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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΠΑΡΟΚ ΕΠΟΧΗ
α΄. Γένεση της όπερας
Μία ομάδα από μουσικούς στη Φλωρεντία, όπως ο Vincenzo Galilei1, ο
Guilio Caccini (1550-1618) και ο Jacopo Peri (1561-1663) συναντιόντουσαν στα
ανάκτορα και συζητούσαν για διάφορα μουσικά θέματα. Από αυτές τις
συναντήσεις προέκυψε το συνοδευμένο ρετσιτατίβο2.Το πρώτο μουσικό δράμα
ήταν το «Δάφνη» και ακολούθως η όπερα «Ευρυδίκη» και τα δύο σε σύνθεση του
Peri. Ο πρώτος μεγάλος συνθέτης όπερας υπήρξε ο Claudio Monteverdi3
(Κρεμόνα 1567-Βενετία 1643). Ο Μοντεβέρντι στη Μάντοβα γράφει τις πρώτες
του όπερες «Ορφέας» (1607) σε πέντε πράξεις και «Αριάδνη» (1608)4. Γύρω στα
μέσα του 17ου αιώνα οι χορευτικές σκηνές (δράμα) αναμίχθηκαν με τις αφηγήσεις
και έτσι προετοιμάζουν το έδαφος για την δημιουργία της όπερας.
β΄. Jean-Baptiste Lully
Ο Ιταλός συνθέτης Jean-Baptiste Lully από παιδί μετακόμισε στην Γαλλία5.
Στα 1653 διορίστηκε αυλικός συνθέτης από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ΄. O Lully
μελέτησε την τεχνοτροπία του Cavalli, και έτσι πήρε αρκετά στοιχεία γύρω από
την όπερα. Στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής του ο Lully διευθύνει την
Όπερα των Παρισίων και έτσι του δίνεται ο ευκαιρία να συνθέσει μια σειρά από
όπερες. Η όπερα στη Γαλλία διατήρησε τη δική της ανεξαρτησία και κυρίως τη
γαλλική γλώσσα. Ο Lully ονόμαζε τις όπερές του «λυρικές τραγωδίες» (tragedies
lyriques). Οι όπερες αυτές έχουν λιγότερη ποικιλία στη μορφή από εκείνη των
ιταλικών όπερων. Τα ρετσιτατίβα επίσης έχουν πλούσια ορχηστρική επένδυση
και η μουσική είναι αυστηρή. Η χορωδία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ενώ η
ορχήστρα ακούγεται μόνη στην εισαγωγή και στα χορευτικά μέρη της όπερας6.
Το 1618 άρχισε ο τριακονταετής πόλεμος με σκοπό να αναχαιτίσουν τη
προέλαση του προτεσταντισμού στην Γερμανία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το να
μην αναπτυχθεί και καθιερωθεί η όπερα. Η πρώτη όπερα στα βόρεια των Άλπεων
ήταν η Ανδρομέδα του Girolamo Giacobbi (1567-1629). Στο Τοργκάου του
1

Πατέρας του αστρονόμου Γαλιλαίου.
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 128. KENNEDY, Dictionary, σ. 522.
3
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 129. KENNEDY, Dictionary, σ. 427.
4
Από την «Αριάδνη» σώζεται μόνο ο «Θρήνος της Αριάδνης», τον οποίο έγραψε για τον θάνατο
για της δικής του συζύγου. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 13.
5
Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, σσ. 44-45.
6
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 134. KENNEDY, Dictionary, σσ. 381-382.
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ποταμού Έλβα στα 1627 έχουμε την πρώτη όπερα με γερμανικό κείμενο, την
Δάφνη του Heinrich Schütz (1585-1627)7. Ο Sigmund Staden στα 1644 γράφει
την όπερα «Αιωνιότητα Ψυχής» (Seelewig), η οποία έχει διασωθεί. Την εποχή
αυτή η όπερα ευδοκιμούσε περισσότερο στην Ιταλία και δεν μπορούμε ακόμη να
μιλούμε για γερμανικό ύφος. Γι’ αυτό και ο Mozart ένα αιώνα μετά συνέθετε
ιταλικές όπερες8. Η όπερα του Αμβούργου εγκαινιάστηκε στα 1678 με ένα
θρησκευτικό έργο το «Αδάμ και Εύα» του Johann Theile9 (1646-1724).
Στο Αμβούργο γύρω στα τέλη του 17ου αιώνα διαπρέπουν οι συνθέτες
Nikolaus Strungk10, ο Johann Franck και ο Johann Föster. Ένας μεγάλος συνθέτης
όπερας στο Αμβούργο, με πάνω από εκατό όπερες στο ενεργητικό του, είναι ο
Reinhard Keiser.
γ΄. Η όπερα στην Αγγλία
Ένας διαπρεπής ποιητής στην Αγγλία ήταν ο sir William Davenant11. Έγραψε
το ποίημα «Η Πολιορκία της Ρόδου», με το οποίο ασχολήθηκε ο συνθέτης Henry
Lawes. Για το έργο αυτό λέχθηκε ότι είναι μια ιστορία μελοποιημένη σε ύφος
ρετσιτατίβου. Στην παράσταση που δόθηκε με το έργο αυτό εμφανίστηκε για
πρώτη φορά σε αγγλική σκηνή η γυναίκα του συνθέτη Edward Coleman, μια
επαγγελματίας τραγουδίστρια12.
Ο Henry Purcell (1659-1695) συνέθεσε σε όλη του τη σύντομη ζωή (αφού
πέθανε 36 μόλις χρόνων) μια όπερα, τη «Διδώ και Αινείας»13. Την όπερα έγραψε
σε ηλικία 30 χρόνων (το 1689) για ένα παρθεναγωγείο του Λονδίνου σε λιπρέτο
του ποιητή Nahum Tate.
Ο Georg Friedrich Händel στα είκοσί του χρόνια γράφει την πρώτη του
όπερα, με τίτλο «Αλμίρα»14. Η όπερα αυτή είχε μεγάλη επιτυχία στο Αμβούργο.
