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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá životem Roberta Schumanna a jeho klavírními 

cykly, které zkomponoval mezi lety 1845 – 1850. Jedná se o Album pro mládež op. 68, 

Lesní scény op. 82 a Pestré listy op. 99. Cílem této práce je vsadit tyto cykly 

do kontextu Schumannova života a díla, zjistit okolnosti jejich vzniku, inspirační zdroje 

a popsat jejich charakter jak z pohledu interpreta, tak coby instruktivního materiálu 

z pohledu hudebního pedagoga. 

 

 

 

 

 

Abstract: 

My bachelor thesis concerns the life of Robert Schumann and his piano cycles 

composed between 1845 – 1850, i. e. Album for the Young (Album für die Jugend) 

op. 68, Forest Scenes (Waldszenen) op. 82 and Multicolored Pages (Bunte Blätter) 

op. 99. The aim of this work is to put these cycles into the context of Schumann´s life 

and his life-work, find the sources of inspiration and describe their role both from 

interpretational and instructive perspective. 



Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 

pramenů, které cituji a uvádím v přiložené bibliografii. 

V Praze dne 16. 6. 2012 



Děkuji doc. MgA. Janě Palkovské za laskavou pomoc při vypracování mé 

bakalářské práce a mým nejbližším za všestrannou podporu. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je osobnost Roberta Schumanna a jeho dílo, 

zejména pak klavírní cykly z let 1845 - 1850. Jedná se o pozdní období autorova 

tvůrčího života, které prožil se svou rodinou v Drážďanech. V kontextu celého 

Schumannova života můžeme považovat toto období za šťastné a umělecky velmi 

plodné. Jeho dědičná psychická choroba se sice v roce 1844 projevila naplno, mezi léty 

1845 - 1850 ale částečně ustoupila. V Drážďanech vznikla více než třetina 

Schumannova životního díla. Mnohá z těchto děl se nesmazatelně zapsala do hudebních 

dějin v celosvětovém měřítku.  

V uvedeném období autor zkomponoval tři klavírní cykly:  

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

 Op. 82 : Lesní scény (Waldszenen, 1848 - 1849) 

 Op. 99 : Pestré listy (Bunte Blätter, 1836 - 1849) 

Jedná se o soubory drobných půvabných skladeb sdružených do cyklických 

forem, v jejichž kompozici Schumann díky své bohaté hudební fantazii vynikal. 

Na uvedené klavírní cykly se pokusím podívat z několika úhlů pohledu zároveň. Mým 

cílem bude zasadit je do širšího kontextu Schumannova života a tvorby, zjistit inspirační 

zdroje a okolnosti jejich vzniku, v neposlední řadě pak popsat jejich charakter z pohledu 

hudebního pedagoga (Album pro mládež op. 68, Pestré listy op. 99) i z pohledu 

interpreta (Lesní scény op. 82). 

Prvotní inspirací k sepsání této práce mi bylo studium Lesních scén op. 82. 

V kapitole č. 4, která je z hlediska vlastního tématu nejstěžejnější, se pokusím mj. 

o jejich stručnou interpretační analýzu zaměřenou na osobní prožitek z jednotlivých 

skladeb. Se skladbičkami z Alba pro mládež op. 68 se setkávám ve své pedagogické 

praxi a pokusím se proto zformulovat jejich význam pro klavírní vyučování. Z tohoto 

hlediska se dotknu i významu méně známé sbírky Pestré listy op. 99. 

V první kapitole této práce si kladu za cíl vytvořit profil Roberta Schumanna 

jako osobnosti i jako skladatele. Za důležité považuji seznámení s jeho rodinným 



zázemím a osobním životem stejně jako s jeho hlavními tvůrčími etapami, neboť obě 

roviny umělcova života - osobní i umělecká - šly ruku v ruce.  

Z hlediska tématu, tj. vlastních klavírních cyklů, je nejpodstatnější kapitola č. 4. 

Kapitola č. 2 slouží k zařazení zmíněných klavírních cyklů do obecnějšího rámce celé 

Schumannovy klavírní tvorby. Kapitola č. 3 přibližuje Schumannův život v Drážďanech 

a udává autentická svědectví o osobnosti Roberta Schumanna očima jeho současníků. 
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1 Schumannův život a hlavní etapy jeho tvorby 

Informace o Schumannově životě jsou čerpány z dosud jediné monografie 

dostupné v českém jazyce od Václava Jana Sýkory nazvané Robert Schumann (Praha, 

1967). K členění hlavních životních a tvůrčích etap mě inspirovala na Slovensku vydaná 

monografie Karla Lauxe s názvem Schumann (Bratislava, 1986). Text je doplněn 

autentickými citáty, které jsou použity v těchto monografiích či jsou přejaty 

ze Schumannova díla O hudbě a hudebnících (Praha, 1960).  

1.1 Dětství a dospívání (1810 – 1828) 

1810 Robert Schumann se narodil 8. 6. 1810 ve Cvikově (Zwickau) na německé 

straně Krušných hor jako nejmladší z pěti dětí v dobře situované rodině. Otec 

August Schumann (1773 - 1826) vlastnil společně se svým bratrem 

Friedrichem prosperující knihkupectví a nakladatelství. Byl to neobyčejně 

schopný a pracovitý člověk. Svůj literární talent projevoval psaním povídek 

a románů, vydával místní časopis Krušnohorský posel, do kterého přispíval 

a byl také významným překladatelem anglických romantických autorů 

(G. G. Byron, W. Scott). Schumannova matka Johanna Christiane, rozená 

Schnabelová (1771 - 1836), byla dcerou chirurga a praneteří G. E. Lessinga.
1
 

Schumannův celoživotní zájem o literaturu a její hluboké pochopení pramení 

tedy z prostředí, ze kterého vzešel. Neobyčejné literární vlohy zdědil jak 

z otcovy tak z matčiny strany. Již jako malý chlapec rád pomáhal svému otci 

v knihkupectví, pracoval s ním například na sbírce monografií slavných lidí 

různých národů a dob.
2
 Otec měl na Roberta veliký vliv, vedl ho 

k samostatnosti, pracovitosti a snažil se mu otvírat další obzory. Od sedmi let 

se Robert učil latinu, později také francouzštinu a řečtinu. Brzy se u Roberta 

začal projevovat i silný hudební talent a i v tomto směru ho otec podporoval. 

V sedmi letech začal hrát na klavír, jeho prvním a ve Cvikově jediným 

                                                 
1 Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781) - německý básník, kritik, spisovatel a filosof doby 

osvícenství. Pro jeho díla byla typická ironie, vtip, polemika a víra v lidský rozum. 
2 V originálu tato sbírka nesla název „Bildergallerie der berühmtesten Menschen aller Völker und 

Zeiten“. Otec Schumanna byl dále autorem např. osmnáctisvazkového lexikonu „Úplný státní, poštovní 

a novinový slovník Saska, obsahující správný a podrobný geografický, topografický a historický výklad 

všech měst, míst, vesnic, zámků, dvorců, pohoří, lesů, jezer, řek atd.“ 
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učitelem byl místní varhaník Johann Gottfried Kuntsch. Robertovým 

přirozeným projevem u klavíru byly volné fantazie a záhy začal komponovat.  

1819  V devíti letech navštívil malý Robert se svou matkou koncert Ignaze 

Moschelesa
3
 konaný v Karlových Varech. Program tohoto koncertu 

si Schumann schovával po celý život jako nejdražší památku a Moscheles 

se stal na dlouho jeho vzorem. Když potom doma malý Schumann vyslovil 

přání stát se také klavírním virtuosem, otec ho podporoval, ačkoli nikdo 

z rodiny ani v minulosti hudební sklony neprojevoval. Schumann se o tom 

později zmínil ve svých spisech: „Otec chtěl, abych studoval hudbu, ale 

jednání, které vedl s C. M. von Weberem v Drážďanech, nakonec ztroskotala. 

A tak jsem získal obvyklé gymnaziální vzdělání, přitom jsem se s nesmírnou 

láskou věnoval hudebnímu studiu a tvorbě podle vlastních sil.“ 
4
 Důvod, proč 

plány otce nevyšly, byla Weberova předčasná smrt roku 1826. 

1820 Schumann nastoupil na gymnázium ve Cvikově. Nové podněty všeobecného 

vzdělání v něm znovu probudily hlavně literární tvořivost, své básně a jiná 

literární díla si zapisoval do sbírky s názvem „Všelicos z pera Roberta 

nad Muldou“. Hudební stránka jeho osobnosti se v této době nejvíce 

angažovala v orchestru, který sestavil ze spolužáků gymnázia a který sám 

od klavíru vedl. Jeho organizační talent se dále projevil v založení literárního 

spolku, který měl na pravidelných schůzkách seznamovat studenty s předními 

osobnostmi a díly německé literatury. Schumannovo mladé srdce hořelo 

zejména pro německého básníka Jeana Paula
5
. Oslovovala ho spisovatelova 

láska k přírodě, citový neklid a barvité vyprávění. Svému příteli Rosenovi 

o své vášni k Jeanu Paulovi napsal: „Kdyby všichni lidé četli Jeana Paula, 

určitě by byl svět lepší, ale nešťastnější – často mě přiváděl na pokraj 

                                                 
3 Ignaz Moscheles (1794 - 1870) - český klavírní virtuóz a skladatel, který patřil ke světovým 

zjevům své doby. Neustrnul jen u prstových problémů klavírní hry, pěstoval polyfonii, zpěvnost 

a používal pedál. V jeho etudách se s výcvikem techniky rozvíjela i představivost a zvuková fantazie. 
4 v LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 10. Osobnosti svetovej hudby. Citováno 

z Lebenskizze, 1840, Univerzitní archiv Jena. 
5 Jean Paul (1763 – 1825) – vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter, dnes již téměř 

neznámý romantický básník a spisovatel. 
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šílenství…“
6
 Schumann jeho romány vášnivě četl po celý život, později začal 

stejně milovat spisovatele E. T. A. Hoffmanna.
7
 

1826 Schumannovi bylo šestnáct let, když jeho život zasáhla tři po sobě následující 

úmrtí blízkých lidí. Nejprve to byla sebevražda jeho jediné sestry Emílie, 

která ve svých 19 letech ukončila svůj život skokem z okna. Následovala 

předčasná smrt skladatele C. M. von Webera, která zmařila původní plán 

otce, aby u něho po gymnáziu Robert studoval skladbu. Nakonec 10. 8. 1826 

umírá i otec August Schumann, který v 53 letech podlehl „nervovému 

selhání“. Nervovou chorobu, která Schumanna postihla v pozdějších letech, 

zdědil Schumann zřejmě po svém otci. Smrtí otce skončila i podpora a zájem 

rodiny o Robertovo další hudební vzdělání. Matka si přála, aby vystudoval 

„k praktickému povolání“. 

1828 Schumann složil na humanitním gymnáziu ve Cvikově maturitní zkoušku. 

Na vysvědčení psaným latinsky měl hodnocení „eximie dignus“ – neobyčejně 

schopný. Ve hře na klavír a v kompozici byl do této chvíle samouk a přírodní 

talent. 

