
Кравець Юлія 

«ЛЮБОВНА ЛІРИКА ЕДУАРДА МЬОРІКЕ ТА ЗАСОБИ ЇЇ 
ВТІЛЕННЯ В ТВОРЧОСТІ ГУГО ВОЛЬФА» 

 
Композитори-романтики прагнули за допомогою музичних засобів 

виразити глибину і багатство внутрішнього світу людини. Виразні прийоми, 

що постали в рамках програмної музики, проникли в непрограмні твори, що 

сприяло посиленню їхньої образної конкретності, індивідуалізації 

драматургії. 

У порівнянні з попередніми епохами, музичний романтизм 

відрізняється глибшим розкриттям індивідуального, психологічного світу 

особистості, відзначеними рисами роздвоєності ліричного героя. При цьому 

ставлення романтиків до традицій класицизму було неоднозначним: у 

творчості Шуберта, Шопена, Мендельсона, Брамса ці традиції органічно 

перепліталися з романтичними, у творчості Шумана, Ліста, Вагнера, 

Берліоза вони радикально переосмислювалися. 

Провідною стала тема особистої драми самотнього, непорозумілого 

художника, тема безмовної любові й соціальної нерівності. У творчості 

ряду композиторів ця тематика набуває рис автобіографічності (Шуберт, 

Шуман, Берліоз, Ліст, Вагнер). 

Важливим моментом естетики музичного романтизму стала ідея 

синтезу мистецтв, що знайшла найяскравіше вираження в оперній творчості 

Вагнера й у програмній музиці (Ліст, Шуман, Берліоз), котра відзначається 

більшою розмаїтістю джерел програми (література, живопис, скульптура та 

ін.).  

Різноманітно трактується романтиками сфера фантастики — від 

витонченої скерцозності, народної казковості («Сон у літню ніч» 

Мендельсона, «Вільний стрілець» Вебера) до гротеску («Фантастична 

симфонія» Берліоза, «Фауст-симфонія» Ліста). 

По-новому, з небаченої до того конкретністю, мальовничістю й 

натхненністю, відтворюють романтики образи природи. Із цією образною 

сферою тісно позв'язаний розвиток жанрового й лірико-епічного 

симфонізму (одне з перших творів - «Велика симфонія» C-dur Шуберта). 

В музиці ХІХ ст.., значне місце займає область вокальної лірики. 

Широкий розвиток отримують пісенні жанри. 

В цей час висуваються нові імена майстрів пісні, найвизначніші з них: 

Г. Вольф, Р. Штраус, Г. Малер, М.Регер.  
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Творчість австрійського композитора Гуго Вольфа – являє особливий 

інтерес. 

Гуго Вольф – типовий представник пізнього періоду епохи 

романтизму. В історію світової музики Вольф увійшов, як один з майстрів 

камерно-вокального жанру ( в його п’ятилітньому творчому доробку 

нараховується більше 300 пісень) ХІХ ст..,  який підсумував і розвинув 

традиції віденської класики від Бетховена  - до Шуберта і Шумана.  Його 

стиль( як і всі так звані «пізні» стилі) являє собою «сплав», тобто синтез 

накопиченого попереднього матеріалу із прийомами пізнього романтизму. 

В порівнянні із попередниками , в музичних інтонаціях Вольфа 

значно зростає психологічне напруження, а також внаслідок підвищеної 

уваги до поетичного слова загострюється декламаційна та інтонаційна 

виразність. 

 Називаючи свої твори не піснями, не романсами а на пряму «поезією 

для голосу і фортепіано», композитор тим самим показував велике значення 

слова і відповідно дуже пристально  відбирав автора віршів і його поєзію. 

Гуго Вольф дуже тонко відчував поетичне слово і тому  для його пісень 

характерне майстерне  відтворення атмосфери обраного вірша - ніжної 

любовної лірики, гумору, сатири, гротеску, драматичного реалізму. 

Мелодійна риса вокальної партії вірно слідує за метрикою вірша і 

органічно взаємодіє з розвиненою і гармонічно насиченою фортепіанною 

партією. В музичній агогіці заради збереження змістових та синтаксичних 

значень вірша, композитор часто відмовляється від музичних періодів і 

симетрій. 

