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HAndLinGen enSeMBLen

 carLo GÉrard ŽeljKo lUČiĆ 
 
 eN ceremoNimÄstare  john CUnninGhaM

 maddaLeNa di coiGNY  eva-MaRia weSTBRoeK

 bersi DenyCe GRaveS

 GreViNNaN di coiGNY  RoSalinD PlowRiGhT

 pietro fLÉViLLe PeTeR ColeMan-wRiGhT

 aNdrea cHÉNier jonaS KaUfMann

 abbÉN PeTeR hoaRe

 matHieu aDRian ClaRKe

 “iNcredibiLe”  CaRlo BoSi

 roucHer RolanD wooD

 madeLoN elena Zilio

 fouQuier-tiNViLLe eDDie waDe

 dumas yURiy yURChUK 

 scHmidt jeReMy whiTe

 GÉrards far, fLaNdo fioriNeLLi, oraZio cocLitÉ,  
madeLoNs barNbarN, GraVier de VerGeNNes,  

LaVaL-moNtmoreNcY, idia LeGraY

aristokrater, tJÄNstefoLk, LakeJer, reVoLutioNÄrer,  
patrioter, tiGGare, soLdater

 daNsare, extra kÖr ocH skÅdespeLare

akt i 
château coignys Vinterträdgård år 1789.
Under de pågående förberedelserna inför en praktfull fest på slottet, betraktar en av grevinnan Coignys 
lakejer, Carlo Gérard, som länge varit förälskad i hennes dotter Maddalena, hur hans åldrige far sliter med 
att hjälpa till inför alla arrangemang. Han ser fram emot den dag, då den privilegierade klassens lyxiga 
tillvaro upphör. Maddalena och hennes kammarjungfru Bersi anländer till slottet i spetsen för de förnäma 
gästerna. Alla är naturligt nog förskräckta inför nyheterna om den politiska oron i Paris. Grevinnan och 
Maddalena insisterar på att den inbjudne poeten Andrea Chénier skall recitera en dikt. Han improviserar 
djärvt med sina verser, vilka ställer patriotisk kärlek och passion mot aristokratins likgiltighet och det 
vanliga folkets lidande. Maddalena lämnar festen på samma gång rörd och skamsen, liksom Chénier. 
Gérard släpper in de svältande bönderna i salongen, vilka avbryter musiken och dansen. Grevinnan ger 
order om att de omgående skall kastas ut. Gérard slänger trotsigt ifrån sig sin lakejuniform och tågar  
i vredesmod ut tillsammans med fadern och den skränande folkhopen.

akt ii 
café Hottot intill Perronetbron i Paris, år 1794.
Frankrike har sedan fem år tillbaka befunnit sig mitt uppe i Revolutionen. Kungen och drottningen har 
avrättats och regeringen, som domineras av Robespierres jakobinska parti, har inlett “Skräckväldet”. 
Skådeprocesser och avrättningar äger dagligen rum.

En utsänd jakobinsk spion (“Incredibile”) iakttar på avstånd noga Chénier, hans vän Mathieu och Bersi. 
Spionen misstänker att Bersi har samröre med en gåtfull ljushårig kvinna, som han är ute efter. Chénier, 
som en gång var en ledande revolutionär, har råkat i onåd på grund av sin frispråkiga kritik av jakobinerna. 
Hans vän Roucher har lyckats utverka ett pass för honom och ber honom enträget att lämna Frankrike. 
Men Chénier är besatt av innehållet i en rad brev, vilka han erhållit från en hemlighetsfull kvinna, som 
kallar sig “Hoppet”. Gérard anländer till platsen för mötet. Han har gynnats av Revolutionen och är numera 
en hyllad jakobin. Spionen drar honom snabbt åt sidan. Gérard har nämligen gett honom i uppdrag att 
hitta den ljushåriga kvinnan. Bersi berättar för Chénier att “Hoppet” skall träffa honom samma kväll. När 
“Hoppet” dyker upp, upptäcker Chénier att det rör sig om Maddalena och båda inser att de älskar varandra. 
Paret överraskas av Gérard och spionen “Incredibile”. Gérard och Chénier börjar fäktas och den 
förstnämnde såras. Men när Gérard i mörkret känner igen den poet, som för fem år sedan var en ideologisk 
inspiration för honom, vädjar han till denne att fly tillsammans med Maddalena. Chéniers namn återfinns 
nämligen på den fruktade allmänne åklagaren Fouquier-Tinvilles lista över efterlysta personer.

paus

akt iii 
Revolutionstribunalens rättssal ett par månader senare.
Revolutionstribunalens rättssal ett par månader senare. Frankrike är i fara och hotas dels av utländsk 
invasion, dels av inrikes uppror. Mathieu och Gérard skrämmer de församlade i rättssalen genom att vädja 
till Frankrikes mödrar att offra sina söner och smycken för Revolutionens sak. Madelon, en gammal 
kvinna, är beredd att anmäla sitt barnbarn till militärtjänst. Utanför lokalen sprids nyheten om att Andrea 
Chénier arresterats. Gérard tänker på sitt hyckleri då han angivit sin forne vän. Maddalena anländer till 
rättssalen och ger sig till Gérard för att rädda Chénier. Gérard rörs över styrkan i Maddalenas kärlek och 
svär på att göra allt som står i hans makt för att rädda Chénier. Allmänheten väller in i rättssalen för att 
närvara vid den senaste skådeprocessen. När Fouquier-Tinville läser upp anklagelseakten gentemot 
Chénier, vittnar Gérard mot sina egna tidigare anklagelser. Trots detta dömer juryn att Chénier skall 
giljotineras.

akt iV 
St Lazare-fängelsets inre gård följande morgon, före gryningen.
Chénier läser upp sin sista dikt för Roucher, där han jämför soluppgången i sitt liv med slutet av en vacker 
vårdag. Gérard anländer i sällskap med Maddalena. De mutar fångvaktaren att låta henne ta platsen i 
stället för en ung kvinna, som skall avrättas samma morgon. Chénier och Maddalena lämnas ensamma 
och förbereder sig utan minsta rädsla för den stundande döden. Tillsammans tar de älskande de sista 
stegen mot giljotinen.
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