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ABSTRACT:
The paper deals with the problem of effective and aesthetic exploitation of sounds, jangle, music and silence in 
making an atmosphere of stress and fear in horror movies. The authors analyze the frequency spectrum of sounds 
and complexity of musical motif in selected samples from two movies, which represent the minimalist and maxi-
malist approach in answering the research problem. Beside of that, the authors deal with relationship of audio and 
visual aspects of the movies explored. First part of the research is inspired by hypothesis of psychoacoustics dea-
ling with physical characteristics of an unpleasant sound that causes intensive physiological reaction of a human 
organism. The authors assume that sound with these characteristics could be one of the reasons of an emotional 
reaction a viewer experiences when watching a horror movie. Next area on which this research is focused is the 
use of noises. According to psychoacoustics, noise affects the perception of other sounds, thus it is able to aid 
building of an atmosphere and tension in the movie. In the third part, the authors compare the complexity and 
variations of musical motifs of both of the movies. Motifs with lack of a structure and rigid repetitiveness can be 
boring for a viewer, which may be very counterproductive in terms of examined fi lm genre. In the fi nal part of this 
research, the authors deal with the relationship of audio and visual aspects of movies explored.
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1 !pecifi cká úloha hudby a zvuku vo fi lmovom 
 "ánri horor. Ako ozvu#i$ tajomno?
 Filmov% "áner horor prekra#uje typické rozdelenie audiálnej #asti fi lmu na dialógy, ruchy a hudbu1. 
Okrem toho, "e ticho - prostriedok umocnenia dojmu kontrastom - v &om má nezastupite'nú funkciu, sú jednotlivé 
menované elementy doplnené o (al)í, pre fi lm mo"no jedine#n% prvok. T%m je pomyseln% „medzistupe&“ medzi 
ruchom a hudbou, ktor% má dotvori$ vnem nie#oho tajomného, neidentifi kovate'ného, ale predov)etk%m desivého. 

1 Rozdelenie fi lmovej hudby na vnútroobrazovú a mimoobrazovú ponechávame stranou, z h'adiska práce ho pova"ujeme za bezpred-
metné, hoci bezpochyby by sa uplatnilo pri niektor%ch spôsoboch skúmania fi lmov z tohto "ánru.
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vlastnú hudbu za vyu"itia gitary, basgitary a in%ch nástrojov. V posledn%ch rokoch na svoju tvorbu aktívne vyu"íva 
hudobn% softvér Ableton Live.

Tomá) FARKA! – Lenka !URINOVÁ

FENOMENOLÓGIA 
zvuku a hudby v horore
PHENOMENOLOGY OF SOUND AND MUSIC 

IN HORROR MOVIES



32 Teoretické !túdie Communication Today

 Vkusne a efektívne ozvu#i$ #asto abstraktné alebo nevysvetlite'né (#i do#asne nevysvetlené) zdroje divá-
kovho strachu si vy"aduje ve'kú mieru talentu a pravdepodobne aj primerané znalosti z psychoakustiky. Odkazy 
na no#né mory, zúfalstvo, des a v neposlednom rade brutalitu #i amok si vy"adujú viac ako len be"né kli)é. Sú to 
toti" v%lu#ne individuálne zále"itosti. Horor stojí a padá na strachu, na na)om najvnútornej)om intímnom strachu 
(zo smrti?), ktor% len v%nimo#ne zdie'ame s vonkaj)ím svetom. Úlohou zvukára #i skladate'a je potom vytvori$ 
komunika#né kanály, ktor%mi je mo"né sa o tak%to v%sostne osamel% pocit podeli$. 

Obraz #i zvuk? To je otázka...
 Francúzsky profesor a skladate' experimentálnej hudby Michel Chion rozli)uje „empatickú“ a takzvanú 
„an-empatickú“ hudbu.2 Empatická hudba pod'a neho participuje na obraze a scéne #i dokonca obsahuje v sebe 
„nádych scény“, jej rytmus, frázovanie a strih. Má v sebe zabudované kultúrne kódy pre javy ako smútok, )$astie, 
pohyb at(. Na rozdiel od nej an-empatická hudba v sebe akoby neniesla emócie a s fi lmov%m médiom sa vyspo-
riadala len ako s #isto mechanick%m premietaním obrazov, akoby nerefl ektovala ni# viac, ne" problém obrazovej 
kontinuity. Podobne Earle Hagen rozli)uje „zdrojovú“ a „#istú“, resp. dramatickú hudbu.3 Tam, kde zdrojová 
hudba odkazuje na diegetickú hudbu, dramatická hudba odkazuje na hudbu komponovanú. Hoci je ve'a rôznych 
termínov na kategorizovanie audio-vizuálnych vz$ahov, na ich základn%ch defi ni#n%ch konotátoch sa autori zvy#aj-
ne zhodujú. V horore je vzájomná empatia oboch zlo"iek fi lmu zásadná. Hudba a zvuk v &om mô"u len afektovane 
prerozpráva$ príbeh obrazu alebo mô"u ve'mi citlivo dopoveda$ v)etko, #o sám obraz poveda$ nemohol. 
 Nane)$astie sa v tomto "ánri ve'mi #asto prejavuje tendencia k istej forme abstraktného mickey-mousin-
gu.4 Skúsenému a erudovanému divákovi v takom prípade ozvu#enie tragikomicky pripomína staré disneyovské 
rozprávky. Ak hudba #i zvuk priamo a takpovediac doslovne reaguje na vizuálnu rovinu fi lmu, vzniká zvukové 
kli)é,5 ktoré divákovi neponecháva dostatok priestoru pre zapojenie vy))ích nervov%ch funkcií. Samoú#eln%m 
cie'om hudobného a zvukového kli)é je intenzifi kova$ #i vyvola$ primárnu (a primitívnu) fyziologickú reakciu. 
Jedin%m aktívnym #inom diváka je potom rozhodnutie, #i si toto nabudenie bude interpretova$ ako hnus alebo 
ako zdesenie. Istou formou hororového kli)é sú aj tzv. „'aka#ky“, ve'mi ostré a intenzívne zv%)enia hlasitosti 
(v ur#it%ch )pecifi ck%ch scénach),6 ktoré nutne spôsobí pre'aknutie diváka. 
 Problém dominancie zvuku #i obrazu v horore je diskutabilnou otázkou. Filmová veda sa #oraz #astej)ie 
stáva ter#om kritiky za to, "e hudobná a zvuková zlo"ka fi lmu je oproti obrazovej zanedbávaná #i dokonca ignoro-
vaná. Pri "ánri horor je v)ak na mieste predpoklad, "e zvuková a hudobná zlo"ka má minimálne takú istú dôle"itos$ 
ako samotn% obraz. Stanovi$ defi nitívne kritéria, v(aka ktor%m bude mo"né jednozna#ne rozhodnú$, ktorá zlo"ka 
pri vytváraní dojmu strachu dominuje - to je náro#ná úloha. Je v)ak pravdepodobné, "e ve'kej #asti fi lmov%ch diel 
spadajúcich do kategórie horor ch%ba len zmena ozvu#enia k tomu, aby sa stali paródiami. 

Horor a kvílivé zvuky d"ungle 
 Ak sa autor audiálnej stránky hororu z vy))ie uveden%ch dôvodov nechce dosta$ do pozície, v ktorej je odkázan% 
na zvukové kli)é, nutne sa ocitá pred otázkou, ako bez neho vytvori$ dostato#ne emocionálne nabitú atmosféru. Na)$astie 
"áner horor je unikátny t%m, "e na ploche jeho v%razov%ch prostriedkov sa dá pohybova$ relatívne slobodne. Existujú v)ak 
isté zákonitosti pri vzbudzovaní strachu hudbou, ktoré sú pravdepodobne rezultátom biologického nastavenia organizmu 
#loveka. *as$ hudobn%ch teoretikov sa domnieva, "e tieto zákonitosti mo"no nájs$ práve v%skumom fi lmov zo "ánru horor. 

2 CHION, M.: Audio – Vision. Sound On Screen. New York : Columbia University Press, 1990, s. 8 - 9
3 HAGEN, E.: Scoring for Films. A Complete Text. New York : Criterion Music Corp, 1971, s. 90
4 Termín „Mickey-mousing“ ozna#uje fi lmovú hudbu, ktorá a" príli) napodob&uje v)etko to, #o sa deje na obraze. Vznikol v skor)ej 
ére animovan%ch fi lmov Walta Disneyho, kedy hudba doslova kopírovala pohyby postáv, ich konanie a dej.
5 Tejto problematike sa venuje napríklad DICKINSON, K.: Off Key. When Film and Music Won´t Work Together. New York : 
Oxford university Press, 2008
6 Samozrejme ve'mi zále"í na kombinácii zvuku a obrazu a na tom, ako sa autori s „'aka#kou“ vyhrajú. Tento v podstate )tylistick% 
prvok k hororu neodmyslite'ne patrí, dá sa poveda$, "e je sú#as$ou defi nície tohto "ánru.

