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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ítölsku söngkonuna og tónskáldið Barböru Strozzi, en 

hún var uppi á sautjándu öld. Tónlistarlíf Ítalíu á hennar tíma verður skoðað, en margar 

nýjar tónlistargreinar og stílar í tónlist voru að koma fram á sjónarsviðið, sérstaklega í 

söngtónlist. Þessar nýju tónlistargreinar og stílar voru til að mynda ópera, kantata, 

mónódía, framsagnarstíll eða söngles og fylgibassi. Einnig verður fjallað um nokkur 

hljóðfæri sem algeng voru í söngtónlist tímabilsins, til að mynda lútu og sembal. Þá verður 

sérstaklega fjallað um konur í þeim karllæga heimi sem ríkti á þessum tíma og skoðað 

hvort þær hafi haft tækifæri til tónlistarsköpunar líkt og karlarnir. Markmiðið með 

ritgerðinni er að fræðast almennt um kventónskáld frá þessu tímabili, en Barbara Strozzi er 

eitt þekktasta kventónskáldið frá sautjándu öld. Fjallað verður um ævi hennar og þau 

tónverk sem hún samdi. Þá verður sérstaklega tekið fyrir eitt tónverk eftir hana, en það er 

kantatan „Lagrime mie“ fyrir sópran og fylgibassa. Í ritgerðinni er tilraun gerð til að draga 

saman upplýsingar úr mismunandi heimildum í von um að öðlast yfirgripsmeiri og 

heildrænni sýn á stöðu kvenna í tónlist á þessu tímabili. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar 

eru þær að fyrr á öldum hafi konur ekki fengið sömu tækifæri og karlar til þess að koma 

hæfileikum sínum á sviði tónlistar á framfæri. Breytingar á því hafa í gegnum tíðina verið 

hægar, en nú í seinni tíð hefur veruleg þróun orðið í þeim efnum. Barböru tókst að gefa út 

flest tónverk sín á meðan hún var á lífi, en konur úr lægri stéttum en hún hefðu líklegast 

ekki haft tök á því. Ljóst er að konur hafa þurft að leggja hart að sér til þess að ná þeirri 

stöðu fram að hafa tækifæri til að koma tónverkum sínum og tónlistarhæfileikum á 

framfæri með sambærilegum hætti og karlar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

Barbara Strozzi was an italian singer and composer. Barbara lived in Venice, Italy in the 

seventeenth century. In this study the music from that period in Italy will be discussed. 

Many new genres of music were seen in Italy in that period, especially in works for solo 

voice. Examples of these new genres are opera, cantata, monodia and recitative. A few 

instruments that were popular at this time for works composed for the voice will 

furthermore be introduced, for example the theorbo and harpsichord. This period in the 

music history was a men dominated world. In this study the main focus will be on the 

women of the period. The aim of this study is to research a woman composer from the 

period. Barbara Strozzi is one of the most famous women composers from the Seventeenth 

Century. Her story and her compositions will be discussed. The main focus will be on one 

composition by her, “Lagrime mie,” which is a cantata for voice and basso continuo. 

Results of the study show that in earlier times women were not provided with as many 

opportunities as men in showing their talents in music and in music making. Through the 

centuries change in that field has been very slow, and only now in the twenty-first century 

we can finally see a big change. Barbara was able to publish most of her music in her 

lifetime, but women from a lower social class would perhaps not have been able to do the 

same. It has not been easy for women to get to this point, but nowadays women are seen in 

different branches of the music industry. This can be seen as a very important step towards 

gender equality in the music world. 
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Inngangur  

Langt fram á 20. öld voru konur í miklum minnihluta innan tónlistarheimsins. Í gegnum 

tíðina hefur verið hæg þróun í átt að fleiri og betri tækifærum fyrir konur í tónlist. 

Mikilvægar breytingar hafa þó átt sér stað og nú á 21. öld starfa konur í fjölbreyttum 

greinum innan tónlistarinnar.1 Hér á eftir verður stiklað á stóru yfir sögu kvenna í tónlist 

allt frá miðöldum og fram til sautjándu aldar, aldar Barböru Strozzi, meginviðfangsefnis 

þessarar ritgerðar. 

 Á miðöldum var tónlistarkonur helst að finna í klaustrum. Þar bæði fluttu þær 

tónlist auk þess að semja sína eigin tónlist. Fyrsta safn tónverka eftir kventónskáld, sem 

varðveist hefur til dagsins í dag, er eftir konu að nafni Hildegard von Bingen, en hún var 

uppi á tólftu öld.2 Hildegard var abbadís í Benediktínaklaustrinu í Rínardalnum, sem hún 

stofnaði sjálf.3 Konum á miðöldum var þó oftast ekki leyft að starfa sem tónlistarkonur og 

lítið var um tækifæri fyrir þær á því sviði.4  

Á fimmtándu og sextándu öld voru einna helst tvær leiðir til að öðlast 

tónlistarmenntun. Þær voru annaðhvort að stunda nám í kórskólum kirkjunnar eða læra af 

færum hljóðfæraleikara. Hvorug þessara leiða var aðgengileg konum á þessum tíma. Þrátt 

fyrir þetta náðu nokkrar tónlistarkonur, aðallega söngkonur, að starfa sem slíkar í 

láglaunastörfum.5 

Samfélagsstaða kvenna hafði mikil áhrif á tækifæri þeirra í tónlist. Konur sem 

fæddar voru inn í ríkari fjölskyldur fengu oft á tíðum einkakennslu í tónlist og tækifæri til 

að flytja tónlist í einkasamkvæmum. Þrátt fyrir það fengu hvorki menn né konur úr 

hástéttafjölskyldum að starfa sem atvinnutónlistarfólk. Hugsanlegt er að það hafi ekki þótt 

nægilega fínt. Karlmenn úr lægri stéttum gátu starfað sem tónlistarmenn og hlotið 

tilheyrandi menntun, en konur úr sömu stéttum höfðu einfaldlega ekki tækifæri til 

tónlistarmenntunar nema þær væru fæddar inn í fjölskyldur tónlistarfólks.6 

Það var ekki fyrr en á síðari hluta sextándu aldar að staða kvenna í tónlist fór fyrst 

að taka mikilvægum breytingum og atvinnusöngkonum fór fjölgandi. Fyrstu heimildir um 

                                                
1 Bowers og Tick, Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950, 4. 
2 Ibid. 
3 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 38. 
4 Bowers og Tick, Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950, 4. 
5 Ibid., 3-6. 
6 Ibid. 
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atvinnusöngkonur var hjá Ferrara hirðinni á Norður-Ítalíu. Í kjölfarið urðu söngkonur í 

fyrsta sinn eftirsóttar og voru þær fengnar til að hljóta frekari þjálfun í tónlist og starfa sem 

tónlistarkonur hjá hirðinni. Ný tónlistargrein, ópera, var að koma fram á fyrstu árum 

sautjándu aldar. Með tilkomu þessarar nýju tónlistargreinar sköpuðust fleiri 

atvinnutækifæri fyrir söngkonur. 7  Undir lok sextándu aldar voru konur orðnar virkir 

þátttakendur í flestum greinum söngtónlistar á Ítalíu.8 

Á fyrri hluta sautjándu aldar komu nokkur ítölsk kventónskáld fram á sjónarsviðið. 

