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Písané slovo v estetickom diskurze. 

Poznámky k interpretácii vizuálne aktívnej literatúry 

 

Iveta DRZEWIECKA 

 

O estetike písma, či skôr o tom, čo robí písmo krásnym, sa už toho popísalo veľa. 

Písmo je tradičnou témou okruhu záujmu vizuálneho umenia. Témou so širokým rozpätím 

a s mnohými variáciami – od viac či menej pragmaticky orientovanej typografie cez 

umelecko-úžitkovú grafickú tvorbu až po písmo ako element rýdzo výtvarnej expresie 

v modernom umení. Ako ale hovoriť o estetike písaného textu, a nezotrvať len v rovine 

typografických zásad či pri poetike kaligrafie? Ako je možné posunúť sa z úrovne tvarovo-

formálneho popisovania „anatómie“ písma a normatívnych typografických či kaligrafických 

zásad tvorby textu k hlbšiemu pochopeniu funkcie písma ako vizuálneho média? A čoho, alebo 

ešte lepšie k čomu je písmo médiom? 

Nie je správne posudzovať vizuálne aspekty textu ako úplne podriadené forme 

literárnej výpovede (napríklad len ako vonkajší a nutný prejav voľného verša). Majú svoju 

autonómnu estetickú hodnotu – bibliofil, ale i hociktorý iný čitateľ ocení, ak je zbierka poézie 

dobre graficky upravená. Vizuálna pôsobivosť literárneho textu, to, ako je jeho vizuálna 

forma predkladaná oku, je však často viac než len akýsi „pekný šat“ textu, nadbytočný dekor 

literárneho. Z vôle autora či toho, kto vstupuje do grafickej úpravy textu sa častokrát zámerne 

stáva konštitutívnym faktorom literárneho diela. Samozrejme, vzájomná závislosť písomnej 

literárnej výpovede a jej vizuálnych aspektov je v histórii literatúry premenlivá; raz je 

pôsobenie textu na zrak, jeho vizualita úplne potlačená len ako nutná podmienka čitateľnosti, 

inokedy sa stáva významným zdrojom estetického pôsobenia, spolupôsobiac či dokonca 

súperiac so slovným zmyslom. 

 

1. Semiotika: slovo a význam 

 

Tradičná semiotika, poplatná v mnohom mohutnému rozvoju v lingvistike v minulom 

storočí, chápe písmo výlučne ako „náhradu znakov hovoreného jazyka odlišnými znakmi“ 

(Černý – Holeš, 2004, s. 128), teda ako substitučný kód hovorenej reči. Verbálny význam je 

označovaný zvukom slova. Písané slovo odkazuje nie priamo k významu, ale len k tomuto 

fonetickému slovu. Toto chápanie sa vinie celou západnou filozofickou tradíciou; vzájomný 
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nepomer hovoreného a písaného slova je spochybňovaný až v 20. storočí. Whitehead v roku 

1927 píše: 

 

„ Často však písané slovo realizuje svoj účel bez vstupu hovoreného slova. Písané 

slovo potom symbolizuje svoj slovníkový význam priamo. Ale ľudská skúsenosť je natoľko 

komplexná a premenlivá, že všeobecne sa žiadny z týchto prípadov nevyskytuje v tak čistej 

forme, ako tu uvádzame. Písané slovo často naznačuje ako hovorené slovo, tak aj význam 

a symbolická referencia sa vyjasňuje a zurčiťuje prídavnou referenciou hovoreného slova 

k tomu istému významu. Analogicky je možné vyjsť od hovoreného slova, ktoré môže vyvolať 

vizuálny vnem písaného slova“ (Whitehead, 1997). 

 

Predstavme si slovo napísané latinkou na papieri. Písaný text k nám vysiela dvojaký 

apel. V písme sa stretávajú dva na prvý pohľad odlišné a nezmieriteľné symbolické systémy. 

Najskôr musíme konštatovať pragmatickú funkciu písma – zaznamenáva myšlienku, 

fonetickú či vnútornú reč. Slovo napísané na papieri k nám hovorí. Avšak nemôžeme zostať 

len pri tomto konštatovaní. Napísané slová, ktoré tvoria text, (prihliadajúc na ich materiálnu 

podstatu) už nie sú iba „mentálnymi žetónmi“  (Fenollosa, 2005, s. 23). Text (či slovo ako 

jeho časť) je konštituovaný sekvenciou grafém, je grafickou formu, ktorá sa nám ukazuje, 

chce byť videná. Dve rozdielne formy symbolizácie, dva semiotické mody. Jeden je jazykovej 

povahy, ten druhý vizuálnej. Zdá sa, že by ich mal pretínať priepastný rozdiel. Je to ale naozaj 

tak? Je písmo naozaj tak radikálne dichotomické? Už samotná prax nám ukazuje, že nie, 

práve naopak. Spomeňme si na kaligramy, konkrétnu a experimentálnu poéziu či modernú 

typografiu – písmo má jedinečný potenciál prepájať obrazovú a verbálnu doménu, až sa zdá, 

že rozsahom možností smeruje k akejsi univerzálnej gramatike foriem1. V prípade takýchto 

textov umeleckej literatúry si pri vysvetľovaní ich estetického pôsobenia a hodnoty 

s jednoduchou teóriou písma ako notácie, zápisu hovorenej reči celkom iste nevystačíme. 

