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Abstrakt  

Předkládaná bakalářská práce se zabývá klavírním cyklem Dětské scény op. 15 Roberta 

Schumanna a možnostem jeho interpretace. Jejím cílem je vedle jeho struktury přiblížit 

okolnosti jeho vzniku, inspirační zdroje a jeho dobovou recepci. V části věnované 

interpretačním možnostem se práce snaží na základě nahrávek tří významných 

pianistických osobností, a sice Vladimira Horowitze, Ivana Moravce a Lang Langa, 

nastínit způsob, jakým lze tohoto dílo interpretovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the piano cycle Kinderszenen op. 15 composed by Robert 

Schumann and the possibilities of its interpretation. The thesis discusses the structure of 

the cycle, the context of its origins, inspirational sources and its contemporary perception. 

The part devoted to the interpretational possibilities aims to shed light on the interpretation 

posibilities while comparing three recordings of the renowned pianists, namely Vladimir 

Horowitz, Ivan Moravec and Lang Lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Obsah 

 

 

Úvod ...................................................................................................................................... 6 

1. Inspirační zdroje ................................................................................................................ 8 

1.1. Schumannovo dětství .................................................................................................. 8 

1.2. Clara Wiecková ........................................................................................................ 11 

2. Vznik díla a jeho dobová recepce .................................................................................... 14 

3. Struktura díla ................................................................................................................... 18 

4. Dětské scény jako součást repertoáru významných světových pianistů ......................... 22 

4.1. Vladimir Horowitz .................................................................................................... 22 

4.2. Ivan Moravec ............................................................................................................ 23 

4.3. Lang Lang ................................................................................................................. 24 

5. Možnosti interpretace ...................................................................................................... 26 

5.1. O cizích zemích a lidech ........................................................................................... 26 

5.2. Zvláštní příběh .......................................................................................................... 28 

5.3. Hra na slepou bábu ................................................................................................... 30 

5.4. Dítě prosí .................................................................................................................. 32 

5.5. Dokonalé štěstí ......................................................................................................... 34 

5.6. Důležitá událost ........................................................................................................ 36 

5.7. Snění ......................................................................................................................... 38 

5.8. U krbu ....................................................................................................................... 41 

5.9. Rytíř na dřevěném koni ............................................................................................ 43 

5.10. Skoro příliš vážně ................................................................................................... 44 

5.11. Bubák ...................................................................................................................... 47 

5.12. Dítě usíná ................................................................................................................ 49 

5.13. Básník promlouvá ................................................................................................... 52 

5.14. Shrnutí .................................................................................................................... 55 

6. Závěr ................................................................................................................................ 56 

Bibliografie .......................................................................................................................... 57



6 
 

 

Úvod 

 

Adorace dětství je jedním z typických rysů romantické éry. Bylo chápáno jako 

návrat ke kořenům, přírodě, snům a fantastickým představám, pro něž ve světě dospělých již 

není místo, jakýmsi „ztraceným rájem“, který je třeba si připomínat a obracet se k němu. Pro 

romantismus, který se vyznačuje právě snahou o zobrazení všeho poetického a 

neuchopitelného, se dětství stalo ideálním námětem, jemuž se dostalo zpracování ve všech 

uměleckých odvětvích té doby, hudbu nevyjímaje. 

Při pohledu na tvorbu velkých hudebních skladatelů romantismu je jedním z těch, 

kteří toto téma reflektovali nejvýrazněji nepochybně Robert Schumann (1810-1856). Jeho 

Album pro mládež op. 68, 12 kusů pro malé a velké děti op. 85 nebo Tři klavírní sonáty pro 

mládež op. 118 patří mezi skladby věnované dětem, čemuž odpovídá jak jejich tématika, tak 

jejich technická náročnost. Schumann je psal pro své vlastní potomky1 a vesměs všechny 

vznikly během posledních let jeho tvorby.2 

V tomto ohledu zaujímá cyklus Dětské scény op. 15, který autor zkomponoval 

v březnu roku 1838, zcela výjimečné postavení. Je první z Schumannových kompozic, která 

zpracovává tématiku dětství, a výjimečnou ji činí i fakt, že ji Schumann záměrně 

nezkomponoval pro děti, ale pro dospělé.3 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zasadit tento klavírní cyklus do kontextu 

Schumannova života, přiblížit okolnosti a inspirace, jež vedly k jeho vzniku, a na základě 

srovnání tří nahrávek toho díla nastínit možnosti jeho interpretace. 

Je rozdělena do pěti částí. V první z nich, nazvané Inspirační zdroje, je představeno 

Schumannovo dětství a jeho vztah s Clarou Wieckovou, který v době, kdy Schumann Dětské 

                                                 
1 Robert Schumann měl se svou ženou Clarou celkem 8 dětí: Marii (nar. 1841), Elisu (nar. 1843), Julii (nar. 

1845), Emila (nar. 1846), Ludwiga (nar. 1848), Ferdinanda (nar. 1849), Eugenii (nar. 1851) a Felixe (nar. 

1854). 
2 DONG, Xu. Themes of Childhood: A Study of Robert Schumann's Piano Music for Children. [online] Ohio: 

University of Cincinnati, 2006 [cit. 2013-11-6]. Dostupné z: 

https://etd.ohiolink.edu/ap:0:0:APPLICATION_PROCESS=DOWNLOAD_ETD_SUB_DOC_ACCNUM:::

F1501_ID:ucin1154535932,attachment. Doctoral Thesis. University of Cincinnaty. (dále citováno jako 

DONG)  
3 DONG, s. 2. 



7 
 

scény komponoval, hrál klíčovou roli v jeho životě. Ve druhé části s názvem Struktura díla 

je představena stavba cyklu a prostředky, které autor použil k jeho ucelení. 

Třetí část práce Vznik díla a dobová recepce zasazuje Dětské scény op. 15 do 

kontextu ostatních Schumannových kompozic z počátku roku 1838 a představuje způsob, 

jakým dílo přijala tehdejší odborná i laická veřejnost. Vedle odborných kritik jsou zde 

citovány vzpomínky Schumannovy ženy Clary a jejich společného přítele Ference Liszta. 

Čtvrtá část práce je nazvaná Dětské scény jako součást repertoáru významných 

světových pianistů. Jsou v ní představeny tři výjimečné pianistické osobnosti, jejichž 

nahrávky cyklu považuji za reprezentativní, a sice Vladimir Horowitz, Ivan Moravec a Lang 

Lang. 

Poslední část práce nazvaná Možnosti interpretace, se věnuje jednotlivým skladbám 

cyklu a možnostem jejich provedení, které jsou zde přiblíženy na základě srovnání 

jednotlivých nahrávek. V případě Vladimira Horowitze se jedná o nahrávku ze souboru 

Original Jacket Collection (CD 2), jež obsahuje záznam Dětských scén z roku 1950 natočený 

pro společnost RCA Victor Red Seals. U Ivana Moravce jsem pracovala s nahrávkou 

natočenou pro společnost Supraphon nazvanou Schumann/Franck z roku 1989. V případě 

Lang Langa jde o jeho CD s názvem Memory, které v roce 2006 natočil jako svůj debut pro 

společnost Deutsche Gramophon. Kritériem k tomuto výběru byla vysoká úroveň nahrávek 

díla a také snaha o přiblížení jeho vnímání v různých pianistických generacích. Z toho 

důvodu jsem zvolila interprety, mezi nimiž je větší věkový rozdíl. 

Vzhledem k nedostatku literatury dostupné v českém jazyce byly životopisné 

informace čerpány především ze zahraničních publikací, konkrétně z monografií Robert 

Schumann: Life and Death of a Musician od Johna Worthena a Schumann od Erica 

Fredericka Jensena. Velkou inspirací byla i disertační práce Themes of Childhood: A Study of 

Robert Schumann’s Piano Music for Childern obhájená v roce 2006 na University of 

Cincinnaty, jejímž autorem je Xu Dong. Pro hlubší porozumění tématu se v textu často 

objevují citace z anglického překladu korespondence mezi Schumannem a jeho ženou Clarou 

publikované pod názvem The Complete Correspondence of Clara and Robert Schumann vol. 

1, jehož editorkou je Eva Weissweiler. 
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1. Inspirační zdroje 

1.1. Schumannovo dětství 

Robert Schumann4 se narodil 8. června roku 1810 ve Zwickau5 jako páté a poslední 

dítě Augusta Schumanna a jeho ženy Johanny Christiny Schumannové, rozené 

Schnabelové. Zwickau na počátku 19. století čítalo přibližně 4000 obyvatel a jeho malebné 

okolí bylo ideálním místem k procházkám, na něž se spolu se svým otcem vydával od 

raného dětství. Sám August Schumann ve svých poznámkách Zwickau popsal jako „[...] 

one of the lovliest and most romantic regions in Saxony [...] on the whole, the entire area 

around Zwickau is so filled with natural beauty that it truly could be called a park.“ 6 

Schumannův otec pocházel z rodiny evangelického faráře a již od mládí se 

intenzivně zajímal o literaturu a filozofii. Vzhledem k chudým poměrům rodiny, jež mu 

neumožňovaly dosažení univerzitního vzdělání, se roku 1787 vyučil obchodníkem a 

v několika následujících letech pracoval ve skladu nebo v obchodu s potravinami a ve 

svém volném čase se věnoval sběru knih. Zároveň s tím se učil francouzsky a anglicky a 

živě se zajímal o literární díla soudobých autorů. Jedním z nich byl i tehdy velmi oblíbený 

anglický básník Edward Young a jeho sbírka Kvílení aneb rozjímání noční7, jejíž četba jej, 

jak August Schumann sám později uvedl, emocionálně rozrušila. Tento fakt svědčí nejen o 

tom, že Schumannův otec byl vášnivým čtenářem, ale také o tom, že byl velmi citlivou a 

hlubokou osobností, což po něm jeho syn pravděpodobně podědil. 

Zájem o literaturu Augusta Schumanna nakonec v roce 1799 dovedl k založení 

vlastního knihkupectví, z něhož se později stalo vydavatelství, jež od roku 1807 vedl 

společně se svým bratrem Friedrichem. 

Vedle německé literatury v něm vycházela klasická díla v německém překladu od 

autorů, jako byli Walter Scott, George Gordon Byron nebo Miguel de Cervantes, z nichž 
                                                 
4 V některých starších slovníkových heslech a encyklopediích je možné setkat se jménem Robert Alexander 

Schumann. Jedná se o mylnou informaci - prostřední jméno Alexander se neobjevuje v žádných oficiálních 

dokumentech a není uvedeno ani na jeho křestním listu. Původcem této informace je autor Schumannovy 

první biografie, Wilhelm Joseph von Wasielewski. 
5 Zwickau, česky Cvikov či Zvíkov, je okresním městem ve Svobodném státě Sasko, ležícím na německé 

straně Krušných hor. 
6 JENSEN, E. F. Schumann, 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2001, s. 2. (dále citováno jako 

JENSEN) 
7 V anglickém originále Night Thoughts of Life, Death and Immortality, poprvé vydáno v roce 1742. 
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některé, zvláště Byrona, překládal August Schumann osobně. Vedle toho také sám zkoušel 

psát. Je autorem dramatu The Tahlheim Family a novely Scenes of Knights and Tales of 

Monks. Navíc sám vydával místní noviny. Když v roce 1826 náhle zemřel, zanechal po 

sobě jmění v hodnotě 60 000 tolarů8, což byla suma dostatečná k zajištění celé rodiny na 

několik let. 

Pro svého syna Roberta byl nepochybně velkou inspirací a vzorem. V dobách studií 

měl Schumann jeho podobiznu vystavenou na pracovním stole a často na něj vzpomínal, 

jak je zřejmé například z jeho zápisu v deníku z 10. srpna roku 1842, v němž se píše: „This 

is the anniversary of the death of my good father, about whom I have often been thinking; 

he was often in Teplitz; if he could also have seen us here together.“9 

Schumannova matka, narozena 28. listopadu 1767, byla o 6 let starší než její 

manžel. Po svatbě v roce 1795 pracovala v jeho tehdejším obchodě s potravinami, ale kvůli 

péči o děti10 se z ní stala žena v domácnosti. Když byly Robertovi 3 roky, onemocněla 

tyfem a v obavě o syna jej na 6 týdnů poslala ke své přítelkyni, paní Ruppisové, u jejíž 

rodiny nakonec strávil celkem 2 a půl roku. Svou vlastní rodinu mohl Schumann 

navštěvovat jednou za den. V jeho vzpomínkách není uvedeno, že by tímto odloučením 

nijak trpěl. Naopak - nešťastný byl až ve chvíli, kdy se měl nakonec vrátit zpět domů. 

„[...]the night I left this house, I could not sleep and wept throughout that night [...] in the 

morning I was found sleeping while teers rolled down my cheeks.“11 

Jeho matka je ve většině dochovaných zpráv líčena buď jako velmi šťastná nebo 

naopak citově velmi rozladěná, což často vede k domněnkám ohledně stavu jejího 

duševního zdraví. Sám Schumann se o její povaze zmínil v dopise o své dceři Elise, jejíž 

chování, které popsal jako „funny, often exuberantly cheerful, often whitdrawn and without 

any reason disobedient and stubborn“ 12, mu matku připomínalo. Nepochybně tak svou 

matku musel vnímat jako složitou osobnost. Vedle otce, který byl vnímán jako vzor a ten, 

                                                 
8 JENSEN, str. 4. 
9 DONG, str. 5. Citováno z: NAUHAUS, G. (ed.), OSTWALD, P. (trans.). The Marriage Diaries of Robert 

and Clara Schumann: From Their Wedding Day through the Russia Trip. Boston : Northeastern University 

Press, 1993. s. 163.   
10 Schumannovi měli kromě Roberta ještě další čtyři děti: Eduarda (nar. 1797), Carla (nar. 1801), Juliuse (nar. 

