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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της φωνητικής τεχνικής 

των τενόρων του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα μέσω της φωνητικής 

ανάλυσης κάθε ρόλου τενόρου από τα δραματικά έργα του Wolfgang 

Amadeus Mozart. Η έρευνα αναδυκνύει με τρόπο διεξοδικό πώς ο Μότσαρτ 

εξελίσσει τον τενόρο από ασήμαντο δευτερεύοντα ερμηνευτή σε 

πρωταγωνιστή, θέτοντας σημαντικές φωνητικές και τεχνικές αξιώσεις. Της 

ψηλής αυτής αντρικής φωνής, η οποία σε όλους τους άλλους συνθέτες 

αποκτά όλο και περισσότερη σημασία και βαρύτητα μόλις μετά το 1800 - 

μέσω των έργων του ιταλικού belcanto και αργότερα του Verdi και Puccini - 

αποδίδονται ήδη πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Ο τενόρος αντιμετωπίζεται πλέον 

από τον Μότσαρτ ως “ψηλή” σολιστική φωνή και όχι ως η χαμηλότερη 

αντρική φωνή ανάμεσα στις γυναικείες φωνές της σοβαρής όπερας. Αυτές οι 

μορφές του τενόρου είναι συνήθως ερωτευμένοι νέοι άντρες (Belmonte, 

Ottavio, Ferrando) ήρωες και βασιλιάδες (Mitridate, Idomeneo). Οι μορφές 

αυτές έχουν αντίκτυπο και στο είδος της φωνής (ελαφρύς, λυρικός, 

δραματικός τενόρος). Έτσι λοιπόν ο εραστής ερμηνεύεται συνήθως από έναν 

ελαφρύ τενόρο, ο ήρωας από έναν λυρικό και ο Βασιλιάς ή Αυτοκράτορας από 

δραματικό.   

Η εξέταση των ρόλων-τενόρου του Μότσαρτ στην παρούσα έρευνα 

αφορά αποκλειστικά και μόνο στην φωνητική τεχνική και όχι στη 

δραματουργία των χαρακτήρων. Οι έρευνες που έχουν γίνει και που άπτονται 

του θέματος της διατριβής μου ασχολούνται είτε με τη δραματική ανάλυση 

των χαρακτήρων του Μότσαρτ, είτε με τη βιογραφία των πρώτων 
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τραγουδιστών του συνθέτη. Σπάνια γίνεται λόγος για την τεχνική της φωνής 

την εποχή του Μότσαρτ.   

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός μουσικολόγος Herman Killer εξέδωσε το 

1929 την πραγματεία του με θέμα τη σκηνική εξέλιξη του τενόρου στις όπερες 

του Μότσαρτ, ξεκινώντας από τις πρώιμες όπερές του μέχρι και το τελευταίο 

του έργο “Die Zauberflöte”. Η έρευνα περιέχει μερικές σημαντικές 

πληροφορίες για τη θέση και ιεραρχία του τενόρου στη δραματουργία του 

Μότσαρτ, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη φωνητική του εξέλιξη. Μάλιστα 

παραβλέπει δύο σημαντικούς ρόλους, αυτόν του Pedrillo από το Singspiel “Die 

Entführung aus dem Serail” και του Don Basilio από την κωμική όπερα “Le 

Nozze di Figaro”.  

Το 1954 εκδίδεται στη Ζυρίχη το βιβλίο της Dorothea Lauener με θέμα 

τις γυναικείες μορφές στις όπερες του Μότσαρτ. Το βιβλίο αναλύει τους πιο 

σημαντικούς γυναικείους ρόλους, κυρίως από την ώριμη δραματική 

δημιουργία του συνθέτη, τόσο δραματικά όσο και φωνητικά. Έτσι το 1954 

έχουμε την πρώτη έρευνα που αφορά εν μέρει στην φωνητική τεχνική των 

σοπράνι και μεσοφώνων του Μότσαρτ.  

Μια βαθύτερη ανάλυση όλων των χαρακτήρων των δραματικών έργων 

του Μότσαρτ κάνει ο Joachim Kaiser το 1986 στο βιβλίο του “Who is who in 

Mozart’s Operas”. Όπως καταλαβαίνουμε από τον τίτλο πρόκειται για έναν 

κατάλογο ο οποίος παρουσιάζει αλφαβητικά όλους τους ρόλους από τον 

Alfonso ως την Zerlina, αναλύοντας το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη 

δράση τους στο έργο.  

Ο Helmut Barak σε άρθρο του στο περιοδικό του διεθνούς 

μουσικολογικού συνεδρίου για το έτος Μότσαρτ 1991 (200 χρόνια από τη 

γέννησή του), αναφέρεται στον πρώτο ερμηνευτή-τενόρο του ρόλου του 

Belmonte από το έργο “Entführung aus dem Serail”. Ουσιαστικά το άρθρο 

είναι μια βιογραφία του γνωστού τενόρου και στενού φίλου του Μότσαρτ 

Valentin Adamberger. Περιέχει όμως μερικές σημαντικές πηγές για τον τρόπο 

και στυλ τραγουδιού, καθώς και για τα χαρακτηριστικά της φωνής του εν 

λόγω τενόρου. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το άρθρο του Rudolph 

Angermüller το 2001 στον 10ο τόμο της σειράς “Mozart Studien”, 

παρουσιάζοντας τη βιογραφία των Francesco και Dorothea Busani, πρώτων 

ερμηνευτών των ρόλων Bartolo και Cherubino αντίστοιχα.           

Ένα πρόσφατο άρθρο, που δημοσιέυτηκε το 2007 στο περιοδικό “Vox 

Humana” της ένωσης των γερμανών παιδαγωγών τραγουδιού και που 

προσεγγίζει μερικώς το θέμα που επεξεργάζομαι, είναι αυτό της Ολλανδής 
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μουσικολόγου, παιδαγωγού τραγουδιού, πρώην τραγουδίστριας και 

προσωπικά γνωστής μου Ank Reinders. Το άρθρο με θέμα Kastraten, Soprane, 

Tenöre - und Mozarts eigene Stimme, αναφέρεται στην φωνητική τεχνική των 

ψηλών φωνών του Μότσαρτ και ειδικότερα στην ιστορία των ευνούχων 

τραγουδιστών. Η αναφορά της στους τενόρους του Μότσαρτ είναι μικρή.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι λείπει μια ειδική και εμπεριστατωμένη έρευνα 

πάνω στη φωνητική τεχνική των τενόρων του Μότσαρτ. Το κενό αυτό 

φιλοδοξεί να καλύψει, όσο είναι δυνατόν, η παρούσα διατριβή. Η πρόκληση 

συγγραφής της διατριβής είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω προσωπικής 

βιωματικής εμπειρίας στο χώρο της όπερας και ερμηνείας ρόλων του Μότσαρτ 

στη Γερμανία. 

Η διατριβή ξεκινά με μια ιστορική ανασκόπηση συγγραμμάτων από τους 

βασικότερους παιδαγωγούς τραγουδιού και τραγουδιστές με θέμα τη 

φωνητική τεχνική στην Ευρώπη πριν την εποχή του Μότσαρτ. Η ανασκόπηση 

ξεκινά από την Ιταλία, χώρα γέννησης της όπερας, συνεχίζεται στη Γαλλία και 

κλείνει με τη Γερμανία, λόγω της καθυστερημένης ανάπτυξης της όπερας στη 

χώρα αυτή.  

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι ίδιες απόψεις του συνθέτη, από τα 

γράμματα προς τον πατέρα του, για το γούστο του στη φωνητική τεχνική και 

τον τρόπο τραγουδιού. Οι ενδείξεις και κριτική του Μότσαρτ για τις αντιλήψεις 

του περί  τραγουδιού δείχνουν ξεκάθαρα τις αξιώσεις που έθετε στους 

τραγουδιστές του. Ο Μότσαρτ ήταν γνώστης των σχολών τραγουδιού της 

εποχής του και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των αποφοίτων από 

αυτές. Έτσι για παράδειγμα, ναι μεν ο τενόρος Raaff τραγουδούσε με ωραία 

και απαλή λυρική φωνή, είχε καλό στήθος και μακρά αναπνοή, έρεπε όμως 

πολύ προς το cantabile, με άλλα λόγια υπέρβαλλε συναισθηματικά1.  

 Ο Μότσαρτ κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού τη χρονική 

περίοδο 1763-1766 με τον πατέρα του Leopold και την αδελφή του Nannerl, 

ήρθε σε επαφή στο Λονδίνο με καλλιτέχνες που τραγούδησαν ρόλους από τα 

πρώτα φωνητικά του έργα και μάλιστα με ευνούχους. Έτσι στο τρίτο 

κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος τραγουδιού των ευνούχων στις πρώιμες όπερες 

του Μότσαρτ, τα χαρακτηριστικά της φωνής τους και γίνεται σύγκριση της 

φωνής τους με αυτή των τενόρων. Ο Μότσαρτ συνδέθηκε φιλικά με πολλούς 

                                                 
1 Hoeslinger C. & Fischer J. M. (2007). Mozarts Opern, das Handbuch. Teilband I. Saenger 

und Orchester der Mozartzeit. Laaber, σελ. 202  
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καστράτους2 της εποχής του και ιδιαίτερα με τον Ferdinando Tenducci αλλά 

και με τον πολύ γηραιότερο καστράτο Giovanni Manzuoli. Σε πολλά σημεία 

της μουσικής λογοτεχνίας3 μνημονεύεται ότι ο Μότσαρτ πήρε μαθήματα 

τραγουδιού από αυτόν τον τραγουδιστή, αλλά δε μας είναι ξεκάθαρο αν σ’ 

αυτά τα μαθήματα διδάχτηκε την τεχνική του τραγουδιού ή το τραγουδιστικό 

ύφος της εποχής. Πιθανότερο φαίνεται το τελευταίο. Όταν υποστηρίζει ο 

Μότσαρτ ότι κάποιος τραγουδάει ωραία, λέει:  

 

 «Τραγουδάει Μαντσουολικά»4 

 

Το μοτέτο “Exultate, Jubilate”, ένα νεανικό έργο, έγραψε ο Μότσαρτ για τον 

καστράτο-soprano Venanzio Rauzini, ο οποίος τραγούδησε επίσης στην 

παράσταση του “Lucio Silla”, το 1772 στο Μιλάνο. Ο ρόλος επίσης του 

Idamante στην όπερα “Idomeneo, Re di Creta” είναι προορισμένος για ένα 

καστράτο: Ο Vicenzo del Prato τραγούδησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η 

παράσταση του “Idomeneo” στο Μόναχο το 1781 αναπαριστά στην οπερατική 

δημιουργία του Μότσαρτ το κατά κάποιο τρόπο σημείο στροφής μεταξύ της 

εποχής των καστράτων των πρώιμων ιταλικών όπερών του και της εποχής 

των τενόρων της ώριμης δημιουργικής φάσης της Βιέννης. Αυτή η βαθμιαία 

εξάλειψη των καστράτων από τις Αυλές της Γερμανίας και η κατάληψη των 

πρωταγωνιστικών αυτών ρόλων από τους τενόρους, εξετάζεται στο κεφάλαιο 

αυτό. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στους πρώτους 

ερμηνευτές-τενόρους του Μότσαρτ και στα χαρακτηριστικά της φωνής τους 

καθώς και μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης του Μοτσάρτειου τενόρου. Οι 

παράμετροι διάκρισης είναι τόσο η φωνητική έκταση και ποιότητα φωνής, όσο 

και η υποκριτική-δραματική ικανότητα των ερμηνευτών.  

 Τέλος, στο πέμτο και έκτο κεφάλαιο αναλύονται τεχνικά όλοι οι ρόλοι 

τενόρων του συνθέτη ξεκινώντας με την όπερα “Apollo et Hyacinthus” και 

τελειώνωντας με το Singspiel “Die Zauberflöte” .Πως τραγουδούσαν λοιπόν οι 

τενόροι του Μότσαρτ; Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η εξέλιξη της 

                                                 
2 Η λέξη προέρχεται από την ιταλική “castrato” (ευνούχος). Στην παρούσα έρευνα θεωρώ τη 

λέξη ελληνική και της δίνω πτώσεις. π.χ. Ο καστράτος, του καστράτου κλπ.   
3 Π.χ. στην έρευνα των Hoeslinger και Fischer το 2007 περί των τραγουδιστών και της 

ορχήστρας των δραματικών έργων του Μότσαρτ, καθώς και στο άρθρο της Ank Reinders στο 

περιοδικό της ένωσης γερμανών παιδαγωγών τραγουδιού Vox humana το 2007 με θέμα τους 

καστράτους και τις soprani του Mozart.  
4 Killer, H. (1929), σελ. 15 
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φωνητικής τεχνικής των τενόρων στην οπερατική δημιουργία του Μότσαρτ. 

Με τις όλο και πιο απαιτητικές αξιώσεις που θέτει ο συνθέτης, καθιστά τον 

τενόρο πρωταγωνιστή. Ο λυρικός τενόρος - εραστής του ρομαντισμού έχει 

εδώ τις απαρχές του. Η έκταση της φυσικής - στηθικής  φωνής εξωθείται προς 

τα άκρα και η τεχνική του φαλσέτου5 βαθμιαία εγκαταλείπεται. Όταν 

διαβάζουμε ότι το πληκτροφόρο όργανο του Μότσαρτ κουρδιζόταν με το λα 

στα 422 Herz (a=422)6, τότε εντυπωσιαζόμαστε λιγότερο για το ψηλό κόντρα 

ντο (c’’) και περισσότερο για το χαμηλό ντο (c). 

Μια ματιά στις άριες των ρόλων τενόρου σε όλα τα δραματικά έργα του 

Μότσαρτ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τενόροι αυτοί πρωταρχικά 

κατείχαν τέλειο legato και γρήγορες κολορατούρες. Η έκταση της φωνής του 

πρώιμου τενόρου του Μότσαρτ θα έλεγα με επιφυλάξεις ότι δεν ήταν μεγάλη. 

Σπάνια απαιτεί ο Μότσαρτ από έναν τενόρο το κόντρα ντο (c’’). Τόσο ευρεία 

δεν είναι ακόμα η εξέλιξη της ανδρικής φωνής στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στα πρώιμα έργα του Μότσαρτ και πριν 

καθιερωθεί ο τενόρος ως πρωταγωνιστική φωνή, όλες οι ψηλές νότες πάνω 

από το σολ (g’) (δηλαδή το πέρασμα του τενόρου στη καθαρή εγκεφαλική 

φωνή) τραγουδιόταν με φαλσέτο.       

 Ποιες είναι όμως οι αντιλήψεις για την τεχνική του τραγουδιού την 

εποχή του Μότσαρτ και ποιες οδηγίες-πηγές κατέχουμε από παιδαγωγούς 

τραγουδιού και τραγουδιστές μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα; 

Ακολουθεί μια ανασκόπηση όλων των συγγραμμάτων σχετικών με την τεχνική 

του τραγουδιού από γνωστούς τραγουδιστές και παιδαγωγούς τραγουδιού 

μέχρι την εποχή του Μότσαρτ. Σημειώνω ότι οι πηγές αυτές αφορούν την 

τεχνική της “σολιστικής” φωνής και όχι αυτής του χορωδού. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι πουθενά δε γίνεται λόγος για στήριξη της φωνής (appoggiare la 

voce), ενώ για πρώτη φορά αναφέρεται ο όρος “εγκεφαλική φωνή” μόλις το 

1723 στο έργο του παιδαγωγού και τραγουδιστή Francesco Tosi.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Falseto: Ιταλική λέξη για την «ψεύτικη φωνή». Θεωρώ και αυτή τη λέξη ελληνική λόγω της 

συχνής χρησιμοποίησής της στην παρούσα έρευνα. 
6 Reinders, Ank. (1997). Atlas der Gesangkunst, σελ. 62 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

 

 

Η φωνητική τεχνική πριν τον Μότσαρτ 

 

 

 

1. Biagio Rosetti-Το δυνατό τραγούδι 

 

Τις πρώτες οδηγίες, για το πώς μπορεί να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί η 

σολιστική φωνή, βρίσκουμε στις γραφές των σχολών χορωδίας. Το εγχειρίδιο 

“Libellus de rudimentis musices” (βιβλιαράκι βασικών αρχών της μουσικής) 

του Biagio Rosetti – που εκδόθηκε το 1529 στην Βερόνα – είναι ειδικά 

γραμμένο για τον τραγουδιστή-χορωδό. Όχι όμως για τον απλό χορωδό αλλά 

τον σολίστα πολυφωνικών Μαδριγαλιών. Αυτός λοιπόν ο σολίστας της 

χορωδίας για να διαφοροποιείται από το υπόλοιπο χορωδιακό σύνολο έπρεπε 

να τραγουδά δυνατά.  

Το δυνατό τραγούδι λοιπόν είναι η πρώτη αξίωση που υποβάλλεται στον 

σολίστα-τραγουδιστή, γιατί δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην ηχητική 

ομοιομορφία του φωνητικού συνόλου στο οποίο συμμετέχει. Το δυνατό 

τραγούδι γίνεται αργότερα αξίωση και στην όπερα, σε τέτοιο μάλιστα σημείο, 

που ο P.F.Tosi γράφει το 1723: 
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 “Όποιος θέλει να χάσει τη φωνή του, πρέπει να τραγουδά πάντα piano 

(σιγά).7” 

 

Σήμερα φυσικά οι αντίληψη αυτή έχει κάπως αντιστραφεί. Είμαι της άποψης – 

και θα συμφωνήσουν πολλοί παιδαγωγοί τραγουδιού μαζί μου - ότι:  

 

“Όποιος θέλει να χάσει τη φωνή του, πρέπει να τραγουδά πάντα forte 

(δυνατά)!!!” 

 

2. Ludovico Zacconi-Το στηθικό ρεζίστρο 

 

Ο Ludovico Zacconi ξεχωρίζει στο βιβλίο του Pratticca di musica (πρακτική της 

μουσικής) - που εκδόθηκε στη Βενετία το 1592 - του φαλσετίστες (αυτούς 

που τραγουδούν μόνο με εγκεφαλική φωνή) από τους συνηθισμένους modal 

τραγουδιστές (αυτούς που τραγουδούν στηθικά) και επιμένει ότι είναι 

αναγκαία η εξάσκηση της οκτάβας μεταξύ του φαλσέτου και του στηθικού 

ρετζίστρου.  

 

 

3. Thomas Morley-Το καθαρό τραγούδι 

 

Ο Άγγλος συνθέτης, λαουτίστας και τραγουδιστής Thomas Morley στο πρώτο 

μέρος του εγχειριδίου του “Plaine and easy introduction to practical music” 

(1597) αφιερωμένο στους τραγουδιστές, γράφει τα παρακάτω:  

 

“Οι τραγουδιστές της εκκλησίας πρέπει να μάθουν να τραγουδούν 

καθαρά για να εκφράζουν με το τραγούδι τους πάθος και ευσέβεια.8” 

 

Συμπέρασμα: Όλες οι πρώιμες οδηγίες για το σολιστικό τραγούδι της εποχής 

της αναγέννησης αναφέρονται μόνο στο αποτέλεσμα, όχι στο «πως» 

οδηγούμαστε σ’ αυτό.  

Οι πρώτοι παιδαγωγοί και δάσκαλοι τραγουδιού εμφανίζονται την εποχή του 

πρώιμου Μπαρόκ, και συγκεκριμένα στην Αυλή των Μεδίκων της Φλωρεντίας 

στην Ιταλία, τη στιγμή που η νέα μορφή τέχνης της όπερας θέτει αξιώσεις 

                                                 
7 Tosi, Pier Francesco. (2009). Opinioni de cantori antichi e moderni, o sieno osservationi 

sopra il canto figurato. Σελ. 78. 
8 Morley, Thomas (1973). Plaine and easy introduction to practical music. Σελ. 9 
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από τη φωνή. Πρωτοπόρος είναι ο τραγουδιστής, συνθέτης και παιδαγωγός 

τραγουδιού, Giulio Caccini.  Έπονται οι Γάλλοι την εποχή του μέσου και 

όψιμου Μπαρόκ, για να ακολουθήσουν πολύ αργότερα οι Γερμανοί του 

δεκάτου ογδόου αιώνα.  

 

 

4. Ο μεγάλος πρόδρομος: Giovanni Maffei da Solofra 

 

Ο Maffei (ημερομηνίες γέννησης και θανάτου άγνωστες) που θεωρούσε τον 

εαυτό του πρωταρχικά ιατρό, έγραψε με αυτή του την ιδιότητα την 

πραγματεία του περί φυσιολογίας της φωνής: “Delle Lettere del Giovanni 

Camillo Maffei da Solofra” (1562).  

Τις απόψεις του για το τραγούδι και την τεχνική του πληροφορούμαστε από 

τη μελέτη-μετάφραση της Carol MacClitock “Readings in the History of Music 

in Performance”  δημοσιευμένη το 19799. Ο Maffei λοιπόν έλεγε ότι δεν είναι 

μόνο μουσικός αλλά επίσης προικισμένος γιατρός και φιλόσοφος. 

Αυτοαποκαλείται επίσης ερασιτέχνης, ο οποίος θέλει να μάθει τραγούδι χωρίς 

δάσκαλο. Σύμφωνα με τον ναπολιτάνο γιατρό, η μητέρα της φωνής είναι ο 

αέρας και ο μοναδικός τρόπος για να μάθει κανείς να τραγουδά «ιπποτικά» 

έτσι ώστε να ευχαριστιέται το αυτί είναι το τραγούδι από το λάρυγγα: “cantar 

di gorga” (επίσης “di garganta”). Προτιμά αυτό τον τρόπο από μια σειρά 

μαθημάτων και ασκήσεων με περάσματα και στολίδια. Παραθέτω μερικά 

διαλεγμένα παραδείγματα από τους δέκα κανόνες του: 

 

 Μια καλή φωνή πρέπει να είναι μεγάλη και ελαστική, χαμηλή και ψηλή. 

Καλύτερα να τραγουδάτε ασκήσεις εντός της πέμπτης: ντο, ρε, μι, φα, 

σολ.  

 Για την άσκηση με κολορατούρες υπάρχουν πέντε φωνήεντα, από τα 

οποία το «ο» είναι το καταλληλότερο, γιατί κάνει τη φωνή στρογγυλή. 

Το «u» προκαλεί τρόμο και το παρομοιάζει με κραυγή λύκου, το «ι» 

θυμίζει θρήνο προβάτου που έχασε τη μάνα του. Για το «α» και το «ε» 

δεν υπάρχει καμία αναφορά.  

 Η γλώσσα πρέπει να κείτεται στις ρίζες των κοπτήρων της κάτω 

οδοντοστοιχίας: “ai radici dei denti di sotto”  

                                                 
9 MacClintock, Carol. (1979). Readings in the History of Music in Performance. Σελ. 37-61 
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 Η εξάσκηση του τραγουδιού επιτρέπεται μόλις τέσσερις ή πέντε ώρες 

μετά το γεύμα, γιατί με γεμάτο στομάχι ο σωλήνας του αέρα δεν είναι 

καθαρός και λείος.  

 Μην ανοίγετε το στόμα περισσότερο από ότι είναι αναγκαίο για την 

ομιλία.  

 Ένας τραγουδιστής, που έχει από τη φύση του μια φωνή μπάσου, 

μπορεί να μιμηθεί μια σοπράνο: Αυτό ονομάζεται “falsetto” και 

προκύπτει από τη γρηγορότερη κίνηση του αέρα.  

 

Ο Maffei συμβουλεύει τον τραγουδιστή να ασκείται μπροστά στον καθρέπτη 

για να βλέπει τον εαυτό του, και να τραγουδά μέσα σε σπηλιές για να ακούει 

τη φωνή του καλύτερα! Η χρησιμοποίηση του καθρέπτη κατά τη διάρκεια του 

τραγουδιού, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, είναι σημαντική στην 

εξάλειψη μορφασμών αλλά και βοηθητική για τη σωστή στάση του σώματος. 

Οι παραμικρές γκριμάτσες, π.χ. ρυτίδωμα γύρω από τα μάτια, εμφάνιση 

πτυχών και ρυτίδων στο μέτωπο ή το υπερβολικού ανασήκωμα του κεφαλιού 

είναι ενδείξεις πιεσμένης, σφιγμένης και γενικά ανελεύθερης φώνησης. Είναι 

άπειρα τα παραδείγματα όμορφων τραγουδιστών που ασχημίζουν μόλις 

αρχίσουν να τραγουδούν. Ενδεικτικά αναφέρω τη Βουλγάρα mezzo-soprano 

Vesselina Cassarova10.  

Ο Maffei επίσης μας αποκαλύπτει μια συνταγή με καραμέλες κατά της 

κούρασης της φωνής: Παίρνουμε τέσσερα αποξηραμένα σύκα σε κομματάκια, 

δεκαέξι γραμμάρια ξερό δυόσμο και είκοσι τέσσερα γραμμάρια αραβική 

μαστίχα. Κοπανίζουμε πολύ καλά το μείγμα και φτιάχνουμε μικρές μπαλίτσες 

τις οποίες κρατάμε στο στόμα μας κατά τη διάρκεια της νύχτας! Στην 

πραγματεία του βρίσκουμε επίσης συνταγές για ποτά που επιδρούν 

θεραπευτικά στη φωνή. Πιο δελεαστική ακούγεται η συνταγή για το “brodο di 

gallina”, τον ζωμό κότας!!! 

 

 

5. Giulio Caccini (1545-1618) 

 

 Ο Giulio Caccini είναι ο πρώτος σημαντικός παιδαγωγός σε αυτή την 

ιστορική ανασκόπηση. Ήταν γνωστός τραγουδιστής “cantante famoso” και 

από το 1590 ανήκει στον μικρό κύκλο ποιητών και μουσικών που 

                                                 
10 Χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία της Kasarova στην άρια του Sesto “Parto” από την όπερα 

του Mozart “La Clemenza di Tito” στο φεστιβάλ του Schwetzingen το 2005.  
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συναθροίζονταν στην “camerata” του Conte Bardi στην Φλωρεντία. Οι ιδέες 

του Vincenzo Galilei για την πρώτη μονωδία (μονοφωνικό τραγούδι με 

συνοδεία), πήραν σάρκα και οστά στα χέρια του Caccini. Μαζί με τη γυναίκα 

και την κόρη του Francesca τραγούδησε ο Caccini τα πρώτα recitativi στην 

ιστορία της όπερας, συνοδευμένος από ένα Κιταρόνε στις αυλές του Conte 

Bardi και του Conte Jacopo Corsi. Το κοινό ήταν ενθουσιασμένο! (Την εποχή 

του Caccini οι καστράτοι δεν ήταν ακόμα διαδεδομένοι).  

Μετά το 1600 ο Caccini δεν έγραψε κανένα δράμα αλλά ένα μεγάλο αριθμό 

έργων για σόλο φωνή, στα οποία προηγούνται σημαντικές πληροφορίες για 

την τεχνική του τραγουδιού. Η διατριβή του “Le Nuove Musiche” (Οι νέες 

μουσικές) που γράφτηκε στην Φλωρεντία το 1602 αποτελεί αφετηρία για την 

ερμηνεία της μονωδίας σε αυτή την περίοδο. 

 

 

Πίνακας 1: Οι σημαντικοί παιδαγωγοί τραγουδιού μέχρι την εποχή 

Μότσαρτ 

ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

G. CACCINI (1545-1618) 

 

P.F. TOSI (1674-1732) 

 

C.MANCINI (1716-1800)  

 

 

B.DE. BACILLY (1625-

1692) 

J.A. BERARD (1710-1772) 

 

 

 

 

 

J.A. HILLER (1728-1804) 

 

P. VON WINTER (1754-

1825) 

     

 

 Ο Caccini υποδεικνύει ότι γράφει σε ένα νέο στυλ μονωδίας. Αυτό που 

εισήγαγε ως νέα μέθοδος τραγουδιού παρατίθεται περιληπτικά στα ακόλουθα: 

 

 Μια φωνή πρέπει να διδάσκεται μέσα στη φυσική της έκταση και 

μάλιστα στην έκταση ενός εξάχορδου (6 τόνοι). 

 Η εξάσκηση πρέπει να γίνεται πάντα σε δυναμική mezzoforte (120 

χρόνια αργότερα ο Tosi προειδοποιεί επίσης για σιγανό τραγούδι) 

 Οι κολορατούρες στο μέσο της φωνητικής έκτασης κατά την εξάσκηση 

οδηγούν σε ελαστικότητα της φωνής.  

 Μεριμνείτε πάντα για σωστή και αρκετή αναπνοή.  



 14 

 Τα φωνήεντα πρέπει να ηχούν καθαρά. 

 Εξασκείτε τα φωνήεντα α-ι-ο-u. 

 

Μπορούμε να εικάσουμε ότι τα φωνήεντα αυτή την εποχή δεν τραγουδιόταν 

σκοτεινά ή coperto. Η τεχνική αυτή ήλθε από τη στιγμή που η φωνή 

αναζητούσε βαρύτητα και προβολή, με την τεχνική του χαμηλώματος του 

λάρυγγα, δηλαδή μετά το 1850. Ο Caccini αποστρεφόταν του “cercare il 

tuono” το ψάξιμο ή το «κούρδισμα» του τόνου. Εναντίον αυτού συνιστούσε 

ως φάρμακο, την αναφώνηση “esclamazione”, δηλαδή το γρήγορο crescendo 

πάνω σε μια νότα με ένα μακρύ-συνεχόμενο decrescendo. Όταν ο Caccini 

γράφει ότι προτιμά την “voce piena” δηλαδή τη γεμάτη φωνή από τη “voce di 

testa” στην περίπτωση αυτή το ρετζίστρο-φαλσέτο, πρέπει να συλλογιστούμε, 

ότι τόσο οι πρώτοι καστράτοι όσο και οι πρώιμοι modal11 σολίστες, 

χρησιμοποιούσαν και τα δυο ρετζίστρα, το ελαφρύ και το βαρύ. Και αυτό 

αποδεικνύεται με την ηχογράφηση του τελευταίου καστράτου στην υπηρεσία 

του Βατικανού, Alessandro Moreschi.  

 

Εικόνα 1: To εξώφυλλο της διατριβής του Giulio Caccini "Le Nuove Musiche" 
 

 

                                                 
11 Η modal φωνή είναι η αληθινή, φυσική φωνή που χρησιμοποιείται στο τραγούδι και την 

ομιλία, σε αντίθεση με την ψεύτικη φωνή (falsetto). Οι φωνητικές χορδές δονούνται σε όλο 

το μήκος τους και καθώς το τονικό ύψος ανεβαίνει, επιμηκύνονται, η ένταση τους αυξάνεται 

και οι άκρες τους λεπταίνουν.     
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Τι κρατάμε λοιπόν από τις οδηγίες του Caccini; 

 Εξάσκηση της φωνής εντός του εξαχόρδου και στο μέσο της έκτασής 

της. 

 Αναφώνηση (esclamazione) 

 

 

6. Benigne de Bacilly (1625-1692) 

 

 Ο Bacilly γεννήθηκε 23 χρόνια μετά την έκδοση του “Le Nuove 

Musiche” του Caccini και πρέπει να είχε απογοητευτεί από την πραγματεία 

αυτή. Ίσως και γι’ αυτό ονόμασε κατηγορηματικά το βιβλίο του το 1668 

“Remarques curieuses sur l’art de chanter, et particulierement  pour ce qui 

regarde le chant francais” (Διδακτικές παρατηρήσεις για την τέχνη του 

σωστού τραγουδιού, και ιδιαίτερα σε σχέση με το γαλλικό τραγούδι). Ο 

Γάλλος, για τον οποίο η προσωδία είναι σημαντική, παρατηρεί αρκετά κριτικά 

το ιταλικό τραγούδι.  

Οι σημαντικότερες καταθέσεις του Bacilly είναι:  

 

 Μια όμορφη φωνή δεν είναι το ίδιο με μια καλή φωνή. 

 Ο δάσκαλος πρέπει ο ίδιος να μπορεί να τραγουδά.  

 Μπορεί κανείς να δουλέψει πάνω στη σωστή σύσταση του τόνου και 

την intonation.  

 Ο μαθητής να ασκείται για την καλή εκφορά του λόγου.  

 Καμία συνοδεία κατά τη διάρκεια της άσκησης, το πολύ με μια θεόρβη.  

 Υπάρχουν δύο ρετζίστρα: Στηθικό και Falsetto.  

 Οι καλύτερες ασκήσεις είναι αυτές με κλίμακες.  

 Είναι σημαντικό να λαμβάνει κανείς υπόψη τη διάρκεια των φωνηέντων 

(μακρά και βραχέα).   

 

 

7. Francesco Tosi (1647-1732) 

 

Το επόμενο, ειδικό για τη σολιστική φωνή, βιβλίο εκδόθηκε το 1723 από τον 

καστράτο-σοπράνο και μεγάλο παιδαγωγό τραγουδιού Tosi: “Opinioni de 

cantori antichi e moderni, o sieno osservationi sopra il canto figurato”. Σ’ αυτό 

εκθειάζει, όπως κάνουν όλοι οι παιδαγωγοί κάθε εποχής, τους παλαιούς 
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τραγουδιστές και κριτικάρει την τέχνη τραγουδιού της εποχής του, που 

βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη δεξιοτεχνία. Τόσο οι παλαιότεροι όσο και 

οι νεότεροι τραγουδιστές του είναι συνήθως καστράτοι (ολόκληρος ο 17ος 

αιώνας και ένα μεγάλο μέρος του 18ου αιώνα κυριαρχούνταν από τους 

καστράτους τους λεγόμενους ευνούχους). Το βιβλίο του Tosi μεταφράστηκε 

σχεδόν αμέσως μετά την έκδοσή του σε πολλές γλώσσες. Το 1757 

μεταφράστηκε στα γερμανικά από τον συνθέτη, οργανίστα και μεγάλο 

παιδαγωγό τραγουδιού στο Βερολίνο Johann Friedrich Agricola (σπούδασε με 

τον J.S.Bach), ο οποίος διάλεξε τον απλό τίτλο “Anleitung zur Singkunst” 

(οδηγίες για την τέχνη του τραγουδιού).  

 Ο Tosi που ανήκει στην πρώτη γενιά των καστράτων και που ο ίδιος 

εκπαίδευσε πολλούς, επιμένει στην κατανόηση του κειμένου – όπως ο Caccini 

το 1600 και ο Gluck το 1750 - σε αντιδιαστολή με τις φωνητικές “ακροβασίες” 

των μεγάλων τραγουδιστών της εποχής του. Η δεξιοτεχνία μπορεί εν μέρει να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο έκφρασης, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός.  

 Παραθέτω μερικά αποσπάσματα από τη γνήσια μετάφραση του 

Agricola: 

 

«Μια από τις πρωταρχικές μέριμνες του δάσκαλου πρέπει να στρέφεται 

στη φωνή του μαθητή. Είτε πρόκειται για στηθική φωνή (voce di petto) 

είτε για εγκεφαλική φωνή (voce di testa) πρέπει πάντα να παράγεται 

καθαρά και λαμπερά, χωρίς να περνάει από τη μύτη ή να κολλάει στο 

λάρυγγα» 

 

Τι είναι όμως η στηθική φωνή, η εγκεφαλική φωνή και το φαλσέτο; 

Ο Agricola θεωρεί ότι η από τους Ιταλούς προερχόμενη ονομασία φαλσέτο, 

είναι ανούσια και χαρακτηρίζει το ψηλό ρετζίστρο της εγκεφαλικής φωνής. Ο 

Tosi δίδασκε το σταδιακό πέρασμα από το ένα ρετζίστρο στο άλλο με την 

τεχνική της μίξης (Mischung).  

 

«Μερικοί τραγουδιστές, πρωταρχικά γυναικείου φύλου το πετυχαίνουν. 

Οι περισσότεροι τραγουδιστές όμως και ειδικά τενόροι και μπάσοι δεν 

μπορούν να υπερκεράσουν αυτό το σκαλοπάτι της φωνής».  

 

Σε αυτό το σημείο θα καταθέσω και τη δική μου προσωπική εμπειρία για την 

τεχνική της μίξης. Κατά τη διάρκεια των φωνητικών μου σπουδών στο 

Ανόβερο πρωταρχικό μου μέλημα ήταν ακριβώς αυτή η εξομοίωση των δύο 
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διαφορετικών φωνών που είχα. Δηλαδή της στηθικής φωνής και της 

εγκεφαλικής. Κατείχα με άλλα λόγια μια λαμπερή και δυνατή στηθική φωνή 

που εκτεινόταν ως το σολ (g’) και μια εγκεφαλική φωνή12 που ξεκινούσε από 

το φα (f’) και έφτανε πολλές φορές μια οκτάβα πιο πάνω ως το κόντρα φα 

(f’’)! Αυτή η «εξομάλυνση» πραγματοποιείται σταδιακά μόνο με την τεχνική 

της μίξης (Mischung). Προσθέτω δηλαδή κεφαλική αντήχηση στη χαμηλή και 

κυρίως στη μεσαία περιοχή της φωνητικής μου έκτασης. Η μίξη αυτή είναι 

αναγκαία στο passaggio (πέρασμα) του τενόρου που είναι κατά βάση ένα 

διάστημα τέταρτης καθαρής στη μεσαία-ψηλή περιοχή και που διαφέρει 

ανάλογα με τον τύπο του τενόρου. Στον δραματικό τενόρο το πέρασμα 

εκτείνεται από το ντο (c’) ως το φα (f’), στον λυρικό από το ρε (d’) ως το σολ 

(g’) και στον ελαφρύ από το μι (e’) ως το λα (a’). Χωρίς την τεχνική αυτή είναι 

αδύνατη η ερμηνεία των αριών τενόρου του Μότσαρτ οι οποίες είναι 

γραμμένες συχνά στην περιοχή του περάσματος.  

 

Ας συνεχίσουμε όμως με τις απόψεις του Tosi. Ο μεγάλος αυτός παιδαγωγός 

είχε ήδη την προαίσθηση ότι αέρας και τονικό ύψος έχουν σχέση μεταξύ τους.  

 

«Όταν η τραχεία στη βάση του λάρυγγα ανεβαίνει συνεχώς, τότε 

ανεβαίνουν και οι τόνοι. Ο χώρος του αέρα στο στόμα μικραίνει, 

συνεπώς ο τόνος ψηλώνει.» 

 

   «Η στηθική φωνή είναι φυσιολογικό να είναι ισχυρότερη απ’ ότι η 

εγκεφαλική» 

 

Προφανώς ο Tosi υποστηρίζει ότι η στήλη του αέρος σ’ εκείνους οι οποίοι 

έχουν στηθική φωνή, είναι μακρύτερη από εκείνους που έχουν εγκεφαλική 

φωνή. Αινιγματικά εξακριβώνει ότι: 

 

«Οι στηθικές φωνές όσο και οι εγκεφαλικές φωνές έχουν τόνους 

φαλσέτου. Όλες και κάθε φυσική φωνή μπορούν να παράγουν στα 

ψηλά τόνους φαλσέτο» 

 

Ο Agricola υποδεικνύει ότι ο γιατρός A. Ferrein είδε στο Παρίσι το 1741, πώς 

λειτουργούν οι φωνητικές χορδές και συμπληρώνει στη θέση αυτή του 

                                                 
12 Αλλά όχι φαλσέτο. Οι τενόροι σπάνια διαθέτουν καθαρό φαλσέτο σε αντίθεση με τους 

κόντρα τενόρους και βαρύτονους. 
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κειμένου του Tosi με το τελικό συμπέρασμα ότι οι φωνητικές χορδές σε μια 

στηθική φωνή είναι ελαστικότερες και συνεπώς σκληρότερες ενώ σε μια 

εγκεφαλική φωνή λιγότερο ελαστικές και επομένως μαλακότερες.  

Παραθέτω μερικά ακόμα σημαντικά αποσπάσματα του Tosi: 

 

 Για το λάρυγγα: Η σύμπτυξη και η επιμήκυνση του σωλήνα αέρος 

γίνονται ορατές μέσω της ανύψωσης και κατάπτωσης αντίστοιχα της 

προεξοχής του θυροειδούς χόνδρου (Μήλο του Αδάμ). 

 Ο παιδαγωγός πρέπει να αφήνει το μαθητή να τραγουδά σε όρθια 

στάση και να τον επιπλήττει όταν παρατηρεί μορφασμούς και 

γκριμάτσες  στο πρόσωπο, σώμα και ιδιαιτέρως στο στόμα.  

 Η σωστή θέση του στόματος στο τραγούδι επιτυγχάνεται με ένα 

ευχάριστο χαμόγελο.  

 

Το πόσο αλλάζουν οι απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούν ερωτήματα για 

την τεχνική του τραγουδιού φανερώνεται στα παρακάτω: 

To 1360 o Jacopo da Bologna δηλώνει ότι το σωστό τραγούδι δε συνίσταται 

στο δυνατό τραγούδι. Δυο αιώνες αργότερα και συγκεκριμένα το 1580 ο 

Ludovico Zacconi υποστηρίζει ότι μια φωνή μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο μέσω 

του σιγανού τραγουδιού. Ο Tosi βέβαια ανακαλεί τις παραπάνω απόψεις 

τονίζοντας:  

 

«Η εμπειρία μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε το piano 

παρά μόνο στους ψηλούς τόνους…» 

 

 

8. Giambattista Mancini (1760-1800) 

 

Ο Mancini υπήρξε μαθητής του Καστράτου Bernacci και του συνθέτη 

Padre Martini. Την εποχή του τραγούδησαν οι μεγαλύτεροι τελευταίοι 

καστράτοι. Από το 1760 άρχισε να δουλεύει στην βασιλική αυλή της Βιέννης 

ως δάσκαλος των πριγκιπισσών. Το 1783 έγραψε το αναλυτικό του έργο με 

τον τίτλο “Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato”.  

Ο Mancini συμβούλευε, αρχικά τον εντοπισμό του τύπου της φωνής και 

αργότερα την αναζήτηση του περάσματος (passaggio). (Σε αντίθεση με τον 

20ο αιώνα όπου η εξακρίβωση του είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

φωνητική κατάταξη). Επίσης συμβούλευε την εξομοίωση των ρετζίστρων: Οι 
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χαμηλές νότες της μεσαίας περιοχής καλό είναι να τραγουδιούνται με στηθική 

φωνή ενώ οι ψηλότερες ήδη με φαλσέτο. Ο Mancini με τον όρο «μεσαία 

περιοχή» πιθανώς εννοεί την κεντρική οκτάβα της φωνής η οποία 

τραγουδιέται είτε με στήθος είτε με εγκεφαλική φωνή. Στους τενόρους είναι 

σημαντικός ο περιορισμός της στηθικής φωνής στους υψηλούς τόνους, αλλά 

και η ενίσχυση και δυνάμωμα των ψηλότερων τόνων του φαλσέτου.  

Κατά τον Mancini η αναπνοή στο τραγούδι είναι αντίθετη της φυσικής 

αναπνοής και πρέπει να εξασκηθεί. Η εκπνοή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 

είκοσι πέντε δευτερόλεπτα. Η φωνή αποκτά μέσω συχνής, τακτικής και 

προσεκτικής αναπνοής περισσότερη δύναμη.  

Ο Mancini επιμένει όχι τόσο πολύ στην άρθρωση όσο στη φώνηση.  

Ακολουθούν μερικές παρατηρήσεις του Mancini: 

 

 Η θέση του στόματος καθορίζεται στον καθένα ξεχωριστά. Όταν το στόμα 

είναι υπερβολικά ανοιχτό, ο ήχος διαμορφώνεται μέσα στο λάρυγγα. 

  Η γλώσσα δεν πρέπει να κείτεται στο κάτω χείλος γιατί η τακτική αυτή 

οδηγεί στο ρινικό τραγούδι. Με τη γλώσσα υπερβολικά τεντωμένη το μόνο 

που μπορεί να καταφέρει κάποιος είναι το ψέλλισμα.  

 Σε περιπτώσεις σκληρών και βραχνών φωνών είναι σωτήριο το σιγανό και 

καθαρό τραγούδι με ασκήσεις στη χαμηλή περιοχή της φωνής. 

  Για την επίτευξη ελαφριού τραγουδιού είναι βοηθητική η άσκηση 

κολορατούρων εντός μιας οκτάβας. 

  Για το μη καθαρό τραγούδι υπεύθυνο είναι περισσότερο το αυτί από το 

λάρυγγα ή τη φωνή.    

 

 

9. Jean Antoine Berard (1710-1772)  

 

Ο Berard ζει και δημιουργεί παράλληλα με τον Mancini, οπότε είναι 

εύκολο να υποθέσουμε ότι γνώριζε και αυτός αρκετά καλά την τέχνη των 

Ιταλών καστράτων. Οι Γάλλοι δεν εκτιμούν όμως τους καστράτους. Ήταν 

ικανοποιημένοι με τον δικό τους “Haute contre”, το Γάλλο φαλσετίστα. Η 

διαφορά του Γάλλου “altus” από τον αλλόγλωσσο συνάδελφό του με την ίδια 

φωνητική έκταση έγκειται στο ότι «ο Γάλλος altus, τραγουδά με στήθος 

(modal) και κοιτά περιστασιακά προς τα πάνω, ενώ οι υπόλοιποι alti 

τραγουδούν με φαλσέτο κοιτώντας πάντα προς τα κάτω».   
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 Ο Berard ήταν γνωστός ως “Haute contre”. Είναι διανοητό, ότι είχε μια 

ελαφριά φωνή τενόρου με φαλσέτο μεγάλης έκτασης. Αυτός ο υψηλός τύπος 

ανδρικής φωνής συναντάται σε πολλές όπερες του Rameau, στις οποίες 

τραγούδησε ο Berard μεταξύ του 1727 και 1743 στην όπερα των Παρισιού, 

αφού οι όπερες αυτές απαιτούν από όλες τις φωνές μια πολύ ψηλή τεσιτούρα 

(περιοχή).  

 Από το 1745 ο Berard διδάσκει στο Ωδείο του Παρισιού και μετά από 

δέκα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, δημοσιεύει το 1755 το βιβλίο του “L’ art du 

chant” (Η τέχνη του τραγουδιού), στο οποίο περήφανα δηλώνει ότι «είναι μια 

ψυχολογική και ανατομική σπουδή της παραγωγής του τόνου».  

Ο Berard διαχωρίζει τους τόνους σε δύο κατηγορίες: Αρχοντικοί και 

μεγαλοπρεπείς τόνοι από τη μια, ελαφριοί, απαλοί και ευπρεπείς τόνοι από την 

άλλη.  

 

 Ο λάρυγγας. Ο Berard γνώριζε τα πειράματα του ιατρού A. Ferrein 

(1741), ο οποίος είδε πως κινούνται οι φωνητικές χορδές, αλλά βγάζει 

τα δικά του συμπεράσματα: «Για την παραγωγή ψηλών τόνων πρέπει ο 

τραγουδιστής να σηκώνει τον λάρυγγα, ενώ για τους χαμηλούς τόνους 

πρέπει να τον βυθίζει. Για να τραγουδήσει έξι τόνους ψηλότερα πρέπει 

να ανεβάσει τον λάρυγγά του έξι «βαθμούς», έξι σκαλοπάτια. Ένας 

τραγουδιστής, ο οποίος σπούδασε καλά πάνω στον μηχανισμό της 

φωνής, μπορεί να παράγει σκοτεινούς και λαμπερούς τόνους: για 

σκοτεινούς φέρνει τα χείλια προς τα εμπρός, για λαμπερούς τα τραβάει 

προς τα πίσω.  

 

   Τύποι φωνής. Ο τύπος φωνής εξαρτάται από το μήκος και το πάχος 

των φωνητικών χορδών.  

 

Η τεχνική του Berard ξεπεράστηκε τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τη σύγχρονη 

φωνητική τεχνική απαραίτητο για την παραγωγή των ψηλών τόνων είναι το 

ελαφρύ βύθισμα του λάρυγγα που επιτυγχάνεται με την αίσθηση του 

χασμουρητού. Κατά το βύθισμα του λάρυγγα ενεργοποιείται ο κρικοθυροειδής 

μυς (cricothyroid muscle)  ο οποίος εκτείνει και λεπταίνει τις φωνητικές χορδές 

για την παραγωγή των υψηλών τόνων. Αντίθετα ο φωνητικός μυς (vocalis 

muscle), που είναι απαραίτητος για τη στηθική φωνή, ατονεί (εικόνα 2). Το 

βύθισμα του λάρυγγα δίνει βάθος, ένταση, και θερμότητα στη φωνή.  
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Εικόνα 2: Ο φωνητικός μυς 

 

 

  

 

Δυο Γερμανοί του 17ου και 18ου αιώνα 

 

Η ανάπτυξη της όπερας στη Γερμανία ξεκινά αργά. Έτσι και τα πρώτα 

βιβλία της μεθοδικής του τραγουδιού εμφανίζονται σχετικά αργά – σε σχέση 

πάντα με τα ιταλικά βιβλία του 16ου και 17ου αιώνα.  

 

 

10. Johann Adam Hiller (1728-1804) 

 

 Ο Hiller είχε σαν παιδί μια πολύ ωραία φωνή σοπράνο και τραγουδούσε 

από τα δεκαοχτώ του χρόνια στη χορωδία του Σταυρού της Δρέσδης. Φυσικά 

παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν στα δεκαοχτώ του χρόνια τραγουδούσε 

ακόμα στη χορωδία ως σοπράνο ή αν είχε ήδη περάσει στη μεταφώνηση. Από 

μικρή ηλικία παίρνει μαθήματα φλάουτου, πιάνου και ενάριθμου μπάσου. Το 

1771 ίδρυσε μια σχολή τραγουδιού και το 1789 έγινε Κάντορας  στη περίφημη 

εκκλησία του Αγίου Θωμά της Λειψίας (εκεί όπου ήταν κάντορας ο J.S. Bach!).  
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 O Hiller συνέθεσε Singspiele, τα οποία αποτελούν αφετηρία για τη 

Γερμανική όπερα, γιατί όπως έλεγε ο ίδιος: «Ακόμα δεν έχουμε τραγουδιστό 

θέατρο».  

 Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά βιβλία του Hiller για τη μεθοδική του 

τραγουδιού, στα οποία προσπαθεί να αναπτύξει τις μεταφράσεις του Agricola 

από τον Tosi. Συγκεκριμένα προσθέτει: 

 

 Μια καλή φωνή πρέπει να είναι λαμπερή, καθαρή, ελαστική, σταθερή, 

ελαφριά, και να έχει μεγάλη έκταση.  

 Λαμπερή είναι η φωνή όταν ρέει ελεύθερα έξω από το στήθος. Το 

στόμα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ανοιχτό, τόσο ώστε να χωράει 

ένα μικρό δάχτυλο ανάμεσα στα δόντια. Η κάτω οδοντοστοιχία πρέπει 

να καλύπτεται κατά το ήμισυ από τα χείλια, ενώ η πάνω πρέπει να είναι 

ολοκληρωτικά ακάλυπτη.  

