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Útdráttur 

Í listformi óperunnar er ekki óalgengt að söngvarar bregði sér í hlutverk af gagnstæðu kyni. 

Ástæður fyrir þessari hefð eru margar og flóknar en ein skýring er sú að sum þessara 

hlutverka voru samin fyrir geldinga (ít. castrati). Geldingahefðin varð til á Ítalíu á 16. öld 

og lagðist af á 19. öld. Ungir drengir gengust undir aðgerð fyrir kynþroska til þess að halda 

í sópranrödd fram á fullorðinsár. Margradda kirkjutónlist kallaði á háar raddir í kórum en 

þar sem konur máttu ekki syngja í kirkjum þurfti að þjálfa drengi og karlmenn til þess að 

syngja efstu raddirnar. Geldingar tryggðu stöðuga mönnun í kórunum, en falsettusöngvarar 

störfuðu áfram samhliða geldingum í kirkjukórum. Geldingar urðu ráðandi á óperusviðinu í 

Evrópu á 18. öld þegar ítalska óperuformið opera seria náði mikilli útbreiðslu innan 

álfunnar. Í dag eru það oftast mezzo-sópranar eða kontratenórar (falsettusöngvarar) sem 

flytja þau verk sem samin voru fyrir geldinga. Sum hlutverk hafa einnig verið tónflutt niður 

um áttund fyrir tenórraddir. Lítið er vitað um aðgerðina, enda var hún ólögleg og enginn 

viðurkenndi opinberlega að framkvæma hana. Með því að fjarlægja eistu fyrir 

kynþroskaaldur og skerða testósterónframleiðslu líkamans urðu ekki sömu breytingar á 

barkakýli og raddböndum og hjá karlmönnum með eðlilega hormónastarfsemi. Hljómrými 

raddarinnar (e. vocal tract) stækkaði fyrir tilstilli vaxtarhormóna sem leiddi til hljómmikillar 

raddar. Þeir fengu mikla þjálfun í söngtækni, hljómborðsleik, tónfræðum og tónsmíðum og 

voru afbragðs tónlistarmenn upp til hópa. Margir þeirra lifðu stjörnulífi og nutu mikillar 

hylli. Farinelli var einn af dáðustu geldingum 18. aldar og bar hann af vegna hæfileika sinna 

á óperusviðinu. 

 

 

  



 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur	..........................................................................................................................................	1	

Geldingar	(Castrati)	.......................................................................................................................	2	

Hverjir	voru	valdir	til	þess	að	gangast	undir	aðgerð	og	af	hverju?	.....................................	4	

Aðgerðin	og	afleiðingar	á	líkama	þess	sem	gekkst	undir	hana.	...........................................	5	

Hvernig	var	litið	á	kynferði	og	líkama	geldinga?	Hvert	var	þeirra	kyngervi?	.................	7	

Rödd	geldinga	...................................................................................................................................	8	

Bel	canto	söngtækni	.........................................................................................................................	10	

Óperan	á	Ítalíu	..............................................................................................................................	11	

Farinelli	...........................................................................................................................................	12	

Flutningur	á	tónlist	sem	samin	var	fyrir	geldinga	...........................................................	14	

Lokaorð	............................................................................................................................................	15	

Heimildaskrá	.................................................................................................................................	16	

 

	



 

 1 

Inngangur  

Þegar ég fór fyrst að kynna mér listform óperunnar og æfa klassískan söng áttaði ég mig á 

því að líklegast væri ég mezzo-sópran. Ég fór að leita mér verkefna og oftar en ekki þurfti 

ég að leika strák. Þetta vakti furðu mína. Ég hafði ekki kynnst því í leikhúsi að það væri svo 

algengt að leikarar léku hlutverk af gagnstæðu kyni, nema þá kannski í gríni, en í listformi 

óperunnar þekkist það vel að konur túlki karlhlutverk. Ástæður fyrir þessari hefð eru margar 

og flóknar. Ein ástæða er sú að sum þessara hlutverka voru samin fyrir karla með sópranrödd, 

þ.e. geldinga (ít. castrati), eins og til dæmis Orfeus í Orfeus og Evridís eftir Gluck (1764), 

Serse í Serse (Xerxes) eftir Handel (1738) og Sesto í La clemenza di Tito eftir Mozart (1791). 

Geldingahefðin varð til á Ítalíu á 16. öld og lagðist af á 19. öld. Ungir drengir gengust undir 

aðgerð fyrir kynþroska til þess að halda í háa rödd fram á fullorðinsár. Í seinni tíð hafa konur 

tekið að sér hlutverkin sem samin voru fyrir geldinga en sum hlutverk hafa verið lækkuð um 

áttund fyrir karlaraddir. Undanfarna áratugi hefur einnig færst í aukana að kontratenórar, þ.e. 

karlkyns söngvarar sem syngja í falsettu, taki að sér hlutverk sem samin voru fyrir geldinga.  

Jafnframt þekktist það, bæði á tímum geldinga og síðar, að hlutverk voru samin fyrir 

söngvara af öðru kyni en persónan sem átti að túlka (ít. travesti), en geldingar sungu bæði 

hlutverk kvenna og karla. Til dæmis var Evridís í Orfeus eftir Monteverdi (1607) samin fyrir 

gelding en travesti á meðan hlutverk Orfeusar var samið fyrir tenór eða háan baritón. 

Karlkyns hlutverk samin fyrir kvenkyns söngvara kallast buxnahlutverk, eins og til dæmis 

Cherubino í Brúðkaupi Fígarós eftir Mozart (1786), Hans í Hans og Grétu eftir 

Humperdinck (1893) eða Octavian í Der Rosenkavalier eftir Strauss (1911). Buxnahlutverk 

eru oftast drengir eða ungir karlmenn túlkaðir af mezzo-sópran eða alt söngkonu og flest 

vinsælustu buxnahlutverkin eru frá 18. til 20. öld.  

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara spurningum sem hafa vaknað hjá mér um 

uppruna geldingahefðarinnar. Hvað varð til þess að þessi hefð skapaðist, að drengir væru 

geldir fyrir kynþroska til þess að halda í háa rödd? Hvernig fór aðgerðin fram? Hvaða hættur 

hafði þetta í för með sér fyrir drengina? Hvernig hljómaði rödd geldinga og hvers konar 

óperuhlutverk voru samin fyrir þeirra raddgerð? Ýmsar siðferðislegar spurningar munu 

vakna og mun ég leitast við að svara þeim. 
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Geldingar (Castrati) 

Uppruna þeirrar hefðar að gelda drengi fyrir kynþroska til þess að þeir héldu hárri rödd sinni 

má rekja til kaþólsku kirkjunnar á Ítalíuskaga. Frá því um miðja 16. öld og fram á síðari 

hluta 19. aldar var fjöldi ítalskra drengja geldur til þess að búa til karl-sóprana. Þetta var nær 

eingöngu stundað á Ítalíu og hefur verið tengt við ítalska tónlist frá þessu tímabili.1 Engar 

heimildir virðast vera til um castrati söngvara í Vestur-Evrópu frá því fyrir 1550, en það 

hafði tíðkast í öðrum samfélögum um aldir að vana drengi og karlmenn í ýmsum tilgangi. 

