
C. Monteverdi, L' Orfeo 
 

 

L’ Orfeo. Η αλαβίσζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

Γελλεκέλνο ην 1567, ζηελ επνρή πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ άλζηζε ηεο Γαιιν-Φιακαλδηθήο κνπζηθήο, πνπ 

ζε φιε ηελ Δπξψπε είλαη απνδεθηή ζαλ ε “ηέιεηα ηέρλε”, ν Claudio Monteverdi αληηκεησπίδεηαη απφ 

ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ σο “πξνθήηεο ηεο κνπζηθήο”. Σα έξγα ηνπ εθδίδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ απφ ηνπο πην γλσζηνχο Ιηαιηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο θαη απηφ ζπλερίζηεθε γηα ηνπιάρηζηνλ 

κηα δεθαεηία κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1643. Η πξνηίκεζε σζηφζν γηα έλα απινχζηεξν κνπζηθφ χθνο, 

πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πξψηεο θηφιαο δεθαεηίεο ηνπ 17νπ αηψλα, παξαγθσλίδεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θνζκηθή, θπξίσο, κνπζηθή ηνπ Monteverdi. Η αλαβίσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ ην εθηελέο βηνγξαθηθφ άξζξν ηνπ Emil 

Vogel ζην Vierteljahrsschrift fuer Musikwissenschaft, ην 18871 θαη ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο απφ ηνλ 

Ambros.2 Παξάιιεια εκθαλίδνληαη θαηλνχξγηεο εθδφζεηο ησλ έξγσλ ηνπ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Αθεηεξία απνηειεί ε έθδνζε ηεο πξψηεο φπεξαο ηνπ Monteverdi L’ Orfeo, 

Favola in Musica ζηε ζπιινγή Publikation aelterer praktischer und theoretischer 

Musikwerke ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ Robert Eitner, ην 1881.3 Αλακθηζβήηεηα ην πηo 

ζεκαληηθφ εθδνηηθφ επίηεπγκα είλαη ε έθδνζε ησλ απάλησλ ηνπ Monteverdi, πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1942 απφ ηνλ Gian Francesco Malipiero, ζηελ νπνία ν Orfeo 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηφκν XI.4 

Η ίδηα απηή φπεξα γλσξίδεη θαη ηηο πξψηεο κνληέξλεο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ Monteverdi ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα. ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ θαη 2 Μαξηίνπ ηνπ 1904 (δει. ζηηο ίδηεο πεξίπνπ εκεξνκελίεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη θαη νη πξψηεο εθηειέζεηο ζηε Mantua ην 1607) ν Orfeo αλεβαίλεη ζηε Schola Cantorum 

ζην Παξίζη ππφ ηελ επηκέιεηα θαη δηεχζπλζε ηνπ Vincent d’ Indy (θξηηηθή απηήο ηεο πξψηεο 

παξάζηαζεο κπνξεί λα δηαβάζεη θαλείο, κεηαμχ άιισλ, ζην βηβιίν ηνπ John Whenham, Claudio 

Monteverdi, Orfeo,5 απφ ηνλ Romain Rolland, αιιά θαη ζην πεξηνδηθφ Guide musical).6 

 

Η κνπζηθή δξάζε ζηνλ Orfeo 

Η έλζεξκε ππνδνρή ηνπ Orfeo ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα επηβεβαηψλεη ηε θήκε ηνπ έξγνπ ζαλ ην 

πξψην παξάδεηγκα φπεξαο πνπ δελ επηθαιείηαη ηνπ ελδηαθέξνληνο κφλν ηνπ ηζηνξηθνχ αιιά μερσξίδεη 

γηα ηε κνπζηθνδξακαηηθή ηνπ αμία. Η ελφηεηα κεηαμχ θεηκέλνπ θαη κνπζηθήο είλαη ην ζηνηρείν πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηνλ Orfeo απφ ηηο κέρξη ηφηε φπεξεο. (Πξηλ απφ ηνλ Orfeo ηνπ Monteverdi είλαη γλσζηέο 

5 φπεξεο: Dafne, 1598, θαη Euridice, 1600, ηνπ Jacopo Peri, Rappresentatione di anima, et di corpo, 

1600, ηνπ Emilio de’ Cavalieri, Euridice, 1600, ηνπ Giulio Caccini θαη Eumelio, 1606, ηνπ Agostino 

Agazzari). 