 Το πέρασμα από τη στηθική στην εγκεφαλική φωνή πρέπει να είναι 

διακριτικό και όχι κραυγαλέο. 

 Ο τραγουδιστής πρέπει να αποφεύγει κρυώματα, καπνούς, λιπαρά, 

πικάντικα, πολύ γλυκά και πολύ ξινά φαγητά.   

 Απαγορεύεται η παρεμβολή του συμφώνου “h” ανάμεσα στις 

κολορατούρες καθώς και του φωνηέντου “e” ανάμεσα σε δύο σύμφωνα 

(Φυσικά η τελευταία παρατήρηση ισχύει μόνο για το γερμανικό 

τραγούδι. Στο ιταλικό τραγούδι η πρακτική αυτή είναι διαδεδομένη). 

 Στους διφθόγγους (όπως “ei”, “au” κτλ.) το πρώτο φωνήεν πρέπει να 

είναι μακρύτερο από το δεύτερο.  

 

 

11. Peter von Winter (1745/55-1825) 

  

 Η «αργοπορημένη» γέννηση της γερμανικής όπερας προκάλεσε 

προβλήματα: Πως μπορούσε κανείς να συμβιβάσει τον έμπιστο ιταλικό τρόπο 

τραγουδιού με τη γερμανική γλώσσα; O Hiller δεν είχε εντοπίσει το πρόβλημα 

αυτό. Ο Peter von Winter όμως ασχολήθηκε εντατικά και δημοσίευσε το 1824 

την «άρτια σχολή τραγουδιού», η οποία δίνει βαρύτητα στη σωστή εκφορά 

των γερμανικών φωνηέντων και όχι αυτών της ιταλικής γλώσσας.  

 Ο Winter έμεινε γνωστός όχι ως τραγουδιστής αλλά ως διευθυντής 

ορχήστρας και συνθέτης γερμανικών “Singspiele”. Το δημοσίευμα του Winter 

παίζει για τη γερμανική τραγουδιστική εκπαίδευση τον ρόλο του οδηγού, ως 
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προς τη χρήση των διαφορετικών γλωσσών στο τραγούδι, κάτι που δεν ήταν 

μόνο αναγκαίο στην όπερα, αλλά και για την τότε σε άνθηση τέχνη του 

τραγουδιού (Liedkunst).  

Ο Peter von Winter συμβουλεύει την εξάσκηση όχι αποκλειστικά και 

μόνο των φωνηέντων αλλά και του κειμένου. Απώτερα συνιστά την άσκηση 

γρήγορων περασμάτων καθώς και διαστημάτων μεγάλης απόστασης.  

Ο Winter ναι μεν γράφει την πρώτη γερμανική μέθοδο τραγουδιού, 

δίνει όμως πολύ νωρίς δύσκολες ασκήσεις για τον αρχάριο τραγουδιστή (όπως 

σημειώνει και o Fischer-Dietrich Dieskau). Είναι όμως πεπεισμένος ότι η 

γλωσσική εκπαίδευση είναι σημαντικότατη για τον τραγουδιστή.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

Φωνητική τεχνική την εποχή του Μότσαρτ 

 

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω παιδαγωγούς ενημερωνόμαστε εν 

μέρει για την πρακτική και τεχνική του τραγουδιού μέχρι την εποχή του 

Μότσαρτ. Πλήρως ενημερωμένοι όμως θα είμαστε αφού εξετάσουμε τον 

τρόπο τραγουδιού των ίδιων τραγουδιστών-τενόρων του Μότσαρτ μέσα από 

τις βιογραφίες τους, τον τρόπο σύνθεσης των αριών ανάλογα με τους  

τραγουδιστές του αλλά και τις απόψεις και γούστο του ίδιου του Μότσαρτ για 

το τραγούδι. Το τελευταίο το εξακριβώνουμε ρίχνοντας μια ματιά στις πηγές 

από τα γράμματα του Μότσαρτ προς τον πατέρα και την αδελφή του καθώς 

και από τις ίδιες τις σημειώσεις από τα αυτόγραφα του.  

Η πρώτη πηγή είναι από το ταξίδι του Μότσαρτ με τον πατέρα του Leopold 

στην Ιταλία. Στις 20 Ιανουαρίου 1770, οι δύο ταξιδιώτες έφτασαν στην 

Cremona, όπου έμειναν τρεις μέρες, πριν ξεκινήσουν για το Μιλάνο. Εκεί τους 

δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση της όπερας του 

Valentini “La Clemenza di Tito” και να θαυμάσουν την ορχήστρα του λυρικού 

θεάτρου, που αποτελούσαν 21 άριστοι μουσικοί. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 

όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν εξαίρετα όργανα, κατασκευασμένα 

από τον Stradivarius, τον Guarneri del Gesù και τον Bergonzi, πράγμα που 

τράβηξε την προσοχή του παιδιού. Πράγματι, μόλις έφτασαν στο Μιλάνο, ο 

Wolfgang έγραψε στην αδερφή του, αραδιάζοντας τις εντυπώσεις από την 
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Padova και την Cremona. Η επιστολή αυτή σώθηκε και περιέχει μερικά 

διαφωτιστικά στοιχεία όσον αφορά την αισθητική και τις προτιμήσεις του 

Μότσαρτ για το τραγούδι που παραθέτω εδώ: 

  

«Μιλάνο, 26 Ιανουαρίου 1770 

…Η παράσταση της όπερας ήταν πολύ πετυχημένη. Παρουσίασαν τον 

“Demetrio” (βασισμένη στο λιμπρέτο του Pietro Metastasio και σε μουσική 

Johann Adolph Hasse). Η prima donna τραγούδησε καλά αλλά πολύ αδύνατα, 

σε σημείο ώστε αν δεν την έβλεπες στη σκηνή και την άκουγες μόνο να 

τραγουδάει θα μπορούσες να σκεφτείς ότι στην πραγματικότητα δεν 

τραγουδάει αυτή αφού δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα της…Αλλά αυτό δεν 

είναι καινούριο για μας! Η δεύτερη τραγουδίστρια μοιάζει με γρεναδιέρο, έχει 

βροντώδη φωνή και πραγματικά δεν τραγουδάει καθόλου άσχημα, αν 

μάλιστα λάβει κανείς υπόψη ότι είναι ο πρώτος της ρόλος. Ο πρωταγωνιστής 

τραγουδάει πολύ καλά αλλά δεν έχει ομοιογένεια στη φωνή του. Ονομάζεται 

Caselli. Ο δεύτερος τραγουδιστής είναι πια γέρος και δε μου αρέσει καθόλου. 

Λέγεται […], τενόρος είναι. Ένας άλλος τραγουδιστής ονομάζεται Uttini, δεν 

τραγουδάει άσχημα, αλλά βαριά όπως συμβαίνει με όλους τους Ιταλούς 

τενόρους […] Στην Κρεμόνα η ορχήστρα ήταν καλή και ο πρώτος βιολιστής 

ονομάζεται Spagnoletto. Η prima donna δεν είναι κακή αλλά αρκετά 

γερασμένη, νομίζω μάλιστα και άσκημη. Είναι καλύτερη στο παίξιμο πάνω 

στη σκηνή παρά στο τραγούδι. Η όπερα που είδαμε έχει τον τίτλο “La 

Clemenza di Tito”…Για το Μιλάνο δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα, 

γιατί μέχρι σήμερα δεν πήγαμε στην όπερα, αλλά ακούσαμε να λέγεται ότι το 

έργο που παρουσιάζει δεν έχει καμιά επιτυχία. Ο πρωταγωνιστής τραγουδάει 

καλά και έχει ωραία και ομοιογενή φωνή. Τον ακούσαμε στην εκκλησία. Η 

κυρία “Piccinelli” από το Παρίσι, η οποία τραγούδησε στη συναυλία μας, παίζει 

στην όπερα αυτή. Η όπερα ονομάζεται “Didone Abbandonata”. Η όπερα αυτή 

θα κατέβει γρήγορα και ο κύριος Piccinni ετοιμάζει μια καινούρια με τίτλο 

“Cesare in Egitto”…Αντίο, φίλησε από μέρους μου χίλιες φορές το χέρι της 

μαμάς. 

 Παραμένω μέχρι θανάτου ο πιστός αδερφός σου.»13 

 

 Η επιστολή αυτή περιέχει μερικά διαφωτιστικά στοιχεία για το πώς 

αντιλαμβανόταν  ο Μότσαρτ το «ιδανικό» τραγούδι. Για τη δεύτερη 

                                                 
13 Σαραντάκος, Νίκος. (1991). Wolfgang Amadeus Mozart, Αλληλογραφία. Αθήνα: Ερατώ. Σελ. 

29-31.  
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τραγουδίστρια (seconda donna) του “Demetrio” επισημαίνει ότι έχει βροντώδη 

φωνή. Στην προκειμένη περίπτωση ο χαρακτηρισμός αυτός μάλλον θετικός 

μπορεί να θεωρηθεί αφού αργότερα προσθέτει ότι η τραγουδίστρια δεν 

τραγουδά καθόλου άσχημα. Συνεπώς αυτό που τον ενόχλησε είναι 

περισσότερο η εξωτερική της εμφάνιση και όχι η φωνή της. Ο Μότσαρτ 

λοιπόν εντυπωσιάστηκε από την βροντώδη φωνή της τραγουδίστριας. 

Μπορούμε ίσως να ισχυριστούμε την ελαφρά του προτίμηση στις δυνατές ή 

μεγάλες φωνές.  

 Για τον πρωταγωνιστή (primo uomo) σημειώνει ότι έχει πολύ καλή και 

ομοιογενή φωνή. Τον ίδιο χαρακτηρισμό προσδίδει και στον πρωταγωνιστή 

της “La Clemenza di Tito” στην Κρεμόνα. Η προτίμηση του Μότσαρτ για τις 

ομοιογενείς φωνές συμβαδίζει με τις άποψη του παιδαγωγού τραγουδιού 

Johann Adam Hiller ο οποίος έζησε σχεδόν την ίδια εποχή με το Μότσαρτ. 

Πως όμως αντιλαμβανόμαστε την ομοιογένεια σε μια φωνή; Η ομοιογένεια 

είναι η διατήρηση του ίδιου χρώματος και ποιότητας της φωνής από τους 

χαμηλούς στου υψηλούς τόνους με διακριτικό πέρασμα από τη στηθική στην 

εγκεφαλική φωνή. Ο Μότσαρτ και ιδιαίτερα στις άριες του τενόρου απαιτεί 

απόλυτη ομοιογένεια από τη φωνή καθότι η φωνητική γραμμή κινείται σχεδόν 

πάντα γύρω από το passagio (πέρασμα από την στηθική στην εγκεφαλική 

φωνή). Η τεχνική της μίξης (Mischung), δηλαδή το σταδιακό πέρασμα από το 

ένα ρετζίστρο στο άλλο είναι η λύση όπως σημείωσα παραπάνω σύμφωνα με 

την προσωπική μου εμπειρία.  

 Η τρίτη παρατήρηση του Μότσαρτ αφορά τον δεύτερο τραγουδιστή 

(secondo uomo). Τον χαρακτηρίζει «γέρο». Γερασμένη χαρακτηρίζει και την 

prima donna της “La Clemenza di Tito” .  Διαπιστώνουμε ίσως την προτίμηση 

του Μότσαρτ στις νεανικές και φρέσκες φωνές; Ποια να είναι ίσως τα 

χαρακτηριστικά μιας γέρικης φωνής που απωθεί τόσο πολύ τον Μότσαρτ; 

Οι γερασμένες φωνές πάσχουν συνήθως από υπερβολικό μπαλάρισμα 

(La voce balla). Οι φωνητικές χορδές σφίγγουν με το πέρασμα των χρόνων. 

Το κλείσιμο των άκρων των φωνητικών χορδών είναι τόσο σφικτό με 

αποτέλεσμα η φωνή να αποκτά ένα δυσάρεστο αργό βιμπράτο σε τέτοιο 

σημείο που καθίσταται πλέον αδύνατος ο καθορισμός του τονικού ύψους. 

Άλλες πάλι είναι σκληρές και δύσκαμπτες με δυσχέρεια στην εκτέλεση των 

γρήγορων περασμάτων και κολορατούρων. Πολλές φωνές πάλι στερούνται 

δύναμης και καθαρότητας λόγω της δυσλειτουργίας του διαφράγματος.  

 Για τον Ιταλό τενόρο Uttini καταγράφει ότι ναι μεν τραγουδάει καλά 

αλλά πολύ βαριά. Πως αντιλαμβάνεται ο «Γερμανό-αναθρεμμένος» Μότσαρτ 
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το βαρύ τραγούδι; Για πολλούς Γερμανούς η χρησιμοποίηση της στηθικής 

φωνής (voce di petto) για τα ψηλά περάσματα δεν ηχεί εκλεπτυσμένα και 

ευπρεπώς. Ακόμα και σήμερα οι Γερμανοί παιδαγωγοί τραγουδιού 

αποστρέφονται της ιταλικής αυτής τακτικής συνιστώντας τη χρήση της 

εγκεφαλική φωνής. Η κεφαλική αντήχηση (Kopfstimme) δίνει απαλότητα, 

θερμότητα στη φωνή και βοηθά στην ευκαμψία (flexibilität)  και ελαφρότητα 

(leichtigkeit),  ιδανική για τις κολορατούρες του Μότσαρτ. Η λέξη «ελαφρά» 

(leicht) είναι η πρώτη που θα ακούσει κανείς από έναν Γερμανό δάσκαλο 

τραγουδιού.  

Η χρήση της εγκεφαλικής φωνής και του falsetto είναι μια πρακτική που 

ασκείται ακόμα και στην ομιλία της γερμανικής γλώσσας. Στην αγορά, στα 

εστιατόρια και μαγαζιά και έξω στο δρόμο οι Γερμανοί χρησιμοποιούν κατά 

κόρον την λεγόμενη «ψεύτικη φωνή». Ενδεικτικά αναφέρω τις λέξεις “Hallo, 

ach so, tschüss” (Γειά σας, α έτσι!, αντίο). Η τακτική αυτή είναι παντελώς 

άγνωστη για μας τους μεσόγειους Έλληνες, Ισπανούς και Ιταλούς που 

χαιρετούμε και φωνάζουμε όσο ψηλότερα γίνεται χρησιμοποιώντας τη στηθική 

μας φωνή (voce di petto)! 

 Οι παραπάνω ενδείξεις και κριτική λοιπόν του Μότσαρτ για τις 

αντιλήψεις του περί  τραγουδιού δείχνουν ξεκάθαρα τις αξιώσεις που έθετε 

στους τραγουδιστές του. Ο Μότσαρτ ήταν γνώστης των σχολών τραγουδιού 

της εποχής του και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των αποφοίτων 

από αυτές. Έτσι για παράδειγμα, ναι μεν ο τενόρος Raaff τραγουδούσε ωραία, 

απαλά, ελαφρά και λυρικά, είχε πολύ καλή στηθική φωνή (voce di petto) 

εξαιρετικά μακρά αναπνοή, τραγουδούσε όμως πάντα cantabile, και με 

υπερβολικό πάθος και στόμφο.  

Ο Μότσαρτ κριτίκαρε επίσης την προτίμηση του τενόρου του Salzburg 

Joseph Meissner για το τεχνητό βιμπράτο: 

  

“Ο Meissner έχει όπως γνωρίζετε την άσχημη συνήθεια να κάνει τη 

φωνή του επιμελώς να τρέμει πάνω στα τέταρτα και μάλιστα πολύ συχνά 

ακόμα και στα όγδοα, σε σημείο που δεν μπορώ να το αντέξω. Αυτό καταντά 

αηδιαστικό και εντελώς ενάντια στη φύση της φωνής. Η ανθρώπινη φωνή έχει 

ήδη ένα φυσικό τρέμολο, αλλά τόσο, ως ένα βαθμό που είναι ωραίο 

ακουστικά και αισθητικά. Αυτή είναι η φύση της φωνής”14   

 

                                                 
14 Eisen, Cliff & Keefe, Simon P. (2006). The Cambridge Mozart Encyclopedia. Cambridge 

University Press. Σελ. 284. 
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Ουσιαστικά ο Μότσαρτ αποστρεφόταν της τεχνικής του κανονικού και 

τακτικού βιμπράτο, χαρακτηριστικό του ρομαντισμού. Από μια άλλη σημείωση 

του Μότσαρτ σε γράμμα προς τον πατέρα του καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι ο ίδιος επιθυμούσε από τα οπερατικά του σύνολα το “cantar recitando”15 

(αφηγηματικό τραγούδι), ένα ομιλητικό τραγούδι που βασιζόταν στην 

καθαρότητα και ευκρίνεια των λέξεων και του κειμένου. Με όλες αυτές τις 

αξιώσεις επεδίωκε ο Μότσαρτ την τελειότητα, χωρίς όμως να παραβλέπει τις 

καλλιτεχνικές δυνατότητες των τραγουδιστών του.  

 Για να κατανοήσει κανείς τη φωνητική τεχνική των τενόρων της εποχής 

του Μότσαρτ, πρέπει να γνωρίσει μερικά πράγματα για τους καστράτους. Οι 

τραγουδιστές αυτοί δραστηριοποιήθηκαν γενικά μέχρι το 1800, όμως στα 

έργα του Μότσαρτ μέχρι το 1781 και ειδικότερα μέχρι της 

συμπεριλαμβανομένης όπερας “Idomeneo”, στην οποία χρησιμοποιεί ως 

πρωταγωνιστή αντί για καστράτο, έναν τενόρο, τον Anton Raaff όπως θα 

δούμε παρακάτω. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στην ιστορία της όπερας. 

Θεωρείται η τελευταία όπερα του Μότσαρτ που γράφτηκε στο παλαιό στυλ 

της opera seria και ανοίγει το δρόμο για την εποχή Belcanto16.  

Είναι όμως η μουσική του Mότσαρτ Belcanto; Υπάρχουν μουσικολόγοι 

που είναι της άποψης ότι η λεγόμενη περίοδος του Belcanto – που ξεκίνησε με 

τους καστράτους γύρω στα 1640 - έληξε με την πτώση τους το 1780, και ότι 

οι μεγάλοι συνθέτες μετά τον Rossini στις αρχές του 19ου αιώνα όπως ο 

Donizetti και ο Bellini - καθώς και οι σύγχρονοί τους - δεν ήταν 

«Μπελκαντίστες»! Κατ’ επέκταση αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι Belcanto 

θεωρούνται μόνο τα έργα του Μότσαρτ μέχρι την όπερα “Idomeneo”. Τα έργα 

μετά από αυτή την όπερα δεν ερμηνεύονταν από καστράτους και επομένως 

δεν είναι Belcanto. Άλλοι θεωρητικοί της μουσικής υποστηρίζουν ότι η εποχή 

του Belcanto αρχίζει μετά τον Verdi και κορυφώνεται με τα δραματικά έργα 

                                                 
15 Eisen, Cliff & Keefe, Simon P. (2006). The Cambridge Mozart Encyclopedia. Σελ. 371.  
16 Belcanto, μεταφρασμένα: «Ωραίο τραγούδι». Χρησιμοποιείται σήμερα συχνά ως συνώνυμο 

για μια ωραία φωνή ή σαν χαρακτηρισμό για την ιταλική ρομαντική όπερα. Πραγματικά με τον 

όρο Belcanto εννοούμε μια σχετικά ακριβή φάση της ιστορίας της όπερας, η οποία αρχίζει 

περίπου το 1700 και ολοκληρώνεται με τα έργα του Rossini, Donizetti και Bellini. Οι συνθέτες 

αυτής της εποχής δίνουν ιδιαίτερη βάση στην περίτεχνη επεξεργασμένη γραμμή της φωνής 

και λιγότερο στην ενορχήστρωση των έργων τους, όπως έκαναν οι σύγχρονοί τους Verdi, 

Wagner και Puccini. Συγχρόνως με τον όρο Belcanto εννοούμε το περίτεχνο στυλ τραγουδιού 

που σχετίζεται με τις όπερες αυτές και που σημαίνει την βαθμιαία υποχώρηση των καστράτων 

από τα θέατρα.  
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του “Verismo17” των Puccini και Mascagni, ενώ ταυτόχρονα παραλείπουν 

εκτός των άλλων το μεγάλο δάσκαλο Wagner. Προσωπικά είμαι της άποψης 

ότι το «ωραίο τραγούδι», σημαντικό χαρακτηριστικό της ώριμης φωνητικής 

μουσικής του Μότσαρτ, ξεκινά χρονικά περίπου με την όπερα “Die Entführung 

aus dem Serail”  το 1872 με την εξύψωση της φωνής του τενόρου σε 

πρωταγωνιστική. Κορύφωση του Belcanto (στον Μότσαρτ) αποτελούν οι τρεις 

opere buffe: «Le Nozze di Figaro», «Don Giovanni» και «Cosi fan Tutte», 

πρόδρομοι των Belcanto-έργων του Paisiello, Cimarosa και Rossini. Για πρώτη 

φορά στην ιστορία της φωνητικής μουσικής γίνεται λόγος για “Messa di Voce”, 

“Voce di Testa”, “mezza voce” και “voce mista”, τυπικά χαρακτηριστικά του 

«ωραίου τραγουδιού». 

Το τραγούδι του ώριμου Μότσαρτ χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από 

τέσσερα στοιχεία: 

 

 Καθαρότητα του τόνου. 

 Κανονική (σύμμετρη) ροή του Legato. 

 Υψηλή δυναμική ευελιξία (messa di voce) 

 Φωνητική ευκινησία για την εκτέλεση στολιδιών (τρίλιες, 

κολορατούρες, σκάλες) 

 

Αυτό το αισθητικό concept (σχέδιο) απαιτούσε από τον τραγουδιστή μια 

υπερβολικά θεμελιωμένη και άριστη τεχνική τραγουδιού και κατά συνέπεια 

τέλεια κυριαρχία της φωνής και της τέχνης του αυτοσχεδιασμού, που 

αποκτώνται μόνο με πολύχρονη εκπαίδευση και σπουδή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ο όρος προέρχεται από την ιταλική γλώσσα και σημαίνει ρεαλισμός. Ο Verismo 

εμφανίστηκε τα τέλη του 19ου αιώνα στην Ιταλία και  χρησιμοποιούσε για τα μελοδράματα 

θέματα παρμένα από τον καθημερινό βίο. Ξεκίνησε σαν αντίδραση προς τις μέχρι τότε 

παραδοσιακές όπερες, οι οποίες  αντλούσαν τα θέματά τους κυρίως από τη ζωή των ευγενών 

κι ασχολούνταν μόνο με τη προβολή του ωραίου.  
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

Από τους Καστράτους στην εποχή των Τενόρων  

 

 

 

 Σύμφωνα με την άποψη της Αnk Reinders, οι καστράτοι ήρθαν στην 

Δυτική Ευρώπη πολύ πιθανόν γύρω στα 1600 από τα κράτη της κοντινής 

Ανατολής και συγκεκριμένα από το Βυζάντιο και την Ελλάδα, όπου 

τραγουδούσαν τόσο στις αυλές όσο και στις λειτουργίες της εκκλησίας. Η 

Ελλάδα κατά τον 16ο αιώνα και νωρίτερα βρισκόταν εν μέρει υπό Οθωμανική  

(κυρίως η ηπειρωτική Ελλάδα) και Ενετική κατοχή (Κυκλάδες, Κρήτη, 

Επτάνησα) και επομένως – κατά την άποψή μου – είναι πολύ πιθανόν οι 

καστράτοι να προορίζονταν για την τέρψη και ψυχαγωγία στις Αυλές 

Οθωμανών ηγεμόνων ή πλούσιων Βενετών και Γενοβέζων ευγενών. Στην 

εκκλησία και συγκεκριμένα στην ορθόδοξη εκκλησία το βρίσκω κάπως απίθανο 

να τραγουδούσαν, λόγω της ιδιομορφίας της Βυζαντινής μουσικής ως καθαρά 

μονοφωνικής και με τη φωνή του Βαρυτόνου να κυριαρχεί. Δεν αποκλείω 

όμως την ερμηνεία τους στις πολυφωνικές χορωδίες των καθολικών 

αρχιεπισκοπών της Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρόδου και επισκοπών Σύρου, Νάξου 

και Χίου. Η εμφάνισή τους στη Δύση ήταν κάτι νέο και πρωτόγνωρο, παρόλο 

που ο τύπος της φωνής αυτής προϋπήρχε. Δεν μας είναι γνωστό όμως πότε 

ξεκίνησε στην Ανατολή η τακτική του ευνουχισμού για τη διατήρηση της 

υψηλής φωνής των παιδιών.  

 Αρχικά οι καστράτοι εμφανίζονται στη δυτική Ευρώπη ήδη πριν από το 

1600, στο Βατικανό και σε μερικές πριγκηπικές αυλές της Ιταλίας. Από την 
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Ιταλία διαδοθήκαν και επεκτάθηκαν σε όλο το πλάτος της Δυτικής Ευρώπης. 

Στην Αυλή του Δούκα του Μονάχου – όπου διεύθυνε ο Orlando di Lasso – 

βρίσκονταν την εποχή αυτή έξι καστράτοι και μάλιστα πριν το 1600. Με την 

πάροδο των χρόνων και μεταξύ του 1640 και 1780 κυριάρχησαν σε όλες τις 

σκηνές όπερας. Η φωνή των ευνουχισμένων αντρών ανταποκρινόταν ενός 

ιδανικού, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Johann Joachim Quantz:  

 

 «...Από έναν καλό τραγουδιστή απαιτείται να διαθέτει καλή, καθαρή και 

διαυγή φωνή σε όλη την έκταση της φωνής του…»18 

 

Στα πρώιμα φωνητικά έργα (μαδριγάλια και ιντερμέδια) που γεννήθηκαν στις 

αυλές της Φλωρεντίας και Νάπολης, οι γυναικείοι ρόλοι ερμηνεύονταν από 

γυναίκες τραγουδίστριες. Είναι γνωστό ότι γυναίκα και κόρη του Caccini 

τραγουδούσαν δίπλα του μέσα στην Αυλή των Μεδίκων στην Φλωρεντία. 

Καθώς όμως εμφανίστηκε το νέο φωνητικό και δραματικό είδος της Όπερας 

(των Peri, Cesti, Monteverdi και Caccini) εκτός των κλειστών τοιχών της 

Αυλής, απαγορεύτηκε από τις γυναίκες να τραγουδούν στη δημοσιότητα19. 

Έτσι χρειάστηκε να αντικατασταθούν οι ψηλές φωνές από καστράτους, τόσο 

στους γυναικείους όσο και στους αντρικούς ρόλους. Απόδειξη αποτελεί το 

γεγονός ότι στην όπερα “Orfeo” του Claudio Monteverdi ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος τραγουδήθηκε από έναν τενόρο, τον Francesco Rasi, ενώ ο κύριος 

ρόλος στην “L’ incoronazione di Poppea” σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα 

(1642) τραγουδήθηκε από έναν καστράτο, πιθανώς τον Giovanni Guadalberto 

Magli.  

 Ένας καστράτος έκανε το ντεπούτο του συνήθως μετά από μια πολύ 

επιμελή φωνητική και μουσική κατάρτιση στην ηλικία των 16 χρόνων περίπου 

σε έναν γυναικείο ρόλο ενώ αργότερα ανελισσόταν με ρόλους ηρωικούς. Η 

όπερα seria από τη στιγμή της γέννησής της έπλαθε Θεούς, ημίθεους, Βασιλείς 

και μυθολογικούς ήρωες, που ανταποκρίνονται στο αισθητικό γούστο του 

Barock. Γούστο εντελώς αντίθετο προς τη φυσικότητα και απλότητα της 

γυναικείας φωνής αλλά κατάλληλο για τις εξαιρετικά ψηλές και τεχνητές 

φωνές των καστράτων. Οι καστράτοι λοιπόν κυριάρχησαν μεταξύ 1640 και 

1800 σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές σκηνές όπερας και κατέλαβαν τη θέση 

εκείνη που στις πρώιμες όπερες κατείχε συνήθως ο τενόρος. Με αυτό τον 

                                                 
18 Quantz, Johann Joachim (1752). Versuch einerAnweisung die Flöte traversiere zu spielen. 

Johann Friedrich Voß: Berlin. Σελ. 12.  
19 Λόγω ενός παρερμηνευμένου αποσπάσματος της βίβλου: “Ut mulier taceat in ecclesia”. 
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τρόπο ο τενόρος κατέπεσε στα έργα του Händel σε μια λιγότερο σημαντική 

φωνητική κατηγορία, για να αναβιώσει αργότερα και πάλι με τα έργα του 

Μότσαρτ. Διάσημα ονόματα καστράτων που τραγούδησαν για τον  Händel 

είναι: Nicolino στην όπερα “Rinaldo” και Senesino στις όπερες “Radamisto”, 

“Ottone” και “Serse”. 

 

1. Ο ευνουχισμός 

 

Ευνουχισμός των παιδιών πριν από την εφηβεία, σημαίνει διακοπή του 

ανεφοδιασμού ανδρικών ορμονών, δηλαδή τεστοστερόνης, στα γεννητικά 

όργανα μέσω χειρουργικής επέμβασης. Αντιθέτως, η παραγωγή ορμονών 

ανάπτυξης δεν εμποδίζεται. Η ανάπτυξη βέβαια σε αυτήν την περίπτωση 

διαρκεί περισσότερο αφού δε λαμβάνει χώρα η φυσική διαδικασία της 

εφηβείας. Μάλιστα οι καστράτοι ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις 

μεγαλόσωμοι άνδρες, όπως δείχνουν ξεκάθαρα οι καρικατούρες. Το 

αποτέλεσμα του ευνουχισμού ήταν ότι δεν πραγματοποιούνταν η κανονική 

ανάπτυξη του λάρυγγα και έτσι δεν εμφανιζόταν καμία φωνητική αλλαγή 

(μεταφώνηση) όπως το σπάσιμο της φωνής, αφού ο λάρυγγας του παιδιού 

παρέμενε ο ίδιος. Με άλλα λόγια οι φωνητικές χορδές δεν επιμηκύνονταν. 

Αυτό φυσικά δε σημαίνει αποκλειστικά ότι η έκταση της φωνής έμενε κατά 

βάση η ίδια. Συνήθως έμενε ένα σημείο περάσματος (passagio) ανάμεσα στο 

ψηλό και το χαμηλό «ρετζίστρο20» της φωνής του καστράτου. Απόδειξη 

αποτελεί η ηχογράφηση του 1902 από τον τελευταίο καστράτο της ιστορίας 

(τραγουδιστής του Βατικανού), Alessandro Moreschi. Ο Moreschi ήταν ο 

καλύτερος τραγουδιστής της μικτής χορωδίας της Capella Sistina, αλλά 

μάλλον κακός τραγουδιστής όπερας. Όταν οι καστράτοι δεν είχαν καμία 

επιτυχία ως τραγουδιστές, η ψηλή φωνή ομιλίας ήταν το χαρακτηριστικό 

σημάδι του ευνουχισμού τους. 

 Ο μεγάλος παιδαγωγός Tosi, ο οποίος ενδιαφέρθηκε αποκλειστικά για 

την «ανδρική» φωνή σοπράνο, περιγράφει εμφατικά πως πρέπει να ενωθεί η 

στηθική με την εγκεφαλική φωνή. Η εξομοίωση των ρετζίστρων ήταν για τους 

καστράτους ένα ιδανικός στόχος και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα 

και ειδικά για τη φωνή του Τενόρου.  

                                                 
20 Προέρχεται από την αγγλική λέξη “register” και υποδηλώνει μια συγκεκριμένη περιοχή της 

φωνής με κάποιο χαρκτηριστικό ηχόχρωμα. Και σ’αυτήν την περίπτωση «ελληνοποιώ» τη 

λέξη δίνοντάς της πτώσεις.  
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Σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία στο χώρο της όπερας και 

γενικότερα του τραγουδιού, πρωταρχικό μου μέλημα ήταν ακριβώς αυτή η 

εξομάλυνση (εξομοίωση) των δύο διαφορετικών «ρετσίστρων» που είχα. 

Δηλαδή του στηθικού και της εγκεφαλικού. Κατείχα με άλλα λόγια μια 

λαμπερή και δυνατή στηθική φωνή που έφτανε περίπου έως το φα δίεση με 

σολ (f’-g’) και μια εγκεφαλική φωνή (και όχι falsetto, καθότι οι τενόροι σπάνια 

διαθέτουν καθαρό falsetto) που ξεκινούσε από το φα δίεση (f’) και έφτανε 

πολλές φορές ως το κόντρα φα και σoλ (f’’-g’’). Οι άκρες των φωνητικών 

χορδών αγγίζονταν πολύ σφιχτά στη χαμηλή και μεσαία περιοχή και σχεδόν 

καθόλου στην ψηλή περιοχή, παράγοντας υπερβολικό αέρα. Η εξομάλυνση 

των δύο ρεγκίστρων έγινε ομαλά και σταδιακά, με την τεχνική της μίξης 

(mischung). Προσθέτουμε δηλαδή κεφαλική αντίχηση στη μεσαία περιοχή της 

φωνητικής μας έκτασης. Με αυτό τον τρόπο οι φωνητικές χορδές δονούνται 

μόνο στις άκρες τους (randfunktion). Η μίξη αυτή είναι αναγκαία στο πέρασμα 

(passagio) για τον τενόρο που κινείται μεταξύ του ρε (d’) και του σολ (g’). 

Στον ελαφρύ τενόρο κινείται μεταξύ μι ύφεσης και λα ύφεσης και στον 

βαρύτερο μεταξύ ντο δίεσης και φα δίεσης. Το πέρασμα είναι δηλαδή κατά 

κανόνα μια 4η καθαρή. Χωρίς την τεχνική της μίξης είναι αδύνατη η ερμηνεία 

των αριών του τενόρου του Μότσαρτ, καθώς η μελωδική γραμμή κινείται 

συνεχώς μέσα στο passagio.  

Οι καστράτοι ήταν άριστοι δεξιοτέχνες τόσο ως προς την έκταση όσο 

και την ένταση της φωνής. Με το πέρασμα των χρόνων η φωνή τους ηχούσε 

όλο και πιο ώριμη. Η ιδιαιτερότητα της φωνής τους έγκειται στην υψηλή 

τεσιτούρα και στους χώρους αντήχησης (στήθος, λάρυγγας, στόμα) ενός 

ώριμου αντρικού σώματος. Επίσης ο συνδυασμός ενός μεγάλου και δυνατού 

ώριμου στήθους και ενός μικρού και υποαναπτυγμένου λάρυγγα παίζει 

σημαντικό ρόλο. Οι καστράτοι είχαν μεγάλο απόθεμα αναπνοής και 

κατανάλωναν λίγο από αυτό. Στο προαναφερόμενο βιβλίο του Tosi δεν γίνεται 

λόγος για την τεχνική της αναπνοής. Παρόλα αυτά δίνει συμβουλές για 

«αθόρυβη» εισπνοή και διακριτική αναπνοή στη μέση μιας λέξης. Θέματα που 

μέχρι και σήμερα δεν έχουν χάσει τη σημασία τους.  

Η μοναδική προαναφερθείσα ηχογράφηση ηχεί βέβαια απαίσια στα 

αυτιά του σύγχρονου ακροατή. Αν όμως ακούσουμε προσεκτικά, 

ανακαλύπτουμε μερικούς κρυστάλλινους ψηλούς τόνους, οι οποίοι μαρτυρούν 

πολλά για την φωνητική ποιότητα των διασημότερων καστράτων.  
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2. Οι καστράτοι στις πρώιμες όπερες του Μότσαρτ 

 

Ο Μότσαρτ έγραφε αρχικά μόνο στο ιταλικό στυλ της όπερα seria. Η φωνή 

και το στυλ των καστράτων της εποχής του τον επηρέασαν σημαντικά. Το 

1769, κατά τη διάρκεια του δεύτερού του ταξιδιού, γνώρισε στην Ιταλία 

πολλούς γνωστούς τραγουδιστές μεταξύ των οποίων την σοπράνο Agujari, 

που τραγουδούσε μέχρι το δεύτερο κόντρα ντο (c’’’’), και τους καστράτους 

Aprile και Rauzzini21. Αλλά και στο Λονδίνο ο νεαρός Μότσαρτ ήρθε σε επαφή 

και με το γερασμένο θρύλο Farinelli, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί 

του για την τοποθέτηση των τραγουδιστών της όπερα seria πάνω στη σκηνή: 

Ο “primo uomo” μπροστά και δεξιά, η “prima donna” μπροστά και αριστερά, 

και ένα βήμα πίσω από τους βασικούς τραγουδιστές στέκονται οι ερμηνευτές 

των μικρότερων ρόλων. Μέχρι και ο αριθμός των αριών για κάθε τραγουδιστή 

ήταν σταθερά καθορισμένος. Ο πρωταγωνιστής είχε το δικαίωμα να 

τραγουδήσει πέντε άριες ενώ οι υπόλοιποι τραγουδιστές μεσαίων ρόλων δύο 

με τρεις.  

 Ο νεαρός συνθέτης δε χρησιμοποίησε στα πρώτα του έργα κανέναν 

καστράτο, απλά και μόνο γιατί εκείνην την εποχή δεν υπήρχαν διαθέσιμοι 

καστράτοι στην πατρίδα του. Το 1777 όμως, μετακόμισε στο Salzburg ένας 

καστράτος με το όνομα Francesco Ceccarelli και έμεινε τραγουδώντας εκεί 

δέκα χρόνια. Ο νεαρός Μότσαρτ έγραψε για αυτόν μερικές άριες (KV 347 “A 

questo seno”, 1781), παρόλο που δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα την τέχνη του 

συγκεκριμένου τραγουδιστή. Το πρώτο σκηνικό-δραματικό έργο του Μότσαρτ 

ήταν το γραμμένο στη λατινική γλώσσα “Apollo et Hyacintus” (1767) και όχι 

το “Bastien und Bastienne”  (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1768), όπως πολύς 

κόσμος πιστεύει. Το ίδιο πίστευα και εγώ σχεδόν μέχρι και το ξεκίνημα της 

διατριβής αυτής. Μια καλύτερη ματιά όμως στη βιβλιογραφία και σε 

συγγράματα π.χ. του Rudolph Angermüller το 1988 ή του Charles Osborne το 

1991 με τον κατάλογο όλων των δραματικών έργων του Μότσαρτ, αρκεί για 

να συμπεράνουμε ότι η πρώτη όπερα του συνθέτη είναι η “Apollo et 

Hyacintus” του 1767. Μεταξύ των δύο αυτών έργων ο Μότσαρτ έγραψε 

ακόμα ένα άλλο κωμικό δράμα (drama giocoso) στο οποίο χρησιμοποίησε ένα 

κείμενο του Goldoni: “La finta semplice” (Μάιος 1768 ή 1769), αυτή τη φορά 

στην ιταλική γλώσσα. Τα παραπάνω έργα μαρτυρούν ότι ο Μότσαρτ ήδη στην 

ηλικία των 12 και 13 χρόνων κατείχε άπταιστα την λατινική και ιταλική 

                                                 
21 Ο Rauzzini μετά τα τριάντα του εγκαταστάθηκε στην Αγγλία όπου και έγινε αγαπητός 

δάσκαλος τραγουδιού.  
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γλώσσα. Και επειδή στις γερμανικές Αυλές του 18ου αιώνα η επίσημη-αυλική 

γλώσσα ήταν η γαλλική, αλλά και σύμφωνα με τα γράμματα του Μότσαρτ 

προς την ξαδέρφη22 του (1777-1781) τα οποία ήταν στη γαλλική, γνωρίζουμε 

ότι ο Μότσαρτ κατείχε και αυτή τη γλώσσα. Με το εξαιρετικό μουσικό του 

ταλέντο και την απόλυτη του ακοή, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ήταν για 

τον Μότσαρτ απλή υπόθεση. 

 Ο “Apollo et Hyacinthus” είναι μια μικρή όπερα που συνετέθη για ένα 

γυμνάσιο στο Salzburg και πρωτοπαρουσιάστηκε στην αίθουσα πανεπιστημίου 

της πόλης. Οι ρόλοι τραγουδήθηκαν – εκτός από την πατρική φιγούρα του 

Oebalus, που ερμήνευσε ένας νεαρός τενόρος – από παιδικές φωνές. 

Ειδικότερα ένας Alto τραγούδησε τον Θεό Απόλλων. Με αυτόν τον ρόλο 

εμφανίζονται σταδιακά οι καστράτοι-alto, που θα τραγουδήσουν αργότερα για 

τον Μότσαρτ.  

Τον ρόλο του Υάκινθου τραγούδησε μια φωνή soprano. Ο Zephyrus, θεός του 

ανέμου, γράφτηκε επίσης για μια φωνή alto23.  

Ο Μότσαρτ ακολούθησε πιστά τις θεατρικές συμβάσεις της όπερα seria, που 

έδωσε το ρόλο της νεαρής κοπέλας Melia σε μια ελαφριά σοπράνο, η οποία 

ήταν σε θέση να τραγουδήσει το ψηλό σι (h’’) στην άρια “Laetari” αλλά και να 

προσθέσει πιθανώς ένα κόντρα ρε (d’’’) στην cadenza: 

 

 
Παρ. 1. Apollo et Hyacinthus, No.4 Aria Melia, μέτρα 103-108 

 

Η όπερα “Apollo et Hyacinthus”, KV 38 (1767) ανήκει μαζί με την όπερα buffa 

“La finta semplice” (1768) στο γκρουπ των πρώιμων δραματικών έργων που 

έγραψε ο Μότσαρτ ακόμα υπό την καθοδήγηση του πατέρα του. Η πρώτη 

παρουσιάστηκε από παιδιά και η δεύτερη από επαγγελματίες τραγουδιστές 

που διέμεναν στο Salzburg. Όλοι οι συντελεστές ήταν γερμανόφωνοι.  

 Στις δύο επόμενες όπερες, “Mitridate, Re di Ponto”, KV 87 (1770) και 

“Ascanio in Alba”, KV 111 (1771) οι οποίες πρωτοπαρουσιάστηκαν στο 

Μιλάνο, ο Μότσαρτ πρόσθεσε για πρώτη φορά πλάι στους τενόρους και τις 

soprano, τους καστράτους. Αυτό δεν αποτελούσε καινοτομία στο Μιλάνο, 

αφού εκεί την εποχή αυτή οι καστράτοι τραγουδούσαν σχεδόν σε κάθε 

θέατρο. Ο Μότσαρτ ήταν τότε 14 με 15 χρόνων και γεμάτος ενθουσιασμό για 

                                                 
22 Maria Anna Thekla Mozart ή “Bäsle” (μικρή ξαδέρφη).  
23 Παρατηρούμε  ότι η μεσαία γυναικεία φωνή της mezzo soprano ήταν ακόμα άγνωστη.  
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αυτούς του επιδέξιους μουσικούς. Για τον ρόλο του Ascanio, έναν βαθύ ρόλο 

καστράτου, κάλεσε τον παλαιό του φίλο Manzuoli από το Λονδίνο. Για τους 

δυο γιούς του βασιλιά Μιθριδάτη κάλεσε έναν σοπράνο και έναν alto 

καστράτο, τους Sartorino και Cicognani αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της 

νεότητας του Μότσαρτ, οι φωνές που πρωταγωνιστούσαν στα ευρωπαϊκά 

θέατρα ήταν οι καστράτοι. Έτσι εξηγείται λοιπόν το γεγονός ότι στις πρώιμες 

όπερες του Μότσαρτ κυριαρχούν οι ψηλές ανδρικές και γυναικείες φωνές (και 

όχι οι mezzi και μπάσοι).  

 

3. Οι Καστράτοι τραγουδούν ψηλά και χαμηλά 

 

 Στη δεκαετία του ΄70 ο Μότσαρτ έγραψε το Μοτέτο Exultate, Jubilate 

για τη φωνή της σοπράνο, και μάλιστα για έναν καστράτο, τον Venanzio 

Rauzzini, ο οποίος τραγούδησε ήδη το 1772 τον δεξιοτεχνικό ρόλο του Cecilio 

από τον Lucio Silla (Ο Μότσαρτ ήταν τότε 16 ετών). Τόσο το μοτέτο όσο και 

ο ρόλος του Cecilio είναι γραμμένα σε μία εξαιρετικά ψηλή τεσιτούρα και 

απαιτούν τέλεια κυριαρχία της κολορατούρας. Με τον ρόλο του  Cecilio 

καθορίζεται ξεκάθαρα η φωνή του καστράτου Rauzzini. Φωνή προικισμένη με 

πολύ ψηλές νότες και άρτια τεχνικά για την εκτέλεση των δεξιοτεχνικών 

περασμάτων. 

 

Εικόνα 3: Ο καστράτος Venanzio Rauzzini 
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Ένας άλλος διάσημος καστράτος, ο Adamo Solzi στο ρόλο του Fauno στην 

όπερα του Μότσαρτ “Ascanio in Alba”, τραγουδάει μετά από πολλά ψηλά ρε 

(d’’’) και ένα πλήθος από κόντρα ντο (c’’’) και ένα μι ύφεση (es’’’) το οποίο 

είναι γραμμένο μέσα σε μια legato κολορατούρα. 

 

 

 

Παρ. 2. Ascanio in Alba, αρ. 21 άρια Fauno, μέτρα 111-119 

 

Αντιθέτως, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Ascanio τραγουδάει σε μια περιοχή 

alto, την οποία θεωρώ αρκετά χαμηλή για έναν καστράτο. Πολλές φορές η 

φωνητική γραφή είναι κάτω από το πεντάγραμμο. 

 

 

 
Παρ. 3. Ascanio in Alba, αρ. 5 άρια Ascanio, μέτρα 21-31 

 

Με το παραπάνω παράδειγμα ανατρέπεται ο θρύλος ότι οι καστράτοι είχανε 

μόνο ψηλές φωνές. Η τεσιτούρα της Alto για τον πρωταγωνιστή Ascanio 

αποτελεί πραγματικά εξαίρεση (αν όχι καινοτομία) σε μια εποχή, στην οποία ο 

ήρωας, ο βασιλιάς ή ο αρχιπολεμιστής έπρεπε να διαθέτει αποκλειστικά και 

μόνο ψηλή φωνή. Βέβαια στη μουσική πριν από τον Μότσαρτ, εμφανίζονται 

στα έργα του Haendel τόσο ψηλές όσο και χαμηλές φωνές καστράτων, δίπλα 

στις ψηλές γυναικείες φωνές. Η χαμηλή γυναικεία φωνή ήταν αρκετά σπάνια 

για την εποχή. Για τη διεθνή Alto Vittoria Tesi αναφέρεται στο άρθρο της Ank 

Reinders στο περιοδικό ‘Humana” της ένωσης των γερμανών παιδαγωγών 

τραγουδιού το 2007, ότι τραγουδούσε σαν άντρας24. Μάλλον τραγουδούσε 

                                                 
24 Reinders, Ank. (Februar 2007). Vox humana, Jahrgang 2, Heft 3. Kastraten, Tenöre, 

Soprane – und Mozarts eigene Stimme – Teil 2. Bundesverband Deutscher 

Gesangspädagogen. 
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χρησιμοποιώντας το φωνητικό εκείνο ρεγκίστρο που οι Ιταλοί ονομάζουν 

“voce di petto” (στηθική φωνή).  

 

 

4. Μια σύγκριση μεταξύ ψηλών τόνων των καστράτων και 

ρεγκίστρου φαλσέτου του τενόρου     

       

 Ψάχνοντας την ταυτότητα των ψηλών φωνών των καστράτων, 

αναρωτιόμαστε αν διαφέρει το φαλσέτο ενός καλού τενόρου από τη φωνή 

ενός καστράτου. Αν βάλει κανείς τον ρόλο τενόρου του Mitridate δίπλα στο 

ρόλο του σοπράνο καστράτου Sifare από το έργο “Mitridate, Re di Ponto”, 

παρατηρεί και στους δύο γρήγορες κολορατούρες και πηδήματα μεγάλων 

διαστημάτων. Και πράγματι σ’ αυτή τη σύγκριση μεταξύ Mitridate και Sifare 

δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από μουσικής άποψης. Ο Mitridate (τενόρος) 

τραγουδά ένα τεράστιο ανιόν διάστημα 16ης μικρής από το ντο στο ψηλό σι 

ύφεση (c-b’). Το ίδιο κάνει και ο Sifare (καστράτος) τραγουδώντας ένα κατιόν 

αυτή τη φορά διάστημα 13ης μεγάλης και συγκεκριμένα από το ψηλό λα στο 

ντο (a’’-c’). Ο Sifare έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ρυθμικά λόγω των 

κολορατούρων και των συγκοπών που προηγούνται και έπονται του 

πηδήματος. Ο Sifare επίσης αλλάζει τη συλλαβή πηδώντας προς τα κάτω, ενώ 

ο Mitridate ανεβαίνει κρατώντας το ίδιο φωνήεν. Ο βαθμός δυσκολίας φυσικά 

είναι πιο ανεβασμένος στο παράδειγμα του τενόρου Mitridate, καθώς το ανιών 

διάστημα απαιτεί άριστη τεχνική μίξης με την εγκεφαλική φωνή (voce di 

testa) και απότομη αλλαγή του ρεγκίστρου από το στήθος στο κεφάλι. Την 

ίδια δυσκολία έχει και ο καστράτος στην ανιούσα κολορατούρα δύο οκτάβων 

(h-h’’) που έπεται του πηδήματος. Γενικά, είναι πιο δύσκολο να ανεβαίνεις 

παρά να κατεβαίνεις τόσο στα πηδήματα όσο και στις κολορατούρες.  

   

 

Παρ. 4. Mitridate, Re di Ponto αρ. 11 άρια Μιθριδάτη, μέτρα 16-22 

 

 

 
Παρ. 5. Mitridate, Re di Ponto αρ. 12 άρια Sifare, μέτρα 51-56  
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Η διαφορά λοιπόν μεταξύ τενόρου και καστράτου βρίσκεται εν μέρει στη 

χροιά αλλά πολύ περισσότερο στην φωνητική έκταση, αφού ο καστράτος 

τραγουδά πολύ ψηλότερα. Όταν ο τενόρος τραγουδά με φαλσέτο ψηλότερα 

από το σι ύφεση (b’) έχει ένα πλήθος κοινών τόνων με τον καστράτο, και 

μάλιστα μέχρι το κόντρα μι (e’’). Είχε μεγάλη διαφορά το ηχόχρωμα αυτών 

των δύο φωνών σε αυτή την κοινή φωνητική περιοχή; 

 Ας συγκρίνουμε τις δύο αυτές φωνές από την παιδική τους ηλικία. 

Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο καλά εκπαιδευμένες και απείραχτες φωνές 

soprani. Στην ηλικία των 13 χρονών τραγουδούν μέσα στο πεντάγραμμο και 

ηχούν σχεδόν παρόμοια. Επίσης έχουν την ίδια κατασκευή σώματος και 

προσώπου. Υποθέτουμε ότι το ένα παιδί ευνουχίζεται και το άλλο όχι. Στο 

πρώτο παιδί λείπει τώρα ο εφοδιασμός ανδρικών ορμονών και έτσι ο λάρυγγάς 

του παραμένει μικρός. Το δεύτερο παιδί μετά τη μεταφώνηση αποκτά ένα 

ρεγκίστρο βαρυτόνου, αλλά συνεχίζει να “φαλσετάρει25” γιατί του αρέσει να 

τραγουδά ακόμα ψηλά. Είναι το ηχόχρωμα αυτών των τόνων όμοιο με αυτό 

του παιδιού που έχει ευνουχιστεί; Η απάντηση είναι ένα προσεκτικό “ναι”. 

Εντούτοις υπάρχει μια μικρή διαφορά στο ηχόχρωμα, αφού η τεχνική των 

καστράτων διαφέρει από εκείνη του ανδρικού Altus (φαλσετίστα26): Οι 

φωνητικές χορδές του καστράτου δονούνταν σε όλο το μήκος και πλάτος 

κατά το τραγούδι. Οι φωνητικές του χορδές έμεναν κοντές λόγω της ελλιπής 

ανάπτυξης του λάρυγγα από τον ευνουχισμό. Ουσιαστικά κατείχε τον λάρυγγα 

ενός μικρού παιδιού. Οι φαλσετίστες από την άλλη (οι σημερινοί altus) έχουν 

έναν πλήρως ανεπτυγμένο λάρυγγα με κανονικές ή μεγάλες φωνητικές 

χορδές, οι οποίες κατά το τραγούδι δονούνται μερικώς και αγγίζονται μόνο 

στην άκρη (Randfunktion). Οι φωνητικές χορδές ενός φαλσετίστα δονούνται 

μόνο κατά το ήμισυ. Το μπροστινό μέρος δονείται ενώ στο πίσω μέρος οι 

φωνητικές χορδές δεν εφάπτονται και έτσι δημιουργείται μια τρύπα. Έτσι 

εξηγείται και το κάπως «αεράτο» ηχόχρωμά τους.   

  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Να τραγουδά δηλαδά με ψεύτικη φωνή. Να χρησιμοποιεί falsetto.  
26 Ο φαλσετίστας: Αυτός που τραγουδά με ψεύτικη φωνή.   
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5. Πόσο ψηλά; Πόσο χαμηλά;   

 

Για την ψηλή περιοχή των καστράτων γράφτηκαν πάρα πολλά. Οι 

καστράτοι παρόλο που δεν κατέγραφαν τις cadenze τους, εντούτοις σε κάθε 

τους κονσέρτο διακοσμούσαν διαφορετικά την μελωδική τους γραμμή στις da 

capo άριες. Με το πέρασμα των χρόνων το ηχόχρωμα της ψηλής τους 

περιοχής ωρίμαζε. Τα ψηλά αποκτούσαν μεγαλύτερη αντήχηση, μεστότητα, 

ποιότητα και βάθος.  

Αλλά πόσο ψηλά τραγουδούσαν οι καστράτοι; 

Ο ρόλος του Fauno στον “Ascanio in Alba”  φτάνει όπως είδαμε παραπάνω 

μέχρι το κόντρα μι ύφεση (es’’’). Ο μοντέρνος Altus φτάνει το πολύ με το 

φαλσέτο του το μι (e’’) ή σπάνια το φα (f’’). Δηλαδή σχεδόν μια οκτάβα 

χαμηλότερα από τον καστράτο.  

 Απόδειξη για το πόσο χαμηλά τραγουδούσαν οι καστράτοι στον 

Μότσαρτ, αποτελεί ο ρόλος του Farnace από τον Mitridate, που συνετέθη για 

τον alto καστράτο Cicognani: 

 

 
Παρ. 6. Mitridate, Re di Ponto, αρ. 10, Aria Farnace, μέτρα 13-22 

 

Επίσης ο πρωταγωνιστικός ρόλος του “Ascanio in Alba” που γράφτηκε 

για τον προαναφερθέντα καστράτο Giovanni Manzuoli, είναι τόσο χαμηλός 

που σήμερα μπορεί να τραγουδηθεί μόνο από μια πραγματική alto ή από έναν 

σκούρο Altus. Τραγουδιστές δηλαδή που νιώθουν άνετα σε αυτή τη χαμηλή 

περιοχή. Ο Alto καστράτος τραγουδούσε ακριβώς στην τεσιτούρα της 

γυναίκας Alto ή του άνδρα Altus (φαλσετίστα). Μερικές φορές είναι πολύ 

δύσκολο να ξεχωρίσεις με το αυτί τον Alto καστράτο από τη γυναίκα Alto27. 

Ο Μότσαρτ έγραφε για κάθε φωνή σε διαφορετικό κλειδί ανάλογα με την 

έκτασή της. Έτσι για παράδειγμα ο σοπράνο καστράτος γράφονταν στο κλειδί 

του ντο της πρώτης γραμμής, ο alto σε αυτό της τρίτης, ενώ ο τενόρος στο 

κλειδί της τέταρτης γραμμής. Στη διατριβή μου παραθέτω συνήθως 

παραδείγματα αυτού του τύπου.  

Στη νέα όμως έκδοση της Baerenreiter, το κλειδί της σοπράνο και του 

καστράτου είναι αυτό του σολ, του τενόρου επίσης το κλειδί του σολ αλλά 

στην κάτω οκτάβα (Ottava bassa) και του μπάσου το κλειδί του φα, προς 

                                                 
27 Πράγματι, οι παραπάνω φωνές άλλαζαν συχνά ρόλους στην Αγγλία του Haendel.  
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διευκόλυνση του μοντέρνου αναγνώστη και τραγουδιστή. Αυτό σημαίνει ότι η 

σοπράνο και ο Altus τραγουδάνε αυτό που διαβάζουν, ενώ ο τενόρος 

τραγουδά μια οκτάβα χαμηλότερα από αυτό που βλέπει. Έτσι ο τενόρος είναι 

η χαμηλότερη σολιστική φωνή, αφού στην opera seria του Mozart δεν 

εμφανίζεται καμιά άλλη χαμηλότερη ανδρική φωνή.  

 

 

6. Πηδήματα στη φωνητική γραμμή. Χαρακτηριστικό της εποχής, 

ιδιαίτερα στον Μότσαρτ. 

 

 Ο νεαρός Μότσαρτ επηρεασμένος από το Ναπολιτάνικο στυλ όπερας 

και ενθουσιασμένος από την αποτελεσματικότητά του, σημειώνει τεράστια 

πηδήματα μεγαλύτερα της μιας οκτάβας (σχεδόν μέχρι και δύο), όπως ήταν 

της μόδας τότε στη ναπολιτάνικη σχολή τραγουδιού. Τα πηδήματα αυτά 

πρόσφερε γενναιόδωρα στους ερμηνευτές που τραγουδούσαν για αυτόν. 

Ξεφυλλίζοντας τον Mitridate  βρίσκουμε αναρίθμητα τέτοια παραδείγματα, 

όπως αυτό της σελίδας είκοσι-εννέα: 

 

Παρ. 7. Mitridate, Re di Ponto, άρια Mitridate, μέτρα 43-45 

 

Η όπερα αυτή είχε κατά την πρεμιέρα της μεγάλη επιτυχία, που ο Λεοπόλδος 

έγραψε για αυτήν την επιδοκιμασία στη γυναίκα του. Το βράδυ αυτό 

συνέβησαν στο Μιλάνο συγκλονιστικά γεγονότα. Η prima donna  Antonia 

Bernasconi επανέλαβε τη δεξιοτεχνική άρια πηδημάτων με ζητοκραυγές και 

επιδοκιμασίες: “Viva il Maestro, viva il Maestrino” 

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα πηδήματα εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις 

όπερες ακόμα και στις ώριμες και σε πολλά θρησκευτικά έργα του Μότσαρτ, 

προκαλούν πάντοτε θαυμασμό και σεβασμό.  Ο ερμηνευτής Μότσαρτ πρέπει 
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να είναι σε θέση να εκτελεί χωρίς πρόβλημα τα μεγάλα αυτά πηδήματα, 

εναλλάσσοντας επιτυχώς τα διαφορετικά ρετζίστρα στηθικής και εγκεφαλικής 

φωνής. 

 

Παρ. 8. Cosi fan Tutte, αρ. 14 άρια Fiordiligi, μέτρα 8-14 

 

 

7. Μότσαρτ και κολορατούρα 

 

Τα περίτεχνα εγκαλλωπίσματα ή το λεγόμενο coloratura στυλ, ήταν φυσική 

συνέπεια της δεξιοτεχνίας των μεγάλων τραγουδιστών που ήκμασαν μετά την 

περίοδο κατά την οποία ο Χέντελ έζησε και δημιούργησε ως συνθέτης όπερας. 

Όπως ακριβώς οι βιρτουόζοι πληκτροφόρων οργάνων όπως το τσέμπαλο αλλά 

εγχόρδων όπως του βιολιού επιζητούσαν επίμονα την καθαρότητα, την 

εκφραστικότητα και την ομορφιά του ήχου, έτσι και οι συνάδελφοί τους 

βιρτουόζοι του τραγουδιού ζητούσαν ευκαιρίες για να επιδείξουν τη μαεστρία 

τους με περίτεχνα τραγουδιστικά διανθίσματα.  

 Οι μεγάλοι καστράτοι έσπευσαν να επωφεληθούν κατά τον καλύτερο 

τρόπο αξιοποιώντας τις υπερφυσικές ικανότητές τους. Το γεγονός ότι διέθεταν 

ελαφρές, παιδικής χροιάς φωνές και εύρωστα αντρικά σώματα, τους έδινε 

δυνατότητες που άφηναν άναυδο το ακροατήριο τους με την ανεξάντλητη 

αναπνοή και τους δεξιοτεχνικούς ακροβατισμούς τους. Ιδιαίτερα στην εποχή 

του Haendel, κάθε τραγουδιστής όπερας όφειλε να είναι απόλυτος κυρίαρχος 

αυτού του στυλ. Με τον καιρό οι συνθέτες εγκατέλειψαν τη σύνθεση τέτοιων 

ποικιλμάτων για όλους τους άλλους ερμηνευτές εκτός από τις ψηλές σοπράνο 

και τους τενόρους. Μάλιστα από τον Μότσαρτ και αργότερα έγινε σχεδόν 

κανόνας, η εμφάνιση μιας soprano σε ρόλο που έχανε τα λογικά της να είναι 

κολορατούρα. Η κολορατούρα λοιπόν είχε συνδεθεί με την  τρέλα! Η σοπράνο 

που θα καταφέρει να διακριθεί στο στυλ αυτό, χάρη στην ανάλαφρη φωνή 

της, τις αέρινες νότες της και την επιδέξια χρήση της εγκεφαλικής αντήχησης 

και messa di voce28, κατακτά επάξια τον επίζηλο τίτλο της «κολορατούρας»! 

                                                 
28 Εξαιτίας της ηχητικής τους ομοιότητας, συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ των όρων messa di 

voce και mezza voce, που φυσικά σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Με τον όρο mezza voce 

εννοούμε την εκφορά του ήχου σε μια μέση ένταση της φωνής, ενώ messa di voce είναι όρος 

της τεχνικής και αναφέρεται στη δυνατότητα αύξησης και ελάττωσης της έντασης του ήχου 

χάρη σε ανεπαίσθητες διαβαθμίσεις από το πιο απαλό piano έως το πλέον ηχηρό forte και 
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Υπάρχει ένα πλήθος κατάλληλων ασκήσεων για τη φωνή της κολορατούρας 

στα εγχειρίδια των Concone29 και Bordogni30.  

 Η φωνή της κολορατούρας στον Μότσαρτ αφορά κυρίως τις υψηλές φωνές, 

δηλαδή τη φωνή της σοπράνο και του τενόρου.  

Η κολορατούρα σοπράνο του Μότσαρτ κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 

1. Ψηλή λυρικό-δραματική κολορατούρα (Βασίλισσα της Νύχτας, Mme 

Herz) 

2. Δραματική κολορατούρα (Konstanze, Donna Anna) 

3. Κολορατούρα σουμπρέτα (Σουζάνα, Τσερλίνα)  

 

Σε πολλές όπερες, π.χ. Don Giovanni, η δραματική σοπράνο Donna Anna 

χρειάζεται να τραγουδήσει πολλά περάσματα κολορατούρας. Πρέπει λοιπόν, 

να είναι σε θέση να εναλλάσσει αποτελεσματικά την τοποθέτηση των 

φθόγγων όταν μέσα στη δραματική άρια παρεμβάλλονται coloratura μέρη. Η 

σοπράνο πρέπει στην πρώτη πράξη να επιδείξει εξόχως δραματική ένταση, 

ενώ στη δεύτερη πράξη χρειάζεται ιδιαίτερη τέχνη στην coloratura. 

 

 

Οι τενόροι του Μότσαρτ που κατέχουν επίσης την τέχνη της 

κολορατούρας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

 

1. Δραματικοί τενόροι κολορατούρας (Tito, Idomeneo, Mitridate) 

2. Λυρικοί τενόροι κολορατούρας (Belmonte, Don Ottavio) 

 

                                                                                                                                            
τανάπαλιν. Ο Mancini δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Είναι η τέχνη της βαθμιαίας αυξομείωσης 

του όγκου κάθε φθόγγου. Αρχίζουμε με λεπτή σαν νήμα φωνή και συνεχίζουμε αυξάνοντας 

βαθμιαία, έως ότου επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ένταση ήχου, μετά επανερχόμαστε στην 

αφετηρία, ακολουθώντας τις ίδιες ακριβώς διαβαθμίσεις της έντασης που ακολουθήσαμε στην 

προηγούμενη διαδρομή. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως στις άριες του Don Ottavio 

και του Belmonte.  
29 Concone (Paolo) Giuseppe (1801-1861). Ιταλός συνθέτης και διάσημος καθηγητής 

τραγουδιού. 
30 Bordogni Gulio (Marco) (1789-1856). Διάσημος Ιταλός τενόρος και εξίσου διάσημος 

δάσκαλος τραγουδιού. Έγραψε βιβλία ασκήσεων για το τραγούδι και μια μέθοδο που 

χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. 
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Ο λυρικός ρόλος του Don Ottavio βέβαια απαιτεί εκτός από τα πολλά 

περάσματα κολορατούρας στη δεύτερη άρια “Il mio Tesoro”, και άριστη 

κυριαρχία του legato και του cantabile. Ο ρόλος αυτός όπως θα δούμε 

παρακάτω γράφτηκε για δυο διαφορετικούς τενόρους. Ο τενόρος της Βιέννης 

δεν μπορούσε να τραγουδήσει την υπ’ αριθμόν 21 άρια της β΄ πράξης “Il mio 

tesoro intanto andate a consolar” με τις κολορατούρες της και έτσι ο Μότσαρτ 

του έγραψε  μια νέα άρια “Dalla sua pace la mia dipende” με λυρικές cantabile 

φράσεις. Οι σημερινοί τενόροι πρέπει να αποδίδουν άψογα και τα δύο αυτά 

διαφορετικά στυλ.    

 Το coloratura στυλ είναι πολύ δυσκολότερο για τις χαμηλές φωνές. 

Αλλά μερικοί εξαιρετικοί βαρύτονοι το αποδίδουν σωστά σε αρκετούς ρόλους 

όπως των Figaro και Conte. 

 

 8. Τύποι φωνών στα πρώιμα έργα του Μότσαρτ 

 

Σχεδόν μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η χαμηλή φωνή – ιδιαίτερα στον 

Μότσαρτ – δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Χαμηλή φωνή θεωρούνταν τότε 

η σκοτεινή φωνή του alto καστράτου. Δίπλα στις γυναικείες σοπράνο, τους 

σοπράνο καστράτους και τους άλτο καστράτους υπάρχει και ο ελαφρύς 

τενόρος, ο οποίος διαθέτει μεγάλη έκταση falsetto. Αυτό δείχνει ότι ο τενόρος, 

όσο ψηλά και αν τραγουδά, ενσαρκώνει τη χαμηλότερη φωνή. Τραγουδά 

πολύ σπάνια πάνω από το πεντάγραμμο, και αν το κάνει, χρησιμοποιεί πάντα 

falsetto.  

Στα έργα του Haendel στις αρχές του 18ου αιώνα συναντούμε μερικούς 

μπάσους, οι οποίοι στο μεταξύ πρέπει να είναι σε θέση να τραγουδούν 

γρήγορες και ευέλικτες κολορατούρες μέχρι τα ψηλά όρια της στηθικής τους 

φωνής. Βαθιοί και ελαφριοί μπάσοι (ο όρος βαρύτονος δεν ήταν ακόμα σε 

χρήση) χρησιμοποιούνταν στους ρόλους τυράννων, μάγων ή γέρων και 

σοφών πατέρων. Ο Montagnana είναι ένας από τους λίγους μπάσους του 

οποίου το όνομα έμεινε γνωστό από το πρώτο-μισό του 18ου αιώνα. 

Τραγούδησε σε μερικές σημαντικές όπερες του Haendel.  

 Οι φυσικές βαθιές ανδρικές φωνές ως ερμηνευτές πρωταγωνιστικών 

ρόλων εμφανίζονται στον Μότσαρτ σχετικά καθυστερημένα. Μετά τον 

“Idomeneo”  και ειδικότερα στην “Entführung aus dem Serail” (1782)31, 

                                                 
31 Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, η ενδιαφέρουσα, μακρινή και εξωτική Τουρκία γίνεται 

μόδα (τούρκικες ενδυμασίες, τούρκικη μουσική, φαγητό, τσάι, καφές). Ο Μότσαρτ 

ανταποκρίνεται σε αυτήν την τάση με την «Απαγωγή» του! 
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εμφανίζεται ένας πραγματικός ρόλος μπάσου (Osmin). Βέβαια και στη 

serenata “Zaide: γραμμένη λίγο πριν από την “Entführung” υπάρχουν μπάσοι, 

μόνο που τραγουδούν πάρα πολύ ψηλά! Ουσιαστικά ο Μότσαρτ δημιουργεί τη 

φωνή του βαρύτονου! Τυπικά, τον πρώτο βαρύτονο στην ιστορία της όπερας  

βρίσκουμε στο έργο “Le nozze di Figaro” (Conte), ενώ η θεμελίωση του ως 

νέος τύπος φωνής γίνεται από τον Μότσαρτ με τον ρόλο του Don Giovanni.  

 

 

9. Οι καστράτοι εκτός μόδας32:  Άνοδος των τενόρων 

 

Η κάθοδος της τέχνης των καστράτων ξεκινά περίπου στα τέλη της δεκαετίας 

του ’70 (1770), δηλαδή όταν ο Μότσαρτ είναι 20 χρονών. Ο γηραιότερος 

συνάδελφος του Μότσαρτ, Christoph Willibald von Gluck, αντιτάσσεται στο 

μονότονο και στυλιζαρισμένο τραγούδι των καστράτων και επιδιώκει μαζί με 

με τον λιμπρετίστα του Calzabigi μια απλούστερη φωνητική γραμμή, όπως 

βρίσκει κανείς στις δύο όπερες της Ιφιγένειας που γράφτηκαν την ίδια περίοδο 

με τα πρώιμα έργα του Μότσαρτ. Στη προγενέστερη βέβαια όπερα του Gluck 

“Orfeo ed Euridice” (1762) ο πρωταγωνιστικός ρόλος γράφτηκε για τον 

καστράτο Guadagni, αλλά είναι γνωστό, ότι ο συνθέτης δεν άφησε καμία 

ελευθερία στον τραγουδιστή για ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και διακοσμήσεις.  

Το γεγονός ότι ακόμα και ο Gluck απασχολήθηκε με τις δυνατότητες της 

φωνής, αποδεικνύει μεταξύ άλλων η διανομή των ρόλων στην όπερά του 

“Paride ed Elena”, (1770) στην οποία οι τραγουδιστές τραγουδούν πολύ 

ψηλά. Η όπερα αυτή είναι η τελευταία που γράφτηκε με τη συνεργασία του 

Calzabigi και η μοναδική, που δεν μεταφράστηκε στην γαλλική γλώσσα33. Για 

τη διανομή του ρόλου του Πάρη δε δίνει ο Gluck καμία συμβουλή. Μπορεί 

δηλαδή να ερμηνευτεί τόσο από έναν καστράτο όσο και από μια σοπράνο. Η 

πιθανότητα του τενόρου αποκλείεται, επειδή λείπει το σημάδι της οκτάβας 

κάτω από το κλειδί του σολ. Το ομορφότερο κομμάτι της όπερας αυτής είναι 

γνωστό σε κάθε τραγουδιστή: Ο Πάρης τραγουδά: “O, del mio dolce ardor”. 

Στην πρεμιέρα τον ρόλο του Πάρη τραγούδησε ο καστράτος Giuseppe Millico.  

                                                 
32 Στα τέλη του 18ου αιώνα οι καστράτοι σταδιακά εξαφανίζονται στις γερμανικές αυλές 

όπερας. Όχι όμως και στην Ιταλία. Εκεί η κάθοδός τους συντελείται μόλις στις αρχές του 20ου 

αιώνα!  
33

 Όλες οι άλλες όπερες του Gluck μπορούν να τραγουδηθούν στη γαλλική γλώσσα. Το ότι 

Gluck έγραψε ή μετέφρασε τις όπερές του στα γαλλικά, αποδίδεται στο γεγονός, ότι μεταξύ 

Αυστρίας και Γαλλίας ίσχυε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας.  
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 Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας Trionfo di Clelia τοποθετεί ο 

Gluck τον ψηλό τενόρο Giuseppe Tibaldi, ο οποίος τραγούδησε για τον 

Μότσαρτ τον κύριο ρόλο του Aceste στην όπερα Ascanio in Alba. Η φωνή του 

ψηλού τενόρου παραμένει για πολλά χρόνια (μέχρι τον 20ο αιώνα) ως 

δευτερεύουσα και αναπληρωματική. Ο Rossini στις αρχές του 19ου αιώνα, δεν 

μπορούσε να ανεχτεί τις στηθικές ψηλές νότες των τενόρων και προτιμούσε 

το φαλσέτο. Έτσι χρησιμοποιεί στη μουσική του περάσματα άνω του κόντρα 

ντο, τα οποία βέβαια αποδίδονται με φαλσέτο34. 

 Ο Μότσαρτ που γνώρισε από κοντά τη δόξα της τελευταίας γενιάς των 

καστράτων, λυπάται την παρακμή τους. Το πόσο εξαρτιόταν από την φωνή 

των καστράτων για την opera seria του, δείχνει σε μερικά από τα γράμματά 

του. Από το Mannheim γράφει λυπημένος στα ιταλικά στο Padre Martini, ότι 

το τοπικό θέατρο είναι σε κακή κατάσταση:  

“…[…]..Δεν έχουμε κανένα καστράτο και δεν πρόκειται να έχουμε, αφού 

θέλουν να πληρώνονται ακριβά” (Σεπτέμβριος 1776)35   

Ένα χρόνο αργότερα από το Μόναχο εκφράζει στον πατέρα του το παράπονο 

ότι στο Mannheim προσέλαβαν Γερμανούς και μόνο δύο καστράτους οι οποίοι 

είναι ηλικιωμένοι. Οι καλοί καστράτοι εξαφανίζονται! 

Παραμένουν όμως για πολλά χρόνια ακόμα ενεργοί. Πολύ αργότερα, το 1823, 

ο Mayerbeer γράφει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Καστράτο Velutti στην 

όπερα Il crociato in Egitto.  

Ο Μότσαρτ γνωρίζει επίσης τους λιγότερο διάσημους καστράτους, τους 

ερασιτέχνες αλλά και τους όχι τόσο έξυπνους! Κατά την εκμάθηση του ρόλου 

του Arbace στον Ιδομενέα ο καστράτος Vincenzo del Prato – τον οποίο ο 

Μότσαρτ ονομάζει ως “molto amato castrato36”-  συναντά δυσκολίες με τις 

νότες! Ο Μότσαρτ ξαλαφρώνει την καρδιά του στον πατέρα του:  

 

“Χτες τραγούδησε ο Del Prato, ήταν αίσχος…ο τύπος είναι εσωτερικά 

άρρωστος! Πρέπει να μάθει όλο του το ρόλο σαν ένα μικρό παιδί, δεν έχει 

απολύτως καμία μέθοδο…[…]”37 

 

                                                 
34

 Μόλις κατά το τέλος του 20ου αιώνα εμφανίζονται τενόροι οι οποίοι τραγουδούν τις νότες 

αυτές χρησιμοποιώντας γεμάτη (στηθική) φωνή, όπως ο William Matteuzzi (*1957) και ο 

Περουβιανός τενόρος Juan Diego Florez (*1980), σπεσιαλίστες της μουσικής του Rossini. 
35

 Βauer, Wilhelm & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 234 
36 “Πολύ αγαπημένο καστράτο” 
37 Βauer, Wilhelm & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 137 
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Παρόλα αυτά ο συνθέτης εργάζεται μαζί του μέχρι να μάθει καλά τις άριές του 

και το ρετσιτατίβο του. Εδώ θαυμάζουμε την υπομονή του Μότσαρτ και τις 

παιδαγωγικές του ικανότητες. Τα γράμματα που ανταλλάσουν πατέρας και 

υιός φανερώνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της διαδικασίας σύνθεσης της όπερας.  

Το 1777 και 1778 βρίσκεται και πάλι ο Μότσαρτ στο Παρίσι, αυτή τη φορά με 

τη μητέρα του, η οποία πεθαίνει εκεί. Για τους εκεί τραγουδιστές όμως 

εξωτερικεύεται με άχαρο και αγενές τρόπο, όπως θα δούμε στην παρακάτω 

ενότητα.  

 Η κάθοδος των καστράτων τα τέλη του 18ου αιώνα συντελείται στην 

άνω των Άλπεων γερμανόφωνη περιοχή. Στην ιταλική χερσόνησο οι 

καστράτοι εξακολουθούν να τραγουδούν και τον 19ο αιώνα αρχικά στην 

όπερα38 και αργότερα κυρίως στο χώρο του κοντέρτου και της εκκλησιαστικής 

μουσικής. Μάλιστα ο τελευταίος καστράτος στην Ιστορία υπό την υπηρεσία 

του Βατικανού πέθανε το 1922, από τον οποίο έχει διασωθεί και μια 

ηχογράφηση του “Crucifixus” του Rossini το 1904. 

 

 

10. Οι γάλλοι τενόροι 

 

Τον 18ο αιώνα κυριαρχούν οι καστράτοι σε όλα τα θέατρα της Ευρώπης, όχι 

όμως και της Γαλλίας. Η γαλλική όπερα άκμασε στα χέρια του Rameau και οι 

Γάλλοι τραγουδιστές πέρασαν από μια άλλη διαδικασία ανάπτυξης. 

Τραγουδούσαν με εντελώς διαφορετικό στυλ και χρησιμοποιούσαν μια άλλη 

ονοματολογία για τις φωνές39.  

Επειδή υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και τραγουδιού, έτσι και η 

γαλλική γλώσσα έχει μια ένρινη επιρροή τόσο στην ομιλία όσο και στο 

τραγούδι. Με το ένρινο τραγούδι το κλείσιμο των φωνητικών χορδών δεν 

                                                 
38 Μέχρι τον παραγκωνισμό τους από τον τενόρο-πρωταγωνιστή του Rossini και τον 

ρομαντικό-λυρικό τενόρο των Verdi και Puccini.  
39 Για τις αντρικές φωνές: Haute-contre, haite-taille, basse και για τις γυναικείες: dessus και 

bas-dessus. Η προέλευση αυτών των τελείως διαφορετικών χαρακτηρισμών οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι γαλλικός καταμερισμός των φωνών δημιουργήθηκε από το Μπαλέτο - το οποίο 

ενσωμάτωνε σταδιακά όλο και περισσότερα τραγουδιστικά μέρη – και όχι από την πολυφωνία 

όπως στην Ιταλία. Μετά το 1800, καθώς γεννιέται το νέο είδος της Grande Opéra στη Γαλλία 

και πολλοί Ιταλοί τραγουδιστές και συνθέτες μετακομίζουν στο Παρίσι – Donizetii, Bellini, 

Rossini – η παραπάνω γαλλική ονοματολογία παραμερίζεται και στη θέση της 

χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά ονόματα για την κατηγοριοποίηση των φωνών (Sopran, alt, 

tenor, bass).       
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είναι τόσο σφικτό. Ο ήχος είναι αδύναμος και χωρίς ενέργεια και η φωνή έχει 

λιγότερη αντήχηση. Ο Μότσαρτ μάλιστα παρομοιάζει το τραγούδι στη γαλλική 

γλώσσα με γαύγισμα σκύλου!  

Ο Γάλλος “haute-contre” (κόντρα τενόρος – altus) ήταν ένας τενόρος με μια 

πολύ ελαφριά χροιά, του οποίου το πέρασμα από τη στηθική στην εγκεφαλική 

φωνή και φαλσέτο βρισκόταν αξιοπαρατήρητα πολύ ψηλά! Απόδειξη 

αποτελούν οι άριες στα έργα του Grétry και του Rameau. Ο haute-contre 

τραγουδούσε πάνω από αυτό το ηχοχρωματικό πέρασμα ακριβώς όπως οι 

σημερινοί άνδρες alti, δηλαδή με φαλσέτο. Κάτω από αυτό το πέρασμα όμως 

η φωνή του ηχούσε όπως αυτή ενός ελαφρού λυρικού τενόρου του Μότσαρτ. 

Ο J.J. Rameau παρατηρεί στον βιβλίο του Dictionnaire de musique, 1768:  

 

“Το ηχόχρωμα του haute-contre δεν είναι καθόλου φυσικό για την 

ανδρική φωνή. Χρειάζεται υπερβολική πίεση για να παραχθούν αυτές οι ψηλές 

νότες και το αποτέλεσμα είναι αιχμηροί, σκληροί και ρινικοί τόνοι”. 

 

 Αντίθετα, στο άρθρο του Owen Jander στο The Grove’s Dictionary of 

music, σημειώνεται:  

“Ο Haute-contre  ήταν ένας ψηλός τενόρος ο οποίος χρησιμοποιούσε 

το φαλσέτο του μόνο στους εξαιρετικά ψηλούς του τόνους.”  

 

Το κούρδισμα για την φωνητική μουσική την περίοδο του Rameau στη Γαλλία 

κυμαινόταν μεταξύ 407 και 422 Hz. (a’=407/422). Άρα το κόντρα ντο (c’’) 

ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το σημερινό.  

Γύρω στα 1820 ο κομψός και ανάλαφρος haute-contre αντικαθίσταται μερικώς 

από τον “στηθικότερο” τενόρο (robusto) όπως ο Adolph Nourrit. Κορυφαίοι 

στην κατηγορία του “haute-contre”  ήταν οι Pierre Jélyotte (1713-1797) και 

Joseph Legros (1739-1793). Ο τελευταίος συνεργάστηκε αρκετά με τον Gluck. 

Οι ρόλοι που γράφτηκαν για τον Haute-contre από τον Rameau και τον 

Grétry, δεν μπορούν να τραγουδηθούν από τον σημερινό τενόρο λόγω της 

πανύψηλης τεσιτούρας. Ερμηνεύονται από τους φαλσετίστες, τους alto της 

εποχής μας, οι οποίοι είναι γνωστοί – εσφαλμένα θα έλεγα – ως κόντρα 

τενόροι. Οι alti έχοντας σήμερα γνώση της λειτουργίας της φωνής διευρύνουν 

το ρεγκίστρο φαλσέτου προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω. Ο Γάλλος 

Haute-contre κατά το 19ο αιώνα αντικαθίσταται κυρίως από τους Φαλσετίστες. 

Οι τραγουδιστές αυτοί κατά το πέρασμα των χρόνων αναπτύσσονται στους 
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δυνατούς Altus του σήμερα [Andreas Scholl (*1967), Daniel Taylor (*1969), 

Philippe Jaroussky (*1980)].   

 Ο Christoph Willibald von Gluck έγραψε τον 18ο αιώνα τις άριές του σε 

ένα στυλ κάπως δύσκολο για τους ελαφρούς καστράτους της εποχής του. Γι’ 

αυτό προτιμούσε ο ίδιος τους “Haute-contres”. Και στις δύο όπερες “Iphigénie 

en Aulide” και “Iphigénie en Tauride”, τις δυναμικές γυναικείες όπερες, 

εμφανίζεται στο προσκήνιο ο “haute contre” ως σημαντικός τύπος τενόρου. Ο 

Gluck σημειώνει εμφατικά για τον ρόλο του Pylades στην “Tauride”:  “haute-

contre” , όχι καστράτος, ούτε τενόρος. Βέβαια το γεγονός ότι ο Alphonse 

Nourrit έκανε το ντεπούτο του με το ρόλο του Pylades, το 1821, δε σημαίνει 

ότι ήταν “haute contre”! Όχι, για την εποχή του ήταν ένας δυνατός τενόρος, 

εκπαιδευμένος από τον Garcia, για τον οποίο έγραψε ο Rossini πολυάριθμους 

ρόλους τενόρου. Ο Nouritt τραγούδησε σε πολλές όπερες του Rossini, για 

παράδειγμα στον Guillaume Tell, κάτι που αποδεικνύει ότι οι ψηλές νότες 

τραγουδιούνταν με φαλσέτο, όπως απαιτούσε ο Rossini. Μόλις το 1837 

τραγουδιέται για πρώτη φορά από τον Duprez το κόντρα ντο με τον νέο 

τρόπο (δηλαδή στηθικό, χωρίς φαλσέτο). Νωρίτερα, δηλαδή την εποχή του 

ντεπούτου του Nourrit, γύρω στο 1821, οι τενόροι τραγουδούσαν το ντο με 

φαλσέτο. Η ψηλότερη νότα για τον τενόρο μέχρι τότε ήταν το λα (a’). 

 Ο Μότσαρτ παρακολουθεί το 1767 στη Βιέννη την πρώτη παράσταση 

της αυθεντικής γερμανικής εκδοχής της “Alceste”. O νεαρός εντυπωσιάστηκε 

από το έργο, επειδή ακριβώς διαφοροποιείται από την opera seria που 

γνώριζε, με ομαλές μη δεξιοτεχνικές μελωδικές γραμμές και με τραγουδιστές-

ηθοποιούς από το θέατρο. Δηλαδή αυτό που έψαχνε και ο ίδιος για τις ώριμες 

όπερές του! Οι Mozart και Gluck παρέμειναν καλοί φίλοι παρά τη διαφορά της 

ηλικίας του. Ο Μότσαρτ θαύμαζε και εκτιμούσε το έργο του Gluck, αλλά δεν 

έκρυβε τη δυσαρέσκειά του για τους Γάλλους τραγουδιστές και ειδικά 

τενόρους:  

 

“Οι Γάλλοι τραγουδιστές δεν τραγουδούν, αλλά τσιρίζουν και μάλιστα 

από τη μύτη και το λαιμό.40”  

 

Είναι φανερό ότι οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν τον ιταλικό τρόπο 

τραγουδιού “Belcanto”. Ο πατέρας του Λεοπόλδος απαντά ότι θα πρέπει να 

κρίνει με επιείκεια το γούστο των Γάλλων:  

                                                 
40

 Βauer, Wilhelm & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 220 
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“Άκουσε, πριν να κρίνεις μια όπερα, και σκέψου καλά το γούστο του 

Έθνους. Άκου και παρατήρησε τις όπερές τους….φρόντισε να τους γίνεις 

αγαπητός!”41 

 

Υπήρχαν βέβαια την εποχή εκείνη και αντίθετες απόψεις για τους γάλλους 

τραγουδιστές. Ο Le Cerf de la Vieville έγραψε το 1725: 

 

“Οι Ιταλοί έχουν άθλια προφορά, γιατί κρατούν κλειστά τα δόντια τους 

και δεν ανοίγουν αρκετά το στόμα τους, εκτός από τις κολορατούρες 

στις οποίες κρατούν το στόμα τους επί ένα τέταρτο ανοιχτό, χωρίς να 

κινούν τη γλώσσα ή τα χείλια τους. Μόνο στη Γαλλία οι τραγουδιστές 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το στόμα τους έτσι όπως αρμόζει στο 

τραγούδι” 

 

Η αποστροφή του Wolfgang από το γαλλικό γούστο ήταν τέτοια, που δεν 

χρησιμοποίησε ποτέ κανέναν Γάλλο τενόρο για τις όπερές του! Προτιμούσε 

τους λυρικούς ή κωμικούς τενόρους του γερμανικού θεάτρου, και τους 

επιδέξιους ιταλούς ή στην Ιταλία σπουδαγμένους τενόρους της σοβαρής 

όπερας: Giovanni Valesi, Giuseppe Tibaldi, Giuseppe Onofrio και Valentin 

Adamberger.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Βauer, Wilhelm & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 221 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

Οι τενόροι του Μότσαρτ 

 

 

 Στην όπερα των συνθετών του πρώτου μισού του δέκατου όγδοου 

αιώνα εμφανίζονται δίπλα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους καστράτων, 

μικροί, μεσαίοι και σπανιότερα μεγάλοι ρόλοι τενόρων. Η τελευταία περίπτωση 

ήταν τόσο ασυνήθιστη που η όπερα του Händel Tamerlano απέτυχε 

παταγωδώς, επειδή ακριβώς ο πρωταγωνιστικός ρόλος (Bajazet) ήταν 

γραμμένος για έναν τενόρο με το όνομα Francesco Borosini.  

Ο τενόρος – σολίστας μικρών χαρακτήρων τραγουδούσε τους 

δευτερεύοντες ρόλους όπως μικρά παιδιά, προδότες ή γριές γυναίκες 

(τραγουδώντας με φαλσέτο). Πολύ συχνά επίσης εμφανιζόταν ως κωμικός 

χαρακτήρας με προβλήματα ομιλίας και άρθρωσης (τραύλισμα). Παράδειγμα 

αποτελεί ο ρόλος του Iro από την όπερα “Il Ritorno di Ulisse in Patria” (Η 

επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα) του Monteverdi αλλά και ο μικρός 

ρόλος συμβολαιογράφου του Don Curzio από τους “Le Nozze di Figaro”  του 

Μότσαρτ. Τον ίδιο χαρακτήρα συναντούμε και στην ρομαντική όπερα του 

Smetana “Die Verkaufte Braut” (Η πουλημένη μνηστή) με τον τενόρο Wenzel 

να τραυλίζει.  

Ο Μότσαρτ όμως προάγει τον τενόρο στην ερμηνεία σημαντικών 

πρωταγωνιστικών ρόλων, παρόλο που αυτός ο τύπος φωνής αναγνωρίζεται 

και σταθεροποιείται μόλις μετά το 1800 μέσω των αξιώσεων που θέτουν οι 
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συνθέτες του Belcanto και ο Verdi από την υψηλότερη πλέον ανδρική φωνή42. 

Σύντομα ο τενόρος κατηγοριοποιείται σε:  

 

 ελαφρύ “Μπαχικό – Μοτσάρτειο” τενόρο, 

 λυρικό Belcanto τενόρο (tenore di grazia), 

 λυρικό-δραματικό (spinto) ιταλικό τενόρο και  

 δραματικό-ηρωικό Βαγκνέριο τενόρο. 

 

Δίπλα στους “σοβαρούς” αυτούς τενόρους υπάρχει και ο κωμικός τενόρος που 

και αυτός με τη σειρά του κατηγοριοποιείται σε:  

 

 Buffo ιταλικό τενόρο 

 Spieltenor 

 Charaktertenor 

 

Σημαντικό προσόν για τον κωμικό τενόρο είναι η καθαρή και γρήγορη 

άρθρωση του κειμένου (parlando), η γρηγοράδα στις σωματικές κινήσεις 

καθώς και η άριστη υποκριτική ικανότητα. Συνήθως οι άριες ενός 

charaktertenor κινούνται στη μεσαία περιοχή της φωνητικής έκτασης, σε 

αντίθεση με τις άριες του buffo και του Spieltenor οι οποίες έχουν μια αρκετά 

υψηλή τεσιτούρα. 

 

Η παραπάνω όμως κατηγοριοποίηση αφορά τους τενόρους του 19ου αιώνα. 

Ειδικότερα στον Μότσαρτ μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις τύπους τενόρου. 

Οι παράμετροι διάκρισης είναι τόσο η φωνητική έκταση και η ποιότητα της 

φωνής, όσο και η υποκριτική – δραματική ικανότητα των ερμηνευτών. Έτσι 

έχουμε: 

 

 Τον δραματικό τενόρο, που προέρχεται από την opera seria (σοβαρή 

όπερα) και ενσαρκώνει κυρίως ρόλους βασιλιάδων, αυτοκρατόρων, 

ηρώων και πολεμιστών. Παραδείγματα τέτοιων ρόλων είναι μεταξύ 

άλλων ο Mitridate (“Mitridate, Re di Ponto), ο Idomeneo 

(“Idomeneo, Re di Creta”) και ο Tito (“La Clemenza di Tito”). 

Χαρακτηριστικό της φωνητικής γραμμής αυτών των ρόλων είναι τα 

τεράστια πηδήματα (που συχνά φτάνουν και την μιάμιση οκτάβα) που 

                                                 
42Η ψηλότερη ανδρική φωνή θεωρείται πλέον ο τενόρος ύστερα από τον παραγκωνισμό των 

καστράτων.  
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έπονται ή ακολουθούνται από γρήγορα δεξιοτεχνικά περάσματα 

κολορατούρων (παρ. 9). 

 

 

  

Παρ. 9. Idomeneo, Re di Creta άρια Idomeneo “Fuor del Mar”, μέτρα 156-159 

 

 

 Τον λυρικό τενόρο, που προέρχεται από την κωμική όπερα (opera 

buffa) στην οποία όμως ενσαρκώνει τον σοβαρό ρόλο του εραστή,  

πάντα ευγενικής καταγωγής και αποτελεί μαζί με τη λυρική σοπράνο το 

σοβαρό «ζευγάρι» της υπόθεσης. Παραδείγματα τέτοιων ρόλων είναι 

μεταξύ άλλων ο Don Ottavio (Don Giovanni) και ο Ferrando από 

την όπερα Cosi fan tutte. Η μελωδική γραμμή του λυρικού τενόρου, η 

οποία κινείται συνήθως στο πέρασμα passagio της φωνής, αποτελείται 

κυρίως από μεγάλες λυρικές cantabile φράσεις με μικρά πηδήματα 

τρίτης ή τέταρτης καθαρής (παρ. 10). Ο λυρικός τενόρος του Μότσαρτ 

αποτελεί τον πρόδρομο του ιταλικού τενόρου Belcanto του Rossini, 

Bellini και Donizzetti.  
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  Παρ. 10. Don Giovanni  αρ. 10 άρια Ottavio, μέτρα 1-6 

 

 

 Τον τενόρο Buffo, που όπως φανερώνει και το όνομά του κατάγεται 

από την opera buffa43. Ενσαρκώνει κυρίως τον απλό χωρικό, βοσκό, 

κηπουρό, υπηρέτη, δάσκαλο, μουσικό ή συμβολαιγράφο και αποτελεί 
                                                 
43 Οι περισσότεροι χαρακτήρες της opera buffa προέρχονται από τους παραδοσιακούς 

χαρακτήρες της commedia dell’ arte και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κάποιον 

εκκεντρικό κύριο της μεσαίας τάξης που θυμίζει τον Πανταλόνε ή κάποιους πονηρούς 

υπηρέτες αντίστοιχους της Κολομπίνας και του Αρλεκίνου. Παράλληλα, υπάρχουν και 

«σοβαροί» χαρακτήρες της αριστοκρατικής τάξης, που προέρχονται από την παράδοση της 

opera seria. Έτσι οι χαρακτήρες της opera buffa διακρίνονται συνήθως σε «κωμικούς» και 

«σοβαρούς», στους οποίους αντιστοιχούν συγκεκριμένες μουσικές μορφές και μουσικά 

ιδιώματα. Για παράδειγμα οι άριες των «σοβαρών» χαρακτήρων ακολουθούν τη μορφή της 

aria da capo  και χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες φράσεις που συνήθως περιέχουν 

βοκαλισμούς και έντονους ρυθμικούς τονισμούς και είναι γραμμένες σε γρήγορη ρυθμική 

αγωγή (allegro) 4/4, ενώ οι «κωμικοί» χαρακτήρες τραγουδούν στροφικά, απλά, λαϊκής 

φύσης τραγούδια σε χορευτικούς ρυθμούς. 

 Φυσικά, αυτή η κατηγοριοποίηση και τυποποίηση είναι ακραία και δεν ισχύει απόλυτα, 

καθώς δεν περιλαμβάνει όλες τις μορφές και όλα τα στυλ της opera buffa. Έτσι, πολλές άριες 

έχουν διμερή ή τριμερή μορφή χωρίς να είναι αποκλειστικά «σοβαρές» ή «κωμικές». Μάλιστα 

η σύνδεση των δραματικών χαρακτήρων με συγκεκριμένες μουσικές χειρονομίες και 

συμβολισμούς αποτελούσε για τους συνθέτες αντικείμενο δραματικής επεξεργασίας, καθώς 

τους επέτρεπε να αναμειγνύουν τα μουσικά ύφη και ιδιώματα και να δημιουργούν αμφίσημες 

και, συνεπώς, ενδιαφέρουσες δραματικά καταστάσεις (για παράδειγμα, μπορεί ένας λαϊκός, 

δηλαδή «κωμικός», χαρακτήρας να συνοδεύεται από μουσική που κανονικά θα αντιστοιχούσε 

σε κάποιον «σοβαρό» χαρακτήρα και στην εξέλιξη της υπόθεσης να αποκαλύπτεται πως ο 

λαϊκός αυτός χαρακτήρας έχει αριστοκρατικές καταβολές)43. Στα μέσα του 18ου αιώνα οι 

Ιταλοί λιμπρετίστες εισήγαγαν τους «μέσους χαρακτήρες» (mezzi caratteri), με σκοπό 

να ομογενοποιήσουν την πλοκή αναμειγνύοντας «κωμικά» και «σοβαρά» στοιχεία.  
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μαζί με την σουμπρέττα (η οποία συνήθως είναι υπηρέτρια) το κωμικό 

ζευγάρι της όπερας buffa. Παραδείγματα τέτοιων ρόλων είναι ο 

Bastien (“Bastien und Bastienne”) και οι Don Basilio και Don 

Curzio (“Le nozze di Figaro”). Όπως ανέφερα και πιο πάνω ο κωμικός 

τενόρος πρέπει να διαθέτει άριστο υποκριτικό ταλέντο και να έχει 

αίσθηση του χώρου και ευελιξία στις κινήσεις του. Η καθαρή άρθρωση 

και η λαμπερή φωνή αποτελούν σημαντικό προσόν. Τα φωνητικά μέρη 

του buffo έχουν πολύ recitativo και parlando στην ψηλή περιοχή και 

πολλά ψηλά staccato αλλά και legato περάσματα (παρ. 11). 

 

 

 Παρ. 11.  La Finta Semplice άρια Polidoro “Sposa cara”, μέτρα 45-52 

 

 

 Τον Spieltenor, ο οποίος προέρχεται από το Singspiel. Ο Spieltenor 

είναι το γερμανικό αντίστοιχο του tenore buffo με τον οποίο έχει τα 

ίδια χαρακτηριστικά, με τη διαφορά ότι αντί για ιταλικό recitativo έχει 

γερμανική πρόζα. Αυτός ο τύπος φωνής είναι πρόδρομος των μεγάλων 

spieltenöre του γερμανικού ρομαντισμού (Wagner, Strauss). Ίσως ο 

σημαντικότερος ρόλος αυτής της κατηγορίας φωνής είναι ο Pedrillo 

(“Die Entführung aus dem Serail”).  
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Παρ. 12. Die Entführung aus dem Serail άρια Pedrillo “Frisch zum Kampfe”, μέτρα 26-36 

 

 

 Τον Charaktertenor τον οποίο εφευρίσκει ο Mozart. Είναι συνήθως ο 

“κακός” της υπόθεσης. Οι τενόροι χαρακτήρα είναι σκοτεινές 

προσωπικότητες, πονηροί και καχύποπτοι  και ενσαρκώνουν προδότες, 

κακούς βασιλιάδες, δικτάτορες και δαίμονες. Η φωνητική του γραμμή 

κινείται κυρίως στις μεσαίες περιοχές. Προϋπόθεση αποτελεί η σωστή 

και καθαρή εκφορά του κειμένου ενώ η φωνή καθαυτή δεν απαιτείται 

να ηχεί ωραία. Charakterenor είναι ο Monostatos (Die Zauberflöte): 

 

  

 
Παρ. 13. Die Zauberflöte άρια Monostatos “Alles fühlt der Liebe Freuden”, μέτρα 10-14 
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Φυσικά, υπάρχουν και ρόλοι τενόρου του Μότσαρτ οι οποίοι έχουν 

χαρακτηριστικά από δύο κατηγορίες. Ένας τέτοιος ρόλος είναι για παράδειγμα 

ο Ταμίνο από τον Μαγικό Αυλό, ο οποίος ενσαρκώνει τον ήρωα με πολλά 

δραματικά ξεσπάσματα σε ψηλές νότες αλλά ταυτόχρονα και τον λυρικό 

εραστή της Παμίνας (λυρικό-δραματικός τενόρος).  

 

 

1. Οι ψηλές νότες των τενόρων  

 

 Πριν από το 1840 οι ψηλές νότες του τενόρου πάνω από το σολ και λα 

(g1/a1) αποδίδονταν χρησιμοποιώντας φαλσέτο. Γιατί;  

Η φωνητική τεχνική της εποχής δεν ήταν τόσο εξελιγμένη, έτσι ώστε να 

τραγουδά κανείς αυτούς τους ψηλούς τόνους με γεμάτη στηθική φωνή (full 

voice). Σε κάθε τενόρο λαμβάνει χώρα ένα φυσιολογικό και αισθητό άλλαγμα 

της φωνής (πέρασμα) γύρω στο ρε/μι/φα (d’/e’/f’), δηλαδή περίπου γύρω στα 

300 Hertz. Εκεί συμβαίνει λοιπόν αυτό το “σπάσιμο” (ρήξη) των ρετζίστρων. 

Νωρίτερα ερμηνευόταν ως ρήξη μεταξύ στηθικού και εγκεφαλικού ρετζίστρου. 

Σήμερα όμως ξέρουμε ότι πρόκειται για μια θέση η οποία βρίσκεται ανάμεσα 

στο σφικτό και μη σφικτό (απαλό) κλείσιμο των φωνητικών χορδών. Είναι ένα 

πέρασμα το οποίο μπορεί να “σπρωχτεί” προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

ανάλογα με τη δυναμική και τα φωνήεντα. Για παράδειγμα με το φωνήεν “a” 

σπρώχνεται προς τα πάνω, ενώ με το φωνήεν “u” προς τα κάτω. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το “u” έχει περισσότερη εγκεφαλική αντήχηση από το “a” και 

επομένως το πέρασμα προς την εγκεφαλική φωνή και το απαλό κλείσιμο των 

χορδών γίνεται χαμηλότερα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τραγουδάμε piano 

(σιγά) όπου το πέρασμα μετατοπίζεται χαμηλότερα.  

