
Claudio Monteverdi Η Επιστρουή του Οδυσσέα στην Πατρίδα 
 

Η θζηλνπσξηλή πεξίνδνο 1998 ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ αλνίγεη κε ηελ όπεξα ηνπ Claudio 

Monteverdi Η Επιζηροθή ηοσ Οδσζζέα ζηην Παηρίδα. 

 

Η δεύηεξε από ηηο ηξεηο ζσδόκελεο όπεξεο ηνπ Μonteverdi απέρεη 33 πεξίπνπ ρξόληα από ηελ πξώηε 

ηνπ όπεξα ηνλ Orfeo. Μεζνιάβεζαλ κηα ζεηξά από όπεξεο γηα ηηο νπνίεο ε κνπζηθή έρεη ραζεί κε 

επηηξέπνληαο ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπλζεηηθήο πνξείαο ηνπ Μonteverdi ζην είδνο απηό. 

 

To 1640, ρξνλνινγία πεξίπνπ πνπ ηνπνζεηείηαη ε ζύλζεζε ηνπ έξγνπ Il ritorno d’Ulisse in patria πάλσ 

ζε θείκελν ηνπ Giacomo Badoaro, ν Μonteverdi είλαη ήδε κνπζηθόο δηεπζπληήο ηεο ρνξσδίαο ηνπ Αγ. 

Μάξθνπ ηεο Βελεηίαο (από ην 1613) θαη θιεξηθόο. Η ζέζε απηή δελ ηνπ επηηξέπεη ηελ ελαζρόιηζε κε 

έλα θαη‟ εμνρήλ θνζκηθό είδνο κνπζηθήο όπσο ε όπεξα, ε επηηαγή όκσο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο 

θαη νη πηέζεηο από ζεκαίλνληα πξόζσπα ηεο Βελεηίαο1 ώζεζαλ ηνλ ζπλζέηε λα αθνινπζήζεη ηελ 

πνιηηηζκηθή αηκόζθαηξα ηεο επνρήο. Αο κελ μερλάκε πσο ε Βελεηία ήηαλ ην πξώην θέληξν πνπ 

θαζηέξσζε ην ζέακα κε πιεξσκέλν εηζηηήξην θαη ήδε ην 1640 αξηζκνύζε ηξία ηέηνηα ζέαηξα: ην San 

Cassiano, ην ζέαηξν ησλ SS. Giovanni e Paolo θαη ην San Moise. 

 

Η Επιζηροθή ηοσ Οδσζζέα ζηην Παηρίδα, όπεξα recitativo, όπσο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζζεί, 

εθηπιίζζεηαη ζε 3 πξάμεηο.2 Παξά ηνλ θίλδπλν λα θαηεγνξεζεί γηα ηελ “πιήμε πνπ δεκηνπξγεί ε 

κνπζηθή απαγγειία” (“tedio del recitativo”) ν Μonteverdi εκπηζηεύεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

δξάζεο ζην recitativo θπιάζζνληαο ην ηξαγνύδη, ζηξνθηθό ή κε, γηα ηνλ κνπζηθό ραξαθηεξηζκό ησλ 

πξνζώπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη ελώ όινη νη ραξαθηήξεο 

έρνπλ ιπξηθέο ζηηγκέο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ-Οδπζζέαο, Τειέκαρνο, Μλεζηήξεο, Μειαλζώ 

θαη Δπξύκαρνο, Δύκαηνο (άλζξσπνο άιισζηε ηεο θύζεο) θαη θπζηθά νη ζεόηεηεο γηα ηηο νπνίεο 

θπιάζζνληαη ηα πην δεμηνηερληθά πεξάζκαηα- ε Πελειόπε “απαγγέιιεη” μεζπώληαο ζε ηξαγνύδη κόλν 

ζην ηέινο, ζηε ζθελή ηεο αλαγλώξηζεο. Σην εθθξαζηηθό recitativo ηεο Πελειόπεο-απόερνο 

ηνπ Θρήνοσ ηης Αριάδνης- πνπ αλνίγεη ηελ πξώηε πξάμε, ε κνπζηθή απαγγειία κεηακνξθώλεηαη ζε 

arioso κόλν ζηελ δηαηύπσζε ηεο έθθξαζεο “Torna, deh torna Ulisse” θαη ιίγν παξαθάησ ζηελ 

αλαθνξά ζηα θπζηθά ζηνηρεία θαη ζηε θπζηθή ηνπο πνξεία. Γηαθαίλεηαη έηζη ε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ν 

Μonteverdi ζηε κνπζηθή ζαλ ην κέζν πνπ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζθηαγξαθεί ηνλ αλζξώπηλν 

ραξαθηήξα θαη ηηο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο.3 Αο κελ μερλάκε πσο ζηνλ Orfeo ε Μνπζηθή ελζαξθσλόηαλ ζε 

πξσηαγσληζηή ηνπ δξάκαηνο είηε κε ηελ πξνζσπνπνίεζή ηεο ζηνλ Πξόινγν είηε κε ηελ 

αληηπξνζώπεπζή ηεο κέζσ ηνπ Οξθέα, ηνπ ζξπιηθνύ ανηδνύ. 

