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Autoreferát
Při volbě tématu pro svou diplomovou práci jsem vycházela z pohledu klaviristky. Mým
cílem bylo zvolit si téma, které mi bude blízké, které budu s nadšením rozebírat a které mi
zároveň poskytne hlubší poznání. Již od začátku jsem věděla, že se chci zabývat klavírní
tvorbou některé významné skladatelské osobnosti. Musela jsem si ujasnit, čemu se budu
v diplomové práci chtít věnovat konkrétně, protože výběr autorů je opravdu široký. Na
konečném rozhodnutí se podepsaly tři aspekty. Měl by to být skladatel, kterého mám
v oblibě, jehož hudba mi je něčím blízká. Autor, jehož skladby se během studií objevovaly
v mém repertoáru. Z hlediska pedagogického - skladatel, který svou tvorbu zaměřil i na
děti. Jelikož druhým rokem vyučuji hru na klavír, přikládala jsem tomuto hledisku největší
důraz.
Robert Schumann mě provází od dětství. Patří k velice oblíbeným a nejhranějším
autorům, často jsem jeho skladby slýchávala na koncertech nebo od spolužáků (na ZUŠ,
střední škole i na škole vysoké). V mém repertoáru se objevily některé skladby z Alba pro
mládež, Dětských scén, Lesních scén a cyklus Papillons.
Rozhodla jsem se, že se ve své diplomové práci zaměřím na Schumannovu klavírní
tvorbu pro mladší pianisty. Rozebráním Schumannových skladbiček (viz. kapitola 2.4)
chci dokázat jeho významný přínos. Mým záměrem bylo poukázat na to, s čím se mohou
žáci v Schumannově tvorbě setkat, co všechno se mohou naučit a na co by si měli
z hlediska interpretačních problémů dát pozor. Čím více rozebraných skladbiček přibývalo,
tím jsem se sama utvrzovala ve svém přesvědčení o kvalitě jeho instruktivních skladeb.
V pedagogické praxi se mi jeho skladbičky osvědčily pro žáky z nižších ročníků i jako
vynikající koncertní repertoár. Diplomová práce mi je přínosem pro pedagogickou činnost.
Uvědomila jsem si, že Schumannovy instruktivní klavírní skladbičky můžeme vnímat jako
nejvhodnější způsob seznámení žáků s romantickou hudbou.
Součástí diplomové práce je charakteristika romantické klavírní hudby 1. poloviny 19.
století - tedy období, v němž Robert Schumann žil. Zabývám se i jeho osobností.
Schumann si zaslouží charakteristiku zvíce úhlů pohledu - byl nejen významným
skladatelem, ale i klavíristou, pedagogem a zároveň

byl obdařen i nezanedbatelným

talentem literárním (spisovatel, kritik).
Do diplomové práce jsem

zařadila přehled jeho klavírní tvorby se stručnou

charakteristikou jednotlivých opusů.

Autoreferat
Bei der Wahl des Themas für meine Diplomarbeit bin ich von der Sicht der
Klavierspielerin ausgegangen. Mein Ziel war, ein Thema auszuwählen, das mir wirklich
nahe liegt. Schon von Anfang an habe ich gewusst, dass ich mich mit dem musikalischen
Schaffen einer berühmten Persönlichkeit beschäftigen will. Ich musste mir erst klar
werden, wem ich mich im Rahmen dieser Diplomarbeit widmen soll, den die Auswahl der
Komponist ist wirklich gross. Die endgültige Gutscheidung ist von drei Aspekten geprägt.
Es sollte ein Komponist, der ich liebe, deren Schaffen mir nahe ist, ein Komponist, dessen
Kompositionen während des

Studiums in meinem Repertoire waren. Aus der

pedagogischen Sicht - ein Komponist, dessen Werk sich auch an Kinder richtet.
Robert Schumann begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Er gehört zu den beliebsten
und am meisten gespielten Komponisten. In meinem Repertoire befinden sich
Kompositionen aus dem Album für die Jugend, Kinderszenen, Waldszenen und Cyklus
Pappilons.
Ich habe mich entschieden, dass ich mich in meiner Diplomarbeit auf die Klavierwerke
von R. Schumann konzentriere, die für kleinere Pianisten bestimmt sind. Durch die
Analyse seines Werks (siehe Kapitel 2.4) will ich seiner bedeutenden Beitrag beweisen. In
dem pädagogischen Praktikum zeigte sich mir sein Werk sowohl für Schüler der unteren
Jahrgänge, als auch hervorragendes

Konzertrepertoire. Die Diplomarmeit ist auch ein

Beitrag für meine pädagogische Tätigkeit. Ich bin mir bewusst, dass die instruktiven
Werke von Schumann als die geeignetste Methode betrachtet werden kann, damit die
Schüler romantische Musik gut begreifen.
Ein Teil der Diplomarbeit ist die Charakteristik der romantischen Klaviermusik aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - also der Zeitraum, in dem Schumann gelebt hat. Ich
beschäftige mich auch mit seiner Persönlichkeit. Schumann war nicht nur ein berühmter
Komponist, sondern auch Pianist, Pädagoge, Schriftsteller und Kritiker.
In die Diplomarbeit habe ich das Inhaltsverzeichnis der Kompositionen von Schumann
mit der kurzen Charakteristik umgefasst.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Klavírní tvorba Roberta Schumanna
se zaměřením na instruktivní skladby“ vypracovala samostatně. Využila jsem jen
literatury a pramenů, které uvádím v přiložené bibliografii.

V Praze dne: & j .

00b

Děkuji odb.as. MgA Vítu Gregorovi za cenné připomínky a odborný dohled nad
diplomovou prací.

Robert Schumann

„Hudba je projev krásné duše; nejde o to, zda proudí před tváří tisíců nebo
v tichosti pro seb e...“ 1

Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960
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1. Charakteristika romantické klavírní hudby 1. poloviny 19. století
Romantismus je označení pro epochu vývoje umění, zahrnující větší část 19. století.
Charakterizuje ji šíření myšlenek Velké francouzské revoluce - rovnost mezi lidmi, ideál
svobody člověka, ale i snaha pro dosažení národní svébytnosti. Romantismus vznikl
z mnoha zdrojů a příčin. Důležitá je reakce na předchozí etapu - klasicismus a jeho
myšlenkový základ (osvícenství, racionalismus). Oproti v zásadě optimistickému pocitu
klasicismu, je pro romantismus příznačný spíše pesimismus.
Romantismus klade důraz na cit a volnou fantazii. V umění pak na neopakovatelnost a
jedinečnost. Pro toto období je charakteristické i nadšení pro přírodu, často v idealizované
podobě, o které snili a jakou si umělci představovali. Romantismus měl rád svět
neskutečna, fantastiky, historie i orientu.
Začaly vznikat tzv. národní školy. Byla tu snaha zdůraznit svébytné „národní zvyky“,
lišící se od ostatních. To vedlo k zesílenému zájmu o folkor. Sílí i vztah hudby k literatuře
a divadlu. Někteří skladatelé nacházeli v literatuře inspiraci.
Romantická hudba přináší mnoho nových prvků. Převažující periodicita klasicismu se
silněji narušuje. Melodika je zvrásněná, rozeklaná, plná vroucnosti a naléhavosti.
Rytmus je obohacen o nové prvky odvozené často z lidové hudby (např. Chopin mazúrky, polonézy). Objevují se trioly, sextoly, tečkovaný rytmus; často se vyskytují
různé nepravidelnosti (polyrytmika např. 2 : 3 nebo 4 : 5).
Skladatelé často modulují. Harmonie se komplikuje - chromatizuje i alteruje, později
zahušťuje. Často se setkáváme s melodickými tóny - průtahy, průchody, aj.
Uvolňuje se forma hudebních děl. Romantikové zdůrazňují výraz skladby na úkor
pravidelné, dokonalé formové struktury. Hudba vyjadřuje vnitřní, duševní svět člověka,
jeho prožitky, emoce, představy, touhy a sny... Romantická umělecká výpověď má vždy
silně subjektivní náboj.
Robert Schumann charakterizoval klavírní hudbu takto: „Klavírní hudba tvoří v novější
historii hudby důležitý oddíl; v ní se ukázal nejdřív rozbřesk nového hudebního ducha.“ 1
Právě v klavírní tvorbě se „nejdříve a nejvýrazněji projevily poetické tendence
romantismu.“ 2

1 Schumann, R. O hudbě a hudebnicích. Praha 1960, s. 292
2 Šmolka, J. Dějiny hudby. Brno 2001, s. 431
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V romantické klavírní hudbě se objevily tzv. charakteristické skladby. Skladatelé se např.
snažili hudbou vyjádřit určitou náladu, kterou uvedli v názvu skladby. Nemusí se vždy
jednat pouze o náladu, ale o vykreslení nějakého prostředí, situace, vztahu. Z takových
klavírních kusů skladatelé vytvářeli celé cykly charakteristických skladeb. V klavírní
literatuře se často vyskytují taneční idealizace (např. Chopin - valčíky, mazúrky,
polonézy).
Romantičtí skladatelé zdůrazňovali ve svých skladbách určitý mimohudební obsah, a tak
pro titul občas volili literární pojem - ekloga, rapsodie, balada nebo elegie. Vyskytují se
skladby s poetickým charakterem, jako je nokturno nebo barkarola. Etuda se stává
skladbou koncertního charakteru.
V romantismu si drží své postavení i nástrojový koncert s orchestrem. Sólový part nabývá
na virtuozitě, jeho náročnost je čím dál větší. Robert Schumann se ve svých článcích
časopisu Neue Zeitschrift fiir Musik zmiňoval o zmenšujícím se množství klavírních
koncertů a dodává: „Jistě by to byla ztráta, kdyby klavírní koncerty s orchestrem úplně
vymizely; naproti tomu sotva můžeme odporovat klavíristům, když říkají: „Nepotřebujeme
žádnou výpomoc, náš nástroj působí nejúplněji sám.“ Musíme tedy klidně čekat na ducha,
který nám ukáže novým skvělým způsobem, jak spojit orchestr s klavírem tak, aby vládce
klavíru mohl rozvinout bohatství svého nástroje a svého umění a aby orchestr jen
nepřihlížel, nýbrž svým různotvámým charakterem učinil scénu ještě umělečtější.“ 1
Tuto ideu naplnil právě Schumann ve svém Klavírním koncertu a moll, op. 54.
Připomeňme si nejdůležitější momenty vývoje klavíru v 1. polovině 19. století, které, jak
i

uvádí Sýkora , vedly kjeho „zralému a definitivnímu tvaru“ na počátku 2. poloviny 19.
století. Mnohá zdokonalení přicházejí v období 1. poloviny 19. století. John Broadwood
(1732 - 1812) se snažil rozšířit rozsah klaviatury. Na počátku 19. století (konkrétně roku
1804) měla klaviatura rozsah šesti a půl oktáv. Později se rozsah ještě zvětšil.
V romantickém období, pro které bylo charakteristické to, že se hudbou vyjadřovaly
emoce, bylo zapotřebí nástroje, schopného větších dynamických rozdílů. Usilovalo se o
mohutnější zvuk klavíru.
Do mechaniky přichází systém dvojího uvolňovače (často užíváme pojem „dvojitá
západka“). Tento vynález se podařil francouzskému nástrojári S. Erardovi.

^Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 293
2 Sýkora, V. J. Dějiny klavírního umění. České Budějovice 2005
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Klavíristům umožnil nejrychlejší opakování stejného tónu, aniž by před tím jejich prst
musel klávesu pustit do původní polohy. Tuto mechaniku zjednodušil H. Herz (kolem
roku 1840). Díky těmto dvěma Francouzům ji nazýváme mechanikou Erard -Herz.
K rozšíření kapacity tónů přispěl i vynález litinového rámu. Prodloužení strun vedlo
k příliš dlouhým klavírům. Proto se ve 40. letech 19. století v Londýně a v Paříži objevila
myšlenka - překřížit basové struny přes kratší struny diskantu, které byly vedeny rovně.
Tento princip označujeme jako „křížostrunný systém“.
Železné struny byly vyměněny za struny z nej kvalitnější oceli. Na kvalitě tónu se
podepsala i hlava kladívka z jemné plsti. Toto zdokonalení bylo použito v Paříži roku
1839.
První pianina byla zkonstruována v letech 1815 - 1817 v Paříži (H. Pape) a v Londýně
(R. Womum). Firma Pleyel vyráběla pianina po technické stránce nejlepší.
Nej významnějšími skladateli romantické klavírní tvorby 1. poloviny 19. století jsou:
Caři Maria Weber (1786 - 1826) patří do počátku raného romantismu. Jeho skladatelský
projev je ještě spjat s klasicismem, i když jeho melodika je nová - více citově otevřená.
Přesně tak to romantismus vyžadoval. Zkomponoval 2 klavírní koncerty (C dur, Es dur),
Koncertní kus f moll, 4 sonáty, Vyzvání k tanci (1819), Rondo briliante, několik cyklů
variací.

Franz Schubert (1797 - 1828) zkomponoval ohromné množství tanců, fantazií a variací.
Ve svých technicky náročných sonátách naplňoval klasické sonátové schéma romantickým
obsahem. Nej významnější je poslední trojice sonát ze srpna roku 1828 - c moll, A dur, B
dur. Nejslavnější klavírní skladbou je zřejmě čtyřvětá fantazie Poutník. Z klavírní lyriky
jsou nejhranější Moment musicaux a Impromptus. U klavírních kusů využíval melodiku
písňového charakteru.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) přinesl do klavírní hudby ještě větší
citovost. Tomuto autorovi přisuzujeme nezanedbatelný přínos díky jeho originálním
instrumentálním „písním“1. Písně beze slov pro klavír patří k nej slavnějším drobným
klavírním skladbám období romantismu. Zkomponoval jich celkem 49.

* Sýkora, J. V. - Dějiny klavírního umění. Praha 1973, s. 219

10

Dále připomeňme např. Sedm charakteristických kusů, Fantazii, Variations sérieuses, 2
klavírní koncerty (g moll, d moll).

Fryderyk Chopin (1810 - 1849) bývá právem označován za básníka klavíru. Mistr
klavírního zvuku a stylizace - vždy uměl přesně zvolit funkci i polohu akordů, obraty i
způsob jejich provedení (rozklad, arpeggio, melodizovaná fígurace). Pro sólový klavír
zkomponoval mnoho vynikajících skladeb. 4 balady (g moll, F dur, As dur, f moll),
Barkarolu Fis dur, 4 scherza, 22 nokturen, 55 mazurek, 17 polonéz, 27 etud, 26 preludií, 3
sonáty (c moll, b moll, h moll), 2 klavírní koncerty (e moll, f moll).

Ferenc Liszt (1811 - 1886) byl slavný virtuos, který na koncertních cestách oslňoval svým
klavírním uměním. Hlubokým zážitkem byl pro Liszta koncert houslového génia - rozhodl
se proto stát „Paganinim klavíru“. V té době komponoval virtuózni díla. V roce 1838
vznikla 1. verze Transcendentálních etud. V polovině 19. stol. vznikly 2 koncerty pro
klavír a orchestr (Es dur, A dur) a patří sem i početný soubor skladeb s inspirací z dob
cestování - Léta putování.
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2. Robert Schumann - „nejčistší“ romantik
2.1 Osobnost Roberta Schumanna
„Slovo „hrát“ je velmi krásné, protože hra na nástroj musí s nástrojem tvořit celek. Kdo si
nehraje s nástrojem, nehraje naň.“ 1
Klavírista Robert Schumann

„Komponuje se z mnoha důvodů: kvůli nesmrtelnosti, nebo protože je křídlo právě
otevřeno, abychom se stali milionáři, také protože přátelé chválí, nebo protože se na vás
podívaly krásné oči - anebo vůbec ze žádného důvodu.“ 2
Skladatel Robert Schumann

„Má-li mě hudební umělecké dílo uspokojit, žádám od něho pocit, jaký mám, když
vstoupím do nového, cizího domu se skvělými sochami v předsíni - všechno jakoby nikdy
neviděné, a přece známé a jakoby už dříve tušené.“ 3
Kritik Robert Schumann

„Jako pedagog hledím zvláště na tři věci. Zároveň na květ, kořen a plod, nebo na poetický,
harmonicko-melodický a mechanický obsah, nebo také na zisk pro srdce, ucho a ruku.“ 4
Pedagog Robert Schumann

„Nejlepším způsobem, jak mluvit o hudbě - mlčet.“ 5
Spisovatel Robert Schumann

Robert Schumann byl zdatný klavírista, bohužel si ve svých jednadvaceti letech přecvičil
prsteník na pravé ruce. Tím skončil sen o dráze klavírního virtuóza. Schumann si z toho
nesl celoživotní trauma. Na druhou stranu ho právě tato událost přiměla více ke kompozici

1 Schumann, R. O hudbě a hudebnicích. Praha 1960, s. 47
2 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 274
3 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 501
4 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 67
5 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 181
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a ke psaní o hudbě.
Ač nebyl ve skladbě systematicky vyškolen (školil se převážně sám, praxí), tak jeho
tvorbu dnes řadíme k té nejznámější a nejhranější. Největší počet skladeb napsal pro
sólový klavír - většina jich vznikla v prvním období tvorby (1830 - 39). Rokem písní je
svatební rok 1840, v němž vzniklo mnoho písňových cyklů. Následuje rok 1842 - komorní
tvorba (nej významnější je Klavírní kvintet Es dur op. 44 a Klavírní kvartet Es dur op. 47).
V symfoniích pak vyjádřil svůj estetický ideál - klasickou formu naplnil novým hudebním
obsahem.
Od počátku se snažil v klavírních skladbách o virtuózni sazbu ve spojení s obsahem.
Narozdíl od Schuberta, který není tak citově rozevlátý a jeho romantismus nejde do
extrémů, Schumann už je pravý - citově rozviklaný romantik. Horující i neklidný, nadšený
i rozervaný.
Schumann byl ctitel tradice, ale zároveň propagoval nové - nikoli však za cenu rozbití
starého. Usiloval o propojení všeho hodnotného. Novoněmecká škola naopak vše staré
odmítala.
Schumannův význam netkví jen ve skladatelské činnosti, ale byl uznáván i jako kritik,
pedagog, spisovatel a organizátor.
Psal o koncertech v Gewandhausu, o vystoupeních předních umělců (např. F. Liszt),
rozebíral skladby své i jiných skladatelů. Vyjadřoval své názory na programní hudbu nejdřív ho vždy zajímala hudba, teprve pak program.
Jaký byl jeho vztah k jiným skladatelům? Jak Schumann vnímal své kolegy? O
Fryderyku Chopinovi napsal článek s názvem - „Klobouk dolů, pánové! To je génius!“
Chopina velice obdivoval. Nedal dopustit na L.van Beethovena - považoval ho za jakýsi
vzor lidské velikosti. Často si jeho skladby, společně s Bachovými, ve svém volném čase
hrál.
Jak se vyjádřil o Schumannovi jeden z jeho přátel?
„Jeho chování je úplně jiné, než jak se jeví ve svých skladbách. V těch vyjadřuje celou
svou duši s mnoha emocemi, zatímco v životě obvykle mlčí.“ 1

1 Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 60
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2.1.1 Skladatelův stručný životopis
Robert Alexander Schumann se narodil 8. června 1810 ve Zwickau Johanně Christianě,
rozené Schnabelové a Augustu Schumannovi, který vlastnil knižní nakladatelství a
knihkupectví. August Schumann byl velmi vzdělaný člověk, překladatel z angličtiny.
Tížilo ho ovšem nervové onemocnění. Od mládí byl Robert obklopen knihami a
spisovateli.

Neoddělitelnou

součástí

života

mladého

Roberta

byly

Byronovy,

Shakespearovy, Goethovy a Schillerovy spisy. Otec rád podporoval jeho literární sklony.
V domě Schumannových se scházeli literáti - elita německé romantické literatury: Jean
Paul, Josef von Eichendorf, Heinrich Heine. Jejich texty Robert Schumann později
zhudebnil.1 Proto se chtěl stát Robert v dětství básníkem nebo spisovatelem.
Na hodiny klavíru docházel k místnímu varhaníkovi. Brzy se začal rýsovat jeho talent;
výborně a pohotově hrál z listu a živelně improvizoval. Svou první skladbu zkomponoval
ve dvanácti letech.
Robert Schumann absolvoval gymnázium a na přání matky šel v roce 1828 studovat
práva na univerzitu do Lipska. V Lipsku poznal věhlasného klavírního pedagoga
Friedricha Wiecka, ke kterému začal docházet. Svému dobrému příteli G. Rosenovi, kvůli
kterému později odešel do Heidelbergu, psal: „Lipsko je příšerné hnízdo, kde člověk
nemůže cítit uspokojení života. Tady v klidu jen pracuji, tj. hraji na klavír, píšu občas
dopisy a povídky. Mezi lidi chodím málo a často jsem zoufalý z nízké malichernosti tohoto
sobeckého světa. Ach, co by byl svět bez lidstva? Nekonečný hřbitov - smrtelný spánek
beze snů, příroda bez květů a bez jara, mrtvé divadlo bez loutek. Ale co je svět se svým
lidstvem?! Obrovský hřbitov rozbitých snů, zahrada s cypřiši a smutečními vrbami, němé
divadlo, jehož postavy tonou v slzách.“ 2
V

roce 1829 přechází na univerzitu do Heidelbergu, což bylo centrum německého

romantismu a moderních myšlenkových proudů.
Roku 1830 mu matka povolila přerušit studium práv a věnovat se hudbě. Proto se vrátil
zpět do Lipska k Friedrichu Wieckovi, u kterého nějakou dobu dokonce i bydlel. Chtěl
docílit toho, aby dohonil čas, který ztratil na právech. F.Wieck rozpoznal Robertovo nadání

