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Η Βενετία του 17ου αιώνα
Στα μισά του 17ου αιώνα, μόλις έναν αι-

ώνα πριν από την παρακμή της, η Βενετία 
έμοιαζε στο μαγεμένο επισκέπτη της σαν 
ένας τόπος της επαγγελίας, πλασμένος από 
ελευθερία και σταθερότητα. Ιστορικά, η 
πόλη διακήρυττε ότι δεν καταγόταν από 
την παγανιστική Ρώμη. Πολιτικά, διέθετε 
το regimen temperatum, ένα θαυμαστό 
μίγμα από μοναρχία, ολιγαρχία και δη-
μοκρατία που εξέφραζαν οι τρεις διοικη-
τικοί της θεσμοί, ο Δόγης, η Γερουσία και 
το Μέγα Συμβούλιο. Το γεγονός ότι στη 
διοικητική αρμονία της Γαληνοτάτης συμ-
μετείχε μόνο το 2% του πληθυσμού της 
δε φαίνεται να ενοχλούσε τις στρατιές των 
πάσης φύσεως μεταναστών και απελεύθε-
ρων που αποτελούσαν την πληθυσμιακή 
της βάση. Ο λόγος ήταν το εμπόριο, μια 
δραστηριότητα που προσέφερε ευκαιρίες 
και διεξόδους, άγνωστες στους γεωργούς 
και στους στρατιώτες. Η Βενετσιάνικη άρ-
χουσα τάξη, ολιγάριθμη και κληρονομική, 
συμμετείχε ενεργά στο εμπόριο. Ο εσωτε-
ρικός ανταγωνισμός ήταν αναπόφευκτος. Η 
τέχνη κέρδισε από αυτόν. Οι αριστοκρατι-
κές οικογένειες, οι Tron, οι Vendramin, οι 
Grimani, οι Guistiniani, επένδυσαν στην 
όπερα και στις πλαστικές τέχνες. 

Τα δελτάρια και οι επιστολές των επι-
σκεπτών της αποτελούν σήμερα τις σημα-
ντικότερες πηγές για να πλάσουμε μια ει-
κόνα της καλλιτεχνικής ζωής στη Βενετία 
του 17ου αιώνα. Τα τυπωμένα librettos 
πολλαπλασιάζονταν καθώς η οπερατι-
κή δραστηριότητα κορυφωνόταν. Όλη η 
Ευρώπη μιλούσε για το νέο είδος: Dramma 
per musica! 

Ο κόκκινος παπάς
O Antonio Lucio Vivaldi γεννήθηκε στη 

Βενετία τη μέρα που ένας ισχυρός σεισμός 

τρόμαξε την πόλη των νερών. Βαφτίστηκε 
αμέσως μετά τη γέννησή του από τη μαία 
που τον ξεγέννησε. Ίσως λόγω του σει-
σμού, ίσως λόγω κάποιων προβλημάτων 
υγείας. Πάντως, η επίσημη βάπτισή του 
δεν έγινε παρά μόνο δύο μήνες αργότε-
ρα, καθυστέρηση που θα μπορούσε να 
αποδοθεί σε προβλήματα υγείας του βρέ-
φους. Ο νεαρός ακολούθησε το δρόμο 
του πατέρα του Giovanni Battista που ερ-
γαζόταν σαν βιολιστής στην εκκλησία του 
Αγίου Μάρκου. Έμαθε να παίζει βιολί και 
να γράφει μουσική μέσα σε μια Βενετία 

που αναζητούσε μουσική επένδυση τόσο 
για τις θρησκευτικές όσο και για τις κοσμι-
κές της δραστηριότητες. Ο Vivaldi θα ακο-
λούθησει ιερατικό βίο. Ωστόσο, λίγο μετά 
από τη χειροτονία του, ένα ιατρικό πρό-
βλημα εμφανίζεται και πάλι για να στρέψει 
αλλού την πορεία της ζωής του. Ο 25χρο-
νος Antonio ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να 
ψάλλει τη λειτουργία επειδή βασανίζεται 
από μια strettezza di petto, μια συσφικτι-
κή ενόχληση στο στήθος. Η κοινωνία της 
Βενετίας θα τον αποκαλεί Il Prete Rosso, 
"ο Κόκκινος Παπάς", προφανώς λόγω 
των κόκκινων μαλλιών του, αλλά δεν θα 
τον ακούσει ποτέ να ψέλνει.

