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―――――――――
Ἐλίζαµπετ Λεόνσκαγια σὲ σονάτες Σοῦµπερτ
ἢ... Das Klavier ist ein gutes Tier 1 !
―――――――――――
Λιουντµίλα Μοναστίρσκα-Δηµήτρης Πλατανιᾶς
«γκαλά» (γιατὶ ὄχι «βραδυά;) ὄπερας.

――――――――――――

54/2018.

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

ANΩTΕΡΗ ΒΙΑ TΕΛΕΥTAΙAΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, µὲ ἄφησεν ἀπαρηγόρητο ἐπειδὴ ἔχασα τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ρεσιτάλ µὲ ὅλες τὶς Σονάτες γιὰ πιάνο τοῦ
πολυαγαπηµένου ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ [Franz Schubert, 1797-1828],
ἀπὸ τὴν Ἐλίζαµπετ Λεόνσκαγια (βλ. κατωτέρω). Ἀνεξαρτήτως
ἀποτελέσµατος, ἀρνητικότατου 1000%, δυσπρόβλεπτου ἀκόµη καὶ ἀπὸ
καλλιεργηµένους «ἀτζέντηδες», θεωρῶ τὴν πρωτοβουλία ὡς µία ἀπὸ
τὶς διαχρονικῶς ὡραιότερες τοῦ κρατικοποιηµένου (καὶ τοῦ παλαιότερου)
Μεγάρου. Φιάσκο; σίγουρα. Θυµίζω ὅµως τὴ γαλλικὴ ρήση: L' Enfer
est pavé de bonnes intentions. [Ἡ Κόλαση εἶναι (λιθο)στρωµένη µὲ
ἀγαθὲς προθέσεις].
Τὸ Διαδίκτυο βρίθει ἰστοσελίδων ἀφιερωµένων στὴ Λεόνσκαγια. Ἡ
σηµερινὴ Ἐλίζαµπετ Λεόνσκαγια [Elisabeth Leonskaja], ρωσ. Ἐλιζαβέτα Ἰλίνιτσνα Λεόνσκαγια [Елизавета Ильинична Леонская
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Ρήση τῆς γερµανικῆς µουσικὴς ἀργκό: «Καλὸ θεριὸ εἶν' τὸ πιάνο».
Προφανέστατα γιὰ πιανίστες σὰν τὴ Λεόνσκαγια.
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γεννήθηκε 23 Νοεµβρίου 1945, (ἄρα 73 ἐτῶν καὶ 6 ἡµερῶν τὴν ἡµέρα
τοῦ ρεσιτάλ), στὴν Τιφλίδα τῆς τότε ΣΣΔ τῆς Γεωργίας. Κόρη πολωνοεβραϊκῆς οἰκογενείας ἐγκατεστηµένης ἐκεῖ, χαρακτηρίζεται Σοβιετικὴ
καὶ Αὐστριακὴ πιανίστα, κάτοικος Βιέννης. Τὴ φαντάζοµαι νὰ ζεῖ σὲ
ἔπαυλη µὲ τεράαααστιο πάρκο, γιὰ νὰ µὴν ἐνοχλεῖ τοὺς γείτονες ὅταν
µελετᾶ: ὁ βροντοσαυρικός της ἦχος ἀπὸ τὸ µπίς (µόλις προλάβαµε καὶ
φύγαµε) µᾶς συνόδευε ὡς τὰ ἀσανσέρ γιὰ τὸ γκαρὰζ, πρὶν ἀπὸ τὴν
αἴθουσα Τριάντη. Γιατὶ ὅµως...Σοβιετική; Ἡ ΕΣΣΔ, τὴν ὁποία ἡ ἴδια
ἐγκατέλειψε τὸ 1978, ἔπαψε νὰ ὑπάρχει ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1991,
ὅταν γιὰ στερνὴ φορὰ ὑπεστάλη στὸ Κρεµλίνο, ἡ Κόκκινη Σηµαία µὲ τὸ
σφυροδρέπανο. Ἀκόµη ταράζοµαι ὅταν τὴν θυµοῦµαι νὰ χάνεται µέσα σὲ
φλόγινους φωτισµούς καὶ σκέφτηκα τὸ µυθικὸ Φοίνικα ποὺ ξαναγεννιέται
ἀπὸ τὴν τέφρα του...