Характерною особливістю деяких пісень Вольфа є також перенесення 

основного , тематично яскравого матеріалу в супровід, в той час як на фоні 

активної фортепіанної партії вокаліст продовжує декламувати вірш, 

показуючи тим самим психологічний стресовий стан( Н-д: «Новая 

любовь»).   

Частіше всього він звертався до поезії поетів близьких йому по духу 

(Едуард Мьоріке, Йоган Вольфгант Гьоте, Йозеф фон Ейхендорф, Ніколаус 

Ленау, Герард Келер а також німецькі переклади іспанської(Е.Гейбель) та 

італійської (П.Хейзе) поезії).   

Звернення композитора до творчості  таких ліриків як Й. Ейхендорф 

та Е. Мьоріке, що займають значне місце в німецькій літературі (у 

романтичному напрямку), вплинуло на становлення його композиторського 

стилю. Вольф визначає основні принципи своєї  пісенної естетики, створює 

певне коло образів і виразних засобів, що отримали в подальшому глибокий 

розвиток. 



У 1888 році композитором на одному творчому подиху був написаний 

цикл на вірші Е. Мьоріке(1804 – 1875), що налічує 53 пісні і отримав назву 

«Вірші Мьоріке для голосу соло і фортепіано». В знак утвердження 

пріоритету поезії над музикою, композитор ставить своє ім’я на друге місце 

після поета. Щодо поета, то він належав до  «швабської» 
1
школи німецьких 

романтиків ( Л. Уланд, В. Гауф та ін..), в творчості якої виражена ідеологія 

консервативно - патріархальних прошарків провінційного міщанства. 

Найважливіше значення  для німецької літератури має лірика Мьоріке .  

«Принцип асоціативного мислення в поетичній мові Мьоріке дає 

уявлення про світогляд і світосприйняття самого автора.   

Поетична мова Мьоріке характеризується використанням великої 

кількості метафор . Ця особливість характерна для всіх віршів поета.  

У ліричних віршах поета слово виявляє велику образну і емоційну 

ємкість, яка створюється за рахунок використання абстрактних іменників, 

що означають почуття і переживання ліричних героїв. Словесні контрасти, 

одушевляючі метафори, емоційні епітети створюють нові виразні художні 

образи. 

 Улюбленим прийомом поета є використання контрастів і зіставлень. 

У поетичній мові Мьоріке можна виділити наступні риси, характерні 

для поезії романтиків:    

 • акцент на описи внутрішнього стану ліричного «я»;  

 • наявність слів, об'єднаних загальною темою ( чарівне, нереальне, 

таємниче, непізнане); 

• вживання просторічних народних слів, виразів і фразеологізмів.  

Істотними особливостями поетичної мови Мьоріке  є асоціативність, 

імпресіоністська манера зображення, прагнення відтворити процес 

мислення і сприйняття, вільний хід асоціацій»[3]. 

Починаючи з «Віршів Мьоріке» характерним для творчого методу 

Вольфа стає обє’днання  в рамках однієї збірки великої кількості 

різностильових і різнохарактерних контрастних пісень, пов’язаних між 

собою єдністю поетичного джерела. Також можна прослідкувати крізь 

збірку віршів певний сюжетний зв'язок. В циклі присутні різноманітні типи 

пісень, починаючи від простих, в народному дусі ( «Брошеная девушка», 

«Агнес») і закінчуючи витонченими , ускладненими  такими як балада 

                                                           
1
 Швабія (нем. Schwaben) — історична область на піденному-заході Німеччини, де живуть шваби — 

німці, які розмовляють на особливому швабському діалекті.2. Колись це була назва міннезінгерів пізніше, 

в XIX ст, так називалася школа поетів, що виникла після визвольної війни і мала на чолі Л. Уланда. До 

складу цієї школи увійшли Юстин Кернер, Густав Шваб, К. Майєр, Р. Пфіцер, Е. Мьоріке, Вільгельм 

Гауфф і деякі інші.  Всіх їх пов'язує любов до народної безпосередньої поезії і до природи і глибоке 

патріотичне одушевлення. Вони працювали переважно в ліричному роді; їм зобов'язана своїм широким 

розвитком також балада. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


«Вогняний вершник» чи пісня-памфлет «Прощання». В ряді пісень ми 

бачимо опору на поширені жанри народно – побутової пісні, такі як 

солдатська пісня – марш, мисливська пісня і навіть хорал ( пісня «На 

старинной картине»), але в їх трактування композитор вносить властиву 

йому нервову гостроту сприйняття світу. 

