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Erwinovi Schulhoffovi (1894-1942) sa v interpre-
tačnej aj muzikologickej oblasti stále venuje len 
veľmi malá pozornosť. Rozsahom a štýlovým zábe-

rom tvorby, ktorej vývoj prerušila jeho smrť v koncen-
tračnom tábore, ho pritom môžeme zaradiť na zoznam 
najpozoruhodnejších skladateľov 20. storočia. Podobne 
ako Kafka či Mahler ťažko a nespravodlivo trpel kvôli 
svojmu nemecko-židovskému pôvodu v českom kultúr-
nom prostredí.1 Status outsidera zrejme podporil jeho 
chuť osvojiť si každý nový hudobný výdobytok, s ktorým 
prišiel do kontaktu, slobodne experimentovať a v istom 
zmysle tiež vzdorovať tradícii. V jeho tvorbe nachádzame 
inšpirácie postromantizmom, impresionizmom, expresio-
nizmom, dadaizmom, neoklasicizmom, neofolklorizmom, 
socialistickým realizmom, ale predovšetkým jazzom.2 
V mnohých dielach sa objavujú polyštýlové tendencie 
a v melodike prevláda pentatonika. V dielach integrujú-
cich neofolkloristický štýl pod vplyvom Janáčkovej tvor-
by však pozorujeme aj česko-moravské melodicko-rytmic-
ké idiómy.3 Zároveň je zrejmé, že v tvorbe máloktorého 
skladateľa predstavujú dadaistické skladby tak význam-
ný podiel. Na základe jeho pôsobivých ôsmich symfónií 
polyštýlového charakteru ho možno priradiť k najväčším 
symfonikom 20. storočia. Vzhľadom k množstvu jazzom 
inšpirovaných klavírnych diel v rámci celkovej tvorby 
v európskom meradle v danom čase Erwin Schulhoff 
nemá konkurenciu. Vzhľadom k tomu sa dá považovať 
za jedného z najprogresívnejších avantgardistov prvej 
republiky, kompozične vychádzajúceho z českej hudobnej 
moderny.

Narodil sa v roku 1894 v Prahe v rodine obchodní-
ka s vlnou a bavlnou. Hudobný talent zdedil po svojich 
predkoch. Erwinov strýko Július Schulhoff bol známy kla-
vírny virtuóz pôsobiaci v Drážďanoch a v Berlíne a jeho 
starý otec z maminej strany bol koncertným majstrom 
frankfurtského divadelného orchestra. Do kontaktu 
s klavírom prichádzal od detstva. V roku 1901 bol sám 
Antonín Dvořák natoľko uchvátený jeho talentom, že ho 
v jeho siedmich rokoch odporučil na konzervatórium. 
Schulhoff študoval na pražskom konzervatóriu do roku 
1906. V štúdiu pokračoval vo Viedni a neskôr v Lipsku, 
kde začal komponovať pod vedením Maxa Regera. Svoje 
posledné študentské obdobie v rokoch 1911-1914 prežil 
v Kolíne, kde študoval klavír, skladbu a aj dirigovanie.4

Schulhoff počas študentských čias veľmi obdivoval 
Richarda Straussa (najmä po návšteve pražskej premiéry 
Salome). K oslobodeniu od tradície dospel po kontakte 
s hudbou Claudea Debussyho v roku 1912. Od roku 1913 
sa radikálne mení hudobná štruktúra jeho diel, ktorá 

1 Erwin Schulhoff, in: The OREL Foundation, http://orelfoun-
dation.org/composers/article/erwin_schulhoff. Autorom para-
frázovaného článku je univerzitný profesor muzikológie v San-
ta Barbare špecializujúci sa na operu a českú hudbu Derek 
Katz.

2 Ross, Alex: Zbývá jen hluk, Praha: Dokořán, 2011, s. 305-
306.

3 GReGoR, Vladimír: Ervín Schulhoff – Leoš Janáček, in: Hu-
dební rozhledy 6 (1974), s. 281-282.

4 BeK, Josef: Erwin Schulhoff. Leben und Werk, Hamburg: 
Bockel Verlag, 1994, s. 11-17.
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zahŕňa kvartové akordy, paralelné akordické spoje a celotónové rady.5 Josef Bek o tomto období 
v štúdii Ervín Schulhoff a avantgarda uvádza:

»Byl prvním z kolínských žáků, kdo překvapil svého učitele novými harmonickými a zvu-
kovými senzacemi, odposlouchanými z Debussyho klavírních skladeb. V lednu 1913 přinesl 
Čtyři obrazy pro klavír, op. 6. Slavné Images tu byly nepochybně modelem. Celotónové 
pasáže, kvintové postupy, akordy z navršených kvart, zvrásněná melodika, tu vybuchující 
v oslnivý gejzír, tu ztišená v monotónní šelest, živé rytmické figury a uvolněná periodici-
ta – to jsou neklamné rysy Debussyho vlivu. Schulhoff však nebyl napodobitelem Debussy-
ho nadlouho. Stál už do té míry na vlastních nohou, že se dovedl z nového vzoru poučit, 
rozšířit svůj vlastní rejstřík a zároveň podržet si vše pozitivní, čeho již dosáhl.«6

Schulhoff bol v tomto čase ale natoľko inšpirovaný Debussym, že sa ho rozhodol vyhľadať 
a krátky čas u neho aj študoval. Ich cesty sa rozišli hneď, ako Debussy Schulhoffa začal nútiť 
precvičovať tradičné kompozičné techniky.7 V roku 1913 Schulhoff získal Mendelssohnovu 
cenu za klavírnu hru, a sotva sa začala jeho kompozičná kariéra, prišla prvá svetová vojna 
a musel narukovať. Slúžil na ruskom a talianskom fronte. Bol dvakrát zranený a mal závaž-
né omrzliny na oboch nohách. Po návrate z frontu sa zo zranení veľmi dlho liečil, no potom 
nadviazal na svoje predchádzajúce úspechy. V roku 1918 získal ďalšiu Mendelssohnovu cenu za 
klavírnu Sonátu Op. 22. Usadil sa v Nemecku, no život tam už bol iný ako pred vojnou. Krajina 
bola v rozvrate, hospodárskej kríze a sociálnych rozporoch. Schulhoff sa hlboko zamýšľal nad 
existenciou ľudstva a deštruktívnym elementom, ktorý hrozil zničením celej kultúry, ktorú 
Európa vytvorila. Na základe týchto myšlienok vznikla Symfónia pre alt a orchester Op. 28 
»Menschheit«.8 Na čas sa usadil v Drážďanoch u svojej sestry Violy, no podnikal cesty do Berlína. 
V Berlíne sa stretol s Georgom Groszom, vedúcim predstaviteľom nemeckého dadaizmu, členom 
komunistickej strany Nemecka, bezhraničným obdivovateľom americkej kultúry a vlastníkom 
mnohých gramofónových valčekov a prvých platní amerického jazzu.9 Schulhoff si uvedomoval, 
že hudba sa musí ďalej vyvíjať, a preto si osvojoval najnovšie umelecké trendy.10

Začiatkom dvadsiatych rokov sa usadil v Berlíne, kde sa aj oženil s Alicou Libochowitz. 
Rok po tom sa im narodil syn Peter Heinrich Wolf. V roku 1923 sa s rodinou vrátil do Prahy. 
Nadšene podporoval Janáčkove dielo a takisto sa inšpiroval ľudovou piesňou. V Prahe sa inten-
zívne venoval hre na klavíri, prezentoval predovšetkým súčasné diela. Na dlhší čas sa centrom 
jeho záujmu stalo účinkovanie na festivaloch súčasnej hudby. Vďaka cestám nadviazal mnoho 
kontaktov a načerpal nové inšpirácie.11 Jiránek uvádza:

»Schulhoffův umělecky stále nepokojně hledající tvůrčí duch byl zaujat každým pozo-
ruhodným podnětem uměleckého prostředí, v němž žil, ať již máme na mysli Hábovu 
čtvrttónovou kompozici, jejímž se stal předním klavírním interpretem, dobové kinetické 
kreace architekta Pešánka, spolu s nímž se pokoušel o světelný klavír, či dobové inspirace 
jazzové, které zaujímaly jeho tvůrčí pozornost nejdéle a nejpodstatněji.«12