Oft var það refsing fyrir glæp eða í trúarlegum tilgangi en í Austurlöndum nær og fjær gættu 

geldingar kvennabúra svo dæmi sé tekið.2  

Margradda kirkjutónlist kallaði á að í kórunum væru háar raddir auk lægri radda sem 

sungnar voru af fullvaxta karlmönnum, þ.e. tenór og bassa. Konur máttu ekki syngja í 

kaþólskum kirkjum vegna orða Páls postula, mulier taceat in ecclesia – „skulu konur þegja 

á safnaðarsamkomum því að þeim er ekki leyft að tala heldur skulu þær hlýða eins og líka 

lögmálið býður“ (Fyrra Korintubréf, 14:34). Því voru drengir og karlmenn sem gátu sungið 

í falsettu (það sem kallað er kontratenórar í dag) látnir syngja hæstu raddirnar í kórnum. 

Flestir falsettusöngvarar sem störfuðu í ítölskum kirkjum komu frá Spáni.3 Drengjaraddirnar 

breyttust fljótt svo stöðugt þurfti að þjálfa nýja söngvara og raddir þeirra voru ekki jafn 

kraftmiklar og geldinga. Það þróaðist svo út í það að geldingar voru starfandi í flestum kórum 

á Ítalíu.4 Oft sungu falsettusöngvarar alt raddir í kórnum og geldingar sópraninn.5 

Það skýtur skökku við að kirkjan hafi skipað svo stóran sess í þessari þróun, því að á 

sama tíma bönnuðu kirkjulög limlestingar nema í læknisfræðilegum tilgangi þegar ekki væri 

unnt að bjarga lífi á annan hátt.6 Þó voru undantekningar gerðar og voru limlestingar leyfðar 

sem refsingar við glæpum. Þá var litið á geldingu sem svívirðilegustu refsinguna og var hún 

leyfð í ákveðnum tilvikum, en þó þurfti alltaf samþykki biskups. Þá höfðu geldir prestar 

verið bannaðir innan kaþólsku kirkjunnar frá fyrsta kirkjuþinginu í Níkeu árið 325. Því er 

erfitt að útskýra af hverju þetta var leyft í þeim tilgangi að búa til tónlistarmenn. 7 

Samtímamenn voru ekki allir á sama máli hvort þetta væri löglegt eða siðlegt. Benedikt páfi 

 
1  John Rosselli, „The Castrati as a Professional Group and a Social Phenomenon, 1550-1850“, Acta 
Musicologica 60, tbl. 2 (1988): 147. 
2 J. S. Jenkins, „The Voice of the Castrato“, The Lancet 351, tbl. 9119 (1998): 1877. 
3 Jenkins, 1878. 
4 Epameinondas A. Koutsiaris o.fl., „Castrati singers: surgery for religion and art“, Italian Journal of Anatomy 
and Embryology 119, tbl. 2 (2014): 106. 
5 Anthony Milner, „The Sacred Capons“, The Musical Times 114, tbl. 1561 (1973): 250. 
6 Martha Feldman, The Castrato: Reflections on Natures and Kinds (Oakland: University of California Press, 
2016), xiii; Milner, „The Sacred Capons“, 251. 
7 Milner, „The Sacred Capons“, 251. 
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XIV skrifaði m.a. á 18. öld að það væri ólöglegt að gelda menn án glæps. Í sömu ritgerð (De 

diocesana Synodo, 1783) réttlætir hann veru geldinga innan kirkjunnar með þeim rökum að 

þar hafi skapast sú hefð að flytja tónlist sem erfitt eða ómögulegt væri að flytja án geldinga, 

fólk hefði vanist röddum þeirra í guðsþjónustum. Hann ráðlagði ekki að reka geldinga úr 

kórum kirkjunnar, heldur lagði hann til að biskupar gættu þess að straumar leikhússins 

(óperunnar) smituðust ekki inn í kirkjuna og að þeir söngvarar sem störfuðu innan kirkjunnar 

færu ekki á svið utan hennar.8 

Fyrstu heimildir um geldingasöngvara í Róm eru frá 1553. Ekki löngu síðar (1574) er 

vitað um ítalska geldinga sem störfuðu í hirðkapellunni í München í Þýskalandi og þeim 

fjölgaði mjög hratt á Ítalíu eftir miðja 16. öld.9  Margar heimildir nefna geldinga í kór 

Sixtínsku kapellunnar á árunum 1565–98 en fyrsta afgerandi heimildin um þá innan þeirrar 

stofnunar er dagbókarfærsla frá 22. apríl 1599, þegar tveir prestar voru ráðnir, en þeir voru 

báðir geldingar. Tíu árum fyrr (1589) gaf Sixtus páfi V út páfabréf þar sem m.a. voru taldir 

upp söngvarar í kór Júlíusarkapellunnar í Péturskirkjunni í Róm, sem tónskáldið Palestrina 

stjórnaði. Þar var gert ráð fyrir fjórum geldingum í sópranrödd, ef nógu hæfileikaríkir 

geldingasöngvarar fyndust, annars sex drengjasóprönum. Páfabréfið frá 1589 gerði einnig 

ráð fyrir 12 altarisdrengjum sem áttu að læra tónlist og málfræði og voru framtíðar 

geldingasöngvarar oft valdir úr þeim hópi.10 

Á 18. öld voru geldingar orðnir ráðandi á óperusviðinu um mestalla Vestur-Evrópu.11 

Þeir náðu þó aldrei miklum vinsældum í Frakklandi, þar voru háir tenórar (haute-contre) 

vinsælastir.12 Geldingar voru fjölbreyttur hópur, allt frá háum sóprönum niður í alta og höfðu 

mismunandi raddblæ. Þeir sem sýndu hæfileika fengu mikla þjálfun í söngtækni og öndun 

og höfðu því flestir sterka rödd, en líkamlegt atgervi þeirra hjálpaði þar einnig til. Þá vantaði 

ýmis kyneinkenni karlmanna, þeim óx ekki skegg, líkamshárvöxtur líktist frekar hárvexti 

kvenna og það sama á við um fitudreifingu. Þeir voru afbragðs tónlistarmenn upp til hópa, 

meira en bara tónlistarflytjendur, fengu þjálfun í tölusettum bassa, blaðlestri, hljómborðsleik, 

raddspuna og auk þess tónsmíðum og kontrapunkti. Um helmingur geldinga á 17. og 18. öld 

var einnig þekktur sem tónskáld. Þeir lögðu flestir áherslu á tónsmíðar fyrir raddir. 13 

Aðgerðin var oftast gerð á aldrinum sjö til níu ára. Þeir sem báru af urðu farsælir á sviði 