 Daniel Blumstein poukazuje na súvislosti medzi frekvenciami zvukov vyu"ívan%ch v horore a popla)n%m 
)krekom ohrozen%ch cicavcov.7 Na University of California v Los Angeles pod jeho vedením prebehol v%skum, 
ktor% sa sústredil na fi lmovú hudbu, )peciálne efekty a v%kriky. Jedn%m zo záverov tohto v%skumu bolo (okrem iné-
ho) tvrdenie, "e existuje podobnos$ medzi rozpätím vysok%ch a nízkych tónov v hororoch a zvukmi, ktoré zvieratá 
produkujú v situáciách, kedy sú vystavené strachu alebo útoku predátora. To nazna#uje, "e zvuky, ktoré odkazujú 
na dávnu minulos$ #loveka, na jeho "ivot ako predátormi ohrozeného druhu, majú potenciál vzbudzova$ strach. 
 Aj Neil Lerner tvrdí, "e zvuky v horore nás svojou disonanciou, ne#akan%mi v%strelmi v hlasitosti alebo 
repetitívnos$ou ovplyv&ujú na najzákladnej)ích úrovniach vnímania, vyvolávajúc v nás reakcie a in)tinkty, ktoré 
máme zakódované tisícky rokov.8 Lerner vo svojich )túdiách )tudentom pú)$al hudbu z rôznych fi lmov alebo se-
riálov a nechával ich túto hudbu interpretova$ bez toho, aby poznali jej pôvodné spojenie s originálnym dielom. 
Napriek tomu )tudenti (pod'a jeho názoru) odhadli celkom presne, #o má daná hudba vyjadri$.9 
 Na základe uvedeného sa mo"no domnieva$, "e niektoré parametre zvuk predisponujú na to, aby vyvolával 
ur#ité jednoduché pocity, ktoré majú pravdepodobne charakter refl exívneho nabudenia organizmu. Nako'ko sa 
toto nabudenie interpretuje ako strach, je pravdepodobne zále"itos$ kontextu a to aj napriek tomu, "e Lernerovi 
)tudenti správne ur#ili emócie, ktoré v nich mala hudba vyvoláva$. Hudba #i melódia je predsa len komplexnej)ia 
zále"itos$ ako zvuk a mo"no pri nej predpoklada$, "e na jej interpretáciu existujú minimálne ur#ité kultúrne vzorce. 

2 Vzbudzovanie strachu. Potenciál aplikovanej 
 psychoakustiky
 Pri dobrom horore má #loveku beha$ mráz po chrbte alebo aspo& naskakova$ husia ko"a. Ak chceme h'ada$ 
recept na strach, mo"no by bolo u"ito#né bli")ie sa pozrie$ na zvuky, ktoré spôsobujú práve takéto reakcie. Paradox-
ne zvuk, z ktorého #loveku nabiehajú zimomriavky, izolovane strach nevzbudzuje. Napriek tomu, "e mnoh%m 'u(om 
sta#í len predstava trenia polystyrénu #i )krípania vidli#ky o tanier na to, aby im vlasy stáli dupkom, nezvyknú tieto 
svoje pocity ozna#ova$ ako strach. Sú pre nich len nepríjemné. Tak%m je napríklad aj zvuk zubnej v+ta#ky. Av)ak 
v kombinácii s predstavou zubára sa tento nepríjemn% pocit mô"e na strach zmeni$. Samozrejme nielen zvuky, ale aj 
hudba má v horore ambíciu „stra)i$“. Zimomriavky z hudby naskakujú v momentoch, ke( sa v kompozícii vyskytne 
nie#o ne#akané.10 A ke("e zimomriavky sú jedn%m zo základn%ch cie'ov tohto fi lmového "ánru, je pri tvorbe desiacej 
kompozície (#i zvuku) potrebné refl ektova$ niektoré z psychologick%ch zákonitostí vnímania hudby. 

Frekvencia zvuku ako potenciálny faktor pri vzbu-
dzovaní napätia a strachu
 *lovek má najvy))iu schopnos$ diskriminova$ zvuky v rozpätí frekvencií typick%ch pre re#. Zvuk s frek-
venciou pribli"ne od 2 KHz do 4 KHz11 v 'udskom uchu rezonuje tak, "e sa jeho percipovaná hlasitos$ oproti 
skuto#nej zvy)uje a" o 30 decibelov.12 Expozícia hlasnému zvuku s tak%mito charakteristikami je pre zvukov% orgán 
potenciálne nebezpe#ná. Práve to mô"e by$ pod'a McDermotta jednou z prí#in, pre#o zna#ná #as$ #loveku ve'mi 
nepríjemn%ch zvukov spadá do tohto frekven#ného rozpätia.13 Pôvodne sa predpokladalo, "e pre vznik nepríjem-

7 Zhrnutie Blumsteinov%ch v%skumov podáva DERBYSHIRE, D.: Ever wondered why the music in horror fi lms scares us?
8 Pod'a SYME, J.: Horrors! Music Professor Studies Why – and How – Music Makes Us Scream.
9 LERNER, N.: Music in Horror Film. Listening to Fear. New York : Routledge, 2010, s. 150
10 McDERMOTT, J. H.: Auditory Preferences and Aesthetics: Music, Voices, and Everyday Sounds, Center for Neural Science, New 
Yourk University, USA 2011, s. 248. ,alej len: McDERMOTT, J. H.: Auditory Preferences and Aesthetics
11 Autori sa pri ur#ovaní tohto rozpätia rôznia, -ehler napríklad tvrdí, "e je to rozpätie 2 400 – 5 500 Hz
12 HENOCH, M. A., et al: Ear canal resonance as a risk factor in music-induced hearing loss. Medical Problems of Performing 
Artists, 1999, 14, 103–106. Citované pod'a: [McDermott,2011, s. 230]
13 McDERMOTT, J. H.: Auditory Preferences and Aesthetics, s. 230
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ného pocitu zo zvuku sú nevyhnutné vysoké frekvencie. Halpern zo zvukového záznamu nechtov )kriabucich po 
tabuli odstránil v)etky zvukové komponenty spadajúce mimo interval 3 - 8 KHz. Aj takto redukovan% zvuk zostal 
pre ú#astníkov v%skumu nepríjemn%.14 Nov)ie v%skumy podávajú presnej)iu charakteristiku frekven#ného rozpätia 
nepríjemného zvuku. Pod'a nich, zvuky s najnegatívnej)ím hodnotením boli najintenzívnej)ie v rozpätí frekvencií 
2400 – 5500 Hz, pri#om ich #asová modulácia bola na úrovni 8 Hz.15 Zvuky, ktoré participanti v%skumu umiestnili 
na koniec rebrí#ka nepríjemnosti sa vyzna#ovali posunom do ni")ích frekvencií a vy))ej #asovej modulácie. 
 Otázka #i dané zvuky vpl%vajú na #loveka negatívne len v dôsledku svojich fyzikálnych charakteristík, zostáva 
v)ak stále otvorená. Autori pôvodn%ch )túdií sa pri vysvet'ovaní tohto javu podobne ako Lerner a Blumstein domnie-
vajú, "e zvuk je nepríjemn% preto, "e aktivuje in)tinktívne vzorce. Spektrogramy niektor%ch skúman%ch zvukov pripo-
mínajú popla)né volanie makakov16 a je mo"né, "e majú niektoré charakteristiky spolo#né so zvukov%m prejavom pre-
dátorov.17 Iní autori uprednost&ujú vysvetlenie, "e pocity, ktoré sa vplyvom nepríjemn%ch zvukov aktivujú, vypl%vajú 
skôr z kontextu situácie, v ktorej sa zvuky objavia. -ehler zistil, "e nepríjemnos$ zvuku variuje v závislosti od toho, #i 
jedinci vedia z #oho pochádza.18 Zvuk nechtov )kriabucich po tabuli je teda nepríjemnej)í, ak zárove& s ním ú#astníci 
v%skumu vidia obrázok nechtov na tabuli. Pokia' je zvuk prezentovan% napríklad ako sú#as$ hudobnej kompozície, 
preká"a skúman%m osobám menej. Podobne zvuk zubnej v+ta#ky je menej nepríjemn% bez obrázku zubára.19

 V pôvodnom Halpernovom v%skume sa pribli"ne v strede stupnice autormi skúman%ch nepríjemn%ch zvu-
kov nachádza biely )um.20 Niektoré druhy opíc na& údajne reagujú podobne ako na popla)né volanie. .udia tento 
zvuk zvy#ajne pova"ujú za nepríjemn%, ak v)ak majú mo"nos$ prisúdi$ jeho pôvod prírodnému zdroju (napríklad 
vodopádu), nevnímajú ho negatívne.21 Existujú hypotézy, "e expozícia bielemu )umu zhor)uje kognitívny v%kon 
'udí s normálnou úrov&ou pozornosti a naopak zlep)uje v%kon 'udí s problémovou pozornos$ou.22 Ich autori 
tvrdia, "e biely )um prostredníctvom stochastickej rezonancie zlep)uje detekciu zvukov%ch signálov.23 V be"nej 
praxi sa v)ak hudba komponovaná z bieleho )umu vyu"íva skôr na maskovanie ruchov na pracovisku #i na terapiu 
insomnie.24 Biely )um teda má potenciál ovplyv&ova$ vnímanie in%ch zvukov a v "ánri horor by sa mohol vyu"íva$ 
ako doplnkov% komponent pri budovaní napätej atmosféry.