Ἡ βαθµιαία διάψευση τῶν ἀρχικῶν προσδοκιῶν µας ἀπὸ Σονάτα σὲ
Σονάτα, πάντα ἀπὸ τὶς σηµειώσεις µας κατὰ τὴν ἐκτέλεση:
1. Σονάτα (ἀρ. 3), µι µείζ., 5 µέρη: ἀρ. καταλ. D. 459, µέρη Ι.
καὶ ΙΙ, καὶ D. 459α, µέρη ΙII.-V. (1816). Ἐξ' ἀρχῆς ξένιζε ἕνα
toucher µοτσάρτειας καθαρότητας σὲ ἀπόλυτη ἀντίφαση µὲ τὴν «ὑπερβολικὴ» (ἔτσι νόµισα ἀρχικὰ, ἀνύποπτος γιὰ τὴ συνέχεια..) χρήση τοῦ
πεντάλ ποὺ ἔδινε στὸν ἦχο ἔντονη γυαλάδα ἀναιρώντας κάθε ἐπιδιωκόµενη (;) νοηµατικὴ καθαρότητα. Ὅταν, κατόπιν, στὸ σπίτι, ἄνοίξα τὴν
παρτιτούρα (κριτικὴ ἔκδ. Julius Epstein), ἔµεινα ἄναυδος: στὸ µέρος Ι.
χρησιµοποιοῦνται µὲ ἄκραν οἰκονοµία τὰ ἑξῆς ἁπλούστατα σηµεῖα
δυναµικῆς, κατὰ σειρά: f, fz, pp, p, fp, mf, ff (µόνο µία φορά στὶς
καταληκτικὲς συγχορδίες), καὶ οἱ ἐνδείξεις. dolce, cresc(endo),
dim(ιminuendo). Καί ξέρω πολὺ καλά πόσο ἔχει προβληµατίσει τὸ
πραγµατικὸ νόηµα τῶν ἐνδείξεων fz (forzando) καὶ > στὸ Σοῦµπερτ. Ἡ
Κα Λεόνσκαγια χρησιµοποιοῦσε πολλαπλάσια τῶν ἐνδείξεων αὐτῶν.
Ἀποτέλεσµα; δατηροῦσε (ἄγνωστο πῶς...) καθαρότητα ἐκφορᾶς, ὄχι
ὅµως νοήµατος, ἐκφραστικοῦ βάθους καὶ ἠχητικῆς προοπτικῆς. Κοντολογίς: ἔλειπε τὸ πρωταρχικὸ στὸ Σοῦµπερτ: τὸ τραγοῦδι (πανάθεµά
σε!) ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὰ µύχια τῆς ψυχῆς!
2. Σονάτα (ἀρ. 15), λα µείζ., 3 µέρη ἀρ. καταλ. D. 644. (1819 ἢ
1825). Ἤδη τὸ προηγούµενο ἔργο εἶχε βάλει σὲ µέτρια κατὰψυξη τὴς
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προσδοκίες µας.Ἐπισηµαίνοντας µιὰ δυναµικὴ fff , συχνὰ... fffff, ἐπιµέναµε νὰ ἀνοιχνεύουµε κατάλοιπα cantabile (µέρος Ι.) καὶ νὰ ὀνειροπολήσουµε αὐστριακοὺς δρυµούς (µέρος ΙΙ). Στὰ δύο τελευταῖα µέρη δὲν
ὑπῆρχε ἀµφιβολία τὸ κατὰ τὴν Κα Λεόνσκαγια (βροντοσαυρικὸ) πιάνο,
δολοφόνησε τὸν ἄτυχο Σοῦµπερτ.