 

Σην ζπλζεηηθό ύθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Μonteverdi ζηνλ Οδσζζέα αλαγλσξίδνληαη νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινύζεζε ζηα ηειεπηαία βηβιία καδξηγαιηώλ, ην Έβδνκν ηνπ 1619 (Concerto: settimo libro de 

madrigali), κε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ εηεξνγελώλ εηδώλ θαη ζηπιηζηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, όπσο 

άιισζηε θαλεξώλεη θαη ν ηίηινο ηνπ θαη ην Όγδνν ηνπ 1638 (Madrigali guerrieri, et amorosi...Libro 

ottavo) κε ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ stile concitato (αλήζπρνπ ύθνπο). 

 

Αλακθηζβήηεηα νη πην όκνξθεο κνπζηθέο ζηηγκέο ζπλαληώληαη ζηα ληνπέηη, από ην εξσηηθό ληνπέην 

ηεο Μειαλζώο κε ηνλ Δπξύκαρν (πξώηε πξάμε, δεύηεξε ζθελή) “Dei nostri amor" σο ην θαηαιεθηηθό 

ληνπέην ηεο ζπλεύξεζεο Οδπζζέα-Πελειόπεο “Sospirato mio sol". Αλαθνξά ζηα ληνπέηη από 

ην Έβδομο Βιβλίο Μαδριγαλιών ην “Dei nostri amor" θάλεη ηαπηόρξνλα ρξήζε ηεο „ςαικσδηθήο‟ 

απαγγειίαο (“...non si disciolga mai”) από ηνπο Εζπερινούς ηης Παρθένοσ ηνπ 1614. Αθνινπζεί 

αθξηβώο κεηά ην ζξελεηηθό recitativo ηεο Πελειόπεο πξνβάιινληαο ηελ απόγλσζε ηεο Πελειόπεο 

αιιά ηαπηόρξνλα απνθιηκαθώλνληαο ηελ έληαζε ηνπ.  

 

Τν πνιπθσληθό καδξηγαιηζηηθό ύθνο κε νξγαληθή ζπλνδεία δελ απνπζηάδεη από ηελ όπεξα απηή, ηδίσο 

ζηε δεύηεξε πξάμε κε ηελ ρνξσδία ησλ ηξηώλ κλεζηήξσλ ζηελ 5ε, 8ε θαη 13ε ζθελή. Τν πνιύ 

όκνξθν ηξίθσλν καδξηγάιη ηεο 8εο ζθελήο είλαη έλαο απόερνο ηεο giustiniana, κνπζηθό είδνο πνπ 

άλζηζε ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 16νπ αηώλα θαη ηνπ νπνίνπ ην θείκελν αλαθέξεηαη -κε θσκηθή δηάζεζε- 

ζηηο εξσηηθέο αλεζπρίεο ηξηώλ γέξσλ, πνπ ν έξσηάο ηνπο δελ βξίζθεη αληαπόθξηζε. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο ν ύκλνο απηόο ζηελ αγάπε, “Amor e un‟armonia", aθνύγεηαη από ηα ζηόκαηα ησλ 

ηξηώλ κλεζηήξσλ, κε πξόζεζε ίζσο παξσδίαο από ηελ κεξηά ηνπ ζπλζέηε.  
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Παξόκνην είλαη θαη ην πλεύκα ζηελ 5ε ζθελή, ε νπνία είλαη δνκεκέλε ζε κνξθή 

rondo κε δηπιό ξεθξαίλ: ην πξώην από ην ηξίν ησλ κλεζηήξσλ “Ama dunque", 

πξνηξνπή ζηελ Πελειόπε λα ππνθύςεη ζηελ αγάπε, ην δεύηεξν από ηελ επίκνλε 

άξλεζε ηεο Πελειόπεο ζηελ πξνηξνπή απηή, “Non voglio amar", ε νπνία θάζε 

θνξά επαλέξρεηαη πην εκθαηηθή. Η ζθελή ηειεηώλεη κε ηνλ ειιεληθό ρνξό ησλ 8 

Μαπξηηαλώλ -αο ζπκεζνύκε ηελ αληίζηνηρε moresca ζην finale ηνπ Orfeo- γηα ηνλ 

νπνίν δπζηπρώο κόλν ην θείκελν έρεη ζσζεί. 

