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Útdráttur 

Árið 1840 tónsetti Robert Schumann ljóðaflokkinn Frauenliebe und –leben sem saminn var 

af Chamisso árið 1830. Flokkurinn er eflaust einn umdeildasti ljóðaflokkur tónskáldsins og 

hefur í gegnum árin vakið upp sterkar tilfinningar flytjenda, fræðimanna og áheyrenda. 

Ljóðaflokkurinn í upprunalegri mynd sinni inniheldur níu ljóð en Schumann tónsetti aðeins 

átta þeirra. Ljóðmælandi er kona sem leiðir áheyrendur í gegnum þýðingarmikla kafla í lífi 

sínu, allt frá því hún kynnist manni sem hún verður ástfangin af, giftist og eignast barn með 

en í lok verksins deyr hann. Í ritgerðinni er gerð tilraun til þess að draga saman hugmyndir 

nokkurra fræðimanna um ljóðaflokkinn og skoða hvað sagt hefur verið um efnislegt innihald 

hans sem og tónlistarlega túlkun. Líf bæði Chamisso og Schumann verður rakið í stuttu máli 

til að gefa innsýn í hugarheim þeirra þegar þeir sömdu og tónsettu ljóðaflokkinn. Á seinni 

árum hefur mörgum þótt efni ljóðaflokksins óviðeigandi þar sem það brýtur í bága við 

hugmyndir nútímasamfélags um hlutverk kvenna. Því verður farið yfir hvers vegna 

nútímaflytjendum gæti þótt flutningur ljóðaflokksins óþægilegur  í samhengi við aukna 

meðvitund um jafnrétti kynjanna og hlutverk kvenna í samfélaginu frá því að ljóðaflokkurinn 

var saminn. Að lokum ræðir höfundur stuttlega þá innsýn sem rannsókn hennar á 

ljóðaflokknum hefur veitt henni og hvernig skilningur hennar á ljóðunum hefur dýpkað við 

vinnuna. 

 

  



 

 

 

Abstract 

Robert Schumann’s song cycle Frauenliebe und -leben was composed in 1840, while the 

poems by Adelbert von Chamisso to which it is set where written in 1830. Frauenliebe und 

-leben is perhaps Schumanns most controversial song cycle, having stirred up some quite 

strong opinions throughout the years. Chamisso’s poetic setting originally contain nine 

poems, Schumann however chose to only use eight of them in his composition. The poems 

narrator is female and portrays to the audience important milestones in her life. We see her 

meet and fall in love with the man of her dreams, they get married and start a family but 

sadly in the end he passes away. In this thesis an attempt is made to analyze and compare 

the writing of a few asteamed musicologists that have explored the themes of Frauneliebe 

und -leben, both through music theory and lyrical analysis. To further our understanding on 

the subject matter we will touch briefly on some biographical point in both the life of the 

composer and the poet. In later years the subject matter of Frauneliebe und -leben has been 

criticized for depicting an undesirable notion by today's standards of the female role in 

society. We explore how today’s ideas of equal rights can deter or excite the modern 

performers decision to take on the cycle. Lastly the author discusses how her research 

concerning the song cycle has affected her personal perception and understanding of the 

piece.  
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Inngangur 

 Ljóðaflokkur Robert Schumann Frauenliebe und –leben er eflaust einn umdeildasti 

ljóðaflokkur tónskáldsins. Á seinni tímum hefur flokkurinn fengið ýmsa neikvæða umfjöllun 

vegna þess hvernig ljóðskáldið, Albert von Chamisso, túlkar ímynd ljóðmælandans, sem er 

kona. Hún er undirgefin og gjörsamlega heltekin af ást í garð eiginmanns síns, í raun svo 

mikið að sumir telja ástina vera óþægilega í þeirri vitundavakningu sem hefur orðið á 

jafnrétti kynjanna í nútímasamfélagi.1 

Ástæða þess að ég vel mér að rannsaka þennan tiltekna ljóðaflokk er að ég hef verið 

að vinna að því að flytja hann og mig langar að dýpka skilning minn á honum. Þýska 

sópransöngkonan Lotte Lehmann segir í innganginum að bók sinni More Than Singing að 

söngvarinn verði að leita að tilfinningunni sem býr undir yfirborðinu. Hann þurfi að komast 

að ástæðunni fyrir því að ljóðið sé samið.2 Ég ætla að fylgja þessum ráðleggingum Lehmann, 

kynna mér sögulegt samhengi ljóðaflokksins í tengingu inn í líf tónskáldsins. Einnig ætla ég 

að skoða ljóðin sjálf og samband þeirra við tónlist Schumann. Sýnidæmi verða tekin af 

ljóðunum en hægt er að nálgast þau í heild sinni í viðauka I, bæði á upprunalegri þýsku og í 

íslenskri þýðingu Reynis Axelssonar. Markmiðið er í raun að rannsaka hvort að betri þekking 

á sögulegu samhengi og almennri umfjöllun um verkið geti skilað sér í túlkun á því.  

                                                 
1 Laura Turnbridge, The Song Cycle, (New York: Cambridge University Press, 2010), bls. 51 
2 Lotte Lehmann, More Than Singing: The Interpretation of Song, (New York: Boosey and Hawkes, 1945), 

bls. 12. 
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1. Robert Schumann, æskan og ást hans á Clöru 

Hér verður fjallað um í stuttu máli fyrri hluta ævi Robert Alexander Schumann og samband 

hans við Clöru Wieck. 