1805) a Emílii (nar. 1807). 
11 WORTHEN, J. Robert Schumann: Life and Death of a Musician. 1. vyd. New Haven and London : Yale 

University Press, 2007. s. 7. (dále citováno jako WORTHEN) 
12 WORTHEN, s. 7. 
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který Roberta vždy podporoval, by se mohlo zdát, že jeho vztah k matce nebyl tak vřelý, 

což si některé biografie věnované Schumannovu životu vykládají jako problém, který byl 

jedním z důvodů jeho pozdější duševní disbalance.13 To však nic nemění na faktu, že na 

svou matku vždy vzpomínal v dobrém. 

S hudbou se Schumann seznámil velmi brzy. Johanna Schumannová znala řadu 

operních árií a nabádala syna k tomu, aby je zpíval s ní. Jeho otec, který synův hlas 

popisoval jako „with beautiful intonation and in the right rythm“14, díky tomu rozpoznal 

jeho hudební talent a ve věku 7 let jej nechal zapsat na hodiny klavíru. Učitelem se mu stal 

Johann Gottfried Kuntsch, místní středoškolský profesor a varhaník. Ačkoliv on sám 

pravděpodobně nebyl nijak výrazně nadaným hudebníkem, intenzivně podporoval 

Schumannův očividný talent a nadšení a jeho osobnost na něj nepochybně měla velký vliv. 

Schumann si jej velmi vážil a po celý život se s ním přátelil. Důkazem toho je například 

dopis z 27. června 1832, v němž mu napsal: „You will hardly belive, my most honoured 

teacher and friend, how often and how gladly I think of you. You were the only one who 

recognized the predominating musical talent in me and indicated betimes the path along 

which, sooner or later, my good genius was to guide me.“15 Vedle toho se Schumann také 

učil hrát na flétnu a na cello, a pokoušel se o své první skladby, například ländlery a 

valčíky, které napsal pro svou sestru Emili. V 10 letech nastoupil na zwickauské lyceum a 

začal veřejně vystupovat. Založil mládežnický orchestr, s nímž v 11 letech uvedl svou 

první rozsáhlejší skladbu, a sice úpravu 150. žalmu pro sbor, klavír a orchestr.16 Z této 

doby také pocházejí první zmínky o jeho improvizačních dovednostech. 

Velkým impulsem mu v této době nepochybně bylo jeho setkání s Ignazem 

Moschelesem17, jehož koncert si vyslechl při pobytu v Karlových Varech, kam s matkou 

odcestoval v létě roku 1819. Moschelesovo koncertní umění na něj velmi silně zapůsobilo 

a inspirovalo jej. Když mu Moscheles o 32 let později věnoval svou cellovou sonátu e moll 

                                                 
13 Například Peter Ostwald ve své monografii Schumann: The Inner Vioces of  a Musical Genius. 
14 WORTHEN, s. 4. 
15 DONG, str. 6. Citováno z: NIECKS, F. Robert Schumann. New York : AMS Press, 1978. s. 32. 
16 DONG, s. 7. 
17 Ignaz Moscheles (1794-1870), původním jménem Isaac Moscheles byl významným českým hudebním 

skladatelem, klavírním virtuosem a pedagogem. Spolu s F. J. Fétisem je autorem pedagogické publikace 

Méthode des Méthodes, která je kompilací skladeb děl autorů jako je Clementi, Dusík či C.P.E. Bach. Kromě 

salónní hudby proslul například svými Studiemi pro klavír op. 70. 
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op. 121, Schumann údajně řekl: „ [...]  more than thirty years ago, in Carlsbad, how little 

did I dream that I should ever be thus honoured by so illustrious a master!“.18 

Schumannovo dětství bezpochyby patřilo k těm nejšťastnějším obdobím jeho života, 

na nějž i v pozdějších letech, kdy jej sužovala jeho duševní nemoc, vždy vzpomínal 

s láskou. Dítětem často v dopisech nazýval i svou budoucí ženu Claru, která toto oslovení 

vnímala spíše jako urážku své dospělosti. Pro Schumanna to však byl kompliment a, jak jí 

napsal v dopise z 11. května 1838, to nejkrásnější slovo, jakým ji mohl nazývat.19 Dětský 

svět byl pro Schumanna místem, které jej udivovalo a do nějž se rád vracel, avšak nebral 

jej na lehkou váhu. Jak napsal v roce 1833: „In every child is found a wondrous depth.“20 

 

1.2. Clara Wiecková 

Se svou budoucí ženou Clarou Wieckovou (1819-1896) se Schumann poprvé setkal 

v srpnu roku 1828. Byla dcerou uznávaného klavírního pedagoga Friedricha Wiecka21 a 

jeho žačky Mariane Tromlitz, s níž se však Wieck v době, kdy bylo Claře pouhých 5 let 

rozvedl. Claru, která spolu se svými dvěma bratry Alwinem a Gustavem zůstala v otcově 

péči, začal právě v té době učit hře na klavír s jasným cílem, a to vychovat z ní úspěšnou 

koncertní pianistku. 

Její velký hudební talent a Wieckovy mimořádné pedagogické schopnosti začaly 

velmi brzy nést skvělé výsledky. Již v roce 1827 vystoupila tehdy 8letá Clara v kruhu 

rodinných přátel a 20. října roku 1828 poprvé hrála na veřejnosti.22 

Schumann, který v tom roce studoval práva na lipské univerzitě, se v té době 

rozhodl pro kariéru klavíristy a začal docházet na hodiny právě k Wieckovi. Claře v té 

době bylo pouhých 9 let a Schumann na jejich první setkání vzpomínal takto: „You were 

                                                 
18 DONG, str. 8. Citováno z: WASIELEWSKI, W. J., ALGER, A.J. (trans.) Life of Robert Schumann. 

Boston : Oliver Ditson Company, 1975. s. 19. 
19 JENSEN, s. 337. 
20 JENSEN, s. 337. Citováno z: SCHUMANN, A. Der Junge Schumann: Dichtungen und Briefe, Leipzig : 

Insel-Velgar, 1971. s. 30. 
21 Friedrich Wieck (1785-1873), klavírní pedagog, hudební publicista a majitel obchodu s piany. Proslul 

především jako učitel své talentované dcery Clary, která se později stala jednou z nejvýznamnějších 

klavíristek 19. století. Mezi jeho další žáky patřil kromě Roberta Schumanna např. i známý německý 

klavírista a dirigent Hans von Bülow. 
22 LAUX, K. Schumann. 1. vyd. Bratislava: Opus, 1986. s. 17. 
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inscribing letters of the alphabet with great care and attempting to writte while I was 

studying the a-minor concerto (by Hummel), and you often look around me“ 23, přičemž 

Claru popsal jako „a strange little child, with a stubborn streak and a pair of lovely 

eyes.“ 24 

Během následující let se Schumann stal prakticky členem Wieckovy rodiny. Pro 

Claru, s níž si od počátku velmi dobře rozuměl, byl jako starší bratr, který si s ní hrál, 

vyprávěl jí strašidelné příběhy a dělil se s ní o své zážitky. V přísném prostředí Wieckovy 

domácnosti, která sestávala převážně z dospělých, Clara jeho společnost velmi vítala. 

Její náklonnost k němu však velmi brzy začala být více než přátelská a velmi těžce 

nesla, když se Schumann v roce 1834 tajně zasnoubil s Ernestine von Fricken.25 Když 

Ernestine toho roku přijela na návštěvu do Lipska, řekla jí Clara při jejich setkání „You’ll 

first have to get know Schumann; to me, he is the dearest of our acquaintance.“ 26 Ve 

srovnání s Clarou, která byla o 2 roky mladší, byla Ernestine již mladou ženou, což si 

Clara uvědomovala a velmi tím trpěla. „I had the strangest feelings in my heart (as young 

as it was, it was already beating very warmly) when we went for a walk, and you only 

talked with Ernestine and played silly games with me“ 27 napsala později Schumannovi, 

který jí v té době vnímal stále jako dítě. 

To se změnilo hned v dubnu následujícího roku, kdy Claru Wieckovou navštívil po 

jejím návratu z koncertního turné. V dopisu z 11. února 1838 jí napsal: „I still remember 

[...] you looked taller to me, different – you were no longer a child, with whom I played 

and enjoyed laughing – you spoke so sensibly and in your eyes I saw a secret deep trace of 

love.“28 Jeho vztah s Ernestine se v té době omezoval pouze na občasnou korespondenci a 

Schumann po několika měsících vzájemného mlčení svoje zasnoubení zrušil. 

                                                 
23 WORTHEN, str. 29. 
24 WORTHEN, str. 55. 
25 Ernestine von Fricken (1816-1844) se s Schumannem setkala poprvé v roce 1834, když studovala u 

Friedricha Wiecka. Byla nemanželského původu (její matkou byla sestra baronky von Fricken, u níž 

Ernestine  žila), což byl spolu s její tíživou finanční situací, o níž Schumann v době jejich zasnoubení nevěděl, 

jeden  z hlavních důvodů, proč z jejich plánovaného manželství nakonec sešlo.   
26 WEISSWEILER, E. (ed.) The Complete Correspondence of Clara and Robert Schumann vol. 1. New 

York : Peter Lang, 1994. s. 113. (dále citováno jako The Complete Correspondence vol. 1) 
27 The Complete Correspondence vol. 1., s. 113.  
28 The Complete Correspondence vol. 1., s. 97-98. 
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Jeho vztah ke Claře se změnil v lásku, což se však setkalo s velkým nesouhlasem 

jejího otce. Clara, které bylo pouhých 16 let, patřila již v té době mezi nejlepší evropské 

pianisty a její koncertní vystoupení byla pro Wiecka zdrojem finančních příjmů. Ačkoliv 

měl Schumanna rád a podporoval jeho skladatelské snažení, kariéra jeho dcery pro něj 

znamenala vše. 

Když si na vánočním večírku toho roku všiml, co se mezi nimi děje, zakázal 

Schumannovi, aby se s Clarou stýkal, a odvezl ji do Drážďan. Schumann jí zde navštívil 7. 

února, načež si dalších 8 měsíců pouze dopisovali. Friedrich Wieck o jejich pokračujícím 

vztahu nevěděl až do září roku 1837, kdy od Schumanna v den Clařiných 18. narozenin 

obdržel dopis s oficiální žádostí o její ruku.29 

Tu rezolutně odmítl a začal znovu dělat vše pro to, aby jejich vztahu zabránil. 

Posílal Claru na koncertní turné, zakázal jí veškerou korespondenci se Schumannem a 

vyprávěl jí o něm lži a pomluvy, které ji měl znejistět. Jeho snažení však paradoxně vedlo 

k tomu, že se Schumann s Clarou ještě pevněji semkli. Dopisy, které si mezi sebou v té 

době předávali prostřednictvím Clařiny služebné Nanni, mají jediný námět, a to „budeme si 

věrní“.30 

Na začátku roku 1838 Clara Schumannovi napsala, že otec se sňatkem souhlasí pod 

podmínkou, že se novomanželé odstěhují z Lipska a že jejich roční příjem bude 2000 

tolarů.31  Ačkoliv to ona vnímala jako zmírnění otcova postoje, Schumann jeho slovům 

nevěřil. Když se Clara v květnu toho roku vrátila do Lipska z 6 měsíců trvajícího turné, 

jejich setkání na Wieckův zákaz neproběhlo, což Schumann Claře popsal jako: „Everything 

is at a terrible standstill now [...] I have much more to say to you – and the main thing, it 

has to happen sooner with us, you must come to me sooner. Don’t call me demanding and 

impetuous. But every minute that passes is truly like being dead. I can not enudre it much 

longer.“32 

Tento boj mezi Schumannem a Wieckem vyvrcholil v roce 1839, kdy na něj 

snoubenci z důvodu jeho pomluv a neochoty svolit ke svatbě podali soudní žalobu, která 

dopadla v jejich prospěch. Vzali se 12. září 1840 v Schönefeldu den před Clařinými 21. 

narozeninami. 

                                                 
29 WORTHEN, s. 136. 
30 LAUX, K. Schumann. 1. vyd. Bratislava : Opus, 1986. str. 96. 
31 WORTHEN, s. 150. 
32 The Complete Correspondence vol. 1., s. 187. 
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2. Vznik díla a jeho dobová recepce 
 

Na počátku roku 1838 Schumann v rychlém sledu zkomponoval tři klavírní cykly, a 

sice Novelletty op. 21, Dětské scény op. 15 a Kreislerianu op. 16. První dva zmíněné chtěl 

Schumann původně vydat jako jednu sbírku klavírních kusů, v níž by Dětské scény byly 

jakýmsi úvodem k Novellettám. Tento záměr vycházel ze samotného názvu Novellett, který 

si Schumann sám vymyslel a který odkazuje k německému Novellen - neboli novelám, 

tedy krátkým povídkám. Pracovní název Dětských scén byl původně Kindergeschichten33 

(Pohádky), což vysvětluje Schumannovu intenci spojit tato dvě literaturou inspirovaná díla 

v jeden celek.34 

Cyklus sestává ze třinácti skladeb, z nichž každá nese poetický název: O cizích 

zemích a lidech, Zvláštní příběh, Hra na slepou bábu, Dítě prosí, Dokonalé štěstí, Důležitá 

událost, Snění, U krbu, Rytíř na dřevěném koni, Skoro příliš vážně, Bubák, Dítě usíná a 

Básník promlouvá. Ty jim Schumann dal s jasným záměrem co nejvíce tím přiblížit jejich 

povahu, což vyplývá z jeho dopisu příteli Heinrichu Dornovi: „[...] the titels were, of 

course, added afterwards, and are, as a matter of fact, merely gentle hints to their 

conception and interpretation.“ 35 Jako u všech skladeb i v tomto případě nepochybně 

vybíral jednotlivé názvy velmi pečlivě, protože podle něj „ [...]  titles, therefore, are 

necessary to us for our work [...] I simply choose a meaningful tile which has both validity 

and significance for the whole story.“36 

Jako u většiny skladeb, jež vznikly v tomto období, jsou i Dětské scény inspirovány 

Clarou, které Schumann v březnu roku 1838 napsal: „I’ve discovered, that nothing spurs 

the imagination more than anticipation and longing for something or other; that was the 

case in these last days when I was just waiting for your letter and filled books with 

compositions-strange things, mad things, even friendly things-you will really be surprised 

when you play them-I often feel that I’m going to burst because of all the music in me-and 
                                                 