Φυσικά το πέρασμα αυτό –ειδικά στη φωνή του τενόρου -  μπορεί να 

σπρωχτεί και πολύ ψηλότερα μέχρι το φα/σολ/λα (f’/g’/a’), δηλαδή περίπου 

μέχρι τα 440 Hz. Σε αυτό όμως το ύψος εξασθενούν σημαντικά τα συστατικά 

της ομαλής φώνησης. Ο τενόρος χρησιμοποιεί σημαντικά τους μύες που 

βρίσκοντα δίπλα στις φωνητικές χορδές (vocalis muscle), με αποτέλεσμα 

αυτές να χάνουν την ελαστικότητά τους και να μην μπορούν να λεπτύνουν και 

να επιμηκυνθούν, διαδικασία απαραίτητη για την παραγωγή ψηλών τόνων. 

Είναι σαν να προσπαθούμε να αποδώσουμε έναν ψηλό τόνο από μία χορδή 

παχιά και κοντή. Η φωνή σπάει, γιατί ο τραγουδιστής απαιτεί από τις χορδές 

το ακατόρθωτο. Σφίγγει τις χορδές σε όλο το μήκος και πλάτος τους για να 

ανέβει ψηλά. Έτσι δημιουργείται ένα φράγμα, το οποίο μπόρεσαν να 



 58 

υπερκεράσουν μόλις οι τενόροι του 19ου αιώνα, μέχρι το γνωστό κόντρα ντο 

(c’’). 

 Μια δυνατή σωματική κατασκευή είναι επίσης αναγκαία για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το εμπόδιο του σολ δίεση/λα (gis’/a’). Ο τραγουδιστής 

πρέπει να έχει έναν τέλεια λειτουργικό λάρυγγα και να κλείνει ιδανικά τις 

άκρες των φωνητικών χορδών έτσι ώστε να μη σπαταλά καθόλου αέρα. Για 

να τραγουδήσει ο τενόρος με γεμάτη (στηθική) φωνή πάνω από το φράγμα 

του σολ δίεση/λα/σι ύφεση πρέπει το σώμα του να είναι ρωμαλέο και 

εύρωστο. Αυτό κατορθώνεται μόλις κατά τα μέσα του εικοστού αιώνα. Έτσι οι 

τενόροι τραγουδούν πάνω από το κόντρα ντο χρησιμοποιώντας στηθική 

(γεμάτη) φωνή και όχι φαλσέτο.  

Στα ώριμα έργα του Μότσαρτ μάταια θα ψάξει κανείς για τόσο ψηλούς 

τόνους από έναν τενόρο. Τις ψηλότερες νότες για τον τενόρο βρίσκουμε στην 

όπερα “Die Entführung aus dem Serail”  με τα σι ύφεση (b’) του Belmonte και 

το σι φυσικό (h’) του Pedrillo, που είναι ο ψηλότερος τόνος τενόρου του 

ώριμου Μότσαρτ44. Οι περαστικές αυτές νότες προσεγγίζονταν με φαλσέτο. 

Σήμερα όμως οι περισσότεροι τενόροι τις αποδίδουν με γεμάτη φωνή. Το 

παρακάτω πέρασμα στο ψηλό σι φυσικό και μάλιστα πάνω στο φωνήεν «I» 

(frisch) είναι ένα από τα πιο απαιτητικά περάσματα στο ρεπερτόριο του 

κωμικού τενόρου. Μέσα σε οκτώ μόλις μέτρα ξεδιπλώνεται όλη η φωνητική 

έκταση της άριας, δηλαδή από το ψηλό σι φυσικό στο χαμηλό ρε. Η άρια αυτή 

εκτείνει τη φωνή του τενόρου στα άκρα (παρ. 15)! Ο buffo τενόρος πάντως 

που δεν είναι σε θέση να τραγουδήσει αυτή την άρια σε ακρόαση, δύσκολα θα 

καταφέρει να υπογράψει σταθερό συμβόλαιο σε θέατρο της Γερμανίας. Η άρια 

αυτή είναι ένα “must”, όπως ακριβώς και η άρια πορτρέτου του Tamino (Dies 

Bildnis) για τον λυρικό τενόρο.   

 

                                                 
44 Ως ώριμα δραματικά έργα του Μότσαρτ θεωρούνται αυτά που γράφτηκαν μετά τον 

“Idomeneo”: “Die Entführung aus dem Serail”, “Der Schauspieldirektor”, “Le Nozze di Figaro”,  

“Don Giovanni”, “Cosi fan Tutte”, “Die Zauberflöte” και “La Clemenza di Tito”.  
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Παρ. 14. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 13, άρια Pedrillo, μέτρα 78-89 

 

Μεταξύ των τενόρων που χρησιμοποίησε ο Μότσαρτ από το 1770 και 

έπειτα, άξιος αναφοράς είναι ο Guglielmo d’Ettore. Τραγούδησε τον ομότιτλο 

ρόλο στον Mitridate και τον ψηλό ρόλο του Scipione από “Il Sogno di 

Scipione”  του έτους 1772. Στην όπερα αυτή ο Μότσαρτ γράφει για όλους 

τους τραγουδιστές, και μάλιστα για τους άλλους δύο τενόρους, ένα πλήθος 

κόντρα ντο (c’’) και τους  προσφέρει τη δυνατότητα να διακοσμήσουν οι ίδιοι 

τη φωνητική τους γραμμή παρακινώντας τους με αυτό τον τρόπο να 

τραγουδήσουν ακόμα ψηλότερα!  

Στο έργο “Il Sogno di Scipione”, που γράφτηκε στο Salzburg, δεν 

χρησιμοποιήθηκε κανένας καστράτος (Ο Ceccarelli δεν ήταν ακόμα στο 

Salzburg). Ο Μότσαρτ πειραματίζεται με τρεις τενόρους δίπλα σε τρεις 

σοπράνι. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νεαρός Μότσαρτ δεν διαφοροποιεί τα 

ηχοχρώματα: της φωνής του πατέρα του Σκιπίων, του πατριού του αλλά και 

του ίδιου του Σκιπίωνα. Ο πατέρας τραγουδά μέχρι το σολ (g’) και o πατριός 

μέχρι το σι ύφεση (b’)! Παραθέτω απόσπασμα της άριας του πατριού Publio 

αρ. 7: 

 

 

 

Παρ. 15. Il Sogno di Scipione, αρ. 7, άρια Publio 
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Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι ο νεαρός δημιουργός ακόμα 

πειραματίζεται στην προσπάθειά του να κατανοήσει εις βάθος τη λειτουργία 

της φωνής του τενόρου και τους διαφορετικούς τύπους ρόλων στην όπερα 

seria και buffa. Έτσι λοιπόν τόσο ο Guglielmo d’Ettore όσο και οι άλλοι δύο 

τενόροι Giuseppe Tibaldi και Giuseppe Onofrio τραγούδησαν του ψηλότερους 

ρόλους τενόρου που έχει ποτέ γράψει o Μότσαρτ.  

Οι κλασσικά εκπαιδευμένοι τραγουδιστές και καλοί γνώστες του ρεπερτορίου 

εκπλήσσονται στην ανάγνωση αυτής της όπερας: Στην πρώτη άρια του 

Σκιπίωνα συναντούμε το γνωστό κείμενο του Metastasio, το οποίο 

χρησιμοποίησε ο συνθέτης και παιδαγωγός τραγουδιού Nicola Vaccai στη 

μέθοδό του “Metodo Prattico”, στην πέμπτη του άσκησή του για τα ημιτόνια 

και συγκεκριμένα: Delira, dubbiosa, incerta, vaneggia. O Vaccai έγραψε το 

μέθοδο αυτή περίπου έναν αιώνα αργότερα, το 1865! Ακόμα ένας δηλαδή 

πειραματισμός του Μότσαρτ, αυτή τη φορά πάνω στο κείμενο.  

 

 

2. Το δυνατό κόντρα ντο  

 

Στο σημείο αυτό αναρωτιόμαστε τι ώθησε του τενόρους στη θέλησή τους να 

τραγουδούν το κόντρα ντο με στηθική γεμάτη φωνή και όχι με φαλσέτο. Ο 

Gilbert Duprez έμεινε γνωστός στην ιστορία της όπερας, ως ο πρώτος τενόρος 

που τραγουδούσε το ντο χωρίς φαλσέτο. Δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματικά ο 

πρώτος, αλλά το όνομά του αναφέρεται σε μια εφημερίδα του 1837. Το έκανε 

στην τελευταία όπερα του Rossini Γουλιέλμος Τέλλος και ξεσήκωσε ολόκληρο 

το ακροατήριο. Ο Duprez γράφει τα εξής στο ημερολόγιό του: 

 

 […] “Καθώς είδα τι έπρεπε να τραγουδήσω μου σηκώθηκαν τα μαλλιά, 

αλλά που θα πάει, θα τα καταφέρω” ..[…] (mes cheveux se dressèrent sur ma 

tête, mais parbleu, j’y arriverai)45.  

 

Ο τενόρος Adolph Nourrit, ένας πολύ έξυπνος τραγουδιστής, ο οποίος 

τραγούδησε με συνοδό τον Franz Liszt έναν κύκλο τραγουδιών του Schubert 

σε δική του γαλλική μετάφραση στη Lyon, έπεσε από το παράθυρο του 

τετάρτου ορόφου στη Νάπολη, όχι μόνο γιατί τον βασάνιζε  μία αρρώστια στο 

συκώτι, αλλά γιατί έπαθε κατάθλιψη μη μπορώντας να τραγουδήσει το κόντρα 

                                                 
45 Duprez, 1988, σελ. 79 
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ντο (c’’) του “Guglielmo Tell” με στηθική (modal) φωνή! Τελικά δεν 

αποδείχτηκε και τόσο έξυπνος! 

Ο Rossini βέβαια ήταν εκείνος που συμβούλευε τους τενόρους του να 

τραγουδούν τους ψηλούς τόνους πάντα απαλά και με κομψότητα χωρίς να 

γκαρίζουν, χρησιμοποιώντας εγκεφαλική φωνή και φαλσέτο. Μάλιστα 

παρομοιάζει τις στηθικές ψηλές νότες ενός τενόρου, με γκάρισμα γαϊδάρου! 

Ένας άλλος γνωστός τενόρος, ο Giovanni Battista Rubini, τραγουδούσε στην 

ψηλή του περιοχή με ένα ελαφρύτερο ήχο και χρησιμοποιούσε μια διευρυμένη 

εγκεφαλική φωνή (voce mista) που του έδινε τη δυνατότητα να αποδίδει 

καθαρούς ψηλούς τόνους, σε αντίθεση με άλλους τραγουδιστές της εποχής 

του (όπως ο Gilbert Duprez) που προσπαθούσαν να κρατήσουν σε όλη τη 

φωνητική τους έκταση ένα ενιαίο ηχόχρωμα ούτως ώστε να ηχεί το κόντρα 

ντο στηθικό. Στην ουσία ο Rubini εφηύρε τον tenore di grazia, τυπικό τενόρο 

για πολλούς ρόλους Rossini (κυρίως κωμικούς και μισό-σοβαρούς). O Rubini  

 

“…είχε δάκρυα στη φωνή κάθε στιγμή που τραγουδούσε μια ρομαντική 

μελωδία. Έκανε τους ανθρώπους να κλαίνε…46”   

 

σημειώνει ο διάσημος τενόρος Juan Diego Florez σε μια συνέντευξή του στο 

γερμανικό περιοδικό “Klassik Akzente”. O Rubini είχε μια πολύ ψηλή φωνή, η 

οποία έφτανε με bravura και κολορατούρες ως το κόντρα ντο. Αυτή ήταν και 

η περιοχή που η φωνή του είχε το ωραιότερο χρώμα. Πάνω από το κόντρα 

ντο ο Rubini τραγουδούσε με εγκεφαλική φωνή ή φαλσέτο. Μάλιστα κατά τη 

διάρκεια ανάγνωσης της παρτιτούρας της όπερας Puritani, λόγω ενός λάθους, 

τραγούδησε το πρώτο ψηλό κόντρα φα (f’’) στην ιστορία της όπερας!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Gossett, Philip (2007). Klassik Akzente C 43177. Juan Diego Florez: Der Neue König der 

Tenöre. Berlin: Universal Music Classics & Jazz 
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3. Οι ελεύθερες καντέντσες47 

 

Κάθε τραγουδιστής του Μότσαρτ στις άριες του ρόλου του λαμβάνει έναν 

συγκεκριμένο “χώρο”, πάνω σε μια δεσπόζουσα και με μία φερμάτα, στον 

οποίο είναι ελεύθερος να αυτοσχεδιάσει και να ανέβει στα ψηλά 

επιδεικνύοντας έτσι τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Ο Μότσαρτ δεν 

σημείωνε ποτέ τις καντέντσες αυτές και βασιζόταν στην εκπαίδευση και 

μουσική κατάρτιση του εκάστοτε τραγουδιστή.  

Τόσο στους γυναικείους όσο και αντρικούς ρόλους υπάρχουν καθαρές 

υποδείξεις στη θέση πάνω στην οποία προστίθεται μια αυτοσχεδιαστική 

καντέντσα. Η άποψη αυτή αποσαφηνίζεται αν ανατρέξουμε στον “Ascanio in 

Alba”  στην άρια αρ. 27 του Aceste: Ο τενόρος, παρά την τρίλια στη δεύτερη 

βαθμίδα πρέπει να κλείσει τη φράση του στα μέτρα 129/130, γιατί η 

ορχήστρα πέφτει στην τονική. Ο τραγουδιστής στο σημείο αυτό απαγορεύεται 

να τραγουδήσει cadenza:  

 

 
Παρ. 16. Ascanio in Alba, αρ. 27 άρια Aceste, Μέτρα 125-130  

 

Στα μέτρα όμως 133/134 ο Μότσαρτ προκαλεί τον τραγουδιστή να επιδείξει 

τις ικανότητές του στον αυτοσχεδιασμό πάνω σε μια συγχορδία δεσπόζουσας, 

ενώ η ορχήστρα σιωπάει. Όταν ο τραγουδιστής κλείνει τον αυτοσχεδιασμό 

                                                 

47 Καντέντσα ονομάζεται το μουσικό μέρος που συναντάμε ενσωματωμένο κυρίως στην άρια 

da capo και έχει σκοπό την ανάδειξη των δεξιοτεχνικών ικανοτήτων του τραγουδιστή. Είναι το 

σημείο όπου η ορχήστρα σταματά και ο σολίστας μόνος του, χωρίς καμιά συνοδεία, έχει τη 

δυνατότητα να κάνει επίδειξη της δεξιοτεχνίας του και (παλαιότερα), ακόμα και της 

ικανότητας του στον αυτοσχεδιασμό, καθώς αρχικά οι συνθέτες δεν έγραφαν το μέρος της 

καντέντσας αλλά άφηναν την πρωτοβουλία στον τραγουδιστή. 

Αργότερα, λόγω των συχνών υπερβολών και μουσικών αυθαιρεσιών των ερμηνευτών που είχε 

ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από το ύφος του συνολικού έργου, οι συνθέτες άρχισαν να 

γράφουν οι ίδιοι τις καντέντσες για τις άριές τους (όπως ο Rossini) και πλέον, η καντέντσα 

είναι ένα μουσικό μέρος με τεχνικές απαιτήσεις που ο ερμηνευτής μαθαίνει από πριν. 
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του (συνήθως μετά από μια τρίλια πάνω στη δεύτερη βαθμίδα της κλίμακας) η 

ορχήστρα πέφτει και πάλι στην τονική.  

 

Παρ. 17. Ascanio in Alba, αρ. 27, άρια Aceste, μέτρα 131-134 

 

Στα ώριμα έργα του, μετά την όπερα “Die Entführung aus dem Serail”  

(1782),  ο Μότσαρτ αποφεύγει τις ελεύθερες καντέντσες και 

αυτοσχεδιασμούς, καθώς και τις ψηλές νότες με φαλσέτο, και παροτρύνει 

τους τενόρους του να τις αποδίδουν με γεμάτη αλλά ελαφριά και εγκεφαλική 

φωνή. Βέβαια οι ψηλότερες νότες που τραγουδά πλέον ο τενόρος είναι το λα 

(a’) και μια φορά το σι φυσικό (h’) στην άρια του Pedrillo όπως ανέφερα 

παραπάνω. 
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4. Οι ρόλοι τενόρου στις όπερες του Μότσαρτ 

 

Πίνακας 2: Χρονολογικός πίνακας δραματικών έργων και ρόλοι τενόρων 

Αριθμός  

Köchel 

Έτος 

σύνθεσης 

Τίτλος Τύπος 

Όπερας 

Γλώσσα Ρόλοι Τενόρου Πρώτοι Ερμηνευτές 

K. 35 1767 Die Schuldichkeit des 

ersten Gebotes 

Θρησκευτικό 

Singspiel 

Γερμανικά 1. Το πνεύμα του 

Χριστιανισμού,  

2. Ένας ζηλιάρης 

Χριστιανός 

 

1. Anton Franz Spitzeder  

2. Joseph Meissner 

K. 38 1767 Apollo et Hyacinthus Λατινική 

Κωμωδία 

Λατινικά Oebalus Mathias Stadler 

K. 50 1768 Bastien und 

Bastienne 

Singspiel Γερμανικά Bastien           - 

K. 51 1768 La finta semplice Κωμική Όπερα Ιταλικά 1. Fracasso  

2. Polidoro 

1. Philippo Laschi 

2. Anton Franz Spitzeder 

Κ. 87 1770 Mitridate, Re di 

Ponto 

Σοβαρή 

Όπερα 

Ιταλικά 1. Mitridate 

2. Marzio 

1. Guglielmo d’ Ettore  

2. Gasparo Bassano 

K. 111 1771 Ascanio in Alba Ποιμενική 

Όπερα 

Ιταλικά Aceste Giuseppe Tibaldi 

K. 126 1772 Il sogno di Scipione Serenata 

drammatica 

Ιταλικά 1. Scipione  

2. Publio  

3. Emilio 

             

            - 

Κ. 135 1772 Lucio Silla Μουσικό 

δράμα  

Ιταλικά 1. Lucio Silla 

2. Aufidio 

1. Bassano Morgnoni 

2. Giuseppe Onofrio 

Κ. 196 1775 La finta giardiniera Dramma 

giocoso 

Ιταλικά 1. Don Anchise  

2. Belfiore 

1. Augustin Sutor 

2. Giovanni Valesi 

K. 208 1775 Il re pastore Serenata Ιταλικά 1. Alessandro  

2. Agenore 

1. Franz Anton Spitzeder  

2. Felix Hofstätter 

Κ. 344 1779 Zaide Singspiel Γερμανικά 1. Gomatz 

2. Sultan Soliman 

               _ 

K. 366 1780-1781 Idomeneo, re di 

Creta 

Μουσικό 

δράμα 

Ιταλικά 1. Idomeneo 

2. Arbace 

3. Αρχιερέας του 

Ποσειδώνα 

1. Anton Raaff 

2. Domenico de’ Panzacchi 

3. Giovanni Valesi 

K. 384 1782 Die Entführung aus 

dem Serail 

Singspiel Γερμανικά 1. Belmonte 

2. Pedrillo 

1.Valentin Adamberger 

2. Johann Ernst Dauer 

K. 422 1784 L’oca del Cairo Μουσικό 

δράμα 

Ιταλικά 1. Biondello 

2. Calandrino 

                _ 

K. 430 1784 Lo sposo deluso Κωμική όπερα Ιταλικά 1. Don Asdrubale 

2. Pulcherio 

1. Stefano Mandini 

2. Francesco Bussani 

K. 486 1786 Der 

Schauspieldirektor 

Μουσική 

κωμωδία 

Γερμανικά Monsieur Vogelsang Valentin Adamberger 

Κ. 492 1786 Le nozze di Figaro Κωμική όπερα Ιταλικά 1. Basilio 

2. Don Curzio 

Michael Kelly 

K. 527 1787 Don Giovanni Dramma 

giocoso 

Ιταλικά Don Ottavio Antonio Baglioni 

K. 588 1790 Cosi fan tutte Dramma 

giocoso 

Ιταλικά Ferrando Vincenzo Calvesi 

K. 621 1791 La clemenza di Tito Σοβαρή όπερα Ιταλικά Tito Antonio Baglioni 

K. 620 1791 Die Zauberflöte Singspiel Γερμανικά 1.Tamino 

2.Monostatos 

3. 1ος οπλισμένος 

1.Benedikt Schack 

2. Johann Joseph Nouseul 

3. Johann Michael Kistler 
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Ο παραπάνω πίνακας συμπυκνώνει όλους τους ρόλους του τενόρου καθώς και 

τους πρώτους ερμηνευτές τους, σε όλα τα δραματικά έργα του Μότσαρτ. 

Σε κάθε όπερα του συνθέτη, ανεξαιρέτως, εμφανίζεται ένας κύριος ρόλος 

τενόρου, με αποκορύφωμα τις όπερες “Il Sogno di Scipione”, “Idomeneo, Re 

di Creta”  και “Die Zauberflöte”, με τρεις ρόλους τενόρου σε κάθε μια. Στο 

χώρο της όπερας μόνο, υποθέτουμε ότι ο Μότσαρτ συνεργάστηκε με 30 

διαφορετικούς τενόρους, ένας αριθμός που αφορά μόνο τις πρεμιέρες των 

έργων! Από αυτούς οι 16 είναι Ιταλοί, οι 13 γερμανόφωνοι από τις χώρες της 

Αυστρίας και Γερμανίας και ένας αγγλόφωνος από την Ιρλανδία (Michael 

Kelly). Οι Ιταλοί χρησιμοποιούνται συνήθως σε ρόλους δραματικούς και buffo 

της όπερα seria και opera buffa αντιστοίχως, ενώ οι γερμανόφωνοι κυρίως 

στο χώρο του singspiel48, όπου απαιτείται μελόδραμα49 και διάλογος στα 

γερμανικά. Εξαίρεση αποτελούν οι γερμανόφωνοι Anton Raaff και Anton Franz 

Spitzeder50 οι οποίοι δεν τραγουδούν στη μητρική τους γλώσσα αλλά στα 

ιταλικά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Το Singspiel είναι το είδος της όπερας που αναπτύχθηκε στη Γερμανία το 18ο αιώνα, και 

έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα τέλη του αιώνα αυτού. Ήταν γραμμένο σε απλή γερμανική 

γλώσσα και τα θέματά του είχαν συνήθως κωμικό χαρακτήρα. Άλλο σημαντικό 

χαρακτηριστικό από το οποίο προέρχεται και το όνομα Singspiel είναι ότι ανάμεσα στα 

μουσικά μέρη όπως σύνολα, τραγούδια, μπαλάντες και άριες (λυρικές, στροφικές ή 

λαϊκοφανείς), παρεμβάλλονταν μεγάλα διαλογικά τμήματα. 
49

 Ο Μότσαρτ είχε γνωρίσει αυτό το μουσικό είδος στο Μανχάιμ το 1778 μέσα από τα έργα 

του Τσέχου Georg Benda, και είχε εντυπωσιαστεί πολύ. Το μελόδραμα το αποτελούν λόγια 

που απαγγέλλονται με συνοδεία μουσικής. Ο Μότσαρτ χρησιμοποίησε το μελόδραμα στον 

Θάμο, Βασιλιά της Αιγύπτου και στη Zaide αλλά το εγκατέλειψε αργότερα, βρίσκοντας το 

συνοδευόμενο ρετσιτατίβο πιο δυνατό μέσο για την έκφραση των συναισθημάτων. (Ο 

Μπετόβεν μεταχειρίστηκε το μελόδραμα με εντυπωσιακό αποτέλεσμα στον Φιντέλιο). 
50 Λυρικός τενόρος του Μότσαρτ με όμορφη και απαλή φωνή. Για αυτόν γράφτηκε ο λυρικός 

ρόλος εραστή του Don Polidoro στην όπερα La finta semplice.  
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

Οι τενόροι στα πρώιμα δραματικά έργα του Μότσαρτ 

 

Οι πρώτες φωνητικές συνθέσεις του Μότσαρτ γεννήθηκαν στο 

Λονδίνο. Εδώ γνωρίζει ο Μότσαρτ, κοντά στους καστράτους, και αξιόλογους 

τενόρους. Η πρώτη μάλιστα άρια που συνέθεσε ο μικρός  σε ηλικία εννέα 

ετών, είναι για τη φωνή του τενόρου! Το κείμενο είναι από τον Ezio του 

Metastasio και η άρια κονσέρτου51 με το όνομα Va, dal furor portata (KV 21) 

                                                 
51 Η “άρια κονσέρτου”, όπως τελειοποιήθηκε από τον Μότσαρτ, έχει τις ρίζες της στις 

καντάτες δωματίου με continuo από συνθέτες όπως ο Alessandro Scarlatti (1660-1725) και 

Alessandro Stradella (1642-1682). Αργότερα, ο Βιεννέζος συνθέτης Franz Joseph Haydn 

(1732-1809), συνθέτης πολλών όπερων, έστρεψε την προσοχή του στη φόρμα άριας 

κονσέρτου, γράφοντας τριάντα κομμάτια σε αυτή τη φόρμα. Μεταξύ αυτών είναι η ακόμα 

γνωστή Arriana a Naxos (για πληκτροφόρο όργανο και σοπράνο, 1790) και η Scena di 

Berenice (1795, αφιερωμένη στην Birgitta Banti).  

Ο κατάλογος του Μότσαρτ περιλαμβάνει πενήντα-έξι άριες κονσέρτου. Τριάντα-έξι για 

σοπράνο, μία για καστράτο-άλτο, εννέα (οκτώ τελειωμένες) για τενόρο και οχτώ για μπάσο.  

Η φόρμα της άριας κονσέρτου, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς συνθέτες μετά το Μότσαρτ. 

Γρήγορα μας έρχονται στο μυαλό η άρια του Beethoven Ah, Perfido! και αυτή του Samuel 

Barber Knoxville, Summer of 1915 (σε στίχους του James Agee).  

Οι άριες κονσέρτου του Μότσαρτ είναι, στην πλειοψηφεία τους, εκτεταμένα κομμάτια 

φωνητικής επίδειξης belcanto και legato. Η εκτεταμένη φύση αυτών των κομματιών είναι από 

τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει την άρια κονσέρτου από μια άρια όπερας, όπου δεν υπάρχει 

τόσος πολύς χρόνος για να επιτρέψει τέτοια υπέρμετρη ανάπτυξη των συναισθημάτων και της 

μουσικής φόρμας.  

Η μουσική την περίοδο του Μότσαρτ ήταν συχνά γραμμένη για να ταιριάζει στον ερμηνευτή, 

έτσι πολλές άριες αντανακλούν τις ικανότητες ενός συγκεκριμένου τραγουδιστή. Η μουσική 

είχε σκοπό να τραγουδηθεί σε ένα κονσέρτο, παρόλο που το κείμενο πολλές φορές 

προέρχεται από ένα ήδη υπάρχων λιμπρέτο όπερας.  
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γράφτηκε ειδικά για τον Ercole Ciprandi52 (1738-1790). Ο Charles Burney σε 

ταξίδι του στο Μιλάνο το 1770 ακούει τον τενόρο Ciprandi σε μια λειτουργία  

του Battista Sammartini και αναφέρει:  

«…[…] Ο Ciprandi, ένας εξαιρετικός τενόρος, ο οποίος έζησε στο 

Λονδίνο όπου και ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους στην όπερα, τραγούδησε 

σήμερα υπέροχα! …»53 

 

1. Η δημιουργία στο Salzburg 

 

Πριν ο Μότσαρτ έρθει σε επαφή με το ιταλικό στυλ τραγουδιού, κατά τη 

διάρκεια των ταξιδιών του στην Ιταλία, έχει την ευκαιρία να συνθέσει στο 

Salzburg δύο έργα, με τα οποία κατατοπίζεται για πρώτη φορά, με τη βοήθεια 

του πατέρα του, στη φόρμα και στυλ της δραματικής φωνητικής μουσικής. Ο 

Μότσαρτ επιδεικνύει την τέχνη του στη σύνθεση με το θρησκευτικό Singspiel 

Die Schuldigkeit des ersten Gebotes (Το χρέος της πρώτης εντολής), ύστερα 

από εντολή του Αρχιεπισκόπου του Salzburg το 1767.  Φυσικά οι τενόροι που 

είχε στη διάθεση του ο Μότσαρτ στο Salzburg δεν μπορούσαν να αποδώσουν 

ούτε στο ελάχιστο τις δύσκολες και υπερβολικά απαιτητικές άριες ιταλικής 

επιρροής του έργου. Αξιοσημείωτα εκτός των άλλων είναι τα τεράστια 

πηδήματα διαστημάτων από το χαμηλό σολ (g) στο ψηλό λα (a’) , 

χαρακτηριστικά της Ναπολιτάνικης σχολής τραγουδιού, τρίλιες, και επτάμετρα 

περάσματα δύσκολων κολορατούρων. Μα κάνει εντύπωση η όχι τόσο ψηλή 

περιοχή για τον τενόρο. Σπάνια οι άριες ξεφεύγουν ψηλότερα από το σολ (g’). 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η προτίμηση για μια χαμηλότερη περιοχή που 

εξαρτάται αναμφίβολα από την προσωπικότητα του τραγουδιστή αλλά και από 

την επιρροή της εκκλησιαστικής μουσικής (αποφυγή των ψηλών τόνων λόγω 

πρόκλησης συγκινήσεων και έκστασης).                   
                                                                                                                                            
 Ο Μότσαρτ έγραψε ότι το κείμενο ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στις άριες αυτού 

του είδους και ότι ο τραγουδιστής είναι υποχρεωμένος να προσδίδει τεράστια σημασία στα 

λόγια. Η σπουδαιότητα του κειμένου δεν είναι απαραίτητο να αντανακλάται στην άρια 

καθαυτή, αφού εκεί το κείμενο επαναλαμβάνεται ad infinitum. Η σημαντικότητα των λέξεων 

παρατηρείται κυρίως στα recitativi που προηγούνται της άριας, και τα οποία είναι συχνά 

εξαιρετικά εκφραστικά και τολμηρά αρμονικά. Αυτό το αφηγηματικό είδος δεν είναι πάντα 

τυπικό της όπερας του Μότσαρτ, όπου το ρετσιτατίβο εκεί είναι ένα σημείο χαλάρωσης που 

επιτρέπει και προωθεί την πλοκή της ιστορίας, ανάμεσα στα έντονα συναισθηματικά τμήματα 

(άριες).   
52 Ιταλός τενόρος. Τραγούδησε την περίοδο  1754-1765 στο Λονδίνο και μέχρι το 1770 στο 

Μιλάνο.  
53 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 68.  
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Ίδιου τύπου και σημασίας, όπως η πρώτη δραματική σύνθεση του 

Μότσαρτ, είναι η επίσης στο Salzburg γραμμένη λατινική κωμωδία για μια 

σχολική παράσταση “Apollo et Hyacinthus“. Οι ηθοποιοί ήταν όλοι 

ερασιτέχνες, με εξαίρεση τον Βασιλιά Öbalus, τον ήρωα του κομματιού, που 

τραγουδήθηκε από τενόρο. Ο ρόλος αυτός στην ολότητα του είναι 

πραγματικά “αντί-τραγουδιστικός”. Εντύπωση μας κάνει μια κολορατούρα 

δεκαπέντε μέτρων στη μέση της οποίας υπάρχει ένα εξαιρετικά σπάνιο κατιών 

πήδημα από το ψηλό σολ (g’) στο μι ύφεση (es)! 

 

  

 

 
 

Παρ. 18. Apollo et Hyacinthus, αρ. 7. άρια Öbalus, μέτρα 62-90 

 

Ο Μότσαρτ σίγουρα δεν απαιτούσε από τον τενόρο του “υψηλή τέχνη”, κάτι 

που αποδεικνύουν το tempo allegro και οι σύντομες μελωδικές φράσεις, οι 

οποίες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για λυρικό και εκφραστικό cantabile. 

Το αργό tempo είναι στοιχείο των ώριμων αριών του τενόρου και πάντα 

συνδεδεμένο με το cantabile (εκφραστικό τραγούδι), με το οποίο 

αναγνωρίζουμε ένα νέο εκφραστικό ιδανικό που προάγει τη θέση του 

τενόρου54. 

 

 

2. Βιέννη και Opera Buffa 

 

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός για τον Μότσαρτ μετά το Salzburg είναι η 

Βιέννη, η οποία τον φέρνει κοντά στις πραγματικές σκηνές και στο στυλ 

τραγουδιού μέσω του θεάτρου και της κωμικής όπερας. Το ενδιαφέρον του  

φαίνεται αρχικά να απομακρύνεται από το τραγουδιστικό ύφος της σοβαρής 

όπερας, αφού στη Βιέννη έρχεται σε επαφή με το νότιο-γερμανικό και 

                                                 
54 Ο ήρωας τενόρος γίνεται εραστής.  
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αυστριακό στυλ τραγουδιού, η επιρροή του οποίου αντικατοπτρίζεται στις 

άριες “Grabmusik”. Επίσης, το προσωπικό της opera seria της Βιέννης δεν 

ήταν και το καλύτερο. Ο λυρικός τενόρος Tibaldi, που συνεργάστηκε με τον 

Μότσαρτ αργότερα στο Μιλάνο, δεν του έκανε κάποια ιδιαίτερη εντύπωση ως 

τραγουδιστής. Αυτό που μνημονεύεται σε ένα από τα γράμματα του Μότσαρτ 

είναι το  

«αφύσικο, πιεσμένο φαλσέτο του Tibaldi»55. 

 

 Αντιθέτως, σαφώς καλύτερη ήταν η κατάσταση της Opera Buffa στη Βιέννη η 

οποία κέρδισε την εύνοια του κοινού. Ο θίασος της κωμικής όπερας ήταν 

στελεχωμένος από τραγουδιστές και τραγουδίστριες πρώτης κλάσης 

(υποχρεωμένοι όμως να τραγουδούν και στην σοβαρή όπερα). Εδώ ο 

Μότσαρτ βρίσκει το κατάλληλο έδαφος για σπουδή πάνω στην 

αποτελεσματικότητα του ιταλικού parlando στο recitativο secco56. Στο 

αφηγηματικό αυτό είδος ανακαλύπτει ένα ζωντανό και αληθινό παιχνίδι σε 

αντίθεση με τις στημένες – κουκλίστικες και επιτηδευμένες κινήσεις των 

σοβαρών καστράτων και πριμαντόνων της opera seria. Έτσι προκύπτει ως 

επόμενο σκηνικό έργο η πρώτη κωμική όπερα του Μότσαρτ “La finta 

Semplice” (Η απλή ψεύτρα). Ενδιαφέρον έχει ο διαφορετικός τρόπος 

σύνθεσης των δύο ρόλων τενόρου. Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός της 

φωνής αυτής σε δύο τύπους: κωμικού και σοβαρού τενόρου (λυρικού). Ο 

ρόλος του κυρίως ήρωα Fracasso γράφτηκε για τον κωμικό τενόρο Laschi57, ο 

οποίος είχε πολύ καλή φήμη ως ηθοποιός58 και εδώ τραγουδά επιτυχώς στον 

κλάδο του, αυτόν του κωμικού spieltenor. Στις άριές του κυριαρχεί το 

απαγγελτικό ύφος με γρήγορο ρυθμό, μικρές αξίες φθόγγων, πολλές μικρές 

παύσεις και μικρές - πολλές φορές τραγουδημένες πάνω στην ίδια νότα- 

λέξεις. Η περιοχή τραγουδιού είναι κατά πολύ ψηλότερη από τα πρώτα έργα 

του Μότσαρτ όπου προτιμάται η “ψηλή” μεσαία περιοχή (c’-g’): 

 

 

                                                 
55

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 233. 
56 “Ξερή ή στεγνή αφήγηση” στα ιταλικά με συνοδεία πληκτροφόρου οργάνου.  
57 Ιταλός τενόρος, πατέρας της τραγουδίστριας Luisa Mombelli-Laschi, πήγε στη Βιέννη το 

1768 δηλαδή το χρόνο που ο Μότσαρτ συνθέτει την “La finta Semplice”.  
58 Πολλοί κωμικοί τενόροι στον γερμανόφωνο χώρο ήταν βασικά ηθοποιοί και μετά 

τραγουδιστές.  
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Παρ. 19. La finta Semplice, αρ. 5, άρια Fracasso, μέτρα 72-88 

 

Αναλογικά ψηλότερος είναι ο δεύτερος ρόλος τενόρου της όπερας, αυτός του 

Polidoro, ενός αδέξιου, ερωτευμένου ηλικιωμένου άνδρα. Ο Μότσαρτ γράφει 

για τον εραστή-καρικατούρα απαλούς ψηλούς τόνους και περάσματα γεμάτα 

λυρισμό και ευαισθησία. Ο ρόλος είναι γραμμένος για τον τραγουδιστή 

Caribaldi, ο οποίος είχε την ωραιότερη φωνή ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 

δεν ήταν όμως επιδέξιος στο ρετσιτατίβο και τη γρήγορη ροή του κειμένου για 

την όπερα buffa. Έτσι, λόγω της όμορφης φωνής του λαμβάνει άριες, οι 

οποίες σε μερικά σημεία προοιωνίζουν ωριμότερες, συναισθηματικές άριες 

τενόρου. Η παρακάτω φράση για παράδειγμα θα μπορούσε να θυμίζει ένα 

σοβαρό ερωτικό τραγούδι ενός νέου εραστή, όπως του Ferrando από το “Cosi 

fan Tutte” : 
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Παρ. 20. La finta Semplice, άρια Polidoro, μέτρα 4-14 

 

Τα συναισθηματικά κορυφώματα των κομματιών του βρίσκονται στα σολ (g’) 

και σι ύφεση (b’).  

 Το δεύτερο σκηνικό έργο του Μότσαρτ στη Βιέννη απευθύνεται και 

πάλι σε ερασιτέχνες. Είναι η γερμανική οπερέτα “Bastien und Bastienne”, με 

εμφανή την επιρροή του νότιου γερμανικού στυλ τραγουδιού. Οι 

τραγουδιστικοί ρόλοι είναι γραμμένοι με πολύ απλό τρόπο και 

προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες των μετριοπαθών ερασιτεχνών 

ερμηνευτών. Έτσι και ο Βαστιανός, τόσο ως προς τον χαρακτήρα αλλά και ως 

προς την έκτασή του δεν μπορεί να ονομαστεί ως πραγματικός ρόλος 

τενόρου. Παρόλα αυτά θεωρώ τη χαριτωμένη αυτή όπερα που έγραψε ο 

δωδεκαετής Μότσαρτ για το ιδιωτικό ανοιχτό Θέατρο του Dr. Messmer της 

Βιέννης, ως ένα πρώτης τάξης ξεκίνημα για νέους τραγουδιστές. Οι 

σπουδαστές μαθαίνουν να κινούνται σε σχέση με το χαρακτήρα του ρόλου 
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τους και να αισθάνονται το ρυθμό της μουσικής. Δε θα πρέπει ποτέ ένας νέος 

τενόρος να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή σε ρόλο πολύ δύσκολο 

ή να τραγουδήσει κάτι που απαιτεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση (π.χ. ψηλές 

νότες!). Όσο απλούστερος ο ρόλος τόσο καλύτερα.  

 

 

3. Le voci italiane! Η ιδανική φωνή του Μότσαρτ 

 

Το 1769 στην Ιταλία ο συνθέτης έχει και πάλι την ευκαιρία (ύστερα από το 

Λονδίνο) να γνωρίσει καλύτερα και εις βάθος την αγαπητή στο ιταλικό κοινό 

όπερα seria και τον ιταλική τέχνη τραγουδιού. Γνώρισε σχεδόν όλους του 

τραγουδιστές σταρ της εποχής του: τις αδερφές Gabrielli, την Agujari, την 

οποία θαυμάζει για την εξαιρετικά ψηλή φωνή της που φτάνει το δις κόντρα 

ντο (c’’’’), τους γνωστούς καστράτους Manfredini, Aprile, Rauzzini, καθώς και 

τον ηλικιωμένο Farinelli. Ανάμεσα στους τενόρους μνημονεύεται ο άριστος 

d’Ettore με τον οποίο ο Μότσαρτ είχε στενή συνεργασία. Ο νεαρός αυστριακός 

καλλιτέχνης βυθίζεται στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των θεάτρων των 

ιταλικών πόλεων και παρακολουθεί όχι μόνο τις παραστάσεις αλλά 

επισκέπτεται και πρόβες παραγωγών σοβαρής και κωμικής όπερας, και 

θεάτρου πρόζας. Ο Μότσαρτ συνθέτει για τους παραπάνω φίλους 

τραγουδιστές πολλές άριες και ολοκληρώνει έτσι την πρώτη του προσπάθεια 

στο είδος της opera seria με το έργο “Mitridate, Re di Ponto”.  

 Οι εντυπώσεις του από τους τραγουδιστές του Λονδίνου, επικυρώνονται στην 

Ιταλία, τόσο που όταν υποστηρίζει ο Μότσαρτ ότι κάποιος τραγουδάει ωραία, 

λέει: «Τραγουδάει Μαντσουολικά», δηλαδή όπως ο Manzuoli. Μάλιστα ο 

Charles Burney στο ημερολόγιο του μουσικού του ταξιδιού στην Ευρώπη 

αναφέρει ότι ο Manzuoli ήταν ο προσωπικός δάσκαλος φωνητικής του 

Μότσαρτ στο Λονδίνο59. Ο Burney στο ταξίδι του στη Φλωρεντία το 

Σεπτέμβριο του 1770 είχε την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τον διάσημο 

καστράτο σε μια λειτουργία στο μοναστήρι του Portico:  

«Εδώ είχα την ευκαρία να ακούσω τον Signor Manzuoli. […]. 

Τραγούδησε μερικές φράσεις στη λειτουργία οι οποίες μου έδωσαν μεγάλη 

ευχαρίστηση, παρόλο που η φωνή του σε μια μικρή εκκλησία δεν έχει τόσο 

μεγάλη δύναμη όσο στα θέατρα της Αγγλίας»60.  

                                                 
59

 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 521.  
60

 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 139.  
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Το τραγουδιστικό ιδανικό του Μότσαρτ είναι η δεξιοτεχνική (ευχέρεια στα 

ψηλά και κολορατούρα) φωνή. Μάλιστα σε ένα από τα γράμματά του 

εντυπωσιάζεται από την περίφημη σοπράνο Lucrezia Agujari γιατί διαθέτει 

όμορφη φωνή, ευγενικό λαρύγγι, και απίστευτα ψηλές νότες.  Η έκφραση 

«ευγενικό λαρύγγι», υποδηλώνει σαφώς την παραδοσιακή αμερόληπτη 

αντίληψη του Μότσαρτ. Αυτό που εδώ εκφράζει ως έπαινο για την 

τραγουδίστρια, δηλαδή την τέχνη του «ευέλικτου λαρυγγιού», το ίδιο θεωρεί 

αργότερα ως το μεγαλύτερο εμπόδιο μιας νέας συναισθηματικότερης τέχνης 

τραγουδιού61.   

Λιγότερη εντύπωση του προκαλούν οι ιταλικές αντρικές φωνές. Οι 

τενόροι μάλιστα τραγουδούν πολύ βαριά για το γούστο του. Η γνώμη αυτή 

του Μότσαρτ βέβαια μας εκπλήσσει καθώς η εκπαίδευση του τραγουδιστή 

εκείνη την περίοδο στην Ιταλία βασίζεται στην ελαφρότητα και ευλυγισία της 

φωνής. Από την άλλη μεριά ο σκηνικός τενόρος στην Ιταλία είχε σπάνια τη 

δυνατότητα να τραγουδά λυρικούς και συναισθηματικούς ρόλους. Αντίθετα, 

ως η χαμηλότερη αντρική φωνή στην όπερα seria, έπρεπε να τραγουδά  

συνεχώς στη χαμηλή του περιοχή, χρησιμοποιώντας μόνο την αδύνατη 

στηθική του φωνή. Ουσιαστικά η φωνή του τενόρου δεν είχε ακόμα 

καθιερωθεί ως σολιστική φωνή στην όπερα. Χρησιμοποιούνταν περιστασιακά 

και ο ρόλος του ήταν να αναπληρώνει –κυρίως στα φωνητικά σύνολα- την 

απούσα χαμηλή αντρική φωνή, δηλαδή τον μπάσο.     

 

 

4. Η δημιουργία στην Ιταλία: Ρόλοι τενόρου στην Opera Seria 

 

Όντας έφηβος ακόμα ο Μότσαρτ γράφει μέσα σε τρία χρόνια τέσσερις 

επονομαζόμενες σοβαρές όπερες: “Mitridate, Re di Ponto” (1770), “Ascanio in 

Alba” (1771), “Il Sogno di Scipione” (1772), “Lucio Silla” (1772), ενώ το 1775 

κλείνει ο κύκλος των σοβαρών όπερων με το έργο “Il Re pastore”. Σε όλα 

αυτά τα σκηνικά έργα ο Μότσαρτ πειραματίζεται με τις φωνές, ενώ 

αναδεικνύει τον τενόρο σε πρωταγωνιστή. Η δομή των έργων είναι 

αμετάβλητη, με μακρές αφηγήσεις (recitativo) και τις πολύ μεγάλες άριες, οι 

οποίες αποκτούν ενδιαφέρον λόγω της δεξιοτεχνίας τους. Οι λυρικές και 

μικρές άριες σπανίζουν.  

 

                                                 
61 Στην όπερα “Die Entführung aus dem Serail” ο Μότσαρτ έπρεπε να θυσιάσει σημαντικά 

εκφραστικά μέσα, για χάρη του ευέλικτου λαρυγγιού της Mad. Cavallieri.  
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a. “Mitridate, Re di Ponto” 

Η πρώτη όπερα seria: “Mitridate, Re di Ponto” γεννιέται σε στενή συνεργασία 

με τους τραγουδιστές. Οι ρόλοι της όπερας μας δίνουν μια ακριβή εικόνα για 

την τέχνη των τραγουδιστών, γιατί ο Μότσαρτ με το έργο αυτό προσαρμόζει 

τη μουσική του ανάλογα με το καλλιτεχνικό του προσωπικό. Έτσι, το 

συγκεκριμένο έργο καθρεφτίζει όσο κανένα άλλο τη σχέση του συνθέτη με 

τους τραγουδιστές εκείνη την εποχή. Ο  Μότσαρτ ποτέ δεν ένιωσε τη σχέση 

αυτή ως βάρος, αφού με τις ασυνήθιστες προσαρμοστικές του ικανότητες 

απέφευγε κάθε εναντίωσή και προστριβή με τις αντιρρήσεις και τα καπρίτσια 

των ερμηνευτών. Η τέλεια αντίληψη του Μότσαρτ για τις ικανότητες και 

δυνατότητες των τραγουδιστών του διατυπώνεται ξεκάθαρα στο γράμμα του 

1778:  

 

“Συνθέτω τις άριες των τραγουδιστών ακριβώς για τα μέτρα τους, όπως 

ένα καλοφτιαγμένο ρούχο”62. 

 

 Στις 12 Δεκεμβρίου 1770, με τραγουδιστές και ορχήστρα μειωμένης σύνθεσης 

έκανε την πρώτη δοκιμή για να διαπιστώσει την ομαλή ροή του έργου και τις 

ελλείψεις στη συνεργασία των οργάνων και των φωνών. Στις 17 Δεκεμβρίου 

έγινε η γενική δοκιμή με άριστα αποτελέσματα, απ’ όσα μαθαίνουμε από τον 

Leopold Mozart και τους φίλους του που δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους 

για το έργο63. Τέλος, στις 26 Δεκεμβρίου δόθηκε η πρεμιέρα του “Mitridate, 

Re di Ponto” με εξαιρετική επιτυχία μπροστά σ’ ένα κατάμεστο θέατρο. Το 

φιλόμουσο κοινό του Μιλάνου ενθουσιάστηκε από το έργο και ανακάλεσε 

πολλές φορές τους πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή για να τους επευφημήσει. 

Όσο για το συνθέτη σύσσωμοι οι θεατές των υπερώων και της πλατείας 

φώναζαν “Viva il maestrino64” 

O Μότσαρτ συνθέτει πάνω σε ένα τολμηρό και πολύπλοκο θέμα: Ο Βασιλιάς 

με τους δυο γιούς του αγαπούν και οι τρεις την ίδια γυναίκα. Υπάρχουν δυο 

τενόροι (ο πρωταγωνιστικός ρόλος και ένας πολύ μικρός ρόλος), δύο 

καστράτοι, ψηλός και χαμηλός στους ρόλους των δύο γιών, και ένας 

καστράτος για το ρόλο του Arbate, ενός διοικητή, που τραγουδήθηκε από 

κάποιον Muschietti. Επιπλέον ένας ρόλος για τη δεξιοτεχνική σοπράνο και 

τρεις φορές αγαπημένη και λατρεμένη Aspasia και μια δεσποινίδα η Ismene, η 

                                                 
62

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 109 
63

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 197 
64

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 198 
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οποία είναι ερωτευμένη με τον Alto καστράτο Farnace. Ο ρόλος του εραστή 

Sifare προορίστηκε για τον Manzuoli, ο οποίος τελικά δεν τραγούδησε στην 

παράσταση.   

Εξαιρετικά παράξενο βρίσκω το γεγονός ότι για την εποχή αυτή, ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος του Mitridate τραγουδήθηκε όχι από έναν καστράτο, 

αλλά από έναν ψηλό τενόρο, τον ήδη αναφερόμενο Guglielmo d’Ettore. 

Σύμφωνα με τον Charles Burney ο Ettore θεωρούνταν στην Ιταλία ο 

καλύτερος εκπρόσωπος της σοβαρής όπερας65. Είναι η πρώτη όπερα του 

Μότσαρτ με πρωταγωνιστή έναν τενόρο! Ο τενόρος αντιμετωπίζεται εδώ ως 

ψηλή, δεξιοτεχνική και όχι ως “βαριά” ανδρική φωνή. Ο συνθέτης απαιτεί 

μάλιστα από αυτόν τέσσερις φορές το κόντρα ντο (c’’) εντός δέκα μέτρων! 