Schumann fæddist 8. júní árið 1810 í Zwickau í konungdæminu Saxlandi, sem nú er 

hluti af Þýskalandi. Faðir hans August og móðir hans Johanna voru ágætlega stæð 

millistéttarhjón, en Robert var fimmta og síðasta barn þeirra. August var bókaútgefandi og 

gaf út alfræðiorðabækur, uppflettirit og vasaútgáfur af ljóðabókum ástsælustu ljóðskálda 

þess tíma, t.d. Byron, Cervantes, Goethe, Schiller og Scott. Hvert eitt og einasta þessara 

ljóðskálda átti eftir að heilla Schumann og hafa töluverð áhrif á tónsmíðir hans seinna meir.3 

Fátt benti til þess á bernskuárum Schumann að hann myndi skara framúr á sviði tónlista og 

hann hefur aldrei verið talinn vera undrabarn. Schumann hóf formlega skólagöngu sex ára 

gamall og píanónám sjö ára gamall af tilstilli föður síns. Kennari hans varð maður að nafni 

Johann Gottfried Kuntzsch sem vakti hjá Schumann brennandi áhuga á tónlist.4   

Faðir Schumann var staðráðinn í því að fóstra vel þá tónlistarlegu hæfileika sem 

virtust vera að blómstra í syni hans en þegar hann dó skyndilega árið 1826 sannfærði Johanna 

son sinn um að stefna á lögfræðinám. Árið 1828 lá leið hans til Leipzig þar sem hann skyldi 

leggja stund á nám við lögfræði.5 Þar kynntist hann fyrir tilviljun Friedrich Wieck sem var 

þekktur píanókennari. Schumann stökk á tækifærið og bað Wieck um að taka sig að sér sem 

nemanda.6 Undir handleiðslu Wieck sótti Schumann daglega klukkutíma langa kennslustund 

auk þess að æfa sig í sex til átta klukkutíma á dag. Auk píanónámsins hóf Schumann að 

sækja tíma í tónsmíðum og kontrapunkti hjá tónskáldinu og hljómsveitarstjóranum Heinrich 

Dorn.7 Schumann flutti inn á heimili Wieck árið 1830 og bjó þar næstu tvö árin. Hann varð 

með tímanum svo gott sem hluti af fjölskyldu Wieck en hélt þó alltaf sérstaklega upp á 

vinskap sinn við dóttur Wieck, unga píanóvirtúósann Clöru.8 

 Þegar Schumann slasaðist á hendi árið 1832 neyddist hann til þess að hætta 

píanónámi sínu og hóf þá í staðinn að semja tónlist af fullum krafti.9 Þrátt fyrir að hafa hætt 

                                                 
3 Beate Perrey ritstýrði, The Cambridge Companion to Schumann (New York: Cambridge University Press, 

2007), bls. 6 
4 Joan Chissell, Schumann, 3. útg. (London: J. M. Dent and sons Ltd, 1977), bls. 4. 
5 Perrey, The Cambridge Companion to Schumann, bls. 9. 
6 Chissell, Schumann, bls. 10. 
7 Perrey, The Cambridge Companion to Schumann, bls. 10. 
8 Chissell, Schumann, bls. 14. 
9 Perrey, The Cambridge Companion to Schumann, bls. 10. 
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námi hjá Wieck og flutt út af heimili hans hélt hann vinskapi við fjölskylduna. Schumann 

fékk Clöru af til þess að spila fyrir sig ný verk sem hann samdi og með tímanum þróaðist 

vinátta þeirra í ástarsamband.10 Um miðjan þriðja áratug 19. aldar var Schumann loks farinn 

að hagnast af tónsmíðum sínum og greinaskrifum og gat þá farið að huga að giftingu. Hann 

bað Clöru 14. ágúst 1836, hann var þá 25 ára en hún aðeins 16 ára. Leið þeirra að altarinu 

átti þó eftir að vera löng og átakasöm en faðir Clöru mótmælti trúlofun þeirra harðlega. 

Mótmælin urðu til þess að Schumann höfðaði mál gegn Wieck um réttinn til þess að fá að 

giftast dóttur hans.11  

Málaferlin stóðu yfir í fjögur ár og á þeim tíma reyndi Wieck hvað hann gat til þess að 

halda Clöru frá unnusta sínum. Hann fór með hana í langar tónleikaferðir í von um að 

fjarlægja Schumann úr lífi dóttur sinnar. Fjarlægðin hafði þó ekki áhrif á unga parið en þau 

skrifuðu hvoru öðru bréf á hverjum degi, stundum fleiri en eitt á dag.12 Að lokum sigraði 

Schumann mál sitt gegn Wieck og þau Clara voru gift 12. september 1840.13 Schumann 

samdi ljóðið Myrthen sem brúðargjöf fyrir Clöru en þetta sama ár samdi Schumann 

ljóðaflokkinn Frauenliebe und –leben, ásamt tveimur öðrum ljóðaflokkum Dichterliebe og 

Liederkreis. Árið 1840 er þekkt sem sönglagaár Schumann og var það án efa eitt 

afkastamesta tímabil tónskáldsins en hann samdi yfir 125 ljóð.14  

                                                 
10 Reich, Nancy B. Clara Schumann: The Artist and the Woman, (Oxford: Oxford University Press, 1989), 

bls. 64. 
11 Rufus Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014), bls. 21. 
12 Perrey, The Cambridge Companion to Schumann, bls. 16. 
13 Chissell, Schumann, bls. 18. 
14 Perrey, The Cambridge Companion to Schumann, bls. 18. 
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2. Hvað er ljóðaflokkur?  

Í tónlistarlegu samhengi er ljóðaflokkur samansafn laga þar sem tónskáld vinnur með 

ákveðin þemu, viðfangsefni eða sögu. Ólíkt öðrum formum klassískrar tónlistar fylgir 

ljóðaflokkurinn ekki ströngum reglum og hefðum líkt og t.d. sónötur og sinfóníur gera. 