33 JENSEN, s. 166. 
34 JENSEN, s. 166. 
35 TAYLOR, T. D. Aesthetic and Cultural Issues in Schumann’s Kindeszenen, International Review of the 

Aestetics and Sociology of Music, 1990, vol. 21, no. 2, str. 169. Citováno z: SCHUMANN, Robert. The Life 

of  Robert Schumann, str. 230-231. 
36 TAYLOR, T. D. Aesthetic and Cultural Issues in Schumann’s Kindeszenen. International Review of the 

Aestetics and Sociology of Music, 1990, vol. 21, no. 2, s. 169. Citováno z: BROWN, Th. A. Aesthetics of 

Robert Schuman. s. 163.   
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before I forget what I composed-it was like a musical response to what you once wrote me, 

that I sometimes seemed like a child to you-in short, it was just as if I were wearing a dress 

with flared sleeves, and I wrote about 30 droll little pieces, from which I selected twelve37, 

and I’ve called them Kinderszenen. You will enjoy them, but, of course, you will have to 

forget that you are a virtuoso...you‘ll find everything, and at the same time they are as light 

as air.“38 

V září roku 1839 Schumann nakonec vydal cyklus třinácti skladeb. Jejich povahu 

Claře Schumann popsal jako „light and gentle and happy like our future“39 a zmínil se o 

nich i v dopise z 15. dubna roku 1838: „[...] the Kinderszenen will probably be finished 

when you arrive; I like them very much; I impress people a lot when I play them, especially 

myself.“40 

Dětské scény patřily i ke Clařiným oblíbeným skladbám. Jak napsala Schumannovi 

21. března 1839: „They belond only to the two of us, don’t they? And they are always on 

my mind; they are so simple, warm, so quite like you; I can’t wait till tomorrow when I can 

play them again.“ 41 

Ačkoliv lze tento cyklus z technického hlediska považovat za dětem více než 

dostupný, nebylo Schumannovým záměrem napsat jej pro ně. Oproti již zmíněnému Albu 

pro mládež op. 68, které zkomponoval pro své vlastní děti, Dětské scény jsou skladby 

věnované dospělým. To vyplývá z dopisu pro Carla Reineckeho z 6. října roku 1848, 

v němž stojí, že Dětské scény jsou „Rückspiegelungen eines Älteren für Ältere“.42 

                                                 
37 Skladbám, které Schumann z cyklu vyřadil je věnovaná studie Roberta Polanského, nazvaná The Rejected 

Kinderszenen of Robert Schumann’s opus 15, která vyšla v časopise Journal of the American Musicological 

Society, 1978. vol 1., č. 31, s. 126-131. Dostupné z portálu www.jstor.org. 
38 The Complete Correspondence vol. I., s. 123-124. 
39 DONG, s. 46. Citováno z: WEISSWEILER, Eva (ed). The Complete Correspondence of Robert and Clara 

Schumann, vol 2. New York : Peter Lang, 1994. s. 123. 

40 The Complete Correspondence vol. I., s. 149. 
41 DONG, s. 46.  
42 LESZNAI, L. Robert Schumann – Kindeszenen op. 15, T. 13, Fasc. 1/4, Academia Kijadó 1974. s. 87-94. 

Dostupné z: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/901748?uid=3737856&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102

922980383 
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Dalším, kdo tento cyklus obdivoval, byl i Schumannův přítel Franz Liszt43, který 

mu v dopise z roku 1839, v němž mu popisoval svou tehdy tříletou dceru Blandine 

Rachel44, napsal: „Well, my dear Schumann, two or three times a week [...] I play your 

Kinderszenen to her in the evening; this enchants her, and me still more, as you can 

imagine [...]“.45 Schumannova tvorba pro děti obecně patřila k Lisztovým oblíbeným, což 

dokládají jeho recenze těchto kompozic, které vyšly v roce 1855 v Schumannově hudebně 

kritickém časopise Neue Zeitschrift für Musik46, v němž kromě Dětských scén reflektuje i 

Album pro mládež op. 68, Lesní scény op. 8 a Plesové scény op. 109. 

Navzdory kladným ohlasům Schumannových přátel se Dětské scény nesetkaly 

s příliš vřelým přijetím veřejnosti. Formálně i technicky jednoduché skladby publikum 

nijak výrazně nenadchly, což ve světle vysokých hudebních nároků tehdejšího obecenstva 

není nijak překvapující. Berlínský hudební kritik Ludwig Rellstab47, který byl znám svojí 

zaujatostí vůči Schumannovi pro Vossiche Zeitung napsal:  „Schumann had set upon his 

piano a howling child, and sought to give a realistic imitation of its tones.“48 Tato ironická 

kritika Schumannova cyklu vedle jednoduchosti skladeb naráží i na jejich programovost, 

která vyplývá ze samotných názvů jednotlivých částí. 

Schumanna se toto hodnocení velmi dotklo, jak napsal svému příteli Heinrichu 

Dornovi 5. září roku 1839: „I scarcely ever saw any thing more akward and shallow than 

Rellstab’s review of the Kinderszenen. He thinks, forsooth, that I set up a sobbing child, 

and sought for music in his tears. It’s just the reverse. Still I don’t deny that I had a few 

                                                 
43 Franz Liszt (1811-1886) byl maďarský hudební skladatel, pianista a pedagog, jeden z nejvýznamnějších 

představitelů hudebního romantismu. Byl žákem Carla Czerného a již odmalička udivoval svým výjimečným 

hudebním talentem. Proslul svým koncertním uměním, které se vyznačuje vysokou technickou náročností. 

Ve věku 36 let se stáhl z koncertního života a začal se věnovat orchestrální tvorbě, v níž se zaměřil na oblast 

hudby programní. Je považován za zakladatele formy symfonické básně. 
44  Blandine- Rachel ( 1835-1862) byla prvním dítětem Franze Liszta a jeho milenky, hraběnky Marie 

D’Agoult. 
45  PERÉNYI, Eleanor. Liszt: The Artist as Romantic Hero. 1. vyd. Little, Brown : Boston, 1974. s. 135. 

Citováno z: BACHE, C. (ed.). Liszt’s Letters vol. 2, London, 1897. s. 33-34.  
46  Neue Zeitschrifft für Musik  byl založen roku 1834. 
47  Heinrich Friedrich Ludwig Rellstab (1799-1860), německý básník a hudební kritik. Vedle Vossische 

Zeitung psal i pro časopis Iris im Gebiete der Tonkunst, který sám založil. Jeho jméno je nejvíce známé ve 

spojitosti s Beethovenovou klavírní sonátou cis moll op. 27, kterou Rellstab nazval jako „měsíční sonátu“. 
48 DONG, s. 47. Citováno z: SCHAUFFLER, R. H. Florestan: The Life and Work of Robert  Schumann. New 

York : H. Holt and Company, 1945. s. 326. 
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childish heads in my eye while composing; but the titles, of course, did not occur to me till 

afterwards, and are merely hints for the execution and conception of the music.“ 49 Ne 

všechny ohlasy na Dětské scény však byly negativní, jak dokazuje recenze Carla 

Kossmalyho50  psaná v roce 1844 pro Allgemeine musikalische Zeitung, v níž se píše: „The 

composer had succeed in immershing himself so completely in certain moods, states, and 

memorable moments of the child’s world and in possesing it musically to such a degree 

that a thoughtful visitor must feel more intensely moved and vividly impressed by it.“ 51 

Zvláštní a zcela jinou kapitolou je sedmá část Dětských scén – Snění. Tato pomalá 

část cyklu se stala jednou z nejznámějších Schumannových skladeb vůbec a v oblíbenost 

vešla prakticky okamžitě po svém uvedení. V průběhu 19. století vznikla celá řada 

nejrůznějších úprav tohoto kusu, většinou pro sólový nástroj s doprovodem, a Snění bylo 

prezentováno jako melodie „u níž se vznášíme úplně ve vzduchu“.52 (více viz kapitola 5.7.) 

V tomto ohledu lze Snění považovat za jednu z kompozic, která prezentuje jev pro 

19. století příznačný, a to stírání hranic mezi hudbou esteticky náročnou a hudbou 

spotřební. Nesčetné úpravy této skladby jsou doslova ukázkovým příkladem toho, jakým 

způsobem k této proměně docházelo, a toho, jak uvedené dílo dále existovalo.53 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 DONG, s. 47. Citováno z: DAVERIO, J. Nineteenth-Century Music and the German Romantic Ideology. 

New York : Schirmer Books, 1993. s. 30. 
50 Carl Kossmaly (1812-1893), skladatel a hudební kritik.  
51 DONG, s. 51. Citováno z: KOSMALLY C., On Robert Schumann’s piano compositions (1844) In: 

R. Schumann and his world. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1994. s. 311.  
52 BERG, A. Die musikalische Impotenz der „neuen Ästhetik“ Hans Pfitzner, In: Musikblätter der Anbruch  

II , 1920, s. 399-408. Citováno z českého překladu, který byl otištěn v: Hudební rozhledy XXIII, 1970, s. 62. 

Autor překladu není uveden.  
53 Více viz OTTLOVÁ M., POSPÍŠIL M. Proměny hudby v městské společnosti, In: Bedřich Smetana a jeho 

doba. Praha :  NLN, 1997, s. 36-45. 
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3. Struktura díla 

 

Ačkoliv lze Dětské scény považovat za selekci z původních 30 drobných skladeb, 

které Schumann na jaře roku 1838 zkomponoval, jedná se o velmi vyvážené a jednotné 

dílo. Podobně jako Tance Davidovců op. 6, Karneval op. 9 či Kreisleriana op. 16 jsou i 

Dětské scény příkladem kompozice, která, ač je rozdělena na několik částí, je zcela 

integrální a organizovaná především jako celek. 

Základní tóninou je zde tónina G dur, která se objevuje v částech O cizích zemích a 

lidech, Bubák a v závěrečné části Básník promlouvá, a „rámuje“ tak celé dílo. Všechny 

ostatní skladby, jejichž tonální plán je rozložen mezi D dur, h moll, A dur, F dur, C dur, gis 

moll a e moll, jsou s ní harmonicky spřízněny a podporují tak celkovou jednotu díla. 

Za hlavní stmelovací prvek lze považovat melodický motiv, který se ve své 

základní podobě nebo ve fragmentech objevuje téměř ve všech částech cyklu. Kromě části 

O cizích zemích a lidech (př. 1a) se objevuje i v částech Zvláštní příběh, Dítě prosí a Bubák 

(př. 2a, 2b, 2c). V transpozici potom v částech Dokonalé štěstí, Snění a Rytíř na dřevěném 

koni (př. 3a, 3b, 3c).54 Jedná se o interval malé sexty, za níž následují tři stupnicovitě 

klesající tóny. 

 

Př. 1a, Schumann op. 15, O cizích zemích a lidech (takty č. 1-4, základní tvar melodického 

motivu) 

 

Př. 2a, Schumann op. 15, Zvláštní příběh (takty č. 1-4) 

 

 

                                                 
54 DONG, str. 52. 
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Př. 2b, Schumann op. 15, Dítě prosí (takty č. 1-3) 

 

 

Př. 2c, Schumann op. 15, Bubák (takty č. 1-8) 

 

 

Př. 3a, Schumann op. 15, Důležitá událost (takty č. 1-4) 

 

 

 

Př. č. 3b, Schumann op. 15, Snění (takty č. 1-4) 
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Př. 3c, Schumann op. 15, Rytíř na dřevěném koni (takty č. 1-6) 

 

Známý muzikolog Rudolph Réti55 na jeho základě ve své publikaci Thematic Process in 

Music vznáší myšlenku, že Dětské scény jsou v podstatě tématem s variacemi.56 

Velmi promyšlené je i pořadí jednotlivých skladeb. Živější části Hra na slepou 

bábu, Dokonalé štěstí, Rytíř na dřevěném koni a Bubák jsou proloženy pomalejšími, 

melancholickými částmi Dítě prosí, Snění, Skoro příliš vážně a Básník promlouvá. Části O 

cizích zemích a lidech, Zvláštní příběh, Důležitá událost, U krbu a Dítě usíná lze 

charakterově označit za ambivalentní, protože obsahují prvky jak živé, tak klidnější.57 

Části Dítě prosí a Dokonalé štěstí lze stejně jako části Dítě usíná a Básník promlouvá 

označit za dvojici, která spolu námětově souvisí. Nápaditým je i umístění dvou 

nejmelancholičtějších a obsahově nejhlubších skladeb, kterými jsou Snění a Básník 

promlouvá doprostřed a na závěr celého cyklu. 

Závěrečná část Básník promlouvá je potom skladbou, kterou lze z pohledu celého 

cyklu označit jako výjimečnou. Jak uvádí Réti: „[...] we see that in this number 13, for the 

first time in Kinderszenen the main theme of a piece is not the prime thought of the work 

but merely a variant, a truly new version of it.“ 58 Tím tato závěrečná část dostává jiný 

rozměr, protože se tak „vyděluje“ a tematicky „odpoutává“ od hlavní myšlenky cyklu. 

                                                 
55 Rudolph Réti (1885-1957), americký skladatel, pianista a muzikolog srbského původu. Byl prvním 

interpretem Schönbergova op. 11 (1911) a zakladatelem hudebního festivalu v Salzburgu (1922), který vedl 

ke vzniku Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (dnes ISCM). Rétiho teorie v oblasti kompozice 

vycházely z jeho analýz Beethovenových klavírních sonát. Jedna z jeho nejznámějších publikací The 

Thematic Process in Music poprvé vyšla v roce 1951.  
56 DONG, s. 52. Citováno z: RÉTI, R. Thematic Process in Music. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1961. 

s. 31-55. 
57 DONG, s. 54. 
58 TAYLOR, T. D. Aesthetic and Cultural Issues in Schumann’s Kinderszenen. In: International Review of 

the Aesthetic and Sociology of Music, 1990, vol. 21, no. 2, s. 175. Citováno z: RÉTI, R. Thematic Process in 

Music. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1961., s. 31-55. 
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Zajímavým je i její samotný název Básník promlouvá, který odkazuje na 

Schumannovo druhé, „literární“ já. Proč promlouvá básník a ne skladatel?59 Tato skladba 

tak stojí na jistém pomezí, protože svým způsobem do cyklu patří, na druhou stranu jej ale 

doslova překračuje, a lze ji tedy považovat i za autonomní. 

