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V štúdii sa na všeobecnolingvistickom a semiotickom pozadí uvádzajú tri teorémy (a) 
axiologické parametre umeleckého textu, b) špecifiká vzťahu poézie a prózy, c) relácie 
segmentov a suprasegmentov) ako metodologické východisko na hľadanie funkčnej 
realizácie umeleckých textov v médiách v akusticko-auditívnom type komunikácie. 
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1.1.1.1. Umelecký komunikát je svojráznou štruktúrou, ktorá je daná najmä špeci-
fickým prepojením ontológie mimoliterárnej skutočnosti s ontológiou vnútroli-
terárneho textu (ťažiaceho „zážitkový“ priestor z oblasti látky pretavenej do fik-
cie), stvárneného osobitými tematickými, jazykovými, štylistickými a kompo-
zičnými prvkami cez jednotlivé literárne druhy a žánre. V príspevku sa zame-
riame na tri teorémy, ktoré budeme aplikovať do priestoru akusticko-auditívnej 
komunikácie s osobitým vyznením v mediálnom prostredí. Pôjde o koncentro-
vané poznámky a) o axiologických parametroch umeleckého textu (1.1), b) 
o špecifikách literárnych druhov cez „priezor“ vzťahu poézie a prózy (1.2) a c) 
o reláciách segmentov a suprasegmentov (1.3). 

1.1. Hodnotové rozmery jazyka literatúry vychádzajú z axiologickej podstaty 
jazyka vôbec. Pri úvahách o jazyku/reči ako hodnote sa zdôrazňuje predovšet-
kým fungovanie, funkčné zacielenie jazykových prostriedkov (porov. konštato-
vanie: „... realizácia hodnoty je totožná s fungovaním predmetu, s uplatnením 
jeho funkcie“; hodnota je „zovšeobecnením opakovaného fungovania predmetu“ 
– Miko, 1973, s. 250; pozri aj Sabol, 2005 – tam aj ďalšia lit.). Východiskom ta-
kejto koncepcie skúmania jazyka ako hodnoty sú teda jazykové funkcie. Ak vy-
jdeme zo základných jazykových funkcií – kognitívnej a komunikatívnej – a ich 
subfunkcií a premietneme ich „nosiče“ v akusticko-auditívnom kreovaní do 
vzťahu expedienta a percipienta cez komunikačné stupne, dostávame pevnejšiu 
axiologickú bázu, v ktorej sa napĺňa uvedený vzťah cez príslušné jazyko-
vé/estetické/mediálne vedomie na strane percipienta: „insitné“, spontánne, intu-
itívne, reflexívne, poučené, teoretické (metajazykové), kreatívne. Kreatívny au-
torský „výkon“, realizovaný s hlbšími hodnotovo-estetickými parametrami, 
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oslovuje „svojich“ diferencovaných vnímateľov s ponukou „manévrovacieho“ 
priestoru, v ktorom sa cez zvukové médium odhaľuje sémanticko-esteticky 
„viazaný“ katarzný účinok. Pri akusticko-auditívnom „prevedení“ estetického 
komunikátu je k dispozícii ako výrazová zložka textu celá škála prostriedkov, 
ktoré popri „neutrálnom“ zvukovom podloží sa môžu kreovať aj cez špecifické 
komunikačné akty a ich zvukové realizácie „preverené“ napr. prostredníctvom 
reprodukčného, recitačného, registrového, reklamového, rituálového, religióz-
neho a reportážneho timbru. Fónické „ozveny“ každého z nich umožňujú citlivé 
a pôsobivé funkčné manévrovanie aj pri kreovaní umeleckých textov 
v mediálnom prostredí. 

Poznamenávame, že pri úvahách o jazyku literatúry ako hodnote sa do po-
predia dostáva predovšetkým jazykovo-semiotická podstata jazyka vôbec: vzťah 
formy a obsahu, výrazových a významových súvzťažností textu, pričom práve 
v tomto vzťahu treba zdôrazniť funkčnú homeostázu výrazových a významo-
vých prvkov. 

