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O prázdne a tichu v básni 

 

Iveta DRZEWIECKA 

 

 Napriek tomu, že naša, „západná“ kultúra sa vždy zameriavala prednostne na 

to, „čo je“, a nie „čo nie je“, prázdno a ticho sú dve nepochybne legitímne poetologické 

kategórie. Prázdno i ticho sa na prvé počutie spájajú s asociáciou absencie, negatívu 

prítomnosti, neexistencie objektu. Tento referát sa snaží hovoriť o prázdne a tichu v 

súvislostiach s písaným textom básne. Písaný poetický text je obrazovým médiom, ktoré 

vzniká v grafickom akte písania. Referát tak má byť príspevkom k tým miestam básnickej 

poetiky, ktoré sú skôr v okrajových zónach predmetu vied pojednávajúcich o literatúre 

napriek tomu, že je to práve grafika1 básne, „hmotný“ napísaný a potom videný text, ktorý, 

ako píše Petříček2, „stelesňuje zmysel“ (2004, s. 534). 

Za materiál písaného textu sa zvyknú považovať práve grafémy (písmená a iné 

textové znaky) a ich lineárne spojenia – slová, vety a vyššie textové celky. Biele, nepopísané 

miesta v texte3 sú bežne vnímané ako negatív prítomnosti grafém, absencia písaných znakov, 

a teda ako prázdny, ne-textový priestor, ktorý vlastnou matériou textu nie je. Z toho vyplýva i 

určité podceňovanie bielej plochy pri analýze poetiky básní. Prázdno je potom chápané ako 

čisto obrazové pozadie písmen a iných textových znakov, ktoré (v súlade s tým, ako zvykne 

teória výtvarného umenia definovať grafiku ako druh) vytvára kontrast k figúram grafických 

znakov a umožňuje tak ich rozlíšenie. Biela plocha „za“ textom básne tak potom býva 

častokrát najmä z pohľadu literárnej vedy interpretovaná ako vizuálna obdoba ticha / 

básnického mlčania, paralela negatívu reči. Táto analógia prázdna a ticha je v interpretácii 

obvyklá a často nekriticky automatická. My tvrdíme, že stotožňovanie prázdna s tichom v 

básni má určité limity, preto sa v tomto príspevku pozrieme bližšie na kontexty jeho 

oprávnenosti. 

Filozofické a estetické bádania v oblasti symbolizácie, uskutočnené v minulom 

storočí obracajú pozornosť od významu neseného symbolom k povahe symbolizácie, od 

správy nesenej médiom k médiu samotnému, ktoré viac nemôžeme nahliadať ako semioticky 

                                                 
1  Zámerne nepoužívame zaužívanejšie termíny ako „grafická úprava básne“ či „vizuálna podoba básne“, 
pretože v sebe zahŕňajú v našej kultúre silný, ale nesprávny fonocentrický a logocentrický predpoklad druhotnej 
odvodenosti písaného textu zo slova a textu hovoreného. 
2  Petříčkov text sa odvoláva na dianie vo filozofii minulého storočia – Husserlovu fenomenológiu, 
postštrukturalizmus, Derridovu grammatológiu, (nielen) Lyotardov obrat k obrazu. 
3  Také, ktoré boli napríklad zámerne vynechané autorom v grafickom poriadku veršov a toku textu, na 
ktorý sme akosi navyknutí v alfabetickom písomnom systéme. 
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neutrálne. Relativizovaný je tak aj podiel autorskej intencie na tvorbe významu. 

Vychádzajme teda z predpokladu existencie (minimálne) dvoch základných 

symbolických systémov, ktorý nájdeme u viacerých autorov (u Flussera sú to texty a obrazy, u 

Mitchella slovo a obraz, u Nadina verbálny a vizuálny semiotický modus, u Goodmana 

jazykové a zobrazovacie systémy). Autori zaberajúci sa problematikou reprezentácie sa 

zhodujú na odlišných mechanizmoch fungovania vizuálnej a verbálnej domény. Dôležité je 

uvedomiť si, že text básne je nielen verbálnym, ale aj vizuálnym znakovým systémom. 

Prázdno, biele miesto v písanom texte – obrazovom symbolickom systéme – funguje inak ako 

ticho jazykovom systéme a v hovorenom texte. Obraz a reč ako komunikačné mediátory 

prekladajú každý inak, čo ohýba aj holý semántický význam, ktorý by mal byť nesený. 

