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Πρόλογος 

Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα της εργασίας μου είναι η αγάπη 

μου για το θέατρο και τη μουσική. Αφορμή και ερέθισμα στάθηκε το μάθημα  Ειδικά 

Θεμάτα Ιστορίας μουσικής στο τμήμα μου, όπου εξεταζόταν η ιστορία της όπερας. 

Σκοπός μου ήταν να βρω περισσότερα στοιχεία για το πώς η μουσική του Βέρντι 

μέσω του δράματος επηρεάζει και οδηγεί σε μια διαφορετικού τύπου διαχείριση των 

κοινωνικών θεμάτων, δεδομένου ότι το πλούσιο έργο του γράφηκε σε μία εποχή με 

δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, όπως αυτή του 19ου αιώνα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, κυρία Άννα-

Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου για τον πολύτιμο χρόνο της, την ανεκτίμητη βοήθεια και 

καθοδήγησή της στη συγγραφή της εργασίας μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

την κυρία Μόνικα Ανδριανοπούλου, η οποία ως συνεργαζόμενο μέλος μου έδωσε 

πολύτιμες και καθοριστικές συμβουλές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς 

μου για την οικονομική και ηθική υποστήριξη, καθώς και την αδερφή μου, την 

υπόλοιπη οικογένεια μου και τους φίλους μου για τη συμπαράσταση και την υπομονή 

τους καθόλη τη διάρκεια της εργασίας μου. 
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Εισαγωγή 

Η σχετική ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι μεγάλη. Στόχος μου ήταν μέσα 

από διάφορες πηγές ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας να συγκεντρώσω υλικό, να το 

επεξεργαστώ και να εμβαθύνω στο έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη.   

 Σημαντική βοήθεια στην εργασία μου αποτέλεσε το βιβλίο Όπερα: συνθέτες, 

έργα, ερμηνευτές των εκδόσεων Ελευθερουδάκης, στο οποίο βρήκα σημαντικές 

πληροφορίες για την κάθε όπερα του συνθέτη. Επίσης, άντλησα μεγάλο αριθμό 

πληροφοριών από το βιβλίο Βέρντι 1, η ζωή, το έργο, η εποχή του, Τραβιάτα του 

Δρόσου των εκδόσεων Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος. Στοιχεία για τη ζωή και το έργο του 

άντλησα και από τα βιβλία Ιστορία της δυτικής μουσικής από την αρχαιότητα ως τις 

μέρες μας του Headington, την Ιστορία της μουσικής του Landormy, τον δεύτερο τόμο 

του Άτλαντα της μουσικής του Michels, την Ιστορία της μουσικής του Nef και τις 

πανεπιστημιακές σημειώσεις Ειδικά Θέματα Ιστορίας της μουσικής ΙΙ: Ιστορία της 

όπερας της Ρεντζεπέρη-Τσώνου. Σημαντικό ρόλο στη συγγραφή της εργασίας μου 

έπαιξαν και τα προγράμματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ναμπούκκο και Σίμον 

Μποκανέγκρα και τα συνοδευτικά ένθετα στα CD Ριγκολέττο, Αΐντα, Τροβατόρε, 

Χορός μεταμφιεσμένων της Deutsche Grammophon και στα DVD Τραβιάτα και Αΐντα 

της DeAgostini. 

 Όσον αφορά στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία κυρίως βασίστηκα στο λεξικό 

The New Grove dictionary of opera, το οποίο επιμελήθηκε ο Sadie και στα τρία 

βιβλία του Budden The operas of Verdi. Αρκετές πληφορίες αντλήθηκαν από το 

ανθολόγιο του Balthazar The Cambridge Companion to Verdi και από το The life of 

Verdi του Rosselli. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια.  
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική αναφορά στην Ιταλική 

Σχολή του 19ου αιώνα και  τα βιογραφικά στοιχεία του Giuseppe Verdi. 

Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Σε κάθε μία αναφέρεται 

η κάθε οπερατική περίοδο ξεχωριστά, και παρατίθενται τα πραγματολογικά στοιχεία, 

δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφηκε η κάθε όπερα, το λογοτεχνικό 

πρότυπο, ο λιμπρετίστας, τα πρόσωπά της, η σύνοψη και η πρώτη παράσταση. 

Αναλύονται επίσης τα βασικά μουσικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιόδου.  

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

κυρίως από το δεύτερο κεφάλαιο. 
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1ο Κεφάλαιο 

1.1 Συνοπτική αναφορά στην Ιταλική Σχολή του 19ου αιώνα 

 Την εποχή του Ρομαντισμού, την εποχή της επανάστασης και του Ναπολέοντα, 

στην Ιταλία υπάρχει η πολιτικοποιημένη τέχνη. Αρχικός στόχος των καλλιτεχνών 

είναι να παρουσιάσουν και να εκθέσουν την εποχή μετά τον Ναπολέοντα, 

διαμορφώνοντας, εκπαιδεύοντας και διατηρώντας το έθνος τους (Kimbell 1991:391-

392). Η όπερα παίρνει πρωταρχικό ρόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες μουσικές φόρμες. 

Αν και πιο συντηρητική από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σ’αυτήν ο 

Ρομαντισμός φαίνεται μέσα από την έκφραση του εθνικού χρώματος και την 

απόδοση της φύσης (Headington 2002:68). Στις αρχές του 19ου αιώνα σημαντικό 

ρόλο παίζει η opera buffa, ενώ αργότερα η μεγάλη σοβαρή όπερα. Η τελευταία 

χρησιμοποιεί πλέον όρους επηρεασμένους από τη γαλλική όπερα, όπως λυρικό δράμα, 

λυρική τραγωδία και μελόδραμα. Όσον αφορά στα μουσικά χαρακτηριστικά 

αναπτύσσεται η cabaletta, πρόκειται για μια διμερή άρια, τα φινάλε γίνονται πιο 

περίπλοκα, καθώς τροποποιείται και η σκηνική παρουσία με την ανάμειξη σολιστών, 

σολιστικών και χορωδιακών συνόλων στην ίδια σκηνή για δραματικούς σκοπούς 

(Michels 1995:441, Gallo 2006:136-137, Grout 1988:404). 

 Ο Gioachino Rossini (1792-1868) είναι ένας από τους σημαντικότερους 

συνθέτες του 19ου αιώνα. Φτάνει την opera buffa στην κορυφή σε ένα λαό που μετά 

τους ναπολεόντειους πολέμους αναζητά ένα πιο ανάλαφρο είδος. Η μουσική του 

διακατέχεται από ένα ανάλαφρο ύφος και η μελωδία του είναι λιτή, αλλά πρωτότυπη. 

Κάνει χρήση της καβατίνας και της καβαλέτα και ακολουθεί την παράδοση του bel 

canto. Αν και υποστηρικτής της κωμικής όπερας, με κορυφαίο παράδειγμα τον 

Κουρέα της Σεβίλλης, γράφει και αρκετές σοβαρές όπερες μεταξύ των οποίων οι 

Tancredi και  Otello. Ολοκληρώνει τη σύνθεση οπερατικών έργων με την grand opera  
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Guillaume Tell το 1829. Με 39 όπερες ο Rossini καταφέρνει να έχει επίδραση στην 

Ιταλία μέχρι και σήμερα, ενώ δεν αγγίζει καθόλου το γερμανικό κοινό και ελάχιστα 

το γαλλικό (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 2006:19&28, Michels 1995:441, Landormy 

2004:257, Παπαδοπούλου:112). 

 Ο Gaetano Donizetti (1797-1848), σύγχρονος του Ροσίνι, είναι και ο ίδιος από 

τους σημαντικότερους συνθέτες της Ιταλικής μουσικής. Γράφει περίπου 70 όπερες 

σοβαρές και κωμικές παρόλο που στο τελευταίο είδος έχει περισσότερη επιτυχία. 

Επηρεάζεται από τη μουσική του Rossini, αν και δεν καταφέρνει να τον μιμηθεί 

επιτυχώς και η μελωδία του είναι απλοϊκή και κοινότυπη. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με 

την αρμονία, τη δομή και την ενορχήστρωση εφόσον ενδιαφέρεται να αναδείξει τις 

φωνητικές ικανότητες των μεγάλων τραγουδιστών μέσα από τη μελωδία. Ο 

ανταγωνισμός του με τον Bellini τον βοηθάει στο να δουλεύει και να φροντίζει τα 

έργα του περισσότερο. Έτσι, ύστερα από την Σοναμπούλα του τελευταίου, ο Donizetti 

συνθέτει την Αnna Bolena, μία από τις σημαντικότερες όπερές του. Από τα καλύτερά 

του έργα θεωρείται η Lucia di Lamermoor, ενώ η λογοκρισία της Νάπολης αναγκάζει 

το συνθέτη να καταφύγει στο Παρίσι, όπου και συνθέτει μεταξύ άλλων την Κόρη του 

Συντάγματος και την Ευνοούμενη. Η κωμική του όπερα Don Pasquale (1843) 

θεωρείται έργο ίδιας σημασίας με τον Κουρέα της Σεβίλλης του Rossini και τον 

Φάλσταφ του Verdi (Headington 2002:70, Landormy 2004:258, Grout 

1988:409&412). 

 Ο Vicenzo Bellini (1801-1835) είναι ο τρίτος σημαντικότερος συνθέτης της 

Ιταλίας τον 19ο αιώνα. Συνθέτει αποκλειστικά σοβαρές όπερες, οι οποίες 

διακατέχονται από ένα ύφος κομψότητας και λυρισμού με μελωδίες χωρίς πολλές 

επαναλήψεις μοτίβων. Συμπαθεί τον Mozart και καταλήγει πολλές φορές να τον 

μιμηθεί στο ύφος. Η πολλές φορές μελαγχολική του μουσική επιτρέπει τη σύγκριση 



 7

και ταυτοποίηση με τον Chopin. Συγκριτικά με τον Donizetti η αρμονία και η 

ενορχήστρωσή του είναι πιο πλούσιες και δίνει στο κείμενο μεγάλη σημασία. Πολλές 

φορές χρησιμοποιεί ένα τύπο ημι-σοβαρής όπερας, όπου γίνεται μεγάλη χρήση της 

χορωδίας. Σημαντικότερα έργα του είναι η Νόρμα, οι Πουριτανοί και η Σοναμπούλα 

(Headington 2002:72, Grout 1988:413-414).  

 Στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίζεται στην Ιταλία το κίνημα του βερισμού, το 

αντίστοιχο ρεύμα του νατουραλισμού στη γαλλική λογοτεχνία. Στόχος είναι η 

ρεαλιστική απεικόνιση των πραγμάτων χωρίς φραγμούς και ρομαντισμό, ακόμα και 

αν πρόκειται για πρόστυχες, ακραίες ή βίαιες καταστάσεις. Η μουσική αποκτά ένα πιο 

αφηρημένο και τυποποιημένο ύφος και γίνεται πιο σκληρή και έντονη. Πρώτη όπερα 

του βερισμού είναι η Cavalleria rusticana του Pietro Mascagni. Ακόμα μία 

σημαντική όπερα είναι οι Παλιάτσοι του Ruggiero Leoncavallo, αλλά ο κυριότερος 

εκπρόσωπος του ρεύματος είναι ο Giacomo Puccini, ένας συνθέτης που δεν 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένη φόρμα και καταφέρνει να συνδυάσει το ρεαλισμό με την 

ιταλική μελωδία. Σημαντικές του όπερες είναι η La Bohéme, Madam Butterfly, Tosca 

(Nef 1985:449, Michels 1995:443). 

1.2 Βιογραφικά στοιχεία του Giuseppe Verdi 

Ο Giuseppe Verdi γεννιέται στις 10 Οκτωβρίου του 1813 στο χωριό Ρόνκολα 

κοντά στο Μπουσέτο. Παίρνει τα πρώτα μαθήματα στο Μπουσέτο, όπου και γράφει 

τα πρώτα του μικρά κομμάτια για τη Φιλαρμονική του τόπου του και την εκκλησία. 

Του απονέμεται υποτροφία για να σπουδάσει σύνθεση στο Μιλάνο, αλλά το Ωδείο 

τον απορρίπτει και από το 1832 παίρνει ιδιαίτερα μαθήματα από τον V. Lavigna 

καθώς ασκείται και πρακτικά μέσα από παρακολουθήσεις οπερών και μελέτες 

παρτιτούρων (Παπαδοπούλου χ.χ:115, Landormy 2004:259, Michels 1995:445).  
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Το 1836 επιστρέφει στο Μπουσέτο, όπου γίνεται διευθυντής ορχήστρας της 

Societa Filarmonica και καθηγητής μουσικής. Παντρεύεται την Margherita Barezzi 

και το 1839 συνθέτει την πρώτη του όπερα Ομπέρτο. Στη συνέχεια, ο Βέρντι 

αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ ο χαμός της γυναίκας του και των δύο 

του παιδιών τον οδηγούν στην αποτυχία της δεύτερής του όπερας Μια ημέρα 

Βασιλείας.. Ο συνθέτης απομονώνεται, αλλά επανέρχεται με την τρίτη του όπερα 

Ναβουχοδονόσορας με την οποία καθιερώνεται ως μουσικός αποκτώντας φήμη 

ύστερα από την επιτυχία της (Michels  1995:445, Headington 2002:74, Landormy 

2004:259). 

Το έργο του χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Στη δεκαετία 1840-1850, στα 

χρόνια του Risorgimento, της εθνικής αναγέννησης, το όνομα του συνδέεται με τους 

αγώνες γι’αυτήν και γίνεται σύμβολό τους. To s;ynuhma VIVA VERDI (Viva 

Vittorio Emanuele re d’ Italia= Zήτω ο Βίκτωρ Εμμανουήλ Βασιλιάς της Ιταλίας) 

ακούγεται παντού. Αργότερα γίνεται βουλευτής στο Κοινοβούλιο της χώρας του. Η 

πρώιμη περίοδος τελειώνει με την όπερα Μάχη του Λενιάνο το 1849, στην οποία 

γιορτάζεται η Επανάσταση της Ρώμης και της Ιταλίας (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 2006:30, 

Παπαδοπούλου:116, Michels 1995:445). 

Η δεύτερη συνθετική περίοδος, 1850-1871 σηματοδοτείται από τις τρεις 

σημαντικές όπερες Ριγκολέτο, Τροβατόρε και Τραβιάτα. Είναι πλέον πιο προσεκτικός 

στο ύφος του και στρέφεται στα γαλλικά πρότυπα. Το 1859 παντρεύεται την 

τραγουδίστρια και εδώ και πολλά χρόνια σύντροφό του Τζουζεπίνα Στρεπόννι. Ο 

Βέρντι καταφέρνει να αγγίξει το κοινό άλλων χωρών, εφόσον αρχίζει να αποκτά 

παγκόσμια φήμη. Η δεύτερη περίοδος τελειώνει το 1871 με την Αΐντα, μία όπερα που 

γράφεται για τα εγκαίνια της διώρυγας Σουέζ στο Κάιρο της Αιγύπτου (Headington 

2002:75-76, Παπαδοπούλου:115). 
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Η τρίτη περίοδος περικλύει το ώριμό του έργο. Συνθέτει το Ρέκβιεμ για το 

θάνατο του Ιταλού συγγραφέα Manzoni και το μοναδικό του κουαρτέτο εγχόρδων. 

Παρόλο που θεωρείται ότι το Ρέκβιεμ είναι το τελευταίο του έργο, συνθέτει τις δύο 

τελευταίες του όπερες Οθέλο και Φάλσταφ. Τελειώνει το συνθετικό του έργο με τα 

Τέσσερα θρησκευτικά κομμάτια. Το 1897 πεθαίνει η γυναίκα του και ο ίδιος ιδρύει 

έναν οίκο ευγηρίας για τους μουσικούς, όπου διαθέτει όλα του τα χρήματα. Πεθαίνει 

το 1901 στο Μιλάνο (Michels 1995:445, Headington 2002:77). 

Ο Βέρντι φτάνει την ιταλική όπερα στην κορυφή. Συνθέτει 28 όπερες και 

δέχεται επιρροές από το Donizetti, Bellini, Rossini αλλά και τον Meyerbeer, αν και 

υποστηρίζει ότι το κάθε έθνος πρέπει να έχει τη δική του μουσική (Ρεντζεπέρη-

Τσώνου 2006:30, Landormy 2004:260). 
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2ο Κεφάλαιο 

2. Οι τρεις περίοδοι του οπερατικού έργου του Giuseppe Verdi 

2.1 Πρώτη οπερατική περίοδος  

Στην πρώτη οπερατική περίοδο του Verdi συγκαταλέγονται οι εξής όπερες κατά  

χρονολογική σειρά: (Wikipedia1, Δρόσος 1995:217, Budden 2001:414) 

1839 Oberto 

1840  Un giorno di regno 

1842 Nabucco 

1843 I Lombardi 

1844 Ernani 

1844 I due Foscari 

1845 Giovanna d’ arco 

1845 Alzira 

1846 Attila 

1847 Macbeth 

1847 I masnadieri 

1847 Jérusalem  

1848 Il corsaro 

1849 La battaglia di Legnano 

 

 

 

 

                                                 
1 Wikipedia (06/12/2008) List of compositions by Giuseppe Verdi 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Giuseppe_Verdi  
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2.1.1 Πραγματολογικά στοιχεία των οπερών 

Oberto (Ομπέρτο, 1839) 

Πρόκειται για την πρώτη όπερα του Verdi και αποτελείται από δύο πράξεις. Ο 

συνθέτης κάνει προσπάθειες να ανεβάσει την όπερα Rocester στην Πάρμα, αλλά ο 

θιασάρχης δεν δέχεται. Η Στρεπόνι μεσολαβεί και ο Μερέλλι, ιμπρεσάριος της 

Σκάλας του Μιλάνο δέχεται να συμπεριλάβει την όπερα στο ρεπερτόριο των έργων 

του φθινοπώρου του 1839 (Budden 2001:46-47).  

 Δεν υπάρχει σαφές λογοτεχνικό πρότυπο. Πολλοί είναι οι μουσικολόγοι και οι 

βιογράφοι που διαφωνούν ως προς το πού βασίζεται (Budden 2001:48). Ενδεχομένως, 

το λιμπρέτο να είναι βασισμένο στο Rocester ή το Lord Hamilton του Antonio Piazza, 

χωρίς, όμως, να είναι αποδεδειγμένο (Gosset 1983:199-200). 

 Λιμπρετίστες της όπερας σύμφωνα με τον Parker είναι ο Antonio Piazza και ο 

Temistocle Solera (Parker 1994:642). Ο Temistocle Solera, ποιητής, συνθέτης και 

Ιταλός πατριώτης είχε συλληφθεί από την Αυστριακή αστυνομία (Budden 2001:93, 

Δόντας 2006-2007:59).  

 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Κουνίτζα, αδερφή του Ετζελίνο ντα Ρομάνο, μέτζο 

Ρικκάρντο, κόμης Σαλινγκέρα, τενόρος 

Ομπέρτο, κόμης του Σαν Μπονιφάτσιο, μπάσος 

Λεονόρα, η κόρη του, σοπράνο 

Ιμέλντα, έμπιστη της Κουνίτζα, μέτζο 

Ιππότες, αριστοκράτισσες, υποτελείς  

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Κάστρο του Ετζελίνο στο Μπασσάνο και τα 

περίχωρα το 1228 μ.Χ. (Batta&Neef 2005:666). 
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Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

 Ο Ρικκάρντο επιστρέφει από τον πόλεμο και πρόκειται να παντρευτεί την 

αδελφή του Ετζελίνο. Η Λεονόρα, εμφανίζεται στο κάστρο με τον πατέρα της για να 

καταγγείλει τον άνθρωπο που την ξελόγιασε. Η Κουνίτζα τη βοηθάει, αλλά ο 

Ρικάρντο απαρνιέται τον έρωτά του για την κοπέλα και ο Ομπέρτο τον προκαλεί σε 

μάχη (Budden 2001:52-57). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Η Κουνίτζα ζητάει από το Ρικάρντο να επιστρέψει στην πρώτη του αγάπη. Ο 

Ομπέρτο θέλει να μονομαχήσει μαζί του παρά τις διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται να 

παντρευτεί την κόρη του. Σκοτώνεται στη μονομαχία, ο Ρικάρντο εξορίζεται και η 

Λεονόρα καταφεύγει σε μοναστήρι.2 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 17 Νοεμβρίου του 1839 στο θέατρο της Σκάλας του 

Μιλάνο. Η όπερα έχει μεγάλη επιτυχία, οι κριτικές που ακούγονται και γράφονται 

είναι θετικές και ο Βέρντι αρχίζει να γίνεται γνωστός (Δρόσος 1995:52-53). 

 

Un giorno di regno (Μια μέρα Βασιλείας, 1840) 

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα του Βέρντι για κωμική όπερα, γραμμένη 

σε δύο πράξεις.3 Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης όπερας Ομπέρτο, ο 

συνθέτης υπογράφει ένα συμβόλαιο με το Merelli, (διευθυντή της Σκάλας του 

Μιλάνο), για τρεις καινούριες όπερες. Όπως εξιστορεί ο ίδιος ο Βέρντι, ο διευθυντής 

του έχει ζητήσει επειγόντως να γράψει μία κωμική όπερα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Ενώ στην αρχή δέχεται και λαμβάνει το λιμπρέτο, στη συνέχεια ο θάνατος της 

                                                 
2 Wikipedia 07/12/2008 Oberto (opera) http://en.wikipedia.org/wiki/Oberto_(opera)  
3 Wikipedia 07/12/2008, un giorno di regno, http://en.wikipedia.org/wiki/Un_giorno_di_regno  
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πρώτης συζύγου του και των δύο του παιδιών τον αναγκάζουν να ζητήσει από το 

διευθυντή της Σκάλας του Μιλάνο να σπάσουν το συμβόλαιο. Ο τελευταίος δεν 

δέχεταιι κι έτσι ο Βέρντι ολοκληρώνει την όπερα (Budden 2001:71, Batta&Neef 

2005:667).  

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο θεατρικό έργο Le faux Stanislas του  

Γάλλου δραματουργού Alexandre Vincent Pineu-Duval. Από τον ίδιο το Βέρντι 

μαθαίνουμε ότι αρχικό λιμπρέτο, έχει τον τίτλο Il Finto Stanislao και στη συνέχεια 

παίρνει τον τίτλο Un giorno di regno (Budden 2001:71&73). Κατά τους Batta και 

Neef το θεατρικό έργο είναι βασισμένο σε ιστορικό γεγονός. Πρόκειται για τον 

Πολωνικής καταγωγής αριστοκράτη Στανισλάου Λεστσίνσκι, ο οποίος στη συνέχεια 

διατελεί βασιλιάς της Πολωνίας (Batta&Neef 2005:667).  

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Ιταλός Felice Romani αν και πιθανολογείται 

ότι το λιμπρέτο είναι αναθεωρημένο από τον Temistocle Solera (Parker 1994:427). 

To έργο έχει γραφτεί το 1818 για τον Adalbert Gyrowetz με τον τίτλο Il finto 

Stanislao (Roccatagliati 2004:19). Κατά τον Budden, ο Βέρντι δεν είναι καθόλου 

ενθουσιασμένος με τα λιμπρέτι που του δείχνει ο Μιρέλλι, αλλά λόγω επιτακτικής 

ανάγκης διαλέγει το συγκεκριμένο (Budden 2001:71).   

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Ιππότης του Μπελφιόρε, φερόμενος Στανισλάς, βασιλιάς της Πολωνίας, βαρύτονος 

Βαρόνος Κέλμπαρ, κωμικός μπάσος 

Μαρκησία ντελ Πότζιο, νεαρή χήρα και ανιψιά του βαρόνου, σοπράνο 

Τζουλιέτα Κέλμπαρ, κόρη του βαρόνου, μέτζο 

Εντοάρντο ντι Σανβάλ, νεαρός αξιωματικός, τενόρος 

Σινιόρ Λα Ρόκκα, θησαυροφύλακας της Βρετάνης και θείος του Εντοάρντο, κωμικός 

μπάσος 
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Κόμης Ιβρέα, διοικητής της Βρέστης, τενόρος 

Ντελμόντε, υπασπιστής του βασιλιά Στανισλάς, μπάσος 

Βαλέδες και καμαριέρες, υποτελείς του βαρόνου (Batta&Neef 2005:667) 

Η ιστορία διαδραματίζεται κοντά στη Βρέστη, στο κάστρο του Κελμπάρ κατά 

τις αρχές του 18ου αιώνα (Parker 1994:428). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη 

Ο Μπελφιόρε είναι καλεσμένος στο σπίτι του Βαρόνου μεταμορφωμένος ως 

βασιλιάς Στανισλάς. Ο βαρόνος Κέλμπαρ πρόκειται να αρραβωνιάσει την κόρη του 

Τζουλιέτα με το θησαυροφύλακα Λα Ρόκκα. Η ίδια είναι ερωτευμένη με τον ανιψιό 

του Εντουάρντο. Επίσης, η μαρκησία ντελ Πότζιο, χήρα και ανιψιά του βαρόνου είναι 

αρραβωνιασμένη με τον Κόμη Ιβρέα, αλλά είναι ερωτευμένη με τον Μπελφιόρε. Ο 

τελευταίος, φερόμενος ως βασιλιάς προσφέρει στο θησαυροφύλακα προαγωγή καθώς 

και την ευκαιρία να παντρευτεί μία νεαρή χήρα. Ο ίδιος δέχεται την προσφορά, αλλά 

ο βαρόνος τον προκαλεί σε μονομαχία. 4 

Πράξη δεύτερη 

 Ο βαρόνος δεν επιτρέπει το γάμο της Τζουλιέτα με τον Εντουάρντο, καθώς ο 

νέος είναι φτωχός. Ο θησαυροφύλακας αναγκάζεται και προσφέρει ένα από τα 

κάστρα του στον ανιψιό του προκειμένου να αποφύγει τη μονομαχία. Ο Μπελφιόρε 

απαγορεύει το γάμο της μαρκησίας ντελ Πότζιο με τον κόμη Ιβρέα για «κρατικούς 

λόγους» και του ζητάει να τον ακολουθήσει στην Πολωνία. Εκείνη τη στιγμή 

καταφτάνει ένα γράμμα από τον πραγματικό βασιλιά Στανισλάς, όπου απαλλάσσει 

                                                 
4 Wikipedia 07/12/2008, un giorno di regno, http://en.wikipedia.org/wiki/Un_giorno_di_regno  
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τον Μπελφιόρε από την «απάτη». Ο τελευταίος ανακοινώνει το γάμο του Εντουάρντο 

με τη Τζουλιέτα και αγκαλιάζει την αγαπημένη του Μαρκησία (Budden 2001:83-87).  

  

Η πρώτη παράσταση ανεβαίνει στη Σκάλα του Μιλάνο στις 5 Σεπτεμβρίου 

του 1840. Την επόμενη μέρα η όπερα κατεβαίνει, λόγω της αρνητικής κριτικής της. 

Έπειτα από πέντε χρόνια ανεβαίνει ξανά στη Βενετία, γύρω στο 1845-1846 και το 

1849 στο Θέατρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη (Batta&Neef 2005:667). 

 

Nabucco (Ναμπούκο, 1842) 

 Πρόκειται για μία όπερα σε τέσσερα μέρη. Μετά την αποτυχία της κωμικής 

όπερας, ο Βέρντι δεν θέλει να συνθέσει ξανά, αλλά ο Μερέλλι τον πείθει δίνοντάς του 

το λιμπρέτο του έργου, εφόσον το έχει αρνηθεί ο Otto Nicolai (Gosset 1983:200-201). 

Στην Ιταλία κυριαρχούν οι Αυστριακοί πράγμα που μετατρέπει την όπερα του Βέρντι 

σε ύμνο των Ιταλών πατριωτών (Wlaschin 2004:482). Παρόλα αυτά δε δημιουργείται 

πρόβλημα με τη λογοκρισία. Σύμφωνα με τον Δόντα, ο Βέρντι αφιερώνει το έργο 

στην αρχιδούκισσα Αδελαΐδα της αυτοκρατορικής οικογένειας (Δόντας 2006-

2007:55). Κατά τον Kimbell ο Βέρντι προμηνύει την απελευθέρωση της πατρίδας 

εφόσον η όπερα Ναμπούκο είναι κατεξοχήν αντιπροσωπευτική του Ριζορτζιμέντο 

(Kimbell 2004:495).  

Το λιμπρέτο βασίζεται σε δύο λογοτεχνικά πρότυπα. Πρόκειται για το 

μπαλέτο Ναβουχοδονόσορ του Antonio Cortesi και το γαλλικό θεατρικό έργο των 

Auguste Anicent-Bourgeois και Francis Cornue (κείμενο από πρόγραμμα Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής 2006-2007:37).  
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 Λιμπρετίστας του έργου είναι ο Τεμίστοκλε Σολέρα, ο οποίος συνεισφέρει 

στον αγώνα για την απελευθέρωση και μέσα από το λιμπρέτο της Ναμπούκο (Gosset 

1983:202). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:  

Ναμπούκο, βασιλιάς της Βαβυλωνίας, βαρύτονος 

Αμπιγκαΐλλε, σκλάβα που νομίζεται για πρωτότοκη κόρη του Ναμπούκο, σοπράνο 

Φενένα, κόρη του Ναμπούκο, μέτζο-σοπράνο 

Ισμαήλ, ανιψιός του Σεδεκία, βασιλιά της Ιερουσαλήμ, τενόρος 

Ζαχαρίας, Αρχιερέας των Εβραίων, μπάσος 

Άννα, αδελφή του Ζαχαρία, σοπράνο 

Αμπντάλλα, ηλικιωμένος αξιωματικός στην υπηρεσία του βασιλιά της Βαβυλωνίας, 

                                   τενόρος 

Αρχιερέας του Βάαλ, μπάσος 

Λαός, στρατιώτες    

 Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ιερουσαλήμ και τη Βαβυλώνα το 587 π.Χ. 