Þar á meðal var Francesca Cavalli, söngkona og tónskáld, en faðir hennar var einnig 

söngvari og tónskáld. Francesca var fyrsta kventónskáldið til að gefa út óperu á prenti. 

Einnig má nefna Isabellu Leonördu sem bjó í klaustri á Norður-Ítalíu frá sextán ára aldri til 

æviloka. Isabella var fyrsta konan til að gefa út tónlist sem eingöngu var samin fyrir 

hljóðfæri. Barbara Strozzi var einnig söngkona og tónskáld frá þessu tímabili, dóttir skálds 

að nafni Giulio Strozzi. Barbara samdi mikið af einsöngsverkum og er talin vera eitt 

afkastamesta tónskáld einsöngskantata um miðja sautjándu öld. 9 

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að fræða lesendur um hver Barbara Strozzi var. 

Barbara fæddist á Ítalíu árið 1619 og því verður fjallað almennt um tónlistarlíf á Ítalíu frá 

þeim tíma. Margar nýjar greinar innan tónlistarinnar litu dagsins ljós á Ítalíu á sautjándu 

öld. Fjallað verður um þessar nýju greinar og stíla sem urðu til. Ennfremur verður fjallað 

um hlutverk kvenna í tónlist á Ítalíu á þessu tímabili. Líf Barböru verður skoðað og fjallað 

verður um tónsmíðar hennar. Þá verður eitt tónverk sérstaklega tekið fyrir og skoðað 

ítarlega. Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

• Hvaða tónlistargreinar og stílar voru mest áberandi í tónlist á Ítalíu á 17. 

öld? 

• Höfðu konur tækifæri til tónlistarsköpunar á þessu tímabili? 

• Hver var Barbara Strozzi? 

• Hvernig tónlist samdi Barbara?  

                                                
7 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 161-165. 
8 Bowers og Tick, Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950, 3-6. 
9 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 181. 
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Persónuleg tenging höfundar við efnið 

Frá því ég hóf söngnám, fyrir um átta árum, hef ég nær eingöngu sungið verk eftir karlkyns 

tónskáld. Hvers vegna er það? Þau kventónskáld sem ég hef sungið verk eftir síðan ég 

byrjaði að læra söng eru öll íslensk. Það gæti verið vegna þess að íslensk tónlist er sú sem 

stendur manni næst sem Íslendingi. Ég held að möguleg ástæða fyrir því að ég hafi almennt 

sungið svona fá verk eftir kvenkyns tónskáld sé sú að ég hafi fyrst og fremst einblínt á að 

læra „réttu“ sönglögin eða aríurnar sem hentuðu á hverju stigi námsins.  

Þegar ég var á fyrstu árum söngnámsins studdist ég mikið við Aðalnámskrá 

tónlistarskólanna við val á efni til að syngja. Í þeirri námskrá eru langir lagalistar sem 

flokkaðir eru niður út frá því hvar í náminu maður er staddur. Þeir eru flokkaðir niður í þrjá 

flokka, grunnnám, miðnám og framhaldsnám. Listarnir eru að sjálfsögðu ekki tæmandi, en 

notaðir sem viðmið út frá hæfniviðmiðum á hverju stigi námsins. Í tilraun minni til að 

finna hugsanlega skýringu á því hvers vegna ég hef sungið svona fá söngverk eftir 

kventónskáld ákvað ég að skoða Aðalnámskrá tónlistarskólanna nánar, en hún er frá árinu 

2002.10 Ég skoðaði alla þrjá lagalistana sem voru fullir af spennandi söngverkum og komst 

að því að einungis var eitt kventónskáld skráð á alla þrjá lagalistana. Það var Jórunn 

Viðar.11 

Sem dæmi má nefna að fjöldi ljóða við tónlist Roberts Schumann eru sýnd á 

lagalistunum en hvergi má finna verk eftir Clöru Schumann, eiginkonu hans, sem samdi 

fjölda sönglaga.12 Eftirfarandi setningu má finna í dagbókarfærslu sem Clara skrifaði þegar 

hún var einungis tvítug.  

 
„Einu sinni trúði ég því að ég væri gædd skapandi hæfileikum, en ég hef gefið þá hugmynd upp 

á bátinn; kona á ekki að semja tónlist – hingað til hefur engri konu tekist það, og hvers vegna 

ætti ég að ætlast til að geta það?“13 

         -Clara Schumann 

 

Ennfremur má finna þónokkur söngverk eftir Felix Mendelssohn á námskránni, en engin 

verk eftir Fanny Mendelssohn sem síðar tók upp eftirnafn eiginmanns síns, Hensel. Fanny 

                                                
10 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskólanna: Einsöngur, 5-40. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Vagts, „Introducing students to music by women composers,“ 10. 
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var eldri systir Felix Mendelssohn. Hún hlaut tónlistarmenntun samhliða bróður sínum en 

þau voru bæði gædd afburða hæfileikum. Stærstur hluti verka hennar eru sönglög og 

píanóverk. Fjöldi tónverka eftir Fanny voru gefin út undir nafni bróður hennar Felix. Fanny 

gaf fyrst út verk undir sínu eigin nafni á síðustu árum ævi sinnar.14 Bæði Clara Schumann 

og Fanny Mendelssohn voru uppi á nítjándu öld.15 

 Ein aría eftir Giulio Caccini er í námskránni, en Giulio var uppi á sextándu öld og 

fram á þá sautjándu. 16  Giulio var einn af frumkvöðlum hinnar nýju tónlistargreinar, 

óperu.17 Síðar í þessarri ritgerð verður fjallað um dóttur hans Francescu Caccini sem var 

fyrsta kventónskáldið til að gefa út óperu. 

