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Útdráttur 

Bandaríkin eru sennilega ekki ofarlega í huga flestra þegar umræða um klassíska tónlist ber á 

góma. Þeirra sterkustu tónlistarstefnur eru án efa blús-, djass- og sveitatónlist. Það má segja 

að klassísk tónlist, og þá sérstaklega óperuformið, sé innflutt listgrein. Innflytjendur flykktust 

til Bandaríkjanna í milljónatali á árunum 1880-1920 í leit að betra lífi. Fjölbreyttur hópur 

fólks allsstaðar að úr heiminum hafði óneitanlega í för með sér margvísleg áhrif á lífið og 

menninguna í landinu, tónlistina þar á meðal. Tónskáld á borð við Arnold Schönberg, 

Antonín Dvořák og Igor Stravinsky bjuggu allir um tíma í Bandaríkjunum og höfðu áhrif á 

bandarísk tónskáld. Úr varð að bandarísk tónlist sveiflaðist í margar áttir. Á árunum eftir 

seinni heimsstyrjöldina fjölgaði bandarískum óperum og eru flestar af þekktustu óperum 

Bandaríkjamanna samdar á þeim tíma. Klassísk bandarísk tónskáld tóku að flétta ný áhrif inn 

í sinn hefðbundna americanastíl. Meðal þeirra er tónskáldið Douglas Moore en hann samdi 

eina ástsælustu óperu Bandaríkjamanna, Ballöðuna um Baby Doe. Óperan er byggð á 

sannsögulegum atburðum og eiga sögupersónurnar sér allar stoð í raunveruleikanum. Sagt er 

frá lífi þeirra Horace Tabor, Augustu Tabor og Baby Doe, vegferð þeirra að miklu ríkidæmi, 

ástum og svikum og grimmum örlögum. Hér verður fjallað nánar um Ballöðuna um Baby 

Doe. 
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Inngangur 

Bandaríkin eru fjórða stærsta land veraldar, rúmlega níu milljónir ferkílómetra. Landið er 

auðugt og fjölmennt en þar búa 274 milljónir manna, sem gerir það að þriðja fjölmennasta 

ríki heims. Þangað hafa streymt innflytjendur um árabil sem hafa haft áhrif á mannlíf og 

þróun landsins.1 Þrátt fyrir að Bandaríkin séu eitt voldugasta ríki heims hafa þau samt sem 

áður aldrei staðið jafnfætis Evrópu þegar kemur að tónsmíðum og þá sérstaklega óperum. 

Óperur í Bandaríkjunum eru í raun innflutt listgrein en þær urðu ekki algengt viðfangsefni 

tónskálda þar í landi fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina, þ.e. eftir 1945. Þó heyrast örfáar 

þeirra sem samdar voru á fyrri hluta 20. aldar í óperuhúsum nútímans.  

Bandaríkjamenn hafa löngum verið þekktir fyrir ást sína á sápuóperum og drama, 

kjaftasögum og ástarþríhyrningum. Tónskáldið Douglas Moore tók því ekki sérstaklega mikla 

áhættu þegar hann ákvað að semja óperu um kunnar þjóðsagnapersónur í lifanda lífi, þau 

Horace Tabor, Augustu Tabor og Elizabethu Doe. Moore hafði lesið um sorglegan dauða 

Elizabethar í blaðinu og fylltist löngun til að semja óperu byggða á sögu hennar. 2 

Elizabeth fæddist þann 25. september 1854 í Oshkosh í, Wisconsin, Bandaríkjunum 

og hét þá Elizabeth Nellis. Hún var sögð fegurst 14 systkina auk þess að vera líflegur og 

sjálfstæður karakter. Þegar hún var orðin fullorðin giftist hún manni að nafni Harvey Doe Jr. 

og fékk fljótlega viðurnefnið Baby Doe. Hún fluttist búferlum með eiginmanni sínum til 

Colorado-fylkis þar sem leiðir hennar og Horace Tabor lágu saman. Þar er einnig sögusvið 

óperunnar.3 

Það virtist hafa verið skrifað í skýin að Douglas Moore skyldi að semja óperu um 

sögu Baby Doe. Central City-óperan í Colorado leitaði til Moore árið 1953 og bað hann um 

að semja óperu, byggða á sögu Baby Doe.4 Douglas Moore vann með textahöfundinum John 

Latouche að óperunni sem var frumsýnd þann 7. júlí 1956. Óperan var nefnd „The Ballad of 

Baby Doe“ eða Ballaðan um Baby Doe. Hún var einnig sýnd í óperunni í New York tveimur 

árum síðar. Verkið varð gífurlega vinsælt. Central City-óperan setti það upp 35 sinnum á 

árunum 1958-79 og sjónvarpsstöðin ABC sýndi óperuna árið 1957.5 Óperan er ein sú 

 
1 Jóhann M. Hauksson „Af hverju eru Bandaríki Norður-Ameríku svona máttug?“, Vísindavefurinn, 14. febrúar 

2001. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1336# 
2 Elise Kuhl Kirk, American Opera, University of Illinois Press, 2001, bls. 279. 
3 Klein, Kathryn, „Baby Doe Tabor”, History Colorado, 27. febrúar 2015, 

https://www.historycolorado.org/story/womens-history/2015/02/27/baby-doe-tabor 
4 Elise Kuhl Kirk, American Opera, University of Illinois Press, 2001, bls. 279. 
5 Elise Kuhl Kirk, American Opera, University of Illinois Press, 2001, bls. 279. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1336
https://www.historycolorado.org/story/womens-history/2015/02/27/baby-doe-tabor
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þekktasta sem samin hefur verið í Bandaríkjunum. Hér er ætlunin að kafa dýpra í söguna, 

persónur, tónlistina í óperunni og segja nánar frá tónskáldinu og flytjendum sem hafa haft 

áhrif á velgengni óperunnar. Einnig verður stiklað á stóru varðandi tónlist, stíla og stefnur í 

Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar.  