(Wikipedia5,  κείμενο από πρόγραμμα  Εθνικής Λυρικής Σκηνής 2006-2007:29)  

Σύνοψη 

 Μέρος πρώτο «Ιερουσαλήμ» 

Η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τους Βαβυλώνιους και οι Εβραίοι έχουν 

καταφύγει στο ναό του Σολομώντα να προσευχηθούν. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας κρατάει 

όμηρο τη Φενένα, κόρη του βασιλιά των Βαβυλώνας, Ναμπούκο. Η κοπέλα και ο 

Ισμαήλ, ανιψιός του βασιλιά Σεδεκία είναι ερωτευμένοι από παλαιότερα. Η 

Αμπιγκαΐλε, κόρη του Ναμπούκο, εισβάλλει στο ναό. Ο Ισμαήλ, με τον οποίο είναι 

ερωτευμένη, δε δέχεται να την ακολουθήσει και η ίδια ορκίζεται εκδίκηση. 

                                                 
5 Wikipedia (06/12/2008) Nabucco http://en.wikipedia.org/wiki/Nabucco  
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Καταφτάνει ο Ναμπούκο και ο Ζαχαρίας απειλεί να σκοτώσει τη Φενένα, την οποία 

σώζει ο Ισμαήλ. Οι Βαβυλώνιοι λεηλατούν το ναό και οι Εβραίοι αιχμαλωτίζονται. 

Θεωρούν ότι ο Ισμαήλ πρόδωσε την πατρίδα του (Batta&Neef 2005:668, κείμενο από 

πρόγραμμα  Εθνικής Λυρικής Σκηνής 2006-2007:39). 

 Μέρος δεύτερο «Ο ιερόσυλος» (Δύο σκηνές) 

Η Αμπιγκαΐλε πληροφορείται ότι η Φενένα, που αντικαθιστά τον πατέρα της 

στο θρόνο, όσο ο ίδιος λείπει σε μάχη, έχει αποφασίσει να ελευθερώσει τους 

Ισραηλίτες. Συμμαχεί με τους ιερείς και διαδίδουν το θάνατο του Ναμπούκο. Η 

Φενένα έχει προσηλυτιστεί και είναι πλέον Εβραία. Ο Αμπντάλλα της ανακοινώνει 

ότι οι Ασσύριοι θέλουν την Αμπιγκαΐλε για βασίλισσά τους. Η τελευταία προσπαθεί 

να πάρει με τη βία το στέμμα από τη Φενένα, όταν ο Ναμπούκο εμφανίζεται μπροστά 

τους και απαιτεί από όλους να τον αποκαλούν θεό. Τον χτυπάει ένας κεραυνός και 

του ρίχνει το στέμμα (Budden 2001:102-105). 

 Μέρος τρίτο «Η προφητεία» (Δύο σκηνές) 

Η Αμπιγκαΐλε παραπλανεί το Ναμπούκο και υπογράφει τη διαταγή εκτέλεσης 

των Εβραίων. Αφού συνειδητοποιεί ότι και η κόρη του πρόκειται να θανατωθεί, 

υπενθυμίζει στην Αμπιγκαΐλε την καταγωγή της, ενώ η ίδια καταστρέφει τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ζαχαρίας προφητεύει και ανακοινώνει στους Εβραίους ότι η 

Βαβυλώνα θα καταστραφεί στο μέλλον (Budden 2001:105-106, Parker 1994:545). 

 Μέρος τέταρτο «Το κατεστραμμένο είδωλο (Δύο σκηνές) 

Η Φενένα οδηγείται προς το μέρος της εκτέλεσης της. Ο Ναμπούκο, 

προσεύχεται στο Θεό του Ισραήλ, βρίσκει τη λογική του και ζητάει από μερικούς 

αξιωματικούς του να σώσουν την κόρη του. Καθώς φτάνουν στο μέρος της εκτέλεσης, 

ανακοινώνει ότι έχει αλλάξει θρησκεία και αναλαμβάνει ξανά τη βασιλεία. Διατάζει 

να καταστραφεί το είδωλο του Βάαλ που βρίσκεται εκεί κοντά, αλλά καταρρέει μόνο 
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του. Η Αμπιγκαΐλε που ήδη έχει δηλητηριαστεί καταφτάνει ζητώντας συγχώρεση, 

λίγο πριν πεθάνει. Στο μέρος του κατεστραμμένου ειδώλου πρόκειται να χτιστεί ένας 

ναός προς τιμή του Ιεχωβά (Batta&Neef 2005:668, Parker 1994:545-546). 

  

Η πρώτη παρουσίαση της όπερας γίνεται στις 9 Μαρτίου του 1842 στο θέατρο 

της Σκάλας του Μιλάνο. Η παράσταση έχει μεγάλη επιτυχία με τους Ιταλούς να 

ζητούν να ξανακουστεί το τελικό χορωδιακό, παρόλο που αυστριακός νόμος 

απαγορεύει τις επαναλήψεις προς αποφυγή εξεγέρσεων (Δόντας 2006/07:53). Εκείνη 

τη νύχτα χρειάζεται να μεσολαβήσει η αυστριακή αστυνομία και ο Αυστριακός 

διοικητής απαγορεύει το χορωδιακό. Παρόλα αυτά ο θρίαμβος είναι μεγάλος και η 

όπερα παρουσιάζεται 57 φορές (Berger 2002:30, Δρόσος 1995:65, Parker 1994:544). 

 

I Lombardi alla prima crociata (Οι Λομβαρδοί στην πρώτη Σταυριοφορία 1843) 

Πρόκειται για την τέταρτη όπερα του Βέρντι, για τη δημιουργία της οποίας 

δεν έχουν σωθεί αρκετές πληροφορίες (Parker 1994:1313). Με αυτήν του την όπερα 

«ο Βέρντι μεταβάλλεται ξαφνικά σε κήρυκα του απελευθερωτικού αγώνα και στην 

"εθνική ελπίδα" της ιταλικής μουσικής». 6  Το Μιλάνο βρίσκεται υπό Αυστριακή 

κυριαρχία. Έτσι, με το έργο το κοινό ταυτίζεται με τους Λομβαρδούς και αποκτά 

αίσθημα ανεξαρτησίας και πατριωτικού ενθουσιασμού (Kerman 1994:299, 

Batta&Neef 2005:673). 

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο ομώνυμο επικό ποίημα του «Μιλανέζου 

φιλοπάτριδα ποιητή» Tommaso Grossi είκοσι χρόνια νωρίτερα. Ο λιμπρετίστας, 

                                                 
6 Bibliopolio.gr (21/08/2009) Giuseppe Verdi:οι Λομβαρδοί στην πρώτη Σταυροφορία, 
http://www.bibliopolio.gr/giuseppe-verdi-
%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%AF-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%C
E%B1-p-164215.html   
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εκτός του ότι ετοιμάζει το κείμενο σε μία νύχτα, δεν μπορεί ούτε να επιλέξει κάποια 

επεισόδια, ούτε να εντρυφήσει σε εκτενείς αφηγήσεις (Kerman 1994:299-300). Η 

μόνη αλλαγή που γίνεται είναι ότι μετατραπέται το Ave Maria σε Salve Maria (Jensen 

2004:262). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Temistocle Solera. Σύμφωνα με το Δρόσο, ο 

Σολέρα παίρνει την ευθύνη του κειμένου του, ύστερα από επιστολή του Καρδινάλιο 

Γκαίνσρουκ στο διευθυντή της αστυνομίας του Μιλάνο (Wlaschin 2004:386&Δρόσος 

1995:69-70).  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής7: 

Αρβίνο, γιος του Άρχοντα Φόλκο, τενόρος 

Παγκάνο/Χέρμιτ, γιος του Άρχοντα Φόλκο, μπάσος 

Βικλίντα, σύζυγος του Αρβίνο, σοπράνο 

Τζιζέλντα, κόρη του Αρβίνο, σοπράνο 

Ορόντε, γιος του Ατσιάνο, τενόρος  

Ατσιάνο, κυβερνήτης της Αντιόχειας, τενόρος 

Σοφία, γυναίκα του Ατσιάνο, σοπράνο 

Πύρρο, ακόλουθος του Αρβίνο, μπάσος 

Ηγούμενος από το Μιλάνο, τενόρος 

Κάτοικοι του Μιλάνο, φύλακες του παλατιού, σταυροφόροι, οδοιπόροι, μοναχές, 

γυναίκες του χαρεμιού, πολεμιστές   

 Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μιλάνο, την Αντιόχεια και την Ιερουσαλήμ 

κατά την εποχή 1096-7 (Budden 2001:114). 

 

 

                                                 
7 Wikipedia (07/12/2008) I Lombardi alla prima crociata, 
http://en.wikipedia.org/wiki/I_Lombardi_alla_prima_crociata  
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Σύνοψη 

 Πράξη πρώτη «Η Βεντέτα» (Δύο σκηνές) 

Ο Παγκάνο επιστρέφει έπειτα από 18 χρόνια στον αδερφό του Αρβίνο που 

έχει παντρευτεί τη γυναίκα με την οποία ήταν και ο ίδιος ερωτευμένος. Ο Αρβίνο 

πρόκειται να είναι επικεφαλής των σταυροφόρων. Ο Παγκάνο ομολογεί τον έρωτα 

του για τη Βικλίντα και οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι θα τον βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσει τον αδερφό του. Η Βικλίντα αποσύρεται στο δωμάτιο της. Ο Παγκάνο 

εισβάλλει με ένα στιλέτο και σέρνει βίαια τη γυναίκα προς το μέρος του. Ο ίδιος και 

οι συνεργοί του συλλαμβάνονται και συνειδητοποιεί ότι από λάθος του σκότωσε τον 

πατέρα του αντί του αδελφού. Προσπαθεί ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει και 

εκδιώκεται (Parker 1994:1314, Budden 2001:121-122). 

 Πράξη δεύτερη «Ο άνθρωπος στη σπηλιά» (Τρεις σκηνές) 

Οι Σταυροφόροι πολιορκούν την Αντιόχεια και ο Ατσιάνο συμμαχεί με τα 

αραβικά βασίλεια. Ο Ορόντε είναι ερωτευμένος με τη Γκιζέλντα, η οποία έχει 

κρατηθεί αιχμάλωτη στο χαρέμι. Ο Παγκάνο έχει γίνει ερημίτης και ο Πύρρο, χωρίς 

να τον αναγνωρίσει, του προτείνει να εξιλεωθεί από τις αμαρτίες του, βοηθώντας 

τους Σταυροφόρους. Ο Αρβίνος πληροφορεί τον ερημίτη για την αρπαγή και την 

αιχμαλωσία της κόρης του και εκείνος υπόσχεται να τον βοηθήσει να την ξαναβρεί  

(Budden 1994:123-127, Batta&Neef 2005:672). Οι Σταυροφόροι καταφέρνουν να 

εισβάλλουν στην πόλη και σκοτώνουν τον Ατσιάνο και τον Ορόντε. Η Γκιζέλντα 

κατηγορεί τον πατέρα της και αυτός απειλεί να τη σκοτώσει. Ο ερημίτης και η Σοφία 

τον εμποδίζουν.8 

  

 

                                                 
8 Wikipedia (07/12/2008) I Lombardi alla prima crociata, 
http://en.wikipedia.org/wiki/I_Lombardi_alla_prima_crociata 
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Πράξη τρίτη «Ο προσηλυτισμός» (Τρεις σκηνές) 

Οι Σταυροφόροι και οι οδοιπόροι βρίσκονται στην κοιλάδα του Ιεοσοφάτ. Ο 

Ορόντε είναι ζωντανός και μαζί με την αγαπημένη του αποφασίζουν να απαρνηθούν 

τις πατρίδες τους. Ο Αρβίνο καταριέται την κόρη του και ορκίζεται να σκοτώσει τον 

Παγκάνο όταν πληροφορείται ότι βρίσκεται κοντά στο στρατόπεδο τους. Η Γκιζέλντα 

βοηθάει τον πληγωμένο Ορόντε και ο Παγκάνο φέρνει αγιασμένο νερό για τη 

βάπτισή του (Parker 1994:1314, Budden 2001:130, Batta&Neef 2005:673). 

 Πράξη τέταρτη «Ο Πανάγιος Τάφος» (Τρεις σκηνές) 

Η Γκιζέλντα έχει ήδη μεταφερθεί πίσω στον πατέρα της και βλέπει σε όραμα 

στον ύπνο της τον Ορόντε να την πληροφορεί ότι στην Σιλοίμ υπάρχει νερό. Η 

κοπέλα ανακοινώνει στον Αρβίνο και τον Παγκάνο το μήνυμά της. Οι Λομβαρδοί 

ξεδιψούν και συνεχίζουν τη μάχη προς την Ιερουσαλήμ. Ο Παγκάνο είναι βαριά 

τραυματισμένος και μεταφέρεται στη σκηνή. Λίγο πριν πεθάνει φανερώνει την 

πραγματική του ταυτότητα, εξιλεωμένος πλέον από το φόνο που είχε διαπράξει. 

Τελευταία του επιθυμία είναι να δει την Ιερουσαλήμ και έτσι φανερώνονται τα τείχη 

και οι πύργοι της Αγίας Πόλης (Budden 2001:131-134, Parker 1994:1314-1315, 

Batta&Neef 2005:673).    

 Η πρεμιέρα δίνεται στη Σκάλα του Μιλάνο στις 11 Φεβρουαρίου 1843 με 

μεγάλη επιτυχία. Είναι η πρώτη όπερα του Βέρντι που ανεβαίνει στην Αμερική, στη 

Νέα Υόρκη το 1847 (Δρόσος 1995:69, Kerman 1994:298-299). 

  

Ernani (Ερνάνης 1844) 

 Πρόκειται για την πέμπτη του όπερα που τον κάνει παγκοσμίως γνωστό και η 

πρώτη που μεταφράζεται στα αγγλικά. Είναι το πρώτο έργο που γράφει για το θέατρο 

Φενίτσε. Στην αρχή αποφασίζεται να ανεβεί η όπερα Cromwell, αλλά ο ίδιος ο Βέρντι 
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ζητάει να συνθέσει τον Ερνάνη, μία όπερα σε τέσσερα μέρη (Grout 1998:420, Phillip 

1983:413, Budden 2001:171). Η Ιταλία βρίσκεται υπό την Αυστριακή Αυτοκρατορία 

και η λογοκρισία είναι πολύ έντονη. Το σενάριο του έργου μιλάει για συνομωσία 

απέναντι στο βασιλιά. Έτσι, ο συνθέτης και ο λιμπρετίστας απευθύνονται στις 

αυστριακές αρχές να ζητήσουν έγκριση, η οποία δίνεται ύστερα από κάποιες αλλαγές 

που υφίσταται το κείμενο. (Δρόσος 1995:74)  

Λογοτεχνικό πρότυπο για τον Ερνάνη είναι το θεατρικό έργο του Βίκτορα 

Ουγκώ Hernani, το οποίο έχει γραφεί στο Παρίσι το 1830 έχοντας μεγάλη επιτυχία 

καθώς διακυρήττει τον Ρομαντισμό και τον Φιλελευθερισμό της Λογοτεχνίας 

(Budden 2001:142). Πρόκειται για ένα κείμενο που θέλει να μελοποιήσει ο ίδιος ο 

συνθέτης από την πρώτη στιγμή γι’αυτό και ζητάει από τον λιμπρετίστα να κάνει 

αλλαγές προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με τη λογοκρισία (Parker 1994:70). 

Ο συγγραφέας, θεωρώντας ότι παραποιείται το έργο του, απαιτεί να μετονομαστεί η 

όπερα σε Il proscrito (ο επικηρυγμένος). Το 1846 ο Ουγκώ δίνει την άδεια και έτσι η 

όπερα είναι γνωστή με την αρχική του ονομασία, Ερνάνης (Δρόσος 1995:76). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave. Ξεκινάει την 

καριέρα του στην όπερα με τον Ερνάνη, καθώς έως τότε έχει υπάρξει διευθυντής 

σκηνής. Επειδή γνωρίζει καλά τις μουσικές φόρμες και κατέχει την αίσθηση της 

σκηνής, ο Βέρντι δέχεται να συνεργαστεί μαζί του, παρά την απειρία του. Η 

συνεργασία του με το συνθέτη συνεχίζεται για άλλα εννιά λιμπρέτι (Solinas 

2004:185&262, Budden 2001:140). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:  

Ερνάνης, ο ληστής, τενόρος 

Δον Κάρλος, αργότερα Κάρολος V, Άγιος Ρωμαϊκός Αυτοκράτορας, βαρύτονος 

Δον Ρουύ Γκόμεθ ντε Σίλβα, Ισπανός μεγιστάνας, μπάσος 
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Ελβίρα, ανιψιά του και μνηστή του, σοπράνο 

Τζοβάννα, η παραμάνα της, σοπράνο 

Δον Ρικάρντο, υπασπιστής του βασιλιά, τενόρος 

Ιάγος, υπασπιστής του Σίλβα, μπάσος 

Ληστές και αντάρτες από τα βουνά 

Ιππότες και μέλη του οίκου Σίλβα 

Καμαριέρες της Ελβίρας 

Ιππότες του βασιλιά 

Ισπανοί και Γερμανοί ευγενείς 

Κυράδες, ακόλουθοι, Γερμανοί στρατιώτες 

Η ιστορία διαδραματίζεται στα Πυρηναία, στην Αιξ-λα-Σαπέλ και τη 

Σαραγόσα, το 1519 μ.Χ. (Batta&Neef 2005:674). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη «Ο ληστής» 

Ο Ερνάνης έχει στραφεί στην παρανομία, γιατί έχει ορκιστεί να πάρει 

εκδίκηση για τον πατέρα του. Είναι ερωτευμένος με την Ελβίρα, η οποία πρόκειται να 

παντρευτεί τον θείο και κηδεμόνα της Δον Ρουί Γκόμες ντε Σίλβα. Ερωτευμένος με 

την κοπέλα είναι και ο βασιλιάς της Ισπανίας Δον Κάρλος, ο οποίος αποφασίζει να 

την απαγάγει. Η Ελβίρα τον απωθεί και ο βασιλιάς έρχεται αντιμέτωπος με τον 

Ερνάνη. Ο Σίλβα τους ανακαλύπτει και θέλει να τους τιμωρήσει. Ο βασιλιάς 

ανακαλύπτει την ταυτότητα του Ερνάνη, αλλά εκείνος ξεφεύγει με τη βοήθεια της 

Ελβίρας (Budden 2001:149-155). 
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Πράξη δεύτερη «Ο φιλοξενούμενος»9 

Ο Ερνάνης θεωρείται νεκρός. Ως προσκυνητής ζητάει καταφύγιο στο Σίλβα, ο 

οποίος πρόκειται να παντρευτεί την Ελβίρα. Ο άντρας αποκαλύπτει την ταυτότητά 

του στην αγαπημένη του. Ο Σίλβα ανακαλύπτει το ζευγάρι, αλλά κρατάει την 

υπόσχεσή του και όταν ο βασιλιάς καταφτάνει δεν τον παραδίδει, ακόμα και όταν ο 

Δον Κάρλος κρατάει ως όμηρο την Ελβίρα. Ο Ερνάνης αρνείται να έρθει σε 

μονομαχία με το σωτήρα του, αλλά θα τον βοηθήσει να βρει την κοπέλα και του 

ορκίζεται αιώνια χάρη. 

Πράξη τρίτη «Μεγαλοψυχία» 

Ο Δον Κάρλος περιμένει τα αποτελέσματα από τις εκλογές για το θρόνο της 

νέας Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ερνάνης και ο Σίλβα ρίχνουν κλήρο για το 

ποιος θα τον σκοτώσει. Ο Ερνάνης νικάει, αλλά ο Δον Κάρλος τον καταλαβαίνει. 

Ακούγονται τρεις κανονιές που σημαίνουν την εκλογή του βασιλιά και έτσι δίνει 

χάρη στον νέο και τον αφήνει ελεύθερο. Ο Ερνάνης και η Ελβίρα πρόκειται να 

παντρευτούν (Parker 1994:72). 

Πράξη τέταρτη «Η μάσκα» 

Η Ελβίρα και ο Ερνάνης ετοιμάζουν το γάμο τους. Ξαφνικά, εμφανίζεται ο 

Σίλβα και απαιτεί τη ζωή του άντρα εφόσον του χρωστάει αίωνια χάρη. Παρά τις 

ικεσίες της Ελβίρας, είναι ανένδοτος. Ο Ερνάνης αυτοκτονεί και η κοπέλα 

λιποθυμάει (Parker 1994:72). 

  

Η πρεμιέρα της όπερας δίνεται στις 9 Μαρτίου 1844 στο θέατρο Φενίτσε της 

Βενετίας. Η παράσταση έχει μεγάλη επιτυχία, αν και το έργο δεν είναι καλά 

προετοιμασμένο, καθώς και ο τενόρος Γκουάσκο και η σοπράνο Λέβε δεν έχουν 

                                                 
9 Wikipedia, (07/12/2008), Ernani, http://en.wikipedia.org/wiki/Ernani  
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δώσει καλές ερμηνείες. Ο Ερνάνης, όμως, συγκεντρώνει πολύ καλές κριτικές, αρέσει 

στο κοινό του και έτσι ο Βέρντι αποκτά εθνική και διεθνή φήμη (Δρόσος 1995:74&75, 

Solinas 2004:185). 

 

I due Foscari (Οι δύο Φoσκάρι, 1844) 

Μετά την επιτυχημένη όπερα του Ερνάνη, ο Βέρντι υπογράφει συμβόλαιο με 

το Θέατρο Αρτζεντίνα της Ρώμης για μία καινούρια παράσταση. Αρχικά ο συνθέτης 

θέλει να συνθέσει την όπερα Lorenzino de’ Medici, η οποία, όμως, απορρίπτεται από 

τη ρωμαϊκή λογοκρισία και έτσι καταλήγουν στη συγκεκριμένη όπερα. Πρόκειται για 

μία λυρική τραγωδία σε τρεις πράξεις (Budden 2001:175, Parker 1994:1264). Ο 

ρόλος του Δόγη θεωρείται σημαντικός και χαρακτηριστικός, λόγω της σκληρότητας 

και της ακεραιότητας που δείχνει ως άρχοντας ακόμα και απέναντι στον ίδιο του το 

γιο (Batta&Neef 2005:677). Σύμφωνα με τον Wlaschmin είναι από τις λίγες όπερες 

που στο τέλος νικάει ο «κακός» της υπόθεσης (Wlaschin 2004:202). 

 Λογοτεχνικό πρότυπο είναι το θεατρικό έργο του Λόρδου Βύρωνα The two 

Foscari. Το θεατρικό κείμενο είναι γραμμένο σε πέντε πράξεις, οι οποίες 

μετατρέπονται στο λιμπρέτο σε τρεις (Batta&Neef 2005:676, Budden 2001:178). 

 Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Ιταλός λιμπρετίστας Franscesco Maria 

Piave10. 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Φραντσέσκο Φοσκάρι, δόγης της Βενετίας, βαρύτονος 

Τζάκοπο Φοσκάρι, γιος του, τενόρος 

Λουκρέτσια Κονταρίνι, γυναίκα του Τζάκοπο, σοπράνο 

Τζάκοπο Λορεντάνο, μέλος του Συμβουλίου των Δέκα, μπάσος 

                                                 
10 Wikipedia  (07/12/2008) I due Foscari, http://en.wikipedia.org/wiki/I_due_Foscari  
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Μπαρμπαρίγκο, γερουσιαστής, τενόρος 

Πιζάνα, φίλη και έμπιστη της Λουκρέτσια, σοπράνο 

Αξιωματούχος του Συμβουλίου των Δέκα, τενόρος 

Υπηρέτης του δόγη, μπάσος 

Μέλη του Συμβουλίου των Δέκα και της Γερουσίας, καμαριέρες της Λουκρέτσια, 

γυναίκες της Βενετίας, όχλος, μορφές με μάσκες.  

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βενετία το 1457 μ.Χ.(Batta&Neef 2005:676). 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Τέσσερις σκηνές) 

Το Συμβούλιο των Δέκα και τα μέλη της Γερουσίας βρίσκονται στην αίθουσα 

και αποφασίζουν ότι ο Τζάκοπο είναι ένοχος και πρέπει να εξοριστεί. Η Λουκρέτσια 

παρακαλάει τον Δόγη να σώσει τον σύζυγο της. Ο Δόγης είναι απογοητευμένος διότι 

δεν κατάφερε να σώσει το γιο του και να αλλάξει την απόφαση του Συμβουλίου 

(Parker 1994:1265, Batta&Neef 2005:676). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Η Λουκρέτσια επισκέπτεται τον Τζάκοπο στη φυλακή και τον διαβεβαιώνει 

ότι δεν πρόκειται να εκτελεστεί, αλλά να εξοριστεί. Ο πατέρας του, ως Δόγης της 

Βενετίας, αναγκάζεται να διαβάσει την ετυμηγορία του Συμβουλίου επίσημα. Η ποινή 

επικυρώνεται και ο Τζάκοπο πρέπει να εκδιωχθεί άμεσα. Η Λουκρέτσια εμφανίζεται 

στην αίθουσα μαζί με τα δύο της παιδιά, αλλά ο Λορεντάνο επιμένει στην απόφαση 

τους (Budden 2001:189-194). 

Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές) 

Ο Λορεντάνο και ο Μπαρμπαρίγο περιμένουν τη γαλέρα που θα πάρει τον 

Τζάκοπο. Ο νέος αποχαιρετά τη γυναίκα του. Ο Μπαρμπαρίγο δείχνει ένα στοιχείο 

που αποτελεί την αθωότητα του Τζάκοπο στο Δόγη. Η Λουκρέτσια ανακοινώνει το 
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θάνατο του συζύγου της, λόγω της στεναχώριας του. Την ίδια ώρα το Συμβούλιο των 

Δέκα αναγκάζει το Δόγη να αποσυρθεί από το αξίωμα του λόγω ηλικίας. Καθώς 

ακούγονται οι καμπάνες του Σαν Μάρκο υποδηλώνοντας την εκλογή νέου Δόγη, ο 

άντρας δεν αντέχει και πεθαίνει. Ο Λορεντάνο έχει πάρει την εκδίκηση του.11 

   

Η πρεμιέρα ανεβαίνει στις 3 Νοεμβρίου το 1844 στο Θέατρο Αρτζεντίνα της 

Ρώμης. Η επιτυχία δεν είναι η προσδοκώμενη. Ο άσχημος καιρός και οι καταιγίδες, η 

αυξημένη τιμή των εισιτηρίων καθώς και η μέτρια απόδοση των τραγουδιστών δεν 

ικανοποιούν τον Βέρντι. Την δεύτερη, όμως, μέρα η παράσταση πηγαίνει πολύ 

καλύτερα και ο τύπος γράφει αξιόλογα σχόλια (Δρόσος 1995:81-82, Budden 

2001:179). 

 

Giovanna d’Arco (Ιωάννα της Λωραίνης 1845) 

 Πρόκειται για μια όπερα με πρόλογο και τρεις πράξεις την οποία ο Βέρντι 

συνθέτει για το θέατρο του Μιλάνο (Batta&Neef 2005:679). Ο Δρόσος αναφέρει ότι 

η εκκλησία δεν έχει δεχτεί στο πάνθεο των αγίων της την Ιωάννα της Λωραίνης, 

οπότε πρόκειται για ένα πρόσωπο αιρετικό. Ο Βέρντι, όμως, δεν πτοείται και 

ανεβάζει το πρωτοποριακό του έργο του δίχως να αλλάξει τίποτα στο λιμπρέτο του. 

(Δρόσος 1994:85-86) 

Το λιμπρέτο βασίζεται στο θεατρικό έργο του Friederich Schiller Die 

Jungfrau von Orleans. Ο λιμπρετίστας κρατάει πέντε ρόλους, τρεις κύριους και δύο 

δευτερεύοντες. Αν και στο θεατρικό έργο οι υπερφυσικές δυνάμεις φαίνονται 

παράξενες, στο λιμπρέτο ακούγονται όλα απολύτως φυσιολογικά (Batta&Neef 

2005:678-679). 

                                                 
11 Wikipedia, (07/12/2008), I due Foscari, http://en.wikipedia.org/wiki/I_due_Foscari  
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Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Temistocle Solera, ο οποίος αρνείται 

ενωπίον του εκδότη του Βέρντι ότι το κείμενο είναι βασισμένο στο έργο του 

Γερμανού συγγραφέα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «ένα εντελώς πρωτότυπο 

ιταλικό δράμα»12 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Κάρολος Ζ’, βασιλιάς της Γαλλίας, τενόρος 

Τζιάκομο, ένας βοσκός του Ντομ-Ρεμί, βαρύτονος 

Ιωάννα, η κόρη του, σοπράνο 

Ντελίλ, αξιωματικός του βασιλιά, τενόρος 

Ταλμπότ, διοικητής του αγγλικού στρατού, μπάσος 

Αξιωματικοί του βασιλιά, χωρικοί, λαός της Ρεν, Γάλλοι στρατιώτες, Άγγλοι 

στρατιώτες, καλά πνεύματα, κακά πνεύματα, ευγενείς της χώρας, κήρυκες, υπηρέτες, 

νεαρά κορίτσια, τελετάρχες, ιππότες και κυρίες, δικαστές, αντιπρόσωποι και 

ακόλουθοι. 

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Ντομ-Ρεμύ και Ρεν στη Ρουέν το 1429 (Parker 

1994:429). 

 

Σύνοψη  

Πρόλογος (Δύο σκηνές) 

Ο Κάρολος έχει εκδιωχθεί από το θρόνο και οι εισβολείς πρόκειται να 

εισβάλλουν στην Ορλεάνη. Στον ύπνο του εμφανίζεται η Παρθένος Μαρία, 

ζωγραφισμένη στον κορμό μιας βελανιδιάς σε ένα δάσος, ζητώντας του να αφήσει το 

σπαθί του και την περικεφαλαία του σε εκείνη. Ο Κάρολος φτάνει στο δάσος όπου 

πρέπει να αφήσει την πανοπλία και το σπαθί του και βρίσκει την Ιωάννα να κοιμάται. 

                                                 
12 Wikipedia (07/12/2008), Giovanna d’ Arco, http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanna_d%27Arco  
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Ο Τζιάκομο τους ακούει να συζητάνε και πιστεύει πως η κόρη του έχει επικαλεστεί 

το Σατανά να κάνει το βασιλιά να την ερωτευτεί και την καταριέται (Budden 

2001:209-213). 

 Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Οι Άγγλοι πιστεύουν ότι η Ιωάννα έχει υπερφυσικές δυνάμεις. Ο Τζιάκομο 

ακούει ότι πρόκειται να φυλακίσουν την κόρη του και καταριέται το βασιλιά Κάρολο 

(Parker 1994:429). Οι Γάλλοι με την Ιωάννα νικούν τους Άγγλους. Ο Κάρολος τη 

μέρα της στέψης του εξομολογείται τον έρωτα του στην κοπέλα. Η ίδια τον 

απαρνείται εξαιτίας των φωνών που είχε ακούσει στο όνειρο της.13 

 Πράξη δεύτερη  

Ο Τζάκομο αποκαλεί δημοσίως την κόρη του δαιμονισμένη και το βασιλιά 

ιερόσυλο. Η Ιωάννα εκδιώκεται από το λαό και παραδίδεται στους Άγγλους από τον 

πατέρα της (Batta&Neef 2005:678). 

 Πράξη τρίτη  

Οι Γάλλοι βρίσκονται ξανά στη μάχη με τους Άγγλους. Ο Τζάκομο 

συνειδητοποιώντας  την αθωότητα της κόρης του την ελευθερώνει. Η Ιωάννα βοηθάει 

τους Γάλλους να νικήσουν, αλλά πληγώνεται βαριά. Λίγο πριν πεθάνει αποχαιρετά 

τον πατέρα της και το βασιλιά, έτοιμη πια για τον Παράδεισο (Parker 1994:430).   

  

Η πρεμιέρα δίνεται στις 15 Φεβρουαρίου 1845 στη Σκάλα του Μιλάνο με 

μεγάλη επιτυχία. Οι διαφωνίες, όμως, που έχει ο Verdi με την παραγωγή του θεάτρου 

και τον Μερέλλι τους εμποδίζουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για περίπου 

είκοσι χρόνια (Δρόσος 1995:86, Parker 1994:429). 

 

                                                 
13 Wikipedia, (07/12/2008), Giovanna d’ Arco, http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanna_d%27Arco  
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Alzira (Αλζίρα 1845) 

 Πρόκειται για μια όπερα με πρόλογο και δύο πράξεις. Είναι από τις λιγότερο 

γνωστές όπερες του Βέρντι και δεν παρουσιάζει πολλά δραματικά στοιχεία. Οι 

κριτικές την κατατάσσουν στις όπερες με μικρό ενδιαφέρον, ενώ ο ίδιος ο Βέρντι την 

αποκαλεί «κακή όπερα» (Δρόσος 1995:92, Batta&Neef 2005:681, Budden 2001:226). 

 Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βολτέρου, Alzire, ou Les 

Américains (Αλζίρα ή οι Αμερικανοί). Είναι ένα παράξενο έργο, στο οποίο «ο 

συγγραφέας προάγει τις αγαπημένες του ιδέες και μεταφέρει στους αναγνώστες το 

σκεπτικισμό του για την αληθινή φύση της θρησκείας» (Batta&Neef 2005:681). 

 Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Salvatore Cammarano, ένας «παραγωγικός 

Ιταλός λιμπρετίστας και θεατρικός συγγραφέας»,14 μόνιμος ποιητής του θεάτρου Σαν 

Κάρλο. Έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά στην όπερα τόσο από την πρακτική όσο 

και από την καλλιτεχνική πλευρά (Parker 1994:80). Σύμφωνα με τον Budden, η 

συνεργασία με το συγκεκριμένο λιμπρετίστα είναι ένας λόγος που ο Βέρντι δέχεται 

να υπογράψει συμβόλαιο με το Θέατρο Σαν Κάρλο (Budden 2001:227). Του έχει 

τόσο πολλή εμπιστοσύνη που σπάνια επεμβαίνει στη συγγραφή του λιμπρέτου, 

αντίθετα με τη συνήθειά του (Parker 1994:101). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Αλβάρο, κυβερνήτης του Περού, μπάσος 

Γκούσμαν, γιος του και διάδοχος του, βαρύτονος 

Οβάντο, Ισπανός αξιωματικός, τενόρος 

Τσαμόρο, φύλαρχος Περουβιανών, τενόρος 

Αταλίμπα, φύλαρχος Περουβιανών, μπάσος 

Αλζίρα, κόρη του Αταλίμπα, σοπράνο 

                                                 
14 Wikipedia, (07/12/2008), Salvadore Cammarano, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Salvadore_Cammarano  
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Τσούμα, η αδελφή της, μέτζο 

Οτούμπο, πολεμιστής των Ίνκας, τενόρος 

Ισπανοί αξιωματικοί και στρατιώτες, Ίνκας, υπηρέτριες του κυβερνήτη 

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Περού στα μέσα του 16ου αιώνα (Batta&Neef 

2005:680). 

 

Σύνοψη  

Πρόλογος «Ο φυλακισμένος» 

Μία Αμερικανική φυλή με επικεφαλής τον Οτούμπο, έχει αιχμαλωτίσει τον 

Αλβάρο. Ο Τσαμόρο, ο φύλαρχός τους που νόμιζαν για νεκρό, ελευθερώνει τον 

αιχμάλωτο και τον αφήνει να γυρίσει πίσω στο λαό του. Η αγαπημένη του Αλζίρα 

έχει φυλακιστεί στη Λίμα μαζί με τον πατέρα της και ο Τσαμάρο ορκίζεται ότι θα 

τους ελευθερώσει (Parker 1994:101). 

Πράξη πρώτη «Ζωή για ζωή» (Δύο σκηνές) 

Ο Γκουσμάνο, που έχει αναλάβει την κυβέρνηση από τον πατέρα του, 

ελευθερώνει τον αιχμάλωτο Αταλίμπα, για να συνάψει ειρήνη με τους Ίνκας. Είναι 

ερωτευμένος με την Αλζίρα και όταν ο Τσαμόρο εμφανίζεται στο δωμάτιο της 

κοπέλας, εκείνος διατάζει τη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Έπειτα από παρέμβαση 

αφήνεται ελεύθερος, αλλά ο Γκουσμάνο τον προειδοποιεί ότι θα πολεμήσουν στη 

μάχη.15 

Πράξη δεύτερη «Η εκδίκηση ενός Άγριου» (Τρεις σκηνές) 

Ο Τσαμόρο, μετά την ήττα των Ίνκας βρίσκεται αιχμάλωτος και πρόκειται να 

εκτελεστεί. Η Αλζίρα δέχεται να παντρευτεί τον Γκουσμάνο προκειμένου να γλιτώσει 

ο αγαπημένος της. Ο Τσαμόρο ορκίζεται εκδίκηση και επιτίθεται στον Γκουσμάνο, 

                                                 
15 Wikipedia, 07/12/2008, Alzira (opera), http://en.wikipedia.org/wiki/Alzira_(opera)      
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πληγώνοντας τον θανάσιμα. Ο τελευταίος καταλαβαίνει το λάθος του και τους 

εύχεται να ζήσουν αγαπημένοι (Parker 1994:102, Budden 2001:237,239,241). 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 12 Αυγούστου 1845 στο Σαν Κάρλο της Νάπολης με 

επιτυχία ανάλογα με αυτή του Ερνάνη, σύμφωνα με γράμμα του Βέρντι. Παρά τις 

επιδοκιμασίες, όμως, ο ενθουσιασμός του κοινού μειώνεται με αποτέλεσμα η Αλζίρα 

να αποσυρθεί από το ρεπερτόριο (Δρόσος 1995:92, Βatta&Neef 2005:681). 

 

Attila (Αττίλας, 1846) 

Πρόκειται για ένα λυρικό δράμα με πρόλογο και τρεις πράξεις. Την περίοδο 

της αυστριακής Ιταλίας ο Αττίλας έχει πολιτικό μήνυμα. Οι πατριωτικές του ιδέες 

ενθουσιάζουν το κοινό, που βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Αψβούργων (Δρόσος 

1995:94, Batta&Neef 2005:683, Parker 1994:239).  

Λογοτεχνικό πρότυπο του λιμπρέτου είναι το έργο του Zacharias Werner 

Attila, König der Hunnen, γραμμένο την εποχή του Ρομαντισμού. Επειδή ο Βέρντι 

δεν γνωρίζει γερμανικά, η μετάφραση γίνεται από την Mme de Staëls (Rosseli 

2000:43, Parker 1994:239). Ο Αττίλας είναι υπαρκτό πρόσωπο και πρόκειται για το 

βασιλιά των Ούννων κατά την περίοδο «των μεταναστεύσεων των φυλών». Στην 

Ιταλία επιτίθεται το 452 μ.Χ και επιφέρνρι καταστροφές στην Ακυληία (Batta&Neef 

2005:683).  

Λιμπρετίστας του Αττίλα είναι ο Temistocle Solera. Πριν ολοκληρώσει την 

τέταρτη πράξη ο Σολέρα φεύγει στην Ισπανία και έτσι ο Βέρντι αναθέτει τη 

συγγραφή της τέταρτης πράξης στον Francesco Maria Piave (Parker 1994:239, 

Δρόσος 1995:93-94). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 
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Αττίλας, βασιλιάς των Ούννων, μπάσος 

Έτζιο, Ρωμαίος στρατηγός, βαρύτονος 

Ονταμπέλλα, κόρη του άρχοντα της Ακυληίας, σοπράνο 

Φορέστο, ένας ιππότης της Ακυληίας, τενόρος 

Ουλντίνο, νεαρός Βρετόνος, σκλάβος του Αττίλα, τενόρος 

Λεόνε, γέρος Ρωμαίος, μπάσος 

Πρωτεργάτες, βασιλείς και στρατιώτες, Ούννοι, Γεπίδες, Οστρογότθοι, Ερούλοι, 

Θουρίγγιοι, Κουάδοι, Δρυίδες, ιέρειες, άντρες και γυναίκες της Ακυληίας, παρθένες 

πολεμίστριες της Ακυληίας, Ρωμαίοι αξιωματικοί και στρατιώτες, Ρωμαίες παρθένες,  

και παιδιά, ερημίτες, σκλάβοι.  

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ακυληία, την Αδριατική και κοντά στη Ρώμη 

στα μισά του 5ου αιώνα (Parker 1994:239). 

 

Σύνοψη 

Πρόλογος (Δύο σκηνές) 

Οι Ούννοι έχουν νικήσει και λεηλατήσει την Ακυληία. Ο Αττίλας 

ενθουσιασμένος με την Ονταμπέλα, της υπόσχεται ότι θα της δώσει ό,τι θελήσει. Ο 

Έτζιο, Ρωμαίος στρατηγός προτείνει στο βασιλιά να κυριαρχήσει σε όλη τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία πέραν της Ιταλίας, συμφωνία που δε γίνεται δεκτή. Οι πρόσφυγες 

καταφτάνουν στο Ρίο Άλτο με αρχηγό το Φορέστο. Όλοι αρχίζουν να ενθαρρύνονται 

ότι η Ρώμη θα ακμάσει ξανά (Budden 2001:249-253). 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο Φορέστο ανακαλύπτει την Ονταμπέλα και την κατηγορεί για προδοσία, ενώ  

αυτή του φανερώνει ότι θέλει να σκοτώσει τον Αττίλα. Ο τελευταίος ετοιμάζεται να 

εισβάλλει στη Ρώμη. Τρομοκρατείται όταν συνειδητοποιεί ότι είχε ονειρευτεί τον 
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Πάπα τον Λέοντα να τον προειδοποιεί να μην επιτεθεί (Parker 1994:239, Batta&Neef 

2005:682). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Ο Έτζιο αρνείται να συνάψει ειρήνη με τους Ούννους και συμμαχεί με το 

Φορέστο, για να σκοτώσουν τον Αττίλα. Ο νεαρός πρόκειται να τον δηλητηριάσει 

στο δείπνο. Η Ονταμπέλα θέλει να είναι αυτή που θα σκοτώσει το βασιλιά, ως 

εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα της και έτσι φανερώνει την πλεκτάνη. Ο Αττίλας 

ανακοινώνει ότι θα αρραβωνιαστούν (Parker 1994:239, Batta&Neef 2005:682). 

Πράξη τρίτη  

Η πομπή του γάμου θα περάσει από το δάσος. Ο Φορέστο και ο Έτζιο 

ετοιμάζουν την επίθεση. Η Ονταμπέλλα, που είχε δραπετεύσει από το γάμο 

διαβεβαιώνει τον Φορέστο για την αγάπη της. Ο Αττίλας την ψάχνει και ανακαλύπτει 

τη συνομωσία των τριών τους. Η κοπέλα τον σκοτώνει χτυπώντας τον στην καρδιά 

και οι Ρωμαίοι επιτίθενται στους άοπλους Ούννους (Budden 2001:259-261). 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 17 Μαρτίου 1846 στο θέατρο Φενίτσε της Βενετίας. 

Το κοινό είναι συγκρατημένο αλλά στη δεύτερη παράσταση ενθουσιάζεται πάρα 

πολύ με το ντουέτο του Έτζιο και του Αττίλα στον πρόλογο. Ύστερα από μερικές 

παραστάσεις η όπερα βγαίνει από το ρεπερτόριο (Batta&Neef 2005:683,  Δρόσος 

1995:95,97). 

  

Macbeth (Μάκβεθ, 1847) 

Πρόκειται για μία όπερα σε τέσσερις πράξεις. Ο συνθέτης υπογράφει 

συμβόλαιο με τον ιμπρεσάριο Alessandro Lanari και το Θέατρο Πέργκολα της 

Φλωρεντίας. Παρά την απουσία τενόρου στους ρόλους του έργου, ο Βέρντι 
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αποφασίζει να ανεβάσει τον Μάκβεθ (Parker 1994:111). Είναι το πρώτο σαιξπηρικό 

έργο που μελοποιεί ο Βέρντι και δεν ακολουθεί τις κλασικές φόρμες, αλλά μεταφέρει 

το έργο πιστά εισάγοντας καινοτομίες (Batta&Neef 2005:684).  

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Σαίξπηρ. Το κείμενο του 

λιμπρέτου ακολουθεί πιστά το λογοτεχνικό πρότυπο, καθώς οι εικόνες, τα 

εκφραστικά μέσα και τα κείμενα είναι παρμένα απευθείας από το κείμενο του 

συγγραφέα (Batta&Neef 2005:686). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave. Ο Βέρντι όμως 

ανικανοποίητος, ζητάει βοήθεια από τον Andrea Maffei, ένα διάσημο και ικανό 

ποιητή και μεταφραστή των έργων του Σίλερ και του Σαίξπηρ να ξαναγράψει το 

κομμάτι των μαγισσών και την υπνοβασία της Λαίδης Μάκβεθ (Jensen 2004:262, 

Rosselli 2000:56, Batta&Neef 2005:688). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Ντάνκαν/Ντανκάνο, βασιλιάς της Σκοτίας, βουβός ρόλος 

Μάκβεθ, στρατηγός του στρατού του Ντάνκαν, βαρύτονος 

Μπάνκο, στρατηγός του στρατού του Ντάνκαν, μπάσος 

Λαίδη Μάκβεθ, γυναίκα του Μάκβεθ, σοπράνο 

Μακντάφ, Σκοτσέζος ευγενής, λόρδος του Φάιφ, τενόρος 

Μάλκολμ, γιος του Ντάνκαν, τενόρος 

Φληνς/Φλέντζιο, γιος του Μπάνκο, βουβός ρόλος 

Μια κυρία των τιμών της Λαίδης Μάκβεθ, μέτζο 

Ένας γιατρός, μπάσος 

Ένας υπηρέτης του Μάκβεθ, μπάσος 

Σικάριο, πρώτος δολοφόνος, μπάσος 

Αράλντο, δεύτερος δολοφόνος, μπάσος 



 36

Το φάντασμα του Μπάνκο, βουβός ρόλος 

Ένας κήρυκας, μπάσος 

Εκάτη, θεά του Ερέβους, βουβός ρόλος 

Μάγισσες, βάρδοι, αγγελιοφόροι του βασιλιά, άγγλοι στρατιώτες 

Σκοτσέζοι ευγενείς και εξόριστοι, αερικά, φαντάσματα  

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σκοτία και τα σύνορα Αγγλίας-Σκωτίας στα 

μέσα του 11ου αιώνα (Batta&Neef 2005:684). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές)16 

Ο Μάκβεθ και ο Μπάνκο συναντάνε στο δάσος μία ομάδα μαγισσών, οι 

οποίες τους αποκαλύπτουν κάποιες προφητείες. Ο Μάκβεθ πρόκειται να γίνει Λόρδος 

του Γκλάμις, Λόρδος του Κάουντορ και μελλοντικός βασιλιάς και οι απόγονοι του 

Μπάνκο θα γίνουν βασιλείς. Ο Μάκβεθ πληροφορεί τη σύζυγό του για τις προφητείες 

και η ίδια τον πείθει να σκοτώσουν το Βασιλιά Ντάνκαν, που τον φιλοξενούν στο 

κάστρο τους. Ο Μακντάφ ανακαλύπτει το πτώμα.   

Πράξη δεύτερη (Τρεις σκηνές) 

Ο Μάκβεθ και η γυναίκα του ενθυμούμενοι τις προφητείες των μαγισσών 

αποφασίζουν να σκοτώσουν τον Μπάνκο και τον γιο του Φλινς, έτσι ώστε κανένας 

απόγονός του να μη γίνει βασιλιάς. Ο Φλινς, όμως, καταφέρνει να δραπετεύσει. Οι 

νέοι  βασιλείς της Σκωτίας διοργανώνουν μια γιορτή στο κάστρο τους και όταν ο 

Μάκβεθ πληροφορείται την δραπέτευση, τρομοκρατημένος βλέπει σε όραμα τον 

Μπάνκο (Parker 1994:112).  

 

                                                 
16Wikipedia, (07/12/2008), Macbeth (opera), http://en.wikipedia.org/wiki/Macbeth_(opera)   
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Πράξη τρίτη 

Ο Μάκβεθ πηγαίνει πίσω στο δάσος να συναντήσει τις μάγισσες και να μάθει 

τη μοίρα του. Αυτές τον προειδοποιούν να προσέχει τον Μακντάφ, ότι δεν πρόκειται 

να σκοτωθεί από άντρα γεννημένο από γυναίκα και ότι θα βασιλεύει μέχρι το δάσος 

του Μπίρναμ να προελάσει εναντίον του. Οι μάγισσες του δείχνουν τους 

μελλοντικούς βασιλείς και όταν ο Μάκβεθ επιστρέφει στο κάστρο του μαζί με τη 

γυναίκα του αποφασίζουν να σκοτώσουν το γιο του Μπάνκο και την οικογένεια του 

Μακντάφ (Budden 2001:299-305). 

Πράξη τέταρτη (Τρεις σκηνές)  

Ο Μακντάφ και ο Μάλκολμ ετοιμάζουν στρατό εναντίον του βασιλιά. Ο 

Μάλκολμ, επικεφαλής της ομάδας, διατάζει τους άντρες του  να κατευθυνθούν προς 

το δάσος του Μπίρναμ και να καλυφθούν με κλαδιά. Η γυναίκα του Μάκβεθ από τις 

τύψεις της, υπνοβατεί, βλέπει φαντάσματα και πεθαίνει. Όταν το πληροφορείται ο 

βασιλιάς, αδιαφορεί και ετοιμάζει τους άντρες του για τη μάχη, καθώς μαθαίνει ότι το 

δάσος προελαύνει προς το μέρος τους. Τελικά, σκοτώνεται από τον Μακντάφ, ο 

οποίος είναι γεννημένος από την κοιλιά της μητέρας του. Έτσι, ο Μαλκόλμ γίνεται 

βασιλιάς (Budden 2001:305-310). 

  

Η πρώτη παράσταση ανεβαίνει στις 3 Μαρτίου 1847 στο Θέατρο Πέργκολα 

της Φλωρεντίας. Η πριμαντόνα Μαριάνα Μπαρμπερίνι-Νίνι στο ρόλο της Λαίδης 

Μάκβεθ είναι πολύ γνωστή και ισχυρό όνομα (Δρόσος 1995:107). Η παράσταση έχει 

μεγάλη επιτυχία και αρχίζει να εξαπλώνεται και σε άλλα μέρη της Ιταλίας (Parker 

1994:111). Ωστόσο, η απουσία του τενόρου και της ερωτικής ιστορίας είναι κάτι 

ασυνήθιστο το 19ο αιώνα και σχολιάζεται από τους κριτικούς της εποχής 

(Batta&Neef 2005:686). 
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I Masnadieri (Οι Ληστές, 1847) 

 Πρόκειται για μία όπερα σε τέσσερις πράξεις, την οποία συνθέτει ο Βέρντι, 

για να την παρουσιάσει στο Λονδίνο στο Θέατρο της Αυτού Μεγαλειότητας. Ήδη, η 

φήμη του έχει αρχίσει και εξαπλώνεται (Parker 1994:251).  

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο δράμα του Schiller Die Räuber. Το έργο 

σύμφωνα με το Budden «είναι μία τυφλή εξέγερση ενάντια στην εποχή της λογικής 

στο όνομα του συναισθήματος, μία ηφαιστειακή έκρηξη ενάντια στα τείχη της 

κοινωνίας» (Budden 2005:320-321). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Andrea Maffei (Batta&Neef 2005:688).  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Μασσιμιλιάνο, Κόμης Μουρ, μπάσος 

Κάρλο, ο γιος του, τενόρος 

Φρανσέσκο, αδερφός του Κάρλο, βαρύτονος 

Αμάλια, ορφανή, ανιψιά του Κόμη, σοπράνο 

Αρμίνιο, θησαυροφύλακας του Κόμη, τενόρος 

Μόζερ, ένας πάστορας, μπάσος 

Ρόλλα, φίλος του Κάρλο Μουρ, τενόρος 

Ληστές, γυναίκες, αγόρια, υπηρέτες  

 Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βοημία και τη Φραγκονία στο πρώτο μισό του 

18ου αιώνα (Batta&Neef 2005:688). 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Τρεις σκηνές) 

Ο Κάρλο ανυπομονεί για τη συγχώρεση του πατέρα του, ώστε να δει την 

Αμάλια. Ο αδερφός του με ένα γράμμα που του στέλνει του ανακοινώνει ότι θα 

φυλακιστεί, αν επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Κάρλο μαζί με τους υπόλοιπους 
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ληστές ορκίζονται αιώνια φιλία και αφοσίωση στην ομάδα τους. Ο Φραντζέσκο 

παραπλανεί τον πατέρα του και την Αμάλια για το θάνατο του Κάρλο, στοχεύοντας 

στη θέση του Κόμη και στο γάμο του με την κοπέλα. Μετά την κατάρρευση του κόμη, 

ο Φραντζέσκο παίρνει τη θέση του.17    

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές)  

Η Αμάλια πληροφορείται ότι ο Μασσιμιλιάνο και ο Κάρλο είναι ζωντανοί. Ο 

Φραντζέσκο της δηλώνει την αγάπη που της τρέφει και την παίρνει μαζί του παρά τη 

θέληση της. Ο Κάρλο σώζει το φίλο του Ρόλλα, ο οποίος είχε καταδικαστεί να 

κρεμαστεί (Parker 1994:251,252). 

Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές)  

Η Αμάλια έχει δραπετεύσει από τον Φραντζέσκο και τριγυρνάει στο δάσος, 

όταν εμφανίζεται μπροστά της ο Κάρλο και του εξηγεί τι έχει συμβεί. Ο νεαρός 

ανακαλύπτει τον πατέρα του φυλακισμένο σε έναν ερειπωμένο πύργο. Μαζί με τους 

ληστές ορκίζονται να είναι «το όργανο της εκδίκησης του Θεού» (Budden 2001:330-

333). 

Πράξη τέταρτη (Δύο σκηνές) 

Ο Φραντζέσκο ονειρεύεται τη Μέρα της Κρίσης. Το κάστρο δέχεται επίθεση 

και ο νέος κόμης ζητάει συγχώρεση από τον πάστορα (Budden 2001:333-335). Ο 

ίδιος ξεφεύγει από τους ληστές, αλλά η Αμάλια οδηγείται από μία άλλη ομάδα στον 

Κάρλο. Ο νεαρός αναγκάζεται να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα στον 

πατέρα και την αγαπημένη του. Έχοντας ορκιστεί αφοσίωση με τους φίλους του και 

μη θέλοντας να οδηγήσει την Αμάλια στην αμαρτία, την σκοτώνει και στη συνέχεια 

αποχωρεί, για να βρει έναν τρόπο να σκοτωθεί και ο ίδιος. 18 

 

                                                 
17 OperaGlass, (15/06/2009), I masnadieri, http://opera.stanford.edu/Verdi/Masnadieri/synopsis.html  
18 Wikipedia (07/12/2008), I masnadieri, http://en.wikipedia.org/wiki/I_masnadieri  
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Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά  στις 22 Ιουλίου 1847 στο Θέατρο της 

Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας στη Μεγάλη Βρετανία και την ορχήστρα 

διευθύνει ο ίδιος ο Βέρντι. Η όπερα έχει μεγάλη επιτυχία, η οποία σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στην παρουσία της πριμαντόνας Τζέννυ Λιντ στο ρόλο της Αμάλια 

(Δρόσος 1995:111, Batta&Neef 2005:688).   

 

Jérusalem (Ιερουσαλήμ, 1847) 

 Πρόκειται για την όπερα Οι Λομβαρδοί στην πρώτη Σταυροφορία στη γαλλική 

της εκδοχή ως την πρώτη grand opera. Ύστερα από την Επανάσταση του 1830 η 

Όπερα του Παρισιού δίνεται σε ιδιώτη επιχειρηματία και βρίσκεται στην ακμή της. 

Το 1845 ο Βέρντι προσκαλείται στο Θέατρο και υπογράφει ένα συμβόλαιο για τη 

διασκευασμένη όπερα (Kimbell 2004:164, Budden 2001:341, Δρόσος 1995:113).  

 Το λιμπρέτο είναι παρμένο από την ιταλική εκδοχή I Lombardi alla prima 

crociata. Αν και πρόκειται για την ίδια ακριβώς ιστορία της Πρώτης Σταυροφορίας, η 

πλοκή και τα ονόματα έχουν αλλαχθεί (Wlaschin 2004:346). 

 Οι λιμπρετίστες της όπερας, ύστερα από την υπόδειξη του Scribe, είναι οι 

ποιητές Alphonse Royes και Gustave Vaez (Budden 2001:342). 

 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής19: 

Γκαστόν, Υποκόμης της Μπεάρν, τενόρος 

Ο Κόμης της Τουλούζης, βαρύτονος 

Ρότζερ, αδερφός του Κόμη, μπάσος 

Ελέν, κόρη του Κόμη, σοπράνο 

Ισαύρη, η συνοδός της, σοπράνο 

                                                 
19 Wikipedia (07/12/2008) Jérusalem http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem  
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Αντεμάρ ντε Μοντέιλ, αντιπρόσωπος του Πάπα, μπάσος 

Ραϊμόντ, ακόλουθος του Γκαστόν, τενόρος 

Ένας Στρατιώτης, μπάσος 

Ένας Κήρυκας, μπάσος 

Ο Εμίρης της Ράμλα, μπάσος 

Ένας αξιωματικός του Εμίρη, τενόρος 

Ιππότες, κυρίες, υπηρέτες, στρατιώτες, οδοιπόροι 

Μετανοημένοι και δήμιοι, Άραβες σεΐχηδες, γυναίκες του χαρεμιού 

Λαός της Ράμλα 

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Τουλούζη και την Παλαιστίνη κοντά στην 

Ιερουσαλήμ το 1095 και 1099 μ.Χ. 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη  

Ο Γκαστόν συμφιλιώνεται με τον κόμη, δολοφόνο του πατέρα του, με τον όρο 

να παντρευτεί την κόρη του. Ο Ρότζερ, αδελφός του Κόμη είναι ερωτευμένος με την 

Ελέν και αναθέτει σε ένα στρατιώτη να σκοτώσει τον Γκαστόν, ο οποίος κατά λάθος 

σκοτώνει τον Κόμη. Ο Ρότζερ κατηγορεί το Γκαστόν ως δολοφόνο, ο οποίος 

εκδιώκεται από τον αντιπρόσωπο του Πάπα.  

 Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Ο Ρότζερ έχει γίνει πλέον ερημίτης. Ο Κόμης είναι ζωντανός και καταφτάνει 

ταλαιπωρημένος στη σπηλιά του μαζί με τους προσκυνητές του. Η Ελέν 

πληροφορείται ότι ο αγαπημένος της βρίσκεται στις φυλακές της Ράμλα. 

Προσπαθώντας να τον βρει συλλαμβάνεται και οδηγείται στο παλάτι. Ο Εμίρης 

ανησυχεί, γιατί υποψιάζεται ότι η Ελέν γνωρίζεται με τον Γκαστόν. Οι δύο 
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αγαπημένοι προσπαθούν να δραπετεύσουν ανεπιτυχώς (Parker 1994:894, Budden 

2001:353-354).  

 Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές) 

Η Ελέν έχει μεταφερθεί στο χαρέμι του Εμίρη. Οι Σταυροφόροι εισβάλλουν 

στην πόλη. Ο Γκαστόν δραπετεύει για να βρει την αγαπημένη του, την οποία παίρνει 

μαζί του παρά τη θέληση της ο Κόμης. Ο νέος συλλαμβάνεται και πρόκειται να 

βασανιστεί και να εκτελεστεί Budden 2001:354, Parker 1994:894). 

 Πράξη τέταρτη (Δύο σκηνές)  

Ο Γκαστόν μεταφέρεται στον Ρότζερ για άφεση αμαρτιών. Ενόψει μάχης, ο 

ερημίτης δίνει την πανοπλία του στον νεαρό και ακολουθούν τους στρατιώτες. Μετά 

τη νίκη ο Κόμης έχει μαζί του έναν ιππότη που πολέμησε γενναία στη μάχη. Ο 

Γκαστόν φανερώνεται και ο Ρότζερ που είναι βαριά τραυματισμένος αποκαλύπτει την 

ταυτότητά του ζητώντας ως τελευταία επιθυμία να δει την Ιερουσαλήμ (Budden 

2001:358, Parker 1994:894). 