Τα ρετσιτατίβα της όπερας αυτής γράφτηκαν στα γερμανικά, έτσι ώστε να μπορεί
το γερμανόφωνο κοινό να παρακολουθεί με πιο πολλή ευκολία την όπερα, ενώ
στις άριες χρησιμοποιήθηκαν τα ιταλικά, τα οποία ταίριαζαν πιο πολύ στο ύφος
της όπερας. Ό Händel όμως ήθελε να ακολουθήσει σταδιοδρομία στο χώρο της
όπερας και το Αμβούργο δεν προσφερόταν σαν πόλη για το σκοπό αυτό. Έτσι
7

Η όπερα αυτή δυστυχώς έχει χαθεί. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 579.
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 136.
9
O Johann Theile υπήρξε μαθητής του Heinrich Schütz. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 554.
10
Ο Nikolaus Strungk στα 1693 άνοιξε δικό του θέατρο στην Λειψία και ανέβασε μια δική του
όπερα, την «Άλκηστη».
11
Λέγεται ότι ο sir William Davenant ήταν γιο του Shakespeare.
12
Όπως αναφέρει ο ημερολογιογράφος Samuel Pepys «η γυναίκα αυτή τραγούδησε όμορφα και
πως όταν αναφερόταν στο θέατρο του Davenant έλεγε ‘η Όπερα’». HEADINGTON, Ιστορία, σ.
142. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 363.
13
Στα αγγλικά «Dido and Aeneas». Βλ. KENNEDY, Dictionary, σσ. 510-511.
14
Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, σσ. 64-66.
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πήγε στην Ιταλία, όπου οι όπερες του γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Στη
Φλωρεντία15 έγραψε την όπερα Ροντρίγκο, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία ενώ
στα 1709 η όπερα του Αργιππίνα θριάμβευσε στην Βενετία16. Η όπερα αυτή
παρουσιάστηκε σε εικοσιεπτά παραστάσεις.
Ο Händel ως μουσικός διευθυντής του εκλέκτορα στο Ανόβερο είχε καλή
αμοιβή και μεγάλο κύρος, όμως δεν υπήρχαν προοπτικές για να εκφράσει τα
χαρίσματα του στην σύνθεση όπερας. Έτσι το 1710 ταξίδευσε στο Λονδίνο, όπου
υπήρχαν μεγάλες προοπτικές για τα οπερατικά του χαρίσματα. Το κοινό στο
Λονδίνο δέχτηκε τον Händel με μεγάλο ενθουσιασμό. Στα 1711 ο Händel
ανέβασε στο θέατρο της βασίλισσας στο Χεϊμάρκετ την όπερα «Ρινάλντο». Την
όπερα αυτή έγραψε ο Händel μέσα σε δεκαπέντε μέρες17.
Ο Händel στα 1717 μελοποίησε την ποιμενική όπερα «Άκις και Γαλάτεια» σε
αγγλικό κείμενο για ένα πλούσιο πατρόνο, τον Δούκα του Τσάντος. Την μεγάλη
του φήμη ο Händel την απόκτησε από τις όπερές του. Στην Αγγλία ακόμη
ασχολήθηκε με την διεύθυνση ενός οπερατικού θιάσου18.
Ο Händel σε ιταλικά λιμπρέτα γύρω στις σαράντα όπερες. Ήταν μάλλον
περίεργη σκέψη, το να γράψει όπερα στα αγγλικά ή στα γερμανικά. Γράφει ως επί
το πλείστον σοβαρές όπερες (opera seria) σε μια φανταστική ορχηστρική γραφή.
Το λονδρέζικο κοινό όμως ενδιαφερόταν κυρίως για το τραγούδι ενώ η υπόθεση
ήταν δευτερευούσης σημασίας. Κατά την διάρκεια των παραστάσεων τα φώτα
έμεναν ανοικτά και το ακροατήριο μπαινόβγαινε στην πλατεία συζυτώντας
μεταξύ του. Όμως οι τραγουδιστές ήταν πολύ εξασκημένοι και πανάκριβοι και
πολλές φορές η φήμη τους ξεπερνούσε εκείνη του συνθέτη ή του λιμπρετίστα. Σ’
αυτή την εποχή τους αντρικούς ρόλους έπαιρναν αρσενικοί σοπράνο ή
κοντράλτο. Οι φωνές των castrati (των ευνούχων) δεν ήταν καθόλου θηλυπρεπείς
αλλά θαυμάσιες και δυνατές19.
Οι όπερες του Händel έχουν λίγα σύνολα με σολίστες και χορωδιακά μέρη
που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και έτσι έχουν πλούσια ορχηστρική
συνοδεία. Οι άριες συνήθως ακολουθούν τη τριμερή μορφή ΑΒΑ. Στο τρίτο
μέρος (Α) ο εκτελεστής συνήθως προσθέτει για ποικιλία και για να μην είναι
μονότονο το έργο διάφορα δικά του μουσικά στολίδια. Οι όπερες αυτές είχαν
ξεχαστεί για μια περίοδο20. Ένας από τους λόγους, για τους οποίους οι όπερες του
15

Ας σημειώσουμε ότι η Φλωρεντία υπήρξε η πόλη όπου γεννήθηκε η όπερα.
Τι κοινό φώναζε «Ζήτω ο αγαπητός μας Σάξονας!». Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 163.
KENNEDY, Dictionary, σσ. 282-283.
17
Την όπερα αυτή διηύθυνε ο ίδιος ο Händel από το τσέμπαλο. Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ.
164. Σ’ αυτήν χρησιμοποίησε μικρές φλογέρες με ράμφος, για να αναπαραστήσει το τραγούδι των
πουλιών. Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 167. KENNEDY, Dictionary, σσ. 282-283.
18
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σσ. 164-165. KENNEDY, Dictionary, σσ. 282-283.
19
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σσ. 165-166. KENNEDY, Dictionary, σ. 120.
