
 10

Scény šialenstva v tvorbe Gaetana Donizettiho 

 

Daniela PETROVSKÁ 

 

            Scéna šialenstva, ako operný fenomén, sa v histórii opery prvýkrát vyskytla na 

prelome baroka a klasicizmu, v benátskej opere. V období klasicizmu sa scény šialenstva 

mihli aj v tvorbe tých najvýznamnejších skladateľov- napríklad Mozart- Idomeneo.  

Intenzitu písať a vkladať scény šialenstva do opier nabrala až éra bel canta. Práve tieto scény 

patria v období bel canta medzi kľúčové.  

„Vyskytovali sa najmä v talianskej a francúzskej (Thomas) opere, skladatelia ich písali nielen 

pre sopránové hviezdy, ale aj pre mužov. Svoj divadelný lesk a slávu zažívali už 

v Händlových operách, scénu šialenstva má aj Mozartov Idomeneo, pre dramatický efekt ich 

v 20. storočí využil v opere Peter Grimes, dokonca aj Benjamin Britten.“1 

Scéna šialenstva sa odvtedy stala bežnou súčasťou opery. Scény šialenstva boli často skladané 

pre primadony, ktoré chceli ukázať majstrovstvo svojho hlasu. Avšak mali vniesť do opery aj 

prvky reality, či dramatickosti.  

Oxfordský slovník opery definuje scénu šialenstva ako „scénu, v ktorej hrdina alebo hrdinka 

zošalie, spravidla s tragickými dôsledkami. Hrdina vidí v pomätení zmyslov peklo.  

Jeho chorý rozum charakterizuje nepravidelný rytmus.“2 

           Scény šialenstva majú popredné miesto v tvorbe Vincenzza Belliniho a Gaetana 

Donizettiho.  

Gaetano Donizetti (1797- 1848) je autorom vyše 70tich opier. Scény šialenstva môžeme nájsť 

v jeho tragických operách, operách semi seria ale aj v komických operách. Najslávnejšou 

scénou šialenstva na svete je scéna šialenstva z tragickej opery, ktorú napísal ako 38ročný- 

Lucia di Lammermoor. Libreto, ktoré napísal Salvatore Cammarano podľa anglického románu 

Nevesta z Lammermooru sira Waltera Scotta, obsahuje množstvo dramatických situácií. „V 

zhudobnení podčiarkol Donizetti lyrický ráz diela a obratne vyzdvihol dejovú zápletku.“3        

 

Dej samotnej opery Lucia di Lammermoor je od začiatku do konca jedna veľká tragédia 

dvoch znepriatelených rodov. Avšak je aj príbehom lásky mladej Lucie a Edgarda, ktorých sa 

                                                 
1 Glocková, Mária. Romantický príbeh Lucie di Lammermoor v dizajne francúzskych tapisérií, 2009. 

2  Warrack, J., West, E. Oxfordský slovník opery, s. 484. 
 
3 Trojan, J. Stručné dejiny opery z hudebně dramaturgického hlediska I., s. 99. 
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snaží rozdeliť brat Lucie- Enrico. Má totižto s Luciou iné plány. Chce ju vydať za lorda 

Arthura Bucklawa.  

Lucia však sľúbi Edgardovi, že po jeho návrate si ho vezme. Enrico jej však podhodí listy, 

podľa ktorých Edgardo ľúbi inú a tak Lucia pristúpi na svadbu s lordom Bucklawom. Tesne 

po tom, čo Lucia podpíše sobášny list sa objaví Edgardo a po zistení, že Lucia je už vydatá ju 

preklína. V tú noc sa Lucia pomätie a zabije svojho manžela. Edgardo, ktorý Luciu stále 

miluje sa po tejto správe, že Lucia je mŕtva, zabije tiež, lebo bez nej nevie a už ďalej nechce 

žiť. 

             Samotnú scénu šialenstva Lucie obsahuje tretie dejstvo. Analýzu scény šialenstva 

som robila v predstavení Štátneho divadla Košice- Lucia di Lammermoor v réžii Mariána 

Chudovského a v hlavnej úlohe s Michaelou Varády.  