V tridsiatych rokoch sa Schulhoff dostal do kompozičnej krízy. Všetky štýly, ktoré si osvojil, 
vrátane syntézy jazzu a tradície, už prestávali byť moderné. Nádej mu vniesla idea komunizmu, 
ku ktorému sa prihlásil po nástupe nemeckého nacizmu. Koncertoval v Moskve a Leningrade 
a po návrate sa seriózne začal zaoberať doktrínou socialistického realizmu. V roku 1932 skom-
ponoval kantátu Komunistický manifest pre sólistov, zbory a dychové nástroje. Všetku svoju 
energiu preorientoval smerom k politickému programu, ktorému vo viere, že ho ochráni, 
dôveroval. Pred rýchlo sa šíriacim fašizmom a nacizmom však nedokázal ujsť. Schulhoff ako 
komunista a Žid bol dvojnásobne ohrozený. Jedinou nádejou pre neho a jeho rodinu bol únik 
do Sovietskeho zväzu. Požiadal preto o občianstvo, ktoré dostal v apríli 1941. Emigrovať už 
nestihol, keďže 22. júna 1941 nacisti napadli Sovietsky zväz a hneď na druhý deň ho zajali. Bol 

5 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 14.
6 BeK, Josef: Ervín Schulhoff a avantgarda, in: BajeR, Jiří: Česká hudba světu, svět české hudbě, Praha: 

Panton, 1974. s. 248.
7 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 33-34.
8 Musil, Vlastimil: Ervín Schulhoff. Sonáta pro klavír, Op. 22, in: schulhoff, Ervín: Sonata Op. 22 

[hudobnina], Praha: Panton, 1961. s. 5.
9 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 43-44.
10 staRá, Věra (ed.): Ervín Schulhoff: Vzpomínky, studie a dokumenty, Praha: Knižnice Hudebních 

rozhledů, 1958, s. 6.
11 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 56-77.
12 jiRáneK, Jaroslav: Muzikologické etudy, Praha: Panton, 1981, s. 153.
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zatknutý za to, že bol sovietskym občanom, a nie za to, že bol Žid, podobne ako mnoho iných 
kultúrnych osobností. Deportovali ho do koncentračného tábora Wülzburg, kde v roku 1942 
zomrel na tuberkulózu.13 

O Schulhoffových inšpiráciách jazzom
Schulhoff ani tak nebol nadchnutý samotným jazzom ako tanečným potenciálom, prostred-
níctvom ktorého sa jazz na začiatku 20. storočia tak intenzívne šíril a udomácnil aj medzi 
európskou umeleckou societou. V jednom zo svedectiev uvádza:

»Řadový člověk je muzikálnější a rytmicky schopnější než hudebník, jenž při poslechu 
dobové taneční hudby povětšinou ani není schopen rozpoznat jednotlivé tance jako např. 
tango, blues, shimmy, passo doble atd. navzájem od sebe. Další nedostatek umělce (a ze-
jména hudebníka) tkví ve srovnání s průměrným člověkem v tom, že tančí buď špatně, 
anebo vůbec ne a jen výjimečně se řadí mezi dobré tanečníky – pravý to opak průměrného 
občana, jenž je dnes v průměru z 95 % brilantním tanečníkem. Řadový člověk má tedy 
smysl pro radost a rytmus, pro něž mívá umělec jen velmi málo pochopení. Jaký div, že se 
pak umělec jeví lidské společnosti jako trpný uzlík plný hemeroidů a že se naň zásluhou 
jeho neobratnosti společnost dívá svrchu?!«14

Prvými štylizáciami jazzovej tanečnej hudby boli suity Fünf Pittoresken Op. 31 a Partita. 
Schulhoff vo viacerých cyklických dielach provokačne zasadil časť inšpirovanú jazzom alebo 
americkou tanečnou hudbou medzi klasické časti, ako napr. vo Fünf Stücke für Streichquartett 
venovaných D. Milhaudovi alebo v Koncerte pre klavír a malý orchester Op. 43. Jazzové inšpirácie 
sú v jeho tvorbe pozorovateľné až do konca tridsiatych rokov. Diela inšpirované jazzom môžeme 
kategorizovať do niekoľkých oblastí:
a) štylizácie jazzových tancov:
 aa) jazzové tanečné suity (napr. Partita, Esquisses de jazz, Suite dansante en Jazz...);
 ab) polyštýlové tanečné suity (napr. Fünf Pittoresken, H. M. S. Royal Oak...);
 ac) štylizovaná jazzová časť alebo diel v rámci závažného polyštýlového cyklického diela 

(napr. Koncert pre klavír a malý orchester, Divertissement...);
 ad) samostatné jednočasťové štylizácie (napr. Orinoco, Kassandra...);
b) skladby inšpirované jazzom všeobecne:
 ba) sólové skladby (napr. Rag-Music Op. 41, Hot-Sonate...);
 bb) cyklické diela (napr. Dvojkoncert pre flautu a klavír, Koncert pre sláčikové kvarteto a dy-

chové nástroje...).

O cykle
Cyklus Fünf Pittoresken Op. 31 je jednou z najzaujímavejších kompozícií pre klavír vôbec (viď. 
III. časť). Dodnes zostáva otázkou, ako by sa vyvíjalo hudobné myslenie (predovšetkým Johna 
Cagea a ďalších predstaviteľov indeterminizmu a experimentálnej hudby), ak by sa práve tento 
cyklus rozšíril do sveta vo svojej dobe. Na koncertných pódiách sa totiž objavuje až v posled-
ných rokoch.15

S pojmom »pitoreska« sa prvýkrát stretávame v Anglicku koncom 18. storočia v estetickej 
diskusii. Pitoreskou boli označované prírodné scenérie, ktoré boli dostatočne malebné pre za-
chytenie v podobe maľby. Pojem »pitoreskný« pomenováva zvláštny, exotický, disharmonický 
jav s nádychom hrubosti až primitívnosti, odzrkadľujúci miestne zvláštnosti.16 Keďže Schulhoff 
v tomto cykle štylizuje jazzové a moderné tance a doprostred umiestnil dadaistickú časť, mô-
žeme pomenovanie cyklu ako Fünf Pittoresken chápať v prenesenom význame z výtvarného do 
hudobného prostredia. Jazzové tance a dadaizmus zrejme v tej dobe vnímal ako niečo exotické, 
odzrkadľujúce miestne zvláštnosti a dostatočne zaujímavé pre hudobné spracovanie.

Ide o päťčasťový cyklus, ktorý Schulhoff skomponoval v Drážďanoch v roku 1919. Má dva 
primárne zdroje inšpirácie – jazz a dadaizmus. Oboma nechal preniknúť svoj tvorivý proces 

13 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 150-152.
14 schulhoff, Erwin: Saxofon a jazzband, in: KoteK, Josef: Kronika české synkopy: Půlstoletí českého 

jazzu a populární hudby v obrazech a svědectví současníků, Praha: Supraphon, 1975, s. 82.
15 Poprednou interpretkou Schulhoffovej klavírnej tvorby je rakúska klaviristka Margarete Babinsky. 

Schulhoffove klavírne skladby nahrala na dve CD s názvom Solo Piano Works vo vydavateľstve Phoenix 
Edition. Por. eBeRle, Gottfried: Der Vielsprachige: Klaviermusik von Erwin Schulhoff, in: BaBinsKy, Marga-
rete: Erwin Schulhoff: Solo Piano Works [CD nosič], Wien: Phoenix Edition, 2009, s. 5.

16 Pittoresque, in: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/
pittoresque.
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pod vplyvom priateľa Georga 
Grosza, človeka nadchnutého 
práve týmito štýlmi, ktorému 
napokon cyklus aj venoval ( 
Obr. 1).17 Obsahuje štylizácie 
štyroch novodobých populár-
nych tancov a v centre cyklu 
stojí dadaistická kompozícia 
vytvorená zo samých pomlčiek, 
ktorá predznamenala vývoj 
v umeleckom myslení o viac 
ako tridsať rokov. Týmto dielom 
sa Schulhoff zapísal do dejín 
hudby ako prvý český skladateľ, 
ktorý v klasickom žánri štylizo-
val rané formy jazzu a vytvoril 
dadaistickú skladbu.18

Časti označil len rímskymi 
číslicami s výnimkou tretej, kde 
uvádza aj názov. Každá časť má 
predpísané tempo, ktoré však 
zodpovedá (keďže ide o druhy 
tancov) skôr charakterovému 
označeniu. Všetky tanečné časti 
sú v piesňovej forme s reprí-
zou a sú bez predznamenania. 
Schulhoff narába s posuvkami 
voľne v priebehu celého cyklu, 
čo zodpovedá kompozičnému jazyku vtedajšej európskej hudobnej moderny. Vonkajšia štruk-
túra cyklu vyzerá nasledovne:

Časti Tempové/charakterové označenie
I. Zeitmaß »Foxtrott.«
II. Zeitmaß »Ragtime.«

