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REZUMAT 
Opera Lucia di Lammermoor compusă de Gaetano Donizetti, inspirată din romanul istoric 
al lui Walter Scott, The Bride of Lammermoor (Mireasa din Lammermoor), cu libretul 
realizat de Salvadore Cammarano, a avut premiera absolută la data de 26 septembrie 
1835 la Teatro San Carlo din Neapole. Majoritatea muzicologilor o consideră o capodoperă 
a genului liric romantic şi, cu toate că subiectul libretului nu excelează prin originalitate, 
ingeniozitatea discursului muzical acoperă pe deplin acest neajuns. Extrema dificultate a 
partiturii acestui rol, precum şi problematica de interpretare impusă de necesitatea 
exprimării artistice a suferinţei prin care trece personajul din cauza simptomelor afecţiunii 
psihice, argumentează eventuale reevaluări scenice. Ne-am propus spre analiză starea 
asociativă a componentei acustice şi a unui întreg ansamblu de gesturi teatrale bine 
definite, care să poată reda vizual starea sufletească a Luciei. Doar atenţia acordată 
muzicalităţii liniilor melodice ale compozitorului, care acoperă neajunsurile libretului 
destul de precar, nu pot fi suficient de convingătoare într-o interpretare. Intenţionăm să 
subliniem că la acest rol dificultatea în construcţia lui o constituie tocmai obţinerea cu 
măiestrie a unei rezultante de succes din punct de vedere dramaturgic. 
 
CUVINTE CHEIE 
Muzică, rol dramaturgic, afecţiune psihică, regie, interpretare 
 
INTRODUCERE 
Chiar dacă lipsit de originalitate ca subiect (Krauss, 1973, pp. 464-470), romantismul pur al 
muzicii şi dramaturgiei din opera Lucia di Lammermoor a fost punctul de plecare în 
căutarea unei viziuni originale a regizorului-scenograf Cătălin Ionescu-Arbore, observabil 
deja în caietul program pentru stagiunea 1999-2000 al Operei Naţionale Române 
Timişoara, la pagina 14:  
 

 Romanul lui Walter Scott marchează clar romantismul literar, Donizetti reprezintă 
strălucit romantismul muzical. Elementele specific romantice din literatură precum 
furtuna, ruinele, trăznetele, ploaia, pădurea, negurile, fantasmele, nebunia, cimitirul 
sunt preluate fără ezitare de către compozitor şi libretist. În tabloul uraganului toate 
se întâlnesc şi subliniază starea de spirit, tumultul, trăirile personajelor, acesta fiind 
pilonul central al lucrării, culminaţia conflictului dramatic.  
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  În pregătirea spectacolului, Cătălin Ionescu-Arbore a studiat cu rigurozitate textul 
literar, libretul şi partitura, constatând că există anumite aspecte contradictorii care 
subminează credibilitatea subiectului (Krauss, 1973, pp. 464-470).  
 Referitor la libretistul Cammarano, regizorul consideră că acesta a comis o „gafă” din 
punct de vedere istoric, amplasând acţiunea preluată de la Walter Scott cu aproape un 
secol în urmă:  
 

 La Scott, contextul social-politic agitat al secolelor XV-XVI (revoluţia burgheză, 
conflictul între protestanţi şi catolici, abrogarea parlamentului, înscăunarea unui 
olandez etc.) face credibil comportamentul personajului Lord Ashton. [...] În schimb, 
cu o sută de ani în urmă, în perioada domniei Reginei Elisabeta (o perioadă de 
stabilitate, de înflorire, de pace, perioada marilor descoperiri geografice), aceste date 
sunt inexistente, iar atitudinea lui Ashton pare nejustificată. Pe de altă parte, 
Cammarano nu-i oferă lui Donizetti posibilitatea caracterizării foarte amănunţite a 
personajelor. În afara celor trei personaje principale, care muzical şi dramatic sunt 
foarte colorate, celelalte roluri ne apar episodice sau chiar nerezolvate. Confruntări 
dramatice există doar între Lucia şi fratele ei, între Edgardo şi Enrico; în rest situaţiile 
care ar putea conduce la crearea unei dramaturgii muzicale deosebite se lasă doar 
schiţate.  

  
 Iată un punct de vedere critic al regizorului care a semnat atât scenografia, light 
design-ul cât şi ornamentaţia spectacolului, cu toate că în caietul program pentru regia 
artistică este consemnat Daniel Prallea-Blaga (la pagina a doua, a aceluiaşi caiet program), 
cel care a preluat ulterior o producţie gata montată.  
 Enrico Cannata, muzician interesat de muzicologia operatistică şi de practica filologică 
instrumentală a muzicii, descoperind un libret vechi al operei Lucia di Lammermoor, 
studiază cu atenţie acribică ediţia populară Ricordi, libretul care s-a consolidat în tradiţia 
montărilor, şi constată o serie de diferenţe care influenţează în mod vădit relaţia între 
discursul muzical şi cel dramaturgic, schimbând implicit interpretarea şi receptarea acestei 
capodopere:  
 

 Mi-am dat seama că în libretul meu fluxul poetic e mai precis şi mai omogen, rimele 
sunt respectate întotdeauna, am găsit şi versuri nepuse pe muzică de Donizetti. 