Scéna šialenstva má charakteristickú výstavbu, ktorá pozostáva z úvodného lyrického 

recitatívu, vlastnej dramatickej scény, expresívneho kantabile, refrénu a cabaletty.  

Postava Lucie prechádza veľkou premenou, či už po charakterovej stránke alebo po 

emocionálnej. Zamilovaná dievčina je oklamaná vlastným bratom, nešťastne prekliata 

zavraždí muža, ktorý je jej manželom len pár hodín a pomätená prichádza na scénu, kde si vo 

svojich predstavách berie muža svojich snov a potom v maske šialenstva umiera. 

Luciin úvodný lyrický výstup je doprevádzaný flautou, ktorá je u Donizettiho „nástrojom“ 

šialenstva. Flauta v úvode scény šialenstva hrá leitmotív, ktorý je charakteristický pre Luciino 

nešťastie.  

Jednou z najkrajších častí scény šialenstva je sólo sopranistky práve s flautou, tu v zmysle 

dramatického vývoja prechádza ku koloratúram a fioratúram, ktorými je efektne vyjadrená 

duševná choroba Lucie. 

 

              Scéna šialenstva má vybudovanú zvláštnu krivku. Začína deklamovaným šeptom 

Lucie, ktorá vidí prízraky a zdá sa jej, že je s ňou Edgardo. Spieva o nebeskej hudbe a v tú 

chvíľu nikomu nepripadá ako vrahyňa. Sama je obeťou, obeťou svojho brata.  

Niet pochýb, že scéna šialenstva a celkovo opera Lucia di Lammermoor stojí a padá na 

virtuozite hlavnej predstaviteľky a to nie len po stránke speváckej ale aj hereckej.  

Úvodný recitatív vrcholí nekontrolovateľnými výkrikmi Lucie. Vlastná dramatická scéna- 

Ardon gl’incensi,  je dynamická. Charakterizovaná prudkými zmenami tempa a bohatá na 

melodické ozdoby. 
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 Tu Lucia vo svojich predstavách vidí kňaza, cíti kadidlo a stáva sa manželkou Edgarda.  

Pri tejto scéne šialenstva sa stretávame s rôznymi názormi. No nech už je názorov na túto 

scénu mnoho, jedno je však isté, keďže dodnes je Lucia di Lammermoor operný titul, ktorý 

pri adekvátnom obsadení vie vypredať divadlo.  

Scéna šialenstva vrcholí áriou Spargi d‘amaro pianto, v tejto árii sa Lucia ocitá niekde medzi 

životom a smrťou. Duchom neprítomná Lucia tu spieva o svojej smrti, tuší, že čoskoro 

nastane jej koniec a prosí Edgarda, aby si dôstojne uctil jej pamiatku. Lucia nakoniec umiera.  

              Hlavnú rolu v tejto opere hrá estetika tragického. Čistý ideál lásky narazí, na 

nezdolateľné prekážky, ktorým nakoniec podľahne a obaja zaľúbení umierajú. Opera je 

tragédiou od prvých tónov až po tie posledné. 

 

              Lucia di Lammermoor od svojej premiéry patrí k nie len k autorovým najhranejším 

dielam ale celkovo k najúspešnejším titulom na svete, určite aj kvôli scéne šialenstva, ktorá je 

divácky veľmi lákavou dodnes. Vlastná scéna šialenstva v opere Lucia di Lammermoor 

ponúka sopranistke veľký priestor na prejavenie svojho talentu. 

Scéna šialenstva v Lucii di Lammermoor je považovaná za najlepšiu scénu šialenstva avšak 

nie je jediná v Donizettiho tvorbe. Známe sú tiež scény šialenstva z opier- Anna Boleynová, 

Dcéra pluku, Linda di Chamounix a menej známych opier- Torquatto Tasso alebo Mária 

Padilla. 

 

              Zvláštnou kapitolou v tvorbe Gaetanna Donizettiho je scéna šialenstva v opere La 

fille du régiment- Dcéra pluku, ku ktorej dochádza na hodine spevu.  