Médium k správe – informácii pridáva, uberá, alternuje ju, čo ústi až k nemožnosti oddelenia 

obsahu a formy v posolstve. Moment mediácie, sprostredkovania, je tak otvorením 

intersubjektívneho esteticko-komunikačného kanálu, priestorom, v ktorom sa mení text 

„komunikatívny“, oznamujúci, denotatívny, na „expresionistický“, konotatívny, hmlistý 

(Flusser, 2007, s. 41). 

Sú prinajmenšom dve cesty, ako možno chápať ticho v súvislosti s jazykom a 

básňou. Môžeme ho chápať foneticky, ako neexistenciu zvuku, alebo semioticky, ako 

neexistenciu slova, ne-hovorenie, mlčanie. Preskúmajme tieto dve možnosti v súvislosti s 

prázdnom v básni. 

 

Prázdno a ticho ako auditívna kvalita 

 

Pokiaľ chápeme ticho foneticky, neexistuje nijaký prirodzený dôvod toho, 

prečo by biele miesta mali byť obdobou ticha. Nie je nijaká prirodzená súvislosť, napríklad 

podobnosť, medzi zvukovým tichom (kedy nepočujeme v prípade prednesu poézie „hudbu“ 

hovorenej reči) a obrazovým prázdnom v protiklade k figúre tvorenej grafémami textu. I keď 

nemožno celkom vylúčiť možnosť synestézie, táto by však mohla byť len pomerne neistou 

verifikáciou oprávnenosti analógie ticha a prázdna, adekvátnosti zvukovej absencie k absencii 

obrazovej. Ticho by mohlo byť rovnako dobre zaznamenané nejakou špeciálnou textovou 

značkou, napríklad čiernym štvorčekom s funkciou podobnou interpunkčným znamienkam. 

Upozorniť treba aj na to, že interpunkčné znamienka samotné častokrát plnia funkciu ticha 

lepšie ako medzery. 

Na druhej strane neeexistuje ani nijaký dôvod na to, prečo by biele miesta 

nemohli byť podobou ticha. To, že biele miesto do určitej miery skutočne funguje v texte ako 
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ticho, spochybniť nemožno. Nie je však nijakým prirodzeným odrazom fonetického ticha pri 

hlasnej ontickej situovanosti textu básne, ako sa snažíme v tomto príspevku poukázať. 

Prázdne miesto v texte supluje, zastupuje ticho na základe arbitrárnej povahy písomného 

záznamu v spojitosti s fonocentrickým predpokladom písma. Arbitráž, dohoda v spôsobe 

použitia písma (v našom prípade latinky) znie: grafémy označujú hlásky. Čo nie je graféma, to 

nie je hláska, teda ani hlas, to je ticho.  

Biele miesto môže byť teda označením ticha fonetického. Označenie, 

denotácia, je vzťahom voľným, nemotivovaným. To sa v prípade jazykových znakov javí ako 

samozrejmé4, avšak pri obrazoch je zvykom vždy hľadať oprávenosť použitia grafickej 

značky na označenie určitého referentu v určitej podobnosti s označovaným, ak nie priamo 

vizuálnej, tak aspoň synestetickej. Alfabetický systém zápisu jazyka do vizuálnych znakov 

(ale aj iné spôsoby, napríklad notový záznam hudby) sú najlepším dôkazom toho, že hľadať 

imitačný vzťah vizuálneho znaku k objektu nutné nie je, pretože, slovami Goodmana, „veci a 

udalosti, či vizuálne alebo nevizuálne, môžu byť reprezentované symbolmi ako vizuálnymi, tak 

nevizuálnymi“ (2007, s. 180). 

Toto arbitrárne spojenie prázdna a ticha je samozrejme podobne problematické 

ako samotné fungovanie abecedného kódu, ktorý je, práve kvôli nutnosti použitia 

neabecedných znakov, interpunkcii, kvôli pravidlám grafického poriadku a množstvu 

výnimiek z týchto pravidiel, napriek výnimočným vlastnostiam abecedy, „chybný, hybridný a 

pre komunikáciu obtiažne používateľný kód“ (Flusser, 2002, s. 60). Prázdno, negatívna forma 

grafém, biely priestor na stránke papiera ako vizuálna podoba, záznam, zápis či notácia 

auditívneho ticha má mnoho výnimiek: písmená i slová sú síce oddelené medzerami, no 

medzery medzi nimi neodkazujú na beztónové ticho v reči, hudba reči je spravidla plynulá, 

hlásky a slová sa pri hovorení alebo prednese viažu dohromady, a ak existuje ticho ako 

prerušenie v reči, zvyčajne je zámernou rečníckou figúrou, priestorom pre imagináciu, 

asociácie či zamyslenie poslucháča, čiže významotvorným, nie jednoducho prázdnym, 

