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ГОЛОС ПОЛЬЩІ У ПІСНЯХ Ф. ШОПЕНА 

 

Стаття акцентує увагу на сукупному образі Польщі в піснях Ф. Шопена, як 

одному з проявів національної складової композиторського стилю в мініатюрі. 

Виявляється синтез національних і загальноєвропейських рис, поліжанровість, 

зв’язки з фортепіанним доробком, фортепіанна інтерпретація. 
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Стаття присвячена  вокальній творчості Ф. Шопена , найменьш дослідженій 

у творчому доробку польського генія . Незважаючи на  простоту мелодики і 

фактури  пісень  у порівнянні з фортепіанною спадщиною , вони є  одним з вищих 

зразків вокального стилю у польській музиці. 

Любитель і знавець бельканто  Ф. Шопен був знайомий з оперною елітою, 

постійно відвідуючи оперні спектаклі усіх європейських столиць. Вважаючи 

мелодику італійського оперного бельканто взірцем «безкінечного дихання», 

ідеалу романтиків , Шопен радив піаністам слухати кращих співаків, 

транспонуючи італійський оперний стиль у фортепіанну музику. В творчості Ф. 

Шопена простежується і зв'язок з фольклорною пісенно-танцювальною моделлю  

як  діалог локально-етнічного та загальноєвропейського. У піснях  це явище  

втілюється  через поліжанровість мініатюр (поєднання рис вальсу і мазурки, 

ноктюрну, маршу, полонезу тощо). 

До вокальної творчості Ф. Шопен звертався протягом усього життя, від 

перших пісень  - присвят близьким друзям та знайомим (1827 – 1829 рр.), до 

останніх лірико-драматичних монологів 1847 р. Вважаючи пісню своєрідним 

щоденником , якому композитор довіряв думки і переживання, у вокальних 
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мініатюрах Ф. Шопен відгукувався на значні події життя Батьківщини ,та власної 

долі  за допомогою синтезу музики і слова.  

 

У цьому йому допомагала творчість польських поетів романтичної доби (А. 

Міцкевича, С. Витвицького, Б. Залеського, Л. Осинського, З. Красинського, В. 

Поля). Живучи за кордоном , у  листах Фридерік вказував на необхідність 

польського оточення, звучання польської  мови. Незалежно від періоду створення 

всі вокальні мініатюри проникнуті патріотизмом та є віддзеркаленням сукупного 

образу Польщі. Розглянемо особливості вокального стилю Ф. Шопена на прикладі 

збірки пісень ор. 74 (1910 р.) 

Для пісень раннього періоду була  властива любовно -  побутова тематика , 

музична мова відзначалась щирістю і простотою . У піснях паризького періоду 

виявились лірико - драматичні  та  скорботні настрої, філософські роздуми . Це і 

історія першого кохання в ранній пісні «Бажання» на сл. С. Витвицького і  відгук 

на розгром повстання у Польщі в творі «Могильна пісня» на сл. З. Красиньского, 

тривожні романтичні образи польських балад, народно-побутові сцени, жіночі і 

чоловічі портрети, психологічні замальовки, трагічні монологи. Більшість пісень 

написані традиційній куплетній та  куплетно-варіаційній формі, але різноманітні 

за жанровими ознаками. Деякі  з них близькі до  романсів, драматичних 

монологів, мають риси романтичних балад та пісень-дум.  

Особливо багатогранно трактує композитор пісні -  мазурки, як один з 

символів Польщі. Різновиди ритмічного малюнку, перемінність метро - ритмічних 
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акцентів, мелодична примхливість  в них близькі до народних танців. Так в пісні 

«Бажання» ( сл. Витвицького)  , що втілює образ кокетливої дівчини - землячки 

відображені риси оберека, в піснях  «Гулянка» (нар-жанрова сцена ), та 

«Перстень» ( історія нерозділеного кохання) -  мазура і куявяка. В «Литовській 

пісеньці» ( сл. Л. Осиньского) награвання мазурки в тональності ля мінор 

змальовує зміну психологічних станів дівчини від лукавства до простодушності.  

    

До творів, сповнених визвольного духу, героїчних інтонацій ,  маршовості  

належить пісня «Воїн» (1830, сл. С. Витвицького), в якій розкривається картина 

прощання воїна з рідними перед боєм. Декламаційно-речитативний тип мелодики 

з патетичними вигуками чергується з фортепіанними фрагментами в стилі 

військової музики (фанфари, перекличка квінт та висхідних секст, ел-ти 

полонезу). Подібні  інтонації зустрічаються в польських пісенниках того часу та 

близькі за характером до героїчних полонезів Ф. Шопена. 