 

Bandarísk tónlist á fyrri hluta 20. aldar 

Evrópsk tónskáld höfðu mikil áhrif á þróun tónlistar í Bandaríkjunum í lok 19. aldar. Þar á 

meðal var tékkneska tónskáldið Antonín Dvořák (1814-1894). Hann flutti til Bandaríkjanna 

árið 1892 en dvaldi þar aðeins í þrjú ár. Á þessum stutta tíma samdi hann tvö af sínum 

þekktustu verkum, Sinfóníu frá nýja heiminum nr. 9 (1893) og Sellókonsert í h-moll (1895).6 

Dvořák var ráðinn af auðugum bandarískum velgjörðarmanni til þess að leiða tónlistarskóla í 

New York. Markmið Dvořáks var að hjálpa bandarískum tónskáldum að hrista af sér 

evrópsku áhrifin og uppgötva eigin uppruna og hljóm. Hann hvatti þau einnig til að leita í 

þjóðlagasjóð  blökkumanna og frumbyggja. Hann gerði það meira að segja sjálfur í 9. 

sinfóníu sinni. Bandarískir tónlistarmenn fóru margir að ráðum Dvořáks því víða má greina 

áhrif tónlistar frumbyggja og blökkumanna í djassi, blús, rokki, hipp-hopp og rappi.7 

Bandaríska þjóðin er litríkt samansafn innflytjenda. Þeir báru með sér áhrif frá föðurlandinu 

til nýrra heimkynna; í ríkjum Bandaríkjanna blönduðust saman ólíkir menningarheimar sem 

mótuðu lífið í landinu, tónlistarlífið þar á meðal.   

 Þjóðlög eru stór hluti af tónlistarsögu Bandaríkjamanna. Slíka tónlist hafa 

sérfræðingar á borð við Johann Gottfried Herder (1744-1803) og bræðurnir Jacob (1785-

1863) og Wilhelm Grimm (1786-1859) skilgreint sem náttúrulega og ósjálfráða tjáningu 

almúgans á lífinu.8 

 Til þess að hægt sé að fræðast um þjóðlög þarf fyrst og fremst að safna þeim saman 

og varðveita þau. Fimm bindi þjóðlagasafnsins The English and Scottish Popular Ballads 

(1883-98) sem Francis James Child (1825-1896) tók saman hefur reynst áhrifameira en 

nokkuð annað safn bandarískra þjóðlaga. Þar má fræðast um 305 ballöður og öll þekkt 

 
6 Lloyd-Jones, D. Mathias. "Antonín Dvořák." Encyclopedia Britannica, 

https://www.britannica.com/biography/Antonin-Dvorak. 
7 Huizenga, Tom. „Why is American Classical Music so White?“, NPR music, 20. september 2019. 

https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2019/09/20/762514169/why-is-american-classical-music-so-

white 
8 Richard Crawford, America‘s Musical Life, W.W. Norton & Company, Inc., 2001, bls.597 

https://www.britannica.com/biography/Antonin-Dvorak
https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2019/09/20/762514169/why-is-american-classical-music-so-white
https://www.npr.org/sections/deceptivecadence/2019/09/20/762514169/why-is-american-classical-music-so-white
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afbrigði þeirra. Safnið er þekkt undir nafninu Ballöður Childs.9 Um aldamótin 1900 var 

komið á stofn nokkrum félögum víða um Bandaríkin sem söfnuðu og varðveittu gömul 

þjóðlög auk þess sem Bandaríska menntamálaráðuneytið kom af stað aðgerð árið 1914 til 

bjargar þjóðlagaarfi þjóðarinnar.10   Rætur blústónlistar eru á ökrum Suður-Bandaríkjanna þar 

sem svartir þrælar og verkamenn sungu trúarleg lög við vinnu sína. Seint á 19. öld var 

mögulegt að greina svæðisbundna stíla blústónlistar í suðrinu. Heyra mátti mismunandi 

stílbrigði milli Georgíu, Tennessee, Norður- og Suður-Karólínu, Texas og Mississippi. Blús 

var síðan undanfari rokktónlistar í Bandaríkjunum.11 Blús er gjarnan lýst sem tónlist með 

melankólískan hljóm, fullur depurðar og erfiði lífsins. Fyrstu blúslögin voru gjarnan spiluð á 

hljóðfæri, aðallega gítar og banjó , sem gáfu tónlistinni grunn að samhljómi og takti. Fljótlega 

fór að bera á sérstöku einkenni þessarar tónlistar en það var blús-þríundin og notkun 

sjöundahljóma í dúr. Þá var einnig vinsælt að syngja með rámri röddu.12 

Sveitatónlist og blágresi þróuðust snemma á 20. öld á austurströnd Bandaríkjanna þar 

sem innflytjendur frá Afríku, Evrópu og Miðjarðarhafinu léku saman á ólík hljóðfæri eins og 

banjó, munnhörpu, fiðlu, gítar og stálgítar. Sveitatónlist er byggð á þjóðlagatónlist og blús. Í 

dag er sveitatónlist gríðarlega vinsæl um heim allan og er Nashville-borg í Tennessee talin 

vera alþjóðleg höfuðborg sveitatónlistar.13 

Á árunum fyrir fyrri heimsstyrjöldina sem stóð 1914-1918 voru bæði blús og djass að 

ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum. Djass rekur rætur sínar til blökkumanna í New Orleans 

snemma á 19. öld. Þá safnaðist hópur fólks saman, söng og dansaði á meðan nokkrir spiluðu 

á heimatilbúin hljóðfæri.14 

Djassinn er talinn hafa vaxið úr ragtime- og blústónlist og það sem einkennir þennan stíl er 

snarstefjun eða spuni sem hefur ákveðna hrynjandi. Þessi tónlistarstefna er jafnan kölluð „hin 

klassíska tónlist Bandaríkjanna“. Hljóðfærin sem eru mest áberandi í djasstónlist eru 

saxófónn, flauta, trommur, básúna, gítar, píanó og klarínett.15 

 
9 Richard Crawford, America‘s Musical Life, W.W. Norton & Company, Inc., 2001, bls.597 
10 Richard Crawford, America‘s Musical Life, W.W. Norton & Company, Inc., 2001, bls. 604 
11 „Americana Music Guide: A Brief History of Americana“, Masterclass, 5. mars 2021. 