Primul meu gând a fost că există o altă Lucia ..., o Lucia ... pe care astăzi o numim 
<filologică>, legată de text, despre care se ştie foarte puţin. Am încercat să izolez 
diferenţele textuale şi să le notez în partitură, având grijă să nu modific deloc 
concepţia muzicală originală. Rezultatul e stupefiant: nu numai că multe situaţii se 
vădesc inteligibile fără efort de ascultare dar, în plus, caracterele şi sentimentele 
personajelor se afirmă cu o lumină nouă (Enrico Cannata în ONRT, 2019, p. 8).  

 
 Viziunea regizorală şi cheia întregului spectacol accentuează punctul nevralgic 
reprezentat prin romantism în integralitatea sa, prin vis ca element principal al poveştii 
romantice, ţesute în jurul destinului tragic al Luciei. 
 Opera Lucia di Lammermoor, o capodoperă a romantismului italian, reuneşte  
expresia vocală a belcanto-ului cu acordurile muzicale melodramatice, uneori melancolice 
ale orchestrei, în concordanţă cu situaţiile conflictuale, prezente preponderent în plan 
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psihic, sondarea acestuia în cele mai adânci stări şi convulsii, prefigurând motive specifice 
pentru epoca modernismului, reflectate de naturalism şi expresionism. Donizetti cultivă în 
primul rând melodia, în tradiţia precursorilor săi, dar părăseşte ornamentaţia excesivă, 
adoptând o estetică a simplităţii, cea care explică cu elocvență ,,cantabilitatea ariilor sale, 
libertatea cursivităţii ritmice – mai puţin dominată de periodicitatea silabică a textului” 
(Stoianov & Marinescu, 2009, p. 153). 
 
Caracteristici ale interpretării personale a rolului Luciei 
Rolul Luciei este poate cel care mi-a adus cele mai mari satisfacţii din întreaga mea carieră. 
Celebra partitură a acestui fascinant personaj poate fi categorizată ca o adevărată piatră 
de încercare pentru orice soprană lirico-lejeră, tip vocal în care se încadrează şi 
specificitatea vocii mele.  
 Donizetti a lăsat o anumită libertate de exprimare vocală interpretei personajului 
Lucia, ţinând cont de abilităţile vocale ale interpretei, lăsându-i libertatea ca la finalurile 
de frază cât şi la final de arie sau duet să-şi aducă aportul cu o cadenţă proprie. Astfel, 
interpreta îşi poate valorifica cât mai bine agilităţile tehnico-vocale, în funcţie de propiile 
sale abilități vocale. Spectatorul de operă romantică va fi martorul unor variante diferite 
de arie, de la o interpretă la alta, în funcţie de modul cum reuşeşte să exprime şi să 
transmită trăirile personajului.  
 Puterea muzicii este superioară întrucât permite accesul spre lumea noastră 
lăuntrică, afectivă, iar în această dimensiune fundamental expresivă „gestul nu mai este 
un simplu indiciu, el se sprijină pe muzică, singura capabilă a rezona cu lăuntrul fiinţei. 
Ritmul vieţii afective este altul decât al trăirii curente, întâmplătoare, iar năzuinţa 
actorului este de a conduce gestul spre o corespondenţă inextricabilă cu sentimentele 
traduse prin muzică” (Crişan, 2004, p. 30). 
 Ca reper în realizarea celui mai dificil moment al rolului, și anume aria nebuniei cu 
psihologia ei, am avut personajul Ofelia din celebra piesă de teatru Hamlet a lui William 
Shakespeare.  
  Nu este necesar să subliniem dificultatea extremă a partiturii muzicale a acestei părți, 
fiind suficient să amintim că celebra arie a nebuniei de la sfârșitul operei durează 
aproximativ 19 minute, ceea ce implică, pe lângă componenta acustică, un întreg set de 
gesturi teatrale bine definite (Miklós, 2012, p. 18), care vizualizează această stare de spirit.  
 Ceea ce distinge această operă în mod particular, este faptul că, dacă muzicalitatea 
melodiilor acoperă, în general, lipsurile libretului destul de precar, dificultatea de a 
construi această parte se află tocmai în abilitatea de a construi un caracter autentic din 
punct de vedere dramatic.  
 Am jucat rolul Luciei în mai multe viziuni regizorale. Prima întâlnire cu acest rol a fost 
în stagiunea 1995-1996, în viziunea Marinei Emandi, în care am intepretat o Lucia 
„clasică” în care, în general, spectatorul nu este interesat de acţiune, ci doar de felul în 
care solista reușește să se ridice la înălțimea cerințelor partiturii muzicale. A doua 
montare de spectacol cu Lucia di Lammermoor s-a desfășurat sub conducerea regizorală 
iscusită a lui Cătălin Ionescu-Arbore, care s-a desfăşurat sub cu totul alte auspicii.  