Vizuálna forma, ktorou sú, má svoje estetické špecifiká. Nie je prepisom významu, ku 

ktorému odkazujú hovorené slová. 

                                                 
1 Cassirer vo Filozofii symbolických foriem píše o formovaní akejkoľvek duchovnej aktivity, významov 

do zmyslového substrátu znakov, či už vedy, jazyka, mýtu alebo umenia: 
 
„A tak je vskutku dané všetko zahrňujúce médium, v ktorom sa stretávajú všetky sebaodlišnejšie 

duchovné výtvory. Obsah ducha sa objavuje len v jeho prejavoch: ideálna forma sa pozná len na súbore či 
v súbore zmyslových znakov, ktoré využíva k svojmu vyjadreniu. Keby sa nám podarilo získať systematický 
prehľad s najrôznejším zameraním výrazov tohto druhu, […] mali by sme potom  akúsi gramatiku symbolickej 
funkcie.“ (Cassirer, 1996, s. 32) 
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Z uvedeného jednoduchého lingvistického stanoviska založeného na vzťahu 

označované – označujúce sa natíska rozdelenie rozdelenie štúdia písaného textu medzi 

kompetencie literatúry a kompetencie teórie vizuálnych umení. To vedie k častému 

schematizujúcemu stotožňovaniu verbálnej (literárnej) stránky s obsahom textu a vizuálnej 

(grafickej) stránky s jeho vonkajšou formou. Predpokladaný primát obsahu textu má na 

svedomí nezáujem literárnej vedy i lingvistiky o grafickú podobu textu, resp. jej odsúvanie 

mimo predmet teórie literatúry a lingvistiky vôbec. Grafika textu je tak považovaná za 

vonkajší „príznak“ literárnosti či textuality2. Podľa jedného zo zakladateľov modernej 

semiotiky, Ferdinanda de Saussurea, jazykový znak má tri základné vlastnosti: lineárnosť, 

arbitrárnosť, diskontinuita (Černý – Holeš, 2004, s. 28). Lineárnosť charakterizuje spôsob 

radenia jazykových znakov, to, že v hovorenej reči alebo písanom texte (aspoň v tomto rámci 

pohľadu) je možné radiť ich výlučne za sebou, tvoriac ich časovú sekvenciu. Dôsledkom 

lineárnosti (textu) je v procese čítania „dekódovanie“, odvíjanie jeho významu v jednej línii. 

Arbitrárnosť jazykového znaku znamená konvenčný pôvod, neexistenciu prirodzeného 

vzťahu medzi označovaným a označujúcim. Diskontinuita poukazuje na to, že jazykový znak 

vymedzuje ohraničený úsek z kontinuitnej a „amorfnej“ mimojazykovej skutočnosti – sveta. 

Písané slovo z pohľadu semiotiky je výsledkom procesu dvojitej semiózy. Je „znakom 

znaku“, grafickou značkou lingvistického znaku3. Text je potom analogicky vnímaný len ako 

druhotný, mechanický záznam reči, jej fixácia v materiálnej podobe. Písmo je v tradícii 

semiotiky neutrálnym sprostredkovateľom významu viazaného s verbálnym výrazom. 

 

2. Slovo a jeho vizualita 

 

Na tomto mieste je korektné uviesť aj to, že pre drvivú väčšinu existujúcich textov je 

ich vizuálny aspekt, to, akými vlastnosťami sú charakterizované ako grafická forma, 

podstatný len do tej miery, pokiaľ napĺňa podmienku čitateľnosti. Písmo ako vizuálna forma v 

nich spĺňa tri znaky jazykového semiotického systému, ako ich vymedzil Saussure, teda 

skutočne sú len substitučným kódom reči4. Sú síce nutne vizuálne, ale vizuálne bezpríznakové 

– vypožičajme si výraz literárnej terminológie, ktorý sa viaže na vyjadrenie bežného úzu). Ich 

definícia nie je celkom bezproblémová, pretože ich bezpríznakovosť sa odvíja nielen od toho, 

že ako vizuálna forma sú sekvenciou grafém zoradených podľa dohodnutého lineárneho 

                                                 
2 Odtiaľ je len krôčik k pokusom viac či menej vyčerpávajúco interpretovať text na základe triviálneho 
odkrývania vrstiev verbálnej semiózy, „priraďovaním“ významov k slovám a  k textu. 
3 Takéto poňatie písomného znaku uvádzajú napr. Aristoteles, Rousseau či Hegel. 
4 I keď písmo vôbec ako médium, ako ukázal McLuhan, nie je vôbec až tak neutrálne. 
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poriadku (teda riadky čítané zľava doprava, v blokoch zhora dole), ale aj tvarových 

charakteristík písma, rovnako ako celého kontextu, v ktorom sa nachádzajú5. Príkladmi 

takýchto textov sú odborné texty, úradná korešpondencia či text klasického románu – 

vzhľadom na (prípadne i estetický) zážitok čítania je úplne indiferentné nie či, ale že sú 

vysádzané typom Times New Roman. Je to akýsi ich „bežný“ status. Pritom ale nemožno 

povedať, že by bol závislý len od tvarových atribútov grafickej formy – fraktúra, ktorá bola v 

gotike bežne používaným písmo, by dnes použitá v korešpondencii daňového úradu vyzerala 

zvláštne, teda príznakovo. Táto „bežnosť“ otvára mnoho ďalších otázok – závislosť toho, čo 

je pre aký druh či typ textu bežné nielen v synchrónnom, ale i diachrónnom priereze, teda 

vyžaduje štúdium kultúrneho a umeleckého kontextu. 

