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Symetria a asymetria v jazyku 

Ján Sabol 
 

 
 
1. V štúdii budeme uvažovať o jednej z podstát jazykovej sústavy – o vzťahu symetrie 

a asymetrie1, a to aj s napojením tohto protikladu na semiotické pozadie a s vymedzením 
binárnych opozícií v jazykovej štruktúre, ale aj širšie (z doterajších našich výskumov tejto 
problematiky porov. Sabol, 2007a; 2007b; 2007c; 2008; 2010 a i.). Je to zároveň jedna 
z centrálnych teoreticko-metodologických indícií všeobecnej jazykovedy aj s ponukou 
možnosti ich aplikácie pri skúmaní uvedenej relácie v jednotlivých jazykových rovinách, 
osobitne pri vymedzovaní paradigmatických a syntagmatických, simultánnych a sukcesív-
nych a asociatívnych a lineárnych relácií medzi prvkami jazykového systému, a to aj cez 
priezor opozície motivovanosti a nemotivovanosti.  

1.1 Symetria a asymetria v jazyku je jednou z dominantných podôb formy a obsahu 
(porov. Sabol, 1988a, s. 34 n.; tam aj ďalšia lit.); tento vzťah sa stal základným iniciátorom 
dvoch centrálnych semiotických podstát, „podloží“, „tonalít“, „posolstiev“ jazykovej sús-
tavy pri jej vzniku a plne sa premieta do vývinu a súčasného „diania“ jej prvkov. Ide 
o ikonicko-symbolický (so symetriou medzi formou a obsahom) a arbitrárny (so „zdede-
nou“ symetriou, ale dominantne s asymetriou medzi formou a obsahom) semiotický prin-
cíp,2 ktoré úzko – najmä cez svoje prvky, znaky – kooperujú, dopĺňajú sa a vzájomne sa 

                                                             
1 Ide – všeobecne – o jednu z univerzálnych podôb ontologického štruktúrovania sveta (a javov 

v ňom), na ktoré možno aplikovať fyzikálnu tézu o deterministickom chaose (z hľadiska problému dobra 
a zla o nej uvažuje J. Krempaský, 1998; 2006, s. 174 – 180); pripomína to črtu pružnej stability jazyka, ako 
ju postulovala Pražská škola. 

2 Vzťah symetrie a asymetrie formy a obsahu má dve základné podoby: a) reflexnú, odrazovú symet-
riu (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 znakov); 
b) nonreflexnú, „mechanickú“ symetriu medzi formou a obsahom (doména ikonicko-symbolickej „tonali-
ty“ jazykových jednotiek) a nonreflexnú, „mechanickú“ asymetriu (doména arbitrárnej „tonality“ jazyko-
vých jednotiek). 

(K naznačeniu týchto podôb vzťahu medzi formou a obsahom porov. Sabol, 2003; 2004a; 2005a.) – 
Do určitej miery obrazným príkladom na reflexný a nonreflexný typ symetrie a asymetrie môžu byť jazy-
kovo-semiotické „odlesky“ napr. kategórie priestoru a času, a to jednak ako ontologickej kategórie (jazyk 
v priestore a v čase) a jednak ako gnozeologickej kategórie (priestor a čas v jazyku; porov. Sabol, 2004b). 

Pripomíname, že pri analýze uvedeného vzťahu symetrie a asymetrie sa musí rešpektovať súmerateľ-
nosť jednotiek jazykovej štruktúry. Ide o reláciu takých porovnateľných jednotiek ako slabiky a morfémy 
(špeciálnejšie slabiky a jednotlivých typov morfém; tieto pozorovania možno využiť – okrem iného – aj pri 
porovnávacom a typologickom výskume relácií medzi fónickou, morfologickou a slovotvornou štruktúrou 
slova a tvaru), znaku a slova, taktu a slova, supraznaku a vety, verša a vety a pod. Pravda, „vnútorný“, 
„nonreflexný“ vzťah symetrie a asymetrie medzi formou a obsahom možno primárne skúmať pri všetkých 
bilaterálnych jednotkách (od morfém až po makrokompozičné textémy). 
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preskupujú3 (túto skutočnosť dokumentuje aj neurofyziologický základ reči: ide 
o dominantné funkcie – vývinovo staršej – pravej a ľavej mozgovej hemisféry, ako to po-
tvrdzujú aj základné typy afázií – potláčanie vzťahu podobnosti, resp. vzťahu priľahlosti, 
teda metaforického verzus metonymického princípu – Jakobson, 1991, s. 87 n.), vytvára-
júc prienikové množiny takých binárnych opozícií v jazykovej sústave, k akým patria (prvý 
príznak sa dominantne uplatňuje v „zóne“ ikonicko-symbolického princípu, pre druhý je 

