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«Γηαηί άξαγε απηό πνπ θάλεη ηελ επηπρία ηνπ αλζξώπνπ 

λα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε πεγή ηεο δπζηπρίαο ηνπ;» 

(Τα Πάζε ηνπ λεαξνύ Βέξζεξνπ, Γθαίηε) (1) 

Από απηέο ηηο ζθέςεηο βαζαλίδεηαη ν λεαξόο Βέξζεξνο ζε κία από ηηο επηζηνιέο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο 

ηνπ Γθαίηε πνπ ελέπλεπζαλ ηδηαίηεξα ηνλ επξσπατθό ξνκαληηζκό. Ο Βέξζεξνο έγηλε ζύκβνιν ησλ 

δεηλώλ ηνπ έξσηα. Όπσο θαη ε Βηνιέηα Βαιεξύ, ε εξσίδα ζηελ Τξαβηάηα έδεζε έλα άηπρν πάζνο. Ο 

έξσηαο είλαη γηα ηελ Βηνιέηα «ζηαπξόο θαη εδνλή» (croce e delizia) (2) θαη απηή ε ζύγθξνπζε 

αλάκεζα ζηελ Αγάπε θαη ζην Θάλαην γίλεηαη ε θηλεηήξηα δύλακε ηνπ δξάκαηνο. 

Σηελ Τξαβηάηα (= ε παξαζηξαηεκέλε) εμηζηνξείηαη ε ζιηβεξή ηζηνξία ηεο λεαξήο εηαίξαο πνπ 

ζπζηάδεηαη γηα λα ιπηξώζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Γξάθηεθε αξρηθά κε ηε κνξθή λνπβέιαο, έγηλε 

ζεαηξηθό έξγν, ζηε ζπλέρεηα όπεξα θαη ηνλ 20ό αηώλα ελέπλεπζε ζεκαληηθέο εξκελείεο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη έδσζε έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή άιισλ ζεαηξηθώλ έξγσλ θαη κπαιέησλ. 

Ο δεκηνπξγόο ηεο Τραβιάτα, Τδνπδέπε Βέξληη, ύζηεξα από ην Il Trovatore ζέιεζε λα ζηξαθεί ζε πην 

ξεαιηζηηθή ζεκαηνινγία, πνπ δελ εκπλέεηαη από κεγάια βηβιηθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα (3). Ήζειε λα 

κεινπνηήζεη κηα ηζηνξία ηνικεξή, ζύγρξνλε ηεο επνρήο ηνπ, λα εκβαζύλεη ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ 

εξώσλ θαη έηζη λα απνδεζκεπηεί από ηηο πεξηνξηζηηθέο παξαδόζεηο ηεο Ηηαιηθήο Όπεξαο. Τν 

θαηάιιειν ζέκα παξνπζηάζηεθε όηαλ δηάβαζε ηελ Θπξία κε ηηο Θακέιηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ Γνπκά πηνύ, 

έλα κπζηζηόξεκα πνπ εθδόζεθε ην 1848 θαη δηαζθεπάζηεθε ζε ζεαηξηθό έξγν από ηνλ ίδην ηνλ 

ζπγγξαθέα έλα ρξόλν αξγόηεξα, γηα λα παξνπζηαζηεί ηειηθά ην 1852 ζην ζέαηξν Βσληβίι ηνπ 

Παξηζηνύ.                              

Ζ ηζηνξία ηεο Θπξίαο κε ηηο Θακέιηεο πξνέξρεηαη από δύν βαζηθέο πεγέο. Πξώηνλ, από ηε λνπβέια 

ηνπ Πξεβόζη «Καλόλ Ιεζθό» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζεκείν αλαθνξάο αθνύ έρεη θάπνηα 

ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ηεο Καξγθεξίη Γθνηηέ. Ζ Καλόλ, ε Κνηξαία Γπλαίθα, δεκηνύξγεζε έλα από ηα πην 

ηζρπξά ζειπθά πξόηππα ζηε ινγνηερλία ηνπ 19νπ αηώλα θαη ελέπλεπζε ηνπο ζπγγξαθείο ηεο Θάξκελ 

θαη ηεο Καξγθεξίη. Τν ζέκα είλαη θνηλό: έλαο άλδξαο πνπ καγεύηεθε από κία γπλαίθα ηθαλή λα ηνλ 

νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή (4). Κόλν ε Καξγθεξίη όκσο, είλαη αληδηνηειώο αθνζησκέλε ζηνλ έξσηά 



ηεο θαη γίλεηαη ζύκβνιν απηνζπζίαο. 