 

3. Vizuálne aktívny text 

 

Naproti vizuálne nepríznakovým textom sa pokúsme radšej vymedziť vizuálne aktívnu 

literatúru. K vytvoreniu tohoto nového termínu, ktorý prakticky nemá zázemie v teórii 

literatúry, nás inšpiroval poľský teoretik Jacek Wesołowski6, literatúry a umenia, filozof 

kultúry. Píše: „,Vizuálnou literatúrou‘ nazývam tie literárne výtvory, ktoré sú v celosti alebo 

v detailoch zvlášť ,vizuálne aktívne‘; vidieť ich a počuť nie je to isté“ (Wesołowski, 2006, s. 

46, vl. preklad). Každý písaný text je vizuálny práve kvôli vizuálnosti, obrazovosti ako nutnej 

podmienke svojej čitateľnosti, a teda hovoriť o vizuálnej literatúre by ad hoc7 znamenalo 

zahrnúť do nej opäť všetky výtvory celej písomnej literárnej tradície. Práve preto zdôraznime 

relevanciu obrazovosti, vizuálne pôsobenie – vizuálnu aktivitu.  

Sú texty, ktorých vizuálna podoba naozaj udiera do očí. Písmená Apollinairovych 

Kaligramov (1918) viac ukazujú, ako hovoria, keď konštruujú obrazy Eiffelovky, dažďa či 

holubice. Marinettiho Slobodné slová (1919) tancujú na ploche papiera a rušia celistvosť 

slova ako značky – symbolu jazykového významu (pozri obr. 1 na konci príspevku).  

 

 

                                                 
5 Je teda potrebné hodnotiť túto bezpríznakovosť „hermeneuticky“. 
6 Nar.1943. Teoretik literatúry a umenia, filozof kultúry, zaoberajúci sa problematikou grafickej vizualizácie 
literárneho diela. 
7 V nie tak ďalekej histórii literatúry sa stretávame so širokým prúdom vizuálnej poézie (resp. vizuálnej 
literatúry). Pojem vizuálne aktívnej literatúry, tak, ako ho budeme ďalej používať my, nie je rozsahom totožný 
s dielami vizuálnej poézie, i keď v mnohom sa prekrývajú. Vizuálna poézia tvorí len časť našej problematiky (i 
keď podstatnú). V našom poňatí pod skupinu vizuálne aktívnej literatúry zahŕňame i tie texty, ktoré len 
v častiach či náznakovo využívajú isté plošné členenie 
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Porušenie konvencie radenia textu (ktorá, ako sme povedali, závisí od 

časopriestorových kultúrnych súradníc) je zároveň narúšaním troch základných vlastností 

jazykového systému, ako ich uvádza Saussure: nie sme si istí, v akom časovom poriadku 

máme čítať jednotlivé sekvencie slov, z ktorých sú kaligramy zložené. Mizne určitosť 

významu a zmyslu. Arbitrárne významy sa ešte viac narúšajú až strácajú, ak zneurčíme 

sekvencie grafém v slove nepopísanou plochou, ktorá medzi ne vstupuje. Ohraničenosť slova 

mizne v priestorovom kontinuu grafiky textu, porušujúc logiku slova ako separátnej 

kategórie. Obrazovosť prevýšila literárnosť. 

Na iných miestach túto vizuálnu aktivitu možno nevnímame ako vyslovene 

vizuálnu – Mallarmého básne zo zbierky Vrh kociek nikdy nevylúči náhodu (1897) sa síce 

vymykajú tradičnému kladeniu riadkov a  unifikácii typografickej úpravy (použitím rôznych 

typov písma, striedaním duktu, asymetrickým nepravidelným riadkovaním), ale takmer sa 

nezdá, že by mohli mať niečo spoločné s obrazmi. Napriek tomu, za podporu literárnej 

myšlienky v mnohom vďačia najmä svojej grafickej úprave, vizuálnej podobe, i keď nie sú 

zobrazením v klasickom zmysle slova a v tomto zmysle ani nevyužívajú elementy zobrazenia8 

(pozri obr. 2 na konci príspevku).   

 

Ako teda definovať vizuálnu aktivitu textu (alebo jeho časti), ak vieme, že všetky 

texty sú zložené z grafém (príp. iných textových grafických znakov)? Ako môžu byť tvarové 

charakteristiky písmen a to, ako sú rozložené v ploche, raz relevantné a inokedy (v inom 

kontexte) nie, pričom častokrát sa nijaká ich vonkajšia viditeľná vlastnosť – vlastnosť 

vizuálnej formy – nezmení? Kedy sa znaky abecedy a nimi tvorený text stáva aktívnym? 

Pomôžeme si príkladom, ktorý uvádza N. Goodman, keď sa vo svojich Jazykoch umenia  

pýta, ako sa navzájom líšia čisto grafický diagram líši od maliarovej skice. Porovnáva záznam 

krivky EKG a Hókusaiovu kresbu Fujijamy, teda dve de facto rovnaké kľukaté čiary 

a konštatuje:  

 

„Napriek tomu je prvý diagram a druhý obraz. V čom je teda  rozdiel. Zjavne 

v nejakej vlastnosti rozlišujúcej schémy, v ktorých obe rovnaké značky fungujú ako symboly. 