https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music 
12 Richard Crawford, America‘s Musical Life, W.W. Norton & Company, Inc., 2001, bls.558 
13 „Americana Music Guide: A Brief History of Americana“, Masterclass, 5. mars 2021. 

https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music 
14 Ted Gioia, The History of Jazz, Oxford University Press, 2011, bls. 3 
15 “Uppruni djasstónlistar”, Jazz, http://jazz.is/uppruni-djasstonlistar/ 

https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music
https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music
http://jazz.is/uppruni-djasstonlistar/
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Americana er víðfeðmur tónlistarstíll. Hún fléttar saman rætur bandarískrar 

þjóðlagatónlistar á borð við sveitatónlist, „rythm and blues“, rokk, gospel og blágresi. Þetta er 

því ekki aðeins ein tegund tónlistar heldur safn af stílbrigðum sem þróuðust á 19. og 20. 

öldinni. Mörg þeirra urðu til í smábæjum og á dreifbýlissvæðum í Bandaríkjunum. Þetta er 

evrópski angi bandarískrar þjóðlagatónlistar og rekur uppruna sinn einkum til Englands, 

Skotlands og Írlands. Hann nam land á austurströnd Bandaríkjanna og dreifði sér fljótt um 

allt land. Þó svo evrópska þjóðlagatónlistin hafi margar undirtegundir eru sameiginleg 

einkenni hennar skilgreind sem americana. Flestar tegundir americana-tónlistar leggja ríka 

áherslu á hljóðfæranotkun, þá sérstaklega strengjahljóðfæri eins og gítar, banjó og 

kontrabassa. Söngvarar og hljóðfæraleikarar styðjast við ljóðræn stef og hljómagang sem 

forverar þeirra léku og sungu . Sagðar eru sögur í tónum líkt og þekkst hafði í Evrópu frá 

aldaöðli.16 Americana-stíllinn þróaðist út frá evrópskum ballöðum og bandarískar óperur eru 

því rökrétt framhald af sagnaheimi þeirra. 

 

Bandarískar óperur fyrir daga Ballöðunnar um Baby Doe 

Í Bandaríkjunum voru fyrstu óperur settar á svið snemma á 18. öld en fyrsta bandaríska 

óperan leit ekki dagsins ljós fyrr en um miðja 19. öld.  Leonora eftir William Henry Fry 

(1813-1864)  var frumflutt árið 1845. Fry var þekkt tónskáld á sínum tíma; samdi sjö 

sinfóníur, órartoríuna Stabat Mater og sinfóníska forleiki. Fleiri bandarísk tónskáld spreyttu 

sig á óperuforminu en ekkert þeirra náði góðum tökum á því. Það var ekki fyrr en á 20. öld 

sem bandarískar óperur náðu sér á strik.  

 Scott Joplin (1868-1917) var kunnur fyrir hinn svokallaða ragtime-stíl sinn. Hann 

samdi óperuna Treemonisha árið 1911. Fyrirmyndir Joplins voru evrópskar óperur sem 

sýndar voru í Metropolitan-óperunni í New York. Hann einsetti sér að herma eftir formi 

þeirra með forleik, aríum, dúettum, samsöngsatriðum og sönglesi. Auk þess blandaði Joplin 

saman mismunandi stílbrigðum í óperunni svo sem ragtime, rakarakvartett, völsum og 

ballöðum.  

 Ein kunnasta ópera bandarísks tónskálds er Porgy og Bess eftir George Gershwin 

(1898-1937). Verkið braut blað í sögu bandarískrar tónlistar því það var eingöngu samið fyrir 

 
16 „Americana Music Guide: A Brief History of Americana“, Masterclass, 5. mars 2021. 

https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music 

https://www.masterclass.com/articles/americana-music-guide#what-are-the-origins-of-americana-music
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bandaríska söngvara af afrískum uppruna. Hún segir frá betlurum og eiturlyfjaneytendum á 

strætum Charleston. Óperan var frumflutt árið 1935 og markaði djúp spor í bandaríska 

þjóðarsál. Hún inniheldur fjölbreytt lög í bandarískum söngvastíl. Áhrifa gætir úr djassi, blús, 

ragtime og frá bandarískum þjóðlögum. Kunnasta lagið í óperunni er Summertime sem 

margir hafa tekið upp og gert að sínu, meðal annars Ella Fitzgerald og Louis Armstrong.  

 Árið 1955 samdi Carlisle Floyd (1926) óperuna Susannah. Hún er í tveimur þáttum og 

er aðeins um 105 mínútur að lengd. Sagan byggir á efni úr Gamla testamentinu en er fært til 

Tennessee og sungið á þarlendri mállýsku. Yfirbragð tónlistarinnar er módal og ber keim af 

trúarsöngvum og þjóðlögum.17 Carlisle Floyd samdi einnig óperuna Of Mice and Men (1970) 

byggða á samnefndri bók eftir rithöfundinn John Steinbeck.  

 

Douglas Moore 

Douglas Stuart Moore fæddist þann 10. ágúst árið 1893 í New York-fylki í Bandaríkjunum. 

Fjölskylda hans rekur ættir sínar til fyrstu landnemanna á Long Island allt til ársins 1640. 

Engir tónlistarmenn voru í fjölskyldunni en móðir hans var mjög virkur meðlimur í kórastarfi. 