Даний цикл є досить цільним в емоційно-виразному, так і в 

стилістичному строї музики. Композитор відбирає поезію різної тематики. 

Тому пісні, за напрямком, можна розділити на певні групи. 

В циклі переважають пісні любовно – ліричного змісту  

(нараховується близько двадцяти п’яти віршів). В цій образній сфері  

розкриваються певні етапи почуттів, різні прояви людської любові. Це і  

перша закоханість («Первая девичья песня любви», «Песнь влюбленного», 

«Встреча»), і  сумніви в коханні («Часок средь бела дня»), і втрачене 

кохання («К возлюбленной», «Прощай», «Брошенная девушка») , і показ 

зрілого кохання ( «Перегрина І» ) .  

До другої групи відносяться пісні на релігійну тематику. Тут 

висвітлюються: внутрішні переживання та роздуми людини ( «Сожаление», 

«В ранний час», «Молитва», «Новая любовь», «Царь на коронации»), події 

взяті з біблійних сюжетів(«Спящее дитя Христос», «Прогулка пешком») 

хвала Творцю ( «Новому году»). 

В третій групі виявляється тема батьківщини. Тут описується краса 

рідних просторів і сум за ними ( «Тоска по Родине», «Подумай об этом, 

душа!», «Песня Вейлы», «Барабанщик») 

 В останній групі відбувається звернення до народної творчості, а 

саме до фантастичної образної сфери («Песня Ельфа», «Русалка 

комишовая ножка», «Привиденья озера призраков»). 

Розглянемо більш детально за допомогою яких музичних засобів 

композитор втілює образи любовно-ліричного характеру. 

Вибрана поезія Е. Мьоріке втілює широке коло образів, в ній 

відмічені різноманітні життєві ситуації. Варто зазначити, що характерною 

особливістю побудови вокальних циклів Г. Вольфа є відсутність сюжетної 

драматургії [2, с. 11], натомість ми бачимо калейдоскоп різноманітних 

образів, психологічних станів. Композитор  таким чином показує 

багатошаровий і об’ємний поетичний світ автора текстів. 

Пісні на любовну тематику показують різноманітні прояви почуттів  

героя: від світлого кохання, дещо в народному дусі ( «Поручение» ) до 

глибоко-психологічного ( «Исцелившийся к надежде», «К возлюбленной»). 

Для втілення всього розмаїття  поетичного матеріалу композитор 

використовує відповідні засоби музичної виразності. 



В мелодиці  романсів присутні  народно-жанрові  інтонації («Песнь 

охотника», «Садовник»), мело-декдамаційні ( «К возлюбленной», «В 

полночь», «Поручение») , наспівні та насичені хроматикою, характерні для 

музики романтизму, інтонації ( «Перегріна», «Вопрос и ответ»). 

    

   «Песнь охотника» 

 
«К возлюбленной» 
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«Вопрос и ответ» 

 
Досить часто композитор використовує мелодику наскрізного типу, даючи 

кожній строфі віршу новий мелодичний відрізок («Песнь охотника», «К 

возлюбленной»). В багатьох романсах мелодична лінія точно, або частково 

дублюється в партії фортепіано («Встреча», «Поручение», «Часок средь 

бела дня»). 

«Встреча» 

 



Важливу роль відіграють гармонічні засоби. Композитор насичує свої 

романси відхиленнями в різні тональні сфери, що є типовим для періоду 

романтизму. Характерними є відхилення в тональності ІІ ступеня 

спорідненості («Часок средь бела дня» : з g-moll, as-moll, a-moll). Часто 

вживаються акорди подвійної домінанти, мажоро-мінору та одноіменних 

тональностей («Песнь охотника» , «Садовник», «Брошеная девушка», 

«Ненасытная любовь»). Композитор часто використовує септакордові 

співзвуччя, збільшені та зменшені тризвуки та їх обернення («Брошеная 

девушка», «Перегрина»). 