20
Το ίδιο συνέβηκε και με τα έργα του J. S. Bach, τα οποία είχαν ξεαστεί για πάνω από εκατό
χρόνια, και τα οποία πρωτοπροέβαλε ο Φ. Μέντελσον.
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Händel είχαν ξεχαστεί, είναι και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εκτελεστές (όπως
π.χ. αρσενικοί σοπράνο), οι οποίοι να τις αναδεικνύουν. Όμως σταδιακά οι
τραγουδιστές έμαθαν πώς να εκτελούν ο καθένας τους ρόλους τους. Ακόμη τα
μέρη των αρσενικών σοπράνο αναλαμβάνονταν από γυναίκες ή εκτελούνταν μια
οκτάβα χαμηλότερα.
δ΄. Η όπερα στην Ιταλία
Ο ιταλός συνθέτης Agostion Steffani (1654-1728) πήγε όταν ήταν νεαρός
στην Γερμανία και συνέβαλε έτσι ώστε να θεμελιωθεί εκεί το ιταλικό οπερατικό
ύφος. Λόγω της φιλίας του με τον Händel πρέπει να τον επηρέασε θετικά στην
σύνθεση όπερας. Ένας άλλος μεγάλος συνθέτης όπερας ήταν στην Βενετία ο
Antonio Vivaldi, ο οποίος έγραψε γύρω στις σαράντα όπερες21. Σταδιακά όμως η
opera seria γινόταν πιο ανάλαφρη. Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της
ναπολιτάνικης σχολής ήταν ο Alessandro Scarlatti22, ο οποίος έγραψε 115 όπερες.
Άλλες από αυτές ήταν σοβαρές και άλλες ελαφρότερες. Μια μόνο από αυτές είναι
κωμική. Σώζονται μόνο εξήντα τέσσερις23. Στη ναπολιτάνικη σχολή αναπτύχθηκε
το μπελ-κάντο ύφος. Έτσι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δόθηκε στη φωνητική
απόδοση της άριας. Τελικά κάποιες ακραίες μορφές όπερας κατάντησαν να είναι
ρεσιτάλς για επίδειξη της φωνής, στα οποία παρεμβάλλονταν τα ρετσιτατίβα
(μουσικές απαγγελίες).
ε΄. Η όπερα στην Αυστρία-Γερμανία
Ο Johann Adolph Hasse (1699-1783) υπήρξε μαθητής του Σκαρλάττι και
συνέθεσε γύρω στις ογδόντα όπερες24. Η όπερα επηρέασε όλα τα υπόλοιπα είδη
μουσικής. Ο Johann Fux (1660-1741) και ο Antonio Caldara (1670-1736)
υπηρέτησαν στην αυτοκρατορική αυλή και έγραψαν όπερες. Η μπαρόκ εποχή
τελειώνει με τον θάνατο του Μπαχ (1750) και του Χαίντελ (1759)25.

21

Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 8. KENNEDY, Dictionary, σσ. 686-687.
Ο Alessandro Scarlatti ήταν πατέρας του Domenico Scarlatti. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ.
564.
23
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 26.
24
Ο Hasse, όταν ανεβάστηκε η τελευταία του όπερα στο Μιλάνο, συναντήθηκε με τον νεαρό τότε
δεκαπεντάχρονο Mozart. Από εκείνη τη στιγμή οι δύο συνθέτες έγιναν φίλοι, παρά τη μεγάλη
διαφορά ηλικίας, που είχαν. Ο Hasse μάλιστα δήλωσε ότι αυτό το παιδί (ο Μότσαρτ) θα κάνει τα
ονόματα όλων μας να ξεχαστούν. Ο Λεοπόλδος Μότσαρτ, πατέρας του Μότσαρτ, έγραψε σε
γράμμα του προς την οικογένειά του πως η μουσική του γιου τους είχε επισκιάσει την όπερα του
Hasse. Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 177. KENNEDY, Dictionary, σ. 290.
25
Λανθασμένα ο Christopher Headington αναφέρει ότι ο Χαίντελ πέθανε στα 1750 και ο Μπαχ
εννέα χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1741. Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 180.
22
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
α΄. Εισαγωγή, Διαφορές Μπαρόκ από Κλασσικής όπερας
Στην Μπαρόκ εποχή αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για το σολίστα. Το κοινό,
όταν θα πήγαινε σε μια εκδήλωση, περίμενε να εντυπωσιαστεί με το ταλέντο, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες των τραγουδιστών. Αυτός ο εντυπωσιασμός γινόταν
από μια λυπητερή, θλιβερή ή θριαμβευτική άρια καθώς και από την
εκφραστικότητα του τραγουδιστή. Σκοπός ενός συνθέτη Μπαρόκ είναι να
τραβήξει την προσοχή του ακροατή, να εμπνεύσει, να σαγηνεύσει και να
καταπλήξει τον ακροατή.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα μουσικά όργανα, οδήγησε στην δημιουργία
νέων μορφών μουσικής καθώς και στη βελτίωση της κατασκευής των οργάνων.
Έτσι τα όργανα παρήγαν καλύτερο ήχο. Οι συνθέτες πειραματίζονται με
καινούργια χρώματα-στυλ, τα οποία μπορούν να παράγουν τα διάφορα όργανα.
Οι συνθέτες ακόμη ήθελαν να ξυπνήσουν το θρησκευτικό ζήλο, το
πατριωτικό καθήκον καθώς και την αγάπη για το βασιλιά.
Οι συνθέτες κατά την Μπαρόκ εποχή ήθελαν να προσφέρουν ψυχαγωγία
στους ερασιτέχνες μουσικούς στο σπίτι, την πλατεία, την πόλη ή την ταβέρνα.
Η μελωδία κατά την Μπαρόκ εποχή στηρίζεται σε απλές συγχορδίες. Ακόμη
ένα κομμάτι χαρακτηρίζεται από ένα ύφος και μια διάθεση. Όταν ξεκινήσει
λυπητερό, τελειώνει λυπητερό, ενώ όταν ξεκινήσει χαρούμενο τελειώνει
χαρούμενο. Κατά την Κλασσική εποχή μπορεί ένα κομμάτι να ξεκινήσει
λυπητερό και να τελειώσει χαρούμενο ή και το αντίθετο.