Ο κόκκινος παπάς θα συνεχίσει να ταλαι-
πωρείται από μια «εσωτερική φωτιά», ό-
πως γράφουν οι βιογράφοι του, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. Μάλιστα, θα α-
φήσει την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 
63 ετών, στη Βιέννη, μέσα σε μια τέτοια 
αναζωπύρωση της φωτιάς που σιγόκαιγε 
στο στήθος του. 

Οι συνθήκες του θανάτου του δεν ήταν 
ίσως άσχετες με τη θανατηφόρα αναζω-
πύρωση. Στα 1741, η μόδα είχε αλλάξει 
στη Βενετία. Διάσημος, αλλά με πολλά 
οικονομικά προβλήματα, ο Vivaldi στρέ-
φεται στις αυλές των Ευρωπαίων εστεμ-
μένων. Η γαμήλια καντάτα του Gloria e 
Imeneo (RV 687) γράφτηκε για τους γά-
μους του Λουδοβίκου 15ου και η κα-
ντάτα La Cetra ήταν αφιερωμένη στον 
Αυτοκράτορα Κάρολο 6ο που είχε συ-
ναντήσει στην Τεργέστη, στα 1728. Ο 
Κάρολος θαύμαζε τη μουσική του κόκ-
κινου παπά σε βαθμό που θρυλείται ότι 
συζήτησε για την καντάτα με το συνθέτη 
περισσότερο χρόνο απ’ όσο συζήτησε με 
τους υπουργούς του σε δύο χρόνια. 

Στο συνθέτη δόθηκε ο τίτλος του ιπ-
πότη και μια πρόσκληση για τη Βιέννη. 
Ο Vivaldi φτάνει στη Βιέννη το Μάιο του 
1740 αναζητώντας μια καινούργια Βενετία. 
Όμως, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την ά-
φιξή του, ο Κάρολος πεθαίνει από τροφι-
κή δηλητηρίαση, χωρίς να αφήσει διάδο-
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χο. Ο συνθέτης βλέπει την πύλη της αυ-
τοκρατορικής αυλής να κλείνει γι’ αυτόν. 
Η νέα αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία έχει 
άλλες προτεραιότητες. 

Η ψυχική του φόρτιση είναι μεγάλη, αρ-
κετή ίσως για να πυροδοτήσει την εσω-
τερική φωτιά που θα του πάρει τη ζωή 
στις 27 ή 28 Ιουλίου 1741, σε ένα νοι-
κιασμένο σπίτι, στη γειτονιά του Karntner 
Tortheater. O Formichetti αναφέρει ότι «ο 
θάνατος του συνθέτη επήλθε κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας, αλλά κατεγράφη στα 
αρχεία της ενορίας του Αγίου Στεφάνου 
την επομένη το πρωί» 

Παίζοντας με τη φωτιά
Η εσωτερική φωτιά του Βενετσιάνου μου-

σικού έμεινε ιατρικά αδιάγνωστη, μια σπο-
ραδική αναφορά που εμφανίζεται με τη 
γέννησή του και επανέρχεται σε σημαντικές 
στιγμές του βίου του. Πρόκειται για μια νό-
σο που ενώ επηρέασε τη ζωή του και τον 
οδήγησε στο θάνατο, δεν επηρέασε το έρ-
γο του αλλά και τις ποικίλες και σωματικά 
επίπονες μετακινήσεις του στην Ευρώπη. 
Ο Vivaldi έγραφε με χειμαρρώδη ρυθμό: 
στην τριετία 1725-1728 συνέθεσε οκτώ ό-
περες, οι οποίες ανέβηκαν σε Βενετία και 
Φλωρεντία. 

