
Přílohy 

Příloha č. 1: Klavírní dílo Roberta Schumanna 

1.1 Skladby Roberta Schumanna pro sólový klavír 

 Op. 1: Variace ABEGG (1830) 

 Op. 2: Motýli (1831) 

 Op. 3: 6 studií podle Paganiniho capriccií (1832) 

 Op. 4: Intermezza – 6 skladeb (1832) 

 Op. 5: Imporomptus – na téma Clary Wieckové (1833) 

 Op. 6: Tance Davidovců (1837) 

 Op. 7: Toccata C dur (1833) 

 Op. 8: Allegro h moll (1831) 

 Op. 9: Karneval (1834-5) 

 Op. 10: 6 koncertních etud podle Paganiniho capriccií – 2. díl (1833) 

 Op. 11: Sonáta fis moll (1833-5) 

 Op. 12: Fantastické kusy „Fantaziestücke“ (1837) 

 Op. 13: Symfonické etudy (1834) 

 Op. 14: Velká sonáta f moll „Concert sans Orchestre“ (1835-6) 

 Op. 15: Dětské scény (1838) 

 Op. 16: Kreisleriana (1838) 

 Op. 17: Fantazie C dur (1836) 

 Op. 18: Arabeska C dur (1839) 

 Op. 19: Blumenstück Des dur (1839) 

 Op. 20: Humoreska B dur (1839) 

 Op. 21: Novelletty (1838) 

 Op. 22: Sonáta g-moll (1833-8) 

 Op. 23: Nachtstücke – 4 části (1839) 

 Op. 26: Vídeňský masopust „Faschingsschwank aus Wien“ (1839) 

 Op. 28: 3 romance (1839) 

 Op. 32: 4 Clavierstücke (1838-9) 

 Op. 68: Album pro mládež „Album für die Jugend“ (1848) 



 Op. 72: 4 fugy (1845) 

 Op. 76: 4 pochody (1849) 

 Op. 82: Lesní scény „Waldszenen“ (1848-9) 

 Op. 99: Pestré listy „Bunte Blätter“ (1836-49) 

 Op. 111: 3 Fantasiestücke (1851) 

 Op. 118: 3 klavírní sonáty pro mládež (1853) 

 Op. 124: Albumblätter (1832-45) 

 Op. 126: 7 Clavierstücke in Fughettenform (1853) 

 Op. 133: Gesänge der Frühe (1853) 

1.2 Skladby Roberta Schumanna pro pedálový klavír 

 Op. 56: Studie pro pedálový klavír – 6 skladeb v kanonu (1845) 

 Op. 58: Studie pro pedálový klavír – 6 skladeb (1845) 

 Op. 60: 6 fug na jméno B-A-C-H pro varhany nebo pedálový klavír 

(1845) 

 Skladba pro harmonium v F dur (1849) 

1.3 Skladby Roberta Schumanna pro čtyřruční klavír 

 Op. 66: Obrázky z Východu (1848) 

 Op. 85: 12 kusů pro malé a velké děti (1849) 

 Op. 109: Plesové scény „Ball-Szenen“ (1851) 

 Op. 130: Dětský bál „Kinderball“ (1853) 

1.4 Skladby Roberta Schumann pro klavír a orchestr 

 Op. 54: Koncert a-moll pro klavír a orchestr (1845) 

 Op. 92: Introdukce a Allegro appassionato G dur (1849) 

 Op. 134: Koncertní allegro s introdukcí (1853) 



Příloha č. 2: Album pro mládež op. 68 – seznam skladeb 

1. Melodie 

2. Vojenský pochod (Soldatenmarsch) 

3. Popěvek (Trällerliedchen) 

4. Chorál (Ein Choral) 

5. Skladbička (Stückchen) 

6. Ubohý sirotek (Armes Waisenkind) 

7. Lovecká (Jägerliedchen) 

8. Divoký jezdec (Wilder Reiter) 

9. Lidová písnička (Volksliedchen) 

10. Veselý rolník při návratu z práce (Fröhlicher Landmann von der Arbeit 

zurückkehrend) 