  

Η πρώτη παράσταση δίνεται στις 26 Νοεμβρίου 1847 στη Μεγάλη Όπερα του 

Παρισιού με αρκετή επιτυχία. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να παραμείνει στο 

ρεπερτόριο της Γαλλίας ή της Ιταλίας (Δρόσος 1995:113, Parker 1994:893). 

 

Il Corsaro (Ο Κουρσάρος, 1848) 

 Ο Κουρσάρος είναι μία όπερα με τρεις πράξεις. Η επιτυχία της όπερας δεν 

είναι η αναμενόμενη και αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο ίδιος ο Βέρντι δεν 

έχει ασχοληθεί και πιστέψει αρκετά στο συγκεκριμένο αυτό έργο (Parker 1994:960). 
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Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο ποίημα του Λόρδου Βύρωνα The Corsair. 

Ανήκει στην εποχή της ρομαντικής Ευρώπης και κυρίως στο Γερμανικό Ρομαντισμό 

(Budden 2001:366). 

Το λιμπρέτο είναι του Francesco Maria Piave, γραμμένο για να παρουσιαστεί 

στο Λονδίνο, αλλά η καθορισμένη παράσταση έχει ακυρωθεί. Καθώς ο Βέρντι δεν 

ασχολείται με αυτή του την όπερα, ο Πιάβε του ζητάει τα δικαιώματα του λιμπρέτου 

για να το παραδώσει σε άλλο συνθέτη, κάτι που δεν του επιτρέπεται (Parker 

1994:960). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Κορράντο, καπετάνιος των κουρσάρων, τενόρος 

Τζιοβάνι, ένας κουρσάρος, μπάσος 

Μεντόρα, η αγαπημένη του Κορράντο, σοπράνο 

Σέιντ, πασάς της Κορώνης, βαρύτονος 

Γκουλνάρα, η αγαπημένη σκλάβα του Σέιντ, σοπράνο 

Σελίμο, ένας Αγάς, τενόρος 

Ένας Μαύρος Ευνούχος, τενόρος 

Ανσέλμο, ένας κουρσάρος, βουβός ρόλος  

Ένας Σκλάβος, τενόρος 

Κουρσάροι, φρουροί, Τούρκοι, σκλάβοι, δούλες 

Υπηρέτριες της Μεντόρα  

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα νησί του Αιγαίου και την Κορώνη της 

Πελοποννήσου στις αρχές του 19ου αιώνα (Batta&Neef 2005:688). 
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Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές)  

Ο Κουρσάρος, εξόριστος, λαμβάνει ένα γράμμα με στρατιωτικές πληροφορίες 

και συσπειρώνει άμεσα τα στρατεύματα του (Parker 1994:961). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Ο Σέιντ διοργανώνει ένα δείπνο, για να γιορτάσει τη νίκη που θα έχει ενάντια 

στους κουρσάρους. Ο Κορράντο, μεταμφιεσμένος σε δερβίση, καταφέρνει να 

εισέλθει στο παλάτι και καλώντας τους υπόλοιπους αρχίζει την επίθεση. Το χαρέμι 

σώζεται από τις φωτιές και ο άντρας συλλαμβάνεται. Η Γκουλνάρα εκλιπαρεί τον 

Πασά να αφήσει τον Κορράντο ελεύθερο, αλλά ο ίδιος τη διαβεβαιώνει για τα 

βασανιστήρια που θα ακολουθήσουν (Budden 2001:374-379). 

Πράξη τρίτη (Τρεις σκηνές) 

Η Γκουλνάρα συνεχίζει να εκλιπαρεί για τη σωτηρία του Κορράντο, αλλά ο 

Πασάς που είναι ερωτευμένος μαζί της αρνείται. Η κοπέλα τον σκοτώνει και 

ετοιμάζεται να δραπετεύσει μαζί με τον κουρσάρο. Η Μεντόρα βλέπει τους 

κουρσάρους να καταφτάνουν χωρίς τον αγαπημένο της. Μαθαίνει ότι είναι 

αιχμάλωτος και από τη στενοχώρια της αργοπεθαίνει. Λίγο πριν το τέλος ο Κορράντο 

φτάνει με την Γκουλνάρα και η Μεντόρα ζητάει να ξεψυχήσει στην αγκαλιά του. 

Όταν πεθαίνει, ο άντρας πέφτει από ένα βράχο στη θάλασσα και η Γκουλνάρα 

τρομοκρατείται (Parker 1994:961, Budden 2001:385-386). 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 25 Οκτωβρίου 1848 στο Θέατρο Γκράντε της 

Τεργέστης χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο ίδιος ο Βέρντι δεν εμφανίζεται στην πρώτη 

παρουσίαση και οι κριτικές που λαμβάνει είναι αρνητικές. Ύστερα από τρεις 
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παραστάσεις ο Κουρσάρος βγαίνει από το ρεπερτόριο του θεάτρου (Δρόσος 1995:116, 

Budden 2001:366). 

 

La battaglia di Legnano (Η μάχη του Λενιάνο, 1849) 

Πρόκειται για «πολιτική όπερα» (Smart 2004:44) σε τέσσερις πράξεις. Το 

1848 οι Ιταλοί αρχίζουν τις εξεγέρσεις ενάντια στους Αυστριακούς. Ο αυστριακός 

στρατός εκδιώκεται από τους Μιλανέζους, η Βενετία κηρύττει δημοκρατία και ο 

Δούκας της Πάρμας εξορίζεται. Ο Βέρντι έχει μεγάλη έμπνευση για την καινούρια 

του όπερα, της οποίας το θέμα πρόκειται να είναι πατριωτικό. Ο αυστριακός στρατός 

επιστρέφει και έρχεται αντιμέτωπος με όσους έχουν πάρει μέρος στις εξεγέρσεις. 

Εφόσον, όμως, στη Ρώμη δεν υπάρχουν έντονα προβλήματα, ο συνθέτης αποφασίζει 

να παρουσιάσει εκεί την όπερα του (Budden 2001:389, Parker 1994:349). 

Tο έργο είναι βασισμένο στο γαλλικό έργο του Joseph Méry La Bataille de 

Toulouse και αφορά στη διαμάχη μεταξύ της Γαλλίας με την Αγγλία (Smart 2004:39). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Salvatore Cammarano, ο οποίος θέλει να 

μεταφέρει τον πατριωτισμό μέσω του κειμένου χωρίς όμως να υπάρχουν διαταραχές 

στις ισορροπίες του έργου (Budden 2001:391). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Φρειδερίκος Μπαρμπαρόσα, Γερμανός αυτοκράτορας, μπάσος 

Πρώτος σύμβουλος του Μιλάνου, μπάσος 

Δεύτερος σύμβουλος του Μιλάνου, μπάσος 

Δήμαρχος του Κόμο, μπάσος 

Ρολάνδος, ηγέτης των Μιλανέζων, βαρύτονος 

Λίντα, η γυναίκα του, σοπράνο 

Αρρίγκο, Βερονέζος στρατιώτης, τενόρος 
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Μαρκοβάλντο, Γερμανός αιχμάλωτος, βαρύτονος 

Ιμέλντα, υπηρέτρια της Λίντα, μέτζο 

Ένας κήρυκας, τενόρος 

Υπασπιστής του Αρρίγκο, τενόρος 

Οι Ιππότες του Θανάτου, δικαστές και ηγέτες του λαού του Κόμο 

Υπηρέτριες της Λίντα, λαός του Μιλάνου, γερουσιαστές του Μιλάνου 

Στρατιώτες από τη Βερόνα, τη Ναβάρα, την Πιατσέλντσα και το Μιλάνο 

Γερμανικός στρατός 

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μιλάνο και το Κόμο το 1176 μ.Χ (Batta&Neef 

2005:689).   

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη-«Είναι ζωντανός» (Δύο σκηνές) 

Ο Αρρίγκο έχει επιζήσει και πρόκειται να πάρει μέρος στην εκστρατεία κατά 

του Μπαρμπαρόσα. Πηγαίνοντας στο σπίτι του Ρονάλντο, συναντάει την αγαπημένη 

του Λίντα. Έχει παντρευτεί το Ρονάλντο ύστερα από προτροπή του πατέρα της, 

εφόσον πίστευαν ότι ο Αρρίγκο ήταν νεκρός. Ο άντρας το μόνο που επιθυμεί τώρα 

είναι να σκοτωθεί στη μάχη.20  

Πράξη δεύτερη-«Μπαρμπαρόσα!» 

Ο Ρονάλντο και ο Αρρίγκο  ζητούν στρατιωτική βοήθεια από τους δικαστές 

και τους ιερείς του Κόμο. Οι ιερείς συζητάνε το ενδεχόμενο συμφωνίας με το 

Μπαρμπαρόσα, ο οποίος εμφανίζεται και ειρωνικά τους δείχνει το γερμανικό στρατό. 

Αλλά οι δύο άντρες έχουν εμπιστοσύνη στο λαό του Μιλάνου (Budden 2001:404-

406). 

                                                 
20 Wikipedia, (07/12/2008), La battaglia di Legnano, 
http://en.wikipedia.org/wiki/La_battaglia_di_Legnano  
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Πράξη τρίτη-«Ατίμωση!» (Τρεις σκηνές) 

Ο Αρρίγκο γίνεται μέλος των Ιπποτών του Θανάτου με σκοπό να εκδικηθεί 

τους δολοφόνους των προγόνων τους. Ο Ρονάλντο ετοιμάζεται για τη μάχη, έχοντας 

υποψίες για τη σχέση του στρατιώτη με τη γυναίκα του. Η ίδια εξομολογείται την 

αγάπη που τρέφει για τον Αρρίγκο. Ο Ρονάλντο τους ανακαλύπτει και παρά τις 

διαβεβαιώσεις τους ότι δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ τους, τους κλειδώνει στο 

δωμάτιο. Ο Αρρίγκο ξέρει ότι αν δεν πάει στη μάχη θα στιγματιστεί ως άνανδρος από 

τους Ιππότες του Θανάτου και έτσι πηδάει από το μπαλκόνι στην τάφρο (Parker 

1994:350, Budden 2001:411-412). 

Πράξη τέταρτη-«Πεθαίνοντας για την πατρίδα» 

Ο Αρρίγκο σκοτώνει το Μπαρμπαρόσα στη μάχη και η Ιταλία είναι ελεύθερη. 

Ο στρατιώτης μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στα σκαλιά της εκκλησίας. 

Ομολογεί στο Ρονάλντο και τη Λίντα την αθωότητα της γυναίκας. Αφού 

συμφιλιώνονται οι τρεις τους, ο Αρρίγκο ζητάει να του φέρουν τη σημαία, την 

προσκυνάει και πεθαίνει (Budden 2001:412-414). 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 27 Ιανουαρίου 1848 στο θέατρο Αρζεντίνα στη Ρώμη. 

Το κοινό και οι κριτές μένουν ενθουσιασμένοι γράφοντας μόνο καλά λόγια γι’ αυτήν 

του την όπερα (Δρόσος 1995:121-122). 
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2.1.2 Γενικά μουσικά χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου 

Τα πρώτα έργα του Βέρντι είναι γραμμένα την περίοδο του αγώνα των Ιταλών 

ενάντια στην αυστριακή κατοχή και της προσπάθειας τους για την ένωση του 

κράτους και διακατέχονται από εθνικιστικό χαρακτήρα (Nef 1985:448). Ψάχνει να 

βρει λιμπρέτι που να εξιστορούν συνωμοσίες, δολοφονίες πολιτικών, μέσα από τα 

οποία αντικατοπτρίζεται η έκκληση για την ελευθερία και η προτροπή και 

ενθάρρυνση κατά της τυραννίας (Grout 1988:420). Ο Ναμπούκο και οι Λομβαρδοί 

είναι όπερες που αναζωπυρώνουν τον πατριωτισμό του ιταλικού λαού και ξυπνούν 

την εθνική συνείδηση (Nef 1985:448). Επίσης, το λιμπρέτο της Ιωάννας της 

Λωραίνης έχοντας πολεμικές σκηνές βοηθάει το συνθέτη να συνθέσει «πολεμικά 

μουσικά κομμάτια, ζωηρά χορωδιακά και εξεγερτικές καμπαλέτες» (Batta&Neef 

2005:679). Σύμφωνα με τον Wlaschin, οι Αυστριακοί κατακτητές της Ιταλίας την 

αποκαλούν «πατριωτική όπερα»  (Wlaschin 2004:284). Όπερα του Ριζορτζιμέντο 

θεωρείται και ο Αττίλας, χωρίς, όμως, να εμβαθύνει στα μουσικά θέματα με το στιλ 

του (Budden 2001:265). 

Γενικότερα, επηρεάζεται από τη μουσική των έργων του Rossini και του 

Bellini, αν και ήδη από τον Ομπέρτο υπάρχουν στοιχεία από την προσωπική του 

μουσική γραφή (Batta&Neef 2005:666). Ύστερα από την αποτυχία της όπερας Μια 

μέρα Βασιλείας, η οποία κατηγορείται από τους δημοσιογράφους για τη μονότονη 

μουσική και την ανεπαρκή παράσταση (Budden 2001:73), ανεβαίνει ο Ναμπούκο 

μέσα από τον οποίο ο Βέρντι δημιουργεί ένα στιλ απλό, ευθύ και μεγαλειώδες 

(Budden 2001:27). 

Για να δώσει την έμφαση του έθνους, συνθέτει έντονα και πατριωτικά 

χορωδιακά, όπως το «Va pensiero» στο Nabucco και το  «O singnore dal tetto natio» 

στο I Lombardi. Επίσης, εντυπωσιάζει με τη μείξη χορωδιακών με άριες κυρίως 
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πατριωτικού χαρακτήρα, στις οποίες οι σολίστες λειτουργούν ως αρχηγοί του λαού. 

Έτσι, αυτή η διάδοση του τραγουδιού από το σολίστα στη χορωδία υποδηλώνει τη 

διάδοση των καίριων ιδεών της δημοκρατικής κοινωνίας, όπως φαίνεται στο Ζαχαρία 

του Ναμπούκο στην πρώτη πράξη «Come notte al sol fulgente» και στον πρόλογο του 

Attila στο «Cara patria, già madre e reina» του Φορέστο (Kimbell 1991:495-496). 

Ο Βέρντι χρησιμοποιεί κάποια χαρακτηριστικά στη δομή των έργων του, τα 

οποία κατά κύριο λόγο παραμένουν ίδια σε όλες τις περιόδους. Τα έργα του 

αποτελούνται από τέσσερις πράξεις ή μέρη, ή από τρεις πράξεις και πρόλογο. Στο 

δεύτερο και τρίτο μέρος υπάρχουν σύνολα και φινάλε σημαντικά για την όπερα, ενώ 

στο τρίτο μέρος ακούγεται συχνά ένα ντουέτο μεγάλης έκτασης. Στο τελευταίο μέρος 

υπάρχει κάποια σκηνή προσευχής ή διαλογισμού με συνοδεία χορωδίας (Ρεντζεπέρη-

Τσώνου 2006:31).  

Δίνει μεγάλη έμφαση στη φωνή όπως ο Donizetti και ο Bellini, και 

καταφέρνει να συνδυάσει ρετσιτατίβι, άριες και χορωδιακά μέσα στις ίδιες σκηνές με 

μορφές, όπως cantabile, cabaletta και romanze. Η ορχήστρα δεν έχει τη συμφωνική 

βαρύτητα ή την πολυφωνική υφή του Wagner (Michels 1995:445, Grout 1988:423). 

Η σύνθεση της ορχήστρας είναι πάντα ίδια και δεν υπάρχει ομαδοποίηση σε ξύλινα, 

χάλκινα και πνευστά. Στην κορυφή της παρτιτούρας βρίσκονται τα βιολιά και οι 

βιόλες, έπειτα το φλάουτο και το πίκολο, ύστερα δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, τέσσερα 

κόρνα σε διαφορετικά κλειδιά, δύο τρομπέτες, δύο φαγκότο και τρία τρομπόνια. Στη 

συνέχεια βρίσκονται τα τύμπανα, το μπάσο τύμπανο και κύμβαλα, τρίγωνο, ταμ-ταμ 

όπου χρειαστεί. Έπειτα γράφονται τα φωνητικά μέρη, σολιστικά και χορωδιακά. 

Όπως στον Donizetti και τον Bellini αρέσει και στον ίδιο να τοποθετεί τα πνευστά σε 

τρίτες, κυρίως στις εισαγωγές των αριών (Budden 2001:28-29). 
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Είναι άξιο να σημειωθεί, ότι στην όπερα οι δύο Φοσκάρι ο Βέρντι για πρώτη 

φορά χρησιμοποιεί συγκεκριμένα μουσικά θέματα για κάθε πρωταγωνιστικό ρόλο, τα 

οποία ακούγονται κάθε φορά που εμφανίζονται οι ήρωες στη σκηνή (Kimbell 

2004:158). Έτσι, χρησιμοποιεί «ένα θλιβερό θέμα σε ελάσσονα κλίμακα με σόλο 

κλαρινέτου για τον Τζάκοπο Φοσκάρι, ένα ξεσηκωτικό, ταραγμένο θέμα εγχόρδων 

για τη Λουκρετσία και ένα ευρύ θέμα με βαθιά σχήματα εγχόρδων για το δόγη» 

(Batta&Neef 2005:677). Σύμφωνα, όμως, με τον Πάρκερ, τα εξαγγελτικά μοτίβα 

είναι τόσο άκαμπτα και σταθερά πράγμα που εμποδίζει τη μουσική εξέλιξη των 

χαρακτήρων (Parker 1994:1266). 

Μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του συνθέτη παίζει η όπερα 

Μάκβεθ. Πρόκειται για ένα έργο που προσφέρει ένα επίπεδο ψυχολογικής έντασης, 

πράγμα άγνωστο για την ιταλική όπερα (Headington 2002:75). Χρησιμοποιεί νέες 

μορφολογικές δομές, αρμονικές αλλαγές, ανακαλύπτει νέα ηχοχρώματα και νέους 

χειρισμούς της κλίμακας. Τον κατακρίνουν για «κατάχρηση των ελασσόνων 

κλιμάκων» (Batta&Neef 2005:684). Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει επιτυχώς να 

αναμείξει μπαλέτο στο έργο (Giger 2004:121). Αργότερα συνθέτει την Ιερουσαλήμ, 

επίσης με πλήρη μουσική μπαλέτου, αν και, όταν ανεβαίνει στην Ιταλία, η σκηνή 

παραλείπεται (Kimbell 2004:162-163). 

Στη συνέχεια, η μουσική Των Ληστών δεν καταφέρνει να ενθουσιάσει ούτε 

τους κριτικούς, που γράφουν αρκετά περιφρονητικά λόγια αλλά ούτε και τη 

Βασίλισσα Βικτορία, η οποία αποκαλεί τη μουσική μέτρια και κοινή (Budden 

2001:319). Ούτε και ο Κουρσάρος είχε μεγάλη επιτυχία, ίσως γιατί το έργο του 

Λόρδου Βύρωνα είναι αφηγηματικό. Οπότε, δεν είναι αρκετά εύκολο για τη μουσική 

να έχει δυναμικότητα ανάμεσα στους διαπληκτισμούς των πρωταγωνιστών. Παρά τις 
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δυσκολίες, αναδεικνύει τη σταδιακή ωρίμανση του ύφους του Βέρντι μέσω της 

επαφής με τη γαλλική όπερα της εποχής (Budden 2001:367&386). 

Επιρροές από τη Γαλλική grand opera φαίνονται και στην τελευταία όπερα 

της πρώτης περιόδου Η μάχη του Λενιάνο, όπως η δραματική και η μουσική συνέχεια 

(Giger 2004:118). Γενικότερα, «τολμάει να αποφύγει τη μουσική ομορφιά και αντί 

αυτού να στοχεύσει στη δημιουργία μιας μουσικής που να μπορεί να ενσωματωθεί 

άμεσα στη δράση και να εμπνεύσει άγριες ηρωικές πράξεις» (Smart 2004:43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

2.2 Δεύτερη οπερατική περίοδος  

Οι όπερες της μεσαίας περιόδου κατά χρονολογική σειρά είναι οι εξής: 

(Wikipedia21, Δρόσος 1995:217-218) 

1849 Luisa Miller 

1850 Stiffelio 

1850 Rigoletto 

1853 Il trovatore 

1853 La traviata 

1855 Les Vêspres sicillienes 

1857 Simon Bocanegra 

1857 Aroldo 

1859 Un ballo in maschera 

1862 La forza del destino 

1867 Don Carlos 

1871 Aida 

 

2.2.1 Πραγματολογικά στοιχεία οπερών 

 

Luisa Miller (Λουΐζα Μίλλερ, 1849) 

Πρόκειται για μία όπερα σε τρεις πράξεις. Το 1848, ενώ ο Βέρντι βρίσκεται 

στο Παρίσι, αποφασίζει, ότι θέλει να διακόψει το συμβόλαιό του με το θέατρο Σαν 

Κάρλο της Νάπολης. Το γεγονός ότι ο Cammarano θα φυλακιστεί, αν δεν παραδώσει 

κάποιο λιμπρέτο, αναγκάζει το συνθέτη να αναθεωρήσει και να συνθέσει κάποια 

όπερα (Budden 2001:418&419). Η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία χειροτερεύει και 
                                                 
21 Wikipedia (06/12/2008) List of compositions by Giuseppe Verdi 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Giuseppe_Verdi 
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η Ρώμη πέφτει στα χέρια των Γάλλων (Δρόσος 1995:123). Αποφασίζει να συνθέσει 

την όπερα The Siege of Florence, αλλά η υπόθεση με τον Πάπα και τον Αυτοκράτορα 

κατά της ιταλικής ελευθερίας, του το απαγορεύει (Budden 2001:420). Η Λουΐζα 

Μίλλερ είναι η πρώτη όπερα που έχει προσωπικό και οικείο θέμα (Wade-

Matthews&Thompson 2003:409). Έχοντας το χαρακτήρα «αστικής όπερας», παρόλο 

που δεν συνηθίζεται η αναπαράσταση ενός τέτοιου περιβάλλοντος στη σκηνή, 

ασχολείται με τις ιδιωτικές ζωές των ανθρώπων (Batta&Neef  2005:691&692). 

Λογοτεχνικό πρότυπο του λιμπρέτου είναι το θεατρικό έργο του Friedrich 

Von Schiller Kabale und Liebe. Πρόκειται για το τελευταίο και καλύτερο, σύμφωνα 

με το Budden, έργο της πρώιμης εποχής του συγγραφέα, στο οποίο ο αναγνώστης 

συναντά μία πικρή και εκτενή κατηγορία ενάντια στην απολυταρχική κυβέρνηση και 

την κοινωνία. Είναι σκληρό και δυνατό έργο με έντονο το στοιχείο της κοινωνικής 

κριτικής (Budden 2001:420&421). Ο λιμπρετίστας, λόγω της πολιτικής κατάστασης 

και της λογοκρισίας αναγκάζεται να κάνει αρκετές αλλαγές, μεταξύ άλλων στην 

τοποθεσία και τους χαρακτήρες του κειμένου, σε σημείο να κατηγορηθεί για την 

πλήρη εξαφάνιση του επαναστατικού μηνύματος (Setta 2004:73). 

Ο λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Salvadore Cammarano (Parker 1994p:80). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Κόμης Βάλτερ, μπάσος 

Ροδόλφο, ο γιος του, τενόρος 

Φεντερίκα, Δούκισσα του Οστχάιμ, ανιψιά του Βάλτερ, κοντράλτο 

Βουρμ, οικονόμος του Βάλτερ, μπάσος 

Μίλλερ, συνταξιούχος παλιός στρατιώτης, βαρύτονος 

Λουΐζα, η κόρη, σοπράνο 

Λάουρα, χωρική, μέτζο-σοπράνο 
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Ένας χωρικός, τενόρος 

Κυρίες των τιμών της Φεντερίκα, υπηρέτες, ακόλουθοι 

Τοξότες, χωρικοί  

Η ιστορία του έργου διαδραματίζεται στο Τυρόλο το πρώτο μισό του 17ου 

αιώνα (Parker 1994:80). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη «Ο έρωτας» (Τρεις σκηνές)22 

Η Λουΐζα είναι ερωτευμένη με το Ροδόλφο. Ο Βουρμ στα γενέθλια της 

κοπέλας τη ζητάει σε γάμο, αλλά εκείνη αρνείται. Ο άντρας αποκαλύπτει την 

ταυτότητα του Ροδόλφο στον πατέρα της κοπέλας. Πρόκειται για το γιο του Κόμη, ο 

οποίος εξαγριώνεται όταν μαθαίνει τι συμβαίνει. Ο γιος του πρέπει να παντρευτεί τη 

δούκισσα Φεντερίκα. Ο Ροδόλφο ζητάει ευλογία από τον Μίλλερ να παντρευτεί την 

κόρη του, αλλά  ο Κόμης εισβάλλει και διατάζει να συλληφθούν η Λουΐζα και ο 

πατέρας της. Ο Ροδόλφο απειλεί να αποκαλύψει τις μηχανορραφίες του Κόμη για το 

πώς πήρε τη θέση του και έτσι η κοπέλα αφήνεται ελεύθερη. 

Πράξη δεύτερη «Η μηχανορραφία» (Τρεις σκηνές) 

Ο Μίλλερ βρίσκεται στη φυλακή και η Λουΐζα προκειμένου να τον σώσει 

αναγκάζεται από τον Βουρμ να του γράψει ένα γράμμα, όπου εξομολογείται τον 

έρωτά της για το πρόσωπο του. Έτσι, δε θα υπάρχει περίπτωση να αποκαλυφθεί ότι ο 

Βάλτερ είχε σκοτώσει, για να ανακηρυχθεί ο ίδιος Κόμης. Όταν ο Ροδόλφο διαβάζει 

το γράμμα, καλεί σε μονομαχία τον Βουρμ, αλλά ο ίδιος την αποφεύγει. Ο Βάλτερ 

προτείνει στο γιο του να παντρευτεί τη Φεντερίκα για να πάρει εκδίκηση (Parker 

1994:81). 

                                                 
22 Wikipedia, (07/12/2008), Luisa Miller, http://en.wikipedia.org/wiki/Luisa_Miller  
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Πράξη τρίτη «Το δηλητήριο»  

Η Λουΐζα γράφει ένα γράμμα στο Ροδόλφο για την αθωότητα της, αλλά 

επειδή φοβάται για το μέλλον του πατέρα της το καταστρέφει. Οι δυο τους 

αποφασίζουν να φύγουν από το χωριό. Ο Ροδόλφο εισέρχεται στο σπίτι τους και 

βάζει δηλητήριο κρυφά σε μία κούπα, από την οποία πίνει ο ίδιος και η Λουΐζα. Αφού 

την ενημερώνει για το τι συνέβη, η κοπέλα του αποκαλύπτει για τον εξαναγκασμό 

που υπέστη και τον διαβεβαιώνει για την αγάπη της. Τουλάχιστον, πρόκειται να 

πεθάνουν ενωμένοι. Ο Ροδόλφο λίγο πριν ξεψυχήσει, μαχαιρώνει και σκοτώνει τον 

Βουρμ ως εκδίκηση και οι δυο πατέρες, Μίλλερ και Βάλτερ, θρηνούν για τα παιδιά 

τους (Budden 2001:439-444). 

  

Η πρεμιέρα δίνεται στις 8 Δεκεμβρίου 1849 στο θέατρο Σαν Κάρλο της 

Νάπολης. Αν και δεν υπάρχουν μαρτυρίες από τον τύπο, η παράσταση έχει μεγάλη 

επιτυχία. Στην πρώτη παράσταση τραγουδούν μεταξύ άλλων η Marietta Gazzaniga ως 

Luisa, ο Achille De Bassini ως Miller, ο Antoni Selva ως Walter και ο  Settimio 

Malvezzi ως Rodolfo (Parker 1994:80). 

 

Stiffelio (Στιφέλιο, 1850) 

Ο Στιφέλιο είναι μία όπερα σε τρεις πράξεις. Το 1850 η επανάσταση έχει 

καταρρεύσει και η Αυστριακή κυριαρχία μαζί με την Καθολική Εκκλησία 

δημιουργούν αρκετά προβλήματα στο συνθέτη για τη συγκεκριμένη όπερά του. Η 

λογοκρισία της Τεργέστης απαιτεί αρκετές αλλαγές, προκειμένου να ανεβεί η 

παράσταση. Το λογοτεχνικό θέμα της όπερας με τον αιρετικό παντρεμένο πάστορα 

και η ιδέα του διαζυγίου είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την Εκκλησία 

(Rosselli 2000:90-91, Parker 1994:542, Batta&Neef 2005:695). Έτσι, ένα χρόνο μετά 
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την πρεμιέρα, η όπερα εμφανίζεται στη Φλωρεντία με τον τίτλο Guglielmo 

Wellingrode, μετατρέποντας τον Στιφέλιο σε πρωθυπουργό της Γερμανίας, αλλά τα 

προβλήματα με τη λογοκρισία αυξάνονται. Έτσι, ο Βέρντι κρατώντας τη μουσική του 

αλλάζει σε κάποιο βαθμό την πλοκή και συνθέτει τον Αρόλντο (Budden 2001:453, 

Parker 1994:542). 

Το λογοτεχνικό κείμενο, στο οποίο βασίζεται η όπερα, είναι το γαλλικό έργο 

Le pasteur, ou l’ Évangile et le foyer των Émile Souvestre και Eugéne Bourgeois. Αν 

και δεν πρόκειται για πραγματική ιστορία, έχουν υπάρξει δύο προτεστάντες πάστορες 

στην ιστορία το 16ο και 19ο αιώνα με το όνομα Στιφφέλιους. Οι συγγραφείς, όμως, 

εμπνέονται πολύ λίγα πράγματα πέραν του ονόματος από τις ζωές του (Budden 

2001:450-451, Budden&Neef 2005:694). 