 Prima întâlnire cu Lucia a constituit un act de curaj pentru mine ca tânără artistă 
lirică, din cauza nivelului deosebit de ridicat necesar realizării tehnice și interpretative, o 
adevărată „piatră de încercare” pentru oricare soprană care se încumetă să abordeze 
încărcătura emoţională deosebită a acestui rol. Melomanul care participă la un spectacol 
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de Lucia di Lammermoor ştie că ca va fi martorul participant la o adevărată avalanşă de 
emoţii, toate transpuse pe note muzicale şi vizualizate prin corporalitatea scenică (Miklós, 
2012, p. 16).  
 Este recunoscut faptul că libretul scris de către Salvadore Cammarano, gândit ca fiind 
o „dramma tragico in tre atti”, nu are calitatea dramaturgică necesară în a ţine în suspans 
auditoriul, acţiunea operei fiind extrem de monotonă şi previzibilă. Tocmai acest fapt va 
face ca misiunea interpretei Luciei să fie cu atât mai dificilă în demersul ei în a da viaţă 
acestui personaj şi din punct de vedere dramaturgic. Melodicitatea discursului muzical, 
profund romantic, sugerează o linie conducătoare în crearea personajului feminin Lucia 
însă, pentru spectatorul contemporan, acest demers interpretativ va fi insuficient fără un 
aport actoricesc pe măsura minunatei melodicităţi ce se revarsă necontenit din întreaga 
operă. Structura rolului poate fi văzută cel mai bine urmând drumul parcurs de Lucia 
de-alungul celor trei acte, punctând momentele cheie în discursul muzical şi în cel 
dramaturgic, ţinând cont de faptul că  povestea se derulează primordial într-un labirint 
mental şi psihic (Jacobshagen, 2005, p. 123), acea lume aparte a eroinei,  bântuită de vise, 
fantasme şi himere. 
 
Acţiunea dramatică a operei reflectată prin filtrul nivelului tehnic şi al sensibilităţii 
interpretative 
Actul I debutează într-un decor metaforic, cu intervenţia Lordului Enrico Asthon, fratelui 
Luciei, care din motive politice îşi obligă sora să se căsătorească cu un aliat politic, în 
persoana Lordului Arthuro Burklaw. Însă inima Luciei este dăruită tânărului Sir Edgardo di 
Ravenswood, fără consimțământul fratelui ei. De aici se naşte înreaga dramă, deoarece 
Lucia nu poate accepta ideea că îşi va pierde iubirea şi, astfel, pe un fond de labilitate 
psihică, în final ea înnebuneşte. Acesta este nucleul dramatic pe a cărui matrice se 
desfăşoară întreaga poveste, respectând canonul ce structurează acţiunea dramatică 
(Crişan, 2007, p. 140). 
 Cavatina cu care debutează rolul Luciei are funcţia de a face o descriere a caracterului 
acestui personaj feminin, profund labil din punct de vedere psihic. Cavatina Luciei începe 
cu un solo de harfă, un lucru inedit în introducerile orchestrale la o arie. Acele acorduri 
arpegiate, cu sonoritatea specifică harpei, dau parcă senzaţia unor unduiri de apă care 
susură, undele cristaline ale acelei fântâni despre care povesteşte Lucia. La doar câteva 
măsuri de la debutul ariei, Lucia îi spune însoţitoarei sale Alisa: Quella fonte, ah senza 
tremar non veggo... (Această fântână îmi dă fiori când o văd). Cu mult timp în urmă, în 
acest loc şi-a găsit sfârşitul, în mod tragic, o tânără, soţia unui cavaler din spiţa nobilă a 
familiei Ravenswood, care a fost ucisă chiar de către soţul ei, din gelozie: ed infelice, cade 
nell ona, ed ivi rimanea sepolta (şi nefericita cade în apă şi acolo rămâne înmormântată). 
Această legendă a sfârşitului tragic a unei tinere soţii constituie o obsesie pentru Lucia 
deoarece, aşa cum spune în arie, m’apparve l’ombra sua (această fantasmă mi se 
înfăţişează mereu). Libretul chiar prevede apariţia fantomei: Ed ecco, ecco su quel margine 
l’ombra mostrarsi a me, ah (Şi iată, pe acea margine de fântână stă acea umbră ce mă 
fixează cu privirea). Lucia observă că această fantomă încearcă să-i spună ceva şi, pentru 
că nu îi poate înţelege mesajul, fantoma îşi întinde braţele spre ea, chemând-o parcă, să o 
însoţească în lumea ei. Fantoma dispare în acea fântână, însă unda clară a apei se 
înroşeşte îndată, parcă de sângele acelei nefericite care şi-a găsit sfârşitul, cândva demult, 
acolo: e l’onda pria si limpida di sangue rosseggio (şi unda clară a apei se înroşi de sânge). 
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Elementele dramatice ale libretului sunt redate gestual (Gier, 1999, p. 52), doar schiţat; în 
schimb zbuciumul interior se oglindeşte în mimica protagonistei.  