[…] Rozdiel bude syntaktický. […] Jediné relevantné vlastnosti diagramu sú súradnice 

každého z bodov v strede nimi prechádzajúcej čiary. Hrúbka čiary, jej farba a intenzita, 

absolútna veľkosť diagramu atď. tu nehrajú rolu. […] U skice je to inak. […] Žiadnu z týchto 

                                                 
8 Mallarmé ich napokon sám dával viac do súvislosti s hudbou, než obrazom; grafické hodnoty teda zodpovedajú 
tonálnym či rytmickým hodnotám v hudbe reči. 
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vlastností nie je možné vylúčiť, všetky musíme brať do úvahy. […] Symboly obrazovej schémy 

sú relatívne plné.“ (Goodman, 2007, s. 178). 

 

Goodman teda pátra po rozdiele, ktorý je medzi dvoma vzhľadovo blízkymi či 

identickými grafickými formami. Ak analogicky namiesto kľukatej čiary dosadíme grafiku 

písma ako systému grafém – vizuálnych foriem, vyplynie nám z toho nami hľadaná vizuálna 

aktivita textu i to, prečo závisí len relatívne od vnútorných charakteristík, štruktúry vizuálnej 

formy textu, ak ju chápeme výlučne ako vonkajší vzhľad, „výzor“ textu. Rozdiel treba hľadať 

zhruba na úrovni Peirceovho rozlišovania type a token pri písanom slove: „typ je univerzália 

čiže trieda, ktorými členmi či prípadmi sú značky [tj. tokens]“  (Goodman, 2007, s. 110). 

Pokiaľ sú zdôraznené materiálne charakteristiky slova (textu) ako vizuálneho znaku (štruktúry 

vizuálnych znakov), teda tie, ktoré sú vzhľadom na znakovú univerzáliu akcidentálne (pretože 

nie sú kľúčovými pre čitateľnosť), grafická značka má byť nielen identifikovaná. Nemá byť 

už iba podnetom pre vybavenie určitého významu  v mysli, ale je aj nositeľkou čohosi naviac, 

než len tejto „vecnej“ informácie. Sama sa stáva pri čítaní zážitkotvornou. Nachádzame nové 

vlastnosti, ktoré text získava: prestáva byť len vizuálnou formou (zápisom) fonetickej reči, 

mení sa na obraz, zobrazenie, figúru. Ako však chápať onú obrazovosť? 

 

4. Obrazovosť textu 

 

V uhle pohľadu akcentujúcom materiálny substrát jazykového znaku – grafický 

znak na ploche papiera – je každé napísané slovo či text akýsi „zmiešaný prvok, ktorý 

pochádza tak z diskurzu, ako aj z obrazu, a ktorého dvojznačnú povahu chce pripomenúť 

slovná a vizuálna hra kaligramu“ (Foucault, 1994, s. 30-31). Dôvodom je práve derridovská 

grafé (Derrida, 1999), čiara, ktorá konštituuje tvar, „anatómiu“ písmen a zároveň je grafickým 

vyjadrovacím prostriedkom. Text tvorí na ploche papiera grafickú kompozíciu, figúru 

s rozličnými  charakteristikami vizuálnej formy. Pokiaľ je v texte zdôraznená jeho vizuálna 

aktivita, vonkajškovosť textu, textová „exteriorita“, ako by povedal Lyotard (Petříček, 2004, 

s. 237), popri jazykovej signifikácii sa nielen relevantnými, ale dokonca podstatnými stávajú 

práve tieto vlastnosti. V alternatívnom, vizuálnom diskurze o slove je možné chápať písané 

slová ako „obrazy slov“ (Foucault, 1994, s. 23). Čiara, teda grafický princíp, ktorý je 

elementom vizuality a tiež prostriedkom umeleckej, výtvarnej expresie, je dôvodom, prečo je 

text „figúra vo forme písma“ (Foucault, 1994, s. 24). 
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 Práve tento dvojitý, či skôr „dvojjediný“ diskurz, v ktorom je nutné o estetike 

písaného slova uvažovať, je príčinou nie ľahkej interpretácie takých literárno-obrazových 

útvarov, akými sú staroveké technopaegnia, barokové obrazové básne či moderné kaligramy, 

futuristické a dadaistické texty, konkrétna a z nej vychádzajúca vizuálna poézia a pod. Je 

potrebné bližšie preskúmať vzťahy slova ako odkazu k významu a slova ako figúry (a 

analogicky textu ako celku „vyššieho“ rádu), ktoré vo vizuálne aktívnej literatúre súčasne 

budujú nielen výstavbu štruktúry textu a obrazu, ale i estetickú skúsenosť, zážitok sa s nimi 

viažuci. 

 

5. Slovo a vizuálna semiotika 

 

Vychádzajúc opäť z pozícií semiotiky, písané slovo, ako sme načrtli, pozostáva 

z významu (akejsi mentálnej entity, označovaného) a materiálneho substrátu znaku, 

označujúceho, ktoré k významu odkazuje. Tým je v našom prípade vizuálny (grafický) znak9. 

