeti opery Doni
zettiego mimo woni melodyjnej wydaje się wierszem bez 
poezji. Oczywiście, znamy dziś Łucję tylko jako popis sztu
ki śpiewaczej z aparaturą wirtuowwską partii tytułowej -
a jednak ostatnio, i to pod urokiem włoskiego wykonania 
pod Toscaninim , reżyserzy niemieccy usiłowali z tej opery 
śpiewaczej uczynić coś w rodzaju namiastki wagnerowskie-
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Marcella Sembrich-Ko
chańska w roli Łucji. 
Metropolitan Opera 
House, 1883. 

Napoleone Mariani w 
roli Edgara. 

Luisa Tetrazzini 
Łucji. 

Nelli Melba w scenie 
obłędu Łucji. 



Adelina Patti w roli 
Łucji. 

Enrico Caruso w roli 
Edgara. 
Metropolitan Opera 
House, 1904. 

Amelita Galli-Curci w 
roli Łucji . 

Tito Schipa w roli fal
gara. 



Lina Pagliughi (Łucja) 
i Beniamino Gigli (Ed
gar) na scenie medi o
lańskiej La Scali . 

Toti Dal Monte w roli 
Łucji . 
Metropolitan Opera 
House, 1924. 

Lily Pons w roli Łucji. 
Metropolitan Opera 
House, 1930. 

Lily Pons w scenic ob
łędu Łucji . 



Leonard Warren w ro
li lorda Ashtona. 

John Me Cormack w ro
li Edgara. 

Nino Martini w roli 
Edgara. 

Maria 
las w 
Łucji. 

Meneghini-Cal
scenic obłędu 
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go dzieła sztuk połączonych. W ramach takiej koncepcji 
znaczenia niemal podstawowego nabrać może rola sceno
graf ii. Sala w szkockim zamku lorda Ashtona mogłaby , 

mimo skrajnej (dziś niemodnej!) realistyki , zachować jaką/i 
wizję dawnej legendy rycerskiej. A już wręcz filmowe su
gestie nasuwały we włoskim wykonaniu Łucji takie sceny, 
1ak obłąkanie Łucji, jak moment dramatyczny w chwili 
sekstetu, jak melancholijne zakmlczenie opery. Nie można 
też powiedzieć jakoby ta opera stała się jedynie kreacj<) 
partii tytułowej. Dobrze postawione i wdzięczne są role 
Ashtona, Edgara, Bucklawa. Scena obłąkania Łucji należy 
ieszcze potrosze do operowego baroku, scena ta ma swój 
rodowód jeszcze w głębi wieku osiemnastego. Mimo to Do
nizetti szuka wyraźnie, i na swój sposób, drogi do opero
wej przyszłofri: w trzecim akcie znalazły się malownicze 
albo burzliwe wstępy orkiestrowe, spoza konwencji wy
wodzą się duet Henryka z Arturem oraz - w szczególnej 

Joan Sutherland w roli Łucji. Metropolitan Opera House, 1961~2. 

mierze - ponury wydźwięk ostatniej sceny. Obok tych 
wyjątków, inne szczegóły należą do umownych zwrotów 
epoki. Ale pamiętać musimy, że we włoskich operach przed 
Verdim żaden kompozytor nie myślał o uznaniu w opinii 
potomnych i w ogóle wątpić można, czy któremu z nich 
przyświecała myśl o tzw. nieśmiertelności opery„. 

Lecz jak tu można mówić o operach trwałej przyszłości. 
kiedy za czasów Donizettiego włoskie opery - wystawiane 
we wszystkich wielkich miastach Italii. w Paryżu i Wied
niu , więc w ośrodkach działania Donizettiego - znajdo
wały się w rękach impresari{)\:f. Były to złote czasy antre
prenerów, jak ów znany z biografii Rossiniego Domenico 
Barbaja, jak Merclli, facovacci, Lanari. Owi potentaci 
ogarniali swoimi wpływami w,ielkie teatry operowe Euro
py. La Scalę w Mediolanie. San Carlo i Fondo w Neapolu. 
Theatrc Italien w Paryżu. a w Wiedniu cesa rski Kamtner
thortheater. Organizatorzy zawiera li umowy z upatrzonymi 



Łucj~ z Lammermooru w La .Scali. Scena z aktu II, na pierwszym 
plarue Joan Sutherland (Łuqa), z prawej Gianni Raimondi (Ed
gar). 

przez siebie kompozytorami, dobierali liberecistów, śpie
w~ków. Tylko wielka Opera paryska i Općra Comique 
miały władzę i autorytet poza zasi~giem impresariów. 

Na tle takich stosunków rozumiemy, co pisał z Neapolu 
młody Mendelssohn przebywający tam w roku 1831. Pisał, 
że w ruchu operowym miasta mało jest staranności auto
rów i mało współzawodnictwa artystycznego - że Doni
zetti pisze operę w ciągu dziesięciu dni, operę, która może 
być wygwizdana, co nie ma znaczenia, bo on i tak otrzyma 
swoje honorarium i będzie zadowolony ... A jeżeli miała by 
ucierpieć jego reputacja kompozytorska, to może on za
brać się do roboty poważniejszej i w ciągu trzech tygodni 
napisze operę, której dwie arie będą się podobały publicz
ności .. . 

Gaetano Donizetti napisał w ciągu swego niedługiego 
życia 67 oper. W jednym tylko dziesięcioleciu (1820 -

Joan Sutherland w scenie obłędu Lucji. 