 
8 Milner, 252. 
9 Rosselli, „The Castrati as a Professional Group and a Social Phenomenon, 1550-1850“, 146. 
10 Milner, „The Sacred Capons“, 250–51. 
11 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1877. 
12 Laura DeMarco, „The Fact of the Castrato and the Myth of the Countertenor“, The Musical Quarterly 86, 
tbl. 1 (2002): 176. 
13 Feldman, The Castrato, 5–6. 
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óperunnar en hinir störfuðu innan kirkjunnar. Flestir fengu atvinnutækifæri, en þeir sem náðu 

minnstum frama störfuðu í hefðbundnum kirkjukórum.14 Margir urðu tónlistarkennarar í 

kirkjum en fáir fengu engin atvinnutækifæri. Vinsælustu tónlistarkennarar á Ítalíu voru 

geldingar og sáu þeir um þjálfun og uppeldi næstu kynslóða geldinga og stundum einnig 

annarra söngvara.15 

Geldingum fækkaði mjög á óperusviðinu undir lok 18. aldar og í byrjun 19. aldar voru 

þeir jafnvel farnir að þykja gamaldags innan óperunnar. Geldingar störfuðu þó áfram innan 

kirkjunnar alla 19. öld og inn í 20. öldina.16 Til eru upptökur frá 1902 og 1904 af síðasta 

geldingnum sem starfaði innan kirkjunnar, í Sixtínsku kapellunni í Róm, Alessandro 

Moreschi (1858–1922). Þetta eru einu upptökur sem gerðar voru af rödd geldings og því 

mikilvæg heimild um þennan horfna heim. Geldingar voru bannaðir í Sixtínsku kapellunni 

árið 1903, en þeir sem voru þar fyrir máttu starfa þar áfram. Eftir 10. mars 1904 var Moreschi 

eini eftirlifandi geldingurinn innan kapellunnar þar til hann settist í helgan stein árið 1913.17 

Hverjir voru valdir til þess að gangast undir aðgerð og af hverju? 
Aðgerðin var álitin ákveðin fórn sem hafði bæði ávinning og áhættu í för með sér.18 Margir 

voru valdir til þess að gangast undir aðgerðina vegna þess að þeir höfðu sönghæfileika og 

þóttu efnilegir, en margar fjölskyldur freistuðu þess þá að láta gelda son í þeirri von að bæta 

afkomu þeirra. 19  Oft voru þetta yngri synir í efnaminni fjölskyldum sem áttu minni 

möguleika á að kvænast, en elsti sonur erfði föður sinn að öllu leyti til að tryggja að auður 

erfðist í beinan karllegg. Þannig var hægt að viðhalda eða auka auð fjölskyldunnar. Yngri 

synir fóru því oft í herþjónustu eða þjónustu kirkjunnar.20 Á 17. öld var efnahagskreppa á 

Ítalíu, drepsóttir og stríð geisuðu og margar fjölskyldur skorti viðurværi. Um þetta leyti var 

tíðni aðgerða í hápunkti. Þeir geldingar sem áttu farsælan starfsframa gátu klifið 

þjóðfélagsstigann og tilheyrt hærri stétt. Þeir urðu auðugir og þurftu að finna leiðir til þess 

að koma auðæfum sínum áfram eftir sinn dag, í þjóðfélagi þar sem auður erfðist í beinan 

karllegg. Þannig öfluðu þeir tekna fyrir fjölskylduna og tryggðu afkomu hennar í ljósi þess 

 
14 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1879. 
15 Feldman, The Castrato, 58–60. 
16 Naomi André, Voicing Gender: Castrati, Travesti, and the Second Woman in Early-Nineteenth-Century 
Italian Opera (Bloomington: Indiana University Press, 2006), 16; Milner, „The Sacred Capons“, 252. 
17 Feldman, The Castrato, 81; André, Voicing Gender, 18. 
18 Feldman, The Castrato, xii. 
19 Feldman, 5. 
20 Feldman, 45. 
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að þeir gátu ekki átt börn sjálfir. Þá var litið á geldingu eins og einlífi af trúarlegum ástæðum, 

hollusta við kirkjuna eða Guð.21 

Af þessu má ætla að flestir geldingar hafi komið úr lág- eða millistétt og að fæstir hafi 

verið frumburðir í sinni fjölskyldu. Þeir tilheyrðu þeim samfélagshópi sem annars endaði 

oftast í herþjónustu eða þjónustu kirkjunnar. Þeir náðu oft að bæta afkomu fjölskyldu sinnar. 

Aðgerðin og afleiðingar á líkama þess sem gekkst undir hana. 
Kynhormón leika lykilhlutverk í kynþroska unglinga og magn kynhormóna í líkamanum 

hefur m.a. áhrif á þroska ýmissa líffæra á kynþroskaskeiði. Öll kyn mynda karlhormón (e. 

androgen) en karlmenn í mun meira magni en konur. Karlhormón eru framleidd í eistum, 

eggjastokkum og í nýrnahettum og er framleiðslunni stýrt af stýrihormónum frá heiladingli. 

Testósterón er það karlhormón sem hefur mest áhrif og er það aðallega framleitt í eistum hjá 

karlmönnum.22 

Lítið er til um rannsóknir á hormónaviðtökum á raddböndum þótt það fari ekki á milli 

mála að kynhormón hafi áhrif á röddina. Sumar konur finna fyrir breytingu á röddinni tengt 

tíðahring og því hefur verið lýst að rödd kvenna breytist við gjöf karlhormóna. Einnig vitum 

við að rödd trans manna sem fara í gegnum kynleiðréttingarferli dýpkar við gjöf 

testósteróns. 23  Bæði kven- og karlhormónaviðtakar finnast í sýnum frá raddböndum. 24 

Vegna aukinnar seytingar á testósteróni á kynþroskaaldri stækkar barkakýli drengja og 

röddin dýpkar. Skjaldbrjóskið í barkakýlinu (e. thyroid cartilage) stækkar þrefalt meira hjá 

karlmönnum en konum, en skjaldbrjóskið myndar framhluta barkakýlisins og fremri hluti 

raddbandanna festist á það. Meðallengd raddbanda drengja fyrir kynþroska er 17,35 mm en 

28,92 mm eftir kynþroska (lenging sem nemur að meðaltali 63% af upphaflegri lengd). Hins 

vegar lengjast raddbönd stúlkna aðeins um 24% (úr 17,31 mm í 21,47 mm að meðaltali). 

Testósterón orsakar bjúg á raddböndunum og aukna æðamyndun sem veldur þykknun á 

þeim. Þessar breytingar auk lengingar raddbandanna valda því að rödd karlmanna dýpkar á 

þessu skeiði.25  

Vexti líkamans á kynþroskaaldri er stýrt m.a. af vaxtarhormónum og öðrum 

vaxtarþáttum hjá öllum kynjum. Þær breytingar valda stækkun á hljómrými raddarinnar (e. 