V súlade so semiotickým obrazom sveta, vchádzajúcim do jazyka a osobitne 
do jazyka literatúry a usmerňujúcim homeostázu motivovanosti a nemotivova-
nosti v jazykovom systéme, možno zovšeobecňujúco konštatovať, že funkcia, 
presnejšie vyvážená funkcia, funkčná homeostáza výrazovo-významových prv-
kov (aj pri zvukových prvkoch a ich prepojení na sémantiku) je jedným 
z rozhodujúcich regulátorov, iniciátorov, stimulátorov, predpokladov, určovate-
ľov, podnecovateľov axiologicko-estetických kvalít umeleckej výpovede. Este-
tický funkčný potenciál literárneho textu (aj cez jeho fónickú výrazovú kreáciu) 
dokonca môže vtiahnuť do svojich hodnotových kapacít aj také textové jednot-
ky, ktoré v svojom východiskovom formovo-sémantickom priestore znižujú 
svoje axiologické „vyznenie“ (Sabol, 2005,  s. 160). 

1.2. Vývinové prúdenie literatúry je dané najmä faktom, ako sú rozmiestne-
né dominanty a subdominanty poézie a prózy (resp. aj drámy) a aké sú veľké, 
resp. ako sú štruktúrované prienikové množiny medzi nimi vychádzajúce pre-
dovšetkým z binárnych opozícií vymedzených na ikonicko-symbolickom 
a arbitrárnom semiotickom pozadí (napr. motivovanosť – nemotivovanosť, aso-
ciatívnosť – lineárnosť, paradigmatickosť – syntagmatickosť, simultánnosť – suk-
cesívnosť, metaforickosť – metonymickosť atď.; podrobne Sabol, 2011 a i.).  

Naše pozorovania (Sabol, napr. 1988; 2001a; Sabol – Sabolová, 2001) nám do-
voľujú konštatovať, že protiklad poézie (verša) a prózy – osobitne na základe 
príslušnej semiotickej „tonality“ – sa realizuje: 
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1) jazykovo-semioticky: ide o protiklad simultánnosť – sukcesívnosť (porov. 
aj Miko, 1973, s. 264 – 265; Sabol, 2001b). 

Simultánnosť    (voľný, asociačný princíp spájania prvkov) ) ) ) proti sukcesívnosti    
(tendencia k lineárnemu radeniu prvkov) pomáha kreovať „ikonickosť“ ako 
(dominantný) znakový princíp poézie (vrátane hudobnosti verša) a sukcesívnosť 
zasa „arbitrárnosť“ ako (dominantný) znakový princíp prózy. Uvedené dva zá-
kladné semiotické princípy v týchto dvoch základných formách literatúry dô-
myselným spôsobom regulujú aj kooperáciu všeobsiahlych, univerzálnych kate-
górií – priestoru a času. Priestor sa dominantne zrkadlí na ikonicko- 
-symbolickom, „stacionárnom“ pozadí – je to skôr „konštantná“ doména poézie/ 
lyriky; čas sa ťažiskovo prikláňa k arbitrárnej, „dynamickej“ semiotickej štruktú-
re – hlási sa cezeň  skôr „premenlivý“ princíp prózy, napr. v makrokompozičnej 
zóne rozprávania. 

2) syntakticko-konštrukčne: ide o opozíciu diskontinuálnosť – kontinuálnosť 
(ako „vyznenie“ horizontálno-vertikálnej štruktúrovanosti poézie a horizontál-
nej štruktúrovanosti prózy). 

Tento protiklad sa premieta aj do lineárneho, syntagmatického definovania 
taktu a do jeho „paradigmatického“ interpretovania (podrobnejšie Sabol, 2011; 
2012a). Preukazne to možno pozorovať v opozícii stopa (medzi ňou a slovom 
ako formovo-sémantickou jednotkou sa realizuje dieréza alebo cezúra – takt 
(medzi ním a slovom sa realizuje dieréza). 