                                                             
3 Vzťah symetrie ikonicko-symbolických znakov a symetrie a asymetrie arbitrárnych znakov treba vi-

dieť vo viacerých rovinách. Ikonické znaky „o objekte, ktorý zastupujú, signalizujú aj formou, nielen obsa-
hom“, ide tu o „paralelizmus (zvýraznil J. S.) formy a obsahu“ (Krupa, 1980, s. 27); arbitrárne/konvenčné 
znaky sa charakterizujú „neprítomnosťou odrazovosti na formálnej rovine“ (Krupa, ibid.). Vzhľadom na 
to, že vo vývine jazyka nachádzame nielen signály „premeny“ (prvších) ikonicko-symbolických znakov na 
arbitrárne, ale aj vývinovú kontinuitu a preskupovanie týchto obidvoch semiotických princípov (pričom sa 
„získané“ vzťahy medzi formou a obsahom stávajú trvalou súčasťou ich nového navrstvovania: IKON1 → 
ARBITR1 → IKON2 → ARBITR2 atď. – pozri Sabol, 2001; 2003, s. 29 – 30, pozn. 1; 2004a, s. 30 – 31, najmä 
pozn. 2), aj pri vývine ikonicko-symbolického princípu (od IKON2) sa „mechanický“ (pozri pozn. 2) vzťah 
symetrie medzi formou a obsahom (F ≡ O) môže obohacovať o impulz predchádzajúcej arbitrárnosti 
„mechanickým“ vzťahom asymetrie (v podobe relácie jednej formy a viacerých obsahov – pri polysémii; 
pravda, vnútorná väzba medzi jednotlivými významami sa tu zachováva; a navyše – z hľadiska znaku 
a pomenovania – je tu stále prítomná symetria: jazykový znak je reprezentovaný významom polyséman-
tického slova; porov. Horecký – Blanár – Sekaninová, 1984, s. 13). 

Ako sa ukazuje, vzťah ikonicko-symbolických a arbitrárnych znakov nie je disjunktný (medzi členmi 
jednotlivých opozícií definovaných na tomto semiotickom podloží sa realizujú ekvipolentné vzťahy): je to 
symbióza, ale aj protipôsobenie ako jedno zo „zrkadlení“ symetrie a asymetrie v štruktúre jazykového 
znaku (podrobnejšie Sabol, 2003, s. 29 – 30, pozn. 1). 

Vzhľadom na vývinové preskupovanie ikonicko-symbolických a arbitrárnych znakov možno konštato-
vať, 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 komuniká-
cie. A tak možno – na pozadí deterministického chaosu (pozri v pozn. 1) – definovať zákonitosť perma-
nentnej prítomnosti a preskupovania ikonicko-symbolického a arbitrárneho princípu v jazykovej štruktú-
re, a to v oboch základných typoch komunikácie, s tendenciou k ich vzájomnému vyvažovaniu (pozri 
Sabol, 2001; 2004a). Porov. aj konštatovanie V. Krupu (1991, s. 70): „Ikonickosť znaku má rozličné stupne 
vernosti, takže jestvujú viac aj menej ikonické znaky. To znamená, že v jazyku nejestvujú rýdzo ikonické 
ani rýdzo konvenčné znaky.“ 