Tónskáldið þarf því ekki að fylgja tónfræðilegum reglum um form og stíl þegar það semur 

ljóðaflokk, aðeins þarf að hafa í huga að lögin séu fleiri en tvö og hægt sé að tengja innihald 

þeirra á einhvern hátt.15 Tónlistarsagnfræðingurinn Arrey von Dommer var sá fyrsti, svo 

vitað er um, til þess að leggja fram skilgreiningu á hugtakinu ljóðaflokkur snemma á sjötta 

áratugi 19. aldar. Hún hljóðar svo:  

„Liederkries/Liedercyclus. Samfellt samansafn ljóðrænna kvæða. Hvert og 

eitt stendur sér á báti og getur verið greint frá hinum á bragfræðilegum 

grunni, en öll hafa kvæðin þó innri tengsl því sama grundvallarhugmyndin 

liggur í gegnum þau. Hvert kvæði fyrir sig leggur fram mismunandi túlkun á 

þessari grundvallarhugmynd, sýnir hana á margvíslegan og oft andstæðan 

máta og frá hinum ýmsu sjónarhornum. Þannig er grundvallarhugmyndin 

kynnt á heildstæðan hátt.“16  [Þýðing höfundar] 

Í bók sinni The Song Cycle veltir Laura Turnbridge því fyrir sér hvort það sé í raun 

hægt skilgreina ljóðaflokkinn sem sjálfstætt tónlistarform. Hún segir að þar sem tónskáld 

vinni ekki með þær ströngu og skýru reglur um form og stíl, sem við má búast úr öðrum 

tónlistarformum, þegar þau semji ljóðaflokk sé eflaust ógjörningur að skilgreina listformið. 

Á móti leggur hún til  að vegna þess eðlis sem felst í slíkum verkum, hringrásin sem ljóð- 

og tónskáld leiða okkur í gegnum, sé í raun ákveðin uppbygging í honum. Þó svo að formið 

sé ekki reglubundið og niðurnjörvað þá festir hringrás sögunnar eða viðfangsefnis 

tónskáldsins flokkinn niður og það skilgreinir ljóðaflokkinn; ekki formið og stíllinn heldur 

frekar einskonar innihaldsleg framvinda viðfangsefnis.17  

                                                 
15 Turnbridge, The Song Cycle, bls. 1. 
16 ibid., bls. 6. „A coherent complex of various lyric poems. Each is closed in its self, and can be outwardly 

distinguished from the other in terms of prosody, but all have an inner relationship to another, because one 

and the same basic idea runs through all of them. Individual poems present different expressions of this idea, 

depicting it in manifold and often contrasting images and from various perspectives, so that the basic feeling 

is presented comprehensively.“ 
17 ibid., bls. 1-2. 



 

 

 

5 

3. Chamisso og Frauenliebe  

Adelbert von Chamisso samdi ljóðafokkinn Frauenliebe und -leben árið 1830. Hafa þó 

nokkur tónskáld tónsett ljóðin, t.d. Carl Loewe, Heinrich Marchner og Franz Kugler,18 en 

tónsmíðar Robert Schumann eru án efa hvað best þekktar í þeim flokki.19  Ljóðmælandi er 

kona sem leiðir áheyrendur í gegnum þýðingarmikla kafla í lífi sínu. Ljóðaflokkurinn hefst 

þegar hún er aðeins ung kona þar sem hún kynnist manni en þau kynni hafa mikil áhrif á 

hana. Hún segir frá vantrú sinni á því að Hann gæti mögulega elskað hana, trúlofun þeirra, 

undirbúningi fyrir brúðkaup og þeirri gleði sem fylgir barneignum þeirra. Í lokakafla 

ljóðaflokksins segir hún frá sorginni sem fylgir fráfalli síns heittelskaða eiginmanns. Í 

heildina samdi Chamisso níu ljóð en Schumann notaðist aðeins við fyrstu átta. 

Chamisso fæddist í janúar árið 1781 í Boncourt kastala í Champagne, Frakklandi. 

Foreldrar hans voru greifinn og greifynjan de Chamisso. 11 ára gamall varð hann að flýja til 

Berlínar vegna Frönsku byltingarinnar. Hann hóf ungur að semja ljóð og tileinkaði þau 

gjarnan konum sem hann langaði til að heilla.20 Chamisso bjó ekki til persónur eða sögur 

sem byggðar voru á goðsögnum, hetjum eða þjóðsögum heldur reyndi hann að höfða til 

millistéttarinnar í Þýskalandi.21Á árunum 1829-1831 samdi hann nokkur ljóð um heimilislíf 

millistéttarinnar og þar með talið Frauenliebe und Leben.22 Ljóðaflokkurinn fékk góðar 

móttökur þegar hann kom út og var í rauninni nokkuð vinsæll nær alla 19. öldina. Fersk og 

nokkuð framandi nálgun Chamisso á viðfangsefnum ljóðaflokks þar sem óalgengt var að 

ljóðmælandi væri kvenkyns, einkenndist af ástríðufullum yfirlýsingum og lifandi túlkun á 

innri hugsunum konu.23  

Vel á við að Schumann hafi tónsett Frauenliebe und –leben því tónskáldið bjó yfir 

undraverðri færni á að mynda áhrifaríkt samband á milli tilfinninganna sem hann vildi koma 

á framfæri í tónlist sinni.24 Elissa S. Guralnick, prófessor í tónlistarfræði, segir Schumann ná 

að fanga með laglínu söngkonunnar mynd af konu sem á sama tíma er undirgefin og 

ósigrandi. Hún segir enn fremur að Schumann veiti ljóðmælandanum félagsskap í nálgun 

                                                 
18 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. i. 
19 Turnbridge, The Song Cycle, bls. 51. 
20 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 29-31.  
21 ibid., bls. 47. 
22 ibid., bls. 65. 
23 Kristina Muxfeldt, „Frauenliebe und Leben Now and Then.“ 19th-Century Music, sumar 2001, bls. 34. sótt 

17. nóvember 2016 á doi:10.1525/ncm.2001.25.1.27. 
24 Barbara Turchin, „Schumann's Song Cycles: The Cycle within the Song.“ 19th-Century Music, vor 1985, 

bls. 233. sótt 17. nóvember 2016 á doi: 10.2307/746514. 
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sinni á píanómeðleiknum. Hann tekur á sig mynd mannsins sem fangar huga ljóðmælanda 

og á oft á tíðum einhverskonar samtal við hana.25  

Frauenliebe und –leben var formlega frumfluttur í heild sinni í einakaveislu 14. 

október árið 1848. Söngkonan sem flutti flokkinn hét Wilhelmine Schröder-Devrient og var 

góð vinkona Schumann hjónanna. Clara skrifaði um flutninginn í dagbók sína og lýsti yfir 

ánægju sinni yfir að fá að heyra öll átta lögin flutt saman. Hún sagði flutning Schröder-

Devriant hafa verið framúrskarandi og að söngkonan byggi yfir einstökum hæfileikum.26 

Baritónninn Julius Stockhausen var aftur á móti fyrstur til að flytja ljóðaflokkinn 

opinberlega, en hann var einnig fyrstur til að flytja Dichterliebe í heild sinni. 