Stavebně lez většinu skladeb z Dětských scén označit jako formy písňové, jejichž 

jednotlivé části jsou převážně periodické a jasně členěné. Výjimku tvoří č. 11 Bubák, která 

je malým rondem. 

Po dynamické stránce je u prvních osmi skladeb cyklu uvedeno piano nebo 

pianissimo, pouze u části Důležitá událost Schumann napsal forte a fortissimo. Čtyři 

poslední části jsou také označeny nižší dynamikou s výjimkou části Bubák, v níž se krátce 

objevuje forte. Nízká dynamika, která převládá, přirozeně vyžaduje větší koncentraci 

posluchače, podobně jako „...someone who whispers with the intent of making you 

listen.“60 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                                                 
59 TAYLOR, T. D. Aesthetic and Cultural Issues in Schumann’s Kinderszenen. In: International Review of 

the Aesthetic and Sociology of Music, 1990, vol. 21, no. 2, s. 161. 
60 TAYLOR, T. D. Aesthetic and Cultural Issues in Schumann’s Kinderszenen. In International Review of 

the Aesthetic and Sociology of Music, 1990, vol. 21, no. 2, s.. 172. 
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4. Dětské scény jako součást repertoáru významných světových 

pianistů 

Jak již bylo uvedeno, Dětské scény lze označit za skladby technicky nenáročné, a 

tudíž svým způsobem ne příliš efektní, což je možná jeden z důvodů toho, proč se s nimi 

příliš často nesetkáváme na koncertních pódiích. Výjimku tvoří sedmá část Snění, která 

bývá z cyklu vyjímána a hraje se velmi často jako přídavek. S celým cyklem se při 

koncertech setkáváme pouze ojediněle, a jenom pár významných pianistických osobností 

jej hraje jako stálou součást svého koncertního repertoáru. 

4.1. Vladimir Horowitz 

Jméno Vladimira Horowitze (1903-1989), který je pokládán za jednoho 

z nejznámějších interpretů klasicko-romantického klavírního repertoáru, je s tvorbou 

Roberta Schumanna spojováno velmi často. Jeho skladby byly nejen pevnou součástí 

Horowitzova koncertního repertoáru, ale objevují se i na celé řadě jeho CD. 

Vysoce ceněnou je například jeho interpretace Kreisleriany op. 16 či Arabesky op. 

18, která zazněla i na jeho slavném koncertě v Carnegie Hall v roce 1965, jenž byl jedním 

z jeho velkolepých návratů k veřejnému vystupování.61 Vedle těchto objemnějších děl se 

však Horowitz také intenzivně věnoval i Schumannovým drobnějším kompozicím, které 

„ tlumočil s líbezností, šarmem a neafektovanou prostotou, a tedy přesvědčivěji než velká 

díla Beethovenova a Brahmsova.“62 

Dětské scény op. 15 Horowitz natočil poprvé v roce 1950 pro společnost RCA 

Victor, na druhé studiové nahrávce tohoto cyklu z roku 1962 potom spolupracoval 

s Columbia Masterworks63  (dnes Sony Classical64 ). I přes nespornou kvalitu těchto 

záznamů jsou však slavnějšími a mezi veřejností oblíbenějšími nahrávky pořízené živě na 

                                                 
61 Horowitzův chorobný strach z neúspěchu měl za následek psychické zhroucení, které bylo hlavním 

  důvodem jeho koncertní odmlky v letech 1953-1965. 
62 ROUBÍČEK, V. Portréty velkých klavíristů 20. století: IV. Vladimir Horowitz In: Hudební 

rozhledy [online]  2013, č. 4 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 

  http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=1602 
63 The Horowitz Website. The Horowitz Website [online]. [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: 

http://vladimirhorowitz.hostzi.com/1_34_Alphabetical-L-

Z.htmlhttp://vladimirhorowitz.hostzi.com/1_34_Alphabetical-L-Z.html 
64 Tato nahrávka je dnes dostupná v kompletu nazvaném In the Hands of the Master: Vladimir Horowitz. 
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Horowitzových koncertech. Vedle recitálu z Royall Festival Hall v Londýně z roku 1982 

jsou nejvíce vyzdvihovány nahrávky z recitálů ve Vídni a Hamburku z roku 1987, které 

patří k jeho posledním veřejným vystoupením.65 Program těchto koncertů „byl sestavený ze 

skladeb jeho nejmilejších autorů“66, což samo o sobě svědčí o Horowitzově celoživotním 

blízkém vztahu s Schumannově tvorbě. 

Samostatnou kapitolou je potom sedmá část cyklu, slavné Snění, které Horowitz 

často hrál jako přídavek a které se na některých jeho CD objevuje jako samostatná 

skladba.67 Nejinak tomu bylo i na koncertě v Moskvě v roce 1986, jež byl pro Horowitze 

návratem do rodné země po dlouhých šedesáti letech68. Andrew Rooney, známý americký 

publicista, popsal chvíli, kdy Horowitz hrál Schumannovo Snění, jako jeden 

z nejemocionálnějších momentů celého večera: „During the letter part of the concert, 

watching this 81-year-old genius play, I found mist forming in my eyes for some mysterious 

reason I could not explain. I was not sad. I was exultant. It had something to do with my 

pride, at that very moment, in being part of the same civilization that this great and 

endearing man playing the piano was part of.“69 

 

4.2. Ivan Moravec 

Stejně jako Vladimir Horowitz také Ivan Moravec (*1930) je znám především díky 

své interpretaci klasického, romantického a impresionistického repertoáru. Jako pianista se 

nikdy nijak výrazně nezaměřoval na efektní nebo virtuózní skladby, ale spíše na niterná 

díla autorů jako je Chopin, Debussy, Ravel nebo Mozart. 

Moravec při své interpretaci vychází ze své velké inspirace, kterou je lidský hlas, 

jež je pro něj zvukovým ideálem, což úzce souvisí s jeho celoživotní láskou k opeře. Jeho 

                                                 
65 Vladimir Horowitz zemřel v roce 1989. 
66 NĚMEC, V. Horowitz in Hamburk - The Last Concert. Harmonie. 2008, č. 9. 
67 Například The Complete Masterworks Recordings, vol 3.: The Historic Return/Vladimir Horowitz, Sony 

Classical 1993. 
68 Horowitz opustil Rusko v roce 1925, kdy mu bylo 22 let. 
69 ROONEY, A. The Best and the Worst on the TV In Lodi News Sentiel 24. dubna 1986, s. 4. Dostupné z: 

http://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=19860424&id=b30zAAAAIBAJ&sjid=aTIHAAAAIBA

J&pg=5423,6821405 
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zpěvný a plný tón, jež je někdy označován jako „básnický“, tak nachází největší uplatnění 

v poetických skladbách, které kladou vysoký důraz na zvukovou kvalitu. 

Schumannova tvorba je mu velmi blízká, což je ostatně rys, jenž má společný se svým 

učitelem, slavným pianistou Arturem Benedettim Michelangelim. 70  Mezi jeho 

nejproslulejší nahrávky se Schumannovým dílem patří Klavírní koncert a moll op. 54, 

který v roce 1976 nahrál s Českou filharmonií (dir. Václav Neumann). 

Dětské scény Moravec nahrál celkem dvakrát. Poprvé to bylo v roce 1982 v New 

Yorku pro Nonesuch, podruhé v roce 1987 pro pražský Supraphon.71 Druhá zmíněná 

nahrávka je známější a o její kvalitě svědčí například i fakt, že ji časopis Gramophone 

označil jako nejlepší nahrávku Dětských scén v rámci článku věnovaném Schumannovu 

200letému výročí.72 Podobně jako Horowitz také Moravec často uvádí Snění jako přídavek. 

 

4.3. Lang Lang 

Čínský klavírista Lang Lang (*1982) je pokládán za jednoho z nejlepších umělců 

současnosti. Jeho prvním velkým úspěchem byl sólový recitál v newyorské Carnegie Hall 

v roce 2003, jenž zahájil Schumannovými Variacemi na jméno Abegg op. 1., ke kterým 

v závěru koncertu zahrál, po vzoru Vladimira Horowitze, jako přídavek Snění. Sám Lang 

Lang uvádí Horowitze jako jeden ze svých pianistických vzorů a inspiroval se jím i 

v souvislosti s výběrem skladeb na svou debutovou sólovou nahrávku pro Deutsche 

Grammophon z roku 2005, která obsahuje i celý cyklus Dětských scén.73 

                                                 
70 Artuto Benedetti Michelangeli (1920-1995) se řadí mezi nejslavnější klavíristy 20. století. Po studiích na 

milánské konzervatoři na sebe velmi brzy upozornil díky mezinárodní soutěži v Bruselu (1938) a o rok 

později vítězstvím na soutěži v Ženevě, kde jej Alfred Cortot označil za „nového Lizsta“. Proslul jak svou 

interpretací Brahmse, Mozarta, Haydna a Debussyho, tak svou bezchybnou hrou, na které si velmi zakládal, a 

kvůli níž kladl velmi vysoké nároky na kvalitu koncertního nástroje. Z toho důvodu byl znám svým častým 

rušením domluvených koncertů, na nichž podle něj nástroj nesplňoval jeho požadavky.    
71 http://www.ivanmoravec.net/discography/discography.html#ny1982b  
72 DISTLER, Jed. Schumann-200 years old today. Gramophone.co.uk [online]. 2010 [cit. 2013-11-19]. 

Dostupné z: http://www.gramophone.co.uk/blog/piano-notes/schumann-200-years-old-today 
73 DISTLER, J. Lang Lang – Memory (booklet k CD), Deutsche Grammophon 2005, s. 5. 
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Podle Lang Langa „the headings of the individual „scenes“ do not discribe objects 

or events as much as they evoke states of mind, past and present.“74 Své vnímání 

jednotlivých částí potom popisuje takto: „Von fremden Ländern und Menschen reflects 

how I came to Germany for the first time to play in a competition. I was 11 and thought: 

What is this country? What is it all about? The funny thing is that Germany for me was the 

foreign country, thought Schumann was probably imagining China!“75 

K části Dítě usíná uvedl „[...] is about falling asleep. Schumann made the texture 

quite intricate, although when you’re a kid falling asleep is usualy pretty easy. But the 

atmosphere he creates is that in-between state where one moment you’re conscious, the 

next you’re semi-conscious. At the end, the music is very soothing. The long notes become 

slower and slower, like breathing, and then, you’re really asleep.“ 76 

V závěrečnou část Básník promlouvá potom vidí velmi pomalé vyprávění příběhu 

nebo staré pohádky. „I can remember when my mother read Chinese poems to 

me...everything was with a beat..that memory helps me understand this piece...it’s form is 

perfectly balanced, just like a poem.“ 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 DISTLER, J. Lang Lang – Memory (booklet k CD), Deutsche Grammophon 2005, s. 6. 
75 DISTLER, J. Lang Lang – Memory (booklet k CD), Deutsche Grammophon 2005, s. 6-7. 
76 DISTLER, J. Lang Lang – Memory (booklet k CD), Deutsche Grammophon 2005, s. 7. 
77 DISTLER, J. Lang Lang – Memory (booklet k CD), Deutsche Grammophon 2005, s. 7. 
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5. Možnosti interpretace 

5.1. O cizích zemích a lidech 

 
Úvodní část cyklu je psána v tónině G dur, přičemž formálně se jedná o třídílnou 

formu aba. Skladba hned v úvodu ve vrchním hlase vynáší hlavní téma cyklu, na němž je 

také celá vystavěna. To je výrazné především díky tečkovanému rytmu, který se objevuje 

ve druhém taktu (př. 4a). 

 

Př. 4a, Schumann op. 15, O cizích zemích a lidech (takty č. 1 a 2) 

 

Hlavní melodická linka se tu nachází v sopránu, který je podložen doprovodem v 

triolách rozložených mezi obě ruce. V prostředním dílu skladby se hlavní melodie 

přesouvá ze sopránu do basu, jenž se tak na krátkou chvíli stává vedoucím hlasem, načež 

se spolu s návratem dílu a vrací zpět do sopránu. Tempo skladby je mírné stejně jako její 

dynamika, která je nadepsána piano. Před návratem dílu a se navíc v taktech č. 13 a 14 

objevuje ritardando zakončené korunou. Charakter skladby je velmi klidný, bez výrazných 

melodických či harmonických změn. 

Horowitz (1:33) tuto části pojímá v tempu, které lze označit jako živější. Stěžejním 

je pro něj již několikrát zmíněná hlavní melodie celého cyklu v sopránu, kterou artikuluje 

velmi zřetelně. Tečkovaný rytmus, jenž se v ní objevuje, hraje rytmicky přesně a zvukově 

jej doslova „vypichuje“. V porovnání s ostatními hlasy je zde jednoznačně dominantní 

soprán, což se nemění ani v prostřední části, dílu b, v němž se melodie přesouvá do basu 

(př. 4b). 
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Př. 4b, Schumann op. 15, O cizích zemích a lidech (takty č. 9 a 10) 

 

Horowitz tu místo ní však klade důraz na dvojhmaty v pravé ruce, u nichž navíc vynáší 

vrchní hlas. V části před návratem dílu a dodržuje předepsané ritardando, jež u něj však 

poprvé, ani v repetici není nijak výrazné. Po zvukové stránce je melodie v sopránu velmi 

jemná, avšak zřetelná, výsledný tón se obrazně řečeno doslova „třpytí“. Doprovodná 

melodie je potlačena ve prospěch vrchního hlasu a po celou dobu drží stejnou zvukovou 

barvu. Charakter skladby je v Horowitzově podání místy až hravý a plný drobných 

agogických změn, přičemž hlavním prvkem je zde již zmíněná dominující melodie sopránu. 

Tempo, které volí Moravec (1:36), je ve srovnání s Horowitzem ještě rychlejší. 