„hluchým“ miestom. Grafická medzera s pevne stanovenou šírkou tiež pramálo napovedá o 

dĺžke fonetickej pauzy, podobne ako grafémy nehovoria vôbec nič o svojom konkrétnom 

akustickom prevedení. Medzery medzi slovami takisto nie sú jediným prázdnym miestom na 

stránke s textom – biele plochy oddeľujú riadky, vyčleňujú nadpis oproti textu, sú nad, pod i 

po okrajoch textu, dokonca, ak by sme chceli ísť do extrémov, sú súčasťou grafém samotných. 

Biele pole napravo od textu zvyčajne kopíruje nerovnako dlhé verše a tak vytvára 

                                                 
4  To je napríklad rovnaký význam slov v rôznych jazykoch rozlične znejúcich – vzduch, the air, 
powietrze, l´aria, das Luft. 
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jednostrannú ťažobu predpokladaného ticha, zvyčajne nijak neopodstatnenú. 

 

 

Vo fragmente básne Jána Stacha (obr. 1) je viac ako v iných, klasickejších 

básňach, zreteľná nemožnosť stotožnenia prázdna s fonetickým tichom. Grafické verše 

použité ako notačná predloha by v prípade hlasného prednesu rozsekávali plynutie reči a 

transformáciou grafiky textu na auditívnu kvalitu by zároveň zanikli prekvapivé významové 

celky, ktoré sú v texte vytvorené nesúladom významu vetného celku a sémantiky grafického 

verša.  

Ako vidíme, v analógii auditívneho ticha a prázdneho priestoru je viac 

výnimiek ako pravidiel. Treba najmä zdôrazniť, že nie všetky prázdne miesta sú grafickým 

znakom ticha (dokonca sú skôr v menšine). Zhrnieme najdôležitejšie: ak prázdno v grafike 

básní funguje ako ticho, funguje tak na základe určitej grafickej konvencie, nie z nejakých 

prirodzených mimetických dôvodov transkribcie fonetickej entity na entitu grafickú. Určité 

fragmenty prázdnej bielej plochy za určitých podmienok fungujú ako vizuálny znak ticha, to 

však ešte samo osebe nie je dostatočným dôvodom považovať ich za obraz, resp. obrazovú 

obdobu ticha. I keď sú vizuálnej, viditeľnej povahy, účinkujú len ako značky v písomnej 

notačnej schéme jazyka.  

Keďže nie je možné skončiť pri jednoduchom súlade prázdna a ticha, 

preskúmajme teraz preto semiotické kvality viažúce sa na prázdno a ticho v básni. 
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Prázdno a ticho ako semiotická – sémantická a syntaktická kvalita 

 

Chápme teraz ticho ako mlčanie, absenciu reči, prehovoru, absenciu referencie 

(vzťahu znaku k označovanému objektu), a teda i absenciu významovú. Čiastočne 

nadviažeme na predošlú kapitolu: písané slová ako grafické znaky – sú v grafickom, 

obrazovom poriadku textu kompozične zomknuté permutácie grafém, ktorých významy sú 

rozlíšiteľné práve vďaka prázdnemu priestoru, ktorý ich oddeľuje od iných slov. Obrazová 

arbitrárnosť v použití prázdnej plochy, dohoda o spôsobe abecedného zápisu textov je teda 

viac ako len narážka na auditívne ticho a odráža podstatnú vlastnosť jazykového 

symbolického systému, rozlíšiteľnosť jazykových znakov, inými slovami diskontinuitu 

(Saussure) či artikulovanosť (Goodman), ohraničenosť a vymedzenosť slovného významu, a 

to ako diferenciu voči významom ostatných znakov jazykového symbolického systému. 

Kontrast pozitívnych jazykových jednotiek a prázdna, ich negatívu, je rovnako výrazom 

dvojhodnotovej logiky (je/nie je). Tiché prázdno je potom možné chápať ako neexistenciu 

referencie, vzťahu označovaného a označujúceho, slova a významu. V každom prípade takéto 

ticho priestorom mimo slovný význam, je tichom postaveným mimo jazyk, priestorom, ktorý 

uniká teda konceptualizácii, sférou nevypovedateľného, nevysloviteľného, 

neartikulovateľného.  