1.2 Studentská léta (1828 – 1833) 

1828 Schumann nastoupil na přání matky na právnickou fakultu do Lipska. Nové 

působiště Schumannovi ale nepřirostlo příliš k srdci, především tu nenašel 

přírodu, do které se často a rád ubíral za odpočinkem a inspirací. Právní 

studia byla Schumannovu srdci také vzdálená a svědomitě s nimi vlastně 

nikdy nezačal. Ani mezi zdejšími studenty si nenašel mnoho přátel a netoužil 

po jejich společnosti. Uzavřel se do svého nitra a většinu času trávil u klavíru: 

„…co mi nemohou dát lidé, dává mi hudba, a všechny vznešené city, které 

nemohu vyslovit, mi řekne klavír.“
8
 Jeho srdce nalezlo útěchu v hudbě 

F. Schuberta, s kterým se cítil být bytostně spjatý, učil se Schubertovy písně 

a hrál celé jeho klavírní dílo. Na pultu jeho klavíru se dále objevily skladby 

                                                 
6 v LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 11. Osobnosti svetovej hudby. Citováno 

z JANSEN, F. G. Robert Schumanns Briefe: Neue Folge. 2. rozšířené vydání. Leipzig: Breitkopf 

& Härtel, 1910, s. 38. 
7 E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822) – německý romantický spisovatel fantaskních příběhů. 

Byl činný i jako skladatel (4 klavírní sonáty) a dirigent. 
8 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 26. Hudební profily. 
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Mendelssohnovy, Hummelovy, Fieldovy a také Bachův Temperovaný klavír. 

Po čtyřech měsících strávených v Lipsku si Schumann našel učitele klavírní 

hry F. Wiecka.
9
 

1829 Z Lipska Schumann po roce odešel na univerzitu do Heidelbergu
10

. Podle 

vzpomínek spolužáků však i zde docházel na přednášky spíše jen zřídka. 

Většinu času trávil opět u klavíru improvizací a skládáním. Na rozdíl 

od Lipska se zde ale Schumann cítil šťastně. Jiná mentalita zdejších studentů 

proměnila jeho samotářskou povahu, Schumann vedl po nocích bujarý 

studentský život a navázal četná přátelství. Jeho opravdové nadání 

se postupně projevovalo stále zřetelněji. Na večírcích a mnoha dalších 

studentských i společenských akcích sklízel úspěchy jako výborný 

improvizátor a klavírista. Toho si všiml i profesor práv A. F. J. Thibaut
11

, 

nadšený milovník staré hudby. Dle svých slov považoval Schumannovo 

studium na právnické fakultě spíše za omyl, protože Roberta „nebe nezrodilo 

k žádnému úřadu, ale k hudbě.“
12

  

1830 V Heidelbergu Schumann zkomponoval své první dílo pro klavír Variace 

ABEGG op. 1. Byly inspirované dívkou Metou Abegg. Schumann vytvořil 

z písmen jejího jména téma: a-b-e-g-g. Aby neprozradil tajemství 

své inspirace, skladbu věnoval neexistující „komtese Paulině von Abegg“. 

Již ve svém prvním díle se Schumann představil ve své typické podobě nejen 

ve způsobu, kterým zvolil téma (jde o téma kryptogramatické), 

ale i v novátorském uchopení formy (jde o variace psychologické) a také 

v určité dávce mystifikace. Zajímavostí také je, že se z této doby dochovaly 

náčrtky k neuskutečněnému klavírnímu koncertu f moll. 

                                                 
9 Friedrich Wieck (1785 - 1873) - proslulý hudební pedagog, který díky své metodě vychoval 

ze své dcery Kláry koncertní virtuosku, ačkoli sám nebyl pianista. Původně vystudoval teologii, v Lipsku 

provozoval obchod s hudebními nástroji a až ve zralém věku se věnoval studiu klavírní techniky 

a hudební teorie. 
10 Heidelberg - německé město na jihozápadě dnešní spolkové země Bádensko – Württembersko 

ležící na řece Neckar, sídlo nejstarší německé univerzity založené roku 1368, centrum literárního 

romantismu a působiště básníků Josefa von Eichendorff a Clemense Brentana. 
11 Anton Friedrich Justus Thibaut (1772 - 1840) - německý právník a muzikolog, veliký milovník 

starých mistrů, zejména G. P. da Palestriny a G. F. Händela, zasloužil se o objevení mnoha rukopisů 

starých skladeb. V roce 1824 vydal svou knihu „O čistotě v hudbě“. Na tuto knihu odkazuje Schumann 

ve svých Domácích a životních pravidlech pro nastávající hudebníky. 
12 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 30. Hudební profily. 
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Klíčovým zážitkem byl pro dvacetiletého Schumanna koncert houslového 

virtuosa N. Paganiniho, který slyšel ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde 

se definitivně rozhodl o svém dalším životním směřování stát se velkým 

klavírním virtuosem. V dopisu své matce projevil touhu „poslechnout svého 

génia, který ukazuje k hudbě“ a žádal jí o svolení. Zároveň však vyžadoval 

vůči svému rozhodnutí stanovisko F. Wiecka, který se v dopise Robertově 

matce zavával, že během tří let vychová z jejího syna „jednoho z největších 

žijících klavíristů, jenž bude hrát duchaplněji a vřeleji než Moscheles 

a velkolepěji než Hummel“
13

, pod podmínkou, že bude plnit jeho požadavky. 

Na základě těchto slov matka svolila k Schumannovu rozhodnutí.  

1831 Schumann se vrátil do Lipska (tentokrát se tu cítil lépe než před lety), 

aby studoval klavírní hru u Friedricha Wiecka a teorii a skladbu u Heinricha 

Dorna. Wieckova metoda stejně jako jeho osobnost byla velmi tvrdá 

a nekompromisní. Schumann, který chtěl co nejdříve ovládnout klavír stejně 

virtuózně jako Paganini housle, se zcela podřídil jeho požadavkům a nároky 

si ještě sám zvyšoval. Vyčerpávající práce měla po čase tragické následky. 

Schumannovi dočasně ochrnula pravá ruka. Okolnosti této události nebyly 

nikdy dostatečně vysvětleny. Nejčastěji se uvádí, že si pod vidinou brzké 

virtuozity zkonstruoval zvláštní zařízení pro posílení slabého čtvrtého prstu 

a nadměrným cvičením si jej ochromil. Podle jiné verze bylo poškození ruky 

způsobeno v důsledku léčby syfilis, při které došlo k otravě rtutí, které toto 

ochrnutí zavinilo. Také názory na to, o který prst šlo, se v Schumannových 

životopisech rozcházejí. Nejčastěji se uvádí, že šlo o čtvrtý prst pravé ruky. 

Schumann se musel s dráhou klavírního virtuosa navždy rozloučit, otevřel 

se mu ale prostor pro vlastní kompoziční a literární činnost. Svá studia 

u F. Wiecka byl tedy nucen předčasně ukončit, dům Wieckových 

ale navštěvovat nepřestal. Rád sem chodil za dcerou svého učitele Clarou, 

která byla v té době jako dvanáctiletá již výbornou pianistkou. V duši stále 

zůstávala dítětem, a proto jí Schumann s oblibou vyprávěl pohádky. Jejich 

vztah se vyvíjel pozvolna, po roce jí Robert napsal: „Myslím na tebe často, 

ne jako bratr na sestru, ale jako přítel na přítelkyni, dokonce jako poutník 

                                                 
13 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 32. Hudební profily. 
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na vzdálený oltářní obraz. Byl jsem za tvé nepřítomnosti v Arábii, abych 

se naučil všechny pohádky, které by se ti mohly líbit.“
14

 Takto nevinně začalo 

mezi Robertem a Clarou vznikat pouto, které později přerostlo v manželství. 

V roce 1831 Schumann dokončil svůj první klavírní cyklus Motýli op. 2. 

Některé skladby tohoto cyklu vznikly již za Schumannova šťastného pobytu 

v Heidelbergu.  

V roce 1831 začala také Schumannova soustavnější literárně-kritická činnost. 

Schumann uveřejnil článek o F. Chopinovi, který byl v této době ještě zcela 

neznámý skladatel, v němž velice kladně zhodnotil jeho rané dílo Variace 

op. 2. Kritiku napsal formou rozhovoru mezi fiktivními postavami, které 

k tomuto účelu vymyslel - Florestan zosobňoval Schumannův výbušný 

temperament, v Eusebiovi se skrýval mírný introvert a Mistr Raro byl jejich 

prostředník. Tyto charaktery vedly od této chvíle konverzace nejen v jeho 

kritikách, recenzích, ale i v jeho denících a později jimi podepisoval i svá 

hudební díla. Florestan zhodnotil Chopinovu skladbu slovy: „Pánové, 

klobouk dolů, to je génius“.
15

 Takto prozíravě uvedl Schumann začínajícího 

velkého polského hudebního skladatele a dokázal tak svůj mimořádný cit 

pro rozpoznání skutečného talentu. To se později ukázalo i v případě 

Johannese Brahmse. 

1.3 Davidovci (1834 – 1839) 

1834 3. dubna 1834 vyšlo první číslo Schumannova časopisu Neue Zeitschrift 

für Musik. V duchovním boji proti všem kulturním filištínům (nepřátelům 

hudebního pokroku) vytvořil Schumann Davidovo bratrstvo 

(Davidsbündler)
16

. Mezi členy tohoto spolku patřily vedle Schumannových 

přátel v čele s Ludwigem Schunkem i smyšlené postavy Florestan, Eusebius, 

Mistr Raro a další výjimečné hudební osobnosti současnosti i minulosti, 

kterých si Schumann vážil – např. W. A. Mozart či H. Berlioz. Na stránkách 

                                                 
 

15 Úplné znění Schumannova článku v SCHUMANN, R. O hudbě a hudebnících. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960, s. 29-31. Klasikové hudební vědy a kritiky. 
16 Německý výraz „Davidsbündler“ se do češtiny překládá různě: Davidovci, Davidovo bratrstvo, 

Spolek Davidovců, Bratrstvo Davidovců apod. 
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časopisu společně bojovali proti povrchnímu umění a podporovali hudbu, 

která v člověku dokázala probudit silný cit a ušlechtilé vlastnosti. Byl to 

vzácný boj za kvalitu v době, kdy byl v hudbě nejvíce uznáván G. Rossini, 

v klavírním umění H. Herz a F. Hünten, zatímco díla nedávno zemřelých 

skladatelů L. van Beethovena, C. M. Webera, F. Schuberta byla opomíjena 

a další osobnosti, F. Mendelssohn-Bartholdy a F. Chopin, se proslavili teprve 

později. Neue Zeitschrift für Musik, který vycházel dvakrát týdně, se stal 

jedním z vedoucích evropských hudebních časopisů, kterému se svou 

profesionalitou mohl vyrovnat pouze ve stejném roce založený pařížský 

„Revue et Gazette musicale“, do kterého přispíval i F. Liszt.
17

 Ostatní 

hudební časopisy (Iris, Allgemeine musikalische Zeitung) byly vedeny 

s podstatně menší profesionalitou. 

Rok 1834 se nesl v duchu krátkého milostného vzplanutí k Ernestině 

von Fricken z Aše, žačce F. Wiecka, se kterou se Schumann dokonce i tajně 

zasnoubil. Symfonické etudy op. 13 zpracovávají téma z variací otce 

Ernestiny, amatérského skladatele, který poslal své dílo Schumannovi 

k posouzení. Schumannova láska k Ernestině neměla dlouhého trvání, 

přibližně po roce jeho city ochladly a Schumann si naplno uvědomil svou 

náklonnost k šestnáctileté Claře Wieckové. 

1835 Díla vzniklá v tomto období jsou plna odkazů k Schumannovu osobnímu 

životu. Karneval op. 9 zhudebňuje téma vzniklé z tónů A-Es-C-H, které 

Schumann odvodil od místa narození Ernestiny (Aš – německy Asch), 

shodou okolností jsou to i písmena ze Schumannova přijímení (SCHumAn). 