Η κνπζηθή έθθξαζε ηνπ δξακαηηθνχ πεξηερνκέλνπ νθείιεηαη ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο φζν θαη 

ζην εχξνο ησλ δξακαηηθψλ ηερληθψλ πνπ επηζηξαηεχεη ν Monteverdi. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ έξγνπ ζε 

πέληε πξάμεηο -παξ’ φιν πνπ απηφ δελ απνθιείεη ηε ζπλερφκελε κνπζηθή ξνή κεηαμχ ησλ πξάμεσλ- 

θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ ρνξνχ ζην ηέινο θάζε πξάμεο, πνπ ζπιινγίδεηαη θαη ζρνιηάδεη πάλσ ζηε 

δξάζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ αξραίσλ ηξαγσδηψλ, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζπκκεηξίαο πνπ απνπζίαδε απφ ηηο κέρξη ηφηε φπεξεο. 

O Monteverdi ρξεζηκνπνηεί ην θαηλνχξην κνλσδηθφ χθνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

πνιπθσληθά καδξηγάιηα, πνπ ζπλήζσο ηξαγνπδά ε ρνξσδία, ζηξνθηθά ζφιν 

ηξαγνχδηα θαη νξγαληθή κνπζηθή. Η κεηάβαζε απφ ην χθνο recitativo ζην arioso, 

πνπ πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηεί εδψ ν Monteverdi, νθείιεηαη ζηελ αλάγθε γηα 

έθθξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο. Ο Monteverdi αθνινπζεί ηνλ 

γεληθφ θαλφλα πνπ δηέπεη ηε κνπζηθή ηεο πεξηφδνπ απηήο, φηη δει. ε κνπζηθή 
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πξέπεη λα ππεξεηεί ην θείκελν, “L’ oratione sia padrona dell’ armonia e non serva”. Χαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη ηνπ Οξθέα πξνο ηνλ ήιην ζηελ πξψηε πξάμε, “Rosa del ciel”, πνπ μεθηλά ζε 

χθνο recitativo θαη εμειίζζεηαη ζε arioso κε ηελ αλαθνξά ζηελ επηπρία ηνπ έξσηα ηνπ Οξθέα θαη ηεο 

Δπξηδίθεο.  

O Cherubino Ferrari, ζενιφγνο θαη πνηεηήο απφ ην Μηιάλν, έγξαςε γηα ηνλ Orfeo: “…ζρεηηθά κε ηε 

κνπζηθή πξέπεη λα νκνινγήζσ πσο κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη θαηψηεξε απφ ηελ πνίεζε. Η κνπζηθή 

ππεξεηεί ηελ πνίεζε ηφζν ηαηξηαζηά πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε θαιχηεξε 

ζχλζεζε”. 

Σα ζηξνθηθά ζφιν ηξαγνχδηα απνθαιχπηνπλ επίζεο ηελ αληίιεςε ηνπ Monteverdi γηα ηε κνπζηθή 

κνξθή φρη ζαλ θάηη πξνθαζνξηζκέλν θαη ακεηάβιεην, φπσο ζπλέβε αξγφηεξα ζηελ φπεξα κε ηελ 

θπξηαξρία ηεο aria da capo, αιιά ζαλ έλα ζηνηρείν πνπ κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δξάκαηνο. Έηζη ζηελ δεχηεξε πξάμε ν Οξθέαο εμπκλεί ηηο ράξεο 

ηεο παηξίδαο ηνπ κε έλα απιφ ζηξνθηθφ ηξαγνχδη, “Vi ricorda o boschi ombrosi”, πνπ θάλεη ρξήζε 

hemiola. Αληίζεηα, ην παξαθιεηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Οξθέα πξνο ηνλ Χάξνληα, “Possente spirto”, 

ηνπνζεηεκέλν ζην θεληξηθφ ζεκείν ηεο φπεξαο, επηδεηθλχεη έλα δεμηνηερληθφ ηξφπν γξαθήο. Πξφθεηηαη 

γηα ειεχζεξεο ζηξνθηθέο παξαιιαγέο πάλσ απφ ην ίδην κπάζν. Ο Monteverdi ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθά νξγαληθά δεχγε γηα ηε ζπλνδεία ηεο θσλήο αιιά θαη γηα ηα ritornelli πνπ παξεκβάιινληαη 

αλάκεζα ζηνπο ζηίρνπο. Η επηινγή ησλ νξγάλσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαθνξά ζην θείκελν. Έηζη φηαλ ν 

Οξθέαο αλαθέξεηαη ζηνλ παξάδεηζν, ζηελ ηξίηε ζηξνθή, ζπλνδεχεη ε άξπα, φξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνλ παξάδεηζν ελψ κε ηελ αλαθνξά ζηνλ ζάλαην, ζηε δεχηεξε ζηξνθή, αθνχγνληαη ηα θνξλέηα. 