Ο λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave, ο οποίος προτείνει 

στο Βέρντι το κείμενο ( Parker 1994:541-542). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Στιφέλιο, προτεστάντης πάστορας, τενόρος 

Λίνα, η γυναίκα του, σοπράνο 

Στάνκαρ, γέρος λοχαγός και κόμης της αυτοκρατορίας, πατέρας της Λίνας, 

βαρύτονος 

Ραφαέλε φον Λόιτχολντ, ένας ευγενής, τενόρος 

Γιοργκ, ένας γέρος πάστορας, μπάσος 

Φεντερίκο δον Φρένγκελ, εξάδελφος της Λίνας, τενόρος 

Δωροθέα, εξαδέλφη της Λίνας, μέτζο 

Φίλοι του Κόμη, προτεστάντες 

Η ιστορία διαδραματίζεται κοντά στον ποταμό Ζάλτσαχ της Αυστρίας στις 

αρχές του 19ου αιώνα (Batta&Neef 2005:694). 
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Σύνοψη 

 Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο Στιφέλιο επιστρέφει από μία αποστολή. Μαζί του έχει κάποιες ερωτικές 

επιστολές και τις καταστρέφει, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Η Λίνα δε φοράει 

το δαχτυλίδι της και βάζει σε υποψίες τον πάστορα. Ο Στάνκαρ γνωρίζει για τη σχέση 

της με το Ραφαέλε και απαιτεί να μη μαθευτεί ποτέ η αλήθεια. Ο τελευταίος αφήνει 

ένα γράμμα σε ένα βιβλίο, το οποίο παίρνει ο Φεντερίκο. Ο Γιοργκ, παρεξηγεί το 

συμβάν και εκμυστηρεύεται στο Στιφέλιο τη σχέση της Λίνα με τον ξάδελφο της. Ο 

Στάνκαρ καταστρέφει το γράμμα και προκαλεί το Ραφαέλε σε μονομαχία (Parker 

1994:542). 

 Πράξη δεύτερη 

Ο Στάνκαρ πρόκειται να μονομαχήσει με το Ραφαέλε, αλλά τους διακόπτει ο 

Στιφέλιο. Όταν, όμως, μαθαίνει ότι πρόκειται για τον εραστή της γυναίκας του 

επιθυμεί ο ίδιος να έρθει σε μονομαχία μαζί του. Η Λίνα του ζητάει συγχώρεση και ο 

Γιοργκ τον αποτρέπει να παλέψει με το Ραφαέλε.23    

 Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές)  

Η Λίνα ζητάει από το Στιφέλιο να την ακούσει ως ιερέας και όχι ως σύζυγος. 

Ο ίδιος έχει ετοιμάσει τα χαρτιά του διαζυγίου. Ο Στάνκαρ σκοτώνει το Ραφαέλε. 

Όλοι βρίσκονται στην εκκλησία και περιμένουν το Στιφέλιο και το Γιοργκ. Ο πρώτος 

ετοιμάζεται να πει το κήρυγμα, ανοίγει τη Βίβλο στη ιστορία της μοιχαλίδας και 

διαβάζοντάς την, συγχωρεί τη γυναίκα του (Budden 2001:469-473). 

 Η πρεμιέρα της όπερας δίνεται στο Θέατρο Γκράντε της Τεργέστης στις 16 

Νοεμβρίου 1850. Το έργο δεν έχει καθόλου επιτυχία και οι κριτικές είναι αρκετά 

σκληρές (Δρόσος 1995:127). 

                                                 
23 Wikipedia (07/12/2008), Stiffelio, http://en.wikipedia.org/wiki/Stiffelio  
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Rigoletto (Ριγκολέττο, 1851) 

 Πρόκειται για μία όπερα σε τρεις πράξεις. Το 1848-1849 η Βενετία μετά την 

αποτυχία της επανάστασης αναγκάζεται να ζει υπό τους Αψβούργους. Έτσι ο Βέρντι, 

ύστερα από τις πολιτικές αναταραχές, αντιμετωπίζει τη λογοκρισία της αυστριακής 

μοναρχίας (Batta&Neef 2005:697). Οι αρχές απαγορεύουν ρητά την παράσταση 

θεωρώντας το λιμπρέτο ανήθικο και μικροπρεπές (Parker 1994:1327). Ο συνθέτης 

αρνείται να συνθέσει άλλη όπερα και διαφωνεί στις αλλαγές και τις περικοπές του 

λιμπρέτο. Τελικά, δέχεται έπειτα από συμβιβασμούς και δικές του αλλαγές να 

ανεβάσει την όπερα. Από την αρχική υπόθεση αλλάζει την τοποθεσία και τα ονόματα 

των προσώπων αφήνοντας ίδιους τους χαρακτήρες. Επίσης, ο Βέρντι αποφασίζει να 

αλλάξει τον τίτλο της όπερας και αντί για Κατάρα να της δώσει το σημερινό της 

όνομα (Δρόσος 1995:130, 132, 133). 

 Η όπερα είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο του Βίκτορα Ουγκώ Ο βασιλιάς 

διασκεδάζει (Le roi s’amuse). Ανεβαίνει για πρώτη φορά το 1832, αλλά λόγω της 

πολιτικής κατάστασης και του πολιτικοποιημένου περιεχομένου του, η λογοκρισία το 

θεωρεί ανήθικο και διακόπτει άμεσα την παράσταση (Newark 2004:201). 

 Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο συνεργάτης του Francesco Maria Piave. Ο 

Βέρντι, ύστερα από τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις αρχές, κατηγορεί το 

λιμπρετίστα γιατί τον θεωρεί υπεύθυνο, καθώς ο Πιάβε τον έχει διαβεβαιώσει για την 

άδεια (Budden 2001:476&480). 

 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:  

Δούκας της Μάντοβας, τενόρος 

Ριγκολέττο, γελωτοποιός της αυλής του δούκα, βαρύτονος 

Τζίλντα, κόρη του Ριγκολέττο, υψίφωνος 
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Σπαραφουτσίλε, πληρωμένος δολοφόνος, βαθύφωνος 

Μανταλένα, αδελφή του Σπαραφουτσίλε, κοντράλτο 

Τζιοβάννα, υπηρέτρια της Τζίλντα, μεσόφωνος 

Κόμης του Μοντερόνε, βαρύτονος 

Μαρούλλο, βαρύτονος 

Μπόρσα, βαρύτονος 

Κόμης Τσεπράνο, βαθύφωνος 

Κόμισσα, σύζυγος του, μεσόφωνος 

Ακόλουθος της δούκισσας, μεσόφωνος 

Κλητήρας της αυλής, βαθύφωνος  

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Μάντοβα και τα περίχωρα της τον 16ο 

αιώνα.(Moreno 2007:17) 

 

Σύνοψη 

Πριν από την έναρξη  

Ο Δούκας και ο Ριγκολέττο απήγαγαν την κόρη του κόμη Μοντερόνε, η οποία 

και αυτοκτόνησε. 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο δούκας σε γιορτή του παλατιού του ερωτοτροπεί με την Κόμισσα Τσεπράνο, 

κάτι που εξοργίζει το σύζυγό της. Ο Ριγκολέττο σαρκάζει το ανδρόγυνο καθώς και 

όλους τους αυλικούς και όταν ο Μαρούλλο τους πληροφορεί ότι ο άντρας έχει 

ερωμένη, αποφασίζουν να πάρουν την εκδίκηση τους. Ο κόμης Μοντερόνε 

καταριέται το γελωτοποιό, όταν τον κοροϊδεύει. Στη συνέχεια, ο Ριγκολέττο 

επισκέπτεται την κόρη του σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η κοπέλα του κρύβει ότι είναι 

ερωτευμένη με τον δούκα, που εμφανίζεται ως φοιτητής. Φεύγοντας από το σπίτι της 
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συναντάει τους αυλικούς. Τον παραπλανούν λέγοντας του ότι θα απαγάγουν την 

κόμισσα Τσεπράνο, ενώ πρόκειται για την Τζίλντα, την οποία θεωρούν ερωμένη του. 

Χωρίς να γνωρίζει συμμετέχει στην απαγωγή της κόρης του (Batta&Neef 2005:696-

697). 

Πράξη δεύτερη  

Η Τζίλντα βρίσκεται στο παλάτι του δούκα. Την έχουν μεταφέρει οι αυλικοί 

πιστεύοντας ότι πρόκειται για την ερωμένη του Ριγκολέττο. Ο τελευταίος φανερώνει 

στην κοπέλα ότι είναι ο πατέρας της. Καθώς μαθαίνει ότι η Τζίλντα είναι ερωτευμένη 

με το δούκα, ορκίζεται εκδίκηση (Batta&Neef 2005:697). 

Πράξη Τρίτη 

Ο Ριγκολέττο ζητάει από τον Σπαραφουτσίλε, έναν πληρωμένο δολοφόνο που 

είχε συναντήσει τη νύχτα που απήγαγαν την κόρη του, να σκοτώσει το δούκα. Η 

αδερφή του Μανταλένα αποπλανεί τον τελευταίο, ενώ η Τζίλντα παρακολουθεί τη 

σκηνή. Ο Ριγκολέττο της ζητάει να φύγει από την πόλη μεταμφιεσμένη σε άντρα. Η 

Μανταλένα γοητευμένη από το δούκα αποφασίζει με το Σπαραφουτσίλε στη θέση 

τους να σκοτώσουν ένα ζητιάνο, έτσι ώστε να μην αντιληφθεί ο γελωτοποιός την 

απάτη και να τους πληρώσει. Η Τζίλντα ακούγοντας το σχέδιο μεταμφιέζεται σε 

ζητιάνο και αποφασίζει να θυσιαστεί. Όταν ο Ριγκολέττο ανακαλύπτει τι έχει συμβεί, 

η κοπέλα είναι πλέον ετοιμοθάνατη. Ζητάει συγχώρεση και πεθαίνει. Έτσι, 

επαληθεύεται η κατάρα του κόμη Μοντερόνε τη νύχτα της γιορτής στο παλάτι 

(Moreno 2007:16). 

 Η πρεμιέρα δίνεται στο θέατρο Φενίτσε στη Βενετία στις 11 Μαρτίου 1851. Η 

παράσταση έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και όλοι μιλούν για το αριστουργηματικό και 

μοναδικό έργο του Βέρντι (Δρόσος 1995:133). 
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Il trovatore ( Τροβατόρε, 1853) 

Μετά την επιτυχία του Ριγκολέττο, ο Βέρντι αποφασίζει να συνθέσει μία 

ακόμα όπερα. Ήδη φτασμένος στην κορυφή της επιτυχίας του συζητάει για το 

λιμπρέτο και το λιμπρετίστα και αποφασίζει να ανεβάσει τον Τροβατόρε, μία όπερα 

σε τέσσερα μέρη (Budden II 2002:58&59). Κάποια προβλήματα με το λιμπρετίστα, 

τη σύντροφο του Τζουζεπίνα Στρεππόνι την οποία δεν θέλουν στο Μπουσέτο και ο 

θάνατος της μητέρας του δυσκολεύουν την ψυχολογία του συνθέτη και είναι αιτίες 

για την καθυστέρηση της σύνθεσης (Δρόσος 1995:135&136). 

Το λογοτεχνικό πρότυπο της όπερας είναι το ισπανικό θεατρικό έργο El 

trovator του Antonio García Gutiérrez. Πρωτοεμφανίζεται τον Αύγουστο του 1836 

στη Μαδρίτη και σημειώνει τόσο μεγάλη επιτυχία που ξεπερνά όλους τους 

υπόλοιπους Ισπανούς συγγραφείς (Budden II 2002:59). 

Λιμπρετίστας της όπερας αρχικά επιλέγεται ο Salvatore Cammarano, ο οποίος 

δεν είναι λάτρης του συγκεκριμένου έργου με αποτέλεσμα να καθυστερεί διαρκώς τη 

συγγραφή του λιμπρέτο. Πριν όμως, προλάβει να τελειώσει την τρίτη πράξη πεθαίνει, 

και την ολοκλήρωση του λιμπρέτου αναλαμβάνει ο Leone Emanuele Bardare. Λόγω 

του νεαρού της ηλικίας του, ο συνθέτης αναγκάζεται να τον επιβλέπει συνεχώς και να 

κάνει αρκετές διορθώσεις (Moreno 2007:8). 

 

 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:24  

Κόμης ντι Λούνα, βαρύτονος 

Μανρίκο, αξιωματικός του στρατού του κόμη Ούρτζελ, τενόρος 

Ατζουτσένα, τσιγγάνα, υποτιθέμενη μητέρα του Μανρίκο, μέτζο-σοπράνο ή  

                                                 
24 Wikipedia, (07/12/2008), Il trovatore, http://en.wikipedia.org/wiki/Il_trovatore  
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          κοντράλτο 

Λεονόρα, κυρία των τιμών, σοπράνο 

Φερράντο, αρχηγός της φρουράς του κόμη ντι Λούνα, μπάσος 

Ινές, έμπιστη φίλη της Λεονόρας, σοπράνο 

Ρουίζ, υπασπιστής και φίλος του Μανρίκο, τενόρος 

Γέρος τσιγγάνος, μπάσος 

Αγγελιοφόρος, τενόρος 

Τσιγγάνοι, μοναχές, μοναχοί, στρατιώτες και φίλοι της Λεονόρας  

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βισκαΐα και την Αραγώνα της Ισπανίας τον 

15ο αιώνα. 

 

Σύνοψη 

Μέρος πρώτο «Η μονομαχία» (Δύο σκηνές) 

Ο Φερράντο αφηγείται την ιστορία μιας μάγισσας που την έκαψαν στην πυρά, 

γιατί πίστευαν ότι είχε κάνει μάγια στο γιο του γέρου Κόμη. Η κόρη της τσιγγάνας, 

για να εκδικηθεί, είχε αρπάξει και είχε κάψει το μωρό. Η Λεονόρα είναι ερωτευμένη 

με τον τροβαδούρο που είχε γνωρίσει σε μία γιόστρα, αγωνίσματα των ιπποτών. Ο 

Κόμης ντι Λούνα, όμως, είναι και ο ίδιος ερωτευμένος με την κοπέλα και, όταν 

μαθαίνει ότι εκείνη είναι ερωτευμένη με τον τροβαδούρο και πολιτικό του αντίπαλο, 

τον καλεί σε μονομαχία (Moreno 2007:14)  

Μέρος δεύτερο «Η τσιγγάνα» (Δύο σκηνές) 

Ο Μανρίκο σώθηκε από την μητέρα του Ατζουντσένα στη μάχη. Η ίδια του 

μιλάει για τη μητέρα της, την οποία έκαψαν στην πυρά πιστεύοντας ότι είχε κάνει 

μάγια στο παιδί του γέρου κόμη, και η ίδια είχε αρπάξει το μωρό για να εκδικηθεί. 

Όμως, στην ταραχή της είχε πετάξει το δικό της παιδί στη φωτιά. Ο Μανρίκο 
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υποψιάζεται ότι είναι ο γιος του Κόμη, αλλά η τσιγγάνα τον διαβεβαιώνει για την 

ταυτότητά του. Ο νεαρός πληροφορείται ότι η Λεονόρα θεωρώντας τον νεκρό θα 

γίνει μοναχή. Ο Κόμης ντι Λούνα καταφτάνει στο μοναστήρι να απαγάγει την κοπέλα 

παρά τη θέληση της, αλλά ο Μανρίκο προλαβαίνει και το σκάσει μαζί της (Moreno 

2007:14-16) 

Μέρος τρίτο «Ο γιος της τσιγγάνας» (Δύο σκηνές) 

Οι άντρες του Κόμη ετοιμάζονται να επιτεθούν στο Καστελόρ. Ο Φερράντο 

συλλαμβάνει την Ατζουτσένα ως κατάσκοπο. Αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την 

κόρη της τσιγγάνας που είχαν κάψει στην πυρά και ο Κόμης διατάζει την εκτέλεσή 

της. Ο Μανρίκο και η Λεονόρα ετοιμάζονται να παντρευτούν, αλλά όταν ο νεαρός 

πληροφορείται για τη σύλληψη της μητέρας του, αποφασίζει με τους άντρες του να τη 

σώσουν (Parker 1994:826). 

Μέρος τέταρτο «Η εκτέλεση» (Δύο σκηνές) 

Ο Μανρίκο και η Ατζουτσένα βρίσκονται στη φυλακή και πρόκειται να 

εκτελεστούν. Η Λεονόρα δέχεται να παραμείνει με τον Κόμη προκειμένου να σωθεί ο 

αγαπημένος του. Στα κρυφά παίρνει δηλητήριο, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί να του 

δοθεί. Κατευθύνεται στις φυλακές να ενημερώσει τον Μανρίκο ότι είναι ελεύθερος, 

αλλά εκείνος την κατηγορεί, όταν η ίδια αρνείται να τον ακολουθήσει. Του εξηγεί τι 

έχει συμβεί και τον αποχαιρετά καθώς ξεψυχά. Ο Κόμης βλέποντας ότι η Λεονόρα 

αθέτησε την υπόσχεση της, εκτελεί τον Μανρίκο. Η Ατζουτσένα υποχρεωμένη να 

βλέπει την εκτέλεση του γιου της, ομολογεί στον Κόμη ότι έχει σκοτώσει τον αδερφό 

του. Η μητέρα της έχει πάρει την εκδίκηση της (Parker 1994:826-827). 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 19 Ιανουαρίου 1853 στο θέατρο Απόλλων στη Ρώμη. 

Η παράσταση έχει τεράστια επιτυχία και ο Βέρντι αποθεώνεται ξεσηκώνοντας το 
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πλήθος εντός του θεάτρου αλλά και στους δρόμους. Η κριτική που δέχεται είναι 

άριστη σε σημείο να τον αποκαλέσουν Καίσαρα της Τέχνης (Δρόσος 1995:143). Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1850 ο Βέρντι παρουσιάζει το διασκευασμένο Τροβατόρε με 

τον τίτλο Le trouvére σε μετάφραση του Emilien Pacini στο Παρίσι προσθέτοντας και 

μπαλέτο (Parker 1994:825). 

 

La Traviata (Τραβιάτα, 1853) 

Παράλληλα με τον Τροβαδούρο, ο Βέρντι συνθέτει και την Τραβιάτα, όπερα 

σε τρεις πράξεις. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο δράμα που φέρνει αντιμέτωπους την 

αστική τάξη και τον κόσμο του περιθωρίου, επίκαιρο θέμα για την Ιταλία του 19ου 

αιώνα (φυλλάδιο στο DVD Λα Τραβιάτα 2009:8). Ο συνθέτης αποφασίζει να πάει 

αντίθετα στο κατεστημένο και παρουσιάζει την όπερα στη σύγχρονη κοινωνία με 

σύγχρονα κοστούμια. Το ιταλικό κοινό, μη συνηθισμένο σε τέτοιου είδους θεάματα, 

αντιδράει και έτσι το έργο επιστρέφει στις αρχές του 18ου αιώνα (Newman 1988:67). 

Σύμφωνα με τον Budden, αρχικός τίτλος της όπερας είναι ο Amore e morte, αλλά η 

ενετική λογοκρισία υποχρεώνει την αλλαγή ονόματος και έτσι ο Βέρντι αποφασίζει 

τον σημερινό τίτλο (Budden II 2002:116). 

Η όπερα βασίζεται στο γαλλικής καταγωγής θεατρικό έργο Η κυρία με τις 

καμέλιες (La Dame aux Camélias) του Alexandre Dumas. Η υπόθεση βασίζεται σε 

πραγματική ιστορία. Στην πραγματικότητα η κοπέλα ονομάζεται Αλφονσίν Πλεσύ 

και για επαγγελματικού λόγους αργότερα το μετατρέπει σε Μαρί Ντιπλεσί. Είναι 

ερωμένη του συγγραφέα και πάντα κυκλοφορεί με ένα μπουκέτο καμέλιες ή με μία 

καμέλια στο στήθος. Πεθαίνει σε ηλικία 23 ετών το 1847 από φυματίωση και το έργο 

γράφεται ένα χρόνο μετά, ενώ η παράσταση ανεβαίνει το 1852 (Newman 1988:60-61, 

Batta&Neef 2005:705&706). 
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Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave, ο οποίος συγγράφει 

το κείμενο το 1852 και το διορθώνει το 1853. Συναντάει δυσκολίες με την όπερα και 

τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει, για να απεικονίσει την αστική τάξη. Είναι 

μεγαλωμένος στη γενιά του Νατουραλισμού και δεν μπορεί να γράψει κατάλληλο 

κείμενο (Seta 2004:76&79). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής25: 

Βιολέτα Βαλέρι, εταίρα, σοπράνο 

Αλφρέντο Ζερμόν, τενόρος 

Τζιόρτζιο Ζερμόν, πατέρας του, βαρύτονος 

Φλόρα Μπερβουά, μέτζο-σοπράνο 

Αννίνα, υπηρέτρια της Βιολέτα, σοπράνο 

Γκαστόν, φίλος του Αλφρέντο, τενόρος 

Βαρόνος Ντουφόλ, βαρύτονος 

Μαρκήσιος ντ’ Ομπινί, μπάσος 

Γιατρός Γκρενβίλ, μπάσος 

Τζιουζέπε, υπηρέτης της Βιολέτα, μπάσος 

Αγγελιοφόρος, μπάσος 

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Παρίσι και τα περίχωρα στις αρχές του 18ου 

αιώνα. 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη 

Στο σπίτι της η Βιολέτα υποδέχεται τους καλεσμένους της, για να γιορτάσουν 

την ανάρρωσή της από μία ασθένεια. Ανάμεσα στους φίλους της βρίσκεται και ο 

Αλφρέντο Ζερμόν, ένας νεαρός ο οποίος την ερωτεύεται αμέσως. Εκείνη τον 

                                                 
25 Wikipedia (06/12/2008) La Traviata, http://en.wikipedia.org/wiki/La_traviata  



 66

ειρωνεύεται και δεν ανταποκρίνεται, αλλά καθώς μένει μόνη της μετά το δείπνο, στο 

μυαλό της έρχεται η σκηνή με την εξομολόγηση του Αλφρέντο (Parker 1994:800). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Η Βιολέτα ζει μαζί με τον Αλφρέντο στο εξοχικό της. Όταν ο τελευταίος 

ενημερώνεται ότι τελειώνουν τα λεφτά της αγαπημένης του και πρέπει να πουλήσει 

το σπίτι, φεύγει για το Παρίσι. Ο πατέρας του που δε συμφωνεί με αυτή τη σχέση, 

επισκέπτεται τη Βιολέτα και την παρακαλά να αφήσει το γιο του. Η κοπέλα δέχεται 

και τον εγκαταλείπει αφήνοντας του μια επιστολή. Επιστρέφει στην κοσμική ζωή και, 

όταν συναντιέται σε ένα χορό με τον Αλφρέντο, εκείνος μπροστά σε όλους της 

συμπεριφέρεται πολύ άσχημα (φυλλάδιο στο DVD Λα Τραβιάτα 2009:4-5). 

Πράξη τρίτη 

Η Βιολέτα αδύναμη λόγω της αρρώστιας της βρίσκεται στο κρεβάτι. Ο 

γιατρός της δίνει θάρρος, αλλά η ίδια γνωρίζει ότι ο θάνατος βρίσκεται πολύ κοντά. Ο 

Τζιόρτζιο Ζερμόν της έχει γράψει ότι ο γιος του έφυγε στο εξωτερικό ύστερα από μια 

μονομαχία με το Βαρόνο. Τον έχει ενημερώσει για τη θυσία της Βιολέτας και 

πρόκειται να την επισκεφθεί. Ο Αλφρέντο καταφτάνει στην αγαπημένη του και 

ζητώντας της να τον συγχωρέσει, ονειρεύονται το μέλλον τους. Καθώς η γυναίκα του 

δίνει ένα μενταγιόν για να τη θυμάται, ξεψυχάει στην αγκαλιά του (Budden II 

2002:156-163). 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 6 Μαρτίου 1853 στο θέατρο Φενίτσε με πλήρη 

αποτυχία, η οποία οφείλεται στην κακή ερμηνεία των τραγουδιστών (Newman 

1988:66). Ύστερα από προσπάθειες να βρει τους σωστούς τραγουδιστές, η 

παράσταση ανεβαίνει στις 6 Μαΐου 1854 στο θέατρο Σ. Μπενεδέτο της Βενετίας. Η 

επιτυχία είναι μεγάλη και η όπερα καταφέρνει να γίνει μία από της φημισμένες του 

(Parker 1994:800). 
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Les Vêspres sicillienes (Οι Σικελικοί Εσπερινοί, 1855) 

Μετά την όπερα Jérusalem στην Opéra του Παρισιού το 1847, ο Βέρντι έχει 

ως στόχο να συνθέσει και άλλη εντελώς καινούρια. Το 1848 οι επαναστάσεις που 

λαμβάνουν χώρα αναβάλουν τα σχέδια του για λίγο και το 1852 ξεκινάει και πάλι τις 

διαπραγματεύσεις. Έτσι, υπογράφει το συμβόλαιο για τους Σικελικούς Εσπερινούς, 

μία γαλλική grand opera σε πέντε πράξεις (Parker 1994:924-925). 

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο σε ένα παλαιότερο λιμπρέτο Le Duc d’Albe των 

Eugène Scribe και Charles Duveyrier. Το έχουν ετοιμάσει το 1838 για τον Halévy, ο 

οποίος δεν το χρησιμοποιεί και αργότερα για τον Donizetti (Budden II 2002:172). Το 

λιμπρέτο εξιστορεί τη σφαγή των Γάλλων κατακτητών από τους κατοίκους του 

Παλέρμο κατά την ώρα του εσπερινού (Δρόσος 1995:151). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο ίδιος ο Eugène Scribe, Γάλλος δραματουργός 

και στιχουργός, γνωστός για την τελειότητα στα έργα του. Ο δραματικός τύπος στα 

έργα του παραμένει στο λαϊκό θέατρο για πάνω από 100 χρόνια.26 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Άντρας του Μονφόρτ/Μονφόρτε, κυβερνήτης της Σικελίας επί βασιλείας του 

Κάρολου του Ανδεγαυικού της Νάπολης, βαρύτονος 

Λε Σιρ ντε Μπετίν, Γάλλος αξιωματικός, μπάσος 

Κόμης ντε Βοντμόν, Γάλλος αξιωματικός, μπάσος 

Ανρί/Αρρίγκο, νεαρός Σικελός, τενόρος 

Ζαν Προσίντα, Σικελός γιατρός, μπάσος 

Δούκισσα Ελέν/ Ελένα, αδερφή του Δούκα Φρεντερίκ της Αυστρίας, σοπράνο 

Νιννέτα, η υπηρέτρια της, κοντράλτο 

Ντανιέλι, Σικελός, τενόρος 

                                                 
26 Wikipedia (20/01/2010), Eugène Scribe, http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Scribe  
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Τιμπώ/Τεμπάλντο, Γάλλος στρατιώτης, τενόρος 

Ρόμπερτ/Ρομπέρτο, Γάλλος στρατιώτης, βαρύτονος 

Μαινφρουά/Μανφρέντο, Σικελός, τενόρος 

Σικελοί άντρες και γυναίκες, Γάλλοι στρατιώτες, μοναχοί 

Σώμα του μπαλέτου  

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Παλέρμο και τα περίχωρα το 1282 (Parker 

1994:925). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη27 

Η δούκισσα Ελένα θρηνεί για τον νεκρό αδελφό της. Ο Ρομπέρτο, ένας 

Γάλλος στρατιώτης της ζητάει να τραγουδήσει. Το τραγούδι της αναζωπυρώνει το 

πνεύμα ελευθερίας των Σικελών και ξεκινάει ένας καβγάς με τους Γάλλους. Ο 

Γάλλος διοικητής Μοντφόρτε ηρεμεί την κατάσταση και ζητάει από τον Σικελό 

Αρίγκο να μην ξαναπλησιάσει την Ελένα, κάτι που ο νεαρός αρνείται. 

Πράξη δεύτερη28 

O Τζιοβάνι ντα Προσίντα επιστρέφει από την εξορία και, καθώς συναντάει 

την Ελένα και τον Αρίγκο, αποφασίζουν να ξεκινήσουν την επανάσταση στους 

γάμους Σικελών νεαρών. Ο Αρίγκο αποφασίζει να εκδικηθεί για τον αδερφό της 

αγαπημένης του Ελένα, προκειμένου να τον δεχτεί και να ανταποδώσει την αγάπη 

του. Ο Μοντφόρτε καλεί τον νεαρό και, όταν αρνείται, τον μεταφέρουν με τη βία. Ο 

Ρομπέρτο και άλλοι Γάλλοι στρατιώτες απαγάγουν τις νύφες κάτι που εξοργίζει τους 

νεαρούς και τον Προσίντα. Αποφασίζουν να εισβάλουν στο παλάτι για εκδίκηση. 

                                                 
27Portale Giuseppe Verdi Ing, (22/11/2009), Les Vêpres Sicillienes, 
http://www.giuseppeverdi.it/Inglese/page.asp?IDCategoria=162&IDSezione=580&ID=19758   
28 Wikipedia, (07/12/2008), Les vêpres sicillienes, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Les_v%C3%AApres_siciliennes  
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Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές) 

Ο Μοντφόρτε ανακαλύπτει ότι ο Αρίγκο είναι γιος του. Ο νεαρός αρνείται το 

αγκάλιασμα του πατέρα του, όταν εκείνος του επιδεικνύει τα στοιχεία. Η μητέρα του 

που έχει ήδη πεθάνει ήταν γυναίκα του διοικητή. Στο μεγάλο χορό ο Προσίντα και η 

Ελένα ανακοινώνουν στον Αρίγκο ότι θα σκοτώσουν τον Μοντφόρτε και ο νέος με 

αντικρουόμενα αισθήματα προειδοποιεί τον πατέρα του, χωρίς να ταχθεί υπέρ του. 

Όμως, όταν η Ελένα προσπαθεί να τον μαχαιρώσει, ο γιος μπαίνει μπροστά του να 

τον σώσει και οι συνωμότες συλλαμβάνονται (Parker 1994:925-926). 

Πράξη τέταρτη  

Ο Αρρίγκο πηγαίνει στις φυλακές και ομολογεί όλη την αλήθεια στην 

αγαπημένη του Ελένα, η οποία τον συγχωρεί. Μαζί με τον Προσίντα πρόκειται να 

εκτελεστούν. Ο Αρρίγκο ζητάει από τον Μοντφόρτε να τους αφήσει ελεύθερους 

αλλιώς θα πρέπει και ο ίδιος να σκοτωθεί. Ο διοικητής δέχεται με τον όρο να τον 

αναγνωρίσει ως πατέρα του. Θεωρώντας ότι θα ηρεμήσουν οι σχέσεις μεταξύ 

Σικελίας και Γαλλίας θέλει να παντρέψει το γιο του με την Ελένα. Η κοπέλα αρχικά 

αρνείται, αλλά στη συνέχεια πείθεται από τον Προσίντα, ο οποίος ετοιμάζεται για 

εξέγερση (Budden 2002:222-232). 