 
21 Feldman, 46–47. 
22 Austin King, Jon Ashby, og Charles Nelson, „Effects of Testosterone Replacement on a Male Professional 
Singer“, Journal of Voice 15, tbl. 4 (2001): 553–57. 
23 Ulrika Nygren o.fl., „Effects on Voice Fundamental Frequency and Satisfaction with Voice in Trans Men 
during Testosterone Treatment—A Longitudinal Study“, Journal of Voice 30, tbl. 6 (2016): 766.e30. 
24 Ch. Voelter o.fl., „Detection of hormone receptors in the human vocal fold“, European Archives of Oto-
Rhino-Laryngology 265, tbl. 10 (2008): 1239–44. 
25 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1877. 
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vocal tract) sem samanstendur af þeim líkamspörtum sem röddin hljómar í, magnast upp og 

berst þaðan áfram út úr líkamanum; koki, munnholi, andlitsbeinum og þar með kinn- og 

ennisholum. Einnig stækkar brjóstkassinn og saman hefur þetta áhrif á styrk, hljóm og 

fyllingu raddarinnar. 26  Ef skortur er á testósterónframleiðslu á kynþroskaskeiði verða 

karlmenn hávaxnir og útlimalangir vegna þess að vaxtalínur í beinum lokast seint eða ekki, 

og beinvöxtur heldur áfram fyrir áhrif vaxtarhormóna. Einnig verður vöðvamassi minni 

vegna skorts á testósteróni.27 Þeir fá síður breiðar axlir, húðin verður mjúk og þeim vex ekki 

skegg. Þeir fá síður skalla og líkamshárvöxtur er svipaður og hjá konum. Þeir hafa 

tilhneigingu til þess að vera í yfirþyngd og fitudreifing líkist fitudreifingu kvenna. Tónhæð 

talraddar verður svipuð og hjá konum.28  

Með því að fjarlægja eistu drengja fyrir kynþroskaaldur, og þar með minnka 

testósterónframleiðslu líkamans til muna, urðu ekki sömu breytingar á barkakýli og 

raddböndum eins og lýst er hér að ofan. En þar sem hljómrými raddarinnar og brjóstkassi 

stækkuðu óhindrað fyrir tilstilli vaxtarhormóna hljómaði rödd geldinga ekki eins og rödd 

drengja fyrir kynþroska. Auk þess fengu geldingar á Ítalíu mikla raddþjálfun og því hafa þeir 

haft hljómmikla og háa rödd, sem líklegast líkist engu sem við þekkjum í dag.29 

 Ekki eru til miklar upplýsingar um aðgerðina sem geldingar gengust undir þar sem 

lítið var skráð um hana og ákveðin dulúð eða jafnvel skömm fylgdi athöfninni. Aðgerðin var 

ólögleg og því var upplýsingum um hver framkvæmdi hana og hvaðan þeir komu haldið 

leyndum. Það voru framkvæmdar allt að 4000 aðgerðir á ári á 18. öld svo að líklega hafa 

ýmsir aðilar tekið að sér framkvæmdina, t.d. skurðlæknar, rakarar o.s.frv. Skurðlækningar 

eiga rætur að rekja til rakara á miðöldum. Þeir sem framkvæmdu aðgerðir fyrir miðja 16. öld 

voru iðulega rakarar en ekki menntaðir læknar.30 Flestar heimildir benda til þess að eistu 

drengja hafi verið fjarlægð. Einnig voru framkvæmdar aðgerðir þar sem klippt var á 

æðanæringu eistanna þannig að þau urðu fyrir drepi og visnuðu upp. Aðferðir til svæfingar 

voru frumstæðar, annars vegar að minnka blóðflæði upp til höfuðs með þrýstingi á 

hálsslagæðar þar til drengirnir misstu meðvitund, hins vegar ópíumgjöf. Dánartíðni var hærri 

meðal þeirra sem fengu ópíumsvæfingu svo fyrrnefnda aðferðin virðist frekar hafa verið 

 
26 Jenkins, 1877. 
27 King, Ashby, og Nelson, „Effects of Testosterone Replacement on a Male Professional Singer“. 
28 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1878. 
29 Jenkins, 1877. 
30 Paolo Santoni-Rugiu og Riccardo Mazzola, „Leonardo Fioravanti (1517-1588): A Barber-Surgeon Who 
Influenced the Development of Reconstructive Surgery“, Plastic and Reconstructive Surgery 99, tbl. 2 (1997): 
570–75. 
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notuð.31 Margir hafa eflaust látið lífið af völdum skurðsárasýkingar eða annarra alvarlegra 

fylgikvilla aðgerðarinnar. Ýmsar afsakanir voru notaðar til þess að útskýra tilvist einstakra 

geldinga, eins og sjúkdómar, slys eða áverkar á kynfæri.32 Þeir drengir sem fæddust með 

nárakviðslit gengust undir aðgerð til þess að laga það, oft þurfti að fjarlæga eista í aðgerðinni 

sömu megin og kviðslitið var. Kannski varð þessi þekking til fyrir tilviljun vegna þessara 

aðgerða, en nárakviðslit var ein af þekktum afsökunum fyrir tilvist geldinga.33 

 Enski tónlistarfræðingurinn Charles Burney ferðaðist um Ítalíu á síðari hluta 18. aldar 

og hann sagði að Ítalir skömmuðust sín það mikið fyrir að framleiða geldinga að enginn 

viðurkenndi að framkvæma aðgerðina. Hvert sem hann steig niður fæti og spurðist fyrir um 

aðgerðina var bent á aðra borg.34 

Hvernig var litið á kynferði og líkama geldinga? Hvert var þeirra kyngervi? 

Margir halda því fram að geldingar hafi fengið hlutverk elskenda og hetja í óperum vegna 

yfirnáttúrlegrar raddarinnar og tónlistarsnilli. Aðrir hafa þá skoðun að þeir hafi einnig skipað 

þann sess í samfélaginu, að þeir hafi átt elskendur og að það hafi þótt eðlilegt að þeir túlkuðu 

hetjur og ástfangna menn.35 Líklega hefur það verið einstaklingsbundið hjá geldingum hvort 

þeir höfðu kynlöngun eða getu til kynlífs, og farið eftir því á hvaða aldri aðgerðin var gerð 

og hvaða aðferð var notuð.36 Sixtus páfi V sagði í páfabréfi sínu, Cum frequenter (1587), að 

geldingar og aðrir karlmenn með skaða á æxlunarfærum mættu ekki giftast vegna þess að 

þeir gætu ekki fjölgað sér. Þeir gætu ekki myndað „ósvikinn sáðvökva“. Ekki af því að þeir 

hefðu ekki getu til að stunda kynlíf, en með árangurslausum tilraunum þeirra til fjölgunar og 

öðrum álíka athöfnum, syndguðu þeir og ollu hneykslan.37 Mögulega varð til sú félagslega 

skoðun að máttur raddarinnar kæmi í stað máttar sæðisins. Feldman tekur dæmi í bók sinni 

um ummæli samtímamanna geldinganna þar sem rödd þeirra er m.a. líkt við raddreður, e.k. 