11. Siciliana (Sizilianisch) 

12. Hřmotný chlapík (Knecht Ruprecht) 

13. Přijde jaro, přijde (Mai, lieber Mai, bald bist du wieder da) 

14. Malá studie (Kleine Studie) 

15. Jarní (Frühlingsgesang) 

16. První ztráta (Erster Verlust) 

17. Veselý malý poutník (Kleiner Morgenwanderer) 

18. Píseň ženců (Schnitterliedchen) 

19. Malá romance (Kleine Romanze) 

20. Venkovská píseň (Ländliches Lied) 

21.  * * * 

22. Pějme píseň dokola (Rundgesang) 

23. Severská píseň (Nordisches Lied) 

24. Jezdecká (Reiterstück) 

25. Když nastanou žně (Ernteliedchen) 

26. Dozvuky z divadla (Nachklänge aus dem Theater) 

27. * * * 

28. Kánonická píseň (Kanonisches Liedchen) 

29. Vzpomínka (Erinnerung) 

30. Cizí muž (Fremder Mann) 



31. * * * 

32. Válečná (Kriegslied) 

33. Šeherezáda (Sheherezade) 

34. Ať žije vinobraní! (Weinlesezeit – fröhliche Zeit!) 

35. Téma (Thema) 

36. Mignon (Mignon) 

37. Píseň italských námořníků (Lied italienischer Marinari) 

38. Druhá námořnická (Matrosenlied) 

39. Tak bývá v zimě I (Winterszeit I.) 

40. Tak bývá v zimě II (Winterzeit II.) 

41. Malá fuga (Kleine Fuge) 

42. Figurovaný chorál (Figurierter Choral) 

43. Na ukončenou – Zpěv silvestrovské noci (Zum Beschluss – Sylvesterlied) 



Příloha č. 3: Domácí a hudební pravidla pro nastávající 

hudebníky 

 Kultivovat sluch je to nejdůležitější. Snaž se brzy rozeznávat tóninu a tón. 

Zvony, okenní tabule, kukačka – zkoumej, jaký tón udávají. 

 Cvič pilně stupnice a jiná prstová cvičení. Ale je mnoho lidí, kteří si myslí, že 

všeho dosáhnou tím, když do nejvyššího věku stráví denně celé hodiny 

mechanickým cvičením. To je asi totéž, jako byste se denně snažili vyslovovat 

abecedu čím dál rychleji. Využijte času lépe. 

 Byly nalezeny tzv. němé klaviatury – vyzkoušejte si je a poznáte, že se na nic 

nehodí. Od němých se nemůžete naučit mluvit. 

 Hraj v taktu! Hra některých virtuosů připomíná chůzi opilce. Takové si za vzor 

neber! 

 Uč se záhy základním zákonům harmonie. 

 Neboj se slov: teorie, generál bas, kontrapunkt atd. – půjdou ti vstříc přátelsky, 

když ty učiníš první krok. 

 Nebrnkej nikdy! Hraj vždy s vervou a nikdy napůl. 

 Vléci se a spěchat jsou stejné chyby. 

 Snaž se hrát lehké skladby dobře a krásně – je to lepší než přednášet těžké 

prostředně. 

 Svoje skladby máš umět nejen zahrát prsty, musíš je umět předzpěvovat i bez 

klavíru. Bystři svojí představivost tak, že dovedeš podržet v paměti nejen 

melodii skladby, nýbrž i příslušnou harmonii. 

 Snaž se, i když máš slabý hlas, zpívat z listu bez doprovodu nástroje – sluch se ti 

tím bude stále bystřit. Máš-li ale dobrý hlas, neváhej ani chvilku a cvič jej a 

považuj jej za nejkrásnější dar nebes.  