Pridávame ďalšiu všeobecnú poznámku: 
Členy binárnych opozícií vymedzené na predpolí (sub)dominantného ikonicko-symbolického verzus 

arbitrárneho semiotického princípu vytvárajú výraznú prienikovú množinu príslušných charakteristických 
čŕt, a to tak v „horizontálnej“ (asociatívnosť – lineárnosť, paradigmatickosť – syntagmatickosť, simultán-
nosť – sukcesívnosť atď.), ako aj vo „vertikálnej“ štruktúrovanosti (asociatívnosť – paradigmatickosť, 
asociatívnosť – simultánnosť, paradigmatickosť – simultánnosť atď. [dominantne] v zóne ikonicko- 
-symbolického semiotického princípu proti príznakom lineárnosť – syntagmatickosť, lineárnosť – sukce-
sívnosť, syntagmatickosť – sukcesívnosť atď. [dominantne] v priestore arbitrárneho semiotického princí-
pu). Členy týchto (a ďalších) opozícií sú teda previazané aj „navonok“, pravda vždy pri nich ide (aj napriek 
možným značným stupňom „afinity“, „blízkosti“, „súladnosti“) o zdôraznenie istých špecifických, neopa-
kovateľných čŕt, osobitých „konotácií“ v uplatnení ikonicko-symbolického či arbitrárneho pozadia. Tento 
fakt prienikovosti, „prepojenia“, vývinovej aj synchrónnej „kooperácie“ členov uvedených protikladov  
(v oboch smeroch) možno z neurofyziologického aspektu podoprieť fungovaním tzv. kalózneho telesa 
(corpus callosum; porov. napr. Valček, 2007; tam aj ďalšia lit.). 
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dominantným semiotickým pozadím arbitrárny princíp): asociatívnosť (napr. pri štýlo-
tvornom procese ide o fázu selekcie tematických prvkov) a lineárnosť (napr. pri genero-
vaní textu v diferencovaných komunikačných situáciách tento „činiteľ“ garantuje jazykovo-
-syntaktické spracovanie tematických prvkov; je to teda os kompozície). Na póle asocia-
tívnosti dominantne stojí metaforický princíp, realizácia podobnosti, na póle linearity zasa 
metonymický princíp, stvárnenie prvkov podľa priľahlosti. Od ikonicko-symbolického 
a arbitrárneho semiotického pozadia sa odráža ďalšia, a to jedna z ťažiskových binárnych 
opozícií, stojaca na jednej z ich najvyšších „hladín“, „priečok“, a to vďaka svojej univerzál-
nosti a zásahu do paradigmaticko-syntagmatickej podstaty a pragmatického fungovania 
jazykových jednotiek: motivovanosť (zóna ikonicko-symbolického semiotického princípu) 
– nemotivovanosť (zóna arbitrárneho semiotického princípu).4 Uvedené opozície ďalej 
„tieňujú“ binárne protiklady paradigmatickosť (utvárajúca na základe asociatívnosti štruk-
túru príslušného systému; porov. paradigmatické vzťahy foném) proti syntagmatickosti 
(linearite, horizontalite; porov. stvárňovanie fonetických korelátov foném v aktuálnej 
realizácii reči) a simultánnosť (voľný, asociačný princíp spájania prvkov) proti sukcesívnos-
ti (tendencia k lineárnemu radeniu prvkov). Simultánnosť pomáha kreovať „ikonickosť“ 
ako (dominantný) znakový princíp poézie (vrátane hudobnosti verša) a sukcesívnosť zasa 
„arbitrárnosť“ ako (dominantný) znakový princíp prózy. Uvedené dva základné semiotické 
princípy v týchto dvoch základných formách literatúry dômyselným spôsobom regulujú aj 
kooperáciu všeobsiahlych, univerzálnych kategórií – priestoru a času. Priestor sa domi-
nantne zrkadlí na ikonicko-symbolickom, „stacionárnom“ pozadí – je to skôr „konštantná“ 
doména poézie/lyriky; čas sa ťažiskovo prikláňa k arbitrárnej, „dynamickej“ semiotickej 
štruktúre – hlási sa cezeň skôr „premenlivý“ princíp prózy, napr. v makrokompozičnej 
zóne rozprávania. Na osi asociatívnosti sa v komplexnom komunikačnom oblúku ocitá 
hľadisko percipienta; lineárny, sukcesívny tok jazykových prvkov „rozohráva“ expedient. 
Od ikonicko-symbolického znakového princípu sa pri vzniku a fungovaní motivovanosti 
dominantne odvíjajú odrazové gramatické kategórie, arbitrárny semiotický princíp je zasa 
dominantným pozadím pre klasifikačné gramatické kategórie (Sabol, 2004; tam aj odkaz 
na ďalšie naše štúdie).  