- 1830) napisał dla Barbaji 29 oper! Nie miały one war
tości artystycznej, ale były szkołą pisarskiej rutyny i środ
kiem utrzymania kompozytora, którego ojciec - ręko

dzielnik w Bergamo - klepał biedę i nie mógł utrzymywać 
syna, któremu zachciało się studiować muzykę w Bolonii. 
Ale po latach orki dla impresariów Donizetti. zaczyna sam 
zarabiać. Imię jego stale powraca na afiszach operowych 

·Wenecji; Rzymu, Neapolu, Mediolanu, gdzie w samej Scali 
opera Anna Bolena odnosi sukces, a z jeszcze większym 
powodzeniem spotyka się buffa Elissir d'amore (Napój mi
łosny). Wreszcie Donizetti wyzwala się z sideł impresariów. 
Po wykonaniu Łucji z Lammermooru w teatrze San Carlo 
w Neapolu (1835) staje się on chlubą włoskiej opery. Po 
śmierci Vincenzo Bellin~go (1835) Donizetti jest głów

nym przedstawicielem włoskiej opery pomiędzy Rossinim 
i Verdim. Łucja pojawia się już w roku 1837 w Paryżu 



i Wiedniu, w rok później w Londynie. Na otwarcie w No
wym Jorku Metropolitan Opera House w roku 1883 od
było się wykonanie Łucji przy współudziale wielkiej pol
skiej śpiewaczki, długoletniej primadonny tego teatru Mar
cełli Sembrich-Kochat1skiej. Łucja przez wiele lat utrzymy
wała się w tym teatrze, a występowały w niej znane nam 
wybitne śpiewaczki: Lily Pons, Maria Callas. W sezonie 
1961/62 w tejże operze zdobyła światową sławę Joan Su
therland, w ciągu kilku lat wykonano tam Łucję ponad 
dwieście razy. 

W Polsce dawniejszej Bronisława Dowiakowska, prima
donna Opery Warszawskiej od roku 1858, błyszczała jako 
znakomita Łucja. Opera Donizettiego była u nas tak popu
larna, że powstańcy 1863 roku na nutę marsza weselnego 
z Łucji śpiewali Marsza Mierosławskiego do słów: Do bro
ni, bracia, powstmimy wraz. Bywalcy operowi starszej daty 
pamiętają jeszcze, jak w roli Łucji występowały na scenie 
warszawskiej nasze najświetniejsze śpiewaczki: Ada Sari 
i Ewa-Bandrowska-Turska. 

Karol Stromenger 



Ewa 
Bandrowska - Turska 

WSPOMNIENIE 

Obecna premiera „Łucji z Lammermooru" budzi we 
mnie wiele wspomnień, związanych z wystawieniem tej 
opery przed laty w tym samym Teatrze Wielkim w War
szawie. 

Było to bardzo piękne przedstawienie. Ze znakomitym 
tenorem Józefem Wolińskim, we wspaniałej oprawie sce
nicznej ... Miałam w tym przedstawieniu kreować rolę 

Łucji - lecz nim do tego doszło ... 
Pewnego dnia zelektryzowała nas, śpiewaków, wiado

mość, że zjawił się dyrygent Włoch, zaangażowany specjal
nie do prowadzenia „Łucji", specjalista od oper włoskich. 
Nikt z nas go nic znał, nikt o nim nic nic wiedział, jedy
nie przez następnych kilka tygodni pojawiała się co wie
czór w pierwszym rzędzie foteli postać nieznanego pana 
w smokingu, z niepokalanie białym gorsem koszuli . Pan 
ten znikał z chwilą zapalenia się świateł na widowni. 

W zespole wzrastała gorączka, gdyż zdawaliśmy sobie 
sprawę, że codziennie składamy jakiś egzamin. Każdy 

starał się jak mógł, aby przedstawić się w jak najlepszym 
świetle i - co tu mówić - zaimponować Włochowi . 

Kiedy nadszedł dzień rozpoczęcia prób, zjawił się na 
scenie nasz Włoch. Przedstawiony zespołowi przez reży

sera Adolfa Popławskiego, rozmawiał z każdym uprzejmie 

i miło, mówiąc, że zna nas wszystkich doskonale, ponieważ 
przez wiele wieczorów uważnie nam się przysłuchiwał . Na
stępnie wygłosił mówkę, w której podkreślił, że bardzo się 
cieszy z współpracy z nami, że „Łucja" to bardzo trudna 
opera zarówno dla śpiewaków, jak i dla dyrygenta. że ła

two może wpaść w banał i stać się .,katarynk<!". Trzeba 
więc bardzo pracować, ażeby wydobyć z muzyki i treści tej 
opery całe jej piękno i jej wątek dramatyczny. który jest 
w tym dziele najważniejszy. Ostrzegał również. aby śpie

waczka kreująca rolę Łucji nie myślała. że kilka udanych 
fioriturek i staccat załatwi sprawę i wystarczy do dobrego 
wykonania tej partii. że tutaj trzeba głosu. tzw. drama
tycznej koloratury itd .. itd. 

Później zwrócił się do mnie zapewniając. iż jest ogrom
nie rad z obsadzenia mnie w roli Łucji. zasypał mnie kom
plementami. zachwytami, a na końcu wypalił: „Tak. pani 
ma przepiękny głos, talent, ale ... pani n ie u m i c śpie

wać'". 

Ewa Bandrowska-Turska w roli Łucji. 



Oniemiałam. Jak to - on śmiał?!! Jak się teraz zacho
wać? Wybór był niewielki - albo obrazić się, albo. na co 
miałam wielką ochotę, rozpłakać się. Jednak po chwili upo
korzona, purpurowa ze wstydu wyjąkałam: „Czy napraw
dę jest aż tak źle? I jaką pan widzi radę, abym pozbyła się 
tych niedociągnięć? " - „Jeżeli pani ma cierpliwość i po
korę wobec sztuki - pomogę pani. Poświęcę codziennie 
dwie do trzech godzin na pracę z panią, ale zastrzegam 
się - żadnej taryfy ulgowej! Zaczniemy od początku. 
od gam i ćwiczeń. Zgadza się pani?" - „Tak" - odpo
wiedziałam bez wahania. 