 Musíš to přivést tak daleko, abys rozuměl hudbě na papíře. 



 Když hraješ, nestarej se o to, kdo tě poslouchá. 

 Hraj vždy tak, jako by tě poslouchal mistr. 

 Předloží-li ti někdo skladbu k zahrání poprvé, nejdřív si ji přečti. 

 Když sis odbyl hudební denní práci a cítíš, že jsi unaven, nenamáhej se další. 

Lépe odpočívat než pracovat bez chuti a svěžesti. 

 Nehraj, když jsi starší, módní věci. Čas je drahocenný. Člověk by musel mít na 

sto životů, kdyby chtěl poznat jen vše dobré. 

 Sladkostmi, pečivem a cukrovím nevychováš žádné děti ve zdravé lidi. Jako 

strava tělesná musí být i duchovní prostá a vydatná. Mistři se o vydatnou 

postarali dostatečně – držte se jí. 

 Všechno cvičení pasáží se mění s dobou – jen tam, kde slouží zběhlost vyšším 

cílům, má cenu. 

 Špatné skladby nesmíš šířit, naopak, musíš je pomáhat vší silou potlačovat. 

 Špatné skladby ani nehraj, ani neposlouchej, nejsi-li nucen. 

 Nikdy se nepokoušej o zběhlost, o tzv. bravuru. Snaž se vyvolat skladbou 

dojem, jaký měl skladatel na mysli, víc nedělej, víc je karikatura. 

 Měj odpor k tomu, měnit něco na skladbách dobrých skladatelů, vynechávat, 

nebo dokonce přidávat nové módní ozdoby. Je to největší pohana, jakou můžeš 

umění způsobit. 

 Při volbě kusů ke studiu se zeptej starších – ušetříš tím spoustu času. 

 Musíš postupně poznat všechna významnější díla všech významných mistrů. 

 Nenech se zmást úspěchem, jejž často získávají tzv. velcí virtuosové. Souhlas 

umělců ti má být víc než potlesk davu. 

 Všechno módní zase z módy vyjde, a budeš-li jí dbát až do stáří, bude z tebe 

hejsek, jehož si nikdo neváží. 



 Přílišné hraní ve společnosti přináší více škody než užitku. Lidi si prohlédni, ale 

nikdy nehraj něco, za co by ses musel v duchu stydět. 

 Nenech si zato ujít žádnou příležitost, kdy můžeš hrát pohromadě s druhými 

dua, tria atd. To dodá tvé hře lehkosti a vzletu. I zpěváky často doprovázej. 

 Chtějí-li všichni hrát první housle, nedá se žádný orchestr dohromady. Važ si 

proto každého hudebníka na jeho místě. 

 Miluj svůj nástroj, ale nepovažuj jej marnivě za nejvyšší a jediný. Považ, že jsou 

i jiné a zrovna tak krásné. Uvědom si též, že jsou i zpěváci a že nejvyšší hudba 

se vyjadřuje sborem a orchestrem. 

 Až více vyspěješ, stýkej se víc s partiturami než virtuosy. 

 Hraj pilně fugy dobrých mistrů, především J. S. Bacha. „Temperovaný klavír“ 

budiž tvůj vezdejší chléb. Pak z tebe jistě bude zdatný hudebník. 

 Vyhledávej mezi kamarády ty, kdož vědí víc než ty. 

 Osvěžuj se po hudebním studiu pilně četbou básníků. Choď často do přírody! 

 Od zpěváků a zpěvaček se můžeš lecčemus přiučit, ale nevěř jim všechno. 

 Za horami jsou také lidé. Buď skromný! Nevynalezls ještě ani nevymyslel nic, 

co by před tebou už druzí nevymysleli a nevynalezli. A i kdyby, pak to považuj 

za dar nebes, o něž se máš podělit s ostatními. 