Douglas hafði sjálfur ekki mikinn áhuga á því að læra á hljóðfæri en fór að óskum móður 

sinnar og hóf píanónám þegar hann var aðeins 7 ára að aldri.18 Snemma kom í ljós mikill á-

hugi hans á leikhúsi því hann keypti sér leikhúsmiða fyrir hvern eyri sem hann safnaði og fór 

á leiksýningar alla laugardaga.19 

Árið 1907 hóf hann nám í heimavistarskólanum Hotchkiss í Connecticut og reyndist 

það mikið gæfuspor. Dvölin í Hotchkiss hafði mikil áhrif á líf hans vegna þess að þar kynntist 

hann ævilöngum vini sínum, Archibald MacLeish (1892-1982), sem síðar varð sviðs-

hönnuður í Ballöðunni um Baby Doe. Á þessum tíma byrjaði Moore að semja tónlist og hafði 

samið í kringum 15 verk áður en hann fór í Yale-háskóla árið 1911 ásamt vini sínum 

MacLeish. Í Yale lærði hann tónsmíðar hjá Horatio Parker (1863-1919), en sá kenndi einnig 

hinum víðfræga Charles Ives (1874-1954). Moore útskrifaðist árið 1917. Hann þjónaði í sjó-

hernum í tvö ár og samdi á meðan lög af léttara taginu.20 Þegar hann hafði gegnt skyldu sinni 

 
17 Eyer, Ronald. "Carlisle Floyd's: "Susannah"." Tempo, New Series, no. 42 (1956): 7-11. 

http://www.jstor.org/stable/942914. 
18 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 2 
19 McBride, Jerry L., Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 3 
20 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 3 

http://www.jstor.org/stable/942914
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hjá hernum lá leið hans til Parísar þar sem hann lærði tónsmíðar hjá Vincent d‘Indy (1851-

1931). Við heimkomuna til Bandaríkjanna hóf Moore tónsmíðanám hjá Ernest Bloch (1880-

1959) í Cleveland. Hann sneri sér að því að semja hljómsveitarverk á borð við, Four Museum 

Pieces (1923) og The Pageant of P.T. Barnum (1924). Árið 1926 hóf Moore að kenna við há-

skólann í Columbiu og varð síðar deildarstjóri við tónlistardeildina. Hann kenndi við skólann 

allt þar til hann settist í helgan stein árið 1962.21 

Douglas Moore samdi sína fyrstu óperu árið 1935, White Wings, en hann lét eftir sig 

samtals tíu óperur. Þær eru þekktar fyrir skýrt mótaðar laglínur, glæsilega persónusköpun og 

næma tilfinningu fyrir tímasetningu atburða á sviði. Þekktasta ópera hans er samt án efa Ball-

aðan um Baby Doe. 22Aðeins ein bandarísk ópera hefur verið flutt oftar en Ballaðan um Baby 

Doe, það er Porgy og Bess eftir Gershwin. 

 

Ballaðan um Baby Doe 

1. þáttur 

Óperan hefst í bænum Leadville í Colorado þar sem Horace Tabor fer með stjórn. Hann 

syngur nýja óperuhúsinu sínu lof en lýsir jafnframt vonbrigðum með eiginkonu sína, Augustu 

Tabor. Þau eru á sýningu í óperuhúsinu og í hléi brjótast fram deilur milli þeirra hjóna. Þegar 

hléið er á enda biður kona nokkur Horace um að vísa sér til vegar í átt að hóteli hennar. Hann 

gerir það og snýr svo aftur á sýninguna með konu sinni.23 

Augusta og Horace fara heim að óperu lokinni. Horace stendur fyrir utan heimili sitt og 

reykir vindil þegar tvær konur ganga hjá. Hann heyrir þær tala um ungu konuna sem var að 

leita að hóteli sínu fyrr um kvöldið. Hann kemst að því að hún heitir Baby Doe og á eigin-

mann í Central City. Hús þeirra Augustu er mjög nálægt hótelinu og skömmu seinna heyrir 

Horace Baby Doe syngja aríuna The Willow Song. Hann fagnar söng hennar með miklu lófa-

taki en Baby Doe verður hissa, því hún bjóst ekki við því að nokkur heyrði í henni. Horace 

 
21 Tyranny, “Blue” Gene, “Artist biography” All Music, https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-

mn0002340285/biography 
22 Tyranny, “Blue” Gene, “Artist biography” All Music, https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-

mn0002340285/biography 
23 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 45. 

 

https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-mn0002340285/biography
https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-mn0002340285/biography
https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-mn0002340285/biography
https://www.allmusic.com/artist/douglas-s-moore-mn0002340285/biography
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svarar með aríunni Warm as the Autumn Light. Augusta kallar nokkrum sinnum til hans og 

biður hann um að hætta þessum látum. Eftir nokkur köll hættir Horace söng sínum.24 

Nokkrum mánuðum síðar er Augusta að taka til á skrifstofu Horaces. Hún finnur 

vettlinga og ástarbréf sem hún heldur í fyrstu að séu ætluð henni. Fljótlega áttar hún sig á því 

að bréfin eru til Baby Doe. Henni verður hugsað til orðrómsins um samdrátt eiginmanns 

hennar og Baby Doe sem hún gaf aldrei neinn gaum. Sögusagnirnar reyndust þá réttar eftir 

allt saman. Horace kemur inn á skrifstofuna. Augusta tekur á móti honum í miklu uppnámi og 

upphefjast miklar deilur þeirra á milli. Atriðið endar á því að Horace tjáir henni að það hafi 

aldrei verið ætlun hans að særa hana.25 

Á hótelinu áttar Baby Doe sig á því að hún verði að slíta sambandinu við Horace. Hún 

spyr starfsmann á hótelinu hvenær næsta lest til Denver fari. Starfsfólk hótelsins leitar að 

Horace svo hann geti komið í veg fyrir brottför Baby Doe. Hún syngur um ást sína á Horace 

þegar Augusta kemur skyndilega inn og skipar henni að fara. Baby Doe skiptir hins vegar um 

skoðun og ákveður að vera um kyrrt þegar Horace kemur til baka. Þau syngja um ást sína 

hvort á öðru. 26 Ári seinna er Horace farinn frá Augustu og býr með Baby Doe. Vinir Augustu 

segja henni að Horace vilji skilja við hana. Hún sver þess eið að leggja líf Horace í rúst.27  

Horace og Baby Doe ganga í hjónaband og halda stóra veislu. Móðir Baby Doe lofar 

ríkidæmi þeirra en konurnar í veislunni hæðast að Baby Doe. Þegar brúðhjónin mæta til 

gleðinnar er þeim tekið fagnandi. Deilur hefjast meðal brúðkaupsgesta um gull og silfur. 