 După această primă parte tenebroasă a ariei urmează a doua parte, într-un tempo 
mai vivace, în deplină concordanţă cu conținutul textului ariei, concretizat într-un mesaj 
de dragoste pentru Edgardo, cel de care este îndrăgostită Lucia şi pe care aceasta îl 
aşteaptă în acel nefericit loc. Finalul Cavatinei lasă posibilitatea interpretei Luciei de a-şi 
etala supraacutele, astfel că aria se încheie cu nota ,,re” din octava a treia, sunet susţinut 
pe parcursul a mai bine de patru măsuri, închiderea făcându-se la semnalul baghetei 
dirijorului, astfel încât întreaga orchestră precum şi solista să realizeze finalul ariei la un 
moment definit cu precizie. Tempo-ul aşezat de Larghetto, după tipicul formei de arie 
romantică din prima parte a ariei, se schimbă în partea a doua, de această dată sub 
semnul bravurii tehnico-vocale. Dificultatea acestei cavatine constă tocmai în alternanţa 
din prima parte a ariei, ce necesită o ,,linişte” vocală şi a doua parte a ariei, aflată sub 
semnul zbuciumului şi frământărilor sufletului nefericit al Luciei, unde tehnica vocală îşi 
revendică primul loc ca întâietate interpretativă. Fraza aşezată, va alterna în permanenţă 
cu „înfloriturile” vocale, specifice perioadei romantice din care face parte compozitorul. 
Dificultăţile tehnico-vocale trebuie executate fără ca spectatorul să fie conştient de efortul 
fizic şi vocal al interpretului, el trebuind să fie doar cel ce se bucură de melodicitatea 
discursului muzical, profund romantic. Pe tot parcursul cavatinei compozitorul a propus un 
excurs muzical unde linia melodică este însoţită de o mulţime de ornamente vocale, 
triluri, cadenţe vocale întinse pe un interval mai mare de nonă, cromatisme, note staccato 
cât şi accente de sincopă, toate acestea regăsite în cadenţele de bravură, frază liniară, însă 
cu accente de interpretare aflate sub semnul legato-ului de expresie, nuanţele 
schimbându-se de la o măsură la alta.  
 în montarea lui Cătălin Ionescu-Arbore, discursul muzical al Luciei este vizualizat în 
primul rând pe fundalul unui decor metaforic, sugerând o atmosferă romantică, quasi-
metafizică, prin prezenţa îngerilor şi a unui sicriu transparent, amplasat lângă fântâna 
reală, menţionată şi în partitură. La începutul scenei, Lucia se deplasează zglobie în acest 
spaţiu, admiră tufele cu trandafiri albi, se joacă cu jetul fântânii arteziene, până la apariţia 
fantomei/fantasmei tinerei a cărei poveste dramatică o auzise, în fapt o prefigurare a 
propriului ei destin. În finalul tabloului, Lucia, revenindu-şi din starea de şoc, acompaniată 
de viziunile ei fantomatice, pare a-şi fi regăsit echilibrul psihic şi presară, cu gesturi 
gingaşe, petale de flori în jurul fântânii, imagini de o simplitate impresionanată, în 
concordanţă cu linia melodică a ariei. Însă acest moment euforic este întrerupt de apariţia 
fantasmatică al lui Edgardo, o altă viziune a eroinei, năluca pe care o ia drept realitate şi 
căreia îşi dedică întreaga ei dragoste. Când Alisia îi spune Luciei „Egli s’avanza” (Iată că 
vine) înţelegem că Edgardo, iubitul secret al Luciei, se apropie. După un scurt recitativ, în 
care se sugerează spre ce se îndreaptă acţiunea operei, urmează poate cel mai romantic 
duet tenor-soprană din întreaga literatură muzicală: Veranno a te sull laure i miei sospiri 
ardenti (Vor ajunge la tine toate suspinele mele, purtate de vânt). În acest duet, cei doi îşi 
întăresc jurămintele (imaginare) de iubire, promiţându-şi unul altuia că iubirea lor va 
dăinui şi dincolo de moarte.  
 Din punct de vedere tehnico-vocal, cea mai semnificativă problemă a fost legată de 
faptul că aceeaşi frază literară se repetă de mai multe ori în cadrul aceluiaşi moment 
muzical, aducând în discuție interpretarea repetată a unei fraze muzicale identice, de 
fiecare dată cu o altă conotaţie. Aceeaşi propoziţie muzicală poate fi interpretată în 
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nuanţe diferite (piano, mezzo-piano, forte etc.) sau poate fi interpretată cu o anumită 
agogică ce îi poate conferi un sens diferit.  
 Aici este momentul pentru a sublinia complexitatea demersului interpretativ al 
solistului liric, prin aceea că acesta are responsabilitatea de a gestiona constant două 
modalităţi de exprimare care nu se despart niciodată pe tot parcursul unui spectacol 
muzical, anume muzica şi cuvântul. Cu referire la dificultatea concordanţei între muzică şi 
cuvânt, în situaţii interpretative extreme, artistului liric îi revine misiunea dificilă de a 
realiza un echilibru permanent între sunet şi cuvânt (Liebscher, 1999, p. 58), având şi 
responsabilitatea permanentă de a decide care dintre aceste două modalităţi de 
interpretare are întâietate în fiecare moment artistic.  
 Revenind la momentul acestui duet în care fraza dramaturgică se repetă de multe ori, 
acesta este interpretat de două caractere care trebuie să se sincronizeze din punct de 
vedere al tempoului, nuanţelor, finalurilor de frază muzicală şi, de asemenea, finalului de 
moment muzical. Un moment de final al unui ansamblu muzical, fie el duet sau terţet, cu 
ansamblu coral, atunci când unul dintre solişti insistă la modul negativ să se „remarce” 
faţă de toţi ceilalţi artişti aflaţi pe scenă și nu încheie momentul muzical odată cu ceilalţi, 
lasă o impresie neplăcută. 