                                                             
4 Pri motivovanosti (v širokom zmysle slova) ide o tvorbu a používanie znakových jednotiek, v ktorých 

je forma aktivizovaná, stimulovaná „priamym“ odleskom skutočnosti, a to v rozsiahlych intralingválnych, 
intrakomunikačných, extralingválnych a externolingválnych kontextoch premietajúcich sa do kreovania 
a uplatňovania výrazu (designátora) inšpirovaného „reflexmi“ uvedených okolností (porov. aj Sabol, 
2005b); tento člen protikladu možno interpretovať napr. aj ako „zdôvodnenosť jazykového vyjadrenia 
pomenovaného javu“ (Furdík, 2005, s. 265), ako „neľubovoľný, nenáhodný vzťah medzi formou 
a významom“, forma je tu „v kauzálnom vzťahu“ k významu (Dolník, 2003, s. 121); ide o „súhrn všetkých 
faktorov, vďaka ktorým nie je štruktúra slova náhodná“ (Černý – Holeš, 2004, s. 51). Pri nemotivovanosti 
ide o opačné tendencie ako pri motivovanosti (podrobnejšie Sabol, 2010); je to relatívna nezávislosť 
znakovej formy od obsahu, nedostatok jednoznačnej korelácie medzi vnútornou štruktúrou znakovej 
formy a štruktúrou obsahu (Krupa, 1980, s. 28; Furdík, 1993, s. 28 – 33). 
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Pripomíname, že vo vymedzovaní binárnych opozícií, navrúbených na uvedené dva 
semiotické princípy, a to najmä v priestore jazyka, filozofie a umenia, možno pokračovať 
ďalej.5 

2. Naše teoretické východiská výskumu vzťahu symetrie a asymetrie formy a obsahu 
jazykových jednotiek (formových a obsahových prvkov v jazykovej sústave6) budeme ilu-
stratívne aplikovať na vzťah slabiky a morfémy v spisovnej slovenčine (2.1) a taktu a slova 
v slovenskej literatúre (2.2), a to aj s naznačením možností ďalšieho výskumu. 

2.1 Najmenšou „plochou“, na ktorej možno pozorovať vzťah symetrie a asymetrie (sú-
merateľných) formových a obsahových prvkov v jazyku, je vzťah slabiky (základnej syn-
tagmaticko-paradigmatickej fonotaktilnej a fónicko-rytmickej jednotky s jedným vrcholom 
sonority, v ktorej sa manifestujú kontrastovosť a dištinktívne príznaky fónických prvkov 
a ktorá je nositeľom všetkých suprasegmentálnych javov/prozodém príslušného jazyka – 
Sabol, 1994, s. 217), jednotky formovo konštituujúcej (fonologické) slovo, a morfémy 
(najmenšej vydeliteľnej časti slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositeľom elementárne-
ho alebo komplexného významu – Ondruš – Sabol, 1987, s. 164 – tam aj doplnenie 
o morfe ako nositeli určitej funkcie; podrobne o zložkách slovných tvarov – morfémach 
ako segmentoch s významom a submorfémach ako segmentoch bez významu pozri Soko-
lová, in: Sokolová et al., 1999, s. 29 n.; jazykovo-semioticky – ak máme na mysli „plnohod-
notnú“ morfému ako segment slovného tvaru s významom – ide o najmenšiu bilaterálnu, 
teda aj znakovú jednotku, o infraznak), jednotky obsahovo konštituujúcej slovo. Práve 
„spoločné“ kreovanie slova (ako „formálno-významovej jednotky konštituovanej dialektic-
kou jednotou istého jednotného významu, jednotného gramatického stvárnenia 
a svojrázneho, ako celok premiestniteľného fonematického radu“ – Furdík; in: Ondrus – 
Horecký – Furdík, 1980, s. 16) potvrdzuje súmerateľnosť týchto jednotiek, a teda aj adek-
vátne možnosti ich porovnávania z hľadiska vzťahu symetrie a asymetrie (o vzťahu slabiky 
a morfémy v slovenčine z hľadiska ich zvukového zloženia porov. aj Bónová, 2001). 