Ο Abbot Conti γράφει «Σε λιγότερο από 
τρεις μήνες, ο Vivaldi συνέθεσε τρεις όπε-
ρες». Κατά την ίδια περίοδο, ο συνθέτης συ-
νέθεσε και δημοσίευσε τις παρτιτούρες πολ-
λών κονσέρτων. Στα 1725, δημοσιεύτηκε το 
Il Cimento dell' Armοnia e dell'invenzione, 
οpus 8, στο Άμστερνταμ. Επρόκειτο για συλ-
λογή δώδεκα προγραμματικών κονσέρτων, 
όπως Οι τέσσερεις εποχές, Καταιγίδα στη θά-
λασσα, Τέρψη, Το Κυνήγι. Έγραψε συνολικά 
περισσότερα από 500 κονσέρτα, 73 σονά-
τες, 46 όπερες, συμφωνίες και πολλές σε-
λίδες θρησκευτικής μουσικής. Ταξίδεψε σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, συνήθως με τη 
συνοδεία του πατέρα του, παντού όπου αν-
θούσε το λυρικό θέατρο: Ρώμη, Μιλάνο, 
Φερράρα, Πράγα, Άμστερνταμ. 

Αναμίχθηκε ενεργά στην έκδοση και στο 
ανέβασμα πολλών έργων του, δίδαξε βιο-
λί στο Pio Ospedale della Pietà, ένα από τα 
τέσσερα ορφανοτροφεία της Βενετίας και 
συναναστράφηκε με σημαντικούς καλλιτέ-
χνες και ηγεμόνες της εποχής του. Δε δια-
θέτουμε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι 
η αρρώστια του επηρέασε τη δημιουργική 
και κοινωνική ζωή του. 

Φαίνεται ότι τα προβλήματα της υγείας 
του έμειναν καλά κρυμμένα από τις συνα-
ναστροφές του, αλλά χρησιμοποιήθηκαν 
από τον ίδιο για να αποφύγει τα ενοχλητι-
κά καθήκοντα της ιεροσύνης. Η αναπνευ-
στική πάθηση που δεν επέτρεπε στο Vivaldi 

να ψάλλει τη θεία λειτουργία, ίσως επηρέ-
ασε το σύνθετη (στο βαθμό που της ανα-
λογεί) στο καλλιτεχνικό του έργο. Επέλεξε 
σαν κύρια μουσική φόρμα το κονσέρτο, 
όπου ανέπτυξε τη δραματική αντιπαράθε-
ση ανάμεσα στο εγώ και στην ομάδα, στο 
σολίστα και στην υπόλοιπη ορχήστρα. Οι 
δύο αντιπαρατιθέμενες ορχηστρικές δυνά-

μεις, τα μαζικά tutti και ο μοναχικός, αλλά 
μαχόμενος solist, εμφανίζονται σαν η θεω-
ρητική σύνοψη της εσωτερικής ισορροπίας 
του συνθέτη. Σε κάθε concertante εργα-
σία του Vivaldi, ο solist συναντά την ορχή-
στρα, αναμιγνύεται μαζί της και απομακρύ-
νεται απ’ αυτήν για να εξερευνήσει μοναχι-
κούς μελωδικούς δρόμους, σε μια επίμο-
νη προσπάθεια εξερεύνησης των πολλών 
όψεων των κοινωνικών σχέσεων. 