Щодо фактурних особливостей, то часто композитор користується 

акордовою фактурою, але також важливим є те, що в певних романсах 

композитор використовує конкретні фактурні моменти, для створення 

ефекту зображальності. Це можуть бути  гамоподібні  пасажі та тремоло( 

«Песня ветров» аудіо) , форшлаги та підйоми у викокий регістр ( 

«Сообщение аистов»). Тобто, де в поетичному тексті з’являються 

порівняння з природними явищами, композитор обов’язково відтворює їх за 

допомогою фактури. 

Також, композитор в деяких романсах створює ефект діалогічності 

(«відгук») . Цього він досягає частковим повторенням мелодичного 

відрізку, який звучав у соліста ( «Часок средь бела дня» ).  

 
В романсах, які по змісту більш психологічно напружені  композитор 

насичує музичну «тканину» хроматичними «з’їздами» , відхиленнями, 

дисонуючими співзвуччями («Перегрина ІІ», «К возлюбленной», 

«Прощай»). В таких романсах фактура може поєднувати в собі різноманітні 

елементи: арпеджіо, акорди, пасажі та ін..   

На рахунок ритмічної сторони, то виявляється закономірність: в 

романсах, де по змісту більш світла гама почуттів, менше психологічних 



переживань, композитор використовує остінатну ритміку, інколи синхронну 

з мелодією ( «Встреча», «Охотник»); а в тих романсах, де змістова сторона 

більш психологічно ускладнена, де присутні ліричні роздуми героя та 

протиріччя – фортепіанна партія вже не є лише підтримкою і «второю» 

мелодії, а навпаки має свій розвиток, набуває певної самостійності, 

виразності, цим самим поглиблюючи та насичуючи почуття героя («Вопрос 

и ответ», «Прощай», «К возлюбленной»). 

Засоби динаміки також відіграють не меншу роль у створенні всієї 

гами образів. Варто відмітити, що Г.Вольф дає дуже тонкі градації 

динаміки. Це присутнє у всіх романсах. Наприклад сфера piano: від p до ppp 

і навіть pppp («К возлюбленной», «Встреча», «Весной», «Сокрытость» та 

ін..). Звичайно присутні й контрасти, які виходять яскравими, через 

співставлення з дуже тихою динамікою.  

Висновок 

Підсумувавши все вище сказане, ми бачимо, що Г.Вольф 

користуючись різноманітними музичними засобами, дуже точно передає 

поетичне слово, основну думку поета. Завдяки  різнобарвності мелодичних і 

гармонічних засобів, фактури та динаміки композитор втілює широке коло 

образів, створює музичні «картини» із яскравим зображенням різних 

життєвих ситуацій на фоні явищ природи. 

Композитор,створює свої романси опираючись на досвід 

попередників та власне чуття поетичного тексту. Хоча до цієї збірки пісень 

у Г.Вольфа вже були написані романси, але саме поезія Е.Мьоріке була для 

композитора творчою лабораторією, де він відкрив для себе певне коло 

образів та відповідні засоби музичної виразності . 

Характерні прийоми у любовній ліриці: 

 Мело-декламаційні та насичені хроматизмами інтонації; 

мелодика  завжди відповідає жанровій приналежності;  

  Зміна мелодичної лінії в кожній строфі або куплеті , це 

зустрічається в багатьох романсах; 

 Фортепіанна партія часто повторює партію соліста; 

 Гармонічні засоби типові для пізнього романтизму ( 

зменшені та збільшені тризвуки, септакорди, акорди насичені 

хроматикою, часті відхилення в тональності різних ступенів 

спорідненості); 

 Різноманітні види фактури (підголоскова, акордова, 

фігураційного типу); 



 В романсах більш простих за змістом переважає статична 

ритміка, але в залежності від змісту вірша вона буває також не стійка, 

«примхлива»;  

 Дуже тонкі динамічні градації, яскраві контрасти. 

 Англійський дослідник Ф. Валькер порівнював панораму пісень 

Вольфа на вірші романтичних поетів із живописною рівниною, 

протиставляючи її величному гірському пейзажу, з яким у нього 

асоціювався Гете.
2
 Тобто, поезія романтиків Е. Мьоріке та Й. Ейхендорфа  є 

відправною точкою для приходу композитора до філософсько-естетичних 

роздумів поезії Гьоте. 
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