 
31 Charles Ancillon, Eunuchism Display’d. Describing All the Different Sorts of Eunuchs (etc.) (London: E. 
Cural, 1718), 15–16. 
32 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1879. 
33 M. M. Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, Bulletin of the New York Academy of Medicine 59, 
tbl. 8 (1983): 746. 
34 Rosselli, „The Castrati as a Professional Group and a Social Phenomenon, 1550-1850“, 144; C. Burney og 
P.A. Scholes, An Eighteenth-century Musical Tour in France and Italy: Being Dr. Charles Burney’s Account 
of His Musical Experiences as it Appears in His Published Volume with which are Incorporated His Travel 
Experiences According to His Original Intention, Dr. Burney’s musical tours in Europe (Oxford University 
Press, 1959), 247; Feldman, The Castrato, 13. 
35 Roger Freitas, „The Eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato“, The Journal 
of Musicology 20, tbl. 2 (2003): 233. 
36 Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 749–54. 
37 Edward H. Nowlan, „Double Vasectomy and Marital Impotence“, Theological Studies 6, tbl. 3 (1945): 396–
98; Feldman, The Castrato, 48. 
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reðurtákn. Einnig skrifaði Gregorius Sayrus (1560–1602) að röddin væri dýrmætari en 

manndómur því það væri röddin og skynsemin sem aðskildi menn frá dýrum, og því væri 

nauðsynlegt að bæla manndóminn til þess að skreyta röddina.38 

  Til eru margar ástarsögur af geldingum, bæði með konum og körlum. Reyndar virðast 

viðhof til samkynja ástarsambanda á Ítalíuskaga á tímum geldinga hafa verið önnur en við 

höfum mátt kynnast undanfarna áratugi og aldir. Litið var á kynhneigð sem breytilegt 

fyrirbæri sem breyttist eftir því hvar á lífsleiðinni fólk var statt. Samkynja ástarsambönd 

ungra manna þóttu eðlileg á meðan þeir væru að fóta sig, en svo tæki við fjölskyldulíf og 

gagnkynja hjónabönd.39 

  Vitað er um þrjá geldinga sem kvæntust. Tónlistarfræðingurinn Martha Feldman fjallar 

um sögu þeirra í bók sinni um geldingahefðina, The Castrato. Allir áttu þeir það sameiginlegt 

að vera orðnir frægir og auðugir þegar þeir giftust. Tveir þeirra urðu ástfangnir af ungum 

stúlkum, Bartolomeo Sorlisi (lifði á 17. öld) og Giusto Ferdinando Tenducci (1735–1790), 

en sá þriðji, Filippo Finazzi (ca. 1706–1776), varð ástfanginn af þjónustukonu sinni, ekkju 

sem bjó á setrinu hans ásamt syni sínum. Finazzi hafði tekið upp mótmælendatrú og bjó á 

afskekktum stað utan við Hamborg í Þýskalandi og líklega þess vegna komst hann upp með 

þetta. Enginn þeirra bjó á Ítalíuskaga þegar þeir kvæntust og allir mættu þeir mótlæti, a.m.k. 

fyrst um sinn. Í öllum tilfellum var tekið fram að ástin væri gagnkvæm og langanir 

elskendanna vógu þyngra en geta þeirra til ástarathafna.40 Tenducci hélt því fram að hann 

hefði haft þrjú eistu en að aðeins tvö þeirra hafi verið fjarlægð í bernsku. Heimildir eru fyrir 

því að Dora, eiginkona hans, hafi eignast tvö börn á meðan hjónaband þeirra varði, en hún 

sleit síðar sambandinu og tók saman við ungan Breta. Það er þekkt að karlmenn geti fæðst 

með þrjú eistu, en afar sjaldgæft að öll þrjú starfi eðlilega. Því er ekki útilokað að Tenducci 

hafi getið börn.41 

Rödd geldinga 

Viva il coltello („lengi lifi hnífurinn“) var upphrópun sem fékk að hljóma í áhorfendasölum 

óperuhúsa þegar geldingar höfðu heillað salinn með tónsnilli sinni og undurfögrum 

röddum.42 Við vitum í raun ekki hvernig rödd geldinga hljómaði og upphrópanir sem þessar 

 
38 Feldman, The Castrato, 48–49. 
39 Feldman, 69. 
40 Feldman, 51–55. 
41 Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 755. 
42 Melicow, 761. 
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heyra sem betur fer sögunni til. Margt hefur verið skrifað um raddir þeirra, bæði af 

samtímamönnum og síðar, og ýmsar staðreyndir geta hjálpað okkur við að ímynda okkur 

hvernig raddir þeirra hljómuðu. Þeir höfðu háa og bjarta rödd og fengu mikla raddþjálfun. 

Hljómrými raddarinnar (sjá útskýringu á bls. 5–6) var eins og hjá öðrum fullorðnum 

karlmönnum og oft voru þeir hávaxnir og með stóran brjóstkassa. Því hafa þeir líklega haft 

sterka og hljómmikla rödd. Franskur samtímamaður þeirra, fræðimaðurinn og 

rithöfundurinn Charles de Brosses, lýsti þeim svo:  

 

Það þarf að venjast röddum geldinga til þess að læra að meta þær. Hljómblærinn er tær 
og stingandi eins og hjá altarisdrengjum, og miklu sterkari; ég held að þeir syngi áttund 
fyrir ofan náttúrulega rödd kvenna. Raddir þeirra hafa nánast alltaf eitthvað þurrt og 
súrt, ólíkt sætri, unglegri og dúnmjúkri kvenröddinni; en þeir eru ljómandi, léttir, 
glitrandi, mjög sterkir og hafa víðáttumikla rödd.43 
 

Við getum nálgast upptökurnar af Alessandro Moreschi, síðasta geldingnum. Þær hafa 

verið gefnar út á hljómplötum og einnig má finna þær á helstu streymisveitum.44 Hann var 

kirkjutónlistarmaður og var milli 44 og 46 ára þegar upptökurnar voru gerðar. Margir segja 

að hann hafi verið kominn yfir hápunkt ferils síns þá, en hann hætti að syngja í kór Sixtínsku 

kapellunnar innan við áratug síðar. Hann starfaði aldrei við óperuhús og er mögulegt að hann 

hafi ekki fengið sömu þjálfun og geldingar fyrri alda? Upptakan er gömul og komnar miklar 

truflanir í hljóðið. En við heyrum þó að hann syngur á brjósttóni á miðsviðinu, þar sem flestar 

konur í dag myndu syngja meira í blönduðum höfuðtóni, þá er hljómurinn mjög einstakur 

og erfitt að tengja hann við raddgerðir eða raddbeitingu sem við þekkjum í dag. Háu tónarnir 

eru í höfuðtóni, hann hefur mikla og bjarta hæð og hljómmikinn og tæran tón á því tónsviði. 

Hann notar mikið portamento, þ.e. tengir nótur með því að renna röddinni á milli þeirra. Það 

er greinilegur munur á tækninni sem hann notar í höfuðtóni og brjósttóni, en skilin eru ekki 

alltaf greinileg. Almennt notar hann legato en á neðra raddsviðinu slítur hann frekar línur og 

bætir blásturhljóði (h) inn á milli tóna ef hann syngur margar nótur á sama sérhljóða. Í 

brjósttóni hljómar röddin oft eins og hún sé við það að bresta, mögulega var það aðferð sem 

hann notaði til túlkunar. Oft er upplifunin sú að hann þrýsti á eftir tóninum. 