Môže sa preto zdať, že s čitateľnosťou spájaná významuplnosť by mala byť 

zaručená v rovine grafiky textu práve vďaka matérii písmen. Avšak samotná existencia 

grafém, ani ich nakopenie s možnosťou významuplných spojení ešte neznamená čitateľnosť.  

 

 

 

Báseň Pollock (obr. 2) z básnickej zbierky Básně ticha (1970) Jiřího Koláře, 

českého experimentátora s poetickými možnosťami jazyka, býva interpretovaná (hlavne kvôli 

indikatívnej informácii vyplývajúcej z jej vlastného titulu) ako grafická, z písmen zostavená 

básnická analógia Pollockových obrazov, obdoba maliarskej metódy drippingu, založená na 
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určitej vizuálnej sympatii malieb a systému písma, vďaka ktorej báseň nadobúda „ikonickú 

znakovú podobu“ (Sárközi). Pokúsme sa ale ísť v interpretácii ďalej. Grafémy tvoria spletitý 

text, slová ani vety sa nedajú nijak dešifrovať. Pravidlá grafického poriadku, lineárne 

usporiadanie znakov (písmen, slov) a prázdne priestory, ktoré sú základným predpokladom 

čitateľnosti textu, sami absentujú. Neexistujúce prázdno, absencia absencie, vytvára 

neartikulovaný celok, ktorý pripomína prvotný chaos bezprostredných, slovne 

nesformovaných dojmov, neorganizovanú skúsenosť (ak niečo také existuje). Takéto ticho 

možno prenesene prirovnať k tichu afázie, neschopnosti produkcie slov, ktorá je stavom ne-

vedomia. 

Vzťah našej západnej kultúry k charakteru obrazových konfigurácií (narozdiel 

napríklad od vizuality Ďalekého východu) podnes čerpá z obrazového horror vacui starých 

Grékov5 a silnej kultúrnej naviazanosti na verbálnu reprezentáciu, rovnako ako po stáročia 

viac či menej silnú filozofickú vieru v absolútnu moc slova, popísateľnosť sveta. Najsilnejšie 

je táto viera badateľná v renesančnej typografii, ktorá sa snaží prázdny priestor, neurčitosť v 

texte redukovať na najmenšiu možnú mieru.  

 

Naproti tomu ani prázdny priestor nie je zárukou čitateľnosti. V básni 

Transparent (obr. 3) od nemeckého tvorcu konkrétnej poézie Eugena Gomringera prílišná 

                                                 
5  Dokladom môže byť napríklad architektonické členenie gréckeho chrámu, ktoré sa prázdnym plochám 
vyhýba – vonkajšie múry naosu sú obstavané stĺpmi, metopy vlysu či celistvý vlys „popísaný“ figurálnymi 
scénami, triglyfy poznačené grafickým gestom – trojitým zárezom, podobne grafomansky opracované sú i 
drieky stĺpov. Estetický princíp členenia a zapĺňania prázdna je ešte zrejmejší, ak si uvedomíme, že grécky 
chrám, podobne ako aj sochársky opracovaný mramor, boli polychrómované. Fyzikálne teóriu horror vacui 
podložil Aristoteles tézou, že príroda sa vyhýba prázdnu. Umenie ako nápodoba prírody teda malo odrážať tento 
princíp a prázdnej ploche sa, pokiaľ možno, vyhýbať.  
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separovanosť znakov trhá (v rozpore s deklarovanou transparentnosťou) význam textu. Reč 

prechádza, podobne ako pri nedostatočnej rozlíšiteľnosti, do mlčania. 

Ticho afázie i ticho z prílišnej nespolupatričnosti sú v prípade básnickej 

poetiky skôr voľbou, spôsobom, ako uniknúť diktatúre jazyka, jeho silným referenčným 

väzbám, ktoré sú najmä v poézii modernej a súčasnej pociťované ako akási ťažoba, s ktoru sa 

básnik musí vyrovnať. 