 Í greininni Introducing Students To Women Composers kemur fram hve mikilvægt 

það er, sérstaklega fyrir kvenkyns tónlistarnemendur, að geta fundið kvenkyns fyrirmyndir 

í tónlistarsögunni.18 

Mig langaði til að fræðast betur um kvenkyns tónskáld. Eftir miklar vangaveltur 

ákvað ég að lokum að fjalla um Barböru Strozzi sem var, eins og Francesca, uppi á 

sautjándu öld. Ef aðstæður Clöru Schumann og Fanny Mendelssohn sem kvenkyns 

tónskáld voru svona á nítjándu öld, hvernig voru þá aðstæður kventónskálds á sautjándu 

öld? Það spilaði ennfremur þátt í vali mínu að Barbara var sjálf mjög fær söngkona auk 

þess að vera tónskáld sem samdi flest verk sín fyrir einsöng. 

 

                                                
14 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 377-379. 
15 Ibid. 
16 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá tónlistarskólanna: Einsöngur, 27. 
17 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 181. 
18 Vagts, „Introducing students to music by women composers,“ 10. 
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Tónlistarlíf Ítalíu á 17. öld 

Nýjungar í söngtónlist 
Undir lok sextándu aldar fóru mörg ítölsk tónskáld, skáld og fræðimenn að velta því fyrir 

sér hvernig hinir fornu grísku harmleikir hafi verið fluttir. Talið var að grísk forntónlist 

hefði búið yfir miklum áhrifamætti og kynngimögnuðum söng. Á þessum tíma vissu menn 

nákvæmlega ekkert um hvernig sú tónlist hljómaði.  Tónlistarmenn þessa tíma fóru að geta 

sér til um hvernig þessi forna tónlist hefði hljómað í von um að ná að endurvekja þann 

mikla og fallega söng sem átti að hafa prýtt harmleikina fornu. Þeir fikruðu sig áfram með 

einsöng og reyndu að tjá margslungnar tilfinningar mannsins. Út frá því varð mónódían (ít. 

monodia) til.  Mónódía er einradda söngur við einfalda hljóma sem spilaðir voru til að 

mynda á lútu eða sembal. Mónódíustíllinn, með einsöng í forgrunni, átti að tjá tilfinningar 

textans á áhrifameiri hátt en áður hafði þekkst í til dæmis kórverkum. Tónlistin átti að 

endurspegla textann og tilfinningar hans eins vel og unnt var. Annar tónlistarstíll sem varð 

til var framsagnarstíll eða söngles, á ítölsku stile recitativo. Framsagnarstíllinn er frjáls í 

hryn og á að líkjast frásögn í töluðu máli, enda er textinn sem liggur til grundvallar yfirleitt 

ekki í hátt bundnu máli. Út frá þessum vangaveltum spratt ný tónlistargrein sem fékk síðar 

heitið ópera.19 

 Ítölsk tónskáld á sautjándu öld töldu sig vita að þau voru að búa til nýjar leiðir við 

að semja tónlist. Þessar nýjungar í tónlist mörkuðu upphaf nýs tímabils í tónlistarsögunni 

þar sem óperan spilaði stærstan þátt. 20 

 Tímabilið á milli 1600-1750 er kallað Barokktímabilið í tónlistarsögunni. 21 

Tónskáld þessa tímabils sömdu tónlist til að tjá eða kalla fram tilfinningar eða geðhrif (ít. 

afetti), eins og sorg, ást, gleði, reiði eða ótta. Margir trúðu því að ef maður upplifði margar 

mismunandi tilfinningar í gegnum tónlist myndi það hjálpa til við að viðhalda jafnvægi í 

bæði andlegri og líkamlegri heilsu. Tónskáld reyndu að koma til skila í verkum sínum 

almennum tilfinningum, en tjáðu þó ekki sínar eigin tilfinningar, nema í 

undantekningartilfellum. Í söngverkum leituðust tónskáld við að túlka tilfinningarnar í 

                                                
19 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 161. 
20 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 288. 
21 Ibid. 
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textanum í tónlistinni. 22  Óperutónskáld reyndu að koma tilfinningunum til skila með því 

að semja svokallaðar aríur en það voru verk fyrir einsöngsrödd og hljómsveit oftast samin 

við strófísk ljóð og voru hluti úr óperu.23 Á þessu tímabili óperunnar var sönglesið þó mest 

notað til að túlka tilfinningar á sem dramatískastan hátt.24  

Fyrsta óperan sem talin er hafa komið fram á sjónarsviðið í heilu lagi var óperan 

Dafne eftir tónskáldið Jacopo Peri og skáldið Rinuccini. Hún var frumflutt árið 1598, en 

einungis örfáir hlutar óperunnar hafa varðveist.25 Peri og Rinuccini sömdu aðra óperu 

saman sem flutt var árið 1600. Það var óperan Euridice, en hún er elsta óperan sem 

varðveist hefur í heilu lagi.26 Giulio Caccini, söngvari frá Róm, var, líkt og Peri, mikill 

áhrifamaður í þróun óperunnar. Hann samdi einnig óperu um Evridísi og var á undan Peri 

til að gefa hana út á prenti.27 Óperurnar byggja báðar á forngrísku sögninni um Orfeus og 

Evridísi. 28 Árið 1607 samdi tónskáldið Claudio Monteverdi einnig óperu sem byggð var á 

sömu forngrísku sögu en það var óperan L’Orfeo. Monteverdi var þekktur fyrir snilli sína 

við að semja madrígala, en madrígalar voru fjölradda veraldleg söngverk.29 Monteverdi 

vildi að tónlistin kallaði fram djúpar tilfinningar hjá þeim er hlustuðu. Til að ná því fram 

notaði hann ómstríða hljóma í miklum mæli, meira en nokkuð annað tónskáld hafði gert. 