U Ch. S. Peircea do tohto diadického modelu vstupuje ešte tretí prvok10 – referent (objekt, 

predmet mimojazykovej skutočnosti), čo nám umožní prepojiť slovo ako „mentálny žetón“ 

s predmetnou, konkrétnou skutočnosťou, a teda aj rovinou viditeľného. Peirce člení znaky na 

ikony (vysoká miera podobnosti medzi formou znaku a skutočnosťou), indexy (vzťah 

súvislosti – príznaky, symptómy skutočnosti) a symboly, ktoré sú ľubovoľné a fungujú na 

základe konvencie. Teda písané slovo je (prizmou vizuálnej semiotiky) symbolické11 oproti 

zobrazivým vizuálnym formám (mape, portrétu či krajinomaľbe). Z arbitrárnosti vzťahu 

symbolu k označovanému i reálnemu objektu vyplýva, že vlastnosti materiálnej substanciality 

znaku sú obchádzané ako irelevantné, čo by ani tak nevadilo pri matematických znakoch 

(pokiaľ ich používa matematik), ale v rovine estetična a umeleckého prejavu by to 

predstavovalo vážny ikonoklastický problém, ktorému sa teraz musíme vyhnúť. 

Vizuálne aktívna literatúra, ako sme dokumentovali na úvod, je (oproti zápisu s rýdzo 

informačnou hodnotou) estetická. Ťažkosťou semiotiky je, že vychádza z pragmatickej 

funkcie písma. Estetická funkcia, ktorá podľa Mukařovského (1971, s. 7-22) sprevádza 

i oblasti mimo umenia, v prípade písma použitého pre bežné, notačné záznamy je menej 

podstatnou, i keď napomáha iným funkciám (klasické tvary antikvy sú považované za 

estetické a dobre slúžiace čitateľnosti zároveň). Avšak v prípade vizuálne aktívnej literatúry 

                                                 
9 Pričom tým myslíme znak v širokom zmysle; môže ním byť aj medzera, interpunkcia a pod. 
10 Trojčlenný model známy tiež ako Ogden-Richardsov semiotický trojuholník. 
11 Jeho symbolickosť tu ale spočíva len v tom, že je voči tomu, k čomu referuje, vo vzťahu náhodnom, aspoň 
pokiaľ hovoríme o fonetických písmach, dnes už vzdialených ideografickému pôvodu písma. 
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prevláda funkcia estetická nad pragmatikou písma, dokonca si vzájomne konkurujú. Hrá sa 

dvojitá hra a vôbec nie je isté, či je možné zjednodušiť jej pravidlá na pravidlá semiózy, ako 

ukážeme neskôr: 

 

„Kaligram využíva tú vlastnosť písmen, že majú význam ako lineárne prvky, ktoré 

možno rozložiť v priestore, a zároveň ako znaky, ktoré treba rozvíjať v jednotnej reťazi 

zvukovej substancie. Znak, písmeno dovoľuje určiť slovo; čiara zasa dovoľuje stvárniť vec. 

Kaligram mieni teda hravo zotrieť najstaršie protiklady našej alfabetizovanej civilizácie: 

ukázať a pomenovať; stvárniť a povedať; reprodukovať a artikulovať; napodobniť a označiť; 

pozorovať a čítať.“  (Foucault, 1994, s. 21). 

 

6. Ikonicita v texte 

 

V percepcii kaligramu sa striedajú dve línie. Jednou je línia jazykovej výpovede, 

ktorej čítanie vedie k istému slovnému zmyslu textu. Do istej miery sa ešte zachovávajú tri 

charakteristiky jazykového znaku, ktoré sú vlastne základnými zákonitosťami langue, 

jazykového systému, verbálnej domény – arbitrárnosť, linearita, diskontinuita. V druhej línii, 

vtedy, keď text prestáva byť čítaný a začína byť videný, vystupuje do popredia text ako 

figúra, pre ktorú je typická simultánnosť percepcie a zároveň sú prípustné viaceré jej 

trajektórie. Kaligram je „rečnícky“ – využíva možnosť povedať to isté dvakrát rôznymi 

spôsobmi, akoby sám seba potvrdzoval vo svojom tvrdení. 

V prípade kaligramov nie je ťažké dokladovať ich obrazovosť. Zaužívalo sa o nich 

vravieť, že sú ikonické – text figurálne stvárňuje to, o čom hovoria jeho slová: „Text hovorí 

to, čo kresba reprezentuje“ (Foucault, 1994, s. 20). To nás navádza interpretovať jeho 

obrazovosť ako referenciu k tomu, k čomu odkazuje (v princípe identicky s verbálnou 

denotáciou). To, že kaligram „nevykresľuje“ figúru tak, ako sme zvyknutí pri tradičnej kresbe 

(vymedzovaním tvaru čiarou), ale používa ako materiál abecedu, nie je až tak problematické: 

„ […] umelec nemôže transkribovať to, čo vidí; môže to len preložiť v pojmoch svojich 

prostriedkov“ (Gombrich, 1985, s. 48). Zvláštnou výhodou kaligramu je v tomto zmysle 

nekonvenčné zobrazovanie, resp. vytvorenie inej konvencie zobrazenia.  
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7. Text a jeho nezobrazivá obrazovosť (viditeľné versus vizuálne) 

 

Vo vizuálne aktívnej literatúre je ale často ťažké nájsť stopy jednoduchej 

korešpondencie medzi predmetnou figúrou a verbálnym významom textu. Môžeme sa pýtať, 

čo sa figúra, vlastne teraz už len „obrazovosť“ textu pokúša vizuálnymi prostriedkami 

prepísať, zobraziť, vyjadriť, „spredmetniť“. Nachádzame rôzne odpovede typu „skúsenosť 

nevizuálnej povahy“ („obrazy“ zvuku či pohybu vo futuristickej a dadaistickej poézii), 

„neviditeľné sféry ľudských pocitov“ a „neistotu tušenia“, ktoré unikajú konceptualizácii 

a pomenovaniu. S predstihom by bolo možné dôjsť aj k takémuto jednoduchému záveru: 

názorné vypĺňa medzery v pomenovateľnom, kompenzuje nedostatočnosť jazyka či obohacuje 

abstraktnosť pojmov o konkrétnejšiu predstavu. To je pohľad tradičný, ale skúsme ho trochu 

viac analyzovať.  