Baby Doe syngur þá silfuraríuna. Horace gefur nýju eiginkonu sinni hálsmen Isabellu 

drottningar. Móðir Baby Doe segir rómversk-kaþólska prestinum frá því að Horace sé 

fráskilinn maður. Brúðkaupsgestir hneykslast á ráðahagnum þar til forsetinn sjálfur mætir og 

skálar fyrir brúðhjónunum.28 

2. Þáttur 

Horace og Baby Doe hafa notið ríkidæmis síns um nokkurt skeið. Augusta hefur þó 

margsinnið varað Horace við því að silfur verði brátt verðlaus málmur þar sem 

 
24 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 45. 
25 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 45. 
26 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 45 
27 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 46 
28 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 46 
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gjaldmiðlinum í landinu verði breytt úr silfri í gull. Hann hlustar ekki. Horace eyðir næstum 

öllu sínu fé til stuðnings við forsetaframbjóðanda sem hyggst halda silfrinu áfram sem 

gjaldmiðli landsins. Frambjóðandinn tapar kosningunum og Horace verður gjaldþrota. Hann 

snýr aftur í óperuhúsið sem hann seldi fyrir löngu síðan, sest á sviðið og fellur í einskonar 

óráð. Hann þykist sjá Augustu grátbiðja sig um að viðurkenna að silfrið sé búið að vera og 

hæðist að honum. Hann sér dætur þeirra Baby Doe. Honum er sagt að önnur þeirra muni neita 

að bera ættarnafn hans en hin verði vændiskona. Hann verður svo æstur og miður sín að hann 

fellur í gólfið meðvitundarlaus. Baby Doe kemur honum til hjálpar og þegar hann rankar við 

sér er hann viss um að hún sé enn ein ofskynjunin. Henni tekst að sannfæra hann um að þetta 

sé í raun og veru hún. Horace trúir henni og segir henni að ekkert muni koma upp á milli 

þeirra. Hann áttar sig á því að dauðinn sé yfirvofandi og biður Baby Doe um að gleyma sér 

ekki. Skyndilega deyr hann í örmum hennar og Baby Doe syngur aríuna Always Through the 

Changing.29 

 

Áhrif og stíll  

Douglas Moore stundaði um skeið nám hjá Vachel Lindsay (1879-1931), bandarísku ljóð-

skáldi sem hafði byltingarkenndar hugmyndir um ljóðaflutning. Lindsay hélt því fram að 

ljóðlist væri hluti af sviðslistum á sama tíma og almenningur taldi ljóð vera aðeins orð á 

blaði. Hann var þekktur fyrir það að flytja ljóð sín með miklum leikrænum tilburðum. Hann 

bætti einnig við hljóðum frá hljóðfærum og flautaði til þess að gera upplifunina meira 

spennandi fyrir áheyrendur.30 Lindsay beindi athygli Moores að americanastílnum og segja 

má að sá stíll hafi einkennt verk tónskáldsins eftir 1923. Moore sagði síðar að þótt ýmsir 

kennarar hafi víkkað tónhugsun hans þá hafi hann fyrst og fremst treyst eigin innsæi og það 

hafi gert hann að sjálfstæðu tónskáldi.31 

Á fyrri hluta 20. aldar reyndu bandarísk tónskáld að finna sinn eigin hljóm. Þau áttu í 

harðri samkeppni við evrópsk tónskáld sem byggðu á aldagamalla hefð og nutu velgengni 

 
29 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 46. 
30 Lindsay, Vachel. Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/poets/vachel-lindsay 
31Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 71 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y  

https://www.poetryfoundation.org/poets/vachel-lindsay
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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víða um heim. Bandarísk tónskáld skiptust einkum í tvær fylkingar hvað varðaði stíl: annars 

vegar innlend tónskáld sem sömdu tónlist í þjóðlegum anda og hins vegar evrópsk tónskáld 

sem sest höfðu að vestra og sömdu tónlist í módernískum stíl. Þrennt hafði áhrif á stílbrigðin: 

landfræðileg staða Bandaríkjanna, fagurfræðilegur munur á bandarískri og evrópskri tónlist 

og pólitísk staða landflótta evrópsku tónskáldanna, á borð við Igor Stravinsky (1882-1971), 

Darius Milhaud (1892-1974), Béla Bartók (1881-1945) og Arnold Schönberg (1874-1951). 

Evrópsku tónskáldin fengu mikilvægar kennarastöður við háskóla landsins og þannig urðu 

áhrif þeirra ómæld á yngri kynslóðir.32 Vera þeirra í Bandaríkjunum leiddi einnig til mikillar 

fjölbreytni í bandarísku tónlistarlífi. Evrópumennirnir leituðu nýrra óhefðbundinna leiða í 

tónsköpun sinni sem voru alger andstæða við vinsæla þjóðlagatónlist í Bandaríkjunum. 

Átökin milli þessara tveggja ólíku tónlistarstefna stóð sem hæst um það leyti sem Douglas 

Moore samdi óperu sína um Baby Doe.33 

Ballaðan um Baby Doe er umfangsmikið verk. 32 söngvarar, kór og leikarar koma 

fram í 11 senum. Í óperunni eru fimm aríur fyrir sópran, ein fyrir mezzósópran, tvær fyrir 

barítón og ein bassaaría, þrír dúettar og fimm kórhlutar. Verkið tekur yfir þrjár klukkustundir 

í flutningi með hléi.34 Americanastíllinn er allsráðandiauk stílbrigða sem einkenndu bandar-

ískt tónlistarlíf á fyrri hluta 20. aldar eða bárust til Bandaríkjanna með fyrrgreindum 

evrópskum tónskáldum. Söngur Baby Doe er í sterkum bandarískum þjóðlagastíl á meðan 

söngur Augustu sýnir módernísk áhrif, tónlistin sem tengist henni er oft á tíðum ómstríð og 

hvöss.35 

Tónlistarfræðingar hafa velt fyrir sér áhrifum Richards Wagners (1813-1883) á Ball-