Γεύηεξνλ, από ην γεγνλόο όηη ε Θπξία κε ηηο Θακέιηεο είλαη έλα απηνβηνγξαθηθό κπζηζηόξεκα πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη αξθεηά ζηνηρεία από ηε ζρέζε ηνπ Γνπκά κε κηα δηάζεκε εηαίξα ηεο επνρήο, ηελ Καξί 

Ληππιεζζί. Ο Γνπκάο γλώξηζε ηελ Καξί ην 1844 όηαλ απηή ήηαλ εξσκέλε ηνπ δάπινπηνπ θόκε 

Stackelberg. Ζ ζρέζε ηνπο ήηαλ ηαξαρώδεο θαη άηπρε. Ο Γνπκάο δελ κπνξνύζε λα ηεο πξνζθέξεη ηελ 

πνιπηέιεηα ζηελ νπνία είρε ζπλεζίζεη θαη έηζη απηή δελ απαξληόηαλ ηνπο άιινπο εξαζηέο ηεο. Ζ Καξί 

έπαζρε από θπκαηίσζε. Ήηαλ ιεπηή, ρισκή, κειαγρνιηθή θαη κε κεγάια καύξα κάηηα: ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο ξνκαληηθήο εξσίδαο. Ζ βεβαηόηεηα πσο ν ζάλαηόο ηεο πιεζηάδεη ηελ θαηέηξσγε – 

όπσο θαη ηνλ Βέξζεξν – θαη έηζη έθαλε έθιπηε θαη εμαληιεηηθή δσή. Πνιινί ρνξνί, άθζνλν αιθνόι, 

δείπλα κέρξη ην μεκέξσκα, εξσηηθέο ζπλεπξέζεηο. Ζ Καξί ήηαλ κηα demi–mondaine (5), θαη παξά ηελ 

ηαπεηλή ηεο πξνέιεπζε, κπνξνύζε λα ςπραγσγεί, λα δηνξγαλώλεη θνκςέο δεμηώζεηο θαη λα πξνζθέξεη 

έμππλε παξέα. Ζ ηζηνξία όκσο ησλ εηαίξσλ παξακέλεη ίδηα ζε όιεο ηηο επνρέο: όπσο θαη νη γθέηζεο, ην 

πην πηζαλό είλαη όηη αλ δνύζε πεξηζζόηεξν, ζα θαηέιεγε θησρή θαη μεπεζκέλε, ίζσο κία θνηλή πόξλε. 

Κεηά ην ζάλαηό ηεο δεκνπξαηήζεθαλ ηα πνιπηειή αληηθείκελά ηεο γηα λα πιεξσζνύλ ηα ρξέε ζηνπο 

πηζησηέο ηεο. 

Ζ επηθαηξόηεηα ηεο Θπξίαο κε ηηο Θακέιηεο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βέξληη πνπ καδί κε ηνλ 

ιηκπξεηίζηα ηνπ Φξαληζέζθν Καξία Πηάβε, κεηνλόκαζαλ ηε Γαιιίδα Καξγθεξίη Γθνηηέ ζε Βηνιέηα 

Βαιεξύ. Ζ Βηνιέηα απέρεη αξθεηά από ηηο ππεξβάζεηο πνπ ζπλαληάκε ζηε λνπβέια – γηα παξάδεηγκα 

ηε ιάγλα γιώζζα –  ζπλζέηνληαο έηζη έλα πξνθίι πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηηο αληηιήςεηο ηεο 

ξνκαληηθήο όπεξαο. 

Ζ πξεκηέξα ηεο όπεξαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1853 

ζην ζέαηξν Φνίληθαο (La Fenice) ηεο Βελεηίαο όπνπ ε 

ινγνθξηζία ήηαλ πην επκελήο. Παξόι’ απηά, ζέκαηα 

όπσο ε αξξώζηηα, ε πνξλεία, ε αθνιαζία θαη ε 

ραξηνπαημία, ζα ζθαλδάιηδαλ ην θνηλό ηεο επνρήο. 

Έηζη, ε πξόηαζε ηνπ ζπλζέηε λα αλέβεη ε παξάζηαζε 

κε κνληέξλα θνζηνύκηα θαη ζθεληθά αληηθξνύζηεθε 

από ηηο Βελεηηθέο αξρέο. Ο ρξόλνο δξακαηνπξγίαο 

κεηαθέξεηαη ζην Παξίζη ησλ αξρώλ ηνπ 18νπ αηώλα, 

έλαλ αηώλα δειαδή λσξίηεξα από ηελ πξόζεζε ηνπ 

Βέξληη. 