III. In futurum Zeitmaß – zeitlos.
IV. Zeitmaß »One-step.«
V. Zeitmaß »Maxixe.«

Analýza diela
I. časť: Zeitmaß »Foxtrott«
K prvej časti Schulhoff predpísal »Foxtrott«. Ide o zloženú piesňovú formu s nasledovnou 
schémou:

A B A (da capo)
i a a1 b c b1 a a1

1 8 8 8 8 8 8 8
Es dur → C C dur → Es dur Es dur → C dur

Nástupu hlavnej témy vo forte predchádza jednotaktový úvod obsahujúci chromaticky 
stúpajúce akordy. Eberle píše, že charakterovo ide v prípade prvej časti skôr o ragtime, čomu 

17 Venovanie a dadaistická báseň Georga Grosza sú takto uvedené vo vydaní cyklu berlínskym vydava-
teľstvom Ries & Erler z roku 1991. Vzhľadom ku kvalite a vzhľadu textového fontu môžeme predpokladať, 
že ide o jeho presnú kópiu z pôvodného vydania cyklu v berlínskom Jatho Verlag. Vydanie z roku 1991 je 
dostupné na internete v Petrucci Music Library. Erwin Schulhoff: Fünf Pittoresken [1 Feb 2013], in: Petrucci 
Music Library, http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a7/IMSLP268203-PMLP434466-5_Pittoresken.
pdf.

18 eBeRle, Der Vielsprachige ( pozn. 15), s. 5.

Obr. 1:
Venovanie a dadai-
stická báseň Georga 
Grosza vyzdvihujúca 
mimo európske 
kultúry

Tab. 1:
Vonkajšia štruktúra 
cyklu

Tab. 2:
Forma I. časti
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nasvedčuje pochodový sprievod vo forte dynamike a synkopický rytmus na tretej dobe v me-
lodickej vrstve.19 Ragtime asociuje aj hustá akordická štruktúra, skoky v sprievode a celkový 
charakter hlavnej témy.

Harmónia je založená predovšetkým na dominantných (dominantný septakord) a subdo-
minantných akordoch (najčastejšie zmenšeno-malý septakord). Na dobách, kde sa objavujú 
kvintakordy, môžeme počítať s tonálnymi centrami, ktoré však nezaznejú na dlhšie než jednu 
dobu. Mnoho centier zostáva v rovine asociácie a objavujú sa tu aj tóninové skoky. Radením 
dominantných septakordov alebo chromatickými a paralelnými sledmi kvintakordov a sep-
takordov za sebou Schulhoff dosahuje rýchle otáčanie tonálnej osi alebo tonálnu nejasnosť. 
Východiskovou tóninou je Es dur, no už na druhej dobe hlavnej témy začína presmerovanie do 
G dur, ktorá však ďalej zostáva v rovine asociatívneho centra. S jasným kadenčným postupom 
sa v tejto kompozícii stretneme len výnimočne. Hlavná téma sa opakuje, ale na rozdiel od 
prvého uvedenia začína v C dur a v pokračovaní podlieha motivicko-tematickej práci. 

Malý »a« diel sa opakuje na princípe prima a seconda volty, pričom v závere seconda volty je 
zjavný kadenčný postup do C dur. Na tomto mieste sa už po druhýkrát stretávame so skokom 
paralelných zdvojených či strojených oktáv, ktorý má charakter kadencie (postup D-T). Prvýkrát 
zaznieva práve pri opakovanom nástupe hlavnej témy. Tento motív teda Schulhoff využíva buď 
ako uvádzajúci alebo ukončujúci a v harmonickom význame ako jednoduchú, ale zato efektnú 
náhradu plnohodnotnej kadencie.

Prvá kontrastná téma, ktorou začína »B« diel, je oproti »A« dielu polyfónnejšia a má po-
kojnejší charakter. Zásadná zmena prichádza aj v oblasti rytmu a dynamiky, ktoré sú oproti 
»A« dielu premenlivejšie. Malý »b« diel je zložený z dvoch štvortaktí, ktoré sa líšia záverom. 
Prvý je otvorený, striedavé oktávy smerujú k opätovnému nástupu kontrastnej témy. 

19 eBeRle, Der Vielsprachige ( pozn. 15), s. 5. 

Notový príklad 1:
Jednotaktová 

introdukcia a začiatok 
hlavnej témy

Notový príklad 2:
Opakovanie hlavnej 
témy v tónine C dur

Notový príklad 3:
Záver dielu A, 

kadencia do C dur 
a oktávový motív

Notový príklad 4:
Začiatok »B« dielu, 

kontrastná téma 
so striedavými 

oktávami v závere 
prvého štvortaktia
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Po odmyslení chromatických melodických tónov môžeme konštatovať, že v rámci kontrast-
nej témy zostáva hudba v priestore C dur, v ktorom skončil diel »A«, pričom Schulhoff využíva 
vedľajšie harmonické stupne a tonike sa vyhýba.

Malý »c« diel prináša o niečo tanečnejšiu tému ako predchádzajúci diel. Má výrazne akor-
dický charakter a je celá vo fortissime. Nastupuje v jasnom C dur. Tak ako diel »b«, aj tento 
je zložený z dvoch štvortaktí s rôznymi závermi, pričom prvý je otvorený, obsahuje stúpajúci 
postup chromatických paralelných tercií a smeruje k opätovnému nástupu témy a druhý je 
uzatvorený skokom zdvojených oktáv v slede dominanta a tonika, no oproti »A« dielu ide o in-
verzný intervalový postup. Zaujímavým kontrastným prvkom je tu zdvojený jednohlasý postup 
zložený len z tónov pentatoniky, v prvom štvortaktí v tonálnom priestore C dur a v druhom 
štvortaktí v tonálnom priestore As dur. Akoby Schulhoff anticipoval harmonický charakter na-
sledujúcej časti cyklu. V hustej harmonickej štruktúre pôsobia jednohlasé melódie odľahčujúco.

Nasledujúci diel »b1« je presným opakovaním dielu »b« až na jeho záver, ktorý začína imi-
tačným kontrapunktom a končí protipohybom rovnakých akordov a oktáv s jasnou bodkou 
v podobe skupinky a trojitého tónu »b«, čo môžeme považovať za dominantu k Es dur, v kto-
rom nastupuje opakovanie dielu »A«. Schulhoff tu predpisuje »D. C. (mit Wiederholung!) sin al 
Fine«, čo znamená, že interpret pre zachovanie formy nemôže prima voltu vynechať.

Zhrnutie analýzy I. časti
Ako sme už uviedli, charakter kompozície príliš nezodpovedá charakteru foxtrotu, čo potvrdil 
aj Gottfried Eberle vo svojom opise cyklu,20 no vzhľadom k tomu, že Schulhoff v čase kompozí-
cie počul jazzové tance u priateľa Georga Grosza zrejme prvýkrát, je možné, že charakter tejto 
časti pomenoval náhodne. V jeho neskoršej tvorbe sa totiž objavujú foxtroty, ktoré viac zod-
povedajú charakteru jazzového foxtrotu začiatku 20. storočia, ako napr. Orinoco, Synkopovaný 
Peter alebo Kassandra. V prípade I. časti analyzovaného cyklu ide o zloženú piesňovú formu 
ABA, typickú pre tance. Stredný diel predstavuje malú trojdielnu piesňovú formu a krajné diely 
sú dvojdielne – zložené z témy a jej variácie. Schulhoff tu spojil modernistický kompozičný 
jazyk s príznačnými jazzovými prvkami týkajúcimi sa predovšetkým rytmu (synkopické ryt-

20 Tance, ktoré sa dnes označujú pod jednotným názvom ako »ballroom dances«, sa vyvíjali z mnohých 
zdrojov a v niekoľkých líniách. Dnes sa delia na štandardné a latinsko-americké. V prípade foxtrotu ide 
o tanec, ktorý sa vyvinul priamo z ragtime, resp. tancov, ktoré sa na ragtime tancovali. Nástup a po-
pularita hudobného štýlu ragtime charakteristického pochodovým sprievodom a synkopickou melódiou 
započali éru moderných spoločenských párových tancov, založených na prirodzenom pohybe ako pri 
chôdzi. Foxtrot v roku 1914 prvýkrát predviedol tanečník Harry Fox a ešte v tom roku sa Americká spo-
ločnosť profesorov tanca rozhodla kroky foxtrotu štandardizovať. Vzhľadom k tomu, že pôvodný foxtrot 
bol založený na kluse a skackaní, čo tanečníkom spôsobovalo v krátkom čase veľké vyčerpanie, do konca 
roku 1914 sa klus nahradil kĺzavou chôdzou. Ťažisko je teda na dvoch kĺzavých krokoch cez pätu a dvoch 
krátkych krokoch na špičkách (»slow-slow-quick-quick«). Ku klusovému a skokovému tanečnému štýlu sa 
v krátkom čase vrátila variácia foxtrotu s názvom quickstep, pričom tento tanec prirodzene vyžaduje aj 
rýchlejšie tempo hudby než foxtrot. laiR, Walter: The Ballroom Dance Pack, London: Dorling Kindersley, 
1994, s. 8-9.