Štatistická sonda do prieskumu symetrického a asymetrického vzťahu slabiky 
a morfémy (bez diferencovania morfém a submorfém) v spisovnej slovenčine ukázala, že 
je tu dominantná asymetrická relácia (v symetrickom vzťahu s morfémami je približne 

                                                             
5 Porov. ďalšie možné opozície dominantne „tónujúce“ príslušné východiskové semiotické pozadie: 

statickosť – dynamickosť (stabilita – vývinovosť), synergickosť – entropickosť (informačnosť – entropic-
kosť), diskontinuálnosť – kontinuálnosť (pozri aj v 2.2) a pod. 

Pri aplikácii uvedených protikladov v umeleckej literatúre možno napr. pri charakteristike prózy J. C. 
Hronského konštatovať (pozri Sabol; in: Sabol – Ruščák – Sabolová, 2005, s. 242 n.), že jednota „gnómic-
kého“ a „aktuálneho“ sa v nej prejavuje v súčinnosti zákona, tradície, pravidelnosti, usporiadanosti, ne-
mennosti, predvídateľnosti, roľníckeho archetypu („skica“; ozvena dominantne ikonicko-symbolickej 
semiotickej podstaty) a zmeny, variácie, arytmie, inovácie, improvizácie, neopakovateľnosti, pastierskeho 
archetypu („kolorovanie“; ozvena dominantne arbitrárnej semiotickej podstaty). 

6 Pripomíname, že uplatnenie vzťahu binárnych opozícií vymedzených na pozadí ikonicko- 
-symbolického a arbitrárneho princípu, napr. paradigmatického a syntagmatického organizovania jazyko-
vých jednotiek, nepredpokladá nevyhnutnú súčinnosť formových a obsahových jednotiek. Možno ho – 
najmä na pozadí simultánnosti a sukcesívnosti – pozorovať a) vo formových jednotkách, b) 
v sémantických jednotkách, c) v dialektickej jednote formových a obsahových prvkov (Sabol, 2007a). 
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jedna štvrtina slabík; konkrétne: podľa „hĺbky“ analýzy segmentov sa, si, som, sme, ste ide 
o 24,8 %, resp. 27,5 % – Ivančová, 2009; údaje sa uvádzajú z „pozície“ slabiky).Tento fakt 
súvisí s tenziou medzi morfematickou a slabičnou štruktúrou v slovenčine vnútri slova na 
dvoch miestach: 1) na rozhraní koreňovej a derivačnej morfémy (základná fonematická 
štruktúra koreňovej morfémy je CVC, sufixálnych derivačných morfém VC – Sokolová, op. 
cit., s. 31, 36) a 2) na hranici tvarotvornej bázy zakončenej na konsonant (ktorý tvorí strik-
túru poslednej, resp. predposlednej slabiky slovného tvaru) a gramatickej morfémy so 
základnou fonematickou štruktúrou V, VCV, VC (ibid., s. 45).  

2.2 Vzťah symetrie a asymetrie jazykových jednotiek budeme ďalej ilustrovať niekoľ-
kými výsledkami našich pozorovaní súčinnosti a protipohybu opäť súmerateľných jedno-
tiek – taktu a slova.  