Potenciálny vplyv komplexnosti hudobného 
motívu na gradovanie napätia
 Zatia' #o pri zvuku sme hovorili o jeho príjemnosti alebo nepríjemnosti, v prípade hudby zva"ujeme pre-
dov)etk%m jej estetickú stránku. Zdá sa, "e estetické hodnotenie hudby závisí od vroden%ch a kultúrne podmiene-
n%ch faktorov. Pod'a niektor%ch v%skumov, harmonická hudba ist%m spôsobom odkazuje na vokalizáciu cicavcov, 
prezentujúcich svoje zdravie a atraktivitu.25 Individuálne estetické preferencie vo sfére hudby v)ak závisia aj od 
toho, v akej kultúre #lovek vyrastal. Pravidlá pre to, #o znie dobre (#i skôr ideálne) sú v *íne iné ako v Amerike.26 
Nakoniec je hodnotenie hudby závislé na individuálnych faktoroch, ako napríklad hudobné vzdelanie. 

14 HALPERN, D. L., et al: Psychoacoustic fo a chilling sound. In: Perception & Psychophysics. 1986, s. 79
15 KUMAR, S. et kol.: Mapping unpleasantness of sounds to their auditory representation. In: Journal of Acoustical Society of 
America. 2008, s. 3814
16 GREEN, S.: Communication by a graded vocal system in Japanese monkeys, 1975. Citované pod'a: [Halpern, 1986].
17 HALPERN, D. L., et al: Psychoacoustic fo a chilling sound. In: Perception & Psychophysics. 1986, s. 80
18 -EHLER, M., REUTER, CH.: Psychoacoustics of chalkboard squeaking. 2011 Autori na meranie nepríjemnosti zvuku vyu"ili 
ko"no-galvanickú reakciu, tep a krvn% tlak .
19 COX, T. J.: The effect of visual stimuli on the horribleness of awful sounds, 2008. Citované pod'a: [McDermott,2011, s. 230]
20 HALPERN, D. L., et al: Psychoacoustic fo a chilling sound. In: Perception & Psychophysics. 1986, s. 78. Na prvom zoznamu 
nepríjemn%ch zvukov je )krípanie nechtov o tabu'u, na druhom trenie polystyrénu.
21 ABE, K., et al: The effects of visual information on the impression of environmental sounds. Inter-Noise, 1999. Citované pod'a: 
[McDermott,2011, s.230]
22 SODERLUND, G. BW., et al: The Effects of Background White Noise on Memory Performance in Inattentive School Children. 
2010, s. 7. Tento jav podlieha zákonu obrátenej U krivky a mô"e by$ dôvodom, pre#o horor pri$ahuje len ist% typ diváka.
23 Tam"e, s. 2
24 LOPEZ, H. H. et al: Evidence Based Complementary Intervention for Insomnia 2002, s.1
25 BRUCKERT, L., et al.: Vocal attractiveness increases by averaging. 2010. Citované pod'a: [McDermott,2010]
26 McDERMOTT, J. H.: Auditory Preferences and Aesthetics, s. 241

 Existujú v)ak aj v)eobecnej)ie zákonitosti. Vo vnímaní komplexnosti melódie vo vz$ahu k tomu, ako sa 
subjektom pá#i, platí závislos$ tzv. krivky obrátené27ho U. Málo komplexná hudba pod'a McDermotta pôsobí 
rigidne a subjekty nudí, naopak pri ve'mi prekomplikovanej hudbe majú normálni jedinci problém rozozna$ 
)truktúru a tóny pova"ujú za chaoticky a náhodne usporiadané, teda hudba sa im nepá#i.28 Okrem toho jednodu-
ché melódie vplyvom opakovanej expozície strácajú na prí$a"livosti, zatia' #o komplikovanej)ie práve naopak.29 
Posluchá#i sú zárove& ve'mi citliví na rozdiel medzi pocitmi, ktoré v nich hudba vzbudzuje a pocitmi, ktoré sa 
sna"í vzbudi$.30 
 Istá disharmónia v hororovej hudbe by teda mohla by$ základom pre udr"iavanie diváka v napätí. V priebe-
hu hororového fi lmu sa základná hudobná téma zvy#ajne opakuje aj nieko'kokrát. Narastajúca komplexnos$ hu-
dobného motívu v priebehu fi lmu by mala bráni$ habituácii, ku ktorej u diváka prirodzene dochádza pod vplyvom 
opakovanej expozície. 
 

3 Anal%za fi lmov Krvavé stopy 
 a Príbeh dvoch sestier
 Ako príklady, prostredníctvom ktor%ch chceme skúma$ na#rtnuté problémy, sme vybrali dva fi lmy. Prv%m 
je horor americkej produkcie Krvavé stopy31 (Shallow ground, 2004, USA, ré"ia Sheldon Wilson, hudba Steve 
London). Druh%m analyzovan%m fi lmom je kórejsk% horor Príbeh dvoch sestier32 (Janghwa, Hongryeon, 2003, 
Ju"ná Kórea, ré"ia Kim Ji-woon, hudba Lee Byung-woo). Oba fi lmy vznikli pribli"ne v rovnakom #ase, no sú na 
opa#n%ch koncoch pomyselnej stupnice od zvukového extrémizmu k minimalizmu. Práve preto ich pova"ujeme 
za vhodné modelové prípady. Predpokladáme, "e v(aka t%mto ideálnym typom diametrálne odli)ného prístupu 
k spracovaniu audiálnej stránky fi lmu, získame adekvátny preh'ad o problémoch práce so zvukom v horore, ktor% 
mô"e by$ základom pre (al)ie, detailnej)ie )túdium problematiky. 

 Otázky, ktor%ch zodpovedanie si )túdia kladie za cie' sú nasledovné: 
a. Dominujú frekvencie od 2400 do 5500 $a"iskov%m zvukom v oboch fi lmoch?
b. Vyu"ívajú autori zvuku v $a"iskov%ch zvukoch biely )um?
c. Prepracúvajú autori dominantn% hudobn% motív v priebehu fi lmu?
d. Aké sú základné charakteristiky vz$ahu zvukovej a obrazovej zlo"ky t%chto fi lmov?

 Z uvedeného je zrejmé, "e práca je pilotnou )túdiou, ktorá je zameraná na predbe"né mapovanie prob-
lematiky a zo znenia v)etk%ch )tyroch otázok sa dá usúdi$, "e práca je síce v%skumná, ale nie je vedecká v strikt-
nom slova zmysle. Pri rie)ení takto formulovan%ch problémov sme uplatnili hodnotov% postoj, ak u" pre ni# iné, 
tak preto, "e bolo treba defi nova$, #o je to „$a"iskov% zvuk“ a hlavne vybra$ ho. Okrem toho, skúmané fi lmy mô-
"eme zaradi$ nielen do objektívnych kategórii zvukov% extrémizmus vs. zvukov% minimalizmus, ale aj do viac 
subjektívnych kategórií dobre spracovan% vs. zle spracovan% horor. Z h'adiska formulovania budúcich hypotéz 
o efektívnom ozvu#ení hororu sú zaujímavé práve tieto subjektívne kategórie. 

27 Tam"e, s. 242
28 Vo vnímaní hudby existujú individuálne rozdiely. Skúsen% aktívny hudobník po#úva hudbu inak ako hudobne nevzdelan% konzu-
ment v%lu#ne popovej hudby. Autori hovoria o subjektívne poci$ovanej komplexnosti hudby.
29 McDERMOTT, J. H.: Auditory Preferences and Aesthetics, s. 244
30 SCHUBERT, E.: The infl uence of emotion, locus of emotion and familiarity upon preference in music. 2007. Citované pod'a: 
[McDermott,2011, s. 245]
31 Film sa odohráva v malej americkej dedine uprostred lesov, v ktorej sa objaví záhadn%, nem%, krvou pokryt% mu" s no"om v ruke. 
Od tohto momentu sa dejová línia rozvíja cez sériu nevysvetlite'n%ch nehôd a záhadn%ch vrá"d, a" po závere#né rozuzlenie príbehu, v ktorom 
sa uká"e, "e primárne podozriv% „krvav% mu"“ nie je páchate'om ale obe$ou. Dominantn%m v%razov%m prostriedkom fi lmu je te#úca (#i skôr 
h%buca sa) krv, prostredníctvom ktorej záhadn% mu" komunikuje s okolím.
32 Dej fi lmu tvoria halucinácie psychicky chorého diev#a$a, ktoré sa nevie vyrovna$ s tragickou smr$ou matky a sestry, #o divák zistí 
a" na konci fi lmu.
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 Ku skúman%m fi lmom pristupujeme troma spôsobmi. Prv%m, takmer exaktn%m prístupom sa sna"íme zis-
ti$ #i sa (v súlade s kapitolou 2.1) v k'ú#ov%ch zvukoch fi lmov dajú nájs$ frekven#né charakteristiky nepríjemného 
zvuku, tak ako je v teórii defi novan%. Druh%m, „dojmologick%m“ prístupom porovnávame aspekty komplexnosti 
hudobnej témy v oboch fi lmoch (v súlade s kapitolou 2.2) a následne komparatívnou metódou esteticko-kritickej 
anal%zy posudzujeme oba fi lmy z h'adiska zosúladenia audiálnej a vizuálnej zlo"ky. 

