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Vincenzo Bellini, La Sonnambula: Η όπεξα θαη ε επνρή ηεο 

Η κνπζηθή ηνπ ηθεινύ ζπλζέηε (γελ. Καηάλε 1801), ε αηκόζθαηξα ησλ έξγσλ 

ηνπ, ηδηαίηεξα ε κνπζηθή θαη ε αηκόζθαηξα ηεο νπεξαο La Sonnambula, είλαη όπσο 

θαη ε εηθόλα ηνπ. Σίπνηα δελ βαξαίλεη απηό ην πνξηξαίην, θαλέλα ζύκβνιν ηεο 

ηζηνξίαο, θακηά ξεηνξηθή δηεθδίθεζε, θακηά ζηάζε θνηλσληθνύ ή εζληθνύ 

ππαηληγκνύ, όπσο ζα ζπκβεί αξγόηεξα κε ηα πνξηξαίηα ηνπ Verdi. Μόλν ε κνξθή 

θπξηαξρεί, κία κνξθή ζρεδόλ βπξσληθή, πνπ αλ δηεθδηθεί θάηη, απηό είλαη ν ρξόλνο 

θαη ην ζπλαίζζεκα, ζηελ πην θπζηθή έθθξαζή ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν όηη όιε ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Bellini από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ, είηε απηνί ήηαλ θίινη ηνπ-όπσο 

ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ Turina θαη Cantú, είηε ζαπκαζηέο ηνπ ζαλ ηνλ πνηεηή 

Heinrich Heine, αιιά θαη ε πξνζέγγηζε από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, από ηνλ Wagner αο πνύκε («Η 

κνπζηθή ηνπ Bellini βγαίλεη κέζα από ηελ θαξδηά») , σο ηελ δηθή καο επνρή, γίλεηαη κέζα από ηνπο 

όξνπο ηεο πνίεζεο, ηεο κεισδηθήο θπζηθόηεηαο, ηεο αζσόηεηαο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Όηαλ ν 

Bellini πέζαλε ην 1835 ζηελ Γαιιία, νη λεθξνινγίεο θαη νη θξηηηθέο ήηαλ γεκάηεο από θξάζεηο πνπ 

ζήκεξα κνηάδνπλ ζηεξεόηππεο: «ειεγεηαθόο θαη ηξπθεξόο ζπλζέηεο», «δεκηνπξγόο αξγόζπξησλ θαη 

πεξηπαζώλ θξάζεσλ», «βαζεηά αηζζαληηθόο», «κειαγρνιηθή ράξε». Σξηάληα ρξόληα κεηά, ην 1863, ν 

εθδόηεο Leon Escudier ζπλόςηζε ζε κηα θξάζε ηα βπξσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Bellini, κηα θξάζε 

πνπ ζα κπνξνύζε λα ππνκλεκαηίζεη απηό ην πνξηξαίην, λα απνηειέζεη ηελ ιεδάληα ηνπ: « μαλζόο ζαλ 

ηα θαιακπνθνρώξαθα, γιπθόο ζαλ άγγεινο, λένο ζαλ ρλνύδη, κειαγρνιηθόο ζαλ ην ειηνβαζίιεκα. 

Είρε ζηελ ςπρή ηνπ θάηη από ηνλ Pergolesi θαη ηνλ Mozart». (Ο Pergolesi πέζαλε 26 εηώλ, ν Mozart 

35). 

Μειαγρνιία, ειηνβαζίιεκα, άγγεινο, ςπρή, λα ινηπόλ κεξηθέο ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θόζκν ηνπ 

Bellini, πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ξνκαληηθή ζπλείδεζε, πνπ απνηεινύλ ζηνηρεία κηαο ξνκαληηθήο 

αηκόζθαηξαο. Αλ θνληά ζε απηέο βάινπκε θαη ην παξάμελν, ην εμσηηθό, ην κπζηεξηώδεο, ην 

ππεξθπζηθό, ην ζειελόθσο, ηε λύρηα-κηα λύρηα ηόζν νηθεία ζηνλ Chopin όζν θαη ζηνλ πνηεηή 

Leopardi, ηνλ ζπλνκήιηθν ηνπ Bellini θηιάζζελν θόκε (1798-1837), αλ θνληά ζε απηά βάινπκε αθόκε 