Toto bolo niekoľko poznámok, ktoré sa týkali skôr syntaxe jazykového 

symbolického systému a abecedného kódu, sú však úzko prepojené aj so samotným zmyslom 

ticha. Vyslovené slovo „ticho“ je označením niečoho, čo malo zostať jazykom nezachytené, 

priestoru mimo jazyk, priestoru, v ktorom sa mlčí, nehovorí. Označením sa do jazyka dostalo 

a vyslovením neguje svoj negatívny vzťah k jazyku, absenciu reči ako aktu či gesta, rovnako 

aj absenciu významu. Navyše hlasným vypovedaním slova „ticho“ je ticho negované aj ako 

zvuková absencia. 

V konkrétnej básni Eugena Gomringera Ticho6 (obr. 4) je paradoxnosť 

jazykového privlastnenia negatívneho zreteľný. Materializáciou negatívneho v znaku, či už 

ide o auditívne ticho ako opozitum hlasu, alebo tiché prázdno ako opozitum grafických 

„obrazov slov“ (Foucault, 1994, s. 23), stoja oproti sebe dva významy – konceptualizovaný a 

ten, ktorý plynie zo zmyslového charakteru symbolickej matérie grafického znaku. Písané 

texty (vychádzajúc poetologicky nielen z ich notačného, ale aj z ich obrazového charakteru) 

podliehajú dvojitému kódovaniu. Ako také musia byť dekódované i poetické texty, majúc pri 

hľadaní ich estetického pôsobenia na mysli, že „pri vizuálnych textoch nejde len o vzťah 

obrazu k tomu, k čomu poukazuje, ale o to, že jeho ,tvaroslovie je zároveň i jeho 

znakoslovím�, že teda forma je semioticky podstatná (na rozdiel od bežného verbálneho 

textu, kde všetky jednotlivé token jedného type majú rovnaký význam)“ (Foret, 2008, s. 44). 

 

Jazykové označenie, to je reč, „ktorá je viditeľnému nevyhnutne neadekvátna“ 

(Foucault, 2004, s. 24). Slová sú nevyhnutne neadekvátne veciam vo svete, sú neadekvátne 

                                                 
6  V nemeckom origináli Schweigen. Anglický preklad sme na toto miesto zaradili kvôli domnienke, že 
pre širšie publikum je anglické „silence“ zrozumiteľnejšie než nemecké „Schweigen“. 
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nielen viditeľnému, ale všetkému senzuálnemu vôbec. Slovo „zelený“ nijak nekorešponduje 

so zelenými vecami, je len ich označením, kategóriou. Podobne slovo „ticho“ je (hlasným) 

prehovorom, ktoré svojou artikuláciou vo verbálnej reprezentácii samo seba ako absenciu 

neguje. Obrazová reprezentácia sémantického významu „ticho“ prostredníctvom 

vynechaného priestoru uprostred opakujúcich sa slov „ticho“ sa javí byť akosi „vhodnejšou“, 

adekvátnejšou vzhľadom k absencii, ktorú má prezentovať. Obrazové prázdno exemplifikuje 

(Goodman, 2004, s. 56) – označuje a zároveň príkladuje, názorne ukazuje určité vlastnosti 

rečovej absencie, ktorá v jazyku môže byť iba označená, ale ako taká nemôže byť 

sprítomnená, sama sebou živo dokladovaná, nemôže mať vlastnosť „nebyť“. Obrazové 

prázdno stav nebytia prezentuje. Sol Worth o bytí v jazyku a bytí v obraze hovorí: „Obrazy 

nevedia povedať nie“ (1981, s. 162). 

 

Poetika prázdna 

 

Význam jazykových znakov a ich vyšších celkov je tvorený vnútornou 

koherenciou jazykového konceptu. Táto vnútorná koherencia v prípade znakov obrazového 

symbolického systému neexistuje. Pokiaľ chceme v obrazovom kontinuu vyčleniť určité 

disparátne jednotky, „vizuálne znaky“, ktoré by mali význam samy osebe, zisťujeme, že s ich 

ohraničením máme problém, a pokiaľ tak urobíme, tak je to možné len prostredníctvom 

verbálnej denotácie („Toto je ono“). Ako však píše Eco, „zdá sa, že akonáhle sú zistené, 

znova sa rozplynú“ (2004, s. 244). Niečo také, ako absolútny či aspoň hmlistý význam 

vizuálneho znaku osebe neexistuje, jeden a ten istý vizuálny znak môže byť raz „toto“, a 

inokedy úplný opak. Súdržnosť významu vizuálnych znakov tak vyplýva z ich absolútnej 