Anal%za zvukov a )umov 
 V tejto #asti v%skumu sme sa zamerali na rie)enie otázok: #i zvuky, ktoré v skúman%ch fi lmoch pova"ujeme 
za nosné dosahujú maximálnu intenzitu pri frekvenciách 2 400 – 5 500 Hz (pod'a 2.1)33 a #i autori vo fi lmoch 
vyu"ili biely )um. Dopl&ujúcou otázkou, ktorú sme rie)ili bolo preverenie toho, #i niektoré zvuky vo v%skumoch 
ozna#ované za nepríjemné naozaj sp/&ajú predpokladané charakteristiky. 

Frekvencie $a"iskov%ch zvukov 
 Pre ka"d% z fi lmov sme vybrali )tyri zvuky, ktoré pova"ujeme za $a"iskové, teda reprezentujúce dan% fi lm. 
Ka"d% zo zvukov spadá do jednej z nasledujúcich )tyroch kategórií:

a. zvuk, ktor% sa pou"íva pri „'aka#ke“ – zvuk, ktor% má za cie' vyvola$ náhle z'aknutie sa diváka,
b. zvuk, ktorá sa systematicky uplat&uje vo fi lme – zvuk, ktor% je charakteristick% pre vä#)inu scén, ktor%ch 

cie'om je vzbudi$ napätie, 
c. zvuk z najdesivej)ej scény – zvuk prisúden% vrcholovej scéne, 
d. ilustratívny zvuk – zvuk, ktor% sa vo fi lme objavuje v spojitosti s konkrétnym objektom strachu. 

 Pre ka"d% vybran% zvuk sme vytvorili spektrogram a analyzovali ho. Vzh'adom na to, "e skúmané zvuky 
vyu"ívajú rôzne rozpätie frekven#ného spektra a trvajú od pár sekúnd po nieko'ko desiatok sekúnd, nie v"dy 
sa nám pre ne podarilo vytvori$ propor#ne rovnak% (a teda vizuálne porovnate'n%) spektrogram, #o sme zvá"ili 
pri interpretácii v%sledkov. V deskripcii ka"dého zvuku je uveden% #asov% údaj, ktor% ozna#uje za#iatok daného 
zvuku vo fi lme. 

Zvuk pou"it% pri „'aka#ke“
 V „'aka#ke“ fi lmu Krvavé stopy (spektrogram: obr. 1, #as: 0:09:05) )krípajúce slá#ikové nástroje náhle 
prechádzajú do abstraktného a dominantného zvuku s v%raznou hlasitos$ou. Slá#iky sú najv%raznej)ie okolo frek-
vencií 1 000 – 2 000 Hz, av)ak „'akací“ abstraktn% dominantn% zvuk sa rozkladá od nízkych (100 Hz) a" po 
stredne vysoké (do 8 000 Hz) frekvencie, pri#om je podporen% v%raznej)ími slá#ikmi. Ke( tento zvuk doznieva, 
slá#iky (alej pokra#ujú. Medzi 2 000 Hz a 6 000 Hz si mô"eme v)imnú$ )tyri oblasti silnej)ej intenzity zvuku.
34Pribli"ne do frekvencie 3 000 Hz je )um pozadia takmer homogénny. 

33 Pôvodn% Halpernov rozsah frekvencií od 2 – 8 KHz upravil -EHLER na 2,5 – 5,4 KHz, pri#om ako podstatnú charakteristiku 
pridal temporálnu moduláciu. V na)ej )túdii sledujeme zú"en% rozsah frekvencií, ale odhliadame od temporálnej modulácie.
34 Termín „intenzita“ pou"ívame v súlade s anglickou terminológiou v práci prezentovan%ch psychoakustick%ch hypotéz.

 Scéna, pri ktorej spod skrine náhle „vyletí“ ruka "eny je jednou z „'aka#iek“ v Príbehu dvoch sestier 
(spektrogram: obr. 2, #as: 1:03:05). Pod'a spektrogramu sa dominantn% zvuk rozprestiera od nízkych frekvencií 
a" po 15 000 Hz, najv%raznej)í je v)ak do cca 4 000 Hz. V okolí 1 400 Hz a 2 500 Hz je podporen% ostr%m 
v%razn%m zvukom. Po jeho r%chlom odznení po#u$ viac-menej u" iba ni")í tón, klesajúci od cca 1 000 Hz dole 
(najv%raznej)í pri 300 Hz).
 Uká"ka z fi lmu Príbeh dvoch sestier vyu"íva )ir)ie frekven#né spektrum (0 – 15 KHz) oproti uká"ke z fi l-
mu Krvavé Stopy (0 - 8 KHz). V Príbehu dvoch sestier nachádzame dva a v Krvav%ch Stopách tri intenzívne zvuky 
medzi stanoven%mi frekvenciami. Zvuk v Krvav%ch stopách je viac za)umen%.

Obr. 1 Krvavé stopy: „!aka"ka“

 

Obr. 2 Príbeh dvoch sestier: „!aka"ka“

Zvuk uplat&ovan% systematicky 
 Tento zvuk (spektrogram obr. 3, #as: 1:03:30) je vo fi lme Krvavé stopy systematicky uplat&ovan% v scé-
nach, ktor%ch ambíciou je navodi$ atmosféru napätia a strachu. Jeho základom je kakofónia slá#ikov%ch nástrojov, 
v ktorej tóny vibrujú, )krípu a oscilujú. Zo spektrogramu je zrejmé, "e zvukovú bázu tvorí homogénny zvuk do 
1000 Hz, tvoren% akoby prírodn%m )umom lesa a svr#kov (dej fi lmu sa odohráva v lese), ktor% je podporovan% 
dominantn%mi kopírujúcimi sa zvukmi na frekvenciách cca 2700 Hz a 5500 Hz. 
 ,al)í spektrogram zachytáva charakteristickú #rtu zvukovej zlo"ky fi lmu Príbeh dvoch sestier (spektro-
gram obr. 4, #as: 0:24:00). Atmosféra strachu a napätia sa tu vytvára extrémne nízkymi tónmi, ktoré sa rozkladajú 
v rozmedzí frekvencií 50 – 700 Hz. Najv%raznej)ou zlo"kou sú pravidelné oscilujúce tóny okolo 50 – 100 Hz, 
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ktoré sú len málo po#ute'né. V rozmedzí cca 300 Hz – 700 Hz sa tiahne melódia, ktorá viac (ako #oko'vek iné) 
pripomína slab%, tajomn% vietor v jaskyni. Zvlá)tnos$ou je takmer podprahov%, akoby vzdialen% zvuk, pravdepo-
dobne )krekot s ozvenou (cca 200 Hz). 
 V tomto prípade Príbeh dvoch sestier nevyu"íva predpokladané frekvencie vôbec, zvuk v Krvav%ch sto-
pách sp/&a parametre (2-krát), #o sa dá o#akáva$ vzh'adom na vyu"ívané nástroje. 

Obr. 3 Krvavé stopy: zvuk uplat#ovan$ systematicky

Obr. 4 Príbeh dvoch sestier: zvuk uplat#ovan$ systematicky

Zvuk najdesivej)ej scény
 Zvuk (spektrogram obr.5, #as: 1:24:58) v tejto uká"ke z Krvav%ch stôp sa dá pova"ova$ za jeden z najde-
sivej)ích a zárove& najhlasnej)ích v danom fi lme. Je pou"it% v zlomovej scéne fi lmu. Ozvu#enie vyu"íva naj)ir)ie 
spektrum zvukov v rámci fi lmu. Opä$ by sme mohli uva"ova$ aspo& o #iasto#nom za)umení zvuku, dominantné 
sú v)ak v%razné slá#ikové nástroje, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od t%ch najni")ích frekvencií a" po cca 5 000 
Hz a zvuky defi nované ako „gore“. Medzi 5 000 Hz a" 10 000 Hz sa uplat&ujú menej v%razné amorfné „)epoty“. 
Hlasitos$ou najv%raznej)ie bodavé, krátko trvajúce zvuky zasahujú a" do frekvencií okolo 17 000 Hz a sú spojené 
s v%razn%mi obrazov%mi prestrihmi. 
 Jednozna#ne jedna z najstra)idelnej)ích a najdesivej)ích scén vo fi lme Príbeh dvoch sestier je tá, ke( 
hlavná hrdinka vo svojej izbe spozoruje plaziacu sa "enu, ktorá sa striedavo ve'mi pomaly a zárove& v ostr%ch 
prestrihoch blí"i a" k jej tvári (spektrogram obr.6, #as: 0:35:40). Atmosféra je budovaná kombináciou v%razn%ch 
prvkov zvukovej zlo"ky. Spo#iatku dominuje dunenie, ktoré je prer%vané jemn%m v+zganím podlahy a sprevádza-