ηα βνύθηλα, ηα αεξηθά, ην λεξό πνπ πέθηεη από ςειά, ηνλ παιηό κύιν ζην πνηάκη, ηα ζηνηρεηά, ηνπο 

βξηθόιαθεο, ηνλ αθαηνλόκαζην ηξόκν, ην παξάινγν, ην άθαην, ην αζύιιεπην, ην αζηάζκεην, ηνπο 

ήρνπο θαη ηηο εηθόλεο πνπ αθνύλ θαη βιέπνπλ νη απινί άλζξσπνη ηεο ππαίζξνπ, ηελ ραξά πνπ ζνπ δίλεη 

ε δσή ζηε θύζε, ηελ ραξά γηα ηελ ζηηγκή πνπ πεξλά, ηελ λνζηαιγία, ηελ ξέκβε, ηα κεζπζηηθά όλεηξα, 

ηελ πεξηπιάλεζε, ηελ επηπρηζκέλε αζσόηεηα ησλ πνηκεληθώλ εηδπιιίσλ (όια απηά πνπ απνηεινύλ 

ηελ πεκπηνπζία ηνπ ξνκαληηθνύ θαη ηνπ ξνκαληηζκνύ, ζύκθσλα κε ηνλ θηιόζνθν Isaiah Berlin) 

αλνίγνπκε ακέζσο ηελ πόξηα πξνο ηνλ ηδηαίηεξν, κπειιηληθό θόζκν ηεο Sonnambula, ηεο 

Τπλνβάηηδαο. 

Αλ κέζα από ηηο ηξαγσδίεο ηνπ, ηδηαίηεξα ηε Νόξκα, ν Bellini αλαδεηθλύεηαη ζε βπξσληθό ήξσα πνπ 

απνζεώλεη ηελ ζπζία θαη ηελ απηνζπζία, κέζα από ηελ Sonnambula, πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα επνρή κε 

ηε Νόξκα, ζην 1831, ν ζπλζέηεο παξνπζηάδεη έλα πξόζσπν ηξπθεξό θαη πνηεηηθό, πνπ δελ νδεγείηαη 

πνηέ ζηηο αθξόηεηεο ηνπ δξάκαηνο. ηελ ηζηνξία ηεο Sonnambula, ζηελ ηζηνξία κηαο νξθαλήο 



θνπέιαο ζε έλα ρσξηό ηεο Διβεηίαο πνπ ππλνβαηεί κέρξη λα βξεη ηνλ πξαγκαηηθό έξσηα , ηίπνηα δελ 

είλαη ηξαγηθό, ηίπνηα δελ ζηηγκαηίδεηαη από ην δξάκα Δηζη θη αιιηώο ε Sonnambula σο όπεξα δελ είλαη 

ηξαγσδία· θαηαηάζζεηαη ζην είδνο ηεο semiseria ( εκη-ζνβαξήο) όπεξαο, ρσξίο λα πεξηέρεη όκσο θακηά 

θσκηθή ζθελή. ην ζύλνιν ηνπ κπειιηληθνύ έξγνπ, αλ εμαηξέζνπκε ηελ λεαληθή-καζεηηθή όπεξά ηνπ 

'Aληειζνλ θαη Σαιβίλη, κόλν ε Sonnambula αλήθεη ζην semiserio εηδνο, κόλν ζε απηήλ ε εξσίδα 

θαηαθηά ηελ επηπρία, κέζα από κηα θαηάζηαζε πνπ αγγίδεη ην αζύλεηδν θαη ην παξάδνμν. 

«Μέζα ζηνλ ύπλν κνπ ε θαξδηά κνπ ζα ζε δεη» ιέεη ε Ακίλα ζηνλ Διβίλν ζην ηέινο ηεο πξώηεο 

ζθελήο ηεο πξώηεο πξάμεο. Η εξσίδα ππλνβαηεί κέρξη λα βξεη ηνλ πξαγκαηηθό έξσηα. Βξίζθεη ηνλ 

έξσηα κέζα από ηελ ππλνβαζία θαη ν έξσηαο ζεξαπεύεη ηελ ππλνβάηηδα,όπσο ππνζέηνπκε ζην ηέινο. 

ηηο άιιεο όπεξεο ηνπ Bellini ε ηύρε ησλ εξσίδσλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή. 

ηνλ Πεηξαηή (1827), όπεξα ζε ιηκπξέην ηνπ Felice Romani, ε Ικνγέλε θαηαιήγεη ζηελ ηξέιια. 