I odtąd każdego dnia pracowaliśmy dosłownie w pocie 
czoła Z początku szło mi ciężko. Ciężko też było „zdjąć 
z głowy koronę". Ani rusz nie mogłam ulokować dźwięku 
tam. gdzie należało. Po jakimś czasie już było lepiej. Mu
szę zaznaczyć, że mój maestro miał głos w rodzaju pa
wia - ale tak znakomicie postawiony, że wystarczyło do
brze się wsłuchać, a ton wskakiwał na właściwe miejsce. 
Poza tym miał jedno, jak sam mówił, czarodziejskie ćwi
czenie, które istotnie sprawiało cuda. Tajemnicą jego była 
szalona trudność, konieczna cierpliwość i uważanie na 
każdą niewłaściwość dźwięku . 

Po miesiącu ciężkiej pracy udało mi się zaśpiewać rolę 

Łucji w warszawskiej premierze - podołJno bardzo do
brze, ku zadowoleniu mego maestra. który tak ofiarnie 
i bezinteresownie ze mną pracował. 

Premiera odniosła wielki sukces, nasz Włoch dyrygował 
znakomicie - a był nim nie kto inny jak Jerzy Silich, 
który już na stałe pozostał w Teatrze Wielkim. Wszystkie 
opery włoskie pod jego batutą odżyły. 

Ewa Bandrowska-Turska 

~ - _, . -. --:~··· 
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Gactano Donizetti. t , 
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Kilka dzieł Donizettiego zdobyło trwałą pozycję w reper
tuarze operowym dzjęki świeżości niezwykle śpiewnych kan
tylen. sile wyrazu muzycznego i nieZ'.lwodnemu instynktowi 
teatralnemu„. Zaprzyjaźniony ze współczesnymi wielkimi 
twórcami opery włoskiej: Rossinim i Bellinim. i ceniony 
przez nich, stylem nawiązał początkowo do Rossiniego. 
dzięki zaś romantycznemu temperamentowi pogłębił znacz
nie wyraz dramatyczny dzieła operowego. co podjął i roz
winął jego następca w dziejach opery włoskiej - Giuseppe 
Verdi. 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 
Warszawa 1966 



WALTER SCOTT, poeta i powiescropisarz angielski, 
urodzony w roku 1771 w Edynburgu, syn szkockiego no
tariusza królewskiego, z zawodu prawnik, z zamiłowania 
kolekcjoner realiów dawnej Szkocji. W roku 1802-03 wy
dał trzytomowy zbiór ballad szkockich Minstrelsy of the 
Scottish Border, a w roku 1805 pierwszy znaczniejszy utwór 
własny, poemat w sześciu pieśniach pt. Pieśri ostatniego 
minstrela. Zarówno w tym, jak w następnych swoich poe
matach (m.in. Marmion - 1808, Dziewica z jeziora -
1810, Rokeby - 1813, Pan wysp - 1815) wskrzeszał 

Scott średniowieczne legendy i patriarchalno-rodową prze
szłość Szkocji. Dzieła te zapoczątkowały formę powieści 

poetyckiej, którą podjął i rÓzpowszechnił w europejskiej 
literaturze Byron. 

Znaczenie twórczości Scotta dla rozwoju romantyzmu 
utrwaliła jednak przede wszystkim jego proza. Stworzył on 
powielany przez kilka pokoleń wzór powieści historycznej; 
kształtując akcję i sylwetki bohaterów na szerokim tle 
walk narodowych i przemian społecznych, podnosząc war
tość kultury i obyczajów narodowych, dawał w fikcji lite
rackiej zarys tendencji, określanych później mianem hi
storyzmu romantycznego. Do najwybitniejszych dzieł Scot
ta należą powieści związane tematycznie z dziejami pogra
nicza szkocko-angielskiego w XVII i XVIII wieku, m.in. 
Waverley (1814 ), Rob Roy (1818), Więzienie w Edynburgu 
(1818), Narzeczona z Lammermooru (1819). Powieści te 
łączą realizm historyczny z elementami fantastyczno-na
strojowymi, tragiczny patos z komizmem; wartka ich akcja 
toczy się w malowniczej scenerii pejzażu szkockiego, ubar
wiona tajemniczością legend i wierzeń ludowych. 

Scott należał do naipopularniejszych postaci współcze
snego mu świata literackiego, był przez wszystkich lubiany, 
przyjaźnił się z Byronem. Umarł po ataku apopleksji w Ab
botsford. W kilkanaście łat potem wystawiono mu pomnik 
w Edynburgu. 

<-----

WALTER SCOTT (1771-1832). Sztych współczesny A. H. Payne'a. 



Walter Scott 

DZIEWICA Z JEZIORA 

Pieśri trzecia 

KRZYŻ OGNISTY 

(Fragment) 

I 

Czas leci niewstrzymany. Ludzie, co niedawno 

Na kolanach dziecilistwo nasze piastowali 

I czy dziejami przadków, czy bajką zabawną 

Duch w nas wieszczy i miło.1,ć kruju zapalali: 

Gdzież są? - znikli ze świata; zmarli lub zgrzybiali, 

Z myślą znużoną, z sercem półskrzepłym już w łonie, 

Jako szczątki rozbicia nad brzegami fali, 

Czekają, zda się, rychło, jak morze w swe tonie, 

Wieczność ich coraz bliższa zajmie i pochłonie. 

Żyją jednak, co jeszcze pomną owe czasy, 

Gdy, skoro wódz góralski w róg łowczy uderzył, 

Głos ten ożywiał góry, doliny i lasy, 

Zwoływał na ochotę i sam radość szerzył; 

Gdy, skoro wróg zagroził lub wódz bój zamierzył, 

Cały klan, jak mąż jeden, rzucał dom spokojny, 

Spieszqc, gdzie wbity sztandar wśród pola się jeżył; 

A wszystkie kobzy w górach grały pochód zbrojny, 

A krzyż ognisty krążył jak meteor wojny. 