Οη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ηνπ Monteverdi γηα ηελ νξγαληθή ζπλνδεία ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεκαζία πνπ 

ηνπο απνδίδεη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δξάκα. Σν ritornello πνπ ζπλνδεχεη ηνλ πξφινγν ηεο Μνπζηθήο 

επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο πξάμεο πξηλ ηελ θαηάβαζε ηνπ Οξθέα ζηνλ 'Αδε 

απνθιηκαθψλνληαο ηελ έληαζε ηεο ζθελήο ηεο απνθάιπςεο ηνπ ζαλάηνπ ηεο Δπξηδίθεο.  

Σν ζξηακβεπηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Οξθέα θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ κε ηελ Δπξηδίθε (έλαο χκλνο ζηε 

δχλακε ηεο ιχξαο ηνπ πνπ ηνπ επέηξεςε ηελ επαλάθηεζε ηεο Δπξηδίθεο απφ ηνλ 'Αδε), “Qual honor di 

te”, θάλεη ρξήζε ελφο βεκαηηθνχ επίκνλνπ κπάζνπ πνπ πξνθχπηεη φρη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ αιιά απφ ηελ νπηηθή δξάζε. Δδψ ν “κνπζηθφο” βεκαηηζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θπζηθφ 

βεκαηηζκφ ησλ πξσηαγσληζηψλ πξνο ηε γή.  

Η πξψηε παξάζηαζε ζηε Μάληνβα ην 1607 

...Favola in Musica rappresentata in Mantoua l’ anno 1607... 

 

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ηεο πξψηεο εθηέιεζεο ηνπ 

Orfeo ζηε Μάληνβα ην 1607 δελ ππάξρνπλ. Απφ ηελ αιιεινγξαθία πξνθχπηεη σζηφζν πσο θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ν Orfeo παίρηεθε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1607 ζην Γνπθηθφ παιάηη θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε Galleria dei Fiumi, ηφηε γλσζηή σο Sala Nuova. ην γξάκκα ηνπ Carlo Magnν πξνο ηνλ αδεξθφ 

ηνπ κε εκεξνκελία 23 Φεβξνπαξίνπ 1607 δηαβάδνπκε: “…ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ θαζψο φινη νη 

εζνπνηνί ζα ηξαγνπδνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Λέγεηαη φηη ζα είλαη κεγάιε επηηπρία θαη παξαθηλνχκαη λα 

παξεπξεζψ απφ πεξηέξγεηα, εθηφο αλ δελ κπνξέζσ λα κπψ εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ρψξνπ...”7 

Η ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ ζε απηή ηε πξψηε παξάζηαζε ηνπ Orfeo επηβεβαηψλεηαη θαη 

κέζα απφ ηε πξψηε πξφηαζε ηεο αθηέξσζεο ηνπ Monteverdi ζηνλ Francesco Gonzaga, 

ζηε παξηηηνχξα ηεο έθδνζεο, ην 1609. 

Σν γξάκκα ηνπ Francesco Gonzaga πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ Ferdinando εληζρχεη ηηο 

ππνζέζεηο γηα πην πηζαλή εκεξνκελία ηεο πξψηεο παξάζηαζεο ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 

1607 θαη καο δίλεη κία αθφκε πιεξνθνξία: πσο ην ιηκπξέην ηππψζεθε ψζηε “...ν θάζε 

ζεαηήο λα κπνξεί λα έρεη έλα αληίηππν γηα λα ην δηαβάζεη θαζψο απηφ ζα ηξαγνπδηέηαη...”8 
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Ο Monteverdi, ν Striggio θαη ην αίζην ηέινο ζην κχζν ηνπ Οξθέα 