 
43 „Il faut être accoutumé à ces voix de castrats pour les goûter. Le timbre en est aussi clair et perçant que celui 
des enfants de chœur, et beaucoup plus fort; il me paroît qu’ils chantent à l’octave au-dessus de la voix naturelle 
des femmes. Leurs voix ont presque toujours quelque chose de sec et aigre éloigné de la douceur jeune et 
moëlleuse des voix des femmes; mais elles sont brillantes, légères, pleines d’éclats, très-fortes et très-
étendues.“ Charles de Brosses, Lettres historiques et critiques sur l’Italie, de Charles de Brosses,... avec des 
notes relatives à la situation actuelle de l’Italie.... 3. bindi  (París: Ponthieu, 1798), 246 (þýðing höfundar), 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9621998z/f254.item.texteImage#. 
44 Alessandro Moreschi, Alessandro Moreschi - The Last Castrato, CD (Bretland: Opal (2), 1993). 
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Bel canto söngtækni 
Bel canto söngtækni á án efa rætur sínar að rekja til geldinga og söngtækninnar sem þróaðist 

með þeirri gífurlegu raddþjálfun sem þeir fengu. Hugtakið bel canto (fallegur söngur) kom 

þó fram síðar, eða um miðja 19. öld, þegar helstu óperutónskáld Ítalíu notuðu það til þess að 

lýsa gömlu ítölsku söngtækninni sem þurfti að ná tökum á til þess að geta sungið tónlist eftir 

Handel eða Mozart.45 Rossini (1792–1868) sagði árið 1866 að upphafið að hnignun hins 

ítalska bel canto hefði verið þegar geldingum var bolað út af óperusviðinu. Hann lýsti 

röddum þeirra og tækni af mikilli aðdáun árið 1858 og sagðist hafa borið gæfu til að heyra í 

þeim þegar hann var ungur. Raddirnar sagði hann vera tærar, teygjanlegar og hvellandi.46 

Foreldrar eða forráðamenn drengjanna sóttu um kennslu fyrir þá annað hvort hjá 

einkakennara eða í tónlistarskólum. Drengirnir fluttu oftast alfarið inn til kennara sinna eða 

í skólann og sáu kennarar jafnt um uppeldi þeirra og kennslu. Kennararnir urðu hálfgerðar 

föðurímyndir drengjanna og fyrirmyndir. Dagarnir hjá nemendunum voru langir. Bontempi, 

nemandi Mazzocchi (1597–1643), lýsti kennsludeginum þannig í bók sinni um sögu tónlistar 

(1695) að fyrir hádegi var æfður söngur í klukkustund, svo fræði í klukkustund, þá aftur 

raddæfingar fyrir framan spegil með kennaranum. Eftir hádegi var tónfræði, kontrapunktur, 

fræðigreinar, hljómborðsæfingar og tónsmíðar. Mazzocchi fór einnig með nemendur sína út 

til þess að hlusta á bergmál raddarinnar frá fjöllunum. 47  Nicola Porpora (1686–1768), 

tónskáld og söngkennari sem kenndi m.a. Farinelli (1705–1782) og Caffarelli (1710–1783), 

lét nemendur sína syngja sömu blaðsíðuna af raddæfingum í fimm ár áður en þeir fengu að 

spreyta sig á öðru efni.48 Þjálfunin tók almennt um átta til tíu ár en flestir fengu þeir að koma 

fyrst fram um 15–16 ára gamlir.49 Franska sópransöngkonan Emma Clavé (1858–1942) 

heillaðist af sópranrödd Domenico Mustafà (1829–1912) sem var síðasti geldingurinn til 

þess að stjórna kór Sixtínsku kapellunnar í Róm. Hún lýsti hæstu nótum hans 

ofurmannlegum, kynlausum, óhugnanlegum og skrýtnum. Hann kallaði þessar háu nótur 

„fjórðu röddina“ og þegar Clavé spurði hann hvort hann gæti kennt henni að syngja svona 

svaraði hann að það væri ekkert mál, hún þyrfti bara að æfa sig með lokaðan munn í tvær 

klukkustundir á dag og eftir 10 ár gæti hún hugsanlega gert eitthvað við þær. Hún æfði sig í 

þrjú ár og tókst að nýta „fjórðu röddina“ í söngnum. Síðar kallar hún þessar nótur flaututóna, 

 
45 Feldman, The Castrato, xii. 
46 Feldman, 259–60. 
47 Giovanni Andrea Angelini Bontempi, Historia Musica (Perugia: Costantini, 1695), 170. 
48 Feldman, The Castrato, 60–61. 
49 Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 748. 
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sem í dag er notað yfir nótur sem sungnar eru í hreinum höfuðtóni, hvort það sé „fjórða rödd“ 

Mustafà er óljóst.50  

Flestir geldingar höfðu breitt raddsvið, gátu haldið úti löngum línum í einum 

andardrætti og höfðu yfirburða tæknilega færni til þess að kanna ystu mörk raddarinnar. Þeir 

fengu þjálfun í að syngja gegnum raddskil (ít. passaggio – þær nótur þar sem röddin færist 

á milli hljómrýma; brjósttónn, blandaður tónn, höfuðtónn) þannig að lítið bæri á og notuðu 

til þess messa di voce æfingar (syngja á sömu nótu, byrja mjög veikt en auka svo smám 

saman styrkinn og draga svo aftur úr honum þar til röddin er aftur orðin veik).51 

Óperan á Ítalíu 

Óperuformið varð til á Ítalíu í byrjun 17. aldar og má rekja upphaf þess til tónlistarkemmtana 

hirðarinnar í Flórens. Fyrstu óperurnar voru samdar um aldamótin 1600. Sú ópera frá þeim 

tíma sem hefur mest verið flutt í seinni tíð er án efa L’Orfeo eftir Monteverdi (1607). Einnig 

má nefna Rappresentatione di anima e di corpo eftir Emilio de’ Cavalieri (1600) og Dafne 

eftir Jacobo Peri (1597) sem líklegast er fyrsta óperan. Þetta form tónlistarleikhúss breiddist 

fljótt út um Ítalíu og fyrsta opinbera óperuhúsið var opnað í Feneyjum árið 1637. Fram að 

því höfðu sýningarnar farið fram í leikhúsum og kapellum í eigu konunga, hertoga, biskupa 

o.s.frv. Um aldamótin 1700 voru óperuhúsin orðin 17 í Feneyjum, og mörg hundruð á 

Ítalíuskaga. Þaðan breiddist þetta listform út um Evrópu.52 

Eftir 1630 eða 1640 virðist hafa orðið viðhorfsbreyting til geldinga. Sem dæmi voru 

flestir Orfeusar fyrir þann tíma skrifaðir fyrir karlmannsrödd sem hafði farið gegnum mútur, 

en eftir þann tíma var algengt að hlutverkið væri samið fyrir castrato (Luigi Rossi 1647, 

Antonio Sartorio 1672 og Christoph Willibald Gluck 1762).53 Eftir 1650 var orðið fátítt að 

ástfangnir karlmenn væru túlkaðir af tenór, baritón eða bassa, heldur voru það iðulega 

geldingar sem fóru með þau hlutverk í ítalskri óperu, eða jafnvel konur.54 Geldingar sungu 

oft hetjuhlutverkin í ítölskum óperum, leiðandi karlkynshlutverkið, og voru hetjurnar á 

sviðinu. Þau hlutverk sem táknuðu völd, s.s. konungar, prinsar og hermenn, voru gjarnan sett 

castrato söngvara í munn.55 Geldingar höfðu framandi rödd og táknuðu eitthvað guðlegt. 