Przełożył Antoni Edward Odynie..: 



W powieści Walter Scotta Narzeczona z Lammermoortt 
(1819) koncepcja postaci bohaterki nie jest oryginalna. 
Tworząc swoją Lucy Ashton, która zakochana z wzajem
nością w młodym panu na Ravenswood, z rodu na śmierć 
i życie skłóconego z jej rodziną, wskutek tragicznych po
wikłań zmuszona zostaje do małżeństwa z innym człowie
kiem, Walter Scott po prostu przeniósł typową postać pięk
nej i sentymentalnej młodej kobiety z tzw. „gotyckich" po
wieści z końca XVIII wieku. Lucy jest zresztą bliźniaczo 
podnbna do Edith Bellenden z Purytanów szkockich i do 
Izabelli Wardour z L' Antiquaire, dwóch innych powieści 
Scotta. 

. ' 
W operze Łucja z Lammermooru (1835) Donizetti stwo

rzył typową rolę dla primadonny złotego wieku włoskiego 
bel canto. Rola ta osiąga punkt kulminacyjny w akcie III, 
w scenie obłąkania. Można by mieć tutaj pretensje z punk
tu widzenia psychologii, gdyż swoje szaleństwo Łucja opie
wa we wspaniałej arii koloraturowej, która wymaga od 
wykonawczyni najwyższego kunsztu śpiewaczego. Łucję 

.;: Lammermooru zaliczała do swoich najsłynniejszych krea
cji Maria Malibran (1808-1836). Spośród nowoczesnych 
jej interpretatorek wymieńmy Lily Pons, Mado Robin, Li
nę Pagliughi, Marię Meneghini-Callas. 

Laffont-Bompiani 

Tium. E. B. 

„Dictionnaire de Personnages" 

+----

Pejzaż górski we wschodniej Szkocji, ojczyżnie Łucji. Sztych z poł. 
XIX wieku. 
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Walter Scott 

NARZECZONA Z LAMMERMOORU 
(Fragment rozdziatu XI) 

Któż to wychodzi z małże1iskiey komnaty? 
Azrael Anioł zatraty. 

SOUTHEY 

( ... )Stanąwszy u drzwi. pułkownik zastukał, zawołał na 
siostrę i Bucklawa. lecz miasto odpowiedzi. usłyszał ięk 
głuchy i przedłużony. Nie wahał się dłużey. otworzył drzwi. 
znalazł iakiś opór. który iednak za pierwszym usiłowaniem 
usunął. Wpadli do pokoiu. i uyrzeli Bucklawa leżącego na 
ziemi przy progu, i pływającego we krwi własney. Wszyscy 
razem wydali okrzyk zadziwienia i zgrozy. który w sali 
ułyszano. a całe zgromadzenie, nową i coraz większą prze
jęte obawą, rzuciło się ku mieyscu zkąd wrzask ten pocho
dził. 

- Zabiła go! rzekł cichym głosem pułkownik do lady 
Ashton. Szukaymy iey! I dobywając szpady stanął we 
drzwiach i przysiągł, że nikt nie weydzie prócz duchowne
go i chirurga obecnego w zamku. Bucklaw oddychał icsz
cze. podnieśli go i w innym umieścili pokoiu; za nim udali 
się przyjaciele. aby co rychley wiedzieć iakie będzie zdanie 
lekarza. 

Tymczasem lady Ashton, pułkowi1ik i dway krewni. nie 
znaleźli Lucyi ani w łożu małżeńskiem, ani w pokoiu. Jedne 
tylko było weyście do komnaty, a to zastali zamknięte; 
obawiali się więc czyli nie wyskoczyła oknem. gdy w tem. 
ieden z nich przeglądając pilnicy komnatę, postrzegł że się 
w dużym kominie coś bieli. Była to nieszczęśliwa Lucya. 
która przysiadła na popiele. Włosy miała rozpuszczone. 
suknie poszarpane i krwią zbroczone, oczy iey ponurym 
iaśniały blaskiem, a konwulsye wściekłości zmieniły rysy 
iey twarzy. Gdy ią znaleziono zgrzytnęła zębami, i pokrwa
wione wyciągnęła ręce, iak nayokropnieyszem miotana sza
leństwem. 

Trzeba było kilka sług przywołać, bo gwałtem tylko dała 
się wyciągnąć ze swoyey kryjówki. Nie wyrzekła dotąd ani 
iednego wyraźnego słowa. i dopiero gdy ią do innego prze
noszono pokoiu, z ponurą wykrzyknęła radością : 

- Gdzie ładny wasz pan młody? Zabraliście go so-

+- - --

Strona tytułowa polskiego wydania Narzeczonej z Lammermoom 
z roku 1828. 



bie? - Złożono ią w innym pokoiu, gdzie kilka kobiet 
zostało aby ią pilnować i mieć koło niey staranie, iakiego 
stan iey wymagał. 

Nie podobna opisać nie wymownego smutku familii, 
przerażenia i zamieszania panującego w całym zamku, 
przymówek wzaiemnych między przyiaciółmi Bucklawa 
a przyiaciółmi Ashtonów, rozgrzanych ieszcze zbylkowem 
użyciem napoiów. 