 Studium dějin hudby, podporované posloucháním mistrovských skladeb různých 

období, vyléčí tě rychle z domýšlivosti a marnivosti. 

 Krásná kniha o hudbě je Thibautova „O čistotě v hudbě“. Čti ji často, až budeš 

starší. 

 Jdeš-li kolem kostela a slyšíš-li v něm hrát varhany, vejdi a poslouchej. A když 

budeš mít dokonce možnost, aby sis sedl k varhanám, zkus zahrát malíčkem a 

žasni nad mohutností hudby. 



 Nepromeškej žádnou příležitost k cvičení na varhany – žádný nástroj se 

okamžitě nemstí za nečisté a neúpravné skladby i hru tak jako varhany. 

 Zpívej pilně ve sboru, zvlášť střední hlasy. To tě udělá muzikálním. 

 Co to ale je být muzikální? Nejsi muzikální, když hraješ kusy namáhavě až do 

konce s očima úzkostlivě upřenýma na noty – nejsi muzikální, když zůstaneš 

trčet (když ti někdo náhodou obrátí dvě strany) a nedovedeš si pomoci. Jsi však 

muzikální, když při novém kusu tušíš, co asi přijde, a při známém to víš zpaměti 

– zkrátka, když máš hudbu nejen v prstech, ale i v hlavě a srdci. 

 Ale jak se staneme muzikální? Milé dítě, to hlavní, bystré ucho, rychlé chápání, 

přichází jako všechny věci shůry. Ale vlohy se dají cvičit a zvyšovat. Staneš se 

muzikálním ne tím, že se budeš poustevnicky uzavírat a pěstovat mechanické 

cvičení, nýbrž tím, že budeš udržovat živý, mnohostranný hudební styk, hlavně 

tím, že se budeš stýkat hodně se sborem a orchestrem. 

 Ujasni si záhy rozsah lidského hlasu v jeho čtyřech hlavních druzích – 

poslouchej je hlavně ve sboru, zkoumej, v kterých intervalech tkví jejich 

nejvyšší síla a v kterých se jich zase dá použít k jemnosti a něze. 

 Poslouchej pilně všechny lidové písně – jsou pokladnicí nejkrásnějších melodií a 

otevřou ti pohled do povahy různých národů. 

 Cvič se záhy v čtení starých klíčů. Jinak ti zůstane mnoho pokladů minulosti 

uzavřeno. 

 Dbej hned od začátku na tón a ráz různých nástrojů – snaž si jejich zvláštní 

zabarvení vštípit v sluch. 

 Nikdy nepromeškej, můžeš-li slyšet dobré opery. 

 Važ si vysoce starých, ale buď upřímně přístupný i novým. Neměj předsudek 

proti jménům tobě neznámých. 

 Nesuď skladbu podle prvního poslechu – co se ti napoprvé líbí, není vždy to 

nejlepší. Mistři chtějí, abychom je studovali. Mnoho věcí se ti ujasní až 

v nejvyšším věku. 



 Při posuzování skladeb rozlišuj, zda patří k umění, anebo zda skýtají jen 

diletantskou zábavu. Za první se stav, na druhé se nezlob! 

 „Melodie“ je sice válečné heslo diletantů, ale hudba bez melodie není opravdu 

žádná hudba. Jen si uvědom, co diletanti melodií myslí. Pro ně je to jen něco 

snadno pochopitelného a rytmicky líbivého. Ale existují i jiné, jiného rázu, a 

když otevřeš Bacha, Mozarta, Beethovena, dívají se na tebe tisícerých různým 

způsobem – doufám, že chudičké jednotvárnosti zvlášť novějších italských 

operních melodií se brzy přejíš. 

 Když si sbíráš při hraní na klavír drobné melodie, je to jistě hezké, ale když tě 

napadnou sami, ne u klavíru, pak měj ještě větší radost, neboť se v tobě probudil 

vnitřní hudební smysl – prsty musí dělat co chce hlava, ne obráceně. 

