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Η όπερα, βέβαια, ήταν ανέκαθεν ερωµένη µε ακριβά γούστα,
από την εποχή ήδη που γεννήθηκε
στη χρυσή Φλωρεντινή της κούνια.
Θα ήταν όµως τάχα αυτή η πρώτη κοσµική κυρία (πείτε την
και Παραστρατηµένη) µε την τόλµη, ίσως και την ανάγκη,
να προσφέρει την εύνοιά της σε νεαρούς, φτωχούς, ακόµη
και κουρελήδες εραστές, που όσα θα αδυνατούσαν να της
προσφέρουν σε ανέσεις και πλουσιοπάροχα δώρα θα τα
αντιστάθµιζε η παράφορη αφοσίωση και η νεανική τους φλόγα;
Όσο για τα πλούτη... ποτέ δεν έλειψαν στην ιστορία της όπερας,
δόξα τω Θεώ, οι ευκατάστατοι υποστηρικτές!
Θα ήταν ωστόσο κρίµα (αν µάλιστα σκεφτούµε πως το
αµιγώς οµιλούµενο θέατρο δεν αποτελεί παρά ένα παράδοξο
παραστράτηµα του αιώνα του Ροµαντισµού, πως ο λαός µας, ο
δικός µας λαός, σπάνια κυκλοφορεί στην καθηµερινή του ζωή
χωρίς ένα τραγούδι στα χείλη, και πως η στήλη
µε τίτλο «µουσικό θέατρο» στον εβδοµαδιαίο κατάλογο
των θεαµάτων µακραίνει χρόνο µε το χρόνο) να αφήσουµε το
κοινό µας να πιστεύει ότι τα καινούργια µας «τραγουδιστά έργα»
απευθύνονται αποκλειστικά σε θέατρα µε µεγάλο όγκο,
µε υψηλές τεχνικές δυνατότητες, µε παχυλούς
προϋπολογισµούς και πριµαντόννες.
Όπως κρίµα θα ήταν και να αφήσουµε τα µεγάλα έργα
του παρελθόντος (τόσο προσιτά και λαϊκά εξάλλου!)
καταδικασµένα να παίζονται στο διηνεκές αποκλειστικά
µέσα στη λάµψη των κοσµηµάτων και τη µυρωδιά
των γουναρικών.
∆εν είµαστε οι πρώτοι που αισθανόµαστε την ανάγκη
για µια όπερα «χαµηλών λιπαρών».
Γι’ αυτό κι εµείς, φλογεροί,
αφοσιωµένοι και νέοι εραστές,
λαµβάνουµε την τιµή να προσφέρουµε
στο αξιότιµο κοινό µας
τις ΟΠΕΡΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ!
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Μουσική ∆ιεύθυνση - ∆ιδασκαλία:
Σκηνοθεσία:
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Ατζουτσένα:
Μανρίκο:
Φεράντο:
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Ένας Γέρος Τσιγγάνος:
Ένας Αγγελιοφόρος:
Χορωδία:

Τροµπέτα:
Κρουστά:
Κιθάρα:
Ακορντεόν:
Πιάνο:
Πρώτη Παράσταση:
Χορηγοί Επικοινωνίας:
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ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ (Il trovatore, 1853)

Σαλβαντόρε Καµαράνο
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Χαράλαµπος Γωγιός
Έκτορας Λυγίζος
Κωνσταντίνος Ζαµάνης
Μαξ Πέντσελ
Γαβριέλλα Τριανταφύλλη
∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος
Ελένη ∆άβου
Χαράλαµπος Γωγιός – Έκτορας Λυγίζος
∆ηµήτρης Εµίρης
∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος
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Ιωάννα Φόρτη
Γιάννης Χριστόπουλος
Μιχάλης Κατσούλης
Βαρβάρα Μπιζά
Μάνος Χριστοφακάκης
Θύµιος Τσιµπούρης
Κωνσταντίνος Πρίντεζης
Χριστίνα Αυγερίδη
Φανή Γεβετζή
Άννα ∆ηµητροπούλου
Ιωάννα Ελευθεριάδη
Σοφία Καµινάρη
∆ήµητρα Καρδιτσιώτη
Μαρία Μανδάλου
Εβίτα Μανιατοπούλου
Βαλεντίνη Μιχαήλ
Μαρία Μουρκούση
Βαρβάρα Μπιζά
Σοφία Παπαδηµητροπούλου
Κωνσταντίνα Παπανδρέου
Βιργινία Παυλοπούλου
Ηρώ Πλακιά
Μαριάννα Τηλιγάδα
Μαρκέλα Τσάνε
Μάριος Μαρκόπουλος
Σταµάτης Πακάκης
Θοδωρής Παλτόγλου
∆ηµήτρης Πετρίδης
Κωνσταντίνος Πρίντεζης
Μανώλης Σαρµπάνης
Θύµιος Τσιµπούρης
Μάνος Χριστοφακάκης
Σωτήρης Πέπελας
Αρσέν Τερ-Τατσατιάν
Ανδρέας Στεργίου
Χρήστος Ζερµπίνος
Ελένη ∆άβου
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Μανιφέστο
Η φιλοσοφία της παράστασής µας του Τροβατόρε συνοψίζεται πάνω-κάτω στο εξής: το ρόφηµα
που άλλοι σερβίρουν πάνω σε ασηµένιο δίσκο, εµείς σας το προσφέρουµε σε πλαστικό ποτήρι.
Αν η γεύση υπάρχει στ’ αλήθεια, τότε δεν θα χαθεί.

Γιατί τον Τροβατόρε; Γιατί όχι ένα έργο του Μενόττι, του Χέντσε, ένα
έργο µπαρόκ, πιο άγνωστο, λιγότερο τετριµµένο...;
Είτε το θέλουµε είτε όχι, ο Τροβατόρε αποτελεί για πολλούς την όπερα κατ’ εξοχήν. Οι «όπερες
των ζητιάνων» δεν είχαν ποτέ σκοπό ούτε να είναι, ούτε να κάνουν «εναλλακτική» όπερα –
παρά µόνο όπερα, απλά και καθαρά.

Το stile verdiano δεν υπάρχει
Λένε πως όταν ένας µαθητής του Φρόυντ «τόλµησε» να του κάνει την παρατήρηση πως τάχα η
συνεργασία του µε τον Άντλερ πάνω στην ορµή του θανάτου δεν ήταν επαρκώς «φροϋδική», ο
δάσκαλος απάντησε: «Αγαπητό µου παιδί, εσύ είσαι φροϋδικός. Εγώ είµαι ο Φρόυντ.»
Αν είναι να ξαναβρούµε τη χαρά και τη δηµιουργική ελευθερία που έκαναν αυτά τα έργα
επιτυχίες, οφείλουµε να ξεχάσουµε τις παραδόσεις και να ακολουθήσουµε το µουσικό µας
αισθητήριο.

Com’è scritto
21 κατασκευαστές παραστάσεων λυρικών έργων συνιστούν να εµπιστευόµαστε όσα έχει
γράψει ο συνθέτης.
Αυτός ξέρει.

Η ώρα του µουσικολόγου
Μια εγκληµατική «παράδοση» επιτάσσει να κόβεται η «καµπαλέτα» της Λεονόρας “Tu vedrai”,
στην τέταρτη πράξη, ακριβώς µετά το περίφηµο “Miserere”. Ας δούµε εν συντοµία γιατί αυτό
δεν πρέπει να συµβαίνει: Η πράξη ξεκινά έξω από τη φυλακή, σε µια σκοτεινή τονικότητα, τη
φα ελάσσονα. Η άρια της Λεονόρας που ακολουθεί (“D’amor sull’ali rosee”), στην παράδοση
της µονόστροφης ιταλικής “romanza”, οδηγεί αργά-αργά τη µουσική στην αισιοδοξία της
σχετικής, λα ύφεση µείζονος. Αµέσως µετά, όµως, η χορωδία µας «βυθίζει» ξανά στη
σκοτεινιά της οµώνυµης, λα ύφεση ελάσσονος. Μέσα απ’ αυτή τη σκοτεινιά παλεύει να βγει η
Λεονόρα στο “Miserere”, αλλά µόνο η µακρινή φωνή του Τροβαδούρου καταφέρνει να επιβάλει
ξανά τη λα ύφεση µείζονα.
Εδώ βρίσκεται το σηµείο κλειδί: µόλις τώρα η Λεονόρα αποφασίζει οριστικά να φέρει το σχέδιό
της εις πέρας, και η µουσική ρίχνεται σε µια ζωηρή καµπαλέτα στην οµώνυµη της αρχής, τη
φα µείζονα, η οποία και µόνο κλείνει ικανοποιητικά ολόκληρη τη σκηνή και δικαιολογεί τη
δραµατική της αψίδα: από την αµφιβολία στη βεβαιότητα, από το σκοτάδι στο φως.

Περί τραγουδιστών
Οι τραγουδιστές µας δεν είναι «οι ρόλοι». Η Λεονόρα µας δεν είναι «Λεονόρα», η Ατζουτσένα
µας δεν είναι «Ατζουτσένα», διότι απλούστατα «Λεονόρα» και «Ατζουτσένα» δεν υπάρχουν.
(Υπάρχουν µόνο Μαρίνα, Ιωάννα, Γιάννης, Μανώλης, Μιχάλης κ.ο.κ.)
Αν επιλέξαµε τους τραγουδιστές που επιλέξαµε είναι γιατί µας ενδιέφεραν ως τραγουδιστές,
ως οι εαυτοί τους.

Du darfst
Ακολουθεί επίσηµη διακήρυξη: από ‘δώ και στο εξής, δεν απαγορεύεται να τραγουδάµε τον
Τροβατόρε.
Ακόµη κι αν δεν «είστε» Λεονόρες και Ατζουτσένες.

Περί επαγγελµατισµού
Ένα από τα διδάγµατα της ιστορίας του Φρανκενστάιν είναι πως το ζωντανό δεν
συναρµολογείται. Πάρτε τους πέντε καλύτερους τραγουδιστές του κόσµου, τη µεγαλύτερη
ορχήστρα, τη σπουδαιότερη χορωδία, ρίξτε τους µαζί σε ένα δωµάτιο, και τίποτε δεν εγγυάται
πως θα έχετε µια καλή παράσταση του Τροβατόρε.
Η επιλογή να χρησιµοποιήσουµε στην παράστασή µας «ερασιτεχνικά» στοιχεία (απαίδευτες
φωνές σε µικρούς ρόλους και στη χορωδία, ακαλαίσθητα ηχοχρώµατα, λιτά σκηνικά και
ρούχα) κάθε άλλο παρά λύση ανάγκης είναι. Η παράσταση δεν είναι σκίτσο, ούτε (γκασπ!)
«προσπάθεια», ούτε κεκαλυµµένη ευχή να ανεβάζαµε το ίδιο έργο στη Λυρική Σκηνή µε
µεγάλη ορχήστρα και επαγγελµατική χορωδία.
Ό,τι δείτε και ακούσετε στη σκηνή είναι εσκεµµένο.

Ακούτε εσείς κανένα κόκαλο να τρίζει;
Ο Τροβατόρε είναι απυρόβλητος· ό,τι και να κάνουµε εµείς, αυτός δεν κινδυνεύει. Για να το
θέσουµε απλά: εδώ δεν έχει πάθει βλάβη από κακές παραστάσεις, από τις «διαφορετικές» θα
πάθει;

Γιατί στο bios;
Γιατί όχι;
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ
Αίθριο στο παλάτι της Αλιαφέρια. Από µια µεριά, πύλη που οδηγεί στα διαµερίσµατα του Κόµη
ντε Λούνα. Ο Φεράντο και πολλοί έµπιστοι του Κόµη είναι ξαπλωµένοι κοντά στην πόρτα. Μερικοί
ένοπλοι περιφέρονται στο βάθος.
ΦΕΡΑΝΤΟ
(στους έµπιστους, που πάνε ν' αποκοιµηθούν)
Προσοχή!
Πρέπει να περιµένουµε ξύπνιοι τον Κόµη
όσο εκείνος ξενυχτάει κάτω από το παράθυρο της αγαπηµένης του.
ΕΜΠΙΣΤΟΙ
Η ζήλια τού τρώει τα σωθικά!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Φυσικό είναι. Φοβάται τον αντίζηλό του,
εκείνο τον τροβαδούρο που τραγουδάει τη νύχτα στους κήπους.
ΕΜΠΙΣΤΟΙ
Αν θες να µείνουµε ξύπνιοι,
πες µας εκείνη την ιστορία για τον Γκαρσία, τον αδελφό του Κόµη.
ΦΕΡΑΝΤΟ
Θα σας την πω. Μαζευτείτε γύρω µου.
(Οι έµπιστοι µαζεύονται.)
ΕΝΟΠΛΟΙ
(πλησιάζοντας κι αυτοί)
Κι εµείς;
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ
Ακούστε κι εσείς.
ΦΕΡΑΝΤΟ
Τον καιρό εκείνο, ο παλιός Κόµης ντε Λούνα
ζούσε ευτυχισµένος µε τους δυο γιους του.
Η νταντά του µικρού γιου
κοιµόταν κάθε βράδυ πλάι στην κούνια.
Ένα πρωί, την ώρα που χάραζε, η νταντά ανοίγει τα µάτια της
και ποιον λέτε πως βλέπει δίπλα στο παιδάκι;
ΕΜΠΙΣΤΟΙ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Ποιον; Λέγε! Ποιον;