Παράλληλα έχουμε αλλαγές στην δομή της ορχήστρας. Τα βιολιά παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο και αντικαθιστούν τις βιέλλες. Ακόμη έχουμε μετάβαση
από το σύστημα των εκκλησιαστικών τρόπων στις μείζονες και ελάσσονες
κλίμακες και εμφανίζεται η έννοια της μετατροπίας. Οι μετατροπίες στην
Μπαρόκ εποχή γίνονται σε σχετικές, γειτονικές κλίμακες, ενώ στην Κλασσική
εποχή γίνονται μετατροπίες και σε πιο μακρινές κλίμακες. Όσον αφορά τους
ρυθμούς, κατά την Μπαρόκ εποχή έχουμε πιο ενεργητικούς ρυθμούς, οι οποίοι
κάνουν τη μουσική να κυλά πιο ευχάριστα. Κατά την Μπαρόκ εποχή
καθιερώνεται η χρήση διαστολών στο πεντάγραμμο. Κατά την Μπαρόκ εποχή
τέλος ο συνθέτης δεν έγραφε τα στολίδια, και έτσι υπήρχε ελευθερία στον
εκτελεστή να τα εκτελέσει αυτός, όπως νόμιζε καλύτερα. Κατά την Κλασσική
όμως εποχή οι συνθέτες αρχίζουν να γράφουν τα μουσικά στολίδια, έτσι ώστε
βοηθούν περισσότερο τον εκτελεστή στο να εκτελέσει με πιο σωστό τρόπο τα
μουσικά στολίδια. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κατένζες στα κονσέρτα.
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β΄. Το ύφος Ροκοκό
Η opera seria κατά την εποχή μπαρόκ είχε σαν κύριο θέμα της τον αρχαίο
κόσμο των ηρώων. Όμως σταδιακά το κοινό ήθελε μια πιο απλή μορφή
ψυχαγωγίας. Έτσι έχουμε όπερες, όπως «η Αφέντρα Δούλα» ( La serva padrona26,
1733) και «ο Ζητιάνος» (1728) του Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι (1710-1736)27.
γ΄. Jean-Philippe Rameau
Ο γαλλικής καταγωγής αυτός συνθέτης γεννήθηκε στη Ντιζόν της Γαλλίας
στα 1683 και πέθανε στο Παρίσι στα 176428. Έγραψε πάνω από είκοσι όπερες και
όπερες-μπαλέττα29. Στα πενήντα του συνέθεσε την όπερα «Ιππόλυτος και Αρικία»
(Hippolyte et Aricie). Ο τρόπος που χρησιμοποιούσε την ορχήστρα ο Rameau
ήταν πολύ εντυπωσιακός και κατά πολύ μπροστά από την εποχή του. Μπορούσε
με τον ήχο να αναπαραστήσει τον κεραυνό, το σεισμό, την εμφάνιση ενός
τέρατος κλπ.30. Όμως ο Rameau μέσα από τα γραφόμενά του παραδέχεται την
αποτυχία του: «Μέρα με τη μέρα αποχτώ περισσότερο γούστο, αλλά δεν έχω πια
ιδιοφυΐα... Αν ήμουν είκοσι χρόνια νεώτερος... μα μετά τα εξήντα σου δε μπορείς
ν’ αλλάξεις... το μυαλό αρνείται να υπακούσει»31.
δ΄. G. P. Telemann
Ο Τέλεμαν γεννήθηκε στα 1681 στη Γερμανία και πέθανε στα 1767. Άρχισε
να σπουδάζει νομικά αλλά τελικά αφιερώθηκε στην μουσική. Μελέτησε τα έργα
του Lully και συνέθεσε σαράντα όπερες, έχοντας για έδρα το Αμβούργο32.
ε΄. Η κωμική όπερα στη Γαλλία
Ο φιλόσοφος και μουσικός Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) θριάμβευσε
με την κωμική όπερα «ο Μάντης του Χωριού»33. Ο Ρουσσώ εκτός από τη
26

Το έργο αυτό είχε την ελαφρότητα μιας κωμωδίας αλλά και πολύ καλή ποιότητα. Η όπερα αυτή
διασκέδαζε τον θεατή αλλά το γέλιο ήταν γεμάτο από καλοσύνη. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 185.
Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 587.
27
Ο Pergolesi έγραψε κυρίως δεκαπέντε κωμικές όπερες. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 23.
KENNEDY, Dictionary, σ. 486.
28
Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, σσ. 66-67.
29
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 24. KENNEDY, Dictionary, σσ. 517-518.
30
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 182.
31
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 183.
32
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 30. Ο Μπαχ διάλεξε τον Τέλεμαν για ανάδοχο του γιου του Carl
Philipp Emmanuel. Το όνομα Philipp το πήρε από τον Τέλεμαν. Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ.
184. KENNEDY, Dictionary, σ. 650.
33
Η υπόθεση της όπερας αυτής ξετυλίγεται στην εξοχή. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 545.
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μουσική έγραψε και το λιμπρέτο αυτής της όπερας. Η πρεμιέρα αυτής της όπερας
του Ρουσσώ ενθουσίασε τον Λουδοβίκο ΙΕ΄, την αυλή του καθώς και το
παριζιάνικο κοινό. Όμως ο Ρουσσώ έκανε κάποιες σοβαρές δηλώσεις σχετικά με
την γαλλική γλώσσα. Τόνισε ότι η γαλλική γλώσσα είναι τελείως άμουση αν την
συγκρίνεις με την ιταλική γλώσσα, γι’ αυτό και «οι Γάλλοι ούτε είχαν ούτε θα
έχουν ποτέ μουσική»34. Οι οπαδοί του Lully και του Rameau αντέδρασαν αμέσως
και έκαψαν το ομοίωμα του Rousseau. Έτσι οι μουσικόφιλοι αλλά ακόμη και η
βασιλική οικογένεια χωρίστηκαν στα δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Ο Ρουσσώ
απάντησε στους οπαδούς της αντίθετης παράταξης. Η αντιδικία αυτή έμεινε στην
ιστορία ως «guerre des bouffons», δηλαδή «η αντιδικία για τα κωμικά θέματα»35.