Παραθέτω τα δέκα αυτά μέτρα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 230.  
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Παρ. 21. Mitridate Re di Ponto, άρια Μιθριδάτη, μέτρα 43-53 

  

Μπορούμε να εικάσουμε την κατά κόρον χρήση του φαλσέτου από τον 

συγκεκριμένο τενόρο. Τεράστια πηδήματα από το ρε (d) στο λα (a’) και από 

το μι (e) στο κόντρα ντο (c’’) αποδεικνύουν ότι ο d’Εttore πρέπει να ήταν 

“φαινόμενο” δεξιοτεχνίας και ψηλών τόνων. Σπάνια ο Μότσαρτ γράφει για 

έναν τενόρο νότες πάνω από το λα (a’). Από τον d’Ettore απαιτεί το κόντρα 

ντο όχι μόνο περαστικό μέσα σε κολορατούρα αλλά και ως κρατημένο σε 

ισχυρό μέρος του μέτρου. Συγχρόνως, οι τεχνικές αυτές δυσκολίες μας 

φανερώνουν τον τέλειο δυναμικό έλεγχο της αναπνοής του τραγουδιστή, ο 

οποίος έπρεπε να τραγουδήσει μετά από πολύ ψηλούς κρατημένους τόνους 

γρήγορα περάσματα κολορατούρων.  
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Παρά τη δεξιοτεχνική διαμόρφωση του ρόλου του Μιθριδάτη, οι άριες του 

είναι σχεδόν ασήμαντης σημασίας για την εξέλιξη του Μότσαρτ στο χώρο της 

φωνητικής μουσικής. Ο συνθέτης μεταχειρίζεται ακόμα την ανθρώπινη φωνή 

σαν ένα μουσικό όργανο, το οποίο μπορεί να εκτελέσει τέλεια τις πιο 

υπερβολικές απαιτήσεις. Λείπει θα λέγαμε αυτή προσωπική πινελιά και 

ιδιοτροπία του Μότσαρτ - που αναγνωρίζουμε στα ωριμότερα έργα του -τόσο 

ως προς την μεταχείριση της φωνής όσο και την μελωδική καθοδήγηση. Οι 

άριες αυτές μας δίνουν μια καλή εικόνα για τη άριστο τεχνικά δημιουργικό 

μυαλό του νέου συνθέτη.        

 

b. “Ascanio in Alba” 

Η όπερα “Ascanio in Alba”, KV 111, είναι μια “festa teatrale66” (θεατρική 

γιορτή) με αφορμή έναν πριγκηπικό γάμο στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο της 

σερενάτας, που θεωρητικά ήταν ένα άλλο είδος κωμικής όπερας, βασίστηκε 

στον εξής μύθο: Η Αφροδίτη κατέβηκε στη γη ακολουθούμενη από τον 

εγγονό της Ασκάνιο, για να τον παντρέψει με την πανέμορφη απόγονο του 

Ηρακλή Σύλβια. Η Σύλβια ομολογεί ότι στα όνειρά της είδε ότι κάποιο όμορφο 

παλικάρι θα γινόταν ο σύντροφος της ζωής της. Ο Ασκάνιο, ακολουθώντας τη 

συμβουλή της Αφροδίτης, θέλησε να δοκιμάσει την καρδιά της Σύλβιας, 

αποκρύπτοντας της την αληθινή του ταυτότητα. Εκείνη μετά από πολλές 

σκηνές αναποφασιστικότητας και δισταγμών αναγνωρίζει στο πρόσωπο του 

Ασκάνιο το παλικάρι των ονείρων της μπροστά μάλιστα στην Αφροδίτη που 

νουθετεί το νεαρό ζευγάρι. 

Ο Wolfgang κατόρθωσε να μελοποιήσει το μύθο αυτόν 

υπογραμμίζοντας με τη μουσική του τις πιο σημαντικές στιγμές, την εμφάνιση 

της Αφροδίτης, την Καβατίνα της Σύλβιας, το ρόλο του Ασκάνιο, την 

αναγνώριση του ήρωα των ονείρων της Σύλβιας και την ένωση των δύο νέων. 

Οι άριες δεν είναι μακρόσυρτες και οι επεμβάσεις της ορχήστρας και της 

χορωδίας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπογραμμίζουν τις καταστάσεις 

που το λιμπρέτο προβάλλει. Πρέπει πάντως να ειπωθεί εδώ ότι τα χορωδιακά 

μέρη της σερενάτας παίζουν ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη του 

μύθου, γιατί ο περιγραφικός χαρακτήρας τους, η άριστη χρησιμοποίηση των 

διαφόρων φωνών και ο ρυθμός που ο Βόλφγκανγκ χρησιμοποιεί σ’ αυτά 

δίνουν μια εκπληκτική γοητεία στη σερενάτα, ενώ ταυτόχρονα συνδέουν τις 

                                                 
66

 Η σερενάτα του Βόλφγκανγκ Μότσαρτ, στο χειρόγραφο που σώθηκε και βρίσκεται τώρα 

στα αρχεία της δημόσιας Βιβλιοθήκης του Βερολίνου, επιγράφεται με τους εξής όρους: 

“Ασκάνιο στην Άλβα, θεατρική γιορτή σε δυο μέρη” 
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διάφορες σκηνές της και τη δράση των ηρώων σύμφωνα με τις επιταγές του 

λιμπρέτου.  

Ο Μότσαρτ χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων έναν πολύ ψηλό καστράτο στο ρόλο 

ενός Φαύνου (uno dei principali pastori), έναν χαμηλό alto καστράτο στον 

ομώνυμο ρόλο67 και έναν Ιερέα, ενός πραγματικού τενόρου, με τον όνομα 

Aceste. Ο ρόλος αυτός τραγουδήθηκε στην πρεμιέρα από τον 

προαναφερόμενο Giuseppe Tibaldi, ο οποίος ωρίμασε φωνητικά και 

ερμηνευτικά στη σχολή του Gluck. Οι δυο του άριες δεν έχουν ποιοτικά 

ιδιαίτερη σημασία. Η περιοχή τραγουδιού είναι άνετη, κυρίως μέχρι το σολ (g’) 

στην πρώτη του άρια, αλλά και μέχρι σι φυσικό (h’) στην δεύτερη και 

τελευταία του άρια η οποία είναι πιο απαιτητική τόσο ως προς τη φωνητική 

έκταση όσο και τη χρονική διάρκεια. Οι πλούσιες κολορατούρες, όπως 

συνήθως στα φωνήεντα a και o στη δεύτερη άρια “Sento che il cor mi dice” 

αποδίδουν ελαφρότητα και ευλυγισία στη φωνή: 

 

 

 
Παρ. 22. Ascanio in Alba, αρ. 27, άρια Aceste, μέτρα 43-50 

 

c. “Il Sogno di Scipione” 

Στο έργο αυτό όλες οι φωνές είναι γραμμένες πολύ ψηλά, όπως ανέφερα και 

παραπάνω. Στη διανομή των ρόλων δεν υπάρχει καστράτος, απλούστατα γιατί 

στο Salzburg δεν υπήρχε τότε κανένας. Το έργο υπέστη πολλές διορθώσεις. 

Αρχικά ήταν αφιερωμένο για τα πεντηκοστά γενέθλια του αρχιεπισκόπου του 

Salzburg Schrattenbach, ο οποίος όμως πέθανε πριν προλάβει να τα γιορτάσει. 

Έτσι η όπερα προσαρμόστηκε για τον διάδοχο του, τον αρχιεπίσκοπο 

Colloredo. Όπως ανέφερα πιο πάνω, το έργο αυτό είναι το πρώτο του 

Μότσαρτ στο οποίο εμφανίζονται τρεις ρόλοι τενόρου και μάλιστα 

πρωταγωνιστικοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τρεις διαφορετικές 

γενιές εκφράζονται με την ίδια φωνή. Δίπλα στον Σκιπίωνα, τον ώριμο και 

δυνατό άντρα, τραγουδούν ο πατέρας του, ο γέρος Emilio και ο θετός του 

γιος, ο νεαρός Publio. Όλοι τους είναι τενόροι. Άξιες προσοχής είναι οι ψηλές 

νότες του Σκιπίωνα και του Publio: το κόντρα ντο δεν είναι σπάνιο στις άριές 

                                                 
67

 Τον Giovanni Manzuoli, έξοχο τραγουδιστή που ο Μότσαρτ γνώρισε στην Αγγλία.   
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τους. Στην τελευταία άρια του Σκιπίωνα ο Μότσαρτ απαιτεί από τον τενόρο το 

κόντρα ντο μέσα σε κολορατούρα και μάλιστα δύο φορές μέσα σε δύο 

διαδοχικά μέτρα. Είναι η ψηλότερη κολορατούρα που έγραψε ο συνθέτης για 

την φωνή του τενόρου! 

 

   

 

Παρ. 23. Il sogno di Scipione, άρια Scipione 

 

Είναι σίγουρο ότι όλες οι νότες πάνω από το λα τραγουδιόνταν με φαλσέτο, 

ιδιαίτερα στις ελεύθερες καντέντσες όπου ο τραγουδιστής μπορούσε να 

ξεπεράσει το όριο του κόντρα ντο.  

Μια καλή εικόνα για το πώς τραγουδούσαν οι τενόροι τις ψηλές νότες στις 

πρώιμες όπερες του Μότσαρτ παίρνουμε από την ηχογράφηση της όπερας 

αυτής από την εταιρία “Brilliant Classics” με τον Ολλανδό τενόρο François 

Soons στο ρόλο του Σκιπίωνα, και ειδικότερα στην άρια τη δεύτερης πράξης 

“Di Che Sei L'Arbitra Del Mondo Intero”. Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή του 

ρεγκίστρου από τη στηθική στην εγκεφαλική φωνή και έπειτα στο καθαρό 

φαλσέτο για την απόδοση της υψηλής καντέτσας.    

 

 

d. “Lucio Silla” 

Η όπερα Lucio Silla δεν φαίνεται να διαφέρει και πολύ στιλιστικά από τις 

προηγούμενες τρεις. Ο Μότσαρτ έπρεπε να συνθέσει τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο τενόρου του Silla για έναν τραγουδιστή που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε 

σκηνή όπερας, τον αντικαταστάτη του d’ Ettore, Morgoni. Οι άριές του είναι 

το ακριβώς αντίθετο των ρόλων τενόρου των προηγούμενων έργων και 

ιδιαίτερα του Μιθριδάτη. Ο ρόλος του κινείται στην ανετότατη μεσαία περιοχή 

του τενόρου, χωρίς κολορατούρες αλλά με λεία και ρέοντα μελωδικά 

περάσματα. Το παρακάτω απόσπασμα της άριας του Silla “D’ ogni pietà mi 

spoglio” επιβεβαιώνει τη χαμηλή αυτή περιοχή: 
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Παρ. 24. Lucio Silla, άρια Silla, μέτρα 1-11 

 

Αυτή η απέριττη γραφή οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη χρόνου, αφού ο 

Morgoni κατέφτασε ως αντικαταστάτης μόλις λίγες μέρες πριν από την 

πρεμιέρα του έργου! Αντίθετα, ο δευτεραγωνιστής Aufidio, γραμμένος επίσης 

για τενόρο, πρέπει να τραγουδήσει δυσκολότερα περάσματα με πολλά 

στολίδια και κολορατούρες.  

Το έργο αυτό όμως παρουσιάζει ψηλό βαθμό δυσκολίας και για τους 

υπόλοιπους τραγουδιστές. Ο καστράτος Venanzio Rauzzini ως Cecilio, που 

τραγούδησε “σαν άγγελος” και η σοπράνο Anna de Amicis ως Giunia είναι τα 

διακεκριμένα αστέρια αυτής της διανομής. Ο πατέρας Λεοπόλδος γράφει:  

“Ο Wolfgang έγραψε εδώ νέα και δύσκολα περάσματα: Η Anna de Amicis τα 

τραγουδά με μεγάλη ευκολία και ελαφρότητα “68.  

                                                 
68 Holden (2001). Σελ. 601 
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Αναφορές για το τραγούδι του Rauzzini έχουμε στο ημερολόγιο του Charles 

Burney κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου στο Μόναχο: 

 

 «Ο πρώτος τραγουδιστής στην σοβαρή όπερα του Μονάχου είναι ο  

κύριος Rauzzini, ένας νεαρός δεξιοτέχνης, γεννημένος στη Ρώμη, με 

υπερβολικές απολαβές και με εμπειρία έξι χρόνων στο θέατρο αυτό. Στο 

επόμενο όμως καρναβάλι θα πάει στο Μιλάνο, όπου και θα τραγουδήσει σε μια 

όπερα του νεαρού συνθέτη Μότσαρτ. Δεν είναι μόνο ένας γοητευτικός 

τραγουδιστής  με εξαίσια φωνή αλλά διαθέτει όμορφη φιγούρα και είναι καλός 

ηθοποιός…[…]…Ο Rauzzini τραγούδησε δύο άριες, μια δικής του σύνθεσης και 

μια άλλη από το Eroe Cinese του Sacchini. Κατά την ερμηνεία αυτών των δύο 

κομματιών ο καστράτος έδειξε τα πολλά προσόντα και αρετές  του: μια γλυκιά 

φωνή με μεγάλη έκταση, μια γρήγορη επιδεξιότητα στα περάσματα, μια 

μεγάλη εκφραστική ικανότητα και ένα ραφινάτο και σωστό γούστο. Θαύμασα 

επίσης σήμερα την δύναμη της φωνής του…»69 

 

Στην όπερα αυτή παρατηρούμε κάτι πρωτόγνωρο και ασυνήθιστο. Ο ρόλος 

του φίλου του Silla, του Lucio Cinna, τραγουδήθηκε στην πρεμιέρα από μια 

γυναίκα, με το όνομα Felicità Suardi. Εισάγει δηλαδή ο Μότσαρτ προφανώς 

τon Hosenrolle (travesty), όπως συναντούμε αργότερα στις φιγούρες του 

Cherubino από το έργο “Le Nozze di Figaro” και του Annio από την “La 

Clemenza di Tito”. Ο Cinna ανοίγει την όπερα με μια άρια κολορατούρας 280 

μέτρων!  

 Η πρεμιέρα της όπερας “Lucio Silla” δόθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1772 

στο θέατρο Reggio Ducale του Μιλάνου. Το έργο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό 

από το φιλόμουσο κοινό του Μιλάνου που επευφήμησε ζωηρά τον νεαρό 

συνθέτη. Τα στοιχεία που μας προσφέρονται από την επιστολή του 

Λεοπόλδου στη σύζυγό του, που είναι γραμμένη λίγες μέρες μετά την 

πρεμιέρα του Λεύκιου Σύλλα είναι πολύτιμα και ρίχνουν άπλετο φως στα όσα 

έγιναν κατά τη σημαντική εκείνη βραδιά στο Μιλάνο. Την παραθέτω λοιπόν 

ολόκληρη, γιατί περιέχει μερικές σημαντικές αναφορές για τον τενόρο – 

πρωταγωνιστή του έργου, αλλά και για τους υπόλοιπους ερμηνευτές.  

 

 

 

 

                                                 
69

 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 236, 259.  
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“Μιλάνο, 2 Ιανουαρίου 1773 

Καλή Χρονιά! 

 Ξέχασα την τελευταία φορά να σας ευχηθώ για τη νέα χρονιά. 

Πράγματι, δεν ήμουν μόνο βιαστικός, αλλά απορροφημένος από τις διάφορες 

σκέψεις μου, γιατί σας έγραφα πριν πάω στο Θέατρο. Η όπερα πήγε καλά, 

εκτός από τα διάφορα δυσάρεστα μικρογεγονότα της βραδιάς της πρεμιέρας. 

Πρώτα απ’ όλα η πρεμιέρα άρχισε με τρεις ώρες καθυστέρηση, δηλαδή κατά 

τις οκτώ το βράδυ, ώρα Γερμανίας, για να τελειώσει στις δυο το πρωί! Ο 

Αρχιδούκας που τελείωσε το πρόγευμά του αργά, έπρεπε να γράψει με τα ίδια 

του τα χέρια πέντε ευχετήριες επιστολές στον αυτοκράτορα και την 

αυτοκράτειρα με την ευκαιρία της νέας χρονιάς! Και δυστυχώς γράφει πολύ 

αργά… 

 Σκέψου λοιπόν ένα θέατρο τόσο γεμάτο, που από τις πέντε και μισή το 

απόγευμα δεν μπορούσε πια κανείς να βρει θέση. Οι τραγουδιστές και οι 

τραγουδίστριες έχουν δικαιολογημένα αγωνία, και μάλιστα την πρώτη βραδιά, 

να εμφανιστούν μπροστά σε ένα τόσο διακεκριμένο κοινό. Και κατά τις τρεις 

αυτές ώρες της καθυστέρησης η ανησυχία τους μεγάλωσε φοβερά. Η 

ορχήστρα και το κοινό ανυπόμονα περίμεναν να αρχίσει η όπερα, χάνοντας 

την ψυχραιμία τους. 

 Ακόμα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο τενόρος, που αναγκαστήκαμε να 

προσλάβουμε, είναι τραγουδιστής της εκκλησίας του Λόντι, ο οποίος δεν είχε 

την ευκαιρία ποτέ στη ζωή του να παρουσιαστεί στη σκηνή ενός τόσο 

σημαντικού θεάτρου. Έπαιξε το ρόλο του πρώτου τενόρου μόνο δυο φορές 

στο Λόντι και εμείς τον προσλάβαμε μόλις οκτώ ημέρες μετά το ανέβασμα της 

όπερας. Στην πρώτη άρια που η πριμαντόνα τον υποχρεώνει να κάνει μια 

οργισμένη κίνηση, εκείνος το παράκανε και έδωσε την εντύπωση πως ήθελε 

να τη χαστουκίσει ή μάλλον να της τραβήξει τη μύτη με το χέρι του, πράγμα 

που έκανε το κοινό να γελάσει. Στην εξέλιξη της δράσης του έργου η κυρία 

ντε Αμίτσις δεν αντιλήφθηκε τον λόγο της συμπεριφοράς του κοινού, 

νομίζοντας ότι την είχε βάλει στο μάτι. Έτσι εκείνη τη βραδιά τραγούδησε 

πολύ άσχημα, σπρωγμένη ίσως και από μια ενδιάθετη ζήλια που την 

υποδαύλιζε του γεγονός ότι, όταν ο πρωταγωνιστής παρουσιαζόταν στη 

σκηνή, η αρχιδούκισσα ξέσπαγε σε επευφημίες και χειροκροτήματα. 

 Ήταν κατόπιν η σειρά του καστράτου. Αυτός κατάφερε να 

πληροφορήσει την αρχιδούκισσα ότι είχε τόσο μεγάλο τρακ, ώστε δεν ήταν σε 

θέση να τραγουδήσει, αν η Αυλή δεν του έδινε κουράγιο χειροκροτώντας τον! 

Για να παρηγορηθεί η κυρία ντε Αμίτσις, οι Αυτών Βασιλικές Υψηλότητες την 
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προσκάλεσαν την άλλη μέρα στο παλάτι και είχαν συνομιλία μαζί της επί μια 

ολόκληρη ώρα. Απ’ αυτή τη στιγμή η όπερα άρχισε να πηγαίνει πολύ καλά. Το 

θέατρο, που κατά γενικό κανόνα είναι σχεδόν άδειο όταν παρουσιάζεται η 

πρώτη όπερα της θεατρικής περιόδου, ήταν τόσο γεμάτο κατά τις πρώτες έξι 

βραδιές (σήμερα πραγματοποιήθηκε η έβδομη παράσταση), ώστε με δυσκολία 

μπορέσαμε να περάσουμε στην αίθουσα. Η πριμαντόνα γνωρίζει πολύ μεγάλη 

επιτυχία και είναι υποχρεωμένη να επαναλαμβάνει πολλές άριές της… 

Λεοπόλδος Μότσαρτ”70 

 

Κι όμως παρά τις τόσο αισιόδοξες και διθυραμβικές κρίσεις του Λεοπόλδου, 

φαίνεται ότι η επιτυχία του “Lucio Silla” δεν υπήρξε σημαντική. Οι 26 

παραστάσεις που έγιναν έκλεισαν οριστικά τον κύκλο των παραστάσεων του 

έργου στην Ιταλία, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά και αντιδράσεις στους 

φιλόμουσους της Μέκκας του Μελοδράματος. Είναι γνωστό πως ο Μότσαρτ 

είχε στραφεί προς τη συμφωνική μουσική, ενώ είχε αφήσει το τραγούδι σε 

δευτερεύουσα θέση. Αυτό δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους 

Μιλανέζους ούτε και να γίνει δεκτό. Στο “Lucio Silla” δεν υπάρχει το 

μπελκάντο που το ιταλικό φιλόμουσο κοινό απαιτούσε και θεωρούσε 

πρωταρχικό στοιχείο της όπερας. Παράλληλα όμως πρέπει να ειπωθεί ότι και 

το λιμπρέτο του “Lucio Silla” δεν παρουσίαζε τίποτα το εξαιρετικό, που θα 

μπορούσε να συναρπάσει το κοινό. Με λίγα λόγια η δομή του έργου και η 

ανυπαρξία της συνεχούς ακατάσχετης μελωδίας οδήγησαν στην μέτρια 

υποδοχή της όπερας από τους Ιταλούς. 

 

 

5. Ο τενόρος εραστής!  

 

Η όπερα “Il re pastore”  συντεθείσα το 1775 στην Ιταλία παρουσιάζει δύο 

ρόλους τενόρου. Στο ρόλο του Βασιλιά Αλέξανδρου επανέρχεται η τυπική 

μορφή του δραματικού τενόρου της όπερας seria, ενώ δίπλα στον καστράτο 

εραστή εμφανίζεται και ο πρώτος τενόρος εραστής στην ιστορία της όπερας! 

Η υποκίνηση για την τοποθέτηση ενός τενόρου στο ρόλο του εραστή Agenore 

οφείλεται στον λιμπρετίστα του έργου Metastasio71, ο οποίος πρότεινε αυτή 
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 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 197. 
71

 Λογοτεχνικό ψευδώνυμο του ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Pietro Trapassi (Ρώμη 1698 

- Βενετία 1782). Ο Metastasio, που έζησε αρκετά χρόνια στη Βιέννη, προστατευόμενος της 

αυτοκράτειρας Μαρίας-Τερέζας της Αυστρίας, θεωρείται ο μεγαλύτερος ποιητής της "σχολής 

της Αρκαδίας" και ένας από τους κυριότερους αναμορφωτές, μαζί με τον Apostolο Zeno, του 
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τη διανομή των ρόλων χάριν της διαφορετικότητας των χαρακτήρων. Στην 

περίπτωση αυτή ο τενόρος εραστής αναπληρώνει τον ρόλο που έπαιζε το 

πρώτο μισό του 18ου αιώνα ο καστράτος. Με άλλα λόγια ο εραστής γίνεται 

πλέον αρρενωπότερος αν και ακόμα οι μελωδίες των αριών του δεν διαφέρουν 

κατά πολύ αυτών των καστράτων.  

Και στους δύο ρόλους του τενόρου είναι αισθητή πλέον η όλο και μεγαλύτερη 

βεβαιότητα του Μότσαρτ στη μεταχείριση της φωνής. Παρά τα έντονα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της όπερα seria, είναι φανερή η βαθμιαία τάση 

του Μότσαρτ για την υψηλή μεσαία περιοχή του τενόρου. Περιοχή δηλαδή 

που κινείται μέσα και πάνω από το πέρασμα του τενόρου. Ως παράδειγμα 

παραθέτω την άρια του Alessandro “Voi che fausti ognor donate”  αρ. 13: 

 

 

 

Παρ. 25. Il Re Pastore, άρ. 13, άρια Allessandro, μέτρα 98-105 

 

Οι δύο ρόλοι τενόρου διαφοροποιούνται ξεκάθαρα κυρίως στα λίγα φωνητικά 

σύνολα, όπου ο παλαιός δραματικός κλασσικός τενόρος της όπερας seria 

τραγουδά τη χαμηλότερη φωνή (Άρα είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση του 

χαμηλού στηθικού του ρεγκίστρου), σε αντίθεση με το εραστή λυρικό τενόρο, 

ο οποίος ως αντικαταστάτης του καστράτου, τραγουδά την ψηλότερη φωνή. 

Η φωνή του ελαφρού υψηλού τενόρου του Mozart χάνει σε ποιότητα και 

όγκο, όσο χαμηλότερα τραγουδά. Οι χαμηλές νότες δεν αποτελούν ένα από τα 

ατού στις ελαφριές άριες και στους ρόλους αυτής της φωνής. Οι τενόροι του 

ανάλογου ρεπερτορίου σπάνια ενθαρρύνονται να δυναμώσουν αυτήν την 

                                                                                                                                            
ιταλικού μελοδράματος. Καλλιέργησε το είδος opera seria ή dramma per musica, δίνοντας 

στα λιμπρέτα του μια άρτια δραματουργική δομή και συνοχή, που τους επέτρεψε να 

λειτουργήσουν και ως αυτόνομα έργα. Στα "ηρωικά του δράματα", εμπνεύστηκε ευρέως τα 

θέματά του από την ελληνορωμαϊκή μυθολογία και ιστορία, με έμφαση στην ρωμαϊκή 

περίοδο. Αντιθέτως, οι όπερες που συνέθεσε διαδραματίζονται ως επί το πλείστον στην 

Μεσόγειο, στα προ-χριστιανικά χρόνια, σε εξωτικές χώρες της Αφρικής, στην Ανατολή, στην 

Βαβυλώνα ή στην μυθική Ινδία. Ένα από τα πλέον αξιόλογα έργα του Μεταστάσιου 

θεωρούνται “Τα Ολύμπια” (Olimpiade).  Ανέβηκαν για πρώτη φορά στην Βιέννη, το 1733 και 

αποκλήθηκαν μάλιστα από τους συγχρόνους του ως κορυφαίο, "θείο" δημιούργημα (divina 

Olimpiade). Υμνήθηκαν αρκούντως και υποστηρίχθηκε πως με αυτά η ιταλική γλώσσα και ο 

στίχος έφθασαν σε μία κορύφωση αρμονίας και μελωδικότητας. 
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περιοχή. Το παρακάτω χορωδιακό σύνολο αποδεικνύει την ιδιαιτερότητα του 

ρόλου του δραματικού τενόρου Alessandro (Alexander), ο οποίος παίρνει τον 

ρόλο του μπάσου και είναι υποχρεωμένος να τραγουδήσει το “viva”  (ζήτω) 

στο χαμηλό ρε και τη βάση της αρμονίας I-IV-V-I, τη στιγμή που ο άλλος 

λυρικός τενόρος (Agenor) τραγουδά στη μεσαία και ψηλή του περιοχή:  

 

 

Παρ. 26. Il Re Pastore, αρ. 14 φινάλε, μέτρα 1-4 

 

 

6. Ο Μότσαρτ στο Μόναχο: La finta giardiniera 

 

Η κωμική όπερα “Finta giardiniera” (H ψευτοκηπουρός), γραμμένη στο 

Μόναχο το 1775, μας δείχνει ότι ο Μότσαρτ δεν είναι πλέον παιδί, αλλά 

αντιθέτως βρίσκεται σε μια περίοδο ζύμωσης η οποία τον ανασκαλεύει βαθιά 

όχι μόνο ως άνθρωπο αλλά και ως καλλιτέχνη. Οι χαρακτήρες των κωμικών 

του όπερων που ήταν μόνο καρικατούρες, γίνονται τώρα πολυδιάστατες 

προσωπικότητες με συναισθήματα κα ανησυχίες. Εκτός των άλλων εντύπωση 

μας προκαλεί η καινοτόμος μεταχείριση των φωνητικών συνόλων. Στο χώρο 

της σοβαρής όπερας και με τη ανάπτυξη της απόλυτης σολιστικής 

συμπεριφοράς, δεν συναντούμε σχεδόν κανένα φωνητικό σύνολο. Τα 

κουαρτέτα λείπουν παντελώς – εκτός από ένα του Metastasio – και τα 

τερτσέτα είναι σπάνια. Μόλις με την εμφάνιση της κωμικής όπερας και με την 

βαθμιαία τόνωση της πλοκής της χρησιμοποιούνται τα φωνητικά σύνολα όλο 

και περισσότερο. Αυτή την τέχνη των συνόλων υιοθετεί ο Μότσαρτ στις 
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όπερές του. Η τέχνη αυτή εξυπηρετεί το πρωταρχικό του μέλημα για μια 

ζωντανή και αληθοφανή δραματική αποκορύφωση του έργου. Στην όπερα 

αυτή, κάθε πρόσωπο των συνόλων κρατά τα μουσικά χαρακτηριστικά του 

αλλά συγχωνεύεται παράλληλα και στην ενότητα του ensemble. Για αυτό το 

λόγο η Finta gardiniera αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της όπερας 

του συνθέτη.  

 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του έργου, αυτός του Conte Belfiore, ήταν 

γραμμένος για τον κωμικό τενόρο Rossi από τον οποίο ο Μότσαρτ περίμενε 

ένα επιδέξιο ρυθμικό παιχνίδι. Οι άριες του απαιτούν πρωταρχικά, την 

απόλυτη κυριαρχία του parlando. Γραμμένες στο στυλ της όπερας buffa, 

φέρουν πολλές μικρές αξίες φθόγγων και κοντές κολορατούρες σε μια άνετη 

μεσαία περιοχή τραγουδιού:  

 

 

Παρ. 27. La finta giardiniera, αρ. 15, άρια Contino Belfiore, μέτρα 104-109  

 

Ο δεύτερος ρόλος τενόρου, του ηλικιωμένου ερωτοχτυπημένου Podesta, 

γράφτηκε ανάλογα με τις ικανότητες του τραγουδιστή Augustin Sutor. 

Χαρακτηριστικά του ρόλου αυτού είναι οι λυρικές cantabile φράσεις που 

κινούνται κυρίως στη ψηλή περιοχή του τενόρου. Στην όπερα αυτή λοιπόν 

βρίσκουμε μια παρόμοια σχέση των ρόλων τενόρου, όπως στην όπερα La finta 

semplice. Ένας τραγουδιστής, που πρέπει να παραστήσει έναν ηλικιωμένο 

κωμικό ρόλο, παραλαμβάνει από τον συνθέτη λυρικές άριες χάριν της 

όμορφης φωνής του, οι οποίες μόνο κωμικές δεν είναι. Παρόλα αυτά, η 

δυσανάλογη αυτή σχέση μεταξύ τραγουδιού και παιξίματος εντυπωσίασε και 

στις δύο όπερες.  

 

 

7. Ιταλικές ή γερμανικές φωνές; Ιταλική όπερα ή Singspiel; 

 

Η παραμονή στο Μόναχο ανανέωσε καλλιτεχνικά τον Μότσαρτ και αυτή τη 

φορά γίνεται γνωστότερος δουλεύοντας εντατικά πάνω στο γερμανικό είδος 

θεάτρου του Singspiel, το οποίο έπαιζε όλο και πιο σημαντικό ρόλο δίπλα στην 

μεγάλη ιταλική όπερα. Εδώ ήρθε σε πρώτη επαφή με το μελοδραματικό στυλ 
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του Benda72, με το οποίο ήταν τόσο ενθουσιασμένος, που ήθελε να 

μεταγράψει όλα τα αφηγηματικά μέρη της όπερας στο στυλ του 

μελοδράματος. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω παράδειγμα μελοδράματος, 

δηλαδή αφήγησης με συνοδεία ορχήστρας, από την όπερα του Μότσαρτ 

Zaide: 

 

 

Παρ. 28. Zaide, μελόδραμα 

 

Έτσι με το κριτικό του μυαλό μπόρεσε να συγκρίνει τα αντιθετικά στοιχεία της 

σοβαρής ιταλικής όπερας και του γερμανικού Singspiel. Από τη μια μεριά 

ακούει τους γνωστούς αντιπροσώπους της ιταλικής τέχνης τραγουδιού, που 

λάμπουν με την δεξιοτεχνία τους προσφέροντας ψηλές δραματικές 

συγκινήσεις και από την άλλη ακούει τις μερικώς εκπαιδευμένες φυσικές 

φωνές των ηθοποιών του Singspiel οι οποίοι μοχθούσαν, ανεπιτυχώς βέβαια, 

να ερμηνεύσουν ικανοποιητικά τις απλές λαϊκές γερμανικές μελωδίες του 

Hiller73. Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι ο Μότσαρτ έμεινε στο 

πλευρό των Ιταλών όσον αφορά την τέχνη του τραγουδιού. Ο νεαρός 

συνθέτης ανακάλυψε με χαρά και αγαλλίαση τις ιταλικές φωνές, ήδη από το 

Λονδίνο, κοντά στον διάσημο καστράτο Manzuoli. Η Ιταλία δεν είναι τίποτε 

                                                 
72

 Ο Jiří Antonín Benda ή Georg Benda (30 Ιουνίου 1722  – 6 Νοεμβρίου 1795) ήταν Τσέχος 

βιολονίστας και συνθέτης.  Ο Benda είχε ιδιαίτερη επιτυχία πάνω στη φόρμα μιας μουσικής 

σκηνικής διαςκέδασης, το μελόδραμα, το οποίο επηρέασε τον Μότσαρτ. Το μελόδραμα  

“Αριάδνη στη Νάξο” θεωρείται γενικά το καλύτερό του έργο.   
73

 Ο Johann Adam Hiller (25 Δεκεμβρίου 1728 – 16 Ιουνίου 1804) ήταν Γερμανός συνθέτης 

και διευθυντής ορχήστρας. Θεωρείται ως ο δημιουργός του Singspiel, μια πρώιμη μορφή της 

γερμανικής όπερας. Σε πολλές από αυτές τις όπερες συνεργάστηκε με τον ποιητή Christian 

Felix Weiße. 
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άλλο παρά τραγούδι, η Ιταλία δεν είναι παρά φωνή! Η γοητεία της ιταλικής 

τέχνης τραγουδιού θα αποτελέσει από τότε το στοιχείο που θα καθοδηγεί τον 

Μότσαρτ στα έργα του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πλειονότητα των τενόρων του 

είναι Ιταλοί!  

 Κι όμως, ο Μότσαρτ την περίοδο αυτή αποστασιοποιείται κάπως από 

την ιταλική σοβαρή όπερα, από τη μια λόγω του όλο και πιο δημοφιλούς 

γερμανικού Singspiel, και από την άλλη από την ενδυναμωμένη εσωτερική του 

εθνική συνείδηση. Στο βόρειο-γερμανικό Singspiel το κείμενο ήταν απολύτως 

λογοτεχνικά προσαρμοσμένο και οι ερμηνευτές έδιναν έμφαση στον τονισμό 

των λέξεων σε τέτοιο βαθμό που ξεχνούσαν τον παράγοντα μουσική! Έτσι, 

πρωταρχική μέριμνα του Μότσαρτ είναι το πάντρεμα της «πρωτόγονης» 

μορφής του Singspiel με το στυλ της άριας και του ιταλικού τραγουδιού, 

εξευγενίζοντας έτσι τη γερμανική όπερα. Έπρεπε επίσης να περιορίσει 

σημαντικά τις απαιτήσεις του σε σχέση με τους διαθέσιμους τραγουδιστές-

ηθοποιούς. Ο Johann Friedrich Reichardt74 στο έργο του “Über die deutsche 

komische Oper“ (1774) σημειώνει για τους Γερμανούς τραγουδιστές:  

 

“Είναι όλοι τους άθλιοι και αδέξιοι καλλιτέχνες, που δεν μπορούν να 

τραγουδήσουν καθαρούς τόνους και δεν ξέρουν τι θα πει μουσική”75.  

 

Μια άλλη μαρτυρία που εκφράζει την άποψη των Ιταλών για τους Γερμανούς 

τραγουδιστές βρίσκουμε στο μυθιστόρημα του Claude Mossè, “Lorenzo”:  

  

“Ο Λορέντζο ξανοίχτηκε στον Ματσόλα: 

 -Γιατί δεν σας αρέσουν οι γερμανόφωνοι τραγουδιστές; 

 Κι ο Ματσόλα απάντησε: 

-Θα μπορούσα να νιώσω μεγαλύτερη ευχαρίστηση ακούγοντας το 

χλιμίντρισμα ενός αλόγου παρά τους Γερμανούς, με εξαίρεση ίσως την 

Ελίσαμπετ Σμέλινγκ. Εκείνη διαθέτει άλλωστε την εύνοια του βασιλιά 

                                                 
74

 Ο Johann Friedrich Reichardt (25 Νοεμβρίου 1752 – 27 Ιουνίου 1814) ήταν Γερμανός 

συνθέτης, συγγραφέας και μουσικοκριτικός. Παντρεύτηκε την τραγουδίστρια, πιανίστα και 

συνθέτη τραγουδιών Juliane Benda, κόρη του προαναφερόμενου Georg Anton Benda. Η 

φήμη του Reichardt ως συνθέτη οφείλεται στα 1500 του τραγούδια χρησιμοποιώντας κείμενα 

125 ποιητών, μεταξύ των οποίων ο Goethe. Μάλιστα μερικά τραγούδια του επηρέασαν και 

τον Schubert. Ήταν επίσης γνωστός για τα Singspiel του, που εξευγένισε με τη βοήθεια του 

Goethe.  
75

 Reinders, Ank. (Februar 2007). Vox humana, Jahrgang 2, Heft 3. Kastraten, Tenöre, 
Soprane – und Mozarts eigene Stimme – Teil 2. Bundesverband Deutscher 

Gesangspädagogen.  
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της Πρωσίας, έστω κι αν αυτός βρίσκει το ίδιο χαριτωμένο το πρόσωπό 

όσο και τη φωνή της76.”  

 

Παρά τις δυσμενείς αυτές περιστάσεις, ο Μότσαρτ αναγνωρίζει στο Singspiel 

μια νέα μορφή μουσικο-θεατρικής διασκέδασης. Η φόρμα του τραγουδιού 

(Lied) που προσέγγιζε την άρια, γίνεται αργότερα πολύ δημοφιλής. Οι 

καστράτοι και οι Ιταλοί τραγουδιστές της σοβαρής όπερας αποκλείονται από 

το Singspiel. Τη θέση τους παίρνουν οι Γερμανοί ηθοποιοί, που τραγουδούν 

βεβαίως άσχημα, αλλά έχουν άριστο αφηγηματικό και υποκριτικό ταλέντο. Με 

τη δημώδη τους έκφραση και τα απλά λαϊκά τους τραγούδια, γίνονταν 

αγαπητοί στο ευρύ κοινό.  

 Στο Mannheim γνωρίζει ο Μότσαρτ το γερμανικό εθνικό θέατρο και 

παρακολουθεί γερμανικές όπερες του Schweitzer και Holzbauer, τις οποίες 

θαυμάζει αλλά πάντα με κριτικό μάτι. Χαρακτηριστικά των έργων αυτών είναι 

η έξοχη και λεπτή ορχηστρική γραφή και το εκφραστική δραματικό 

ρετσιτατίβο77. Εντύπωση προκάλεσε στον Μότσαρτ ο ανεπιτυχής 

                                                 
76 Mossè, Claude. (2002). Λορέντζο (μτφ. Ε. Γκίνη). Σελ. 157 
77

 Παρ’ όλο που το ρετσιτατίβο χρησιμοποιήθηκε στην προ-οπερατική εκκλησιαστική μουσική, 

η ανάπτυξή του άρχισε μόνο μετά την πρώτη όπερα Dafne που ο Τζάκομο Πέρι συνέθεσε το 

1597 πάνω σε λιμπρέτο του Rinuncini. Στην άρια, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η μουσική, 

ενώ στο ρετσιτατίβο προέχει η φυσική εκφορά του λόγου και η σημασία των λέξεων. Το 

Recitativo accompagnato συνοδεύεται από την ορχήστρα, ενώ το recitativo secco 

συνοδεύεται συνήθως από τσέμπαλο ή (στην εποχή μας) από το πιάνο. Για τη σωστή 

απόδοση του  recitativo secco ο τραγουδιστής πρέπει να διαθέτει ικανότητα απαγγελίας και 

καθαρή άρθρωση, όπως στον πεζό λόγο. Στην πρόβα ο μαέστρος καθορίζει το τέμπο στις 

διάφορες φράσεις αλλά δε διευθύνει στην παράσταση. Το recitativo accompagnato ο 

μαέστρος το διευθύνει όπως μια άρια ή ένα ensemble. Ο τραγουδιστής όπερας πρέπει να 

μπορεί να εκπαιδευτεί στην απόδοση και των δυο ειδών. Εντούτοις, δε συνίσταται να αρχίσει 

τη μελέτη για την εκμάθηση του recitativo πρόωρα, γιατί στην εκφώνησή του είναι πολύ 

εύκολο να ξεχάσει τους βασικούς κανόνες της τοποθέτησης της φωνής και τον έλεγχο της 

αναπνοής. Ο άπειρος τραγουδιστής δίνει υπερβολική έμφαση στις λέξεις και διακινδυνεύει τη 

φωνητική γραμμή. Είναι πιθανό στο secco να χάσει εντελώς τη φωνητική του πορεία ή να 

υπερτονίσει ένα accompagnato και έτσι να κουραστεί προτού ακόμα αρχίσει η άρια που 

ακολουθεί. Το secco είναι ιταλικός ρυθμικός λόγος προσαρμοσμένος στη μουσική, αν και η 

τεχνική του μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε γλώσσα.  Πρέπει να εκφωνείται όσο το δυνατόν 

πιο μελωδικά και πάντα απόλυτα πάνω στον τόνο. Οι καλοί Ιταλοί τραγουδιστές διατηρούν 

την πορεία τους στο ρετσιτατίβο για πολλά μουσικά μέτρα χωρίς να παρεκκλίνουν, όπως 

μπορεί να διαπιστώσει κανείς ακούγοντας δίσκους με ιταλικές όπερες. Ακόμα, ένας 

καλογυμνασμένος τραγουδιστής μπορεί να ζεστάνει τη φωνή του με το ρετσιτατίβο, αφού 

είμαι της άποψης ότι το τραγούδι ξεκινά από το λόγο. Στις όπερες του Μότσαρτ συναντά 

κανείς όλα τα στυλ, από το τυπικό ιταλικό παραδοσιακό ρετσιτατίβο ως το γερμανικό 



 90 

συγκερασμός ιταλικών και γερμανικών στοιχείων στη γραφή. Τον ενοχλούσαν 

οι τρομακτικά δύσκολες κολορατούρες, οι οποίες δεν προσέφεραν τίποτε στη 

δράση συγκρινόμενες με το καλά συντεθειμένο ρετσιτατίβο. Εδώ στο 

Mannheim ο Μότσαρτ αφυπνίζεται εξ ολοκλήρου εθνικά. Η σκέψη, να γίνει ο 

δημιουργός μιας γερμανικής εθνικής σκηνής, θα γίνει όνειρο μέλλοντος, όπως 

είχε ήδη γράψει από το Μόναχο:  

 

“ήμουν γεμάτος αδημονία να συνθέσω, καθώς άκουσα για πρώτη φορά 

το γερμανικό Singspiel” 78 

 

Παρά την εσωτερική αυτή απομάκρυνση του από τους Ιταλούς τραγουδιστές 

και την Opera seria, παραμένει πιστός στις αρχές του, προτιμώντας την 

ιταλική τέχνη τραγουδιού. Στον τομέα αυτό αντιλαμβανόταν την αδυναμία της 

γερμανικής όπερας, και ιδιαίτερα το στυλ τραγουδιού του Schweitzer, όπως 

μαρτυρεί η παγερή κριτική του για το έργο “Rosamunde”: 

 

“…οι φωνές των τραγουδιστών στις όπερες του Schweitzer ακούγονται 

σαν γαυγίσματα σκύλου….αχ, κακότυχος ο τραγουδιστής ή η 

τραγουδίστρια που θα πέσει στα χέρια του Schweitzer!”79  

 

Η αντιπαράθεση ιταλικών και γερμανικών θιάσων όπερας ήταν αντανάκλαση 

της αντιπαράθεσης αριστοκρατίας και αστών, στην οποία οι τελευταίοι ήθελαν 

την όπερα στη γλώσσα που μιλούσαν. Ο Μότσαρτ υποστήριζε την γερμανική 

όπερα. Όπως έγραψε κάποτε:  

“Προτιμώ τη γερμανική όπερα, παρόλο που αυτό συνεπάγεται για μένα 

περισσότερες δυσκολίες”80. 

Η συνεχώς αυξανόμενη διάθεση του Μότσαρτ να γράψει μια γερμανική όπερα, 

δείχνει ότι ένιωθε την ανάγκη να συγχωνεύσει σε μια ενότητα γερμανικά και 

                                                                                                                                            
Singspiel με τους διάλογους πρόζας (π.χ. Βαστιανός και Βαστιανή, Αρπαγή από το Σεράι). Ο 

Μαγικός αυλός συνδυάζει και τους δυο τύπους, ενώ στον Φίγκαρο και τον Don Giovanni, το 

recitativo accompagnato χρησιμοποιείται κατά ένα θαυμάσιο τρόπο σαν να επρόκειτο για 

recitativo secco της opera buffa. 

78
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ιταλικά στοιχεία. Η δυσθυμία του για το μικτό στυλ της τότε γερμανικής 

όπερας μεταφέρεται και στους τραγουδιστές. Ναι μεν ήταν Γερμανοί, είχαν δε 

όμως εκπαιδευτεί στην ιταλική σχολή τραγουδιού και το σοβαρό τους πάθος 

δεν ταίριαζε στην γερμανική κωμική όπερα και το singspiel. Ένα απόσπασμα 

από γράμμα προς τον πατέρα του στο οποίο αναφέρεται στην πρώτη 

συνάντησή του με τον αξιοσέβαστο φημισμένο τενόρο και φίλο Anton Raaff, 

που βρισκόταν στο τέλος της τραγουδιστικής του σταδιοδρομίας, χρησιμεύει 

ως απόδειξη:  

 

“Ο Raaff τραγούδησε τέσσερις άριες και 450 μέτρα με τέτοιο τρόπο, 

που κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι η φωνή του είναι το μοναδικό 

του αίτιο, γιατί τραγουδάει τόσο άσχημα! Όταν κάποιος ακούει μια άρια 

του,  και την ίδια στιγμή δε σκέφτεται ότι τραγουδά ο περίφημος 

τενόρος Raaff, ξεσπάει στα γέλια. Το ίδιο παρατήρησα και σε μένα: Αν 

δεν ήξερα ότι τώρα τραγουδάει ο Raaff θα πέθαινα στα γέλια. Το μόνο 

που έχω να κάνω τώρα είναι να σκουπιστώ στο χαρτομάντιλο. 

Σύμφωνα με αυτά που λέγονται, δεν είναι καν ηθοποιός. Πρέπει να τον 

ακούς όχι όμως και να τον βλέπεις. Δεν έχει επίσης καλή 

προσωπικότητα. Στην όπερα έπρεπε να πεθάνει τραγουδώντας κατά τη 

διάρκεια μιας αργής άριας, και εκεί πέθανε με γελαστό στόμα, 

τραγουδώντας μάλιστα τόσο άσχημα, που δεν το άντεξε κανείς”81 

 

Το απόσπασμα αυτό είναι αξιοσημείωτο για τη νέα δραματική άποψη του 

Μότσαρτ. Το δικαίωμα του παλαιού τραγουδιστικού ιδεώδους, που επέτρεπε 

στον τραγουδιστή να πεθάνει με γελαστό στόμα – δηλαδή με την τυπική 

ιταλική θέση των ψηλά ανασηκωμένων χειλιών σε ανοικτά φωνήεντα (a,o,e)- 

δεν γίνεται αποδεκτό από τον Μότσαρτ, γιατί με τον τρόπο αυτό πάσχει η 

φυσικότητα της δράσης.  

Παρόλα αυτά ο Raaff με την ιταλική του φωνητική εκπαίδευση αφυπνίζει τον 

Μότσαρτ με μια νέα νοσταλγία για την Ιταλία που τόσο τον εντυπωσίασε 

μερικά χρόνια πριν. Μπορεί η καλλιτεχνική του πορεία να απομακρύνεται 

σκόπιμα από το ιταλικό στυλ, χάριν μιας εθνικής δραματικής τέχνης. Αυτό 

όμως δε σημαίνει παραίτηση από την ιταλική φωνητική κουλτούρα, την οποία 

παραλαμβάνει ως πολύτιμη παρακαταθήκη της νεανικής του περιόδου για την 

μελλοντική οπερατική του δημιουργία. 
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8. Το πρώτο Singspiel: “Zaide” 

 

Πριν διακόψει ο Μότσαρτ οριστικά τις σχέσεις του με το Salzburg και τον 

αρχιεπίσκοπό του και πριν ακόμα ψάξει τη νέα του πατρίδα στη Βιέννη, και 

καθώς παλεύει για την εξεύρεση ενός δικού του προσωπικού φωνητικού στυλ, 

δημιουργεί το μουσικό απόσπασμα “Zaide” με το οποίο συνενώνει στοιχεία 

του βόρειο-γερμανικού Singspiel και του νότιο-γερμανικού και αυστριακού 

τραγουδιού (lied). Επιπρόσθετα, προσπαθεί να εξυψώσει τον χαρακτήρα και 

τη φύση κάθε προσώπου-ρόλου του έργου, και ιδιαίτερα στα φωνητικά 

σύνολα (ensemble). Ο Μότσαρτ  γνωρίζει ότι το έργο δεν απευθύνεται στους 

δευτεροκλασάτους τραγουδιστές του Salzburg, καθώς οι φωνητικές 

απαιτήσεις είναι πολλές. Και ακριβώς επειδή μισεί την πόλη του, δεν κάνει 

καμία προσπάθεια να διευκολύνει και να προσαρμόσει τους ρόλους του στους 

ντόπιους τραγουδιστές.  

Το Singspiel “Zaide” ανταποκρίνεται στις επιταγές της μόδας της εποχής που 

είναι η εξωτική Τουρκία, και η υπόθεσή της θεωρείται πρόδρομος του 

Singspiel “Die Entführung aus dem Serail”. Στυλιστικά όμως υπάρχουν πολλές 

διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά Singspiel. Η κυριότερη είναι ότι τα διάφορα 

στυλ σύνθεσης στην Zaide δεν καταφέρνουν να συγχωνευτούν. Το καλύτερο 

παράδειγμα προσφέρουν οι δύο ρόλοι τενόρου του έργου, αυτοί του 

χριστιανού εραστή Gomatz και του τούρκου Σουλτάνου. Αρχικά ο Μότσαρτ 

προσπαθεί να εισάγει λαϊκότροπα στοιχεία με τραγούδια στο στυλ του 

Christian Bach, χαρακτηρίζοντας την ψυχική κατάσταση του νεαρού εραστή. 

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα έργα, ο Μότσαρτ προτιμά μια όλο και πιο 

ψηλή τεσιτούρα για τους τενόρους του. Είναι εμφανής η τάση για μια 

δραματική και ορμητική εκφραστικότητα στις ψηλές νότες. Η κορύφωση της 

φράσης πραγματοποιείται πλέον στο ψηλότερο σημείο. Εδώ βρίσκονται οι 

απαρχές της νέας μουσικής θεώρησης, η οποία δεν υπολογίζει τον 

τραγουδιστή σαν απλό μουσικό όργανο ή δεξιοτέχνη των φωνητικών του 

χορδών, αλλά ως άνθρωπο, που μέσω του τραγουδιού του εξωτερικεύει όλες 

του τις ευαισθησίες. Ο τενόρος πλέον εκφράζει τα συναισθήματα του, γίνεται 

πιο ρομαντικός.  