 

                                                 
25 Elissa S. Guralnick, „'Ah Clara, I am Not Worthy of Your Love': Rereading 'Frauenliebe und Leben', the 

Poetry and the Music. “ Music & Letters, nóvember 2006, bls. 583. sótt 10. nóvember 2016 á 

doi:10.1093/ml/gcl1080. 
26 Muxfeldt,  „Frauenliebe und Leben Now and Then.“, bls. 40. 
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4. Tónfræði- og efnisleg ágrip  

Hér verður fjallað um  hvert ljóð fyrir sig, textalegt innihald skoðað og áhugaverð einkenni 

hvers lags, bæði út frá texta og tónlist. Ég mun aðallega styðjast við gögn eftir Richard Miller 

sem er bandarískur söngkennari og fræðimaður, Kristinu Muxfeldt tónlistarfræðing og 

prófessor við Indiana Háskóla í Bandaríkjunum og Rufus Hallmark tónlistafræðing sem 

sérhæfir sig í greiningu á ljóðum Schumann.  

Seit ich ihn gesen 

Í fyrsta lagi ljóðaflokksins er ljóðmælandi ung kona og segir frá því er hún sá sinn heitt 

elskaða fyrst og greinir frá þeim afleiðingum sem þau kynni hafa á sig. Hún lýsir því yfir 

að frá því að hún sá hann hafi hún verið blind („Seit ich ihn gesehen, Glaub ich blind 

zu sein“) allt sé litlaust og myrkt („Sonst ist licht und farblos/Alles um mich her“) og hún 

kærir sig ekki lengur um barnalega leiki systra sinna, heldur vill hún eyða tímanum 

grátandi í herbergi sínu („Nicht begehr ich mehr,  Möchte lieber weinen,  Still im 

Kämmerlein“), af þessu má leiða að áhrif hans á konuna ungu séu gríðarleg. 

Rufus Hallmark bendir þó á að hvergi í þessu fyrsta ljóði minnist ljóðmælandi á ást. 

Hann vill meina að í raun sé ljóðið frekar tilfinningasnautt og að ljóðmælandi greini aðeins 

frá því sem sé að gerast án þess að leggja á það mat eða bregðast við því. Enn fremur segir 

Hallmark að ómögulegt sé að gera fullkomlega upp um það hvort þessi reynsla sé ungu 

konunni jákvæð eða neikvæð. Hann leggur þó til að eflaust sé hægt að áætla að hún sé slegin 

út af laginu vegna þess að þessi upplifun er henni framandi og hún viti einfaldlega ekki 

hvernig hún eigi að bregðast við.27  

Í byrjun er meðleikur píanósins einfaldur og vekur upp tilfinningu aðdáunar með 

sundurliðuðum hljómum á mið- og lægstasviði píanósins. Líkt og áður var nefnt hafði 

Schumann einstaka hæfni á að hagræða tónsmíðum sínum þannig að þær styðji undir og 

magni upp þær tilfinningar sem liggja á baki þeirra ljóða sem hann tónsetti. Miller telur 

látlaust upphaf ljóðaflokksins vera einstaklega gott dæmi um þetta. Hann segir enn fremur 

að með laglínu og hrynjanda sem aðeins fá takmarkað raddsvið finnur Schumann áhrifaríkar 

leiðir til þess að leggja áherslur á það sem honum þykir mikilvægt að koma til skila.28 

                                                 
27 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 162. 
28 Richard Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, (New York: Oxford University 

Press, 1999), bls. 1167-8. 
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Er, der herrlichste von allen 

Í öðru laginu er ljóðmælandi ör og ástríðufull í frásögn sinni. Schumann nýtir stutt millispil 

á milli erinda til þess að mála skýra mynd af óþreyjufullri og heltekinni stúlku. Á meðan 

vinstri hendi píanósins slær taktfastar og ákafar áttundupartsnótur leikur hægri hendin 

væntanlega laglínu söngkonunnar, rétt eins og hún geti einfaldlega ekki beðið eftir því að 

millispilið klárist og hún geti haldið áfram frásögn sinni.29  

Ljóðið hefst á því að hún lýsir því yfir að elskhuginn sé æðri öllum öðrum („Er, der 

Herrlichste von allen“). Hún heldur áfram og lýsir öllum þeim kostum sem hann ber að 

geyma; fögru varirnar og skýru augun („Holde Lippen, klares Auge“), hann er bjartur, 

dýrðlegur, göfugur og fjarlægur („Hell und herrlich, hehr und fern“). Við fáum þó ekki að 

upplifa hina algjöru dýrkun sem ljóðmælandi ber í garð hans fyrr en hún segir; aðeins sú 

allra verðugast má vera svo lánsöm að verða fyrir vali hans („Nur die Würdigste von allen / 

Darf beglücken deine Wahl“). Verði einhver önnur fyrir valinu mun hún þó gleðjast („Will 

mich freuen dann und weinen“ ) jafnvel þótt hjarta hennar muni bresta („Sollte mir das Herz 

auch brechen“).  