ηελ Ξέλε (1829), κειόδξακα ζε ιηκπξέην ηνπ Felice Romani, ε εξσίδα ιηπνζπκά πάλσ ζην άςπρν 

θνξκί ηνπ απηόρεηξα αγαπεκέλνπ ηεο, εμαληιεκέλε από ηελ θξίθε ηνπ απαγνξεπκέλνπ έξσηα. 

ηε ιπξηθή ηξαγσδία Οη Καπνπιέηη θαη Οη Μνληέθη (1830), ιηκπξέην ηνπ Felice Romani, ε Ινπιηέηα 

ζπλαληά ηνλ αγαπεκέλν ηεο κόλν ζηνλ ζάλαην. 

ηελ Νόξκα (1831), ιπξηθή ηξαγσδία ζε ιηκπξέην ηνπ Felice Romani, ε εξσίδα ζπζηάδεηαη ζηνλ βσκό 

ελόο αλόζηνπ έξσηα. 

ηελ Μπεαηξίηζε ληη Τέληα (1833), ιπξηθή ηξαγσδία ζε ιηκπξέην ηνπ Felice Romani, ε κεγαιόςπρε 

θαη γελλαία εξσίδα Βεαηξίθε, θόκηζζα ληη Σέληα, ζύδπγνο ηνπ δνύθα Βηζθόληη ηνπ Μηιάλνπ, πεζαίλεη, 

πξνδνκέλε, ζην ηθξίσκα. 

ηνπο Πνπξηηαλνύο (1835), κειόδξακα, ζε ιηκπξέην ηνπ Carlo Pepoli, ε ιαίδε Διβίξα βπζίδεηαη ζηελ 

θόιαζε ηεο ηξέιαο πξνθεηκέλνπ λα μαλαβξεί ηελ δσή. 

Ο Bellini άξρηζε λα γξάθεη ηελ Υπλνβάηηδα ζηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ 1831, γηα λα παξνπζηαζηεί ην έξγν 

ζην Θέαηξν Carcano ηνπ Μηιάλνπ ηνλ Μάξηην ηεο ίδηαο ρξνληάο. Σν ιηκπξέην ηνπ ζηελνύ ζπλεξγάηε 

ηνπ Felice Romani ήηαλ βαζηζκέλν ζε έλα ζρεδόλ ζπγρξνλν ιηκπξέην κπαιέηνπ ηνπ E. Scribe (1791-

1861), ηνπ La Somnambule ou l’arrivee d’ un nouveau seigneur, πνπ είρε παξνπζηαζηεί ην 1827 ζην 

Θέαηξν ηεο Οπεξαο ηνπ Παξηζηνύ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ είρε βαζηζηεί ζηελ θσκσδία-βσληβίι ησλ 

Scribe θαη Delavigne La Somnambule, πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζην Θέαηξν ηνπ Βσληβίι ηνπ Παξηζηνύ 

ην 1819. Ο Romani κεηαθίλεζε ηνλ ηόπν δξάζεο ηνπ έξγνπ από ηελ Πξνβεγθία,όπσο ήηαλ ζην 

γαιιηθό έξγν, ζηελ Διβεηία, ζε κηα απξνζδηόξηζηε επνρή θαη ζε έλαλ απξνζδηόξηζην ρξόλν. 

ε απηό ινηπόλ ην ρσξηό ηεο Διβεηίαο νη ρσξηθνί γηνξηάδνπλ ηνπο γάκνπο ηνπ πινύζηνπ θηεκαηία 

Διβίλν κε ηελ Ακίλα, ηελ ζεηή θόξε ηεο κπισλνύο Σεξέδαο. Αιιά κε ηνλ Διβίλν είλαη εξσηεπκέλε θαη 

ε Λίδα, ε παλδνρέαο, πνπ αδηαθνξεί πιήξσο γηα ηελ αθνζίσζε πνπ ηεο δείρλεη ν Αιέζζην. 