ΣΥΝΟΨΗ
Στην Ισπανία του 15 αιώνα µαίνεται εµφύλιος πόλεµος. Ο Κόµης ντε Λούνα, ακόλουθος του
νόµιµου βασιλιά Φερδινάνδου, είναι ερωτευµένος >>> µε τη Λεονόρα, κυρία επί των τιµών
της Βασίλισσας. Η Λεονόρα όµως αγαπά >>> τον τροβαδούρο Μανρίκο, πρωτοπαλίκαρο του
αντάρτη Κόµη του Ουρχέλ. Οι δυο αντίζηλοι µονοµαχούν, µα ο Μανρίκο χαρίζει τη ζωή στον
Κόµη, υπακούοντας σε µια παράξενη εσωτερική φωνή. Η Ατζουτσένα, µια γριά τσιγγάνα που
ο Μανρίκο νοµίζει για µάνα, του διηγείται >>> πώς οι άνδρες του παλατιού έκαψαν παλιά
τη δική της µάνα, επειδή τάχα έκανε µάγια στο µικρό αδελφό του Κόµη. Για να εκδικηθεί, η
Ατζουτσένα προσπάθησε µε τη σειρά της να κάψει το παιδάκι – µα κατά λάθος έκαψε το δικό
της γιο! Πάντως, η τσιγγάνα καθησυχάζει τον Μανρίκο: ο ίδιος είναι αληθινός γιος της. Μόλις
όµως ο Μανρίκο µαθαίνει πως η Λεονόρα ετοιµάζεται να µπει σε µοναστήρι επειδή άκουσε µια
ψεύτικη φήµη πως ο ίδιος σκοτώθηκε στη µάχη, εγκαταλείπει >>> την Ατζουτσένα και τρέχει
να αρπάξει την αγαπηµένη του από το µοναστήρι και τα νύχια του Κόµη. Η Ατζουτσένα, που
αναζητά το γιο της, συλλαµβάνεται >>> από τους φρουρούς του Κόµη, και ο Φεράντο, ένας
γέρος αυλικός, την αναγνωρίζει >>> ως την τσιγγάνα που έκαψε παλιά το µωρό. Μόλις όµως
ο Μανρίκο µαθαίνει πως η τσιγγάνα φυλακίστηκε, εγκαταλείπει ξανά >>> τη Λεονόρα, τρέχει
να σώσει εκείνη που νοµίζει µάνα του, και συλλαµβάνεται µε τη σειρά του. Η Λεονόρα, για
να τον σώσει, προσφέρει τον εαυτό της >>> στον Κόµη, όµως παίρνει δηλητήριο και >>>
πεθαίνει προτού εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Έξαλλος, ο Κόµης διατάσσει την εκτέλεση του
Μανρίκο πριν η Ατζουτσένα προφτάσει να του αποκαλύψει >>> πως αυτός ήταν στ’ αλήθεια
ο χαµένος του αδελφός...
ου
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ΦΕΡΑΝΤΟ
Μια τσιγγάνα, µια βρωµόγρια!
Κοίταζε το µωρό µε µάτια κατακόκκινα
και του έκανε κάτι ξόρκια!
Η νταντά κατατρόµαξε, έβαλε τις φωνές,
οι υπηρέτες όρµησαν στην τσιγγάνα
και την πέταξαν έξω µε τις κλωτσιές.
ΕΜΠΙΣΤΟΙ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Καλά της έκαναν της παλιόγριας!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Είπε πως ήθελε να βγάλει το ωροσκόπιο του παιδιού.
Ψέµατα! Το παιδί ανέβασε πυρετό, αδυνάτισε, χλώµιασε,
έτρεµε τη νύχτα κι έκλαιγε τη µέρα.
Του είχε κάνει µάγια!
(Η χορωδία φρίττει.)
Η µάγισσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στην πυρά
µα έµεινε πίσω η κόρη της, και γύρευε εκδίκηση.
Κι έκανε, η άτιµη, ασυγχώρητο έγκληµα:
ο γιος του Κόµη εξαφανίστηκε και, λίγο αργότερα,
στο ίδιο σηµείο όπου είχανε κάψει τη µάγισσα,
βρέθηκαν τα λείψανα ενός παιδιού, µισοκαµένα.
ΕΜΠΙΣΤΟΙ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Α, την κακούργα!
∆εν ξέρω αν πρέπει να θυµώσω ή να φοβηθώ.
Κι ο πατέρας του παιδιού;
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ΦΕΡΑΝΤΟ
Μαράζωσε και πέθανε.
Ωστόσο, κάτι µέσα του τού έλεγε
πως ο γιος του ήταν ακόµη ζωντανός.
Και, λίγο πριν πεθάνει,
ζήτησε από τον άλλο γιο του, τον Κόµη µας,
να του ορκιστεί πως δεν θα σταµατήσει τις έρευνες.
Ποτέ όµως δεν βρέθηκε τίποτε.

Εγώ του φόρεσα το στέµµα του νικητή!
Στο µεταξύ ξέσπασε εµφύλιος πόλεµος.
∆εν τον ξαναείδα...
Ήταν σαν φευγαλέα εικόνα από κάποιο ωραίο όνειρο...
Κι έτσι πέρασε πολύς καιρός. Ώσπου µια νύχτα...
ΙΝΕΣ
Τι έγινε;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Θα σου πω...
Η νύχτα ήταν ήσυχη
κι έφεγγε ένα ασηµένιο, ολόγιοµο φεγγάρι.
Ξαφνικά, ακούστηκαν µέσα στη σιωπή
οι γλυκιές και παραπονεµένες αρµονίες ενός λαούτου
κι ένας τροβαδούρος που τραγουδούσε µελαγχολικά.
Οι στίχοι του ήταν σαν ταπεινή προσευχή
κι επαναλάµβαναν ένα όνοµα: το όνοµά µου!
Έτρεξα βιαστικά στο µπαλκόνι...
Ήταν εκείνος, ήταν ο ίδιος!
Τη χαρά που αισθάνθηκα µόνον οι άγγελοι τη γνωρίζουν!
Η γη µού φάνηκε παράδεισος!

ΕΝΟΠΛΟΙ
Και της µάγισσας η κόρη;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Χάθηκε... Αχ, να την ξανάβρισκα µια µέρα!
ΕΜΠΙΣΤΟΙ
Μα θα την αναγνώριζες;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Αν υπολόγιζα τα χρόνια που περάσαν...
νοµίζω πως θα µπορούσα!
ΕΝΟΠΛΟΙ
Και θα τη στέλναµε να βρει τη µάνα της στην Κόλαση!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Στην Κόλαση;
Λένε πως η καταραµένη της ψυχή στοιχειώνει ακόµη τη γη
και όταν πέφτει η νύχτα εµφανίζεται µε διάφορες µορφές!

ΙΝΕΣ
Αυτά που λες πολύ µε αναστατώνουν! Ανησυχώ...
ΛΕΟΝΟΡΑ
∆εν υπάρχει λόγος.

ΕΜΠΙΣΤΟΙ & ΕΝΟΠΛΟΙ
(µε τρόµο)
Αλήθεια λέει!

ΙΝΕΣ
Έχω κακό προαίσθηµα γι’ αυτόν τον άγνωστο άντρα.
Προσπάθησε να τον ξεχάσεις…

ΕΝΟΠΛΟΙ
Κάποιοι την είδανε στη στέγη
µεταµορφωµένη σε νυχτερίδα!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Μην το ξαναπείς αυτό!
ΙΝΕΣ
Το λέω για το καλό σου!

ΕΜΠΙΣΤΟΙ
Κάποιοι άλλοι σε κοράκι, κι άλλοι σε κουκουβάγια!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Να τον ξεχάσω; Ούτε να το διανοηθώ!
Η καρδιά µου έχει µεθύσει από τέτοιο έρωτα
που µε κόπο χωράει σε λόγια.
Η µοίρα µου είναι πλάι του.
Αν δεν µπορώ να ζήσω γι’ αυτόν, γι’ αυτόν θα πεθάνω!

ΦΕΡΑΝΤΟ
Ένας υπηρέτης του Κόµη που έπεσε πάνω της
πέθανε απ’ το φόβο του!
(Όλους τους πιάνει ο τρόµος της δεισιδαιµονίας.)
Εµφανίστηκε στο δωµάτιό του
µε µορφή κουκουβάγιας.
Τον κοιτούσε µε µάτια που έλαµπαν στο σκοτάδι
κι έβγαζε µια φρικτή κραυγή!
Και τότε χτύπησε µεσάνυχτα…
(Απροσδόκητα, µια µακρινή καµπάνα χτυπά µεσάνυχτα.)
ΟΛΟΙ
Καταραµένη νά ’ναι η µάγισσα του Σατανά!
(Οι ένοπλοι τρέχουν στο βάθος. Οι έµπιστοι τρέχουν προς την πύλη.)

ΙΝΕΣ
(Μακάρι να µην το µετανιώσει...)
(Ανεβαίνουν στα διαµερίσµατα.)
ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ο Κόµης.

ΙΝΕΣ
Τι περιµένεις; Έλα µέσα, πέρασε η ώρα!
Σε φώναξε η βασίλισσα, δεν άκουσες;

ΚΟΜΗΣ
Τι ησυχία...
Η βασίλισσα σίγουρα κοιµάται,
µα η κυρία των τιµών της ξαγρυπνά!
Αχ, Λεονόρα, είσαι ξύπνια,
το φως της λάµπας τρεµοπαίζει στο µπαλκόνι...
Η φλόγα του έρωτα µε καίει ολόκληρο!
Πρέπει να σε δω, να µ’ ακούσεις... Έρχοµαι!
Αυτή είναι η µεγάλη µας στιγµή!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Άλλη µια νύχτα, λοιπόν, που δεν θα τον δω...

(Τυφλός από έρωτα προχωρά προς τη σκάλα. Ακούγονται οι συγχορδίες ενός
λαούτου. Ο Κόµης σταµατά.)

ΙΝΕΣ
Αχ, ετούτη η φλόγα θα σε κάψει!
Λέγε, πώς σου µπήκανε τα πρώτα φιτίλια;

Ο τροβαδούρος! Τρέµω ολόκληρος!

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ
Κήποι του παλατιού. Στα δεξιά, µαρµάρινη σκάλα που οδηγεί στα διαµερίσµατα. Είναι αργά.
Πυκνά σύννεφα κρύβουν το φεγγάρι. Η Λεονόρα και η Ινές.

ΛΕΟΝΟΡΑ
Ήµασταν στους ιππικούς αγώνες.
Εµφανίστηκε ένας άγνωστος πολεµιστής
χωρίς οικόσηµο, µε µαύρη πανοπλία
και κέρδισε όλα τα βραβεία.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΒΑ∆ΟΥΡΟΥ
(ανάµεσα στις φυλλωσιές)
Μόνος πάνω στη γη
σε πόλεµο µε τη µοίρα
ελπίζει µόνο σε µια καρδιά
ο Τροβαδούρος!
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X

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

ΚΟΜΗΣ
Τι στίχοι! Τρέµω απ’ τη ζήλια!

ΚΟΜΗΣ
Θα σε σκοτώσω εγώ ο ίδιος!

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΒΑ∆ΟΥΡΟΥ
Αν όµως την κερδίσει
όµορφη και πιστή
ούτε βασιλιάς δεν τον φτάνει
τον Τροβαδούρο!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Για όνοµα του Θεού, σταµάτα!

ΚΟΜΗΣ
Βλέπω καλά; Η Λεονόρα κατεβαίνει!
(Τυλίγεται στο µανδύα του.)
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ
Η Λεονόρα και ο Κόµης.
ΛΕΟΝΟΡΑ
(τρέχει προς τον Κόµη)
Αχ, ψυχή µου!
ΚΟΜΗΣ
(Τι κάνουµε τώρα;)
ΛΕΟΝΟΡΑ
Άργησες απόψε!
Μετρούσα τα λεπτά µε τους χτύπους της καρδιάς µου!
Επιτέλους, αγάπη µου, ήρθες στην αγκαλιά µου!
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΒΑ∆ΟΥΡΟΥ
Άπιστη!
(Το φεγγάρι ξεπροβάλλει από τα σύννεφα και αφήνει να φανεί ένας άνδρας µε
περικεφαλαία που του κρύβει το πρόσωπο.)
ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ
Οι ίδιοι και ο Μανρίκο.
ΛΕΟΝΟΡΑ
Τι φωνή είν’ αυτή;
Αχ, µπερδεύτηκα στο σκοτάδι!
(Τους αναγνωρίζει και τους δύο και πέφτει στα πόδια του Μανρίκο, πολύ ταραγµένη.)
Σε σένα νόµιζα πως µιλούσα, όχι σ’ αυτόν!
Σε σένα, µοναδική µου λαχτάρα!
Σ’ αγαπώ, τ’ ορκίζοµαι, σ’ αγαπώ βαθιά, αιώνια!
ΚΟΜΗΣ
Και τολµάς να τα λες αυτά µπροστά µου;
ΜΑΝΡΙΚΟ
(ανασηκώνοντας τη Λεονόρα)
Εντάξει, σε συγχωρώ.
ΚΟΜΗΣ
Θα σκάσω απ’ την οργή µου!
Αν είσαι άντρας, αποκαλύψου!
Φανέρωσε τ’ όνοµά σου!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(κρυφά στον Μανρίκο)
Όχι, µη!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Εντάξει, λοιπόν: είµαι ο Μανρίκο!
ΚΟΜΗΣ
Πώς; Τρελέ, θρασύτατε!
Εσύ, ένας οπαδός του Ουρχέλ, ένας επικηρυγµένος,
τολµάς να εµφανίζεσαι µπροστά στο παλάτι;
ΜΑΝΡΙΚΟ
Τι περιµένεις, λοιπόν;
Φώναξε τους φρουρούς.
Στείλε τον αντίζηλό σου στο δήµιο!
ΚΟΜΗΣ
Θα σε στείλω στο θάνατο ακόµη γρηγορότερα, θεότρελε!
Έλα µαζί µου!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Κόµη!

ΚΟΜΗΣ
Έλα µαζί µου!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Πάµε λοιπόν!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(Τι να κάνω; Αν φωνάξω θα τον πάρω στο λαιµό µου!)
Άκουσέ µε...
ΚΟΜΗΣ
∆εν ακούω τίποτε!
Η ζήλια και ο έρωτας µε καίνε ολόκληρο!
Το αίµα σου, άθλιε, µε το ζόρι φτάνει για να σβήσει τη φωτιά!
(στη Λεονόρα)
Ανόητη, είχες και το θράσος να του πεις «σ’ αγαπώ»!
Αυτή η κουβέντα σου θα τον στείλει στον τάφο!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Λογικέψου για µια στιγµή!
Εγώ µόνο φταίω για την οργή σου, ξέσπασε λοιπόν επάνω µου!
Η καρδιά µου ούτε µπορεί, ούτε θέλει να σ’ αγαπήσει:
τρύπησέ τη, λοιπόν, µε το σπαθί σου!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Άσ’ τον να φωνάζει, θα τον σκοτώσω έτσι κι αλλιώς.
Η αγάπη σου µε κάνει άτρωτο!
(στον Κόµη)
Σήµανε η ώρα σου!
Η καρδιά της είναι δική µου – η ζωή σου επίσης!
(Οι δυο αντίζηλοι βγάζουν τα ξίφη τους και αποµακρύνονται. Η Λεονόρα χάνει τις
αισθήσεις της.)

∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΤΣΙΓΓΑΝΑ
ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ
Καταυλισµός στους πρόποδες ενός βουνού στη Βισκάγια. Στο βάθος, που είναι σχεδόν όλο
ανοιχτό, καίει µια µεγάλη φωτιά. Χαραυγή. Η Ατζουτσένα κάθεται κοντά στη φωτιά. Ο Μανρίκο
είναι ξαπλωµένος πλάι της σ' ένα στρώµα, τυλιγµένος στο µανδύα του. Έχει στα πόδια του την
περικεφαλαία και στα χέρια το σπαθί του, στο οποίο έχει καρφωµένο το βλέµµα του. Μια οµάδα
από τσιγγάνους είναι σκορπισµένοι τριγύρω.
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
Κοίτα! Ο ουρανός βγάζει τα σκοτεινά του ρούχα!
Μοιάζει µε χήρα που ξεντύνεται τα µαύρα!
Εµπρός, δουλειά! ∆ώστου µε το σφυρί!
(Αρχίζουν να χτυπούν. Στο ρυθµό των σφυριών πάνω στα αµόνια, άντρες και
γυναίκες τραγουδούν, πρώτα εναλλάξ και κατόπιν µαζί, το ακόλουθο τραγούδι:)
Ποιος οµορφαίνει τη ζωή του τσιγγάνου;
Η τσιγγανοπούλα!
ΑΝΤΡΕΣ
(στις γυναίκες, σταµατώντας για λίγο τη δουλειά)
Βάλε µου λίγο κρασί για να πάρω κουράγιο!
(Οι γυναίκες βάζουν κρασί σε ακατέργαστες κούπες.)
ΟΛΟΙ
Κοίταξε εδώ! Μια ηλιαχτίδα λάµπει µέσα στην κούπα µου/σου!
Εµπρός, δουλειά!
Ποιος οµορφαίνει τη ζωή του τσιγγάνου;
Η τσιγγανοπούλα!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(Τραγουδά. Οι τσιγγάνοι µαζεύονται γύρω της.)
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XII

Μαίνονται οι φλόγες! Το πλήθος τρέχει ασυγκράτητο στην πυρά.
Από παντού ακούγονται χαρούµενες κραυγές.
Εµφανίζεται µια γυναίκα τριγυρισµένη από µπράβους…
Στα φρικτά πρόσωπα του πλήθους καθρεφτίζονται
οι απαίσιες φλόγες που ανεβαίνουν στον ουρανό!
Μαίνονται οι φλόγες! Το θύµα καταφθάνει…
Ντυµένη στα µαύρα, ξυπόλητη, αναµαλλιασµένη!
Από παντού σηκώνεται άγρια, χαιρέκακη κραυγή
και η ηχώ τη µεταφέρει από πλαγιά σε πλαγιά.
Στα φρικτά πρόσωπα του πλήθους καθρεφτίζονται
οι απαίσιες φλόγες που ανεβαίνουν στον ουρανό!
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
Πω πω, τι θλιβερό τραγούδι!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Και πού ν' ακούσετε ολόκληρη την ιστορία!
(Γυρίζει το κεφάλι προς τον Μανρίκο και µουρµουρίζει:)
«Εκδικήσου µε!… Εκδικήσου µε!…»
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Νά ’τα πάλι τα παράξενα λόγια!)
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ
Σύντροφοι, κοντεύει µεσηµέρι!
∆εν πάµε στην πόλη να ζητιανέψουµε το ψωµί µας;

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

XIII

Οι φλόγες; Θεέ µου! ∆εν πιστεύω να…
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Το µωρό πλάνταζε στο κλάµα και µου σπάραζε την καρδιά.
Μα τότε, ένα φρικτό όραµα κατέλαβε το ταραγµένο µου µυαλό:
Οι µπράβοι… η εκτέλεση… η µητέρα χλωµή, σαν πεθαµένη…
ξυπόλητη… αναµαλλιασµένη…
κι η κραυγή της! η γνωστή κραυγή… άκου εδώ: «Εκδικήσου µε!»
Τεντώνω τρέµοντας το χέρι, σφίγγω το µωρό
και το πετάω στις φλόγες!
Το παραλήρηµα σταµατά, το όραµα χάνεται…
Βλέπω µονάχα τη φωτιά
που λυσσοµανά και κατατρώγει τη λεία της.
Κοιτάζω τότε ολόγυρα, και τι βλέπω µπροστά µου;
Το γιο του άτιµου του Κόµη!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μα τι λες;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Το γιο µου, το δικό µου το γιο είχα πετάξει στις φλόγες!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Τι φρίκη!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Ακόµη αισθάνοµαι την ανατριχίλα!

ΑΝ∆ΡΕΣ
Εµπρός, πάµε!

(Η Ατζουτσένα, ταραγµένη, ξαναπέφτει στη θέση της. Ο Μανρίκο σωπαίνει έντροµος
και έκπληκτος. Σιωπή.)

(Ξαναβάζουν βιαστικά τα εργαλεία τους στο σάκο.)

ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν είµαι γιος σου, λοιπόν; Και τότε ποιος στο καλό είµαι;

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Εµπρός, πάµε!

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ

(Κατεβαίνουν την πλαγιά. Το τραγούδι τους ακούγεται όλο και από πιο µακριά.)

(µε τη βιασύνη κάποιου που πάει να διορθώσει ακούσιο σφάλµα)

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
Ποιος οµορφαίνει τη ζωή του τσιγγάνου;
Η τσιγγανοπούλα!

Εσύ είσαι γιος µου!

ΜΑΝΡΙΚΟ

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Α, καλά… Τι περιµένεις;
Όποτε µου έρχεται στο νου εκείνη η ιστορία
το µυαλό µου σκοτεινιάζει και λέω ανοησίες…
Σα µάνα, σαν τρυφερή µάνα δεν σου φερόµουν πάντα;

(Σηκώνεται.)
Τώρα που µείναµε µόνοι µας,
διηγήσου µου εκείνη τη θλιβερή ιστορία που έλεγες.
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Μα πώς γίνεται να µη την ξέρεις!
Αχ, µικρέ µου, η φιλοδοξία σου σε οδήγησε µακριά…
Η ιστορία αυτή είναι το φρικτό τέλος της γιαγιάς σου.
Ένας αλαζονικός Κόµης την κατηγόρησε για µαγεία,
είπε πως έκανε µάγια στο µικρό του γιο.
Την κάψανε εκεί που καίει τώρα αυτή η φωτιά!
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Αποµακρύνεται µε φρίκη από τη φωτιά.)
Α, τη δύστυχη!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Την οδήγησαν αλυσοδεµένη στο τροµερό της πεπρωµένο.
Με το παιδί στα χέρια, εγώ την ακολουθούσα κλαίγοντας.
Προσπάθησα ν’ ανοίξω δρόµο για να βρεθώ κοντά της, αλλά µάταια.
Μάταια προσπάθησε κι εκείνη να σταθεί να µ’ ευλογήσει.
Με χυδαίες βλαστήµιες, καρφώνοντάς τη µε τα ξίφη τους,
την έσπρωχναν, τα κτήνη, στην πυρά.
Τότε, µε σπασµένη φωνή, µου φώναξε: «Εκδικήσου µε!»
Τα λόγια της δεν έπαψαν ποτέ ν’ αντηχούν µες στην καρδιά µου.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Κι εσύ, την εκδικήθηκες;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Κατάφερα να κλέψω το µωρό του Κόµη!
Το έφερα εδώ µαζί µου… Οι φλόγες έκαιγαν ήδη…
ΜΑΝΡΙΚΟ
(µε φρίκη)

ΜΑΝΡΙΚΟ
Μα, τώρα δεν είπες…;

ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν µπορώ να το αρνηθώ.
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Σε µένα δεν οφείλεις τη ζωή σου;
Εγώ δεν ήρθα νύχτα στο πεδίο της µάχης,
τότε που έλεγαν πως πέθανες, για να σε θάψω;
Όταν κατάλαβα πως ήσουν ακόµη ζωντανός,
δεν ένιωσες όλη τη µητρική µου αγάπη;
Και πόσο φρόντισα τις τόσες σου πληγές!…
ΜΑΝΡΙΚΟ
(µε ευγενική υπερηφάνεια)
Τις πληγές που µου κατάφεραν εκείνη τη µαύρη µέρα,
όµως όλες εδώ, στο στήθος!
Μόνος εγώ, ανάµεσα σε χίλιους που σκορπίσαν,
κράτησα το µέτωπο στραµµένο στον εχθρό!
Ο ντε Λούνα έπεσε πάνω µου µε όλο του το στρατό…
Έπεσα, ναι, αλλά έπεσα σαν άντρας!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Και να το «ευχαριστώ» του άτιµου
για τότε που του χάρισες τη ζωή σ’ εκείνη τη µονοµαχία!
Μα τι παράξενο έλεος ήταν εκείνο που σ’ έπιασε τότε;
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μάνα, κι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω.
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Παράξενο έλεος…

ΚΕΙΜΕΝΟ
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ΜΑΝΡΙΚΟ
Με το ζόρι άντεχε την πίεση της επίθεσής µου
και είχε ήδη πέσει στο έδαφος.
Το σπαθί µου ήταν ήδη στον αέρα
κι ετοιµαζόταν να τον καρφώσει.
Όµως τότε, µια παράξενη δύναµη σταµάτησε το χέρι µου.
Πάγωσα, ανατρίχιασα ολόκληρος…
Και την ίδια στιγµή άκουσα µια φωνή από τον ουρανό
να µου λέει: «Μη τον χτυπήσεις!»
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Όµως εκείνος ο αχάριστος
δεν άκουσε καµιά τέτοια «φωνή από τον ουρανό»
όταν σε χτύπησε στη µάχη!
Αν η µοίρα σε ξαναφέρει αντίκρυ στον καταραµένο,
τότε, γιε µου, κάνε ό,τι σου λέω:
κάρφωσέ του αυτό το σπαθί στην καρδιά, µέχρι τη λαβή!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Ναι, µάνα, τ’ ορκίζοµαι!
Θα τον καρφώσω στην καρδιά µε το σπαθί!
(Ακούγεται παρατεταµένος ήχος από κόρνο.)
Ο Ρουίτζ µού στέλνει το γνωστό αγγελιoφόρο. Μήπως…;
(Φυσάει κι αυτός το κόρνο που έχει κρεµασµένο στον ώµο του.)
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(Εκδικήσου µε!)
(Αφαιρείται και σχεδόν δεν αντιλαµβάνεται όσα συµβαίνουν.)
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ
Οι ίδιοι και ένας Αγγελιοφόρος.
ΜΑΝΡΙΚΟ
(στον Αγγελιοφόρο)
Έλα ’δώ και πες µου: ακολούθησε µάχη;
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
(φέρνοντας ένα γράµµα που διαβάζει ο Μανρίκο)
∆ιάβασε το γράµµα που σου φέρνω.

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(Τά ’χει χαµένα!)
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Βάζει την περικεφαλαία και αρπάζει το µανδύα του.)
Αντίο!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Περίµενε! Άκουσέ µε!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Άσε µε!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(αυταρχικά)
Σταµάτα! Εγώ µιλάω!
Θα πάρεις τους δρόµους ενώ είσαι ακόµη άρρωστος;
Είσαι τρελός; Θέλεις ν’ ανοίξουν ξανά οι πληγές σου;
Όχι, δεν µπορώ να το υποφέρω!
Το αίµα σου είναι αίµα µου!
Κάθε σταγόνα αίµα που χάνεις
είναι σαν να τη ρουφάς απ’ την καρδιά µου!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Λίγο να καθυστερήσω
µπορεί να χάσω την αγάπη µου, τη µόνη µου ελπίδα!
Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν µπορεί να µε σταµατήσει!
Μάνα, άσε µε να περάσω! Αλίµονό σου αν µείνω!
Θα µε δεις να µαραζώνω µπροστά στα πόδια σου!
(Αποµακρύνεται, ενώ η Ατζουτσένα µάταια προσπαθεί να τον συγκρατήσει.)
ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ
Εσωτερικό αίθριο µοναστηριού κοντά στο Καστεγιόρ. Στο βάθος δέντρα. Είναι νύχτα. Ο Κόµης, ο
Φεράντο και µερικοί ακόλουθοι προχωρούν προσεκτικά, τυλιγµένοι στους µανδύες τους.
ΚΟΜΗΣ
∆εν υπάρχει ψυχή. Ούτε κι ακούγονται οι συνηθισµένοι ύµνοι.
Φθάσαµε εγκαίρως!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Μεγάλη αποκοτιά πας να κάνεις, άρχοντα.

Τρέξε γρήγορα κι ετοίµασέ µου ένα άλογο!

ΚΟΜΗΣ
Αποκοτιά, το ξέρω,
αλλά η αγάπη κι η τιµή µαίνονται µέσα µου!
Όταν πέθανε ο αντίζηλός µου,
σκέφτηκα: τέρµα τα εµπόδια για την αγάπη µου!
Τώρα, προέκυψε µεγαλύτερο εµπόδιο: το µοναστήρι!
Όχι, η Λεονόρα δεν θ’ ανήκει ποτέ σε άλλον!
Η Λεονόρα είναι δική µου!
Του χαµόγελού της η λάµψη
νικά το φως των αστεριών.
Του προσώπου της το φέγγος
µε γεµίζει µε κουράγιο.
Ο έρωτας που µε καίει ας της µιλήσει για χάρη µου!
Ο ήλιος της µατιάς της ας διαλύσει την τρικυµία της καρδιάς µου!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Τρέχω!

(Ακούγονται καµπάνες.)
Τι είναι αυτός ο ήχος; Θεέ µου!

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ

ΦΕΡΑΝΤΟ
Η καµπάνα σηµαίνει την τελετή.