3. Σονάτα (ἀρ. 18), λα έλ., 4 µέρη. ἀρ. καταλ. D. 845. (Μάϊος
1825). Ἐδῶ πράγµατα χειροτέρεψαν στὸ µὴ περαιτέρω. Τὸ toucher
τῆς κυρίας, ἀναπέµπον σὲ πρωτοπυγµάχο βαρέων βαρῶν., σµπαράλιασε
τὴ φόρµα. Αὐτὸ δὲν ἢταν Σοῦµπερτ ἀλλὰ, ἐπιεικῶς. ξεσάλωµα γηραιᾶς
βακχίδος ἀδίστακτα καταταχθείσης στὶς χειρότερές µου ἀκροαµατικὲς
ἐµπειρίες προδοκωµένων «ἀξιώσεων».
1) τοῦ γκαγκὰ «ὀρατορίου» Εl pesebre (ἱσπ. Ἡ φάτνη· µᾶλλον
Τὸ παχνί), ποὺ παίχθηκε τὸ 1965 ἠ 1966 στὸ Ἡρώδειο, παρουσία τοῦ
αὐτουργοῦ, βιολοντσελίστα Πάµπλο Καζάλς [Pablo Casals, 18761973]. Δὲν τὸ ἄντεξα ὁλόκληρο, ἔφυγα στὸ διάλειµµα.
2) Τὴ συµπατριώτισσα τῆς Λεόνσκαγια, πιανίστα καὶ...συνθέτρια,
λέει, Τατιάνα Νικολάγεβα [ρωσ. Татья́на Петро́вна Никола́ева, 1924–1993], τὸ 1991, δύο χρόνια πρὶν ἐκδηµήσει, νὰ παίζει τὰ
Ἄχραντα Μυστήρια τῆς Μουσικῆς, τὴν Τέχνη τὴς Φούγκας τοῦ Μπάχ,
σὰν βαλσάκι ὄχι σὲ µέτρο 3/4, ἀλλά... 4/4. Στὰ διάλειµµα, χαµογελαστὸς
καὶ µὲ τὴν τόσο ἰδιάζουσα ὁµιλία του, ὁ ἐπίσης µακαρίτης Χρῆστος Δ.
Λαµπράκης χαρακτήρισε τὸ σφαγιασµό... ἰδιάζουσα προσέγγιση !!!. Ἂν
δὲν παινέψουµε τὸ σπίτι µας...
3) Λίγο ἀργότερα, στὴν αἴθουσα Δηµήτρης Μητρόπουλος, τὴν
ἐπίσης ρωσίδα βιολοντσελίστα Ναταλία Γκούτµαν [ρωσ. Наталья
Григорьевна Гутман γ. 1942] νὰ κατακρεουργεῖ τὶς Σουίτες γιὰ
σόλο βιολοντσέλο τοῦ Μπάχ. Μόλις ἄντεξα δύο ἀπὸ τὶς ἕξη. Στὸ
διάλειµµα τὸ ἔβαλα στὰ πόδια, διερvτώµενος ἂν...εἶχε ποτὲ ἀκούσει τὸ
διάσκαλό της, νὰ τὶς παίζει: ναί, ἐννοῶ τὸν τρισµέγιστο βιολοντσελίστα
Μστισλάβ Ροστροπόβιτς... (ΜΜΑ, αἴθουσα ΔΜ. 29.11.2018)

*

*

*

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ τὶς βραδιὲς (νεοελληνιστί...«γκαλά»!) ὄπερας, ἀρκεῖ,
φυσικὰ, οἱ ἑρµηνεύοντες νὰ πληροῦν κάποιες ποιοτικὲς προϋποθέσεις.