Σν ιηκπξέην ηεο φπεξαο L’ Orfeo, Favola in Musica αλήθεη ζηνλ Alessandro Striggio, ην λεψηεξν θαη 

εθδφζεθε ην 1607 πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηεί ζην εθιεθηφ αθξναηήξην εθείλεο ηεο πξψηεο παξάζηαζεο 

(Alessandro Striggio, La favola d’ Orfeo, rappresentata in musica il carnevale dell’ anno MDCVII, Nell’ 

Accademia de gl’Invaghiti di Mantova; sotto i felici auspizij del Serenissimo Sig. Duca benignissimo 

lor protettore, Mantova: Osanna, 1607). ηε ηειεπηαία, πέκπηε πξάμε ν Οξθέαο, πεξηπιαλψκελνο 

κφλνο ζηηο πεδηάδεο ηεο Θξάθεο, απαξληέηαη ηελ αγάπε γηα ηηο γπλαίθεο. Γη’ απηφ ηνπ ηνλ κηζνγπληζκφ 

κηα νκάδα απφ καηλάδεο ηνλ ππνρξεψλεη ζε θξηρηφ ζάλαην. Παξ’ φιν πνπ ε ζαλάησζε ηνπ Οξθέα δελ 

εθηπιίζζεηαη επί ζθελήο σζηφζν ππνλνείηαη απφ ηε δηνλπζηαθή ηειεηή ησλ καηλάδσλ. 

ηελ παξηηηνχξα ηνπ Monteverdi, πνπ εθδφζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1609, απφ ην Βελεηζηάληθν 

νίθν Ricciardo Amadino, ε παξέκβαζε ησλ καηλάδσλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Απφιισλα 

-σο απφ κεραλήο ζενχ- πνπ παίξλεη καδί ηνπ ηνλ Οξθέα ελψ ε ρνξσδία εμπκλεί ηελ επηπρή θαηάιεμε. 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ε παξέκβαζε ηνπ Απφιισλα ήηαλ ε αξρηθή πξφζεζε, ε νπνία φκσο 

εγθαηαιείθζεθε εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ρψξνπ κηα πνπ ε εκθάληζε ηνπ απφ κεραλήο ζενχ απαηηνχζε 

πνιχπινθνπο ζθεληθνχο κεραληζκνχο.9 

Σν γεγνλφο ηεο αλαζεψξεζεο ζηε παξηηηνχξα ηνπ Monteverdi κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ ηε ζεκαζία 

πνπ θαηείρε ην lieto fine (ην αίζην ηέινο) ζηηο πξψηεο κνπζηθέο δξακαηηθέο παξαζηάζεηο. Η ρξήζε ηνπ 

κχζνπ ηνπ Οξθέα ήηαλ αξθεηά ζπρλή ζηα πξψηκα κνπζηθά δξάκαηα. Σν έξγν La favola di Orfeo ηνπ 

Angelo Poliziano απνηειεί ην πξψην θνζκηθφ, Ιηαιηθφ δξάκα θαη πξσηνεθηειέζηεθε ζηε Μάληνβα ην 

1480. Η θχξηα πεγή γηα ηα θείκελα ηνπ Poliziano αιιά θαη ηνπ Striggio, πάλσ απφ έλα αηψλα 

αξγφηεξα, είλαη νη Μεηακνξθψζεηο ηνπ Οβίδηνπ θαη ηα Γεσξγηθά ηνπ Βηξγίιηνπ. ηα έξγα απηά ππάξρεη 

πξάγκαηη ηξαγηθή θαηάιεμε: ν Οξθέαο ζαλαηψλεηαη απφ ηηο καηλάδεο. Παξ’ φιν πνπ ην θείκελν ηνπ 

Poliziano αθνινπζεί ηε θαηάιεμε απηή (πνπ φκσο δελ παξνπζηάδεηαη επί ζθελήο), ην έξγν ηνπ 

ηειεηψλεη κε κηά ενξηαζηηθή λφηα: ην δηνλπζηαθφ ηξαγνχδη ησλ καηλάδσλ. Σν ηέινο απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηε πεξίζηαζε ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ην έξγν θαη πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ έλα 

ζπκπφζην ηνπ Καξδηλάιηνπ Francesco Gonzaga. Σν πξφηππν απηφ αθνινχζεζε θαη ν Striggio γηα ηελ 