Πεξηκέλνληαο ηνλ κέιινληα ζύδπγό ηεο θαη ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ρσξηνύ γηα ηελ ηειεηή, ε Ακίλα 

δελ θξύβεη ηελ ραξά ηεο θαη ηελ επηπρία ηεο. Σν γακήιην ζπκβόιαην ππνγξάθεηαη θαη ν Διβίλν 

πεξλάεη ζην ρέξη ηεο Ακίλα ην δαρηπιίδη, πνπ αλήθε ζηελ πεζακέλε κεηέξα ηνπ. Η ραξνύκελε ηειεηή 

δηαθόπηεηαη από ηελ άθημε ζην ρσξηό ελόο παξάμελνπ ηαμηδηώηε. Δίλαη ν θόκεο Ρνδόιθνο, γηόο ηνπ 

παιηνύ ηνπηθνύ θενπδάξρε, πνπ θαζώο ιείπεη πνιιά ρξόληα δελ αλαγλσξίδεηαη από ηνπο ρσξηθνύο. Η 

λύρηα πιεζηάδεη θαη ν μέλνο απνθαζίδεη λα θαηαιύζεη ζην παλδνρείν ηεο Λίδαο, ζηνιίδνληαο όκσο κε 

θηινθξνλήζεηο ηελ λεόλπκθε Ακίλα. 

ην δσκάηην ηνπ παλδνρείνπ ε Λίδα πξνζπαζεί λα ζαγελεύζεη ηνλ Ρνδόιθν. Οη ρσξηθνί, πνπ έρνπλ 

απνηξαβερηεί ζηα ζπίηηα ηνπο από ηνλ θόβν ελόο θαληάζκαηνο, πνπ ζύκθσλα κε ηνλ ζξύιν 

επηζθέπηεηαη ηηο λύρηεο ην ρσξηό, έρνπλ κάζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ μέλνπ θαη εηνηκάδνληαη λα ηνπ 

ππνβάιινπλ ηα ζέβε ηνπο. Αιιά κέζα ζηε ζηγαιηά ηεο λύρηαο , ε Ακίλα ληπκέλε ζηα νιόιεπθα βγαίλεη 

από ην παξάζπξν ηεο θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην δσκάηην ηνπ Ρνδόιθνπ. Μπαίλεη θαη μαπιώλεη ζην 

θξεβάηη ηνπ. Ο Ρνδόιθνο, πνπ ζπλεηδεηνπνηεί όηη ε θνπέια ππλνβαηεί θη όηη ε ππλνβαζία ηεο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηνλ ζξύιν ηνπ θαληάζκαηνο εηνηκάδεηαη λα ηελ μππλήζεη. Γελ πξνιαβαίλεη όκσο. 

Φηάλνπλ νη ρσξηθνί πνπ αληηθξίδνπλ έθπιεθηνη ηελ Ακίλα λα θνηκάηαη ζην θξεβάηη ηνπ θόκε. Σα λέα 

θηάλνπλ ζηνλ Διβίλν πνπ νξγίδεηαη από ηελ δήιηα αιιά θαη από ηελ ληξνπή. 



Αξγόηεξα ζε κηα θνηιάδα έμσ από ην ρσξηό, κεξηθνί ρσξηθνί πξνζπαζνύλ λα παξέκβνπλ ζηνλ θόκε 

ππέξ ηεο Ακίλα. Η θνπέια ζπλαληηέηαη κε ηνλ Διβίλν γηα λα ηνπ δώζεη εμεγήζεηο , αιιά απηόο 

αλέλδνηνο ηεο δεηάεη πίζσ ην δαρηπιίδη. Πίζσ ζην ρσξηό ε Λίδα βξίζθεη επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην παιηό ζρέδηό ηεο, λα παληξεπηεί ηνλ Διβίλν. Μάηαηα ν θόκεο πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ Διβίλν όηη ε 

Ακίλα είλαη ππλνβάηηδα. Ο Διβίλν δελ έρεη μαλαθνύζεη πνηέ γηα ππλνβαζία. Σόηε από ηνλ κύιν 

εκθαλίδεηαη ε Ακίλα, θνξώληαο ην λπρηηθό ηεο θαη θξαηώληαο κηα ιάκπα ζην ρέξη. Τπλνβαηεί. Οη 

ρσξηθνί γνλαηίδνπλ θαη πξνζεύρνληαη. Η Ακίλα, κε θίλδπλν λα πέζεη ζηα νξκεηηθά λεξά ηνπ ρεηκάξξνπ 

πνπ θηλνύλ ηελ ξόδα ηνπ κύινπ, πξνρσξάεη πξνο ην κέξνο ηνπ Ρνδόιθνπ θαη ηνπ Δβίλν. Ολεηξεύεηαη 

ην δαρηπιίδη πνπ ηεο πήξε πίζσ ν Διβίλν, ζθίγγεη ηα καξακέλα άλζε ηνπ γάκνπο. Ο Διβίλν 

κεηαλνεκέλνο ηελ μππλάεη θαη ηελ παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηνπ. Η ραξά ηνπ έξσηα απιώλεηαη θαη πάιη ην 

ρσξηό. 