Názvy jednotlivých skladeb tohoto cyklu odkazují na Davidovce (Eusebius, 

Florestan, Chopin), najdeme zde vzpomínku na „Estrellu“ = Ernestinu a také 

city překypující obraz „Chiariny“ = Clary. Té Schumann věnoval i své další 

dílo Sonátu fis-moll op. 11. City ke Claře Wieckové se v této době projevily 

naplno, došlo i na první polibky. 

                                                 
17 Liszt v tomto časopise koncem roku 1837 uveřejnil recenzi, ve které hodnotil Schumannovo 

klavírní dílo: „Chtěli bychom zkoumavému oku znalců představit díla Schumannova, jež nejvíce vynikají 

mezi všemi novějšími skladbami, s nimiž jsme se seznámili, Chopina jediného vyjímaje, svou zvláštností, 

novostí a znalostmi.“ v SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 47. 

Hudební profily.  
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1836 Jakmile F. Wieck zjistil, že jeho dcera Schumannovi lásku opětuje, začal 

podnikat kroky, aby zamezil jejich sblížení. Claru na čas přestěhoval 

do Drážďan a zakázal jí se Schumannem jakýkoli – i písemný – kontakt. 

4. února 1836 Schumannovi ve Cvikově zemřela matka. I v této situaci 

F. Wieck pokračoval v boji, zakázal mu vstup do jejich domu, šířil o něm 

pomluvy a lži, diktoval Claře odmítavé dopisy, které měly zničit jejich 

vzájemnou důvěru. V létě tohoto nešťastného roku vzniklo jedno 

ze Schumannových nejvášnivějších děl Fantazie „Clara“, která byla později 

pojmenovaná jako Fantazie C dur op. 17. Schumann toto dílo věnoval 

F. Lisztovi.
18

 

1837 Schumann zkomponoval Tance Davidovců op. 6 a Fantastické kusy op. 12. 

Mezitím Clara zažila velké úspěchy na koncertním turné ve Vídni a vydobyla 

si na otci povolení s Robertem si opět psát a příležitostně ho i vídat. 

Schumannovi se ze samé radosti vrátila chuť ke komponování. Skladby 

následujícího roku ukazují, že se jeho myšlenky neustále ubíhaly ke Claře. 

1838 Schumann zkomponoval Novelletty op. 21. Jejich název je odvozený 

z příjmení zpěvačky Clary Novello, která v Schumannovi vyvolala 

vzpomínku na jeho milovanou Claru. Zkomponoval také klavírní cyklus 

Dětské scény op. 15. K nim Schumann Claře píše: „…byl to ohlas Tvých slov, 

když jsi mi jednou napsala, že Ti často připadám jako dítě…Budeš z nich mít 

radost, musíš ovšem zapomenout, že jsi virtuoska.“
19

 Schumann dále 

zkomponoval klavírní cyklus Kreisleriana op. 16, o kterém Claře napsal: 

„…hlavní roli tu hraješ Ty a pomyšlení na Tebe, a chci Ti to věnovat – ano, 

Tobě a nikomu jinému. To se nasměješ, až se v tom najdeš.“
20

 Kreslerianu ale 

Schumann nakonec věnoval F. Chopinovi. Ten se mu odvděčil dedikací 

Balady F dur op. 38. V tomto roce Schumann dokončil také Sonátu g moll 

pro klavír op. 22, na které pracoval od roku 1833. 

                                                 
18 Skladba později získala jiný význam. Schumann jí připsal podtitul „Obolus na pomník 

Beethovenův“ a jednotlivé věty pojmenoval „Ruiny, Triumfální oblouk, Věnec z hvězd“.  
19 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 55. Hudební profily. 
20 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 56. Hudební profily. 
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 V roce 1838 odjel Robert Schumann do Vídně původně s úmysly se do této 

metropole přesídlit. Dne 30. září na cestě do Vídně zavítal i do Prahy, kde 

měl jeho časopis Neue Zeitschrift für Musik dokonce více předplatitelů než 

v Drážďanech či Hamburgu. Je zajímavé, co o Praze napsal v dopise 

své Claře: „…teď teprve vidím, jaké je to jedinečné město se sty věží, 

s pahorky na obzoru, s vysokým hradem nahoře a starými sešedivělými 

vzpomínkami…“.
21

 

1839 Ze Schumannova klavírního díla jsou pobytem ve Vídni nejvíce ovlivněny 

jeho Arabeska op. 18 a Blumenstück op. 19, které odpovídají tamnímu 

frivolnímu pojetí hudby. Dále zde vznikla rozsáhlá Humoreska op. 20 a jedno 

z nejvíce hraných děl Vídeňský masopust op. 26. Kontrast k jejich eleganci 

a vtipu tvoří Nachtstücke op. 23, kterými prostoupily předtuchy blízké smrti 

Schumannova bratra Eduarda. Schumann z celkové zdejší nálady rychle 

pochopil, že by zde pro své umění nacházel jen těžko porozumění a podporu, 

a ze svých plánů usadit se ve Vídni na delší dobu rychle slevil. Konečný 

verdikt vynesly úřady, které odmítly přenést do Vídně vydavatelství jeho 

časopisu Neue Zeitschrift für Musik. Schumann ve Vídni zůstal do Velikonoc 

roku 1839 a jako veliký ctitel F. Schuberta s velikým potěšením studoval 

v pozůstalosti jeho rukopisy. Dokonce se mu podařilo objevit světu do té 

doby neznámou Symfonii C dur. Po návratu do Lipska se Robert rozhodl 

definitivně řešit svůj spor s F. Wieckem a obrátil se na soud, aby si souhlas 

k sňatku s Clarou vydobyl právní cestou.  

1.4 Rok písňové tvorby (1840) 

1840 Po čtyřech letech rozepří s F. Wieckem se 12. září 1840 konala v Schönefeldu 

nedaleko Lipska svatba. Stalo se tak pouhý den po Clařiných 

jedenadvacátých narozeninách. Schumann na oslavu svého štěstí 

zkomponoval celkem 138 písní, ve kterých zhudebnil texty básníků 

své doby - Heinricha Heineho, Josepha von Eichendorff, Adalberta 

von Chamissa aj. Tyto písně jsou sdruženy v tonálně sevřené písňové cykly. 

Pro Schumannovo pojetí písně je charakteristické chápání klavírního partu 

                                                 
21 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 59. Hudební profily. 
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jako rovnocenného partnera zpěvu. Tam kde slova nestačí, dokáže klavírní 

part doplnit nebo posunout jejich význam. Schumann pokračoval v tendenci 

vývoje písňové tvorby, kterou započal již F. Schubert. Mezi nejvýznamnější 

písňové cykly patří Myrty op. 25 (svatební dar Claře), Kruh písní I. op. 39, 

Láska básníkova op. 48, Kruh písní II., Láska a život ženy op. 42. Pro sbor 

zkomponoval Romance a balady pro smíšený sbor op. 67. Schumannovi 

se dařilo také profesně. Na univerzitě v Jeně získal doktorský titul v oboru 

filosofie. 

1.5 Období velkých forem (1841 – 1844) 

1841 Schumann obrátil svou pozornost od klavírní a písňové tvorby směrem 

k orchestrálním kompozicím. Rok 1841 je dokonce nazýván rokem symfonií. 

Během ledna a února vznikla Symfonie B dur op. 36 „Jarní“, která byla 

v březnu téhož roku poprvé uvedena v lipském Gewandhausu pod taktovkou 

F. Mendelssohna-Bartholdyho. Tato symfonie si získala Mendelssohnovo 

plné uznání a přátelství mezi oběma hudebníky se dále upevnilo.
22

 

V symfonické tvorbě nebyl Schumann tak novátorský jako v tvorbě klavírní, 

jeho symfonie naplňují klasickou formu romantickým obsahem a nesou se tak 

zcela v duchu symfonií Mendelssohnových. Ve stejném roce vznikla také 

první verze Symfonie d moll, která byla po deseti letech přepracována jako 

Symfonie č. 4, op. 120. V neposlední řadě v tomto roce vznikla Fantazie 

pro klavír a orchestr, první část budoucího klavírního koncertu. 

 Rok symfonií, rok 1841, se považuje za důležitý slohový předěl 

Schumannovy tvorby. Začíná období, ve kterém Schumann navazuje 

na klasické dědictví především dodržováním formy. Sám Schumann se o této 

tendenci vyjádřil jasně: „Mé dřívější klavírní skladby jsou zrcadlení mého 

dřívějšího vášnivě pohnutého života, člověk a hudebník se ve mně snažili vždy 

současně o vyjádření. Snad je tomu tak ještě i nyní, jenomže jsem se naučil 

                                                 
22 Schumann a Mendelssohn se seznámili v Lipsku v srpnu roku 1835 a až do Mendelssohnovy 

smrti roku 1847 se blízce přátelili. Schumann psal o Mendelssohnově činnosti a tvorbě recenze do svého 

časopisu Neue Zeitschrift für Musik a rozhovory s ním i jeho názory si pečlivě zapisoval do zvláštního 

zápisníku „Vzpomínky na Felixe Mendelssohna-Bartholdyho“. Ačkoli byli oba skladatelé téměř 

vrstevníci, jejich různý skladatelský vývoj způsobil, že Mendelssohn byl slavný dávno před tím, 

než Schumann jako skladatel začal vstupovat do povědomí posluchačů. 
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sebe a své umění lépe ovládat.“
23

 Na tento klasicko-romantický odkaz 

Schumannovy tvorby později navázal Schumannův nástupce Johannes 

Brahms (1833 – 1897). 

 Rok 1841 můžeme považovat i za důležitý zlom v Schumannově rodinném 

životě. 1. 9. 1841 se Schumannům narodila první dcera Marie. Během 

následujících 13-ti let následovalo ještě sedm sourozenců: Elisa, Julie, Emil, 

Ludwig, Ferdinand, Eugenie a Felix. Clara byla žena výjimečně silná. Kromě 

toho, že porodila osm dětí (jen tři se ovšem dožily dospělosti), stále 

koncertovala a neúnavně propagovala díla svého muže. Schumannovi byla 

oporou i v jeho špatných dnech, kdy trpěl těžkými depresemi. 

1842 V tomto roce se Schumann věnoval výhradně hudbě komorní. Vznikly 

Tři smyčcové kvartety op. 41, Klavírní kvintet op. 44, Klavírní kvartet op. 47 

a Čtyři fantastické kusy pro klavírní trio op. 88. Klavírnímu partu svěřoval 

Schumann ve svých komorních skladbách klíčovou roli.  

1843 F. Mendelssohn-Bartholdy založil v Lipsku konzervatoř a jako ředitel nabídl 

Schumannovi místo profesora klavíru a skladby. Schumann nabídku přijal. 

Jeho působení na lipské konzervatoři ale trvalo pouhých několik měsíců. 

Důvodem pro jeho odchod byl stále se zhoršující zdravotní stav, který mu 

v období těžkých depresí zcela znemožňoval komunikaci s okolím. 

Schumann zkomponoval světské oratorium Ráj a Peri op. 50, premiéra, 

kterou Schumann sám dirigoval, se uskutečnila v lipském Gewandhausu.  

1844 Aby manželé Schumannovi vylepšili finanční situaci své stále rostoucí 

rodiny, podnikli spolu čtyřměsíční cestu do Ruska. Robertova choroba 

mezitím stále nezadržitelně postupovala. Do srpna v mezidobích mezi nápory 

nemoci pracoval na Scénách z Goethova Fausta pro sóla, sbor a orchestr. 

Po návratu z Ruska se rozhodl opustit redakci svého časopisu a odstěhovat 

se s rodinou do Drážďan. S Lipskem se definitivně rozloučil v prosinci 1844 

premiérou svého Klavírního kvartetu op. 47. 