Η κωμωδία στη Γαλλία σιγά-σιγά επιβλήθηκε. Στα 1753 έκανε την πρεμιέρα
της η όπερα «οι Ανταλλασσόμενοι» (Les Troqueurs), σύνθεση του Andoine
Dauvergne και σε λιμπρέτο του Jean-Joseph Vadé. Ο γάλλος συνθέτης FrançoisAndré Philidor (1726-1795) έγραψε το γνωστό «Tom Jones», που είναι
βασισμένο στον υπόκοσμο, ενώ ο André Grétry ton «Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο»
(Richard Cœur de Lion)36. Η opera-comique είναι ένα θεατρικό έργο, όπου
εναλλάσσονται η aria και το recitative. Σε αντίθεση με την opera-comique, η
opéra bouffe έχει πάντα χαρακτήρα χιουμοριστικό37. Η opera-comique ήταν
βασικά μια αντίδραση στην opera seria, όμως οι υποθέσεις της ήταν πάλιν
σοβαρές38.
στ΄. Η όπερα στην Αγγλία και Ισπανία
Στα 1728 ο John Gay παρουσιάζει την όπερά του «The Beggar’s Opera» (η
Όπερα του Ζητιάνου)39. Αυτή συγκαταλέγεται στο είδος όπερα-μπαλάντα40. Ο
Thomas Arne41 συνέθεσε, μεταξύ άλλων, την όπερα «Love in a Village» (η
Αγάπη στο Χωριό). Ο Johann Adam Hiller (1728-1804) παρουσίασε στα 1766 σε
δική του νέα μορφή την όπερα «ο Διάβολος να πληρώσει». Η όπερα αυτή

34

HEADINGTON, Ιστορία, σ. 185.
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 185.
36
Στην όπερα αυτή ο τρουβέρος Blondel απελευθερώνει τον κύριο του από την αιχμαλωσία. Βλ.
HEADINGTON, Ιστορία, σ. 186. Η όπερα αυτή συγκαταλέγεται στις «όπερες απαγωγής», όπως
και η «Απαγωγή από το Σεράι» (Seraglio) του Μότσαρτ και ο Φιντέλιο (Fidelio) του Λ. φ.
Μπετόβεν.
37
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 186. KENNEDY, Dictionary, σσ. 464-465.
38
Η ενάρετη Παρθένα (1760) του Piccini είναι ένα αισθηματικό δράμα, ενώ οι Γάμοι του Φίγκαρο
(1782 και 1786) του Μότσαρτ ταυτόχρονα σκιαγραφούν το κοινωνικό πρόβλημα της εποχής αλλά
παρέχουν και ψυχαγωγία.
39
Η όπερα αυτή παρουσιάστηκε στην Νέα Υόρκη στα 1750. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 249.
40
Το είδος αυτό αναμιγνύει λαϊκά τραγούδια με ρετσιτατίβα.
41
Ο Thomas Arne συνέθεσε τον ύμνο Rule, Britannia. Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 26.
35
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βασιζόταν πάνω σε αγγλικές λαϊκές μελωδίες. Στη συνέχεια έγραψε άλλες δέκα
όπερες, με γαλλικά πρότυπα και σε ρομαντικό και ποιμενικό ύφος42.
Στην Ισπανία κυριάρχησε η λαϊκή όπερα με το τίτλο «tonadilla» (τοναδίλια),
η οποία είχε λαϊκά τραγούδια με σύντομο ψυχαγωγικό θέαμα, με ρετσιτατίβα και
χορούς.
ζ. Κ. Β. Γκλουκ
Ο Γκλουκ γεννήθηκε στην Γερμανία στα 1714 και πέθανε στη Βιέννη στα
1787. Σπούδασε στην Πράγα, στη Βιέννη και στο Μιλάνο. Στο διάστημα 17411744 έγραψε αρκετές όπερες στο ιταλικό ύφος. Οι όπερες αυτές, που γράφτηκαν
στο Μιλάνο, ανεβάστηκαν με επιτυχία τόσο στο Μιλάνο όσο και στην Βενετία.
Μια επίδρασή του από την Γαλλική όπερα ήταν και η εισαγωγή της χορωδίας και
του μπαλέτου στη σκηνική δράση. Είχε σαν αρχή του «η μουσική να υπηρετεί τον
λόγο με εκφραστικά μέσα». Έγραψε περίπου σαράντα πέντε όπερες, μεταξύ των
οποίων «Ορφέας και Ευρυδίκη» (1762), «Άλκηστη» (1767), «Ιφιγένεια εν
Αυλίδι» (1774), «Ιφιγένεια εν Ταύροις» (1779) κ.α. Με την όπερα «Ιφιγένεια εν
ταύροις» ανανέωσε τη μορφή της ιταλικής όπερας, ακολουθώντας πιο πιστά το
κείμενο και τη δράση του έργου43. Για τον Γκλουκ δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια
ήταν η μητρική του γλώσσα. Στα 1745 ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου και έγραψε
δύο όπερες. Στα 1750 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου και έγραψε ιταλικές και
γαλλικές όπερες, με ποιμενικά θέματα.
Ο λιμπρετίστας Metastasio χαρακτήρισε τον Gluck ως συνθέτη με εκπληκτική
φλόγα, αλλά τρελό44. Τον ενδιαφέρον του ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ
της μουσικής και του δράματος και να εξισορροπήσει σωστά τις δύο
παραμέτρους, θεατρική δράση και μουσική ομορφιά. Τη σύνθεση αυτή των δύο
παραμέτρων τη βλέπουμε στην όπερα «Orfeo ed Euridice» (Ορφέας και
Ευρυδίκη). Κύρια μέριμνα του Gluck ήταν το να μην υπάρχουν πεζά ρετσιτατίβα
και στις άριες υπερβολικά στολίδια. Έτσι με αυτό τον τρόπο προβαλλόταν
ισότιμα το περιεχόμενο του δράματος.