Sam tylko chirurg dokazał tego, że go obie strony posłu
chały. Oświadczył, że rana Bucklawa chociaż bardzo nie
bezpieczna, śmiertelną nie będzie, ieśli mu zu pełney do
zwolą spokoyności. Oświadczenie to zmusiło do milczenia 
krewnych iego i przyiaciół, albowiem wprzódy chcieli ko
niecznie wynieść go z zamku Rawenswood. Żądali iednak, 
aby przez wzgląd na wydarzony przypadek, czterem z nich 
pozwolono przy nim pozostać, i zatrzymać przy sobie or
szak liczny i zbroyny. Sir William, z boiaźni przystał na 
taki warunek, pułkownik zaś, chociaż niechętnie, zezwolił 
także, nie mogąc się oprzeć: reszta przyiaciół nowożeńca 
natychmiast pomimo ciemności nocney opuściła zamek. 

Po opatrzeniu ran Bucklawa, chirurg udał się do panny 
Ashton, i oświadczył że w naywiększem iest niebezpieczeń
stwie. Przywołano innych lekarzy którzy iego zdanie po
dzielili. Całą noc zostawała w szaleństwie, rano wpadła 
w zupełne odrętwienie . Lekarze mniemali, że wieczorem 
nastąpi przesilenie choroby, która o iey życiu rozstrzygnie. 
Sprawdziły się ich słowa. Panna Ashton obudziła się z le
targu; zdawało się, że iest dosyć spokoyną. Nie opierała się 
gdy ią przebierano; lecz gdy rękę poniosła do szyi, szuka
iąc nieszczesney swoiey wstążki, ogarnął ią nawał okrut
nych wspomnień . Okropne konwulsye iedne po drugich na
stępowały, i śmierć dopiero koniec im położyła. Nie zdo
łała przez cały ten czas wyrzec choć iednego słowa, któreby 
mogło wytłumaczyć to straszliwe zdarzenie. 

Sędzia powiatowy, przybył nazaiutrz po śmierci Panny 
Ashton, dla odbycia śledztwa względem smutnych wypad
ków zaszłych w zamku sir Williama, i wykonał ciężki ten 
obowiązek z względami należnymi rodzinie w żalu pogrą
żoney. Niczego iednak więcey dowiedzieć się nie mógł, prócz 
tego, że Łucya zraniła Bucklawa w zapędzie szaleństwa. 
Znaleziono w iey pokoiu żelazo, którego użyła, ieszcze 
krwią zbroczone. Był to oręż, który Henryk miał nosić; za
pewne go porwała, gdy iey w wigilią ślubu pokazywano 
wszystkie przygotowania. 

Przyjaciele Bucklawa mieli nadzieję, że przyszedłszy do 
zdrowia, zapewne ich oświeci względem tak przerażaiącego 
zdarzenia. Skoro tylko nieco do sił przyszedł, obarczali go 
pytaniami; nie odpowiadał na nie, wymawiaiąc się osłabie
niem. Nakoniec kiedy iuż w własnem był domu, i zupełnie 

przyszedł do zdrowia, zebrał pewnego dnia wszystkie oso
by płci oboyga, które od niego objaśnień żądały, a podzię
kowawszy im za przychylność okazaną, i za oświadczenia 
usługi i przyjaźni, dodał: - Proszę was kochani przyia
ciele, bądźcie naymocniey przekonani, że nie mam nic do 
opowiedzenia, że nie mam powodu do zemsty, że nie by
łem znieważony . Jeżeli więc iaka dama pytać mię będzie 
o wypadki owey nocy, zamilczę. a pytanie iey wezmę za 
dowód .. iż wszelkie ze mną związki chce zerwać; ieżeli zaś 
mężczyzna równą ciekawość okaże, będzie to dla mnie 
wezwaniem do zmierzenia się z nim sam na sam za mura
mi przechadzki Xsięcia (1) o wschodzie słońca , nazajutrz 
po dniu w którym wspomniał mi o tey rzeczy. 

Ostateczne to oświadczenie poło:::yło tamę wszelkim na
trętnym pytaniom. Wkrótce przekonano się że Bucklaw 
od bram tamtego świata rozsądnieyszym i roztropnieyszym 
powrócił, albowiem postępowanie iego odtąd tak było 
umiarkowane, iak dawniey rozpustne Nie dozwolił więcey 
do siebie przystępu Craigengeltowi, zapewniwszy mu 
wszakże dochód wystarczaiący na iego potrzeby, i mogący 
go zasłonić od pokusy; ale kapitan wkrótce wszystko prze
grał, ' przyłączył się do kontrabandzistów, z dwoma swoie
mi towarzyszami został wzięty, gdy się zbroynie z urzędni
kami komory celney potykał, podobnież iak oni został ska
zany na szubienicę, i otrzymał zamianę tey kary na doży
wotnie wygnanie, gdyż okazuiąc broń swoię, dowiódł, że 
ani razu nie wystrzelił. Bucklaw po nie długim czasie opu
ścił Szkocyą, resztę życia na stałym lądzie przepędził, i ni
gdy naymniejszey nawet wzmianki o nieszczęsnem małżeń
stwie swoiem nie uczynił . 

Nie ieden czytelnik osądzi, że powyższe zdarzenia są nie 
podobne do wiary, romansowe ; będą ie uważali za owoc 
rozmarzoney Autora wyobraźni, w mniemaniu. że ie na
pisał dla przypodobania się lubownikom scen smutnych 
i okropnych; lecz osoby znaiące grnntownie dzieie Szkocyi. 
łatwo postrzegą. pomimo tego żeśmy usilnie starali się 
wszystkie odmienić nazwiska : postrzegą mówię. wśród wy
padków tu i owdzie przydanych, że ogół tey powieści, nie
stety! aż nadto z prawdą iest zgodny. (2). 

Przełożył F. S. Dmochowski 

Warszawa 1828 

(Przyp. Red.) W przedrukowanym fragmencie zachowano pisow
nię i interpunkcję oryginału. 

I) Mieysce w okolicach Edymburga, gdzie częste bywały poje
dynki. 

2) Oba wydarzenia kończące tę powieść, przytrafiły się w Szkocyi 
na początku siedemnastego wicku. 