Εκτός της υψηλής περιοχής τραγουδιού, ο ρόλος του Gomatz μαρτυρά πόσο 

δυνατή είναι η επιρροή της ιταλικής φωνητικής τεχνικής πάνω στον Μότσαρτ. 

Ο ρόλος αυτός είναι αδύνατο να ερμηνευτεί από έναν ηθοποιό, αλλά απαιτεί 

έναν καλά εκπαιδευμένο τραγουδιστή. Οι κολορατούρες, που κορυφώνονται  
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συχνά στο σι ύφεση (b’), αξιώνουν έναν ελαφρύ λάρυγγα. Οι κρατημένες 

επίσης νότες άνω του περάσματος απαιτούν καλό έλεγχο της αναπνοής, όπως 

δείχνει το παρακάτω παράδειγμα:  

 

 
Παρ. 29. Zaide, άρια Gomatz, μέτρα 126-138 

 

Στον ρόλο του Gomatz βρίσκουμε ήδη μουσικά στοιχεία που ο Μότσαρτ 

χρησιμοποιεί στους μελλοντικούς του τενόρους Don Ottavio και Ferrando. 

Αντιθέτως ο ρόλος του τενόρου χαρακτήρα του Σουλτάνου Soliman 

ταλαντεύεται ανάμεσα στον κακό εγωιστή δυνάστη και τον ζηλιάρη 

ερωτευμένο. Το όνομα του Soliman, σύμφωνα με την άποψη της Katharine 

Thomson82,  είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τον Angelo Soliman, έναν 

Αφρικανό, μέλος της στοάς Αληθινή Αρμονία, που πρόδωσε τους Τέκτονες. Η 

μετάφραση του ονόματος αυτού στα ελληνικά αντιστοιχεί στον «Μονόστατο» 
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(Soli-mena, αυτός που στέκεται μόνος), ρόλο που συναντούμε αργότερα στον 

Μαγικό αυλό και τυχαίνει να είναι επίσης τενόρος χαρακτήρα!  

Το γεγονός ότι ένας Σουλτάνος ερμηνεύεται από τενόρο ηχεί κάπως παράξενο 

και μπορεί να οφείλεται είτε στο διαθέσιμο υπάρχων προσωπικό, είτε στην 

παράδοση της συμβατικής όπερας seria που θέλει τον δυνάστη, τενόρο. Ο 

Σουλτάνος θα έπρεπε να είναι μπάσος, αφού στα φωνητικά σύνολα με την 

Zaide και τον Gomatz τραγουδά πάντα τη χαμηλότερη φωνή. 

 

 

9. Anton Raaff: ο ιδιότροπος τενόρος του Μότσαρτ 

 

Ο Μότσαρτ δεν φαίνεται να γλυτώνει από το μουσικό-δραματικό είδος 

της opera seria, παρά την σταδιακή του απομάκρυνση από την ιταλική όπερα. 

Στο Μόναχο λαμβάνει την παραγγελία σύνθεσης της όπερας “Idomeneo, Re di 

Creta”, της οποίας τον πρωταγωνιστικό ρόλο τραγούδησε ο παλιός του φίλος, 

που έφτανε τα εβδομήντα του χρόνια, Anton Raaff. Η ιστορία γέννησης της 

συγκεκριμένης όπερας δείχνει, πόσο προσπαθεί ο Μότσαρτ να σώσει την 

καλλιτεχνική του άποψη στο συνεχή αγώνα με όλες τις αντιστεκόμενες 

δυνάμεις, με λιμπρετίστες, τραγουδιστές  και ιδιαιτέρως με τις καλλιτεχνικές 

συνθήκες στο Μόναχο. Ιδιαίτερο κόπο του έκανε, εκτός από την ανικανότητα 

του καστράτου Del Prato, ο ρόλος τενόρου για τον Raaff, για χάρη του οποίου 

κάνει τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις. Ο ιδιότροπος καστράτος αλλά και ο 

Raaff έφθειραν το ρετσιτατίβο, τραγουδώντας το χωρίς κανένα πάθος και 

σπίθα και τόσο μονότονα. Σε γράμμα της 27ης Δεκεμβρίου του 1780 προς το 

πατέρα του αναφέρει ότι:   

 

«Είναι οι πιο άθλιοι ηθοποιοί που πέρασαν από τη σκηνή83».  

 

Ο Mozart προσπάθησε να τους εμφυτεύσει τη φλόγα, αλλά στο τέλος έκοψε 

την υψηλά δραματική σκηνή του ρετσιτατίβο στην οποία ο Ιδομενέας και ο 

γιος του-θύμα Idamante συναντιούνται.   

Αυτή η σχέση με τον βετεράνο καλλιτέχνη εξωτερικεύεται στα γράμματά του 

προς τον πατέρα του, όπως το παραπάνω,  τα οποία ρίχνουν άπλετο φως 

στην γενική καλλιτεχνική του θεώρηση, ειδικότερα στην τραγουδιστική του 

άποψη και στη συνεργασία του με τον τραγουδιστή. Αυτή η στενή 

συνεργασία ήταν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαίτηση της εποχής, αφού ο 
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συνθέτης προόριζε τα έργα του για ερμηνευτές που γνώριζε εκ των προτέρων. 

Ειδικότερα για τους ρόλους τενόρου η τάση αυτή δεν ήταν μειονέκτημα, αφού 

οι περισσότεροι καλλιτέχνες που είχε στη διάθεσή του ο Μότσαρτ ήταν 

άριστοι εκπρόσωποι του χώρου τους. Ο ρόλος του Ιδομενέα αποτελεί βέβαια 

εξαίρεση αυτού του ισχυρισμού, γιατί η περίοδος λάμψης του Raaff είχε 

περάσει ανεπίστρεπτη. Η τραγουδιστική του ποιότητα, την οποία κατείχε 

μερικώς παρά το μεγάλο της ηλικίας του, δεν επαρκούσε για την ερμηνεία 

ενός ρόλου με σημαντικές δραματικές αντιθέσεις. 

Παρά την έλλειψη δραματικού ταμπεραμέντου ο Raaff κατείχε πολλά άλλα 

προτερήματα, τα οποία εξηγούν την μεγάλη φήμη του. Μάλιστα σε ένα 

ανέκδοτο από τη “Μουσικό-κριτική Βιβλιοθήκη” (Musikalisch kritische 

Bibliothek, 1778) του Forkel84 αναφέρεται ότι η τόσο μεγάλη ήταν η τέχνη 

του Raaff, που με το τραγούδι του έδιωχνε τον πυρετό! Μια ολοκληρωμένη 

περιγραφή της τέχνης του τραγουδιστή μας δίνει ο Schubart στο έργο του 

“Ιδέες αισθητικής της Μουσικής85”: 

 

“Είναι ένας από τους πρώτους και βασικούς τραγουδιστές της Ευρώπης. 

Η φωνή του είναι του ωραιότερου τενόρου που μπορεί να ακούσει 

κανείς. Η έκταση της φωνής του ξεκινά από την περιοχή του μπάσου 

και φτάνει μέχρι τη σφαίρα της Alto. Όλοι του οι τόνοι είναι ογκώδεις, 

γεμάτοι και καθαροί. Τραγουδά με την πρώτη ματιά και με αμίμητη 

τελειότητα και παραλλάσει μι άρια με απερίγραπτη τέχνη. Οι 

διακοσμήσεις και τα στολίδια του στις καντέντσες, καθώς και το 

μουσικό του γούστο είναι αφάνταστα όμορφα. Ότι τραγουδά, το 

αποδίδει με βαθύ συναίσθημα και η καλή του καρδιά εξωτερικεύεται με 

το τραγούδι του. Εκτός των άλλων λίγοι τραγουδιστές στον κόσμο 

μπορούν να μιλήσουν για την τέχνη και αισθητική τους, όπως το κάνει 

ο Raaff. Είναι κρίμα που αυτός ο σπάνιος άνθρωπος γερνάει και αρχίζει 

να γεύεται την αποτυχία λόγω της κουρασμένης του φωνής.”    

O Γερμανός τενόρος έλαβε τα πρώτα μαθήματα φωνητικής πλάι στον 

Giovanni Battista Ferrandini στο Μόναχο, ενώ αργότερα σπούδασε στη σχολή 

του διάσημου καστράτου Antonio Bernacchi στην Μπολόνια. Η καριέρα του 

τον οδήγησε τα επόμενα χρόνια σε σημαντικά θέατρα της Φλωρεντίας, 
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Βενετίας, Βόννης, Λισσαβόνας και Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη μάλιστα 

τραγούδησε υπό τη διεύθυνση του πασίγνωστου καστράτου Farinelli, ο οποίος 

τον κάλεσε στη Νάπολη το 1759. Την επόμενη δεκαετία τραγουδά στα θέατρα 

της Νάπολης και Φλωρεντίας και έτσι γίνεται αργότερα άξιος εκπρόσωπος της 

ιταλικής φωνητικής τέχνης. Το 1770 ο Raaff γυρνά στην πατρίδα του 

Γερμανία, στην αυλή του Εκλέκτορα Karl Theodor στο Mannheim, όπου και 

τραγουδά τους ομότιτλους πρωταγωνιστικούς ρόλους των έργων Temistocle 

(1772) και Lucio Silla (1774) του Johann Christian Bach. Εκεί στο Mannheim 

γνωρίζει και τον Μότσαρτ, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια του 

τραγουδιστή συνθέτοντας γι’ αυτόν μια άρια κοντσέρτου: “Se al labbro mio 

non credi” (Κ295). Ο Raaff έμεινε τόσο ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη 

άρια που κανόνισε να του δοθεί η παραγγελία σύνθεσης μιας όπερας από τον 

Karl Theodor. Αποτέλεσμα αυτής της μεσολάβησης ήταν ο Ιδομενέας που 

πρωτοπαρουσιάστηκε το 1781 στο Μόναχο με τον Raaff στον ομότιτλο ρόλο. 

Σύμφωνα με την άποψη του Schubart, ο Raaff είχε την πιο όμορφη φωνή 

όλων των εποχών και η προφορά του ήταν άπταιστη σε πολλές διαφορετικές 

γλώσσες. Με την πάροδο των χρόνων όμως το ταλέντο του άρχισε να 

μειώνεται και ήδη o Schubart παρατηρεί ότι το βιμπράτο του είναι υπερβολικό 

και αργό.  

Ο Μότσαρτ ήταν αρκετά κριτικός στο τραγούδι και την υποκριτική του τέχνη 

στον ομότιτλο ρόλο της όπερας του Ignaz Holzbauer “Günther von 

Schwarzburg”  (1777), αλλά αρκετά εντυπωσιασμένος ακούγοντάς τον 

αργότερα στο έργο “Alessandro nell’Indie”  του Bach κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του στο Παρίσι το 1778. Μολονότι η φωνή του Raaff επαινέθηκε 

τόσο από τον Schubart ως ευλύγιστη και εκτεταμένη, ο Μότσαρτ αντίθετα 

βρήκε τη φωνή του μικρή σε έκταση και τεχνικά αδύναμη. Το 1787, ένας 

άλλος τενόρος του Μότσαρτ, ο ιρλανδός Michael Kelly που ερμήνευσε τον 

πρώτο Don Basilio από την όπερα “Le Nozze di Figaro” έγραψε ότι: 

“Ο Raaff διατηρεί τη στηθική του φωνή και μπορεί να τραγουδά καλά 

τις κρατημένες νότες. Ήταν ένας από τους διασημότερους 

εκπροσώπους της τεχνικής του legato και του portamento86, που 

διδάχτηκε στη σχολή του Bernacchi.” 87 
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 Το portamento έχει στενή συγγένεια με το legato. Η λέξη προέρχεται από την ιταλική 
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περισσότερων φθόγγων μεταξύ τους, ενώ στο portamento ένα βραδύτερο γλίστρημα από μια 

νότα στην επόμενη. Η υπερβολική χρήση του portamento στον Μότσαρτ δείχνει έλλειψη 
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Ο Μότσαρτ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον τενόρο μαθαίνει να 

εκτιμά τη εξαιρετική του μουσικότητα, το καλλιτεχνικό του γούστο και την 

αισθαντική αφηγηματική του τέχνη. Εγκωμιάζει επίσης τον φυσικό τρόπο 

τραγουδιού του χωρίς μανιέρες - όπως το τεχνητό τρέμολο που τόσο μισεί – 

καθώς και την καθαρή του άρθρωση στην ιταλική γλώσσα, αποτέλεσμα της 

μακροχρόνιας παραμονής του στην Ιταλία. Ως σημαντικά προσόντα 

επισημαίνει ο Μότσαρτ την κολορατούρα και το legato του. Αντίθετα 

κατακρίνει την ροπή του Raaff προς το υπερβολικό cantabile, δηλαδή το 

συμμετρικό vibrato κάθε τόνου χωρίς διαφοροποίηση του για τον τονισμό του 

κειμένου. Η τελευταία αυτή παρατήρηση εκφράζει την ουσία της κριτικής, 

δηλαδή τον ολοκληρωτικά αντιδραματικό τρόπο τραγουδιού του τενόρου. Ο 

Μότσαρτ παραδέχεται τον Raaff σαν τραγουδιστή Κοντσέρτου, αλλά όχι και 

ως σκηνικό τραγουδιστή όπερας, κάτι που απαιτεί τέλεια σύμπτυξη 

τραγουδιού και ηθοποιίας. Κοντά στο όμορφο τραγούδι απαιτούνται αρκετά 

δραματικά στοιχεία, που δίνουν ζωντάνια και ενέργεια στον αναπαριστάμενο 

ρόλο.  

Αυτή ήταν η ιδιοσυγκρασία του ήρωα μας Raaff την οποία ο Μότσαρτ έπρεπε 

να σεβαστεί, συνθέτοντας τις άριες ακριβώς στα μέτρα του. Ο συνθέτης δεν 

απαιτεί από τον τενόρο να τραγουδήσει υπερβολικά ψηλά. Η φωνητική 

γραμμή σπάνια περνάει πάνω από το σολ (g’). O Μότσαρτ αξιοποιώντας το 

ταλέντο του τενόρου στο legato και belcanto, γράφει μελωδικές cantabile 

φράσεις μεγάλων κρατημένων αξιών και λαμβάνει υπ’ όψιν το μελωδικό στυλ 

                                                                                                                                            
καλού γούστου. Στο βιβλίο του The Art of Singing γράφει ο W. J. Henderson: “Ο όρος 

portamento σημαίνει γλίστρημα της φωνής δια μέσου των απειροστών διαβαθμίσεων του 

τόνου που υπάρχουν μεταξύ ενός φθόγγου και του επόμενου. Αυτή η «νωθρή» ανέλιξη της 

φωνής έχει τη δυνατότητα να προσδώσει πολλή εκφραστικότητα εάν χρησιμοποιηθεί με 

μέτρο, αλλά εάν γίνει «τρόπος τραγουδιού» το αποτέλεσμα είναι αξιοθρήνητο, διότι καταλήγει 

σε νηματοποίηση του ήχου”.  

Το portamento και το messa di voce κατακτώνται μόνο με τη βοήθεια της κεφαλικής 

αντήχησης και του ελέγχου της αναπνοής. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σωστής απόδοσης 

του portamento υπάρχει στην άρια του Ντον Οττάβιο “Dalla sua pace” από τον Don Giovanni. 

Ο καθηγητής δεν πρέπει να επιτρέπει στο μαθητή να κάνει χρήση του portamento, προτού 

γίνει ικανός να κάνει σωστή χρήση. Μερικοί μαέστροι απαγορεύουν ακόμα και την πιο 

διακριτική παρουσία του portamento των παλαιών εποχών.  
87 M. Kelly : Reminiscences (London, 1826, 2/1826/R with introduction by A.H. King); ed. R. 

Fiske (London, 1975) 
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της παλαιομοδίτικης σοβαρής όπερας προσθέτοντας τις απαραίτητες 

κολορατούρες πάνω σε ανοιχτά ιταλικά φωνήεντα (a και ο). 

 

Παρ. 30. Idomeneo Re di Creta, άρια Idomeno, μέτρα 156-158  

Αποτέλεσμα είναι οι μεγάλες οκτάμετρες δεξιοτεχνικές φράσεις 

κολορατούρων, με τρίλιες και περάσματα που απαιτούν χρήση του 

portamento. Έτσι καταφέρνει ο Μότσαρτ να ευχαριστήσει τον δύστροπο 

ηλικιωμένο τενόρο, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που δηλώνει ερωτευμένος με τις 

άριές του!  

Η σχέση συνθέτη και τραγουδιστή όμως διαφοροποιείται σημαντικά στα 

Ensembles (σύνολα) της όπερας. Εκεί ο Μότσαρτ δηλώνει ότι θα επιβάλει, 

κάτω από κάθε δυσχέρεια, τις ελεύθερες δημιουργικές του θελήσεις και ότι 

δεν θα υποχωρήσει μέχρι να αναγκάσει τους τραγουδιστές να αποδεχτούν την 

προσωπική καλλιτεχνική του εκδοχή. Το γράμμα της 27ης Δεκεμβρίου του 

1780 προς τον πατέρα του περιέχει μερικά διαφωτιστικά στοιχεία:  

[…] “για το κουαρτέτο είχα μια μικρή διένεξη μαζί του (με τον Raaff). – το 

κουαρτέτο, που χρησιμοποιώ πολύ συχνά στο θέατρο, μου προκαλεί πάντα 

εντύπωση. – και άρεσε σε όλους όσους το άκουσαν στο πιάνο. – μόνο ο Raaff 
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ήταν της άποψης ότι δεν θα προκαλέσει εντύπωση. Μου το είπε όταν ήμασταν 

μόνοι. – non c’è da spianar la voce – είναι πολύ στενό – σαν να έπρεπε στο 

κουαρτέτο να τραγουδήσεις παρά να μιλήσεις – αλλά δεν το καταλαβαίνει. – 

του είπα μόνο: αγαπητέ φίλε! – αν ήξερα και μία μοναδική νότα, που θα 

έπρεπε να αλλαχτεί σε αυτό το κουαρτέτο, θα το έκανα μόνος μου εγκαίρως. 

– μόνος – δεν είμαι με τίποτα άλλο στην όπερα αυτή ικανοποιημένος όσο με 

το κουαρτέτο: - και ακούστε για ακόμα μια φορά – και σίγουρα θα αλλάξετε 

γνώμη. – έκανα μεγάλη προσπάθεια να σας εξυπηρετήσω στις δύο άριές σας – 

και θα κάνω και στην τρίτη – και θα τα καταφέρω – αλλά σε ότι αφορά 

τερτσέτα και κουαρτέτα πρέπει να αποδεχτείς τις θελήσεις του συνθέτη – και 

ικανοποιήθηκε88.” […].  

Εικόνα 4: Ο τενόρος Anton Raaff 

 

 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι πολύ σημαντικό για την μέχρι τότε δημιουργία 

του Μότσαρτ, αφού δείχνει την ενσυνείδητη διάκριση μεταξύ σόλο και 

ensemble απαιτήσεων από τον τραγουδιστή. Ο πατέρας του Μότσαρτ, 

Λεοπόλδος είναι απογοητευμένος, επειδή ο Raaff δεν αντιλαμβάνεται τις αρχές 

                                                 
88 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 72-73 
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τραγουδιού στο Κουαρτέτο: Στο γράμμα της 29ης Δεκεμβρίου89, δικαιώνει τον 

γιό του σε αυτό το θέμα:  

  

 “[…] Στο κουαρτέτο προέχει η απαγγελία και η δράση και όχι η μεγάλη 

φωνητική τέχνη και το αιώνιο Spianar la voce90. […]” 

 

Είναι εκπληκτικό πόσο ταιριάζουν οι απόψεις πατέρα και γιού. Χαρακτηριστικός 

σε αυτή τη φάση του δημιουργικού περάσματος, στην οποία βρίσκεται ο 

Μότσαρτ, είναι ο υπαινιγμός για το ensemble της όπερας buffa, το οποίο 

«μιλιέται παρά τραγουδιέται». Αυτή είναι η μοναδική μορφή του Ensemble 

που ο Μότσαρτ γνωρίζει μέχρι την εποχή αυτή, καθώς και η πρώτη φορά που 

προσθέτει το κουαρτέτο μέσα στην σοβαρή όπερα. Η αφετηρία της ανάπτυξης 

της ιδιαίτερης τέχνης των συνόλων των ωριμότερων έργων του, που 

απομακρύνεται από το στυλ της buffa, γίνεται με την επόμενη όπερά του “Die 

Entführung aus dem Serail”. Το συγκεκριμένο πάντως κουαρτέτο είναι 

πραγματικά η έντονη δραματική κορύφωση του έργου. Μάλιστα, όταν ο 

Mozart τραγούδησε το κουαρτέτο στο σπίτι του πατέρα του κατά τη διάρκεια 

επίσκεψής του στο Salzburg, λύγισε και εγκατέλειψε το δωμάτιο.  

Στο επόμενο γράμμα του προς τον πατέρα του, στις 30 Δεκεμβρίου 1780,  

παραπονιέται για την άρνηση του Raaff να τραγουδήσει την τρίτη άρια, λόγω 

των πέντε φωνηέντων “i” στο τέλος της: “Vienmi a rinvigorir”.  

 

“[…] Βρίσκομαι σε δυσχερή θέση λόγω της τρίτης άριας του Raaff και πρέπει 

να με βοηθήσετε.- το rinvigorir και το ringiovenir είναι δυσκολοχώνευτα για 

τον Raaff – και λόγω αυτών των δύο λέξεων μίσησε όλη την άρια. – είναι 

αλήθεια ότι τα Mostrami και Vienmi δεν είναι επίσης καλά – αλλά το χειρότερο 

είναι αυτές οι δύο τελευταίες λέξεις – μάλιστα στην πρώτη λέξη rinvigorir για 

να αποφύγω την τρίλια πάνω στο i έπρεπε για χάρη του να τη βάλω πάνω στο 

Ο91. […]”    

  

Ο Μότσαρτ μετά από αυτό το περιστατικό δείχνει ότι καταλαβαίνει τις ανάγκες 

των τενόρων στις επόμενες όπερές του, λόγω της αποφυγής πολλών 

τονισμένων φθόγγων πάνω στο φωνήεν “ i ”. Εξαίρεση είναι ο γερμανός 

                                                 
89

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 73-74 
90

 Το άπλωμα της φωνής. Όρος που προέρχεται από το άπλωμα της ζύμης για την κοπή 

ζυμαρικών 
91

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 77 
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τενόρος Benedikt Schack, ο πρώτος Ταμίνο στον Μαγικό Αυλό, ο οποίος 

προτιμά το φωνήεν αυτό για το πέρασμα στην ψηλή περιοχή. Πράγματι, 

πολλοί τενόροι συναντούν δυσκολίες στο φωνήεν αυτό. Ενώ τραγουδούν  

άνετα, απαλά και ελαφρά τα υπόλοιπα φωνήεντα, στο “i” έχουν την τάση να 

πιέζουν το λάρυγγα και να σπρώχνουν τον αέρα. Για τενόρους με όχι τόσο 

άρτια τεχνική, όπως πολλούς τραγουδιστές χορωδίας, αρχάριους σολίστες 

αλλά και ηλικιωμένους τραγουδιστές, η τάση αυτή είναι φυσιολογική. Αυτό 

συμβαίνει γιατί στο “i” το κλείσιμο των φωνητικών χορδών είναι σφικτότερο, 

άρα και ο αέρας κολλάει, σκοντάφτει, βρίσκει εμπόδιο στις χορδές. Η 

ποσότητα του διερχόμενου αέρα είναι πολύ μικρή. Αυτός είναι και ο λόγος που 

ο φωνίατρός μας όταν εξετάζει τις χορδές μας ζητάει να τραγουδήσουμε μια 

κρατημένη “i” νότα για να διαπιστώσει αν κλείνουν καλά. Πως μπορούμε να 

ξεπεράσουμε αυτό το σφίξιμο; Ειδικά για αυτό το φωνήεν σκεφτόμαστε 

αέρινα και έτσι το κλείσιμο των χορδών γίνεται απαλότερα. Κατά συνέπεια η 

φώνηση από ένρινη και επιφανειακή γίνεται βελούδινη, ζεστή και με βάθος. 

Βέβαια πολλοί παιδαγωγοί τραγουδιού για να υπερκεράσουν αυτό το εμπόδιο 

και μη γνωρίζοντας τη λύση του προβλήματος σπεύδουν να συστήσουν στο 

μαθητή τη μέθοδο της «εξομοίωσης των φωνηέντων». Σύμφωνα με την 

άποψη μερικών το “I” πρέπει να έχει λίγο “e” μέσα, ενώ άλλοι συνιστούν το 

γερμανικό φωνήεν “ü”. Με την τεχνική αυτή όμως, ποτέ δεν θα μπορέσει να 

αποδώσει ο τραγουδιστής ένα καθαρό και λαμπερό “I”. Είμαι της άποψης ότι 

κάθε φωνήεν έχει τη δική του φόρμα που εξαρτάται από τη θέση της 

γλώσσας και των χειλιών. Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε ότι κατά την 

φώνηση του “i” η γλώσσα βρίσκεται στην ψηλότερη της θέση και έτσι το 

πέρασμα μεταξύ γλώσσας και σκληρής υπερώας στενεύει. Ο χώρος όμως στην 

περιοχή της μαλακής υπερώας παραμένει ανοιχτός.  

  

Εικόνα 5: Η θέση της γλώσσας 
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Υπάρχουν βέβαια και τενόροι που προτιμούν το φωνήεν αυτό και ιδιαίτερα 

στην ψηλή περιοχή. Ένας από αυτούς ήταν ο Benedikt Schack, ο πρώτος 

Ταμίνο του Μαγικού Αυλού όπως θα δούμε παρακάτω. Ο Μότσαρτ του 

έγραψε αρκετούς ψηλούς τόνους πάνω στο αγαπημένο του φωνήεν.  

O Alfred Tomatis στο σύγγραμμά του “To αυτί και η φωνή” αναφέρεται στην 

ευκολία του τενόρου Τζίλι στη φώνηση του φωνηέντου “i”: 

 

 “Θυμάμαι ακόμη τον Τζίλι να μου δηλώνει με επιμονή, πως γι’ αυτόν τα 

“i” ήταν τα πιο εύκολα. Ήξερα όμως πως πολλοί τραγουδιστές δυσκολεύονταν 

να τα εκφέρουν. Ο Τζίλι μάλιστα μου έλεγε, πως όταν είχε να δουλέψει μια 

καινούργια παρτιτούρα, έσπευδε να υπογραμμίσει όλα τα “i”, γιατί σ’ αυτά τα 

φωνήεντα ξεκουραζόταν! Γεγονός που έβαζε σε σκέψη πολλούς ειδικούς του 

τραγουδιού.92” 

   

Ο Μότσαρτ λοιπόν, δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον Raaff, λόγω τον 

πολλών ιδιοτροπιών του αλλά και των τεχνικών φωνητικών προβλημάτων 

του. Τόσο μεγάλη ήταν η απογοήτευσή του που εξωτερικεύει τη διάθεση του 

να μεταγράψει τον ομότιτλο ρόλο για τον μπάσο Fischer. Συγχρόνως ήθελε να 

ρυθμίσει την όπερά του σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα και να την ανεβάσει 

στη γερμανική γλώσσα. Η όλο και αυξανόμενη επιρροή του Gluck δείχνει την 

εσωτερική του αποστασιοποίηση από την ιταλική όπερα seria καθώς και την 

ανάπτυξη μιας ολότελα δικής του προσωπικής και καθαρά γερμανικής τέχνης. 

Για αυτή τη διασκευή προοριζόταν και η διανομή του ρόλου εραστή του 

Idamante με έναν τενόρο, λόγω της νέας φυσικότητας και απλότητας του 

Gluck. Και πράγματι ο Μότσαρτ μεταγράφει το ρόλο του Idamante για έναν 

τενόρο, το όνομα του οποίου δεν μας είναι γνωστό, σε μια παράσταση από 

φιλικό ερασιτεχνικό κύκλο το 1786.  

 

                   

    

           

    

 

                                                 
92

 Tomatis, Alfred. (2000). Το αυτί και η φωνή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 244 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

 

Τενόροι στα έργα της ώριμης δημιουργίας του Μότσαρτ 

 

 

1. Die Entführung aus dem Serai, Belmonte 

 

Με την μόνιμη εγκατάσταση στη Βιέννη ξεκινά στη ζωή και τέχνη του 

Μότσαρτ ένα νέο, αποφασιστικό και σημαντικό κεφάλαιο. Με τη διακοπή των 

σχέσεών του με τον αρχιεπίσκοπο του Salzburg, ο Μότσαρτ στέκεται πια στα 

δικά του πόδια και ωριμάζει. Ελεύθερος από κάθε εξωτερική πίεση προσπαθεί, 

κοιτώντας στο μέλλον γεμάτος ελπίδα, να βασίσει τη ζωή του με τη γυναίκα 

του σε νέα ανθρώπινα και καλλιτεχνικά ιδανικά.  

Η απελευθέρωση από την παλαιά μουσική παράδοση του δίνει νέα ώθηση και 

δύναμη, με αποτέλεσμα τη σύνθεση του πρώτου του αριστουργήματος, του 

Singspiel “Die Entführung aus dem Serail” . Σε αυτή την επονομαζόμενη από 

τον ίδιο “Γερμανική όπερα93” είναι σε θέση να αποδώσει στις μουσικές του 

ιδέες για πρώτη φορά, πραγματικά ανθρώπινο περιεχόμενο. Και το γεγονός ότι 

ο Μότσαρτ την περίοδο αυτή ήταν γεμάτος νεανική φρεσκάδα και 

ελαστικότητα, εξηγεί την ιδιαιτερότητα του έργου και δίνει στους 

τραγουδιστικούς ρόλους, ειδικά στον τενόρο, μια διαφορετική νότα.  

Το 1776, μετά τον αποχαιρετισμό της ιταλικής όπερας από τον Ιωσήφ το 

δεύτερο, εγκαθιδρύεται η χρυσή εποχή του Βιενέζικου Singspiel, το οποίο 

διαφοροποιείται από το βόρειο γερμανικό κυρίως λόγω του καλύτερου 

                                                 
93

 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 82 
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φωνητικού επιπέδου από τους εκπροσώπους τραγουδιστές του. Η Βιέννη δεν 

αρκείται με ατελείς φωνητικά εκπαιδευμένους ηθοποιούς αλλά αναζητά 

επαγγελματίες διεθνείς τραγουδιστές με καλό υποκριτικό ταλέντο. Αυτό 

σημαίνει με άλλα λόγια, ότι όλοι ανεξαιρέτως οι τραγουδιστές του θιάσου 

πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι στην ιταλική φωνητική τέχνη και τρόπο 

τραγουδιού. Και η τέχνη αυτή συνοδευόταν με μια όλο και πιο έντονη τάση 

για φυσικότητα, η οποία αποτυπώνονταν τόσο στην υπόθεση του έργου όσο 

στο τραγούδι και την υποκριτική και δράση πάνω στη σκηνή.  

Το καλλιτεχνικό δυναμικό που είχε στη διάθεσή του ο Μότσαρτ για την 

“Entführung aus dem Serail”, ήταν πρώτης κλάσης. Ο Μότσαρτ αναφέρει σε 

γράμμα προς τον πατέρα του τις κυρίες Cavallieri (Konstanze) και Teyber 

(Blondchen), όπως και τους κυρίους Fischer (Osmin), και τους τενόρους 

Adamberger (Belmonte) και Dauer (Pedrillo)94.  

Ο ρόλος λοιπόν τενόρου του Belmonte στην «Απαγωγή» ερμηνεύτηκε από 

έναν τραγουδιστή, εκπαιδευμένο στην ιταλική σχολή όπερας. Και εδώ ακριβώς 

βρίσκεται η καινοτομία, στην οποία συνάπτεται για πρώτη φορά ο ιδανικός 

συμβιβασμός μεταξύ του «πραγματικού βιρτουόζου» της παλιάς σχολής και 

του ερμηνευτή ενός νέου τύπου ανθρώπου, ο οποίος ως νέος εραστής της 

όπερας αποτελεί το πρότυπο του μελλοντικού λυρικού τενόρου. Τύπος του 

οποίου οι εκφραστικές δυνατότητες έχουν τις ρίζες τους στο σύγχρονο 

θέατρο. 

Ο ρόλος του νεαρού εραστή του Singspiel ερμηνευόταν κυρίως από 

ηθοποιούς, οι οποίοι ήταν στην καλύτερη περίπτωση τραγουδιστές λαϊκών 

ασμάτων. Το γεγονός ότι ήταν κάτοχοι όμορφων φωνών ομιλίας στη θεατρική 

σκηνή τους επέτρεπε να αναλαμβάνουν πιθανώς και ρόλους στα πρώτα  

Singspiel. Αυτό φανερώνει μια βέβαιη ενότητα των δύο τύπων θεάτρου, 

δηλαδή αυτού της πρόζας και του τραγουδιστικού (singspiel). Έτσι βρίσκουμε 

πολύ συχνά σε ρόλους τενόρου, «θορυβώδεις και κακόφωνους» εκπροσώπους 

του θεάτρου στις σκηνές του Singspiel. Τέτοιοι τενόροι είχαν το δικαίωμα να 

παίξουν τον εραστή στο Singspiel, σίγουρα μόνο λόγω της φωνητικής τους 

έκτασης και όχι της ομορφιάς της φωνής τους.  

Μόλις με την “Entführung aus dem Serail” δημιουργείται ο νέος τύπος 

τενόρου του Singspiel, μέσω του συνειδητού τονισμού του μουσικού 

στοιχείου και της έμφασης στην τραγουδιστικό χάρισμα του ερμηνευτή. Ο 

Μότσαρτ εφευρίσκει για την ψηλή αντρική φωνή, τον τύπο του λυρικού 

αισθαντικού εραστή.  

                                                 
94 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 86 
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Ο Belmonte σημαίνει το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας των Καστράτων και 

το αποφασιστικό βήμα προς τη φύση όχι μόνο όσον αφορά το φύλο αλλά και 

τον άνθρωπο. Δεν ενσαρκώνει πια οποιονδήποτε τυπικό εραστή, αλλά είναι ο 

ευαίσθητος γερμανός νέος της εποχής της «Θύελλας και Ορμής95». Ως εκ 

τούτου ο Μότσαρτ καταφέρνει να συνθέσει για αυτή την επίκαιρη νεαρή 

μορφή τενόρου μια μουσική που εκφράζει καθαρά και εμφατικά το ανθρώπινο 

συναίσθημα της αγάπης. Η προσωπική συναισθηματική στιγμή, που δεν 

μπορούσε να αποδώσει ποτέ μια ουδέτερη φωνή καστράτου, εκφράζεται 

μέσω του τραγουδιού του νεαρού εραστή, στη μελωδία του οποίου ο 

Μότσαρτ καταθέτει τα δικά του προσωπικά βιώματα.  

Το παλαιό φωνητικό ιδανικό των υψηλών, απρόσωπων φωνών των 

καστράτων, που είχε τη σφραγίδα της όπερας του Μπαρόκ, χάνει πια την αξία 

του σε μια τέχνη που ψάχνει όχι την επιφανειακή ομορφιά του ήχου αλλά την 

βαθειά προσωπική και ανθρώπινη έκφραση. Το φωνητικό όργανο των 

Καστράτων αντικαθίσταται σταδιακά από τη φυσική, ανδροπρεπή φωνή του 

τενόρου. Έτσι ο Μότσαρτ θέτει τη βάση για την αναγκαία ενότητα λόγου, 

τραγουδιού και δράσης στο μουσικό του δράμα.  

Οι ρίζες του νεογέννητου λυρικού τενόρου βρίσκονται τόσο στην σοβαρή 

όπερα, όσο και στο Singspiel, και λιγότερο στην κωμική όπερα, παρόλο που 

σε αυτήν ο τενόρος ήταν πάντα ο εραστής. Όμως σε όλες τις κωμικές όπερες 

του Μότσαρτ βρίσκεται πάντα δίπλα στον κωμικό τενόρο και ένας άλλος 

τραγουδιστής, ο οποίος παρουσιάζει στις άριες του περισσότερα γνωρίσματα 

τενόρου από τον πραγματικό Buffo-εραστή. Αυτός είναι ο μελλοντικός λυρικός 

τενόρος που αρχικά έπαιζε δευτερεύοντες ρόλους καρικατούρας. Στην κωμική 

όπερα υπερτονίζεται η αντίθεση μεταξύ τραγουδιού και υποκριτικής και έτσι 

πολλοί κωμικοί τενόροι κάνουν διεθνή καριέρα ως εξαιρετικοί ηθοποιοί. Το 

σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του κωμικού τενόρου στην όπερα buffa 

είναι, πλάι στην συλλαβική αφηγηματική του ομιλία, η ικανότητά του στον  

διάλογο και στη δράση του στα φωνητικά σύνολα. 

Ο Belmonte είναι όπως προείπαμε ο ευαίσθητος νεαρός εραστής της εποχής. 

Εκφράζει εξαντλητικά με τις άριές του την πίστη στην αληθινή αγάπη παρά τις 

εξωτερικές δυσμενείς περιστάσεις. Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί η πρώτη 

του άρια. Το “θέμα” της είναι η ίδια μελωδία που χρησιμοποιήθηκε στο μεσαίο 

μέρος της Εισαγωγής της όπερας, αυτή τη φορά στην ομώνυμη χαρμόσυνη 

μείζονα κάτι που προοιωνίζει τη συνάντηση Belmonte και Konstanze. 

                                                 
95

 Sturm und Drang 
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Παρ. 31. Die Entführung aus dem Serail, αρ.1, άρια Belmonte, μέτρα: 8-19 

 

 Η άρια αυτή είναι ένα μικρό και αποτελεσματικό κομμάτι σε φόρμα Lied, το 

οποίο μας εισάγει στην υπόθεση του έργου. Ξεκινά με piano και κορυφώνεται 

βαθμιαία ως τέλος με τις ποικίλες αλλαγές στη δυναμική. Η μελωδική γραμμή 

ανέρχεται σταδιακά και χρωματικά. Οι παύσεις δεκάτων έκτων εντείνουν την 

κορύφωση η οποία εκδηλώνεται μελωδικά στο λα (a’) ως λύση του 

κρατημένου σολ (g’): 

 

Παρ. 32. Die Entführung aus dem Serail, αρ.1, άρια Belmonte, μέτρα: 19-23 

 

Η χρησιμοποίηση του φωνηέντου “ i ” στις κρατημένες ψηλές νότες (mir, 

mich, bringe) αποτελεί απόδειξη ότι το φωνήεν αυτό πρέπει να ήταν το 

αγαπημένο του Adamberger, κάτι που δεν συμβαίνει στην πλειοψηφία των 

τενόρων, οι οποίοι το απεχθάνονται γιατί οδηγεί συχνά σε πολύ σφιχτό 

κλείσιμο των φωνητικών χορδών.  
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Παρ. 33. Die Entführung aus dem Serail, αρ.1, άρια Belmonte, μέτρα: 49-60 

 

Η άρια αυτή για πρώτη φορά στην οπερατική δημιουργία του  Μότσαρτ είναι 

γραμμένη στη φυσική και απλή φόρμα του τραγουδιού. Το γερμανικό Lied, 

μελωδικό και συνδεδεμένο με την ιταλική άρια, ανυψώνεται εδώ σε επίπεδο 

σοβαρής και ευγενικής τέχνης και σχηματίζει τον πυρήνα της νέας φωνητικής 

μελωδίας του Μότσαρτ, η οποία παρέχει στην μελλοντική όπερα μια αφθονία 

λεπτών εκφραστικών δυνατοτήτων. 

Το γερμανικό στυλ τραγουδιού του Singspiel, το οποίο γεννήθηκε ως 

συνειδητή αντίδραση προς την ιταλική άρια της σοβαρής όπερας, σπάνια 

χρησιμοποιούνταν στα μουσικά δράματα πριν από την “Entführung aus dem 

Serail”. Ο Μότσαρτ χρησιμοποίησε αυτά τα λαϊκοφανή, συλλαβικά και 

αφηγηματικά τραγούδια στις όπερές του αντιδρώντας στην επιτηδευμένη 

δεξιοτεχνία της aria da capo. Τα τραγούδια αυτά με το συχνά αποφθεγματικό 

και διδακτικό περιεχόμενο, σπάνια προωθούσαν την δραματική πράξη, 

ακριβώς όπως και η άρια της seria.  

 

Οι περισσότεροι συνθέτες Singspiel δεν ήταν γνώστες της ουσιαστικής φύσης 

του τραγουδιού επί σκηνής και τους έλειπε το αποφασιστικό δραματικό 

ταλέντο. Αντίθετα η νέα αυτή δραματική μελωδία του Μότσαρτ, της οποίας η 

σύσταση οφείλεται στην ορχηστρική επιρροή και κυρίως στο προσωπικά 

αγαπητό όργανο του Μότσαρτ, το βιολί, είναι άμεση έκφραση του φυσικού 
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και αβίαστου πάθους. Αυτή η τραγουδιστική μελωδία κινεί και συγκινεί την 

ψυχή. Είναι δραματική και – όσο παράδοξο και αν ακούγεται – παρά τη 

φυσικότητά της είναι και παθητική, στοιχείο που απαιτεί η φύση της όπερας. 

Η μελωδία αυτή διαφοροποιείται από το λαϊκό lied σε δύο σημεία:  

 

 στο χρωμάτισμα, που ο απλός γερμανικός λαός δεν γνωρίζει στα 

τραγούδια του, αλλά καθρεπτίζει ένα τυπικό τραγουδιστικό γνώρισμα 

του Μότσαρτ που έμαθε από τον Johann Christian Bach και τους 

Ναπολιτάνους. 

 

 στις κρατημένες ψηλές νότες στα lieder του Μότσαρτ που 

διαφοροποιούνται από τις απλές λαϊκές γερμανικές μελωδίες με το 

σύντομο συλλαβικό και αφηγηματικό τους χαρακτήρα. Με τις 

κρατημένες αυτές νότες ο Μότσαρτ απαιτεί έμμεσα από τον 

τραγουδιστή την τεχνική της “Messa di Voce” που πετυχαίνεται όχι 

μόνο με τον άριστο έλεγχο της αναπνοής αλλά και με το σταδιακό 

πέρασμα από όλες τις βαθμίδες δυναμικής του τόνου (από piano σε 

φόρτε και το αντίστροφο): 

    

 

Παρ. 34. Die Entführung aus dem Serail, αρ.1, άρια Belmonte, μέτρα: 41-47 

 

Αυτή η νέα φόρμα άριας με το εκφραστικό της περιεχόμενο απαιτούσε επίσης 

έναν νέο τρόπο φωνητικής ανάγνωσης, που προϋποθέτει όχι την κυριαρχία 

της κολορατούρας, προερχόμενη από την ιταλική παράδοση, αλλά την 

απόδοση συγκινητικού legato cantabile και εκφραστικής αφήγησης.  

Όσον αφορά την τεχνική του τραγουδιού ο Gluck αποδείχτηκε ακόμα πιο 

αυστηρός, απορρίπτοντας όλα τα ποικίλματα και στολίδια του ιταλικού 

Belcanto. Έτσι δεν απαιτεί από τις άριές του την “messa di voce” αλλά 

ανατρέχει στο tenuto di voce (κράτημα της φωνής) του 17ου αιώνα: 
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αποτέλεσμα της βασικής του αρχής για την μεγαλύτερη δυνατή έκφραση 

μέσω του κειμένου. Ο Μότσαρτ αντίθετα θέλει να εκφραστεί πρωταρχικά με 

μουσικά μέσα και μετά με τη βοήθεια του κειμένου96. Χαρακτηριστικό είναι το 

απόσπασμα από το γράμμα της 13ης Οκτωβρίου του 1781 προς τον πατέρα 

του: 

 

  “[…] Κι έπειτα, δεν ξέρω, αλλά σε μια όπερα, η ποίηση πρέπει να είναι 

οπωσδήποτε πειθήνια κόρη της μουσικής. Γιατί τάχα οι ιταλικές όπερες 

μπούφες αρέσουν παντού, παρά τα άθλια λιμπρέτα τους; Ακόμα και στο 

Παρίσι, το λέω από προσωπική μου πείρα. Διότι, στις όπερες αυτές κυριαρχεί η 

μουσική-και από κει και πέρα, όλα τα άλλα ξεχνιούνται.  

 Μια όπερα θα αρέσει ακόμα περισσότερο όταν το σχέδιο του έργου 

είναι καλά επεξεργασμένο. Όταν τα λόγια έχουν γραφτεί για τη μουσική και 

όχι για να ικανοποιήσουν μια θλιβερή ρίμα (όποια ρίμα και να ‘ναι, για όνομα 

του Θεού! Οι ρίμες δεν προσθέτουν τίποτε στην αξία μιας θεατρικής 

παράστασης, μάλλον κακό της κάνουν), όχι όταν βρίσκεις ακόμα και 

ολόκληρες στροφές που χαλάνε ολόκληρη την ιδέα του συνθέτη. Οι στίχοι 

βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητοι για τη μουσική, αλλά οι ρίμες ως 

αυτοσκοπός είναι το βλαβερότερο. Οι άνθρωποι που επιδίδονται στο έργο 

τους με τόσο σχολαστικισμό, είναι καταδικασμένοι σε ναυάγιο, το ίδιο και η 

μουσική τους”.[…]97  

 

Ο συνθέτης λοιπόν χειρίζεται τις μουσικές διακοσμήσεις ως σημαντικά 

εκφραστικά μέσα στις άριές του. Δεν είναι πλέον αυτοσκοπός, όπως ήταν 

στην όπερα seria, όπου έδιναν τη δυνατότητα στον τραγουδιστή να αναπτύξει 

τη δεξιοτεχνία του πάνω σε ένα ευνοϊκό φωνήεν, αλλά τόνοι ενός 

προοδευτικά ανερχόμενου συναισθήματος και ψυχικής έκφρασης. Η 

διακοσμημένη μελωδία και η διαφοροποίηση της δυναμικής έχει τις ρίζες της 

στην ορχηστρική γραφή του Μότσαρτ. Εδώ ο συνθέτης επηρεάζεται από τη 

σύγχρονη Συμφωνία, ιδιαίτερα της σχολής του Mannheim.  

Για τον νέο τύπο του Μοτσάρτειου Τενόρου λαμβάνουμε ήδη πολλές 

διασαφηνίσεις από αυτή την άρια: η περιοχή τραγουδιού από το σολ (g) μέχρι 

το λα (a’) κινείται μέσα στα παραδοσιακά όρια. Ουσιαστική όμως είναι η 

ιδιοτροπία του Μότσαρτ να μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς την ψηλότερη  

περιοχή, τακτική που ξεκινά σε προηγούμενα το έργα όπως στην Zaide. Την 

                                                 
96 Prima la musica e poi le parole 
97 Σαραντάκος, Νίκος (1991). Wolfgang Amadeus Mozart, Αλληλογραφία. Σελ. 216.  
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χαμηλή περιοχή της φωνής του τενόρου, που ξεκουράζει τον τραγουδιστή εν 

μέσω μιας δύσκολης και ψηλής άριας, χρησιμοποιεί ο Μότσαρτ όλο και πιο 

σπάνια. Ήδη αυτή η περίσταση αποδεικνύει την διαφορετική σημασία του 

ρόλου του Belmonte σε σύγκριση με τους προηγούμενους ρόλους τενόρου, οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν τη χαμηλότερη φωνή της σοβαρής όπερας. Τι είδους 

όμως τενόρων έχουμε πριν από τον Belmonte; 

 

1. Σκηνικοί τενόροι ή χαμηλοί τενόροι, οι οποίοι ιδιαίτερα στα ensemble 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν την χαμηλή τους περιοχή. 

 

2. Ψηλοί τενόροι, που φτάνουν το κόντρα ντο (c’’) αλλά θεωρούνται 

contralto ή κόντρα τενόροι. Πραγματικά το ηχόχρωμα ενός δεξιοτέχνη 

τενόρου όπως του προαναφερόμενου d’ Ettore δεν ξεχώριζε σημαντικά 

από τον ήχο ενός alto καστράτου. Η χροιά αντιστοιχούσε περίπου 

εκείνης ενός έφηβου που δεν μας δίνει την εντύπωση ενός αντρικού 

οργάνου στο άκουσμά της.    

 

3. Οι Ιταλοί τενόροι με το επιτηδευμένο σκοτεινό τους ηχόχρωμα 

έπαιζαν συχνά δευτερεύοντα ρόλο. Δεν τραγουδούσαν σχεδόν ποτέ 

ψηλά και όταν το έκαναν χρησιμοποιούσαν ένα αδύναμο φαλσέτο.  

 

4. Οι τενόροι της opera buffa και του βόρειου γερμανικού Singspiel 

ήταν οι μοναδικοί εκπρόσωποι ρόλων λυρικών εραστών. Όμως ήταν 

περισσότερο ηθοποιοί παρά τραγουδιστές για να θεωρούνται πρόγονοι 

του νέου λυρικού τενόρου του Μότσαρτ. 

 

Στη Βιέννη κυριαρχούσε την εποχή της δεκαετίας του ’80 (1780) ένα 

συγκεκριμένο θεατρικό ένστικτο και μια σωστή γνώση για την ιδιαίτερη τέχνη 

του σκηνικού τραγουδιού, που βασιζόταν 

  

α) στο δραματικό πάθος από τη μία και  

 

β) στην ομορφιά της φωνής από την άλλη. Και ομορφιά της φωνής 

συνεπάγεται  ιταλικός τρόπος τραγουδιού.  

 

Ο Μότσαρτ έπρεπε να υπολογίσει με τραγουδιστές που μεγάλωσαν στην 

ιταλική σχολή τραγουδιού (δεν υπήρχε άλλη την εποχή αυτή) και των οποίων 
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η εκπαίδευση είχε βάση την ελαφρότητα και ευκινησία της φωνής. Το γεγονός 

αυτό χαροποίησε τον Μότσαρτ καθώς πίστευε ότι το Belcanto των Ιταλών 

είναι το καλύτερο μέσο για τη συγχώνευση μελωδίας και συναισθήματος.  

Παρόλα αυτά ο Μότσαρτ στην “Απαγωγή” έκανε πολλούς συμβιβασμούς για 

να ικανοποιήσει τις δεξιοτεχνικές τραγουδιστικές απαιτήσεις που δεν ταίριαζαν 

απόλυτα στο πνεύμα της όπερας. Το απόφθεγμα98:  

  

 […] στην άρια της Κονστάντσε99 έκανα μια μικρή παραχώρηση στο 

επιδέξιο λαρύγγι της μαμζέλ Καβαλιέρι. […], 

 

αποδεικνύει τον συμβιβασμό αυτόν. Οι εκπρόσωποι των αντρικών 

ρόλων που είχε στη διάθεσή του ο Μότσαρτ είχαν και αυτοί εφάμιλλες 

απαιτήσεις. Στο παραπάνω γράμμα γίνεται αναφορά στον άριστο τενόρο 

Valentin Adamberger ως Belmonte. 