Notový príklad 5:
Opätovný nástup témy 
dielu »c« so zdvoje-
ným jednohlasým 
postupom v tonálnom 
priestore As dur v tre-
ťom takte a inverzným 
oktávovým motívom 
v závere

Notový príklad 6:
Záver dielu »B«  
a začiatok reprízy

/6



Erw in Schu lhof f :  Po l y š tý lovos ť  a  mul t iku l tú rne ž r i ed l a  cyk lu Fünf  P i t to r esken  Op.  31 89

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 83-99

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

mické modely), charakteru (tanečnosť a štruktúra), ale sčasti aj melodiky (prechromatizované 
melódie – »dirty tones«21) a harmónie (rozšírená tonalita je tu zjemnená akordami terciovej 
stavby). Podobne ako u Stravinského či Martinů tu integrácia jazzu vnáša do pomerne ex-
presívneho kompozičného jazyka zjemňujúci a odľahčujúci element. Túto časť je vďaka tomu 
možné pomerne zreteľne charakterizovať po harmonickej stránke. Dajú sa určiť východiskové 
a cieľové tóniny a princíp práce s harmóniou, ktorého ťažiskom je otáčanie tonálnej osi pro-
stredníctvom rozvádzania septakordu do ďalšieho septakordu. Z hľadiska štruktúry môžeme 
upriamiť pozornosť na striedanie krátkych homofónnych a polyfónnych úsekov, čo časti dodáva 
napätie a premenlivosť. S dynamikou Schulhoff pracuje skôr terasovitým spôsobom. V oblasti 
rytmu nepoužíva takmer žiadny bodkovaný rytmus, ale dominantným rytmickým modelom 
je synkopa. 

II. časť: Zeitmaß »Ragtime«
Druhá časť, ktorú Schulhoff charakterizoval ako »Ragtime«, pôsobí k prvej kontrastne najmä 
v rytmike, melodike a harmónii. Formovo ide o skrátenú piesňovú ABA formu s nasledujúcim 
rozložením:

A B A1 – skrátený
a b a1 c d c1 a2

8 8 4 8 8 8 9
G dur → F dur → G dur G dur → A dur → G dur G dur

V diele »A« pozorujeme dva pentatonické rady – od G (g, a, h, d, e) a od F (f, g, a, c, d). 
Tieto sú v sprievode striktne dodržiavané (sprievodné akordy zložené len z kvínt a kvárt 
v ostinátnom osminovom pulze sa pohybujú výlučne po tónoch daného anhemitonického 
pentatonického radu). 

Schulhoff tu využíva dva typy sprievodného postupu, a to buď skokový, alebo postupný 
stúpajúci či klesajúci. Melodické postupy v bodkovanom rytme v pravej ruke obsahujú výlučne 
tóny pentatoniky iba na ploche od G. V priestore od F Schulhoff používa aj prechodný melo-
dický tón »e« vytvárajúci pocit smernosti k F. 

Malý »a« diel môžeme rozdeliť na dve štvortaktia, pričom druhé je variáciou prvého. Diel je 
ukončený vystúpením melódie až na tón »e« s korunou a apostrofom, čo umocňuje charakter 
otázky s následnou odpoveďou v podobe postupne klesajúceho melodického motívu zdvojeného 
v oktáve bez sprievodu. 

Malý diel »b« je vzhľadom k rovnakej rytmike veľmi podobný dielu »a«. Celý sa pohybuje 
v pentatonike od F obohacovanej o tón »e« v melódii. V sprievode Schulhoff kombinuje väčšie 
skoky a viac využíva aj krokové postupy. Pravá ruka zasa prináša úplne iný melodický postup, 
ktorý je oproti dielu »a« kontrastný v premenlivosti smerovania melódie a neobsahuje toľko 

21 Výrazom »dirty tones« sú obvykle označované prechodné melodické chromatické tóny, ktoré sa 
do klá vesovej hudby prenášali z hry raného jazzu na nástrojoch, ktoré umožňovali glissandové precho-
dy medzitónmi. Dirty Tones, in: Universal-Lexikon, http://universal_lexikon.deacademic.com/229004/
Dirty_Tones.

Tab. 3:
Forma II. časti

Notový príklad 7:
Začiatok hlavnej témy, 
anhemitonický rad od 
G a od F (od 3. taktu)

Notový príklad 8:
Záver dielu »a«
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zastavení na dlhších rytmických hodnotách. Takisto aj tento diel môžeme rozdeliť na dve 
štvortaktia – tému a jej variáciu. Schulhoff tu však využíva opakovanie aj v rámci štvortaktia. 
Efektným prvkom podčiarkujúcim inšpiráciu jazzom je klesajúce glissando, ktoré štvortaktia 
prepája. 

Diel »A« uzatvára už spomínaný melodický postup v oktávach, zastaví sa na tóne »g« 
a vôbec prvýkrát v tejto časti zaznie akord terciovej stavby (takt č. 20). K zadržanému »g« sa 
pridá súzvuk f-c-a-e rozložený v širokej sadzbe, ktorý sa celotónovým protipohybom rozvedie 
do zdvojeného g-d. Aj keď nemôžeme hovoriť o kadencii, smerovanie do G dur, v ktorej tiež 
nastupuje kontrastný diel »B«, je počuteľné.

Stredný diel »B« pôsobí kontrastne ku krajným dielom predovšetkým vo faktúre. Z prie-
zračnej homofónie tu Schulhoff technikou jednoduchého kontrapunktu (máme tým na mysli 
voľné vedenie hlasov bez použitia imitácie či permutácie) prechádza do komplikovanej prevažne 
štvorhlasej polyfónie, z ktorej sa miestami vyvinú až päťzvuky. Kontrast je počuteľný takisto 
v harmónii a melodike. Pentatonika sa zmenila na rozšírenú tonalitu s výrazne prechromati-
zovanými súzvukmi a melodickými líniami. Predstavuje proporčne vyváženú malú trojdielnu 
formu s reprízou so štvortaktovou stavbou. Podobne ako v »A« diele, aj tu Schulhoff pracuje 
s princípom opakovania začiatočných taktov štvortaktí v rámci malých dielov, čím zabezpečuje 
poslucháčovi jednotu v inak komplikovanej štruktúre. Dá sa predpokladať, že pri kompozícii 
tohto dielu Schulhoff ako výborný klavírny improvizátor v modernistickom štýle osvojujúci 
si rané formy jazzu postupoval vo vedení hlasov empiricky a nie konštruktívne. V polyfónnej 
trojhlasej až štvorhlasej faktúre jasne zneje počiatočná melódia v sopráne, ku ktorej prikom-
ponovával sprievodné hlasy. 

Prvé štvortaktie je harmonicky otvorené a smeruje k opätovnému nástupu pôvodnej témy 
»c« dielu. Druhé štvortaktie končí v A dur. Okrem východiskového G dur je to v tomto diele 
vôbec prvý ničím nezahustený kvintakord. Keďže sa objaví dvakrát za sebou, i keď na ľahkej 
dobe a predchádza mu mimotonálna subdominanta k subdominante (G ku D), môžeme v danej 
komplikovanej štruktúre toto miesto značiť ako centralizáciu A dur.

V danom takte (č. 28) nastupuje hlavná melodická línia dielu »d«, ktorá má takisto ten-
denciu potvrdiť A dur. To sa však neudeje, nakoľko je na ťažkej dobe zrušená kvintakordom 
g mol. Autor aj v tomto diele pokračuje v polyfónnej faktúre a harmonickej nejednoznačnosti 
založenej na prechromatizovaní melodických línií, zahustených akordických štruktúrach a ešte 
náročnejšej rytmickej koordinácii hlasov. Zatiaľ čo v diele »c« využíval predovšetkým pravidelné 
rytmické postupy a príležitostne synkopický rytmus, v diele »d« kombinuje všetky typy rytmic-
kých modelov, ktoré doposiaľ v cykle pitoresiek predstavil – bodkovaný, synkopický, pravidelný, 

Notový príklad 9:
Preklenutie štvortaktí 
s glissandom

Notový príklad 10:
Preklenutie dielov »A« 
a »B«

Notový príklad 11:
Záver »c« dielu, 
centralizácia A dur 
a melodické predtaktie 
k dielu »d«
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komplementárny a ich vzájomné kombinácie vo viachlasej štruktúre. Štvortaktia dielu »d« sú 
prepojené známym oktávovým kadenčným postupom z I. časti (takty č. 32-33). V závere »d« 
dielu môžeme hovoriť o jasnej harmonickej kadencii do tóniny G dur, v ktorej nastupuje opa-
kovanie dielu »c« (takt č. 36). Opakovanie je presné, samozrejme až na záver, ktorý zmoduluje 
do G dur. Návrat dielu »A« uvádza formulkou v bodkovanom rytme v base. 