Alls gaf Monteverdi út átta madrígalabækur yfir ævina.30 Þrátt fyrir að ópera Monteverdis, 

L’Orfeo, hafi ekki verið fyrsta ópera tónlistarsögunnar, þá er hún elsta óperan sem enn 

þann dag í dag er sett upp í óperuhúsum.31 

Fyrsta óperuhúsið, sem var opið almenningi, var opnað árið 1637 í Feneyjum og 

fékk heitið Teatro San Cassiano. Feneyjar voru tilvalinn staður til að opna óperuhús fyrir 

almenning. Fólk streymdi á staðinn úr ýmsum áttum ár hvert til að fagna „Carnevale“, 

hátíðarhöldum sem stóðu iðulega yfir í nokkrar vikur. Þessi hátíðarhöld drógu að 

fjölbreyttan hóp fólks sem reyndist kjörið tækifæri til að fá áhorfendur í óperuna.32 

 Tónskáldin Francesco Cavalli  og Antonio Cesti voru á meðal mest framúrskarandi 

óperutónskálda í Feneyjum á þessum tíma. Francesco Cavalli, sem var nemandi 

                                                
22 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 296-297. 
23 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 579. 
24 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 296-297. 
25 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 164. 
26 Ibid. 
27 Ibid., 163-164. 
28 Ibid., 165. 
29 Ibid., 581. 
30 Ibid., 169. 
31 Ibid., 172. 
32 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 322-323. 
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Monteverdis og organisti við Markúsarkirkjuna í Feneyjum, var eitt hæst launaða 

óperutónskáld síns tíma. Antonio Cesti var þekktur fyrir framúrskarandi lýrískar aríur og 

dúetta og var einn helsti keppinautur Francesco í óperutónsmíðum.33 

Kantata, á ítölsku cantata, er tónlistargrein sem fyrst kom fram á Ítalíu á 17. öld. 

Orðið sjálft gefur til kynna söng, en orðið „cantare“ á ítölsku þýðir „að syngja“. Slík verk 

voru oftast samin fyrir einsöng og fylgibassa (ít. basso continuo) og innihélt oftast söngles 

(ít. recitativo), arioso og aríur rétt eins og óperurnar. 34 Flestar kantötur þessa tíma voru 

samdar fyrir einkasamkvæmi á heimilum aðalsfólks og oftar en ekki sérsniðnar fyrir 

ákveðin tilefni og söngrödd flytjanda.35 

Algeng hljóðfæri í söngtónlist 
Lúta (ít. liuoto) er plokkað strengjahljóðfæri sem var vinsælt allt frá miðöldum og fram á 

barokktímann. Lútan var til að mynda mikið notuð sem meðleikshljóðfæri í 

einsöngsverkum á barokktímanum. Hljóðfærið er perulaga og bakhliðin rúnuð. Það hefur 

oftast sex strengi, einn einfaldan og fimm tvöfalda.36 

Bassalúta (ít. tiorba eða chitarrone) er í sömu fjölskyldu hljóðfæra og lútan en er 

mun stærri og hefur fleiri bassastrengi. Bassalútan kom fyrst fram á sjónarsviðið undir lok 

sextándu aldar og endurspeglar tilraunir ítalskra tónskálda við að reyna að endurvekja 

forngríska tónlist. Hún var sérstaklega vinsæl frá þeim tíma og fram á sautjándu öld sem 

meðleikshljóðfæri fyrir verk sem skrifuð voru fyrir einsöng og fylgibassa. Þá spilaði 

bassalútan línu fylgibassans.37 

Sembal (ít. clavicembalo) er hljómborðshljóðfæri. Það er bæði notað sem 

einleikshljóðfæri og í kammer tónlist. Semballinn varð, þegar leið á barokktímann, 

algengasta hljóðfærið í fylgibassahópnum (sjá nánar hér að neðan). Þegar spilað er á 

sembal eru strengirnir inn í hljóðfærinu plokkaðir þegar þrýst er á nóturnar á hljómborðinu. 

Ef semballinn er borinn saman við píanó, þá eru strengirnir í píanóinu stroknir, í stað þess 

að vera plokkaðir, þegar þrýst er á nóturnar á hljómborðinu. 

Fylgibassi (ít. basso continuo) var ákveðin flutningshefð í tónlist á 

barokktímabilinu en fjölmörg tónverk á því tímabili voru samin fyrir einsöng og 

                                                
33 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 322-323. 
34 Ibid., 332. 
35 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 183. 
36 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 267. 
37 Ibid., 300-301. 
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fylgibassa.38 Tónverk sem skrifuð voru fyrir fylgibassa á þessum tíma höfðu bassalínu sem 

spiluð var af einum eða fleiri hljóðfæraleikurum. Ofan á bassalínuna komu hljómar sem 

flytjendur spunnu út frá bassalínunni. Hljómarnir sem bættust við voru ekki skrifaðir af 

tónskáldinu. 39  Stundum var fylgibassinn tölusettur, en þá voru tölustafir skrifaðir við 

bassalínuna sem gáfu til kynna hljómgerðina. 40  Bassalínan var oft spiluð á 

strengjahljóðfæri eða blásturshljóðfæri og hljómarnir sem ofan á bættust voru til dæmis 

spilaðir á sembal, lútu, bassalútu, hörpu eða orgel, en hljómahljóðfærin spiluðu einnig 

bassalínuna.41 

Konur í karllægum heimi 
Á sextándu öld þótti æskilegt að hástéttarkonur sýndu færni í hljóðfæraleik sem og söng. 

Þrátt fyrir það máttu þær helst ekki koma fram og leika tónlist fyrir áhorfendum. Á 

sautjándu öld hafði þetta aðeins breyst og það færðist í aukana að konur kæmu fram og 

léku tónlist opinberlega. Í bókinni Women making music kemur fram að í kringum árið 

1600 hafi verið orðinn möguleiki fyrir konur að stefna á feril í tónlist.42 Það var þó erfiðara 

eða nær ómögulegt fyrir þær að koma sér á framfæri sem tónskáld í þessum karllæga 

heimi.43 Ólíkt konum gátu karlkyns tónskáld auðveldlega fengið starf sem slík í kirkjum, 

hjá hirðinni eða í óperuhúsum.44 Þrátt fyrir það voru nokkur ítölsk kventónskáld sem gáfu 

út tónsmíðar sínar á 17. öld og nutu virðingar fyrir þær.  