Pri lineárnom, syntagmatickom definovaní taktu (takt je neprázdna množina 1... n sla-
bík s jednou slabikou prozodicky/prízvukovo zvýraznenou, pričom pre vzťah taktu a slova 
platí, že takt je väčší alebo sa rovná slovu a hranica taktu je zároveň hranicou slova – po-
rov. Sabol, 1975, s. 390, pozn. 2; 1977, s. 76 – 77) sa v rozhodujúcej miere uplatňuje vzťah 
symetrie, ale aj pri asymetrickom vzťahu vždy platí konštatovanie, že hranica taktu je zá-
roveň hranicou slova. Táto relácia platí pre lineárne texty („syntagmaticky“ definované 
takty), pre druhý člen syntakticko-konštrukčného protikladu diskontinuálnosť – kontinu-
álnosť ako „vyznenia“ horizontálno-vertikálnej štruktúrovanosti poézie a horizontálnej 
štruktúrovanosti prózy (Sabol, 2008 a i.; pozri aj upozornenie na binárny protiklad poézia – 
próza v 1.1). Pri „paradigmatickom“ interpretovaní taktu (ako stopy v básnickom texte) sa 
v slovenskej literatúre dominantne uplatňuje vzťah symetrie pri trocheji a daktyle (ten-
dencia k realizovaniu dieréz a k pritlmovaniu cezúr; avšak aj pri asymetrickom vzťahu, 
vyvolanom vynechaním rytmického vrcholu, platí už uvedená téza, že hranica taktu/stopy 
je zároveň hranicou slova) a vzťah asymetrie pri jambe (tendencia k realizovaniu cezúr 
a k pritlmovaniu dieréz; pri úplne periférnom asymetrickom vzťahu platí, že hranica tak-
tu/stopy je zároveň hranicou slova; o vzťahu cezúry a dierézy v českom verši pozri Hrabák, 
1973, s. 181, 184). Ukazuje sa, že bude treba rozlišovať dva typy kvantitatívnej asymetrie 
pri diskontinuálnom texte: a) takt < slovo (pričom hranica taktu/stopy je zároveň hranicou 
slova; tento vzťah platí pre začiatok prvého a koniec ďalšieho taktu – trochej, daktyl); 
b) takt > slovo (pričom hranica slova je zároveň hranicou taktu/stopy; tento vzťah platí pre 
začiatok a koniec taktu – subvariant taktu/stopy realizovaný viacerými slovami pri trocheji 
a daktyle a úplne periférny typ jambu). Pri kvalitatívnej asymetrii hranica slova ≠ hranica 
taktu/stopy (jamb v slovenskej poézii; v slovenskom sylabotónickom verši treba – okrem 
iného – osobitne riešiť spojenia s jednoslabičnými predložkami, prípady presúvania prí-
zvuku z ťažkej doby na ľahkú a opozíciu rytmu a metra – sú to parciálne námety pre ďalší 
výskum). 

Základný prieskum symetrie a asymetrie taktu a slova v slovenčine ukázal, že v tomto 
vzťahu jednoznačne prevláda symetria: lexikálne symetrických taktov (berú sa tu do úvahy 
všetky slová bez ohľadu na ich slabičnosť, teda aj neslabičné predložky, hoci tieto prvky 
fungujú z hľadiska slabičnosti ako irelevantné) je 67,5 % a sylabicky symetrických taktov 
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(pri nich sa neslabičné predložky priraďujú k striktúrnej fáze prvej slabiky nasledujúceho 
slova) je 71, 8 % (Janovcová, 2010, s. 7 – 8, 48, 56). 

2.2.1 Príklady na reláciu taktu a slova zo slovenských umeleckých textov (všeobecnejšia 
poznámka: neslabičná predložka sa priraďuje, prirodzene, k striktúre prvej slabiky nasle-
dujúceho slova):  

A) lineárne, syntagmaticky, kontinuálne definovaný takt 
aa) symetrický vzťah takt ≡ slovo 
Pichandovci kráčali vedľa seba. (P. Jaroš) – Večer museli navariť, nakŕmiť dobytok, 

prasce, kury, podojiť kravy. (P. Jaroš) – Iných malých chlapcov nevidno. (L. Ballek) (počet 
taktovo-slovných jednotiek a slabík v nich: 4/4, 3, 2, 2; 9/2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2; 4/2, 2, 2, 3) 

ab) kvantitatívna asymetria medzi taktom a slovom (takt > slovo) 
Srdila sa a hnevala. (P. Jaroš) (2 takty – Srdila sa / a hnevala – 4 slabičné slová, resp. 