ΜΑΝΡΙΚΟ
«Καταλάβαµε το κάστρο. Ο αρχηγός προστάζει ν’ αναλάβεις την άµυνα. Μόλις
λάβεις το παρόν, βιάσου και έλα. Η Λεονόρα πιστεύει ότι πέθανες, και σκοπεύει
απόψε να µπει σε µοναστήρι.»
(µε κραυγή πόνου)
Θεέ µου!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(σαν να ξυπνάει)
(Τι συµβαίνει;)
ΜΑΝΡΙΚΟ
(στον Αγγελιοφόρο)

(Μπαίνει ανάµεσά τους.)
Μανρίκο;
ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν έχουµε χρόνο! Περίµενέ µε στους πρόποδες του λόφου!
(Ο Αγγελιοφόρος φεύγει βιαστικά)
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Τι πας να κάνεις;
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Να τη χάσω; Θα πεθάνω! Να χάσω αυτό τον άγγελο;)

XV

ΚΟΜΗΣ
Λοιπόν: θα την αρπάξουµε πριν φτάσει στο βωµό!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Θέλει προσοχή…
ΚΟΜΗΣ
Σιωπή! ∆εν ακούω τίποτε! Φύγαµε.
Κρυφτείτε πίσω από εκείνα εκεί τα δέντρα…
(Ο Φεράντο και οι άλλοι ακόλουθοι αποµακρύνονται.)

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΟΠΕΡΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ

XVI

Όπου νά ’ναι θα γίνει δική µου! Καίγοµαι ολόκληρος!
(Αγχωµένος, παρατηρεί από πού θα φθάσει η Λεονόρα, ενώ ο Φεράντο και οι
ακόλουθοι λένε ψιθυριστά:)
ΦΕΡΑΝΤΟ & ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ
Άντε, εµπρός, ας κρυφτούµε…
Κουράγιο! Σιωπή… Ας γίνει το θέληµά του…
ΚΟΜΗΣ
(παράφορα)
Μοιραία για µένα ώρα, πέρνα γρήγορα!
Με περιµένει υπερκόσµια χαρά!
Κι ας έχω αντίζηλο τον ίδιο το Θεό...
Τώρα, ούτε ο Θεός, γυναίκα, δεν σε κλέβει από µένα!
(Αποµακρύνεται σιγά-σιγά και κρύβεται µε τη χορωδία µέσα στα δέντρα.)
ΜΟΝΑΧΕΣ
(από µέσα)
Αν η αµαρτία σε τυφλώνει, θυγατέρα της Εύας,
λίγο πριν πεθάνεις, θα δεις πως η ελπίδα του κόσµου τούτου
δεν ήταν παρά όνειρο, του ονείρου µια σκιά.
Το πέπλο θα σε κρύψει απ’ τα βλέµµατα του κόσµου.
Γήινες έγνοιες δεν υπάρχουν ανάµεσά µας.
Στρέψου στον ουρανό, κι ο ουρανός θα σου ανοίξει τις πύλες του.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ
Η Λεονόρα µε γυναικεία ακολουθία. Η Ινές, κατόπιν ο Κόµης, ο Φεράντο, ακόλουθοι, τέλος ο
Μανρίκο.
ΛΕΟΝΟΡΑ
Γιατί κλαίτε;
ΙΝΕΣ
Μας αφήνεις, λοιπόν, για πάντα;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Γλυκές µου φίλες,
η γη δεν µου επιφυλάσσει πια ούτε µια ελπίδα,
ούτε ένα χαµόγελο, ούτε ένα λουλούδι.
Πρέπει να στραφώ προς Αυτόν
που είναι η µόνη παρηγοριά των πονεµένων,
ώστε, µετά από µια ζωή µετάνοιας,
να ξαναβρώ τον αγαπηµένο µου στον ουρανό!
Σκουπίστε τα µάτια σας και οδηγήστε µε στο βωµό.
(Προχωρά.)
ΚΟΜΗΣ
(εισβάλλοντας)
Όχι, ποτέ!
ΙΝΕΣ & ΜΟΝΑΧΕΣ
Ο Κόµης!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Θεέ και Κύριε!

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

Σε βλέπω στ’ αλήθεια µπροστά µου;
Μήπως είναι όνειρο, παραλήρηµα, µαγικό;
Η καρδιά µου δεν αντέχει τόση χαρά!
Κατέβηκες εσύ απ’ τον Παράδεισο, ή µήπως ανέβηκα εγώ;
ΚΟΜΗΣ
Ώστε τώρα το σκάνε και οι νεκροί απ’ τον Άδη!
ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν γύρισα ούτε απ’ την Κόλαση, ούτε απ’ τον Παράδεισο.
ΚΟΜΗΣ
Η Κόλαση ξεβράζει τους νεκρούς της για να µε πεισµώσει!
ΜΑΝΡΙΚΟ
…όχι βέβαια πως τα χτυπήµατα των µπράβων σου
δεν κοντέψαν να µε στείλουνε στον Άδη!
ΚΟΜΗΣ
Αν όµως ζεις, και θες να ζήσεις κι άλλο,
κρατήσου µακριά απ’ αυτή, µακριά κι από µένα!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Υπάρχει Θεός, και τσακίζει τους άτιµους!
Αυτός, λοιπόν, βοήθησε κι εµένα.
ΙΝΕΣ & ΜΟΝΑΧΕΣ
(στη Λεονόρα)
Εµπιστεύτηκες τις ελπίδες σου στο Θεό,
κι Αυτός σε βοήθησε!
ΦΕΡΑΝΤΟ & ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ
(στον Κόµη)
Προκάλεσες τη µοίρα σου,
κι αυτή σε εκδικήθηκε!
ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ
Οι ίδιοι και ο Ρουίτζ µε µεγάλη ακολουθία από ενόπλους.
ΡΟΥΙΤΖ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Ζήτω ο Ουρχέλ!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Να και οι γενναίοι µου!
ΡΟΥΙΤΖ
(στον Μανρίκο)
Έλα!
ΜΑΝΡΙΚΟ
(στη Λεονόρα)
Γυναίκα, ακολούθησέ µε!
ΚΟΜΗΣ
(Του αντιτίθεται.)
Για τόλµα!
ΜΑΝΡΙΚΟ

ΚΟΜΗΣ
Μόνο για γάµο θα µπεις σε εκκλησία!

(στον Κόµη)

ΙΝΕΣ & ΜΟΝΑΧΕΣ
Τι θράσος!

ΚΟΜΗΣ

ΛΕΟΝΟΡΑ
Θεότρελε, έφτασες ως εδώ;

Για να την κλέψεις εσύ; Ποτέ!

ΚΟΜΗΣ
…για να σε κάνω δική µου!

(περικυκλώνοντας τον Κόµη)

(Και, λέγοντας αυτά, ορµά προς τη Λεονόρα για να την κυριεύσει. Όµως ανάµεσα σ'
αυτόν και τη λεία του, βρίσκεται, σαν φάντασµα που ήρθε από τον κάτω κόσµο, ο
Μανρίκο. Ξεσπά γενική κραυγή.)
ΛΕΟΝΟΡΑ
Να πιστέψω στα µάτια µου;

Κάνε πίσω!
(βγάζοντας το σπαθί του)
ΡΟΥΙΤΖ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Θεότρελε!
ΕΜΠΙΣΤΟΙ
Τι πας να κάνεις, κύριε;
(Οι ένοπλοι του Ρουίτζ αφοπλίζουν τον Κόµη.)

XVII
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ΚΟΜΗΣ
(µανιασµένα)
Έχω χάσει το µυαλό µου απ’ την οργή!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(Με φοβίζει…)
ΜΑΝΡΙΚΟ
(στον Κόµη)
Θα σου κάνω τη ζωή κόλαση!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(στον Μανρίκο)
Εσύ κατέβηκες απ’ τον Παράδεισο, ή µήπως ανέβηκα εγώ;
ΡΟΥΙΤΖ & ΕΝΟΠΛΟΙ
(στον Μανρίκο)
Έλα! Η τύχη σου χαµογελά!
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ
(στον Κόµη)
Υποχώρησε, κύριε! ∆εν είναι ντροπή!
(Ο Μανρίκο σέρνει µαζί του τη Λεονόρα, ενώ τον Κόµη τον αποµακρύνουν. Οι
γυναίκες ξαναµπαίνουν στο µοναστήρι. Η αυλαία κλείνει αµέσως.)

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

Στην αγκαλιά του αντίζηλού µου!
Όµως, µόλις χαράξει η αυγή, θα τρέξω να σας χωρίσω!
Αχ, Λεονόρα…
(Ακούγεται φασαρία.)
ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ο Φεράντο και ο Κόµης.
ΚΟΜΗΣ
Τι συµβαίνει;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Κοντά στο στρατόπεδο τριγύριζε µια τσιγγάνα.
Τρόµαξε από τους φρουρούς µας και τό ’βαλε στα πόδια.
Εκείνοι φοβήθηκαν µήπως είναι κατάσκοπος και την ακολούθησαν.
ΚΟΜΗΣ
Την έπιασαν;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Ναι.
ΚΟΜΗΣ
Εσύ την είδες;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Όχι. Μου τα διηγήθηκε ο επικεφαλής της φρουράς.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ

ΚΟΜΗΣ
Νά ’τη.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

(Η φασαρία ακούγεται πιο κοντά.)

Στρατόπεδο. ∆εξιά η σκηνή του Κόµη ντε Λούνα, όπου ανεµίζει η κυριαρχική σηµαία. Από µακριά
φαίνονται οι πύργοι του Καστεγιόρ. Παντού οµάδες από στρατιώτες. Κάποιοι παίζουν, άλλοι
καθαρίζουν τα όπλα τους, άλλοι κάνουν βόλτες. Κατόπιν ο Φεράντο από τη σκηνή του Κόµη.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΟΠΛΟΙ
Τώρα παίζουµε µε ζάρια,
σύντοµα θα παίζουµε άλλο παιχνίδι!
ΑΛΛΟΙ
Αυτό το γυαλιστερό σπαθί σύντοµα θα στάζει αίµα!
(Μια µεγάλη οµάδα από τοξότες διασχίζει το στρατόπεδο.)
ΜΕΡΙΚΟΙ
Οι ενισχύσεις που ζητήσαµε.
ΑΛΛΟΙ
Φαίνονται γενναίοι!
ΟΛΟΙ
∆εν θ’ αργήσει πια η επίθεση στο κάστρο!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Ναι, γενναίοι µου!
Ο στρατηγός σκοπεύει να επιτεθούµε την αυγή.
Θα βρούµε πλούσια λάφυρα, χωρίς αµφιβολία!
Αν νικήσουµε, είναι δικά µας!
ΟΛΟΙ
Μας καλείς σε χορό!
Ας ηχήσει η πολεµική σάλπιγγα
που µας καλεί στα όπλα, στην επίθεση!
Αύριο θα καρφώσουµε τη σηµαία µας ψηλά στις πολεµίστρες!
Όχι, ποτέ η νίκη δεν ήταν πιο σίγουρη!
Αύριο µας περιµένει δόξα, λεία και τιµή!
(Σκορπίζουν.)
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ
Ο Κόµης.
(Βγαίνοντας από τη σκηνή του ρίχνει ένα βλοσυρό βλέµµα στο Καστεγιόρ.)
ΚΟΜΗΣ
Στην αγκαλιά του αντίζηλού µου!
Αυτή η σκέψη µε κυνηγά παντού σαν Ερινύα!

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ
Οι ίδιοι, η Ατζουτσένα µε δεµένα χέρια ενώ τη σέρνουν οι φρουροί, µερικοί ακόµη στρατιώτες.
ΦΡΟΥΡΟΙ
Εµπρός, στρίγγλα, προχώρα!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Βοήθεια! Αφήστε µε, άγριοι!
Τι κακό έκανα;
ΚΟΜΗΣ
Φέρτε την εδώ.
(Φέρνουν την Ατζουτσένα µπροστά στον Κόµη.)
Απάντησέ µου, και µην τολµήσεις να πεις ψέµατα!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Ρώτα, λοιπόν.
ΚΟΜΗΣ
Πού πας;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
∆εν έχω ιδέα.
ΚΟΜΗΣ
Τι έκανε λέει;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Είναι τσιγγάνικη συνήθεια να τριγυρίζουµε δίχως σκοπό.
Στέγη µας είναι ο ουρανός, πατρίδα µας ο κόσµος.
ΚΟΜΗΣ
Από πού έρχεσαι, τότε;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Απ’ τη Βισκάγια, όπου είχα καταφύγιο τα αγριοβούνια.
ΚΟΜΗΣ
Απ’ τη Βισκάγια.
ΦΕΡΑΝΤΟ
(Τι ακούω! Λες να…;)
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Ήµουν φτωχή, µα ευτυχισµένη.
Μόνη µου ελπίδα ήταν ο γιος µου,
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αλλά µ’ άφησε, µε ξέχασε ο αχάριστος.
Γυρίζω τώρα και τον ψάχνω,
εκείνον που τόσο µε πλήγωσε.
∆εν υπάρχει µητέρα στη γη
που ν’ αγάπησε όσο εγώ!
ΦΕΡΑΝΤΟ
(Το πρόσωπό της…!)
ΚΟΜΗΣ
Για πες µου, ζεις καιρό σ’ εκείνα τα βουνά;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Πολύ, πολύ καιρό.
ΚΟΜΗΣ
Υπάρχει περίπτωση να θυµάσαι ένα παιδάκι, γιο ενός Κόµη,
που το κλέψανε απ’ το κάστρο του πριν δεκαπέντε χρόνια
και το έφεραν εκεί;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Γιατί, εσύ ποιος είσαι;
ΚΟΜΗΣ
Ο αδελφός του κλεµµένου.

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

να βοηθήσεις την έρηµη τη µάνα σου;
ΚΟΜΗΣ
Εσύ, µάνα του Μανρίκο;
ΦΕΡΑΝΤΟ
Αλίµονό σου!
ΚΟΜΗΣ
Τι τύχη! Και είναι στο έλεός µου!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Βάρβαροι, ξεσφίξτε αµέσως τα δεσµά µου!
Τέτοιο σκληρό µαρτύριο είναι αργός θάνατος!
Κάθαρµα ήταν ο πατέρας σου, κι εσύ χειρότερος ακόµη!
Αλίµονό σου! υπάρχει Θεός για τους άµοιρους,
κι Αυτός θα σε τιµωρήσει!
ΚΟΜΗΣ
∆ικός σου γιος, βρωµοτσιγγάνα, είναι ο προδότης;
Θα σε βασανίσω για να τον χτυπήσω ίσια στην καρδιά!
Τι ανείπωτη χαρά είναι τούτη!
Θα εκδικηθώ επιτέλους τις στάχτες του αδελφού µου!