öðuna um Baby Doe. Kvenhetjur Wagners á borð við Brünnhilde í Niflungahringnum, Elsu í 

Lohengrin og Sentu í Hollendingnum fljúgandi voru bandarískum tónskáldum hvatning til 

þess að skapa skarpgreindar, sterkar og hugrakkar konur í tónverkum sínum. Í Ballöðunni um 

Baby Doe er að finna leiðarstef á borð við þau sem einkenna óperur Wagners.36 Leiðarstef er 

 
32 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 71 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 
33 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 72 
34 Kanzeg, Dave G., “The Ballad of Baby Doe and the American Spirit”, DoeHEADS, janúar 2003, 

https://www.babydoe.org/spirit.htm 
35 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 74,  
36 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 75 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.babydoe.org/spirit.htm
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laglína eða stutt mótíf sem tengist ákveðinni persónu, hugmynd eða ástandi. Þó svo þetta eigi 

ekki við um allar sögupersónur óperunnar þá er þetta samt sem áður til staðar. Áhrif Wagners 

eru sjáanleg sama hversu smávægileg þau virðast. Leiðarstef Augustu í óperunni einkennist 

af skörpum punkteringum: 

 

Mynd 1.1 

 

 

                                                      Leiðarstef Augustu 

 

Leiðarstef Baby Doe er fjörlegur vals. Stefið heyrist þegar hún stígur fyrst á svið í 

óperunni og hljómar á ýmsum stöðum til þess að minna áheyrendur á aðalpersónuna. .37 

Tóntegundin er C-dúr sem oft er tákn hreinleika og siðprýði í óperusögunni. 

 
37 McBride, Jerry L. Douglas Moore: A Bio-bibliography, A-R Editions, 2011, bls. 47 
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Leiðarstef Baby Doe 

Mynd 1.2 

 

Lokasena óperunnar Ballaðan um Baby Doe er kölluð „Leadville Liebestod“, en það er bein 

vísun í lokasenu óperunnar Tristan og Ísolde eftir Wagner, Isoldes Liebestod. Í lokaatriði 

Ballöðunnar um Baby Doe notar Moore hálfminnkaðan hljóm sem minnir á hinn svokallaða 

Tristan-hljóm Í hvert sinn sem orðið „love“ eða ást er sungið hljómar þessi sami hljómur:38 

 
38 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 75 
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Tristan-hljómurinn 

Mynd 1.3 

 

Sögupersónur 

Óperan Ballaðan um Baby Doe byggir á sannsögulegum heimildum og því eiga aðal-

persónurnar, Horace, Augusta og Baby Doe, sér allar stoð í raunveruleikanum. 

Horace Tabor var fæddur í Vermont árið 1830 og starfaði sem steinsmiður, bóndi, 

landkönnuður, póststjóri, kaupmaður og stjórnmálamaður. Hann fór að heiman 19 ára gamall 

til þess að vinna í grjótnámum og var ráðinn þar af manni sem síðar varð tengdafaðir hans. 

Þetta var faðir Augustu. Horace og Augusta fluttust til Colorado eftir að þau gengu í hjóna-

band og hófu að grafa eftir gulli. Augusta þénaði fé á því að elda og sjá um þvott námu-

mannanna. Horace samdi við tvo námumenn í Leadville um að sjá um birgðaflutninga fyrir 

þá og í staðinn fengi hann þriðjung af hagnaði þeirra. Námumennirnir fundu síðar silfur og 

Tabor- hjónin efnuðust vel.39 

Árið 1879 fluttu Horace og Augusta til Denver. Þar hóf hann rekstur nokkurra námu-

fyrirtækja og sólundaði fé á báðar hendur. Horace náði nokkrum frama í stjórnmálum því 

hann varð bæði þingmaður og vararíkisstjóri Colorado. Hann og Augusta deildu í sífellu 

vegna peningaeyðslu Horaces og hékk hjónaband þeirra á bláþræði. Þegar Baby Doe kom til 

sögunnar var það kornið sem fyllti mælinn. Augusta og Horace skildu árið 1883 og hann 

giftist Baby Doe stuttu síðar.40 

 
39 „Horace Tabor: The Silver King“, Colorado Virtual Library, https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-

colorado/colorado-histories/boom-years/horace-tabor-the-silver-king/ 
40 „Horace Tabor: The Silver King“, Colorado Virtual Library 

https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-colorado/colorado-histories/boom-years/horace-tabor-the-silver-king/
https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-colorado/colorado-histories/boom-years/horace-tabor-the-silver-king/
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Mörgum misbauð skilnaður Horace Tabor og Augustu og ófáir lýstu vanþóknun sinni 

á hjónabandi Horace og Baby Doe. Hjónabandið varð þó ástríkt og eignuðust þau þrjú börn, 

tvær dætur og son sem reyndar dó við fæðingu. 

Baby Doe hét í æsku Elizabeth Bonduel McCourt. Hún var sögð einstaklega fögur, 

dugleg og staðráðin í því að öðlast frægð og frama. Hún giftist Harvey Doe árið 1877 og 

fluttist með honum til Central City í Colorado þar sem eiginmaðurinn hóf að grafa eftir gulli. 

Námumönnunum þótti Elizabeth svo fögur að þeir gáfu henni gælunafnið „Baby Doe“. Eftir 

þriggja ára hjónaband varð Harvey gjaldþrota. Hann gerðist drykkfelldur og ágerðist drykkjan 

svo að Baby Doe fór fram á skilnað. Stuttu síðar kynnist hún Horace.41 

Horace Tabor dó árið 1899. Á dánarsæng hvatti hann Baby Doe til að selja ekki nám-

una „Matchless Mine“ þar sem hann datt í lukkupottinn og græddist mikið fé. Hann trúði því 

statt og stöðugt að náman yrði mikil auðsuppspretta á ný. Baby Doe barðist árum saman fyrir 

því að hefja aftur framleiðslu í námunni en án árangurs. Hún neyddist til að selja námuna árið 

1927 til þess að gera upp skuldir sínar en nýir eigendur gáfu henni leyfi til að búa áfram í 

litlum kofa við hliðina á námunni.42 Baby Doe var enn ung og fögur þegar Horace dó og 

hefði líklega getað gifst á ný. Í stað þess valdi hún að standa ein í baráttunni um námuna ára-

tugum saman, örvæntingafull og auralaus þangað til hún dó árið 1935. Sagan segir að hún 

hafi frosið í hel, hálfklædd. Líkami hennar myndaði kross á gólfinu þar sem hún lá fyrir 

dauðanum með handleggina útrétta, vitandi að hennar síðasta stund væri upp runnin.43 

 

Flytjendur 

 Margir áhrifaríkir flytjendur hafa komið við sögu Ballöðunnar um Baby Doe eftir 

Douglas Moore. Einn kunnasti túlkandi Baby Doe var söngkonan Beverly Sills (1929-2007). 