závislosti od kontextu7 – ostatných znakov v obraze, rovnako aj kontextu kultúrneho, od 

ktorého je závislá obrazová konvencia, pravidlá obrazotvorby. Tu sa ukazuje dôležitá 

vlastnosť obrazového kontinua, totiž že absolútne prázdno – miesto bez významu a bez 

referencie – v obraze nenájdeme; jednak kvôli skladobnej rozmazanosti a významovej 

nejasnosti vizuálnych znakov, kvôli tomu, čo Goodman nazýva syntaktickou a sémantickou 

hustotou zobrazenia (2004, s. 175), jednak kvôli tomu, že práve „prázdne“ miesto (t. j. miesto 

mimo figúru) je pre znak priestorom tvorby významu. Preto nenájdeme ani jeden absolútny či 

aspoň hmlistý význam prázdna, bielych miest v grafike textu. Prázdno tak môže, ale aj 

nemusí súvisieť s tichom, všetko v závislosti od kontextu, voči ktorému musí byť čitateľ 

                                                 
7  Viac napr. Gombrich: Umění a iluze. Bodka môže v závislosti od kontextu predstavovať / 
reprezentovať / označovať prakticky čokoľvek – oko, slnko, stred, hlavu, interpunkčné znamienko. 
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mimoriadne vnímavý. 

V súvislosti s básnickou poetikou musíme poznamenať, že je to práve písaný 

text a práve prázdne miesta v ňom, ktoré umožňujú poézii oslobodiť sa od artikulácie, 

linearity reči a prísnych semiotických referencií v jazyku, ktoré sú charakteristické pre 

denotatívne (informatívne, vedecké, či čiastočne prozaické) texty, ktoré, aspoň primárne, 

nemajú mať estetický, expresívny a imaginatívny charakter. V ideálne denotatívnom texte by 

mali mať jazykové jednotky rovnakú sémantickú hodnotu. Bežný tok textu – radenie slov za 

sebou do riadku prerušované prázdnou medzerou vytvára lineárne plynúcu časovú schému 

bez významovej hierarchie. Prázdno je v nej neutrálnym artikulačným rastrom jazyka, 

zaručujúcim plynulosť sémanticky viac-menej rovnocenných jednotiek. Avšak v súčasnom 

kotexte chápania poézie je pre poetické texty charakteristický „diskurz plný dier a plný 

svetiel, plný neprítomností a prehnane výživných znakov, bez predvídania a stálosti zámeru a 

teda natoľko v protiklade k spoločenskej funkcii reči, že jednoduchý únik k nesúvislému 

prehovoru otvára cestu všetkým Naprírodám“ (Barthes, 1994, s. 30). Biela plocha papiera je 

pre básnika výzvou hierarchizovať pregnantnosť slovných významov a meniť syntaktické 

rastre reči tak, ako to v linearite jazykovej symbolizácie nie je možné. Dáva možnosť 

„typografickou úpravou vytrhnúť jediné slovo alebo dokonca písmeno zo syntaxe, ktorá ho 

spútava, a tak mu dať váhu a osobitosť“ (Gomringer, 1967, s. 47). Prázdne obrazové pole je 

teda významotvorným tichom umožňujúcim konšteláciu slovných prvkov, priestorom, kde 

vzniká „namiesto jedného vzťahu ihneď vzťahov niekoľko v rozličných smeroch, čo čitateľovi 

dovoľuje vo vnútri určitej štruktúry, danej básnikom, pomocou voľby slov hľadať a skúšať 

rozličné významové výklady“ (s. 48). Svojou bezprostrednou zmyslovou chudobnosťou, 

absenciou zmyslového materiálu, ktoré ako mcluhanovsky studené médium má, vedie čiateľa-

diváka k dopĺňaniu, aktívnej participácii na zmysle čítaného8.  

Na záver už len pripomenieme dve vety z Wittgensteinovho Logicko-

filozofického traktátu, ktoré potvrdzujú limity jazyka a zároveň naznačujú miesto, kde je 

možné pokračovať: „6.522 Zaiste existuje nevyjadriteľné. To sa ukazuje, to je mystické... […] 

7 O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať“ (1993, s. 169).  

 

 

 

 

                                                 
8  Tam, „kde boli odstránené všetky vonkajšie vnemy, začína pokusná osoba zmysly zúrivo dopĺňať a 
prepadá čírym halucináciám“ (McLuhan, 1991, s. 42). 
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