(Αυτή είναι!)

ΦΕΡΑΝΤΟ & ΧΟΡΩ∆ΙΑ
Σε λίγο θα δεις να υψώνεται η πυρά,
αλλά σε περιµένει ακόµη χειρότερη µοίρα!
Οι φλόγες της Κολάσεως αιώνια θα σε καίνε!
Εκεί θα βράζει και θα βασανίζεται η ψυχή σου!

ΚΟΜΗΣ
Μήπως άκουσες ποτέ κανένα νέο;

(Με το νεύµα του Κόµη οι στρατιώτες σέρνουν µαζί τους την Ατζουτσένα. Ο Κόµης
µπαίνει στη σκηνή του και ο Φεράντο τον ακολουθεί.)

ΦΕΡΑΝΤΟ
(παρατηρώντας τον τρόµο που µάταια προσπαθεί να κρύψει η Ατζουτσένα)

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Ποια, εγώ; Όχι, όχι.
Αφήστε µε τώρα να πάω να ψάξω το γιο µου…
ΦΕΡΑΝΤΟ
Κάτσε κάτω!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(Αλίµονό µου!)
ΦΕΡΑΝΤΟ
Κατάλαβες ποιος έκανε εκείνο το τροµερό έγκληµα;
ΚΟΜΗΣ
Για συνέχισε…
ΦΕΡΑΝΤΟ
Αυτή εδώ!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(σιγά στον Φεράντο)
Σώπα!
ΦΕΡΑΝΤΟ
Αυτή έκαψε το παιδί!
ΚΟΜΗΣ
Α, την κακούργα!
ΧΟΡΩ∆ΙΑ
Αυτή είναι!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Λέει ψέµατα!
ΚΟΜΗΣ
Τώρα πια δεν γλιτώνεις!
Σφίξτε κι άλλο τα δεσµά!
(Οι στρατιώτες σφίγγουν τα δεσµά.)
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Αχ, Θεέ µου!
ΟΛΟΙ
Φώναζε όσο θες!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(απελπισµένη)
Κι εσύ, Μανρίκο, γιε µου, πού είσαι
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ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ
Αίθουσα γειτονική στο παρεκλήσσι του Καστεγιόρ, µε µπαλκόνι στο βάθος. Ο Μανρίκο, η Λεονόρα
και ο Ρουίτζ.
ΛΕΟΝΟΡΑ
Τι θόρυβος από όπλα ήταν αυτός;
ΜΑΝΡΙΚΟ
Ο κίνδυνος είναι µεγάλος. ∆εν έχει νόηµα να σου το κρύψω.
Την αυγή θα µας επιτεθούν.
ΛΕΟΝΟΡΑ
Αλίµονο! Τι λες;
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μα θα τους νικήσουµε τους εχθρούς µας!
∆εν υστερούµε ούτε σε όπλα ούτε σε θάρρος.
(Στον Ρουίτζ.)
Πήγαινε. Για λίγη ώρα που θα λείψω
αναλαµβάνεις εσύ τις ετοιµασίες της µάχης.
Μη λείψει τίποτε!
(Ο Ρουίτζ φεύγει.)
ΕΚΤΗ ΣΚΗΝΗ
Ο Μανρίκο και η Λεονόρα.
ΛΕΟΝΟΡΑ
Πένθιµη είναι η ατµόσφαιρα του γάµου µας…
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μην το σκέφτεσαι, αγαπηµένη µου!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Μήπως µπορώ;
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μόνο η φωνή του έρωτα, του πανίσχυρου έρωτα
άσε να ηχήσει στην καρδιά σου!
Αλήθεια, φως µου, αν γίνω εγώ δικός σου
κι εσύ δική µου σύζυγος,
θά ’χω πιο ατρόµητη ψυχή και πιο γερό το χέρι!
Αν όµως η µοίρα µου είναι να πεθάνω
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καρφωµένος από το σπαθί του εχθρού,
µε την τελευταία µου πνοή
η σκέψη µου θα πετάξει σε σένα,
κι ο θάνατος δεν θα µου φανεί
παρά σαν µια αναµονή
για σένα, στον ουρανό!

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ
Πτέρυγα στο παλάτι της Αλιαφέρια. Στη γωνιά πύργος µε σιδερόφρακτα παράθυρα. Σκοτεινή
νύχτα. Προχωρούν δυο φιγούρες µε µανδύα: είναι ο Ρουίτζ και η Λεονόρα.

(Ακούγεται ήχος οργάνου από το γειτονικό παρεκκλήσι.)

ΡΟΥΙΤΖ

ΛΕΟΝΟΡΑ & ΜΑΝΡΙΚΟ
Το κύµα των αιθέριων ήχων
κατεβαίνει αγνό στην καρδιά!
Έλα: ο ναός µάς ξεκλειδώνει
τις χαρές ενός έρωτα αγνού!

(σιγά)

(Καθώς προχωρούν χαρούµενοι προς το ναό, ο Ρουίτζ καταφθάνει βιαστικός.)
ΡΟΥΙΤΖ
Μανρίκο!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Τι;
ΡΟΥΙΤΖ
Έλα να δεις: η τσιγγάνα αλυσοδεµένη.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Θεέ µου!
ΡΟΥΙΤΖ
Οι βάρβαροι έχουν ανάψει κι όλας την πυρά!
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Γέρνει στο µπαλκόνι.)
Θεέ µου! Μου κόβονται τα πόδια!
Το βλέµµα µου θολώνει!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Μα εσύ τρέµεις!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Και βέβαια τρέµω!
Είναι καιρός να το µάθεις: είµαι…
ΛΕΟΝΟΡΑ
Τι πράγµα;
ΜΑΝΡΙΚΟ
…γιος της.
Αχρείοι! Το τροµερό θέαµα µου κόβει την ανάσα!
Ρουίτζ, βιάσου! Μάζεψε τους δικούς µας! Τρέχα και γύρνα πετώντας!
(Ο Ρουίτζ φεύγει.)
Η φρικτή φωτιά εκείνης της πυράς
κατακαίει κάθε ίνα της ύπαρξής µου!
Σβήστε την, άτιµοι, ή αλλιώς
θα τη σβήσω εγώ µε το αίµα σας!
Ήµουν γιος της πριν να σ’ αγαπήσω.
∆εν είναι αρκετός ο πόνος σου για να µε σταµατήσει.
∆ύστυχη µάνα, τρέχω να σε σώσω
ή, τουλάχιστον, µαζί σου να πεθάνω!
ΛΕΟΝΟΡΑ
∆εν αντέχω τέτοιο χτύπηµα!
Καλύτερα να πέθαινα!
(Ο Ρουίτζ επιστρέφει µαζί µε ένοπλους.)
ΡΟΥΙΤΖ & ΕΝΟΠΛΟΙ
Στα όπλα!
Είµαστε έτοιµοι να πολεµήσουµε µαζί σου
ή µαζί σου να πεθάνουµε!
(Ο Μανρίκο φεύγει βιαστικά. Ο Ρουίτζ και οι ένοπλοι τον ακολουθούν, ενώ ακούγεται
από µέσα θόρυβος όπλων.)

Φτάσαµε. Ιδού ο πύργος
όπου στενάζουν οι πολιτικοί κρατούµενοι.
Τον δύστυχο, εδώ τον έφεραν!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Φύγε, άσε µε.
Μη φοβάσαι για µένα.
Θα καταφέρω να τον σώσω… ίσως.
(Ο Ρουίτζ αποµακρύνεται.)
Μη φοβάστε για µένα!
Η άµυνά µου είναι σίγουρη και γρήγορη.
(Τα µάτια της καρφώνονται σ' ένα πετράδι που στολίζει το δεξί της χέρι.)
Μέσα στης νύχτας το σκοτάδι, είµαι κοντά σου –
µα δεν το ξέρεις!
Αεράκι, εσύ, που πνέεις ολόγυρα,
λυπήσου τον, πήγαινέ του τους στεναγµούς µου.
Πάνω στα ρόδινα φτερά του έρωτα
πέτα, πονεµένε στεναγµέ,
παρηγόρησε την πολύπαθη ψυχή
του δύστυχου φυλακισµένου.
Σαν αύρα ελπίδας, τρύπωσε στο δωµάτιο,
ξύπνα στο νου του αναµνήσεις, όνειρα του έρωτα…
µα µην του πεις, σε ξορκίζω!
µην του πεις για τον πόνο της καρδιάς µου.
(Ηχεί η καµπάνα των νεκρών.)
ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ
Ελέησε µια ψυχή που πλησιάζει
στο ταξίδι χωρίς επιστροφή!
Ελέησέ την, Θεία Αγάπη,
µη γίνει λεία της Κόλασης!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Αυτός ο ήχος, οι σκοτεινές προσευχές
γεµίζουν την ψυχή µου µε ζοφερό τρόµο!
Η φρίκη που µε κατατρέχει
µου κόβει την ανάσα, µου κόβει το σφυγµό!
ΜΑΝΡΙΚΟ
(από τον πύργο)
Αχ, πόσο αργεί ο θάνατος
για κείνον που τον αποζητά!
Αντίο, Λεονόρα, αντίο!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Θεέ µου! Λιποθυµώ!
Πάνω απ’ αυτό το φρικτό πύργο
µοιάζει να πλανάται ο Θάνατος
µε τα σκοτεινά του φτερά.
Ίσως αυτές οι πόρτες ανοίξουν µονάχα
όταν εκείνος δεν είναι παρά παγωµένο πτώµα!
ΜΑΝΡΙΚΟ
(από τον πύργο)
Ξεπληρώνω µε το αίµα µου
την αγάπη που σου χάρισα!
Μη µε ξεχνάς! Λεονόρα, αντίο!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Εσένα; Να ξεχάσω εσένα;
Θα δεις πως δεν υπήρξε ποτέ έρωτας στη γη
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πιο δυνατός απ’ τον δικό µου.
Ο έρωτας αυτός, που νίκησε τη µοίρα,
θα νικήσει και τον ίδιο το θάνατο!
Με αντάλλαγµα τη ζωή µου
θα σώσω τη δική σου,
ή αλλιώς, ενωµένη µαζί σου για πάντα,
θα κατεβώ στον τάφο.
∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ
Ανοίγει µια πόρτα και βγαίνουν ο Κόµης και ακόλουθοι. Η Λεονόρα στέκεται παράµερα.

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

(Κάνει να φύγει, µα η Λεονόρα γραπώνεται πάνω του.)
ΛΕΟΝΟΡΑ
Κόµη…
ΚΟΜΗΣ
Φτάνει πια!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Χάρη!
ΚΟΜΗΣ
∆εν υπάρχει αντίτιµο γι’ αυτή τη χάρη.
∆ίνε του!

ΚΟΜΗΣ
Ακούσατε τι είπα; Μόλις χαράξει η αυγή
το γιο στο δήµιο και τη µάνα στην πυρά!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Υπάρχει! Μόνο ένα!
Κι εγώ σου το προσφέρω...

(Οι ακόλουθοι µπαίνουν στον πύργο.)

ΚΟΜΗΣ
Τι αντίτιµο; Εξηγήσου.

Ίσως καταχρώµαι την εξουσία που µου εµπιστεύτηκε ο άρχοντας…
Ως εκεί έφτασα για χάρη σου, µοιραία γυναίκα!
Πού νά ’ναι τώρα;
Από τότε που ξαναπήραµε το κάστρο δεν έχω νέα της
και όλες οι έρευνες ήταν άκαρπες.
Πού είσαι, σκληρή γυναίκα;
ΛΕΟΝΟΡΑ
(προχωρώντας)
Εδώ, µπροστά σου.
ΚΟΜΗΣ
Τι φωνή είν’ αυτή…; Εσύ, γυναίκα;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Με βλέπεις.
ΚΟΜΗΣ
Τι δουλειά έχεις εδώ;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Πλησιάζει η τελευταία του ώρα, και το ρωτάς;
ΚΟΜΗΣ
Πώς τολµάς!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Ναι, ζητώ έλεος γι’ αυτόν.
ΚΟΜΗΣ
Τι; Τά ’χεις χαµένα!
Εγώ, να νιώσω έλεος για τον αντίζηλό µου;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Ο Θεός να δώσει!
ΚΟΜΗΣ
Μόνο την εκδίκηση έχω για θεό!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Έλεος! Ζητώ έλεος!
ΚΟΜΗΣ
Φύγε από ’δώ!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(Πέφτει απελπισµένη στα πόδια του.)
Κοίτα: χύνω πικρά δάκρυα µπρος στα πόδια σου.
∆εν σου φτάνουν τα δάκρυα;
Σκότωσέ µε, πιες το αίµα µου!
Τσαλαπάτησε το πτώµα µου,
µα δώσε χάρη στον Τροβαδούρο!
ΚΟΜΗΣ
Αχ, πόσο θά ’θελα να κάνω τη µοίρα του ακόµη χειρότερη,
να εκατονταπλασιάσω το θάνατό του µε χίλιους δυο φρικτούς σπασµούς!
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ΛΕΟΝΟΡΑ
(απλώνοντας µε πόνο το δεξί της χέρι)
Εµένα την ίδια.
ΚΟΜΗΣ
Τι πράγµα;…
ΛΕΟΝΟΡΑ
Και θα τηρήσω την υπόσχεσή µου.
ΚΟΜΗΣ
Μήπως ονειρεύοµαι;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Άνοιξέ µου τις πόρτες του κελιού του.
Θέλω πρώτα να του µιλήσω, κατόπιν να το σκάσει,
και µετά είµαι δική σου.
ΚΟΜΗΣ
Ορκίσου!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Ορκίζοµαι στο Θεό, που διαβάζει την ψυχή µου!
(Ο Κόµης τρέχει στην έξοδο του πύργου. Εµφανίζεται ένας φρουρός. Ενώ ο Κόµης
του µιλά στο αυτί, η Λεονόρα ρουφάει το δηλητήριο που κρύβει στο δαχτυλίδι της.)
(Θα κάνεις δικό σου ένα κρύο, αναίσθητο πτώµα…)
ΚΟΜΗΣ
(Στη Λεονόρα, επιστρέφοντας.)
Θα ζήσει, λοιπόν!
ΛΕΟΝΟΡΑ
(σηκώνοντας τα µάτια, που έχουν βουρκώσει από δάκρυα χαράς)
(Θα ζήσει! Η χαρά µου κόβει τα λόγια, Θεέ µου…
µα σ’ ευχαριστούν οι χτύποι της καρδιάς µου!
Τώρα περιµένω άφοβα, γεµάτη χαρά το τέλος µου!
Θα µπορέσω να του πω, πεθαίνοντας:
«σώθηκες χάρη σε µένα»!)
ΚΟΜΗΣ
Τι παραµιλάς; Μίλησέ µου ξανά,
αλλιώς θα µου φανεί παραλήρηµα αυτό που άκουσα!
Εσύ, δική µου; Ξαναπές το!
Κάνε την καρδιά µου να ηρεµήσει,
γιατί αµφιβάλλει,
και µε το ζόρι πιστεύει πως τ’ άκουσε αυτό!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Πάµε!
ΚΟΜΗΣ
Τ’ ορκίστηκες! Να το θυµάσαι!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Σκότωσε εµένα!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Ο λόγος µου είναι ιερός.

