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ТВОРЧОСТІ 

 

Стаття акцентує увагу на становленні та розвитку жанру варіацій у 

творчості німецького композитора-романтика Роберта Шумана. Виявляється 

синтез із загальноєвропейськими традиціями та індивідуальним стилем. 
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У після бетховенську епоху важливим етапом в розвитку жанру варіацій 

стали варіації Роберта Шумана. Не дивлячись на те, що за життя композитора 

було видано лише чотири його варіаційних циклів, Шуман став у  цій сфері 

майстром  свого  часу. За короткий час його варіації піднялись на високий ступінь 

від Abegg-варіацій ор. 1 до «Симфонічних етюдів» ор. 13. 

Відповідно до власного розумінням жанру Шуман для варіювання ретельно 

обирав теми, які були йому найбільш близькі по духу. Варіації композитора 

засновані або на оригінальних темах, або на інструментальних темах великих 

попередників або сучасників. 

У назвах творів Роберта Шумана, написаних у варіаційній формі, саме слово 

«варіації» відходить на другий план. Увага залучається або до теми, наприклад, 

«Тема на ім'я Abegg» ор. 1, «Тема Es-dur», або до іншого жанру:  «Експромти» ор. 

5, «12 симфонічних етюдів» ор. 13. 

Вищим своїм досягненням серед варіаційних творів Шуман вважав 

«Симфонічні етюди». У листопаді 1834 року композитор писав І. Ф. фон 

Фріккену: «Цей твір я б назвав найкращим зі своїх, якщо б не знав, що зазвичай 

саме останню роботу вважають найкращою». 
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Як же відреагувала критика на варіації молодого Шумана, і яке значення 

для композитора мали відгуки сучасників? 

Для Шумана думка критики була дуже важливою. Він найуважнішим чином 

прочитував усі відгуки в музичній періодиці. Одним з перших відгукнувся на 

ранні твори композитора музичний критик і поет Людвіг Рельштаб, редактор 

журналу Iris. Рельштаб звертає увагу на те, що в цьому творі немає: «…усіх 

комбінацій і перестановок букв A, b, e, g, g, канону, фуги і ще чогось 

подібного…». 

Набагато більше розуміння щодо творів Шумана проявив віденський 

журнал AmA, керівником якого був оперний лібретист і музичний письменник 

Ігнацій Франц Кастеллі. До цього журналу Шуман ставився з великою повагою і 

вважав його кращим серед інших невеликих періодичних видань. У цьому відгуку 

відзначається своєрідність стилю та самостійність автора. 

У 1837 році в паризькій музичній газеті La Revue et Gazette musicale 

з'явилася стаття Ференца Ліста «Твори для фортепіано Роберта Шумана», 

присвячена Орр. 5 і 13 композитора. Ліст у своїй рецензії виділяє Шумана, поряд 

з Шопеном, серед усіх молодих композиторів. Експромти ор. 5 Ліст поставив 

нарівні з монументальним бетховенським творінням –       Варіаціями ор. 35. 

Варіації Шумана проходять великий шлях розвитку. Перший відомий нам 

твір композитора в цьому жанрі – Тема на ім'я Abegg ор. 1 (1830) – написаний у 

дусі «блискучих» віртуозних варіацій. 

Тема відрізняється ліричним, мрійливим, дещо наївним характером. 

 Співуча мелодія в октавному викладі з характерними для Шумана 

висхідними питальними мотивами супроводжується вальсовим акомпанементом. 
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Abegg-варіації відрізняються ясністю форми. Як і в класичному 

варіаційному циклі, у них протиставляються дві заключні варіації – Cantabile і 

Finale alla Fantasie. Вони не відзначені номером, що свідчить про їх самостійність, 

свободу форми та індивідуальний характер. 

Наступний твір Експромти на тему Клари Вік ор. 5, написані в 1833 році, 

були спочатку задумані Шуманом як другий зошит виданих роком раніше 

«Метеликів». Інтродукція до експромту стає фундаментом всього твору і грає 

важливу драматургічну роль. Вона являє собою виклад басу теми. В даному 

випадку виділяється мотив, побудований на двох низхідних квінтах і викладений 

половинними тривалостями, а потім швидкий висхідний хід на кварту: 

Підсумком розвитку простого басу теми в експромтах є його завершальне 

проведення в коді. Він стає кульмінацією і викладений потужними октавами у 

вигляді tutti. 

Версія 1833 року представляє собою сюїту з 12 мініатюр, які мають 

наскрізну нумерацію, починаючи зі вступу.  

 

У пізній редакції 1850 року Шуман вводить в темі замість заголовку 

"Romanza" позначення "Thema", після якої написані 10 експромтів-варіацій. 