Poezja angielska dźwignęła się w wieku 
dzisiejszym za zjawieniem się dwóch geniuszów 
Waltera Scotta i Byrona. 

ADAM MICKIEWICZ 

Przedmowa do Ballad i romansów (1822) 



Walter Scott 

PIEŚN OSTATNIEGO MINSTRELA 

Pieśń szósta 

X XIII 

HAROLD 

O, posłuchajcie, piękne damy! 

Nie o rycerskich czynach dzieli 

Z wami się pieśń ma; śpiewać mamy 

O smutnym losie Rozabelli. 

„Do cum, do cum, żeglarze mili! 

Ty, Pani ma, nie zwlekaj dłużej! 

W „Kruczym" się „Gnieździe" schroń tej chwili 

I nie chciej dziś już kusić burzy. 

Grzebienie fal już cale w bieli, 

Mewy na skały mkną z rozpaczy, 

Rybacy Ducha W ód słyszeli, 

A to rozbicie statków znaczy. 

Wróż nasz ostatnią widział nocq 

Zmaczane gzło na pięknej pani, 

Po co dziś walczyć z fal złą mocą, 

Więc do bezpiecznej idź przystani!" 

„Nie że lord Lindsay o tej porze 

Urządza bale sam w Ros/inie, 

Jeno że matka ma, nieboże, 

Ze samotności w zamku ginie. 



Nie że gonitwy jest godzina, 

A Lindsay jeździ jak niewiela, 

Jeno że ojciec nie tknie wina, 

Gdy mu nie poda Rozabel/a." 

Ponad Ros/inem noc się pali: 

Swiatłość, nad zamkiem gorejąca, 

Szersza od watry w górskiej hali, 

Stokroć czerwietisza od miesiąca. 

Zar nad Ros/inem ponad żary 

Zrumieniał w okrąg leśne zręby: 

l1awthorndzkie widzą go pieczary, 

Drydenskiej puszczy widzą dęby. 

Kościół zamkowy cały w łunie, 

Ros/ińskich grób to jest rycerzy: 

Każdy z baronów miast w całunie, 

W zbroi bez trumny tutaj leży. 

Snadź wszystko pali się dokoła, 

Zakrystia, ołtarz w ogniach płonie, 

Kolumn liściaste płoną cza/a, 

Umarłych wojów płollQ bronie! 

Goreją blanki i wierzeje, 

W rozety arkad strojne mury: 

Tak się to zawsze tutaj dzieje, 

Gdy ma z Saint Clairów umrzeć który. 

Dwi:Jdt.iestu panów na Ros/inie 

Jest pogrzebionyciz w tym kościele, 

Morze ma tylko w swej głębinie 

Umiłowaną Rozabel/ę. 

Gromnice, dzwony, psalmów tony 

Wszyscy z Saint Clairów zmarłych mieli; 

Jęk li ponury wód i wichury 

To pogrzeb był lubej Rozabelli. 

Przełożył Jan Kasprowicz 



Gustaw Flaubert 

PANI BOVARY 

(Fragment) 

_Tłum ludzi stał J?Od ~cianą. stłoczony między balustrada
mi. Na ~ogach są~ia?u1ącY_ch ulic olbrzymie afisze powta
rzały dziwacznymi literami: Łucja z Lammermooru ... La
~ar~y ... Opera ... itd. ( ... ) By nie narażać się na śmieszność 
ze się tak wcześnie zjawili, Emma chciała przejść się jeszcz~ 
tr_och_ę w str?~ę port~. B~vary przezornie nie wypuszczał 
biletow z ręki i przyciskał Je w kieszeni spodni do brzucha . 

. ~~y ~y~ko ~e~zła do przedsionka, serce Emmy zaczęło 
bic zywieJ. Usmiechnęła się z bezwiedną próżnością wi
dząc, jak tłum _runął na prawo w korytarz, gdy ona 'wstę
powała na głowne schody. Ucieszyła się jak dziecko, 
pc~nąwszy palcem szerokie obite drzwi i pełną piersią 
wsi~gała przes!'cone kurzem powietrze kuluarów, a gdy już 
zasiadła w lozy, wygięła kibić z niewymuszona swoboda 
księżniczki. • • 

C). TY_mczase~ ~apłon~ły świece w orkiestrze. Żyrandol 
opus~ił się z sufitu i rzucił na salę wraz z migotaniem kry
~ztałow na~łą radość. Jedni po drugich weszli muzykanci 
i ~ozległo _się'. zrazu bezładne, dudnienie basów, piski skrzy
piec, trąbieme kornetu. kwilenie fletów i flażolety. Wtem 
usłyszano trzy głuche uderzenia na scenie. Zabrzmiały 
kotł~,. rozległy si~ dźwięki trąb, kurtyna podniosła się od
słama1ąc krawędz lasu. W cieniu dębu, z lewej, znajdowa
ło_ się źródło. ~łościanie i panowie z pledami przerzucony
mi przez ramię śpiewali razem myśliwską piosenkę. po 
czym nadszedł jakiś wódz, który wzywał anioła ciemności, 
wznosząc w górę oba ramiona; zjawił się drugi i odeszli 
razem, a strzelcy znów zaczęli śpiewać. 