Ο Valentin Adamberger γεννήθηκε στο Μόναχο, ήταν λοιπόν γερμανός. Ήδη 

στα 12 του χρόνια ξεκινά μαθήματα τραγουδιού με τον διάσημο τραγουδιστή 

Valesi, επίσης Γερμανό, με το πραγματικό όνομα Wallishauer ή Wallershauer, 

ο οποίος μετά από μια επιτυχημένη καριέρα στις σκηνές του Μονάχου, 

αφοσιώθηκε στη διδασκαλία του τραγουδιού εκπαιδεύοντας πάνω από 200 

τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Εδώ έλαβε ο νεαρός Adamberger τη βασική 

του μουσική κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια της μεταφώνησης του τα μαθήματα 

τραγουδιού ήταν η κύριά του μέριμνα, καθώς οι παιδαγωγοί τραγουδιού την 

εποχή εκείνη δεν διέκοπταν τη διδασκαλία στην κρίσιμη αυτή φάση της 

φωνητικής εξέλιξης του τραγουδιστή. Το 1761 ο Adamberger πάει στην Ιταλία 

και τον επόμενο χρόνο τον βρίσκουμε στην Βενετία. Εκεί τελειοποιεί την 

ιταλική τεχνική που ξεκίνησε με τον Valesi και το 1775 τον βρίσκουμε στη 

Βιέννη ως πρώτο τενόρο στην Ιταλική όπερα. Μετά την διάλυσή της 

ενσωματώνεται στο θίασο του Singspiel στην ίδια πόλη. Εκεί γνωρίζει και τον 

Μότσαρτ και συμμετέχει στην παραγωγή της “Απαγωγής” ως Belmonte. Το 

1789 παίρνει τον τίτλο του Αυλικού τραγουδιστή και πεθαίνει το 1804 στη 

Βιέννη, περνώντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως παιδαγωγός 

τραγουδιού.  

                                                 
98

 Σαραντάκος, Νίκος (1991). Wolfgang Amadeus Mozart, Αλληλογραφία. Σελ. 214. 
99 “Ach ich liebte”, αρ. 6 του έργου. Παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για τις όχι και 

τόσο επιδέξιες φωνές. Οι άριες αυτού του είδους ήταν γραμμένες έτσι που να επιτρέπουν 

τους τραγουδιστές να επιδείξουν στο έπακρο τις φωνητικές τους δυνατότητες. 
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Μερικές από τις υπεροχές του ήταν η ευκινησία και ευκαμψία της φωνής. 

Αυτές οι δύο – τυπικά ιταλικές – ιδιότητες ανήκουν από εδώ και πέρα στα 

βασικά γνωρίσματα του Μοτσάρτειου τενόρου. Παρατηρώντας ξανά την 

πρώτη άρια, μας κάνει εντύπωση η κίνηση της μελωδίας με διακοσμήσεις στην 

υψηλή περιοχή. Μια σύγκριση των παρακάτω αποσπασμάτων διασαφηνίζει τη 

ιδιοτροπία της μελωδίας του Μότσαρτ σε σχέση με τις διακοσμήσεις.  

 

 

  Παρ.35. La Gioconda, Romanza di Enzo, μέτρα 30-32 

  

 

Παρ. 36. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 1, άρια Belmonte, μέτρα 24-28 

 

Και τα δυο παραπάνω παραδείγματα δείχνουν την ανοδική πορεία της 

μελωδίας, της οποίας αποκορύφωμα είναι κάθε φορά μια ψηλή κρατημένη 

νότα. Στον Μότσαρτ όμως η διακόσμηση έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα 

απ’ ότι στον Ιταλό συνθέτη. Στον Ponchielli σκοπός της διακόσμησης είναι η 

γεφύρωση της απόστασης των διαστημάτων και η προετοιμασία για την ψηλή 

νότα. Η διακόσμηση λοιπόν δεν ανήκει άμεσα στη μελωδία. Στον Μότσαρτ 

αντίθετα οι δύο αυτές διακοσμήσεις και η καθυστέρηση πριν το ψηλό σολ (g’) 

σχηματίζουν ένα ασύγκριτο οργανικό συστατικό στοιχείο της μελωδίας αφού 
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λειτουργούν ως κομιστές μιας ανερχόμενης έντασης, η οποία λύνεται στην 

παύση μετά το σολ.  

Τα ήδη αναφερόμενα στοιχεία της μελωδίας του Μότσαρτ, δηλαδή το 

χρωμάτισμα, οι κρατημένες ψηλές νότες και οι διακοσμήσεις επιβεβαιώνονται 

και στη δεύτερη άρια του Belmonte Nr. 4. Προηγείται ένα σύντομο 

τετράμετρο ρετσιτατίβο στην τονικότητα της άριας, δηλαδή στην λα μείζονα: 

 

  Παρ. 37. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 4, άρια Belmonte, μέτρα 1-4  

 

Η άρια αυτή μας εισάγει στην πλοκή του έργου και έτσι ο Μότσαρτ της 

αποδίδει ιδιαίτερης σημασίας όπως δείχνει το ακόλουθο απόσπασμα 

γράμματος της  26ης  Σεπτεμβρίου του 1781 προς τον πατέρα του:  

 

 “[…] Ας περάσουμε τώρα στην άρια του Μπελμόντε, σε λα μείζονα, «Ω 

με πόση αγωνία, ω, με πόση φλόγα»100. Ξέρετε πως το εξέφρασα αυτό; Και 

πως έδειξα την ερωτευμένη του καρδιά που πάλλεται; Με τα δυο βιολιά που 

παίζουν σε οκτάβα. Είναι η αγαπημένη άρια όλων όσων την άκουσαν-και η 

δική μου άλλωστε. Είναι γραμμένη απ’ την αρχή ως το τέλος για την φωνή 

του Ανταμπέργκερ. Βλέπεις το τρέμουλο, το δισταγμό, βλέπεις παλλόμενο το 

στήθος να φουσκώνει- αυτό το εκφράζω με ένα crescendo. Ακούς του 

ψιθύρους και τους αναστεναγμούς, που τους δίνω βάζοντας τα πρώτα βιολιά 

με σουρντίνα και ένα φλάουτο να παίζουν σε ταυτοφωνία”101[…]. 

 

Η περιοχή τραγουδιού είναι από το μι (e) ως το λα (a’), δηλαδή όχι ψηλότερα 

από την πρώτη άρια αρ. 1. Αγωνία και ελπίδα μάχονται μεταξύ τους, μέχρι 

που νικά η αγάπη. Όπως προκύπτει από το γράμμα, η κατάσταση αυτή 

απεικονίζεται με κάθε λεπτότητα και ακρίβεια από την ορχήστρα. Η άρια 

                                                 
100 “O wie angstlich, o wie feurig” (αρ. 4).  
101 Σαραντάκος, Νίκος (1991). Wolfgang Amadeus Mozart, Αλληλογραφία. Σελ. 214 
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αρχίζει με piano και με σύντομες αλλά legato λέξεις στις οποίες 

παρεμβάλλονται παύσεις τετάρτων και ογδόων. Οι μικρές αυτές λέξεις 

βαθμιαία σχηματίζουν μια πρόταση που ξεσπά με μία σχετικά μακριά 

κολορατούρα δυόμισι μέτρων. Αυτή η εμφαντική κολορατούρα έχει εδώ 

ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα γιατί υποδηλώνει την ανερχόμενη ψυχική 

ένταση του τραγουδιστή.  

 

  

Εικόνα 6: Valentin Adamberger, Belmonte 
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Παρ. 38. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 4, άρια Belmonte, μέτρα 5-18 

 

Το πρώτο μέρος της άριας, που φτάνει φωνητικά μέχρι το φα δίεση (fis’), 

αντιτίθεται δραστικά με το επόμενο, του οποίου αποκορύφωμα είναι οι νότες 

δεκάτων έκτων και ογδόων στο σολ (g’). Οι δυναμικές ενδείξεις αλλάζουν 

συχνά και διασαφηνίζουν την γρήγορη αλλαγή των συναισθημάτων στο 

μεσαίο τμήμα. Έπειτα σειρά έχει μια σύντομη εκτόνωση, στην οποία η φωνή 

ανεβαίνει μία οκτάβα, από το μεσαίο φα δίεση (fis) στο ψηλό (fis’): 
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Παρ. 39. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 4, άρια Belmonte, μέτρα 30-40 

 

 Ακολουθεί μια φωνητική παύση δυόμισι μέτρων που εντείνει την αντίφαση 

των συναισθημάτων του τενόρου. Σε κάθε ήχο της φύσης ο Belmonte νομίζει 

πως ακούει τη φωνή της αγαπημένης του, τον ψίθυρό της, τον αναστεναγμό 

της. Η ένταση φτάνει στο αποκορύφωμά της στο λα (α’): 

  Παρ. 40. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 4, άρια Belmonte, μέτρα 58-63 

 

Σ’ αυτή την άρια οι κορυφώσεις βρίσκονται στην μεσαία-ψηλή περιοχή της 

φωνής του τενόρου. Ο Μότσαρτ λοιπόν λύνει τις δραματικές εντάσεις του 
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τενόρου του στις ψηλές νότες. Έτσι ανακαλύπτει τον νέο τύπο εραστή της 

όπερας, που δεν είναι πια καστράτος, αλλά τενόρος με αρρενωπή φυσική 

ψηλή φωνή.  

Η τρίτη άρια  του Belmonte αρ. 15, τραγουδιέται συνήθως στις σύγχρονες 

παραστάσεις στη θέση της άριας αρ. 17 η οποία διαγράφεται. Η κατάσταση 

μέσα από την οποία ξεπηδά είναι διαφορετική από αυτή των δύο πρώτων 

αριών: Οι εραστές ξαναβρίσκονται μετά από έναν μακροχρόνιο χωρισμό και 

απολαμβάνουν τη στιγμή αυτής της αντάμωσης. Η άρια χωρίζεται σε δυο 

βασικά μέρη, το πρώτο σε adagio και το δεύτερο σε tempo allegretto. Η  

περιοχή τραγουδιού είναι, ανταποκρινόμενη στην ανακουφιστική δραματική 

κατάσταση, η ανετότερη όλων των αριών τενόρου της “Entführung”. Η 

έκτασή της είναι από το χαμηλό ντο (c) ως το λα ύφεση (as’). Η μελωδική 

συμπεριφορά είναι επίσης απέριττη αφού λείπουν παντελώς οι φωνητικές 

διακοσμήσεις. Ο Μότσαρτ εξοικονομεί δραματική και φωνητική ενέργεια σ’ 

αυτή την άρια, αφού ο τενόρος έχει να τραγουδήσει ακόμη το πολύπλοκο και 

φωνητικά κουραστικό κουαρτέτο-φινάλε της δεύτερης πράξης. Παρ’ όλα αυτά 

η άρια στο πρώτο μέρος της έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες και δυνατότητες 

για εκλεπτυσμένες εκφραστικές διακοσμήσεις. Εντύπωση μας κάνουν επίσης 

τα μεγάλα χαρακτηριστικά ιταλικά πηδήματα από το ντο (c ) στο σολ (g) και 

ειδικά το πήδημα 12ης ελαττωμένης από το ρε (d) στο ψηλό λα ύφεση (as’): 

 

Παρ. 41. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 15, άρια Belmonte, μέτρα 38-42 

 

Το δεύτερο μέρος της Άριας σε τέμπο allegretto ξεκινά μια εισαγωγή έντεκα 

μέτρων από τα ξύλινα πνευστά και διαφοροποιείται από το πρώτο μέρος μέσω 

της ακριβής αφήγησης και της έλλειψης διακοσμήσεων. Η μελωδία κινείται 

βηματικά και κορυφώνεται στα φα και σολ (f’ και g’). Η άρια αυτή δεν 

διαφέρει από τις δύο πρώτες μόνο ως προς την έκφραση και το περιεχόμενο 

αλλά και ως προς τα φόρμα. Ο Μότσαρτ προσεγγίζει το ιταλικό στυλ άριας με 
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το δεύτερο μέρος, το οποίο λόγω της συντομίας του έχει περισσότερο τον 

χαρακτήρα της Coda.  

Η τελευταία άρια του Belmonte πολλές φορές ακυρώνεται στις παραστάσεις 

λόγω του μεγάλου μήκους της και των εξαιρετικά υπερβολικών φωνητικών 

απαιτήσεων στο τέλος ενός κουραστικού ρόλου με πολλές άριες και φωνητικά 

σύνολα. Η άρια (Μι ύφεση μείζονα και τέμπο andante)  είναι γραμμένη σε μια 

μεγάλη τριμερή φόρμα lied και απαιτεί τη μεγαλύτερη φωνητική έκταση από 

όλες τις άλλες άριες του Belmonte, δηλαδή μέχρι το σι ύφεση (b’). Ως προς το 

περιεχόμενο, είναι ένας ύμνος για την δύναμη της αγάπης.  

Στην άρια αυτή κυριαρχούν τα τέταρτα και τα όγδοα. Σπάνια 

χρησιμοποιούνται δέκατα έκτα, παρά μόνο στις κολορατούρες. Εδώ 

τεκμηριώνεται καλύτερα από κάθε άλλη άρια, η συμμετρία της 

συναισθηματικής έκφρασης. Παρά την ομορφιά της μελωδίας αυτό το ερωτικό 

τραγούδι του Belmonte είναι η πιο ουδέτερη εξωτερίκευση του 

συναισθήματός του. Όπως όλες σχεδόν οι ώριμες άριες τενόρου του Μότσαρτ 

έτσι και αυτή ξεκινά στην ψηλή μεσαία περιοχή με piano και legato. Οι 

φωνητικές κορυφώσεις βρίσκονται κυρίως στο σολ, μέχρι που η φωνή 

οδηγείται σε μια εξάμετρη κολορατούρα με εναλλασσόμενα όγδοα και δέκατα 

έκτα. Η κολορατούρα αυτή «τεντώνει» την φωνή στα άκρα της έκταση της 

στην κλίμακα της μι ύφεσης μείζονος. Η πρώτη κολορατούρα ακολουθείται 

από μία δεύτερη δώδεκα μέτρων που αποτελεί την μακρύτερη κολορατούρα 

που έγραψε ο Μότσαρτ για τη φωνή του τενόρου: 
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Παρ. 42. Die Entführung aus dem Serail, αρ. 21, άρια Belmonte, μέτρα 101-119 

 

 

Φτάνει και αυτή το ψηλό σι ύφεση (b’) και απαιτεί μια ασυνήθιστη τελειότητα 

στην τέχνη της φωνητικής διακόσμησης. Στο σημείο αυτό η ιταλική τέχνη του 

Adamberger φτάνει στο αποκορύφωμα της.  

Ο Valentin Adamberger θεωρείται μέχρι και σήμερα πρότυπο του τενόρου του 

Μότσαρτ. Ένας τραγουδιστής στον οποίον συναντιούνται η άψογη φωνητική 

τεχνική με την εκφραστική θέρμη και η ελαφρότητα με την ευλυγισία. 

Πνευματικότητα και καθαρή εκφορά του κειμένου θεωρούνται περεταίρω 

προτερήματά του. Ο Charles Burney στο ταξίδι του στο Μόναχο είχε την 

ευκαιρία να ακούσει τον γερμανό τενόρο και δηλώνει στο ημερολόγιό του 

εντυπωσιασμένος από τη φωνή και τον τρόπο τραγουδιού του102. Στην 

παράσταση του “Der Schauspieldirektor” ο Adambeger υποδύθηκε τον 

τραγουδιστή Vogelsang.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
102

 Burney, Charles (1980). Tagebuch einer musikalischen Reise. Σελ. 237.  
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2. Le Nozze di Figaro: Don Basilio 

 

Στο δεύτερο ώριμο δραματικό έργο του Μότσαρτ, την όπερα buffa “Le Nozze 

di Figaro”, δεν συναντούμε κάποιον ρόλο τενόρου αντάξιο με αυτόν του 

λυρικού εραστή Belmonte. Ο μοναδικός μεσαίος ρόλος τενόρου είναι αυτός 

του μηχανορράφου Don Basilio, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση της 

όπερας Buffa103 είναι τενόρος χαρακτήρα (Charaktertenor). Ο Ιρλανδός 

                                                 
103

 Αξίζει εδώ να γίνει μια σύντομη αναφορά στα δομικά χαρακτηριστικά της ιταλικής κωμικής 

όπερας στα τέλη του 1760. Μια τυπική opera buffa αποτελείται κατά κανόνα από τρεις 

πράξεις, από τις οποίες η τελευταία είναι η συντομότερη. Εκτός από τα ρετσιτατίβι η μουσική 

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο άριες, μια με δύο καντσονέτες, δύο με τρία ντουέτα, ενώ η 

κάθε πράξη ολοκληρώνεται με ένα ομαδικό φινάλε, στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι 

βρίσκονται επί σκηνής. Τα ομαδικά φινάλε των δύο πρώτων πράξεων αφενός είναι πιο 

εκτεταμένα από αυτό της τελευταίας πράξης, αφετέρου αποτελούν συστατικά μέρη της 

δραματικής πράξης. Το φινάλε της τελευταίας πράξης, αντίθετα, εμφανίζεται αφού η ιστορία 

έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί συνήθως ως σχόλιο πάνω σ’ αυτήν. Επιπλέον, τα ομαδικά 

φινάλε των δυο πρώτων πράξεων αποτελούνται από μέρη των οποίων η διαδοχή καθορίζεται 

από την εξέλιξη της δράσης και συνήθως αντιστοιχεί σε αλλαγές του τέμπο. Αντίθετα, τα 

μουσικά μέρη με στοχαστικό χαρακτήρα, που κατά κύριο λόγο είναι οι άριες, έχουν συνήθως 

διμερή (ΑΒ) ή τριμερή (ΑΒΑ) μορφή.  

 Οι περισσότεροι χαρακτήρες της opera buffa προέρχονται από τους παραδοσιακούς 

χαρακτήρες της commedia dell’ arte και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κάποιον εκκεντρικό 

κύριο της μεσαίας τάξης που θυμίζει τον Πανταλόνε ή κάποιους πονηρούς υπηρέτες 

αντίστοιχους της Κολομπίνας και του Αρλεκίνου. Παράλληλα, υπάρχουν και «σοβαροί» 

χαρακτήρες της αριστοκρατικής τάξης, που προέρχονται από την παράδοση της opera seria. 

Έτσι οι χαρακτήρες της opera buffa διακρίνονται συνήθως σε «κωμικούς» και «σοβαρούς», 

στους οποίους αντιστοιχούν συγκεκριμένες μουσικές μορφές και μουσικά ιδιώματα. Για 

παράδειγμα οι άριες των «σοβαρών» χαρακτήρων ακολουθούν τη μορφή της aria da capo  

και χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες φράσεις που συνήθως περιέχουν βοκαλισμούς και 

έντονους ρυθμικούς τονισμούς και είναι γραμμένες σε γρήγορη ρυθμική αγωγή allegro) 4/4, 

ενώ οι «κωμικοί» χαρακτήρες τραγουδούν στροφικά, απλά, λαϊκής φύσης τραγούδια σε 

χορευτικούς ρυθμούς. 

 Φυσικά, αυτή η κατηγοριοποίηση και τυποποίηση είναι ακραία και δεν ισχύει απόλυτα, 

καθώς δεν περιλαμβάνει όλες τις μορφές και όλα τα στυλ της opera buffa. Έτσι, πολλές άριες 

έχουν διμερή ή τριμερή μορφή χωρίς να είναι αποκλειστικά «σοβαρές» ή «κωμικές». Μάλιστα 

η σύνδεση των δραματικών χαρακτήρων με συγκεκριμένες μουσικές χειρονομίες και 

συμβολισμούς αποτελούσε για τους συνθέτες αντικείμενο δραματικής επεξεργασίας, καθώς 

τους επέτρεπε να αναμειγνύουν τα μουσικά ύφη και ιδιώματα και να δημιουργούν αμφίσημες 

και, συνεπώς, ενδιαφέρουσες δραματικά καταστάσεις (για παράδειγμα, μπορεί ένας λαϊκός, 

δηλαδή «κωμικός», χαρακτήρας να συνοδεύεται από μουσική που κανονικά θα αντιστοιχούσε 

σε κάποιον «σοβαρό» χαρακτήρα και στην εξέλιξη της υπόθεσης να αποκαλύπτεται πως ο 
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τενόρος Michel Kelly, που είχε τραγουδήσει τον Basilio στην πρώτη εκτέλεση 

των “Le Nozze di Figaro”, κατέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της σκηνικής 

δοκιμής ο Benucci τραγουδώντας την περιγελαστική-στρατιωτική άρια “Non 

più andrai” προκάλεσε τον ενθουσιασμό των τραγουδιστών και μουσικών οι 

οποίοι φώναζαν “Μπράβο, μπράβο Μαέστρο, ζήτω, ζήτω μεγάλε Μότσαρτ!”, 

ενώ οι μουσικοί χτυπούσαν τα δοξάρια πάνω στα αναλόγια ως ένδειξη 

επιδοκιμασίας. Αναφέρει επίσης ότι ο Mozart είχε διδάξει αυτοπροσώπως τον 

καθέναν από τους συμμετέχοντες τραγουδιστές μεταδίδοντάς τους με 

ενθουσιασμό τις αντιλήψεις του:  

 «Θυμάμαι μάλιστα πως ο Mozart, ντυμένος, με κόκκινη γούνα και 

καπέλο, στεκόταν στη σκηνή δίνοντάς μας το χρόνο». Είναι εξ’ άλλου γνωστό 

και ένα άλλο περιστατικό, όταν, για να κάνει μια τραγουδίστρια να αποδώσει 

με ζωντάνια ένα αναφώνημα τρόμου, κρύφτηκε στα παρασκήνια απ’ όπου την 

ξάφνιασε ορμώντας αναπάντεχα πάνω της τη δεδομένη στιγμή και πέτυχε έτσι 

ακριβώς την έκφραση που επεδίωκε104» 

 

 

Εικόνα 7: Le Nozze di Figaro, Don Bartolo (Daniel Eggert), Don Basilio (Panos 

Jabuldakis), Marcellina (Theresa Hoffmann). Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου 

Ανοβέρου, Φεβρουάριος 2009 

                                                                                                                                            
λαϊκός αυτός χαρακτήρας έχει αριστοκρατικές καταβολές). Στα μέσα του 18ου αιώνα οι Ιταλοί 

λιμπρετίστες εισήγαγαν τους «μέσους χαρακτήρες» (mezzi caratteri), με σκοπό να 

ομογενοποιήσουν την πλοκή αναμειγνύοντας «κωμικά» και «σοβαρά» στοιχεία.  
104 Χατζηνίκος, Γ. (1991, Ιούνιος). W. A. Mozart-Ευρωπαίος μουσικός. Σελ. 15.  
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Για πολλούς το μόνο ψεγάδι της όπερας είναι η παρατεταμένη σειρά από άριες 

στην τέταρτη πράξη, το οποίο όμως μπορεί να θεραπευτεί αγνοώντας τις 

“περιττές” άριες για την Marcellina και τον Basilio: ο Μότσαρτ τις ενσωμάτωσε 

στην όπερα ξεκάθαρα επειδή οι τραγουδιστές των μικρών αυτών μερών 

δικαιούνταν από μια. Η τριμερής άρια του Don Basilio Andante-Tempo di 

minuetto-Allegro είναι στη σι ύφεση μείζονα. Ο Μπαζίλιο συλλογίζεται πως στα 

νιάτα του ήταν ορμητικός όσο και ο Φίγκαρο, αλλά με την ηλικία έμαθε πως 

είναι καλύτερα να προστατεύεις το κεφάλι σου με ένα γαϊδουρόδερμα και να 

το παίζεις βλάκας. Ο τενόρος που αναλαμβάνει τον ρόλο του Basilio πρέπει να 

κατέχει άριστα την αφηγηματική τέχνη του parlando αλλά να είναι και σε θέση 

να αποδίδει λυρικές και cantabile φράσεις. Η άρια “In quegl’ anni in cui val 

poco” αποτελεί ίσως το καταλληλότερο παράδειγμα.  

Στο πρώτο μέρος – andante κυριαρχεί η αφήγηση.  

 

Παρ. 43. Le Nozze di Figaro, αρ.25, άρια Don Basilio, μέτρα 70-74 

 

Στο δεύτερο μέρος - menuetto, ο λυρισμός και το legato: 

 

Παρ. 44. Le Nozze di Figaro, αρ.25, άρια Don Basilio, μέτρα 93-96 

 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος – allegro είναι ένας συνδυασμός και των δύο 

παραπάνω στοιχείων: 

 

Παρ. 45. Le Nozze di Figaro, αρ.25, άρια Don Basilio, μέτρα 116-123  

 

Και αυτή η άρια συχνά παραλείπεται, αν και είναι ένα όμορφο κομμάτι που 

επιτρέπει να εξερευνηθεί ο χαρακτήρας του Μπαζίλιο με πιο ολοκληρωμένο 

τρόπο.   
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3. Don Giovanni: Don Ottavio 

 

Οι τραγουδιστές που επιλέχτηκαν για την πρώτη παρουσίαση του Don 

Giovanni δεν ήταν σε καμιά περίπτωση τόσο κακοί όσο θέλησαν να μας 

κάνουν να πιστέψουμε. Είναι αλήθεια ότι, ίσαμε σήμερα ακόμη, πολλοί 

αρέσκονται να επαναλαμβάνουν ότι η καθυστέρηση της πρώτης παράστασης 

πρέπει να αποδοθεί στην επαγγελματική απειρία αρκετών από αυτούς τους 

τραγουδιστές. Ορισμένοι σχολιαστές παρερμήνευσαν μια φράση  που 

περιέχεται σε γράμμα τους Μότσαρτ της 15ης Οκτωβρίου προς τον φόν Γιάκιν. 

Όταν έγραφε «ο θίασος εδώ δεν έχει την ίδια  ικανότητα με το θίασο της 

Βιέννης να μελετήσει σε τόσο σύντομο διάστημα μια τέτοια όπερα», ο 

Μότσαρτ απλώς διαπίστωνε βραδύτητα στην εκμάθηση μιας εξαιρετικά 

δύσκολης παρτιτούρας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετατρέψουμε 

μέτριους μουσικούς αναγνώστες σε αμφίβολης αξίας τραγουδιστές. […] Τρεις 

από τους πρώτους ερμηνευτές του Don Giovanni ήταν βεντέτες με διεθνή 

ακτινοβολία. Η σοπράνο Τερέζα Σαπορίτι από το Μιλάνο δε διέθετε μονάχα 

εξαίσια ομορφιά. Χάρισε στη Donna Anna μια φωνή μυθική για όλους τους 

ευρωπαίους φιλόμουσους. Όσο για τον ερμηνευτή του ασώτου, ούτε κι 

εκείνος ήταν ο πρώτος τυχών. Παρά τα είκοσι ένα του χρόνια, ο Luigi Bassi 

συγκαταλέγονταν ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους «τενορίζοντες 

βαθύφωνους105». Η φωνή του διακρινόταν για την εξαιρετική ευελιξία της και 

για το λαμπρό της ηχόχρωμα, που του επέτρεψαν να παραμείνει στη σκηνή 

για τριάντα χρόνια. Ο Bassi διέθετε ακόμη και αναμφισβήτητα υποκριτικά 

προσόντα ως κωμικός, τα οποία ο Μότσαρτ ήξερε πώς να εκμεταλλευτεί στη 

δεύτερη πράξη, στη σκηνή της μεταμφίεσης.  

Στις δοκιμές, ο Luigi Bassi αποδείχτηκε δύστροπος συνεργάτης. Ανάγκασε τον 

συνθέτη να αλλάξει πέντε φορές την αρχή του ντουέτου «La ci darem la 

mano». Επιπλέον προέκυψε έντονη διαφωνία γύρω από τη φωνητική γραμμή 

της λεγόμενης «άριας της σαμπάνιας». Αλλά ο Μότσαρτ αντιστάθηκε και δεν 

άλλαξε ούτε νότα.  

Ο τραγουδιστής για τον οποίο ο Μότσαρτ έγραψε το μέρος του Ottavio 

Antonio Baglioni, ήταν ένας λυρικός τενόρος που τραγουδούσε στην κωμική 

όπερα της Βενετίας πριν έρθει στην Πράγα το 1787. Ήταν ειδικευμένος στην 

ερμηνεία ρομαντικών πρωταγωνιστών σε κωμικές όπερες, ένας τύπος ρόλου 

                                                 
105 Ως τα μέσα του 19ου αιώνα όλες οι αντρικές φωνές που τραγουδούν στο κλειδί του φα 

κατατάσσονται στην κατηγορία των βαθύφωνων. 
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που αναφέρεται συχνά στην Ιταλία ως “primo buffo mezzo carattere” (πρώτος 

μπούφο μέσος χαρακτήρας). Η λυρική μουσική που τραγουδούσε ήταν 

σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις όμοια με το είδος της μουσικής που 

τραγουδούσαν οι τενόροι της σοβαρής όπερας. Και ακόμη στην Ιταλία η 

γραμμή μεταξύ τραγουδιστών της σοβαρής όπερας και αυτών της κωμικής 

ήταν πολύ καθαρά σχεδιασμένη. Οι τραγουδιστές δεν την διέσχιζαν και πολύ 

συχνά… Οι σπουδαίοι τενόροι σοβαρής όπερας της εποχής, όπως ο Vincenzo 

Maffoli και ο Giovanni Ansani, σπανίως τραγουδούσαν σοβαρούς ρόλους στην 

κωμική όπερα. Από την άλλη, κύριοι τενόροι της κωμικής όπερας, ακόμα και 

αυτοί που αναπαριστούσαν θερμούς νεαρούς εραστές, δεν εμφανίζονταν ποτέ 

στην όπερα seria. Βόρεια των Άλπεων ο διαχωρισμός μεταξύ τενόρων της 

opera seria και αυτών της opera buffa δεν ήταν ξεκάθαρος. Άλλωστε, o 

Πασκουάλε Μποντίνι, ο παραγγελιοδότης του έργου, ψάχνοντας εσπευσμένα 

ένα cast για του Don Giovanni και χωρίς να έχει την απαίτηση πρόσληψης 

ενός τενόρου της opera seria, σχεδόν φυσικά ανέθεσε στον Baglioni τον ρόλο 

του Ottavio.  

Ο Antonio Baglioni ήταν περιζήτητος από όλους τους διευθυντές των 

μουσικών θεάτρων, οι οποίοι κυριολεκτικά τον πολιορκούσαν – πράγμα 

φυσικό, αφού ο πρώτος Don Ottavio δημιούργησε σχολή. Η υστεροφημία του 

έδειξε τέτοια ανοχή στο χρόνο που, δυο σχεδόν αιώνες μετά το θάνατό του, ο 

πολύ αυστηρός Ιταλός κριτικός Ροντόλφο Τσελλέττι τον αναφέρει ως 

παράδειγμα και του επιφυλάσσει τα εξής επαινετικά σχόλια: “voce educata, 

pura ed espressiva” (φωνή καλλιεργημένη, καθαρή και εκφραστική)106. 

Ο ρόλος του Don Ottavio στέκεται αντιμέτωπος με άλλες τέσσερις χαμηλές 

αντρικές φωνές. Μαζί με την Donna Anna σχηματίζει το σοβαρό ζευγάρι της 

όπερας σε αντίθεση με το αθώο – κωμικό ζευγάρι Masetto - Zerlina. Ως 

εραστής και μάλιστα ως παθιασμένος ονειροπόλος, ομοιάζει του Belmonte και  

κατέχει μια σημαντική και ξεχωριστή θέση στην όπερα ως ο μοναδικός 

εκπρόσωπος του λυρικού στοιχείου στο δράμα. Η ιδιότροπη, συχνά λεπτή και 

άναντρη στάση του, εξηγεί την πολύ μικρή προσοχή που του απονέμεται από 

την πλευρά του κοινού. Αντιθέτως ο ερμηνευτής του Ottavio, εκτός από 

συμβατικός υπερασπιστής των τριών γυναικείων θυμάτων του Don Giovanni,  

θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ο μοναδικός πραγματικός εχθρός του βασικού 

ήρωα, μετά τη δολοφονία του Commentatore.  

 

                                                 
106 Killer, Hermann (1929). Die Tenorpartien in Mozarts Opern. Ein Beitrag zu Geschichte und 

Stil des Bühnengesanges. Kassel: Bärenreiter. Σελ. 52.  
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Υπάρχουν δυο εκδοχές της όπερας Don Giovanni, δοσμένες και οι δυο από 

τους Mozart και Da Ponte. Η πρώτη είναι αυτή της Πράγας του 1787 και η 

δεύτερη της Βιέννης του 1788. Καμιά τους δεν θα ήταν σωστό να 

χαρακτηρισθεί ως αυθεντικότερη μιας και είναι δημιουργήματα του ίδιου 

συνθέτη και λιμπρετίστα. 

Οι βασικές τους διαφορές είναι οι εξής:  

 

1. Η αντικατάσταση του “Il mio tesoro” από την άρια “Dalla sua pace” Nr. 

18, η οποία ταίριαζε στον τενόρο Morella και τραγούδησε στη Βιέννη. 

2. Η παρεμβολή μιας σκηνής της Elvira για τη σοπράνο Cavalieri της 

Βιέννης (“In quali eccessi” – “Mi tradì” Nr. 21b) 

3. Η προσθήκη του buffo ντουέτο Leporello-Zerlina (“Per queste tue 

manine” Nr. 21a) 

4. Η παράληψη της άριας του Leporello που διαφεύγει. (Nr. 20)   

 

Η αιτία της αντικατάστασης της άριας του Ottavio είναι φανερή. Ο Francesco 

Morella δεν ήταν ο τενόρος στον οποίον θα ταίριαζε η άρια με τις 

κολορατούρες που είχε δοθεί στον Baglioni (τενόρο της Πράγας). Γιαυτό και ο 

Mozart έγραψε για τον Morella ένα άλλο κομμάτι με παρόμοιες ευαισθησίες 

αλλά διαφορετικού είδους μουσικές δυσκολίες. 

 Η παρεμβολή της άριας της Ελβίρας δικαιολογείται πολύ δυσκολότερα 

εφόσον ο καινούριος ρόλος δεν είναι κομμένος στα μέτρα της. Ο Mozart ίσως 

θέλοντας να πραγματοποιήσει την παραγγελία που έλαβε για ίσους ρόλους της 

“seria” και της “mezzo carattere” εκμεταλλεύεται την ευκαιρία τοποθετώντας 

προσωρινά την Elvira στην τάξη των “seria” τραγουδιστών.   

Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται μετά το ευαίσθητο σημείο του σεξτέτου. Ήταν 

φανερή η απόφαση του Mozart να προσθέσει το ντουέτο και να έχει έτσι τη 

σκηνή της Elvira αργότερα στην όπερα, εφόσον είχε ήδη στην πρώτη πράξη 

δυο μικρότερες άριες, γεγονός που συμβάλλει στην μετατόπιση της άριας του 

τενόρου στην 1η πράξη.  

Η εκδοχή της Πράγας αναπτύσσει τις άριές της με ωραίο τρόπο. Ο 

μονόλογος της Elvira μετατρέπεται σε τρίο (Nr. 3) κι έτσι το Nr. 4 αποτελεί το 

πρώτο κομμάτι χωρίς ιδιαίτερη δράση, το οποίο όμως αποτελεί μια απαραίτητη 

μαρτυρία για τις συνήθειες του Giovanni. Τα νούμερα 6 και 8 συμβάλλουν 

στην εξέλιξη της πλοκής όσο και το παρεμβαλλόμενο τους ντουέτο, ενώ το 

Nr. 10 αποτελεί την ανόθευτη άρια της Donna Anna με την πρώτη 

ολοκληρωμένη αποκάλυψη για το βράδυ του φόνου. Οι υπόλοιπες άριες της 
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πρώτης πράξης είναι αυτές του Giovanni και της Zerlina (Nr. 11 και Nr. 12) 

ενώ αυτή του Ottavio “Dalla sua pace”, που εμπεριέχεται στην εκδοχή της 

Βιέννης, καθυστερεί τη δράση τονίζοντας τα αισθήματα του Ottavio για την 

Donna Anna. Στη δεύτερη πράξη εκτός από τις άριες – δράσης του Don 

Giovanni και Leporello (Nr. 17 και Nr. 20) υπάρχουν και τρία μακρύτερα 

κομμάτια (Nr. 18, 21 και 23) τα οποία συμβάλλουν εξίσου στη σκιαγράφηση 

των χαρακτήρων και την ανάπτυξη της πλοκής. Η εκτόπιση της άριας του 

Ottavio (Il mio tesoro) Nr. 21 από την άρια της Elvira Nr. 21b σύμφωνα με 

την εκδοχή της Βιέννης, αντικαθιστά μια αισθαντική με μια δραματική άρια.  

 Το έργο σήμερα ερμηνεύεται ως συγχώνευση των δυο εκδοχών. 

Παρουσιάζονται, δηλαδή, και οι δυο άριες του Ottavio η μια στην πρώτη (Nr. 

10a) και η άλλη στη δεύτερη πράξη (Nr. 21). Η προσθήκη της άριας της Elvira 

που έγινε για τη Βιέννη αποτελεί το Nr. 21b που εμφανίζεται αμέσως μετά το 

“Il mio tesoro” του Ottavio, παραλείποντας το ντουέτο Zerlina – Leporello, 

δημιούργημα της Βιέννης. Τέλος η άρια διαφυγής του Leporello, που 

διαγράφεται στην εκδοχή της Βιέννης παρουσιάζεται σήμερα πριν το “Il mio 

tesoro” και αποτελεί το Nr. 20.  

 Αρκετοί σχολιαστές υποστηρίζουν πως η άρια ‘In quali eccessi mi tradi” 

δεν έπρεπε να τοποθετηθεί μετά από αυτήν του Ottavio (Nr. 21 ~ Nr. 21b), 

διότι έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μακράς ακολουθίας αριών. Γι’ 

αυτό θα ήταν προτιμότερο να αντικατασταθεί το “Il mio tesoro” από την άρια 

της Elvira, κάτι που θα ταίριαζε περισσότερο δραματουργικά, εφόσον το 

ξέσπασμά της θα ήταν δικαιολογημένο αποτέλεσμα του εξευτελισμού που 

υπέστη κατά τη διάρκεια του σεξτέτου όταν ικετεύοντας για τη ζωή του 

αγαπημένου της Giovanni ανακαλύπτει ότι η ρομαντική της περιπλάνηση έγινε 

από τον Leporello. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η άρια “Il 

mio tesoro” και οι κραυγές εκδίκησης που εμπεριέχονται σε αυτήν δεν 

εναρμονίζονται με το ταμπεραμέντο του Ottavio, ο οποίος σκιαγραφείται στο 

πρώτο μέρος ως συμπαθής, ευγενικός, ευαίσθητος, αλλά μη παρορμητικός. Ο 

Ottavio, που αποτελεί ένα χαρακτήρα πολυσυζητημένο γι’ αυτήν την όπερα, 

κάνει ο, τι απαιτεί η περίσταση, αποφεύγοντας ηρωισμούς και ακραίες 

καταστάσεις.  

Αν πάρουμε ως βάση της εξέτασής μας την σημερινή καθιερωμένη εκδοχή της 

όπερας, βλέπουμε ότι ο Ottavio συμμετέχει σε οκτώ από τα είκοσι-έξι 

συνολικά φωνητικά νούμερα του έργου, χωρίς να υπολογίσουμε τα secco 

recitativi. Από αυτά τα οκτώ νούμερα τα έξι είναι ντουέτα ή μεγαλύτερα 

φωνητικά σύνολα και μόνο τα δύο άριες. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει 
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καθαρά τη θέση του Ottavio ως “ρόλο συνόλων”. Ως μεμονωμένη 

προσωπικότητα εμφανίζεται μόνο δυο φορές επί σκηνής. Και οι δύο άριες, αρ. 

11 και αρ. 22 έχουν την ίδια διάθεση και αποτελούν λυρικές στιγμές ηρεμίας 

μέσω του δράματος.  

Η πρώτη άρια σε σολ μείζονα “Dalla sua Pace” απαιτεί μια φωνητική έκταση 

από το χαμηλό ρε ως το ψηλό σολ (d-g’). Η έκταση αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί άνετη για έναν λυρικό τενόρο. Η διαμόρφωση της μελωδίας 

προσφέρει μια άλλη εικόνα από ότι οι άριες της “Απαγωγής”, στις οποίες το 

αρχικά ήρεμο συναίσθημα εξελίσσεται με έντονες δραματικές κορυφώσεις. 

Εδώ αντίθετα η μελωδία ρέει ομαλά χωρίς απότομες εξάρσεις. Λείπουν τα 

χρωματικά περάσματα και η κορύφωση πετυχαίνεται διατονικά ή με μεγάλα 

πηδήματα διαστημάτων, γεγονός που μαρτυρεί την επιρροή του ιταλικού 

belcanto. Στην άρια αυτή η μελωδία κινείται βασικά στη μεσαία περιοχή. Με 

την απουσία των έντονων ξεσπασμάτων η άρια δημιουργεί την εντύπωση της 

αληθινής και ειλικρινής συναισθηματικής έκφρασης. Οι πλούσιες δυναμικές 

αποχρώσεις και η έντονη χρήση της εγκεφαλικής φωνής για την απόδοση του 

messa di voce αλλά και του piano στο ψηλό σολ χαρακτηρίζουν την απαλή και 

θηλυπρεπή φύση του άντρα. 

 

 

Παρ. 46. Don Giovanni, αρ. 11, άρια Don Ottavio, μέτρα 37-40 

 

Τα παρακάτω χρωματικά περάσματα και διακοσμήσεις τεκμηριώνουν την 

επιρροή του ιταλικού στυλ τραγουδιού. Παραθέτω το χρωματικό ανέβασμα 

στη λέξη ha (έχει) το οποίο οδηγεί στο αρχικό θέμα της άριας. Παρόμοιες 

χρωματικές διακοσμήσεις με τη μορφή appoggiatura έχουμε στις λέξεις 

sospiro (αναστενάζω) στο εικοστό μέτρο, pace (ειρήνη) και piace (αρέσει).   
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Παρ. 47. Don Giovanni, αρ. 11, άρια Don Ottavio, μέτρα 41-46 

 

Ουσιώδης είναι η τυπική συνοδεία ξύλινων πνευστών σ’ αυτή την άρια, της 

οποίας το belcanto στυλ δεν διαφέρει πολύ από τις υπόλοιπες μελωδίες του 

Ottavio. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο τενόρος Morella για τον οποίο 

γράφτηκε η συγκεκριμένη άρια ήταν τραγουδιστής της ίδιας κλάσης και 

ποιότητας με τον πρώτο ερμηνευτή του Ottavio στην Πράγα, Antonio 

Baglioni. Και οι δύο ήταν οι Ιταλοί και προέρχονται από το χώρο της opera 

Seria και opera buffa αντίστοιχα.  

 

Η άρια αριθμός 22 “Il mio Tesoro” έχει βασικά την ίδια λυρική belcanto 

διάθεση, παρόλο που λόγω της περίστασης προσφέρει και κάποιους 

αρρενωπότερους τόνους. Με τον χαρακτηρισμό όμως του tempo ως “Andante 

Grazioso” και με τη χρησιμοποίηση ξύλινων πνευστών στην εισαγωγή, η 

μεγάλη αυτή διμερής άρια σε σι ύφεση μείζονα παρά το εκδικητικό της 

περιεχόμενο είναι άλλο ένα λυρικό ερωτικό τραγούδι αφιερωμένο στη Donna 

Anna. Το πρώτο λυρικό μέρος ξεκινά επίσης με δυναμική piano και legato, 

εξελίσσεται με ένα κρατημένο φα (f’) τριών μέτρων και κορυφώνεται με μια 

σύντομη κολορατούρα ενός μέτρου που καταλήγει στην τονική.  
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Παρ. 48. Don Giovanni, αρ. 22, άρια Don Ottavio, μέτρα 21-31 

 

Το δεύτερο, αρρενωπότερο και δραματικότερο μέρος εκδίκησης, αρχίζει με 

forte και με συλλαβικό-αφηγηματικό τρόπο και κορυφώνεται με τα μεγάλα 

πηδήματα διαστημάτων στα ρήματα vendicar και tornar μέχρι το ψηλό λα (a’). 

Αυτή η  μουσική ενέργεια ξεσπά και αποφορτίζεται τελικά στην εξάμετρη 

δραματικά αποτελεσματική κολορατούρα, η οποία μέσω των χρωματικών της 

περασμάτων μας ξαναγυρίζει στο λυρικό και ήρεμο πρώτο μέρος.  
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Ο χαρακτήρας της άριας αυτής με την μακρά εισαγωγή και επίσης μακρύ 

επίλογο, με τις δεξιοτεχνικές κολορατούρες και τις κρατημένες ψηλές νότες, 

κατέχει μια ιδιαίτερη θέση για τον τραγουδιστή Baglioni, που είχε να 

τραγουδήσει μόνο αυτή την άρια στην Πράγα. Με μια φωνητική έκταση από 

το ρε (d) ως το λα (a’) (δηλαδή μέσα στα όρια της συνηθισμένης έκτασης 

τενόρου του Μότσαρτ) είναι γραμμένη για έναν τραγουδιστή ιταλικής σχολής 

από τον οποίο απαιτείται κυριαρχία της τεχνικής messa di voce, επιδεξιότητα 

στο λαρύγγι (ευκινησία και ευκαμψία) και τέλεια τεχνική αναπνοής. Όπως και 

στην άρια αριθμός 11 θυσιάζονται τα προσωπικά εκφραστικά στοιχεία χάριν 

μιας ιδιαίτερης ομορφιάς legato της μελωδίας, η οποία θεωρείται και στις δύο 

άριες απόλυτη αξία.  

Περιληπτικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του Don Ottavio παρά 

την ουδέτερη και απαθή του ανθρώπινη συμπεριφορά, επιβεβαιώνει τις μέχρι 

τώρα γνωστές ιδιότητες του ώριμου τενόρου του Μότσαρτ. Με τον Belmonte 

τον συνδέει η ίδια λυρική ψυχική διάθεση και η ίδια δραματική θέση ως 

εραστή. Παρά όμως την ομοιότητα των τύπων αυτών υπάρχουν και διαφορές. 

Η αισθαντική ρέουσα cantabile μελωδία του Ottavio αντιτίθεται στο σύντομες 

διακοσμητικές και κυρίως χρωματικές φράσεις του τραγουδιού του Belmonte. 

Φυσικά και οι δύο ρόλοι απαιτούν μια σημαντική ρέουσα φώνηση που 

προσδίδει στη φωνή ζεστασιά, δύναμη και ευελιξία. Στο σημείο αυτό 

παραθέτω τα 3 είδη φώνησης που συναντούμε σε νεαρούς τενόρους. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των τενόρων έχουν την τάση να τραγουδούν στην αρχή 

της φωνητικής τους εκπαίδευσης πιεσμένα και σκληρά.  

 

Πίνακας 3: Τα είδη των Φωνήσεων 

 

ΠΙΕΣΜΕΝΗ-ΣΚΛΗΡΗ 

ΦΩΝΗΣΗ 

ΡΕΟΥΣΑ ΦΩΝΗΣΗ 

(ιδανικό) 

ΑΔΥΝΑΜΗ-ΑΕΡΑΤΗ 

ΦΩΝΗΣΗ 

 Ακαμψία 

 Ένρινη φωνή 

 Φωνή χωρίς 

βάθος και με 

βάρος 

 Ευκαμψία, 

ευκινησία 

 Γεμάτη φωνή με 

δύναμη 

 Με βάθος 

 Ελαφρότητα, 

απαλότητα 

 Δυσκινησία  

 Φωνή με πολύ 

αέρα 

 Μικρή φωνή 
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4.Cosi fan Tutte: Ferrando 

 

Η κωμική όπερα “Cosi fan Tutte” (Έτσι κάνουν όλες), γράφτηκε ύστερα από 

Βασιλική διαταγή κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου του 1789 και 

Ιανουάριο του 1790. Οι φωνές που χρησιμοποιεί ο Μότσαρτ στο έργο αυτό 

είναι τρεις σοπράνο, έναν μπάσο, έναν βαρύτονο και έναν τενόρο. Για δεύτερη 

λοιπόν φορά, μετά τον Don Giovanni, ο τενόρος του Μότσαρτ βρίσκεται 

αντιμέτωπος με 2 χαμηλές αντρικές φωνές και διαφοροποιείται σημαντικά από 

αυτές.  

Πράγματι ο Ferrando, μαζί με την σοπράνο Fiordiligi, είναι ο βασικός κάτοχος 

της μελωδίας στην όπερα, γεγονός διπλά σημαντικό αφού δεν είναι ο 

μοναδικός εραστής. Συνέταιρός του είναι ο επίσης εραστής βαρύτονος 

Guglielmo. Ο Ferrando όμως ως τενόρος είναι πιο ευαίσθητος, πιο 

συναισθηματικός και σοβαρότερος εραστής σε σύγκριση με τον Guglielmo, ο 

οποίος παρά το αρρενωπό της φωνής του (ως βαρύτονος) παριστά έναν 

κωμικότερο συνοδό. Ο Ferrando πολλές φορές με την ευαισθησία του και την 

δραματική σοβαρότητα του, ξεφεύγει από το επίπεδο της κωμικής όπερας. 

Είναι ο ρομαντικός παθιασμένος εραστής τενόρος που χρησιμοποιείται ως 

πρωταγωνιστική φιγούρα στην ρομαντική όπερα μετά τον Μότσαρτ. Ο 

έντονος αυτός συναισθηματισμός αποκαλύπτεται κυρίως μετά την μεταμφίεση 

του στη δεύτερη πράξη, με την απιστία της Dorabella. Ο δυστυχισμένος αυτός 

εραστής γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο άμεσος εκπρόσωπος του πάθους της 

εποχής.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του έντονου συναισθηματισμού προσφέρει η 

άρια αριθμός 17: “Un’ aura amorosa”, η οποία εκφράζει ένα χαρούμενο, 

θριαμβευτικό αίσθημα, μετά την πρώτη επίθεση-προσβολή της πίστης των 

κοριτσιών που αποκρούστηκε προς μεγάλη χαρά των “ευγενών” εραστών.  