Kventónskáld á 17. öld á Ítalíu var til að mynda að finna í klaustrum. Þrátt fyrir að 

ýmsar reglur á þessum tíma legðu hömlur á söng kvenna í klaustrum og tónlistarkennurum 

væri oft meinaður aðgangur í klaustrin voru þó nokkrar konur í klaustrunum sem náðu 

árangri í tónlist. Þar á meðal var Lucrezia Vizzana, sem bjó í klaustri heilagrar Kristínar í 

Bologna, en árið 1623 gaf Lucrezia út bók með mótettum fyrir eina og tvær sópranraddir 

og fylgibassa.45 Isabella Leonarda, sem áður hefur verið nefnd, bjó í klaustri á Norður-

Ítalíu, en hún kenndi systrum sínum að syngja auk þess að semja mótettur, trúartónlist og 

messur. Isabella var ennfremur fyrsta konan til að gefa út tónlist sem eingöngu var samin 

fyrir hljóðfæri.46 

                                                
38 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 579. 
39 Bukofzer, „Early Baroque in Italy,“ 26. 
40 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 579. 
41 Bukofzer, „Early Baroque in Italy,“ 26. 
42 Bowers og Tick, Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950, 90-115. 
43 Rubin, „Barbara Strozzi’s Feminine Influence on the Cantata in 17th-Century Venice,“ 187-201. 
44 Beer, „Strozzi,“ 65. 
45 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 182. 
46 Ibid. 
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Áhugavert er að á þessum tíma fengu konur á Ítalíu fleiri tækifæri en konur í öðrum 

löndum álfunnar.47 Hugsanleg skýring á því er að óperuformið var að ryðja sér til rúms á 

Ítalíu og sífellt fleiri tækifæri urðu til fyrir konur til að koma fram sem söngkonur. Í 

Feneyjum var helsta aðdráttarafl óperunnar söngvararnir sem komu fram á óperusviðinu, 

þá einna helst söngkonur og geldingar (ít. castrati).48 Geldingar voru karlkyns söngvarar 

sem voru vanaðir fyrir kynþroska til þess að halda í sína háu drengslegu söngrödd.49 Til eru 

dæmi um söngkonur frá þessu tímabili sem fengu tvöfalt til sexfalt hærri laun, fyrir að 

syngja í óperuuppfærslu, heldur en eitt hæst launaða óperutónskáld þessa tímabils, 

Francesco Cavalli, fékk borgað fyrir að skrifa óperuna.50 

Konur á Ítalíu höfðu ennfremur meiri völd í stjórnmálum en konur í 

nágrannalöndunum. Árið 1621 lést Cosimo, erkihertoginn af Medici hirðinni, í Flórens. 

Ríkið erfði kornungur sonur erkihertogans, en móðir drengsins og föðuramma tóku í raun 

við stjórninni eftir að faðirinn lést. Þar starfaði tónlistarkona að nafni Francesca Caccini. 

Francesca var dóttir Giulio Caccini sem bæði var tónskáld og söngvari.51 Móðir 

Francescu, Lucia di Filippo Gagnolandi, lést þegar Francesca var aðeins fimm ára gömul, 

en það sem Francesca erfði frá móður sinni var gullfalleg söngrödd.52 Francesca hlaut 

einnig tónlistarmenntun hjá föður sínum og tók sem dæmi þátt í frumsýningu á óperunni 

Euridice sem samin var af Jacopo Peri. Francesca starfaði hjá hirðinni bæði sem söngkona 

og tónskáld. Hún samdi sönglög en Francesca var líka fyrsta kventónskáld sögunnar sem 

gaf út óperu. Það var óperan La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina sem á íslensku 

þýðist sem „Frelsun Ruggiero frá eyjunni Alcina.“ Árið 1620 var Francesca orðin 

hæstlaunaði tónlistarmaðurinn við Medici hirðina. Af því má draga að Francesca hafi verið 

metin að verðleikum fyrir störf sín.53  

Annað mikilvægt kventónskáld frá sautjándu öld er Barbara Strozzi. Um miðja 

sautjándu öld var Barbara orðin eitt afkastamesta tónskáld einsöngskantata,  en ítarlega 

verður fjallað um hana og tónsmíðar hennar í næsta kafla. 

                                                
47 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 181. 
48 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 323. 
49 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 579. 
50 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 323. 
51 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 181. 
52 Beer, Sounds and Sweet Airs, 12. 
53 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 181. 
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Barbara Strozzi  

Árið 1619 fæddist stúlka í Feneyjum og fékk nafnið Barbara Valle. Móðir hennar Isabella 

Griega, var húsþerna manns að nafni Giulio Strozzi.54 Barbara átti síðar meir eftir að verða 

ættleidd af Giulio Strozzi og þar með fá eftirnafn hans, Strozzi. Sögusagnir segja að Giulio 

hafi í raun verið líffræðilegur faðir Barböru en ekki er það vitað fyir víst.55 

Yfirstéttarmaðurinn Giulio Strozzi var rithöfundur og ljóðskáld með 

lögfræðimenntun sem bjó stærstan hluta lífs síns í Feneyjum. Giulio samdi einnig leikrit en 

var líklegast þekktastur fyrir að semja texta fyrir óperur. Hin nýja tónlistargrein, ópera, var 

að ryðja sér til rúms í Feneyjum á þessum tíma og því mikil eftirspurn eftir færum 

textahöfundum. Giulio tók virkan þátt í menningarlífi Feneyja og var meðlimur í félaginu 

Accademia degli Incogniti sem á íslensku þýðir „Akademía hinna nafnlausu“.56 Þetta félag 

var skipað listamönnum og fræðimönnum sem allir voru miklir áhrifavaldar í menningarlífi 

Feneyja á þessum tíma.57  

Þegar Barbara var tólf ára gömul voru tónlistarhæfileikar hennar farnir að koma 

greinilega í ljós, og þá sér í lagi sönghæfileikar hennar. Faðir hennar var mjög 

metnaðarfullur fyrir hennar hönd og kom því í kring að Barbara fengi einkakennslu í 

tónsmíðum hjá Francesco Cavalli.58 Francesco var, eins og áður hefur komið fram, eitt 

helsta óperutónskáld þessa tíma, en hann samdi samtals fjörutíu og eina óperu yfir ævina.59  

Þegar Barbara var um fimmtán ára gömul stofnaði faðir hennar félag að miklu leyti 

í þeim tilgangi að koma henni og tónlist hennar á framfæri.60 Félagið kallaðist Accademia 

degli Unisoni en á þessum tíma voru svokallaðar „akademíur“ hálfgerðir klúbbar þar sem 

menn komu saman og ræddu málefni líðandi stundar. Í þessum nýstofnaða klúbbi hittust 

faðir Barböru og aðrir áhugamenn um tónlist, á heimili föður hennar, og rökræddu ýmis 

málefni auk þess að hlýða á tónlistarflutning. Á þessum fundum flutti Barbara reglulega 

ýmis tónverk, þar á meðal tónverk eftir sig sjálfa, en hún bæði söng og lék undir hjá sjálfri 