Βέβαια, κάθε ἄρια, ἀνοίγει ὀρέξεις θεάσεως-ἀκροάσεως ὅλου τοῦ ἔργου,
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ἰδίως µάλιστα ἂν παίζεται σπάνια. Χώρια ποὺ τὰ προγράµµατα περιλαµβάνουν κατὰ κανόνα ὑπέροχα συµφωνικὰ ἀποσπάσµατα «ἄγνωστων» ἔργων, ἐξορισµένων, µαζὶ µὲ τὴν Ἔντεχνη Ἑλληνικὴ Μουσική, ἀπὸ τὶς
ἰθαγενεῖς συναυλιακὲς αἴθουσες; Ἀπὸ τὴν ἄλλη πάλι, πῶς νὰ ἀκούσεις
λ.χ. τὸ Vissi d' arte (Τόσκα), ὅταν ἡ ὑπέροχη ἄρια λαιτουργεῖ ὡς
πρόσκαιρη ἀνάσα µὲς στὸ ζόφο τοῦ ἄντρου τοῦ Σκάρπια (β´ πράξη);
Ὅµως ζήσαµε ἕνα ἀτόφια ἑλληνικὸ θρίαµβο τοῦ κρατικοποιηµένου
Μεγάρου, στεφανωµένο ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς ὑπέροχης Οὐκρανῆς
ὑψιφώνου spinta Λιουντµίλα Μοναστίρσκα (οὐκρ. Людмила Вікторівна Монастирська), ἰσόκυρης µὲ τὸν ἀνεκτίµητο βαρύτονό µας
Δηµήτρη Πλατανιᾶ καὶ µιὰ στρατοσφαιρικὰ ἀπογειωµένη, κάτω ἀπὸ
τὴ µπαγκέτα τοὺ ἀκριβοθώρητου πιά, λόγῳ διοικητικῶν καθηκόντων,
Μίλτου Λογιάδη, ἐµβληµατικὴς µορφῆς τῆς νεότερης µουσικῆς µας
ἱστορίας. Ἀπ' ἀρχῆς µέχρι τέλους, ἀκούγαµε µιὰν ὀρχήστρα ὀνειρωδῶς
συγχρονισµένη, µὲ διαυγέστατο διαχωρισµὸ ἠχητικῶν ἐπιπέδων καὶ
ὀνειρώδεις, γεµάτης ἄηχη µουσική, ἀναπνοές, παύσεις καὶ φραζάρισµα
ποῦ ἀναδείκνυε τὸ ὕφος κάθε συνθέτου. Δὲν πιστεύαµε ὅτι ἦταν ἡ ἴδια
ὀρχήστρα ποὺ ἡ φρικωδῶς ἄµουση τέως ΥΠΠΟΑ κ.Kονιόρδου ξαναπαρέδοσε στὸν...κ. Τσιαλῆ, ἀνανεώνοντάς του σύµβαση ποὺ ἐκεῖνος δὲ θά
ἔπρεπε ποτὲ νὰ ὑπογράψει .
ΜΕΡΟΣ Α´: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ἔργα BEΡNTI, ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ
[Verdi, Giuseppe, 1813-1901]:
1. Σικελικοὶ Ἑσπερινοὶ [I vespri siciliani , ὄπερα, 5 πράξεις, κείµ.
Eu-gène Scribe καὶ Charles Duveyrier, παγκ. α´ ἐκτ., Παρίσι,
Ὀπερὰ, 13 Ἰουνίου 1855]: κατὰ τὸ πρόγραµµα ΜΜΑ: « Sinfonia,
ὀρχηστρικό». Ἀπογειωµένη ἀπὸ µεγάλον ἀρχιµουσικὸ (Λογιάδης, ναί!) σὲ
ἀπαράµιλλης καθαρότητας καὶ ἀτµοσφαιρικότητας ἐκφορὰ, µᾶς
συµπαρέσυρε στὴν πλατειὰ καντιλένα καὶ (ἂν δὲν σφάλλουµε) στὴν
ταυτοφωνία φλάουτου-ὄµποε.