Η άρια – τριμερής φόρμα Lied, Andante cantabile – απαιτεί μια φωνητική 

έκταση από το ρε μέχρι το ψηλό λα (d-a’) και επιβεβαιώνει ήδη μέσω της 

τονικότητας της λα μείζονος τον εύθυμο χαρακτήρα αυτού του ύμνου προς 

τον έρωτα (amor)! Εδώ βρίσκουμε πάλι όλα εκείνα τα στοιχεία που 

συναντήσαμε στις δύο πρώτες άριες του Belmonte στη φωνητική μελωδική 

γραφή. Το γερμανικό στυλ τραγουδιού, που συνταίριαξε με το ιταλικό 

cantabile στις δυο άριες του Don Ottavio, επανέρχεται εδώ ισχυρότερο με την 

διαμόρφωση μιας πιο εξατομικευμένης μελωδίας. Η μελωδία αυτή κινείται στη 

μεσαία υψηλή περιοχή με τον τόνο φα δίεση (fis’) να δεσπόζει. Συχνά μάλιστα 
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κινείται άνω του περάσματος στο σολ δίεση (gis’) και λα (a’) προς υπηρεσία 

του πάθους.  

 

Παρ. 49. Cosi Fan Tutte, αρ. 17, άρια Ferrando, μέτρα 66-71 

 

Η τεσιτούρα λοιπόν είναι πολύ ψηλότερη από αυτή του Don Ottavio. Το πόσο 

δυνατός είναι ο συναισθηματικός παλμός αυτής της άριας δείχνουν η 

κυριαρχία σύντομων φωνητικών φράσεων, η αλλαγή μεταξύ μακρών και 

κοντών αξιών φθόγγων καθώς και οι χρωματικοί βηματισμοί, η messa di voce 

και οι τρίλιες. 

 

 

Παρ. 50. Cosi Fan Tutte, αρ. 17, άρια Ferrando, μέτρα 72-75 

  

Ο Μότσαρτ χρησιμοποιεί ξανά την τρίλια στην άρια αυτή του Ferrando. Την 

τελευταία φορά που είχε γράψει τρίλια για τενόρο ήταν στην άρια του 

Idomeneo “Fuor del Mar”, δηλαδή σχεδόν πριν από δέκα χρόνια. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά την σοβαρή φύση του χαρακτήρα του 

Ferrando. Πως όμως εκτελούνταν η τρίλια την εποχή του Μότσαρτ; Ο ίδιος ο 

συνθέτης με γράμμα προς τον πατέρα του την 1ης Οκτωβρίου 1777 από το 

Μόναχο σημειώνει:  
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  […] “…τραγουδά την τρίλια αργά και αυτό μου αρέσει, γιατί έτσι ο 

ήχος θα είναι περισσότερο γεμάτος και διαυγής όταν θα την τραγουδήσει 

γρηγορότερα. Πάντως, είναι πολύ ευκολότερο να τραγουδά την τρίλια κανείς 

γρήγορα. […]”107 

 

Φαίνεται ότι από το 1780 και μετά, δηλαδή κατά την ώριμη καλλιτεχνική 

δημιουργία του Μότσαρτ, η χρήση της τρίλιας άρχισε να φθίνει. Ήδη, από το 

1777, ο προαναφερόμενος παιδαγωγός τραγουδιού Giambattista Mancini 

(1716-1780) θρηνούσε τον ξεπεσμό της τρίλιας:  

 

“Το ότι η τρίλια έχει σήμερα παραμεληθεί, παρ’ ότι είναι απολύτως 

απαραίτητη, μόνο κατάπληξη μπορεί να προξενήσει”.108  

 

Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Mancini αναφερόταν στις ανδρικές φωνές και 

ιδιαίτερα στους τενόρους αφού την εποχή του Μότσαρτ δύσκολα μπορούσε 

να φανταστεί κανείς μια κολορατούρα, αλλά και τις άλλες τραγουδίστριες, 

χωρίς το εφόδιο μιας τέλειας τρίλιας. Εκείνο όμως, που σημειώνει κανείς, είναι 

ότι ακόμα και οι παλιοί μεγάλοι δάσκαλοι δεν είχαν κάποια μέθοδο διδασκαλίας 

της τρίλιας. Το παραπάνω σχόλιο του Μότσαρτ παρέχει το μόνο σίγουρο 

τρόπο μελέτης της τρίλιας. Δηλαδή αρχίζει κανείς αργά και προοδευτικά 

επιταχύνει. Οι ασκήσεις για την ανάπτυξη της τρίλιας109 πρέπει να αρχίζουν 

μετά την κατάκτηση του legato. Όσο πιο ελαφριά είναι η φωνή, τόσο 

νωρίτερα μπορούν να αρχίσουν οι ασκήσεις.  

Οι φωνητικές τεχνικές δυσκολίες της πρώτης αυτής άριας του Ferrando 

αποδίδονται μόνο από έναν πολύ καλό τραγουδιστή υψηλών καλλιτεχνικών 

απαιτήσεων. Τέτοιος πρέπει να ήταν ο πρώτος Ferrando της ιστορίας, ο ιταλός 

Vincenzo Calvesi, ο οποίος είχε ήδη τραγουδήσει στα θέατρα της Βενετίας, 

Βιέννης και Νάπολης. Όπως και ο Adamberger προερχόταν από την καλύτερη 

ιταλική φωνητική παράδοση και ήταν κάτοχος των επίκαιρων αξιώσεων της 

τεχνικής της φωνητικής ευκινησίας και ευκαμψίας, όπως μαρτυρεί ο ρόλος του 

Ferrando. 

Η δεύτερη άρια του Ferrando, απαιτεί μια φωνητική έκταση από το φα μέχρι 

το ψηλό σι ύφεση (f-b’). Είναι η ψηλότερη άρια τενόρου που έχει γράψει ο 

                                                 
107 Bauer, Wilhelm A. & Deutsch, Otto Erich. (1963). Σελ. 108. 
108 Giambattista Mancini (1783). Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato.  
109 Κατάλληλη για την τεχνική αυτή, είναι η μέθοδος Vaccai.  
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Μότσαρτ μετά την “Entführung”  και αποδεικνύει την τέχνη του τραγουδιστή 

της, ο οποίος δεν έχει μεμονωμένους υψηλούς τόνους αλλά τραγουδά 

διαρκώς σε μια πολύ ψηλή τεσιτούρα και συγκεκριμένα μέσα σε μια τετάρτη 

καθαρή (f’-b’). Αυτός ο μόνιμος εξαναγκασμός προς την ψηλή περιοχή καθώς 

και η συχνή αλλαγή μεταξύ cantabile και μεγάλων πηδημάτων διαστημάτων 

μαρτυρούν την σφοδρότητα και ορμητικότητα των συναισθημάτων του 

τραγουδιστή. Επίσης το ξεκίνημα της άριας με το ψηλό φα, που 

αντιδιαστέλλεται με τις συνηθισμένες άριες τενόρου που αρχίζουν στην μεσαία 

και ανεβαίνουν προοδευτικά προς την ψηλή περιοχή, περιγράφει ξεκάθαρα τη 

θυελλώδη ψυχική κατάσταση του Ferrando. Ήδη στο πέμπτο μέτρο της άριας 

ο Μότσαρτ αξιώνει από τον τραγουδιστή το πρώτο ψηλό σι ύφεση. Η άνοδος 

προς την ψηλή περιοχή γίνεται με συλλαβικό τρόπο. Κάθε όγδοο έχει και μια 

διαφορετική συλλαβή:  

 

 

Παρ. 51. Cosi Fan Tutte, 2η άρια Ferrando, μέτρα 1-8 

 

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία που διαφοροποιούν την άρια αυτή από τις 

υπόλοιπες, βρίσκουμε τα συνηθισμένα μεγάλα διαστηματικά πηδήματα καθώς 

και τις κρατημένες ψηλές νότες, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της opera seria. 

Ο τενόρος λοιπόν που θα αναλάβει τον ρόλο του Ferrando πρέπει να κατέχει 

την τέχνη της αφήγησης (declamation) σε μια πολύ ψηλή τεσιτούρα, αλλά να 

είναι και σε θέση να τραγουδά κρατημένες ψηλές νότες: 
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  Παρ. 52 .Cosi Fan Tutte, 2η άρια Ferrando, μέτρα 9-12 

 

Η τρίτη και τελευταία άρια (cavatina) δείχνει τον Ferrando ως δυστυχισμένο 

εραστή κυριευμένο από αντιφατικά συναισθήματα, μίσους και αγάπης. 

Παρατηρώντας τη χρήση του κειμένου, μας κάνει εντύπωση ο ισχυρός 

μελωδικός τονισμός των κυριοτέρων λέξεων όπως perfido, amor, voci και η 

έντονη συλλαβική αφήγηση. Η πάλη μεταξύ εκδίκησης και αληθινής αγάπης 

αλλά και πόνου ταυτόχρονα, εξωτερικεύεται και κορυφώνεται ήδη στα πρώτα 

επτά μέτρα της καβατίνας με την χρωματική ακολουθία φα – φα # - σολ (f’-

fis’-g’) μακρών κρατημένων αξιών:  

 
Παρ. 53. Cosi Fan Tutte, 3η άρια Ferrando, μέτρα 1-9 

 

Ακολουθούν τέσσερα μέτρα εισαγωγής με μια μελωδία από τα ξύλινα 

πνευστά. Η φωνή επαναλαμβάνει με δυναμική piano την ίδια μελωδία, η οποία 
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με την απλή διατονική της κίνηση, αντιτίθεται αποτελεσματικά στην 

χρωματική αναστάτωση της προηγούμενης φράσης:  

 

 Παρ. 54. Cosi Fan Tutte, 3η άρια Ferrando, μέτρα 10-15 

 

Η λυρική αυτή cantabile φράση παραλλάσσεται και κορυφώνεται με μια 

σύντομη επαναλαμβανόμενη κολορατούρα στο τελευταίο μέρος της άριας, η 

οποία έπεται ενός κρατημένου ψηλού σολ: 

 
Παρ. 55. Cosi Fan Tutte, 3η άρια Ferrando, μέτρα 63-72 

 

Όπως φαίνεται στο πάνω παράδειγμα προτιμάται από τον Μότσαρτ η ψηλή 

περιοχή. Η άρια απαιτεί μια έκταση από το φα στο ψηλό λα (f-a’). Θα λέγαμε 

με επιφύλαξη ότι ο ιταλός τενόρος Calvesi είχε ψηλότερη φωνή από τον 

τραγουδιστή του Ottavio, Baglioni. Η μελωδική γραφή βρίσκεται ακριβώς έναν 

τόνο ψηλότερα από την άρια του Ottavio Il mio tesoro. Εκεί, η κρατημένη 

νότα είναι το φα και η κολορατούρα φτάνει μέχρι το σολ (g’), ενώ η 
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τονικότητα είναι στην σι ύφεση μείζονα. Εδώ, ο Μότσαρτ ωθεί τον τενόρο να 

τραγουδήσει έναν τόνο ψηλότερα, δηλαδή πάνω από το passagio με 

κρατημένο το σολ και την κολορατούρα να φτάνει στο λα. Ο Ferrando λοιπόν 

είναι ο ψηλότερος και λυρικότερος τενόρος του Μότσαρτ.  
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5. La Clemenza di Tito: Tito 

 

Μετά τον ρόλο του Ferrando θα μπορούσαμε δικαίως να προχωρήσουμε στην 

ανάλυση του ρόλου του Ταμίνο από το έργο “Die Zauberflöte”, αφού η αυλική 

όπερα “La clemenza di Tito”, την οποία ο Μότσαρτ συνέθεσε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα ύστερα από βασιλική διαταγή, δεν προσφέρει καμιά 

καινοτομία για τη φωνή του τενόρου (για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τίτο). 

Με σίγουρη πια γνώση του στυλ της όπερα seria συνέθεσε ο Μότσαρτ την 

όπερα πάνω σε κείμενο του Metastasio. Έτσι έπρεπε να γυρίσει τουλάχιστον 

δέκα χρόνια πίσω, σε μια φάση της ζωής του η οποία εξαρτιόταν αποκλειστικά 

από την σοβαρή όπερα και η οποία είχε λήξει με την σύνθεση του Idomeneo.  

Ο Μόταρτ χρησιμοποιεί τον τενόρο εδώ ως χαμηλή φωνή, απέναντι σε 

τέσσερις soprani και δίπλα σε έναν μπάσο, ο οποίος αντιπροσωπεύει την 

δεύτερη χαμηλή αντρική φωνή. Οι ψηλές φωνές λοιπόν κυριαρχούν και πάλι 

με τη διαφορά ότι οι δύο εραστές της όπερας Annio και Sesto τραγουδιούνται 

πλέον από γυναίκες σοπράνο και όχι από καστράτους. Το γεγονός αυτό είναι 

χειροπιαστή απόδειξη της εξαφάνισης των καστράτων από τη σοβαρή όπερα. 

Ο Τίτο δεν είναι μόνο κυρίαρχος μονάρχης, αλλά έχει και μια ανθρώπινη 

διάσταση γεμάτη συναισθήματα: δεν είναι εραστής αλλά ως τενόρος 

εξωτερικεύει με τη μουσική του την ευαισθησία του. Η μελωδία του ομοιάζει 

σημαντικά με αυτή του Ottavio και είναι απομακρυσμένη από το πάθος του 

ρομαντικού τενόρου, παρά τα πολλά δεξιοτεχνικά της στοιχεία. Είναι αισθητή 

η επιρροή του τραγουδιστή Baglioni, του πρώτου Ottavio: Ο Μότσαρτ 

παριστάνει τον Τίτο με την ανθρώπινη ιδιότητα και με την μελωδία του 

Ottavio της οποίας προεξέχον χαρακτηριστικό ήταν το απαλό – ελαφρύ 

συναίσθημα. Ο τραγουδιστής για τον οποίο ο Μότσαρτ έγραψε το μέρος του 

Τίτου, ο Antonio Baglioni, ήταν ένας λυρικός τενόρος που τραγουδούσε στην 

κωμική όπερα της Βενετίας πριν έρθει στην Πράγα για την ερμηνεία του Don 

Ottavio το 1787. Ήταν ειδικευμένος στην ερμηνεία ρομαντικών 

πρωταγωνιστών σε κωμικές όπερες, ένας τύπος ρόλου που αναφέρεται συχνά 

στην Ιταλία ως “primo buffo mezzo carattere” (πρώτος μπούφο μέσος 

χαρακτήρας). Ήταν λοιπόν ένας κωμικός τενόρος. Η λυρική μουσική που 

τραγουδούσε ήταν σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις όμοια με το είδος της 

μουσικής που τραγουδούσαν οι τενόροι της σοβαρής όπερας. Και ακόμη στην 

Ιταλία η γραμμή μεταξύ τραγουδιστών της σοβαρής όπερας και αυτών της 

κωμικής ήταν πολύ καθαρά σχεδιασμένη. Οι τραγουδιστές δεν την διέσχιζαν 

και πολύ συχνά… Οι σπουδαίοι τενόροι σοβαρής όπερας της εποχής, όπως ο 
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Vincenzo Maffoli και ο Giovanni Ansani, σπανίως τραγουδούσαν σοβαρούς 

ρόλους στην κωμική όπερα. Από την άλλη, κύριοι τενόροι της κωμικής όπερας, 

ακόμα και αυτοί που αναπαριστούσαν θερμούς νεαρούς εραστές, δεν 

εμφανίζονταν ποτέ στην όπερα seria.   

Οι τρεις άριες αρ. 6, 8 και 20 δεν μας εκπλήσσουν, καθότι δεν φέρουν καμία 

καινοτομία στο τραγούδι του τενόρου. Όσον αφορά το περιεχόμενο τους 

εξωτερικεύουν ένα παράπονο για το δύσκολο επάγγελμα του Μονάρχη. Η 

φωνητική έκτασή τους φτάνει συνήθως μέχρι το λα (a’) και στην τελευταία 

άρια μέχρι το σι ύφεση (b’) κάτι που αποδεικνύει με τη χρησιμοποίηση της 

μεσαία-υψηλής περιοχής τη συμμετρία και κανονικότητα του εκφραστικού 

συναισθήματος:  

 
Παρ. 56. La Clemenza di Tito, αρ. 6, άρια Tito, μέτρα 35-40 

 

Το πάθος δε φτάνει ποτέ στα άκρα. Μόνο στο τελικό μέρος της τελευταίας 

άριας ξεφεύγει ο Τίτο συναισθηματικά με τις μακρές κολορατούρες και τα 

ψηλά περάσματα (O toglietemi l’impero o a me date un altro cor):  
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Παρ. 57. La Clemenza di Tito, αρ. 20, άρια Tito, μέτρα 101-111 
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6. Die Zauberflöte: Monostatos, Tamino           

 

Το έργο “Die Zauberflöte” συνδέεται στενά ως γερμανικό Singspiel με την 

“Entführung aus dem Serail”  και σηματοδοτεί την φυσική ωρίμανση του 

Μότσαρτ ως συνθέτη φωνητικής μουσικής. Αλλά ακόμα πιο στενή από τη 

γενική μουσική συνάφεια των δύο αυτών γερμανικών όπερων είναι η σχέση 

μεταξύ των δύο σημαντικών ρόλων τενόρου του Belmonte και Tamino. Ήδη 

όσον αφορά την ανθρωπιστική τους στάση, βρίσκονται κοντύτερα από τους 

δύο εραστές των «Ιταλικών» όπερων, Ottavio και Ferrando.  

Οι σολιστικές φωνές στον Μαγικό Αυλό είναι οι πολυπληθέστερες από κάθε 

άλλο σκηνικό έργο του Μότσαρτ. Δίπλα στις τέσσερις ψηλές αντρικές φωνές 

(Tamino, Monostatos, πρώτος οπλισμένος Άντρας και πρώτος Ιερέας) και τις 

πέντε χαμηλές αντρικές φωνές (Sarastro, Ομιλητής, δεύτερος Ιερέας, 

δεύτερος Οπλισμένος, Papageno) βρίσκονται εννέα γυναικείες και παιδικές 

φωνές. Η σχέση είναι λοιπόν συμμετρική.  

Καινοτομία στο γερμανικό singspiel είναι το γεγονός ότι ο κωμικός εραστής 

δεν τραγουδιέται από τενόρο αλλά από βαρύτονο. Ίσως όμως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι ο συγγραφέας και τραγουδιστής του ρόλου ήταν ο ίδιος 

βαρύτονος.  

Παρόλα αυτά στην όπερα υπάρχει και ο χαρακτηριστικός κωμικός τενόρος 

ενσαρκωμένος στο ρόλο του Monostatos.  Τα φωνητικά μέρη του Monostatos 

έχουν πολύ parlando στην μεσαία περιοχή και πολλά staccato αλλά και legato 

περάσματα. Απαιτείται λοιπόν από τον τενόρο μια διαπεραστική, δυναμική  

φωνή στη μεσαία περιοχή με ευχέρεια στην αφήγηση:     

 
 

Παρ. 58. Die Zauberflöte, αρ. 13, άρια Monostatos, μέτρα 1-5 

 

Ο ρόλος του Ταμίνο βρίσκεται στην κορυφή όλων των προηγούμενων 

τενόρων του Μότσαρτ, αφού σ’ αυτόν συγχωνεύονται όλα τα στυλ και 

φωνητικά μουσικά χαρακτηριστικά των ρόλων αυτών. 

Η πρώτη του άρια (Dies Bildnis) σε μι ύφεση μείζονα και Largetto 

ανταποκρίνεται στις περισσότερες άριες τενόρου του Μότσαρτ που εξετάσαμε, 

αφού προτιμάται το αργό (Andante) tempo. Η εναλλαγή των μοτίβων από την 
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φωνή στην ορχήστρα, και το αντίθετο, εμφανίζεται όλο κι πιο συχνά. Η 

μελωδία αρχίζει με μια χαρακτηριστική κατιούσα φράση με τρόπο συλλαβικό – 

αφηγηματικό και διατονικό βηματισμό σε αντίθεση με την υπόλοιπη άρια όπου 

κυριαρχούν οι χρωματικές cantabile φράσεις. Η δυναμική piano διακόπτεται  

στο πρώτο λα ύφεση του τενόρου, στη λέξη “Götternbild”:  

 

 
Παρ. 59. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 6-11 

 

Αυτό είναι ένα από τα λίγα σημεία στους ρόλους τενόρων του Μότσαρτ, όπου 

προβάλλει η στιγμιαία έκρηξη-πάθος του μεμονωμένου – ξεχωριστού ψηλού 

τόνου. Το γεγονός αυτό είναι νέο στην μελωδική γραφή του τενόρου μέχρι 

τώρα. Αυτό το “σπάσιμο” της μελωδικής γραμμής, το οποίο παρουσιάζει ένα 

πρωτογενές δυνατό συναισθηματικό ξέσπασμα, αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του ρόλου του Ταμίνο: αυτό του ήρωα! Ο Ταμίνο 

πρέπει να περάσει από σκληρές δοκιμασίες προκειμένου να αποκτήσει την 

αγαπημένη του. Είναι το σύμβολο του ανθρώπου που προσπαθεί να 

τελειοποιήσει τον εαυτό του και να κατακτήσει τη γνώση με το θάρρος του, 

την αντοχή του και την αγάπη του για την Παμίνα.  

Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η χρησιμοποίηση των φωνηέντων “i”, “u”, “e” 

και των γερμανικών φωνηέντων “ü” και “ö” σε πολλές κορυφώσεις και 

εκρήξεις ψηλών τόνων. Δεν προτιμούνται δηλαδή τα καθαρά ιταλικά 

φωνήεντα “a” και “o”. Ως παράδειγμα αναφέρω τις λέξεις Bildniss, mit, 

Götternbild και άλλες: 

 

 i 

 
Παρ. 60. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 2-4 
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 u 

 
 

Παρ. 61. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 47-49  

 

 e 

 

 
 

Παρ. 62. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 59-61 

 

 ü 

 

Παρ. 63. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 38-39 

 

 ö 

 

Παρ. 64. Die Zauberflöte, αρ. 3, άρια Tamino, μέτρα 8-9 

 

Το γεγονός αυτός ίσως να οφείλεται στη φύση της φωνής του πρώτου Ταμίνο 

Benedikt Schack (Cziak) ο οποίος πρέπει να είχε ιδιαίτερη φωνητική ευκολία 

στα κλειστά-μικτά γερμανικά φωνήεντα. Ίσως να οφείλεται και στη φωνητική 

του κατάρτιση, καθόλα γερμανική, η οποία δίνει βάση στην εγκεφαλική 

αντήχηση των κλειστών αυτών φωνηέντων. Τακτική παντελώς άγνωστη στην 

Ιταλική και γενικά μεσογειακή τεχνική που βασίζεται στην ελεύθερη και 

ανοικτή φώνηση των φωνηέντων “a” και “o”. Οι Ιταλοί αλλά και οι έλληνες 
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συναντούν τρομερά προβλήματα στη φώνηση των φωνηέντων αυτών, αφού 

παρόμοια φωνήεντα δεν υπάρχουν στη γλώσσα τους.  

Ο πρώτος τραγουδιστής του Ταμίνο – Schack - γεννήθηκε το 1758 στο 

Mirowitz της Βοημίας και πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής από τον πατέρα 

του. Μόλις στα δέκα του χρόνια ήταν σε θέση να τραγουδά prima vista! 

Έπειτα διδάχτηκε εκκλησιαστικό όργανο και ενάριθμο μπάσο, ενώ το 1769 

έγινε μέλος της χορωδίας των Ιησουϊτών. Το 1773 πήγε ως τραγουδιστής 

στον μητροπολιτικό ναό της Πράγας, όπου συνέχισε τις μουσικές του 

σπουδές. Κατά τη διάρκεια της μεταφώνησης σταμάτησε προσωρινά το 

τραγούδι και πήρε μαθήματα σύνθεσης. Μάλιστα τα πρώτα του έργα ήταν 

άριες και σερενάτες. Το 1775 βρίσκεται στη Βιέννη, όπου παρακολουθεί 

σεμινάρια και παίρνει μαθήματα στη σύνθεση και στο τραγούδι, τώρα πια ως 

τενόρος. Το βάρος της δημιουργίας του αυτά τα χρόνια βρίσκεται στη 

συνθετική του και επιστημονική του δραστηριότητα, αφού δίπλα στις 

συνθέσεις δύο οπερέτων και τριών ορατορίων εντρυφούσε και στη σπουδή 

της Φιλοσοφίας και Ιατρικής. Μετά την πεντάχρονη παραμονή του στη Βιέννη, 

παίρνει τη θέση του διευθυντή ορχήστρας στην πριγκιπική εκκλησία του 

Glogau, ενώ αργότερα ξαναγυρίζει στην Πράγα και τραγουδά στη 

νεοϊδρυόμενη γερμανική όπερα του ιμπρεσάριου Bondini. Η επιχείρηση όμως 

σύντομα χρεοκοπεί και έτσι ο Schack προσλαμβάνεται στο θίασο του Emanuel 

Schikaneder, μέσω του οποίου γνωρίζει αργότερα και τον Μότσαρτ. Ο 

τενόρος κάνει το ντεμπούτο του με μεγάλη επιτυχία στην όπερα “Frascatana”  

στο Salzburg και κερδίζει την εύνοια του Λεοπόλδου Μότσαρτ και του Michael 

Haydn. Τα επόμενά του έργα είναι οι εξής όπερες: 1. “Der Luftballon”, 2. 

“Lorenz und Suschen”, 3. “Der Mundkoch” οι οποίες ανέβηκαν στη Βιέννη. Το 

1788 ο θίασος του Schikaneder μαζί με τον Schack έρχεται στη Βιέννη και εκεί 

αρχίζει η πραγματική του τραγουδιστική καριέρα. Εκεί έρχεται σε επαφή με το 

ιταλικό στυλ τραγουδιού και με ιταλούς τραγουδιστές, όπως τους Mandini, 

Babini, Mombelli και Maffoli, του οποίου την μανιέρα τόσο μιμήθηκε, που τον 

αποκαλούσαν: “Γερμανό Maffoli”! Είναι αξιοσημείωτο το πόσο επηρέασε η 

ιταλική τεχνική τον γερμανό τραγουδιστή σε αυτή τη φάση, αφού ο ίδιος δεν 

είχε την τύχη να μεγαλώσει μέσα σε αυτήν την παράδοση, όπως έκανε ο 

συνάδελφός του Valentin Adamberger μέσω του ιταλού δασκάλου του. Ο  

Schack κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βιέννη έγραψε πολλές ακόμα 

όπερες με έντονη ιταλική επιρροή. Από αυτές ξεχωρίζουν οι: 1. “Una cosa 

rara” και 2. “Der Stein der Weisen”. 



 145 

Αυτή περίπου την περίοδο ο Schack έγινε φίλος και επαγγελματικός 

συνεργάτης του Μότσαρτ, ο οποίος αύξανε βαθμιαία τις σχέσεις του με τον 

θίασο του Schikaneder. O τενόρος ζητούσε από τον φίλο του συμβουλές και 

βοήθεια στη σύνθεση και ο βαθμός της βοήθειας μεγάλωνε σταδιακά. Το 

παρακάτω απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Βαυαρικό Μουσικό λεξικό του 

Felix Joseph Lipowsky (Μόναχο, 1811) επιβεβαιώνει τη φιλία αυτή: 

 

 “Ο Μότσαρτ περνούσε συχνά από το σπίτι του Schack για να βγούνε 

μαζί για περίπατο. Ενόσω ο Schack ντυνότανε, ο Βόλφγκανγκ καθότανε στο 

γραφείο και συνέθετε κομμάτια για τις όπερες του φίλου του. Πολλά 

περάσματα από τις όπερες του Schack προέρχονται από το χέρι και τη 

μεγαλοφυΐα του Μότσαρτ.” 110 

Το 1790, ο Schack και οι συνάδελφοί του τραγουδιστές και συνθέτες από τον 

θίασο του Schikaneder συνεργάστηκαν για να γράψουν την όπερα που ήδη 

ανέφερα “Der Stein der Weisen” (Η πέτρα των φιλοσόφων). Ο Μότσαρτ 

συνέθεσε επίσης ένα μέρος για την όπερα και συγκεκριμένα το ντουέτο ("Nun 

liebes Weibchen," Κ. 625/592a) και ίσως και πολλά άλλα περάσματα. Αυτή η 

παραμυθένια όπερα μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του έργου “Die 

Zauberflöte”. Οι ρόλοι τραγουδήθηκαν σχεδόν από το ίδιο καστ της 

τελευταίας όπερας του Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ έγραψε επίσης ένα σετ οκτώ 

παραλλαγών (K. 613) από μία άρια του Schack "Ein Weib ist das herrlichste 

Ding" από το Singspiel “Der dumme Gartner” (Ο ανόητος κηπουρός).  

Είναι λοιπόν κατανοητό, ότι η ερμηνεία ενός τέλεια εκπαιδευμένου 

τραγουδιστή και μουσικού όπως ο Schack απέδιδε με λεπτότητα, ακρίβεια και 

ευαισθησία τη μουσική του Μότσαρτ. Επιπρόσθετα ο Schack ήταν 

προικισμένος με μια ελαφριά και εύκαμπτη φωνή τενόρου κατάλληλη για τη 

αφηγηματική γραμμή του Ταμίνο. Μέσα σε δύο χρόνια τραγούδησε 116 φορές 

τον Ταμίνο στη Βιέννη, τον οποίο δικαιωματικά αποκαλούσε ως τον ρόλο της 

ζωής του! Η αφηγηματική – μελωδική ενότητα του ρόλου του Ταμίνο καθώς 

και οι τεχνικές φωνητικές απαιτήσεις του Μότσαρτ εμφανίζονται έντονα στο 

ρετσιτατίβο του μετά το τρίο των παιδιών. Το ρετσιτατίβο μπορεί να χωριστεί 

– ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης – σε τρία βασικά μέρη: Το πρώτο 

μέρος χαρακτηρίζεται από το συνωστισμό του Ταμίνο και τελειώνει με την 

                                                 

110
 Lipowsky, Felix J. (1811). Baierisches Musik-Lexikon. München. Σελ. 421.  
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εμφάνιση του Ιερέα. Το μεσαίο μέρος, που χαρακτηρίζεται από συχνές 

μετατροπίες και αλλαγές του tempo, παρουσιάζει την εσωτερική εξέλιξη και 

μετουσίωση του Ταμίνο. Με το andante και το χαρακτηριστικό παίξιμο του 

φλάουτου ξεκινά το τελικό μέρος και η δραματική κορύφωση της σκηνής με 

τη σιγουριά του “επανιδείν” των δύο εραστών. Ήδη η αρχή του ρετσιτατίβου 

δείχνει το σχηματισμό του νέου αφηγηματικού στυλ του τενόρου με βάση την 

προσωδία της γερμανικής γλώσσας, στυλ που αναπτύσσει αργότερα ο 

Wagner. Μακρές κρατημένες νότες τοποθετούνται πάνω από μακρά 

φωνήεντα, ενώ οι επαναλαμβανόμενες νότες μικρής αξίας πάνω στα βραχέα 

φωνήεντα. Το στυλ του Sprechgesang του ώριμου γερμανικού ρομαντισμού 

δεν απέχει πολύ. Με τον τρόπο αυτό ο Μότσαρτ εφευρίσκει το γερμανικό 

ανάλογο του ιταλικού parlando, το οποίο διαφέρει ως προς την ασταμάτητη 

ροή της ιταλικής γλώσσας και την τάση για επιμήκυνση σχεδόν όλων των 

φωνηέντων και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται σε ψηλές νότες, Κατά 

συνέπεια η γερμανική αυτή αφηγηματική μεταχείριση του κειμένου ορίζει 

συντομότερους, ανεξάρτητους μελωδικούς σχηματισμούς, σε σχέση με το 

ιταλικό ρετσιτατίβο. Παράδειγμα αποτελεί η πρώτη μελωδική κορύφωση στη 

νότα σολ (g’) με την κορώνα, πάνω στο χαρακτηριστικό φωνήεν “i”: 

  

Παρ. 65. Die Zauberflöte, recitativo Tamino, μέτρα 1-4  

Στα επόμενα Allegro και Allegro assai μέτρα εμφανίζεται όλο και πιο έντονα το 

μελωδικό recitativo στο οποίο ο συλλαβικός τρόπος εγκαταλείπεται για χάρη 

του cantabile στην ψηλότερη περιοχή τραγουδιού: 
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Παρ. 66. Die Zauberflöte, recitativo Tamino, μέτρα 50-54 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 

Με την ανάλυση του ρόλου του Ταμίνο βρισκόμαστε στο τέλος της 

εξέτασης μας και προκύπτει το ερώτημα, πως εξελίσσεται φωνητικά  ο 

τενόρος όπερας μετά τον Μότσαρτ. Είδαμε ότι την εποχή της σοβαρής όπερας 

και στις πρώιμες όπερες του Μότσαρτ, ο τενόρος θεωρείται ως χαμηλή φωνή 

σε σχέση με τις γυναικείες σοπράνι και καστράτους. Ως ερμηνευτής 

“χαρακτήρα” παίζει δεύτερο ρόλο δίπλα στον εραστή ή ήρωα καστράτο, μέχρι 

που η νέα σκηνική – δραματική θεώρηση του Μότσαρτ εξυψώνει τον τενόρο 

φωνητικά, θεωρώντας τον την ψηλότερη ανδρική φωνή. Ο συνθέτης έτσι 

ανακαλύπτει τον νέο εκπρόσωπο του λυρικού εραστή. Φυσικά το γεγονός 

αυτό συμβαδίζει και με την βαθμιαία εξαφάνιση των καστράτων από τις 

σκηνές όπερας. Ο Μότσαρτ μεταμορφώνει σταδιακά τον τενόρο σε 

εκφραστικό, παθιασμένο και ιδανικό νέο, χαρακτηριστικά που εξωτερικεύει 

μέσω της αφηγηματικής αλλά και λυρικής μελωδίας και της τάσης για μια όλο 

και πιο ψηλή φωνητική γραφή. Αυτός ο τρόπος σύνθεσης γέννησε τον 

γερμανό λυρικό τενόρο που άνοιξε τον δρόμο για τον ηρωικό τενόρο της 

ρομαντικής γερμανικής όπερας. Μια νέα επιστημονική έρευνα θα ήταν η 

εξέταση των ιχνών του τενόρου του Μότσαρτ στην οπερατική δημιουργία του 

δεκάτου ενάτου αιώνα. Φυσικά μετά τον Μότσαρτ ο διαχωρισμός μεταξύ 

λυρικού και δραματικού τενόρου γίνεται πιο αισθητός. 

Ο λυρικός τενόρος εμφανίζεται ως πρωταγωνιστική φιγούρα στην ιταλική 

κωμική όπερα και το γερμανικό singspiel χωρίς να αλλάξει σημαντικά τη 
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φωνητική τεχνική του “μοτσάρτειου” τενόρου, χαρακτηριστικά του οποίου 

είναι η καθαρότητα του τόνου, η σύμμετρη ροή του Legato, η υψηλή 

δυναμική ευελιξία (messa di voce) και η φωνητική ευκινησία για την εκτέλεση 

στολιδιών και περασμάτων κολορατούρων. Τα γνωρίσματα αυτά αποτελούν 

για τον ιταλό τενόρο Belcanto του Rossini, Bellini και Donizetti τη βάση της 

τεχνικής του.  

Με τo τέλος της κωμικής όμως όπερας111 μεταφυτεύτηκε η παιδαγωγική του 

τραγουδιού από την Γερμανία και Ιταλία στο Παρίσι, όπου πολλοί ερευνητές 

του τραγουδιού συναθροίζονταν γύρω από τον Manuel Garcia, μέχρι αυτός να 

μετακομίσει το 1850 οριστικά στο Λονδίνο.  

Περιληπτικά η νέα τεχνική του τραγουδιού συνίσταται στο ότι η ελαφριά, από 

τους “μοτσάρτειους” τενόρους προερχόμενη, τεχνική τραγουδιού ήταν πια 

ολοκληρωτικά αχρείαστη μπρος στις απαιτήσεις που έθεταν για τη φωνή οι 

Verdi, Wagner και Berlioz. Η προσαρμογή της τεχνικής στην τότε «νέα 

μουσική», συνίσταται στην αναζήτηση δυνατοτήτων για μεγαλύτερη ένταση 

στη φωνή. Αυτό πραγματοποιείται με το «βύθισμα ή χαμήλωμα του λάρυγγα» 

όπως συμβαίνει με το ελαφρύ χασμουρητό ή τον αναστεναγμό. Η μαλακή 

υπερώα ανεβαίνει επάνω, επομένως ο ακουστικός χώρος (το ηχείο) 

μεγαλώνει. Η φόρμα των χειλιών στρογγυλεύει και έτσι αποκτά η φωνή 

μεγαλύτερη ένταση.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μια «νέα» 

τεχνική τραγουδιού (η οποία στηρίζεται κατά βάση στη χαμηλή τοποθέτηση 

του λάρυγγα) αποκρυσταλλώνεται τον 19ο αιώνα. Λόγω του δυνατού 

τραγουδιού σπρώχνονται τα ρετζίστρα-περάματα σε ψηλότερες θέσεις της 

φωνητικής έκτασης112. Έτσι, βαθμιαία εμφανίζεται και ο τύπος του δραματικού 

τενόρου στην Ιταλία και του ηρωικού “Βαγκνέριου” τενόρου στη Γερμανία.  

Στην εποχή του γερμανικού Ρομαντισμού, και ιδιαίτερα την πρώτη δεκαετία 

του δεκάτου ενάτου αιώνα κυριαρχεί ακόμα η επιρροή του Μότσαρτ στη 

φωνητική γραφή. Ως παράδειγμα αναφέρω τον ρόλο του  Max από τον “Der 

Freischütz” (Ο Ελεύθερος Σκοπευτής)  του Weber, του οποίου η συγγένεια με 

τον Belmonte και τον Tamino είναι φανερή. Το στυλ της μελωδικής αφήγησης 

του έργου“Die Zauberflöte” αναπλάθεται με ένα νέο αρμονικό υπόβαθρο και 

εξελίσσεται ιδιαίτερα στη σκηνή του Φαραγγιού του Λύκου (Wolfsschlucht). Η 

μελωδική διαμόρφωση του ρόλου αυτού – του οποίου η φωνητική έκταση 

είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη από αυτές του Ταμίνο ή του Belmonte– 

                                                 
111 Τελευταία κωμική όπερα θεωρείται ο Don Pasquale (1843) του Donizetti.   
112 Για παράδειγμα, το πέρασμα του τενόρου γίνεται πλέον το σολ (g¹) και όχι το φα (f¹). 
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παρουσιάζει έναν συνεχώς ισχυρότερο τονισμό του ηρωικού στοιχείου, και 

συγκεκριμένα μέσω της αντίθεσης της χαμηλής και υψηλής περιοχής και της 

εκφραστικής σημασίας που αποκτά η μεμονωμένη κρατημένη ψηλή νότα, έτσι 

ώστε ο ρόλος αυτός να μη θεωρείται πια καθαρά λυρικός. Πράγματι στη 

θεατρική πρακτική ο ρόλος του Max τραγουδιέται συχνά από έναν ηρωικό 

τενόρο. Η εξέλιξη του γερμανού ηρωικού τενόρου εξαρτάται αποκλειστικά από 

τον Richard Wagner και κορυφώνεται με τον ρόλο του Walther von Stolzing 

από τους  “Die Meistersinger von Nürnberg” (Αρχιτραγουδιστές της 

Νυρεμβέργης).  Είναι ο ιδανικός μαχόμενος νέος και παράλληλα ο εραστής που 

αντιστοιχεί περίπου στον Ταμίνο λόγω της ανθρωπιστικής του συμπεριφοράς. 

Στο σημείο όμως αυτό και με αντικείμενο την φωνητική και δραματική εξέλιξη 

του τενόρου μετά τον Μότσαρτ θα μπορούσε να αρχίσει μια άλλη νέα 

διατριβή.       
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

 

 Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η φωνητική τεχνική των 

τενόρων του δεύτερου μισoύ του δεκάτου ογδόου αιώνα μέσω της εξέτασης 

όλων των ρόλων της φωνής τους στην δραματική δημιουργία του Wolfgang 

Amadeus Mozart και των απόψεων του ίδιου συνθέτη από τα γράμματα του 

προς τον πατέρα και την αδελφή του, καθώς και από τις προσωπικές του 

σημειώσεις στα αυτόγραφα του.  

Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται ιστορική 

ανασκόπηση των οδηγιών και συγγραμμάτων που αφορούν την τεχνική της 

φωνής των βασικότερων παιδαγωγών και τραγουδιστών της Ευρώπης πριν 

τον Μότσαρτ, ξεκινώντας από την αναγεννησιακή Ιταλία μέχρι τον γερμανικό 

κλασικισμό καθώς επίσης και μια αναφορά των απόψεων και της αισθητικής 

του συνθέτη πάνω στο ίδιο αντικείμενο.  

Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι πρώτοι ερμηνευτές-τενόροι των έργων του 

συνθέτη με διεξοδική ανάλυση κάθε ρόλου από τις όπερές του, αρχής 

γενομένης με το έργο “Apollo et Hyacinthus” και πρώτο ερμηνευτή τον 

Mathias Stadler και τελευταίο “Die Zauberflöte” με ερμηνευτή τον Benedickt 

Schack.  

 Ο Μότσαρτ, ως κατεξοχήν συνθέτης φωνητικής μουσικής, με τις  

αυξανόμενες φωνητικές αξιώσεις που θέτει, «μεταμορφώνει» και εξελίσσει τον 

τενόρο από δευτερεύοντα ερμηνευτή σε λυρικό-αισθαντικό εραστή και 

πρωταγωνιστή.   
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ÜBERSICHT 

 

 

 

Zweck dieser Forschung ist die Gesangstechnick der Tenöre der zweiten 

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts durch die Untersuchung aller Rollen 

ihrer betreffenden Stimme in der dramatischen Schöpfung von Wolfgang 

Amadeus Mozart und der Ansichten desselben Komponisten aus den Briefen 

an seinen Vater und seine Schwester, sowie aus den persönlichen Notizen 

seiner Autogrammen.  

Die Forschung besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil wird der Rückblick aller 

Anweisungen und Schriftwerken über die vor Mozart Gesangstechnick 

grundlegenden Pädagogen und Sängern Europas, von Italien der Renaissance 

aus bis zum Deutschen Klassizismus und die darüber Erwähnungen der 

Ansichten und der Ästhetik des Komponisten berücksichtigt.   

Im zweiten Teil werden die ersten Tenöre – Interpreter der Opern von Mozart 

mit einer ausführlichen Analyse jeder Rolle erwähnt, es fängt mit der Oper 

„Apollo und Hyacinthus“ - erster Interpeter Mathias Stadler - an und schließt 

mit der „Zauberflöte“ - Interpreter Benedickt Schack.  

Wolfgang Amadeus Mozart, als besonderer Gesangskomponist, mit den 

steigenden Anforderungen, die er an der Stimme stellt, «verwandelt» und 

entwickelt den Tenor aus einem Nebeninterpreter in einem lyrischen 

sentimentalen Liebhaber und Hauptdarsteller.    

 

 

       

 

 



 153 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

 

Παναγιώτης Γιαμπουλντάκης 

 

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1978. Τις πρώτες μουσικές σπουδές έκανε στα 

τοπικά Ωδεία της πόλης. Το 1998 εισήχθη στο νεοϊδρυθέν τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποφοίτησε τον 

Ιούνιο του 2002 με βαθμό «άριστα». Από το 2003 είναι υποψήφιος διδάκτωρ 

στο ίδιο τμήμα με καθηγητή τον Σωτήριο Παπούλκα.  

Την πρώτη επαφή με το χώρο της όπερας είχε το 2002 στην παραγωγή της 

όπερας Θεσσαλονίκης “Fidelio” του Beethoven. Έκτοτε και μέχρι το 2005 

συμμετείχε σε όλες τις παραγωγές της όπερας αρχικά ως χορωδός και 

αργότερα ως σολίστ στο έργο “Die Zauberflöte” του Μότσαρτ (1ος Ιερέας) και 

στο “Ελληνικό Πάθος” του Μαρτινού (Νικολιός). Παράλληλα σπούδαζε στη 

σχολή όπερας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ερμηνεύοντας σημαντικούς 

ρόλους τενόρου: Ferrando από το “Cosi fan Tutte”,  Τίτο από τη “La 

Clemenza di Tito”, Bastien από το “Bastien und Bastienne” του Μότσαρτ, 

Edoardo από το “La cambiale di Matrimonio” του Rossini και Mengone από το 

“Der Apotheker”  του Joseph Haydn.   

Το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 εισάγεται με επιτυχία στην Ακαδημία 

Μουσικής και Θεάτρου του Ανοβέρου (Hochschule für Musik und Theater 

Hannover) με ειδίκευση στην όπερα (Grundstudium Gesang) και με 

καθηγήτρια αρχικά την Norma Enns και αργότερα την Carol Richardson Smith. 
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Μετά την αποφοίτηση του συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια 

Ακαδημία (Aufbaustudium-master).  

Συμμετείχε ως πρωταγωνιστής σε πολλές παραγωγές όπερας της Ακαδημίας 

του Ανοβέρου, στην όπερα του Braunschweig, στα φεστιβάλ Göttingen, 

Hildesheim και σε πολλές άλλες πόλεις της Κάτω Σαξωνίας (Niedersachsen), 

αποσπώντας άριστες κριτικές για τη φωνητική και υποκριτική του επίδοση.  

Ανάμεσα στους ρόλους που ερμήνευσε συμπεριλαμβάνονται οι ρόλοι 

Μότσαρτ: Don Basilio και Don Curzio από τους “Le Nozze di Figaro” , Pedrillo 

από την “Entführung aus dem Serail” και Tito από την “La Clemenza di Tito” , 

Schulmeister από την “Das Schlaue Füchslein” του Leoš Janáček, Torquemada 

από την “L’heure Espagnol” του Ravel, Alfredo από την “Traviata” του Verdi, 

Boni από την “Csárdásfürstin”  του Kálmán, και Πλούτων και Αριστέας από 

τον “Orpheus in der Unterwelt” του Offenbach. Το καλακαίρι του 2010 

τραγούδησε με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο του Pedrillo στο φεστιβάλ του 

Braunschweig. Τον Ιανουάριο του 2011 συμμετέχει στο Gala όπερας για το 

νέο έτος στο Θέατρο του Braunschweig, ερμηνεύοντας τον ρόλο του 

Eisenstein από “Die Fledermaus” (Νυχτερίδα) του Strauß. Τον Φλεβάρη του 

του ίδιου έτους ερμηνεύει στο Ανόβερο τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Albert 

στην όπερα του Britten “Albert Herring”.  

Από το καλοκαίρι του 2011 είναι σταθερό μέλος του θιάσου του Θεάτρου 

Flensburg ως σολίστ τενόρος. Εκεί ερμηνεύει μεταξύ άλλων τους ρόλους του 

Iwanow από το “Zar und Zimmerman”, του Ταμίνο “Μαγικός Αυλός”, του 

Περόν από το musical “Evita”, του Iwan από την οπερέτα “Zarewitsch”, του 

Evelyn από το musical “Anything Goes”, του Rodrigues από τον “Δον Κιχώτη” 

και του Fatty από την “Άνοδο και πτώση της πόλης Μαχγκόνυ”.  

Παράλληλα δραστηριοποιείται και στο χώρο του Ορατορίου, τραγουδώντας σε 

εκκλησίες της Κάτω Σαξωνίας τα σολιστικά μέρη του τενόρου από Καντάτες, 

Λειτουργίες και Πάθη του Bach, ορατόρια του Händel και λειτουργίες του 

Mozart.  

Από το 2002 ως σήμερα συμμετέχει ενεργά σε σεμινάρια φωνητικής σε 

Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία με καθηγητές τους Σωτήριο Παπούλκα, 

Gabriella Ravazzi, Francisco Araiza, Hans-Peter Blochwitz, Claes- Hakon 

Ahnsjö και Carol Richardson-Smith.  

Είναι μέλος της ένωσης των Παιδαγωγών τραγουδιού της Γερμανίας 

(Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen) και συμμετείχε ενεργά σε 

συνέδρια της ένωσης στην Kassel, στο Düsseldorf και στη Βιέννη.  
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Είναι υπότροφος του συνδέσμου Richard Wagner του Ανοβέρου (Richard 

Wagner-Verband Hannover e.V).  

Μιλά άπταιστα τρεις ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά και Αγγλικά.            
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Η προσέγγιση του θέματος της έρευνας δεν έγινε αποκλειστικά με τρόπο 

μουσικολογικό-θεωρητικό, αλλά και πρακτικό από τη σκοπιά του καλλιτέχνη-

τραγουδιστή όπερας. Έτσι έκρινα απαραίτητο να προσθέσω αυτό το 

παράρτημα στον κύριο κορμό της διατριβής σαν ένα μικρό δείγμα της 

βιωματικής μου εμπειρίας στο χώρο αυτό, παραθέτοντας φωτογραφίες και 

προγράμματα συμμετοχών μου στις πιο πρόσφατες παραγωγές όπερας.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

 

Φωτογραφικό Υλικό1  

 

 

 

 
Εικόνα 1: Μαγικός Αυλός, Ταμίνο 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Τα φωτογραφικά παραδείγματα είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των συμμετοχών μου σε 

παραγωγές όπερας σε Ελλάδα και Γερμανία.  
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Εικόνα 2: Μαγικός Αυλός, Ταμίνο 
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Εικόνα 3: Μαγικός Αυλός, Ταμίνο 

 

 

 
Εικόνα 4: Μαγικός Αυλός, Ταμίνο 
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Εικόνα 5: Gala όπερας 

 

 
Εικόνα 6: Πρωσσικό Παραμύθι, Zitzewitch 
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Εικόνα 7: Πρωσσικό Παραμύθι, Zitzewitsch 

 

 

 
Εικόνα 8: Die Entführung aus dem Serail, Pedrillo (πρόβα) 
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Εικόνα 9: Die Entführung aus dem Serail, Pedrillo (πρόβα) 

 

 

 
Εικόνα 10: Die Entführung aus dem Serail, Pedrillo (πρόβα) 
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Εικόνα 11: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 

 

 

 

 



 9 

 

 
Εικόνα 12: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 
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Εικόνα 13: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 
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Εικόνα 14: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 
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Εικόνα 15: Ορφέας στον Άδη, Αριστέας 
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Εικόνα 16: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 
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Εικόνα 17: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 

 

 
Εικόνα 18: Ορφέας στον Άδη, Πλούτων 
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Εικόνα 19: Οι Γάμοι του Figaro, Don Basilio 
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Εικόνα 20: Οι Γάμοι του Figaro, Don Basilio 

 

 

 
Εικόνες 21, 22: Οι γάμοι του Figaro, Don Basilio 
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Εικόνα 23: Οι Γάμοι του Figaro, Don Curzio 
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Εικόνες 24, 25: Οι Γάμοι του Figaro, Don Curzio 

 

 
Εικόνα 26: Οι Γάμοι του Figaro, Don Curzio 
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Εικόνα 27: Η πονηρή Αλεπού, Schulmeister (πρόβα) 

 

 

 
Εικόνα 28: Η πονηρή Αλεπού, Schulmeister (πρόβα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

Προγράμματα2 

 

 

                                                 
2 Μικρό δείγμα προγραμμάτων συμμετοχής. 
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