Ο Gluck στον πρόλογό του για την όπερα «Άλκηστη» σημειώνει τα εξής:
«Προσπάθησα να περιορίσω τη μουσική στη σωστή της λειτουργία να υπηρετεί
την ποίηση μέσα από την έκφραση κι ακολούθησα τις δραματικές καταστάσεις...
Έβαλα για σκοπό μου να καταργήσω όλες τις καταχρήσεις που ήταν φανερό ότι
από καιρό συγκρούονταν με το κοινό αίσθημα και τη λογική»45. Στα λόγια του
Gluck βλέπουμε ότι σκοπός του είναι η μουσική να υπηρετεί το λόγο, όπως και
42

Οι όπερες αυτές ανήκουν στο είδος «τραγουδόδραμα» (στα γερμανικά Singspiel). Σε αυτό το
είδος ανήκει και η όπερα «Απαγωγή από το Σεράι» του Β. Α. Μότσαρτ.
43
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 9. KENNEDY, Dictionary, σσ. 258-259.
44
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 187.
45
HEADINGTON, Ιστορία, σ. 188.
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στη βυζαντινή μουσική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Με αυτό όμως το
τρόπο οι δυνατότητες της μουσικής περιορίζονται σημαντικά, αφού περιορίζεται
στο να υπηρετεί το λόγο. Ακόμη βλέπουμε ότι πιστεύει ότι παλαιότερα γίνονταν
καταχρήσεις στη μουσική, ίσως από τα υπερβολικά μουσικά στολίδια και τους
καλλωπισμούς, που χρησιμοποιούσαν οι συνθέτες στη μπαρόκ εποχή. Ακόμη
αυτή η υπερβολή των παλαιοτέρων συνθετών βλέπουμε ότι δεν γίνεται αποδεκτή
στις μέρες του Gluck.
Ο «Ορφέας και Ευρυδίκη» παίχτηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στα 1774,
χρονιά που ανέβηκε στο θρόνο ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄46. O Μότσαρτ, κατόπιν
παρακλήσεως του Gluck, παρακολούθησε τις δοκιμές μιας όπερα του και
αυτοσχεδίασε πάνω σε ένα θέμα της όπερας.
η΄. Joseph Haydn
O Joseph Haydn γεννήθηκε στην Αυστρία στα 1732 και πέθανε στη Βιέννη
στα 180947. Στην ηλικία των οκτώ χρόνων προσλήφθηκε στην χορωδία του Αγίου
Στεφάνου, μητρόπολης της Βιέννης. Από το 1761 εργάζεται στην υπηρεσία του
κόμη Εστερχάζυ για τριάντα χρόνια. Το 1760 παντρεύτηκε τη πρώην μαθήτριά
του Μαρία-Αννα Κέλερ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του (1803-1809) ο
Χάυντν αισθανόταν πολύ αδύνατος και σταμάτησε να συνθέτει. Θεωρείται ο
πατέρας της συμφωνίας. Έγραψε μεταξύ άλλων και είκοσι όπερες48. Αυτός που
έβαλε τον Χάυντν στο δρόμο της μουσικής ήταν ένας συγγενής του, δάσκαλος
της μουσικής. Μικρός μπήκε στην χορωδία του καθεδρικού ναού του Αγίου
Στεφάνου στην Βιέννη. Στα δεκαεφτά του χρόνια όμως, στην ηλικία όπου γίνεται
η μεταφώνηση βρέθηκε άνεργος και χωρίς χρήματα49. Όμως βρέθηκε ένας
τενόρος, με το όνομα Spangler, ο οποίος τον βοήθησε και τον φιλοξένησε στα
επόμενα χρόνια. Κέρδιζε τα προς το ζην, διδάσκοντας μουσική ή ακόμη και
τραγουδώντας.
Ο Haydn συναντήθηκε με τον Mozart γύρω στα 1781-82. Από τότε
δημιουργήθηκε μια φιλία, η οποία υπήρξε χρήσιμη και γόνιμη και για τους δύο
συνθέτες. Όταν πέθανε ο Μότσαρτ, ο Χάυντν λυπήθηκε πολύ και έγραψε γράμμα
στην χήρα του Μότσαρτ, Constanze, προτείνοντας της να προσφέρει δωρεάν
μαθήματα στο παιδί της. Ακόμη έγραψε ότι «στην ανθρωπότητα δεν θα
εμφανιστεί ένα τέτοιο ταλέντο για τουλάχιστο εκατό χρόνια»50. Στα 1792 ο
46

Σύζυγος του Λουδοβίκου ήταν η Μαρία Αντουανέτα, η οποία ήταν μαθήτρια του Gluck. Βλ.
KENNEDY, Dictionary, σ. 467.
47
Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, σσ. 76-78.
48
Οι πρώτες πέντε συμφωνίες του Χάυντν έχουν χαθεί. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 31.
KENNEDY, Dictionary, σσ. 291-293.
49
Ένα βράδυ του Νοέμβρη το πέρασε σε ένα υπαίθριο πάγκο.
50
HEADINGTON, Ιστορία, σ. 203. Ο Haydn έλεγε δακρυσμένος ότι το παίξιμο του Μότσαρτ
άγγιζε κατά τρόπο αξέχαστο την καρδιά του.
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νεαρός τότε Μπετόβεν συνάντησε στην Βόννη τον Haydn και του έδειξε μια
καντάτα που συνέθεσε. Ο Haydn δέχθηκε να τον πάρει για μαθητή του. Στα 1808
ο Haydn παρακολούθησε μια συναυλία με την εκτέλεση του ορατόριου
«Δημιουργία». Όταν έφευγε από την αίθουσα συναυλιών, ο Μπετόβεν τον
πλησίασε και του φίλησε το μέτωπο και τα χέρια του51.