Schulhoff na záver časti pripomína »A« diel len v skrátenej verzii. Zaradil za sebou prvé 
štvortaktie dielu »a« a diel »a1«, pričom uzatvárajúci motív predĺžil o jeden takt. 

Zhrnutie analýzy II. časti
Podobne ako v I. časti je sporný charakter foxtrotu, tak v II. časti môžeme polemizovať o cha-
raktere ragtime. V celej časti sa kvôli ťažkopádnemu sprievodu (v »A« dieloch) a komplikovanej 
štruktúre (v »B« diele) vytratila takmer všetka tanečnosť. Rytmika rovnako nezodpovedá štýlu 
ragtime. Chýbajú tu typické synkopické melódie a aj pochodový, resp. priznávkový sprievod. Ak 
by sa klavirista napriek uvedenému pokúšal o nabudenie tanečného charakteru typického pre 
ragtime, nebolo by to možné kvôli interpretačne náročne hrateľnému sprievodu v »A« dieloch 
a komplikovanej, v rýchlejšom tempe len ťažko hrateľnej faktúre v »B« diele. Preto táto časť 
v rámci cyklu z tohto hľadiska predstavuje skôr oddychový moment.

Jednoduchosť a prehľadnosť štruktúry v »A« dieloch Schulhoff vykompenzoval zložitosťou 
štruktúry »B« dielu. Naplno tu odhaľuje svoje kontrapunktické myslenie. Časť predstavuje syn-
tézu na viacerých úrovniach. V prvom rade ide o syntézu štýlovú, uplatnením rytmických 
jazzových inšpirácií do modernistického kompozičného jazyka charakteristického rozšírenou 
tonalitou, výraznou chromatizáciou melódie a harmonických spojov. Po stránke harmonickej 
a melodickej však dochádza k viacnásobnej synkréze, v ktorej sa spája ázijská bezpoltónová 
pentatonika s kompozičným myslením európskej moderny a americkým jazzom. Vo faktúre 
predviedol, že myšlienky dokáže spracovať ako v homofónnej, tak aj v značne komplikovanej 
polyfónnej faktúre slúžiacej klasickému formotvornému mysleniu na princípe opakovania, 
kontrastu a variácie. O funkčnej harmónii v tejto časti môžeme až na pár momentov hovoriť 
len v hypotetickej rovine. Napriek zjavne empirickému (improvizačnému) prístupu skladateľa 
v strednom diele a obsedantnému nadšeniu z pentatonického motívu ide z hľadiska tematiky 
a celkovej kompozície o jednu z najzaujímavejších častí celého cyklu a Schulhoffovej tvorby 
vôbec. 

III. časť: »In futurum«. Zeitmaß – zeitlos (Tempo – bez tempa)
Pomenovanie tejto časti je vzhľadom k tomu, čo sa udialo v hudobnom myslení v polovici 
20. storočia, priam transcendentálne. Akoby Schulhoff predpovedal, že John Cage jedného dňa 
vytvorí 4´33´´ ticha pre akýkoľvek nástroj, a preto nazval centrálnu časť cyklu »V budúc-
nosti«. Pochopiteľne, ide o dve rozdielne filozofie. Napriek tomu, že v prípade Schulhoffovho 
»In futurum« ide o dadaistický žartovný výstrelok, vypracoval ho starostlivo so všetkými 
náležitosťami notopisu. Pri pohľade na part interpreta okrem toho, že sa v ňom nachádza len 
množstvo pomlčiek, zarazí výmena kľúčov, pričom basový je umiestnený v osnove pre pravú 
ruku a husľový pre ľavú, čo je prvým žartovným prvkom diela. Ďalším vtipným výstrelkom 

Notový príklad 12:
Preklenutie dielov 

»B« a »A«

Notový príklad 13:
Predĺžený záver 

II. časti
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je metrické označenie – pre pravú ruku trojpätinové a pre ľavú sedemdesatinové metrum. Po 
celý čas a v oboch osnovách však Schulhoff v použitých rytmických hodnotách pomlčiek veľmi 
precízne dodržiava štvorštvrťové metrum. Nachádzame tu pomlčky všetkých rytmických hod-
nôt od celej po štyriašesťdesiatinovú v mnohých, vizuálne kreatívnych konšteláciách. Okrem 
toho sa tu objavujú aj nepravidelné rytmické útvary ako trioly a kvintoly. Kompozícia začína 
predtaktím s predpisom »tutto il canzone con espressione e sentimento ad libitum, sempre, sin 
al fine!«, čo by sme mohli voľne preložiť ako »všetko spevne s výrazom a citom podľa ľubovôle, 
stále až do konca«. Vzhľadom k obsahu diela v prípade tohto charakterového predpisu ide sku-
točne o nonsens. Ďalšou pozoruhodnou súčasťou sú apostrofy (tie Schulhoff v tvorbe používa 
na označenie nádychu, prípadne krátkeho zotrvania) a interpunkčné znamienka ako otáznik 
a výkričníky. Takisto tu využíva koruny, ktoré v treťom riadku zapísal riadne aj prevrátene, čo 
zrejme prináleží akémusi výtvarnému elementu prítomnému v tejto skladbe a podčiarkuje aj 
vizuálny zámer skladateľa. Umocňuje ho tiež veľkými notami v polových hodnotách, do kto-
rých vkreslil tváre so smutným a veselým výrazom. V prvom prípade je to v oboch osnovách 
tón »h«, no pre pravú s veselým výrazom a pre ľavú so smutným a v závere je to v oboch 
osnovách »d1«, no tentokrát s veselým výrazom v oboch notách. Nožičky pri notách pre pravú 

Notový príklad 14:
III. časť cyklu
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ruku sú zapísané správne, no pre ľavú ruku sú opačne, čo načrtáva otázku, či skutočne ide 
o noty, a mali by byť teda interpretované. Zaujímavá je celková dramaturgická štruktúra. 
V úvode dochádza k opakovaniu medzi 1.-2. a 5.-6. taktom. Podľa otáznika môžeme usúdiť, že 
nastolil otázku, na ktorú odpovedá stupňujúcim sa výkričníkom, až kým nespočinie na tóne 
»h«. Nasleduje úsek končiaci apostrofom, ďalšia otázka a odpoveď v podobe tridsiatich dvoch 
dvaatridsatinových pomlčiek, štyroch výkričníkov a generálnej pauzy. Interpunkčné znamienka 
a tváre v notách naznačujú výrazový rozmer kompozície. Záver vizuálne pôsobí spomaľujúcim 
dojmom a smeruje k usmiatym tváram.

Zhrnutie analýzy III. časti
Schulhoff cyklus komponoval v čase, kedy sa prvýkrát stretol nielen s jazzom, ale aj dadaiz-
mom. Oboma štýlmi bol natoľko inšpirovaný, že sa rozhodol ich spojiť v cykle. Centrálna časť 
tohto cyklu je prvou a jednou z mála dadaistických kompozícií z pera českého skladateľa. Da-
daizmu vo svojej tvorbe zasvätil významné miesto, pričom vždy ide o svedomito vypracované 
diela so všetkými náležitosťami notového zápisu (ďalšími dadaizmom ovplyvnenými skladbami 
sú napr. Sonata erotica, Symfonia Germanica, Bassnachtigall, Die Wolkenpumpe). Cieľom tejto 
kompozície bolo zrejme vniesť do cyklu vtip, iróniu a vizuálny rozmer. Ťažko hovoriť o tom, 
ako by sa malo toto dielo interpretovať. Klaviristi buď napodobňujú hru na klavíri bez vydania 
zvuku, alebo predvádzajú pantomimické scény. Otázkou tiež zostáva, či ide skutočne celý čas 
o ticho, alebo náznaky nôt s tvárami by sa predsa len mali hrať. Vzhľadom k prepracovanému 
a rytmicky náročnému zápisu pomlčiek v rámci štvorštvrťového metra by možno bolo vhodné 
toto dielo aj zadirigovať, prípadne zahrať na tzv. nemom klavíri podľa presného rytmického 
zápisu. O tejto kompozícii môžeme hovoriť ako o jednom z najreprezentatívnejších diel hudob-
ného dadaizmu a taktiež ako o predzvesti indeterminizmu a grafickej hudby staršej o viac než 
tridsať rokov. Táto kompozícia svedčí o mimoriadnom skladateľovom rozhľade, nadčasovom 
umeleckom uvažovaní a schopnosti vytrhnúť sa z tradície a normatívnych hraníc.