3) suprasegmentálno-melodicky: ide o tendenciu k monotónnosti (pri supra-
segmentoch daných tónovou moduláciou artikulačného prúdu – melódii 
a hlasovom registri) smerujúcej k semiotickému „poľu“ hudby (pri tlaku intoná-
cie verša) proti tendencii k nemotónnosti, k tónovej variabilite (pri týchto sup-
rasegmentoch) vyjadrujúcej fónicko-semiotický princíp reči (pri tlaku intonácie 
vety v próze).  

4) podľa dominancie kreátora rytmicko-intonačnej štruktúry. 
Ide a) o dominantne fónické členenie textu (analógia s konštrukčno- 

-sémantickým slovotvorným/tvarotvorným princípom; základným je prvý ryt-
mický prúd – pohyb od slabiky k taktu – básnické texty, osobitne viazaný verš); 
b) o dominantne syntakticko-sémantické členenie (analógia s konštrukčno– 
-sémantickým vetotvorným princípom; základným je druhý rytmický prúd – 
pohyb od taktu k vete – prozaické texty; Sabol, 2012a – tam aj ďalšia lit.). 

1.3. Súčinnosť a protipohyb segmentálneho a suprasegmentálneho podsysté-
mu možno uviesť nasledujúcimi diferencovanými, ale čiastočne aj prienikom 
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spojenými javmi (prvý až tretí protiklad je daný realizáciou, štvrtý funkciou 
segmentov a suprasegmentov; podrobnejšie Sabol, 2012b): 

1) artikulácia – modulácia 
Pri tvorbe prvkov segmentálneho podsystému sa uplatňuje artikulácia, pri 

tvorbe suprasegmentálnych prvkov modulácia. Segmenty vznikajú charakteris-
tickou činnosťou rečových orgánov, ktorej výsledkom je špecificky stvárnená 
zvuková jednotka. Suprasegmenty – na rozdiel od segmentov – nevznikajú oso-
bitou činnosťou rečových orgánov, ale úpravou, moduláciou už hotového rečo-
vého signálu (porov. rozdiel medzi krátkymi a dlhými nositeľmi slabičnosti to-
ho istého vokalického timbru napr. v spisovnej slovenčine). 

2) sukcesívnosť – simultánnosť 
Ďalším protikladom charakterizujúcim segmentálny verzus suprasegmentál-

ny podsystém je sukcesívnosť – simultánnosť. Segmenty sa tvoria sukcesívne, 
lineárne, syntagmaticky, každý z nich sa v súvislom zvukovom texte realizuje 
„v svojom“ čase, ide o „postupnosť“, nadväznosť; suprasegmenty sa tvoria naraz, 
súbežne, simultánne, ide o „paralelnosť“, „súbežnosť“ (v pozadí sú „echá“ dvoch 
základných semiotických „tonalít“: ikonicko-symbolickej – pri suprasegmen-
toch a arbitrárnej – pri segmentoch; pozri aj v 1.2). 

3) fonotaktilná diferencovanosť – fonotaktilná afinita 
Pri segmentoch sa realizuje tendencia k fonotaktilnej diferencovanosti, pri 

suprasegmentoch tendencia k fonotaktilnej afinite. 
Tendencia k fonotaktilnej diferencovanosti pri segmentoch vyplýva už zo 

základného protikladu v štruktúre slabiky: CV (konsonantického a vokalického 
protikladu; platí to aj pri kvantitatívnom „rozšírení“, znásobení konsonantickej 
zložky v striktúrnej, resp. v restriktúrnej fáze slabiky). Pri suprasegmentoch 
(v susedných slabikách, ale aj na väčšej ploche) prevažuje tendencia k malej di-
ferencovanosti, k „príbuznosti“, podobnosti, „blízkosti“ (vzhľadom na „vlastné“ 
protiklady; porov. sled nekvantitatívnych, resp. neprízvučných slabík pri opozí-
cii kvantitatívnosť – nekvantitatívnosť či prízvučnosť – neprízvučnosť, ale aj 
samotné protiklady kvantitatívnosť – nekvantitatívnosť a prízvučnosť – neprí-
zvučnosť, no i tendenciu k afinite či menšej kontrastovosti aj pri ďalších supra-
segmentoch, osobitne v rámci rovnakej modulácie artikulačného prúdu). 