ΚΟΜΗΣ
Όσο πιο πολύ τον αγαπάς, τόσο τροµερότερος γίνεται ο θυµός µου!

(Μπαίνουν στον πύργο.)

ΚΕΙΜΕΝΟ
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Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ

(Την οδηγεί κοντά στο στρώµα.)

Φρικτή φυλακή. Από τη µια πλευρά σιδερόφρακτο παράθυρο. Στο βάθος πόρτα. Ένα σβησµένο
φανάρι κρέµεται από το ταβάνι. Η Ατζουτσένα είναι ξαπλωµένη σε ένα είδος ακατέργαστου
στρώµατος, και ο Μανρίκο κάθεται πλάι της.

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Ναι, είµαι πολύ κουρασµένη, γιε µου.
Θα κλείσω τα µάτια να ηρεµήσω…
Όµως, αν δεις ν’ ανάβουν οι φλόγες της πυράς,
οι τροµερές οι φλόγες… τότε να µε ξυπνήσεις!

ΜΑΝΡΙΚΟ
Μάνα, δεν κοιµάσαι;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Τον κάλεσα πολλές φορές,
µα δεν µου έρχεται ύπνος… Προσεύχοµαι.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Μήπως σ’ ενοχλεί το αγιάζι;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Όχι… µόνο να µπορούσα να φύγω απ’ αυτό το µπουντρούµι
γιατί µου κόβεται η ανάσα…
ΜΑΝΡΙΚΟ
(στρίβοντας τα χέρια του)
Να φεύγαµε!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(Σηκώνεται.)
Μη στενοχωριέσαι…
Αυτά τα κτήνη δεν µπορούν να µε πειράξουν.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Γιατί;
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Βλέπεις; το σκοτεινό δάχτυλο του θανάτου
ήδη έχει αγγίξει το µέτωπό µου!
Θα βρουν ένα βουβό πτώµα, παγωµένο,
να µη σου πω: ένα σκελετό!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Σταµάτα!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
∆εν τους ακούς; Πλησιάζουν!
Είναι οι δήµιοι!
Θέλουν να µε σύρουν στην πυρά!
Προστάτεψε τη µάνα σου!
ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν είναι κανείς, ηρέµησε.
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Στην πυρά!…
ΜΑΝΡΙΚΟ
∆εν έρχεται κανείς!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(χωρίς να ακούει τον Μανρίκο, φοβισµένα)
Πυρά… πυρά… πυρά!
Φρικτή κουβέντα!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Αχ, µάνα…
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Μια µέρα, το άγριο πλήθος οδήγησε τη γιαγιά σου στην πυρά.
Κοίταξε τις τροµερές φλόγες... Τη γλείφουν ήδη!
Ήδη, τα µαλλιά της πετούν σπίθες στον ουρανό!
Κοίταξε τα µάτια της, που πετάγονται απ’ τις κόγχες!
Αχ, πάρτε µε µακριά απ’ αυτό το φρικτό θέαµα!
(Πέφτει µε σπασµούς στα χέρια του Μανρίκο.)
ΜΑΝΡΙΚΟ
Αν µ’ αγαπάς ακόµα,
αν η φωνή του γιου σου σού λέει ακόµη κάτι,
προσπάθησε να κοιµηθείς και να ξεχάσεις αυτή τη φρίκη.
Ξεκουράσου… ηρέµησε…

ΜΑΝΡΙΚΟ
Κοιµήσου, µάνα,
κι ο Θεός να σου δώσει πιο ευχάριστα όνειρα!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(ανάµεσα στον ύπνο και τον ξύπνιο)
Θα γυρίσουµε πίσω στα βουνά µας…
Θά ’χουµε γαλήνη, όπως παλιά…
Εσύ θα τραγουδάς µε το λαούτο σου,
Κι εγώ θα κοιµάµαι ήσυχη!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Κοιµήσου, µάνα,
κι εγώ θα γονατίσω και θα προσευχηθώ.
(Η Ατζουτσένα αποκοιµιέται. Ο Μανρίκο µένει γονατιστός στο πλάι της.)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΚΗΝΗ
Η πόρτα ανοίγει και µπαίνει η Λεονόρα. Οι ίδιοι, και εν τέλει ο Κόµης µε ένοπλη ακολουθία.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Θεέ µου… Μήπως µε ξεγελά το µισοσκόταδο;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Μανρίκο! Εγώ είµαι!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Λεονόρα µου!
Ουρανοί, τι χαρά είν’ αυτή, προτού πεθάνω;
ΛΕΟΝΟΡΑ
∆εν θα πεθάνεις! Ήρθα να σε σώσω.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Να µε σώσεις! Πώς;
ΛΕΟΝΟΡΑ
∆εν υπάρχει χρόνος! Βιάσου! Αντίο!
(Του δείχνει την πόρτα.)
ΜΑΝΡΙΚΟ
Κι εσύ δεν θά ’ρθεις;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Εγώ πρέπει να µείνω.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Να µείνεις;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Σε παρακαλώ… Φύγε!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Όχι.
ΛΕΟΝΟΡΑ
(προσπαθώντας να τον σύρει προς την έξοδο)
Αλίµονό σου αν αργήσεις!
Η ζωή σου...
ΜΑΝΡΙΚΟ
Η ζωή µου δεν µε νοιάζει.
Όµως… γυναίκα, κοίτα µε στα µάτια!
Από ποιον ζήτησες αυτή τη χάρη,
και µε τι αντίτιµο;
Γιατί σωπαίνεις;
Α, ώστε έτσι!
Από τον αντίζηλό µου…
Κατάλαβα! Κατάλαβα!
Αυτή η άτιµη πούλησε τον έρωτά της!
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ΛΕΟΝΟΡΑ
Τι αδικία!

ΛΕΟΝΟΡΑ
∆εν αντέχω άλλο…

ΜΑΝΡΙΚΟ
Πούλησε την καρδιά της, που είχε ορκιστεί πως είναι δική µου!

ΜΑΝΡΙΚΟ
∆ύστυχη!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Πώς σε τυφλώνει η οργή!
Πόσο άδικος είσαι µαζί µου!

(Ο Κόµης µπαίνει και στέκεται στο κατώφλι.)

ΜΑΝΡΙΚΟ
Άτιµη!

(σφίγγοντας το δεξί του χέρι για να τον αποχαιρετήσει)

ΛΕΟΝΟΡΑ
Σήκω και φύγε, γιατί αλλιώς
ούτε ο Θεός δεν µπορεί να σε σώσει!
(Η Λεονόρα πέφτει στα πόδια του Μανρίκο.)
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
(κοιµισµένη)
Θα γυρίσουµε πίσω στα βουνά µας…
Θά ’χουµε γαλήνη, όπως παλιά…
Εσύ θα τραγουδάς µε το λαούτο σου,
Κι εγώ θα κοιµάµαι ήσυχη…
ΜΑΝΡΙΚΟ
Φύγε από ’δώ!

ΛΕΟΝΟΡΑ
Έφτασε η ώρα… πεθαίνω…
Μανρίκο…
Συγχώρησέ µε, ουράνιε πατέρα…
ΚΟΜΗΣ
Α, ώστε έτσι!
Θέλησε να µ’ εξαπατήσει και να πεθάνει γι’ αυτόν!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Αντίο, πεθαίνω…
(Πεθαίνει.)
ΚΟΜΗΣ
(δείχνοντας τον Μανρίκο στους ένοπλους)
Να τον πάτε στο δήµιο!
ΜΑΝΡΙΚΟ

ΛΕΟΝΟΡΑ
Μη µε διώχνεις…
Βλέπεις; λιποθυµώ!

(καθώς φεύγει µε τους ένοπλους)

ΜΑΝΡΙΚΟ
Φύγε, σε σιχαίνοµαι,
καταραµένη νά ’σαι!

(ξυπνώντας)

ΛΕΟΝΟΡΑ
Σταµάτα, σταµάτα πια!
∆εν είναι ώρα να µε καταριέσαι,
µα να προσεύχεσαι για µένα!

Μάνα, µάνα, αντίο!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Μανρίκο… Πού είναι ο γιος µου;
ΚΟΜΗΣ
Πάει να πεθάνει.
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Σταµάτα! Άκουσέ µε…

ΜΑΝΡΙΚΟ
(Τι εννοεί; Ανατριχιάζω!)

ΚΟΜΗΣ

ΛΕΟΝΟΡΑ

Βλέπεις;

(Πέφτει µπρούµυτα.)

ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Θεέ µου!

Μανρίκο!…
ΜΑΝΡΙΚΟ
(Τρέχει να την ανασηκώσει.)
Γυναίκα, πες µου, εξηγήσου…
ΛΕΟΝΟΡΑ
Έχω µέσα µου το θάνατo.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Το θάνατο!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Αχ, το δηλητήριο ενεργεί ταχύτερα απ’ ό,τι υπολόγιζα!
ΜΑΝΡΙΚΟ
Θεέ και κύριε!
ΛΕΟΝΟΡΑ
Πιάσε µε… το χέρι µου είναι παγωµένο
(αγγίζοντας το στήθος της)
αλλά εδώ µέσα καίει τροµερή φωτιά…
ΜΑΝΡΙΚΟ
Τι πήγες κι έκανες;
ΛΕΟΝΟΡΑ
Παρά να ζήσω γι’ άλλους,
προτίµησα δική σου να πεθάνω.
ΜΑΝΡΙΚΟ
Κι εγώ, ο τρελός, που τόλµησα
αυτό τον άγγελο να τον καταραστώ!

(σέρνοντας την Ατζουτσένα στο παράθυρο)

ΚΟΜΗΣ
Πάει!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Αυτός… ήταν ο αδελφός σου!
ΚΟΜΗΣ
Αυτός;…
Φρίκη!
ΑΤΖΟΥΤΣΕΝΑ
Μητέρα, πήρες την εκδίκησή σου!
(Λιποθυµά µπροστά στο παράθυρο.)
ΚΟΜΗΣ
(έντροµος)
Κι εγώ είµ’ ακόµη ζωντανός;…
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Χαράλαµπος Γωγιός
Μουσική διεύθυνση / ∆ιδασκαλία / Ενορχήστρωση
Ο Χαράλαµπος Γωγιός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε µουσική µε τους Φίλιππο
Τσαλαχούρη και ∆ηµήτρη Λιωνή, καθώς και µουσικολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Έχει γράψει τις όπερες Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο (καλός) λύκος (1998), Πληγή: όπερα σε
επτά γεύµατα (2004), Ένα σώµα (2007, από το διήγηµα του Camillo Boito, παραγγελία της
Πειραµατικής Σκηνής της Ε.Λ.Σ.), Ο θάνατος του Άντονυ (από την τηλεοπτική σειρά και ένα
κείµενο του Slavoj Žižek), καθώς και άλλα έργα. Έχει συνεργαστεί µε την Ορχήστρα των
Χρωµάτων, το Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής, την Εθνική Λυρική Σκηνή,
το Ελληνικό Φεστιβάλ, την Ελληνική Ραδιοφωνία, το Θέατρο Τέχνης, το Ανοιχτό Θέατρο
κ.α. Συνθέσεις του έχουν βραβευτεί από το βρετανικό περιοδικό Classic CD, το Υπουργείο
Πολιτισµού της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Μαζί µε το
σκηνογράφο Κωνσταντίνο Ζαµάνη και την παραγωγό Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, διαχειρίζεται
από το 2002 την εταιρεία µουσικού θεάτρου «Οι όπερες των ζητιάνων».
(http://myspace.com/khgoyos)

Ελένη ∆άβου
Βοηθός Μουσικού Προετοιµαστή / Πιάνο
Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο απ’ όπου πήρε δίπλωµα πιάνου µε πρώτο βραβείο (τάξη Μπ.
Μπαρζούκζ Γαϊτάνου) και δίπλωµα µονωδίας µε άριστα παµψηφεί (τάξη Σ. Καραµανιάν).
Συνέχισε σπουδές µε τους Φ. Βουτσίνο και ∆. Καλαφάτη. Συνεργάζεται µε την ΕΛΣ ως
σολίστ (Μαγικός Αυλός, Αριάδνη στη Νάξο, Χένσελ και Γκρέτελ) και για την περίοδο ’07-’08
µε το θέατρο Ακροπόλ σ’ ένα αφιέρωµα στα 100 χρόνια της ελληνικής οπερέτας και µε την
Πειραµατική Σκηνή της ΕΛΣ. Έχει συµπράξει επίσης µε την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, τη
Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ήµου Αθηναίων, την Ορχήστρα των Χρωµάτων και την Ορχήστρα
∆ωµατίου της ΕΛΣ. Έχει κάνει µουσική διδασκαλία στο Αµφιθέατρο κ.α. ∆ιδάσκει πιάνο και
µονωδία στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και Πειραιά και στο ∆ηµοτικό Ωδείο Πετρούπολης.

∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη
Γεννήθηκα το 1976 στον Πειραιά.
Σπούδασα για να γίνω χρήσιµος στην κοινωνία στη δραµατική σχολή Ίασµος και στα ΤΕΙ
τουριστικών επιχειρήσεων Αθήνας.
Κάπου ενδιάµεσα έκανα και αγγλικά, γερµανικά, ισπανικά και ρώσικα.
Αν και φιλοµαθής, ακόµα δεν έχω µάθει να οδηγώ!
∆ουλειά να µη σου λείπει: Stand-up comedy: Νύχτες Κωµωδίας της Λουκίας Ρικάκη από το
1996 και 100% Κωµωδία στο Star Channel, ως ηθοποιός και κειµενογράφος.
Θέατρο: Ο Ορφέας στον Άδη, Ο Ελεύθερος Σκοπευτής στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε σκηνοθεσία
Κάρµεν Ρουγγέρη, Ροµπέν των ∆ασών στο θέατρο Κιβωτός σε σκηνοθεσία Κάρµεν Ρουγγέρη,
Ύµνοι Πανσέληνοι σε σκηνοθεσία Βασίλη Κονταξή.
Εργάστηκα επίσης στα κινηµατογραφικά φεστιβάλ Ecofilms, Ecocinema και Ντοκιµαντέρ
Θεσσαλονίκης, στην ΑΘΗΝΑ 2004 καθώς και ως µεταφραστής, υπάλληλος ταξιδιωτικού
γραφείου και συνοδός κλινοθεσίου στη Γερµανία.
Παραλίγο να ξεχάσω πως γράφω στο περιοδικό highlights, µα δεν το ξέχασα!
(http://myspace.com/djimdjim)

Κωνσταντίνος Ζαµάνης
Σκηνικό / Επιµέλεια Κουστουµιών
Σπούδασε Θεατρολογία στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
σχέδιο ρούχου και ιστορία κοστουµιού στη Σχολή Βελουδάκη, σκηνογραφία ως ακροατής
στο Εργαστήριο Σκηνογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και σκηνογραφία –
ενδυµατολογία στο Slade School of Fine Art, University College London (υπότροφος του
Συλλόγου Φίλων της Μουσικής και του Ιδρύµατος Ωνάση).
Έχει συνεργαστεί µε το Λ. Βογιατζή, τη Σ. Σπυράτου, τη Β. ∆ούκα, το Γ. Αναστασάκη,
το ∆. Σαββόπουλο, το Γ. Μαρκόπουλο, τη Μ. Νέστορα, την Α. ∆αρλάση,
τη ∆. Παναγιωτοπούλου, τη Μ. Κάλµπαρη, την Α. Παπαδαµάκη, την Κ. Ευαγγελάτου
και τη Λ. Φιλίποβα.
∆ιδάσκει σκηνογραφία - ενδυµατολογία στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Πελοππονήσου µε έδρα το Ναύπλιο.
Το 2002 ίδρυσε µαζί µε τον συνθέτη Χαράλαµπο Γωγιό και την παραγωγό Γαβριέλλα
Τριανταφύλλη την εταιρεία µουσικού θεάτρου «Οι όπερες των ζητιάνων».
(http://www.czamanis.gr)

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

XXXI

Χρήστος Ζερµπίνος
Ακορντεόν
Ο Χρήστος Ζερµπίνος γεννήθηκε στην Καλαµάτα.
Σπούδασε µουσική µε τους καθηγητές Παπασταθοπούλου – Μαυρέα (Ακορντεόν), Max
Halleker (πιάνο), Κωνσταντίνο Νόνη (Ανώτερα θεωρητικά), Θόδωρο Αντωνίου (Σύνθεση).
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του µε Άριστα παµψηφεί, πρώτο βραβείο και χρηµατικό έπαθλο στη
µνήµη Μάνου Χατζιδάκι.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 άρχισε να χρησιµοποιεί συστηµατικά το ακορντεόν ως
συνθέτης και ως ερµηνευτής. Η εµπειρία του ως σολίστ σε ποικίλους µουσικούς χώρους,
τον οδήγησε να ανακαλύψει νέες τεχνικές και να δηµιουργήσει το εντελώς προσωπικό
ύφος που τον χαρακτηρίζει. «Με τη συµβολή του Χρήστου Ζερµπίνου το παρεξηγηµένο από
τους ελληνικούς ακαδηµαϊκούς µουσικούς κύκλους, ακορντεόν, αναδείχθηκε σε όργανο
συναυλιακό». (Γιώργος Μονεµβασίτης).
Με τη διπλή ιδιότητα του συνθέτη και σολίστ έχει συµπράξει µε τις ορχήστρες:
Ορχήστρα των χρωµάτων, Καµεράτα, “Sofia Soloists” Chamber Orchestra, Alea III της
Βοστώνης, Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης
Μουσικής, Συµφωνική Ορχήστρα ∆ήµου Αθηναίων, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ,
Συµφωνική Ορχήστρα Βόλου, Αθηναϊκή Ορχήστρα ∆ωµατίου, Ορχήστρα ∆ωµατίου Εθνικής
Λυρικής Σκηνής και άλλα σύνολα µουσικής δωµατίου.
Τα περισσότερα έργα του (συµφωνικά, χορωδιακά, µουσικής δωµατίου, έργα για σόλο, έργα
για φωνή και ορχήστρα) είναι παραγγελίες από Έλληνες και ξένους σολίστ, ορχήστρες και
σύνολα µουσικής δωµατίου, καθώς και αναθέσεις από διαφόρους φορείς όπως το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, το Τρίτο Πρόγραµµα της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής της
Πάτµου κ.α.
Είναι έφορος του ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
Μέλος του συντονιστικού οργάνου της Πανκαλλιτεχνικής Επιτροπής για τον πολιτισµό και
ενάντια στον πόλεµο, µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ταµείου Στήριξης Ελλήνων
Καλλιτεχνών, Άσµατος και χορού, µέλος της Επιτροπής του Τιµητικών Συντάξεων
Καλλιτεχνών – Λογοτεχνών, και από το Μάιο του 2006 Μέλος του ∆.Σ. της ΕΛΣ. Επίσης από
το 1986 είναι κορυφαίος µουσικός της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και διδάσκει
ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση στο Ωδείο «Ορφείο Αθηνών». ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ: ASTOR
PIAZZOLLA µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων, ΕΜΙ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, CORIFEO: CHRISTOS ZERBINOS “THE SOUND OF TIME” µε την Ορχήστρα
Εγχόρδων του ∆ήµου Αθηναίων.

Μιχάλης Κατσούλης
Φεράντο
Γεννήθηκε στον Πειραιά. Άρχισε τις µουσικές σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών και συνέχισε
µαθήµατα τεχνικής τραγουδιού µε καθηγήτρια τη ∆έσποινα Καλαφάτη. Είναι απόφοιτος του
Εργαστηρίου Υποκριτικής Τέχνης για το Θέατρο και την Όπερα του Αµφιθεάτρου του Σπύρου
Ευαγγελάτου.
Από το 1994 ώς το 2001 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Μόναχο µε καθηγητή τον βαρύτονο
Josef Metternich και παράλληλα φοίτησε στη Σχολή Όπερας της Ανωτάτης Μουσικής
Ακαδηµίας του Μονάχου (1996 -1998). Έχει πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές της Ακαδηµίας
µε τη Συµφωνική Ορχήστρα του Μονάχου σε πολλές όπερες.
Έχει λάβει µέρος σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε ορατόρια και
αποσπάσµατα από όπερες. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εµφανιστεί σε ρόλους τόσο στην
Κεντρική Σκηνή, όσο και στην Οπερέτα και την Παιδική Σκηνή. Συµµετείχε σε όπερες που
ανέβηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε παραγωγές της
Όπερας ∆ωµατίου Αθηνών.
Είναι απόφοιτος της Γαλλικής Ακαδηµίας Αθηνών.

Μαρίνα Κολυβά
Λεονόρα
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε σπουδές µονωδίας µε τη ∆έσποινα
Καλαφάτη στο Εθνικό Ωδείο, απ’ όπου πήρε το δίπλωµά της (άριστα παµψηφεί και Α’ βραβείο).
Συνέχισε τις σπουδές της στο Conservatoire National de Région στο Παρίσι, στην τάξη της
Elizabeth Vidal. Εκεί, απέκτησε δίπλωµα Fin d’ études (µε très bien) και Supérieur (µε άριστα
και Β’ βραβείο).
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Κατά τα δύο χρόνια της παραµονής της στο Παρίσι, υπήρξε µέλος του λυρικού θιάσου
OPERACTIOΝ. Εκεί ερµήνευσε τα ορατόρια του Johann Sebastian Bach Matthäuspassion και
Weinachtsoratorium καθώς και ρόλους στις όπερες Die Zauberflöte του Wolfgang Amadeus
Mozart και L’enfant et les sortilèges του Maurice Ravel σε διάφορες πόλεις (Μπορντώ, Νίκαια,
Σανς, Ορλεάνη, Παρίσι κ.α.). Συµµετείχε σε πολλά γκαλά όπερας ανά τη Γαλλία.

Βαστιανός και Βαστιανή (Collas) του W.A. Mozart,
Σαλώµη (Ιουδαίος) του R. Strauss,
Τζάννι Σκίκκι (Μάρκο) του G. Puccini
Ιούλιος Καίσαρας (Κούριο) του G.F. Händel
Ένα σώµα (Κάρλο) του Χ. Γωγιού
Ο Τσάρος φωτογραφίζεται (Ακόλουθος) του K. Weill
Έχει συνεργαστεί µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων (Ηρώδειο), ΕΛΣ, ΜΜΑ, ΜΜΘ, Chelsea
Opera Group (Queen Elizabeth Hall), Garsington Opera (Oxford), South Bank Symphonia, κ.ά.
Επίσης έχει τραγουδήσει τα Carmina Burana του Carl Orff, τη Λειτουργία σε ντο ελάσσονα και
το Requiem του W.A. Mozart, το Requiem του G. Fauré και τον Μεσσία του G.F. Händel.

Το Μάιο του 2008 θα ερµηνεύσει το ρόλο της Fiordiligi στην όπερα Così fan tutte του Wolfgang
Amadeus Mozart στο ∆ηµοτικό Θέατρο Ταύρου.

Μαξ Πέντσελ
Φωτισµοί

Υπήρξε εν συνεχεία µαθήτρια της Mirella Freni στο CUBEC στη Μόντενα της Ιταλίας, όπου πήρε
δίπλωµα Dichiarazione di Competenza.
Έχει επίσης παρακολουθήσει σεµινάρια στην Ακαδηµία Μέντελσον της Λειψίας µε τη Jeannette
Vavaro, στο Braine-l’alleud του Βελγίου µε την Elizabeth Vidal και στη Μόντενα της Ιταλίας µε
τη Mirella Freni.

Παρακολουθεί µαθήµατα υποκριτικής στο Θέατρο των Αλλαγών µε τη Φιλαρέτη Κοµνηνού
και συνεχίζει να µελετά µονωδία στην Ελλάδα µε τη δασκάλα της, ∆έσποινα Καλαφάτη, και
συνεχίζει σεµινάρια µε τη Mirella Freni στη Μόντενα της Ιταλίας.
Μιλά άπταιστα γαλλικά και ιταλικά.

Έκτορας Λυγίζος
Σκηνοθεσία
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976.
Σπούδασε γλωσσολογία στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και σκηνοθεσία κινηµατογράφου στη
Σχολή Σταυράκου.
ΘΕΑΤΡΟ (σκηνοθεσίες)
- Ο Υµπύ στο Σχολείο (διασκευή του Υµπύ Τύραννου του Αλφρέ Ζαρρύ)
Θεατρικό Εργαστήριο ΚΘΒΕ, Φεβρούαριος 2008
- Άγριοι - ο άνδρας µε τα θλιµµένα µάτια του Χεντλ Κλάους, θέατρο Αµόρε, 2007
- Ο κόσµος στο βυθό του Γκάρι Όουεν, θέατρο Αµόρε, 2005
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
- Αγνά Νιάτα, (µικρού µήκους – σενάριο, σκηνοθεσία), 2004
Επίσηµο διαγωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ Βενετίας
- Εσωτερικό σπιτιού µε γυναίκα που καθαρίζει µήλα
(µικρού µήκους – σενάριο, σκηνοθεσία), 2002
Κρατικό βραβείο για ταινία µικρού µήκους.