Η παξηηηνύξα (αλώλπκν ρεηξόγξαθν, Vienna, Nationalbibliothek, MS. 18763), ζε 

αληίζεζε κε ηελ ιεπηνκεξείο νδεγίεο ηεο παξηηηνύξαο ηνπ Orfeo, δελ ππνδεηθλύεη νύηε ηελ νξγαληθή 

ζπλνδεία νύηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζην ζπλερέο βάζηκν. Δίλαη γξακκέλε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ζε 2 γξακκέο, κηα θσλεηηθή θαη κηα νξγαληθή, αθήλνληαο ειεύζεξν ην πεδίν γηα 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο. 

Η πξώηε ζύγρξνλε έθδνζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζεηξά Denkmäler der Tonkunst in Österreich4 ελώ 

έθδνζε αλαθνξάο παξακέλεη ε έθδνζε Malipiero.5 

Η αβεβαηόηεηα γύξσ από ηελ παηξόηεηα ηεο ρεηξόγξαθεο παξηηηνύξαο ζπλνδεύεη 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξώηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Παξ‟ όιν πνπ ζηελ έθδνζε 

ηνπ ιηκπξέην6 αλαθέξεηαη σο εκεξνκελία εθηέιεζεο ην 1641 έρεη δηαηππσζεί ε 

άπνςε όηη ν Μonteverdi, όληαο θιεξηθόο θαη δηεπζπληήο ηεο ρνξσδίαο ηνπ Αγ. 

Μάξθνπ, δίζηαδε ηελ επάλνδν ζην νπεξαηηθό είδνο ζηε Βελεηία ρσξίο κηα πξώηε 

δνθηκή, θάηη πνπ ζπλέβε ζηελ Μπνιόληα ην 1639. Τελ ππόζεζε απηή δηαςεύδεη κε 

αξθεηά πεηζηηθό ηξόπν ην γξάκκα ηνπ αλώλπκνπ ιηκπξεηνγξάθνπ ηεο όπεξαο Le 

nozze d’ Enea con Lavinia (1641). Δθηόο από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξώηεο 

εθηέιεζεο ζην 1640, αλαθέξεηαη ζηελ επαλάιεςή ηεο ην 1641 θαη ζηελ 

επαθόινπζε δηάδνζή ηεο εθηόο Βελεηίαο: 

Τώξα πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο ρξνληάο [1640] θαηά ηελ νπνία εθηειέζζεθε γηα πξώηε θνξά ε πην 

όκνξθε ηξαγσδία ηεο Επιζηροθής ηοσ Οδσζζέα ζηην Παηρίδα από ηνλ πην επηθαλή θαη ελάξεην θίιν 

καο...ην έξγν κνπ [Le nozze d‟Enea con Lavinia] επξόθεηην λα αλέβεη κεηά από κηα λέα εθηέιεζε από 

απηή ηνπ θίινπ καο· θαη πνηόο άιισζηε δελ μέξεη γηα ηελ δίθαηε αλαγλώξηζή ηνπ από όιε ηελ πνιηηεία 

θαη από ηνπο μέλνπο;-ζαλ απόδεημε ηεο νπνίαο πνιύ ζεκαίλνληα πξόζσπα επεδίσμαλ λα ηελ δνύλ θαη 

λα ηελ αθνύζνπλ αιινύ.7 

Δπηθξαηνύζα άπνςε είλαη όηη ε πξώηε παξνπζίαζε ηεο Επιζηροθής ηοσ Οδσζζέα έιαβε ρώξα ζην 

ζέαηξν San Cassiano ηεο Βελεηίαο ην 1640. 

Παξ‟ όιν πνπ ε επόκελε θαη ηειεπηαία όπεξα ηνπ Μonteverdi, ε Σηέψη ηης 

Ποππαίας, απνηειεί ην απνθνξύθσκα ηεο γξαθήο ηνπ ζπλζέηε ζην είδνο απηό, 

ε Επιζηροθή ηοσ Οδσζζέα ελέπλεπζε αξθεηνύο ζύγρξνλνπο ζπλζέηεο ηόζν γηα 

ηελ επηκέιεηα ζύγρξνλσλ εθδόζεώλ ηεο, όζν θαη γηα ηε ζύλζεζε λέσλ έξγσλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, κεηαμύ απηώλ, ε όπεξα Ulisse ηνπ Luigi Dallapiccola, ηα 

πξσηόηππα ζθίηζα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζηε Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε Λίιηαλ 

Βνπδνύξε. 

