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Příloha č. 1 

Charakteristika tónin 

Robert Schumann17 

Mluvilo se pro a proti; pravda je jako vždy uprostřed. Dá se zrovna tak málo tvrdit, že musí být 

ten nebo onen cit, má-li být jistě vyjádřen, podán v hudbě v té či oné tónině (např. kdybychom 

teoreticky nařídili, že pravá zloba žádá cis moll apod.), jako se dá přisvědčit Zelterovi, když 

myslí, že se dá vyjádřit v kterékoli tónině cokoliv. Už v minulém století začali s analýzou; byl 

to zvláště básník Ch. D. Schubart, který viděl v tóninách vyjádřeny určité charaktery. Ačkoliv 

je v jeho charakteristice mnoho jemně poetického, přehlédla především úplně hlavní rysy 

charakterové různosti v měkké a tvrdé tónině a potom spojila příliš mnoho malicherně 

specializujících přívlastků, což by bylo velmi dobré, kdyby to bylo správné. Tak e moll je 

pro něho bíle oblečené děvče s růžovou stužkou za ňadry; v g moll nachází nespokojenost, 

nevolnost, potýkání s nešťastným plánem, mrzuté hryzání udidla. Srovnejte si však Mozartovu 

symfonii g moll, tuhle řecky se vznášející Grácii, nebo Moschelesův koncert g moll a uvidíte! 

– Že se ovšem převedením původní tóniny nějaké kompozice do jiné tóniny dosahuje odlišného 

účinu a že z toho vyplývá rozmanitý ráz tónin, je jisté. Hrajme např. „Valčík touhy“ v A dur 

nebo „Sbor panen“ v H dur! Nová tónina dostane cosi, co je proti našemu citu, protože se má 

udržet normální nálada, jež vytvářela ona díla, jakoby v cizím okruhu. Proces, jímž skladatel 

volí tu či onu tóninu, aby vyjádřil své city, je nevysvětlitelný jako tvorba ducha vůbec, který 

dává s myšlenkou zároveň formu, nádobu, jež ji v sobě bezpečně uzavírá. Skladatel tedy 

vystihuje (bezprostředně) to pravé jako malíř svoje barvy (aniž příliš přemýšlí). Kdyby se však 

opravdu v různých epochách vytvořily určité stereotypní rysy tónin, museli bychom mistrovská 

díla v jedné tónině, hodnocená jako klasická, spojit do skupin a srovnat náladu, která v nich 

převládá; na to zde není místo. Rozdíl mezi dur a moll musíme připustit předem. Dur je princip 

činný, mužský, moll trpný, ženský. Jednodušší city mají jednodušší tóniny; složité se pohybují 

raději v cizích tóninách, které ucho řidčeji zaslechne. Nejlépe by proto bylo ukázat stoupání a 

klesání v spojeném kvintovém kruhu v sebe uzavřeném. Tzv. tritonus, střed mezi oktávami, 

tedy fis, zdá se nejvyšší bod, vrchol, odkud potom v tóninách s b zase klesá k prostému C.

 
17 SCHUMANN, Robert. O hudbě a hudebnících, s. 126. 



 

 



 

 