zložky ich tvarov) – Poradíme si aj sami! (P. Jaroš) (2 takty – Poradíme si / aj sami – 4 sla-
bičné slová, resp. zložky ich tvarov) 

Pripomíname, že asymetria v lineárnom texte má vždy kvantitatívny charakter. 
V textoch zvyčajne ide o kombinácie symetrických a kvantitatívne asymetrických tak-

tov tohto typu: 
Prišli do dediny a majster naozaj zamieril do krčmy. (V. Šikula) (6 taktov – Prišli / do de-

diny / a majster / naozaj / zamieril / do krčmy; 9 slabičných slov; symetrický je 1., 4. a 5. 
takt, v ostatných sa medzi taktom a slovom realizuje vzťah kvantitatívnej asymetrie) – 
Ťažké a dusné povetrie ležalo aj nad povojnovým Palánkom. (L. Ballek) (6 taktov – Ťažké / 
a dusné / povetrie / ležalo / aj nad povojnovým / Palánkom; 9 slabičných slov; symetrický 
je 1., 3., 4. a 6. takt, v ostatných sa medzi taktom a slovom realizuje vzťah kvantitatívnej 
asymetrie) 

B) „paradigmaticky“, diskontinuálne, „horizontálno-vertikálne“ definovaný takt (ako 
stopa v básnickom texte) 

ba) symetrický vzťah takt ≡ slovo 
Ohník hreje, ale pani: 
„Mrazy štípu, mrazy kúšu!“ (I. Krasko) 
(trochej; počet taktovo-slovných jednotiek a slabík v nich: 8/2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 2) 
Zuzanka Hraškuľča: púpavka, žubrienka. 
... 
posúcha úlomček upadlý materi: (P. O. Hviezdoslav) 
(daktyl; počet taktovo-slovných jednotiek a slabík v nich: 8/3, 3, 3, 3; 3, 3, 3, 3) 
bb) kvantitatívna asymetria (typ takt > slovo) 
A tma či mesiac vše – do perín vrytá bár (P. O. Hviezdoslav) 
(daktyl; 4 takty, 9 slov) 
bc) kvantitatívna asymetria (typ takt < slovo) 
Jarabina, jarabina. (M. Rúfus) 
(trochej; 4 takty/stopy, 2 slová) 
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Pri konkrétnej realizácii vzťahu taktu/stopy a slova v básnickom texte sa typy ba, bb 
a bc spravidla kombinujú: 

Vlhký vánok z rodných polí (ba) 
milostivou, (bc) tichou slinou (ba) 
olíže mi, (bc, bb) čo ma (bb) bolí. (ba) (M. Rúfus; trochej) 
bd) kvalitatívna asymetria (hranica taktu ≠ hranica slova) 
Tak tíško dvíha mesiac biele čelo 
Nad vrcholami hôrnych balvanov! (I. Krasko; 5-stopový hyperkatalektický a 5-stopový 

akatalektický jambický verš; realizovanie cezúr, pritlmovanie dieréz) 
(Podrobnejšie – aj s poznámkami na pozadí komparatívnej verzológie – pozri Sabol, 

2008.) 
2.2.2 Podobne treba postupovať pri určovaní symetrie a asymetrie v prípadoch, keď 

rytmickú funkciu verša preberá intonačná štruktúra (porov. tendenciu k symetrii veršovej 
a vetnej intonácie v sylabickom verši slovenského romantizmu a tendenciu k rytmickej 
asymetrii vo voľnom verši so syntakticko-veršovou intonačnou opozíciou (podrobne 
Štraus – Sabol, 1968). 