né v%razn%m, ostr%m zvukom rozlo"en%m na takmer celom spektre. Akonáhle sa "ena dostane na poste', dostáva 
sa na rad postupne gradujúci neidentifi kovate'n% zvuk, pripomínajúci bzukot muchy, prípadne ve'mi zdeformo-
vané a zefektované v+zganie, ktor% je najintenzívnej)í v okolí 1 000 Hz, av)ak ktor% pomocou modulácie jeho 
frekven#ného zafarbenia osciluje v rozmedzí + - 500 Hz (tento sa mô"e dosiahnu$ napríklad pomocou takzvaného 
autofi ltra, ktor% sa dá vyu"i$ v hudbe na vytváranie rôznych hudobn%ch efektov). Od istej chvíle za#nú na konkrét-
nych miestach vo frekven#nom spektre rezonova$ skreslené lineárne zvuky (v%razné sú v okolí 900 Hz, 2 500 Hz, 
4 200 Hz a 5 600 Hz), ktoré sa postupne tie" zintenzív&ujú a gradujú scénu a" do momentu, kedy sa hlava "eny 
defi nitívne priblí"i k tvári hlavnej hrdinky, #o spôsobí ostré preru)enie vä#)iny zvukov.
 Obidva fi lmy pri ozvu#ovaní najdesivej)ej scény pracujú so zmenami hlasitosti. Obidva vyu"ívajú ve'mi podobn% 
rozsah frekvencií (Krvavé stopy do 17 KHz, Príbeh dvoch sestier do 15 KHz). Horná hranica vyu"itého frekven#ného 
spektra v Krvav%ch stopách stúpa do maxima a potom klesá, v Príbehu dvoch sestier je preru)ovaná, ale inak viac-menej 
rovnomerná. Zatia' #o na spektrograme v Krvav%ch stopách zrete'ne nevidno "iadne lineárne zvukové )truktúry, na 
skúman%ch frekvenciách v Príbehu dvoch sestier si ich mô"eme v)imnú$ na frekvenciách 2,5 KHz a 4, 2 KHz. 

Obr. 5 Krvavé stopy: zvuk najdesivej%ej scény

Obr. 6 Príbeh dvoch sestier: zvuk najdesivej%ej scény

Ilustratívny zvuk
 Uká"kou ilustratívneho zvuku (spektrogram obr. 7, #as 0:18:55) z fi lmu Krvavé stopy je zvuk, ktor% au-
tori pou"ili pri ozvu#ovaní „h%bucej sa krvi“, ktorá tvorila podstatu mnoh%ch scén vo fi lme. Tieto scény nijako 
nevrhali svetlo na pointu, ale boli dôle"ité pre celkov% emocionálny zá"itok z fi lmu. Zvuk je náhradou za normálne 
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ruchy, je zalo"en% na efektoch, v podstate sa nedá ur#i$ z „#oho“ pochádza a graduje. Dominantné a najv%raznej-
)ie sú frekvencie okolo 2 300 Hz, 4 700 Hz, 7 000 Hz, 9 300 Hz, 11 400 Hz a 14 000 Hz.
 V Príbehu dvoch sestier sa hlavná zápletka to#í okolo duchov, za ideálny ilustratívny zvuk pre tento fi lm 
sme vybrali ten, ktor% sprevádza m+tvu "enu pomaly vyliezajúcu zo skrine (spektrogram obr. 8, #as: 1:45:10). 
Atmosféra je budovaná (a gradovaná) kombináciou viacer%ch zvukov. Scéna je najprv pravidelne prer%vaná ko-
vov%m, kri#iacim zvukom s pomal)ím atakom (tento zvuk za#ína a kon#í fadeom), ktor% sa rozkladá na viacer%ch 
miestach frekven#ného spektra. V%razn% je od spodn%ch tónov cez 1 200 Hz, 2 000 Hz, a najv%raznej)ie sa pre-
javuje v okolí 3 000 Hz, 4 000 Hz a 5 400 Hz (na úrovni 8 000 Hz je u" len slab%). Jeho intenzita sa na t%chto 
frekvenciách postupne zvy)uje. Po tom, ako sa m+tva matka celá dostane zo skrine von, mô"eme sledova$ zaují-
mav% fenomén – z pomalého vylínania sa za#ne vynára$ biely )um (jasne po#ute'n% aj uchom), siahajúci zhruba 
do frekvencie 15 000 Hz. Po#as tohto zvuku dominuje zefektovan% a zdeformovan% 'udsk% hlas (osciluje medzi 
pla#om a smiechom), ktor% sa rozpína v rozmedzí 1 800 Hz – 2 100 Hz, na ktor% je pou"itá jemná ozvena.
 Tieto príklady sa javia ako neporovnate'né. Problém tkvie nielen v obsahu fi lmov (pohybujúca sa krv je 
v obraze zaujímavá len nieko'ko sekúnd, zatia' #o duch m+tvej potrebuje #as na to, aby splnil svoju estetickú funk-
ciu), ale aj v technickom prevedení #i skôr estetickom prístupe. Príbeh dvoch sestier je fi lm redukujúci ozvu#enie 
na nevyhnutné minimum, av)ak pokia' u" pracuje so zvukom, tak to robí precízne, prepracovane a efektívne. 
V uká"ke si mô"eme v)imnú$, "e fi lm Krvavé stopy v tomto prípade vyu"íva izolované zvuky, ktoré pitoreskne 
$ahá do vysok%ch frekvencií. Naproti tomu v Príbehu dvoch sestier sú podobné zvuky nahustené skôr v ni")ích 
a stredn%ch frekvenciách, pri#om do vy))ích frekvencií sa $ahá len )um. Vo vytipovanom frekven#nom rozpätí sa 
nachádzajú tri oblasti intenzity zvuku (v Krvav%ch stopách je jedna). 

 

Obr. 7 Krvavé stopy: ilustratívny zvuk

 

Obr. 8 Príbeh dvoch sestier: ilustratívny zvuk

 Sledovaním vybran%ch frekvencií na kontrastn%ch príkladoch dvoch fi lmov sme vlastne porovnávali, ako 
autori ozvu#enia oboch hororov pracovali so zvukom, ktor% má vzbudi$ intenzívne momentové pre'aknutie, 
zvukom, ktor% emocionálne podfarbuje cel% fi lm, zvukom najdesivej)ej scény a zvukom, ktor% sa vyu"íva na do-
tvorenie konkrétneho desivého tajomna, vzh'adom na psychoakustickú teóriu „nepríjemného zvuku“. Mô"eme 
poveda$, "e autori sa s t%mito zvukmi vyrovnávajú takmer antagonisticky. Tam, kde Krvavé stopy zostávajú v ni"-
)ích frekvenciách, Príbeh dvoch sestier vyu"íva vy))ie frekvencie a naopak. Príbeh dvoch sestier #astej)ie vyu"íva 
dobre identifi kovate'né, samostatné zvuky medzi skúman%mi frekvenciami (hoci rozdiel oproti druhému fi lmu je 
v sledovan%ch zvukoch minimálny). To je pravdepodobne spôsobené t%m, "e zvuk tohto fi lmu je vo v)eobecnosti 
ove'a )truktúrovanej)í a minimalistickej)í, teda zvuky v t%chto frekvenciách na spektrograme nezanikajú v okoli-
t%ch )umoch, ako je to v prípade Krvav%ch stôp. Princípom psychoakustick%ch teórii, ktoré sme predostreli, teda 
vyhovuje viac fi lm Príbeh dvoch sestier, ktor% v sledovan%ch vzorkách zvuk dostato#ne )truktúruje a intenzívne 
zvuky zbyto#ne netla#í do vysok%ch frekvencií. 

Biely )um 
 Zámerné pou"itie bieleho )umu sa, pod'a ná)ho názoru, vyskytuje v Príbehu dvoch sestier (ilustratívny 
zvuk, obr. 8) vo vzorke zvuku, ktorá takmer uká"kovo demon)truje na)e predpoklady. Okrem za)umenia mo"no 
vidie$, "e intenzívne zvuky sú v ni")ích frekvenciách, ne" by sme mohli o#akáva$, ak by sme druh% zo skúman%ch 
hororov pova"ovali za )tandardnú aplikáciu ozvu#enia fi lmu zo "ánru horor (#o je samozrejme diskutabiln% pred-
poklad). To by mohlo indikova$, "e autori zvuku po#ítali s efektom amplifi kovanej percepcie zvukov na podklade 
)umov. 
 Pod'a ná)ho názoru so )umom, ako prostriedkom navodenia emocionálneho nabudenia, pracujú oba 
fi lmy. Ak si v)ak pozrieme obrázky zo state 3.1.1.2 vidíme, "e Príbeh dvoch sestier vyu"íva )um viac-menej sa-
mostatne, zatia' #o Krvavé stopy )um dop/&ajú o slá#ikové nástroje, #o mô"e by$ pri vzbudzovaní napätia kon-
traproduktívne, ke("e schopnos$ diváka sústredi$ sa mô"e za t%chto okolností r%chlej)ie klesa$. Av)ak defi nitívne 
potvrdenie toho, "e autori zvuku v t%chto fi lmoch zámerne pracujú so )umom tak, aby u diváka viedol k zv%)enej 
citlivosti na ostatné zvukové podnety a zárove& sa pred#asne nevy#erpala jeho pozornos$, to si vy"aduje (al)ie 
skúmanie.