                                                 
23 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 67. Hudební profily. 
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1.6 Drážďanské období (1845 – 1850) 

1845 V Drážďanech Schumann prožil celou zimu až do jara roku 1845 v kritickém 

stavu, když záchvaty nemoci ustoupily, komponoval. Ve svých skladbách 

vycházel zejména z hlubokého studia Bachova díla, kterému se v minulých 

letech intenzivně věnoval a na jehož základě vznikly 4 fugy op. 72. 

Propedálový klavír zkomponoval další svá polyfonní díla: Studie 

pro pedálový klavír op. 56 a op. 58, 6 fug na jméno B-A-C-H op. 60. 

V květnu a červnu roku 1845 Schumann dokončil Klavírní koncert a moll 

op. 54, který vznikl na přání manželky Clary rozšířením jednověté 

Fantazie pro klavír a orchestr z roku 1841 o další dvě věty - Intermezzo 

a Rondo. 4. prosince 1845 měl koncert v Drážďanech svou premiéru, uvedl 

ho Hillerův koncertní orchestr pod Hillerovým vedením, sólový part 

přednesla Clara Schumannová. Premiéra měla obrovský úspěch a pochvalné 

recenze v tisku. 

1846 Schumann dokončil svou třetí Symfonii C dur op. 61, která ovšem 

po pozdějším přepracování Symfonie d moll dostala pořadové číslo 2. 

V době, kdy Schumann pracoval na její instrumentaci, začal se další postup 

jeho choroby projevovat sluchovými přeludy, při nichž slyšel zvonění 

a šumění. Po letním odpočinku, kdy se Schumann zotavil, podnikli manželé 

v listopadu další koncertní cesty. Ve Vídni se k jejich umění stavěli chladně, 

čtyři plánované koncerty měly velmi malou návštěvnost (až poslední, 

na kterém vystoupila zpěvačka Jenny Lindová, se zaplnil). Cesta domů 

do Drážďan vedla přes Brno do Prahy, kde manžele Schumannovi přijali 

s bouřlivými ovacemi. 

1847 Robert s Clarou strávili v Praze několik dní na přelomu ledna a února roku 

1847 a uskutečnili dva úspěšné koncerty. Na prvním koncertě dne 29. 1. 1847 

v Platýzu zazněly Písně na Eichendorffovy básně op. 39 a Klavírní kvintet 

Es dur op. 44, na druhém koncertě dne 2. 2. 1847 ve Stavovském divadle 

zazněla Symfonie B dur op. 38 „Jarní“ a Klavírní koncert a moll op. 54. 

Clara si zapsala do deníku: „Robertův koncert se mimořádně líbil, vydařil se 

i mně, orchestr doprovázel a Robert dirigoval con amore, potom 
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ho vyvolávali, což mě nesmírně pobavilo, protože vypadal ohromně komicky 

na scéně, na kterou jsem ho musela přímo vystrčit, protože publikum 

si ho neustále žádalo…“
24

. Setkání se Schumannovými bylo velkou inspirací 

pro tehdy třiadvacetiletého Bedřicha Smetanu. Koncertní cesta dále 

pokračovala do Berlína, kde Schumann provedl své oratorium Ráj a Peri. 

Na úspěch v Praze ale ještě dlouho vzpomínal. Když se v březnu vrátil 

do Drážďan, mohl se konečně pustit do realizace svých plánů na operu. 

Po dlouhém hledání námětu se rozhodl zhudebnit hru „Genoveva“ 

od Friedricha Hebbela. V červenci roku 1847 uspořádalo rodné město Cvikov 

na počest svého rodáka první schumannovský festival, což udělalo 

Schumannovi velkou radost. V listopadu roku 1847 odešel z Drážďan 

F. Hiller, aby nastoupil na místo městského hudebního ředitele v Düsseldorfu. 

Schumann po něm převzal vedení mužského pěveckého sboru. 

1848 Od 5. ledna 1848 vznikl pod Schumannovým vedením sbor smíšený. Role 

sbormistra Schumanna velmi naplňovala a prožíval radostné chvíle jak 

na zkouškách, tak na společných výletech do okolí. Dle dobových svědectví 

byl před sborem vždy v dobrém rozmaru. Robertova tvořivá síla se v této 

době rozvinula nevídaným způsobem.  Jen co v srpnu dokončil operu 

Genoveva op. 81, pustil se do dalšího velkého díla. Bylo jím veršované drama 

o třech dějstvích Manfred podle lorda Byrona, které bylo dokončeno 

v listopadu 1848. Vedle těchto největších děl vznikl v tomto roce cyklus 

klavírních miniatur pro děti nazvaný Album pro mládež op. 68 (podrobněji 

se tomuto dílu věnuje kapitola 4.1). 

1849 Následoval rok 1849, který Schumann v dopise Hillerovi z 10. dubna označil 

jako svůj nejplodnější. Výčet děl vzniklých v tomto roce ukazuje 

na Schumannovo nesmírně šťastné a plodné rozpoložení. Pro klavír dokončil 

Lesní scény op. 82 a Pestré listy op. 99, pro čtyřruční klavír Obrázky 

z východu op. 66 a Dvanáct klavírních skladeb pro větší a menší děti op. 85. 

Z komorní hudby vznikly Fantastické skladby pro klavír a klarinet op. 73, 

Adagio a allegro pro klavír a lesní roh op. 70, Trio F dur op. 80, ve kterém 

se přednostně uplatňuje bohatě vypracovaný klavírní part a Pět skladeb 

                                                 
24 LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 156. Osobnosti svetovej hudby. 
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v lidovém tónu pro violoncello a klavír op. 102. Z vokální hudby vytvořil dva 

sešity Romancí pro ženský sbor s doprovodem klavíru ad libitum op. 69 

a op. 91. V Kreischi, kam se v květnu roku 1849 ukryl s rodinou 

před revolučními událostmi, vzniklo Album písní pro mládež op. 79. 

Schumannovy revoluční nálady se odráží ve Čtyřech pochodech na rok 1849. 

V květnu také dokončil Koncertní skladbu pro čtyři lesní rohy a velký 

orchestr op. 86, která se uvádí jen zřídka kvůli extrémním nárokům 

na sólisty. V létě vznikly Písně a zpěvy z Goetheho Wilhelma Meistra op. 98a 

a Regviem za Mignon pro sbor, sóla a orchestr op. 98b. Na podzim 

Schumann dokončil koncertantní skladbu pro klavír s orchestrem Introdukci 

a allegro appassionato op. 92 a vokální skladby Tři zpěvy podle Byronových 

Hebrejských zpěvů op. 95 a Novoroční píseň podle Rückerta pro sbor 

a orchestr op. 144. V tomto tvůrčí činností naplněném roce vznikly zároveň 

Schumanovy plány na odchod z Drážďan. F. Hiller Robertovi nabídl svou 

funkci městského hudebního ředitele a dirigenta v Düsseldorfu.  

1850 Schumann s rozhodnutím vyčkal do dubna roku 1850. Doufal, že mu 

v Drážďanech nabídnou místo dvorního kapelníka po R. Wagnerovi, 

na kterého byl pro účast na povstání v roce 1849 vydán zatykač. To se ale 

nestalo a v Drážďanech proto Schumanna již nic nedrželo. Drážďany opustil 

1. září 1850 spolu s manželkou Clarou a se svými pěti dětmi - Marií, Elisou, 

Julií, Ludwigem a Ferdinandem.  

1.7  Düsseldorf, Endenich (1850 – 1856) 

1850 Schumann nastupoval ve svých 40 letech poprvé na stálé místo dirigenta 

profesionálního orchestru. Nové klima Dolního Porýní přineslo Schumannovi 

zpočátku novou energii a podněty. Vznikl zde Koncert pro violoncello 

a orchestr op. 129 a následně Symfonie Es dur op. 79 „Rýnská“.  

1851 Na jaře roku 1851 Schumann zkomponoval své druhé oratorium Putování 

růže op. 112. Plánoval i další oratoria (jedním z námětů měl být i J. Žižka), 

ale žádné z nich se již neuskutečnilo. Jeho dramatické plány našly uplatnění 

v předehře Nevěsta Messinská op. 100, v hudbě k dramatu Julius Caesar 

op. 128 a v hudbě k eposu Hermann a Dorothea op. 136. Po návratu z letní 
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cesty Porýním, navštívil manžele Schumannovi F. Liszt. Zachoval se velmi 

přátelsky a povznesen nad roztržku v minulosti (viz kapitola č. 3) přinesl 

Robertovi dedikaci své Sonáty h moll. V závěru roku 1851 vznikly pro klavír 

Tři fantastické kusy op. 111 a obě Sonáty pro housle op. 105, které jsou 

přijímány protichůdně. Stejně jako Klavírní trio g moll op. 110 v sobě nesou 

zvláštní rytmický nepokoj, který ukazuje na Schumannovu postupující 

nervovou chorobu. V roce 1851 Schumann přepracoval svou Symfonii d moll 

op. 120. 

1852 Během komponování velkých duchovních děl - mše a rekviem - se zdravotní 

stav Schumanna dále významně zhoršil, trápily ho křeče, přeludy a smrtelné 

úzkosti. Do toho začal stále častěji slýchat nespokojenost se svou prací 

na postu dirigenta. Byl příliš benevolentní, skladby s orchestrem nestudoval, 

ale pouze přehrával a na zkouškách téměř nemluvil. Jeho postupující choroba 

ho oslabovala natolik, že nadále neměl sílu s nespokojeným 

a nedisciplinovaným orchestrem bojovat. 

1853 V listopadu byla situace natolik neúnosná, že byl nucen z místa dirigenta 

odejít. Jakákoliv zlepšení zdravotního stavu byla jen krátkodobá a přechodná. 

Není divu, že se jeho poslední díla, ač místy ještě vykazují znaky mistrovství, 

nemohou rovnat s jeho předchozí tvorbou. Z klavírních děl jmenujme 

3 klavírní sonáty pro mládež op. 118, 7 fughett pro klavír op. 126, Jitřní 

zpěvy op. 133. Pro sólový nástroj s orchestrem vzniklo Koncertní allegro 

s introdukcí pro klavír a orchestr op. 134, Fantazie pro housle a orchestr 

op. 131, Houslový koncert d moll věnovaný J. Joachimovi. 

 Radostnou událostí, kterou na sklonku svého života Robert Schumann zažil, 

bylo setkání s dvacetiletým J. Brahmsem, který za ním přijel z Hamburku 

nadoporučení houslisty J. Joachima, aby mu představil své skladby. 

Schumann rozpoznal v Brahmsovi svého pokračovatele a nadšeně o něm 

napsal svůj poslední článek do Neue Zeitschrift für Musik s názvem „Nové 

cesty“ (článek vyšel 28. října 1853)
25

. Po Brahmsově odjezdu absolvovali 

                                                 
25 Úplné znění Schumannova článku v SCHUMANN, R. O hudbě a hudebnících. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960, s. 457-758. Klasikové hudební vědy a kritiky. 
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manželé Schumannovi koncertní turné po Holandsku, které je zahrnulo 

ovacemi. 

1854 V lednu roku 1854 zažil Schumann ještě velký úspěch v Hannoveru 

při provedení své Symfonie d moll. Přátelé J. Joachim a J. Brahms mu zde 

zajistili vřelé přijetí. Byly to poslední šťastné chvíle Schumannova života. 

