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«Ση είλαη ηειηθά ε θύζε; Μπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη θαη λα 

θαηαιάβεη ηε θύζε απν πνιιέο απόςεηο θαη ζην ηέινο ν θαζέλαο 

ςάρλεη, γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηελ ζρέζε ηελ νπνία έρεη αλαπηύμεη ν 

ίδηνο κε ηε θύζε...έηζη όπσο βιέπεη ν Hoelderlin ην ζάλαην ηνπ 

Δκπεδνθιή, κηα ηαύηηζε, κηα επηζηξνθή ζε κηα αξρή, ηελ 

νπνία....κπνξεί λα βξεί θαλείο κόλν ζηε θύζε. Καη απηή ε 

ηαύηηζε αλήθεη επίζεο ζην ζάλαην. Γειαδή λα πεζάλεη θαλείο γηα 

λα ηαπηηζηεί κε ηε θύζε». 

Απηά ηα ιόγηα αλαθέξνληαη ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζην 

1992 ν Giuseppe Sinopoli ζην κνπζηθό πεξηνδηθό Neue 

Zeitschrift fürfiles/themata Musik: έηζη εξκήλεπε ην ζάλαην ν δηάζεκνο καέζηξνο θαη δηαλννύκελνο. 

Παξαζθεπή ζηηο 20 Απξηιίνπ, ην βξάδη ζηηο 11.15 κ.κ. κεηαδίδεηαη ην λέν από ην Βεξνιίλν: ν 

καέζηξνο πέζαλε από θαξδηαθή πξνζβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο . Ο ζάλαηνο κε ηελ 

κπαγθέηα ζην ρέξη είλαη έλα «πξνλόκην» πνπ ην κνηξάζηεθε κε άιινπο ηξεηο δηεπζπληέο νξρήζηξαο, 

ηνλ Γεκήηξε Μεηξόπνπιν, ηνλ Hermann Scherchen θαη ηνλ Joseph Keilberth: o Μεηξόπνπινο, έλα 

πξσί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξόβαο ηεο Σξίηεο ζπκθσλίαο ηνπ Mahler ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1960 ζηελ 

Scala ηνπ Μηιάλν· ν Scherchen θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Οrfeide ηνπ Malipiero ζηελ Φισξεληία ζηηο 12 

Ινπλίνπ 1966· ν Keilberth ζην Μνλάρν ζηηο 20 Ινπιίνπ 1968 κε Tristan und Isolde θαη ηειεπηαίνο ν 

Sinopoli, ελώ δηήπζελε ηελ ηξίηε πξάμε ηεο Aida ηνπ Giuseppe Verdi ζηελ Deutsche Oper ηνπ 

Βεξνιίλνπ, εθεί όπνπ ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1980 είρε θάλεη ηελ πξώηε εκθάληζε ηνπ κε 

ηνλ Macbeth ηνπ Verdi . 

Σα πξώηα ρξόληα θαη νη ζπλζέζεηο ηνπ 

Η θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ήηαλ από ηε ηθειία, ν ίδηνο όκσο είρε γελλεζεί ζηε Βελεηία ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ 1946, όπνπ κειέηεζε αξκνλία θαη αληίζηημε ζην Ωδείν B. Marcello· ην 1968-69 

παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζύλζεζεο κε ηνλ Ligeti, ηνλ Maderna θαη ηνλ Stockhausen ζην Darmstadt, 

πόιε ζηελ νπνία δίδαμε δέθα ρξόληα αξγόηεξα. ηελ Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο ζπλέρηζε ηε κειέηε ηνπ 

ζηε δηεύζπλζε νξρήζηξαο κε ηνλ Ηans Swarovsky – έιεγε όηη «Ο θαζεγεηήο εμεγνύζε ηελ ηερληθή 

ηνπ καέζηξνπ ζε πέληε ιεπηά, ηα ππόινηπα έπξεπε λα ηα βξείο κόλνο ζνπ». Σαπηόρξνλα πήξε πηπρίν 

ζηελ Iαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάδνβαο θαη εηδηθεύηεθε ζηελ Ψπρηαηξηθή. ηηο αξρέο ηνπ ’70 

ηειεηνπνηήζεθε ζηελ ζύλζεζε πιάη ζηνλ Franco Donatoni, ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγάηεο. 

Γελ είλαη ιίγα ηα έξγα πνπ ζύλζεζε ζε κηα δεθαεηία, κέρξη ην ’80 πεξίπνπ (Δξγνγξαθία). 

Ο Μαέζηξνο 

Η ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ όπεξα σο δηεπζπληή νξρήζηξαο μεθίλεζε ζηελ Βελεηία ζην 1978 ζην Σεάηξν 

La Fenice, κε ηελ –ζεκαδηαθή- Aida ηνπ Giuseppe Verdi. Σν ξεπεξηόξην πνπ πξνηηκνύζε ζηξεθόηαλ 

πεξηζζόηεξν ζηελ ξνκαληηθή πεξίνδν θαη ηνλ όςηκν γεξκαληθό ξνκαληηζκό, εηδηθά ηνπ R. Wagner θαη 

ηνπ R . Strauss. 

Από ην 1983 πξνηάζεθε θύξηνο δηεπζπληήο ηεο Philharmonia Orchestra ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηελ ίδηα 

ρξνληά κέρξη ην 1987 ήηαλ επηπιένλ κόληκνο δηεπζπληήο ηεο νξρήζηξαο ηεο Αccademia di Santa 

Cecilia ηεο Ρώκεο – παξαηηήζεθε από απηή ηελ ζέζε γηα ηελ έιιεηςε κηαο αίζνπζαο ζπλαπιηώλ ζηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο. 