Πράξη πέμπτη  

Όλοι ετοιμάζονται για το γάμο. Ο Προσίντα ενημερώνει την Ελένα ότι οι 

Σικελοί θα επιτεθούν την ώρα που θα χτυπούν οι καμπάνες της γαμήλιας τελετής. Η 

κοπέλα ζητάει από τον Αρρίγκο να φύγουν, αλλά εκείνος αρνείται. Ο Μοντφόρτε 

απαιτεί να χτυπήσουν οι καμπάνες και έτσι οι Σικελοί επιτίθενται στους Γάλλους 

(Parker 1994:927). 

  



 70

Η πρεμιέρα δίνεται στην Όπερα του Παρισιού στις 13 Ιουνίου 1855 με πολύ 

μεγάλη επιτυχία. Οι κριτικές που λαμβάνει είναι θετικές. Ωστόσο, η όπερα δεν 

καταφέρνει να μπει στο σταθερό ρεπερτόριο του θεάτρου (Parker 1994:925). 

 

Simon Bocanegra (Σίμον Μποκανέγκρα, 1857) 

Μετά την πρεμιέρα της Τραβιάτα στο θέατρο Φενίτσε, ο Βέρντι υπογράφει 

ένα νέο συμβόλαιο για να παρουσιάσει την καινούρια όπερα, Σίμων Μποκανέγκρα σε 

πρόλογο και τρεις πράξεις (Parker 1994:381). Η σκοτεινή πτυχή της πλοκής και το 

θλιμμένο του θέμα δεν φέρνουν την επιτυχία και η όπερα εξαφανίζεται. Η αρχική της 

εκδοχή δεν είναι πολύ γνωστή σήμερα (Batta&Neef 2005:714). Το 1868 ο Giulio 

Ricordi προσπαθεί να πείσει το Βέρντι να ξανασυνθέσει την όπερα, κάτι που ο 

συνθέτης αρνείται. Ωστόσο, δέχεται την πρόταση που του γίνεται ξανά από το ίδιο 

άτομο το 1879. Έτσι, πλέον το έργο είναι γνωστό από την αναθεωρημένη και τελική 

εκδοχή του (Δοντάς 2007/08:18). 

Το λιμπρέτο βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ισπανού Antonio 

García Gutiérrez, το οποίο πρωτοπαρουσιάζεται στη Μαδρίτη το 1843. Η ιστορία 

βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα. Ωστόσο, ο συγγραφέας έχει ενώσει 

δύο πρόσωπα σε ένα χαρακτήρα, τα δύο αδέρφια Σίμων και Έντζιο. Ο τελευταίος 

είναι ναυτικός (Δοντάς 2007/08:16), ενώ ο Σίμων είναι μέλος της λαϊκής κοινωνικής 

τάξης και προασπίζει τα συμφέροντά τους ενάντια στην αριστοκρατία. Κυβερνά στη 

Γένοβα ως δόγης από το 1339 έως το 1344 οπότε και παραιτείται. Επιστρέφει στην 

εξουσία ως δόγης το 1356 μέχρι το 1364, όταν μάλλον δηλητηριάζεται (Batta&Neef 

2005:715). 

Λιμπρετίστας της αρχικής έκδοσης της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave. 

Λόγω κάποιων προβλημάτων, ο συνθέτης ζητάει τη βοήθεια από τον πολιτικό 
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συγγραφέα της Τοσκάνης και εξόριστο Giuseppe Montanelli να επεξεργαστεί τα 

κείμενα. Για την τελική εκδοχή, το λιμπρέτο αναλαμβάνει ο Arrigo Boito, ο οποίος 

αφήνει ως έχει μόνο τον πρόλογο και ξαναδουλεύει από την αρχή τις τρεις πράξεις 

(Δοντάς 2007/08:15,16,18&19). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:  

Σίμων Μποκανέγκρα, Κουρσάρος στην υπηρεσία της Δημοκρατίας της Γένουας και 

αργότερα πρώτος δόγης της Γένουας, βαρύτονος 

Μαρία Μποκανέγκρα, κόρη του, φερόμενη ως Αμέλια Γκριμάλντι, σοπράνο 

Τζάκοπο Φιέσκο, Γενουάτης ευγενής, φερόμενος ως Αντρέα Γκριμάλντι, μπάσος  

Γκαμπριέλε Αντόρνο, Γενουάτης ευγενής, τενόρος 

Πάολο Αλμπιάνι, Γενουάτης χρυσοχόος και ευνοούμενος αυλικός του δόγη, μπάσος  

Πιέτρο, Γενουάτης άνθρωπος του λαού και αυλικός, βαρύτονος 

Λοχαγός των τοξοτών, τενόρος 

Υπηρέτρια της Αμέλια, μέτζο-σοπράνο 

Στρατιώτες, ναύτες, λαός, γερουσιαστές 

Αυλή του δόγη, φυλακισμένοι 

Η ιστορία διαδραματίζεται το 14ο αιώνα στη Γένοβα και τα περίχωρα (ένθετο 

στο πρόγραμμα Σίμων Μποκανέγκρα 2007/08:2, 10). 

Σύνοψη 

Πρόλογος 

Ο Πιέτρο και ο Πάολο προσπαθούν να πείσουν τον Μποκανέγκρα να επιλεγεί 

ως δόγης. Ο άντρας πείθεται, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα καταφέρει να δει την 

αγαπημένη του Μαρία, που είναι φυλακισμένη από τον πατέρα της στο σπίτι του. Η 

Μαρία πεθαίνει και ο Φιέσκο είναι καταρρακωμένος από το θάνατο της. Η κόρη του 

Σίμωνα έχει χαθεί μυστηριωδώς. Ο Σίμων, μη γνωρίζοντας το θάνατο της 
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αγαπημένης του, ζητάει συγχώρεση από τον Φιέσκο επιθυμώντας να δει την κοπέλα. 

Ενώ ο λαός τον αποδέχεται ως δόγη, ο Μποκανέγκρα εισέρχεται στο παλάτι και 

βρίσκει το νεκρό σώμα της Μαρίας (Parker 1994:382). 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές)29 

Η Φιέσκο αλλάζει το όνομα του σε Αντρέα Γκριμάλντι. Αυτός και η 

οικογένειά του έχουν εκδιωχθεί από το δόγη. Έχουν υιοθετήσει μία κόρη την Αμέλια. 

Η κοπέλα, επειδή φοβάται να μην την παντρέψουν με τον Πάολο χωρίς τη θέληση της, 

παρακαλά τον αγαπημένο της Γκαμπριέλε Αντόρνο να τη ζητήσει σε γάμο. Ο Φιέσκο 

τους ευλογεί. Ο Μποκανέγκρα επισκέπτεται την Αμέλια και ανακαλύπτουν τη σχέση 

πατέρα κόρης αποφασίζοντας να την κρατήσουν κρυφή από τους άλλους. Ο Πάολο 

αποφασίζει να απαγάγει την κοπέλα, εφόσον αρνήθηκε την πρόταση του. Ο 

Γκαμπριέλε σκοτώνει τον απαγωγέα της αγαπημένης του και επιτίθεται στον δόγη, 

αλλά τον σταματάει η Αμέλια. Ο Μποκανέγκρα καταριέται τον απαγωγέα και 

αναγκάζει και τον Πάολο να ξεστομίσει τις κατάρες.  

 

Πράξη δεύτερη 30 

Ο Πάολο διατάζει να βγουν από τη φυλακή ο Φιέσκο και ο Αντόρνο και 

προσπαθεί να πείσει τον πρώτο να σκοτώσει το δόγη, ενώ γεμίζει με αμφιβολίες το 

δεύτερο για τη σχέση της Αμέλιας με τον Μποκανέγκρα. Όταν καταφτάνει ο δόγης, 

πίνει από το ποτήρι που έχει ρίξει δηλητήριο ο Πάολο. Η Αμέλια φανερώνει την 

ταυτότητα του πατέρα της όταν ο Αντόρνο ετοιμάζεται να τον σκοτώσει. Ο άντρας 

ζητάει συγχώρεση και είναι έτοιμος να πολεμήσει στο πλευρό του. Ο Μποκανέγκρα 

τους ευλογεί για τον γάμο τους. 

 
                                                 
29 Wikipedia, (07/12/2008), Simon Boccanegra, http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Boccanegra  
30 The Metropolitan Opera, (22/11/2009), Simon Boccanegra, 
http://www.metoperafamily.org/metopera/history/stories/synopsis.aspx?id=176  
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Πράξη τρίτη  

Ο Γκαμπριέλε νικά τους Γουέλφους και ο Πάολο καταδικάζεται σε θάνατο, 

γιατί ήταν στην πλευρά των αντιπάλων. Το ζευγάρι παντρεύεται και ο δόγης 

αποκαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της κόρης του και οι δύο άντρες 

συμφιλιώνονται. Το δηλητήριο ενεργεί και ο Μποκανέγκρα λίγο πριν ξεψυχήσει 

χρίζει τον Αντόρνο ως διάδοχο του (φυλλάδιο στο πρόγραμμα Σίμων Μποκανέγκρα 

2007/08:13). 

 

Η πρεμιέρα της αρχικής εκδοχής δίνεται στις 12 Μαρτίου 1857 στο θέατρο 

Φενίτσε της Βενετίας και η παράσταση σημειώνει αποτυχία. Ο ίδιος ο συνθέτης την 

αποκαλεί φιάσκο, επειδή έχει την ίδια τύχη με αυτή της Τραβιάτα (Δρόσος 1995:154). 

Η πρεμιέρα της αναθεωρημένης έκδοσης δίνεται στις 24 Μαρτίου 1881 στη Σκάλα 

του Μιλάνο. Μαέστρος είναι ο Franco Faccio και η παράσταση έχει μεγαλύτερη 

επιτυχία σε σχέση με την πρώτη φορά (Δοντάς 2007/08:20). 

 

 

Aroldo (Αρόλντο 1857) 

Πρόκειται για την αναθεωρημένη όπερα Στιφέλιο. Έπειτα από τα προβλήματα 

με τη λογοκρισία που του ασκείται, ο Βέρντι αποφασίζει να αλλάξει την πλοκή της 

όπεράς του με τη βοήθεια του λιμπρετίστα του Francesco Maria Piave (Parker 

1994:214). Σύμφωνα με τον Γκόσσετ, τρεις μόνο όπερες του Βέρντι (Ομπέρτο, 

Στιφέλιο και Αρόλντο) δεν τελειώνουν με σκηνή θανάτου (Gosset 1983:219). Το 
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σκηνικό μεταφέρεται από τη Γερμανία του 19ου αιώνα και τους προτεστάντες 

ιερωμένους στην Αγγλία και τη Σκωτία του 13ου με τους Σταυροφόρους31.  

 Η αρχική ιδέα για το καινούριο λιμπρέτο αντλείται από τη νουβέλα του 

Walter Scott Ο Αρραβωνιασμένος (The Betrothed) και τα νέα ονόματα από τη 

νουβέλα του Bulwer Lytton Χάρολντ, ο τελευταίος από του Σάξονες Βασιλείς (Harold, 

the Last of the Saxon Kings) (Budden 2002:337). 

 Το λιμπρέτο υπογράφει ο Ιταλός λιμπρετίστας Francesco Maria Piave.32  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής33: 

Αρόλντο, Σάξονας ιππότης, τενόρος 

Μίνα, η γυναίκα του, σοπράνο 

Εγκμπέρτο, ο πατέρας της Μίνα, βαρύτονος 

Γκοντβίνο, τυχοδιώκτης, φιλοξενούμενος του Εγκμπέρτο, τενόρος 

Μπριάνο, ευσεβής ερημίτης, μπάσος 

Ενρίκο, ξάδερφος της Μίνα, τενόρος 

Ελένα, ξαδέρφη της Μίνα, μέτζο-σοπράνο 

Σταυροφόροι, υπηρέτες 

Οι Ιππότες και οι σύζυγοι τους και κυνηγοί 

Το έργο διαδραματίζεται στο κάστρο του Εγκμπέρτο, κοντά στο Κένθ και στο 

Λοχ Λούμοντ στην Σκωτία γύρω στο 1200 μ.Χ (Budden 2002:336). 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο Αρόλντο καταφτάνει στο σπίτι του από τις Σταυροφορίες με τον ερημίτη 

Μπριάνο, ο οποίος του έσωσε τη ζωή κατά τη διάρκεια της μάχης. Η Μίνα δεν 

                                                 
31 TO ΒHMA online Ζενάκου, Α. (19/08/2009) ars...brevis  
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=34&artId=137937&dt=09/11/2003  
32 Wikipedia  (06/12/2008) Francesco Maria Piave, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maria_Piave  
33 Wikipedia (07/12/2008) Aroldo, http://en.wikipedia.org/wiki/Aroldo  
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φοράει το δαχτυλίδι, πράγμα που τον γεμίζει υποψίες. Ο Γκοντβίνο, φιλοξενούμενος 

του Εγκμπέρτο, αφήνει ένα γράμμα για τη Μίνα σε ένα βιβλίο, το οποίο παίρνει ο 

Ενρίκο. Ο Μπριάνο μιλάει στον Αρόλντο για τον Ενρίκο και τη γυναίκα του. Ο 

Ιππότης ζητάει τα κλειδιά του βιβλίου από τη Μίνα, αλλά ο Εγκμπέρτο καταστρέφει 

το γράμμα και προκαλεί σε μονομαχία τον ένοχο. 

Πράξη δεύτερη 

Ο Γκοντβίνο αρνείται να επιστρέψει το δαχτυλίδι στη Μίνα. Ο Εγκμπέρτο 

μονομαχεί μαζί του. Ο Αρόλντο τους χωρίζει, αλλά του επιτίθεται όταν μαθαίνει την 

πραγματική του ταυτότητα. Ο ερημίτης Μπριάνο τον αποτρέπει θυμίζοντάς του τον 

όρκο που έχουν δώσει μεταξύ τους. 

Πράξη τρίτη  

Ο Εγκμπέρτο αποφασίζει να μονομαχήσει ακόμα μία φορά με τον Γκοτβίνο. 

Η Μίνα υπογράφει τα χαρτιά του διαζυγίου και προσπαθεί να μιλήσει και να 

εξηγήσει στον Αρόλντο το τι συνέβη. Ο Εγκμπέρτο εμφανίζεται με το ματωμένο του 

σπαθί υποδηλώνοντας ότι σκότωσε τον Γκοντβίνο. 

Πράξη τέταρτη  

Ο Αρόλντο και ο Μπριάνο είναι ερημίτες. Ο Εγκμπέρτο και η Μίνα έχουν 

εξοριστεί, ύστερα από το θάνατο του Γκοντβίνο, και αναζητούν καταφύγιο στην 

καλύβα τους. Η γυναίκα ζητάει συγχώρεση και ο Αρόλντο, ύστερα από προτροπή του 

Μπριάνο, την συγχωρεί (Parker 1994:214-215, Budden 2002:345-350). 

 

 Η πρεμιέρα δίνεται στις 16 Αυγούστου 1857 στο Θέατρο Νουόβο στο Ρίμινι 

με μεγάλη επιτυχία. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Άντζελο Μαριάνι (Δρόσος 

1995:156). 
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Un ballo in maschera (Χορός μεταμφιεσμένων, 1859) 

Πρόκειται για ένα μελόδραμα σε τρεις πράξεις. Το Φεβρουάριο του 1857 

ανατίθεται στο Βέρντι να γράψει μία όπερα για το Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης. 

Ύστερα από αρκετή σκέψη και πίεση χρόνου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα 

παλιό γαλλικό λιμπρέτο. Η λογοκρισία, όμως, της Νάπολης του απαγορεύει να 

ανεβάσει το έργο, αν δε δεχτεί να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Πρόκειται για 

την αληθινή ιστορία της δολοφονίας του Βασιλιά της Σουηδίας Γουστάβου Γ’ σε 

χορό μεταμφιεσμένων. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Βέρντι σε γράμμα του προς τον 

λιμπρετίστα της όπερας, εμφανώς θυμωμένος, οι όροι τους είναι αρκετά αυστηροί. Ο 

πρωταγωνιστής δεν μπορεί να είναι πρόσωπο της κυριαρχίας, η σύζυγος πρέπει να 

μετατραπεί σε αδελφή και η πλοκή να μεταφερθεί σε εποχή όπου οι άνθρωποι 

πιστεύουν στις μάγισσες. Ο χορός πρέπει να αποσυρθεί και η δολοφονία να 

διαπραχθεί εκτός σκηνής (Parker 1994:295, Budden 2002:369). Ο Βέρντι 

αναγκάζεται να αποχωρήσει από το θέατρο της Νάπολης και απευθυνθεί στο Θέατρο 

Απόλλο της Ρώμης, αλλά κι εκεί το Βατικανό ασκεί λογοκρισία. Έτσι, μεταφέρει τον 

τόπο εκτός Ευρώπης και αλλάζει τα πρόσωπα όσον αφορά στην κοινωνική τους θέση 

(Moreno 2007:8-9).  

«Το θέατρο «Απόλλων» της Ρώμης αντηχεί ακόμη από τη μουσική του Χορού 

Μεταμφιεσμένων, όταν το αυστριακό κανόνι αρχίζει να βροντά στον Βορρά της 

Χερσονήσου. Χάρη στις ιταλικές νίκες ένα σημαντικό τμήμα της Ιταλίας ενώνεται. Αν 

και ο κλοιός της λογοκρισίας σφίγγει, τα ιταλικά θέατρα υποφέρουν από τη νέα 

κατάσταση καθώς δεν έχουν πλέον την παραδοσιακή υποστήριξη των πριγκίπων.»34 

 Το λιμπρέτο είναι βασισμένο σε ένα παλιότερο γαλλικό λιμπρέτο του Eugène 

Scribe, Gustave III, ou Le bal masqué, το οποίο έχει γραφεί για τον Auber το 1833. 

                                                 
34 ΤΟ ΒΗΜΑonline (19/08/2008) H θεαματική εξέλιξη 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=34&artid=130234&dt=28/01/2001 
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Πρόκειται για την πραγματική ιστορία του Βασιλιά Γουστάβου Γ’ της Σουηδίας, ο 

οποίος πέφτει θύμα δολοφονίας σε ένα χορό από τους συνωμότες του (Parker 

1994:295, Moreno 2007:8) 

  Ο λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Antonio Somma, ένας Ιταλός θεατρικός 

συγγραφέας. Δεν έχει μεγάλη πείρα όσον αφορά στη συγγραφή των λιμπρέτων κι έτσι 

λόγω της απειρίας του, ο Βέρντι τον επιβλέπει και τον καθοδηγεί συνεχώς. 

Συνεργάζεται ακόμα μία φορά μαζί του, όταν γράφει το λιμπρέτο του Βασιλιά Ληρ 

που ποτέ, όμως, δεν ανεβαίνει ως όπερα.35 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:  

Ρικάρντο, κόμης του Ουώρουικ και κυβερνήτης της Βοστόνης, τενόρος 

Ρενάτο, Κρεολός, γραμματέας και φίλος του Ρικάρντο, βαρύτονος 

Αμέλια, σύζυγος του Ρενάτο, υψίφωνος 

Ουλρίκα, μαύρη μάντισσα, κοντράλτο 

Όσκαρ, ακόλουθος του Ρικάρντο, υψίφωνος 

Σιλβάνο, ναύτης, βαθύφωνος 

Σάμουελ και Τομ, εχθροί του κόμη και συνωμότες, βαθύφωνοι 

Δικαστής, τενόρος 

Υπηρέτης της Αμέλιας, τενόρος 

Αντιπρόσωποι του κοινοβουλίου 

Αξιωματούχοι, ναύτες, φρουροί 

Άντρες, γυναίκες και παιδιά του λαού 

Ευγενείς, υποστηρικτές του Σαμουέλ και του Τομ 

Υπηρέτες, μεταμφιεσμένοι και ζευγάρια χορευτών (Moreno 2007:17)  

                                                 
35 Wikipedia, (07/12/2008), Antonio Somma, http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Somma  
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Η ιστορία διαδραματίζεται στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, περίπου στα 

τέλη του 17ου αιώνα (Budden 2002:360). 

 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο Ρικάρντο πρόκειται να κάνει ένα χορό μεταμφιεσμένων. Καλεσμένη θα 

είναι και η Αμέλια, παλιά του αγαπημένη. Ο Ρενάτο, σύζυγος της κοπέλας και καλός 

του φίλος τον πληροφορεί ότι κινδυνεύει η ζωή του από τους εχθρούς. Ο Ρικάρντο, 

μεταμφιεσμένος σε ψαρά και οι αξιωματικοί επισκέπτονται την καλύβα της μάγισσας 

Ουλρίκα που έσωσαν από εξορισμό. Την Ουλρίκα επισκέπτεται και η Αμέλια 

θέλοντας να απαλλαχθεί από τον παλιό της έρωτα. Ο Ρικάρντο πληροφορείται από 

τη μάγισσα ότι θα σκοτωθεί από αυτόν που θα του πιάσει πρώτος το χέρι. Όταν 

εισέρχονται όλοι στην καλύβα ο Ρενάτο είναι αυτός που του απλώνει το χέρι. Κανείς, 

όμως, δεν πιστεύει στις προφητείες της μάγισσας, εφόσον πρόκειται για τον 

καλύτερο φίλο του κυβερνήτη (Parker 1994:296, Budden 2002:378,381,393, Moreno 

2007:14-15).    

Πράξη δεύτερη  

Ο Ρικάρντο βρίσκει την Αμέλια να μαζεύει βότανα και εξομολογούνται τον 

έρωτά τους. Όταν ο Ρενάτο εμφανίζεται για να τον πληροφορήσει σχετικά με τις 

συνωμοσίες, η κοπέλα καλύπτεται με ένα μαντήλι. Ο κυβερνήτης αναθέτει στο φίλο 

του να την επιστρέψει στην πόλη. Οι συνωμότες τους επιτίθενται και η γυναίκα 

αποκαλύπτεται. Ο Ρενάτο, πεπεισμένος για τη σχέση της γυναίκας του με το 

Ρικάρντο, ζητάει από τους άντρες να τους συναντήσει στο σπίτι του.36  

                                                 
36 Wikipedia (07/12/2008), Un ballo in maschera, http://en.wikipedia.org/wiki/Un_ballo_in_maschera  
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Πράξη τρίτη (Τρεις σκηνές) 

Ο Ρενάτο ζητάει να συμμαχήσει με το Σαμουέλ και τον Τομ στη δολοφονία 

του Κόμη. Ρίχνουν κλήρο για το ποιος θα τον σκοτώσει και η Αμέλια διαλέγει το 

χαρτί με το όνομα του Ρενάτο. Η δολοφονία θα γίνει στο χορό μεταμφιεσμένων. Ο 

Ρικάρντο αποφασίζει να στείλει το ζευγάρι στην Αγγλία, για να είναι μακριά από την 

αγαπημένη του. Ενώ λαμβάνει ένα προειδοποιητικό γράμμα, δε δίνει σημασία. Οι 

τρεις σύμμαχοι μαθαίνουν τη μεταμφίεση του κόμη και την ώρα που ο τελευταίος 

μιλάει με την Αμέλια ο Ρενάτο τον μαχαιρώνει. Ο δράστης αποκαλύπτεται και 

συλλαμβάνεται. Ο Ρικάρντο, λίγο πριν το τέλος, τον διαβεβαιώνει για την αθωότητα 

της γυναίκας του και δείχνει το χαρτί της αποστολής τους στην Αγγλία. Δίνει άφεση 

αμαρτιών στους συνωμότες και πεθαίνει (Parker 1994:296-297, Budden 2002:415-

416, Moreno 2007:16)    

Η πρεμιέρα δίνεται στις 17 Φεβρουαρίου 1859 στο Θέατρο Απόλλο της 

Ρώμης. Η παράσταση έχει μεγάλη επιτυχία, παρόλα τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί και τη μετατροπή του αρχικού προτύπου (Moreno 2007:9). Η επιτυχία 

και ο ενθουσιασμός του κοινού είναι τόσο μεγάλος, που μετά την παράσταση 

βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν συνθήματα «Viva Verdi» (Δρόσος 1995:162). 

Το 1952, σε μία αγγλική εκδοχή του Edward Dent, η δράση του έργου επιστρέφει 

στην Στοκχόλμη και οι ρόλοι επανέρχονται στην αρχική τους μορφή (Gosset 

1983:254). 

 

La forza del destino (Η δύναμη του πεπρωμένου, 1862) 

Το 1860 ο τενόρος Enrico Tamberlik προτείνει στο Βέρντι να παρουσιάσει 

μία καινούρια όπερα στο αυτοκρατορικό θέατρο της Αγίας Πετρούπολης. Ο 

συνθέτης δέχεται την πρόταση. Αρχικά, προτείνει να παρουσιάσει μία όπερα 
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βασισμένη στο κείμενο Ruy Blas του Hugo, αλλά προβλήματα με τη λογοκρισία τον 

εμποδίζουν. Έτσι, συνθέτει τη Δύναμη του πεπρωμένου, όπερα σε τέσσερις πράξεις 

(Parker 1994:261). Αργότερα, όταν ο Βέρντι αποφασίζει να ανεβάσει την όπερα στη 

Ρώμη, η λογοκρισία ζητά να γίνουν αλλαγές στο κείμενο και στο τίτλο και το έργο 

παρουσιάζεται ως Δον Αλβάρο (Δρόσος 1995:177). 

Λογοτεχνικό πρότυπο του λιμπρέτο είναι το θεατρικό έργο του Ισπανού Angel 

Pérez de Saavedra, δούκα του Ρίβας Don Alvaro, ή La fuerza del sino. Πρόκειται για 

ένα ισπανικό ρομαντικό δράμα επηρεασμένο από το Βίκτορα Ουγκώ που 

παρουσιάζεται τη δεκαετία του 1830 (Budden II 2002:428&429). Στην όπερα 

υπάρχει και μία σκηνή από το θεατρικό έργο του Friedrich von Schiller Wallensteins 

Lager (Parker 1994:261). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Francesco Maria Piave. Ο Βέρντι ζητάει από 

τον Andrea Maffei  να χρησιμοποιήσει ήδη μεταφρασμένες σκηνές από το έργο του 

Schiller (Budden II 2002:431&432).  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Ο Μαρκήσιος του Καλατράβα, μπάσος 

Δόνα Λεονόρα, η κόρη του, σοπράνο 

Δον Κάρλος ντι Βάργκας, ο γιος του, βαρύτονος 

Δον Αλβάρο, τενόρος 

Πρετσιοσίλα, νεαρή τσιγγάνα, μέτζο-σοπράνο 

Ιερέας Γκουρντιάνο, μπάσος 

Φρα Μελίτων, φραγκισκανός, βαρύτονος 

Κούρα, υπηρέτρια της Λεονόρας, μέτζο-σοπράνο 

Ένας δικαστής, μπάσος 

Μάστρο Τραμπούκο, ημιονηλάτης και αργότερα πραματευτής, τενόρος 
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Ένας χειρουργός (στον ισπανικό στρατό) μπάσος 

Ημιονηλάτες, Ισπανοί και Ιταλοί χωρικοί 

Ισπανοί και Ιταλοί στρατιώτες διαφόρων βαθμών, οι ορντινάντσες τους 

Ιταλοί νεοσύλλεκτοι, Φραγκισκανοί μοναχοί 

Επαίτες, γυναίκες που ακολουθούν το στρατό  

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ισπανία και την Ιταλία περίπου στα μισά του 

18ου αιώνα μ.Χ. (Parker 1994:261). 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη  

Η Λεονόρα περιμένει τον αγαπημένο της Δον Αλβάρο. Πρόκειται να 

κλεφτούν εφόσον ο πατέρας της δεν επιτρέπει το γάμο μεταξύ τους. Ο άντρας 

καταφτάνει, αλλά η κοπέλα διστάζει να αφήσει τον πατέρα της. Όταν το αποφασίζει 

είναι ήδη αργά. Ο Μαρκήσιος του Καλατράβα εισβάλει στο δωμάτιο. Ο Δον Αλβάρο 

εις ένδειξη συμφιλίωσης πετάει το όπλο του στο πάτωμα, αλλά εκείνο 

εκπυρσοκροτεί με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Μαρκήσιος (Budden II 2002:449-456). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές)37 

Η Λεονόρα χάνει τα ίχνη του Αλβάρο. Κατά τύχη συναντάει τον αδερφό της, 

αλλά είναι μεταμφιεσμένη σε νεαρό αγόρι, οπότε δεν την καταλαβαίνει. Ο ίδιος θέλει 

να εκδικηθεί την αδερφή του και τον εραστή της για το θάνατο του πατέρα του. 

Ομολογεί ότι ο Αλβάρο έχει φύγει στην Αμερική και η κοπέλα προδομένη 

καταφέρνει να ξεφύγει. Καταφεύγει στο μοναστήρι και ζητάει να γίνει ερημίτισσα σε 

μία σπηλιά.  

 

                                                 
37 The Israeli Opera Tel-Aviv-Yafo, (22/11/2009), La Forza del destino, http://www.israel-
opera.co.il/Eng/?CategoryID=204&ArticleID=98&sng=1  
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Πράξη τρίτη (Τρεις σκηνές)38 

Ο Δον Αλβάρο και ο Δον Κάρλο συναντιούνται έπειτα από χρόνια, όταν ο 

πρώτος σώζει τη ζωή του δεύτερου. Έχουν μπει και οι δύο στον ισπανικό στρατό και 

χωρίς ο ένας να αναγνωρίσει τον άλλο, γίνονται στενοί φίλοι. Ο Αλβάρο πληγώνεται 

θανάσιμα και παραδίδει στο φίλο του έναν πάκο γράμματα να τα καταστρέψει, όταν 

ο ίδιος πεθάνει. Ο Κάρλο, έχει ορκιστεί να μην τα διαβάσει, αλλά έχοντας υποψίες 

βρίσκει ένα πορτραίτο της αδερφής του και συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για τον 

εραστή της αδερφής του και δολοφόνο του πατέρα του. Όταν αναρρώνει ο Αλβάρο 

έρχονται σε μονομαχία και οι στρατιώτες τους χωρίζουν. Ο άντρας, προκειμένου να 

γλιτώσει από το μίσος του Κάρλο, καταφεύγει σε μοναστήρι.  