 Actul II debutează cu scena: Il contratto nuziale şi, după cum sugerează titlul,  Lucia va 
fi determinată de către însuşi fratele ei Enrico să creadă că iubitul ei Edgardo ar fi semnat 
un jurământ de credinţă faţă de altcineva, iar actul fals care îi este arătat Luciei nu face 
alceva decât să accentueze labilitatea ei psihică. Duetul cu Enrico se află sub acest 
auspiciu, unde Lucia strigă cu disperare: la tomba, la tomba ame s’apresta... (Mormântul, 
mormântul pentru mine se deschide…). La acest duet se regăseşte adnotat de către însuşi 
Donizetti, deasupra notelor muzicale, că momentul trebuie interpretrat de către Lucia, 
astfel: Volgendo gli occhi al cielo gonfi di lagrime (Ridicându-şi privirea înlăcrimată spre 
cer).  
 Momentul care urmează este cunoscut ca fiind cel mai celebru sextet din întreaga 
literatură muzicală operatic[, recunoscut de către toţi melomanii ca fiind de o frumuseţe 
ireală: chi mi frena in tal momento (cine mă poate opri în aceste momente). Şase 
personaje cu linii melodice şi cu un discurs dramatico-muzical diferit, comun fiind numai 
timpul fizic în care se desfăşoară acest ansamblu muzical, respectă reţeta procedural-
artistică conform căreia părţi simultane ale acţiunii se oferă construcţiei momentelor 
polifonice ale muzicii. În faţa acestui minunat discurs muzical observ şi la cele mai 
moderne realizări de spectacol de Lucia di Lammermoor o anumită strategie statică în 
diferite viziuni regizorale. Se poate presupune că acest sextet să fie gândit ca un stop 
cadru asupra a ceea ce gândeşte fiecare dintre personajele participante la acest moment 
artistic. Trebuie subliniată situaţia dificilă pentru un regizor la acest moment muzical, unde 
are de gestionat trăirile fiecărui personaj în parte şi unde fiecare are un discurs 
dramaturgic complet diferit faţă de ceilalţi. Ceea ce îi reuneşte pe toţi cei şase interpreţi, 
împreună cu ansamblul coral şi cel orchestral este, de fapt, acelaşi discurs muzical. Acest 
moment este amplasat în scena nunţii, al mariajului forţat al Luciei, veselia oaspeţilor 
prezenţi la această petrecere contrastând cu zbuciumul şi tristeţea miresei. Pentru a 
sublinia grandoarea şi totodată tensiunea acestui moment, regia prevede intrarea 
fantasmaticului Edgardo pe fondul fulgerelor, călare pe un cal-machetă impunător, de un 
alb imaculat, însoţit de îngeri, o alegorie a halucinaţiilor eroinei disperate, a cărei stare 
psihică se agravează din ce în ce mai tare.  
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 Aria nebuniei este precedată de o scenă nonverbală, cu o Lucie a cărei minte tulbure, 
în plin delir, vizualizează o lume a ei, unde se petrece întâlnirea fantasmatică între Ashton 
şi Edgardo, ambii călare pe caii-nălucă, pregătiţi asemenea cavalerilor medievali de a se 
înfrunta. Înspăimântată de propriile năluciri, Lucia îl ucide pe Arturo şi intră în propria ei 
ficţiune, momente ce evidenţează tensiunea dramatică, redate printr-o paletă de coduri 
specifice pentru limbajul nonverbal (Esslin, 1989), pe fondul muzicii orchestrale.  
 Apariţia Luciei în debutul actului III se face după momentul coral: D’imenso giubilo, 
s’inalzi un grido. (Din această imensă bucurie, un strigăt de groază s-a înălţat spre cer) şi 
unde Donizetti notează deasupra notelor muzicale: Lucia e in succinta e bianca veste; ha le 
chiome scarmigliate e il volto coperto da uno squallore di morte. E delirante (Lucia este 
înveşmântată în sumare straie albe; părul ei este despletit, făptura ei are paloarea morţii. 
E în delir). Putem observa că prima indicaţie regizorală vine chiar de la compozitor. În 
toate variantele regizorale pe care le-am interpretat, s-a ţinut cont invariabil de această 
adnotare regăsită în partitura muzicală.  
 Aria nebuniei, aşa cum este cunoscut acest moment în literatura muzicală, este poate 
cea mai complexă arie pentru o soprană lirico-lejeră, unde tehnica vocală trebuie să se 
îngemăneze cu tehnica interpretativ-actoricească. Una fără cealaltă poate purta acest 
minunat moment muzical în zona derizoriului. Este exact cerinţa postulată de Richard 
Wagner cu referire la armonia dintre gestul corporal şi muzică, emoţiile fiind mediul prin 
care este tradus mesajul cuvintelor, iar gestul, factorul intensificator al acestora:  
 

 Gestul corporal, determinat de o emoţie interioară care se transmite membrelor 
trupului capabile de expresie şi, în final, mimicii, reprezintă un inexprimabil perfect, 
pe care limba nu poate decât să-l descrie, rămânând în sarcina membrelor sau a 
mimicii să-l exprime cu adevărat (Wagner, 1983, p. 344). 

