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Ako to, že hudba vplýva na 
človeka viac než iné umenia?

� mýtus: na počiatku bol zvuk, čiže hudba 
(prazvuk Nāda v indických hinduistických 
védach

� antropológia, evolučná teória: význam         
pre prežitie – napr. že samček spevom vábi  
samičku (Charles Darwin)

� filozofia, estetika: hudba hovorí to, čo sa 
nedá vyjadriť slovami ani obrazmi (Arthur
Schopenhauer)



Ako to, že hudba vplýva na 
človeka viac než iné umenia?

� psychológia: emocionálna odozva na hudbu    
je podmienená troma faktormi:                  
hudba, človek, situácia

� kognitívna neuroveda: mechanizmy vysvetlíme 
monitorovaním procesov v mozgu (magnetická 
rezonancia, EEG a iné)



Hudba a čary

� posvätná, lebo bola na počiatku

� najsilnejšie zážitky podľa prieskumu:            
sex a hudba

� hudba ako súčasť kultu bohov

� šamanizmus, tranz, zmenené stavy vedomia



Hudba a čary

� hudobní čarodejníci v gréckej mytológii: 
Dionýzos (aulos) a Orfeus (lýra a spev)



Hudba a čary

� matematická mágia: kozmická harmónia 
a Pytagorov objav „krásnych proporcií 
v hudbe“ – základné intervaly: 

• oktáva

• kvinta

• kvarta



Hudba a čary

� obľúbené „záhady“ a mýty okolo hudby

• Keith Richards šnupe otcov popol

• Salieri vrah Mozarta

• maďarská pieseň samovrahov

• upálený indický hudobník v 16. storočí    
(vládca ho prinútil predniesť nápev               
na vyvolanie požiaru)



Hudba a agresia

� ktorá hudba je agresívna / navodzuje 
agresivitu? 

• hlasná?, disonantná?, nepatričná?

• rozdiel pohľadu: vnúčik / stará mama

• národno-socialistický black metal / anarchis-
tický punk (pre starú mamu možno podobné)

• bojová hudba: zvalenie hradieb Jericha   
(Kniha Jozuova); Svjaščennaja vojna



Hudba a agresia

� mozgový kmeň: Pozor, tiger! 

• hlasitosť

• disonantnosť

• a hlavne: neočakávanosť

• aj keď: očakávania a ich sklamávanie sú 
súčasťou hry (napr. „klamný záver“)



Hudba a poznanie

� hudobné vyjadrenie textu vo vokálnej hudbe

� mimohudobný obsah v inštrumentálnej hudbe 
(zvukomaľba, programová hudba)

� romantická revolúcia: hudba je najvyššie  
umenie, lebo je bezpojmová; hovorí to, čo sa 
nedá vyjadriť slovami, hlbšie pravdy o svete, 
o nás



Hudba a poznanie

� ale: „hudba hovorí hlbšie pravdy“, „hudba je 
okno do duše“ = metafory

� v súvislosti s hudbou používame metafory   
veľmi často: temná, ostrá, pokojná, veselá...

� metafora si vyžaduje vysvetlenie a zároveň    
sa mu vzpiera, keďže by ju premenilo             
na doslovnú pravdu a tak zničilo jej zmysel: 
„Obloha je sukňa belaso uvädnutá.“ (J. Stacho)



Hudba ako „reč citu“

� hudba a emócie: lýra v duši a iné        
historické vysvetlenia

� empirická (hudobná) psychológia:         
namiesto hádania, filozofovania                   
a intuitívneho prístupu exaktné skúmanie,      
zber a vyhodnocovanie faktov



Hudba ako „reč citu“

� základné emócie (dané evolučne): 1) šťastie, 
2) hnev, 3) smútok, 4) strach, 5) odpor

• v hudbe často vnímame 1 – 4, plus láska/neha 

� obvyklé delenie emócií v hudbe:

• emócie vnímané (emócia je vlastnosťou hudby)

– „Táto hudba je veselá.“

• emócie pociťované (hudba vzbudzuje emóciu)

– „Pri počúvaní tejto hudby sa cítim veselo.“



Hudba ako „reč citu“

� ako by ale mohli byť emócie vlastnosťami 
hudby, keď hudba nie je živá bytosť?      
Emócia  sa predsa definuje ako 

• psychický prejav organizmov s vedomím

• smerujúci k určitému objektu („Ja som sa    
zľakol krokodíla.“ „Ja som sa potešil, že       
žena navarila večeru.“)



Hudba ako „reč citu“

� v hudbe ani krokodíl, ani večera, ba ani „ja“ 
nie je jasne určené

� a predsa v hudbe naozaj počujeme emócie

• zase metafora? Nie len! 

• významná je konvencia: napr. že durová  hudba 
je veselá a molová smutná

• a aj skutočné podobnosti, hlavne s rečovým 
prejavom: napr. smutní hovoria pomaly a ticho, 
rozrušení nahlas a chveje sa im hlas 



Hudba ako „reč citu“

� aký je pomer emócií v hudbe k (skutočným) 
emóciám v živote ľudí?

• sú ich nápodobou, reprezentáciou?

• sú to tie isté emócie? (konkrétnych ľudí: autora, 
interpreta, prijímateľa)

• alebo tam žiadne nie sú? (len prijímatelia si  
tam projektujú tie svoje)

� neuroveda: potvrdzuje možnosť č. 2, aktivujú  
sa tie isté centrá mozgu (u prijímateľa)



Hudba ako podmaz

� hudobno-ekologická situácia nie je dobrá

� čo sa hodí kedy a kam (Mozart na záchode)

� zmeny vo vnímaní hudby ovplyvňujú aj   
hudobnú tvorbu: hudba ako rieka (minimal 
music, Brian Eno)



Hudba a hudby

� „hudba je len dobrá a zlá“

� v skutočnosti odjakživa boli rôzne „hudby“, 
s odlišnou cieľovou skupinou, úlohami, 
ambíciami, aj štruktúrou

� hierarchia: hudba „vysoká“ (vznešenejšia,   
resp. „umeleckejšia“) a „nízka“ (populárna); 
dnes toto delenie platí čoraz menej 
(chvalabohu)



samčo, brat dážďoviek

� „Pgiatelia, dnes je to len začiatok zmeny! Dnes je to začiatok 
toho, kedy Slovensko bude opäť patriť nám! Bude slovenské 
a bude kgesťanské!“

� od valašky, od zeme 
za vlasť svoju bojujeme 
už valaška máva 
za Slovákom práva 

� sme Slováci od zeme 
za vlasť svoju bojujeme 
už valaška máva 
za Slovákom práva

from ÁTTÖRŐ ERŐ, released December 31, 2015 
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