IV. časť: Zeitmaß »One-Step«
Ako sme už spomenuli, éra ragtime podnietila vznik mnohých novodobých typov tancov a jed-
ným z nich bol aj one-step. Premenlivo a s výrazným využitím variačnej techniky v súlade s po-
pisom tohto tanca pôsobí aj obsah analyzovanej IV. časti. Vzhľadom k množstvu chromatických 
postupov v komplikovanej rytmike a rýchlom tempe ide v zmysle interpretácie o technicky 
najnáročnejšiu časť cyklu. Schulhoff tu striedavo používa homofónnu a polyfónnu faktúru. Až 
na pár taktov sa poslucháč môže počas skladby strácať vo veľmi hustej štruktúre. Z hľadiska 
formy ide opäť o tradičnú zloženú piesňovú formu ABA, pričom repríza je skrátená:22

A B A1-skrátený
a b a1 spojka c d c a2

16 16 8 4 16 24 16 16
E dur → A – ?22 – E – A dur ? ? → E – d mol → A – ? → C E dur → A

Hlavná téma je veľmi výrazná, typická odrazom z kvinty »E-H« a tromi tritónmi. Basová 
línia naznačuje, že časť začína v tonálnom priestore E dur alebo e mol. E dur je zreteľný až 
v 3. takte. Schulhoff v tejto časti vo všeobecnosti pracuje s kontrastom rozšírenej a tradičnej 
tonality. Jasná harmónia po chromatických peripetiách na poslucháča môže pôsobiť ako pre-
svetľujúci element. 

V priebehu prvej 8-taktovej vety sa autor chromatizmami z E dur dostane až do tonálneho 
priestoru Es dur. Opakovanie témy, podobne ako tomu bolo v I. časti, uvádza v oktáve strojený 
dominantný tón (takt č. 8).

22 Otáznikom označujeme harmonicky nejasnú, alebo tonálne rozšírenú plochu s prevládajúcou chro-
matikou a rozvodmi do septakordov, v rámci ktorej nie je možné jednoznačne určiť tóninu.

Tab. 4:
Forma IV. časti 1

Notový príklad 15:
Hlavná téma typická 
tritónovým motívom 
a vyjasnením harmó-

nie v treťom takte
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Schulhoff doposiaľ v tanečných častiach zachováva princíp jednoty nielen prostredníctvom 
ABA formy, ale aj v rámci malých dielov rovnakými začiatkami štvortaktových viet. Druhé 
vety sú vždy variáciou prvých. Rovnako je to aj v tejto časti. Zaujímavým momentom v druhej 
vete je protipohyb v terciách v tonálnom priestore B dur. Malý diel »a« sa však uzavrie do 
tonálneho priestoru A, pričom ide len o zdvojené oktávy vo vzťahu dominantného a tonického 
základného tónu.

Malý diel »b« v takte č. 17 pokračuje nezávisle od ukončenia predchádzajúceho dielu. Je 
značne prechromatizovaný, v úvode má klesajúcu melodickú postupnosť. Aj tu skladateľ použil 
zdvojený jednohlas v oktáve ako odľahčujúci prvok v komplikovanej štruktúre podobne ako 
v I. a II. časti (takt č. 20). 

Schulhoff aj v tejto časti potvrdil, že v cykle pracuje so stúpaním a klesaním melodických 
postupov kompenzačným spôsobom – stúpanie takmer vždy vyváži klesaním a opačne. Diel 
»b« pôsobí neukončene kvintakordom G dur (takt č. 32) a vzápätí naň bez prípravy nadväzuje 
skrátená varírovaná repríza dielu »a«. 

Variácia spočíva v kumulácii úvodného motívu. Schulhoff ho uvedie dvakrát za sebou, pri-
čom druhýkrát v inej harmónii a rytme. Tému ďalej varíruje v rámci novej harmónie. 

Zaujímavý moment prichádza po akordickom ukončení dielu »A« v takte č. 40. Začína tu 
kvázi rozbiehanie dielu »B«. Dvakrát je zopakovaný ten istý motív, ktorý sa až na tretí krát 
rozvinie do celej témy. Zo stavebného hľadiska môžeme štyri takty medzi dielmi »A« a »B« 
označiť za spojovací úsek. 

Téma dielu »c« je charakteristická ragtime rytmom v melódii, ktorá zo začiatku nápadne 
pripomína tému zo skladby The Entertainer Scotta Joplina. Ragtime ako hlavný zdroj tanca one-
step je potvrdený ďalším štvortaktím (takt č. 59-62), kde je synkopický rytmus sprevádzaný 
priznávkovým rytmom (typickým pre ragtime). 

Diel »c« je vystavaný z dvoch 8-taktových viet, ktoré podobne ako v ostatných častiach 
majú rovnaký začiatok. Druhá veta takisto ako aj v iných častiach tohto cyklu končí zdvojeným 
jednohlasom v oktáve a úsečnými kadenčnými skokmi do E (takty č. 59-60).

Notový príklad 16:
Porovnanie uvádzajú-
cich oktávových motí-
vov v I. a IV. časti

Notový príklad 17:
Protipohyb v terciách 
a zdvojené oktávy 
vo vzťahu D-T

Notový príklad 18:
Kontrastná téma »A« 
dielu a motív so zdvo-
jenou jednohlasou 
melódiou

Notový príklad 19:
Akordické ukončenie 
dielu »A«, spojovací 
úsek a nástup 
dielu »B«
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Kontrastný diel »d« začína v d mol a vnáša do časti upokojujúci charakter. Ležérnejšie 
pôsobí nielen kvôli východiskovej tónine, ale aj celkovému harmonickému zjemneniu a spre-
hľadneniu štruktúry. Schulhoff tu nevyužíva chromatiku tak expresívne a aj štruktúra je oveľa 
prehľadnejšia. Počuteľná je tu komunikácia medzi hlasmi a komplementárny rytmus, ktorý sa 
v cykle objavuje len zriedka. 

Tento diel má až 24 taktov, pričom ho vnútorne môžeme rozdeliť na osemtaktia. Aj tu 
Schulhoff naďalej využíva techniku opakovania tém, no intenzívnejšie pracuje s gradáciou. 
Návrat témy pripravuje stupňujúcou melódiou ešte v rámci predchádzajúceho taktu. Opäť sa tu 
stretávame s uvedením témy od iného, vyššieho stupňa. Takto hudba graduje až do taktu č. 77, 
z ktorého proces postupne klesá. Na vrchole zaznie dominantný septakord D, no nerozvedie 
sa. Harmónia je ďalej chromatikou decentralizovaná. V závere dielu, tak ako doposiaľ, využil 
v oktáve zdvojený jednohlas a kadenčný oktávový skok (takty č. 83-84). 

Diel »c« je presnou reprízou až na záverečný postup melódie zdvojenej v oktáve, ktorý za-
čína od tónu »b« a končí kadenčným oktávovým skokom z G na C. 

Podobne ako v II. časti, aj tu Schulhoff uvádza len skrátenú reprízu dielu »A«. Je však za-
ujímavý kombináciou materiálu »a« a »a1« dielu. Prvé osemtaktie reprízy reprezentuje prvé 
osemtaktie expozície. Nasledujúce šestaktie reprezentuje diel »a1«, no posledné dva takty opäť 
diel »a«. Harmonicky je časť uzatvorená kadenčným oktávovým skokom do A. 

Zhrnutie analýzy IV. časti
Táto časť má napriek charakterovému označeniu krokovo jednoduchého tanca »one-step« veľ-
mi komplikovanú štruktúru. Vzhľadom k obsahu a charakteru sa dá hovoriť o scherze cyklu. 
Nasvedčujú tomu expresívne krajné diely a lyrický diel »d«, ktorý stojí výrazne samostatne 
uprostred kompozície a z okolitých dielov sa vymyká nielen náladou, ale aj faktúrou a rytmi-
kou. Celá časť sa pohybuje v rozšírenej tonalite (harmónii a melódii) založenej na množstve 
chromatických tónov. O tonálnom centre môžeme hovoriť len v prípade začiatkov tém alebo 
momentov, kde sa objaví durový kvintakord, a aj to len v hypotetickej rovine, nakoľko nie je 
možné určiť, o akú tóninu vôbec ide a akú má daný akord v skutočnosti funkciu. Po harmonic-
kej stránke ide o najkomplikovanejšiu časť. Namiesto akordickej tu prevláda skôr intervalová 
harmónia. Po rytmickej stránke Schulhoff využíva najmä synkopický rytmus, ktorý v strednom 
diele doplnil aj pochodovým sprievodom, čím pripomenul, že základom tanca one-step je rag-
time. Formovo sa od predchádzajúcich tanečných častí neodlišuje, no doposiaľ je najrozsiahlej-
šou časťou cyklu.