2.' Eρνάνης [Ernani , λυρικὸ δρᾶµα, 4 πράξεις κείµ. Francesco
Maria Piave, τὸ ὁµώνυµο θεατρικκὸ τοῦ Victor Hugo, παγκ. α´ ἐκτ.,
Βενε-τία, θέατρο La Fenice, 9 Μαρτ. 1844]: Gran Dio...Oh, de' verdi
anni miei [Θεέ µου, τῶν ὁλόχλωρων χρόνων µου τὰ ὄνειρα], ρετσιτατίβο
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καὶ ἄρια Ντὸν Κάρλος (γ´ πράξη). Εἴχαµε κάποιο καιρὸ νὰ ἀκούσουµε
τὸν Πλατανιᾶ: τώρα µὲ φωνὴ ἀκόµη πλουσιότερου ὄγκου καὶ µατιέρας
καὶ σπανιότατης δραµατικότητος, σκοτεινότερο τίµπρο ποὺ ἀξιοποίησε
καὶ στὸ ρετσιτατίβο καὶ στὴν ἄρια, ἀξιοποιώντας δραµατικὰ κάθε λέξη
τοῦ λιµπρέττου. Ἴσως στό ζενίθ µιᾶς ὁλόλαµπρης καρριέρας σφραγισµένης ἀπὸ προσωπικότητα ἐντελῶς ξεχωριστή.
3. Μάκµπεθ [Macbeth, ὄπερα, 4 πράξεις.κείµ. F. M. Piave, µὲ
πρσθῆ-κες Αndrea Maffei, κατὰ Σαίξπηρ, παγκ. α´ ἐκτ., Φλωρεντία,
θέατρο Teatro della Pergola, 14 Μαρτ. 1847, α´ γραφή.] Vieni, t'
affretta [Ἔλα, βιάσου], καβατίνα λαίδης Μάκµπεθ (α´ πράξη). 'Eδῶ
πρωταποκαλύφθηκε ἡ Οὐκρανὴ Λιουντµίλα Μοναστίρσκα, ὡς δραµατικὴ ὑψίφωνος 12 ἀστέρων, µὲ ἀπίθανης τονικῆς ἀκριβείας, ὑπέροχες
ψηλὲς νότες καὶ κολορατοῦρες σφύζουσες ἀπὸ δραµατικὸ παλµὸ. Νὰ τὴ
χαιρόµαστε σ' ὁλόκληρο τὸ ἔργο ἢ τοὐλάχιστον καὶ στὸ La luce langue
[Τὸ φῶς χαµηλώνει] ἢ στὸ Una macchia e qui tuttora [Ἕνας λεκὲς
εἶναι πάντα ἐδῶ...]
4. Στιφφέλιο [Stiffelio, ὄπερα, 3 πράξεις, κείµ. F. M. Piave, κατὰ
τὸ θεατρικὸ ἔργο τῶν Émile Souvestre καὶ Eugène Bourgeois, παγκ.
α´ ἐκτ., Τεργέστη, Teatro Grande , 16 Νοεµβρ. 1850] Lina, pensai
che un angelo [Λίνα, νόµιζα πὼς (σύ), ἕνας ἄγγελος], ἄρια κόµητος
Στάνκαρ (γ´ πράξη). Ξανὰ ἕνας Πλατανιᾶς πρότυπο ὑποκριτικῆς καὶ
µου-σικοφωνητικῆς πειθοῦς, ὡς πατέρας τῆς ...ἠµιάπιστης ἢ ἠµιπιστῆς
Λίνα, ἡρωΐδας ἑνὸς ἔργου µὲ θαυµάσιες σελίδες ἀλλὰ µὲ λιµπρέτο, ἄφθονο
σὲ ἐρωτηµατικά, συνοψιζόµενο ὡς ἑξῆς: συζυγικὴ πίστη ― µοιχεία,
(τελικῶς...!) σηµειώσατε 1 !