 Začínáš-li komponovat, pracuj jen z hlavy. Teprve až budeš mít kus docela 

hotový, vyzkoušej ho na nástroji. Jestliže tvoje hudba přišla z nitra, jestližes ji 

procítil, bude působit i na druhé. 

 Dalo-li ti nebe čilou fantazii, pak budeš v osamělých chvílích často usedávat u 

klavíru jako přikován. Budeš chtít vyslovit v harmoniích svou duši a budeš se 

cítit možná tím tajemněji váben do čarovných sfér, čím je ti ještě říše harmonií 

nejasnější. To jsou nejšťastnější chvíle mládí. Měj se však na pozoru, aby ses 

příliš často neoddával svému talentu, jenž tě bude svádět k tomu, promarňovat 

sílu a čas stínovou hrou. Ovládnutí formy, sílu jasného utváření získáš jen 

pevnými znaky písma. Pěstuj víc psaní než improvizace. 

 Získej si záhy znalost dirigování, často sleduj dobré dirigenty – nikdo ti nebrání, 

abys potichu s sebou. To ti zjedná jasno v sobě samém. 

 Rozhlížej se pilně po životě i po jiných vědách a uměních. 

 Zákony morálky jsou i zákony umění. 

 Pílí a vytrvalostí to přivedeš výš a výše. 

 Z libry železa, jež stojí pár grošů, dá se vyrobit mnoho tisíc hodinových per, 

jejichž hodnota jde do statisíců. Využij poctivě hřivny, kterou jsi dostal od Boha. 



 Bez nadšení se v umění nic pořádného nesvede. 

 Umění neslouží k získání bohatství. Snaž se být stále jen větším umělcem – 

všechno ostatní ti připadne samo. 

 Teprve až se ti objasní forma, ujasní se ti i duch. 

 Snad rozumí duchu úplně jen duch. 

 Kdosi řekl, že dokonalý hudebník musí být s to, aby viděl poprvé slyšenou, byť 

složitou orchestrální skladbu před sebou jako ve skutečné partituře. To je 

nejvyšší, co lze myslet. 

 Umění nikdy nekončí. 

 



Příloha č. 4: Původní básnická motta k jednotlivým 

 Lesním scénám 

1. Eintritt   

Gustav Pfarrius: „Komm mit“ (Waldlieder) 

Wir gehn auf thauumperltem Pfad, 

Durch schlankes Gras, durch duftges Moos, 

Dem grünen Dickicht in den Schoos. 

 

2. Jäger auf der Lauer 

Heinrich Laube: „Frühe!“ (Jagdbrevier) 

Früh steht der Jäger auf  

Und beginnt den Tageslauf.  

Das erste Licht auf’s Büchsenkorn  

Bringt mehr als ein ganzer Tagesborn.  

Dämmer ist Wildes Braut,  

Dämmer macht Wild vertraut - 

Was man früh angesehn,  

Wird uns nicht leicht entgehn. 

 

7.  Vogel als Prophet 

Joseph von Eichendorff:  z povídky „Ahnung und Gegenwart“  

Hüte dich! Sei wach und munter! 



8.  Jagdlied 

Heinrich Laube: „Zur hohen Jagd“ (Jagdbrevier) 

Frisch auf zum fröhlichen Jagen 

Ihr Jäger auf zur Pirsch! 

Wir wollen den Hirsch erjagen, 

Den edlen rothen Hirsch. 

Der Tag steigt auf in Frische, 

Der Hirsch kehrt heim vom Feld, 

Frisch auf denn in´s Gebüsche, 

Wo er den Wechsel hält. 

 

9.  Abschied 

Gustav Pfarrius: „Heimgang“ (Waldlieder) 

Leise dringt der Schatten weiter, 

Abendhauch schon weht durch’s Thal, 

Ferne Höhn nur grüssen heiter  

Noch den letzten Sonnenstrahl.  

 

 

 