Nezobrazivosť nie je prekážkou obrazovosti. Hranica medzi vizuálnou a nevizuálnou 

skúsenosťou naozaj nie je taká ostrá, ako by sa mohlo zdať, ak si uvedomíme, že vizuálne nie 

je to isté ako viditeľné (čo sme už napokon ukázali pri kaligramoch). Aký by mohol byť 

mechanizmus transkribcie? Napadnú nás prinajmenšom dve vysvetlenia – synestézia 

a konkrétne pojmy12. 

Synestézia je psychickým javom, „ktorý spočíva v tom, že akýkoľvek podnet 

pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán vyvoláva mimo vôle subjektu nielen pocit, ktorý 

je špecifický pre daný zmyslový orgán, ale zároveň aj dodatočný pocit alebo predstavu, ktorá 

je charakteristická pre iný zmyslový orgán“ (Synestézia, 1997), teda napr. popri sluchovom 

pocite sa vytvára aj istý farebný pocit alebo predstava tvaru a pod. Na základe synestézie by 

bolo možné viac – menej mechanicky prevádzať skúsenosť pochádzajúcu z iných zmyslov do 

vizuálnej skúsenosti a vyjadriť ich vizuálnymi prostriedkami. Vysoký zvuk by mohol byť 

vyjadrený tvarmi s ostrými uhlami, napríklad ako „A“. K reálnej existencii synestézií je však 

opodstatnene možné postaviť sa aj skepticky: „Spôsoby vyjadrenia, zdanlivo stavajúce mosty 

k preklenutiu rozdielov medzi jednotlivými zmyslami, môžu byť prípadom úsudkov z analógie“ 

(Graham, 2004, s. 131), teda môžu byť určitými univerzálnymi princípmi formy – tak, ako 

rytmus nájdeme v tanci, hudbe i grafike. Ani vizualizáciu textu nemožno obmedziť len na 

prostý prepis nevizuálneho na vizuálne na základe jednoduchého prekračovania zmyslov 

v synestézii, i keď niektoré spôsoby grafickej vizualizácie textu  takými nesporne sú – 

                                                 
12 Termín zaviedol Rudolf Arnheim, psychológ zaoberajúci sa vizuálnou percepciou. Arnheim, Rudolf:  Visual 
Thinking. Berkeley & Los Angeles : University of California Press, 1969. 
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nahromadenie písmena „O“ pre svoju tvarovú zaoblenosť môže vyvolávať pocit mäkkosti, pre 

podobnosť s okom pocity paranoie alebo aj mnoho iných, často nepredvídateľných pocitov, 

fungujúcich analogicky ako onomatopoie v jazyku. Tým vizuálny znak nadobúda akýsi 

zvláštny druh motivovanosti, ktorý však nie je retroaktívny smerom k jazykovému významu, 

ale je potencionálne vizuálne významotvorný pre text – figúru. 

Druhým alternatívnym vysvetlením môže byť existencia konkrétnych pojmov 

spojených s nie neproblematickou, ale aktuálne diskutovanou hypotézou myslenia obrazom: 

„medzi bezprostrednou zmyslovou skúsenosťou a abstraktným pojmom je čosi, čo by sa dalo 

označiť ako konkrétne pojmy, […] aby sme rozumeli, čo (abstraktne) hovoria, je nevyhnutné 

mať stále pred očami onú  bezprostrednú skúsenosť, ku ktorej stále ešte odkazujú a ktorej sa 

ich zmysel stále nejak dovoláva“ (Petříček, 2007). 

Tieto konkrétne pojmy by za istých podmienok mohli nájsť svoj výraz v grafickej 

kompozícii a štruktúre obrazovosti textu. Mohli by byť v rôznych zmysloch obrazovou 

demonštráciou myslenia a jeho štruktúry už aj z toho dôvodu, že v sebe obsahujú ako lineárne 

(teda jazykové), tak aj simultánne (čiže obrazové) prvky. Tieto by potom mohli byť 

vysvetlením vizuálnych štruktúr (v texte i mimo neho, napr. v puristických abstraktných 

maľbách), ktorých „vzory“ nie je možné nájsť v ničom reálne existujúcom, teda nie sú 

referenčné a v tomto zmysle ani reprezentujúce. Napriek tomu nie sú náhodné. Mohli by byť 

chápané ako produkty symbolizačnej aktivity ľudského vedomia? Chápanie symbolov u 

Cassirera, Goodmana či Gadamera tomu nasvedčuje: materiálny symbol, 

 

„táto jednoduchá, zmyslová látka nadobúda tým, ako je nahliadaná, nový 

a mnohotvárny duchovný život. Tým, že sa fyzický zvuk, ktorý sa ako taký odlišuje len výškou 

a hĺbkou, intenzitou a kvalitou, pretvára v jazykovú hlásku [analogicky možno zameniť za 

grafické atribúty], vymedzuje sa na výraz najjemnejších myšlienkových a citových odlišností. 