Πράξη τέταρτη (Δύο σκηνές)  

Ο Αλβάρο έχει γίνει μοναχός και ο Κάρλο, που έχει βρει τα ίχνη του ύστερα 

από πέντε χρόνια, καταφτάνει στο μοναστήρι. Παρά τις ικεσίες του μοναχού για 

συμφιλίωση, έρχονται σε μονομαχία με αποτέλεσμα να πληγωθεί θανάσιμα ο Κάρλο. 

Ο μοναχός καταφεύγει για βοήθεια στην σπηλιά που βρίσκεται η Λεονόρα και ο ένας 

αναγνωρίζει τον άλλον. Λίγο πριν ξεψυχήσει ο Κάρλο, μαχαιρώνει την αδερφή του 

γεμάτος μίσος. Η κοπέλα σέρνεται στην αγκαλιά του αγαπημένου της και ξεψυχάει. 

(Στην πρώτη εκδοχή του 1862 ύστερα από το θάνατο της αγαπημένης του, ο Αλβάρο 

ανεβαίνει στο πιο ψηλό σημείο και αυτοκτονεί) (Parker 1994:263-264). 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 20 Οκτωβρίου ή 10 Νοεμβρίου (σύμφωνα με το 

καινούριο ημερολόγιο) 1862 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Αγίας Πετρούπολης. Η 

επιτυχία είναι πολύ μεγάλη και τα σχόλια των κριτικών θετικά (Δρόσος 1995:176). 

  

 

                                                 
38  Wikipedia, (07/12/2008), La Forza del destino, http://en.wikipedia.org/wiki/La_forza_del_destino  
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Don Carlos (Δον Κάρλος, 1867) 

Το 1866 η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία είναι άσχημη και ο 

κίνδυνος να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Αυστρίας και της Γαλλίας είναι μεγάλος. 

Τον Ιούλιο η Αυστρία παραχωρεί τη Βενετία στους Γάλλους και η κατάσταση 

εξομαλύνεται. Η ήττα του Ναπολέοντα και του Καρλ Γιοζέφ κατά της Πρωσίας 

αναγκάζει το Βέρντι να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου του με την Όπερα του 

Παρισιού κάτι που δεν του επιτρέπεται. Έτσι, ο συνθέτης ανεβάζει τον Δον Κάρλο, 

όπερα σε πέντε πράξεις με πολλά προβλήματα (Δρόσος 1995:181&182). Υπάρχουν 

πολλές εκδοχές και αναθεωρήσεις της όπερας με την πρώτη μόλις δύο μέρες μετά 

την πρεμιέρα. Πρώτη ιταλική εκδοχή γίνεται για την Νάπολη το 1872, ενώ 

ακολουθεί αναθεωρημένη σε τέσσερις πράξεις για το Μιλάνο το 1884 και πέντε 

πράξεις χωρίς τη σκηνή του μπαλέτου για τη Μόντενα το 1886 (Batta&Neef 

2005:732). 

Το λογοτεχνικό πρότυπο του λιμπρέτο είναι το θεατρικό έργο του Friedrich 

Schiller Don Carlos, το οποίο είναι βασισμένο στη νουβέλα του 17ου αιώνα Dom 

Carlos του Abbé César Vichard de Saint-Réal (Powers 2004:210). Στο λιμπρέτο 

υπάρχει και η σκηνή auto-da-fé, η οποία δεν υπάρχει στο θεατρικό έργο. Πρόκειται 

για μία πράξη πίστης, όπου η Ιερά Εξέταση παραδίδει τους καταδικασμένους της 

στον κοσμικό νόμο (Batta&Neef 2005:734). 

Λιμπρετίστες γαλλικής εκδοχής είναι οι Joseph Méry και Camille Du Locle 

(Powers 2004:210). Ο τελευταίος, εκτός από λιμπρετίστας και σκηνοθέτης, 

εργάζεται ως βοηθός στην Όπερα του Παρισιού και αργότερα στην Opéra 

Comique.39 

 

                                                 
39 Wikipedia (22/01/2010) Camille du Locle: http://en.wikipedia.org/wiki/Camille_du_Locle  
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Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 

Φίλιππος Β’, βασιλιάς της Ισπανίας, μπάσος 

Ελισάβετ του Βαλουά, η γυναίκα του, σοπράνο 

Ντον Κάρλο, Ινφάντης της Ισπανίας, τενόρος 

Πριγκίπισσα Έμπολι, κυρία των τιμών, μέτζο 

Ροντρίγκο, μαρκήσιος Πόζα, βαρύτονος 

Μέγας Ιεροεξεταστής, μπάσος 

Κόμης Λέρμα, τενόρος 

Κόμισσα Αραμπέρ, βουβός ρόλος 

Τυβάλδος, ακόλουθος της βασίλισσας, σοπράνο 

Ένας γέρος μοναχός, μπάσος 

Φωνή από τον ουρανό, σοπράνο 

Φλαμανδοί αντιπρόσωποι, άρχοντες και αρχόντισσες, πλήθος 

Ακόλουθοι, φρουροί, μοναχοί, ιεροεξεταστές 

Καταδικασμένοι αιρετικοί  

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ισπανία και τη Γαλλία γύρω στο 1560 

(Batta&Neef 2005:732).  

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Πρόλογος στην ιταλική εκδοχή) 

Ο Κάρλος που έχει έρθει στη Γαλλία από την Ισπανία κρυφά, συναντάει 

τυχαία την Ελισάβετ στο δάσος και οι δύο νέοι ερωτεύονται. Ανακαλύπτουν ότι οι 

δύο τους είναι τα πρόσωπα που τους έχουν λογοδώσει, προκειμένου οι δύο χώρες  να 

συνάψουν ειρήνη. Η χαρά τους, όμως, δεν διαρκεί, διότι αποφασίστηκε να δοθεί η 
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Ελισάβετ στο Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο και όχι στο γιο του Κάρλο. Ο νεαρός 

θρηνεί με τη μοίρα του, καθώς η κοπέλα απομακρύνεται (Parker 1994:1198-1199). 

Πράξη δεύτερη (πρώτη πράξη στην ιταλική εκδοχή) (Δύο σκηνές)40 

Ο Κάρλος καταφεύγει στο μοναστήρι, για να ηρεμήσει από την απογοήτευσή 

του. Ο παλιός του φίλος Ροντρίγο, μαρκήσιος Πόζα, καταφτάνει από τις Κάτω 

Χώρες και του ζητάει τη βοήθεια του για τον εκεί λαό. Ο Κάρλος του εξιστορεί τι 

έχει συμβεί. Ο Πόζα δίνει ένα γράμμα από τη Γαλλία στην Ελισάβετ και την πείθει 

να συναντήσει τον Κάρλο μόνη της. Εκείνος στη συνάντηση τους, δυστυχισμένος 

της ζητάει να πείσει τον πατέρα του να τον στείλει στη Φλάνδρα. Η κοπέλα αρνείται 

την ερωτική εξομολόγησή του και δέχεται να τον βοηθήσει. Ο βασιλιάς Φίλιππος 

κατηγορεί και διώχνει την κυρία των τιμών, όταν βλέπει τη σύζυγό του μόνη. Ο 

Μαρκήσιος Πόζα ζητάει από το βασιλιά να σταματήσει την καταπίεση του λαού του 

και ο ίδιος τον προειδοποιεί, διότι η Ιερά Εξέταση τον παρακολουθεί.  

Πράξη τρίτη (δεύτερη πράξη στην ιταλική εκδοχή) (Δύο σκηνές)41 

Ο Κάρλος πιστεύει ότι θα συναντήσει την Ελισάβετ κατά τη διάρκεια μιας 

γιορτής στο παλάτι. Αγνοώντας ότι πίσω από το κάλυμμα είναι η Έμπολι, 

ερωτευμένη με τον νεαρό, της εκμυστηρεύεται τον έρωτα του. Καταλαβαίνοντας η 

κοπέλα ότι πρόκειται για τον έρωτα του προς τη βασίλισσα, εξοργίζεται και 

ορκίζεται ότι θα τον καταστρέψει. Ο Ροντρίγο προκειμένου να προστατέψει το φίλο 

του, του ζητάει όλα τα ενοχοποιητικά χαρτιά. 

Καθώς περιμένουν την εκτέλεση των αιρετικών στην πυρά, μία αντιπροσωπεία από 

τις Κάτω Χώρες με επικεφαλής τον Κάρλο ζητάει επιείκεια για το λαό. Ο Φίλιππος 

αρνείται και ο Κάρλο τραβάει το ξίφος του ενάντια του. Ο Πόζα τον αφοπλίζει και 

                                                 
40 Wikipedia, (07/12/2008), Don Carlos, http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos  
41  The Metropolitan Opera, (21/11/2009), Don Carlo, 
http://www.metoperafamily.org/metopera/history/stories/synopsis.aspx?id=4 
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καθώς οι αιρετικοί δένονται στους πασσάλους, μία ουράνια φωνή αναγγέλλει τη 

σωτήρια της ψυχής τους. 

Πράξη τέταρτη (Τρίτη πράξη στην ιταλική εκδοχή) (Δύο σκηνές) 

Ο Φίλιππος γεμάτος ζήλια ζητάει άδεια από τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή να 

σκοτώσει το γιο του. Ως αντάλλαγμα πρέπει να τους παραδώσει τον Πόζα. Η Έμπολι 

παραδίδει στο βασιλιά την κοσμηματοθήκη της Ελισάβετ και εκείνος βρίσκει ένα 

μενταγιόν που της έχει χαρίσει ο Κάρλο. Γεμάτη τύψεις για τις κατηγορίες που στον 

Φίλιππο σχετικά με τη γυναίκα του, η Έμπολι παραδέχεται την κλοπή και η Ελισάβετ 

τη διώχνει. Ο Πόζα σε μία επιστολή αναφέρει τι έχει συμβεί και ομολογεί για όσα 

έχει κάνει. Ο βασιλιάς τον σκοτώνει. Ο Κάρλο βρίσκεται στη φυλακή και η Έμπολι 

έχει μαζέψει μία ομάδα να τον ελευθερώσουν (Batta&Neef 2005:733). 

Πράξη πέμπτη (τέταρτη πράξη στην ιταλική εκδοχή)42 

Η Ελισάβετ συναντάει τον Κάρλο, για να τον αποχαιρετήσει προτού αυτός 

φύγει για τις Κάτω Χώρες. Ο Βασιλιάς και ο Μέγας Ιεροεξεταστής καταφτάνουν στο 

σημείο συνάντησης, για να συλλάβουν το νεαρό. Τη στιγμή που πλησιάζουν, ο τάφος 

του Κάρολου του Ε’ ανοίγει και βγαίνοντας από μέσα το σώμα του τον παίρνει από 

κοντά τους σώζοντας τον.   

  

Η πρεμιέρα δίνεταιε στις 11 Μαρτίου 1867 στην Όπερα του Παρισιού. Η 

παράσταση δεν έχει μεγάλη επιτυχία και ο Βέρντι κατηγορείται αδίκως από τους 

κριτικούς ότι ακολουθεί το στιλ του Βάγκνερ (Δρόσος 1995:182). 

 

 

                                                 
42 Portale Giuseppe Verdi Ing, (21/11/2009), Don Carlos,  
http://www.giuseppeverdi.it/Inglese/page.asp?IDCategoria=162&IDSezione=580&ID=19731 
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Aida (Αΐντα 1871) 

Ο χεβίδης Ισμαήλ Πασάς, αντιβασιλέας της Αιγύπτου, ζητά από το Βέρντι να 

συνθέσει έναν ύμνο για να εγκαινιάσει το Θέατρο της Όπερας του Καΐρου. Ο 

συνθέτης αρνείται, αλλά δέχεται αργότερα, όταν του ξαναγίνεται πρόταση για να 

συνθέσει μία όπερα για τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. Έτσι, συνθέτει την 

Αΐντα, όπερα σε τέσσερις πράξεις. Ενώ προγραμματίζεται η ημερομηνία πρεμιέρας, 

ο γαλλοπρωσικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει το 1870 οδηγεί στην πολιορκία του 

Παρισιού όπου βρίσκεται ο Μαριέτ υπεύθυνος για τα κοστούμια και τα σκηνικά 

(Moreno 2007:8&9) 

Λογοτεχνικό πρότυπο του λιμπρέτου είναι ένα προσχέδιο της Αΐντα ενός 

επεισοδίου Αιγυπτιακής ιστορίας του Auguste Mariette, έναν Γάλλο αιγυπτιολόγο, ο 

οποίος στέλεται το 1850 από το μουσείο του Λούβρου στο Κάιρο για να μελετήσει 

χειρόγραφα (Newman 1988:116). 

Ο Βέρντι και ο Camil Du Locle αναλαμβάνουν τη μεταφορά του σεναρίου σε 

λιμπρέτο στα γαλλικά, ενώ ο Antonio Ghislanzoni στην ιταλική εκδοχή (Gosset 

1983:270). 

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 43 

Αΐντα, πριγκίπισσα της Αιθιοπίας, σοπράνο 

Φαραώ της Αιγύπτου, μπάσος  

Άμνερις, κόρη του Φαραώ, μετζο-σοπράνο 

Ρανταμές, επικεφαλής της φρουράς, τενόρος 

Αμονάσρο, βασιλιάς της Αιθιοπίας, βαρύτονος 

Ραμφής, αρχιερέας, μπάσος  

Αγγελιοφόρος, τενόρος 

                                                 
43Wikipedia, (21/11/2009), Aida, http://en.wikipedia.org/wiki/Aida 
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Αρχιέρεια, σοπράνο 

Ιερείς, ιέρειες, αξιωματούχοι, στρατιώτες, αξιωματικοί, σκλάβοι και λαός  

Η ιστορία διαδραματίζεται στη Μέμφιδα και τις Θήβες στην Αίγυπτο την 

περίοδο των Φαραώ. 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Οι Αιθίοπες πρόκειται να εισβάλουν στις Θήβες και η θεά Ίσις θα αποφασίσει 

για τον αρχιστράτηγο των αιγυπτιακών στρατευμάτων. Ο Ρανταμές, νεαρός 

στρατηγός, θέλει να είναι αυτός ο επικεφαλής για χάρη της αγαπημένης του. Είναι 

ερωτευμένος με την Αΐντα, αλλά προσπαθούν να κρύψουν τα συναισθήματά τους. Η 

Αμνέριδα, η αιγύπτια πριγκίπισσα είναι αντίζηλος της Αΐντα. Αρχιστράτηγος των 

Αιγυπτίων ορίζεται ο Ρανταμές. Όταν οι Αιθίοπες εισβάλλουν στην Αίγυπτο, η μικρή 

σκλάβα βρίσκεται σε τραγικό δίλημμα, γιατί ο επικεφαλής των εισβολέων είναι ο 

πατέρας της (ένθετο στο DVD Αΐντα 2009:2-4). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Οι Αιγύπτιοι κερδίζουν στη μάχη κατά των Αιθιόπων και ο Ρανταμές 

στέφεται νικητής. Η Αμνέριδα έχει μάθει για τον κρυφό έρωτα του άντρα με την 

Αΐντα. Ο Φαραώ δέχεται να ελευθερώσει τους Αιθίοπες αιχμαλώτους, ύστερα από 

επιθυμία του νικητή, με την προϋπόθεση να κρατήσει ομήρους την Αΐντα και τον 

πατέρα της και προσφέρει του προσφέρει τη διαδοχή και την κόρη του (Batta&Neef 

2005:738). 

Πράξη τρίτη 

Η Αΐντα πρόκειται να συναντηθεί για τελευταία φορά με τον Ρανταμές. Ο 

πατέρας της ζητάει βοήθεια. Πρέπει να μάθει τη διαδρομή των Αιγυπτίων, γιατί 
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ετοιμάζουν νέα επίθεση. Στη συνάντηση της με το νέο του ζητάει να καταφύγει μαζί 

της στην Αιθιοπία. Εκείνος της αποκαλύπτει τα σχέδια του στρατού και ο Αμονάσρο 

εμφανίζεται από την κρυψώνα του.  Η Άμνερις ακούει τον Ρανταμές και τον 

κατηγορεί για προδοσία, και ενώ ο Αμονάσρο και η Αΐντα φεύγουν εκείνος 

παραδίδεται στον Ραμφή.  

Πράξη τέταρτη (Δύο σκηνές) 

Η Άμνερις προσφέρεται να σώσει το Ρανταμές, αρκεί να μην ξαναδεί την 

Αΐντα. Ο νέος αρνείται και έτσι καταδικάζεται για προδοσία. Οι δικαστές 

αποφασίζουν να θαφτεί ζωντανός  στο ναό του Ηφαίστου. Η Αΐντα έχει κρυφτεί στην 

κρύπτη αποφασισμένη να πεθάνει μαζί με τον αγαπημένο της. Η Άμνερις 

παρακαλάει τη θεά Ίσιδα για το γαλήνιο θάνατο του Ρανταμές και το ζευγάρι 

πεθαίνει ήρεμα (Moreno 2007a:16) 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 24 Δεκεμβρίου 1871 στην Όπερα του Καΐρου με 

τραγουδιστές που διαλέγει ο ίδιος ο συνθέτης και μαέστρο τον Τζιοβάνι Μποτεζίνι 

(Giovanni Bottesini). Ο Βέρντι δεν παρευρίσκεται στην παράσταση καθώς 

δυσκολεύεται με τα θαλάσσια ταξίδια, αλλά παράλληλα δεν του αρέσουν και οι 

κοσμικοί εορτασμοί. Στις 8 Φεβρουαρίου 1872 δίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή πρεμιέρα 

στη Σκάλα του Μιλάνο, όπου ο Βέρντι είναι παρών. Οι παραστάσεις έχουν τεράστια 

επιτυχία και οι κριτικοί μιλούν με διθυραμβικά λόγια για το έργο (Moreno 2007:9) 
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2.2.2 Γενικά μουσικά χαρακτηριστικά της δεύτερης περιόδου 

 Τη δεκαετία του 1850 η Όπερα στο Παρίσι έχει μεγάλη επιτυχία και ελκύει 

πολλούς Ιταλούς συνθέτες μεταξύ άλλων τους Cherubini, Spontini, Rossini, Bellini, 

Donizetti. Ο Βέρντι έχει ήδη δώσει δείγματα από την πρώτη περίοδο με την όπερα 

Jérusalem η οποία έχει ανεβεί στο Παρίσι (Grout 1988:426). Θέλοντας να 

ξανακερδίσει την εύνοια του κοινού, αρχίζει να χρησιμοποιεί ένα πιο νεωτεριστικό 

ύφος στις συνθέσεις του με παραδόσεις από τη γαλλική όπερα αλλά και επιρροές από 

τη βαγκνερική ενορχήστρωση (Landormy 2004:259). Η συνθετική του τεχνική έχει 

ωριμάσει και ενώ παρατηρείται ότι τη δεύτερη περίοδο συνθέτει λιγότερες όπερες, 

είναι πιο λεπτολόγος (Headington 2002:75&76).  

Οι όπερές του χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι 

πρωτοποριακές όπερες με εκθαμβωτικές ακολουθίες, όπως η Τραβιάτα, Σίμων 

Μποκανέγκρα, Η δύναμη του πεπρωμένου και ο Δον Κάρλος. Στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν οι συντηρητικές όπερες που εμπλουτίζουν και χρησιμοποιούν τις παλιές 

φόρμες με ωριμότερο τρόπο, όπως ο Τροβατόρε, οι Σικελιανοί Εσπερινοί, Ο χορός 

μεταμφιεσμένων και η Αΐντα (Budden II 2002:35). 

Η Λουΐζα Μίλλερ εισάγει νέα στοιχεία όσον αφορά στη δραματική έκφραση. 

Η εισαγωγή της παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον (παρόμοια με την εισαγωγή του 

Βέμπερ στον Ελεύθερο σκοπευτή ως προς την κλίμακα, το ύφος και το θέμα.) Έχει 

μορφή σονάτας και είναι δομημένη μονοθεματικά (Batta&Neef 2005:691&692). 

Κατά τον Parker είναι σαφής η πρόθεσή του να μιμηθεί το γερμανικό «συμφωνικό» 

κίνημα και όχι το ιταλικό ποτπουρί (Parker 1994:80). 

Ο Ριγκολέτο, που αποτελεί τρίπτυχο με τον Τροβατόρε και την Τραβιάτα, είναι 

μία όπερα που δεν περιέχει πολλές άριες και φινάλε. Εκτός αυτού περιέχει σύντομες 

καταλήξεις στις πράξεις και μόνο αντρικά χορωδιακά μέρη (Batta&Neef 2005:699). 
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Ο Τροβατόρε είναι, κατά τον Budden, μία έκρηξη της λυρικής φόρμας με την 

ορχήστρα να παραμένει στον παραδοσιακό της ρόλο, όπου συνοδεύει τις φωνές και 

δεν χρησιμοποιεί πολλά ρετσιτατίβι (Budden 2002:67). Πρόκειται για μία όπερα με 

μουσικά εφφέ που θυμίζουν τον Meyerbeer και πολλές φορές ο χαρακτήρας της 

τσιγγάνας Ατζουτσένα συγκρίνεται με το χαρακτήρα της Φιντέ στον Προφήτη του 

δεύτερου (Grout 1988:426). Η Τραβιάτα, η τρίτη όπερα της τριλογίας, χρησιμοποιεί, 

κατά κύριο λόγο χορευτική μουσική. Κυριαρχεί η τεχνοτροπία του γαλλικού βαλς και 

γενικότερα χοροί της εποχής, όπως πόλκα και γκαλόπ (Batta&Neef 2005:706&707). 

Η ορχήστρα έχει δραματική σημασία, ενώ το ποστλούδιο με τις ελάσσονες αρμονίες 

χρησιμοποιείται στα κλεισίματα των σκηνών για να δοθεί η ανάλογη διάθεση (Grout 

1988:424). 

Η όπερα Les vêspres siciliennes είναι η πρώτη γαλλική όπερα του Βέρντι. Η 

εισαγωγή με το κλασικό στιλ αλλά και όλη η όπερα με τους πετυχημένους 

συνδυασμούς οργανικών ηχοχρωμάτων και την πρωτότυπη αρμονική γλώσσα καθώς 

και η μεγάλη διάρκειά της με το μπαλέτο προσδίδουν στην όπερα αυτή μία 

μεγαλειώδη παραγωγή. Επίσης, εντυπωσιακά είναι τα σκηνικά, οι γεμάτες 

συγκρούσεις σκηνές των πρωταγωνιστών και τα έντονα φινάλε (Batta&Neef 

2005:712&713). 

Στην επόμενη όπερά του, Σίμων Μποκανέγκρα δεν παρατηρείται έντονη η 

χρήση του μπελ κάντο. Γενικότερα, δεν υπάρχουν εκλεπτυσμένες αρμονίες, ούτε 

ισοκράτης και στολίδια με αποτέλεσμα η φωνή να κατέχει ένα δευτερεύοντα ρόλο και 

να μην παρουσιάζει ενδιαφέρον το κείμενο (Δοντάς 2007/08:17). Ο Αρόλντο 

χρησιμοποιεί στοιχεία και ύφος των σκηνών της Γαλλικής όπερας (Kimbell 1991:543) 
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και θεωρείται ότι ως όπερα είναι καλύτερη από τον Στιφέλιο τόσο στη δομή όσο και 

στα ορχηστρικά του μέρη.44  

Ο Χορός μεταμφιεσμένων  διακατέχεται από «εξευγενισμένη μουσικότητα» 

(Berger 2002:161). Σύμφωνα με το Ροσέλι, προβάλλεται η γλαφυρότητα και η 

κομψότητα της γαλλικής όπερας (Rosseli 2000:116). Είναι η πρώτη όπερα που ενώνει 

κωμικά με τραγικά στοιχεία και η ισορροπία της δομής είναι ελεγχόμενη. Τα γαλλικά 

στοιχεία είναι εμφανή στα τραγούδια του έφηβου ακόλουθου, στο ερωτικό ντουέτο 

της δεύτερης πράξης και στον κρυφό διάλογο της τελευταίας πράξης (Ashbrook 

1996:131). Ο Βέρντι εμφανίζει επαναλαμβανόμενα μουσικά θέματα στους 

χαρακτήρες του σε κύρια και σημαντικά σημεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην 

τρίτη πράξη, όπου ο Ρικάρντο χρησιμοποιεί το ίδιο θέμα με αυτό της πρώτης για να 

σκεφτεί την τελευταία συνάντηση με την αγαπημένη του Αμέλια (Kimbell 1991:550). 

Η Αΐντα θεωρείται το αποκορύφωμα της δεύτερης περιόδου. Ενώνει τη 

μελωδία και το ιταλικό χρώμα με τα θεαματικά μπαλέτα και τα χορωδιακά μέρη της 

rand opéra (Grout 1988:427). Ο Βέρντι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αιγυπτιακή 

μουσική με όργανα και χορούς της, όμως η έλλειψη πληροφοριών δεν τον βοηθά. 

Ωστόσο, κατασκευάζει ειδικές τρομπέτες για το εμβατήριο που ακούγεται στη 

δεύτερη πράξη. Επίσης, η μουσική του μπαλέτου που συνθέτει έχει ανατολίτικο ύφος 

και βασίζεται ως προς την ενορχήστρωση κυρίως σε τρίγωνα, ντέφι και πίκολο 

φλάουτα. Η τελική σκηνή φτάνει στο αποκορύφωμα, όταν η σκηνική δράση 

χωρίζεται σε δύο επίπεδα, στο ερωτικό  ντουέτο ανάμεσα στην Αΐντα και τον 

Ρανταμές και το χορωδιακό των ιερέων που από ψαλμωδία μετατρέπεται σε ύμνο του 

θανάτου. Ενώ οι γαλλικές όπερες τελειώνουν με μεγάλο και έντονο φινάλε, η 

συγκεκριμένη όπερα τελειώνει με πιανίσιμο (Moreno 2007:9&12-13) 

                                                 
44 ΤΟ ΒΗΜΑonline (19/08/2008) H θεαματική εξέλιξη 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=34&artid=130234&dt=28/01/2001  
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Γενικότερα, παρατηρείται ότι στις όπερες της δεύτερης περιόδου τα σολιστικά 

μέρη, τα σύνολα και τα χορωδιακά χρησιμοποιούνται πιο ελεύθερα όσον αφορά στη 

δραματουργία, οι αρμονίες γίνονται πιο τολμηρές και η ορχήστρα έχει μεγαλύτερη 

πρωτοτυπία. Παράλληλα, σε κάποιες όπερες όπως Ο Χορός μεταμφιεσμένων και Η 

δύναμη του πεπρωμένου εισάγονται κωμικοί ρόλοι και η χρήση υπενθυμητικών 

μοτίβων συντελεί στην ομαλή ενότητα του έργου (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 2006:32). 

Τέλος, κατά τον Giger, οι χορωδίες στη γαλλική όπερα παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο τόσο στο μουσικό όσο και στο δραματικό μέρος. Έτσι, απαιτούνται 

μεγάλες σκηνές πλήθους. Η χορωδία στην όπερα καταφέρνει να διασαφηνίσει τις 

σχέσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Ο Βέρντι χρησιμοποιεί πολλά 

χορωδιακά περάσματα, μουσική και δραματική συνέχεια που χαρακτηρίζοναι από μια 

μεγαλοπρέπεια, όπως αρμόζει σε μία grand opéra (Giger 2004:118). 
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2.3 Τρίτη οπερατική περίοδος 

Στην τρίτη και τελευταία περίοδο του οπερατικού του έργου ο Giuseppe Verdi 

γράφει μόνο δύο όπερες (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 2006:32). 

1887 Otello 

1893 Falstaff  

 

 

2.3.1 Πραγματολογικά στοιχεία των όπερων 

Otello (Οθέλλος 1887) 

Ο Οθέλλος, το προτελευταίο έργο του Verdi, μαγνητίζει το κοινό του από την 

πρώτη στιγμή. Το λιμπρέτο του δίνεται το 1879, αλλά ο ίδιος δεν εμπιστευέται τον 

εαυτό του να γράψει μια καινούρια όπερα (Rosselli 2000:169-170). Ο τίτλος που 

δίνεται αρχικά στην όπερα ήταν Ιάγος αφενός για να μην υπάρχει κάποιος 

παραλληλισμός με τον Οθέλλο του Rossini και αφετέρου γιατί αυτός ο ρόλος 

γοητεύει το συνθέτη. Τελικά το 1886 δίνεται ο σημερινός τίτλος μια που το κείμενό 

του είναι βασισμένο στο ομώνυμο λογοτεχνικό κείμενο (Rosseli 2000:172). 

 Το λιμπρέτο του, ένα από τα καλύτερα λιμπρέτι της όπερας, είναι βασισμένο 

και στο έργο του Σαίξπηρ Οθέλλος. Παρ’ όλες τις αλλαγές το συναίσθημα παραμένει 

το ίδιο δυνατό, όπως και στο έργο. Κατά τον Ashbrook, ο Boito παραποιεί την πλοκή 

του συγγραφέα τόσο από την  αρκετά απλουστευμένη δραστηριότητα του Ιάγου, όσο 

και με το ότι αντικαθιστά  τις δυνατές εικόνες και τον ευγενή στίχο σύμφωνα με τη 

ιδιοσυγκρασία του. Επίσης, ο ίδιος ο Verdi αλλάζει αρκετές φορές το προσχέδιο του 

Boito κυρίως της γ΄ σκηνής, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να δωθεί ένα θεαματικό και με 

παραδοσιακό τρόπο τέλος (Wlaschin 2004:520, Parker1994:791& Ashbrook 

1996:132). Η Δυσδαιμόνα συμβολίζει την καλοσύνη, την υποταγή και την αυτοθυσία. 
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Έτσι, ο Verdi και ο Boito προσχωρούν σε μία αισθητική εισαγωγή της καθαρτικής 

καταστροφής μίας αγνής, ευπαθούς και αφελούς γυναίκας, όπου το κοινό μπορεί να 

ταυτιστεί πρόθυμα μαζί της (Balthazar 2004:237). 