Konkrétnejšie: Pri diskontinuálnom („paradigmatickom“) vzťahu verša (v jeho poníma-
ní ako v podstate intonačno-rytmickej, formovej jednotky) a vety (v jej ponímaní ako 
v podstate syntakticko-sémantickej, obsahovej jednotky) možno – analogicky podľa relá-
cie medzi taktom a slovom (v 2.2 a v 2.2.1) – vymedziť symetrický vzťah verš ≡ veta (ide 
o rytmicko-syntaktický paralelizmus, o rytmicko-syntaktickú konvergenciu), pričom sa tu 
môže určiť aj kvantitatívna asymetria verš > veta (hranica verša je zároveň hranicou vety – 
platí to pre začiatok prvej a pre koniec ďalšej/poslednej vety). Ak hranica verša pri tomto 
vzťahu nie je zároveň hranicou vety (časť vety prechádza do nasledujúceho verša), resp. sa 
realizuje vzťah verš < veta, ide už o kvalitatívnu asymetriu (realizuje sa tu enjambement; 
túto reláciu hodnotíme ako rytmicko-syntaktickú divergenciu – Sabol, 1988b, s. 20 – 21). 

Naznačený vzťah symetrie a asymetrie medzi veršom a vetou si, prirodzene, vyžaduje 
podrobnejší prieskum aj vzhľadom na vymedzenie teoreticko-hypotetických modelov 
rytmicko-prozodických veršových štruktúr v jednotlivých vývinových štádiách slovenského 
verša (Sabol, ibid., s. 16 – 23). 

3. Symetria a asymetria v jazyku, ktorá je základnou podobou „súžitia“ medzi formou 
a obsahom jazykových a jazykovo-semiotických jednotiek (ako echa súčinnosti 
a protipôsobenia ikonicko-symbolického a arbitrárneho semiotického princípu), sa pre-
mieta aj do štruktúry slova (z hľadiska vzťahu slabičnej a morfematickej štruktúry), aj do 
medzislovného priestoru (relácia taktu a slova z hľadiska rytmickej štruktúry). Vnútro slova 
je v slovenčine „prepletené“ dominantne asymetrickým vzťahom slabiky a morfémy 
(v jednom alebo v dvoch diferencovaných „uzloch“); táto prevládajúca tenzia je hnacou 
silou (permanentného) pohybu k (symetrickej) proporcionalite formových a obsahových 
prvkov, čo sa „rieši“ v štruktúrovaní slova a syntagmatického symetrického taktu (tu už 
dominantnosť symetrie garantujú hranice významových jednotiek); zároveň sa takto uvoľ-
ňuje energia na kreovanie („nadstavbových“) kvalitatívnych asymetrických taktov v ich 
súčinnostne i napäťovo kontinuálnej a diskontinuálnej podobe aj pri paradigmatickom 
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štruktúrovaní. Synergické a protismerné „echo“ tenzie a detenzie (pripomína to genero-
vanie textu v estetickom komunikáte) predstavuje neustálu hru na ekvivalenciu 
v intraverbálnom a extraverbálnom (interverbálnom) priestore vzťahu formových 
a obsahových prvkov – slabiky a morfémy a slova a syntagmatického taktu. Funkčnú uspô-
sobenosť a efektivitu jazykových prvkov účelne usmerňuje tendencia k homeostáze oboch 
štruktúrnych vzťahov (symetrie, vedúcej k usporiadaniu, a asymetrie, smerujúcej 
k dynamike) ako odlesku dispozície k vyvažovaniu (vyvolávanej prienikovým vzťahom) 
ikonicko-symbolickej a arbitrárnej „tonality“ jazykových jednotiek. 
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Symmetry and asymmetry in language 
The paper contains delimitation of one of the substances of the language system, 

symmetry and asymmetry as one of the dominant appearances of form and content and 
as the basic initiator of two fundamental semiotic principles: the iconic-symbolic (with the 
symmetry between form and content) and arbitrariness (with the “inherited” symmetry, 
but predominantly with the asymmetry between form and content). The pairs of binary 
oppositions resulting from these semiotic fundaments are introduced at the same time 
(associativeness – linearity, paradigmatic – syntagmatic nature, simultaneity – successive-
ness, metaphoric – metonymic nature, motivating character – absence of motivation etc.). 
The relation between symmetry and asymmetry is applied on the analysis of two pairs of 
form-content structure elements: syllable and morpheme and beat and word. The  
author’s theorems lean against the results of observations of phonic-semantic structural 
arrangement of both word and form in literary Slovak and against the characteristics of 
verse in Slovak literature. 
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