                                                
54 Leopold, „Singen ist besser als Weinen,“ 13-22. 
55 Beer, Sounds and Sweet Airs, 53-87. 
56 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 607-609. 
57 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 60-62. 
58 Beer, Sounds and Sweet Airs, 53-87. 
59 Rubin, „Barbara Strozzi’s Feminine Influence on the Cantata in 17th-Century Venice,“ 187-201. 
60 Jackson, „Musical Women of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,“ 97-144. 
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sér á ýmist lútu eða bassalútu.61 Tónskáldið Nicoló Fontei tileinkaði Barböru tvö söfn af 

einsöngslögum eftir sig, en faðir Barböru hafði samið flesta textana í þessu safni 

einsöngslaga. Barbara flutti einnig lög úr þessu safni á einkasamkomum á vegum föður 

síns.62 

Aðeins sautján ára að aldri hafði Barbara verið kölluð „virtuoissima cantatrice“ sem 

gæti útlagst á íslensku sem ,,söngsnillingurinn mesti“. Áhugavert er að Barbara söng aldrei 

á óperusviði né reyndi sjálf fyrir sér í því að semja óperur þrátt fyrir tengsl sín við eitt 

helsta óperutónskáld tímabilsins, Francesco Cavalli, auk þess að eiga föður sem sérhæfði 

sig í textaskrifum fyrir óperur. Hún hafði þrátt fyrir það greinilega söngtæknina og 

tónlistarhæfileikana sem til þurfti til að skara fram úr á því sviði.63 

Barbara giftist aldrei, en hún eignaðist þó samtals fjögur börn. Líklegt þykir að 

faðir barnanna hafi verið maður að nafni Giovanni Paolo Vidman, hástéttamaður frá 

Feneyjum, en hann var vinur Giulio Strozzi, föður Barböru.64 Samkvæmt bréfi sem skrifað 

var eftir daga Barböru kom fram að henni hefði verið nauðgað af Vidman, en ekki er vitað 

hver skrifaði bréfið.  Óvíst er hvort Barbara hafi sjálf valið að vera með þessum manni eða 

ekki, en Vidman var þó sjálfur giftur annarri konu. Mögulegt er að Barbara hafi verið 

hjákona hans til margra ára þar sem heimildir segja að Barbara hafi eignast með honum 

fyrstu þrjú börn sín og mögulega sitt fjórða barn líka. Fyrsta barnið eignaðist hún árið 

1641, tuttugu og tveggja ára gömul, en það var strákur sem fékk nafnið Giulio Strozzi í 

höfuðið á föður Barböru. Árið 1642 eignaðist hún dóttur sem fékk nafnið Isabella í höfuðið 

á móður Barböru. Hún eigaðist aðra stúlku árið 1644 sem fékk nafnið Laura. Árið 1651 

eignaðist hún annan son sem fékk nafnið Massimo.65  

Í kafla um Barböru Strozzi úr bókinni Sounds and Sweet Airs kemur fram að í 

Feneyjum á þessum tíma hafi tíðkast að hástéttarmenn veldu sér hjákonur og ættu í 

langvarandi ástarsambandi við þær þrátt fyrir að eiga sjálfir eiginkonur. Á fimmta áratug 

sautjándu aldar voru menn sem áttu í slíkum samböndum hvattir til að finna eiginmenn 

fyrir hjákonur sínar eða axla ábyrgð og „bjarga“ konunum sem þeir áttu í ástarsambandi 

við með því að giftast þeim sjálfir. Ef konur sem áttu í samböndum af þessum toga gátu 

ekki framfleytt sér sjálfar gripu stjórnvöld inn í. Vidman gerði hvorugt og komst upp með 

                                                
61 Beer, Sounds and Sweet Airs, 53-87. 
62 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 606-607. 
63 Rubin, „Barbara Strozzi’s Feminine Influence on the Cantata in 17th-Century Venice,“ 187-201. 
64 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 606-607. 
65 Beer, Sounds and Sweet Airs, 59-61. 
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það þar sem Barbara kom úr efnaðri fjölskyldu og var ekki talin vera byrði á samfélaginu. 

Kaldur raunveruleiki Barböru og kvenna í hennar stöðu var því að vera einstætt foreldri.66  

Árið 1644 gaf Barbara út sitt fyrsta safn tónsmíða, opus 1. Það var flokkur 

madrígala fyrir tvær til fimm raddir.67 Faðir Barböru skrifaði textann fyrir þetta fyrsta safn 

tónverka sem hún gaf út sem og í næstu tónverkum Barböru sem á eftir fylgdu. Þetta gerði 

hann í þeirri von um að með því að setja sitt nafn, ásamt hennar, á tónsmíðarnar yrðu þær 

eftirsóknarverðari við útgáfu vegna þess að hann var „karlmaður“.68  

Fyrsta tilraun Barböru til að koma sér á framfæri sem tónskáld gekk ekki nógu vel. 

Ef minnst var á hana eftir að hún gaf út fyrsta safn sitt af tónsmíðum var það söngur hennar 

sem minnst var á, ekki tónsmíðarnar. Jafnvel þegar minnst var á söng hennar var það 

aðallega fegurð Barböru sem var lofuð, frekar en röddin, þótt ótrúlegt megi virðast. Því dró 

Barbara sig til hlés um tíma sem tónskáld.69 

Það var ekki fyrr en árið 1651, sjö árum eftir fyrstu útgáfuna, að tónskáldið Barbara 

Strozzi sneri aftur. Hún gaf samtals út sjö bindi af tónsmíðum á árabilinu 1651 til 1664.70 

Af þessum sjö bindum voru fyrstu þrjú samin við texta eftir föður hennar, en hann lést árið 

1652.71 Textarnir sem Barbara notaðist við í verkunum sem á eftir fylgdu voru flestir 

samdir sérstaklega fyrir hana eða með hana í huga.72 Barbara notaðist mikið við texta þar 

sem umfjöllunarefnið var ást og sorg.73 

Verkin samdi Barbara flest fyrir einsöngsrödd og kröfðust þau meiri tæknilegrar 

kunnáttu frá flytjanda heldur en fyrri tónsmíðar hennar.74 Verkin sjálf urðu dramatískari en 

fyrri verk hennar og Barbara öðlaðist meira sjálfstraust sem tónskáld.75  

Samtals gaf Barbara út yfir hundrað einsöngsverk á ævi sinni. Hún lést árið 1677, 

fimmtíu og átta ára gömul.76 Áhugavert er að nær öll tónverk Barböru sem vitað er um 

voru gefin út á meðan hún var á lífi, en í Feneyjum á þessum tíma voru tónskáld hvött til 