Čím je bezprostredne, to teraz [v rovine estetického zážitku] celkom ustupuje pred tým, čo 

sprostredkovane koná a ,vyjadruje‘. I konkrétne singulárne elementy, z ktorých sa buduje 

umelecké dielo, zreteľne ukazujú na tento základný pomer. Žiadny umelecký útvar nie je 

možné chápať ako jednoduchú sumu týchto elementov, ale v každom pôsobí určitý zákon 

a špecifický zmysel estetického formovania“ (Cassirer, 1996, s. 37). 

 

Je však nutné chápať túto symbolizáciu výlučne ako vzťah denotácie? Pri 

uvažovaní nad napodobujúcou súvislosťou grafických elementov kaligramu – písmen na 

ploche papiera a zrakovo vnímanou realitou sme sa pozastavili nad ich nesúladom. Viac ako 
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pri klasickom zobrazení (napríklad realistickom portréte) sa tak natíska Goodmanovo 

presvedčenie, že podstatou zobrazenia nie je nápodoba13, ale denotácia: 

 

„Ak má obraz nejaký objekt zobrazovať, musí ho označovať, zastupovať, 

odkazovať k nemu, a žiadna miera podobnosti nestačí pre ustanovenie požadovaného vzťahu 

referencie. […] Podobnosť nie je pre referenciu ani podmienkou nutnou. Takmer čokoľvek 

môže zastupovať čokoľvek iné. Obraz, ktorý zobrazuje – rovnako ako text, ktorý popisuje – 

k danému objektu odkazuje, presnejšie povedané ho denotuje. Podstatou zobrazenia je 

denotácia, a tá na podobnosti nezávisí“ (Goodman, 2007, s. 22). 

 

V podobnom zmysle by bolo možné chápať nielen nezobrazivé štruktúry textu, ale 

i „ikonicitu“ kaligramov, ktorá by už potom ani zďaleka nebola taká ikonická. Obrazovosť 

textu by nebola suplementom nevypovedateľného, ale zdvojeným tvrdením. Hrozí, že popri 

verbálnom tvrdení zostane iba redundantnou informáciou. Ak sa chceme vyhnúť tomu, že 

materialita vizuálneho znaku, jeho zjavná konkrétna prítomnosť bude akosi druhoradou v hre 

rozbehnutých referencií verbálnej a vizuálnej denotácie (odkazov k tomu, k čomu poukazujú 

verbálne a vizuálne znaky, na ktoré sa dá text „rozobrať“), musíme upustiť od holej 

sémantickej analýzy. Inak by sme neprirodzene obmedzili estetický zážitok na zážitok 

z ideálneho, „transcendentného“ významu. Písmo ako médium  by muselo byť esteticky 

neutrálnym komunikačným kanálom, jedným z (potencionálne mnohých) kódovacích 

systémov myšlienky.  

Umberto Eco v Otvorenom diele analyzuje dva podobné výroky v rôznych 

modoch použitia jazyka – výrok s referenčnou funkciou a výrok so sugestívnou funkciou. Tá 

druhá premieňa znaky  zo stimulov denotatívne spojených s určitou presne označenou realitou 

(a teda s čisto referenčnou funkciou) na „centrum asociatívnej siete spomienok a emócií“ 

(Eco, 2007, s. 37), čiže ho činí ústredným bodom širokej a individuálnej siete konotácií. Tak 

sa bežná komunikácia mení na „estetickú“. Čo zmenilo pôvodný referenčný výrok na 

estetický? Eco píše:  

 

„Ku konceptuálnym informáciám [referenciám] boli úmyselne pridané informácie 

materiálne, zvuk [v našom prípade obrazové hodnoty] k významu. […] U takejto správy bude 

adresát nielen prisudzovať označované každému označujúcemu, ale bude tiež zotrvávať pri 

                                                 
13 Pojem mimezis ako nápodoby, teda rozpoznateľnej podobnosti medzi zobrazením a zobrazovaným, ako 
vieme, dlhé stáročia ovládal dianie v „západnom“ umení i estetickom myslení. 
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súbore označujúcich – čo znamená, že ich bude chápať ako zvukové prejavy a čítať ich ako 

,príjemný materiál‘. Fakt, že väčšina označujúcich tu poukazuje späť k sebe samým, znamená, 

že správa je zásadne sebareflexívna, a teda poetická“ (Eco, 2007, s. 39-40). 

 

Eco tieto slová napísal síce s ohľadom na fonetické aspekty básnického slova, ale 

v tom istom zmysle je možné ich aplikovať na grafickú podobu textu. Text – napísané slová, 

vety, či písmená alebo iné značky sa menia na symboly, ale už nie symboly v zmysle výsostne 

arbitrárnej podskupiny znakov, ale v zmysle symbolickej funkcie – teda nielenže odkazujú 

mimo seba, ale naopak, to, k čomu referujú a čo je bázou estetického zážitku, obsahujú sami 

v sebe, sú autoreferenčné. Nepostačuje hľadať ich referenciu mimo nich samých a už vôbec 

nie vo sfére konvencionalizovaných významov arbitrárnych vizuálnych značiek, nech už ich 

chápeme akokoľvek. Žiadna, ani sebarozsiahlejšia sémantická interpretácia nie je schopná 

vyčerpávajúco odkryť zmysel. Ich imaginatívna autenticita je v sieti konotácií, ktorú sú 

schopné rozvinúť u každého jedného čitateľa – diváka celkom odznova. 