 
 Aria nebuniei este notată în partitura muzicală la Nr. 14: Scena ed Aria. Locul în care 
se desfăşoară această scenă tulburătoare este chiar în palatul familiei Ravenswood, acolo 
unde cu puţin timp înainte a avut loc ceremonia de nuntă a Luciei cu soţul impus de 
fratele ei. Astfel că Lucia îşi face apariţia în scenă venind, cumva, dintr-o lume paralelă, de 
unde ea aude o voce cerească, în timp ce corul (participanţii aristocraţi la nuntă) erau în 
plină sărbătoare. Lucia ţine un cuţit în mână şi are braţele şi cămaşa de noapte mânjite de 
sânge. Cu toţii înţeleg, deci, că nefericita este cu minţile rătăcite şi, în nebunia ei, tocmai 
şi-a ucis soţul. Mintea ei rătăcită aparţine acum unei altei lumi, paralele, de unde ea îl 
aude pe Edgardo, cel căruia i-a jurat credinţă eternă: il dolce suono mi colpi di sua voce... 
(sunetul dulce m-a izbit cu glasul lui). Este vocea iubitului ei, de care a fost forţată să se 
despartă în această lume. Această voce minunată, pe care ea o aude, este izgonită de o 
fantasmă care o desparte de Edgardo: il fantasma ne separa (fantoma aceea ne desparte). 
Se creează aşadar un arc peste cele două scene, conectând cavatina din primul act cu aria 
nebuniei, unde apare „fantasma”. Din punct de vedere al reprezentării, fantasma, 
respectiv fantoma, ar trebui să rămână „o figură prin excelenţă a prezenţei invizibilului” 
(Borie, 2007, p. 5).  
 Dacă, în cavatină, Lucia are doar o primă viziune înfricoşătoare cu fantasma, în aria 
nebuniei aceasta pare să îi coordoneze toate mişcările: Ohi me, sorge il tremendo 
fantasma, e ne separa, il fantasma, ne separa (Vai mie, fantoma imensă se ridică și ne 
desparte, fantoma, ne separă). Odată fantasma izgonită, Lucia îl regăseşte pe Edgardo 
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care, în lumea aceea a iluziilor în care se află acum protagonista, îi dăruieşte, în sfârşit 
inelul de nuntă. Ecco il ministro (Iată şi preotul), este preotul iluzoriu care oficializează 
ceremonia de nuntă, în timp ce imnul de nuntă se aude de pretutindeni în mintea rătăcită 
a Luciei. O lieto gorno (O, ce zi fericită) şi Al fin son tuo (În sfârşit sunt a ta), sunt momente 
din cadrul ariei, la care întotdeauna am simţit vibrând publicul meloman, aceasta în primul 
rând datorită frumuseţii deosebite a discursului muzical, susţinut din plin de sensibilitatea 
textului ce însoţeşte melodia. Lucia aude imnul de nuntă ce pare să fie cântat de îngeri 
însă aceştia par că vor să îl răpească pe Edgardo de lângă nefericita Lucia. Astfel că prima 
parte a ariei se încheie în timp ce Lucia spune: A, no, non fuggir Edgardo (Ah, nu, nu mă 
părăsi, Edgardo).  
 Prima parte a ariei conţine, în finalul ei, celebra cadenţă a Luciei, moment realizat 
printr-un simplu dialog muzical dintre Lucia şi piculină, fără intervenţia orchestrei. Efectul 
sonor al acestui moment, în care doar vocea sopranei şi sunetul firav al flautului ocupă 
spaţiul sonor, are un efect deosebit asupra publicului spectator. După această cadenţă, 
întreaga orchestra susţine, cu intervenţia ei, mi bemolul sopranei din finalul acestui 
moment muzical original. Această cadenţă muzicală constituie un prilej deosebit prin care 
soprana interpretă poate să-şi etaleze performanţele tehnico-vocale. Cadenţa poate da 
unicitate întregii interpretări, deoarece linia melodică, diferită de la o soprană la alta, în 
funcţie de gradul de dificultate pe care ea îl poate demonstra, generează perspective 
diversificate de interpretare. Chiar dacă această cadenţă poate avea diferite variante, 
finalul va conţine mereu acel faimos mi bemol ce constituie cartea de vizită a interpretei 
rolului Lucia.  
 Urmează o a doua parte de arie prin care înţelegem că Lucia se decide să-şi urmeze 
iubirea chiar şi dincolo de mormânt: Spargi d’amaro pianto, il mio terestre velo, mentre 
lassu nel cielo io preghero per te (Am să mă despart de nefericitul meu veşmânt 
pământesc şi, de acolo, de sus, din cer, am să mă rog pentru voi). Pare că Lucia să-şi fi găsit 
în sfârşit liniştea şi, pe parcursul mai multor cadenţe pline de virtuozitate reprezentate de 
o linie melodică ce abundă în sunete susţinute, cromatisme vocale și sunete staccate care 
finalizează cu un mi bemol din octava a treia, Lucia cade, în agonie, şi moare. 