Ευθυγραμμιζόμενος με την ορχήστρα ή 
αγνοώντας την, συγκρουόμενος μαζί της ή 
προσπαθώντας να την σαγηνεύσει, συναι-
νετικός ή επαναστάτης, ο solist του Vivaldi 

αποτελεί μια διαρκή ενσάρκωση της μάχης 
του ατόμου εναντίον της ομάδας, από την 
οποία το άτομο επιθυμεί να δραπετεύσει ή 
στην οποία επιθυμεί να διεισδύσει, να την 
κατακτήσει και να κυριαρχήσει. 

Ο Vivaldi εξερεύνησε μεθοδικά κι επίμο-
να στα κονσέρτα του κάθε δυνατότητα και 
κάθε όργανο. Ασφαλώς, ευνόησε το βιολί 
(221 κονσέρτα για solo βιολί και ορχήστρα), 
αλλά ενδιαφέρθηκε επίσης για πολλά άλ-
λα όργανα, όπως το recorder, το φλάου-
το, το piccolo, το κλαρινέτο, το όμποε, το 
bassoon, την τρομπέτα, τη viola d'amore 
και το μαντολίνο. 

Έγραψε επίσης κονσέρτα για πολλά solo 
όργανα, concerti grossi και κονσέρτα για 
πλήρη ορχήστρα. Πρόκειται για ένα μελω-
δικό χείμαρρο, όπου τα όργανα αλλάζουν, 
αλλά η εξερεύνηση της κεντρικής σχέσης 
της μονάδας με το σύνολο παραμένει α-
ναλλοίωτη. 

Πέρα από την επίδραση της χρόνιας ανα-
πνευστικής πάθησης στον ψυχισμό και άρα 
στο καλλιτεχνικό ζητούμενο του συνθέτη, 
θα μπορούσε κανείς να υποθέσει και μια 
ακόμη συνέπεια της strettezza di petto. Ο 
Vivaldi βίωσε πιθανώς ένα νόσημα με υ-
φέσεις και εξάρσεις, συνεπώς την κυκλικό-
τητα στα φαινόμενα της ζωής. Τα κονσέρ-
τα του χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμ-
μές από μια τριμερή δομή: γρήγορο-αργό-
γρήγορο (φόρμα ritornello). Τα δύο ακραία 
μέρη είναι στο ίδιο κλειδί, ενώ το μεσαίο 
στο ίδιο ή ένα παραπλήσιο κλειδί. Στο ε-
σωτερικό κάθε μέρους, η μουσική πορεύ-
εται μέσα από συνεχείς εναλλαγές: το μέ-
ρος του solo εναλλάσσεται με το μέρος της 
πλήρους ορχήστρας. 

Ο Vivaldi έπαιξε με την εσωτερική φω-
τιά του, δίνοντάς της ένα δημιουργικό ρό-
λο στη ζωή του. Ο ίδιος υπέκυψε στη νό-
σο του. Ωστόσο, η μοίρα στάθηκε ευνοϊκή 
για τη δουλειά του. Μετά τους ναπολεόντει-
ους πολέμους, φάνηκε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των έργων του είχε χαθεί οριστικά. 
Ωστόσο, το φθινόπωρο του 1926, μετά από 
μια μεθοδική έρευνα, βρέθηκαν 14 φάκε-
λοι με έργα του συνθέτη στη βιβλιοθήκη ε-
νός μοναστηριού του Piemonte. Έλειπαν ό-
μως αρκετές σελίδες. Η έρευνα συνεχίστηκε. 
Τον Οκτώβριο του 1930, οι σελίδες αυτές 
βρέθηκαν στο αρχείο του δούκα Durazzo. 
Είχαν αγορασθεί από τους προγόνους του 
τον 18ο αιώνα.

Σήμερα, στην εποχή της σπιρομέτρησης 
και της έρευνας των ανοσολογικών μηχανι-
σμών του άσθματος, καλούμαστε να πλη-
σιάσουμε έμμεσα το βίωμα διάσημων α-
σθενών που μας άφησαν μέσα από το έρ-
γο τους μια ανεκτίμητη πολιτισμική κλει-
δαρότρυπα.
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