Hlavní melodický motiv vynáší taktéž výrazně, avšak neklade tam veliký důraz na 

tečkovaný rytmus. Podle charakteru fráze je pro něj vrcholem tón g, následný stupnicovitý 

sestup tónů fis, e, d hraje více zastřeně. Tento postup opakuje i v dalších frázích, z nichž 

„vytahuje“ vždy ten nejvyšší tón, čímž je při poslechu podpořena pravidelná stavba 

jednotlivých dílů, která je kromě nepravidelného závětí dílu b vždy 4 plus 4 takty. 

V momentě, kdy se melodie přesouvá do spodního hlasu, ji Moravec výrazně 

vynáší. Melodie pravé ruky není potlačena, naopak, velmi zřetelně jsou zde slyšet 

dvojhmaty, což se však při repetici mění. V ní Moravec vynáší pouze melodii v basu, 

zatímco melodie v pravé ruce plní pouze doprovodnou funkci. Ritardando, které je 

předepsáno v taktech č. 13 a 14 Moravec začíná již v taktech předešlých (neboli č. 11 a 12). 

V místě, kde je zpomalení uvedeno tak naopak již hraje v původním tempu, které však 

znovu zbrzdí před korunou. Nejvíce potom zpomaluje v samotném závěru skladby, jenž 

pro něj tak začíná již v taktu č. 19. 

Po celkové stránce Moravec melodii více „táhne“. Vzhledem k tomu, že ji střídavě 

vynášejí obě ruce, v jeho interpretaci je skladba více „ukotvena“, a tím pádem je zvukově 

hutnější, než tomu je v případě Horowitzova podání. Na základě toho je skladba celkově 

hrána ve větší dynamice, než tomu bylo v předešlém případě. 
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Lang Lang (2:02) volí tempo ze všech nejpomalejší. Ani on neklade takový důraz 

na tečkovaný rytmus v hlavní melodii, kterou také vynáší, avšak v nijak velkém kontrastu 

k doprovodné figuře levé ruky. Z té mu, narozdíl od dvou předešlých podání, slyšitelně zní 

jednotlivé dvojzvuky, čímž více vyznívají bohaté harmonické postupy skladby. Podobně 

jako Moravec, i Lang Lang při prvním uvedení dílu b klade důraz na dvojhmaty v pravé 

ruce, zatímco při repetici více vytahuje melodii v basu. V místě, kde je napsáno ritardando 

(takty č. 13 a 14) melodii hodně zatěžkává, a v následné koruně, kterou nechává vyznít ze 

všech nejdéle, nechává souzvuk tónů g, a ,h, d (př. 4c) doznít pod pedálem. 

 

Př. 4c, Schumann op. 15, O cizích zemích a lidech (takty č. 14 a 15) 

 

Vzhledem ke zvolenému tempu, ve snaze o vyznění harmonických postupů je jeho podání 

zvukově hutnější a plnější, což mu ale nijak neubírá na jemnosti. 

 

5.2. Zvláštní příběh 

Druhá skladba cyklu je zasazena do tóniny D dur a patří k těm částem Dětských 

scén, jejichž charakter lze označit jako ambivalentní. Je kombinací rychlejšího dílu a, 

v němž dominuje výrazný tečkovaný rytmus a lyričtějšího dílu b, s nímž je v 

mírném kontrastu. Díl a se zde objeví celkem čtyřikrát a díl b celkem dvakrát, takže 

formální schéma lze označit jako aababa. Předepsaná dynamika se pohybuje mezi 

mezzoforte a piano, tempo je přibližně moderato, přičemž ale nelze říci, že by bylo 

jednotným pro celou skladbu. Lyričtější díl b může být hrán pomaleji, což pouze podpoří 

jeho kontrastní charakter. 

Horowitz (1:09) zmíněný tečkovaný rytmus nehraje nijak výrazně ostře, k čemuž 

přispívá i fakt, že v celé skladbě poměrně hojně využívá pedál. Na konci dílu a vždy 

zeslabí doslova do „ztracena“, což je efektivní nejen v případě, že se díl a znovu opakuje a 
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vznikne tím určitý kontrast, ale i v případě nástupu dílu b. Ten u něj začíná ve stejně nízké 

dynamice jako konec dílu a, Horowitz zde oba díly plynule spojuje, a celý přechod tak 

působí velmi přirozeně. Lyričtější část skladby Horowitz hraje ve stejném tempu jako část 

předešlou a na jejím závěru opět zeslabuje, aby se, opět z nízké dynamiky, vrátil 

k živějšímu dílu a. I v této skladbě pracuje Horowitz především s vrchními hlasy, které 

v souzvucích vynáší nad ostatní a které tak celé skladbě dominují. Po agogické stránce s 

tempem nijak výrazně nehýbe. Zmíněná dynamika má za efekt určité „vplouvání“ jednoho 

dílu do druhého v jednotném tempu a k výraznému zpomalení tak dochází až na konci 

skladby, která v Horowitzově podání mizí v pianissimu do ztracena. 

Přístup Moravce (1:15) je v tomto případě výrazně jiný. Tečkovaný rytmus dílu a 

hraje odlišně, a to v krátkém, ostrém staccatu. Výraznější je u něj i drobný příraz v podobě 

dvou šestnáctinových not, který velmi konkrétně vyhrává. Spojením obou těchto složek má 

v jeho podání první díl skladby doslova pochodový charakter. 

Podobně jako Horowitz i on přechází ke kontrastnímu dílu b pomocí diminuenda, 

v němž však nijak výrazně nezpomaluje. Následující díl b při prvním opakování hraje 

přibližně ve stejné dynamice jako díl předcházející, podruhé pak přechází do většího piana. 

Kromě dynamiky však nelze říci, že by od sebe jednotlivé díly nějak výrazně odděloval 

nebo se o to snažil; v jeho podání tato část cyklu působí velmi kompaktně. V jejím závěru 

stejně jako Horowitz velmi výrazně zpomaluje. 

Lang Langovo (1:11) pojetí tečkovaného rytmu představuje zvláštní kombinaci 

způsobů, jakými jej řeší Horowitz a Moravec. Na začátku skladby jej sice zahraje ve 

staccatu, avšak její „odpověď“ v levé ruce hned v následujícím taktu hraje dlouze. Tento 

přístup se u něj střídá v průběhu celé skladby a nelze říct, že by jej vždy naprosto přesně 

dodržoval. Díky tomu skladba působí poněkud „trhaně“, což byl pravděpodobně Lang 

Langův záměr. Kontrastní díl b hraje v pomalejším tempu, s nímž v určitých místech hýbe, 

konkrétně především před návratem dílu a, ve stupnicovitém sestupu v taktu č. 22, a 

následně pak i v taktu č. 34 (př. 5a). 
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Př. 5a, Schumann op. 15, Zvláštní příběh (takty č. 21-23) 

 

Díky této práci s agogikou působí skladba neklidně a nestále, čímž možná Lang Lang chtěl 

vyjádřit její náladu, jež vychází z jejího názvu, který obsahuje slovo zvláštní (kuriose). 

Vedle toho, že vynáší vrchní hlas, věnuje se i zde Lang Lang partu levé ruky, tj. pracuje 

více s harmonií a s vnitřními hlasy, které se v ní objevují. Nejvíce se tak děje v případě 

chromatických postupů. 

Podobně jako Horowitz i Lang Lang při druhém opakování dílu b volí nižší 

dynamiku, celkově se však skladba v jeho podání pohybuje především v pianu až 

pianissimu. 

 

5.3. Hra na slepou bábu 

Hra na slepou bábu nebo také někdy Honička, je nejrychlejší částí celého cyklu. Je 

psána v h moll a její formální struktura je aaba (s přihlédnutím k repetici jako aababa). Díl 

a sestává z pouhých osmi taktů a je v zásadě opakováním ústředního motivu, na němž je 

celá skladba vystavěna. Předepsané piano je prokládáno důrazným sforzatem, které se 

kromě části dílu b objevuje vždy po dvou taktech. Tyto akcenty působí, jako kdyby se 

někdo neustále „zastavoval“ či na něco „narážel“, což pravděpodobně souvisí 

se Schumannovým záměrem, kterým bylo zhudebnit tuto známou dětskou hru. 

Horowitz (0:36) na tyto akcenty klade velký důraz. V některých momentech rychlé 

stupnicové běhy mírně zpomaluje nebo naopak zrychluje, jako by si na daný akcent, který 

potom zahraje s větším důrazem, chtěl počkat. Předepsané staccato v rychlých 

šestnáctinových bězích hraje spíše portamentem až legatem, díky čemuž melodie zní velmi 

jemně. O to více je pak v kontrastu se zmíněnými akcenty. V prostředním dílu b jde 
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Horowitz mírně dopředu, načež velmi důrazně zahraje chromatickou řadu v levé ruce (př. 

6a). 

 

Př. č. 6a, Schumann op. 15, Hra na slepou bábu (takty č. 15 a 16) 

 

 

 

V závěru skladby v posledním taktu mírně zpomaluje, skladba u něj končí ve velkém 

pianissimu. 

Ve srovnání s Horowitzem je Moravcovo tempo (0:33) v této skladbě ještě rychlejší. 

Šestnáctinové běhy, které hraje více staccato, také prokládá důrazy na sforzatech, které 

však více zatěžkává. Oproti Horowitzovi v jeho podání více slyšíme přiznávkový doprovod 

levé ruky, čímž skladba působí „hutněji“. V prostřední části jde zvukově do většího piana, 

přičemž před chromatickým během v závěru dílu výrazně zesiluje. Při opakování tohoto 

místa v repetici navíc použije pedál, díky němuž tato část více kontrastuje s rychlými 

staccaty závěrečného dílu a, který následuje. Výraznějším jsou u něj i závěry jednotlivých 

frází obou dílů, které akcentuje také, ačkoliv to není v notovém zápisu (př. 6b) 

 

Př. 6b, Schumann op. 15, Hra na slepou bábu (takty č. 1-4) 

 

Zpomalení v závěru skladby je u něj také větší a začíná již v předposledním taktu. 

Lang Langovo tempo se pohybuje na hranici hratelnosti, čemuž odpovídá i délka 

nahrávky (0:28). Z tohoto důvodu nemá příliš prostoru pro práci s detailem a výrazněji tak 

se skladbou pracuje v oblasti dynamiky. I on zdůrazňuje předešlé akcenty, kvůli 
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extrémnímu tempu se však na nich nijak nezastavuje ani na ně nijak nečeká. Podobně jako 

Moravec i on klade akcent na závěr fází dílu a (viz př. 5a), avšak ne s takovým důrazem. 

Dá se říci, že jej pouze hraje velmi krátce, čímž je velmi přirozeně „vypichuje“. 

Ve druhé části dílu b jde před již zmíněným chromatickým během do většího piana, 

přičemž následující chromatickou řadu vyhrává velmi důrazně. V repetici potom v tomto 

místě mírně zpomalí, aby následný chromatický běh mohl zahrát v mírném accelerandu. 

V závěru skladby v závěrečném taktu nijak nezeslabuje a závěrečný akord h moll zdůrazní 

arpeggiem (př. 6c) 

 

Př. 6c, Schumann op. 15, Hra na slepou bábu (takty č. 31 a 32) 

 

5.4. Dítě prosí 

Dítě prosí je první velmi lyrickou částí Dětských scén. Je napsaná v tónině D dur a 

formálně ji lze označit jako abca. Jednotlivé díly se skládají ze čtyřtaktí, přičemž první dva 

takty vždy vynášejí motiv, který v další polovině fráze zazní v echu v pianissimu. Ve 

vrchním hlase sopránu je doslovně ocitováno hlavní téma cyklu, které poprvé zaznělo 

v úvodní části O cizích zemích a lidech, a vzhledem k jeho opakování a návratu dílu a 

v závěru skladby jej slyšíme celkem čtyřikrát. Díl c, který jako jediný obsahuje stoupající 

melodii, je celý nadepsán ritardando a představuje tak místo, v němž se hudba téměř 

zastaví. Zpomalení je nadepsáno i v druhé polovině závěrečného dílu a, který je ukončen 

otevřeným závěrem na dominantně (př. č. 7a). 
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Př. č. 7a, Schumann op. 15, Dítě prosí (takty č. 16 a 17) 

 

Horowitz (0:55) výše zmíněná echa velmi důsledně dodržuje. První dva takty dílu a 

vynáší poměrně důrazně, takže kontrast s odpovědí v dalších dvou taktech je velmi 

zřetelný. Podobně postupuje i v dílu b, v jehož druhé frázi míně zpomalí. Díl c je u něj 

dynamicky nejtišší a jeho echo zde Horowitz hraje v téměř neslyšném pianissimu. 

Předepsané ritardando uplatňuje minimálně, výrazně zpomalí až v samotném závěru 

skladby. Nejdůležitějším je zde pro něj opět vrchní hlas, který vynáší ve dvojhmatech 

v pravé ruce. Všechny ostatní hlasy včetně basu stojí dynamicky výrazně pod ním. V rámci 

dynamických změn Horowitz s tempem mírně hýbe, tj. při opakováních v nižší dynamice 

má tendenci zpomalovat a v částech, které hraje silněji naopak zrychlovat. To se však 

odehrává ve velmi jemných nuancích, které skladbě propůjčují jistou netrpělivost a mírný 

neklid, jenž je však pravděpodobně výsledkem Horowitzovy snahy o vystižení nálady této 

části, která má být hudebním obrazem prosícího dítěte. 

Moravec (1:12) postupuje zcela jinak. Volí pomalejší tempo, které plyne ve velmi 

pravidelném rytmu. V ozvěnách jednotlivých částí také přechází do pianissmima, avšak 

nijak nezpomaluje. V jeho podání tak vyznívá pravidelné členění skladby a jednotné tempo 

má za následek to, že působí velmi vážně a důstojně. Zpomalení předepsané v dílu c 

uplatňuje podobně jako Horowitz až v jeho druhé polovině, k nejvýraznějšímu zastavení 

potom dochází v posledním taktu, kde poměrně dlouho čeká před položením závěrečných 

tónu a a g, které jsou součástí předešlého akordu A dur, jenž tvoří již zmíněný otevřený 

závěr. I Moravec se nejvíce věnuje sopránu s tím, že ve srovnání s Horowitzem jsou v jeho 

podání více slyšitelné postupy v basu. 