                                                
66 Beer, Sounds and Sweet Airs, 59-61. 
67 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 60-62. 
68 Rubin, „Barbara Strozzi’s Feminine Influence on the Cantata in 17th-Century Venice,“ 187-201. 
69 Beer, Sounds and Sweet Airs, 65. 
70 Ibid. 
71 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 607-609. 
72 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 60-62. 
73 Rubin, „Barbara Strozzi’s Feminine Influence on the Cantata in 17th-Century Venice,“ 187-201. 
74 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 60-62. 
75 Beer, Sounds and Sweet Airs, 65. 
76 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 606-607. 
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þess að gefa út aríu- og kantötusöfn til nota fyrir almenning.77 Því má segja að Barbara hafi 

verið eitt afkastamesta tónskáld veraldlegrar kammertónlistar á sautjándu öld.78  

 

Yfirlit tónverka eftir Barböru Strozzi 

Opus Heiti verka Þýðing Ártal 

1 Il primo libro de madrigali, 2-5vv, 

bc 

Fyrsta madrígalabókin fyrir 2-

5 raddir og fylgibassa 

1644 

2 Cantate, ariette e duetti, 1-2vv, bc Kantötur, aríettur og dúettar 

fyrir 1-2 raddir og fylgibassa 

1651 

3 Cantate e ariette, 1-3vv, bc Kantötur og stuttar aríur fyrir 

1-3 raddir og fylgibassa 

1654 

4 -Hefur ekki varðveist- Ekki 

vitað. 

5 Sacri musicali affetti, libro I Heilög músíkölsk geðhrif, 

fyrsta bók. 

1655 

6 Ariette a voce sola Stuttar einsöngs aríur 1657 

7 Diporti di Euterpe, overo Cantate 

e ariette a voce sola 

Yndi Euterpe, eða einsöngs-

kantötur og aríettur  

1659 

8 Arie a voce sola Einsöngsaríur 1664 

Upplýsingar í töflunni eru fengnar úr The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians.79 

Tár mín – greining 
Lagrime mie úr Diporti di Euterpe, Op. 7 

Kantata fyrir sópran og fylgibassa. 

Á 17. öld var kantata söngverk oftast samið fyrir einsöngsrödd og fylgibassa.80 Þetta var 

eitt vinsælasta form söngtónlistar á þessu tímabili. 81  Flest verka Barböru eru einmitt 

                                                
77 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 61. 
78 Rosand, „Barbara Strozzi,“ 60. 
79 Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 606-607. 
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kantötur, samdar fyrir einsöngsrödd og fylgibassa.82 Síðar meir þróaðist kantatan út í að 

vera verk fyrir einsöngvara, kór og hljómsveit.83 

Kantatan „Lagrime mie“ er kaflaskipt verk þar sem skiptast á kaflar í mismunandi 

tónlistarstílum. Það eru söngles, arioso og aríur. 

Textinn í þessari kantötu er talinn vera eftir faðir Barböru, Giulio Strozzi.84 Nafn 

kantötunnar, „Lagrime mie,“ þýðir „Tár mín.“ Þar talar í fyrstu persónu maður sem er í 

ástarsorg. Ástin hans, Lidia, er fangelsuð af föður sínum útaf honum. Hann er svo kvalinn 

af sorg að hann hefur tapað öllum tárum sínum og getur ekki einu sinni grátið til þess eins 

að reyna að lina sársaukann. Hann vill frekar deyja en að lifa í slíkum sársauka. 

Þrátt fyrir að ljóðið sé samið út frá sjónarhorni karlmanns er tónverkið samið fyrir 

sópranrödd, en í gegnum tíðina hefur oft tíðkast að kvenraddir syngi ljóð sem samin eru 

með karlmann í fyrstu persónu frásagnar. Flest verka Barböru eru samin fyrir sópran rödd. 

Fyrstu línur ljóðsins auk íslenskrar þýðingar: 

Ítalska: Íslenska: 

Lagrime mie, 

á che vi trattenete, 

Perché non isfogate il fier’ dolore, 

Che mi toglie ‘l respiro e opprime il 
core? 

Tár mín, 

hví fallið þið ekki? 

Hví leyfið þið ekki sársaukanum að flæða 

(Sársaukanum) sem stoppar andardrátt minn 
og þjakar hjarta mitt? 
 

Þessi fyrsti partur verksins er svokallað lamento eða sorgarljóð. Það sem er einkennandi 

fyrir lamento er fallandi lína í til dæmis laglínu eða bassa. Hér hefst verkið á langri fallandi 

línu í laglínunni á meðan fylgibassinn heldur einni langri nótu, eins og sést á mynd númer 

eitt. Þessi langa fallandi lína er skrifuð við aðeins eitt orð, „lagrime“ sem þýðir „tár“ og því 

má ætla að laglínan eigi að tákna tárin eða sorgina sem textinn gefur í skyn. Fyrsti kaflinn 

er skrifaður í fjórskiptum takti. Þegar hlustað er á verkið má enn þann dag í dag greina 

þessa sorg sem tónskáldið er að tjá með fallandi línu tónanna.  

 

                                                                                                                                              
80 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 580. 
81 Kim, „A Singer’s Guide to Performing Two Baroque Cantatas: Barbara Strozzi’s L’Astratto, Op. 8, No. 4,“ 
10-20. 
82 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, 182. 
83 Ibid., 580. 
84 Burkholder og Palisca, „Barbara Strozzi: Lagrime mie, cantata,“ 442-451. 
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Áhersla er lögð á orðið „dolore“ sem þýðir „sársauki“ eða „þjáning“ og þar er 

einnig fallandi lína notuð sem táknar sorgina, en á þessum stað er fallandi línan mun styttri. 

  
 

Þar á eftir kemur fram í textanum „che mi toglie’l respiro“ sem þýðir „sem tekur 

burt andardrátt minn“ þar sem „respiro“ þýðir „andardráttur.“ Áhugavert er að skoða að 

Barbara setti áttundapartsþögn inn í miðju orðsins eins og til að sýna í tónmáli að 

sögumaður missir andann. 