Þeir hentuðu því vel í leiðandi hlutverk opera seria sem voru iðulega goðsagnakenndar verur 

 
50 Feldman, The Castrato, 122–25. 
51 Feldman, 112–16. 
52 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1878; Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 744. 
53 Freitas, „The Eroticism of Emasculation“, 237. 
54 Freitas, 238. 
55 Freitas, 198. 
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eða guðir. Hápunktur á vinsældum geldinga innan óperunnar fylgir eiginlega hápunkti opera 

seria um miðja 18. öld, en eftir það fór þeim að fækka aftur á óperusviðinu.56 Á fyrri hluta 

18. aldar hafði opera seria náð mikilli útbreiðslu í Evrópu og ítalskir geldingar ferðuðust 

m.a. til Lundúna til þess að taka þátt í óperuuppfærslum þar.57 Það var ekki fyrr en á 19. öld 

sem tenórar tóku aftur við hlutverki hetjunnar á óperusviðinu og tenórröddin fór að 

endurspegla hetjudáð og -tóna. Eftir 1830 þróuðust óperur í að endurspegla venjulegar 

mennskar tilfinningar og hversdagslegri aðstæður og tenórinn þótti þá hæfa betur sem 

hetjan.58  

 Rossini skrifaði aðeins eitt hlutverk fyrir castrato söngvara við upphaf ferils síns, 

Arsace í Aureliano í Palmira (1813). Það var samið fyrir Giambattista Velluti (1781–1861) 

sem var síðasti geldingurinn til að starfa á óperusviðinu, en hann settist í helgan stein árið 

1833 og eyddi síðustu þremur áratugum ævi sinnar sem blómabóndi í villu nálægt Feneyjum. 

Meyerbeer samdi hlutverk Armando í Il Crociato in Egitto (1824) fyrir hann og eru þetta á 

meðal síðustu mikilvægu óperuhlutverka sem samin voru fyrir geldinga.59 Velluti leið fyrir 

viðhorfsbreytingar samfélagsins til tónlistar, raddtækni og mannlegra gilda sem komu með 

rómantískum hugmyndum og hann passaði ekki lengur inn í það listform sem hann var 

þjálfaður í.60 

Farinelli 

Líkamsleifar hins fræga castrato söngvara Carlo Broschi (1705–1782) voru grafnar upp árið 

2006 og rannsóknir gerðar á beinagrind hans. 61  Carlo Broschi var betur þekktur undir 

sviðsnafninu Farinelli og frægð hans var endurvakin í lok 20. aldar þegar gerð var kvikmynd 

byggð á sögu hans árið 1994.62 Um hann höfðu einnig verið gerð leikrit og óperur og ævisaga 

hans var gefin út tveimur árum eftir dauða hans. 63  Hann, eins og svo margir aðrir 

geldingasöngvarar, var sagður hafa þurft að leggjast undir hnífinn í barnæsku vegna áverka 

 
56 Jenkins, „The Voice of the Castrato“, 1878. 
57 Jenkins, 1879. 
58 André, Voicing Gender, 3–4. 
59  Feldman, The Castrato, 259–60; J. Q. Davies, „‘Veluti in Speculum’: The Twilight of the Castrato“, 
Cambridge Opera Journal 17, tbl. 3 (2005): 271–301. 
60 Davies, „‘Veluti in Speculum’: The Twilight of the Castrato“, 273–75. 
61 Maria Giovanna Belcastro o.fl., „Hyperostosis frontalis interna (HFI) and castration: the case of the famous 
singer Farinelli (1705–1782)“, Journal of Anatomy 219, tbl. 5 (2011): 632–37; M.G. Belcastro o.fl., „Dental 
status and 3D reconstruction of the malocclusion of the famous singer Farinelli (1705–1782)“, International 
Journal of Paleopathology 2014, tbl. 7 (2014): 64–69. 
62 Gérard Corbiau, Farinelli, Biography, drama, music (Sony Pictures Classics, 1994). 
63 Katherine Bergeron, „The Castrato as History“, Cambridge Opera Journal 8, tbl. 2 (1996): 168. 
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sem hann varð fyrir á hestbaki.64 Hann var kominn af efnuðu tónlistarfólki og lærði tónlist 

fyrst af föður sínum en síðar undir handleiðslu Nicola Porpora í Napólí. Sautján ára flutti 

hann til Rómar og þótti bera af vegna hæfileika sinna á óperusviðinu. Hann starfaði víða á 

Ítalíuskaga á starfsævi sinni, en hann ferðaðist einnig um Evrópu og starfaði m.a. í 

Lundúnum og Vínarborg. Hann endaði starfsævi sína á Spáni er hann var ráðinn í hirð 

Filippusar V Spánarkonungs og söng sömu fjórar aríurnar öll kvöld fyrir konunginn.65 

Filippus V þjáðist af andlegum veikindum á þessum tíma og var söngur Farinellis talinn hafa 

læknandi áhrif á hann. Farinelli varð áhrifamikill á Spáni og gerði Filippus V hann að 

ráðherra og treysti honum fyrir ýmsum innviðamálum. 66  Hann hélt stöðu sinni þegar 

Ferdinand VI tók við af Filippusi og starfaði samtals í 22 ár við konunglegu hirðina á Spáni. 

Hann kom á fót samfélagi um ítalska óperu á Spáni og stóð fyrir óperusýningum með 

ítölskum tónskáldum og söngvurum.67  

Charles Burney hitti Farinelli í Bologna á Ítalíu árið 1770 og fjallaði um fund þeirra í 

bók sinni um tónlistarlíf í álfunni. Hann lýsti Farinelli sem „fremsta tónlistarflytjanda þess 

tíma, eða jafnvel allra alda og landa“. 68  Jafnframt sagði hann: „Það mun veita öllum 

tónlistarunnendum sanna ánægju, sérstaklega þeim sem hafa verið svo heppnir að hafa heyrt 

hann syngja, að frétta að herra Farinelli lifir enn, og er við góða heilsu. Mér fannst hann 

unglegri en ég bjóst við. Hann er hávaxinn og grannur, en lítur ekki veiklulega út.“69 Þegar 

þessi fundur átti sér stað var Farinelli orðinn 65 ára gamall og var hættur að syngja en spilaði 

enn á sembal og viola d‘amore sér til skemmtunar. Hann átti safn sembala og pianoforte 