Μανώλης Παπαδάκης
Κόµης ντε Λούνα
Ξεκίνησε ως µέλος της Π.Χ.∆.Η το 1986. Ξεκινά µαθήµατα τραγουδιού το 1990 µε τη σοπράνο
– µε άστρο της χορωδίας νέων ∆ήµου Ηρακλείου Κατερίνα Τσαγκαράκη και το 1993 εργάζεται
στη χορωδία της ΕΡΤ.
Το 1996 τραγουδά τον πρώτο του ρόλο (Αινείας) στην όπερα του H. Purcell ∆ιδώ και Αινείας.
Το 1998 γίνεται δεκτός στη Βασιλική Ακαδηµία Μουσικής και ∆ράµατος της Σκοτίας και
το 1999 κερδίζει υποτροφία από τον Σύλλογο Υποτροφιών Μαρία Κάλλας για περαιτέρω
µαθήµατα µε τον βαρύτονο Άλλαν Γουάτ. Στη Βαρκελώνη κάνει επιπλέον µαθήµατα
τραγουδιού µε τον Αργεντίνο καθηγητή Χόρχε Σιρένα ενώ το 2002 κερδίζει µιά θέση στη
Guildhall School of Music and Drama στο µεταπτυχιακό τµήµα όπερας µε υποτροφία και µε
καθηγητή τον βαθύφωνο Ρούντολφ Πιερναί. Το Φεβρουάριο του 2006 κερδίζει τη 2η θέση σε
πανελλήνιο διαγωνισµό της Ε.Ρ.Τ για την ανάδειξη του Ταλέντου 2006.
Το ρεπερτόριο του περιλαµβάνει τις όπερες:
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας (Μπότοµ) του B. Britten,
∆ιάλογοι Καρµηλιτισσών (Πρώτος Αξιωµατικός) του Fr. Poulenc,
H Ωραία Ελένη (Αγαµέµνων) του J. Offenbach,
Κάρµεν (Μοράλες) του G. Bizet,
Ριγκολέτο (Κόµης Τσεπράνο) του G. Verdi,
Βεατρίκη και Βενέδικτος (Σοµαρόνε) του H. Berlioz,
Λουκρητία Βοργία (∆ον Απ. Γκαζέλα) του G. Donizetti,
Οι γάµοι του Φίγκαρο (Φίγκαρο) του W.A. Mozart,

Ο Μαξ Πέντσελ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην Κολωνία και µεγάλωσε κοντά
στο Μόναχο, όπου υπήρξε µέλος µιας υπέροχης σχολικής θεατρικής οµάδας ως ηθοποιός,
µέχρι που αποφοίτησε και µετακόµισε στο Μόναχο.
Μετά τα πρώτα του βήµατα στην κινηµατογραφική βιοµηχανία, γράφτηκε στη Σχολή
Κινηµατογράφου στο Βερολίνο και µετά, µε υποτροφία, στη ∆ιεθνή Σχολή Κινηµατογράφου
στο Łódź της Πολωνίας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση στην ταινία του Μάρτιν
Σκορσέζε Οι συµµορίες της Νέας Υόρκης. Αργότερα γνώρισε τον Φόλκερ Σλέντορφ, µε τον
οποίο ξεκίνησε µια πολύπλευρη συνεργασία. Μεταξύ άλλων, σχεδίασε τους φωτισµούς για την
όπερα Από το σπίτι των νεκρών του Λέος Γιάνατσεκ, την οποία σκηνοθέτησε ο Σλέντορφ το
2005 στο Βερολίνο.
Ζει στο Βερολίνο και εργάζεται διεθνώς, κυρίως στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση,
αλλά και στο video art και τη διαφήµιση. Το 2005 κέρδισε το βραβείο Μίχαελ Μπάλχαους
πρωτοεµφανιζόµενου διευθυντή φωτογραφίας, ενώ το 2007 κέρδισε το βραβείο φωτογραφίας
στα Κινηµατογραφικά Βραβεία Βαυαρίας για την ταινία Strajk - Die Heldin von Danzig.

Σωτήρης Πέπελας
Tροµπέτα
Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου του 1981 στα Γιαννιτσά. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο
Αλεξάνδρειο ∆ηµοτικό Ωδείο Γιαννιτσών το 1992, στην τάξη της τροµπέτας, µε καθηγητή τον
Γεώργιο Χαλκιά. Επίσης, από το 1992 έως το 2003, ήταν µέλος της Φιλαρµονικής του ∆ήµου
Γιαννιτσών.
Το 1994 συνεργάστηκε ως σολίστ µε τη Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Από το 2003 έως το 2006 υπηρέτησε στη Φιλαρµονική της Πολεµικής Αεροπορίας. Έχει
συµµετάσχει ως έκτακτος µουσικός µε τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Επίσης, συµµετέχει σε διάφορα σύνολα ελαφράς µουσικής, καθώς και σε ηχογραφήσεις και
συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών. Από το 2004 είναι τακτικό µέλος της Αθηναϊκής Συµφωνικής
Ορχήστρας Νέων (ΑΣΟΝ).
Από το 2004 είναι σπουδαστής στο Ωδείο «Ορφείο Αθηνών», στην τάξη της τροµπέτας µε
καθηγητή τον Ιωάννη Καραµπέτσο. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα και σεµινάρια µε τους Bo
Nilsson, Vince Di Martino, και John Hagstrom.

Ανδρέας Στεργίου
Kιθάρα
Ο Ανδρέας Στεργίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1999 ολοκλήρωσε τις σπουδές του παίρνοντας
∆ίπλωµα κιθάρας µε τον ∆ηµήτρη Καρατζά και Πτυχίο Ειδικού Αρµονίας µε τον Γεράσιµο
Βουτσινά στο ∆ηµοτικό Ωδείο Πατρών. Συνέχισε τις σπουδές του παρακολουθώντας master
classes των R. Dyens, D. Russell, F. Hand, H. Kappel, V. Mikulka, Β. Μπουντούνη,
Ε. Παπανδρέου κ.α. Τον Ιούλιο του 2003 µαθήτευσε κοντά στον Oscar Ghiglia στην Chigiana
Academia Musicale µε πλήρη υποτροφία στη Siena της Ιταλίας. Έχει βραβευτεί σε δύο από
τους σηµαντικότερους πανελλήνιους διαγωνισµούς κιθάρας ενώ παράλληλα έχει πραγµατοποιήσει ρεσιτάλ σε διάφορες πόλεις. Έχει συµπράξει µε σχήµατα µουσικής δωµατίου, παιδικές
παραστάσεις (Παιγνιωδώς), τραγουδιστές (Musica mista) και χορευτές (Romancero Gitano,
Alphaband).
∆ιδάσκει κιθάρα και τεχνολογικά µαθήµατα ως µηχανολόγος µηχανικός.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

XXXIV

ΟΙ ΟΠΕΡΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ

Αρσέν Τερ-Τατσατιάν
Kρουστά
Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ωδείο Μελικιάν στο Γιερεβάν της Αρµενίας και συνέχισε πλάι
στον καθηγητή Σ. Νερσισιάν στο Κρατικό Ωδείο «Κόµιτας» του Γιερεβάν και στον καθηγητή
Μαρκ Λουτς στην Ακαδηµία του Βύρτσµπουργκ.
Έχει συνεργαστεί µε την Παιδική Όπερα, τη Συµφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής του Γιερεβάν, το Σύνολο Κρουστών της Μόσχας, τη Φιλαρµονική
Ορχήστρα της Αρµενίας και την Ορχήστρα Philharmonie der Nationen.
Ως σολίστ, έχει εµφανιστεί σε ρεσιτάλ µε την Φιλαρµονική Ορχήστρα της Αρµενίας και την
Εθνική Ορχήστρα ∆ωµατίου της Αρµενίας.
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Οι όπερες των ζητιάνων
Η εταιρεία µουσικού θεάτρου «Οι όπερες των ζητιάνων» ιδρύθηκε το 2003 από το συνθέτη
Χαράλαµπο Γωγιό, το σκηνογράφο Κωνσταντίνο Ζαµάνη και την παραγωγό Γαβριέλλα
Τριανταφύλλη, µε σκοπό την παραγωγή παραστάσεων όπερας και µουσικού θεάτρου χαµηλού
κόστους και σύγχρονης αισθητικής σε χώρους έξω από τους συνηθισµένους.
Μέχρι σήµερα, η εταιρεία έχει οργανώσει το δεύτερο ανέβασµα της όπερας του Χαράλαµπου
Γωγιού Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο (καλός) λύκος (Αθήνα, Θέατρο Ροές, Φεβρουάριος 2005,
συµπαραγωγή µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων).
(http://thebeggarsoperas.gr)

Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί µε τη Συµφωνική Ορχήστρα ∆ήµου Αθηναίων, το Ελληνικό
Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής, την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη Συµφωνική
Ορχήστρα ∆ήµου Βόλου, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, την Καµεράτα – Ορχήστρα Φίλων της
Μουσικής και την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Έχει διδάξει κρουστά στο Κρατικό Ωδείο «Κόµιτας» του Γιερεβάν.

Γαβριέλλα Τριανταφύλλη
∆ιεύθυνση Παραγωγής
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Παραγωγή και Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου στο Πανεπιστήµιο του Bristol,
Θεατρολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Υποκριτική στην ∆ραµατική Σχολή Γιώργου Κιµούλη
και Φωτογραφία µε τον Πλάτωνα Ριβέλλη.
Στον κινηµατογράφο έχει εργαστεί ως παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός σε ταινίες µικρού
µήκους, ενώ στο θέατρο έχει συνεργαστεί µε τους Peter Stein, Γιώργο Κιµούλη,
Gérard Depardieu, Ben Ormerod και Jean-Paul Scarpitta.
Με τις «όπερες των ζητιάνων» συνεργάστηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο ανέβασµα της
Κοκκινοσκουφίτσας (θέατρο Ροές, 2005).

Ιωάννα Φόρτη
Ατζουτσένα
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και µονωδία.
Υπήρξε µέλος της χορωδίας της ΕΡΤ και της ΕΛΣ., και σολίστ της Όπερας ∆ωµατίου Αθηνών.
Έχει ερµηνεύσει ρόλους σε όπερες του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και πολλά άλλα έργα του
συνθέτη. Επίσης είναι µόνιµη συνεργάτης των Χρ. Λεοντή και Η. Ανδριόπουλου.
Έχει εµφανιστεί σε µεγάλα θέατρα σε Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Γερµανία (Carnegie Hall,
Queen Elisabeth Hall, Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μέγαρο Μουσικής κ.λπ.)
Έχει πέντε δισκογραφικές συµµετοχές.
Την καλλιτεχνική περίοδο 2007-2008 ερµήνευσε τη Σταχτοπούτα του Ροσίνι στην παιδική
σκηνή της ΕΛΣ και το ρόλο της ‘Ρεβέκκας’ στο αφιέρωµα στα 100 χρόνια της ελληνικής
οπερέτας Θυµήσου εκείνα τα χρόνια...

Γιάννης Χριστόπουλος
Μανρίκο
Ο Γιάννης Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε µουσική και ασχολήθηκε αποκλειστικά µε το κλασικό τραγούδι.
Έχει ερµηνεύσει ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή,
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έχει συµπράξει
µε τις σηµαντικότερες ορχήστρες της Ελλάδος και έχει συµµετάσχει σε διεθνείς παραγωγές
όπερας συµφωνικής και θρησκευτικής µουσικής.(“Maggio Musicale Fiorentino”, Carnegie
Hall, Πολωνία, Αίγυπτος, Κύπρος)
Έχει συµµετάσχει στις ηχογραφήσεις των έργων: Le docteur Miracle (όπερα του Georges
Bizet), Η επιστροφή της Ελένης (όπερα του Θάνου Μικρούτσικου), Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
(ορατόριο του Τάσου Ιωαννίδη), Στον τόπο µου είµαι τέλεια ξένος (κύκλος τραγουδιών του
Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του François Villon), Το χρονικό της Αλώσεως (ορατόριο του
Γιώργου Χατζηνάσιου βασισµένο στο έργο του Γεωργίου Φραντζή).

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
pÐ Παγκόσµια πρεµιέρα του έργου Πληγή, όπερα σε επτά γεύµατα (2004) του Χαράλαµπου
Γωγιού στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών (21, 22 Ιουλίου 2008). Το έργο, µε θέµα τον
παράφορο έρωτα ενός υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης για την αρραβωνιαστικιά
του γιου του, αποτελεί προσαρµογή του µυθιστορήµατος της Τζόζεφιν Χαρτ Μοιραίο
πάθος. Η µουσική του Χαράλαµπου Γωγιού έχει τιµηθεί µε πρώτο βραβείο στα εργαστήρια
νέων συνθετών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (Απρίλιος 2002). Τη σκηνοθεσία έχει
αναλάβει η Μαριάννα Κάλµπαρη και τη µουσική διεύθυνση ο Βασίλης Χριστόπουλος.
Συµµετέχει το σύνολο dissonArt. Τραγουδούν οι Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Χάρης
Ανδριανός κ.α.
pÐ Επικείµενη εµπορική κυκλοφορία σε CD της ηχογράφησης της όπερας Η
Κοκκινοσκουφίτσα και ο (καλός) λύκος (1998) από την Ορχήστρα των Χρωµάτων.
Η ηχογράφηση είναι βασισµένη στο δεύτερο ανέβασµα του έργου στο θέατρο Ροές, το
Φεβρουάριο του 2005, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλµπαρη. Τραγουδούν οι ∆ιαλεκτή
Καµπάκου, Βαγγέλης Μανιάτης, Χαράλαµπος Βελισάριος. Τους µουσικούς από την
Ορχήστρα των Χρωµάτων διευθύνει ο Βασίλης Χριστόπουλος.

XXXVI

ΟΙ ΟΠΕΡΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

Σχεδιασµός Εντύπων
∆ηµήτρης Εµίρης (http://www.angrydot.net)

Εκτύπωση
Eκδόσεις Ergo (http://www.ergobooks.gr)

Επιµέλεια Προγράµµατος
Χαράλαµπος Γωγιός
Κωνσταντίνος Ζαµάνης
Έκτορας Λυγίζος
Γαβριέλλα Τριανταφύλλη

Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως:

Ευχαριστούµε πολύ όλους τους εθελοντές της χορωδίας, καθώς επίσης τους:

τον Γιώργο ∆ραγώνα

Παναγιώτη Αναστασόπουλο

τον Γιάννη Αλαφούζο

Αλέξανδρο Γάβαρη

τον Νίκο Μαλιάρα

∆ώρα Γιαννακάκη
∆ηµήτρη ∆ηµόπουλο
Μιχάλη ∆ιακογιώργη
Γιώτα Ζαφειρούδη
∆έσποινα Καλαφάτη
Γιάννη Καραµπέτσο
Κατερίνα και Παναγιώτα Κωνσταντινάκου
Άννα Μορφίδου
Κωνσταντίνος Μπογδάνος
Αφροδίτη Παναγιωτάκου
Γιώργο Πέτρου
Βασίλη Πολιτόπουλο
Αλεξάνδρα Πρίντεζη
Γιώργη Σακελλαρίου
Γιάννη Τριανταφύλλη
Ειρήνη Τσιρακίδου
Αφροδίτη Χριστοδούλου - PRO4
όλα τα παιδιά στο BIOS
και, φυσικά, τον Γιάννη Σαµπροβαλάκη.

XXXVII

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τζουζέπε Βέρντι
ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ

XXXIX

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

η κοκκινοσκουφίτσα και ο (καλός) λύκος
Χαράλαµπος ΓΩΓΙΟΣ
κείµενο Γιάννης ΦΙΛΙΑΣ
όπερα - παρωδία σε δύο σκηνές και ένα ιντερλούδιο
∆ιαλεκτή ΚΑΜΠΑΚΟΥ, Βαγγέλης ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Χαράλαµπος ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ
∆ιαµαντής ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
µουσική διεύθυνση: Βασίλης ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
διανοµή: ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ, Ακαδηµίας 57 (Στοά Όπερας)
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