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Príspevok je zameraný na pragmaticko-recepčný vid esteticko-semiotického myslenia 

o povahe a špecifikách hudobnej semiózy. V odkaze na líniu vinúcu sa od hudobnej estetiky 

a semiotiky Petra Faltina (1939-1981) cez niektoré iniciatívy tzv. Nitrianskej školy, 

opierajúcej sa koncepciu recepčného bytia umeleckého diela Františka Mika (1920-2010) 

a jeho výrazovú sústavu,  až po výskum existenciálneho semiotika a muzikológa Eera 

Tarastiho (1948) a skladateľa a archeológia hudobno-estetického vedenia Vladimíra Godára 

(1956) sa autor zaoberá osobitosťou akosti hudobného média z pragmaticko-estetickej 

perspektívy. Jeho viacnásobná obojakosť – potencie viazania sa rovnako na číselné a 

sémantické fenomény (V. Godár), atribútov abstraktnosti a korporeálnosti (H. Partch), či 

temporálneho paralelizmu simultánne a sukcesívne sa dejúcich hudobných procesov (O. 

Messiaen) – je v naznačených kontextoch výzvou aj pre súčasnú pragmatickú hudobnú 

estetiku a semiotiku. 

Autor z uvedených myšlienkových motívov vyvodzuje vlastnú teóriu hudobnej korela(k)tivity 

– dialogickej súvzťažnosti viacúrovňového ľudského (nad)vedomia a polydimenzionality 

hudobného diela. V závere s ohľadom na vedomie limitovanosti istých zaužívaných modelov 

znakovej povahy hudobnej komunikácie predostiera vlastné alternatívne modely jednak 

hudobného znaku, ako aj hudobno-umeleckej semiózy, ktoré odrážajú pragmaticko-recepčné, 

resp. existenciálno-semiotické transpozície súčasných diskurzov (nielen) hudobnej estetiky. 

 

 

O autorovi: 

prof. PhDr. Július Fujak, PhD., absolvent štúdia odboru estetika – hudobná veda na 

Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave (1985-1990), učiteľ hudby na Kysuciach 

(1991-1995), vedecko-výskumný pracovník Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF 

UKF v Nitre (1996 – 2007), od roku 2007 pracuje na Katedre kulturológie FF UKF, kde sa 

zaoberá výskumom oblastí nezávislej kultúry, postmoderného umenia a kultúry a semiotikou 

hudby. Je spoluriešiteľom medzinárodného kontinuálneho vedeckého projektu IASS 

„Musical Signification Project“ (od roku 2006), prednášal o. i. v California Institute of Arts a 

v Arnold Schoenberg Institute v Los Angeles (USA, 2005), na svetových muzikologických 

kongresoch ICMS (2001-2013), v GWZO Universität v Lipsku (Nemecko), na Akademii 

Muzycznej v Krakowe (Poľsko), na HTF Akademie múzických umění v Prahe, na HF 



Janáčkovej akademii múzických umění v Brne (Česká republika). Ako skladateľ 

nekonvenčnej hudby a multiinštrumentalista koncertoval v mnohých štátoch Európy a USA, 

kde sú jeho diela uvádzané. Bol dramaturgom medzinárodného cyklu nekonvenčnej hudby 

Hermovo ucho v Nitre (1999-2007), na ktorý nadviazal medzinárodným intermediálnym 

festivalom PostmutArt v Nitrianskej galérii (2008-2016). Od roku 2005 je členom redakčného 

okruhu časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna a od roku 2014 členom vedeckej rady 

časopisu Performance (Esthétique de la performance et des arts du spectacle, Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne). 
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