Písňové cykly z roku 1840 : Láska básníkova a Kruh písní č. 1 - Heinrich Heine
2 Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 18-19
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a prohlásil, že když bude Robert systematicky dodržovat disciplínu, tak z něj vychová
prvotřídního pianistu. Schumann se seznámil s dcerou Wieckovou - Klárou, v té době již
zdatnou klaviristkou, později též skladatelkou.
Robert byl levák. Usilovným cvičením si přecvičil prsteník na pravé ruce (1831), což
znamenalo konec nadějí na dráhu profesionálního klavíristy. Vrhl se na kompozici a na
psaní o hudbě.
V

roce 1831 založil Davidsbundler (Davidovo bratrstvo, Davidovce). Byla to společnost

částečně skutečných členů, částečně fiktivních (společnost pseudonymů). Spolek, který
z části existoval jen ve fantazii. Jak charakterizuje bratrstvo sám Schumann? „Jinoši a
mužové, kteří máte zabíjet šosáky. Hudební i jiné, zvláště ty nejdelší!“1 Davidovo bratrstvo
bojovalo proti Filištínům, proti povrchnosti a přílišné snadnosti.
První Schumannův kritický článek vyšel v Allgemeine musikalische Zeitung. Spolu s
„Davidovci“ založil v Lipsku moderní hudební revui - Neue Zeitschrift fiir Musik. První
číslo vyšlo v dubnu roku 1834. Během několika měsíců vedla Praha v počtu odběratelů nad
Hamburkem či Drážďanami. Robert Schumann používal několik pseudonymů. Eusebius rozvážný, opatrnější v soudech; Florestan - výbušný, vášnivý; mistr Raro - zkušený, radící
(v mnohém podobný Friedrichu Wieckovi). V této trojici pseudonymů Schumann žil a
můžeme říct, že tato trojice „duchovních já“ žila vněm . Na začátku roku 1845 se stal
majitelem a redaktorem časopisu Franz Brendel.
Robert Schumann byl zasnouben s Emestine von Fricken. Když bylo Kláře Wieckové
šestnáct let, Schumann pozoroval, že si začínají být blízcí. Klářin otec ale vztahu nepřál.
Chtěl mít z dcery klavírní virtuosku. Vedli spolu se Schumannem hrůzné rozhovory.
Wieck věděl o Schumannově nervové labilitě, a proto bránil svazku se svou dcerou. Byl to
pragmatik! Wieck pomlouval Schumanna, kde mohl. On ale dokázal oponovat: „Wieck mě
pokládá za flegmatického? Je snad Karneval či Sonáta fis moll flegmatická? Ve dvou
letech jsem dokončil deset velkých skladeb psaných krví svého srdce. A navíc denně
věnuji mnoho hodin vážnému studiu Bacha a Beethovena, mnoha vlastním věcem,
rozsáhlé, často velmi náročné korespondenci, kterou každý den pečlivě vyřizuji. Je mi
osmadvacet let, jsem umělec horké krve, vedu klidný život, ... Člověk by chtěl vždy
projevovat skromnost, ale lidé mi k tomu vždy nedají možnost.“ 2

n

Schumann,R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 62

2 Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 67
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Wieck měl v úmyslu přislíbit Kláru prvnímu, kdo bude mít peníze. Vnucoval dceři
violoncellistu Bancka, který občas psal do Neue Zeitschrift fíir Musik. Plnoletosti se
v tehdejším Německu dosahovalo v jednadvaceti letech. Tak dlouho Schumann čekat
nechtěl a rozhodl se vymoci souhlas k sňatku soudní cestou. Friedrich Wieck vznesl proti
Schumannovi

obvinění

z opilství. Neměl

však

žádný důkaz. Naopak

svědectví

v Schumannův prospěch se jen hrnula. Podpořil ho Ferdinand Hiller, Felix Mendelssohn
Bartholdy, Ferenc Liszt a dokonce i Emestine von Fricken. Mezi Schumannem a Wieckem
vznikl na dlouhá léta rozkol. 12.9. 1840 se Robert Schumann a Klára Wiecková vzali
v Schonefeldu (den před jednadvacátými narozeninami Kláry!). Manželství, ze kterého
vzešlo 8 dětí, bylo šťastné, ale trvalo pouze šestnáct let.
V roce 1842 podnikli první společné turné. Klára hrála hlavně Schumannovy skladby a
společně hráli i čtyřručně.
V soukromí se rádi věnovali studiu skladeb Johanna Sebastiana Bacha - hlavně
Temperovanému klavíru. Klára popisuje společné chvíle takto: „Začali jsme fugami.
Robert mi ukazoval místo, kde se téma znovu objevuje - je to docela zajímavé studium a
každý den mě těší víc a víc. Robert mě přísně pokáral; proti všem pravidlům jsem si
dovolila zdvojit jeden z hlasů v oktávách.“ 1
V roce 1843 získal Felix Mendelssohn Bartholdy Schumanna jako profesora skladby na
nově zřízenou konzervatoř v Lipsku. Schumann ale neměl, kvůli nervovému onemocnění,
dost trpělivosti na soustavnou výuku, a tak se místa záhy vzdal.
Opět se přihlásila nervová choroba. Deprese, strach ze smrti, která ho děsila a zároveň i
přitahovala. “V noci se mě náhle zmocnilo to nej strašnější pomyšlení, jaké může člověk
mít a jaké vám sešle nebe, aby vás potrestalo. Měl jsem dojem, že zešílím.” 2
V roce 1844 prodal svůj časopis Neue Zeitschrift fiir Musik a odstěhoval se do Drážďan,
kde se setkal s Richardem Wagnerem. Příliš si neporozuměli, protože Richard Wagner byl
velmi samolibý a nesnášel odpor vůči svým názorům. Manželé Schumannovi později
navštívili i Prahu, o které prohlásili, že se může bez obav měřit s větší Vídní, protože se
může pochlubit množstvím mladých a talentovaných umělců. Manželé se osobně setkali i
s Bedřichem Smetanou.

1 Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 86
2 Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 44
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V roce 1848 založil v Drážďanech pěvecké sdružení, které i řídil. Chorgesangverein Spolek pro sborový zpěv měl 60 - 70 členů. V Drážďanech vypukly boje - revoluční rok
1848/49. Po porážce nastaly tvrdé represe. Schumannovi sice s revolucí sympatizovali, ale
po jejím vzplanutí z Drážďan uprchli. V roce 1850 se stal Robert Schumann hudebním
ředitelem v Dusseldorfu. Bohužel je to období pokračující nervové choroby. Dostavily se
halucinace a jeho obavy z duševní choroby se potvrdily.
27.2. 1854 se Schumann pokusil o sebevraždu skokem do Rýna. Byl ale zachráněn a na
vlastní žádost dán do ústavu pro choromyslné v Endenichu u Bonnu, kde o dva roky
později, 29. července 1856 zemřel.
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2.2 Přehled klavírního díla
2.2.1 Klavírní literatura pro dvě ruce
Opus č. 1 - Variace na jméno ABEGG (Variationen uber den Namen Abegg), 1830
Věnované fiktivní hraběnce Kristýně Paulíně Abeggové. Velmi efektní a

technicky

náročný klavírní sloh. Téma, 3 variace, Cantabile a Finále alla Fantasia.

Opus č. 2 -M o týli (Papillons), 1829/31
Inspirací byla četba Jeana Paula. První skica pochází ještě z Heidelbergu. 2 řady;
Introdukce a 12 částí. V celém opusu se objevují oktávy v různých podobách (rychlé
pasáže v oktávách, lomené oktávy).

Opus č. 3 - Studie podle Paganiniho capriccií (Studien nach Capricen von Pagani), 1832
Byly vydané po návratu R. Schumanna z Lipska. Schumann se vždy věrně držel originální
skladby, kterou harmonicky dotvořil. Studie obsahují celkem 6 částí.

Opus č. 4 - Intermezza (Intermezzi), 1832
Vydané ve stejné době jako Toccata op. 7. Celkem 6 skladeb - Allegro quasi maestoso,
Presto a capriccio, Allegro marcato, Allegretto semplice, Allegro moderato, Allegro.

Opus č. 5 - Improvizace na téma Kláry Wieckové (Impromptus uber ein Thema von Clara
Wieck), 1833
Schumann si vybral téma Romance, kterou mu věnovala Klára. Vydané k narozeninám
jejího otce - Friedricha Wiecka.

Opus č. 6 - Tance Davidovců (Davidsbundlertänze), 1837
18 charakteristických skladeb. „Davidovci“ - spolek částečně skutečných a částečně
fiktivních členů. Tento cyklus vznikl v době šťastného očekávání svatby s Klárou
Wieckovou.

Opus č. 7 - Toccata, 1830/33
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V tónině C dur. Technicky velice obtížná a náročná skladba, která předpokládá velké
rozpětí ruky (nóna, decima).

Opus č. 8 - Allegro, 1831
V tónině h moll. Skladbu Schumann věnoval baronce Emestine von Fricken, se kterou byl
dokonce i zasnouben. Je to brilantní a efektní skladba.

Opus.č. 9 - Karneval (Carnaval), 1834/35
V tomto cyklu je vyjádřen Schumannův vnitřní svět v souladu s jeho uměleckými názory.
Je to řada hudebních „portrétů“ Davidovců i Schumanna samotného (Florestan, Eusebius).
Najdeme zde zvukové „portréty“ hudebních skladatelů (Chopin, Paganini) nebo
divadelních postav (Harlekýn, Pierot). Vrcholem Karnevalu je v závěru cyklu - Pochod
Davidovců proti Filištínům. V části nazvané Sfingy se objevuje symbolické téma, které je
složené z tónů As - C - H nebo A - Es - C - H (zkratka jména Alexander Schumann) a
z tónů Es - C - H - A (zkratka příjmení Schumann).

Opus č. 10 - Koncertní etudy podle Paganiniho (Konzertetuden nach Capricen von
Paganini), 1833
V této řadě skladeb bylo Schumannovým cílem vytvořit takovou kompozici, která by příliš
nepřipomínala původní houslové skladby. Na rozdíl od opusu č. 3 se v těchto etudách
nedržel tak věrně originálu, ale měnil formu, mnoho částí vynechal nebo přidal. Etudy
označil jako „koncertní“ - tím chtěl vyjádřit, že se etudy hodí, díky své brilantnosti, na
koncertní pódia.