Нумерація починається з 1-го експромту. Таким чином, у пізній редакції Шуман 

прагне до єдності циклу шляхом висування варіаційності на перший план і 

виявлення важливої ролі вступу і теми. Лінія мелодії теми в двох випадках 
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розрізняється. У другому варіанті теми хроматичний хід надає темі динамізм, а 

завершення тонічним звуком сприяє показу більшої значущості теми.  

 

          У цілому для 2-ї редакції характерна більша ясність форми і ретельність 

обробки фактури, але 1-ша відрізняється більшою драматургічною цілісністю.  

          Восени 1834 року Шуман створив свій найбільш масштабний 

варіаційний твір – «Симфонічні етюди» ор. 13. Фактура в «Симфонічні етюдах» 

має оркестровий характер. Це виражається в насиченості і багатоплановості 

звучання, контрастності, одночасному охопленні декількох регістрів фортепіано. 

Драматургія циклу побудована на послідовному та цілеспрямованому розвитку 

основного образу. Важливу роль грає початок теми — нисхідний  мотив по 

звукам тризвуку (cis–gis–e–cis). З одного боку, кожна варіація в «Симфонічних 

етюдах» має образну самостійність та нагадує завершену мініатюру. З іншого 

боку, в цьому творі композитор долає сюїтність завдяки загальному 

драматичному настрою, динаміці образів і цілеспрямованості розвитку.  

Тема з варіаціями Es-dur, створена в лютому 1854 року, стала останнім 

твором Шумана. Тема заснована на інтонаціях німецьких народних пісень. У 

Варіаціях тема, завдяки хоральному викладу, неквапливому русі, мелодійній 

плавності звучить досить відчужено: 
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Варіації Es-dur відрізняються своєрідністю фактури. У них спостерігаються 

риси органного викладу, що виражається в перевазі самостійності лінії нижнього 

голосу з октавними подвоєннями. Цей невеликий твір надзвичайно важкий для 

виконання, так як вимагає тонкої тембрової диференціації кожного голосу при 

частій насиченості фактури. У той же час при виконанні необхідна 

безпосередність, первозданність, проникливість і простота. 

Роберт Шуман вніс значний вклад в розвиток вільних варіацій. Володіючи 

яскравими індивідуальними рисами, варіації композитора в той же час міцно 

пов'язані з класичними принципами. 

Для композитора характерно введення образного контрасту вже на самому 

початку варіаційного циклу. Але найбільш сильний контраст, як правило, 

представлений в останніх варіаціях.  

Спираючись на драматургічні принципи варіацій віденських класиків, 

Шуман вносить власне уявлення про цей жанр і виступає в своїх варіаційних 

творах як новатор. Як же реалізується концепція варіаційного циклу, висунута 

Шуманом, в творах самого композитора, і яким чином автор вирішує проблему 

художньої цілісності? 

З точки зору Шумана, варіації – великий твір на ретельно обрану тему, яка є 

смисловим центром і відрізняється первозданністю і поетичністю. 

Сприймаючи тему як «центральний момент» цілісного твору, Шуман в 

своїх варіаціях надавав їй велике значення. 

У відповідності зі своїми поглядами, він майже завжди починає варіації 

безпосередньо з теми, відразу залучаючи до неї увагу виконавця і слухача. 

Виняток становлять лише Експромти ор. 5, де в якості вступного розділу виступає 

виклад басу  теми. 

Композитор досягає єдності варіаційного циклу за допомогою 

виокремлення та розвитку найбільш характерних елементів теми. Цілісність 

циклу, на думку митця, повинна поєднуватися з індивідуальним забарвленням 

самих варіацій. Особливістю варіацій композитора є прагнення до яскравої 
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контрастності та індивідуальної характерності образів, представлених в різних 

ракурсах. Теми варіацій пов'язані з прихованою програмністю, що визначає 

драматургію всього циклу, а тяжіння до варіаційної форми пов'язано з властивим 

йому сприйняттям світу як ланцюга картин. 
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Шульга Инга. Р. Шуман и эволюция жанра вариаций в его творчестве. Научный 

руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. доцента кафедры специального 

фортепіано Хиль Елена Михайловна. Одесская национальная музыкальная академія им. А. 

В. Неждановой. Статья акцентирует внимание на становлении и развитии жанра вариаций в 

творчестве немецкого композитора-романтика Роберта Шумана. Определяется синтез с 

общеевропейскими традициями и индивидуальным стилем.  

Ключевые слова: вариации, жанровисть, программность, индивидуальная 

характерность. 
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A. Nezhdanova National Music Academy. The article focuses on the formation and development of 

the genre of variations in the works of German romantic composer Robert Schumann. The synthesis 

with all-European traditions and individual style is defined. 
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