Η ππλνβαζία πξνθαινύζε ην ελδηαθέξνλ ησλ δεκηνπξγώλ ηεο ξνκαληηθήο επνρήο , γηαηί κέζσ απηήο 

κπνξνύζαλ λα θηάζνπλ ζην αζπλείδεην θαη ην παξάμελν, ζε θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύζαλ λα αγγίμνπλ 

ηελ έθζηαζε, ηδηαίηεξα ζην ζέαηξν θαη ζηελ όπεξα. 

Γηα ηνπο απινύο αλζξώπνπο ηεο επνρήο ηνπ Bellini ε ππλνβαζία ήηαλ θάηη ην 

θαηλνύξγην, πνπ δελ ην ήμεξαλ νύηε κπνξνύζαλ λα ην θαηαιάβνπλ. Οη ρσξηάηεο, 

ζηελ όπεξα La Sonnambula ζεσξνύλ όηη ε ππλνβάηηδα είλαη θάληαζκα θαη ηελ 

πεξηγξάθνπλ « ζαλ κηα ζθηά πνπ θαηεβαίλεη από ην βνπλό ζηελ πεδηάδα, θάησ από 

ηηο σρξέο αθηίλεο κηαο αβέβαηεο ζειήλεο, ελώ από καθξηά θηάλεη ε θαηαρζόληα 

βνπή ηεο θαηαηγίδαο», ζύκθσλα κε ην ιηκπξέην. Σν όηη ε εξσίδα, ε Ακίλα, έρεη άγλσζηε θαηαγσγή, 

είλαη κηα νξθαλή, κηα orfanella, πηνζεηεκέλε από ηελ κπισλνύ ηνπ ρσξηνύ, ηελ Σεξέδα, δηθαηνινγεί 

από κηα άιιε πιεπξά ηελ αεξηθή ηεο θύζε, ηελ αθύζηθε-γηα ηνπο ζπγρξόλνπο ηεο-θαηάζηαζε ηεο 

ππλνβαζίαο. 

Μόλν νη άλζξσπνη κε ηδηόηεηεο, νη επηζηήκνλεο θαη νη πνηεηέο, νη άλζξσπνη ηνπ θόζκνπ θαη ηεο πόιεο 

κπνξνύζαλ λα γλσξίδνπλ ην κπζηήξην ηεο ππλνβαζίαο, λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θόβν ηνπ. ηελ όπεξα 

ηνπ Bellini, κόλν ν θόκεο Ρνδόιθνο, γηόο ηνπ θενπδάξρε ηεο πεξηνρήο, πνπ επηζηξέθεη ζηνλ γελέζιην 

ηόπν κεηά από πεξηπιάλεζε εηώλ, έρνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θνζκνπνιίηε κπνξεί λα 

δώζεη ζηνπο ζπληνπίηεο ηνπ ηνλ νξηζκό ηεο ππλνβαζίαο, λα δηώμεη ηνλ θόβν ηνπ αεξηθνύ, λα δηαιύζεη 

ηελ πξόιεςε ησλ θαληαζκάησλ. Λέεη, ζύκθσλα κε ην πνηεηηθό θείκελν ηνπ ιηκπξέηνπ: «Υπάξρνπλ 

άλζξσπνη, πνπ ελώ θνηκνύληαη, βαδίδνπλ ζαλ λα ήηαλ μύπληνη/ κηινύλ θαη απαληνύλ όηαλ γηα θάηη 

ηνπο ξσηνύλ/ ηνπο ιέκε ππλνβάηεο/ γηαηί ελώ θνηκνύληαη, θηλνύληαη». 