Opus č .ll - Sonátafis moll (Sonáte Nr. 1), 1833/35
Zvaná „Florestanova“. Byla věnována Kláře Wieckové od Florestana a Eusebia
(pseudonymy R. Schumanna).

Opus č. 12 - Fantazijní kusy (Fantasiestucke), 1837
Věnované Anně Robenně Laidlavové, což byla výborná klaviristka. Tyto skladby byly
vzpomínkou na jejich setkání v Rosenau. 8 skladeb - Navečer, Vzlet, Proč?, Cvrčci,
V noci, Bajka, Víření snů, Konec písně.
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Opus č. 13 - Symfonické etudy (Sinfonische Etúden), 1834
12 variací na téma barona von Fricken. Původní titul: „Etudy v orchestrálním stylu od
Eusebia a Florestana“. Mistrná skladba polyfonní a polyrytmická.

Opus č. 14 - Velká sonáta (Sonate Nr. 3), 1835
Tato skladba bývá označována za koncert bez orchestru, je v tónině f moll.

Opus č. 15 - Dětské scény (Kinderszenen), 1838
Viz. kapitolu Instruktivní skladby.

Opus č. 16 - Kreisleriana, 1838
Skladbu Schumann věnoval F. Chopinovi, kterého obdivoval a o kterém psal oslavné
články do Neue Zeitschriflt ťtir Musik.

Opus č. 17 - Fantazie (Fantasie), 1836
Tuto skladbu Schumann věnoval F. Lisztovi. V záhlaví se objevují slova od Friedricha
Schlegela: „Mezi všemi zvuky naplňujícími pestrobarevný sen země se šíří tajná melodie,
sladká uchu toho, kdo umí naslouchat.“

Fantazii začal komponovat v létě 1836, kdy

myslel, že se bude muset vzdát své vyvolené - Kláry. Byla to jeho nejvášnivější skladba,
jakou napsal. Ze skladby vyzařuje nářek i něha, typická pro Schumanna.

Opus č. 18 Arabeska (Arabeske), 1838
-

V tónině C dur. Arabeska začíná poetickým tématem v tečkovaném rytmu. V mollové části
se objevuje lyrický motiv plný naléhavosti a závěr skladby má něžný až snový charakter.

Opusč. 19 - Skladba květin (Blumenstuck), 1838/39
Tato skladba se skládá z pěti částí, některé se opakují. Jsou v pořadí: 1., 2., 3.,
2.(doslovně), 4., 5., 2. (v mollové tónině), 4. (doslovně), 2. (v jiné durové tónině).

Opus č. 20 - Humoreska (Humoreske), 1839
Věnována paní Julii z Webenau. Je to velice rozsáhlá skladba (38 stránek), ve které autor
mění takty, tempa, často i charakter a náladu. Při poslechu můžeme mít pocit, že se
Humoreska skládá z několika skladeb.
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Opus č. 21

-

Novelletty (Novelletten), 1838

Charakteristika skladeb dle Schumanna: „Dlouhé excentrické příběhy, tvořící však jeden
celek, vytrysklé z jednoho duševního popudu, psané s velkou radostí, většinou šťastné a
povznášející, kromě několika míst, když jsem se dotkl samého dna... Boje sváděné za
Kláru jsou téměř jejich jediným zdrojem.“ 1
Novelletty jsou věnované Adolfu Henseltovi. Celkem 8 částí.

Opus č. 22

-

Sonáta g moll (Sonate Nr. 2), 1835

Tato čtyřvětá skladba (Presto, Andantino, Scherzo, Rondo) je věnována Henriettě
Voigtové, rozené Kunzové. Sonáta bývá označována jako „Velká“.

Opus č. 23 - Skladby noci (Nachtstücke), 1839
4 skladby, v tóninách: C dur, F dur, Des dur a F dur.

Opus č. 26

-

Vídeňský masopust (Faschingschwank aus Wien), 1839

5 fantastických obrazů (Phantasiebilder): Allegro, Romanze, Scherzino, Intermezzo a
Finále.

Opus č. 28

-

Tři romance (Drei Romanzen), 1840

V těchto skladbách najdeme dramatičnost, ale i poetiku a něžný charakter —především ve
druhé skladbě. 1. Sehr markiert
2. Einfach
3. Sehr markiert

Opus č. 32 - Čtyři klavírní skladby (Vier Clavierstiicke), 1838/49
Schumann tyto skladby věnoval Amalii Rieffelové. Scherzo, Gigue, Romance a Fugheta.

Opus č. 56 - Studie pro křídlo s pedálem (Studien fíir den Pedalfliigel), 1845
Od připojení pedálu si Schumann mnohé sliboval —především nové zvukové efekty. Totéž
platí i pro Skici pro křídlo s pedály.

Leprontová, C. Clara Schumannová - Život na čtyři ruce. Praha 1995, s. 70
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Opus č. 58 - Skici pro křídlo s pedály (Skizzen fü r den Pedalflügel'), 1845

Opus č. 68 - Album pro mládež (Album fü r die Jugend), 1848
Viz. kapitolu Instruktivní skladby.

Opus č. 72 - Čtyřifugy pro klavír (Vier Fugen), 1845
Tyto skladby byly zkomponovány v době velké krize, kdy se nervové onemocnění
projevovalo dost zřetelně (období bezesných nocí, halucinace).

Opus ě.76 - Čtyři pochody (Vier Märsche), 1849
V tóninách: Es dur, g moll, B dur, Es dur. Pochody byly psané v době revoluce. Skladby
jsou hudebním odrazem Schumannova republikánského postoje.

Opus ě. 82 - Lesní scény (Waldszenen), 1848/49
9 skladeb: Vstup, Myslivec na číhané, Osamělé květiny, Místo špatné pověsti, Přátelská
krajina, Přístřeší, Pták prorok, Lovecká píseň, Loučení.

Opus č. 99 - Pestré listy (Bunte Blätter), 1836/49
V cyklu najdeme celkem 14 skladeb. Tři kousíčky (1839), Albumbläter (5 částí),
Novelletta (1838), Preludium (1839), Pochod (1843), Večerní hudba (1841), Scherzo
(1841) a Rychlý pochod (1849).

Opus č. 111 - Třifantazijní skladby (Drei Fantasiestücke), 1851
V tóninách: c moll (atacca), As dur, c moll.

Opus č. 118 - Tři sonáty pro mládež (Drei Klaviersonaten fü r die Jugend), 1853
Viz. kapitolu Instruktivní skladby

Opus č. 124 - Listy do památníku (Albumblätter), 1832/43
20 skladeb: Impromptu (1832), Tucha hoře (1835), Scherzino (1832), Valčík (1835),
Fantastický tanec (1836), Písnička u kolébky (1843), Sousedská (1836), Nekonečný žal
(1837), Impromptu (1838), Valčík (1838), Romance (1835), Burla (1832), Larghetto
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(1832), Vidění (1838), Valčík (1832), Ukolébavka (1841), Víla (1835), Zvěst (1838),
Fantazie (1839) a Kánon (1845).

Opus č. 126 - Sedm fughetpro klavír (7 Stücke in Fughettenform), 1853
Věnované Rosalii Leserové. Nejdelší je fugheta č. 4.

Opus č. 133 - Jitřnízpěvy (Gesänge der Frühe), 1853
Schumann těchto 5 skladeb věnoval Bettině Brentanové, kterou označoval za velkou
básnířku.

Bez opusového číslování - Scherzo a presto, 1830/35
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2.2.2 Klavírní literatura pro čtyři ruce
Opus č. 66 - Obrázky z východu (Bilder aus Osten), 1848
Impromptus pro klavír. Celkem 6 částí.

Opus č. 85 - Dvanáct skladeb pro klavír {Zwölf Clavierstücke), 1849
12 skladeb pro malé a velké děti.

Opusč. \09 - Plesové scény (Ballszenen), 1851
9 charakteristických skladeb.

Opusč. 130 - Dětský ples (Kinderball), 1853
6 lehkých tanečních kusů.

Opus č. 46 -A ndante s variacemi (Andante mit Variationen), 1843
Pro dva klavíry.
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2.2.3 Skladby pro klavír a orchestr
Opus č. 92 - Introdukce a Allegro appassionato pro klavír a orchestr, 1849

Opus č. 134 - Koncertní Allegro s Introdukcí pro klavír a orchestr, 1853

Opus č. 54 - Koncert pro klavír a orchestr a moli
1.věta - Fantasie
2.věta - Intermezzo
3.věta - Finále
V roce 1840 zkomponoval Robert Schumann monotematickou Fantazii. V roce 1845 ji
rozšířil o další dvě věty - o Intermezzo a Finále (attaca propojeny). Premiéra se odehrála
v Drážďanech 1.1. 1846. Sólistkou byla Klára Schumannová.
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2.3 Instruktivní skladby

„Především je třeba dát mladé dorůstající době něco do rukou, co ji uchrání před špatným
vlivem, který na ni vykonávají některá pouze virtuosní díla. Čím je umělecký smysl
rozšířenější, tím lépe. Máme mít díla pro každý stupeň vzdělání.“ 1
Robert Schumann

Instruktivní skladby - neboli skladby, které jsou vhodné pro žáky ZUŠ. Jsou to díla, která
jsou svou obtížností určena dětem. Jak tyto skladby charakterizovat? V čem tkví jejich
význam? Čím jsou pro děti přínosem?
: Mají přehlednou a snadno pochopitelnou formu.
: Objevují se v nich přiměřené technické obtíže.
: Postupně krok za krokem se žáci naučí překonávat různé interpretační problémy.
: Studiem těchto skladbiček si žák osvojí základní pravidla a principy správného
hudebního vyjadřování.
: Seznámí se s charakteristickými znaky romantické hudby (u těch nejmladších se
soustředíme především na práci s melodií - hledání jejího dynamického vrcholu, cítění
fráze).
: Žák nalezne cestu (např. pomocí využití dynamických a agogických nuancí)
k odpovídajícímu výrazu hudby a k jejímu charakteru, což je jedna z nej důležitějších
stránek romantické hudby. Vše samozřejmě probíhá pod pedagogickým dohledem.
: Díky kvalitnímu hudebnímu obsahu si žák může hudbu prožít a snažit seji procítěně
přednést.
Do skladeb, které mohou být řazeny do repertoáru klavíristů na ZUŠ, jsem zařadila
takové, které záměrně zkomponoval pro mladé klavíristy. Opusy, kterým sám Robert
Schumann přiřadil výstižný název. A to - Dětské scény, Album pro mládež a

T ři

sonáty

pro mládež.
Výběr samozřejmě nemusí být omezen těmito třemi opusy. Některým žákům můžeme do
repertoáru zařadit výběr i z dalších cyklů. Např. z Lesních scén op. 82 nebo z Pestrých listů
op. 99. Zde již rozhoduje individualita žáka - míra jeho talentu a schopností. Je na uvážení
každého pedagoga - zvolit žákovi vhodný program.
TV

''

'' " 1—“—“ ““—

' ................. ".............. .—“ —--------------------- -—

Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 119
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2.3.1 Dětské scény op. 15
Je to opus o dětech a pro děti. Po tolika virtuózních skladbách, které pro klavír napsal,
jsou Dětské scény prvním skladatelovým dílem, věnovaným mladším pianistům. Skladby
z tohoto opusu mohou být v repertoáru řazeny např. vedle Mendelssohnových Písní beze
slov. V tomto opusu najdeme skladby menšího rozsahu, které ale nesou velký vnitřní
obsah. Je to soubor pestrých, navzájem kontrastních skladeb. Hned první skladba nás díky
svému poetickému a něžnému charakteru přesvědčí, kdo je jejím autorem. Dětské scény
jsou z roku 1838. Cyklus obsahuje celkem 13 skladeb. Do svých repertoárů zařazují
Dětské scény i špičkoví umělci.