Lang Lang (0:52) tuto část pojímá v živějším tempu, které v dílu b navíc mírně 

zrychluje. V něm navíc přechází do vyšší dynamiky, čím jsou zvýrazněny jednotlivé 

chromatické postupy ve vnitřních hlasech a tato část je tak u něj nejvýraznější z celé 

skladby (př. 7b). 
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Př. č. 7b, Schumann op. 15, Dítě prosí (takty č. 5 a 6) 

 

 

V dílu c podobně jako Moravec zpomaluje až v jeho závěrečné frázi, za níž 

následuje díl a opět ve stejně rychlém, živějším tempu. S tím ostře kontrastuje úplný závěr 

skladby, kde Lang Lang v posledních dvou taktech doslova zastavuje a nechává pod 

pedálem velmi dlouho znít již zmíněný akord A dur, k němuž v taktu posledním velmi 

jemně pokládá tóny g a a. V jeho podání tato část působí doslova uspěchaně, což je však 

opět zajímavé z pohledu, jakým vnímá její titul, který zní Dítě prosí, což je název, pod 

nímž každý může spatřovat něco zcela jiného, v tomto případě až nedočkavého. 

 

5.5. Dokonalé štěstí 

Jak již bylo uvedeno v kapitole Struktura díla, části Dítě prosí a Dokonalé štěstí 

spolu tvoří pár. Nejenže jsou psány ve stejné tónině, tedy v D dur, ale skladba Dokonalé 

štěstí svým charakterem působí jako odpověď na dětské prosby skladby předešlé. Její 

formální schéma je aab, přičemž v dílu b se skladba tóninovým skokem na malou chvíli 

ocitá v F dur, což pouze podtrhává její veselý nádech. Mimoto se v ní také poprvé 

výrazněji objevuje polyfonie, kterou Schumann ve svých skladbách často a rád využíval.78 

Hlavní téma skladby, kterou zde vynáší pravá ruka zaznívá jako odpověď i v tématu ruky 

levé (př. 8a). 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Polyfoníí se Schumann zabýval přibližně od 30. let, a to především díky intenzivnímu studiu Bachova 

Temperovaného klavíru či Umění fugy. Za vyvrcholení snah v této oblasti pokládal své dílo 6 fug na jméno 

BACH op. 60. 
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Př. 8a, Schumann op. 15, Dokonalé štěstí (takty č. 1-4) 

 

Na konci skladby je napsáno DC, neboli da capo, které odkazuje k tomu, aby se celá 

skladba zvou opakovala včetně repetic. 

Horowitz (0:48) výše zmíněné da capo nedodržuje a hraje skladbu pouze jednou. 

Volí tempo, které lze označit jako mírné a velmi důsledně klade důraz na jednotlivé 

kontrapunktické hlasy. Ty vždy zazní ve větší dynamice, která po konci fráze ustoupí, 

takže jednotlivá opakování frází vypadají jako malé zvukové „vlny“. Při druhém nástupu 

dílu a potom používá nižší dynamiku, která více kontrastuje s tématem v basu v taktu č. 5, 

jež zahraje velmi důrazně (př. 8b). 

 

Př. 8b, Schumann op. 15, Dokonalé štěstí (takty č. 4-6) 

 

V dílu b opět vynáší téma ve vyšší dynamice, která u něj však přetrvává až do 

samotného závěru skladby, kde spolu s diminuendem také výrazně zpomalí. Dvojhmaty ve 

vnitřních hlasech i basové postupy v oktávách Horowitz maximálně potlačuje ve prospěch 

střídajících se „hlavních“ polyfonních hlasů, které jsou pro něj tím nejdůležitějším prvkem 

skladby. 

Moravec (1:32) hraje celou tuto část dvakrát, tedy podle předepsaného da capo, což 

je možná ten důvod, proč volí neobvykle vysoké tempo. Podobně jako Horowitz i on 

vytahuje jednotlivé vedoucí hlasy, avšak ne s tak výrazným kontrastem oproti hlasům 

ostatním. Více slyšitelné jsou u něj postupy v basu, díky čemuž je celá dynamika skladby 

spíše mezzoforte než předepsané piano. Z melodie v pravé ruce potom bez ohledu na 
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kontrapunkt, který zní pod ní, pravidelně „vytahuje“ některé tóny, a sice tón, který zní na 

konci fráze, jež vynáší hlavní téma, a v následném taktu dva opakující se tóny, z nichž 

jeden je opatřen staccatem (př. 8c). 

 

Př. 8c, Schumann op. 15, Dokonalé štěstí, (takty č. 1-4) 

 

V uvedeném da capu skladbu hraje jemněji, přičemž ale všechny výše zmíněné prvky 

zachovává. V posledním taktu v závěru skladby taktéž výrazně zpomalí. 

Lang Lang (1:25) také celou skladbu opakuje s tím rozdílem, že při jejím opakování 

vynechává repetice. Jeho tempo je spíše mírnější a podobně jako Horowitz a Moravec i on 

především vynáší hlavní téma, které si mezi sebou předává soprán a bas. Ostatní hlasy 

potom nijak výrazněji nepotlačuje. Skladbu vede ve velmi přesném, pravidelném rytmu, 

s výjimkou v taktu č. 11, kde mírně zpomalí před nejvyšším tónem a, který poté důrazně 

položí, má jeho podání této části Dětských scén téměř až pochodový charakter. Při druhém 

opakování skladby jde do výrazně nižší dynamiky a taktéž závěrečné ritarnando u něj 

začíná již v taktu č. 15. Při tomto da capu také více užívá mírné agogiky. 

 

5.6. Důležitá událost 

Šestou část cyklu nazvanou Důležitá událost lze především po obsahové stránce 

označit jako jednu z jednodušších částí cyklu. Je napsaná v tónině A dur a její formální 

schéma je aba. Každý z jednotlivých dílů je pravidelně členěn na čtyři plus čtyři takty, 

přičemž každý z nich začíná předtaktím, které se ostatně objevuje ve více skladbávh cyklu. 

V části a je dominantním prvkem tečkovaný rytmus, který se objevuje po dvoutaktech jak 

v akordech pravé ruky, tak v oktávách doprovodu ruky levé. Jak již bylo uvedeno, tato část 

je jediná nadepsaná jako forte, přičemž v dílu b se objevuje i fortissimo. Díky všem těmto 

prvkům skladba působí velmi energicky, což kontrastuje s předepsanými decrescendy 

v závěrech dílu a. 
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Horowitz (0:48) skladbu otevírá ve velkém forte a vysokém tempu, které 

v prostředním dílu b ještě zrychluje. Z tohoto důvodu hraje některé oktávy v levé ruce jako 

staccato, a to především v dílu b, kde jsou v levé ruce napsány oktávové běhy 

v osminových hodnotách. Horowitz také důsledně dodržuje předepsaná diminuenda na 

konci dílu a a v závěru, která tak kontrastují s forte, jež je pro skladbu předepsáno. Na 

konci skladby toto zeslabení do piana přichází již čtyři takty před koncem, takže celý 

závěrečný díl a působí jako krátký dovětek nebo „odcházení“ od předešlých, silněji a živěji 

hraných částí. 

Moravec (0:53) volí tempo výrazně pomalejší a skladbu začíná v silnější dynamice, 

kterou drží po celou část a. Oproti Horowitzovi postupy v oktávách nehraje staccato, ale 

spíše portamento, přičemž jednotlivé souzvuky v pravé ruce důsledně odděluje. Důraz 

vždy klade na první dobu nové fráze, kterou tak chce odlišit od jejího začátku, který 

v tomto případě vychází na lehkou dobu taktu předešlého (př. 9a). 

 

Př. 9a, Schumann op. 15, Důležitá událost (takty č. 1-4) 

 

Na konci dílu a potom také zeslabuje, přičemž závěrečné tři akordy hraje krátce. V dílu b 

klade největší akcenty na dlouhé akordy v pravé ruce, které hraje téměř až hrubě (př. 9b). 

 

Př. 9b, Schumann op. 15, Důležitá událost (takty č. 10-13) 

 

Podobně jako Horowitz, i on v závěru skladby začíná velmi brzy zeslabovat, závěrečné 

akordy potom opět hraje velmi krátce v mírném ritardandu. 
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Lang Lang (1:01) volí tempo nejpomalejší, a také forte u něj není tak důrazné jako 

ve dvou předešlých interpretacích. Výrazným prvkem je zde již zmíněný tečkovaný rytmus 

(viz příklad 9a, takty č. 1 a 3). Šestnáctinové hodnoty hraje trochu rychleji, jakoby 

v rozporu s pravidelným rytmem, čímž u něj melodie celého dílu a zní poněkud „trhaně“. 

V dílu b také přechází do větší dynamiky, avšak nikterak výrazně. Z akordů v pravé ruce se 

nesnaží vynášet vrchní hlasy, ale hraje je v celé plnosti, čímž tato část působí více 

„zatěžkaně“. Narozdíl od Horowitze a Moravce zde navíc také zeslabuje před stoupajícím 

během v oktávách v levé ruce, v němž naopak hraje crescendo (viz příklad 7b, takt č. 13). 

V závěru skladby nehraje výrazně slaběji, ale spíše více zpomaluje, a závěrečné tři akordy 

pokládá, v rámci nižší dynamiky, s mírným důrazem. 

 

 

5.7. Snění 

Sedmá část cyklu, Snění, je bezpochyby tou nejznámější a také jednou z  

nejlyričtějších částí Dětských scén. Je napsaná v tónině F dur a po formální stránce se jedná 

o písňovou formu aba s krátkou codou. Hlavní motiv skladby je velmi prostý a sestává, s 

výjimkou průtažného tónu e, z rozloženého kvintakordu F dur. Díky opakování 

jednotlivých dílů se s ním v této podobě ve skladbě setkáme celkem osmkrát; výjimku 

tvoří pouze druhá část dílu b, kde zazní v transpozici v B dur. Zajímavé na této části je, jak 

Schumann na poměrně krátké ploše (skladba má celkem 24 taktů) pracuje s harmonií, která 

je v případě Snění velmi bohatá a plná nejrůznějších tóninových vybočení.79 To jistě svědčí 

o Schumannově genialitě, jež má i za následek velkou oblibu této skladby. 

V Horowitzově podání (2:54), které se celé pohybuje na hranici piana a pianissima 

tato část zní velice jemně, až „křehce“. Dominantní je zde opět vrchní hlas v sopránu, který  

vynáší ve velkém pianu. Nejvyšší tón f, k němuž celá úvodní fráze stoupá oproti 

napsanému crescendu však  hraje velmi slabě (př. č. 10a). 

 

 

 

 

                                                 
79 Podrobnou harmonickou analýzu lze najít například na internetovém odkazu: 

http://theoryandpawc.blogspot.cz/2008/12/traumerei-continued-formal-analysis-and.html  
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Př. č. 10a, Schumann op. 15, Snění (takty č. 1 a 2) 

 

V následujícím taktu tuto tenzi mírně povolí, načež ve druhé části dílu a hraje vrchol, který 

je v tomto případě na tónu a téměř neslyšně. Po celou tu dobu je zde vedoucím hlasem 

soprán, jenž ustoupí až v závěrečném taktu tohoto dílu, kde nechá více zaznít skupinku 

tónů v basu (př. č. 10b). 

 

Př. č. 10b, Schumann op. 15, Snění (takty č. 7 a 8) 

 

Při repetici dílu a si počíná obdobně s rozdílem v taktu č. 4, kde vynese dvojzvuky levé 

ruky, čímž dodá tomuto místu velmi zajímavý témbr (př. 10c). 

 

Př. č. 10c, Schumann, op. 15, Snění (takty č. 3 a 4) 

 

Díl b hraje Horowitz silněji, opět s důrazem na soprán, přičemž jde s tempem mírně 

dopředu. Před nástupem dílu a výrazně zpomalí a přejde opět do nižší dynamiky, z níž 

opakující se díl a vyrůstá. Ten již od počátku hraje s mírným ritardandem směřujícím 

k závěru, který tak u něj začíná již před korunou v taktu č. 21. 

Moravec (3:06) taktéž začíná z velkého piana, avšak v jeho podání má stoupající 

melodie hlavního tématu skladby tendenci zesilovat, tj. vrchní tón je u něj vrcholem celé 
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fráze. V následujícím taktu zůstává ve stejné dynamice, decresendo přichází až těsně před 

dalším nástupem tématu v taktu č. 4. Jediným místem, kde Moravec v dílu a „čeká“ je 

hned úvodní akord F dur, který spolu s předtaktím nechá dlouho doznít (př. 10d). 

 

Př. č. 10d, Schumann op. 15, Snění (takt č. 1) 

 

Podobně jako Horowitz i on v dílu b hraje silněji, přičemž v jeho závěru mírně 

ustupuje a zpomaluje, aby nástup dílu a také začal ve velkém pianu. První velké zpomalení 

v závěru u něj potom přichází před korunou, kterou nechá dlouze doznít v pedálu, do nějž 

poté velmi pomalu zahraje následující tóny g, f, d (př. 10e). 

 

Př. č. 10e, Schumann op. 15, Snění (takty č. 21 a 22) 

 

V následujících dvou závěrečných taktech potom zastavuje úplně. 

Lang Lang (3:17) hraje začátek skladby podobně jako Moravec, fráze má u něj 

tendenci mírně zesilovat k nejvyššímu tónu, což však uplatňuje více ve frázi následující, 

kde dá doslova důraz na souzvuk, jemuž předchází tóny cis a a v šestnáctinových 

hodnotách (př. 10f). 

 

. 10f, Schumann op. 15, Snění (takty č. 1 a 2) 
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Při opakování dílu a klade pro větší kontrast důraz na osminové postupy v levé ruce. 