Miller og Hallmark eru sammála um að fyrst í þessu ljóði hefjist vandkvæði 

nútímaflytjandans til þess að að ná fram túlkun. Miller segir lítillæti, auðmýkt, undirgefni og 

hógværð einkenna ljóðið og á meðan það gefi góða mynd af almennu viðhorfi til kvenna á 

tímum ljóðskáldsins, sem fjallað verður nánar um síðar, er það samkvæmt Miller átakanlegt 

fyrir flytjanda nútímans.30 Hallmark segir þær óþægilegu tilfinningar sem vakna stafa af því 

að ljóðmælandi setur manninn dáða á svo háan stall að í raun sé eins og hún tilbiðji hann og 

sé gjörsamlega reiðubúin að fórna sinni eigin hamingju fyrir hans.31 

 

Ich kann‘s nicht fassen, nicht glauben 

Í þriðja ljóðinu hefur ástmaðurinn beðið hana um að giftast sér. Hún segist ekki geta gert sér 

grein fyrir því hvort atburðurinn hafi átt sér stað í raun og veru eða hvort hana hafi dreymt 

það („Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben, Es hat ein Traum mich berückt“). Einkennandi 

tilfinning er í ljóðinu um að ljóðmælandi flakki á milli raunveruleikans og einhverskonar 

                                                 
29 Muxfeldt,  „Frauenliebe und Leben Now and Then.“, bls. 47. 
30 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1193. 
31 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 178. 
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draumkennds ástands, þetta er undirstrikað með tónlist Schumann. 32  Hann gefur 

raunveruleikanum og draumnum mismunandi tóntegundir, raunveruleikinn í c-moll en 

draumurinn í es-dúr. Enn fremur leggur hann áherslu á þessi mismunandi hugrænu heima 

með því að breyta meðleik píanósins. Í raunveruleikanum notast hann við ákveðna og skarpa 

staccato hljóma sem verða svo að dreymandi bundnum hljómum þegar ljóðmælandi ferðast 

inn í dagdrauminn.33 Schumann skapar svo dreymandi og fjarlægt andrúmsloft með stuttu 

eftirspil sem ef til vill kallar fram fljótandi mynd hans sem ljóðmælandi lýsti í fyrsta ljóðinu 

Seit ich ihn gesehn, sem birtist hvert sem hún lítur.34 

 Laglínan er einföld og hver frasi fyrir sig byggist í raun á einni grunnnótu sem aðeins 

er yfirgefin til þess að leggja áherslu á valin orð með stökki, oftast um ferund eða fimmund 

sem fer oftar upp á við heldur en niður. 35  Schumann er mjög skýr hvað varðar 

hraðabreytingar og merkir þær vel inn, aftur til þess að skapa greinilegan mun á mismunandi 

hugarástandi ljóðmælanda. Þrátt fyrir hraðabreytingar er laglína söngkonunnar þó mjög 

drífandi og ekki mikið um afgerandi hlé í frásögn hennar.36 Upplifunin verður í kjölfarið álík 

því að ljóðmælandi nái ekki andanum af ákafa. Lehmann leggur til að lagið sé sungið líkt og 

maður sé nýbúinn að hlaupa og í raun eigi byrjunin að koma áheyrendum aðeins á óvart, 

söngkonan skuli kasta sér á það.37 

 

Du Ring an meinem Finger 

Nýlega trúlofuð í fjórða laginu dáist ljóðmælandi að hringnum sem unnusti hennar hefur 

gefið henni. Hún lýsir því hvernig líf hennar hefur breyst, barnslegi æskudraumurinn er 

liðinn („Ich hatt ihn ausgeträumet, Der Kindheit friedlich schönen Traum“) og við tekur 

nýtt hlutverk eiginkonu. Í því hlutverki ætlar hún að þjóna, lifa fyrir og tilheyra eiginmanni 

á alla vegu („Ich will ihm dienen, ihm leben, Ihm angehören ganz“).  

 Hallmark leggur til að munaðarfullt ljóðið beri ef til vill merki um kynferðislega 

undirtóna. Bæði í fyrsta og síðasta erindi ljóðsins ber ljóðmælandi trúlofunarhring sinn að 

alúð að brjósti sínu og vörum. Hallmark segir hringinn greinilega vera myndgerfinu 

                                                 
32 ibid., bls. 190. 
33 ibid., bls. 198. 
34 Muxfeldt,  „Frauenliebe und Leben Now and Then.“, bls. 44. 
35 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1213. 
36 ibid., bls. 1218. 
37 Lehmann, More Than Singing, bls. 153. 
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unnustans og því möguleiki á að ljóðmælandi sé að tjá einhverskonar kynferðislega 

óskhyggju og heita löngun til að verða eiginkona hans að öllu leyti. Í fjórða erindi ljóðsins 

segist hún ætla að gefa sig algjörlega á hans vald, tilheyra honum gjörsamlega og verða 

uppljómuð af geisladýrð hans. Margir telja þetta erindi vera mest afgerandi dæmi um 

kynjahyggju í öllum flokknum, en þar gæti einnig leynst samkvæmt Hallmark skýrt dæmi 

um kynferðislega löngun ljóðmælanda.38 

 Miller, sem almennt þykir mikið til hæfni Schumann koma að tónsetja eðlilegar og 

túlkandi áherslur í texta, gagnrýnir tónskáldið hvað mest í þessu samhengi í þessu fjórða lagi 

ljóðaflokksins. Hann segir Schumann fara of langt út fyrir eðlilegan talanda og áherslurnar 

verði því vandræðalegar og óeðlilegar. Hann tekur sem dæmi upphafssetninguna Du Ring 

an meinem Finger, honum finnst áherslan sem fylgir þríundarstökkinu á orðinu an skera of 

mikið á eðlilegt flæði flutningsins.  Miller leggur til að söngkonan aðstoði tónskáldið og geri 

sem minnst úr þessum vandræðalegu áherslum við flutning ljóðsins.39 

 

Helft mir, ihr Schwestern  

Hjálpið mér systur, hjálpið mér að klæða mig („Als ich befriedigt, Freudigen Herzens“). 