1) Von fremden Ländern und Menschen (From Foreign Lands and People)
„O cizích zemích a lidech“, G dur
2) Kuriose Geschichte (Funny Story)
„Zvláštní příběh“, D dur
3) Hasche-Mann (Blindman’s Buff)
„Hra na slepou bábu“, h moll
4) Bittendes Kind (Suppliant Child)
„Dítě prosí“, D dur
5) Glückes genug (Perfect Happiness)
„Dost štěstí“, D dur
6) Wichtige Begebenheit (Important Event)
„Důležitá událost“, A dur
7) Träumerei (Dreaming)
„Snění“, F dur
8) Am Kamin (At the Fireside)
„U krbu“, F dur
9) Ritter vom Steckenpferd (Ride a Cock-Horse)
„Rytíř na dřevěném koni“, C dur
10) Fast zu ernst (Almost too Serious)
„Téměř moc vážně“, gis moll
11) Fürchtenmachen (Bogeyman’s Coming)
„Strašák přichází“, G dur
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12) Kind im Einschlummem (Child Falling Asleep)
„Dítě usíná“, e moll
13) Der Dichter spricht (Hark! The Poet Speaks)
„Básník promlouvá“, G dur
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2.3.2 Album pro mládež op. 68

„Nepamatuji se, že bych kdy býval v tak dobrém hudebním rozmaru, jako když jsem psal
ty kousky.“ 1
Robert Schumann (říjen 1848)

V srpnu roku 1848 se Schumann rozhodl napsat skladbičky, které by věnoval své dceři.
Koncem září měl hotový již celý sešit drobných skladeb. Poslední skladbička, kterou
dokončil nese název - „Tak bývá v zimě“. Soubor skladeb vznikl opravdu rychle a již
v prosinci téhož roku vyšel tiskem. Schumann ho chtěl pojmenovat - „Vánoční“, což se ale
nakladateli nelíbilo, a tak z tohoto nápadu sešlo.
Robert Schumann byl prvním špičkovým skladatelem, který cíleně komponoval skladby
pro děti. Napsal jich dostatečné množství a svým jedinečným Albem si drží prvenství.
Díky němu se objevily kvalitní instruktivní skladby. Později napsal Album určené dětem
např. Čajkovskij, Bartók, Prokofjev, Chačatuijan, Kabalevskij ...
Forma skladeb je velice přehledná a ukázněná a každý interpret by ji měl bez problémů
pochopit. Skladbičky jsou půvabné, přizpůsobené dětskému vnímání. Většina z nich nese
poetický název. Ten pomáhá mladým pianistům ponořit se do té správné nálady a vycítit
ještě hlouběji výraz skladby.
V tomto souboru najdeme kontrastní skladby a mnohé z nich mohou zaznít i na
koncertních přehrávkách a vystoupeních.
Skladby bývají hrány v nižších ročnících, ale některé z nich jsou již obtížnější, a tak je
mohou hrát i žáci starší. V Albu pro mládež je tolik pestrých skladeb (co se týká charakteru
a obtížnosti), že si v něm určitě každý pedagog najde právě tu vhodnou pro svého žáka.
Celkem Album obsahuje 43 skladeb.
Čím je ještě toto dílo výjimečné? Autor zamýšlel vložit mezi skladby „Hudební pravidla
pro život a dům“. Jsou to užitečné rady pro mladé muzikanty. Nakonec se této myšlenky
vzdal a nechal je vytisknout v roce 1850 jako přílohu k Neue Zeitschrift ftir Musik. Později
Hudební pravidla pro život a dům vyšla samostatně jako dodatek k Albu pro mládež. Do
francouzštiny je přeložil Ferenc Liszt.

Schumann, R. Album p ro mládež. Praha: Supraphon 1983, s. 4
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1) Melodie, C dur
2) Vojenský pochod (Soldatenmarsch), G dur
1) Popěvek (Trällerliedchen), C dur
2) Chorál (Ein Choral), G dur
3) Skladbička (Stückchen), C dur
4) Ubohý sirotek (Armes Waisenkind), a moll
5) Lovecká (Jägerliedchen), F dur
6) Divoký jezdec (Wilder Reiter), a moll
7) Lidová písnička (Volksliedchen), d moll
8) Veselý rolník při návratu z práce (Fröhlicher Landmann von der Arbeit
zurückkehrend), F dur
9) Siciliana (Sizilianisch), a moll - končí v e moll
10) Hřmotný chlapík (Knecht Ruprecht), a moll
11) Přijde jaro, přijde (Mai, lieber Mai, bald bist du wieder da!), E dur
12) Malá studie (Kleine Studie), G dur
13) Jarní (Frühlingsgesang), E dur
14) První ztráta (Erster Verlust), e moll
15) Veselý malý poutník (Kleiner Morgenwanderer), A dur
16) Píseň ženců (Schnitterliedchen), C dur
17) Malá romance (Kleine Romanze), a moll
18) Venkovská píseň (Ländliches Lied), A dur
19) — Andante espressivo, C dur
20) Pějme píseň dokola (Rundgesang), A dur
21) Severská píseň (Nordisches Lied), F dur
22) Jezdecká (Reiterstück), d moll - končí v D dur
23) Když nastanou žně (Emteliedchen), A dur
24) Dozvuky z divadla (Nachklänge aus dem Theater), a moll
25) — Moderato espressivo, F dur
26) Kánonická píseň (Kanonisches Liedchen), a moll
27) Vzpomínka (Erinnerung), A dur
28) Cizí muž (Fremder Mann), d moll
29 )

Andante, F dur

30) Válečná (Kriegslied), D dur
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31) Šeherezáda (Sheherazade), a moll
32) Ať žije vinobraní! (Weinlesezeit - fröhliche Zeit!), E dur
33) Téma (Thema), C dur
34) Mignon, Es dur
35) Píseň italských námořníků (Lied italienischer Marinari), g moll
36) Druhá námořnická (Matrosenlied), g moll
37) Tak bývá v zimě 1 (Winterszeit 1), c moll
38) Tak bývá v zimě 2 (Winterszeit 2), c moll - končí v C dur
39) Malá fuga (Kleine Fuge), A dur
40) Figurovaný chorál (Figurierter Choral), F dur
41) Na ukončenou - Zpěv silvestrovské noci (Zum Beschluss - Sylvesterlied), A dur
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2.3.3 Tři sonáty pro mládež op. 118
Z názvu vyplývá, že bychom měli tento opus, který vznikl v roce 1853, řadit do
instruktivních skladeb. Druhá a třetí sonáta jsou mnohem obtížnější než sonáta první,
kterou Schumann přímo označil - „Dětská“. Tato čtyřvětá sonáta je velice líbivá ideální repertoár pro žáky z nižších ročníků. Vzhledem k délce skladby (8 stran), bych
doporučovala zvolit si pouze část. Ve druhé větě Dětské sonáty vidím velký přínos pro
malé pianisty. Seznámí se zde s variační technikou romantické hudby (podrobněji v
následující kapitole).
Druhá sonáta D dur je technicky náročnější a je ze všech tří sonát nej rozsáhlejší (14
stran). Je možné ji zařadit do repertoáru zkušenějších žáků.
Třetí sonáta C dur je také určena starším žákům. První věta předpokládá velké rozpětí
ruky. Tato sonáta má velice kontrastní věty - co se týká charakteru a nálady. Třetí věta Cikánský tanec je efektní skladbička, vhodná pro koncertní vystoupení. V závěrečné větě
se objevuje téma z první věty Dětské sonáty! Ukázka č. 1 je začátek 1. věty Dětské
sonáty G dur a ukázka č. 2 je ze závěrečné věty Sonáty C dur s názvem Sen dítěte. To
svědčí o skladatelově chápání opusu (všech tří sonát) jako celku, o propojenosti a
uzavřenosti.

Ukázka č. 2

p 1=
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Dětská sonáta G dur
1. Allegro (G dur)
2. Téma s variacemi (Thema mit Variationen, e moll)
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3. Ukolébavka pro panenky (Puppenwiegenlied, C dur)
4. Rondoletto (G dur)

Sonáta D dur
1. Allegro (D dur)
2. Kánon (h moll)
3. Večerní píseň (Abendlied, G dur)
4. Dětská slavnost (Kindergesellschafí, D dur)

Sonáta C dur
1. Allegro (C dur)
2. Andante (F dur)
3. Cikánský tanec (Ziegeunertanz, a moll)
4. Sen dítěte (Traum eines Kindes, C dur)
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2.4