Σν ζέκα ηεο ππλνβαζίαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππλνβάηε ε νπνία κνηάδεη άιινηε πεξηζζόηεξν θαη 

άιινηε ιηγόηεξν κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ αηόκνπ όηαλ είλαη μύπλην, αιιά ζπλνδεύεηαη από ηέιεηα 

ακλεζία ησλ γεγνλόησλ θαηά ηελ αθύπληζε θαη κεηά από απηήλ, ζπλεδεηείην πνιύ ζην ηέινο ηνπ 

18νπαηώλα , ηδηαίηεξα ζπλδπαζκέλν κε ηελ κέζνδν ηνπ δστθνύ καγλεηηζκνύ ηνπ απζηξηαθνύ 

θπζηνιόγνπ Franz Mesmer (1734-1815), κηα ςπρνζεξαπεπηηθή κέζνδν πξόδξνκν ηνπ ζύγρξνλνπ 

ππλσηηζκνύ, πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηή κε ην όλνκα ηνπ εθεπξέηε ηεο-κεζκεξηζκόο. Ο κεζκεξηζκόο 

ήηαλ πνιύ ηεο κόδαο ζηελ Γαιιία θαηά ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ XVI (1774-1793), ηνπ 

ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηνπ ancien regime, θη έηζη δηθαηνινγείηαη ε επηηπρία ηνπ ζέκαηνο ζε ζεαηξηθά έξγα 

θαη ιηκπξέηα ηεο επνρήο. 

Η ιέμε «ππλνβαζία» είλαη ζρεηηθά πξόζθαηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα· καξηπξείηαη από ην 1818, 

ζύκθσλα κε ηηο εηπκνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Λεμηθνύ Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ θαζεγεηή 

Μπακπηληώηε. Η ιέμε ππλνβάηεο-ππλνβάηηζζα είλαη αθόκε πην πξόζθαηε· καξηπξείηαη από ην 1840. 

Καη απηή ε ρξνληθή ζηηγκή δελ πξέπεη λα είλαη άζρεηε κε ηελ «εκθάληζε» ηεο όπεξαο ηνπ Bellini ζηνλ 

επξύηεξν ειιεληθό ρώξν. Η όπεξα παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Κέξθπξα ην 1834, αιιά κε 

ηνλ ηηαιηθό ηεο ηίηιν La Sonnambula. 

Πνιινί είδαλ ηελ Sonnambula ηνπ Bellini ζαλ έλα πνηκεληθό εηδύιιην. ίγνπξα ζην έξγν ππάξρνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο βνπθνιηθήο αζσόηεηαο, αιιά αλ απηή ε όπεξα ηνπ Bellini εμαθνινπζεί λα είλαη δσληαλή 

θαη λα πξνθαιεί ηελ ζπγθίλεζε είλαη γηαηί καο νδεγεί ζηα αξρέηππα θαη καο παξνπζηάδεη ην ονειρικό 

τοπίο της υστής. Η πνίεζε ηνπ γάκνπ, ε ζαιπσξή ηεο νηθνγέλεηαο, ν έξσηαο , ε ηξπθεξή παξνπζία 

ησλ λεθξώλ, πνπ εγγξάθεηαη ζηελ κεγάιε θαζνιηθή παξάδνζε ηνπ ηηαιηθνύ λόηνπ, ζίγνπξα καο 



απνκαθξύλνπλ από ηνλ επίπεδε, πεξηγξαθηθό θαη θαληαηδίζηηθν ραξαθηήξα ησλ πνηκεληθώλ εηδπιιίσλ. 

Αιιά πέξα από ην νλεηξηθό ηνπίν ηεο ςπρήο ππάξρεη ζηνλ Bellini κηα ηδηαίηεξε ζύιιεςε ηνπ ηνπίνπ σο 

ηόπνπ ηεο κλήκεο , ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ πνηεηή Λενπάξληη. Οιν ην ππέξνρν ιηκπξέην ηνπ 

Felice Romani καο παξαπέκπεη ζε έλα ηέηνην ηνπίν-ηόπν. ηελ αξρή αθνύνληαη νη ήρνη ησλ αγξώλ θαη 

ησλ βνζθόηνπσλ. Τζηεξα μεδηπιώλεηαη κπξνζηά καο ην ίδην ην ηνπίν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. « Ο 

κύινο,,,,ε πεγή.... ην δάζνο.....ην θηήκα» ιέεη ν θόκεο Ρνδόιθνο πξηλ ηελ θαβαηίλα ηνπ (Vi ravviso, 

o luoghi ameni) , κηα επίθιεζε ηνπ ηόπνπ-κλήκε: «Σαο αλαγλσξίδσ ηόπνη αγαπεκέλνη/ όπνπ πέξαζα 