Od února začaly Schumanna trápit silné záchvaty nervové choroby provázené 

vidinami příšer a démonů, 17. února si zapsal tzv. Geistertheme – melodii, 

kterou v jeho vidinách pěli andělé (J. Brahms ji později zpracoval ve svých 

Variacích pro čtyřruční klavír). 27. února 1854 se Schumann skokem z mostu 

do Rýna pokusil o ukončení svého trápení. Byl zachráněn a převezen 

do ústavu pro nervové choroby v Endenichu u Bonnu. Zde prožil poslední 

dva a půl roku života, částečně se zklidnil, pravidelně psal dopisy domů Claře 

a Brahmsovi, který ho jako jediný v Endenichu mohl navštěvovat. Občas hrál 

na klavír (s Brahmsem i čtyřručně), pokoušel se vypracovat doprovod 

k Paganiniho capricciím a zkomponoval svou poslední skladbu Endenišský 

chorál. 

1856 Dva dny před Schumannovou smrtí ošetřovatelé povolali Claru, aby jej 

naposledy navštívila. Robert Schumann zemřel 28. července 1856. Pohřben 

byl v Bonnu za zvuku svého Endenišského chorálu Když nadchází moje 

hodinka, abych se loučil s tímto světem. 

 



26 

2 Schumannova klavírní tvorba 

Klavír byl Schumannův nejoblíbenější hudební nástroj. Nepodařilo se mu být 

klavírním virtuosem, zapsal se však do klavírních dějin daleko významněji jako 

skladatel. Jeho talent byl obrovský. Ačkoliv první kompozice vznikaly bez teoretického 

studia silou Schumannovy umělecké fantazie a intuice, staly se trvalou součástí 

repertoáru klavíristů na celém světě. Schumannovy kompozice přinesly novinky 

v oblasti klavírní stylizace – především v rytmu, melodice, v harmonii, dynamice, 

v pedalizaci a zvukové představivosti. Svojí proslulost si Schumann pozvolna vydobyl 

vyčerpávající prací a nezlomnou vůlí jít za svými ideály. Schumannovu tvorbu 

pro klavír můžeme rozčlenit do třech charakteristických období, která jsou shrnuta 

v následujících subkapitolách.  

2.1 Raná a nejvíce inovativní díla (1830 – 1840) 

Prvních 23 opusů věnoval Schumann pouze klavíru. Ve svých raných 

kompozicích byl velmi ovlivněn četbou literárních děl zejména Jeana Paula. Jeho 

vyprávěcí techniky Schumanna inspirovaly natolik, že se je snažil promítnout do svých 

kompozic. Schumannova hudba tohoto období se vyznačuje náhlými změnami ve svém 

charakteru, častými kontrasty mezi něžnými a vášnivými pasážemi, krátkými tématy 

a bohatě členěnou rytmikou. 

 Seznam děl tohoto období je uveden chronologicky podle roku dokončení: 

Variace Abegg op. 1, Allegro op. 8, Motýli op. 2, Etudy podle Paganniniho 

capriccio op. 3, Intermezza op. 4, Toccata op. 7, Impromptus op. 5, Koncertní studie 

podle Paganiniho capriccií op. 10, Sonáta fis moll op. 11, Sonáta g moll op. 22, 

Symfonické etudy op. 13, Karneval op. 9, Sonáta f moll op. 14, Fantazie C dur op. 17, 

Tance Davidovců op. 6, Fantastické kusy op. 12, Dětské scény op. 15, Kreisleriana op. 

16, Novelletty op. 21, Arabeska C dur op. 18, Blumenstück op. 19, Humoreska B dur op. 

20, Nachtstücke op. 23, Vídeňský masopust op. 26, 3 romance op. 28. 
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2.2 Zájem o polyfonii (1838 – 1845) 

Schumann se v období mezi léty 1838 - 1845 zabýval hlubokým studiem 

polyfonie. K intenzivnímu studiu Bachova Temperovaného klavíru a Umění fugy 

se pustil nejprve sám, později i se svou manželkou Clarou a objevil v něm stále živoucí 

pramen hudebního myšlení: „Jen z jednoho pramene museli všichni skladatelé čerpat 

znova a znova – z Johanna Sebastiana Bacha!“
26

 Brzy vznikla první díla, která 

zajímavým způsobem spojila Schumannovo lyrické a poetické myšlení s bachovskou 

polyfonií. V letech 1838 - 39 vznikly 4 klavírní kusy op. 32 (Scherzo, Gigue, Romance 

a Fughetta). Schumannův zájem o polyfonii neopadl ani v dalších letech. V dubnu roku 

1845 si Schumann domů pronajmul pedálový klavír 
27

. Ačkoliv prvotním záměrem bylo 

využít jej k pohodlnému hraní vlastních kontrapunktických cvičení, přítomnost tohoto 

nástroje Schumanna inspirovala ke psaní skladeb určených výhradně pro tento klavír - 

Studie pro pedálový klavír op. 56 a op. 58. Skladby pro pedálový klavír byly v době 

svého vzniku velmi populární. Clara Schumannová je přepisovala pro běžný klavír 

a velmi úspěšně je uváděla na svých koncertech po celé Evropě.  

Seznam Schumannových polyfonních děl je uveden chronologicky podle roku 

dokončení: 4 klavírní kusy op. 32, Studie pro pedálový klavír op. 56, Studie 

pro pedálový klavír op. 58, 6 fug B–A–C–H pro varhany nebo pedálový klavír op. 60, 4 

fugy op. 72.   

Schumann sledoval a ve svém časopise Neue Zeitschrift für Musik komentoval 

další polyfonní pokusy svých současníků, především F. Mendelssohna-Bartholdyho 

či A. Rejchy. 

                                                 
26 SCHUMANN, Robert. Schumann o hudbě a hudebnících. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1960, s. 43. 
27 Pedálový klavír obsahuje dva druhy klaviatur - formální pro hru rukama a pedálovou pro hru 

nohama, která je obvyklá především u klasických varhan. Pedálová klaviatura se využívá ke hře basových 

tónů. Notový zápis se provádí do třech notových osnov; horní dvě jsou určeny pro ruce, třetí, spodní 

pro nohy. Historie pedálového klavíru sahá až do 15. století, v průběhu své existence byl využíván 

především varhaníky k domácímu cvičení, aby se vyhnuli kostelní zimě a potřebě asistenta, 

který obsluhoval varhanní měchy. 
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2.3 Kompozice ve stylu „Hausmusik“ (1845 – 1854) 

Období kolem roku 1850 bylo dobou velkého rozšíření a popularity klavírní hry 

mezi měšťanstvem. Společenská vrstva střední třídy objevuje fenomén volného času, 

který dal vzniknout různým způsobům jeho využití. Velmi oblíbenou a frekventovanou 

činností se stala právě hra na nástroj.  

Hudba, která se v té době provozovala v domácím prostředí, tzv. „Hausmusik“, 

je specifický styl hudby, který se liší od hudby koncertní svou skromností a umírněností 

jak ve svém charakteru, tak ve svém rozsahu. Schumann na tento dobový trend reagoval 

ve své tvorbě novým stylem kompozic. Jedná se o miniatury pro klavír, které jsou díky 

své nízké nebo střední technické náročnosti přístupné široké veřejnosti, často mají také 

pedagogický záměr. Všechna díla tohoto období zároveň zobrazují citlivost uměleckého 

slohu biedermayer, jehož největší vlna proběhla v Německu mezi lety 1815 – 1848.  

 Seznam děl tohoto období je uveden chronologicky podle roku vzniku: Album 

pro mládež op. 68, Lesní scény op. 82, Pestré listy op. 99, 4 pochody op. 76, 3 klavírní 

sonáty pro mladé op. 118, 7 Clavierstücke in Fugettenform op. 126, Obrázky z východu 

pro čtyřruční klavír op. 66, 12 kusů pro malé a velké děti pro čtyřruční klavír op. 85, 

Plesové scény pro čtyřruční klavír op. 109, Dětský bál pro čtyřruční klavír op. 130. 

Schumann se ve své době stal známý nejprve díky těmto skladbám, které byly 

populární a velmi rychle se šířily mezi měšťanstvem. Pro domácí koncertování byly též 

velmi žádány čtyřruční skladby z tohoto období. 
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3 Schumannovo Drážďanské období 1845 – 1850 

Jak již bylo nastíněno v první kapitole, období mezi lety 1845 – 1850 prožil 

Robert Schumann se svou rodinou v Drážďanech. Přestěhovali se sem z Lipska kvůli 

Robertovu špatnému zdravotnímu stavu a nervovému vyčerpání, které ho postihlo 

během turné do Ruska. Lékaři mluvili o ustavičném chvění a úzkostech, které 

vyvolávaly sluchové poruchy a hučení v uších. Schumann dále trpěl strachem 

z vysokých budov, kovových předmětů i léků a v noci trpěl nespavostí. Lékaři 

Schumannovi doporučili úplně změnit prostředí. Proto se 12. prosince 1844 rodina 

s dvěma dcerami - Marií a Elisou - přestěhovala do Drážďan. Benátky na Labi 

s barokními stavbami a půvabným okolím na Schumanna po čase působily velmi 

příznivě a Schumannovo zdraví se začalo lepšit. Svůj pobyt v Drážďanech dokonce 

později sám označil za svoje nejplodnější období. V tomto městě vznikla více než 

třetina jeho díla. V Knihách domácnosti
28

, které jsou dochovaným Schumannovým 

deníkem z tohoto období, se objevují zápisy: „veselá mysl, stále usilovný, často 

šťastný.“
29

 

Drážďanské období bylo Schumannovým neobyčejně plodným obdobím. 

V dlouhém výčtu děl všech hudebních žánrů vynikají zástupci velkých orchestrálních 

a vokálních děl. Vznikla zde Symfonie C dur op. 61, velká vokální díla s orchestrem – 

Manfred a Scény z Fausta - a jediná Schumannova opera Genoveva. Z komorních děl 

svou kvalitou vyniká Klavírní trio d moll op. 63. Klavírní literaturu Schumann obohatil 

o tři klavírní cykly, kterým se věnuje čtvrtá kapitola této práce. Významnou kompozicí 

drážďanského období je také Klavírní koncert a moll op. 54. 

Zatímco v Lipsku si Schumann za léta svého působení vydobyl určité postavení, 

v Drážďanech ho po jeho příjezdu nikdo neznal. Schumann od Drážďan, 

kde v minulosti působil Carl Maria von Weber (1786 – 1826) a v té době Richard 

Wagner (1813 – 1883), čekal po hudební stránce více. V době jeho příjezdu zde ani 

nebyla pravidelná koncertní činnost. Brzy zjistil příčinu tohoto stavu - hudebníci 

zde nespolupracovali a spíše mezi sebou bojovali. Schumann je nazval „filistry“ (filistr -

                                                 
28 Schumann si téměř po celý život psal deník a dával mu vždy nějaký název. Z mládí se 

zachovaly „Červnové večery a červencové dni“, „Dni života mládence“, dále potom „Hottentottiana“ 

a z dob manželství „Knihy života“, „Knihy domácnosti“ a „Knihy manželství“. 
29 LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 149. Osobnosti svetovej hudby. 
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 omezenec, úzkoprsý člověk). Výjimkou byl Ferdinand Hiller (1811 – 1885), hudební 

skladatel, pedagog a dirigent, s kterým se Schumann spřátelil a věnoval mu svůj 

Klavírní koncert a moll op. 54. Drážďany žily mnohem více životem malířů, sochařů 

a básníků, se kterými se Schumann brzy po svém příjezdu začal pravidelně scházet. 