Тривожним романтичним настроєм вирізняється балада «Наречений» (1831 

р., сл. С. Витвицького та Л. Осиньского).  Хроматичний рух шістнадцяток  у 

вступі в партії фортепіано змальовує зловісне завивання вітру. Подібний прийом 

та образ зустрічається і в хроматичному октавному етюді ор. 25 № 10. 

Драматизом, скорботою відзначені образи  пісень « Падає листя» (С. 

Витвицького), «Дві смерті» та «Меланхолія» ( слова Б. Залеського). «Пісня 

«Падає листя» ( С. Витвицького) - це гірке оплакування Польщі та жертв 

повстання. Мелодика поступово розвивається від скупої декламації до інтонацій 

та ритму урочистого маршу - ходи, спогаду про героїчну боротьбу. Похмуро - 
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драматичний останній розділ близький за емоційним тоном до полонезу мі ь 

мінор ор.26 № 2 . 

Пісня «Мелодія» (на сл. З. Красиньского) написана в 1847 році  - один з 

кращих зразків вокального стилю Ф. Шопена зрілого періоду. Вірогідно в 

музичній мові твору відобразилися відголоски особистої драми, ( розлука з Жорж 

Санд та хвороба), яка завжди посилювала відчуття одинокості і відірваності від 

батьківщини. Скорботний мелодичний речитатив великого діапазону близький до  

образу прелюдії ор. 28 № 2 ля мінор. Досягаючи  майже аріозного розспіву, 

мелодія поникає, завершуючись трагічною мелодекламацією. 

Розглянемо детальніше характерні для стилю композитора пісні -мазурки. 

Вірші до пісні «Бажання» композитор взяв із збірника друга,  поета Стефана 

Витвицького, створивши граційний зразок жанрового синтезу стародавньої 

мазурки та вальсу ( про характерний ритм більш як 100-літньої мазурки 

згадується в одному з листів композитора). Життєрадісна пісня з задирикуватим 

мазурочним ритмом та політною мелодикою була присвячена таємному коханню 

Фридеріка  - Констанції Гладковській.  Пісня була розповсюджена в рукописному 

варіанті та  досить швидко вона набула популярності  на батьківщині і серед 

польських емігрантів в Парижі.  

 «Гулянка»  (сл. Витвицького, 1830) -   грубуваті інтонації та ритм мазура у 

яскраво-акцентованому вступі  народно-жанрової картини  в корчмі   

перегукуються з епізодами фортепіанної  мазурки сі ь мінор ор.24 №4.За 

насмішкувато-грубуватим чоловічим наспівом в куплетах пісні  криється і 

лукавство, і залицяння, і завуальована погроза пану, які врешті-решт 

врівноважуються келихом меду. 
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У 1848 - 1860  роках Ференц Ліст  створив фортепіанні транскрипції шести 

пісень Шопена під одноіменною назвою. Серед них такі пісні як «Бажання», 

«Весна», «Перстень», «Гулянка», «Моя миленька», «Наречений». Збагачуючи 

мелодику та фортепіанну фактуру пісень, Ліст додає прелюдії і постлюдії, 

прикрашає твори блискучими пасажами, філігранно обробляє кожну деталь,тонко 

слідуючи за жанровими та стильовими особливостями музики Шопена. 

Ознайомимось із  фортепіанними транскрипціями обох пісень у виконанні   

Джеффрі Тізера. В наш час були здійснені  переклади пісень  німецькою , 

англійською  та української мовами (В. Яковчук).  У 2017 році в  Українському 

фонді культури було презентоване видання «Фредерік Шопен. Польські пісні в 

сучасних українських перекладах».  
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Анна Шевчук. Голос Польши в песнях Ф. Шопена. Научный руководитель  - педагог-

методист Беляева Татьяна Арсеньевна. Хмельницкий музыкальный коледж им. В. И. 

Зарембы. В статье делается акцент на совокупном образе Польши в песнях Ф. Шопена, как 

одном из проявлений национальной составляющей композиторского стиля  в миниатюре. 

Выявляется синтез национальных и общеевропейских черт,полижанровость, связи с 

фортепианным наследием, фортепианная интерпретация.  
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Anna Schevchyuk. The voice of Poland in songs of F.Chopin. Academic adviser -tutor and 

methodology adviser Belyaeva Tatiana Arsenevna. Zaremba College of music, Khmelnitsky. The 

article draws attention to a composite image of Poland in songs of F.Chopin as one of the national 

music style manifestations in miniature. It is synthesis of national and general European features, 

variety of genres, piano interpretation.  
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