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MOŽNOSTI VYUŽITIA JAZYKOVO-SEMIOTICKÉHO 
PROTIKLADU ASOCIATÍVNOSŤ – 

 LINEÁRNOSŤ V MEDIÁLNOM PROSTREDÍ 
 

Ján Sabol 
 
Abstrakt 

V štúdii sa na semiotickom (ikonicko-symbolickom a arbitrárnom) pozadí analyzuje jed-
na z binárnych opozícií vymedzených na základe vzťahu symetrie a asymetrie medzi 
formou a obsahom jazykovo-semiotických jednotiek – asociatívnosť verzus lineárnosť. 
Tento protiklad sa interpretuje v súčinnosti a protipohybe s niektorými inými členmi bi-
nárnych opozícií (metaforickosť – metonymickosť, simultánnosť – sukcesívnosť, selekcia 
– kompozícia, paradigmatickosť – syntagmatickosť a i.), pričom sa hodnotí jeho účasť na 
textotvorných procesoch. V závere sa uvádzajú viaceré teorémy ako stimulátory kvality 
generovania textu (aj) v mediálnom prostredí. 
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Teoretickým východiskom nášho uvažovania je uplatnenie jednej z pod-
stát jazykovej a semiotickej sústavy – vzťahu symetrie a asymetrie formy 

a obsahu jazykovo-semiotických jednotiek. Tento vzťah sa stal základným 
iniciátorom dvoch centrálnych semiotických podstát, „podloží“, „tonalít“, 
„posolstiev“ jazykového systému pri jeho vzniku a plne sa premieta do vývinu 
a súčasného „diania“ jeho prvkov. Ide o ikonicko-symbolický (so symetriou 
medzi formou a obsahom) a arbitrárny (so „zdedenou“ symetriou, ale domi-
nantne s asymetriou medzi formou a obsahom) semiotický princíp,1 ktoré 

                                                      
1 Vzťah symetrie a asymetrie formy a obsahu má dve základné podoby: a) reflexnú, odrazovú symetriu 

(forma je súčasťou odrazovej plochy znaku – je to doména ikonicko-symbolických znakov) a reflexnú, 
odrazovú asymetriu (forma nie je súčasťou odrazovej plochy znaku – je to doména arbitrárnych zna-
kov); b) nonreflexnú, „mechanickú“ symetriu medzi formou a obsahom (doména ikonicko- 
-symbolickej „tonality“ jazykových jednotiek) a nonreflexnú, „mechanickú“ asymetriu (doména arbit-
rárnej „tonality“ jazykových jednotiek). 

 Detailnejšie možno poznamenať (porov. aj konštatovanie v 1), že arbitrárnosť môže mať dve vyznenia: 
(aj) „zdedenú“ symetriu nonreflexného typu vždy prepojenú s reflexným typom asymetrie a reflexnú 
a nonreflexnú asymetriu; ikonicko-symbolický princíp zasa reflexnú a nonreflexnú symetriu. Semio-
ticky rozhodujúci je reflexný typ symetrie a asymetrie medzi formou a obsahom. – K (možnej) prieni-
kovosti vzťahu medzi ikonicko-symbolickým a arbitrárnym semiotickým princípom pri nonreflexnom 
type „asymetrie“ formy a obsahu (osobitne z vývinového hľadiska) sa bude treba vrátiť v osobitnej 
úvahe (najmä z hľadiska vzťahu znak – slovo). 

 Pripomíname, že pri reflexnom type (a)symetrie ide o jazykovo-semiotické „spracovanie“ (odraz/  

1111....                        
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úzko – najmä cez svoje prvky, znaky – kooperujú, dopĺňajú sa a vzájomne sa 
preskupujú2 (túto skutočnosť dokumentuje aj neurofyziologický základ reči, 
ako to potvrdzujú aj základné typy afázií – potláčanie vzťahu podobnosti, 
resp. vzťahu priľahlosti, teda metaforického verzus metonymického princípu 
– Jakobson, 1991, s. 87 n.; pozri aj pozn. 3), vytvárajúc prienikové množiny 
celej siete binárnych opozícií (ide teda o ekvipolentné protiklady – podrob-
nejšie Sabol, 2014), ku ktorým patria napr. motivovanosť – nemotivovanosť, 
simultánnosť – sukcesívnosť, metaforickosť – metonymickosť, paradigmatic-
kosť – syntagmatickosť, „priestorovosť“ – „časovosť“, diskontinuálnosť – kon-
tinuálnosť (prvý člen opozície sa dominantne kreuje na ikonicko- 
-symbolickom, druhý na arbitrárnom semiotickom pozadí – podrobnejšie Sa-
bol, 2004b; 2011 a i.).    