V dopise Mendelssohnovi z 18. listopadu 1845 napsal: „nyní se totiž setkáváme jednou 

za týden – Bendemann, Rierschel, Hubner, Wagner, Hiller, Reinick – a vždy je o čem 

si povídat anebo co předčítat a obvykle je tu velmi živo.“ 
30

  

Dochovala se nám autentická svědectví o Schumannovi a jeho chování 

ve společnosti a k okolí. Například syn C. M. von Webera popisuje Schumannovo 

obvyklé chování v hostinci: „Ponejvíce pak seděl s obličejem obráceným ke zdi, otočen 

zády k hluku sálu, s rukou na uchu sklenice, u malého stolku, docela do sebe ponořen, 

…úmyslné stranění se bylo u tohoto geniálního muže respektováno, dílem z úcty, dílem 

však z obavy, neboť pokusy přimět ho k živému styku byly jím odmítány více než hrubým 

způsobem.“ 
31

 

Mimo manželů Schumannových v té době v Drážďanech působil Richard 

Wagner. Zastával zde zpočátku místo druhého kapelníka městské opery. Wagner znal 

Schumanna již z Lipska, uměleckou dráhu nastoupili takřka zároveň. Wagner přispíval 

v různých dobách menšími články do časopisu Neue Zeitschrift für Musik, který 

Schumann až do roku 1844 redigoval. O Schumannovi ve své autobiografii píše: „Byl 

velmi špatný dirigent, jeho dílo mne však hluboce oslovilo a tohoto hlubokomyslného, 

temperamentního hudebníka jsem si oblíbil. Vládla mezi námi přátelská důvěra 

a srdečnost.“ 
32

 Je však třeba zmínit fakt, že Schumann a Wagner byli značně 

rozdílných povah a uměleckých názorů, z čehož dřív či později muselo vzniknout 

vzájemné neporozumění. Tomu dala vzniknout situace, kdy Schumann Wagnera pozval, 

aby mu přečetl své libreto k opeře Genoveva. Wagner se ve své autobiografii 

o záležitosti zmiňuje takto: „Přál jsem jeho dílu zdar a upozornil jsem jej proto v dobré 

víře na jeho velké nedostatky. Tehdy jsem zjistil, že je to opravdu zvláštní muž. Vyslechl 

mne, ale zasáhnout do díla, na němž s takovým nadšením pracoval, vzdorovitě odmítl.“ 

                                                 
30 LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 148. Osobnosti svetovej hudby. 
31 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 73. Hudební profily.  
32 WAGNER, Richard. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007, s. 259. 
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33
 Schumann vzal upozornění na dramatické slabiny 3. dějství jako osobní urážku. Od té 

doby již panovala mezi oběma skladateli zdrženlivost.  

K nedorozumění došlo také s F. Lisztem, který Schumanna navštívil v jeho 

drážďanském bytě cestou z Vídně (kde zažil dny barikád) do Výmaru. Nechal si zahrát 

Schumannův Klavírní kvintet Es dur a po jeho zaznění prohlásil, že je dílo na jeho vkus 

příliš „lipské“. To Schumanna podráždilo. Když potom začal Liszt kritizovat 

Mendelssohna a dávat přednost Mayerbeerovi, rozdrážděný Schumann vybuchl. Chytil 

Liszta za ramena a křičel: „Mayerbeer je proti Mendelssohnovi kus darebáka! Pane, 

kdo vy vůbec jste, že si troufáte o mistru, jako je Mendelssohn takhle mluvit?!“ Celý 

se chvěl a odešel z pokoje. Liszt, který si byl vědom Schumannova zdravotního stavu, 

věc přešel. Vážil si jeho génia a při odchodu řekl Claře: „Řekněte svému muži, že jen 

od jediného na světě jsem klidně přijal slova, která mi právě řekl“.
34

 Svědectví o této 

příhodě podává též ve své autobiografii Wagner, který byl na návštěvě také přítomen: 

„Strávili jsme tehdy společný večer u Schumanna. Muzicírovalo se a debatovalo, 

což při příkré rozdílnosti názorů, jaké měli Liszt a Schumann na Mendelssohna 

a Mayerbeera, vedlo k velkému střetu. Náš hostitel Schumann se urazil a odešel 

do ložnice. Nás ostatní to uvedlo do rozpaků, ale cestou domů jsme se tím bavili. 

Málokdy jsem viděl Liszta tak veselého, jako této noci, kdy oblečen pouze do lehkého 

kabátu, ač bylo citelně chladno, doprovázel mne a koncertního mistra Schuberta 

od domu jednoho k domu druhému a zpět“.
35

 

 

                                                 
33 WAGNER, Richard. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007, s. 259.   
34 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 78. Hudební profily. 
35 WAGNER, Richard. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007, s. 299. 
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4 Klavírní cykly zkomponované mezi lety 1845 – 1850 

Věnujme se nyní blíže klavírním cyklům, které vznikly v Drážďanech spolu 

s velkými orchestrálními i vokálními díly zmíněnými v předchozích kapitolách. Během 

práce na těchto dílech byl Schumann v neobyčejně dobré tvůrčí náladě.  

V následujících kapitolách se seznámíme s okolnostmi vzniku a stručnou 

charakteristikou následujících klavírních cyklů: 

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

 Op. 82 : Lesní scény (Waldszenen, 1848 – 1849) 

 Op. 99 : Pestré listy (Bunte Blätter, 1836 – 1849) 

Mimo tyto tři klavírní cykly pro sólový klavír zkomponoval Schumann 

v Drážďanech dva klavírní cykly pro čtyřruční klavír: Obrázky z východu op. 66 

(r. 1848) a 12 klavírních kusů pro malé a velké děti op. 85 (r. 1849).  

4.1 Album pro mládež op. 68 

4.1.1 Album pro mládež – vznik 

V prosinci  roku 1848, kdy bylo Album pro mládež vydáno, měli Robert a Clara 

Schumannovi čtyři děti – Marii, Elisu, Julii a právě narozeného Ludwiga. Marie i Elisa 

(sedm a pět let) se právě začínaly učit na klavír, Julii byly tři roky. Když měla Marie 

své sedmé narozeniny (1. 9. 1848), daroval jí Schumann několik prvních skladbiček, 

které později hodlal publikovat. Během několika příštích týdnů se tato knížka rozrostla 

v celé album a Schumann ho 27. září 1848 odeslal nakladateli. V dopise J. P. R. 

Reinickovi o skladbách napsal: „Tyto mi velmi přirostly k srdci – a vlastně vzešly 

z rodinného života. První skladby alba jsem totiž psal pro naše nejstarší dítě k jeho 

narozeninám, a tak přibývala jedna skladba za druhou. Bylo mi, jako bych znova začal 

komponovat…Od Dětských scén se úplně liší. Ty jsou vzpomínkami staršího člověka 

určené pro starší, zatímco Vánoční album odráží spíš to, co přijde, obsahuje tušení 

budoucích událostí pro mladší“ 
36

 

                                                 
36 LAUX, Karl. Schumann. Bratislava: OPUS, 1986, s. 161-162. Osobnosti svetovej hudby. 

(Dopis J. P. R. Reinickovi ze 6. října 1848) 
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Schumannův koncept Alba pro mládež se několikrát měnil. Původně Schumann 

zamýšlel vydat své album ve čtyřech oddělených sešitech pojmenovaných podle ročních 

období. Později chtěl Schumann zvolit název „Vánoční album“ (viz dopis Reinickovi), 

ale nakladateli se zdál tento název nepraktický a navrhl mu vydat album jako 

„40 klavírních kusů pro mládež“. 

Schumann dále plánoval doplnit své album ilustracemi. Ze svého záměru byl 

nucen ustoupit kvůli nedostatku finančních prostředků a času. Vydání alba proběhlo 

neuvěřitelně rychle - v září Schumann začal komponovat první skladby a v prosinci již 

sbírka spatřila světlo světa. I tak se mu podařilo přesvědčit Ludwiga Richtera, slavného 

dětského ilustrátora, aby nakreslil alespoň úvodní stránku (výměnou za 24 hodin výuky 

skladby pro jeho syna). Richter přišel k Schumannovi domů, poslechl si celé dílo 

v interpretaci manželky Clary a na základě této inspirace vytvořil titulní stranu alba. 

Mimořádná krása a komplexnost návrhu úvodní stránky (bohaté věnce, andělé, gotické 

oblouky, po nichž se stáčí úponky listů a květů) ukazuje, jak moc byl Richter okouzlen 

těmito malými hudebními básněmi. 

Schumann si dále přál, aby mezi jednotlivé skladby alba byla roztroušena jeho 

Domácí a životní pravidla pro nastávající hudebníky, která jsou shrnutím Schumannovy 

životní moudrosti v oblasti hudební výchovy.
37

 První vydání alba toto jeho přání 

nesplňovalo. Poprvé pravidla vyšla jako zvláštní příloha časopisu Neue Zeitschrift für 

Musik (č. 36, 1850). Teprve druhé vydání alba, které již obsahovalo dnešních 

43 skladeb, zařadilo pravidla do zvláštní přílohy. Schumanův původní záměr rozmístit 

pravidla mezi jednotlivé skladbičky respektuje dnes vydání Jana Otřímala, Praha 1983, 

Editio Supraphon. 

„Domácí a životní pravidla pro nastávající hudebníky“ jsou svou myšlenkou 

komplexního vývoje mladého hudebníka zcela nadčasová a ve své době nevznikla 

náhodou. Schumann v nich mimo jiné zformuloval své estetické přesvědčení, především 

to, že virtuozita musí být ve službě vyšším hodnotám. Hudba by neměla být hrána 

pouze prsty, ale především srdcem a hlavou.  

Robert Schumann těmito svými radami bojoval proti tehdejšímu trendu 

vychovávání bezduchých klavírních virtuózů. Během 19. století vznikl fenomén 

                                                 
37 „Domácí a životní pravidla pro nastávající hudebníky“ jsou předmětem Přílohy č. 3. 
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hudebníka typu skladatel - klavírní virtuóz. Mezi nejproslulejší představitele patřili 

F. Kalkbrenner (1785 – 1849), H. Herz (1803 – 1888), F. Hünten (1793 - 1878) 

či S. Thalberg (1812 – 1871), kteří se proslavili „předváděním“ svých autorských 

koncertních fantazií na oblíbené operní melodie. Schumann považoval většinu těchto 

kompozic za plytkou a často produkce těchto virtuózů parodoval a kritizoval. Zapřísáhl 

se, že se nenechá svést na scestí většinovým vkusem, a že zůstane věrný svým zásadám 

a svému vkusu. Ve svých pravidlech mimo jiné prohlašoval, že: „aplaus umělce by ti 

měl být dražší než potlesk většiny“
38

 

4.1.2 Album pro mládež – charakteristika skladeb 

Album pro mládež obsahuje 43 skladeb rozdělených do dvou částí. Prvních 

osmnáct skladeb prvního dílu jsou pro svou nižší technickou náročnost určeny malým 

dětem, zbylých patnáct skladeb je určeno pro starší žáky, protože jsou technicky 

i obsahově náročnější. Témata skladbiček jsou blízké dětské mentalitě a jejich životní 

zkušenosti. Schumann zhudebňuje scény z rodinného života (č. 6 - Ubohý sirotek, č. 8 -

 Divoký jezdec, č. 12 - Hřmotný chlapík, č. 16 - První ztráta, č. 26 - Dozvuky z divadla), 

jako inspirace mu slouží postavy z oblíbených pohádek (č. 33 - Šeherezáda, č. 36 - 

Mignon), vzpomínky na roční období (č. 13 - Přijde jaro, přijde, č. 15 - Jarní, č. 25 -

Když nastanou žně, č. 34 - Ať žije vinobraní, č. 39 a č. 40 - Tak bývá v zimě I. a II., č. 43 

- Na ukončenou – Zpěv silvestrovské noci) či lidové písně (č. 9 - Lidová písnička, č. 18 - 

Píseň ženců, č. 20 - Venkovská píseň, č. 22 - Pějme píseň dokola). Schumann byl 

prvním skladatelem, který vytvořil umělecky kvalitní instruktivní literaturu, která byla 

dětem blízká i svým námětem. Zhudebňovala jim blízké mimohudební zážitky 

a podněcovala tak při hře jejich fantazii k vystižení patřičné nálady. Schumann 

pojmenoval většinu skladeb poetickými názvy nejen proto, aby dal svým skladbám 

program, ale hlavně proto, aby tyto názvy navodily v dětské duši ještě před zazněním 

hudby určitý pocit či náladu, kterou se děti snaží ve své hře vystihnout. Schumannovo 

dílo je v tomto přístupu na svou dobu zcela převratné a jeho aktuálnost trvá dodnes. 