5. Ναµποῦκο [Nabucco, ὄπερα, 4 πράξεις, κείµ. Temistocle
Solera, παγκ. α´, ἐκτ. Μιλάνο, Teatro alla Scala, 9 Μαρτίου 1842].
Donna, chi sei tu? [Ποιὰ εἶσ' ἐσὺ γυναίκα;], ντουέτο ΝαµποῦκοἈβιγαὴλ (γ´. πράξη). Δυὸ µεγάλοι τραγουδιστὲς, σὲ ζενίθ ὑποκριτικῆς
(βίωναν βαθύτατα κάθε ρόλο).. Καίτοι διαφορετικῆς τεσσιτούρας,
συγκρίναµε τὴν Οὑκρανὴ ὑψίφωνο, µὲ τὴν ὑπέροχη Γεωργιανὴ µεσόφωνο
Anita Ratchvelishvili.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. ΜΕΡΟΣ Β´:
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6. ΜΑΣΚΑΝΙ, ΠΙΕΤΡΟ [Mascagni, Pietro,1863-1945]: Ὁ φίλος Φρίτς [L'amico Fritz, ὄπερα, 3 πράξεις, κείµ. P. Suardon κατὰ τὸ
θεατρικὸ ἔργο τῶν Émile Erckmann & Pierre Aléxandre Chatrian,
παγκ. α´ ἐκτ. Ρώµη, θέατρο Costanzi, 31 Ὀκτ.1891].᾽Ιντερµέτζο, ὀρχ.
Τὶ ἀριστουργηµατική, ἡ παραγκωνισµένη (µαζὶ µὲ ὅλο τό τερπνότατο
ἔργο) αὐτὴ σελίδα, µὲ τὴν ἐντυπωσιακότατη µελῳδικὴ γραµµὴ βιολιῶν
καὶ ἐγχόρδων!
7. ΠΟΥΤΣΙΝΙ, ΤΖΙΑΚΟΜΟ [Puccini, Giacomo, 1858-1924]
Τόσκα [Τosca], ὄπερα, 3 πράξεις, κείµ. Luigi Illica καὶ Giuseppe
Giacosa , παγκ. α´ ἐκτ. Ρώµη, θέατρο Costanzi, 14 Ἰαν.1900]
Vissi d' arte [Ἔζησα γιὰ τὴν τέχνη], ἄρια τῆς Τόσκα (β´ πράξη). Ἡ
Μοναστίρσκα, τέλεια σὲ µιὰν ἐµβληµατικὴ ἄρια, ποὺ, κατὰ τὴν ἄποψή
της α᾽ποµονώνεται ἀπὸ τὸ δραµατικὸ της πλαίσιο῎.
8. ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ, ΡΟΥΤΖΕΡΟ [Leoncavallo, Ruggiero,18571919]: Οἱ Παλιάτσοι [I pagliacci], ὄπερα, πρόλογος+2 πράξεις, κείµ.
τοῦ συνθέτου, παγκ. α´ ἐκτ. Μιλάνο, Teatro Dal Verme, 21 Μαΐου
1892, ἀρχιµουσικός: Ἀρτοῦρο Τοσκανίνι] . Si può? (...).Scusatemi se da
sol mi presento. Io sono il Prologo. [Παρακαλῶ; (...) Συχωρᾶτε µε,
ἂν ἐµ-φανίζοµαι µονάχος: εἶµαι ὁ Πρόλογος]. Σὲ κορύφωµα καρριέρας,
µοναδι-κὸς ὁ Πλατανιᾶς, στὸ τροµακτικὸ µουσικοδραµατικὸ crescendo
λόγου καὶ µουσικῆς, πυκνότατα συνυφασµένων, ἀνέδειξε τὸ µεγάλο
συνθέτη τοῦ ἑνὸς µόνον γνωστοῦ ἀριστουργήµατος.