 
Considerente valorice ale construcţiei rolului 
În mod obişnuit, la finalul ariei nebuniei, solista interpretă rămâne întinsă la pământ. Însă 
în viziunea regizorului Cătălin Ionescu-Arbore, scena nebuniei nu se încheie, pentru că pe 
parcursul următorului moment muzical, cel al ariei tenorului, Lucia, încă întinsă pe locul în 
care a căzut, se ridică cu mişcări extrem de lente. În timp ce ea pleacă, parcă chemată de 
vocea iubitului, pe care îl regăseşte dincolo de moarte, lasă în urma ei vălul alb, ce 
sugerează desprinderea de veşmântul trupesc, în timp ce ea căuta drumul spre lumină. 
Plasticitatea luminii, prezentă pe tot parcursul spectacolului muzical, subliniază în special 
trecerile dintr-o stare în alta, iar la final, chiar trecerea dintr-o lume în alta, o cerinţă 
postulată de Appia şi de Craig, doi regizori revoluţionari care au eliberat arta spectacolului 
de corsetul ei tradiţional. Paşii ei „în relanti”, sugerează că ea pluteşte deja deasupra 
tuturor nenorocirilor din lumea pământeană şi, cu mişcări uşoare, îşi găseşte, în sfârşit, 
locul lângă cel pe care nu l-a putut avea într-o existenţă terestră. În drumul ei spre altă 
dimensiune, ea întâlneşte o barieră de îngeri care sugerează hotarul ce desparte cele două 
dimensiuni, îngeri, reprezentaţi de maşinişti îmbrăcaţi în straie albe cu aripi imense. Astfel 
că, în varianta metafizică al acestui regizor de operă român, sfârşitul poveştii este unul 
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fericit, chiar dacă el se împlineşte dincolo de moarte prin „nunta în cer”, amintind de 
finalul dramei Romeo şi Julieta. 
 Doar cele mai importante momente din aria nebuniei au fost punctate aici, cu scopul 
de a sublinia complexitatea dramaturgică pe care solista interpretă o are de realizat. Oricât 
de minunat ar fi discursul muzical, fără o interpretare dramaturgică pe măsura frumuseţii 
muzicii, orice demers interpretativ rămâne incomplet.  
 În ceea ce mă priveşte, am reuşit să realizez cât de important este aportul 
interpretării actoriceşti revăzând înregistrările spectacolelor de Lucia pe care le-am 
interpretat în diferite momente ale carierei mele. La început de carieră se simţea 
permanenta preocupare pentru sunet, pentru voce, iar privirea aluneca mult prea des 
spre dirijor, din dorinţa de a nu exista decalaje muzicale. Deşi relaţia cu partenerul de 
scenă a avut multe laturi pozitive, s-a simţit însă mult prea des că spre această latură 
dramatico-interpretativă nu a existat o preocupare clar vizibilă. 
 Lucia di Lamermoor a avut întodeauna succes la publicul meloman în varianta sa 
clasică. A fost de neînțeles reacţia publicului nostru la varianta spectacolului regizorului 
Cătălin Ionescu-Arbore, care a realizat o versiune cu o diversitate de elemente la o scară 
specifică mai degrabă unui film decât a unui spectacol clasic de operă (Şerban, 2006, pp. 
257-263). Andrei Şerban, amintind de „Luciile sale”, face referire la decorul „filmic” al 
decoratorului englez de excepţie, Bill Dudley, certificând posibilitatea interferenţei 
acestora. Cu totul şi cu totul altfel au stat lucrurile atunci când am „exportat” spectacolul 
în Occident. Acolo a avut parte de o primire exepţională, atât din partea publicului, cât şi 
de la criticii muzicali de specialitate. 
 Regia semnată de Cătălin Ionescu-Arbore, regizor şi scenograf român, în prezent 
director al Operei Naţionale Române din Bucureşti, m-a făcut să înţeleg că un regizor 
talentat poate să ,,ridice” şi interpretul, prin aportul său artistic, ce vine să crească, prin 
talentul său, şi prestaţia ta ca solist vocal. De altfel, inclusiv lucrul la acest rol a debutat 
într-un alt mod decât alte variante regizorale. Înaintea întâlnirilor de la sala de repetiţii, 
regizorul a organizat diferite întâlniri, aproape amicale, doar că subiectul acestor întruniri 
era povestea în care urma să ne transpunem. Cine e această Lucia? Ce dramă ascunde 
viaţa acestei nefericite? Este ea doar o victimă, sau nu? Ce istorie se află în spatele acestei 
familii? În care moment istoric se petrece acţiunea? etc. Acestea erau doar câteva din 
întrebările la care ne-am gândit şi am găsit răspunsuri împreună, o procedură specifică în 
pregătirea unui rol în lumea teatrului.  