4) fonologicko-dištinktívna funkcia – štylizujúca funkcia 
Pri segmentoch sa dominantne (pravda, na II., fonologickom stupni abstrak-

cie) uplatňuje fonologicko-dištinktívna funkcia, pri suprasegmentoch štylizujú-
ca funkcia, využívanie týchto fónických javov vo funkcii štylém.  
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Pri štvrtom protiklade sa potvrdzuje výrazná prienikovosť vzťahu medzi 
segmentmi a suprasegmentmi (porov. pozíciu kvantity v spisovnej slovenčine 
v prienikovej množine medzi segmentmi a suprasegmentmi); túto súčinnosť 
možno preukazne pozorovať pri kooperácii hlasového registra (a ďalších supra-
segmentov) a timbru – farby hlasu, vytváraného aj segmentálnymi zložkami 
akustického signálu a ich fonotaktilným spájaním a prepájaním (fónického javu 
– na úrovni hypofóny a hypointony – výsostne individuálneho vyznenia, ktorý 
však má – pri svojom invariantnom smerovaní – výraznú štylizujúcu funkciu – 
porov. naše vymedzenie timbrov v 1.1). Výrazná prienikovosť prvkov oboch 
zvukových podsystémov sa prejavuje v subdominantnom uplatňovaní segmen-
tov v štylizujúcej funkcii – pravda, predovšetkým v ich sukcesívnom, lineárnom 
smere (porov. druhý protiklad segmentov a suprasegmentov v 1.3) a v subdomi-
nantnom uplatňovaní suprasegmentov ako nosičov a diferenciátorov sémantic-
kej informácie (fonologicko-dištinktívna funkcia kvantity, fonologicko-deli-
mitačná funkcia pauzy a prízvuku, fonologicko-distributívna funkcia dôrazu, 
fonologicko-diferenciačná funkcia melódie). 

2. Uvedené teorémy sa môžu stať – ako sa domnievame – metodologickým 
východiskom na hľadanie funkčnej realizácie umeleckých textov v médiách 
v akusticko-auditívnom type komunikácie: a) Axiologická problematika mieri 
na vymedzenie osobitých typov mediálneho vedomia na strane percipienta 
a diferencované stvárnenie príslušných mediálnych textov s hodnotovou „poist-
kou“. – b) Simultánna realizácia fónických prvkov v poézii (lyrike) cez ich aso-
ciačné prepájanie vedie k pritlmovaniu ich zvukovej konexie, čo je zasa domi-
nantnou črtou sukcesívneho, lineárneho radenia stavebných textových jedno-
tiek v próze (epike). Rovnako sa fónicky hlási aj protiklad diskontinuálnosti po-
ézie a kontinuálnosti prózy, najmä cez vzťah paradigmatického a syntagmatic-
kého taktu a cez špecifické suprasegmentálne kreácie opozície verša a vety. – 
c) Pri opozícii segmentov a suprasegmentov sa ukazuje ako podnetné vymedze-
nie ich dominantných a subdominantných funkcií s prienikovými vzťahmi me-
dzi nimi. Rozhodujúcim axiologickým parametrom prvkov oboch zvukových 
podsystémov je ich účasť na fonologickej a štylizujúcej funkcii. 
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Abstract Abstract Abstract Abstract     

The study uses general-linguistic and semiotic background to give three theoremes – 
a) axiological parameters of the artistic text, b) specifics of the relation of poetry and 
prose, c) the relations of segments and suprasegments – as a methodological starting 
point to the quest for the functional realisation of artistic texts in media in the acous-
tic-auditive type of communication. 
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