9. ΠΟΥΤΣΙΝΙ, ΤΖΙΑΚΟΜΟ: Μανὸν Λεσκώ [Manon Lescaut,
ὄπερα, 4 πράξεις, κείµ. 5 συγγραφέων (Λεονκαβάλλο, Μάρκο Πράγκα,
Τζακόζα, Ντοµένικο Ὀλίβα, Ἴλλικα!) κατὰ τὸ µυθιστόρηµα τοῦ ἀββᾶ
Πρεβώ Ἡ ἱστορία τοῦ ἱππότη ντὲ Γκριὲ καὶ τῆς Μανών Λεσκό (1731),
πάνω στὸ ὁποῖο στήριξε ὁ Ζύλ Μεσσνέ τὴ δική του, ἤδη κατακυρωµένη,
Μανὸν·· παγκ. α´ ἐκτ., Τουρίνο, Teatro Regio , 1 Φεβρ. 1893]
(Ι) Ὁρχηστρικὸ Ἰντερµέτζο. Ἡ ἀπόδοση Λογιὰδη καὶ ΚΟΑ µᾶς
παρουσίασε µιὰ ἐντελῶς ἀνανεωµένης στίλβης σελίδα (τέλος β´. πράξεως)
ποὺ λές καὶ πρωτακούγαµε, ἀλλὰ καὶ ποὺ «δέθηκε» ὡραιότατα µὲ τὸ
(ΙΙ) Sola, perduta, abbandonata [Μόνη, χαµένη, παρατηµένη], ἄρια τῆς Μανόν (δ´ πράξη), χάρη καὶ στὴ µεγάλη τέχνη τῆς
Μοναστίρσκα.

Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΘΥΜΑ ΣΤΙΒΑΡΑΣ ΓΡΑΙΑΣ-

7 -ΜΟΝΑΣΤΙΡΣΚΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΛΟΓΙΑΔΗΣ.

10. ΜΑΣΚΑΝΙ, ΠΙΕΤΡΟ: Καβαλλερία ρουστικάνα [Cavalleria
rusticana, µονόπρακτη ὄπερα, κείµ. Giovani Targioni-Tozzeti &
Guido Menasci, πάνω σ' ἕνα διήγηµα τοῦ Giovanni Verga, παγκ. α´
ἐκτ., Ρώµη, θέατρο Costanzi, 17 Μαΐου 1890]. Oh! il Signore vi
manda, compare Alfio [ Ἄχ, Ο Κύριος σᾶς στέλνει, κουµπάρε Ἄλφιο],
ντουέττο Σαντούτσα καὶ Ἄλφιο, 8η καὶ κρισιµότερη ἀπὸ τὶς 12 σκηνὲς
τοῦ ἔργου, σύντοµη καὶ, φυσικὰ δραµατικότατη, ὑποτίθεται πὼς ἔκλεινσ
τὸ πρόγραµµα.
11. ΒΕΡΝΤΙ, ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ: Τροβατόρε [Il Trovatore, ὄπερα, 4
πράξεις, κείµ, κυρίως Salvatore Cammarano, παγκ. α´ ἐκτ., Παρίσι,
Théâtre des Italiens, 23 Δεκ. 1854]. Mira, d'acerbe lagrime al tuo
piede un rio [Κύττα, ποτάµι δάκρυα πικρά, στὰ πόδια σου ἐγὼ χύνω],
ντουέτο Λεωνόρας κσὶ κόµητος ντὶ Λούνα (δ´ πράξη, σκηνή 1η). Τρεῖς
µεγάλοι ἑρµηνευτὲς, Λογιάδης, Μοναστίρσκα καὶ Πλατανιᾶς, ζωντάνεψαν
σὲ µπὶς µ' ἕνα τρόπο τόσο διαφορετικό, τὶς ἐκλάµψεις βερντιανῆς
µεγαλοφυΐας, σὲ σκηνὴ πού, παρά τὶς δεκάδες ἀκροάσεών της ἦταν σὰν
νὰ πρωτακούγαµε. (ΜΜΑ, αἴθουσα ΧΔΛ, 1.12.2018).
Λέξεις: 1727.
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