Ζ πξεκηέξα δελ ζηέθζεθε κε επηηπρία, γεγνλόο πνπ ν ζπλζέηεο είρε πξνβιέςεη, αθνύ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δπζαξεζηεκέλνο κε ηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηζηώλ. Ζ Βηνιέηα, ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ Βέξληη, 

έπξεπε λα είλαη «λέα, κε σξαία ζηινπέηα θαη λα ηξαγνπδάεη κε πάζνο» (6). Ζ Φάλπ Σαιβίλη – 

Ληνλαηέιη πνπ είρε ππνγξάςεη ζπκβόιαην κε ην ζέαηξν Φοίνικας, ήηαλ ππέξβαξε θη έηζη δελ ππήξμε 

πεηζηηθή ζην ξόιν ηεο εύζξαπζηεο Βηνιέηηαο. Ο Βαξέδη κηζνύζε ην ξόιν ηνπ παηέξα επεηδή πίζηεπε 

πσο ήηαλ θαηώηεξνο ηεο θήκεο ηνπ θαη ν Ινπληνβίθν Γθξαηζηάλη ηξαγνπδνύζε ρσξίο πάζνο ηνλ 

εξσηεπκέλν Αιθξέδν. Γελ είλαη ηπραίν πνπ έλαλ ρξόλν αξγόηεξα θαη ελώπηνλ ηνπ ίδηνπ θνηλνύ, ε 

Τξαβηάηα παίρηεθε κε κεγάιε επηηπρία ζην ζέαηξν Γθάιιν, κε δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο θαη κε 

κηθξέο αιιά ηδηνθπείο αιιαγέο ζηελ παξηηηνύξα. 

Ζ κεγαιύηεξε θαηλνηνκία ζηελ Τξαβηάηα είλαη ην γεγνλόο όηη δελ πξνβάιιεη ζηεξεόηππα. Τα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηόκνπ παίδνπλ ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν θαη νη ραξαθηήξεο εμειίζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινθήο, ρηίδνληαο έλα ςπρνινγηθό δξάκα. Δμάιινπ, ηα ζπλαηζζήκαηα απηά απνδίδνληαη 

πην άκεζα κε ηε κνπζηθή παξά κε ην γξαπηό ιόγν, πείζνληαο ην αθξναηήξην γηα ηε δύλακε θαη ην 

βάζνο ηνπο. 

Ζ Βηνιέηα απνδεηθλύεηαη ε πην εηιηθξηλήο θαη κεγαιόςπρε. Έρεη πάληνηε ζπλαίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη, αθόκε θαη όηαλ παξαδίδεηαη ζηνλ έξσηα ηνπ Αιθξέλην. Αληηκεησπίδεη ηελ 

αξξώζηηά ηεο κε ζάξξνο, είλαη γελλαηόδσξε ζηα ρξήκαηα – πνπιάεη ηα ππάξρνληά ηεο γηα λα δήζεη κε 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζηελ εμνρή – θαη έρεη αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο. Δπίζεο, είλαη έμνρε νηθνδέζπνηλα 

θαη δηνξγαλώλεη ηνπο θαιύηεξνπο ρνξνύο. Ο ξεαιηζκόο ηεο όπεξαο δεζπόδεη ζηε κνπζηθή ηεο Πξώηεο 

θαη Γεύηεξεο Πξάμεο πνπ είλαη εκπινπηηζκέλε κε βαιο, ην ρνξό πνπ θπξηαξρνύζε ζηα ζαιόληα ηνπ 

javascript:;


δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα. Ζ Βηνιέηα έρεη όιεο απηέο ηηο αξεηέο θαη ηηο αμίεο πνπ ε αζηηθή 

θνηλσλία αλαγλσξίδεη ζηα κέιε ηεο – θαη ζε κία θαιή ζύδπγν. Ζ θνηλσλία όκσο απηή δελ ζπγρσξεί 

ηνλ ακαξησιό ηεο βίν θαη ηελ θαηαδηθάδεη ζε ζάλαην. 