Hjálpið mér systur, hjálpið mér að fæla burt kvíðann („Helft mir, ihr Schwestern, Helft mir 

verscheuchen“). Í fimmta laginu undirbýr ljóðmælandi sig fyrir brúðkaup sitt með hjálp 

systra sinna. Þó svo að hún minnist aldrei með beinum orðum á að nú sé stóri dagurinn 

runninn upp má greina það í laglínu píanósins, sem spilar fljótandi brotna hljóma sem minna 

á kirkjubjöllur eða einhverskonar brúðarmars.40 Líkt og í þriðja laginu, Ich kann‘s nicht 

fassen, nicht glauben, sækist Schumann eftir því hér að skapa tilfinningu fyrir því að 

ljóðmælandi sé andstuttur vegna mikillar spennu, frasarnir hlaupa áfram á meðan drifkraftur 

brotnu hljóma píanósins keyrir heildarmyndina áfram. Einnig er vert að benda á að aðeins 

eru þrjár fjórðuparts þagnir í laglínu söngkonunnar, en við upplifum þær sem mun styttri 

vegna ákafans sem litar lagið.41 Þessi túlkun á tilfinningalegu ferðalagi hinnar ungu brúðar 

er það sem Hallmark telur vera eftirtektarverðast við þetta fimmta lag. Hann gengur svo 

langt að bera það saman við lög Kugler og Loewe, sem hann segir vanta tilfinningalegan 

                                                 
38 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 199. 
39 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1246. 
40 Muxfeldt,  „Frauenliebe und Leben Now and Then.“, bls. 44. 
41 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1251. 
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grunn og vera frekar of hátíðleg tónlist með hrokafullu yfirbragði.42 

 Áhugavert er að velta því fyrir sér hvað felst í orðum ljóðmælenda þegar hún segir í 

öðru erindinu; „Þegar ég lá sefuð og glöð í hjarta í örmum ástvinar míns, þá kallaði hann 

ennþá með þrá í hjarta/óþolinmóður eftir deginum í dag“43 Þessi minning kemur á óvart 

vegna þess að á tíma ljóðskáldsins voru leyfileg samskipti kynjanna mjög takmörkuð og 

hefðu ljóðmælandi og unnusti hennar aðeins mátt hittast með fylgdarmanni. Hallmark 

ímyndar sér að í leynd hafi unga parið kannski átt nánara samband en þau máttu, að hin 

kynferðilsega löngun sem ýjað er að í Du Ring an meinem Finger sé raunveruleg og ræktuð.44 

 

Süßer fraund, du blickest  

Ljóðmælandinn hefur í sjötta lagi Frauenliebe und –leben  komist að því að hún sé ófrísk. 

Gráti næst af gleði („Kannst es nicht begreifen, Wie ich weinen kann“) reynir hún að finna 

réttu orðin til þess að segja eiginmanninum fréttirnar („Wüßt ich nur mit Worten, Wie ich’s 

sagen soll“). Hún segir honum að leggjast við brjóst hennar („Komm und birg dein Antlitz 

Hier an meiner Brust“) og hvíslar loks að honum leyndarmáli sínu („Will in’s Ohr dir 

flüstern / Alle meine Lust“). 

Lagið minnir á recetative þar sem frjálsleg laglínan líkist einlægum og eðlilegum 

talanda. Süßer fraund, du blickest er eina lagið í ljóðaflokknum þar sem takttegundin (4/4) 

er ekki skýr frá byrjun til enda. Hún er óljós í upphafi þar sem píanóið byrjar að spila á öðru 

slagi taktsins og það sem eftir fylgir eru að mestu liggjandi hljómar sem skapa innilegt 

andrúmsloft.45 

Schumann velur að sleppa einu erindi úr ljóði Chamisso í þessu lagi. Í því erindi segir 

ljóðmælandinn frá er móðir hennar segir henni að hún sé ófrísk, en hún þekkti ekki einkenni 

sín sjálf. Hallmark leggur til tvær mögulegar ástæður þess að Schumann velji að sleppa 

erindinu. Annað hvort vegna þess að hann vildi ekki gefa upp barnslega og óþroskaða mynd 

af söguhetju sinni, eða þá einfaldlega vegna þess að honum fannst ljóðið vera of langt. Hægur 

taktur lagsins hefði átt í hættu á að verða yfirþyrmandi og hefði þá dregið niður 

heildaryfirsýn lagsins. 46 

                                                 
42 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 210. 
43 Sjá þýðingu  Reynirs Axelssonar í viðauka I 
44 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 207-8. 
45 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1266. 
46 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 213.  
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An meinem Herzen, an meiner Brust  

Í sjöunda og næst síðasta ljóðinu er ljóðmælandinn orðin móðir og í fyrsta skipti er 

viðfangsefni frásagnar hennar ekki ástmaðurinn. Hún talar við barnið sitt og segir ég hélt ég 

væri hamingjusöm en nú er ég alsæl („Hab überschwenglich mich geschätzt / Bin 

überglücklich aber jetzt.“). Hún vorkennir eiginmanni sínum því hann getur ekki fundið þá 

sælu sem hún nýbökuð móðirin finnur („O, wie bedaur’ ich doch den Mann, Der 

Mutterglück nicht fühlen kann!“). Yfirlýsingar um ást ljóðmælenda á barni sínu er hægt að 

bera saman við þær sem hún áður tjáði í garð Hans. Þær eru álíka ákafar og yfirgnæfandi, en 

þó erum við mun tilbúnari til að samþykkja þær í garð barnsins heldur en Hans.47  

 Áhugavert er að bera lag Schumann saman við verk Kugler og Loewe við sama ljóð. 

Kugler og Loewe sömdu báðir vögguvísur og skapa verk þeirra því mjög ólíka mynd af 

tilfinningalegu ástandi ljóðmælanda í samanburði við verk Schumann. Hallmark telur að ef 

til vill sé vögguvísan augljósari nálgunin á ljóðinu sem sýnir ljóðmælandann halda á barni 

sínu og jafnframt gefa því brjóst.48 Schumann, sem hefur kynnt okkur fyrir tilfinningaríkri 

og ákafri konu heldur sér fast við persónuleika hennar. Ákafi brotnu hljómanna í 

píanómeðleiknum minna á þær tilfinningar sem ljóðmælandi tjáði okkur í fyrri lögum, nánar 

tiltekið öðru og fimmta lagi.49 

  

Nun hast du mir den Ersten schmertz getan 

Áttunda og síðasta lag í tónsetningu Schumann á Frauenliebe und –leben fjallar um 

sársaukann sem eiginmaðurinn veldur ljóðmælandanum þegar hann deyr. Hún segir hann 

hafa sært sig í fyrsta sinn („Nun hast du mir den ersten Schmerz getan“), kallar hann 

grimman og miskunnarlausan („du harter, unbarmherz’ger Mann“) og segist sjálf ekki vera 

lifandi lengur („ich bin Nicht lebend mehr“). 