Rozbor vybraných skladeb z hlediska hudebního výrazu a

interpretačních problémů
Výběr skladeb z Alba pro mládež op. 68

Melodie (ukázka č. 1)
Na první pohled snadná skladbička, která však v sobě skrývá mnohá úskalí. Žákovi ji
můžeme zařadit do repertoáru nejdříve ve 2. ročníku ZUŠ. Nejdůležitější je zde frázování.
V prvním čtyřtaktí jsem pomocí znamének vyznačila správný dynamický průběh melodie,
kterou autor později obměňuje.
Na druhém řádku je skupinka tří čtvrťových not, která vyvolává naléhavost - zvlášť,
když ji podpoříme stupňující se dynamikou. Tuto skladbičku nedoporučuji pro žáka, který
v sobě ještě nemá zažité pravidlo pro konec fráze, protože se s ním v Melodii setkáváme
celkem dvanáctkrát.
Technický problém spatřuji v tiché výměně prstů např. v 8. taktu, kde by měla v legatu
stále plynout hlavní melodická linka, aniž by ji přerušil střední hlas. Doporučuji úsek
procvičovat nejprve bez středního hlasu.
V

levé ruce hrozí nebezpečí u palce. V průběhu celé skladbičky musíme dohlížet na to,

aby žák vnímal rozdíl mezi tóny, které se mění a které se jen opakují. Jinými slovy např.
v 5. taktu se nesmí stát, že palec bude hrán v silnější dynamice než tóny basové.
Aby vynikl milý a jemný charakter skladbičky, mělo by se docílit poněkud živějšího
tempa.
č. 1
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Vojenský pochod (ukázka č. 2)
Vojenský pochod řadíme mezi energičtější skladbičky. Má důstojný, slavnostní charakter
a měl by být hrán s patřičnou odvahou.
Pochod si můžeme přehledně rozdělit po čtyřtaktích, která by měl žák cítit jako
uzavřené fráze. Až tohoto docílíme, tak by měl žák chápat větší plochu - vždy po osmi
taktech. Napovídá tomu i dynamika. Po prvních osmi taktech se téma opakuje - jen v nižší
dynamice.
Dále bych poradila nejdříve si osvojit rytmickou složku pomocí tleskání. Díky němu si
žák lépe zažije tečkovaný rytmus. Jak už jsem zmínila - skladbička by se měla hrát
s určitou dávkou odvahy. Hra vahou paže a uvolněné zápěstí je zde samozřejmostí —tím
zabráníme vzniku nepříjemně ostrého zvuku ve forte.
Robert Schumann si pro tuto skladbičku zvolil téma, které svůj původ nezapře. Sice
změnil takt i tóninu, ale je zřejmé, že inspiraci našel u skladatele, kterého obdivoval zpracoval téma Ludwiga van Beethovena (Sonáta pro housle a klavír F dur, „Jarní“ Scherzo).
č. 2
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Chorál (ukázka č. 3)
Abychom se žákem docílili správného výrazu skladby, musíme mu vnuknout představu,
že hraje na varhany. V této skladbičce sice žák bude používat pedál, nesmí se však nechat
unést myšlenkou, že pedál zařídí vše. Musí mít představu dlouhých tónů, vnímat, jak se
každý akord vlévá do akordu následujícího.
U této skladbičky se přímo nabízí, abychom se žákem hovořili o tom, kde všude by mohl
Chorál zaznít. Pokusme se dítěti vytvořit představu, že se díky této skladbičce přenese
např. do starého chrámu, kde tím největším úkolem bude, aby posílal tóny do celého
rozlehlého prostoru.
Hudba plyne klidně. Nad koncem každé fráze je koruna —ta značí, že největší chybou by
bylo frázi nedoposlouchat a nedodýchat!
č. 3

(Freue D ich, o meine Seele)
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Skladbička (ukázka č. 4)
Přirovnejme tento klavírní kousek k písničce. Ve vyučovací hodině můžeme společně se
žákem vymyslet jednoduchý text, který mu pomůže přirozeně frázovat. Ukázka
libovolného textu - Proč ta lípa košatá,
ve větru se stále vlní,
proč ta lípa košatá,
u parku tak krásně voní.
Pedagog by měl navrhnout různé varianty procvičování levé ruky. Příklad: její part si
rozdělit na dva hlasy (možnost vyznačit i barevně) a zkusit zahrát oběma rukama, aby si
žák uvědomil, že basová linka musí být výraznější. Dále můžeme navázat těžším úkolem
- basovou linku hrát legato a doplňující tón, který se stále opakuje, hrát v pianu a
staccato. Doporučuji zahrát si společně pouze basovou linku a melodii,
č. 4
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Divoký jezdec (ukázka č. 5)
Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších skladbiček z celého Alba pro mládež. Má
přehlednou formu ABA, kde se doslovně vrací díl A.
Nejobtížnější je hra staccata - ze zápěstí, nesmí vzniknout ztuhlost ruky. Místo
brilantního staccata bychom se dočkali křečovitého „vysekávání“.
Divoký jezdec začíná předtaktím. Žák se musí pomyslně nadechnout po každých čtyřech
taktech (vždy, když se objeví osminová pomlka). Důležitá je hra sforzat - dbáme na
kvalitní úhoz. Např. v 6. a 7. taktu platí sforzato pro obě ruce - levá se silnější dynamikou
pomůže. Pro doprovodný part platí lehkost akordu.
Aby žák docílil správného hudebního výrazu, měl by se držet Schumannovy rady: „Hraj
v taktu. Hra leckterých virtuosů je jako chůze opilce. Takové si neber za vzor.“ 1
Divoký jezdec je živá a brilantní skladbička, vhodná i pro koncertní vystoupení,
č. 5
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1 Schumann, R. Album pro mládež. Praha: Supraphon 1983, s. 9
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Veselý rolník při návratu z práce (ukázka č. 6)
Skladbička má živější charakter, vyzařuje z n í radost a bezstarostnost. Největší
interpretační obtíží je dynamické odstínění melodie od doprovodných akordů, protože
hlavní téma je v partu levé ruky.
Nejprve vyřešíme správný prstoklad, abychom docílili v levé ruce legata. Je to velice
důležité, protože rozdíl nespočívá jen v dynamice, ale stojí tu proti sobě výrazné legato
melodické linky a lehounké staccato v partu pravé ruky.
Skladbička začíná předtaktím. Žák by proto měl vnímat čtvrťové noty s tečkou jako
hlavní opěrné body ( to však neplatí pro konec fráze). První frázi chápeme jako předtaktí a
3 .- 4 . takt jako závětí. Mezitím má ruka čas se „nadechnout“.
Od 6. taktu se objevuje nový motivek, který přináší určitou změnu. Z doprovodných
akordů se stal střední hlas, se kterým však pracujeme stejně - lehké staccato. V 8. - 9.
taktu se objevuje téma unisono. Tento úsek doporučuji procvičovat nejprve bez středních
hlasů,
č. 6
Vivo

(Frisch und m unter)

Siciliana (ukázka č. 7)
Je psána ve formě Da capo, přičemž díl B má zcela kontrastní charakter. Skladbička by
měla být hrána v živějším tempu! Řadím ji mezi obtížnější skladby - je vhodná pro žáky
vyšších ročníků ZUŠ.
První osmitaktí si pomyslně rozdělme na dvě části - na „otázku“ (první čtyři takty
v pianu) a „odpověď“, která díky crescendu končí téměř dramaticky.
Aby Siciliana stále plynula a měla v sobě neodmyslitelnou dávku jižanského
temperamentu, musí dítě cítit těžkou dobu v taktu. Pro rychlejší pochopení a především
prožití, bych zvolila tuto metodu - učitel skladbu hraje a žák zároveň vytleskává první
doby. Lze využít i nějaký lehko ovladatelný nástroj např. činelky.
Již jsem zmínila, že druhá část má kontrastní charakter. Skladatel dokonce mění i takt.
Zpočátku bych žákům poradila akcentovat si každou skupinku (čtyř šestnáctinových not)
- např. ve 26. taktu. Později by se mohl žák pokusit cítit na jeden dech takty dva. Dále
např. v taktu č. 30 dbejme na odtah v levé ruce, každý akord hrát uvolněnou rukou,
č. 7
Scherzan do (Schalkhaft)
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Da capo sin’ ai /ín e senza repetizione

Hřmotný chlapík (ukázka č. 8)
Patří k nejznámějším skladbám z Alba pro mládež. Skladba je zajímavá tím, že má dvě
polohy. Jedna je svým charakterem dramatická až strašidelná, druhá naopak bázlivá a
jemná.
Celá první část je ve vysoké dynamice (f až ff). Aby správně vyzněl dramatický obsah,
musí žák cítit impuls na každé době (tím dodržíme i předepsané akcenty). Osminové noty
jsou většinou označeny jako odtah - z toho vyplývá, že nej důležitější je hra vahou paže.
Tím nám vznikne hluboké, měkké a krásně znějící forte, po kterém následuje vylehčení,
protože zápěstí již směřuje vzhůru.
Dramatičnosti napomáhá hra unisono a sforzata na konci frází. Skladba je v tónině a
moll, ale během první části skladby končí hlavní myšlenka i v d moll (takt č. 12) a E dur
(takt č. 16).
Druhý díl je v tónině F dur. Hlavní rozdíl je v nižší dynamice a celkovém charakteru.
Šestnáctinové noty musí být hrány u kláves. Velice zajímavý je motivek, připomínající
svým charakterem L. van Beethovena, v taktech č. 33 až 36. Dále např. takt 37. a 38.
přinášejí melodický vrchní hlas. Pro lepší přehlednost ho můžeme žákovi vyznačit
v notách barevně,
č. 8
[Vivo

(L ebh a ft)]
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Malá studie (ukázka č. 9)
Skladbička je zkomponována v tónině G dur. Neobjevují se v ní žádné kontrastní části je celá v jedné náladě. Měli bychom zvolit mírné tempo, aby hudba klidně plynula. Malá
studie v sobě neskrývá nic dramatického, její výraz je jednotný - něžný a poetický.
Tento klavírní kus je postaven na rozložených akordech. V začátcích je vhodné zkoušet
akord zahrát nejen rozloženě, ale i současně. Žák si tak upevní sluchovou představu a
zároveň se vyhne kouskovanému vnímání akordu. Nejprve by dítě mělo hrát skladbičku
bez pedálu a dbát na hladké navazování rukou.
Pedál je v průběhu skladbičky stejný - za každou první osminovou notou v taktu
(výjimkou je 34. takt). Aby se z Malé studie nestala etuda, nesmíme zapomenout na vrchní
melodickou linii. Je velice nenápadná a není myšlena tak, že je nadřazena ostatním tónům.
Dítě musí hrát zpevněným koncem prstu a ohlídat, aby vrchní hlas vždy „zasvítil“. Jen tak
vynikne kouzelný obsah skladbičky,
č. 9
M o d e ra to (Leise und sehr egal zu spielen)
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První ztráta (ukázka č. 10)
Radíme ji ke skladbám smutnějšího charakteru. I mollová tónina naznačuje, že nás
První ztráta zavede do mírně ponurého obsahu. Mohla by se objevit v repertoáru žáka 3.
ročníku.
Obloučky ve 2. - 4. taktu mohou naznačovat vzdechy - projevy zoufalé nálady. Tato
skladbička je plná emocí, žákům však radím, aby neužívali mnoho agogických odchylek.
Na přelomu 14. a 15. taktu začíná úvodní motivek v levé ruce, proto by měl zaznít
dostatečně výrazně.
Závěr skladby je velice překvapivý. Poslední čtyři takty vyjadřují určité odhodlání
zbavit se lítosti. Jak tento úsek procvičovat? Závěr by měl být plný odvahy, vyjádřené
příjemným zvukem ve forte. Doporučuji se akordům věnovat delší dobu. Procvičujte
nejprve basový tón. Již na první pohled je zřejmé, zda žák hraje uvolněnou rukou. Teprve
až bude zvuk odpovídat našim představám, může být přidán další tón. Konkrétně v taktu
č. 23 - tercie. Opět pokračujeme stejným způsobem, až se dopracujeme k celému
čtyřzvuku.
č. 10