Ve své tvorbě pro děti na něj navázali P. I. Čajkovskij a dále potom autoři 20. století. 

Je velice zajímavé si na tomto místě uvědomit, že Schumannův pohled 

na podstatu klavírního umění se během jeho života zcela radikálně změnil. V dopisu 

                                                 
38 SCHUMANN, Robert. Schumann o hudbě a hudebnících. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1960, s. 447-453. 
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své matce z 30. července 1830, ve kterém jí žádá o svolení s hudební kariérou, ještě 

dvacetiletý Schumann píše: „…během šesti let budu schopen závodit s každým 

klavíristou, neboť celá klavírní hra je čistě jen mechanika a pohotovost prstů…“
39

 

O osmnáct let později svými hudebními miniaturami pro děti obsaženými v „Albu 

pro mládež“ a svými „Domácími a životními pravidly pro nastávající hudebníky“ 

představuje názor zcela opačný. 

4.1.3 Album pro mládež – pedagogické využití 

Album pro mládež Roberta Schumanna je považováno za trvale platné 

pedagogické dílo, které ve své době uvedlo zcela nový žánr klavírní literatury – 

charakteristické skladby s poetickým názvem psané výslovně pro děti. Schumann 

napsáním tohoto alba brojil proti tehdejšímu trendu pouze suchých technických cvičení, 

které plnily běžné klavírní učebnice v 19. století. Bojoval proti mechanickému drilu, 

proti chiroplastu
40

 a němým klávesnicím. Schumann chtěl skrze hudbu vychovat 

osobnost, skrze umění pozvednout lidského ducha. Ve svém albu vytvořil neobyčejně 

bohatý zdroj děl plných fantazie a nálad psaných romantickým hudebním jazykem. 

Každá skladbička má svůj charakter a používá jiné technické problémy. Schumann 

věřil, že se dítě může technicky dále rozvíjet nejen pomocí etud, ale i pomocí hudebně 

a esteticky kvalitních kompozic a získat skrze ně cit k sobě i ke světu. 

                                                 
39 SÝKORA, Václav Jan. Robert Schumann. Praha: Supraphon, 1967, s. 32. Hudební profily. 
40 Chiroplast – mechanické zařízení, které roku 1814 zkonstruoval pedagog a teoretik Johann 

Bernard Logier. Tato pomůcka sloužila v klavírním vyučování k postavení a vedení ruky. Ruka byla 

vsunuta mezi dvě lišty, byl jí zamezen jakýkoli pohyb, čímž jednotlivé prsty cvičily samostatný, pevný 

a vyrovnaný úhoz. 
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4.2 Lesní scény op. 82 

Robert Schumann měl k přírodě bytostný vztah, čerpal z ní inspiraci, sílu a klid 

a procházky do přírody provozoval celý život. Časté toulky půvabným drážďanským 

okolím Schumanna inspirovaly k tvorbě klavírního cyklu Lesní scény. 

Téma lesa bylo v romantismu velice oblíbené nejen v hudbě, ale i v poezii 

a malířství. Spisovatele inspirovalo k psaní povídek a pohádek s tajemnou tematikou, 

malíře k malování mystických krajinných motivů naplněných silným duchovním 

nábojem. Schumann velmi obdivoval zejména své literární současníky, jejichž nové 

vyprávěcí techniky se snažil převzít do svých skladeb. K nejvýznamnějším německým 

literárním představitelům té doby, kteří se ve svých dílech zabývali tématem lesa, 

patřili: Ludwig Tieck (1773 - 1853), Clemens Bretano (1778 - 1842) a E. T. A. 

Hoffmann (1776 - 1822). V malířství se tématu lesa věnoval především Caspar David 

Friedrich (1774 - 1840). 

4.2.1 Lesní scény – vznik 

Lesní scény op. 82 byly zkomponovány během dvou týdnů od 24. prosince 

do 6. ledna na přelomu let 1848 - 1849. Během následujícího roku a půl až do října roku 

1950, kdy došlo v Lipsku k vydání tohoto klavírního cyklu, prošel ještě mnohými 

změnami a revizemi. Literárně nadaný Schumann si dal velmi záležet především na 

pojmenování jednotlivých skladeb a také na výběru úvodních básní, které měly navodit 

jejich atmosféru. Původně bylo básnické motto vloženo před 6 skladeb cyklu - 

Schumann je vybral z básnických sbírek známých německých romantických básníků.
41

 

Nakonec Schumann zanechal báseň pouze u části č. 4 „Prokleté místo“. Pravděpodobně 

chtěl nechat posluchači větší svobodu vytvořit si vlastní bližší představu o obsahu 

jednotlivých skladeb. 

Ze Schumannovy snahy o výstižné pojmenování jednotlivých skladeb tohoto 

cyklu můžeme usuzovat jeho programní záměr. Celý cyklus je možné vnímat jako 

hudební procházku lesem, která je orámována částmi s názvy „Vstup“ 

a „Na rozloučenou“. Zbylých sedm skladeb tvoří symetrický celek, který začíná a končí 

loveckou tematikou (č. 2 „Myslivec na čekané“, č. 8 „ Lovecká píseň“). Části č. 4 

                                                 
41 Úvodní básnická motta jednotlivých skladeb jsou předmětem Přílohy č. 4. 
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„Prokleté místo“ a č. 7 „Pták prorok“, které se nacházejí ve třetině a ve dvou třetinách 

cesty, odkazují na tajemné a nadpřirozené úkazy v lese. 

4.2.2 Lesní scény – analýza 

Následující kapitola je stručnou analýzou tohoto klavírního cyklu pohledem 

interpreta. Cílem bude nastínit nálady jednotlivých skladeb, poukázat na zajímavosti 

v oblasti formy, harmonie, klavírní stylizace či rytmu a odhalit soudržnost tohoto cyklu 

jako celku. 

4.2.2.1 Tóninový plán cyklu 

Č. 1 - Vstup (Eintritt) - B dur, č. 2 - Myslivec na čekané (Jäger auf der Lauer) - 

d moll, č. 3 - Osamělé květiny (Einsame Blumen) - B dur, č. 4 - Prokleté místo 

(Verrufene Stelle) - d moll, č. 5 - Přívětivá krajina (Freundliche Landschaft) - B dur, 

č. 6 - Hostinec (Herberge) - Es dur, č. 7 - Pták prorok (Vogel als Prophet) - g moll, 

č. 8 - Lovecká píseň (Jaglied) - Es dur, č. 9 - Na rozloučenou (Abschied) - B dur. 

Tonální plán poskytuje celému cyklu strukturální rámec. Schumannnovy cykly 

obvykle začínají i končí v durových tóninách. Lesní scény začínají i končí v tónině 

B dur. Schumann zaručuje přesvědčivý a nerušený přechod mezi jednotlivými 

skladbami pomocí nekomplikovaných harmonických vztahů. Hlavní tóniny všech 

skladeb v cyklu jsou blízce příbuzné.  

4.2.2.2 Vstup (Eintritt) 

Pravidelný puls, jednoduchá a povznášející melodie nás bezstarostně unáší 

na procházku do lesa. Skladba má třídílnou formu A B A´ s neobvykle dlouhou codou. 

V dílu A (takt 1-8) se představí téma v hlavní tónině B dur, díl B (takt 9-16) se vzdaluje 

do vedlejších tónin, návrat tématu zazní opět v dílu A´(takt 17-28). V následujícím taktu 

č. 28 na třetí dobu nastupuje velmi rozsáhlá coda (takt 28-44). Představuje se v ní nový 

hudební materiál - chromatická vzestupná linka v levé ruce může jemně naznačovat 

další vývoj cyklu, tedy že procházka lesem možná nebude tak idylická, cesty mohou být 

spletité a zavedou nás i na tajuplná místa. 
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Notová ukázka č. 1: „Vstup“ (takt 24 – 33) se vzestupnou chromatickou linkou v levé ruce 

 

4.2.2.3 Myslivec na čekané (Jäger auf der Lauer) 

Jaká by to byla lesní scenérie bez lovu, zvěře a kvint lesních rohů. Tato pulzující 

skladba líčí všechna tato lovecká dobrodružství – útok ze zálohy, honitba, lov 

a vítězství. 

4.2.2.4 Osamělé květiny (Einsame Blumen) 

Třetí část s názvem Osamělé květiny tvoří klidný kontrast k předcházející 

skladbě. Přicházíme na lesní mýtinu, kde k nám zpívá něha opuštěných květů. Melodie 

je přehledně vyjádřena čtyřnotovým melodickým motivem s jednoduchým doprovodem 

levé ruky. Téma tvoří nesymetrická perioda (předvětí tvoří 4 takty, závětí 6 taktů). 

Notová ukázka č. 2: „Osamělé květiny“ - téma 
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4.2.2.5 Prokleté místo (Verrufene Stelle) 

Čtvrtá část s názvem Prokleté místo obohacuje cyklus o fantazijní námět 

a přivádí nás na strašidelné opuštěné místo. Tuto atmosféru v úvodu navozuje báseň 

ze sbírky Waldbilder od Friedricha Hebbela (1848). Jako jediná byla v definitivní 

podobě cyklu ponechána: 

Die Blumen, so hoch sie wachsen, 

Sind blass hier, wie der Tod, 

Nur Eine in der Mitte  

steht da im dunkeln Roth. 

 

Die hat es nicht von der Sonne: 

Nie traf sie deren Gluth 

Sie hat es von der Erde, 

Und die trank Menschenblut. 

Červená květina, která saje ze země krev, vyvolává představu kořene 

mandragory, jehož zlou a nadpřirozenou moc popisuje nejen dobová magie, ale také 

staré německé legendy a pověsti. Podle nich totiž mandragora, jejíž kořen nápadně 

připomíná tvarem lidské tělo, vyrůstá z místa, kde dříve stála šibenice. Tato rostlina, 

krmena krví zločince, je ovládána zlými silami a mstí se na každém, kdo jí chce 

vytrhnout ze země. Svým hrůzostrašným křikem člověka buď zabije, nebo ho dožene 

k šílenství.  

Těmito lidovými pověstmi se ve svých příbězích inspirovali i romantičtí 

spisovatelé, např. Ludwig Tieck či bratři Grimmové. Strašidelné příběhy a povídky byly 

v romantismu velmi oblíbené, stejně jako objevování tajuplných míst. Proto byl les tak 

oblíbeným místem pro procházky a trávení volného času městských lidí.  

Interpretačně je tato skladba velmi náročná. Pomalé tempo, polyfonní struktura, 

dvojtečkovaný rytmus, časté pauzy, které je ovšem nutné naplnit, aby posluchač 

neztratil pozornost – to vše je velmi náročné a bez síly interpretova uchopení může tato 

skladba odeznít bez jakéhokoliv účinku. 
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4.2.2.6 Přívětivá krajina (Freundliche Landschaft) 

Ze strašidelné nálady předchozí skladby nás rychle vyvede Přívětivá krajina. 