1.1.1.1.1.1.1.1. K binárnym opozíciám vymedzeným na pozadí ikonicko- 
-symbolického verzus arbitrárneho semiotického princípu patrí aj asociatív-
nosť – lineárnosť. 

Asociatívnosť je vlastnosť centrálnej nervovej sústavy spájať, združovať, 
zlučovať, zjednocovať, prepájať predstavy, pojmy, jazykovo-semiotické prvky 
podľa podobnosti alebo iných väzieb; tento člen uvedenej binárnej opozície 
úzko kooperuje s príznakom metaforickosti, substitučnými procesmi, pripo-
mínajúcimi akoby pohyb v „priestore“, paradigmatickým spôsobom, „v kru-
hu“, simultánne, diskontinuálne. Príznak asociatívnosti sa dominantne ocitá 
na póle ikonicko-symbolického semiotického princípu. Z psychologického 
hľadiska (porov. napr. Woodworth – Schlosberg, 1959, s. 67 n.) sa pri asociá-
cii vymedzuje podstatná podobnosť (ktorá je základom metafory), ale aj ďalšie 
asociatívne väzby (funkčná identifikácia, všeobecná identifikácia, špecifická 
identifikácia, dotykový vzťah, podstatný kontrast a protiklad), pričom niekto-

                                                                                                                                   
obraz) denotátov, referentov do jazykovo-znakovej podoby (ide o skutočnostný reflex, gnozeologickú 
„procedúru“ ontologického „východiska“) a pri nonreflexnom type (a)symetrie zasa o intralingválne 
spracovanie, „operáciu“ vzťahu formy a obsahu jazykovo-semiotických prvkov. Tento fakt pripomína – 
v inom kontexte – ontologicko-gnozeologické časovo-priestorové súradnice jazyka (jazyk v čase 
a v priestore; čas a priestor v jazyku – porov. Sabol, 2004a). 

2 Vzhľadom na vývinové preskupovanie ikonicko-symbolických a arbitrárnych znakov možno konšta-
tovať, že východiskový ikonicko-symbolický semiotický princíp sa aj po „presadení“ arbitrárnosti stal 
trvalou súčasťou jazykovej štruktúry, a to tak v akusticko-auditívnom, ako aj v opticko-vizuálnom type 
komunikácie. A tak možno – na pozadí deterministického chaosu (pozri napr. Krempaský, 1998; 2006) 
– definovať zákonitosť permanentnej prítomnosti a preskupovania ikonicko-symbolického a arbitrár-
neho princípu v jazykovej štruktúre, a to v oboch základných typoch komunikácie, s tendenciou k ich 
vzájomnému vyvažovaniu (pozri Sabol, 2004b; 2011). Porov. aj konštatovanie V. Krupu (1991, s. 70): 
„Ikonickosť znaku má rozličné stupne vernosti, takže jestvujú viac aj menej ikonické znaky. To zna-
mená, že v jazyku nejestvujú rýdzo ikonické ani rýdzo konvenčné znaky.“ 
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ré z nich potvrdzujú aj súčinnosť a protipohyb metaforického a metonymic-
kého pólu (podobnosti a priľahlosti – porov. Jakobson, op. cit.; pozri aj v po-
zn. 3), teda ekvipolentných protikladových vzťahov medzi obidvoma členmi 
opozície (Sabol, 2014). 

Lineárnosť je spájanie jazykovo-semiotických prvkov v „čase“, priamočia-
ro, priľahlostne, metonymicky, predikatívne, syntagmaticky, sukcesívne, 
kontinuálne, kontextovo, postupne, „za sebou“ (porov. aj spojenie „lineárna 
postupnosť slov vo vete“ – Krátky slovník slovenského jazyka, 1997, s. 288). 
Tento príznak dominantne „tieňuje“ arbitrárnu semiotickú podstatu, „tonali-
tu“ a fungovanie textotvorných prvkov. 

Zaradenie asociatívnosti dominantne na semiotický pól ikonicity a lineár-
nosti dominantne na pól arbitrárnosti vyplýva predovšetkým z faktu, že iko-
nicko-symbolické znakové jednotky sa generujú a percipujú „naraz“, „simul-
tánne“, „vcelku“ a arbitrárne „postupne“, „sukcesívne“ (porov. napr. protiklad 
piktografického a fonografického písma, resp. prvky alternatívnych komuni-
kačných sústav). Sekundárnym argumentom na zaradenie lineárnosti primár-
ne medzi príznaky arbitrárneho semiotického pólu, „posolstva“ je fakt, že 
práve kontextová, syntagmatická, sukcesívna väzba jazykovo-semiotických 
prvkov je impulzom pre vznik polysémie, teda asymetrickej relácie medzi 
formou a obsahom (zároveň aj tenzie a kooperácie medzi týmito protiklado-
vými členmi ako predpoklad či zdroj jazykovej dynamiky), čím vzniká non-
reflexný, „mechanický“ (intralingválne generovaný) typ asymetrie ako črta 
arbitrárneho semiotického princípu.    