Miller telur ómögulegt að setja út á tónsetningu Schumann við þetta 

tilfinningaþrungna ljóð. Hann segir að tónskáldið fangi tilraunir ljóðmælandans til þess að 

halda aftur sorg sinni á einstakan hátt. Þessu nær hann fram með því að smíða laglínu sem 

                                                 
47 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1282. 
48 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 216. 
49 ibid., bls. 219. 



 

 

 

13 

liggur á sömu nótunni næstum því allan frasann í hverjum frasa fyrir sig, líkt og hún sé 

þvinguð til þess og með því að halda laglínunni á mjög þröngu raddsviði nánast allt lagið í 

gegn. Aðeins þegar ljóðmælandinn kallar út að heimurinn sé tómur („Die Welt is leer“) í 

einskonar geðshræringu stekkur laglínan um litla þríund og kallar fram átakanlega 

krómatíska angist. Miller segir að þetta augnablik í tónlistinni sé án efa eitt tilfinningalega 

áhrifamesta augnablik í allri tónlistarsögunni.50  

Schumann líkur tónsetningu sinni á Frauenliebe und –leben með eftirspili sem ekki 

aðeins vitnar í heldur endurtekur tónlistina sem við heyrum í fyrsta laginu. Kunnugleg 

tónlistin er í raun einhverskonar andstæða þess sem áheyrendur upplifa í síðasta laginu. 

Chamisso samdi níu ljóð en Schumann velur að ljúka ljóðaflokknum á áttunda ljóðinu. 

Hallmark bendir á mögulega ástæðu fyrir þessu. Á þeim tíma sem Schumann tónsetti 

Frauenleibe und –leben var ljóðaflokkurinn vel þekktur. Ef til vill hafi tónskáldið ætlast til 

þess að flytjendur þekktu til ljóðanna og tækju það til greina við túlkun sína á eftirspilinu.51 

Því þó svo að aðeins píanóið haldi áfram og söngkonan sé þögul þá tekur hún þátt í túlkun 

verksins allt til enda.52 

  

 

                                                 
50 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1285.  
51 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 229-230. 
52 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1293.  
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5. Umdeild birtingamynd kvenna  

Ómögulegt er að ræða Frauenliebe und –leben án þess að fjalla um umdeilanlega merkingu 

textans. Líkt og kom fram í umfjöllun um ljóðin sjálf þá er greinilegt að við fyrstu sýn virðist 

textinn vera mikið á skjön við ímynd kvenna í upplýstu nútímasamfélagi. Stórir sigrar í 

jafnrétti kynjanna undanfarna áratugi hafa leitt til þess að konur víða um heim hafa t.d. öðlast 

fleiri tækifæri en áður tíðkaðist til atvinnu og náms. Árið 2014 rannsakaði Evrópusambandið 

hlutfall starfandi kvenna í aðildarlöndum sambandsins og niðurstaðan var hæsta hlutfall sem 

nokkurn tímann hefur verið skráð eða 64%. Í samanburði var hlutfall starfandi karla mun 

lægra en áður hefur verið eða 75%. Í sömu skýrslu Evrópusambandsins (Strategic 

Engagement for Gender Equality 2016-2019) segir að þó svo að konur séu líklegri til þess 

að vera betur menntaðar en karlar sé sú menntun í yfirgnæfandi meiri hluta á sviðum sem 

alla jafna eru, af úreltum samfélagslegum stöðlum, talin vera hefðbundin 

„kvenmannsstörf“.53 Viðhorf til jafnréttis kynjanna er ört að breytast þó svo að enn sé langt 

í land að algjört jafnrétti verði að veruleika. 

En tónninn var svo sannarlega allt annar á þeim tíma sem Chamisso samdi ljóðin og 

Schumann tónsetti þau. Í Þýskalandi á 19. öld voru karlmenn taldir æðri konum. Þetta kom 

skýrt fram í lögum, hefðum og  ríkjandi heimspekilegri hugsun þess tíma. Til dæmis má 

nefna að þegar börn höfðu náð fimm ára aldri voru þau lögleg eign föður síns en ekki beggja 

foreldra, burt séð frá því hvort foreldrarnir voru giftir eða ekki. Drengir öðluðust þó 

sjálfstæði þegar þeir eltust en stúlkur voru lögleg eign föður síns þangað til þær giftust, en 

þá urðu þær lögleg eign eiginmanns síns. 54  Þýski heimspekingurinn Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel lýsti til að mynda í bók sinni Grundlinien der Philosophie des Rechts55 

konum sem aðgerðarlausum og aðeins hæfum til heimilisstarfa. Á meðan taldi hann karla 

vera athafnarsama og að vilji þeirra veitti þeim almennan drifkraft og áhuga.56  

Jürgen Thym telur að flutningur á Frauenliebe und –leben í nútímasamfélagi ögri 

óhjákvæmilega jafnréttiskennd bæði flytjanda og áheyrenda. Hann segir ljóðaflokkinn vera 

úreltan og vafasaman en horfa þurfi til þess að hann varpar ljósi á tíðaranda og heimilislíf 

                                                 
53 „Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019,“ European Commision, 26. nóvember 2016. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf. 
54 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 6-7. 
55 Grunngildi í heimspeki um rétt 
56 ibid., bls. 14 
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fyrri hluta 19. aldar.57 Ruth Solie tekur undir orð Thyme. Hún telur ástæðuna fyrir því að 

áheyrendur og flytjendur finni fyrir óþægindum í tengslum við ljóðaflokkinn stafa af því að 