Dodatok - Spektrogramy nepríjemn%ch zvukov
 Jedn%m z doplnkov%ch cie'ov práce bolo zisti$, #i zvuky, ktoré sa v rebrí#koch autorov umiestnili na 
popredn%ch miestach poci$ovanej nepríjemnosti naozaj sp/&ajú charakteristiky, ktoré im autori prisudzujú. 
Na spektrograme vidli#ky )krípajúcej o tanier (obr. 9) sú najv%raznej)ie zvuky okolo 3 000 Hz, 4 000 Hz, 5 000 
– 6 000 Hz, podobne v%razné oblasti sa vyskytujú aj okolo 8 000 Hz a vy))ie, av)ak tam u" na intenzite strácajú. 
Tento zvuk svojou )truktúrou pripomína najdesivej)í zvuk z Príbehu dvoch sestier (obr. 6). 
 Spektrogram nechtov, ktoré )krípu o tabu'u (obr. 10), zobrazuje zvuk, ktor% je najintenzívnej)í na frek-
venciách okolo 9 000 Hz – 11 000 Hz a v spodn%ch frekvenciách okolo 500 Hz. Nezdá sa teda, "e sp/&a sledované 
charakteristiky. Za predpokladu, "e autori sa vo svojej teórii nem%lia a my sme na ilustráciu vybrali skuto#ne ne-
príjemné )krípanie, mô"eme tvrdi$, "e nie ka"dé nepríjemné )krípanie nechtov po tabuli má najintenzívnej)í zvuk 
v rozpätí frekvencií od 2 400 do 5 500 Hz. 
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Obr. 9 &krípanie vidli"ky o tanier

 

Obr. 10 &krípanie nechtov o tabu!u

Anal%za komplexnosti hudobnej témy 
 Teoretické poznatky nazna#ujú, "e hudobn% motív #i téma má ma$ ur#itú úrove& komplexnosti na to, aby 
bola pova"ovaná za prí$a"livú. Dojem, ktor% divák z hororu má, teda mô"e by$ ovplyvnen% komplexnos$ou a po-
stupn%m prepracovávaním $a"iskovej melódie vo fi lme. U" základná melódia (vo fi lme skôr hudobn% motív) by teda 
mala by$ dostato#ne )truktúrovaná, aby divákovi neznela trápne. Ke("e fi lmy zo "ánru horor trvajú v priemere 
aspo& 90 minút a základn% hudobn% motív sa v nich #asto opakuje, mô"e aj pri jeho pôvodne dostato#nej kom-
plexnosti dôjs$ k tomu, "e prestane v divákovi vzbudzova$ adekvátne pocity. V priebehu fi lmu by sa teda hudobn% 
motív mal rozvíja$ – stáva$ sa )truktúrovanej)ím, prípadne sa obmie&a$. 

Základn% hudobn% motív v analyzovan%ch fi lmoch 
 Ak by sme vo fi lme Krvavé stopy mali nájs$ hlavn% hudobn% motív, budeme postavení pred $a"k% problém. 
Normálnu, melodickú hudbu toti" po#u$ iba v úvodn%ch titulkoch a neskôr v závere#n%ch #astiach, ozrejmujú-
cich pointu príbehu. Filmu po cel% #as dominuje hudobná zlo"ka, ktorá je disharmonická, atonálna, dotvárajúca 
„ak#né“ scény alebo scény, ktoré sú pova"ované za desivé. 
 Hudbu v tomto fi lme mô"eme charakterizova$ ako orchestrálnu (nahrával ju orchester v Budape)ti). 
Jej najv%raznej)ím prvkom sú slá#ikové nástroje, ktoré v melodick%ch #astiach pomaly plynú a obmie&ajú nieko'ko 
základn%ch a jednoduch%ch melódií, ktoré by sa vä#)inou dali ozna#i$ ako „smutné“. Tieto melódie sú v ist%ch 

momentoch podporované dychovou sekciou, ktorá v)ak v hudbe nemá dominantnú úlohu. V jednej #asti je ve'mi 
slabo po#u$ zvuk, ktor% evokuje "ensk% hlas, akoby kopírujúci hlavnú melódiu. Najcharakteristickej)ím prvkom 
celého hudobného motívu je v)ak jeho krátkodobos$, nako'ko je takmer pravidelne po nieko'k%ch sekundách 
striedan% so zvukov%m motívom, ktor% dominuje vä#)ine fi lmu. Tento motív je atonálny, ve'mi #asto strieda tem-
po, je zalo"en% na vysok%ch, vibrujúcich a #asto )krípajúcich zvukoch slá#ikov%ch nástrojov, ktoré sú ve'mi #asto 
podporované v%razn%mi perkusiami. Charakteristické a #asto zastúpené sú tie" takzvané „stingers“, #i"e pasá"e, 
v ktor%ch hlasitos$ hudobnej zlo"ky vo ve'mi mal%ch #asov%ch intervaloch doká"e vysko#i$ z tich%ch do ve'mi 
hlasn%ch v%)ok. Dalo by sa poveda$, "e v niektor%ch pasá"ach táto hudba vzdialene odkazuje na slávnu sprchovú 
scénu z Hitchcockovho Psycha, nako'ko okrem klasick%ch perkusií sa v niektor%ch scénach perkusívne správajú 
aj samotné slá#ikové nástroje.
 V Príbehu dvoch sestier sa dajú identifi kova$ dva hlavné hudobné motívy. Oba zaznejú hne( v úvodn%ch 
minútach fi lmu a k%m prv% z nich by sa dal charakterizova$ navrstven%mi slá#ikov%mi nástrojmi a jednoduchou 
klavírnou melódiou, druhému dominuje hlavne akustická gitara a vä#)ia dynamika. 
 Oba motívy majú spolo#né to, "e sa nachádzajú hlavne v úvodn%ch #astiach fi lmu a neskôr v druhej polovici, 
resp. poslednej tretine. Ich spolo#nou #rtou je tie" to, "e #asto komunikujú s obrazom tak, "e na chví'u akoby ustanú, 
aby sa fi lmové postavy mohli pohnú$ (alej a napokon hudobn% motív (alej rozvinú$. Poslednou v%raznou spolo#nou 
#rtou je fakt, "e po#as celého trvania fi lmu sa tieto motívy vyskytujú v rôznych obmenách, v pomal)om alebo r%chlej-
)om tempe, s men)ím po#tom a zárove& zmenou nástrojov. Prv% hudobn% motív je charakteristick% svojimi plynul%mi 
a pomal%mi plochami, ktoré v)ak napriek jednoduchosti tvoria komplexnú skladbu s viacer%mi obmenami melódie 
a tónov. !pecifi ck%m pre tento motív je tie" jeho postupné „)plhanie“ sa po stupnici smerom hore – hudba za#ína 
v ni")ích tónoch a pomaly graduje zárove& s intenzitou hlasitosti. Prv% motív by sa dal ozna#i$ ako ve'mi melancholic-
k% a" temn%, akoby odrá"ajúci rodinnú tragédiu. Dalo by sa poveda$, "e zárove& vytvára background k fi lmu. Druh% 
motív sa dá chápa$ aj ako obmena toho prvého. Je charakteristick% dominujúcou akustickou gitarou, ktorá do tak isto 
ve'mi melancholickej skladby vná)a svie"os$ a dynamiku. Svojím rytmom pripomína val#ík. Slá#ikové nástroje sú tie" 
prítomné, av)ak pôsobia ako podporn% prvok základnej melódie, ktorú mô"eme pova"ova$ za ilustratívny hudobn% 
motív dvoch sestier, hlavn%ch protagonistiek príbehu. Tento motív je )pecifi ck% ob#asn%mi zmenami tempa, spo-
maleniami, ktoré odrá"ajú krehkos$ momentov a zárove& zapadajú do celkovo minimalistickej zvukovej a obrazovej 
zlo"ky fi lmu. Na rozdiel od prvej variácie by sa tento motív dal ozna#i$ aj pocitmi )$astia.
 Aj ke( oba hudobné motívy dominujú svojou orchestrálnos$ou, dá sa poveda$, "e sú diametrálne odli)né. 
K%m prv% z nich je charakteristick% svojou #asto chaotickou, ru)ivou a disharmonickou kakofóniou nástrojov, 
druh% vo vä#)ine prípadov pôsobí upokojujúco a harmonicky. Zásadn% je aj rozdiel v tom, kedy a v akej miere sú 
hudobné motívy vyu"ívané. Príbeh dvoch sestier je svojím spôsobom minimalistick% a vyzna#uje sa t%m, "e hudob-
né motívy sú vyu"ívané sporo a s prestávkami. Naopak, hudobná zlo"ka Krvav%ch stôp operuje takmer na celej 
ploche tohto fi lmu. Najvä#)ím rozdielom je v)ak fakt, "e hudobná zlo"ka Krvav%ch stôp sa ve'akrát sna"í zastúpi$ 
zlo"ku zvukovú a k%m v Príbehu dvoch sestier je 'ahko identifi kovate'ná hranica medzi hudbou, ruchmi a efektmi, 
v druhom fi lme sa táto hranica ve'mi #asto stiera. 