Τν ακάξηεκα ηεο Βηνιέηαο είλαη αθόκε κεγαιύηεξν επεηδή, ζε αληίζεζε κε πξνεγνύκελεο εξσίδεο ηνπ 

ξνκαληηζκνύ, πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηε δσή ηεο. Ο Βέξζεξνο είλαη θπιαθηζκέλνο ζηηο ζπκβάζεηο ηεο 

γεξκαληθήο θνηλσλίαο θαη απηνθηνλεί, αλήκπνξνο λα επηθέξεη ηελ αιιαγή. Ζ Βηνιέηα όκσο παιεύεη 

γηα λα ζσζεί. Όηαλ ν παηέξαο ηνπ Αιθξέλην, Εεξκόλ, ηεο δεηά λα ζπζηαζηεί γηα λα κε ζηηγκαηίζεη ηνλ 

επηθείκελν γάκν ηεο θόξεο ηνπ θαη λα κελ θαηαδηθάζεη θνηλσληθά θαη εξσηηθά ην γην ηνπ, ε Βηνιέηα 

ηειηθά ππνρσξεί γηαηί γλσξίδεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη ζύδπγνο ηνπ Αιθξέλην. Ζ ζθελή κεηαμύ ηεο 

Βηνιέηηαο θαη ηνπ Εεξκόλ είλαη ζηελ νπζία κία επαγγεικαηηθή ζπλαιιαγή (7). Ο Εεξκόλ ηελ πείζεη όηη 

πνηέ δελ ζα πεξάζεη ζηνλ θόζκν ηεο «θαιήο θνηλσλίαο», ελώ κε ηε ζπζία απηή ζα εμηιεσζεί γηα ηηο 

ακαξηίεο ηεο. Έηζη, ε Βηνιέηα επηζηξέθεη ζηνλ πξόηεξν ηξόπν δσήο ηεο, καθξηά από ηελ ήξεκε θαη 

θπζηθή δσή ζηελ εμνρή πνπ ππήξμε γηαηξηθό γηα ηελ αξξώζηηά ηεο. 

Ζ αληίδξαζε ηνπ Αιθξέλην είλαη αξθεηά εγσηζηηθή. Χσξίο ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα λα θαηαιάβεη ηη 

πξαγκαηηθά έρεη ζπκβεί, επηζηξέθεη ζην Παξίζη. Σην ηέινο ηεο Γεύηεξεο Πξάμεο, ν Αιθξέλην ζπλαληά 

ηε Βηνιέηα ζε έλα ρνξό πνπ δίλεη ε ζηελή ηεο θίιε Φιώξα. Ζ ρνξεπηηθή κνπζηθή ηεο Πξώηεο Πξάμεο 

επηζηξέθεη θαη ε ζθελή αλνίγεη κε έλα κπαιέην θαληαρηεξά ληπκέλσλ θαιεζκέλσλ. Σηελ αξρή 

κπαίλνπλ ηζηγγάλεο πνπ ιέλε ηε κνίξα ελώ ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη καζθαξεκέλνη ηαπξνκάρνη. Ληέθηα, 

ηξίγσλα, θαζηαληέηεο θαη εμσηηθόο ξπζκόο εκπινπηίδνπλ ηελ ελνξρήζηξσζε. Ζ δσληαλή απηή κνπζηθή 

δελ είλαη παξά κηα επηθάιπςε ηεο δπζάξεζηεο εμέιημεο ηνπ δξάκαηνο. Ο ρνξόο ζηακαηά θαη νη 

παξεπξηζθόκελνη παίδνπλ ραξηηά. Ο Αιθξέλην είλαη ν ηπρεξόο ηεο βξαδηάο θαη δελ δηζηάδεη λα 

πξνζβάιιεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ, πεηώληαο ηεο ηα θέξδε γηα λα μεπιεξώζεη ηα έμνδα ηεο θνηλήο ηνπο 

δσήο ζηελ εμνρή. Αηζζάλεηαη πξνδνκέλνο θαη απνδεηθλύεηαη αλάμηνο ηεο αγάπεο ηεο Βηνιέηαο. 

Σηελ Τξίηε θαη ηειεπηαία Πξάμε, ε πγεία ηεο Βηνιέηαο έρεη επηδεηλσζεί αλεπαλόξζσηα ελώ ηα ρξήκαηα 

είλαη ιηγνζηά. Ύζηεξα από ηελ άξηα Addio del passato (Αληίν, όλεηξα παιηά), όπνπ θπξηαξρεί ην 

όκπνε, έλα όξγαλν κειαγρνιηθό θαη εύζξαπζην πνπ ηνλίδεη ηε κνλαμηά ηεο εξσίδαο, αθνύγνληαη από 

ην δξόκν νη θσλέο ηνπ θαξλαβαιηνύ – κία εθηόο ζθελήο ρνξσδία απνδίδεη ηελ ηξαγηθή απηή εηξσλεία. 