49

Dozvuky z divadla (ukázka č. 11)
Velice působivá skladbička, která posluchače zaujme svým dramatickým obsahem. Je
vhodná pro toho, kdo má větší rozpětí ruky.
Myšlenka na prvních dvou taktech na mě působí neklidně. Z celých osmi taktů na mě
dýchá atmosféra plná dojmů. Dynamicky se stupňující motivek mi připomíná situaci, kdy
chce člověk naléhavě vyjádřit své pocity a prožitky. Když je plný dojmů a chce je sdělit,
rychle se nadechne a mluví o tom, čeho má plnou hlavu. Doprovodné akordy v levé ruce
dotvářejí napětí.
V

první části skladby musí žák cítit čtvrťové noty jako stěžejní body. Další část -

nejdramatičtější, nám přináší tečkovaný rytmus. Je to technicky nejnáročnější místo v celé
skladbě. Tento úsek je třeba hrát s velkou odvahou a vnitřním odhodláním. U šestizvuků
doporučuji zpočátku hrát tečkovaný rytmus s postupným přidáváním tónů. Žák by měl
zvukově vnímat akord tak, jako když slyší celý orchestr.
Od 16. taktu se objevuje rytmický motivek - je třeba ho dynamicky odlišit. Přechod z 22.
na 23. takt znamená zklidnění před návratem tématu. Závěr skladby je sice zamýšlen jako
gradace - mějme však na mysli, že dynamický vrchol skladby je již za námi.
č. 11

cresc.
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Vzpomínka (ukázka č. 12)
Je lyrický klavírní kus, který má v sobě charakteristické prvky romantické hudby. Má
zasněný výraz a poetický obsah.
Hlavní melodická linka má silný emocionální náboj. Aby si žák ujasnil její dynamický
průběh, dynamické vrcholy - vyžadujme po něm samostatné procvičování. Teprve později
můžeme přidat střední hlasy. Jsem přesvědčena o tom, že tento způsob práce se dítěti
osvědčí. Kdybychom pracovali ihned dohromady s melodií i středními hlasy, mohl by
vzniknout nevyhovující způsob přednesu - melodie by se ztrácela, možná by i pod
přílišnou dynamikou středního hlasu zanikla. Když zvolíme postup, který jsem nastínila
jako první, dítě již bude mít zvukovou představu a bude se sluchově orientovat.
Po zvládnutí dynamického odstínění vidím další překážku. Nesmíme dopustit, aby se
melodická linka „přetrhala“. Všechny dlouhé tóny se musí doposlouchat. Např. v 8. taktu
vnímáme zvuk hlavního tónu gis1 po celou dobu jeho trvání. Jedině tak zvolíme správné
dynamické odlišení středního hlasu.
V

partu levé ruky se vyskytují rozložené akordy. Díky vláčnému pohybu po klávesách

dosáhneme hladkého zvuku. Dále je důležitý druh úhozu u basových tónů. Vypěstujme
v žácích představu, že malíček jakoby „našlapuje do mechu“.
Jak již název napovídá, skladba byla zkomponována s myšlenkou na F. Mendelssohna
Bartholdyho, který zemřel v listopadu roku 1847.
Zařazení Vzpomínky do repertoáru žáků hodnotím z pedagogického pohledu jako
vhodnou zastávku, na cestě např. k Chopinovým noctumům.
č. 12
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Výběr ze Tří sonát pro mládež op. 118

Sonáta G dur - 1. věta (ukázka č. 13)
První věta z Dětské sonáty nám přináší třídí lnou formu. Do první části řadíme prvních 14
taktů, ve kterých se objevuje i hlavní tematická myšlenka. Hlavní téma zaujímá první
čtyřtaktí, z čehož dva takty chápeme jako malé předvětí a 3. - 4. takt jako malé závětí.
Celou první část můžeme charakterizovat jako kontrastní k části následující.
V

první části se nedostáváme do příliš vysoké dynamiky, melodie plyne po frázích a

narozdíl od druhé části - je durová.
Následujících dvacet taktů nabývá na dramatičtějším charakteru, jehož je dosaženo
mollovou tóninou a vyšší dynamikou. Aby žák udržel odpovídající výraz, musí v pauzách
cítit napětí.
Dále opět přichází díl A - začíná doslovně, změny se vyskytují jen v posledním čtyřtaktí,
aby závěr vyzněl s dostatečnou gradací. Sonáta může být součástí repertoáru žáka 4 . - 5 .
ročníku ZUŠ.
č. 13
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Sonáta G dur - 2. věta (ukázka č. 14)
Druhá část Dětské sonáty je variační. Šestitaktové téma má důstojný charakter. Po
dynamickém vrcholu ve 4. taktu následuje závětí.
První variace je v e moll - stejně jako téma, které musí být vždy dynamicky dostatečně
výrazné. Např. v 10. taktu by měla půlová nota v partu pravé ruky znít více než střední
hlas v osminových hodnotách.
Druhá variace má melodickou linku v partu levé ruky. Pravou ruku proto žák musí
vnímat jako doprovodnou.
Třetí variace ukrývá téma v triolách - vždy první nota ze skupinky. Pro lepší přehlednost
bych zvolila barevné zvýraznění hlavní tematické linky v pravé ruce.
Čtvrtá variace je jediná v durové tónině - E dur. Žák by měl z akordů „vytáhnout“ vrchní
hlas, a to výrazným zpevněním konce prstu. V této části autor hojně využívá melodických
tónů - např. ve 25. a 26. taktu.
Pátá variace je zajímavá artikulačně. Doporučuji nejprve procvičovat odtahy a následně
k nim přidat staccatové šestnáctinové noty, které by měly být hrány u kláves s pocitem
lehkosti. Tuto větu uzavírá coda v pomalejším tempu.
Pedagog by neměl zapomenout na to, „aby se kolem řetězu pravidel vždycky vinula
stříbrná nit fantazie.“1
č. 14
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Výběr z Dětských scén op. 15

O cizích zemích a lidech (ukázka č. 15)
Poetická skladbička, která má líbeznou a něžnou náladu. Celkově j e v nižší dynamice.
Co by v této skladbě mohlo být překážkou? Pravá ruka přibírá k melodii ještě část
středního hlasu palcem. Hrozí, že právě konec každé trioly nám rozbije hlavní melodickou
linku. Od začátku proto na žákovi vyžadujme raději přehnané dynamické odlišení. Tato
obtížnost se objevuje v průběhu celé skladbičky. Doporučuji žákovi, aby si zkusil zahrát
melodii pouze s basem.
I když bude dítě používat pedál (a to vždy za každou dobou), musí melodii poctivě vázat
rukou. Viz. např. 2. takt - tichá výměna prstů. Jedině tak docílíme hladkého plynutí
melodické linky. Důležité je správné frázování - v notové ukázce je frázování přehledně
vyznačeno.
Forma skladby je třídílná. V dílu B, který začíná 9. taktem, si zaslouží více pozornosti
basová linka. Trioly ve středním hlasu přinášejí pocit stálého plynutí hudby. Ještě se
zastavím u agogické odchylky. Ve 13. až 14. taktu je označení ritardando - sčím ž
souhlasím, protože i žák musí mít pocit určitého předělu - nádechu, než se doslovně vrátí
díl A.
č. 15
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Důležitá událost (ukázka č. 16)
Je svým výrazem zcela odlišná od ostatních skladeb z Dětských scén. Působí slavnostně,
důstojně až královsky. Je určena dětem, které mají větší rozpětí ruky, protože se ve skladbě
objevují pouze oktávy a akordy (i čtyřzvuky v partu jedné ruky).
Skladba je třídílná. Každá část začíná pfedtaktím. Celkově je ve vyšší dynamice. Musíme
počítat s tím, že při užití pedálu se zvuk ještě více zesílí. Ve skladbách období romantismu
musí pedagog vždy ohlídat kulatost zvuku ve vyšší dynamice. Hra nesmí nikdy působit
nepříjemně či ostře. Žák by se měl cítit uvolněně a pro větší dynamiku využít váhu celé
paže. Jedině tak docílí příjemně znějícího a plného tónu. V řešení této situace se mi vždy
osvědčilo vytvoření mírného tlaku na žákových ramenech. Při hře mu položíme ruce na
obě jeho ramena a mírnou silou tlačíme směrem dolů. Žák tak hned cítí a uvědomí si, kde
vzniká síla pro hru vyšší dynamiky, zapojuje do hry celou horní polovinu těla.
Tento klavírní kus je vhodný k procvičení oktáv. Při hře oktáv by mělo být zápěstí mírně
vzhůru. Až si žák oktávy procvičí a získá větší jistotu, přestane fráze cítit kouskovaně.
Veďme ho ktom u, aby co nejdříve vnímal první díl po čtyřech částech (začátek vždy
s vyznačeným obloučkem). Další stadium nastane, když bude žák cítit první díl jen na dvě
fráze.
V

druhé části chápeme předtaktí jako vstup do dílu B. V následujících taktech je hlavní

impuls vždy na první oktávě. Ostatní oktávy musí být vylehčeny, protože jsou v nízké
poloze. Jedině tímto způsobem docílíme odpovídajícího výrazu skladby a skladba tak
nepřeroste do těžkopádnosti,
č. 16
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Rytíř na dřevěném koni (ukázka č. 17)
Tato skladbička působí žertovně, vesele a měla by být hrána s vervou a chutí.
Nej zajímavější v ní je rovnocenné postavení rukou. Ani jedna nemá vyloženě doprovodnou
funkci. Pro názornost je možné zkusit si zahrát začátek skladby dvěma způsoby. Nejprve
dynamicky zvýraznit part pravé ruky, aby byla nadřazena levé ruce - tím nám vznikne
„etudový charakter“. Když naopak zahrajeme part levé ruky tak, aby byl ve vyšší
dynamice - ztratí skladba svůj živelný charakter.
Pravá ruka má charakteristický rytmus v celém průběhu skladby. Na konci každého taktu
jsou nad čtvrťovými notami psány akcenty. Ty dodávají skladbě rozvemost. Hned v 1.
taktu hraje žák sextu palcem a malíčkem, který by měl důraz zahrát „špičkou“.
V