V následujícím dílu b se zpočátku drží v pianu, které však ke konci této části začíná 

zesilovat. Nástup tématu v B dur pak ale oproti očekávání Lang Lang přednese ve velmi 

jemném pianissimu, které pokračuje až do nástupu závěrečného dílu a. V něm je pro něj 

stěžejním takt s korunou, před nímž začne melodii zatěžkávat, aby následný akord mohl 

položit v maximálním možném pianissimu (viz výše př. 10 e), po němž přichází veliké 

ritardando. 

 

5.8. U krbu 

Podobně jako části Dítě prosí a Dokonalé štěstí, jsou i části Snění a U krbu dvojicí, 

kterou spojuje stejná tónina, v tomto případě F dur. Navíc jsou také psány ve stejné formě 

aba s codou. Zatímco předcházející Snění však bylo pomalou a velmi lyrickou skladbou, 

část U krbu má spíše hybnější, veselejší charakter. Dominantním je tu opět vrchní hlas, pod 

nímž levá ruka hraje přiznávkový doprovod. Za vrchol skladby lze považovat konec dílu b, 

v němž je mírné ritenuto zakončeno souzvukem tónů g, h, d, f v arpeggiu. 

Horowitz (1:07) volí mírné tempo. Jako u všech předešlých skladeb i v tomto 

případě vynáší především vrchní hlas. Jednotlivé fráze, které přichází po čtyřtaktích, u něj 

vždy zesilují směrem k nejvyššímu tónu, po němž naopak zeslabí, takže melodie přichází a 

opadá v mírných dynamických vlnách. Na konci dílu b, kde je v taktu č. 16 napsáno 

ritardando, Horowitz hraje piano, načež v taktu následujícím zahraje podle předepsané 

dynamiky sforzato, které hned v dalším taktu opět přechází do piana (př. č. 11a). 

 

Př. 11a, Schumann op. 15, U krbu (takty č. 17 a 18) 

 

Následné zpomalení v taktu č. 22, je zakončené již zmíněným rozloženým akordem, který 

pianista hraje velmi jemně v pianu, stejně jako dovětek v podobě odtahů v sextách, jímž 

skladba končí. 



42 
 

Moravcovo tempo (1:04) je živější. Jednotlivé fráze obou dílů hraje bez 

výraznějších dynamických či tempových změn, a spolu s větším důrazem na přiznávkový 

doprovod levé ruky tak jeho podání skladby působí téměř tanečně. Změna přichází až 

v závěru dílu b, kde mírně zpomaluje a melodii tak zatěžkává až do taktu č. 17. Rychlejší 

tempo a původní charakter skladby přichází až spolu s hlavní melodií v taktu následujícím. 

Při repetici dílu b se ve stejném místě nevrací do původního tempa, ale zpomaluje před 

rozkladem v taktu č. 22, na němž se poté doslova zastaví (př. č 11b). 

 

Př. 11b, Schumann op. 15, U krbu (takty č. 22-24) 

 

„Skotačivý“ charakter skladby se poté ještě na chvíli vrátí v závěrečné codě, v níž však 

v samotném závěru spolu s ritardandem melodie v pianu doslova mizí. 

Lang Lang v této části volí neobvykle pomalé a rozvážné tempo (1:21), které je 

velmi bohaté na řadu agogických změn. Jednotlivé fráze dílu a vede v postupném 

crescendu k nejvyššímu tónu, načež povolí jak v dynamice, tak v tempu, které mírně 

zpomalí. Takto pracuje v celé skladbě, jejíž tempo se díky tomu neustále mění. V dílu b 

hraje v silnější dynamice a melodii pravé ruky prokládá drobnými akcenty na lehkých 

dobách přiznávkového doprovodu (př. 11c). 

 

Př. 11c, Schumann op. 15, U krbu (takty č. 9-11) 

 

Podobně jako Horowitz a Moravec i on zpomaluje před rozloženým akordem v taktu č. 22, 

který hraje ve velmi jemném pianissimu. Při repetici ve stejném místě velmi zpomalí a 
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zastaví, což budí dojem úplného závěru skladby. Následná coda přichází v původním 

tempu, které postupně zpomaluje až do úplného závěru. 

 

5.9. Rytíř na dřevěném koni 

Devátá část Dětských scén nazvaná Rytíř na dřevěném koni patří podobně jako Hra 

na slepou bábu k rychlejším skladbám cyklu. Je psaná ve formě aba’ v tónině C dur, jež se 

v prostředním dílu b krátce změní na g moll.  Zajímavým prvkem, který tu Schumann 

použil, je střídání důrazů na první dobu v levé ruce a akcentů na třetí dobu v ruce pravé. 

Ten dává skladbě „houpavý“ charakter, který, jak napsal Václav Jan Sýkora ve své 

monografii Robert Schumann, je jedním z „nejsugestivnějších míst celé klavírní 

literatury.“80 Tento rytmický prvek dominuje celé skladbě, která se po dynamické stránce 

pohybuje mezi mezzoforte a forte, a která se svými pouhými 24 takty patří k nejkratším 

částem celého cyklu. 

Horowitz (0:39) tuto skladbu hraje velmi energicky. V první části dílu a klade 

velký důraz na akcenty v pravé ruce, zatímco ve druhé části, tj. v následujících 4 taktech 

naopak vynáší souzvuky v ruce levé (př. 12a). 

 

Př. 12a, Schumann op. 15, Rytíř na dřevěném koni (takty č. 1-8) 

 

V prostředním dílu b potom vynáší především levou ruku, na níž klade větší důraz i 

v závěrečném dílu a’. Na základě toho je u něj tato skladba jakýmsi dialogem mezi vrchní 

a spodní melodickou linkou. Horowitz zde hraje především forte, do nižší dynamiky 

                                                 
80 SÝKORA, V. J. Robert Schumann, s 118. 
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přechází pouze na začátku dílu b, který se ve skladbě opakuje. Veselý charakter skladby 

v závěru zdůrazní staccatem na poslední dobu. 

Moravec (0:56) volí pomalejší tempo. Podobně jako Horowitz i on střídavě vynáší 

melodii pravé a levé ruky, přičemž každý z dílů u něj z velkého forte postupně přechází do 

piana s výjimkou úplného závěru, který uzavírá téměř ve fortissimu. Melodii pravé ruky 

včetně akcentů hraje staccato (př. 12b), čímž ji doslova „vypichuje“ a dodává skladbě více 

hravý charakter, než je tomu v případě Horowitzova podání. Vrcholem je pro něj díl a’ , 

v němž jsou pro něj dominantní postupy v basech v levé ruce, které před úplným závěrem 

navíc zatěžká. 

 

Př. 12b, Schumann op. 15, Rytíř na dřevěném koni (takty č. 1-4) 

 

 

Lang Lang hraje tuto část ze všech nejrychleji (0:34). V tak vysokém tempu nemá 

přirozeně čas na práci s detailem, takže největší pozornost věnuje již zmíněným hlasům 

pravé a levé ruky, které střídavě vynáší. Opakující se díl a uzavírá v pianu, z něhož také 

vychází následující díl b, který vrcholí ve velkém forte, v němž jde navíc Lang Lang 

s tempem ještě více dopředu. Podobně si počíná i při repetici, v níž se již v 

závěrečném dílu a’ nesnaží o rozdíl mezi jednotlivými hlasy, ale oba hraje stejně důrazně. 

 

5.10. Skoro příliš vážně 

Na předchozí veselou část navazuje Schumann skladbou s kontrastním charakterem. 

Skoro příliš vážně je psána v tónině gis moll a její formální schéma je aba’ba’. Synkopicky 

vedená melodie ve vrchním hlase je prokládána doprovodem levé ruky, který kromě basu 

v některých taktech vynáší melodické tóny, jež se tak prolínají s hlasem v sopránu. 

Jednotlivé díly skladby působí jako dlouhé fráze, každá z nich má melodický vrchol a 

závěr, který je často otevřený a navíc nadepsán ritardando. Spolu s melancholickou 
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melodií tak tato část působí jako „otázka“, na níž se nám dostane „odpovědi“ až 

v samotném závěru, který je uzavřen rozkladem gis moll. 

Horowitz (1:43) tyto fráze důsledně dodržuje a spolu s vrchním hlasem vynáší i 

basové tóny v levé ruce. Předepsaná ritardanda hraje nejvýrazněji v závěru dílu b, tedy 

v taktech č. 15 (př. č. 13a) a v taktu č. 42, přičemž po celou skladbu je u něj 

nejvýraznějším prvkem melodie v sopránu. 

 

Př. č. 13a, Schumann op. 15, Skoro příliš vážně (takty č. 13-16) 

 

Dynamika se u něho po celou dobu pohybuje mezi pianem a pianissimem, v jednolité 

zvukové barvě, která spolu s jemným úhozem působí, že skladba zní velmi křehce. 

S důrazem na tóny v basu levé ruky navíc dává vyniknout zajímavým harmonickým 

postupům. 

Moravec (1:56) pojímá skladbu v rychlejším tempu. Jednotlivé fráze spolu se 

stoupající melodií mírně zrychluje, načež před ritardandem zeslabuje a zpomaluje. Nástup 

melodie po koruně nezačíná v původním tempu jako Horowitz, ale naopak ji nechává 

rozeznít z pomalejšího tempa, které následně zrychlí. Jednotlivé fráze tak u něj působí více 

neklidně, až „nedočkavě“. Dominantním je u něho soprán, který vždy stojí zvukově jak 

nad tóny vnitřní harmonie, tak nad tóny v basu. Zajímavě také pracuje se zvukem na 

koncích jednotlivých frází, v nichž pod pedálem nechává v koruně doznít předešlý souzvuk, 

do něhož následně ještě před výměnou pedálu zahraje první tón fráze nové (př. č. 13b). 
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Př. č. 13b, Schumann op. 15, Skoro příliš vážně (takty č. 6-9) 

 

V samotném závěru skladby zahraje s důrazem nejvyšší tón gis, po němž skladbu nechává 

v pedálu velmi dlouho doznít. 

Lang Lang (1:51) volí podobné tempo jako Moravec s tím, že i frázování, při němž 

spolu se stoupající melodií mírně zrychluje a poté zpomaluje, je u něj podobné. Oproti 

melodii v pravé ruce vynáší bas i následné dva tóny v levé ruce (př. č. 13c). 

 

Př. č. 13c, Schumann op. 15, Skoro příliš vážně (takty č. 1 a 2) 

 

Ty navíc nehraje současně s vrchní melodií, takže oba dva hlasy vede jako na sobě 

nezávislé melodické linky. Jednotlivé koruny nechává doznít v porovnání s Horowitzem a 

Moravcem nejdéle ze všech. Hudbu, která přichází po nich, potom stejně jako Horowitz 

začíná z původního tempa. Zajímavým je u něj závěr skladby, kde v taktu č. 53 vynese 

tóny dis a následné gis v levé ruce, jež potom doslova „napojí“ na tóny ais, h a dis v pravé 

ruce, které tvoří úplný závěr skladby (př. 13d). 

 

Př. č. 13d, Schumann op. 15, Skoro příliš vážně (takty č. 54-57) 
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5.11. Bubák 

Jak již bylo uvedeno v kapitole Struktura díla, Bubák je jedinou skladbou cyklu, 

která není komponovaná ve formě písňové, ale ve formě malého ronda, tedy abacaba. Je 

zasazena do tóniny G dur, přičemž v dílech b a c se objevují tóniny e moll a E dur. 

Díl a představuje klidnou durovou melodii, v níž se melodie pravé ruky po dvou 

taktech opakuje i v melodii ruky levé. Kontrastuje tak s rychlým dílem b, v němž je hybná 

melodie levé ruky doprovázena přiznávkami ve staccatech v pravé ruce. Tento díl jako by 

zobrazoval něco strašidelného, pomyslného „bubáka“, kterého má skladba ve svém názvu. 

Díl c má potom veselý, téměř až rozverný charakter, za nímž následují 4 takty, v nichž se 

melodie z E dur přesouvá zpět do G dur ke znovu nastupujícímu dílu a. 

Horowitz (1:43) tuto část hraje v rychlejším tempu, v úvodním dílu a vynáší 

melodii ve vrchním a následně i ve spodním hlase ve velmi jemné dynamice, kterou mírně 

zesílí při zaznění tématu v levé ruce (př. č. 14a). 

 

Př. č. 14a, Schumann op. 15, Bubák (takty č. 1-8) 

 

 

Kontrastní díl b potom nehraje ve výrazně rychlejším tempu. Melodii ve spodním 

hlasu vede ve velkém pianu, k němuž ve velmi lehkém staccatu zní přiznávky na lehkou 

dobu v pravé ruce. V následném dílu a poté zachovává stejný charakter, jaký měl při svém 

prvním zaznění. Největším kontrastem je tak díl c, který hraje téměř ve forte, předepsaná 

sforzata v souzvucích na lehkých dobách zatěžkává a navíc podkládá pedálem (př. č. 14b). 

S výjimkou zpomalení v závěru ani v jednom z dílů nijak výrazně nehýbe tempem. 
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Př. č. 14b, Schumann op. 15, Bubák (takty č. 17-24) 

 

 

Moravec (1:53) v této části více pracuje s agogikou, a to především v dílu a. 

Melodii ve vrchním hlase vždy výrazně vynese v pomalejším tempu, které v následujícím 

taktu mírně zrychlí, tj. skladba se u něj doslova „rozjíždí“. Odpověď v melodii levé ruky 

hraje s větším důrazem než Horowitz. Taktéž díl b je u něho více kontrastní. Moravec 

v něm volí velmi rychlé tempo, v němž melodii v levé ruce hraje staccato stejně jako 

přiznávky v pravé ruce. Po celou dobu však zůstává ve velmi nízké dynamice, a v závěru 

tohoto dílu navíc mírně zpomalí. Do větší dynamiky přechází až s dílem c, který na rozdíl 

od Horowitze hraje staccato, což této části propůjčuje hravější, téměř až žertovný charakter. 

Část, v níž se skladba modulací vrací k dílu a poté dynamicky odstupňuje tak, že v taktech 

č. 27 a 28 spolu se zpomalením přechází do většího piana (př. 14c). 