V. časť: Zeitmaß »Maxixe«
Záver cyklu skladateľ venoval tancu s názvom »maxixe«. Vymyká sa z výberu ragtime a se-
veroamerických jazzových tancov, ktoré Schulhoff do cyklu zvolil, nakoľko ide o tzv. brazílske 
tango.23 Pri tejto časti preto môžeme hovoriť o viacnásobnej synkréze. 

23 Je to temperamentný tanec rozoznateľný od ostatných latinsko-amerických tancov na základe 
typického rýchleho prenášania váhy z nohy na nohu s pokrčenými kolenami a výrazne pohyblivou pan-
vou. V krokových pasážach je veľmi premenlivý a slobodný. Typickým prvkom je viacnásobná rotácia. 
GuaRino, Lindsay: Jazz Dance, Gainesville: University Press of Florida, 2015, s. 24-32.

Notový príklad 20:
Motív so zdvojenou 

jednohlasou melódiou 
a oktávami ukončujúci 

diel »c« a téma dielu 
»d« s komunikáciou 

hlasov a komple-
mentárnym rytmom 

v druhom riadku
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Časť je v trojdielnej piesňovej forme, pričom stredný diel náladou a rytmom pripomína 
habaneru – tanec, ktorý výrazne vplýval na sformovanie maxixe.24 Po konštrukčnej stránke je 
táto časť najzaujímavejšia z celého cyklu. Autor do centra pozornosti postavil dva a pol tak-
tový motív v tónine a mol, charakteristický basovou polohou, príznačným rytmom, zvlneným 
melodickým postupom zdvojeným v kvintách, pričom prvá je zmenšená a jeho viacnásobným 
opakovaním (prvé uvedenie motívu je v taktoch č. 4-5). Týmto motívom alebo jeho variáciou 
sú prekladané jednotlivé tematické úseky. Pripravuje a ukončuje diel »A«, preto poslucháčovi 
utkvie v pamäti najintenzívnejšie. Keďže sa v kompozícii vyskytuje veľa krát, môžeme hovoriť 
o kombinácii piesňovej formy s princípmi ronda. Oproti predchádzajúcim tanečným častiam 
je táto stavebne (podľa taktového členenia aj obsahu) veľmi nepravidelná. Schulhoff akoby za 
sebou len radil rôznorodé témy, často v nepravidelnom taktovom členení. Pri rozložení veľkých 
dielov na menšie narážame na niekoľko problémov, ako nepárny počet taktov v jednotlivých 
tematických úsekoch, množstvo tematických nápadov striedajúcich sa na malej ploche, mo-
tivicko-tematické odvodzovanie a varírovanie tém, ktoré komplikujú identifikáciu začiatku, 
ukončenia a označenie nového dielu. 

Formovo by sme mohli časť popísať nasledovne:

A B A1 – skrátený
i a b a1 c c1 d c1 a1 k
3 9 20 19 8 12 4 9 14 2
? a mol ? a mol ? ? ? ? a mol A

Hneď v introdukcii sa stretávame s motivicko-tematickým prepojením na ostatné časti 
cyklu, čo zabezpečuje jeho jednotu. Prvý takt introdukcie začína klesajúcim postupom melódie 
zdvojenej v oktávach s príznačným synkopickým rytmom na prvých dobách. Tento prvok sme 
mali možnosť počuť vo všetkých ostatných tanečných častiach v ukončujúcich motívoch. 

Nasleduje charakteristický motív, ktorý má nielen introdukčnú, ale aj spojovaciu a ukonču-
júcu funkciu počas celej časti. 

Časť začína v a mol, napriek znejasneniu množstvom chromatických tónov a mimotonál-
nych akordov. Táto tónina je následne potvrdená aj pri nástupe dielu »a«.

Téma dielu »a« začína kvázi rozohraním ešte v predchádzajúcom takte. Je založená akordic-
ky, melódia je v harmónii miestami úplne stratená. Jej výraznou zložkou je aj rytmus a frázo-
vanie. Trioly vnášajú do témy brazílsky temperament. 

Téma sa zastaví na akorde As dur v 9. takte a prudkým triolovým postupom a náznakom 
spojenia dominanty a toniky je nasmerovaná späť na charakteristický motív. 

24 GuaRino, Jazz Dance ( pozn. 23), s. 24.

Tab. 5:
Forma V. časti

Notový príklad 21:
Introdukcia V. časti

Notový príklad 22:
Charakteristický  
motív

Notový príklad 23:
Nástup hlavnej témy
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Rozsiahly diel »b« môžno rozčleniť na niekoľko tematicky samostatných úsekov. V prvom 
z nich (takty č. 12-16) sa opäť Schulhoff predviedol ako vynikajúci polyfónny skladateľ. Téma 
je výrazne prechromatizovaná, no v závere sa vykryštalizuje dominantný kvintakord E dur 
(takt č. 16). 

Nasledujúci modálny (frygická stupnica od tónu »e«) tematický úsek (takty č. 17-20) je 
založený na postupoch v paralelných kvartsextakordoch a oproti predchádzajúcim tematickým 
úsekom má tanečnejší charakter. 

V nasledujúcom tematickom úseku (takty č. 21-24) sa striedajú dva charaktery – pokojný 
a burleskný. Motív spojenia kvartsextakordov Es a D strieda motív začínajúci paralelnými 
terciami (pohyb v terciách pripomína charakteristický motív). Zaujímavým prvkom je nadvä-
zujúci motív v spodnej osnove, ktorý začína skupinkou, čo práve téme spolu s prechádzajúcim 
synkopickým motívom v diskante dodáva charakter burlesky. Takýto postup sa v cykle doposiaľ 
neobjavil, rovnako ako aj paralelné kvartsextakordy v predchádzajúcej téme, na variácii ktorej 
je postavený ďalší úsek skladby (takty č. 25- 28). Z kvartsextakordov tu Schulhoff ponechal len 
vrchné tercie a spodné hlasy rozhýbal. Zmeny sú aj v melódii a rytme. V melódii sa objavujú 
štvrťové hodnoty, zatiaľ čo v pôvodnej téme boli osminové. V tomto úseku môžeme hovoriť 
o bitonalite, nakoľko spodná vrstva sa pohybuje v priestore C dur a vrchná v D dur.

K burlesknému charakteru sa Schulhoff opäť dostáva v nasledujúcom tematickom úseku 
(takty č. 29-32), ktorý je založený na paralelných kvartovo-kvintových akordoch. Spomínaný 
charakter úseku dodáva trojčiarková až štvorčiarková poloha a protichodné odpovede skupiniek 
k tónom »d1« a »g4«. Úsek je v tonálnom priestore As dur. 

Malý diel »b« a »a1« skladateľ preklenul prostredníctvom charakteristického motívu, ktorý 
je harmonicky aj melodicky varírovaný. Začína na ploche Cis dur, z ktorej chromaticky modu-
luje do východiskovej a mol. Návrat dielu »a« je oproti pôvodnému rozšírený o štyri takty a je 
jeho variáciou v rámci sprievodu. Diel je opäť ukončený charakteristickým motívom, z ktorého 
sa však dva takty pred nástupom »B« dielu vykryštalizuje ostinátny sprievod melódie počas 
celého kontrastného dielu. Ten podlieha len harmonickým zmenám.

Notový príklad 24:
Koniec hlavnej témy 

a opakovanie charak-
teristického motívu

Notový príklad 25:
Téma v paralelných 
kvartsextakordoch

Notový príklad 26:
Varírovaná kvart-

sextakordová téma 
v bitonalite

Notový príklad 27:
Záver dielu »A« 

a anticipácia sprie-
vodu v diele »B«
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Diel »B« je charakteristický pokojnou, až nokturnovou atmosférou, rytmicky pripomínajú-
cou habaneru. Dominantná melódia je rytmicky rôznorodá a preferuje sekundové postupy. 
Začína dlhými hodnotami a postupne sa rozhýbava. Diel začína v a mol, čomu nasvedčuje 
melodický tón vo vrchnej vrstve. V nasledujúcom takte sa však práve na úrovni melódie zmení 
tónorod. 