ηηο ήζπρεο, γαιήληεο θαη εηξεληθέο κέξεο ηεο πξώηεο κνπ λεόηεηαο/Αγαπεκέλνη ηόπνη ζαο μαλαβξίζθσ/ 

Αιιά εθείλεο ηηο κέξεο δελ ζα ηηο μαλαβξώ»  

Σν ηνπίo πνπ ρξεζίκεπζε σο πξόηππν γηα ην ρώξν, όπνπ δηαδξακαηίδεηαη ε όπεξα, είλαη ε ιίκλε ηνπ 

Κόκν. Δηζη θη αιιηώο ν Bellini δελ πήγε πνηέ ζηελ Διβεηία. Η ιίκλε ηνπ Κόκν είλαη ν ηόπνο ηεο νπεξαο 

όρη κόλν σο γεσγξαθία αιιά θαη σο κνπζηθή κλήκε. Ο Bellini έγξαςε ηελ Sonnambula ζηε ιίκλε ηνπ 

Κόκν, ζην Μνιηξάδην, ζηελ αξηζηεξή όρζε, θηινμελνύκελνο ζηελ Βίια Παζαιάθνπα ησλ θίισλ ηνπ 

Cantu θαη Turina. Γηέζρηδε ηελ ιίκλε κε βάξθα ζρεδόλ θαζεκεξηλά όρη κόλν γηα ιόγνπο ζηνραζηηθήο 

ξέκβεο αιιά θαη γηα λα ζπλαληήζεη ηελ Giuditta Pasta, πνπ θαηνηθνύζε ζηελ απέλαληη όρζε, ζην 

Μπιέβην. Η ηξαγνπδίζηξηα ζα γηλόηαλ ε πξώηε Sonnambula. 

ε απηέο ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο βαξθάδεο ζηελ ιίκλε ηνπ Κόκν ν Bellini ζπλαληνύζε, όπσο καξηπξείηαη, 

ηηο γπλαίθεο πνπ δνύιεπαλ ζηνπο πδξόκπινπο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ ηα ηξαγνύδηα ηνπο θαηέγξαθε ζηε 

κλήκε ηνπ. Δηζη θη αιιηώο από ηελ πην ηξπθεξή ηνπ ειηθία, ηα ρξόληα ηεο καζεηείαο ζηελ Καηάλε θαη 

ζηελ Νάπνιε, ηνλ ζπγθηλνύζαλ νη ιατθέο κεισδίεο. Tν Υνξσδηαθό ηεο αξρήο (In Elvezia non v’ha 

rosa), έλα θνκκάηη γεκάην θξεζθάδα, όπνπ απνζεώλεηαη ε αγλόηεηα ηεο Ακίλα, καο παξαπέκπεη ζηε 

ιατθή κνπζηθή ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο. 

Σν απιό θαη γεκάην πάζνο ηξαγνύδη είλαη ην ηδεώδεο ηεο ηέρλεο ηνπ Bellini. ε έλα γξάκκα ηνπ ζηνλ 

Carlo Pepoli, ηνλ ιηκπξεηίζηα ησλ Πνπξηηαλώλ, έγξαθε: « Υάξαμέ ην ζην κπαιό ζνπ κε αδακάληηλνπο 

ραξαθηήξεο.Σν κνπζηθό δξάκα πξέπεη λα θάλεη ην θνηλό λα θιαίεη, λα αλαηξηρηάδεη, λα πεζαίλεη κε ην 

ηξαγνύδη. Σα κνπζηθά ππξνηερλήκαηα ζθνηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δξάκαηνο. Η πνίεζε 

θαη ε κνπζηθή γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο δεηνύλ θπζηθόηεηα θαη ηίπνηε άιιν». 