Figúra textu, písané slová a textové znaky sa tak autonomizujú od verbálnych 

znakov a nutnosti semiózy. Rozvíjajú svoj vlastný, obrazový potenciál relatívne i úplne 

nezávisle od nich (napríklad v typogramoch alebo experimentálnej poézii).  

 

8. Autoreferenčnosť a exemplifikácia 

 

Čo by mala symbolizovať matéria písma vtedy, ak zjavne odmieta svoje 

sémantické väzby, nič mimo seba nereprezentuje a nemožno ani s určitosťou povedať, čo a že 

niečo vyjadruje? 

Denotácia, ktorú Goodman učinil jadrom zobrazenia, nie je v umení jediným 

spôsobom symbolizácie.14 Oblasť estetična nie je charakteristická ani skrz denotáciu, dokonca 

ani kvôli expresii, ako by sa mohlo zdať (ak sa pýtame, čo tým chcel básnik vyjadriť). 

Najtypickejším symptómom estetična je exemplifikácia (Goodman, 2007, s. 56). 

Exemplifikovať znamená byť vzorkou niečoho, pričom treba mať na mysli, že 

exemplifikované môžu byť len označenia (Goodman, 2007, s. 59). Ak aj teda slová či 

písomné znaky zbavíme ich schopnosti verbálne signifikovať a ako grafické znaky (tj. 

vizuálne zobrazenia) majú nevystopovateľnú reprezentatívnu funkciu, nie sú prázdne a „bez 

účelu“. Sú samoúčelné v tom najlepšom zmysle slova: stále symbolizujú, podobne ako 

                                                 
14 Denotácia je podľa neho jadrom akéhokoľvek zobrazenia; vyobrazenia ľudského tela v encyklopédii 
i Picassových portrétov žien.  
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puristické abstraktné maľby: „umelecké dielo, akokoľvek zbavené reprezentácie a expresie, 

zostáva napriek tomu symbolom, aj keď to, čo symbolizuje, nie sú veci, ľudia ani pocity, ale 

isté vzory, štruktúry tvarov, farieb, textúr, ktoré predvádza“ (Goodman, 1996, s. 78). Písmo 

sa stáva vizuálnym materiálom, ktorý sám predvádza svoje možnosti, exemplifikuje svoje 

vlastnosti, odkazujúc pritom samo k sebe. Je médiom, ktoré nemôže byť esteticky neutrálne. 

 

9. Znamená textualita verbálnosť? 

 

Semiotika, v teórii symbolu radikálne oddeľujúc „ríšu obsahu“ (význam znaku) a 

„ríšu formy“ (materiálny nositeľ znaku), akoby nezohľadňovala jeho estetické „zafarbenie“, 

a teda ani špecifickosť písma, ono známe „médium je posolstvo“ (McLuhan, 1991). 

Z pohľadu semiotiky sa znaky rôznych znakových systémov (jazykového, matematického, 

mytologického, umeleckého) v princípe nelíšia čo do mechanizmu pôsobenia. Polysémia, 

ktorá je spájaná s umeleckým dielom ako znakom, je pripisovaná neostrosti jeho znakov, 

nie dopadu odlišností symbolických systémov (charakteristík umeleckého média) na estetickú 

recepciu. 

Textualita býva často mylne stotožňovaná s verbálnosťou (ako odraz štruktúry 

jazyka, resp. „odtlačok“ parole). Ale ako hovorí Goodman: „Štýl pozostáva z istých 

charakteristických rysov ako toho, o čom je reč, tak i toho, ako je to povedané, z rysov ako 

témy, tak i výberu slov, obsahu i formy“ (Goodman, 1996, s. 39); teda vizuálna „forma“ nie je 

len odvodeným atribútom štýlu písaného textu, ale sama je pre textualitu štýlotvornou. 

Textualita v sebe implikuje obrazovosť textu, jeho vizualitu. Najrukolapnejším dôkazom je 

problematickosť vstupu svojvôle typografa do autorského textu, alebo problém „prekladu“ 

cudzojazyčných vizuálne aktívnych umeleckých textov. Vyvstáva i otázka, či ich vôbec 

prekladať, keďže prekladom sa (podobne ako napríklad v akvarelovej interpretácii alebo 

čierno-bielej reprodukcii  olejomaľby) chtiac-nechtiac zmenia jemné obrazové parametre 

písma, ak ho chápeme ako esteticky zafarbené médium: „to, čo je pre určité médium 

špecifické, a teda vlastné len jemu, je práve to, čo vidíme len vtedy, keď sa pri preklade do  

iného média stratí, takže až potom máme možnosť si špecifické vlastnosti média uvedomiť“  

(Petříček, 2007). 

Exteriorita textu, jeho vizuálna stránka vždy vstupuje do textu. V krajnom prípade, 

na základe predchádzajúcej analýzy by sme mohli tvrdiť, že neutrálny, vizuálne „neaktívny“ 

text neexistuje. Ale  vráťme sa opäť k prvej podmienke vizuálnej aktivity: nie je daná len 
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štruktúrou textu, ale „bežnosť“ a „zvláštnosť“, zjednodušene estetičnosť textu či jeho častí 

závisí v mnohom od kultúrneho kontextu. 
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