Metamorfózy hudobného motívu v priebehu fi lmu
 Hudobná téma v Krvav%ch stopách je charakteristická t%m, "e sa po#as celého trvania fi lmu vyvíja len mi-
nimálne, resp. "e je postavená na t%ch ist%ch princípoch od za#iatku a" do konca. U" v úvodn%ch minútach je toti" 
po#u$ prakticky celú )kálu prostriedkov, ktoré fi lm neskôr obmie&a u" iba ich separovaním, prípadne narábaním 
s ich hlasitos$ou. Scény, ktoré by sa dali pova"ova$ za najdesivej)ie sú teda kombináciou t%ch ist%ch zvukov, ktoré 
po#u$ od za#iatku fi lmu a gradácia spo#íva iba v modulácii s hlasitos$ou a intenzívnej)ou perkusívnos$ou. Hudob-
ná zlo"ka fi lmu sa po krátkej dobe stane príli) repetitívnou a postupne za#ne nudi$.
 Hudobná téma v Príbehu dvoch sestier je roz#lenená na viacero úrovní, a preto má ove'a vä#)í predpoklad 
zauja$ diváka do posledn%ch minút fi lmu, ke("e sa vyskytuje vo viacer%ch variáciách a zárove& v kombinácii s roz-
dielnymi situáciami. Motívy sa vyvíjajú spolu s dejom a tak, ako na za#iatku hudba pôsobí pomal)ie a opatrnej)ie, 
v poslednej )tvrtine prechádza do ove'a v%raznej)ej polohy.
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 Dá sa poveda$, "e k%m pri Krvav%ch stopách je ve'mi pravdepodobné, "e hudobná zlo"ka fi lmu diváka 
po #ase omrzí a bude ho nudi$, pri Príbehu dvoch sestier hudobná zlo"ka udr"í divácku pozornos$ a" do konca.

Komparatívna anal%za. 
Ako zvuk a ticho sympatizujú s obrazom. 
 Príbeh dvoch sestier je v zásade minimalistick%, #o do vizuálneho stvárnenia, to do zvukov%ch efektov. 
Kamera je vä#)inu fi lmu strohá, statická a iba v zásadn%ch momentoch sa pú)$a do dlh)ích )venkov alebo pohybov 
spolu s protagonistami. To v)ak neznamená, "e tak pôsobí aj samotn% fi lm, resp. jeho scény. Zábery majú vä#)inou 
dokonalú (#asto centrálnu) kompozíciu, sú preplnené objektmi a farbami, neboja sa stava$ do menej )tandardn%ch 
uhlov (scéna v úvode, kedy sestry sedia na móle a kamera ich berie kolmo z hora, #ím vytvára a" fotografi ck% ob-
raz), prípadne do dlh%ch a ve'mi pomal%ch zoomov. Ruka v ruke s minimalizmom idú taktie" zábery, ktoré akoby 
kopírovali poh'ad hlavnej hrdinky, #asto strnul% a sústrediaci sa na jeden bod (#o mô"e symbolizova$ jej du)evnú 
nerovnováhu, ktorá je okrem toho klasicky znázor&ovaná viacer%mi zábermi jej odrazu v zrkadlách). Zvuková 
a hudobná zlo"ka pôsobia podobn%m dojmom ako obraz. Dá sa poveda$, "e vyu"ívajú menej zvukov%ch efektov, 
av)ak na t%ch správnych miestach, zárove& doká"u svojou abstraktnou )truktúrou vyvola$ dokonal% efekt. Hudob-
n% rámec tohto fi lmu tvoria dva základné hudobné motívy, ktoré po#u$ hlavne v úvodn%ch #astiach a neskôr a" 
v druhej polovici, resp. poslednej tretine fi lmu. Zaujímavé je to, "e podobne, ako samotné ruchy a efekty doká"u 
dokonale reagova$ na to, #o sa deje v obraze, #o je najlep)ie vidie$ práve v úvodn%ch sekvenciách, kedy hudba 
pomaly plynie, ale nerobí jej problém spomali$, na chví'u stíchnu$, aby sa napokon po pár minútach opä$ rozbehla 
spolu so sestrami. Ak by sa dali hudobné motívy charakterizova$ prisúdením ich nálady a spojitos$ou s obrazom, 
prv% z nich by sa dal pova"ova$ za temnej)ie laden%, skr%vajúci v sebe rodinnú tragédiu, ktorú v)ak tento motív 
dokonale odhalí a" v posledn%ch scénach fi lmu. Druh% motív, ktor% je vlastne variáciou prvého, je dynamickej)í 
a dalo by sa poveda$, "e stvár&uje siln% vz$ah dvoch sestier. Napriek tomu, "e je svie"i, má r%chlej)ie tempo a #asto 
svojím rytmom pripomína val#ík, je podobne ako jeho náprotivok ve'mi melancholick% a u" sám o sebe ve'mi 
emocionálne zafarben%. 
 Ke( sa v)ak dej za#ne pomaly odvíja$, divák si mô"e v)imnú$, "e hudba pomaly ustanie, zmizne, len #o sa 
dostávame z krásnych exteriérov do domu, ktor% skr%va svoje nepríjemné tajomstvo. Hudbu zrazu nahrádzajú ru-
chy a efekty, ktor%m dominuje podprahové dunenie nízkych tónov, #asto vyvolávajúce napätie a neidentifi kovate'n% 
strach. Tak, ako je pokrivená myse' hlavnej hrdinky, tak sú #asto zdeformované ruchy, ktoré po#u$ pri scénach, 
desiacich aj minimom toho, #o je vidie$. Zaujímav%m je fakt, "e jedn%m z naj#astej)ích ruchov, ktoré divák po#uje, 
je v%razn% 'udsk% dych, ktor% svojou vystra)enos$ou #asto pracuje s tichom. Ticho tie" v%razne „po#u$“ pri jednej zo 
závere#n%ch scén, kedy namiesto klasického „burcovania“ a gradovania napätia na chví'u v)etko ustrnie v jednom 
momente a kamera pomal%mi )venkami prejde okolo v)etk%ch hrdinov fi lmu, akoby sama o sebe bola nosite'om 
zásadného rodinného zlomu. V t%chto pasá"ach taktie" po#ujeme oslaben% hudobn% motív sestier, ktor% rodinnú 
tragédiu zv%raz&uje paradoxne svojou pomalos$ou a a" infantiln%m spracovaním.
 Z technického h'adiska sa v)ak Príbeh dvoch sestier dá pova"ova$ za klasick% horor, nako'ko obsahuje )tan-
dardné „'aka#ky“, ale aj dlh)ie dusivé scény s precízne budovanou atmosférou. V%strely v hlasitosti sú luxusom, 
ktor% strachu chtivému divákovi fi lm ponúkne len v minime scén, ale o to s vä#)ím efektom. Zvuky, ktoré vä#)inu 
#asu #lovek po#uje ve'mi dobre, pracujú s priestorom (kroky v dome at(.) a svojou povahou sú #asto zefektované 
tak, aby sa nedali identifi kova$ a tak, aby #lovek musel intenzívne prem%)'a$ nad t%m, #o sa práve deje, #o sa stane 
a podobne. Niektoré scény by zárove& bez obrazu pokojne obstáli na poli experimentálnej, prípadne noizovej hudby.
 Naproti tomu stojí fi lm Krvavé stopy, ktor% u" od samého za#iatku stavia na klasick% model v%raznej, #asto 
disharmonickej a atonálnej zvukovej skladby. U" pri úvodn%ch titulkoch a prvej scéne divák mô"e vidie$ a po#u$ to, 
#o sa bude vo vä#)ine prípadov $aha$ cel%m zvy)kom fi lmu. Obrazová skladba je r%chla, prevládajú ostré prestri-
hy, ktoré sú zv%raz&ované tak isto ostr%mi zvukmi, ktoré pripomínajú svojou )truktúrou rany elektrického prúdu. 
Hudba je dramatická u" od za#iatku, melodické plochy razantne preru)uje dominujúci hudobn% v%razov% prostrie-
dok, charakteristick% v%razn%mi, #asto )krípav%mi slá#ikov%mi nástrojmi a podporovan% ostr%mi údermi perkusií. 