 

 

 

Βαζηιηθή Κνπηζνκπίλα 

1 Βι. ηε ζπδήηεζε γηα ην γξάκκα ηνπ αλώλπκνπ ιηκπξεηνγξάθνπ (Lettera dell’autore ad alcuni suoi amici), πνπ απνηειεί ηνλ πξόινγν ηεο έθδνζεο ηνπ ζελαξίνπ 

(Argomento et scenario, Venice, n.p., 1640) ηεο όπεξαο Le nozze d’Enea con Lavinia ζην: Wolfgang Osthoff, “Zu den Quellen von Monteverdis „Il Ritorno di Ulisse 

in Patria‟ ”, Studien zur Musikwissenschaft 23 (1956), 73-74. Τν γξάκκα κεηαμύ άιισλ εμαίξεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ Monteverdi ζην νπεξαηηθό είδνο.  

2 Δλώ ε ρεηξόγξαθε παξηηηνύξα ηνπ έξγνπ ρσξίδεηαη ζε 3 πξάμεηο, ηα ιηκπξέηη πνπ έρνπλ ζσζεί πεξηιακβάλνπλ 5 πξάμεηο, θαζώο θαη κηα ζεηξά από άιιεο 
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δηαθνξέο, όπσο ην θείκελν θαη νη ραξαθηήξεο ηνπ Πξνιόγνπ, θαζώο θαη ζθελέο θαη δηαιόγνπο, πνπ είηε έρνπλ θνπεί είηε έρνπλ ελζσκαησζεί ζε άιια ζεκεία ηεο 

δξάζεο. Οη δηαθνξέο απηέο εληζρύνπλ ηελ ππόζεζε ηεο παηξόηεηαο ηνπ έξγνπ από ηνλ Monteverdi, θαζώο ήηαλ γλσζηέο νη παξεκβάζεηο ηνπ ζηα θείκελα ησλ 

έξγσλ. 

3 Ο κόλνο ραξαθηήξαο ηνπ δξάκαηνο, πνπ ζηεξείηαη ηνπ ραξίζκαηνο ηεο κνπζηθήο είλαη ν Ίξνο (ζηνλ Όκεξν αλαθέξεηαη θαη σο Αξλαίνο), πνπ απνηειεί γηα ηνλ 

Monteverdi ην εξέζηζκα γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ θσκηθνύ ζηνηρείνπ ηεο όπεξαο. Τν ζόιν ηνπ Ίξνπ, ζηελ πξώηε πξάμε ηεο ηξίηεο ζθελήο, ραξαθηεξίδεηαη σο “parte 

ridicola”. O Monteverdi παξσδεί αθόκε θαη ην καδξηγαιηζηηθό ηνπ ύθνο ρξεζηκνπνηώληαο ην επίκνλν κπάζν από ηελ ζηαθόλα Zefiro torna. 

4 Claudio Monteverdi, Die Heimkehr des Odysseus, επηκ. Robert Haas, Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Vol. LVII (Graz: Akademische Druck-U. 

Verlagsanstalt, 1960 παλνκνηόηππν ηεο έθδνζεο Leipzig: Breitkopf & Hä rtel, 1922) 

5 Claudio Monteverdi, Tutte le opere, επηκέιεηα G. Francesco Malipiero, 16 ηόκνη ζε 17 (Asolo: Malipiero, 1926-1942) 

6 Σε αληίζεζε κε ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο ρεηξόγξαθεο παξηηηνύξαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 9 ρεηξόγξαθα ιηκπξέηη, θπξίσο αληίγξαθα 

ηνπ 18νπ αηώλα. Η Βηβιηνζήθε δηαζέηεη ζε κηθξνκνξθή ηε ζπιινγή Raccolta de’Drammi ηεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλ/κίνπ ηεο 

Καιηθόξληα πνπ αξηζκεί πάλσ από 100 ηόκνπο κε ρεηξόγξαθα θαη έληππα Βελεηζηάληθα ιηκπξέηη θαη ζηελ νπνία ε Επιζηροθή ηοσ 

Οδσζζέα έρεη ηνλ αξηζκό 17 ζηνλ 1ν ηόκν (“1641 Il Ritorno d‟Ulisse in Patria di G.B.G.V.”) 

7 Argomento et scenario, ζει. 1-2. Βι. παξαπάλσ ζεκ. 1 
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