Emma znalazła się w świecie swojej młodości, w pełni 
lektury Walter Scotta. Zdało się jej, że słyszy wśród mgły 
dźwięk szkockiej kobzy na wrzosowiskach. Znajomość po
wieś~i ułatwiała. jej zrozumienie ]ibretta; śledziła intrygę 
z?ame po zdamu, a nawiedzające ją myśli rozpierzchały 
się wnet pod falami muzyki. Kołysana melodią, czuła, że 
sama wibruje cała, jakby smyczki skrzypiec przesuwały się 
po jej neiwach. Nie mogła się dość napatrzyć kostiumom, 

Gaetano Donizetti. Autokarykatura. 

dekoracjom, postaciom, malowanym drzewom, które drża
ły, gdy przechodzono koło nich; aksamitnym toczkom. pła
szczom, szpadom i wszystkim tym urojeniom ożywającym 
wśród dźwięków muzyki jak gdyby w atmosferze z innego 
świata. Wtem wysunęła się naprzód młoda kobieta, rzuca
jąc sakiewkę zielonemu masztalerzowi. Została sama i roz
legł się wówczas głos fletu, podobny do szmeru strumyka 
i do świergotu ptaków. Łucja zaintonowała śmiało swą Ca
vatinę G-dur. 

Skarżyła się na nieszczęsną miłość i prosiła o skrzydła. 



Emma również pragnęła uciec od życia. odlecieć w jakimś 
uścisku Wtem zjawił się Edgar-Lagardy. 
Miał tę olśniewającą bladość, która użycza płomiennym 

rasom południa majestatu marmurów. Krzepka jego kibić 
ujęta była w obcisły kaftan brunatnej barwy, mały cyzelo
wany sztylet zwisał mu nad lewym udem. rzewnie przewra
cał oczyma. pokazując białe zęby. Powiadano. że pewna 
polska księżniczka zakochała się w nim słuchając. jak śpie
wał kiedyś na plaży w Biarritz, gdzie naprawiał szalupy. 
Zrujnowała się dla niego. Porzucił ją dla innych kobiet. 
a rozgłos tych miłostek przydawał tylko sławy jego suk
cesom artystycznym. Kabotyn-dyplomata. ilekroć reklamo
wał swą osobę. nie omieszkał nigdy przemycić jakiegoś 
poetyckiego zdania o uroku swej postaci i tkliwości duszy. 
Piękny głos, niezachwiana pewność siebie, więcej tempera
mentu niż inteligencji i więcej emfazy niż liryzmu. oto en 
przydawało blasku temu wspaniałemu okazowi szarlatana. 
w którym było coś z fryzjera i coś z toreadora. 

Od pierwszej sceny wzbudził entuzjazm. Tulił Łucję 
w ramionach. opuszczał ją. powracał. zdawał się być zroz
paczony; zionął gniewem. potem wywodził elegijne jęki 
o niezrównanej słodyczy. a tony wymykały się z jego obna
żonej szyi pełne łkań i pocałunków. Emma. drąc paznok
ciami aksamit loży. wychylała się. by go lepiej widzieć. 
Serce jej wypełniało się owymi melodyjnymi skargami. roz
brzmiewającymi przy akompaniamencie kontrabasów jak 
wołania rozbitków w zgiełku burzy. Stanęły jej w pamięci 
wszystkie upojenia. wszystkie męki. które ją niemal 
o śmierć przyprawiły Głos śpiewaczki zdawał się jej jedy
nie oddźwiękiem własnych uczuć. a złuda, która ją czaro
wała, cząstką jej życia. Lecz nikt na świecie nie kochał jej 
taką miłością. O n nie płakał jak Edgar, gdy w blasku księ
życa mówili sobie ostatniego wieczoru: „Do jutra! Do ju
tra!„." Sala grzmiała od oklasków. Powtórzono całą stret
tę. Kochankowie mówili o kwiatach na swych grobach. 
o przysięgach. wygnaniu. złym losie, nadziejach, a gdy za
intonowali pożegnalny finał. Emma wydała przenikliwy 
okrzyk, który wplątał się w wibrację ostatnich akordów. 

Przełożyła Aniela Mici1islw 



ŁUCJA 

Z LAMMERMOORU 

Treść opery 

AKT I 

Odsłona 1 

W lasach Lammennooru odbywa się polowanie. W rozmowie 
ze swym rezydentem Normanem opowiada lord Ashton o wieko
wej waśni Ashtonów i Ravenswoodów. Ashtonowie zagrabili nie
gdyś dobra swoim sąsiadom. Lord Ashton uwikłał się jednak 
w spisek mający na celu przywrócenie na tron królewicza Jakuba, 
a zmiana warunków politycznych doprowadziła go do ruiny ma
terialnej. Możliwość poprawy sytuacji widzi teraz jedynie w wy
daniu swej siostry Łucji za wpływowego lorda Artura Bucklawa. 
Tymczasem Łucja kocha z wzajemnością dziedzica Ravenswoodu, 
Edgara, który ocalił ją kiedyś od śmierci pod rogami rozjuszonego 
byka. 

Odsłona 2 

W zamkowym ogrodzie Łucja oczekuje Edgara, aby się z nim 
pożegnać przed jego wyjazdem do Francji. Dręczą ją złe przeczu
cia, z których zwierza się swej przyjaciółce, Alicji (aria Regnava 
nel silenzio). Przybywa Edgar i w czułych słowach oświadcza Lu
cji, że w imię miłości dla niej gotów jest zapomnieć krzywdy Ra
venswoodów i podać rękę do zgody jej bratu. Przed pożegnaniem 
młodzi zamieniają pierścionki, przysięgając sobie trwałą i wierną 
miłość. 

,__ ___ _ 
Andrzej Majewski - projekt dekoracji. 



AKT Il 

Łucja, dowiedziawszy sie o projektach swego brata, odrzuca 
stanowczo rękir lorda Artura . Jednak Ashton przejął wszystkie 
listy Edgara, zamiast nich zaś przedstawia siostrze listy sfałszowa
ne, z których wynika, że ukochany ją zdradza. Zrozpaczona i zre
zygnowana Łucja ustępuje i zgadza się podpi sać kontrakt ślubny. 
Na tę właśnie scen1; trafia Edgar, który prz ybył, aby prosić Ashto
na o rękę jego si ostry (sekstet Chi mi fr ena). Lucia nic ma sił, by 
mu wyjaśnić sytuację , zaś Edgar, przekonany o niestałości swej 
11arzcczonej, z pasją rzuca jej pod nogi otrzyman y przed wyjazdem 
pierścionek i opuszcza zamek , pozostawiając Łucję zemdloną . 