 

Př. 14c, Schumann op. 15, Bubák (takty č. 25-32) 

 

Podobně jako Horowitz i on v závěru skladby dělá velké ritardando, které u něj 

však začíná již v závěrečné frázi posledního dílu, tedy v taktu č. 45. 
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Lang Lang (1:45) hraje úvodní díl a v nízké dynamice a ve velmi rytmickém pulsu 

bez jakýchkoliv dynamických či tempových změn. Kontrastní díl b hraje podobně jako 

Moravec ve vysokém tempu s tím rozdílem, že melodii levé ruky nehraje staccato, ale 

legato a důrazně zde akcentuje závěrečné šestnáctinové hodnoty v taktech č. 10 a 12 (př. č. 

14d). 

 

Př. č. 14d, Schumann, op.15, Bubák (takty č. 10-12) 

 

V následujícím dílu a již více pracuje s agogikou a melodii ve vrchním hlase více 

„táhne“. Nástup dílu c je u něj poměrně razantní, stejně jako Moravec i on zde hraje 

staccato s důrazy na souzvucích na lehkých dobách. Následné 4 takty, v nichž se melodie 

přesouvá zpět do tóniny G dur, tj. před nástupem dílu a začíná hrát z piana, které ještě 

zeslabí v ritardandu do pianissima a nechává pod pedálem dlouze doznít. 

 

5.12. Dítě usíná 

Předposlední část cyklu Dítě usíná je krásnou, „schumannovsky“ zasněnou 

ukolébavkou. Je opět psána ve třídílné formě aba v tónině e moll, jež v prostředním dílu b 

přechází do E dur. Hlavní melodie dílu a je psána ve středním hlase, který vynáší levá ruka; 

melodie ve vrchním hlase v pravé ruce je pouze jakousi odpovědí či „ozvěnou“. 

V prostředním dílu b se naopak melodie přesouvá do vrchního hlasu, doprovod levé ruky 

potom zní v hlubší poloze. Díky tomu tato část působí doslova jako sen, který se zdá 

usínajícímu dítěti. Stále se opakující rytmická figura připomíná plynulý dech. Závěrečný 

díl a končí ve velkém ritardandu, jako by se „dech“ neustále prohluboval, a končí 

otevřeným závěrem v a moll, tedy na subdominantě. Podobně jako v části Dítě prosí, na 
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níž plynule navazuje část Dokonalé štěstí, i v tomto případě na část Dítě usíná plynule 

navazuje závěrečná skladba Básník promlouvá. Obě části tedy stejně jako v předešlém 

případě tvoří jeden pár. 

Horowitz (1:47) v této části volí tempo, které lze označit jako živější. Jednotlivé 

hlasy nijak výrazně nevynáší a hojně využívá pedálu, díky čemuž výsledný zvuk zní 

poněkud „zastřeně“. V prostředním dílu b přechází do velkého pianissima, které postupně 

mírně zesiluje až do taktu č. 21, kde opět nasadí velké piano a zpomalí (př. č. 15a). 

 

Př. č. 15a, Schumann op. 15, Dítě usíná (takty č. 18-22) 

 

Jedná se tak o první místo ve skladbě, kde výrazněji využívá agogiku. Hned v následujícím 

taktu se vrací do původního tempa, které se téměř zastaví před nástupem závěrečného dílu 

a. Ten hraje tak jemným úhozem v pianissimu, že celý zní jakoby „z dálky“. Závěrečné 

ritardando poté začíná již v taktu č. 27, po němž melodii v závěrečném souzvuku a moll 

nechává velmi dlouho doznít. 

Moravec hraje skladbu ve výrazně pomalejším tempu (2:32). I on střídavě vynáší 

melodii levé a pravé ruky s tím rozdílem, že velmi výrazně pracuje s agogikou. Jednotlivé 

konce frází dílu a zatěžkává a zpomaluje téměř až do úplného zastavení. V dílu b potom 

zpomaluje ještě víc a na každý akord v pravé ruce „čeká“. Část, v níž melodie moduluje 

zpět do výchozí tóniny, začíná z rychlejšího tempa, jež zpomaluje až k taktu č. 21, ve které 

zdůrazní melodii ve středním hlase, již zde má levá ruka (př. č. 15b). 
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Př. č. 15b, Schumann op. 15, Dítě usíná (taky č. 21 a 22) 

 

Zároveň s tím zde hraje výrazné ritardando, díky němuž se melodie před nástupem 

závěrečného dílu a doslova zastaví. Celý závěr skladby je u něho potom jakýmsi dovětkem, 

skladba končí ve velkém ritardandu a pianissimu. Podobně jako Horowitz i Moravec 

dlouze čeká před položením závěrečného akordu na subdominantě v a moll (př. č. 15c). 

 

Př. č. 15c, Schumann op. 15, Dítě usíná (takty č. 30-32) 

 

Lang Langovo tempo je ze všech nejpomalejší (2:41). Kromě zpomalení na konci 

dílu b a v samotném závěru jej však nijak výrazně nemění a pracuje spíše s dynamikou. Ta 

se v úvodním dílu a pohybuje především v pianissimu, které v dílu b přejde do piana. 

V něm také Lang Lang několikrát mírně zesílí. Poprvé je to v taktu č. 12, kde jde proti 

předepsanému diminuendu, a následně v části od taktu č. 17, kde začíná již zmíněná 

modulace k závěrečnému dílu a. Zde také poprvé výrazněji zpomaluje a stejně jako 

Moravec v taktu č. 21 vynáší především melodii ve středním hlase. V závěru hraje 

výrazněji harmonické postupy v taktech č. 27-30 (př. 15d). 
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Př. č. 15d, Schumann op. 15, Dítě usíná (takty č. 27-32) 

 

 

5.13. Básník promlouvá 

Závěrečná část Dětských scén je podobně jako část úvodní, O cizích zemích a lidech, 

a část desátá, Bubák, napsaná v tónině G dur. Její formální struktura je aba s codou a 

charakterem je blízká předcházející pomalé části, Dítě usíná, s níž tvoří pár. Jedná se 

doslova o hudební báseň, která je kompilací lyriky a poetičnosti celého cyklu. Chorální 

úvod v dlouhých půlových hodnotách je vystřídán expresivním recitativem, který v sobě, 

podobně jako většina předešlých skladeb, ukrývá opět hlavní motiv celého cyklu, 

skládající se z velké sexty a následné sestupné řady. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

Struktura cyklu, toto téma zde výjimečně není dominantním prvkem, ale jakousi jeho 

variantou, čímž tato závěrečná část z celého cyklu vystupuje a vyčnívá. Melodie skladby je 

velice klidná a rozvážná, a představuje tak skutečně poetické zakončení celého cyklu. 

Horowitz (2:07) podobně jako v předešlé části volí rychlejší tempo. V souzvucích 

vynáší především vrchní tóny, podobně pak i v dílu b klade důraz především na první doby 

jednotlivých rozkladů (př. č. 16a). 

 

Př. č. 16a, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takty č. 9 a 10) 

 

 

 

V recitativu začíná z velkého piana, jež mírně zesílí před již zmíněným intervalem 

velké sexty, který ale trochu nečekaně zahraje naopak velmi měkce (př. č. 16b). 
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Př. č. 16b, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takt č. 12) 

 

Následný závěr recitativu, konkrétně sestupný rozklad zmenšeného akordu g, e ,cis, 

b, poté zahraje do pod pedálem do stále znějícího souzvuku cis, e, ais v levé ruce (př. č. 

16c). 

 

Př. č. 16c, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takt č. 13) 

 

Návrat dílu a je u něho poté pouze dovětkem v pianu, který od taktu č. 17 výrazně 

zatěžkává a zpomaluje. 

Moravec (2:12) volí podobné tempo. Také on vynáší především vrchní hlasy 

jednotlivých akordů s tím, že zdůrazní i skupinku v taktu č. 3 (př. č. 16d). 

 

Př. č. 16d, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takty č. 1-4) 

 

V dílu b začne hrát ve větší dynamice, kterou postupně v ritardandu stahuje do pianissima, 

z něhož začíná vyrůstat následný recitativ. V jeho závěru si potom počíná podobně jako 

Horowitz s tím rozdílem, že velmi zpomalí již v triolách pravé ruky, které předcházejí již 

zmíněnému rozloženému zmenšenému souzvuku (př. č. 16e). Samotný závěr skladby 

nechá podobně jako Horowitz velmi dlouho doznít. 
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Př. č. 16e, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takt č. 13) 

 

Lang Lang (3:11) otevírá skladbu v mírně pomalejším tempu než Horowitz a 

Moravec. Výraznou je u něho skupinka not v taktu č. 3, kterou velmi přesně a 

„zatěžkaně“ vysloví, a to i v místě, kde jej opakuje levá ruka (př. č. 16f). 

 

Př. č. 16f, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takty č. 1-6) 

 

Díl b hraje ve výrazně pomalejším tempu, které navíc na koncích jednotlivých frází ještě 

zpomaluje a vynáší jednotlivé tóny těchto sestupných rozkladů. Před recitativem v taktu č. 

12 velmi dlouho nechává doznít předepsanou korunu, kterou však nepouští, a recitativ tak 

začne hrát do stále doznívajícího zvuku předešlého akordu. Pedál vymění až na tónu dis, 

po němž následuje melodický vrchol této části, v níž navíc velmi důrazně vynese tón ais ve 

spodním hlase (př. č. 16g). 

 

Př. č. 16g, Schumann op. 15, Básník promlouvá (takt č. 13) 
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Následný rozklad také hraje do doznívajícího zvuku, který drží v pedálu, přičemž 

před jeho posledním tónem e velmi dlouho čeká. V závěru velmi zpomalí již na skupince 

tónů v levé ruce v taktu č. 19, po němž skladbu v mírném ritardandu doslova zastaví až 

před položením závěrečného akordu g, h, g, d, který nechává doznít ze všech nejdéle, a 

sice již od času 2:47. 

 

5.14. Shrnutí 
 

Jak vyplývá z uvedeného textu, interpretační pojetí Schumannových Dětských scén 

může být velmi rozmanité. 

Vladimir Horowitz v celém cyklu klade největší důraz na hlavní melodickou linku, 

a to jak v případě vrchního hlasu, tak i v případě částí, v nichž se objevuje v basu či 

hlasech vnitřních. Hlavní melodie je u něj vždy dynamicky odstupňován od hlasů ostatních 

a stává se tak dominantním „prvkem“, který při poslechu nejvíce zaujme, stejně jako velmi 

jemná dynamika, v níž se ve většině částí Horowitz pohybuje, 

Ivan Moravec také vynáší především vrchní hlasy s tím rozdílem, že věnuje více 

pozornosti i basům a postupům v hlasech vnitřních, které melodii neobsahují, čímž u něj 

více vyznívají jednotlivé, často velmi zajímavé harmonické postupy. V rámci toho se na 

rozdíl od Horowizte pohybuje v silnější dynamice. Co se týče agogiky a tempa, 

Moravcovo pojetí jednotlivých částí cyklu lze nazvat jako „vzorové“ v tom smyslu, že se 

nejvíce ze všech tří interpretů drží notového zápisu. Jednotlivá zpomalení a dynamické 

změny u něj nikdy nejsou nijak výrazné a v jeho podání jsou tak Dětské scény velmi 

kompaktní. 

Lang Langova interpretace je potom po všech stránkách nejvíce „odvážná“. Jeho 

pojetí některých částí je velmi osobité, a to především v rychlejších skladbách, v nichž jak 

již bylo uvedeno, často hraje v extrémně vysokých tempech. V rámci pomalých částí také 

nejvýrazněji pracuje s agogikou, zvláště ve Snění či závěrečných Dítě usíná a Básník 

promlouvá, působí některá jeho ritardanda doslova jako „zastavení“, která jsou v takto 

krátkých skladbách možná spíše kontraproduktivní. Jeho pojetí tohoto cyklu tak jistě nejde 

označit za „tradiční“, což sebou však přináší nový, ne však nezajímavý pohled na jedno 

z nejznámějších Schumannových děl. 
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6. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo nastínit možnosti interpretace Schumannova 

klavírního cyklu Dětské scény op. 15, který autor zkomponoval na jaře roku 1838. 

V rámci přiblížení okolností, za nichž toto dílo vzniklo, bylo nutné představit 

Schumannův život v době, kdy tento cyklus skládal, a inspirační zdroje, které k jeho 

vzniku vedly, a přirozeně tak ovlivnily jeho výslednou podobu. 

Pro lepší pochopení díla a jeho interpretace jsem uvedla i jeho dobovou recepci, 

jejímž záměrem bylo ukázat, jakým způsobem bylo toto dílo vnímáno v kontextu ostatních 

Schumannových skladeb, a co víc, jak byl vnímán Schumann jako skladatel nejen ve své 

době, ale i v letech následujících. V části věnované jednotlivým klavírním osobnostem 

jsem se snažila nastínit jejich vztah k tomuto dílu, jež vedle náročných kompozic 

klavírního repertoáru všechny řadí nebo řadily do svých koncertních programů a 

studiových nahrávek. 

Jednotlivé popisy interpretací potom nemají sloužit jako návod k provedení 

jednotlivých částí tohoto díla, ani jako vzor toho, jak by se měly hrát. Poukazují spíše na 

fakt, jak rozličně mohou jednotlivý interpreti „číst“ noty, které autor napsal, a jak rozdílně 

mohou vnímat a prezentovat, co se jimi podle nich skladatel snaží sdělit. 

Robert Schumann se svou láskou k literatuře a se svou neobyčejně pestrou fantazií 

představuje výjimečnou postavu hudebních dějin, jež je díky své duševní nemoci 

v odborné literatuře dle mého názoru velmi často zbytečně mytizovaná. Podobně tak i 

Dětské scény často bývají hodnoceny a prezentovány jako dílo, které skrývá něco „víc“, 

než „pouhé“ vzpomínky na dětství, jež napsal dospělý pro dospělé. 

Upřímně doufám, že je to právě nezaujatý pohled, který tato práce nabízí a který 

může pomoci jak při studiu tohoto bezpochyby zajímavého klavírního cyklu, tak při snaze 

o lepší pochopení jedné Schumannovy části života a tvorby. 
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