 Eftir fyrsta kaflann breytist formið í samræmi við textann sem nú er orðinn frásögn 

um Lidiu, ást sögumannsins. Þessi kafli er í svokölluðum arioso stíl, en þar fléttast saman 

bæði söngles (it. recitativo) og hlutar sem líkjast meira aríu.85 

 

  

Á mynd númer tvö má sjá byrjunina á öðrum kafla sem heldur áfram í fjórskiptum 

takti. „Lidia, che tant’ adoro“ þýðir „Lidia, sem ég elska svo mikið.“ Breyting heyrist í 

laglínunni, sem verður bjartari og glaðlegri þegar sögumaður talar um ástina sína. Þessi 

laglína líkist meira arioso. 

 Einnig má sjá parta í þessum kafla sem líkjast mjög sönglesi (ít. recitativo). Mörg 

orð eru sett á sömu nótuna og því líkist það meira talmáli. Dæmi um þetta má sjá á mynd 

númer þrjú. 

                                                
85 Burkholder og Palisca, „Barbara Strozzi: Lagrime mie, cantata,“ 442-451. 

Mynd 1: Lagrime Mie eftir Barböru Strozzi 

Mynd 2: Lagrime Mie eftir Barböru Strozzi 
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Í þriðja kafla verksins breytist formið aftur í lamento og breytist hér í þrískiptan 

takt.  Þar hefst löng fallandi lína í bassanum sem nær samtals yfir níu takta með eina langa 

nótu í hverjum takti. Laglínan skartar á sama tíma annarri fallandi línu á tímabili. Eftir 

þessa níu takta tekur aftur við fallandi lína í bassanum. Þar næst hljóða aftur „tárin“ sem 

heyrðust í upphafi verksins. 

 Næst hefst kafli sem er í aríu stíl. Kaflinn nær yfir sextán takta og eitt erindi úr 

textanum. Þessi kafli er síðan endurtekinn fyrir næsta erindi textans. Á eftir aríunni kemur 

níu takta adagio áður en síðasti kafli verksins hefst. Síðasti kaflinn er í lamento stíl með 

fallandi fjögurra takta línu í bassanum með eina nótu í hverjum takti eins og sést á mynd 

númer fjögur. Þessi lína í bassanum er endurtekin nokkrum sinnum.  

 

 

 

Textinn við þessar síðustu línur ljóðsins er eftirfarandi: 

Ítalska: Íslenska: 

Se dunqu’é vero, o Dio, 

Che sol del pianto mio, 

Il rio destino ha sete, 

Ef það er satt, ó Guð, 

að aðeins í tár mín, 

þyrsti örlögin, 
 

Textinn við fyrstu línu ljóðsins: 

Lagrime mie,  

á che vi trattenete? 
Tár mín,  

hví fallið þið ekki? 
 

Síðustu línur ljóðsins gefa sterklega til kynna að endurtaka skuli fyrstu línu ljóðsins þar 

sem hún rímar við síðustu línuna. Auk þess passar upphafssetning ljóðsins einstaklega vel 

Mynd 3: Lagrime Mie eftir Barböru Strozzi 

Mynd 4: Lagrime Mie eftir Barböru Strozzi 
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við síðasta erindið til að loka laginu. Mismunandi er eftir upptökum hvort fyrsti kafli 

verksins sé endurtekinn í heild sinni, eða styttri millikaflinn í verkinu þar sem „tárunum“ 

bregður fyrir er notaður til að enda verkið. 
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Lokaorð 

Ljóst er að konur spiluðu ekki stóran þátt í tónlistarlífi Ítalíu á þessum tíma. En þó eru til 

dæmi frá þessu tímabili um konur sem náðu langt á tónlistarferli sínum. Konur á Ítalíu 

fengu fleiri tækifæri en konur í nágrannalöndunum einna helst vegna nýju 

tónlistargreinarinnar sem þar varð til, óperu.  

Í gegnum tíðina hefur eitt af megin viðfangsefnum tónlistar verið margslungnar 

tilfinningar mannsins. Hægt er að leggja áherslu á ákveðnar tilfinningar með laglínum 

þannig að tilfinningin skíni í gegnum tónlistina. Textar eða ljóð í tónverkum geta spilað 

stórt hlutverk í því að gera laglínurnar áhrifameiri fyrir hlustendur og tilfinningarnar 

auðskiljanlegri. 

Barbara Strozzi var meistari í að gera nákvæmlega þetta. Hún sýndi snilli sína með 

því að tjá hinar ýmsu tilfinningar í gegnum tónmál og gerði tilfinningu textans ennþá 

skýrari með tónum sínum. Barbara Strozzi var ein þeirra kvenna sem náðu langt í tónlist á 

sautjándu öld. Hún var bæði söngkona og tónskáld og er einna helst þekkt fyrir kantötur 

sínar. Kantatan var ný tónlistargrein á þessum tíma og var Barbara eitt afkastamesta 

tónskáld slíkra verka um miðbik sautjándu aldar. Barbara kom eingöngu fram sem 

söngkona í einkasamkvæmum þrátt fyrir að ný tækifæri hefðu myndast fyrir konur á 

fjölum óperuhúsanna. Af hverju ætli það hafi verið? Hugsanlega var það vegna 

félagslegrar stöðu hennar, en Barbara var úr efnaðri fjölskyldu og það þótti ekki sæma 

hástéttakonum að starfa opinberlega sem söngkonur, þó vissulega þótti flott að þær sýndu 

hæfileika í tónlist. Önnur möguleg skýring væri sú að Barbara hafi ekki viljað, eða hafi 

þótt erfitt, að starfa opinberlega sem söngkona þar sem hún var einstæð móðir og hún hafi 

þá heldur viljað helga sig tónsmíðunum og útgáfu þeirra til að vinna fyrir sér.  

Áhugavert er að flest tónverk Barböru voru gefin út á meðan hún var á lífi. Giulio 

Strozzi, faðir Barböru, var áhrifamaður í menningarlífi Feneyja og hafði mikinn metnað 

fyrir hönd dóttur sinnar, en það hefur líklegast spilað stóran þátt í því hve langt Barbara 

náði í tónlist. Flest tónverkin hennar eru þó gefin út eftir að faðir hennar lést og því líklegt 

að hún hafi þurft að vinna fyrir sér með tónsmíðum sínum sem einstæð móðir.  

Ef litið er til kventónskáldanna Clöru Schumann og Fanny Mendelssohn sem báðar 

voru uppi á nítjándu öld má sjá að staða kvenna í tónlistarheiminum hafði ekki mikið 



 

 

breyst frá tíma Barböru. En frá nítjándu öld fram til dagsins í dag hafa breytingar hvað 

þetta varðar séð dagsins ljós. Konur eru orðnar áberandi í tónlistarlífi á flestum stöðum í 

heiminum.  
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