2.2.2.2. Členy binárnych opozícií vymedzené na predpolí (sub)dominantného 
ikonicko-symbolického verzus arbitrárneho semiotického princípu vytvárajú 
výraznú prienikovú množinu (porov. v 1 a 1.1; Sabol, 2014) príslušných cha-
rakteristických čŕt, a to tak v „horizontálnej“ (asociatívnosť – lineárnosť, pa-
radigmatickosť – syntagmatickosť, simultánnosť – sukcesívnosť atď.), ako aj 
vo „vertikálnej“ štruktúrovanosti (asociatívnosť – paradigmatickosť, asocia-
tívnosť – simultánnosť, paradigmatickosť – simultánnosť atď. /dominantne/ 
v zóne ikonicko-symbolického semiotického princípu proti príznakom line-
árnosť – syntagmatickosť, lineárnosť – sukcesívnosť, syntagmatickosť – sukce-
sívnosť atď. /dominantne/ v priestore arbitrárneho semiotického princípu). 
Členy týchto (a ďalších) opozícií sú teda previazané aj „navonok“, pravda, 
vždy pri nich ide (aj napriek možným značným stupňom „afinity“, „blízkos-
ti“, „súladnosti“) o zdôraznenie istých špecifických, neopakovateľných čŕt, 
osobitých „konotácií“ v uplatnení ikonicko-symbolického či arbitrárneho po-
zadia. Tento fakt prienikovosti, „prepojenia“, vývinovej aj synchrónnej „koo-
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perácie“ členov uvedených protikladov (v oboch smeroch) možno z neurofy-
ziologického aspektu podoprieť fungovaním tzv. kalózneho telesa (corpus 
callosum; porov. napr. Černáček, 1994; Valček, 2007 – tam aj ďalšia lit.; pozri 
aj Sabol, 2011 a i.). 

Ako vidieť, naznačili sme už ilustratívne súčinnosť a protipohyb niekto-
rých členov binárnych opozícií (vymedzených na pozadí dvoch základných 
semiotických podstát) v „horizontálnej“ aj „vertikálnej“ štruktúrovanosti, vrá-
tane pozorovaného protikladu asociatívnosť – lineárnosť. Vzhľadom na gene-
rovanie textu pri tomto protiklade treba osobitne upozorniť na súčinnosť aso-
ciatívnosti a lineárnosti so selekciou a kompozíciou: asociatívnosť (napr.) pri 
štýlotvornom procese stimuluje, riadi, koordinuje, usmerňuje fázu selekcie 
tematických prvkov, lineárnosť (napr.) pri generovaní textu v diferencova-
ných komunikačných situáciách garantuje jazykovo-syntaktické spracovanie 
tematických prvkov; je to teda os kompozície.3 Veľmi blízkym semiotickým 
„partnerom“ asociatívnosti je ďalej napr. paradigmatickosť, simultánnosť 
a metaforickosť a lineárnosti syntagmatickosť, sukcesívnosť a metonymickosť 
(pozri aj v pozn. 3).    

2.1.2.1.2.1.2.1. Ukazuje sa, že pri/po prieskume vzájomne prepojených binárnych 
opozícií vymedzených na pozadí ikonicko-symbolického a arbitrárneho se-
miotického „podložia“, „posolstva“ sa možno (aj inak a novo) dostať až k in-
terpretácii (kon)textových jednotiek a textu vôbec, ale napr. aj k štylistickej 
analýze. Jedna z nových možných (explicitnejších) definícií štýlu by mohla 
mať napr. takúto podobu (porov. aj Sabol, 2007): Štýl je výsledok hľadania 
a nachádzania (súčinnosťou selekcie, usmerňovanej asociatívnosťou, a kom-
pozície, usmerňovanej lineárnosťou) funkčnej „tonality“ medzi formou a ob-
sahom (realizovanej symetricky a asymetricky) textotvorných jednotiek, ko-
ordinovaných tendenciou k homeostáze ich paradigmatickej a syntagmatickej 
organizácie, zameraných na špecifické vyjadrenie v diferencovaných oblas-
tiach spoločenskej komunikácie. Každá z parciálnych zložiek tejto definície 