Pomerne rozsiahly diel »B« (od taktu č. 52) je zaujímavý z hľadiska výstavby a práce skla-
dateľa s variačnou technikou a harmóniou. Štvortaktové predvetie je na tónorodom nestabilnej 
ploche od A, so znejúcou zvýšenou (lydickou) kvartou v melódii a štvortaktové závetie je ešte 
komplikovanejšie, nakoľko fundamentálny sprievod zostáva na ploche A (s posledným tónom 
»dis«), synkopický sprievod sa posúva na G (nie je možné identifikovať tónorod) a melódia 
je v prvej polovici v tonálnom priestore E dur, takže v tomto momente môžeme hovoriť až 
o náznakoch polytonality. 

Od taktu č. 60 dochádza k opakovaniu témy, avšak v rytmickej a melodickej variácii a so 
závetím, ktoré je rozšírené z pôvodnej jednej na dve frázy. Obe motivicky vychádzajú z pôvod-
ného závetia, no Schulhoff intenzívne varíruje melódiu a s ňou i harmonickú synkopickú výplň 
nad ostinátne sa opakujúcim sprievodom. Miestami tu opäť môžeme pozorovať bitonalitu či 
náznaky polytonality.

Ďalšie štvortaktie (takty č. 72-75) vnáša do dielu »B« jemný kontrast v melódii i harmónii. 
Poslucháč to však zaregistruje kvôli ostinátne sa opakujúcemu sprievodu len ťažko. Zaujímavá 
je zmena tóniny v synkopickom sprievode a melódii. Všetko nasvedčuje tomu, že sú v c mol. 
Ten je však neustále narúšaný ostinátnym sprievodom, ktorý je po celý diel »B« nemenný 
v tonálnom priestore prirodzenej a mol so zvýšenou kvartou ako chromatickým melodickým 
tónom.

Diel »B« je ukončený predvetím v nezmenenej podobe a bitonálnym závetím, ktoré je pre-
dĺžené o jeden takt so stúpajúcou melódiou zdvojenou v oktávach v staccate ako otázky (takty 
č. 76-84). Nečakanou odpoveďou je nástup charakteristického motívu, ktorý uvedie rovnako 
ako v expozícii hlavnú tému, resp. jej variáciu. Celá časť končí dvojtaktovou kódou po general 
pauze na taktovej čiare. Je zložená z paralelných tercií a oktáv v protipohybe a predstavuje 
výraznú bodku nielen za danou časťou, ale celým cyklom.

Zhrnutie analýzy V. časti
Ide o tematicky najbohatšiu a najpremenlivejšiu časť cyklu. K ostatným častiam pôsobí kon-
trastne už samotným výberom tanca, ktorý sa vymyká zo suity severoamerických jazzových 
tancov. Vynikajúcou syntézou rôznorodých elementov však aj tu autor zachováva totožnosť 
s cyklom. Po prvýkrát v rámci cyklu sa tu stretávame s bitonálnym harmonickým myslením, 
pričom dochádza nielen ku kombinácii rôznych tónin, ale aj tónorodov. Po formovej stránke 
ide o trojdielnu piesňovú formu, no z hľadiska percepčnej analýzy môžeme hovoriť o kombi-
nácii s rondovým princípom. Rondový formový princíp zabezpečuje charakteristický basový 
motív. Sprevádza poslucháča počas celej časti ako introdukčný, spojovací či ukončujúci úsek. 
Napriek tomu, že neobsahuje nosný melodický materiál, je rytmicky, farebne a konštrukčne 
tak výrazný, že má tendenciu na poslucháča pôsobiť ako najdôležitejší element kompozície. 
Schulhoff v tejto časti potvrdil, že je nielen vynikajúcim a originálnym skladateľom častí, ale 
predovšetkým cyklu. V záverečnej časti je zrejmé prepojenie na ostatné tanečné časti, vďaka 
čomu docielil cyklickú kompaktnosť. 

Notový príklad 28:
Hlavná téma dielu »B« 
s charakterom haba-
nery a náznakmi poly-
tonality na začiatku 
druhého riadku
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ZÁVER
Cyklus Fünf Pittoresken napriek svojmu nie príliš vysokému opusu vykazuje známky majstrov-
skej kompozície. Z pôvodného zámeru skomponovať jazzovú tanečnú suitu pre klavír sa vyvinul 
cyklus tak jedinečný, originálny a prepracovaný, že ho môžeme označiť za jediný svojho dru-
hu. Má kumulatívny charakter smerom k finálnej časti. Každá ďalšia časť je komplikovanejšia 
a náročnejšie identifikovateľná z hľadiska štruktúry, obsahu, harmónie, kompozičného jazyka 
i formy (viď. tabuľky formovej štruktúry jednotlivých častí). Od pomerne jednoduchej štylizá-
cie jazzového tanca Schulhoff plynule prechádza k individualizovanej umeleckej výpovedi. Aj 
napriek dadaistickej časti v centre cyklu možno na základe niekoľkých atribútov hovoriť o kom-
binácii princípov novodobej tanečnej suity a starého sonátového cyklu. Prvým je smerovanie 
hudobného procesu k finálnej časti, a to predovšetkým po obsahovej stránke. Ďalším typickým 
znakom sonátového cyklu prevzatým od starých klasicistických majstrov a významným jedno-
tiacim činiteľom cyklu je motivicko-tematické prepojenie častí na viacerých úrovniach. V prvom 
rade je to v oktávach zdvojený jednohlasý postup v záveroch malých dielov a v druhom rade 
záverová formulka – skok oktáv z dominanty na toniku. Spoločným znakom všetkých taneč-
ných častí je aj striktné členenie na dvojtaktia a ich spájanie, mimoriadna spôsobilosť autora 
varírovať témy a prepájať improvizačné s kompozičným umením. Mnohé postupy evokujú 
motivicko-tematické prepojenia nielen vo vnútri jednotlivých častí, ale aj medzi nimi navzájom. 
K sonátovému cyklu možno dielo prirovnávať aj na základe charakterového a tempového uspo-
riadania častí. Krajné časti tohto diela zodpovedajú rýchlemu tempu krajných častí sonátového 
cyklu. Na druhom mieste tu stojí najpomalšia časť a na treťom (s vynechaním dadaistickej 
časti) časť, ktorá formou i obsahom pripomína scherzo. Cyklus je preto okrem prehliadky 
moderných tancov a kompozičných štýlov začiatku 20. storočia aj dôkazom Schulhoffovho 
výnimočného zmyslu pre formu, jej vývoj a inováciu. 

Po obsahovej stránke sme v cykle Fünf Pittoresken Op. 31 svedkami viacúrovňovej štýlovej 
synkrézy a syntézy prvkov príznačných pre ten ktorý hudobný štýl. V cykle okrem ťažiskového 
kompozičného jazyka európskej hudobnej moderny a dadaizmu nájdeme inšpiráciu ragtime ako 
kľúčovým východiskom jazzu, severoamerickými novodobými tancami, brazílskym tangom, 
ázijskou anhemitonickou pentatonikou, nemeckou tradíciou kontrapunktu či dokonca kubán-
skou habanerou. Z hľadiska harmonicko-melodického a metro-rytmického myslenia je v diele 
zjavný vplyv hudby francúzskej hudobnej moderny. A to ako v podobe osvojenia a využitia 
tonality, resp. rozšírenej tonality, modality, bitonality až polytonality, tonálnej a tónorodovej 
nejasnosti a viacznačnosti, kvartovo-kvintových akordov a septakordov rozvádzajúcich sa do 
ďalších septakordov, tak aj pestrého výberu rytmických modelov, ktoré účinne, ale aj technicky 
mimoriadne náročne kombinuje ako v horizontálnej, tak aj vertikálnej rovine. Komplikované 
polyfónne pasáže nasvedčujú zase Schulhoffovmu blízkemu vzťahu k nemeckej tradícii, z ktorej 
vzišiel.

Napriek tomu, že je toto dielo stále nedostatočne reflektované a interpretované, môžeme ho 
zaradiť medzi obsahovo i formovo prelomové diela 20. storočia. Polyštýlovosť a multikultúrne 
inšpiračné zdroje v kombinácii s mimoriadnou invenciou, majstrovským vypracovaním a inová-
ciou formy sa snúbili v jedinečnom cykle, ktorý sa však práve preto stal ťažko hrateľným aj pre 
súčasného klavírneho interpreta. Pre jeho interpretáciu je nevyhnutné disponovať jazzovým 
cítením, no komplikovanosť štruktúry vyžaduje aj mimoriadny intelektuálny a konštruktívny 
vhľad.
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