Napriek tomu, "e v obrazovej #asti sa nie v"dy deje nie#o dramatické alebo desivé, hudba svojím pôsobením akoby 
nasilu chcela v divákovi tento pocit navodi$. Obrazová #as$ Krvav%ch stôp je charakteristická r%chlym tempom zá-
berov, ktoré #asto akoby blúdili priestorom, #ast%m vyu"ívaním rôznych efektov (blur, obrazová ozvena, pokrivenie 
obrazu, ostré vybie'ova#ky, at(.) a zárove& charakteristick%mi „gore“ efektmi. *asto sa stretávame taktie" s efek-
tom vrátenia #asu spä$. To, #o je v)ak pre fi lm najcharakteristickej)ie je fakt, "e desivé zvuky alebo hudbu po#ujeme 
takmer v ka"dej scéne. Burácajúca ak#ná disharmonická hudba, prípadne jej miernej)ia verzia v podobe „na nervy 
brnkajúcich“ vysok%ch tónov huslí je prítomná pri vä#)ine fi lmov%ch scén, v ktor%ch sa nie#o deje, #i u" je to nahá-
&a#ka, scéna, ktorá by mala pôsobi$ tajomne alebo napínavo. Zaujímav%m je tie" zistenie, "e hudba vo ve'mi ve'a 
prípadoch nahrádza samotn% zvuk. Miesta, kde by divák o#akával ruchy, prípadne podobne deformované efekty ako 
v druhom skúmanom fi lme, naopak #asto po#uje tie isté nástroje, ktoré po#uje od za#iatku fi lmu. Samozrejme aj 
v tomto fi lme po#u$ abstraktnej)ie zvuky, ktoré sa sna"ia vyvola$ atmosféru pomocou zmixovan%ch )epotov, prípad-
ne (ne)'udského hlasu, ktor% je vytvoren% zmie)aním viacer%ch 'udsk%ch hlasov dokopy.
 Najvä#)ím problémom fi lmu je kombinácia vy))ie spomenut%ch faktorov. Zvuková a hudobná zlo"ka vo 
vä#)ine prípadov kopírujú to, #o sa deje v obrazovej #asti. A tak nenechávajú priestor na divácku interpretáciu 
– sami interpretujú. Z toho vypl%va, "e divák sa po #ase stáva pasívnym prijímate'om toho, #o mu fi lm servíruje 
a nemusí sa namáha$ s pochopením scén. Film nazna#uje túto tendenciu u" v úvodnej scéne, ke( lesom krá#ajúci 
„krvav% mu"“ nesie v rukách nô". Ka"d% strih na jeho postavu alebo tvár je dop/&an% o v%razné perkusívne údery 
a záber na nô" v jeho ruke je sprevádzan% ostr%m )krípaním strún – akoby nesta#ilo to, #o je povedané obrazom, 
ale museli sme to aj po#u$. V podobnom duchu sa potom nesie cel% fi lm a najvä#)ím paradoxom pre nás ostá-
va, "e hoci fi lm nenecháva ve'a miesta na interpretáciu, z h'adiska hororového "ánru pôsobí celkom efektívne. 
V mnoh%ch scénach sa mu darí navodi$ ve'mi nepríjemné pocity, ktoré v)ak vychádzajú z jednoduchého podkladu 
zhnusenia a fyzick%ch reakcií na kombináciu obrazu a zvuku.
 Tu by sa dal pozorova$ asi najvä#)í rozdiel medzi jedn%m a druh%m fi lmom. K%m Krvavé stopy pôsobia 
instantne a vyvolávajú v divákovi krátkodobé a okam"ité efekty nepríjemn%ch pocitov, zhnusenia, prípadne a" 
fyzického nevo'na, Príbeh dvoch sestier sa pohráva s 'udsk%m podvedomím, no#n%mi morami a hrôzu v divákovi 
buduje postupn%m kombinovaním ticha, nízkofrekven#ného dunenia a deformovan%mi efektmi, ktoré v sebe ako-
by niesli odkazy na realitu, ale sú vyu"ívané na ne#akan%ch miestach a v ne#akan%ch situáciách, #o divákovi s$a"uje 
percepciu. Zárove& nepracuje iba s „'aka#kami“ tak, ako to #asto robí fi lm Krvavé stopy, ale naopak - vyu"íva aj 
opa#n% efekt, kedy zvukov% efekt nechá odznie$ odzadu – od nízkej hlasitosti plynule prechádzajúcej do vysokej, 
#asto ve'mi v%razne na konci useknutej. Zaujímavé sú aj paralely – k%m záber na nô" je v Krvav%ch stopách spre-
vádzan% t%m, #o si máme predstavova$ ako desiv%m interpretovaním toho, #o nô" doká"e urobi$, v Príbehu dvoch 
sestier nô" síce nevidíme, ale paradoxne jeho zvuk doká"eme identifi kova$ v niektor%ch „'aka#kách“ (napríklad 
v scéne, ke( sa hlavná hrdinka rukou pribli"uje ku krvou u)pinenému zaviazanému vrecu, v ktorom sa zrazu nie#o 
pohne). Tento záber je sprevádzan% ostr%m zvukom, ktor% nebodá len kvôli svojmu ne#akanému v%strelu hlasitos-
ti, ale aj kvôli samotnému faktu, "e je v &om zvuk ostria no"a zmixovan%. Obidva fi lmy tie" odli)ne pristupujú k na-
rábaniu s #asom. K%m Krvavé stopy isté #asti príbehu rozprávajú rozmazan%mi zábermi, v ktor%ch #asto vidíme 
prvoplánové, odzadu pustené zábery, Príbeh dvoch sestier sa do posledn%ch chví' hrá s diváckou pozornos$ou a a" 
ku koncu podáva poh'ad do minulosti, vysvet'ujúc krutú pravdu o jednej z dvoch sestier pomocou jednoduch%ch 
záberov, odli)ujúcich sa iba jemn%m sépiov%m zafarbením.
 Dalo by sa poveda$, "e oba tieto fi lmy sp/&ajú základné predpoklady pre dobr% horor, av)ak k%m po skon-
#ení fi lmu Krvavé stopy #lovek ostáva s rozpa#it%m dojmom a mierne dvihnut%m adrenalínom, po skon#ení Príbe-
hu dvoch sestier ostáva ve'a otázok nezodpovedan%ch a niektoré scény v divákovi ostanú e)te dlh)iu dobu, nako'-
ko neapelujú na krátkodobé fyziologické reakcie, ale skôr na dlhodobej)ie, podvedomé reakcie.

4 Ná#rt nov%ch otázok
 Prvá otázka, na ktorú mala )túdia odpoveda$ bola, #i zvukom vo vybran%ch kategóriách dominujú zvuky 
vo frekvenciách od 2,5 KHz do 5,4 KHz. Oba fi lmy pracujú so zvukom v dan%ch frekvenciách. Konkrétne je 
to v troch zo )tyroch kategórií, ktoré sme vy#lenili. To nazna#uje, "e „nepríjemn% zvuk“, tak ako je defi novan% 
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v teóriách psychoakustiky mô"e predstavova$ podstatnú zlo"ku efektívneho ozvu#enia fi lmu zo "ánru horor.35 
Problém v)ak vidíme v tom, "e defi nícia „nepríjemného zvuku“ len na základe frekvencií, bez prihliadnutia na 
temporálnu moduláciu nie je dostato#ná.36 V (al)om v%skume tohto problému sa preto treba zamera$ práve na 
temporálnu moduláciu. Zámerné pou"itie bieleho )umu (predmet druhej skúmanej otázky) sme identifi kovali 
len v jednom z ôsmich skúman%ch zvukov (Príbeh dvoch sestier – ilustratívny zvuk). Mô"eme v)ak predpoklada$, 
"e ak sa )um pou"íva na budovanie napätia v súlade s psychoakustickou teóriou, tak ho tvorcovia budú aplikova$ 
práve v emocionálne neutrálnych #astiach fi lmu, pre ktoré sme nevytvorili "iadnu sledovanú kategóriu. V (al)om 
v%skume sa teda treba zamera$ aj na emocionálne neutrálne #asti hororu, a to nielen z h'adiska vyu"ívania )umov, 
ale aj ostatn%ch v%razov%ch prostriedkov. V tretej #asti )túdie sme sa zaujímali o komplexnos$ a obmeny hlav-
n%ch hudobn%ch motívov. Hudba k fi lmu Príbeh dvoch sestier sp/&a stanovené kritériá na vy))ej úrovni ako hudba 
k fi lmu Krvavé stopy. Navy)e pôsobí takmer upokojujúco. To otvára otázku, ak% vplyv na divákov zá"itok strachu 
majú takéto upokojujúce hudobné pasá"e. Dominantnou #rtou hudby v Krvav%ch stopách je, "e #asto zastupuje 
zvukovú zlo"ku. Tento fenomén je v "ánri horor relatívne #ast% a pod'a ná)ho názoru skôr kontraproduktívny. 
Dan% predpoklad by bolo mo"né experimentálne overi$. Poslednou otázkou rozoberanou v )túdii bol vz$ah hudby 
a obrazu. Jeden z najdôle"itej)ích faktorov tohto vz$ahu pod'a ná)ho názoru spo#íva v miere, akou hudba #i zvuk 
interpretujú obraz. Jedn%m z podstatn%ch problémov, ktor% treba rie)i$ v rámci (al)ieho )túdia hudby a zvuku 
v horore teda je, ako stanovi$ metodologick% rámec pre skúmanie funkcie zvuku z h'adiska interpretácie. 
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