Tato skladba je přímočaře idylická, radostná, má náladu teplého hravého odpoledne 

a nemá za úkol nic jiného, než nás potěšit. Na nekomplikovaném harmonickém 

podkladě zní v pravé i v levé ruce stejný rytmus triol, které se rozbíhají, zastavují a zase 

rozbíhají v rychlém tempu a bezstarostném duchu. 

4.2.2.7 Hostinec (Herberge) 

Tato skladba jakoby vyjadřovala vděčnost a úlevu unaveného cestovatele, když 

dojde v lese k útulnému hostinci. Houpavý tečkovaný rytmus evokuje dobrou náladu 

hostinského, když vidí hosty, cinkají půllitry, zaznívají úryvky pijáckých písní, smích. 

Mírné tempo (Mässig) evokuje pohodu. S nepředvídatelným chováním opilých 

zákazníků hostince koresponduje i nepředvídatelné střídaní temp (od „Etwas 

zurückhaltend“ a „Etwas langsamer“ po „Im tempo“), náhlé změny notových hodnot 

(ze čtvrťových a osminových not na šestnáctinové) a artikulace (legato, staccato). 

Pro skladbu je typická určitá útržkovistost, nesourodost, čímž působí kompozičně 

nevyváženým dojmem.   

4.2.2.8 Pták prorok (Vogel als Prophet) 

Jsme ve dvou třetinách cyklu. Je čas, aby utichlo bujaré veselí, protože tato 

skladba navodí posluchači mystickou atmosféru. Pták prorok je v této klidné 

a melancholické skladbě zobrazen pomocí zvláštních rytmických motivů, které nejen 

vizuálně v notách, ale i zvukově v pianissimu připomínají ptačí křídla a jejich jemné 

pohyby během uváženého přelétávání z místa na místo.  

Notová ukázka č. 3: „Pták prorok“ 
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Václav Jan Sýkora mluví dokonce o jedné z nejgeniálnějších impresí 

Schumannovy klavírní tvorby. Poukazuje tím na fakt, že počátky hudebního 

impresionismu byly v hudbě přítomny daleko dříve, než se impresionismus zformoval 

jako umělecký směr.  

Inspirační zdroj nalezl Schumann pravděpodobně v Tieckově pohádce Elfové 

(Der Elfen), ve které je popsána radostná scéna, kdy z nebe na zem slétne nádherný pták 

fénix, který prorokuje radostnou zvěst brzkého příchodu krále.  

Jakmile utichne první část, skladba se nečekaně rozezpívá do krásné chorální 

meditace, která přináší do skladby spirituální rozměr a vřelost. „…z hrdla se mu začaly 

linout nádherné melodie, krásnější než tóny, které vyluzuje slavík, tesknící pro lásku. 

Píseň stále sílila a rozlévala se jako záplava světla, až všichni, i samotné děti, byli 

pohnuti k slzám radosti a vytržení…“.
42

 Z harmonického hlediska je v této části 

zajímavý postup do tóniny Es – dur v taktu 23 na 4. době. 

Notová ukázka č. 4: „Pták prorok“, střední chorální část s postupem do tóniny Es dur 

 

 

4.2.2.9 Lovecká píseň (Jaglied) 

Po mystické odbočce následuje živelný kontrast v podobě skladby inspirované 

lovem. Jedná se o píseň radosti z přátelství, kterou pravděpodobně zpívá skupina lovců 

a vyjadřuje v ní své nadšení z lovu. Ačkoli je lov většinou dobrodružný a nebezpečný, 

tato píseň vyjadřuje společné nadšení a spřízněnost s přírodou. Homofonní struktura 

skladby, cválající rytmus v 6/8 taktu, jasné pravidelné osmitaktové fráze představují 

neúprosnou sílu a energii lovců. 

                                                 
42 TIECK, Ludwig. Elfové. In ANDERSON, Douglas A. Otcové prstenu: Kořeny moderní 

fantasy před Tolkienem. Praha: Baronet, 2004, s. 26-27. ISBN 80-7214-717-X. 
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4.2.2.10  Na rozloučenou (Abschied) 

Touto skladbou, jak ze samotného názvu vyplývá, Schumann celý cyklus 

uzavírá. Skladba je závěrečným gestem skladatele, který se loučí s lesem bohatým 

a jemným hudebním materiálem. Celou skladbou prostupuje s určitou dávkou nostalgie 

výrazná melodická linka doprovázená triolovým doprovodem v levé ruce.  

4.2.3 Lesní scény - shrnutí 

Soudržnost klavírního cyklu Lesní scény op. 82 je zajištěna primárně společným 

programem, názvy jednotlivých skladeb korespondují s jejich charakterem a nabízí 

možnost vnímat celý cyklus jako vyprávění. Při bližším studiu cyklu odhalíme i určitou 

symetrii v pořadí jednotlivých skladeb. První a poslední skladba „Úvod“ a 

„Rozloučení“ přirozeným způsobem rámují celé dílo, na druhém a předposledním místě 

zazní skladby s loveckou tematikou a ve třetině a ve dvou třetinách cyklu zazní skladby 

s tajemnou tematikou. Analýza odhalila také určitou symetrii v tóninovém vývoji cyklu: 

B-dur  [d-moll B-dur d-moll]  B-dur  [Es-dur g-moll Es-dur]  B-dur 



43 

4.3 Pestré listy op. 99 

Do období mezi lety 1845 – 1850 se řadí také vznik klavírního cyklu Pestré listy 

(Bunte Blätter). Podíváme-li se na roky vzniku jednotlivých skladeb cyklu, zjistíme, 

že v tomto období, konkrétně roku 1849, vznikla pouze poslední skladba cyklu 

Geswindmarsch – č. 14. Ostatní skladby vznikly daleko dříve ještě za Schumannova 

pobytu v Lipsku mezi lety 1836 - 1843. Schumann je pravděpodobně původně zamýšlel 

zakomponovat do nějakého ze svých dřívějších cyklů. Zřetelné jsou paralely 

ke skladbám Karnevalu či Dětských scén, některé skladby svou virtuozitou odkazují 

na Kreislerianu. Č. 13 Scherzo, pochází ze Symfonie d moll, kterou Schumann nastínil 

a následně opustil v roce 1841. Tento způsob práce na nové kompozici není 

u Schumanna obvyklý. Své klavírní cykly z dřívějších let vždy prokomponovával 

do velkých hloubek, jednotlivé skladby spolu v rámci cyklu často souvisely motivicky 

či tematicky a cyklus byl spjat i tóninově. Podíváme-li se na tóniny jednotlivých 

skladeb Pestrých listů, zjistíme, že spolu tóninově nijak nesouvisí: 

 č. 1 - Nicht schnell, mit Innigkeit (A dur), č. 2 - Sehr rasch (e moll), č. 3 - Frisch 

(E dur), č. 4 - Ziemlich langsam (fis moll), č. 5 - Schnell (h moll), č. 6 - Ziemlich 

langsam (As dur), č. 7 - Sehr langsam (es moll), č. 8 - Langsam (Es dur), č. 9 - 

Novellete. Lebhaft (h moll), č. 10 - Praeludium. Energisch (b moll), č. 11 - Marsch. 

Sehr getragen (d moll), č. 12 - Abendmusik. Im Menuettempo (B dur), č. 13 - Scherzo. 

Lebhaft (g moll), č. 14 - Geschwindmarsch. Sehr markiert (g moll). 

 Sledujeme tedy, že Pestré listy jsou spíše sbírkou skladeb, než klavírním cyklem 

v pravém slova smyslu. Schumann dokonce původně tuto sbírku nazýval označením 

„Spreu“ a to doslova „Plevy“. Poetický název Bunte Blätter zvolil možná pouze proto, 

aby neurazil paní Mary Potts, jíž byla sbírka věnována. Navzdory tomuto nelichotivému 

označení najdeme ve sbírce půvabné hudební kousky, jejichž hudební hodnota 

je nepopiratelná. Dobře využitelné budou jako studijní materiál pro druhé cykly 

základních hudebních škol. Jsou přístupné jak svým rozsahem, tak svou poetickou 

krásou pro Schumanna zcela typickou. 

Podle Schumannova deníku byla sbírka sestavena v prosinci roku 1850, vydána 

byla ale o rok později v prosinci roku 1851.  



44 

Závěr 

Záměrem mé bakalářské práce bylo zabývat se klavírními cykly, které Robert 

Schumann zkomponoval mezi lety 1845 – 1850. Abychom mohli tyto cykly zasadit 

do kontextu Schumannova života a díla, bylo nutné se s osobností tohoto génia hlouběji 

seznámit. Jeho bohatý vnitřní myšlenkový svět byl inspirovaný především literaturou 

a postupem doby se do něj promítal i ne příliš šťastný osud a dědičná psychická 

choroba. Jen se znalostí všech souvislostí v Schumannově životě je možné pochopit 

jeho tvorbu komplexně a ocenit případnou jinakost či výjimečnost jednotlivých děl.  

Schumanna vidím nejen jako hudebního skladatele, ale i jako významného 

myslitele své doby. Především to byl člověk, který šel po opravdovosti a hloubce 

ve všech oblastech umění i ve svém vlastním životě. Jeho ušlechtilé soudy o velkých 

umělcích minulosti, prosazování J. S. Bacha, ale i zcela prozíravé nalézání talentů 

své doby svědčí o jeho touze po nejvyšších hodnotách. 

Osobně Schumanna obdivuji i jako autora instruktivních skladeb a vnímám ho 

jako zakladatele programních cyklů určených dětem. Objevil, že „v každém dítěti jsou 

zázračné hlubiny“. Jeho skladbičky z Alba pro mládež op. 68 jsou psány pro dětskou 

duši a fantazii, kterou obohacují a rozvíjí. S jeho instruktivní literaturou se setkávám 

ve své pedagogické praxi a dodnes je zcela aktuální. Čerpám i z jeho moudrosti 

v oblasti hudebního vyučování, kterou zformuloval ve svých Domácích a životních 

pravidlech pro nastávající hudebníky, mnohá z nich jsou nadčasová. 

V práci našly zhodnocení i mé vlastní interpretační zkušenosti. Studium 

klavírního cyklu Lesní scény op. 82 mě obohatilo mnoha novými podněty. Klavírní 

cykly se skládají ze zdánlivě nezávislých klavírních kusů, které se často hrají odděleně. 

Kouzlo těchto skladeb však vyzní nejlépe v komplexním provedení, kdy jejich účinek 

transcenduje do vyšších významů a celků. Seznámení se s problematikou cyklů 

je interpretačně velice zajímavý a náročný úkol. Zahrnuje na jedné straně práci 

na detailním vystižení charakteru každého jednotlivého kusu na velmi malé ploše 

použitím bohaté palety výrazových prostředků, na straně druhé je důležité komplexní 

uvažování a vnímání, které ovlivňuje výstavbu celkové architektury cyklu. 
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Klavírní cykly Album pro mládež op. 68 a Lesní scény op. 82, kterým se hlouběji 

věnovala tato práce, mají nakonec ještě jeden velmi důležitý význam. Tato díla 

Schumannovi ve své době zajistila opravdovou popularitu. Uvedení velkých děl - 

Klavírního koncertu a moll či symfonií, mělo sice velký ohlas v tisku, ale všeobecné 

povědomí o Schumannovi jako skladateli zajistily až tyto všeobecně přístupné drobné 

skladby, které se díky velké popularitě klavírní hry šířily po německých domácnostech. 

O rozšíření celého Schumannova díla se zasloužila především Clara Schumannová, 

která manželovo dílo po jeho smrti propagovala coby proslulá klavírní interpretka. 
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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) 
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 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) 
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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) 
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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) 
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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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 
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 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. 



10 

 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. 
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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! 
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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.  

 

 