AKT m 

Odsłona I 

Edgar przeczuwa jednak jaki ś podstcp ze strony Ashtona i wy
zywa przewrotnego brata Łucji na pojedynek . Mają się spotkać 

niebawem w pobliżu rodzinnego grobowca Ravenswoodów. 

Odsłona 2 

Wicika sala balowa Lammermooru zapełni ona jest gośćmi , przy
byłymi na ślub Łucji z lordem Arturem Bucklawem. Nadchodzi 
kapelan Rajmund, zwiastując obecnym tragiczną wieść: Łucja 

w przystępie szału zabita swego nie kochanego małżonka . A oto 
pojawia s i ę wśród zebranych obłąkana Łucja ; idzie nic spostrze
gając nikogo, wydaje jej się . że rozmawia z ukochanym Edgarem 
(aria li dolce .mono). Zebrani stoją jak skamieniali , przejęci grozą 

tragedii. 

Odsłona 3 

Przy grobowcu rodzinnym Edgar, rozpaczając nad rzekomą 

zdradą Łucji , oczekuje pojawienia się Ashtona (aria Tomb e dcg/' 
avi miei) . Ashton jednak nie przybywa, natomiast z wież.y niedale
kiego Lammermooru słychać posępny dźwięk dzwonu śmierci . Od 
strony zamku nadchodzi żałobna procesja, której uczestnicy opo
wiadają Edgarowi o tragicznych wydarzeniach w Lammermoorze 
i o śmierci Łucji. Zrozpaczony Edgar przebija się sztyletem. Ed
gar umiera, ostatnią myślą zwracając się ku ukochanej . . 
<- - - --·-

Andrzej Majewski - projekt dekoracji. 



LUCIE 

DE LAMMERMOOR 

Suj,et de l'opera 

ACTE I 

1-er Tableau 

C'est la chasse dans les bois de l.ammermoor. Lord Ashton 
cause avec Norman, attache a sa maison, et il lui raconte l'hi
stoire do la brouille de longue date entre !es familles des Ashton 
et des Ravenswood, !es Ashton s'ćtant emparćs jadis des biens de 
leurs voisins. Cependant lord Ashton, mele a un complot qui avait 
pour but de rćintćgrer au tróne le prince Jacques Stuart, est ruine 
a la suite d'un revers des conditions politiqucs, et il ne voit de 
possibilitć d'amćliorer sa situation que dans le mariage de sa soeur 
avec l'influent lord Arthur Bucklaw. Mais Lucie aime Edgar, le 
seigneur de Ravenswood, qui !'a sauvće de l'attaque d'un taureau 
furieux, et elle est payće de retour. 

2-me Tableau 

Dans le parc du chateau, Lucie attcnd Edgar qui doit lui faire 
ses adieux avant un voyage en France. Eile a de mauvais pressen
timents, dont elle fait part a son amie Alice (air Regnava nel si
lenzio). Edgar arrive, en paroles tendres, il dćclare etre pret, par 
amour pour Lucie, a pardonner !es prćjudices portćs jadis aux Ra
venswood, et a tendre la main a son frere pour une rćconciliation. 
Avant de se sćparer, les jeunes gens ćchangent leurs bagues et ils 
se jurent mutuellement un amour fidele et constant. 

• 

ACTE II 

Lucie en apprenant !es projets de son frere, refuse fermement 
la main de lord Arthur. Cependant Ashton, s'etant empare de tou
tes !es lettres d'Edgar, prćsente a sa soeur des lettres fausses, qui 
temoignent clairement de la trahison de son bienaimć . Au deses· 
poir, ,Łucie se resigne a signer le contrat de mariage. C'est a ce 
moment qu'arrive Edgar, venu pour solliciter la main de la soeur 
d'Ashton (sextuor Chi mi /rena). Expliquer la situation est audes
sus des forces de Lucie. Edgar convaincu de 

0

l'inconstance de sa 
fiancće, jette a ses pieds avec emportement la bague· qu'il en 
avait r~ue a la veille de son depart, et il quitte le chateau aban
donnant Lucie evanouie. 

ACTE III 

I-er Tableau 

Pourtant Edgar se doute d'un subterfuge d'Ashton et il pro
voque en duel le frere pervcrs de Lucie. Lcur rencontrc immi
nentc doit avoir lieu aupres du tombeau familial des Ravcnswood. 

2-me Tableau 

La grande salle de bal de Lammermoor est plcinc d'invitćs ve
nus a la noce de Lucie et de lord Arthur Bucklaw. Arrive le cha
pelain Raymond apportant une nouvelle tragique: dans un acces 
de folie, Lucie a tuć son ćpoux qu'elle ne pouvait pas aimer. Au 
milieu des invitćs, apparait Lucie dćmcnte, sans voir personne et 
croyant parler a son Edgar bienaimć (air Il dolce suono). La foule 
des temoins de cette tragedie est muette et frappće de stupeur. 

3-me Tableau 

Aupres du tombeau familia!, Edgar dćscspćrć par la prćtendue 
trahison de Lucie, attend Ashton (air Tombe degl'avi mief), qui 
n'arrive pas, et du clocher de Lammormoor retentit le glas fu
nebre. Une procession funebre s'approche du cótć du chateau, et 
des arrivants Edgar apprend les faits tragiques qui ont eu licu 
a l.ammermoor, ainsi que la mort de Lucie. Edgar au dćsespoir 
se frappe de son poignard. Ashton, trop tard, est pris de remords; 
Edgar meurt, et ses dernieres pcnsiies s'adrcsscnt a sa bienaimiie. 
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