Hlavná predstaviteľka markytánka Mária, v ktorej markíza spozná svoju neter, o ktorej dlhé 

roky nemala správy, je odvedená na zámok. Tam sa z nej snažia vychovať dámu.  

Jeden z kultivačných prostriedkov sú aj hodiny spevu, ktoré Mária musí navštevovať.  

Celá scéna šialenstva je podaná vtipne. Mária sa snaží spievať, spočiatku jej to veľmi nejde 

a spieva dosť falošne, čo veľmi hnevá a rozčuľuje jej učiteľku spevu. No po chvíľke sa jej 

zvonivý soprán začne uberať správnym smerom a jedna koloratúra strieda druhú.   

Komická situácia v scéne šialenstva vzniká vtedy, keď začne učiteľka spevu stráca prehľad 

o tom, čo Mária spieva a rýchlo listuje v notách. Avšak hodina spevu pokračuje.  

Máriine koloratúry prechádzajú do nekontrolovateľného výkriku, kedy sa so zúrivosťou hodí 

o zem.  
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Celá scéna šialenstva nie je ako v Lucii di Lammermoor zasadená do tých najtragickejších 

udalostí. Aj táto scéna šialenstva, ako aj scéna šialenstva v Lucii di Lammermoor, je 

charakterizovaná prudkými zmenami tempa. Je písaná pre klavír, keďže učiteľka spevu ako 

korepetuje Márii. 

Táto scéna šialenstva tvorí osobitú kapitolu v Donizettiho tvorbe, lebo Mária sa po nej 

nezblázni, nenechá na nej trvalé následky. Mária šalie len na hodine spevu. 

Táto scéna šialenstva je takisto napísaná pre hlavnú predstaviteľku, pre koloratúrny soprán.  

Scény šialenstva v operách Linda di Chamounix, Maria Padilla a Anna Bolena sú taktieť 

písané pre soprán.  

           Linda di Chamounix nepatrí k Donizettiho najslávnejším operným dielam, ale po 

hudobnej stránke má stále čo ponúknuť. Žánrovo je to opera semiseria, čiže má v sebe 

obsiahnuté tragické i komické prvky a spravidla má šťastný záver. Scénu šialenstva v opere 

Linda di Chamounix situoval Donizetti do druhého dejstva.  

 

           Prvou scénou šialenstva v tvorbe Gaetanna Donizettiho bola scéna šialenstva v opere 

Anna Bolena. Je písaná pre sopránovú rolu, rovnako ako väčšina jeho scén šialenstva. 

Avšak nie pre soprán koloratúrny ako Lucia di Lammermoor alebo Linda di Chamounix ale 

pre dramatický soprán.  

Šialenstvo sa v tejto opere neprejavuje koloratúrami ale dramatizmom. Dôraz je kladený aj na 

herecké umenie predstaviteľky Anny Bolena.  

Takisto ako aj už spomínané scény šialenstva v tvorbe Gaetanna Donizettiho sú pre ňu 

charakteristické prudké zmeny tempa.  

Dejovo ide o historickú látku, ktorá bola voľne spracovaná libretistom Romanim. 

Opera zachytáva tú časť Anninho života, keď sa kráľ zamiluje do Jane Seymourovej 

a potrebuje sa nejako šikovne „zbaviť“ svojej terajšej manželky. Do karát mu hrá skutočnosť, 

že ju nájde s Percym a obviní ju z nevery.  

Opera končí smrťou Anny. Ako vidíme takisto ide o tragickú operu. Má však len dve dejstvá, 

pričom scénu šialenstva obsahuje druhé dejstvo opery. 

 

           Scéna šialenstva ako fenomén sa síce najvýznamnejšie prejavila v opere v období 

romantizmu ale v minimálnom počte vkĺzla aj do iných umení, príkladom je balet Adolpha 

Adama- Giselle.  
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V opere je však ešte veľmi vyhľadávanou dodnes. Umožňuje ukázať sólistke jej virtuozitu. 

Scény šialenstva boli poväčšine písané pre hlavnú postavu opery (soprán) s využitím 

koloratúr. Divadlá sa dodnes s veľkým nadšením vracajú k týmto bel cantovým operám.  
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