πγθξηλόκελε κε ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Rossini, ε ηέρλε ηνπ Bellini είλαη πην αηζζαληηθή, πην εθζηαηηθή, 

πην εζσζηξεθήο. ηνλ Bellini, ην ηξαγνύδη θαη ην δξάκα δεκηνπξγνύλ έλα θαηλνύξγην ζρήκα, κηα 

πνηεηηθή κνπζηθή, όπνπ ε κεισδία ππνζηεξίδεη ηηο ηδέεο θαη ηελ αηκόζθαηξα ηεο πνίεζεο. Δηζη, ε 

θσλή εθηίζεηαη, κεξηθέο θνξέο αζπλόδεπηε, ζην κεγαιύηεξν κέξνο κε ειαθξά ππνζηήξημε· εηδηθά 

ζηελ Sonnambula απνγεηώλεηαη ζε πηήζεηο θνινξαηνύξαο. Η Pasta, πνπ δίδαμε ηνλ ξνιν ήηαλ 

ηξαγσδόο κε πάζνο θαη θιαζηθή απιόηεηα, δεμηνηέρληο ηεο θνινξαηνύξαο· όπσο έγξαςε θάπνηνο: 

έπαηδε θαη ηξαγνπδνύζε ζαλ αεηόο ή ζαλ πεξηζηέξα, πνηέ ζαλ θαλαξίλη. 

Η άξηα ηεο Ακίλα (Come per me sereno) ζηελ πξώηε πξάμε θαλεξώλεη απηή ηελ λέα θσλεηηθή 

πνηόηεηα. 

«Tη γαιήληα κέξα μεκεξώλεη γηα κέλα/ πσο ινπινπδηάδεη ε γή/ πνηέ ε θύζε δελ ήηαλ ηόζν ιακπεξή/ 

ρξώκα ηεο έδσζε ν έξσηαο/ ν έξσηαο ηνπ αγαπεκέλνπ κνπ». 

Η εθζηαηηθή εδύηεηα δηα ηεο θσλήο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ξνκαληηθήο γιώζζαο ηνπ Bellini. Σελ 

βξίζθνπκε ζην ηξαγνύδη ηνπ Διβίλν, ζε απηό ην καθξύ ληνπέην Ακίλα-Διβίλν ηεο πξώηεο πξάμεο, έλα 

εθζηαηηθό andante sostenuto ( Πάξε/ ζνπ δίλσ ην δαρηπιίδη/ πνπ θόξεζε κηα κέξα ζην ηεξό κπξνζηά/ 

ε αθξηβή θαη πνιπαγαπεκέλε ςπρή/πνπ γηα ηνλ εξσηά καο ραίξεηαη/ Ιεξό είλαη απηό ην δώξν/ όπσο 

ήηαλ θαη γηα θείλε/ θαη αο είλαη πηζηόο θξνπξόο ησλ δηθώλ ζνπ πόζσλ θαη ησλ δηθώλ κνπ) · ηε 

ζπλαληάκε επίζεο ζηελ «Casta diva» από ηε Νόξκα. 

Σν ξόιν ηνπ Διβίλν δίδαμε ν ηελόξνο Rubini, έλαο ηξαγνπδηζηήο κε δηάθαλν ηίκπξν, επιπγηζία, 

έθηαζε ζηελ πςειή πεξηνρή, ρξήζε ηεο θνινξαηνύξαο κε ηξόπν ειεγεηαθό, ππέξνρν θαιηζέην 
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Αιιά ην απόιπην παξάδεηγκα απηνύ ηνπ θσλεηηθνύ ζηηι, πνπ ηζνξξνπεί πάλσ ζηελ 

ιεπηή θόςε ηνπ belcanto θαη ηεο δξακαηηθήο έληαζεο, ζα ην βξνύκε ζηελ 

ηειεπηαία ξνκάληζα ηεο Ακίλα , ζηελ ζθελή ηεο ππλνβαζίαο (Ah non credea 

mirarti), πνπ θαη κεισδηθά έρεη ελδηαθέξνλ θαζώο ν Bellini ζπάδεη ηελ 

πεξηνδηθόηεηα ηεο κνπζηθήο δνκήο θαη δεκηνπξγεί κεγάιεο κνπζηθέο θξάζεηο, απηέο 

ηηο πιαηεηέο, πιαηεηεο, πιαηεηέο κεισδίεο, πνπ ζαύκαδε ν Βέξληη θαη πνπ όκνηεο 

ηνπο δελ είραλ γξαθηεί πνηέ πξηλ («A, δελ πίζηεπα πσο ηόζν γξήγνξα ζα 

καξαζείηε, άλζε ηνπ γάκνπ κνπ/ πσο ζα καξαζείηε ζαλ ηελ αγάπε καο/ πνπ 

θξάηεζε κόλν κηα κέξα»)  

Νίθνο Μπαθνπλάθεο 
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