Ο λιμπρετίστας του Οθέλλου είναι ο Arrigo Boito, ένας από τους πιο 

σημαντικούς  Ιταλούς λιμπρετίστες και σημαντικός συνεργάτης του Verdi, οπαδός 

του Wagner και «η κατεξοχήν αυθεντία του Σαίξπηρ» (Batta&Neef 2005:743). 

Δουλεύει και ως μυθιστοριογράφος, συνθέτης και κριτικός και γνωρίζει να 

προσαρμόζει το κείμενο του Σαίξπηρ σε λιμπρέτο πολύ καλά (Grout 1988:429&432). 

Χρησιμοποιεί στην απαγγελία του λέξεις πολύπλοκες που αναγνώστες κειμένων του 

16ου αιώνα δεν αναγνωρίζουν τη σημασία τους (Gosset 1983:281). 

  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής: 45 

Οθέλλος, Μαυριτανός διοικητής, τενόρος  

Δυσδαιμόνα, η γυναίκα του, σοπράνο 

 Ιάγος, αξιωματικός του Οθέλλου, τενόρος  

Αιμιλία, γυναίκα του Ιάγου και υπηρέτρια της Δυσδεμόνας, μέτσο-σοπράνο  

Κάσσιος, λοχαγός του Οθέλλου, τενόρος  

Ροδερίγος, Ενετός ευγενής, τενόρος 

Λουδοβίκος, πρεσβευτής της Ενετικής Δημοκρατίας, μπάσος  

Μοντάνος, πρώην διοικητής της Κύπρου, μπάσος  

ένας κήρυκας, μπάσος  

στρατιώτες, ναύτες, αρχόντισσες, άρχοντες της Βενετίας, πλήθος στη χορωδία. 

 Η ιστορία διαδραματίζεται σε μία παραθαλάσσια  πόλη της Κύπρου, τέλη του 

15ου αιώνα.  

                                                 
45 Wikipedia, (07/12/2008), Otello, http://en.wikipedia.org/wiki/Otello  
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Σύνοψη 

Πράξη πρώτη 

Ο Οθέλλος ύστερα από μία μάχη κατά των Τούρκων επιστρέφει στην Κύπρο 

και ανακοινώνει τη νίκη τους. Ο κυβερνήτης έχει προαγάγει τον Κάσσιο σε λοχαγό 

και ο Ιάγος εξοργισμένος θέλει να τον εκδικηθεί. Χρησιμοποιεί τον Ροδερίγο, ο 

οποίος είναι ερωτευμένος με τη Δυσδαιμόνα, και μεθάει τον Κάσσιο. Οι δύο άντρες 

έρχονται σε καβγά και ο Μοντάνος, που προσπαθεί να τους χωρίσει, τραυματίζεται 

από το λοχαγό. Ο Οθέλλος πείθεται από το συμβάν και υποβιβάζει τον Κάσσιο, αλλά 

η γυναίκα του προσπαθεί να τον ηρεμήσει (Batta&Neef 2005:742). 

Πράξη δεύτερη 

Ο Ιάγος συμβουλεύει τον Κάσσιο να ζητήσει από τη Δυσδαιμόνα να μιλήσει 

με τον Οθέλλο, για να ανακαλέσει την απόφασή του. Στη συνέχεια προσπαθεί να 

πείσει τον κυβερνήτη για τη ερωτική σχέση μεταξύ των δύο. Ο Οθέλλος ζητάει 

αποδείξεις και ο Ιάγος τον πληροφορεί ότι είχε ακούσει τον Κάσσιο να μιλά στον 

ύπνο του για μία γυναίκα. Ο Οθέλλος δεν πείθεται και έτσι ο Ιάγος συνεχίζει 

λέγοντάς του ότι η Δυσδαιμόνα είχε δώσει ένα μαντήλι, δώρο του συζύγου της στον 

άντρα. Στην πραγματικότητα το είχε αρπάξει ο ίδιος από τα χέρια της Αιμιλίας. Έτσι, 

οι δύο άντρες ορκίζονται ότι θα εκδικηθούν την Δυσδαιμόνα (Parker 1994:792).   

Πράξη τρίτη 

Ο Ιάγος ανακοινώνει στον Οθέλλο ότι θα μιλήσει με τον Κάσσιο, ενώ αυτός 

θα είναι κρυμμένος για να ακούει. Η Δυσδαιμόνα ζητάει από το σύζυγό της να 

ανακαλέσει και να συγχωρέσει τον Κάσσιο. Όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει το 

μαντήλι της,  εξοργίζεται και τη διώχνει μακριά του. Ο Ιάγος ζητάει από τον Κάσσιο 

να του μιλήσει για την Μπιάνκα, την ερωμένη του με τρόπο που ο Οθέλλος να 

πιστέψει ότι πρόκειται για την γυναίκα του. Όταν βλέπει το μαντίλι της Δυσδαιμόνας 
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στο χέρι του Κάσσιου αποφασίζει να τη σκοτώσει. Η γερουσία έχει αποφασίσει να 

επιστρέψει ο Οθέλλος στη Βενετία, οπότε ο Κάσσιος θα γίνει διοικητής στην Κύπρο. 

Μπροστά στα μάτια όλων, ο Μαυριτανός φέρεται άσχημα στη σύζυγο του 

σπρώχνοντας την στο πάτωμα. Ο Ιάγος αναθέτει στον Ροδερίγο να σκοτώσει τον 

Κάσσιο (Budden III 2002:371-388). 

Πράξη τέταρτη 

Η Δυσδαιμόνα ετοιμάζει το κρεβάτι με την Αιμιλία. Όταν μένει μόνη της, 

προσεύχεται και κοιμάται. Ο Οθέλλος μπαίνει στο δωμάτιο και η γυναίκα του 

ξυπνάει και τον διαβεβαιώνει για την αθωότητα της. Χωρίς να την πιστέψει τη 

σκοτώνει. Η Αιμιλία εμφανίζεται για να ανακοινώσει ότι ο Κάσσιος σκότωσε το 

Ροδερίγο. Μπροστά στον Ιάγο, τον Κάσσιο και το Λουδοβίκο αποκαλύπτει την 

πλεκτάνη του συζύγου της, ο οποίος εξαφανίζεται τρέχοντας. Συνειδητοποιώντας τι 

έχει συμβεί, ο Οθέλλος αυτοκτονεί μπροστά στα μάτια των υπολοίπων και καθώς 

αργοπεθαίνει σέρνεται δίπλα στο σώμα της γυναίκας του (Budden III 2002:388-398). 

 

Η πρώτη παράσταση  δίνεται στις 5 Φεβρουαρίου  [σε άλλη μαρτυρία 2 

Φεβρουαρίου (Δρόσος 1995:207)] του 1887 στη Σκάλα του Μιλάνο (Batta&Neef 

2005:742). Μαέστρος της είναι ο Franco Faccio. Οι ηθοποιοί, επιλεγμένοι και 

ετοιμασμένοι από τον Verdi, είναι ο Francesco Tamango στο ρόλο του Οθέλλου, ο 

Victor Maurel στο ρόλο του Ιάγου και η Romilda Pantaleoni στο ρόλο της 

Δυσδαιμόνας. Η παράσταση είναι ένας θρίαμβος όπως και τα επόμενα δύο χρόνια στη 

Ρώμη, τη Βιέννη, το Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Το 1894 στην πρώτη 

παράσταση του Παρισιού, στην τρίτη πράξη προστίθεται ένα μπαλέτο και γίνονται 

κάποιες αλλαγές στο φινάλε της, οι οποίες δεν εμφανίζονται στην ιταλική έκδοση. Με 
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αυτόν τον τρόπο, μειώνοντας το μουσικό μέρος ενισχύει τις συνομιλίες των ηθοποιών 

(Rosseli 2000:172&Parker 1994:791). 

 

Falstaff (Φάλσταφ 1893) 

Πρόκειται για την τελευταία όπερα του συνθέτη. Δύο χρόνια μετά τον Οθέλλο, 

ο λιμπρετίστας του παραδίδει το κείμενο του Φάλσταφ. Ενώ ο Βέρντι στην αρχή έχει 

ενδοιασμούς, λόγω της ηλικίας του φοβάται ότι θα πεθάνει πριν προλάβει να 

τελειώσει τη σύνθεση, στη συνέχεια δέχτηκε (Gosset 1983:280). Πρόκειται για μία 

κωμική όπερα σε τρεις πράξεις, η οποία έχει ξεπεράσει τον απλό κωμικό χαρακτήρα 

(Batta&Neef 2005:748&749). 

Το λιμπρέτο είναι βασισμένο σε δύο θεατρικά έργα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Η 

πλοκή είναι βασισμένη στις Εύθυμες κυράδες του Ουίνδσορ και ο χαρακτήρας του 

πρωταγωνιστή από τον Ερρίκο τον Δ’ (Kimbell 1991:612). Ο Φάλσταφ είναι υπαρκτό 

πρόσωπο και έτσι το έργο βασίζεται στην ιστορία του Σερ Τζον Όλντκασλ, ο οποίος 

πολεμά περίπου το 1400 στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Γαλλία. Το 1413 

κατηγορήται ως αιρετικός και εκτελείται. Το έργο, που δεν παρουσιάζει πολλά 

πραγματικά γεγονότα, γράφεται το 1599 ύστερα από εντολή της Ελισάβετ Α’, αλλά 

δε θεωρείται από τις καλές κωμωδίες του συγγραφέα (Batta&Neef 2005:750). 

Λιμπρετίστας της όπερας είναι ο Arrigo Boito (Grout 1988:429&432).  

Τα πρόσωπα της όπερας είναι τα εξής:46 

Σερ Τζον Φάλσταφ, βαρύτονος 

Φέντον, τενόρος 

Δρ Κάιους, τενόρος 

Μπαρντόλφο/Μπάρντολφ, ακόλουθος του Φάλσταφ, τενόρος 

                                                 
46 Wikipedia, (07/12/2008), Falstaff (opera), http://en.wikipedia.org/wiki/Falstaff_(opera)  
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Πίστολα/Πίστολ, ακόλουθος του Φάλσταφ, μπάσος 

Κυρία Άλις Φορντ, σοπράνο 

Φόρντ, σύζυγος της Άλις, βαρύτονος 

Ναννέτα, η κόρη τους, σοπράνο 

Κυρία Κουίκλι, μέτζο-σοπράνο 

Κυρία Μεγκ Πέιτζ, μέτζο-σοπράνο 

Ιδιοκτήτης του πανδοχείου «Η περικνημίδα», βουβός ρόλος 

Ρόμπιν, υπηρέτης του Φάλσταφ, βουβός ρόλος 

Υπηρέτης του Φάλσταφ, βουβός ρόλος 

Αστική τάξη και μάζα, υπηρέτες του Φορντ 

Μεταμφιεσμένοι σε δαιμόνια, νεράιδες, μάγισσες κλπ  

Η ιστορία διαδραματίζεται στον καιρό του Βασιλιά Ερρίκου Δ’ γύρω στο 

1399 με 1413 μ.Χ στο Γουίντσορ της Αγγλίας. 

 

 

 

Σύνοψη 

Πράξη πρώτη (Δύο σκηνές) 

Ο Δρ. Κάιους κατηγορεί τους ακόλουθους του Φάλσταφ για κλοπή και 

εκείνος τον διώχνει. Έχει γράψει δύο ερωτικές επιστολές  στην κυρία Άλις Φορντ και 

την κυρία Μέγκ Πέιτζ αποσκοπώντας στα χρήματα των συζύγων τους. Αναγκάζεται 

να διώξει και τους ακολούθους του Μπάρντολφ και Πίστολ, εφόσον αρνήθηκαν να 

δώσουν οι ίδιοι τα γράμματα στις κυρίες και στέλνει τον υπηρέτη του. Οι δύο 

γυναίκες συγκρίνουν τα γράμματα και αποφασίζουν με την κυρία Κουίκλι να δώσουν 

ένα μάθημα στον Φάλσταφ. Οι δύο ακόλουθοι ενημερώνουν τον Φορντ για το τι έχει 
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συμβεί και ο σύζυγος της Άλις αποφασίζει να επισκεφτεί τον ιππότη με διαφορετική 

ταυτότητα. Η Άλις δέχεται να συναντήσει τον άντρα για να τον γελοιοποιήσει 

(Budden ΙΙΙ 2002:445-471). 

Πράξη δεύτερη (Δύο σκηνές) 

Ο Πιστό και ο Μπάρντολφ επιστρέφουν μετανιωμένοι στον Φάλσταφ. Ο ίδιος 

είναι πολύ χαρούμενος, γιατί πρόκειται να συναντήσει την Άλις. Ο Φορντ 

εμφανίζεται ως Φοντάνα και του ζητάει βοήθεια για να αποπλανήσει την κοπέλα, 

αλλά όταν μαθαίνει για τη συνάντηση εξαγριώνεται για την εξαπάτηση της γυναίκας 

του. Η Άλις με την κυρία Κουίκλι και τη Μεγκ ετοιμάζουν το χώρο. Καθώς 

καταφτάνει ο Φάλσταφ και ερωτοτροπεί εμφανίζεται ο Φορντ με τους φίλους του και 

ψάχνουν τον εραστή της γυναίκας του. Ο άντρας κρύβεται στο καλάθι των βρώμικων 

ρούχων και η Άλις τον πετάει στο ποτάμι. Ο Φορντ βρίσκει μόνο τη Ναννέτα με τον 

αγαπημένο της Φεντόν, αλλά θυμώνει γιατί έχει τάξει την κόρη του στον Δρ. Κάιους 

(Parker 1994:115-116). 

Πράξη τρίτη (Δύο σκηνές) 

Ο Φάλσταφ θρηνεί για την ντροπή του. Η κυρία Κουίκλι του φέρνει μήνυμα 

από την Άλις, η οποία του ζητάει να τον ξανασυναντήσει τα μεσάνυχτα στη βελανιδιά 

του Χερν στο Ρόιαλ Παρκ ντυμένος ως μαύρος κυνηγός.  Ο Φορντ κανονίζει το γάμο 

του Δρ. Κάιους με τη Νανέττα. Ο Φάλσταφ συναντάει την Άλις, αλλά τους διακόπτει 

η Μεγκ που φωνάζει ότι υπάρχουν μάγισσες στο δάσος. Όλοι μεταμφιεσμένοι σε 

ξωτικά και μάγισσες αρχίζουν να χτυπούν τον Φάλσταφ. Ο Δρ. Κάιους βρίσκει την 

κοπέλα που πρόκειται να παντρευτεί, νομίζοντας ότι είναι η Νανέττα και μαζί με ένα 

άλλο ζευγάρι παίρνουν την ευχή από τον Φορντ. Στο τέλος αποκαλύπτεται ότι το 

ζευγάρι είναι ο Φέντον με τη Νανέττα και η μεταμφιεσμένη κοπέλα ο Μπάρντολφ. Ο 
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Δρ. Κάιους και ο Φορντ είναι αγανακτισμένοι, αλλά ο Φάλσταφ διασκεδάζει 

λέγοντας ότι «όλα στη ζωή είναι ένα αστείο» (Parker 1994:116-117). 

 

Η πρεμιέρα δίνεται στις 9 Φεβρουαρίου 1893 στη Σκάλα του Μιλάνο. 

Μαέστρος είναι ο Eduardo Mascheroni και μεταξύ άλλων τραγουδούν οι Victor 

Maurel ως Φάλσταφ, ο Antonio Pini-Corsi ως Φορντ, ο Eduardo Garbin ως Φέντον, η 

Adelina Stehle ως Ναννέτα και η Giuseppina Pasqua ως κυρία Κουίκλι (Parker 

1994:114). Η παράσταση έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και η κριτική είναι κολακευτική, 

κάτι που δικαιώνει τον Boito για την πίεση και την επιμονή του να ανεβεί η όπερα 

(Δρόσος 1995:213). 
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2.3.2 Γενικά μουσικά χαρακτηριστικά της τρίτης περιόδου 

 Στην τελευταία περίοδο ανήκουν μόνο δύο όπερες, οι οποίες μουσικά έχουν 

αρκετές διαφορές από αυτές των προηγούμενων περιόδων (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 

2006:32&33). Επηρεάζεται από το Wagner, χωρίς όμως, να τον μιμείται. Τα έργα του 

διακατέχονται από μεγάλη ένταση και η ενότητα μεταξύ μουσικής και λόγου είναι 

εμφανής (Nef 1985:449). 

Γενικότερα, δεν υπάρχει πλέον απαρίθμηση των μερών, ρετσιτατίβο, 

χορωδιακά, άριες και σύνολα. Στα έργα του παρατηρείται μία συνεχής ανάπτυξη 

υπενθυμητικών μοτίβων της ορχήστρας (Ρεντζεπέρη-Τσώνου 2006:32&33). Και στις 

δύο όπερες η ορχήστρα ανεξαρτητοποιείται και υπάρχει μουσική συνέχεια, η οποία 

είναι παρμένη από την κλασσική συμφωνία παρά από το ρομαντικό ύφος. Και τα δύο 

λιμπρέτι παρουσιάζουν προσωπικά δράματα, χωρίς να κρύβουν κάποιο συμβολισμό ή 

βαθύτερη σημασία (Grout 1988:431). 

Όσον αφορά στον Οθέλλο, πρόκειται για ένα υπέροχο μουσικο-δραματικό 

επίτευγμα και πολλοί είναι αυτοί που το συγκαταλέγουν στις καλύτερες όπερες 

(Citron 2000:69). Η μελωδία του είναι ευέλικτη, ισχυρά δραματική και ευαίσθητη και 

υποστηρίζεται από την ορχήστρα με χαρακτηριστικά μοτίβα για κάθε σκηνή (Grout 

1988:430). Ο Ashbrook τοποθετεί τον Οθέλλο πάνω από τα προηγούμενα έργα του 

Verdi χάρη στην ανεπτυγμένη αίσθηση του μουσικού χρώματος,  την εκφραστική 

αρμονία και την ώριμη ικανότητά του να συνθέτει τις σκηνές με συνεχείς μουσικές 

συνδέσεις (Ashbrook 1996:132-133). 

Το έργο κυλά αδιάκοπα. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των σκηνών είναι διακριτός. 

Είναι σημαντικό ότι οι περισσότερες σκηνές περιέχουν χορωδιακά και σύνολα, τα 

οποία συνεχίζουν την οπερατική παράδοση και χρησιμοποιούν στοιχεία από τον 18ο 

κιόλας αιώνα. Υπάρχουν λιγοστά σόλι είτε γραμμένα σε ρετσιτατίβο είτε σε στιλ 
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άριας, είτε πάλι έχουν τη μορφή  τραγουδιών. Κατά τον Noske πρόκειται για μία 

όπερα χωρίς πραγματικές άριες στις πράξεις του (Noske 1977:135).  

Ο Φάλσταφ είναι ένα πρότυπο σύγχρονης κωμικής όπερας. Μέσα από το 

parlando (ομιλούμενο στιλ) η αρμονία και η ενορχήστρωση δίνουν ένα βαθύτερο 

νόημα στο λόγο (Nef 1985:449). Παρατηρείται έντονα η ενοποίηση της μουσικής με 

το κείμενο (Grout 1988:432) και η ορχήστρα συμμετέχει ενεργά συνοδεύοντας τη 

μελωδία χωρίς να έχει ιδιαίτερα αυτόνομα μέρη. Τέλος, αίσθηση προκαλεί το γεγονός 

ότι από την όπερα λείπει η πριμαντόνα, ο τενόρος και ο βαρύτονος (Batta&Neef 

2005:752). 
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3ο Κεφάλαιο 

3. Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ιστορική παρουσίαση, το έργο του 

Giuseppe Verdi όσον αφορά στην όπερα είναι πολύ πλούσιο. Συνολικά έχει γράψει 

28 όπερες, εκ των οποίων οι δύο είναι διαφορετικές εκδοχές των πρώτων 

παρουσιάσεων. Σύμφωνα με τον τρόπο σύνθεσής τους χωρίζονται σε τρεις 

οπερατικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο (1839-1849), η οποία είναι η μεγαλύτερη, 

ανήκουν 14 όπερες. Στη δεύτερη περίοδο (1849-1871) ανήκουν 12 όπερες και στην 

τελευταία (1887-1893) ανήκουν οι δύο τελευταίες του όπερες. 

Η κατάσταση που επικρατεί εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και η κατοχή της 

από την αυστριακή αυτοκρατορία φαίνεται ότι κατέστησαν τον συνθέτη άτομο με 

πατριωτικό φρόνημα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο Βέρντι προσπαθεί να αποτυπώσει το 

εθνικό χρώμα και μήνυμα μέσα από τις όπερες των δύο πρώτων περιόδων. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη, όπως παρατηρείται, χρησιμοποιούνται κείμενα με 

συνωμοσίες, δολοφονίες πολιτικών και σκηνές αναζωπύρωσης του εθνικισμού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι όπερες I Lombardi, Giovanna d’Arco και 

Nabucco. 

Παρά το γεγονός ότι στη δεύτερη περίοδο οι όπερες του δεν είναι τόσο 

επαναστατικές, έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπος με τη λογοκρισία η οποία κρίνει 

τα έργα του ακατάλληλα και επικίνδυνα να παρουσιαστούν στο κοινό. Έτσι, δεν είναι 

λίγες οι φορές που αναγκάζεται να αλλάξει την υπόθεση του έργου, τους χαρακτήρες, 

τους τίτλους ή την τοποθεσία. Τέτοιες όπερες του είναι οι Luisa Miller, Stiffelio, 

Rigoletto, La traviata και Un ballo in Maschera. Κυρίως, η όπερα Stiffelio αλλάζει 

τίτλο και παρουσιάζεται ως νέα όπερα, Aroldo, με αλλαγμένη πλοκή και τοποθεσία.      
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Όπως είναι φανερό, τα λογοτεχνικά πρότυπα, στα οποία στηρίζονται τα 

λιμπρέτι των οπερών του, είναι σε μεγάλο βαθμό Γαλλικά θεατρικά έργα. Προτίμηση 

επίσης είχε ο συνθέτης στο Γερμανό συγγραφέα Friedrich von Schiller, στου οποίου 

τα κείμενα στηρίζεται πέντε φορές: δύο στην πρώτη περίοδο στις όπερες Giovanna 

d’Arco και I Masnadieri και τρεις φορές στη δεύτερη περίοδο, στην όπερα Luisa 

Miller και σε μία πράξη των οπερών La Forza del destino και Don Carlos.  

Εκτός από τη γερμανική και γαλλική λογοτεχνία ο συνθέτης εμπνέεται και 

από την ισπανική, παρουσιάζοντας τρεις όπερες με μεγάλη επιτυχία: τις όπερες 

Τροβατόρε και Σίμων Μποκανέγκρα (η επιτυχία σημειώωεται στην αναθεωρημένη 

παρουσίαση) του Antonio García Gutierrez και την όπερα La forza del destino του 

Angel Pérez de Saavedra.  

Στους προσφιλείς του συγγραφείς συγκαταλέγεται και ο William Shakespear. 

Το θεατρικό του έργο Μάκβεθ που χρησιμοποιείται για την ομώνυμη όπερα, χαρίζει 

στο συνθέτη τεράστια επιτυχία. Ο θρίαμβος συνεχίζεται και στην τρίτη περίοδο, όπου 

και των δύο οπερών τα λογοτεχνικά πρότυπα ανήκουν σε θεατρικά έργα του 

Βρετανού συγγραφέα. Η προσωπική δραματική ιστορία του Οθέλλου και το κωμικό 

πρόσωπο του Φάλσταφ συντελούν στο να παραμείνει στην κορυφή ο Βέρντι με το 

πέρας των οπερατικών του έργων.   

 Όσον αφορά στους λιμπρετίστες των οπερών του συνθέτη είναι φανερό ότι 

ανάμεσα σε όλους τους συνεργάτες του, υπάρχουν κάποια άτομα που εμπιστεύεται 

ιδιαίτερα. Ο Temistocle Solera αποτελεί λιμπρετίστας του έξι φορές. Όντας 

αγωνιστής για την ελευθερία της χώρα του, γράφει τα πατριωτικά κυρίως λιμπρέτι 

της πρώτης περιόδου. Πρόκειται για τις όπερες Oberto, Un giorno di regno, Nabucco,  

I Lombardi, Giovanna d’Arco και Attila. Όπως είναι ήδη γνωστό, πέραν της κωμικής 

όπερας Μια μέρα βασιλείας και του Attila οι υπόλοιπες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. 
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 Δεύτερος λιμπρετίστας, συνεργάτης και φίλος του Βέρντι είναι ο Francesco 

Maria Piave. Γράφει έντεκα λιμπρέτι για τις όπερές του, πέντε της πρώτης και έξι της 

δεύτερης περιόδου. Οι όπερες αυτές είναι οι Ernani, I due Foscari, Attila (4η πράξη), 

Macbeth, Il corsaro, Stiffelio, Rigoletto, La traviata, Simon Boccanegra, Aroldo και 

La forza del destino. Πρόκειται για όπερες που, ως επί το πλείστον, έχουν σημειώσει 

μεγάλη επιτυχία και θεωρούνται σημαντικές στο έργο του Βέρντι.  

 Σε τέσσερις όπερες συνεργάζεται με τον Salvadore Cammarano στον οποίο 

έχει μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα έργα στα οποία συνεργάζονται είναι η Alzira, La 

battaglia di legnano, Luisa Miller και Il trovatore. Βοήθεια αρκετές φορές ο συνθέτης 

ζητάει και από τον Andrea Maffei στο να τελειοποιήσει κάποιες σκηνές ή πράξεις, 

όπως στον Macbeth και στη La forza del destino καθώς και στη συγγραφή ολόκληρου 

του λιμπρέτου στην όπερα I Masnadieri. 

 Σημαντικό ρόλο στο έργο του συνθέτη στα τελευταία χρόνια της συνθετικής 

του καριέρας παίζει ο Arrigo Boito. Συναντώνται πρώτη φορά για την τελική εκδοχή 

του Simon Boccanegra, όπου ξαναγράφεται από την αρχή το λιμπρέτο και συνεχίζουν 

την συνεργασία τους στην τρίτη περίοδο και με τις δύο όπερες Οθέλλο και Φάλσταφ, 

που αποτέλεσαν από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες όπερες του Βέρντι.  

Όσον αφορά στη δομή των οπερών του Βέρντι είναι πολύ συχνές οι όπερες σε 

τέσσερις πράξεις ή μέρη καθώς και οι όπερες σε τρεις πράξεις. Σπάνια συνθέτει 

όπερες σε δύο πράξεις (Oberto, Un giorno di regno), ενώ τα μεγαλύτερά του έργα 

είναι οι δύο Grand όπερες σε πέντε πράξεις. 

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην πρώτη περίοδο οι όπερες του Βέρντι είναι 

κυρίως πατριωτικές και αγωνιστικές. Τα έντονα χορωδιακά και οι εξεγερτικές 

καμπαλέτες είναι σήμα κατατεθέν της περιόδου αυτής. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το 
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γεγονός ότι συνδυάζει ρετσιτατίβι, άριες και χορωδιακά μέσα στις ίδιες σκηνές με 

μορφές όπως cantabile, cabaletta και romanze.  

Μουσικά επηρεάζεται από τον Donizetti και τον Bellini και δίνει και ο ίδιος 

έμφαση στη φωνή. Παρ’ όλ’ αυτά, δημιουργεί ένα δικό του προσωπικό στιλ το οποίο 

βελτιώνει συνεχώς. Η ορχήστρα στα έργα του δε διακατέχεται από τη συμφωνική 

βαρύτητα ή την πολυφωνική υφή του Wagner. Ο Βέρντι τολμάει να εισάγει 

καινοτομίες τόσο στη δομή όσο και την αρμονία. Ανακαλύπτει νέα ηχοχρώματα και 

νέους χειρισμούς της κλίμακας, ενώ παράλληλα κάνει χρήση εξαγγελτικών μοτίβων. 

Στη δεύτερη περίοδο ο Βέρντι στρέφεται περισσότερο προς τη γαλλική grand 

opéra έχοντας παράλληλα επιρροές και από τη βαγκνερική ενορχήστρωση. Ήδη, έχει 

συνθέσει τη Jérusalem τη γαλλική εκδοχή των Λομβαρδών. Η πρώτη όμως grand 

opéra που συνθέτει και παρουσιάζει στην Όπερα του Παρισιού είναι η Les Vêspres 

sicilienes και ακολουθεί ο Don Carlos. Αποκορύφωμα θεωρείται και η Aida, η οποία 

περιέχει πολλά στοιχεία της γαλλικής όπερας σε συνδυασμό με την ιταλική. 

Γενικότερα, χρησιμοποιούνται πιο ελεύθερα τα σολιστικά μέρη, τα σύνολα 

και τα χορωδιακά, οι αρμονίες του γίνονται πιο τολμηρές και υπάρχει μεγαλύτερη 

πρωτοτυπία στην ορχήστρα. Παρά το ότι πρόκειται για σοβαρές όπερες, εισάγονται 

κωμικοί ρόλοι. Στη σύνθεση του χρησιμοποιεί εξαγγελτικά μοτίβα, μουσική και 

δραματική συνέχεια και χορωδιακά περάσματα. 

Στην τρίτη περίοδο το ύφος του είναι πιο ώριμο. Δημιουργεί όπερες με 

μεγάλη ένταση. Απαρίθμηση των μερών (ρετσιτατίβι, χορωδιακά, άριες και σύνολα) 

δεν είναι διακριτή. Οι όπερες του διακατέχονται από μία συνέχεια μεταξύ του λόγου 

και της μουσικής και η ορχήστρα ανεξαρτητοποιείται από τη φωνή.  

Όπως διαπιστώνεται, ο Βέρντι έχει αποτελέσει και αποτελεί ένα πρότυπο για 

τη σύνθεση όπερας. Συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς μουσικούς αυτού του 
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είδους, με έργο που ως επί το πλείστον έχει σημειώσει και συνεχίζει να σημειώνει 

μέχρι σήμερα τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. 
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