θ΄. W. A. Mozart
Ο Βόλφγκαγκ Αμαντέους Μότσαρτ γεννήθηκε στο Σάλτσμπουρκ της
Αυστρίας στα 1756 και πέθανε στη Βιέννη στα 179152. Από την ηλικία των τριών
χρόνων έπαιζε πιάνο και συνέθετε από την ηλικία των τεσσάρων. Σε ηλικία
δεκατριών χρόνων έγινε ο πρώτος βιολιστής στην ορχήστρα του πρίγκιπα
αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουρκ. Στα 1781 ο Μότσαρτ εγκατέλειψε τη θέση του
στην αυλή του αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουρκ και αποφάσισε να συνεχίσει σαν
ανεξάρτητος συνθέτης. Τον Αύγουστο του 1782 παντρεύτηκε την Κωνστάντζα
Βέμπερ. Τότε η Κωστάντζα ήταν είκοσι χρόνων και ο Μότσαρτ είκοσι έξι.
Πέθανε σε ηλικία τριάντα πέντε χρόνων.
Έγραψε μεταξύ άλλων και είκοσι μία όπερες53, από τις οποίες ξεχωρίζουν ο
«Μαγικός Αυλός» (1787), «Δον Ζουάν» (1787), «Βαστιανός και Βαστιανή»
(1768), «Οι γάμοι του Φίγκαρο»54 (1786), «Έτσι κάνουν όλες» (1790) κ.α.
Έγραψε όπερες στα ιταλικά και στα γερμανικά. Η μουσική του Μότσαρτ δεν
παρουσιάζει το δημοφιλές χρώμα ή το χωριάτικο χιούμορ, που βρίσκουμε στον
Haydn ή στον Beethoven. Μόνο στο «Μαγεμένο Αυλό» συναντούμε ένα πιο
λαϊκό ύφος. Η όπερα αυτή ήταν πολύ δημοφιλής και παρουσιάστηκε ακόμη και
στην Αγγλία. Όμως ήταν εμπνευσμένη από τον τεκτονισμό, στον οποίο ήταν
μέλος. Η ενορχήστρωση της όπερας «Οι γάμοι του Φίγκαρο» κατηγορήθηκε ότι
ήταν τεχνητή, βαριά και παραφορτωμένη. Όμως η όπερα αυτή είναι υπέροχη
ψυχαγωγία. Παράλληλα όμως είναι πολύ όμορφη και τρυφερή. Και όπως
συμβαίνει με όλες τις μεγάλες κωμωδίες, έτσι και ο Μότσαρτ κάνει σχόλια πάνω
στην ανθρώπινη φύση.
Στη πολύ σύντομη ζωή του ο Μότσαρτ παρήγαγε ένα τρομερά μεγάλο όγκο
μουσικής. Όμως το βάθος της μουσικής του Μότσαρτ είναι τεράστιο. Απόδειξη
51

Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σσ. 202-203.
Βλ. Wolfgang Amadeus Mozart, NGDMM, τ. 12, σσ. 680-752. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική,
σσ. 79-82.
53
Στις συνθέσεις του περιλαμβάνονται δώδεκα μεγάλου μήκους όπερες. Βλ. KENNEDY,
Dictionary, σσ. 432-436.
54
Η όπερα αυτή καθώς και ο «Ντον Τζιοβάνι» που συντέθηκε τον επόμενο χρόνο είχαν θαυμάσιες
επιτυχίες. Όμως οικονομικά δεν τα πήγαινε και πολύ καλά, αφού κέρδισε εκατό δουκάτα για την
όπερα «Ντον Τζιοβάνι». Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 208. Όταν ο αυτοκράτορας διόρισε το
Μότσαρτ στη θέση του αυλικού συνθέτη στα 1787, ο μισθός του δεν ξεπερνούσε τις εκατό λίρες
το χρόνο.
52
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τούτου είναι το γεγονός ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι η όπερα «Ντον Τζιοβάνι»
είναι έργο κωμικό ενώ κάποιοι άλλοι ότι είναι έργο τραγικό. Ένας κριτικός στο
Βερολίνο έγραψε ότι η όπερα «Ντον Τζιοβάνι» φτιάχτηκε από καπρίτσιο,
φιλοδοξία αλλά όχι από την καρδιά. Ο Μπετόβεν όταν μιλούσε για τον Haydn και
τον Mozart έλεγε «αυτοί οι δύο μεγάλοι άντρες»55.
Ο Μότσαρτ, συγκρίνοντάς τον με άλλους μεγάλους συνθέτες, θα μπορούσαμε
να διαπιστώσουμε ότι είναι αυτός που μας προσφέρει την πιο εύκολη
ευχαρίστηση. Όμως παράλληλα είναι και πολύ δύσκολο το εγχείρημα να
εκτιμηθεί το έργο του56. Η χρυσή εποχή που έζησε ο Μότσαρτ είχε το
χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι ήδη οι διάφορες φόρμες μουσικής, όπως η σονάτα
και η όπερα, ήταν ήδη εδραιωμένες. Την εποχή εκείνη η σύνθεση της συμφωνικής
ορχήστρας, όσον αφορά τις συμφωνίες αλλά και τις όπερες, είχε σταθεροποιηθεί.
Ο Μότσαρτ, προτού αρχίσει να γράφει μια όπερα, διάβαζε πολλές ιστορίες,
προτού διαλέξει αυτήν, που θα χρησιμοποιούσε ως λιμπρέτο για την όπερα που
θα έγραφε.
Ο Μότσαρτ πέθανε, αφού μετάλαβε του σώματος και του αίματος του
Χριστού, συζητώντας με τον μαθητή του Süssmayr για το Ρέκβιεμ που έγραφε, το
οποίο όμως δεν πρόλαβε να τελειώσει. Το τελείωσε αργότερα ο μαθητής του.