Οη καζθαξάδεο ηεο Απνθξηάο εηνηκάδνπλ ηε βαθρηθή ζπζία ηνπ θεξαζθόξνπ, ιίγν πξηλ από ην ζάλαην 

ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. Αλαπάληερα όκσο, ν Αιθξέλην γπξλά θνληά ηεο κεηαλνησκέλνο. Ιίγν αξγόηεξα 

θαη αθνύ δελ ππάξρεη πηα θακία ειπίδα ζσηεξίαο, θαηαθζάλεη θαη ν Εεξκόλ. Δίλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή 

γηα λα επηζηξέςνπλ παηέξαο θαη γηνο γεκάηνη ηύςεηο. Ο θίλδπλνο έρεη πεξάζεη, ε θόξε ηεο αζηηθήο 

νηθνγελείαο έρεη παληξεπηεί θαη ε Βηνιέηα πεζαίλεη. Ιίγν πξηλ μεςπρήζεη, αηζζάλεηαη λα 

μαλαδσληαλεύεη θαη θηάλεη ζε έλα ςηιό Ση ύθεζε πνπ παξακέλεη κεηέσξν ελώ ε ίδηα θαηαξξέεη. Ζ 

απιαία θιείλεη κε ηε ζπλνδεία fortissimo ζπγρνξδηώλ πνπ ζεκαηνδνηνύλ ην ηξαγηθό ηέινο. 

Ζ Βηνιέηα Βαιεξύ είλαη κηα εηαίξα κε εζηθό ζζέλνο θαη αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα πνπ κε ηε ζπζία ηεο 

κεηαηξέπεηαη ζε εξσηθή κνξθή. Έηζη, ε Τξαβηάηα απνθηά θνηλσληθό θαη θεκηληζηηθό απόερν. 

Θεσξήζεθε ην θαηεμνρήλ κειόδξακα ηνπ ξνκαληηζκνύ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ έγηλε κία από 

ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ηζηνξίεο αγάπεο όισλ ησλ επνρώλ. 
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Σνθία Κπεινύθα 

Αζήλα 3 Κατνπ 2004 

Ψηυιοποιημένο σλικό από τη σσλλογή της Βιβλιοθήκης 

Δπηιέγνληαο θάζε κηα από ηηο παξαθάησ παξηηηνύξεο ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα δείηε ζε κεγέλζπζε δύν 

από ηηο πην δηάζεκεο άξηεο ηνπ έξγνπ, από ηε ζπιινγή Σπάλησλ Παξηηνπξώλ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Brindisi, Πξώηε Πξάμε                                           

α. Ζρεηηθό απόζπαζκα ηεο άξηαο από ην Verdi, La Traviata (extraits), Callas, Di Stefano, Giulini 

(cond.), CDM 7 64423 2 EMI Classics. Recorded 1955, p 1990 in Scala di Milano.        

  

 

β. Ζ πξώηε ζειίδα από ην ζθίηζν ηνπ 

Βέξληη γηα ηελ άξηα Brindisi ζε 

παλνκνηόηππε έθδνζε (facsimile), από 
ηελ ζπάληα έθδνζε Verdi, Giuseppe, La 

Traviata, ed. Fabrizio Della Seta, Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani, Parma, 2000 

 
 
γ. Ζ πξώηε ζειίδα ηεο ίδηαο 

άξηαο από ηελ έθδνζε Verdi, 

Giuseppe, La Traviata in full 
score, Dover Publications, New 

York, 1990, p. 31. 

 Scena ed Aria (Aria di Violetta), Πξώηε Πξάμε 

  

 

α. Ζ πξώηε ζειίδα από ηεο άξηαο από 

  

 

β.  Ζ πξώηε ζειίδα ηεο ίδηαο 

http://old.mmb.org.gr/files/traviata/traviata(1).mp3
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ηελ παλνκνηόηππε έθδνζε (facsimile) 

ηνπ έξγνπ, από ηελ ζπάληα έθδνζε Verdi, 
Giuseppe, La Traviata, ed. Fabrizio Della 

Seta, Istituto Nazionale di Studi 

Verdiani, Parma, 2000 

άξηαο από ηελ έθδνζε Verdi, 

Giuseppe, La Traviata, in full 
score, Dover Publications, New 

York, 1990, p. 80.  
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