 Astfel încât, la întâlnirea de la prima repetiţie cu pianul, eram deja familiarizaţi, în 
mare măsură, cu cerinţele, doleanţele, precum şi cu viziunea regizorală. Marea întrebare 
era: puteam eu să mă ridic la nivelul cerinţelor acestui regizor modern? Pentru că, faţă de 
alte experienţe de lucru în vederea construcţiei unui rol liric, de această dată, regizorul nu 
s-a mulţumit să-mi arate pe unde să intru în scenă, în ce loc să-mi cânt aria şi, după aceea, 
pe unde să ies din scenă. Prima cerinţă a regizorului s-a transformat, în același timp, în 
prima mare dificultate cu privire la realizarea rolului, atât din punctul de vedere al tehnicii 
vocale dar şi al măiestriei interpretării dramaturgice. Dacă până la acest rol, linia melodică 
era un „colac de salvare” suficient, de această dată, cu toată frumuseţea discursului 
muzical al acestei minunate opere, fără o interpretare susţinută şi din punct de vedere 
dramaturgic, acest rol nu putea prinde consistenţă.  
 Din discuţiile prealabile, am stabilit împreună cu regizorul că această Lucia, încă de la 
debutul poveştii, trebuia să transmită spectatorilor o anumită labilitate psihică, aflată însă 
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într-o fază incipientă. Pornind de la această idee, regizorul a cerut folosirea unui anumit 
gest repetitiv cu mâinile, care să sugereze această stare de labilitate, care trebuia să 
ilustreze că această stare va duce în final la nebunie. Importanţa redării stării psihice se 
regăseşte în poeticile marilor regizori şi teoreticieni, preocupaţi de tehnicile de 
transpunere ale acestori trăiri într-o modalitate cât mai veridică. Deşi aparent simplu de 
realizat în maniera cerută, gestul acesta l-am făcut, fără să-mi dau seama, urmărind 
tempo-ul ariei pe care o interpretam. Astfel încât, în loc să sugereze o anumită stare 
psihică, ritmicitatea acelui gest ducea uneori spre un comic de situaţie, deloc de dorit 
într-o dramă muzicală. 
 Însă, cea mai frumoasă imagine pe care am păstrat-o de la munca de laborator 
pentru construcţia rolului, a fost momentul de după aria nebuniei când, tradiţional, Lucia 
care tocmai a murit, se ridică după câteva secunde de la deces şi mulţumeşte publicului 
pentru aplauze, după care iese cu eleganţă din scenă. Prin contrast, în viziunea regizorului 
Cătălin Ionescu-Arbore, se sugerează că sufletul Luciei se desprinde de trup şi îşi găseşte 
calea spre o altă dimensiune, printr-un simplu gest.  
 Dacă ar fi să mărturisesc ce a fost cel mai dificil de realizat la acest spectacol, aş alege 
un răspuns posibil surprinzător, şi anume: costumul. Veşmintele Luciei erau de o 
frumuseţe deosebită, însă extrem de greu de purtat. În primul rând sub rochiile de mare 
amploare şi foarte grele, costumul conţinea un corset rigid, realizat pe „balene”, 
însemnând că corsetul era construit pe un schelet metalic. Din nefericire, aceste balene 
metalice din interiorul corsetului se rupeau din pricina respiraţiei costo-diafragmale care 
presupune o mişcare a cutiei toracice, făcând ca metalul din interiorul corsetului să îmi 
pătrundă efectiv în carne, la fiecare respiraţie. 
 
CONCLUZII 
Această punere în scenă a Luciei di Lammermoor a fost una dintre cele mai provocatoare, 
interesante şi fericite experienţe de lucru din întreaga mea carieră, ca participantă şi 
martoră la un asemenea eveniment artistic. Astfel,  mi s-a întărit şi mai mult convingerea 
că, în lumea spectacolului de operă, se poate progresa în delicatul registru al regiei de 
operă şi, mai ales, că este nevoie de multă modernizare în acest spaţiu special al 
spectacolului liric, apelând la tehnici specifice artei teatrale, cerinţe postulate în special de 
regizorii proveniţi din sfera teatrului, cei care se încumetează să monteze opere lirice în 
viziuni dinamice (Miklós, 2012, p. 18). 
 Cătălin Ionescu-Arbore a gândit acest spectacol nu ca o montare a unei opere 
oarecare, ci ca o realizare a unui spectacol de film. Dintr-un libret lipsit de surprize în ceea 
ce priveşte acţiunea desfăşurată pe întreg parcursul operei, regizorul a suplinit toate 
neajunsurile acţiunii cu lumini, scenografie şi costume extrem de fastuoase, strălucitoare, 
în deplin consens cu arhitectura şi moda acelor vremuri. Experienţa lucrului cu regizorul 
Cătălin Ionescu-Arbore va rămâne un exemplu demn de replicat, care duce la concluzia că 
o regie modernă se poate plia pe o structură libretistică deficitară, dacă regizorul are o 
viziune scenică complexă şi un potenţial creator excepţional. 
 Prin realizarea acestei versiuni de spectacol de operă Lucia di Lammermoor, regizorul 
a reuşit să aducă la acelaşi nivel de importanţă şi celelalte modalităţi de exprimare 
artistică, astfel încât frumuseţea liniilor muzicale să fie completate de o ţinută corporală 
adecvată și de o interpretare actoricească performantă, unde scenografia îşi aduce şi ea 
aportul în completarea întregului demers artistico-interpretativ al solistului. 
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