partu levé ruky je zajímavá linie nad prodlevou (např. v 5. až 8. taktu). Po repetici

přichází dramatičtější část, ve které by se měl žák soustředit na postup v basu. Na každou
změnu, zvlášť na chromatický postup, musí dynamicky upozornit.
Ve 12. taktu dítě nebude moci zahrát levou rukou decimu (kvůli malému rozpětí ruky).
Vyřešíme to tak, že její vrchní tón převezme pravá ruka. Dále bych na 16. taktu - na
dominantě - poradila mírné ritardando, protože bude následovat další část. Od tohoto místa
skladba nabírá jiný charakter. Když závěrečnou část porovnáme s částí první, najdeme
rozdíl v dynamice, harmonii i poloze. Závěr skladby působí jinak než úvod. V zájmu lepší
srozumitelnosti bych žákům poradila, aby se v těchto místech zaměřili na střední hlas
v partu levé ruky.
č. 17
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Strašák přichází (ukázka č. 18)
Je skladbička, skládající se ze dvou částí, které se střídají. První osmitaktí má zasněný až
bezbranný výraz. Největším interpretačním problémem je zde dynamické odstínění
vrchního hlasu. Hned v 1. taktu musí být tercie hrána levou rukou tišeji. Úvodní motivek
s tečkovaným rytmem se ještě objeví - a to v 5. taktu, ale v partu levé ruky.
Pro delší fráze (např. ve 2. až 4. taktu) je vhodné žákovi přiblížit pocit dlouhých
legátových tónů. Určitě pomůže sluchová představa nějakého smyčcového nástroje např.
violoncella. Tento díl se ve skladbě objeví celkem čtyřikrát.
Žákovi bych kontrastní část charakterizovala jako přicházející černou myšlenku nebo
strach. Takty č. 9 až 12 jsou v rychlejším tempu než část předešlá. Právě živější tempo,
které zde Schumann vyžaduje, na mě působí dojmem špatného svědomí, před kterým
nemůžeme utéci. Pedagog by měl ohlídat, aby byl tento úsek hrán v dobrém kontaktu
s klávesami.
Obě tyto části mají společnou nižší dynamiku. Když se oba díly představí, objeví se část
dramatičtější (od 21. taktu), která je po technické stránce nej náročnější. Doporučuji
procvičovat šestnáctinové noty nej různějšími způsoby (především levou ruku). Žák musí
cítit hlavní impuls na první šestnáctinové notě. Skladbu bych do repertoáru zvolila žákům
ze závěrečných ročníků prvního cyklu ZUŠ.
č. 18
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Básník promlouvá (ukázka č. 19)
Věřím, že i posluchač - laik se o této skladbě vyjádří jako o skladbě romantické. Tento
klavírní kus řadím mezi náročnější skladby. Aby vynikl její obsah - měla by být hrána
procítěně. Tato skladbička musí být přednesena oduševnělým způsobem.
Interpret musí být schopen vnímat celou frázi. Např. v prvním čtyřtaktí nesmí chybět
představa dlouhých akordů, které na sebe zvukově navazují. Všechny melodické tóny by si
měl žák prožít a neuspíšit je (např. 6. takt). Důležité je vnímat pomlky v celé skladbě nejen
jako ticho v hudbě, ale jako pauzy, které jsou plné napětí. Od 9. taktu by měly být
dynamicky zvýrazněné půlové noty - v melodické i basové lince.
Agogické odchylky musí vycházet z žáka samotného. Jsou sice ve skladbě vyznačené
(ritardanda a koruny), veďme však své žáky k tomu, aby plnili nejen to, co je znázorněné
v notách, ale aby hudbu cítili. Zde konkrétně, aby každou frázi doposlouchali. Když frázi
doposlouchají až do konce, nestane se, že na jejím konci zrychlí nebo zvuk nevhodně
přeruší.
Uprostřed skladby je úsek, který můžeme označit za malou kadenci. Závěrečný akord
musí žák rozdělit - v levé ruce se objevuje decima, na kterou dítě nemá dostatečně velké
rozpětí ruky.
č. 19
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3. Možnosti využití díla Roberta Schumanna při výuce na ZUŠ,
zhodnocení celkového přínosu tohoto skladatele
V předchozí kapitole jsem se věnovala rozborům Schumannových skladeb. Podle mého
názoru jsou nejlepším studijním materiálem pro žáky ZUŠ tři opusy.
V opusu č. 15 najdeme skladbičky vhodné pro koncertní vystoupení. Již předpokládají
zvládnutí určitých technických obtíží a schopnost oduševnělého přednesu. Pedagogové
mohou z tohoto cyklu zvolit např. dvě kontrastní skladbičky. Skladby z Dětských scén se
objevují často v repertoáru žáků na ZUŠ.
Opus č. 68 patří kt ěm vůbec nejhranějším cyklům instruktivních skladeb období
romantismu. Obsahuje krátké skladbičky. Na malé ploše se žáci naučí pracovat a vnímat
charakteristické prvky romantické hudby (dynamický vrchol melodie, frázování,
dynamické a agogické nuance, aj.). Dále mohou postupně zdolávat i technické obtíže (tichá
výměna prstů, rychlejší pasáže, různé druhy úhozu). Album pro mládež obsahuje široké
spektrum různorodých skladbiček. Věřím, že je v něm možné najít skladbičku pro všechny
mladé klavíristy. Schumannovo Album má však ještě něco navíc. Vzpomínám si, že mě již
jako dítě zaujaly rady pro malé muzikanty, které se objevují jako součást cyklu.
Doporučujme je svým žákům číst. Mohou mít nezanedbatelný vliv v pedagogickém
působení. Dítě se přesvědčí, že i sám Robert Schumann vyžadoval, aby se každý poctivě
věnoval prstovým cvičením a stupnicím.
V opusu č. 118 spatřuji tu výhodu, že skladby nejsou tak známé jako některé z Dětských
scén či Alba pro mládež. Myslím, že hlavní důvod, proč se s Schumannovými klavírními
sonátami tak často nesetkáváme, je jejich rozsah. Zastávám však názor, že si můžeme
dovolit vybrat ze sonát pouze nějakou část. Skladba tím nijak neutrpí. Se stejným
postupem však nesouhlasím u většiny skladeb období klasicismu. Představa, že by žák
veřejně vystoupil pouze s 2. větou klasicistní sonáty, je problematická. U Schumannových
sonát je však každá věta soběstačná, každá část má jinou náladu, jiný výraz - působí
samostatně. Proto zastávám názor, že by byla škoda, vyhýbat se sonátám z důvodu
přílišného rozsahu. Zvolme žákům do repertoáru aspoň některou část.
Toto jsou cykly, které jsou přímo určené žákům, kteří navštěvují ZUŠ. Samozřejmě je
možné, aby si žák vyššího ročníku zahrál výběr např. z Lesních scén (Entrée, Osamělé
květiny). To už ale záleží na pedagogovi samotném a především na žákovi - na jeho
interpretačních schopnostech a na dávce talentu.
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Je velice obtížné vyjádřit se k tomu, do kterého ročníku by měla být jednotlivá skladbička
zařazena, kolikaleté dítě by ji mělo hrát. V kapitole 2.4 jsem nastínila svůj postoj. Jsem
zastánkyní názoru, že bychom měli mít na zřeteli individualitu žáka, a to vždy na prvním
místě. ZUŠ nenavštěvují pouze ti, jejichž cesta povede na konzervatoř či jiné, hudebně
zaměřené školy.
ZUŠ navštěvují i děti, které mají spoustu jiných zájmů. Jejich rodiče chápou hru na
nástroj jako určitou část všeobecného vzdělání. Tito žáci mohou být méně talentovaní, ale
úkolem pedagoga - je vést všechny žáky nej lepším způsobem, najít společnou cestu
k nejlepším výsledkům. Nesouhlasím s tvrzením, že konkrétní skladbičku by dítě mělo hrát
např. ve třetím ročníku. Může vzniknout dojem, že nedodržením tohoto „doporučení“, se
žák ocitne v určité kategorii. Někdo bude hrát konkrétní skladbičku dříve, někdo naopak o
rok později - a to není špatně! Každé dítě postupuje vlastním tempem. Podle Schumanna
„je lepší hrát lehké skladby dobře a krásně, než přednášet těžké prostředně!“ 1

Schumannova tvorba je rozsáhlá. Do roku 1839 se kompozičně věnoval výlučně klavíru.
Velký přínos spatřujeme také v písňové tvorbě, v níž nacházíme pozoruhodné klavírní
party. Jeho písňové cykly, obvykle středního rozsahu, často znějí na koncertních pódiích.
Věnoval se tvorbě symfonické (4 symfonie), komorní, orchestrální i chrámové.
Velice úspěšné dílo je violoncellový koncert a moll. Také klavírní koncert a moll patří
bezesporu k těm nejzdařilejším a nejhranějším dílům a můžeme předpokládat, že tomu tak
bude i v budoucnu.
Nej větší množství skladeb zkomponoval pro klavír. Byl prvním, kdo programově
komponoval pro děti. V porovnání s jinými skladateli nám Robert Schumann zanechal
značné množství instruktivních skladbiček, které díky svému kvalitnímu hudebnímu
obsahu patří - troufnu si tvrdit - ke špičce instruktivní literatury vůbec. V tomto spatřuji
jeho největší přínos.
Nezanedbatelným přínosem jsou i jeho pedagogické myšlenky, které shrnul do tzv.
Hudebních pravidel pro život a dům.
Pro Schumanna je muzikální ten, kdo „při novém kusu tuší, co asi přijde a při známém to
ví zpaměti - zkrátka, když má hudbu nejen v prstech, ale i v hlavě a srdci.“ 2

Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 448
2 Schumann, R. O hudbě a hudebnících, Praha 1960, s. 451
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Robert Schumann vyjmenovává i hlavní aspekty ovládání nástroje. „Klidná zručnost, již
dává dobrá škola; bezpečná lehkost, jež vzniká teprve trvalým zvykem a zdravý tón, s nímž
se nikdo nerodí.“ 1

Zaujala mě i další nadčasová myšlenka. Schumann upozorňuje učitele, aby se nehnali za
brzkou slávou svých žáků. Naopak nabádá, aby si každý pedagog uvědomil, že „všechny
přednosti jeho žáka jsou teď přednosti talentu a všechny chyby - následek nesprávné
výchovy.“ 2

Na závěr ocituji myšlenku, která je určena nejen žákům či pedagogům, nýbrž všem
hudebníkům, bez ohledu na věk, ale všem umělcům. „Bez nadšení se v umění nic
pořádného nesvede.“ 3

Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 451
2 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 33
3 Schumann, R. O hudbě a hudebnících. Praha 1960, s. 32
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