Hún hét í raun Belle Miriam Silverman og fæddist 25. maí árið 1929 í New York. Hún hafði 

 
41 „Elizabeth „Baby Doe“ McCourt Tabor: Colorado‘s Silver Queen“, Colorado virtual library, 

https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-colorado/colorado-histories/boom-years/elizabeth-baby-doe-

mccourt-tabor-colorados-silver-queen/ 
42 „Elizabeth „Baby Doe“ McCourt Tabor: Colorado‘s Silver Queen“, Colorado virtual library 
43 Hoffman, Kari Ragan. The Ballad of Baby Doe: historical accuracy and gender ideology in the 

characterization of Augusta and Babe Doe, University of Washington, 2005, bls. 84, 

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-colorado/colorado-histories/boom-years/elizabeth-baby-doe-mccourt-tabor-colorados-silver-queen/
https://www.coloradovirtuallibrary.org/digital-colorado/colorado-histories/boom-years/elizabeth-baby-doe-mccourt-tabor-colorados-silver-queen/
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/11329/3178082.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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öðlast frægð og frama sem óperusöngkona á heimsvísu löngu fyrir frumraun sína í 

Metropolitan-óperunni í New York, þá orðin 46 ára.44 

Sills söng hlutverk Baby Doe í uppfærslu New York City-óperunnar árið 1959 en litlu 

munaði að hún fengi ekki hlutverkið. Hljómsveitarstjóranum fannst hún of stórvaxin til að 

fara með hlutverk hinnar smágerðu Baby Doe. Hún mætti í prufu í gríðarháum hælaskóm 

með barðastóran hatt og sagði við tónskáldið: „Ég er svona hávaxin áður en ég syng og verð 

alveg jafn hávaxin á eftir“. Moore svaraði: „Mér finnst þú glæsileg“. Sills hreppti hlutverkið 

og var hún alltaf í miklu uppáhaldi hjá Moore sem Baby Doe.45 

Sills segist ekki hafa fengið hlutverkið vegna þess að hún hafi líkst Baby Doe á yngri 

árum. Hún hafi verið töluvert stærri en Baby Doe og rauðhærð að auki en Baby Doe hafi 

verið ljóshærð. Hún neyddist því til að lita hár sitt ljóst til að falla að hlutverkinu. Beverly 

Sills byggði persónusköpun sína á einni línu úr óperunni þar sem Baby Doe er lýst sem 

„loðinni kisu á satínpúða“ (a fluffy kitten on a satin pillow).46 

Sills var ekki þekkt söngkona er hún söng í verkinu. Hún var einungis ein af mörgum 

bandarískum söngkonum sem voru á samningi hjá New York City-óperunni. Hlutverkið 

reyndist henni þó vel því þarna komu einstakir sönghæfileikar hennar í ljós og ferill hennar 

fór á flug.47  Árið 1999 var óperan gefin út á geisladisk í fyrsta skipti, en þangað til hafði hún 

aðeins verið gefin út á vínylplötu. Í gagnrýni „Opera News“ á geisladisknum eftir F. Paul 

Driscoll segir hann um Sills í hlutverki Baby Doe, 

„Tenging söngkonunnar við hlutverkið er augljós. Rödd hennar er upp á sitt besta, 

silfurgljáandi og mjúk og vald hennar á textanum er sannfærandi. Fyrsta innkoma 

hennar á svið – þegar hún mætir Horace – er snilldarlega tímasett og vel flutt. Hún 

sannar sig sem fyrsta flokks syngjandi leikkona í fjórðu senu fyrsta þáttar, allt frá því 

að syngja Bréfaríuna um einsemd sína og þrá til alvarlegs fundar með 

Augustu...Beverly Sills er fullkomlega sannfærandi í hlutverki Baby Doe, hún er í 

senn heillandi og hnyttin. Sérhver nóta, hvert einasta orð, heldur manni föngnum, 

sama hversu stórbrotið eða lítilfjörlegt atriðið er“.48 

 
44 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Beverly Sills." Encyclopedia Britannica, 28. júní 2020, 

https://www.britannica.com/biography/Beverly-Sills. 
45 „You‘ve Come a Long Way, Baby Doe“, The New York Times, 24. mars 2001, 

https://www.nytimes.com/2001/03/24/arts/you-ve-come-a-long-way-baby-doe.html 
46 Kanzeg David G., „Beverly Sills Interview“, DoeHEADS, http://www.babydoe.org/sills.htm 
47 Driscoll, F. Paul, „The Ballad of Baby Doe – A Recording Review“, Beverly Sills Online, Opera News, ágúst 

1999, http://www.beverlysillsonline.com/articles/the-ballad-of-baby-doe-A.htm 
48 Driscoll, F. Paul, „The Ballad of Baby Doe – A Recording Review“, Beverly Sills Online, Opera News, ágúst 

1999, http://www.beverlysillsonline.com/articles/the-ballad-of-baby-doe-A.htm 

https://www.britannica.com/biography/Beverly-Sills
https://www.nytimes.com/2001/03/24/arts/you-ve-come-a-long-way-baby-doe.html
http://www.babydoe.org/sills.htm
http://www.beverlysillsonline.com/articles/the-ballad-of-baby-doe-A.htm
http://www.beverlysillsonline.com/articles/the-ballad-of-baby-doe-A.htm
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Sills var sökuð um að hafa bætt við háu d-i í aðalaríu óperunnar Willow Song. Sills vísaði 