Από ην 1992 δηήπζπλε ηελ νξρήζηξα ηεο Staatskapelle ηεο Γξέζδεο θαη κόιηο είρε ιάβεη ην δηνξηζκό 

σο Generalmusikdirektor ζηελ γεξκαληθή πόιε κέρξη ην 2007. 

Σνλ Αύγνπζην 1985, ηνλ θάιεζαλ ζην Φεζηηβάι Wagner ζην Bayreuth γηα λα δηεπζύλεη 

ην Tannhäuser· από ηόηε ζπλερώο ήηαλ κηα κόληκε παξνπζία; ην πεξαζκέλν θαινθαίξη δηεύζπλε ηνλ 
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θύθιν Το Δακησλίδι ηοσ Νίμπελοσνγκ πνπ ζα έπξεπε λα επαλαιάβεη ηνλ εξρόκελν Αύγνπζην.1 

ηελ Αζήλα, ην Μέγαξν Μνπζηθήο ηνλ θηινμέλεζε ζηηο 15 θαη 16 Απξηιίνπ 1997, κε έλα γηγαληηαίν 

πξόγξακκα : ηελ Ενάηη ζπκθσλία ηνπ Μahler ηελ πξώηε κέξα, θαη ηελ Ημιηελή ηνπ F. Schubert κε 

ηελ Ενάηη ηνπ Anton Bruckner ηελ δεύηεξε κέξα (κε ηελ Staatskapelle ηεο Γξέζδεο). 

Σνλ θάιεζαλ πάιη ζηηο 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ 1999, απηή θνξά κε ηελ «Οξρήζηξα 

ηνπ Φεζηηβάι ηνπ Maggio Fiorentino», θαη παξνπζίαζε ζην ειιεληθό θνηλό ην 

θνληζέξην γηα ηζέιν θαη νξρήζηξα ζε λην κείδνλα ηνπ Haydn ( ζην ηζέιν ε κηθξή 

Κνξεάηηζζα Ηan-Na Chang, γηα ηελ νπνία ν Sinopoli ζην 1995 νξγάλσζε έλα έξαλν 

γηα λα αγνξαζζεί έλα ηζέιν αληάμην ηνπ επηπέδνπ ηεο – έλα Guadagnini) θαη ε 

Πέκπηε ζπκθσλία ηνπ Mahler . 

Έλα κεγάιν δηζθνγξαθηθό ξεπεξηόξην κε ηηο πηό κεγάιεο νξρήζηξεο ηνπ θόζκνπ, 

ηνπ απέδσζε δηάθνξα βξαβεία, όπσο ην Gran Prix International du Disque κε ηελ 

ερνγξάθεζε ηεο όπεξαο Manon Lescaut ηνπ Puccini κε ηελ Phialrmonia Orchestra 

ηνπ Λνλδίλνπ, ην Βξαβείν Puccini θαη ην International Record Critics Award ζην 

1985files/themata. 

Πξόζσπν πνιπεδξηθό θαη κε πνιιαπιά ελδηαθέξνληα – είρε θαη κηα ζεκαληηθή ζπιινγή κε αηηηθά θαη 

εηξνπζθηθά αγγεία - δπζηπρώο δελ πξόιαβε λα επηζηξέςεη ζηελ Ρώκε ζηελ πεξαζκέλε 23 Απξηιίνπ 

γηα λα πάξεη αθόκε έλα πηπρίν - ζηελ αξραηνινγία - από ην παλεπηζηήκην La Sapienza. 

Αο αθνύζνπκε, ζηε κλήκε ηνπ, έλα κηθξό δείγκα ηεο ερνγξαθεκέλεο δνπιεηάο ηνπ, από ην ηξαγνύδη 

"Im Abendroth" ηνπ Richard Strauss πάλσ ζην πνίεκα ηνπ Eichendorff :  

Οη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο: 

Joseph von Eichendorff  Σηο κόκκινο ηοσ Δειλινού 

«Μέζα από πόλνπο θαη ραξέο, 

πξνρσξήζακε ρέξη κε ρέξη 

κεηά ηόζε πεξηπιάλεζε αλαπαπόκαζηε ηώξα 

ζε έλαλ ήζπρν ηόπν. 

Γύξσ καο νη θνηιάδεο γέξλνπλ 

ζθνηεηληάδεη ν αέξαο, 

κόλν δπν θνξπδαινί πεηνύλ 

θαη νλεηξεύνληαη κέζα ζηελ αύξα. 

Έια θνληά, θαη αζ’ηνπο λα ζηξηθνγπξίδνπλ 

ε ώξα ηνπ ύπλνπ πιεζηάδεη 

λα κελ ραζνύκε 

ζε απηή ηελ εξεκηά. 

Ο άπεηξε , ζησπειή εηξήλε 

ηόζν βαζεηά ζην θόθθηλν ηνπ δεηιηλνύ! 

Πόζν καο θνύξαζε ε πεξηπιάλεζε! 

κήπσο απηόο είλαη ν ζάλαηνο;» 

Ο θόζκνο ηεο κνπζηθήο δελ έραζε κόλν έλα κεγάιν καέζηξν, αιιά θαη έλα ζπνπδαίν άλζξσπν. 

Gabriella Spano' 

1Η διεύθσνζη ηοσ Φεζηιβάλ ηοσ Bayreuth ανακοίνωζε όηι θα ηον ανηικαηαζηήζει ο Ούγγρος μαέζηρος 

Adam Fischer. 
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