í honum er hlutverk konunnar sem eiginkonu og húsmóður sprottið úr huga karlmanns, 

Chamisso.58   

Muxfeldt er ósammála og leggur til að við skoðum ljóðaflokkinn í gegnum hugarfar 

og augu 19. aldar kvenna. Hún segir að eflaust hafi Frauenliebe und –leben verið tækifæri 

fyrir konur þess tíma að sjá fyrir sér sína eigin ástríðufullu heima með kvenröddu en ekki 

rödd karla. Með því að reyna að meta ljóðaflokkinn út frá þessu breytta sjónarhorni sjáum 

við hann kannski í öðru og minna ögrandi ljósi.59 Miller er sammála  Muxfeldt og leggur enn 

fremur til að flytjandinn njóti þess að tileinka sér hlutverkið sem ljóðaflokkurinn býður upp 

á. Hann vekur athygli á að ógrynni sé til af söngverkum sem bjóða upp á svipaðar ef ekki 

meira krefjandi aðstæður að túlka. Hann vill því meina að það sé alls ekki minni ástæða til 

þess að flytja Frauenliebe und –leben heldur en t.d. að fara með hlutverk Cio-Cio San sem 

er algjörlega undirgefinn í sambandi sínu við Pinkerton liðsforingja í óperunni Madam 

Butterfly eftir Giacomo Puccini.60 

Hallmark bendir þó á að þrátt fyrir að áheyrendur og flytjendur séu meðvitaðir um 

úreltan hugsunarháttinn halda báðir hópar upp á fegurð tónlistarinnar og kraftmikla 

tilfinningalega tjáningu sem ljóðin hafa upp á að bjóða. Hallmark heldur því fram að 

Frauenliebe und –leben  hafi verið vinsælasti ljóðaflokkur Schumann á 19. öldinni og haldi 

áfram að vera það. Þrátt fyrir vandkvæðin er ljóðaflokkurinn vinsælt tónleikaefni og er 

reglulega tekinn upp og gefinn út. 61  

 

  

                                                 
57 James Parsons ritstýrði, The Cambridge Companion to the Lied (United Kingdom: Cambridge University 

Press, 2004), bls.132. 
58 Turnbridge, The Song Cycle, bls.51 
59 Muxfeldt,  „Frauenliebe und Leben Now and Then.“, bls. 34. 
60 Miller, Singing Schumann: An Interpretive Guide for Preformers, bls. 1200. 
61 Hallmark, Frauenliebe und Leben: Chamisso’s Poems and Schumann’s songs, bls. 237. 
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Lokaorð 

Greinilegt er að Frauenliebe und -leben vekur upp sterkar tilfinningar af mörgum toga meðal 

þeirra sem kynnast ljóðflokknum. Sumir eru algjörlega á móti viðfangsefni ljóðanna og 

fordæma þau jafnvel. Algengara virðist þó vera að umræðan snúist um viðurkenningu á hinu 

umdeilanlega og óviðeigandi viðfangsefni ljóðanna þegar þau eru sett í samhengi við viðhorf 

nútímasamfélags, án þess þó að réttlæta viðhorfið. Flestar heimildir sem ég fann sem fjölluðu 

um viðhorf til flokksins voru sammála um að til þess að geta raunverulega myndað okkur 

skoðun á honum verðum við að vera tilbúin að skoða hann út frá hinum ýmsu sjónarhornum. 

Mikilvægt er að festast ekki í okkar eigin dómhörku heldur taka ljóðunum eins og þau eru 

og þora að rannsaka það sem gæti mögulega legið undir yfirborðinu. Ef ekki tekst að opna 

hugann þá er þó vonandi hægt að njóta áhrifamikillar tónlistar Schumann og reyna að gleyma 

merkinu orðanna.  

Eftir að hafa skoðað hvað fræðimenn höfðu um ljóðaflokkinn að segja langaði mig að vita 

hver sýn flytjenda og áheyrenda væri. Því miður er ekki nægilega mikið til af gögnum til að 

geta sýnt fram á marktækar niðurstöður. Þær bloggsíður og blaðagreinar sem ég fann virtust 

oftast hafa eitt sameiginlegt, að þrátt fyrir vandkvæðið innihald ljóðanna sé ekki annað hægt 

en að dást að Frauenliebe und –leben fyrir það sem flokkurinn er í grunninn: ástríðufull 

tjáning konu sem Schumann skapar líf með stórbrotni tónsetningu.  

Við það að lesa mér til um ljóðaflokkinn og rannsaka víddir á honum sem mig hafði ekki 

órað fyrir að væru til staðar sé ég hann nú í allt öðru ljósi. Áður þóttu mér ljóðin vera frekar 

einföld og gegnsæ en tónlistin falleg. Ég vissi að flokkurinn var umdeildur og naut þess að 

vinna verk sem væri bæði ögrandi fyrir mig og áheyrendur mína. Þegar ég byrjaði að afla 

mér heimilda átti ég von á að læra eitthvað og dýpka skilning minn á ljóðaflokknum. Mig 

grunaði þó ekki að vinnan við þessa ritgerð gæti bætt viðhorf mitt til túlkunar á verkinu á 

eins dramatískan hátt og hún gerði. Við það að skoða tónfræðilega umfjöllun í bland við hina 

efnislegu skil ég nú betur ásetning Schumann í tónsmíðum sínum. Ég skil t.d. betur tilgang 

millispilsins á milli erinda í Er, der Herrlichste von Alle og hef meira að segja öðlast nýja 

sýn á uppáhalds augnablikinu mínu í flokknum. Síðasta eftirspilið táknar nú framtíð og von 

í mínum augum en ekki uppgjöf og yfirþyrmandi sorg.  

Ég komst að því að mikilvægt er að skoða viðfangsefni verksins út frá fleiri sjónarhornum 

en mínu eigin. Þegar ég kynni mér sjónarhorn annarra öðlast ég betri skilning og á því meira 

að gefa af mér þegar kemur að flutningi verksins.   
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