Ο συγγραφέας Stendhal είπε για την όπερα «Οι γάμοι του Φίγκαρο» ότι «όλοι
οι χαρακτήρες μετατρέπονται σε άτομα τρυφερά και φλογερά. Η όπερα του
Mozart είναι ένας υπέροχος συνδυασμός από πνεύμα και μελαγχολία, που
παραμένει ακόμη χωρίς το παράλληλό του»57.
ι΄. L. v. Beethoven
O Λ. φ. Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόννη στα 1770 και πέθανε στην Βιέννη
στα 1827 σε ηλικία πενήντα επτά χρόνων58. Ονομάστηκε Σαίξπηρ της μουσικής,
γιατί η μουσική του αγγίζει το βάθος της ανθρώπινης ψυχής. Θεωρείται ο
τελευταίος των κλασσικών συνθετών και ο πρώτος των ρομαντικών
Έγραψε μεταξύ άλλων και μία μόνο όπερα, τη «Φιντέλιο»59. Η όπερα αυτή
είναι σε δύο πράξεις σε λιμπρέτο μιας παλαιότερης γαλλικής όπερας, της Léonore
ou L’ amour conjugal του Ζαν-Νικολά Μπουϊγί, όπως διασκευάστηκε στα
γερμανικά, πρώτα από τον Josef Sonnleithner και στη συνέχεια από τον Γκέορκ
Τράιτσκε.
55

HEADINGTON, Ιστορία, σ. 211.
Για τον Ε. Grieg ο Μότσαρτ ήταν «σαν θεός», για τον Wagner «μια θεϊκή ιδιοφυΐα», για τον
Richard Strauss «ο πιο θείος από όλους του μεγάλους συνθέτες», ενώ ο Π. Ι. Τσαϊκόφσκι δήλωσε
για τον Μότσαρτ ότι «Αυτός ο αγνός και ιδανικός δάσκαλος είναι το είδωλό μου». Βλ.
HEADINGTON, Ιστορία, σ. 213.
57
Βλ. HEADINGTON, Ιστορία, σ. 218.
58
Βλ. KENNEDY, Dictionary, σσ. 59-61. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, σσ. 82-84.
59
Fidelio oder Die eheliche Liebe (Fidelio, or Married Love). Βλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 224.
56
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Το έργο παρουσιάστηκε ωπό τον τίτλο Λεονόρα ως τρίπρακτο το 1805 στην
Βιέννη, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Το κοινό είχε σοβαρότερα
πράγματα να ασχοληθεί, αφού η Βιέννη είχε μόλις καταληφθεί από τον
Ναπολέοντα. Όμως και από καλλιτεχνική σκοπιά το έργο είχε εμφανείς
αδυναμίες. Το Μάρτιο του 1806 ξαναπαρουσιάστηκε σε δύο πράξεις με
σημαντικές διορθώσεις. Η εκδοχή αυτή ονομα΄ζεται σήμερα Λεονόρα 3. Όμως
πάλιν δεν είχε επιτυχία. Ο Μπετόβεν τσακώθηκε με τον ιμπρεσάριο και έτσι
έγιναν μόνο δύο παραστάσεις.
Τα επόμενα χρόνια δεν παρουσιάστηκε καθόλου το έργο Λεονόρα. Ο
Μπετόβεν αποφάσισε να επεξεργαστεί ξανά την όπερα, ενώ προσέλαβε τον
Τράιτσκε για να κάνει αλλαγές στο λιμπρέτο του Ζονλάιντερ. Η τελευταί αυτή
εκδοχή της όπερας, που ονομάζεται Φιντέλιο έγινε το 1814 και γνώρισε μεγάλη
επιτυχία.
Ο Μπετόβεν ανακουφισμένος έγραψε στον Τράιτσκε: «Σας διαβεβαιώνω,
αγαπητέ Τράιτσκε, ότι αυτή η όπερα θα μου χαρίσει τον φωτοστέφανο του
μάρτυρα».
Το έργο θεωρείται πολύ πολύπλοκο και απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία τόσο
από τον ορχήστρα όσο και από τους ερμηνευτές. Το έργο έχει φιλελεύθερο
πολιτικό χαρακτήρα και παραπέμπει στις αξίες του διαφωτισμού60. Η όπερα
Φιντέλιο γράφτηκε κατά τη δεύτερη περίοδο της ζωής του Μπετόβεν. Γράφτηκε
στα 1805 σε ηλικία τριάντα πέντε χρόνων61.
Για τον Μπετόβεν όλοι οι άνθρωποι ήταν παιδιά του Θεού, γι’ αυτό και
πίστευε στο μήνυμα της 9ης συμφωνίας για να αγκαλιαστούν όλοι οι άνθρωποι
μεταξύ τους. Πίστευε ακράδαντα στο δημοκρατικό ιδεώδες.
Μέσα στα έργα του ο Μπετόβεν δέχεται τις καθιερωμένες μορφές της
σονάτας και των παραλλαγών, ακόμη και της φούγκας αλλά παράλληλα μέσα στα
έργα του προβάλλει τον εαυτό του, στοιχείο καθαρά ρομαντικό. Τα ιδεώδη του
είναι οικουμενικά. Είναι ο συνδετικός κρίκος που συνδέει τον κλασικισμό με τον
ρομαντισμό.

60

Βλ. Ludwig van Beethoven, NGDMM, τ. 2, σσ. 354-414. KENNEDY, Dictionary, σ. 224.
Λανθασμένα αναφέρεται στο βιβλίο μας «Συνοπτικό Λεξικό Συνθετών & Βασικές Φόρμες
Μουσικής» ότι η όπερα «Φιντέλιο» ανήκει στην πρώτη περίοδο της ζωής του Μπετόβεν. Η όπερα
ανήκει στην δεύτερη περίοδο, αφού γράφτηκε στα 1805. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Λεξικό, σ. 20.
HEADINGTON, Ιστορία, σ. 222.
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