ηειεπηαία, πέκπηε πξάμε ηνπ Orfeo. Παξ’ φιν πνπ ην Βαθρηθφ ηξαγνχδη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πιεξεί αθξηβψο ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο lieto fine αο κελ μερλάκε φηη θαη ε πξψηε παξάζηαζε ηνπ Orfeo 

ζηε Μάληνβα φρη κφλν δελ ζπλφδεπε έλα ζπγθεθξηκέλν ενξηαζηηθφ γεγνλφο αιιά θαη απεπζπλφηαλ ζε 

έλα θαιιηεξγεκέλν θνηλφ, ηα κέιε ηεο Aθαδεκίαο degl’ Invaghiti, ηθαλφ λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ηνλ ηξαγηθφ ππαηληγκφ ηεο θαηάιεμεο.10 Αληίζεηα ε Euridice ηνπ 

Jacopo Peri,11< γηα ηνπο γάκνπο ηεο Μαξίαο ησλ Μεδίθσλ κε ην βαζηιηά Δξξίθν ΙV ηεο 

Γαιιίαο ην 1600, επέβαιιε ζηνλ πνηεηή Ottavio Rinuccini ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιεμεο 

ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ επηπρή πεξίζηαζε: ζηελ θαηάιεμε απηή ν 

Οξθέαο δελ ράλεη ηελ Δπξηδίθε θαη επηζηξέθεη καδί ηεο ζηε γε. ηνλ πξφινγν ηνπ 

ιηκπξέην ν Rinuccini εμεγεί πσο κπνξεί λα ελήξγεζε παξάηνικα “αιιάδνληαο ην ηέινο ηνπ 

κχζνπ ηνπ Οξθέα: κα έηζη κνπ θάλεθε πσο ήηαλ ηαηξηαζηφ ζε κηα ηέηνηα ραξνχκελε 

ζηηγκή”. 

Η ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν Monteverdi ζην lieto fine αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

Βαθρηθνχ ηέινπο -πνπ δελ είλαη νχηε ζχκθσλν αθξηβψο κε ηνλ Οβίδην αιιά νχηε αξθνχλησο αίζην- 

απφ ηελ εκθάληζε ηνπ deus ex machina θαη ηελ απνζέσζε ηνπ Οξθέα, δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη έλα 

νινθιεξσκέλν ηέινο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη φρη κφλν ζην εθιεπηπζκέλν 

αθξναηήξην εθείλεο ηεο πξψηεο παξάζηαζεο. ην γξάκκα ηνπ Monteverdi πξνο ηνλ Alessandro 

Striggio ζηηο 7 Ματνπ ηνπ 1627 ν ζπλζέηεο απνθαιχπηεη πσο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ απέξξηςε ην 

ιηκπξέην ηνπ Rinuccini γηα ην έξγν Narciso ήηαλ αθξηβψο ην ηξαγηθφ θαη ζιηβεξφ ηνπ ηέινο (“...fine 

tragico e mesto”).12< Καζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξψηκεο φπεξεο ε επηπρήο θαηάιεμε δε ηαπηίδεηαη κε 

ηελ επαλεχξεζε ησλ εξαζηψλ αιιά κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (απνζέσζε ηνπ 

πξσηαγσληζηή, κεηακφξθσζε ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ζε αζηεξηζκφ θ.ά.), ε ζετθή παξέκβαζε ηνπ 

Απφιισλα ζην finale ηνπ Orfeo ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε ηεο επνρήο γηα αίζην ηέινο ηνπ έξγνπ. 

Δθηφο απφ ηε ζεκαληηθή ζπιινγή άξζξσλ γηα ηνλ Orfeo απφ ηνλ John Whenham εθηελείο ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ φπεξα απηή βξίζθεη θαλείο ζηηο κνλνγξαθίεο ησλ Henri Prunieres (1926),13 Leo Schrade 
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(1951)14 θαη Denis Arnold (1990).15 Δπίζεο ζην βηβιίν ηνπ Claude Palisca, Baroque Music παξαηίζεηαη 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ Euridice ηνπ Peri θαη Orfeo ηνπ Monteverdi.16 

Σα ερεηηθά απνζπάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ ερνγξάθεζε ηνπ Orfeo κε δηεπζπληή ηνλ John Eliot 

Gardiner θαη ηνλ Anthony Rolfe Johnson ζηνλ επψλπκν ξφιν. 
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