(forveri píanósins) sem hann hafði sankað að sér á ferðum sínum um heiminn. Burney sagði 

að Farinelli væri málglaður og talaði frjálslega um fyrri tíma, sérstaklega dvöl hans í 

Englandi (1734–1737).70  

 
64 Feldman, The Castrato, 75–76; Giovenale Sacchi og Alessandro Abbate, Vita del cavaliere don Carlo 
Broschi detto Il Farinello, I libri di Bron (Pagano, 1994), 33. 
65 Charles Burney, The Present State of Music in France and Italy: or, The Journal of a Tour through Those 
Countries, Undertaken to Collect Materials for a General History of Music, 2. útg. (London: Printed for T. 
Becket and Co. Strand, 1773), 213–19. 
66 Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 758. 
67 Martin Hatzinger o.fl., „Castrati Singers—All for Fame“, The Journal of Sexual Medicine 9, tbl. 9 (2012): 
2235. 
68 „The greatest practical musician of this, or perhaps of any age or country“ Burney, 198 (þýðing höfundar). 
69 „It will give pleasure to every lover of music, especially to those who have been so happy as to have heard 
him, to learn that Signor Farinelli still lives, and is in good health and spirits. I found him much younger in 
appearance than I expected. He is tall and thin, but seems by no means infirm.“ Burney, 204 (þýðing höfundar). 
70 Burney, 211–12. 
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Vinsældir Farinellis voru slíkar að honum var víða tekið eins og stórstjörnu. Rödd hans 

var lýst sem yfirnáttúrulegri, raddsvið hans spannaði um 3 áttundir. Hann gat haldið nótu 

lengur en í mínútu, hafði mikla snerpu og úthald og söngur hans var hreinn og tær.71 

Beinagrind Farinellis var ekki vel varðveitt en engu að síður fengust áhugaverðar 

upplýsingar um líkamsbyggingu þessa einstaka söngvara. Hann var hávaxinn og hafði langa 

útlimi. Vaxtalínur í beinum höfðu lokast en mótaði enn fyrir þeim, sem er óvenjulegt miðað 

við hve háum aldri hann náði, og hann var farinn að þjást af beinþynningu.72 Hann hafði 

mikið yfirbit, þ.e. neðri kjálki var mun styttri en sá efri, en tennur hans voru óvenju 

heilbrigðar og vel varðveittar. 73  Skoðun á höfuðkúpu leiddi jafnframt í ljós góðkynja 

beinofvöxt innanvert á ennisbeini (Hyperostosis frontalis interna) sem er algengast hjá 

konum eftir tíðahvörf en mjög sjaldgæft hjá körlum. Ástæða ofvaxtarins er ekki alveg þekkt 

en í langflestum tilfellum veldur hann engum einkennum og greinist fyrir tilviljun. Þeir 

karlmenn sem þjást af þessu hafa iðulega einhverja truflun á hormónastarfsemi.74 

Flutningur á tónlist sem samin var fyrir geldinga 

Hvernig nálgumst við tónlistina sem var samin fyrir geldinga? Á 19. öld átti sér stað breyting 

í Evrópu og gömul tónlist fór að heyrast á tónleikum, en fram að því var aðallega 

samtímatónlist flutt.75 Á sama tíma voru geldingar að hverfa af óperusviðinu. Þá skapaðist 

sú hefð að konur, aðallega mezzo sópranar, syngju hlutverk sem samin voru fyrir geldinga 

eða að hlutverkin væru tónflutt niður um áttund fyrir tenóra.76 Undanfarna áratugi, með 

aukinni áherslu á „upprunaflutning“, hefur orðið mikil fjölgun á kontratenórum, þ.e. 

karlkyns söngvurum sem hafa fengið þjálfun í að syngja í falsettu. Á öldum áður voru þeir 

kallaðir falsettusöngvarar (e. falsettist) og kontratenór notað yfir tenóra sem höfðu raddsvið 

áttund ofar en hefðbundin tenórlega. Margir kontratenórar sérhæfa sig í tónlist frá barokk-

tímabilinu, þeim tíma sem geldingahefðin var í hápunkti. Það hefur því færst í aukana að 

karlmenn syngi hlutverk sem samin voru fyrir geldinga.77 

 
71 Melicow, „Castrati Singers and the Lost ‘Cords’“, 758. 
72 Belcastro o.fl., „Hyperostosis frontalis interna (HFI) and castration: the case of the famous singer Farinelli 
(1705–1782)“, 633–34. 
73 Belcastro o.fl., „Dental status and 3D reconstruction of the malocclusion of the famous singer Farinelli 
(1705–1782)“, 66–67. 
74 Belcastro o.fl., „Hyperostosis frontalis interna (HFI) and castration: the case of the famous singer Farinelli 
(1705–1782)“, 637. 
75 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar: Tónlist á Vesturlöndum frá miðöldum til nútímans (Reykjavík: 
Forlagið, 2016), 349–51. 
76 Feldman, The Castrato, 212, 237–38, 260. 
77 DeMarco, „The Fact of the Castrato and the Myth of the Countertenor“, 174–75. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi uppruna þeirrar hefðar að gelda drengi fyrir 

kynþroskaaldur í þeim tilgangi að búa til tónlistarmenn. Það er merkilegt að þessi hefð hafi 

verið látin viðgangast á Ítalíu í um 300 ár þrátt fyrir að aðgerðin væri ólögleg og að enginn 

viðurkenndi opinberlega að framkvæma hana. Ekki eru til miklar heimildir um aðgerðina 

sjálfa. Aðferðir til svæfingar voru frumstæðar og eflaust fengu margir lífshættulegar 

skurðsárasýkingar og sýklasótt vegna skorts á hreinlæti.  

Geldingar nutu mikillar hylli á sviði óperunnar og áttu sér aðdáendur líkt og 

poppstjörnur dagsins í dag. Þeir ferðuðust um Evrópu, þénuðu vel og gátu komið sér vel fyrir 

þegar þeir hættu að syngja opinberlega. Margir urðu farsælir tónlistarkennarar og aðrir 

störfuðu innan kirkjunnar. Í byrjun 19. aldar urðu samfélagslegar viðhorfsbreytingar og 

geldingar hurfu mjög snögglega af óperusviðinu. Þeir fengu þó áfram að starfa í kirkjum alla 

19. öld, lengst í Sixtínsku kapellunni í Róm. Hér var ekki farið ítarlega í ástæður þess að þeir 

þóttu ekki lengur við hæfi á sviði óperunnar, en rómantísk gildi sem voru farin að líta dagsins 

ljós á þeim tíma voru á skjön við yfirnáttúrulega ímynd geldinganna. 

Það væri áhugavert að skoða nánar tónsmíðar eftir geldinga, en um helmingur geldinga 

starfaði einnig sem tónskáld. Þeir hlutu góða tónlistarmenntun og þekktu vel möguleika 

raddarinnar. Flestir höfðu þeir afbragðs söngtækni og breitt raddsvið. Hvort það 

endurspeglist í tónsmíðum þeirra væri fróðlegt að vita og efni í aðra ritgerð. 
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