þeim ásökunum á bug enda stendur háa d-ið í nótunum. Sills sagði það jafnframt heimskulegt 

að ásaka hana um slíkt; söngkonur reyni heldur að víkja sér undan háum tónum frekar en að 

bæta þeim við. Það er ekki einungis þrístrikað d í nótunum heldur líka þrístrikað e en Sills 

hafði ekki áhyggjur af þeim; nóturnar voru að hennar mati báðar í anda Baby Doe.49 

Mezzósópransöngkonan bandaríska Frances Bible (1919-2001) fór með hlutverk 

Augustu hjá Central City óperunni árið 1956. Hún gerði hlutverkið að sínu og mótaði það í 

sameiningu með tónskáldinu og textahöfundinum, John Latouche. Sills, sem söng hlutverk 

Baby Doe, sagði: 

„Eina skiptið sem ég þoldi ekki að syngja hlutverk Baby Doe var þegar ég 

söng á móti Frances Bible í hlutverki Augustu. Hún fékk mig til að fyrirlíta 

Baby Doe fyrir að vera „hin konan“. Það hjálpaði mér hins vegar að móta 

karakter Baby Doe vegna þess að ég áttaði mig á því að hver einasta kona í 

áhorfendasalnum stóð með Augustu“.50 

 

Í viðtali við Dave Kanzeg haustið 1973 sagði Bible að Augusta hafi verið trúuð, virðuleg 

kona frá Norðaustur-Bandaríkjunum. Hún segir það hafa hjálpað til við að skilja karakterinn 

að hún kom sjálf frá þessum landshluta. Í sögunni byrgir Augusta tilfinningar sínar inni svo 

Bible var ávallt útkeyrð eftir sýningar; gat verið nokkrar klukkustundir að jafna sig. Hún 

sagði að upphaflega hafi hlutverk Augustu verið hugsað fyrir dramatískan sópran en 

tónskáldið hafi ákveðið að dekkja hlutverkið og láta mezzósópran syngja það. Hann lækkaði 

samt ekki hlutverkið heldur valdi aðeins dýpri rödd. Þannig er hlutverk Augustu mjög 

krefjandi fyrir mezzósópran.51 

 Boston-óperan setti upp Ballöðuna um Baby Doe í ársbyrjun 1998. Bæði 

hljómsveitarstjóri og leikstjóri voru kvenkyns og það heyrði til tíðinda. Báðar voru þær 

fyrrum sópransöngkonur. Leikstjórinn, Sharon Daniels, hafði áður sungið hlutverk Baby Doe. 

Hún taldi kjarna óperunnar felast í sambandi persónanna og lagði sérstaka áherslu á það. 

Hljómsveitarstjórinn, Susan Davenny Wyner, var að stjórna sinni fyrstu óperu í þessari 

 
49 Blumenthal, Ralph. „You‘ve Come a Long Way, Baby Doe“, The New York Times, 24. mars 2001, 

https://www.nytimes.com/2001/03/24/arts/you-ve-come-a-long-way-baby-doe.html 
50 Kanzeg, David G. „Frances Bible”, DoeHEADS, 1973, https://www.babydoe.org/bible.htm 
51 Kanzeg, David G. „Frances Bible”, DoeHEADS, 1973, https://www.babydoe.org/bible.htm 

https://www.nytimes.com/2001/03/24/arts/you-ve-come-a-long-way-baby-doe.html
https://www.babydoe.org/bible.htm
https://www.babydoe.org/bible.htm
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uppfærslu og samkvæmt gagnrýnandanum Derek M. Mills tókst henni vel til. Næm tilfinning 

hennar fyrir textanum skein í gegn og alúð fyrir öllum smáatriðum.52  

 

Lokaorð 

Sagan um Baby Doe er stórbrotin saga úr hversdagsleikanum. Hér voru ekki hetjur og 

kóngafólk á ferð heldur almennir borgarar sem meirihluti áhorfenda gat tengt sig við. 

Ballaðan um Baby Doe fangar fegurðina í hversdagsleikanum. Hún sýnir ljóslega tengslin 

milli fólks og mistökin sem persónurnar gera. Baby Doe tekur út mikinn þroska í sögunni. Í 

upphafi er hún ung kona, reynslulaus, í leit að auðugum manni. Henni tekst ætlunarverk sitt 

og gengur í hjónaband og eignast börn. Hún finnur fyrir ábyrgð og er staðráðin í því að láta 

hjónabandið ganga upp þrátt fyrir að vera útskúfað úr samfélaginu. Í lokin sýnir hún látnum 

eiginmanni sínum tryggð og giftist ekki aftur þrátt fyrir ungan aldur. Þetta sýnir að hún hefur 

þroskast mikið frá því í byrjun óperunnar og auðurinn skipti hana engu máli. Hún er trú 

eiginmanni sínum fram í rauðan dauðann og  heldur minningu hans á lofti með því að hætta 

aldrei að berjast fyrir námunni sem hann dreymdi um að hún gæti lifað af í ellinni.  

 Tónlistin í Ballöðunni um Baby Doe er spunnin úr mörgum þráðum. Hún ber merki 

bandarísks samfélags þar sem ólíkir kynþættir mætast, fjölbreyttir menningarstraumar og 

mismunandi hefðir skarast. Tónlistin er samin í bandarískum americanastíl þar sem áhrifa 

þjóðlagatónlistar gætir sterklega en formið er fengið úr heimi evrópskrar óperusögu. 

Vinsældir Ballöðunnar um Baby Doe sýna að óperan snerti streng í brjósti Bandaríkjamanna 

sem skiptir máli í tónlistarsögu þjóðarinnar og skipaði verkinu þannig á bekk með merkustu 

sviðsverkum landsins um miðbik 20. aldar. 

 

 

 

 

 

 
52 Mills, Derek M. “American Opera: The Sublimation Of Ordinariness”, DOEheads, 9. febrúar 1998, 

https://www.babydoe.org/pdfs/americanopera.pdf 
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