                                                      
3 Porov. konštatovanie R. Jakobsona v uvedených súvislostiach pri charakteristike oscilácie medzi dvo-

ma polárnymi typmi afázie: „Každá forma afatickej poruchy predstavuje isté väčšie alebo menšie osla-
benie schopnosti selekcie a substitúcie alebo schopnosti kombinácie a budovania kontextu... Pri prvom 
type afázie sa potláča vzťah podobnosti, pri druhom vzťah priľahlosti... Jazykový prejav sa môže rozví-
jať po dvoch rozdielnych sémantických líniách: jedna téma môže viesť k druhej alebo prostredníctvom 
podobnosti, alebo prostredníctvom priľahlosti. Pre prvý prípad by bol najvhodnejší názov metaforický 
spôsob, pre druhý metonymický spôsob, pretože nachádzajú svoj najzhustenejší výraz v metafore, resp. 
v metonymii.“ (op. cit., s. 87). Jednoznačne sa tu potvrdzuje inklinovanie asociatívnosti, selekcie 
(v prepojení na asociatívnosť) a metaforickosti dominantne k pólu ikonicko-symbolickej semiotickej 
podstaty a lineárnosti, kompozície (v prepojení na lineárnosť) a metonymickosti k pólu arbitrárneho 
semiotického princípu. 



Ján Sabol 

 
351351351351    

predpokladá, prirodzene, ďalší podrobnejší výklad. Pri špecifikách niektorých 
z nich sme sa pristavili aj v tejto úvahe.    

3.3.3.3. Teorémy, ktoré sme naznačili ako oporné body kreovania, fungovania 
a percepcie jazykovo-semiotických jednotiek (vzťah symetrie a asymetrie 
v jazykovom a semiotickom systéme; dominanty a subdominanty ikonicko- 
-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu; vymedzenie a fungova-
nie binárnych opozícií na pozadí ikonicko-symbolickej a arbitrárnej semio-
tickej podstaty a definovanie ekvipolentných protikladov v ich vzťahu; usú-
vzťažnenie týchto opozícií v horizontálnej a vertikálnej štruktúrovanosti a i.), 
môžu byť ponukou aj pre generovanie textu v mediálnom prostredí. Ikonic-
ko-symbolické a arbitrárne semiotické pozadie regulovaním hry a protihry 
jednotlivého (variantného) a všeobecného (invariantného), časti a celku, for-
my a obsahu (so symetrickým a asymetrickým vzťahom medzi nimi) špecifi-
kuje kognitívne procesy a usmerňuje cez asociatívnosť a lineárnosť funkčný 
adekvátny výber a usporiadanie jazykových, tematických, štylistických 
a kompozičných prostriedkov pod garanciou denotatívneho, skutočnostného 
„východiska“ a hodnotenie reflexu, odrazu/obrazu skutočnosti pod „ochran-
nými krídlami“ vnútornej kvality expedienta. Uvedené teorémy zároveň upo-
zorňujú na jednotu v diferencovaní či diferencovanú jednotu v kreovaní „od-
lesku“ skutočnosti a jeho funkčného prepojenia na príslušné žánre a komuni-
káty (aj) v mediálnom priestore, v publicistickom štýle v širokom zmysle slo-
va. Jedným z rozhodujúcich odkazov jazykovo-semiotického teoretického 
výskumu pre aplikačnú „zónu“ je poznanie, že funkčné vyvažovanie, tenden-
cia k homeostáze oboch štruktúrnych vzťahov (symetrie, vedúcej k usporia-
danosti, a asymetrie, smerujúcej k dynamike), ohlášajúce sa v binárnych opo-
zíciách vymedzených na ikonicko-symbolickom a arbitrárnom semiotickom 
podloží a premietnutých do jazykovo-semiotických jednotiek je „ochrancom“ 
a stimulátorom kvality textotvorných procesov a ich permanentného funk-
čného, teda aj hodnotového oživovania aj v mediálnom prostredí. Obrazne 
povedané: kognitívna múdrosť (logos) sa premieta do hodnotovej mravnosti 
(étos). 
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Possibilities of Use of the Lingual-Semiotic Opposition Associativeness 
– Linearity in the Media Environment 

Abstract 

Against the semiotic (iconic-symbolic and arbitrary) background, the paper analyses 
one of binary oppositions defined on the basis of the relation between symmetry and 
asymmetry between form and content of linguistic-semiotic units – associativeness vs. 
linearity. This opposition is interpreted in association and counter-movement with 
some other members of binary oppositions (metaphorical – metonymical nature, 
simultaneousness – successiveness, selection – composition, paradigmatic – syntag-
matic nature, etc.) while its part in text-formation processes is evaluated. In the end, 
we give several theorems as stimulators of text-generation quality (also) in the media 
environment. 
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