
9

P*edmluva k')eskému vydání

Archeologie médií cestuje, potuluje se. To je jedna z'klí)ov#ch 
my(lenek, je& je v'této knize obsa&ena v'popisech koncept", oblas-
tí badatelského zájmu, )i n$kdy dokonce v$dních obor", je& se 
neustále prom$+ují a'pohybují. My(lenky vznikají v'institucionál-
ních kontextech, ve v#m$nách názor" a'v'rámci r"zn#ch diskurz". 
Objevují se v'podob$ poznámek, knih, útr&k" papíru nebo jin#ch 
mediálních nosi)", je& nám pomáhají p*em#(let, jsou nama)kány 
v'krabicích, kufrech )i jin#ch zavazadlech, ve kter#ch je p*ená(íme 
z'místa na místo. My(lenky a'pojmy poletují v'e -mailech, p*emís%ují 
se p*es hranice v'balících s'knihami, v'podob$ koncept" jsou ote-
vírány, p*emis%ovány, diskutovány a'kritizovány v'rámci r"zn#ch 
)tená*sk#ch a'diskusních skupin.5 Tyto *ádky pí(i v'zá*í roku 2021, 
p*i)em& si pln$ uv$domuji nebezpe)í p*íli( lehková&ného pou&ívání 
slov, jako jsou „cestování“ a'„hranice“. Díky pandemii si mnozí z'nás 
uv$domili d"sledky v#razného omezení mo&nosti cestovat, a'to 
i'v'dobách, které nejsou ovlivn$ny protipandemick#mi omezeními. 
Hranice jsou toti& siln$ regulovan#mi místy, kde je v#sada cestovat 
mocensk#m prvkem logistiky pohybu. Vstup do Evropy )i na *adu 
jin#ch míst je n$kter#m umo&n$n, mnozí jsou odmítnuti; n$kte*í 
musejí stát dlouhé fronty na víza a'procházet slo&it#mi procedu-
rami, je& podmi+ují jejich získání, jiní mají p*ístup k'informacím 
a'kontakt"m, je& jim pohyb p*es hranice usnad+ují. Takovéto procesy 
jsou zásadní pro porozum$ní sou)asn#m p*esun"m a'tok"m lidí, 
p*i)em& se nevyh#bají ani takov#m p*ípad"m, jako jsou mezinárodní 
konference. Ty se otevírají jen t$m, kte*í mají pot*ebné finan)ní 
zdroje anebo správn# pas.

S'v$domím t$chto limit" pokra)ujme je(t$ chvíli v'poznám-
kách o'cestovatelské povaze archeologie médií. V'úvodu této knihy 
vysv$tluji, &e idea archeologie médií jako&to potulného souboru 

5  Srov. nap*. Mieke Bal. Travelling Concepts 
in the Humanities. Toronto: Toronto 
University Press, 2002. Dále citováno jako 
M. Bal. Travelling Concepts.
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koncept" a'metod odkazuje ke skute)nosti, &e archeologie médií ne-
byla nikdy zakotvena jen v'jedné disciplín$. Místo toho se potuluje 
mezi mediálními a'filmov#mi studiemi, historií um$ní a'konkrétní 
um$leckou )inností, mezi historií techniky a'historií v$dy. A'jak 
ukazuje i'tento p*eklad, archeologie médií cestuje i'mezi r"zn#mi 
jazyky. Toto je d"le&ité z'mnoha r"zn#ch d"vod". Tím z*ejm#m je 
to, &e nové koncepty mohou p*inést nové diskuse a'stát se u&ite)n#mi 
impulzy prom$n oblastí badatelského zájmu, je& jsou kultivovány 
v'r"zn#ch jazycích a'akademick#ch kontextech. Mohou v(ak rovn$& 
povzbudit ty zp"soby zkoumání, které se prozatím prosazovaly 
spí(e nesm$le, nebo mohou pojmenovat praktiky a'p*ístupy existující 
ji& v'r"zn#ch um$leck#ch a'v#zkumn#ch kontextech. ,asto toti& 
d$láme v$ci, pro n$& nemáme jednozna)né pojmenování, co& platí 
i'o'práci akademik" a'v$dc". Archeologové médií tak d$lají n$co 
jako historii médií, ale ne tak docela; n$co, co pat*í do oblasti teorie 
médií, ale nejen do ní; n$co, co vypovídá o'kulturních d$jinách 
v$dy a'techniky, ale co je rovn$& praktikováno um$lci. Archeologie 
médií, jak si lze uv$domit p*i )etb$ této knihy, má leckdy mnohem 
blí&e k'historii um$ní a'techniky ne& k'tradi)ním komunika)ním 
studiím. N$kdy se zaobírá filozofick#mi úvahami o'povaze )asu 
a')asovosti, n$které mediáln$archeologické my(lenky siln$ rezo-
nují s'p*ístupy z'oblasti genderov#ch studií: mám zde na mysli 
nap*íklad knihu Giuliany Brunové Atlas of Emotion (Atlas emocí), 
která je jedním z'p*íklad" prolínání genderov#ch studií, historie 
um$ní a'filmov#ch studií.6 Archeologie médií je tak katalyzátorem 
a'prost*edkem interdisciplinárního zkoumání sv$t" technologií, 
poskytuje v(ak také alternativní metodologie studiím masov#ch 
médií a'komunikace.

John Durham Peters v#sti&n$ nastínil klí)ové aspekty, které odli-
(ují angloamerická mediální studia od n$mecké teorie médií, stejn$ 
jako od kanadsk#ch teoretik" (Marshall McLuhan, Harold Innis ad.), 
ji& mají s'n$meckou teorií mnoho spole)ného. Tyto aspekty pak 
p*iná(ejí porozum$ní i'perspektiv$ mediální archeologie. Nejprve je 
d"le&ité si uv$domit, &e p*ístupy zahrnované pod ozna)ení n$mec-
ká teorie médií se zcela nep*ekr#vají s'archeologií médií. Dále pak, 
jak ukazuje Peters, je v#znamné to, &e metodologick# a'tematick# 
základ mediálních a'komunika)ních studií'– alespo+ v'té podob$, 
v'jaké je tato disciplína nej)ast$ji vyu)ována'– zahrnuje zejména 
následující oblasti: interpretaci text" (nap*íklad v'podob$ anal#zy 
v#znam" reprezentací); v#zkum mediálních publik a'sociálních 
aspekt" komunikace; v#zkum mediálních institucí a'politickou eko-
nomii médií. Tyto t*i oblasti metod a'p*ístup" se staly'– z'*ady 
z*ejm#ch a'dobr#ch d"vod"'– st$&ejní pro velkou )ást mediálních 
studií i'v'mezinárodním m$*ítku.7 Archeologie médií v(ak vychází 
z'odli(n#ch p*edpoklad" a'preferencí, které vedou na(i pozornost 
sm$rem k'materiálnosti a')asovosti médií jako&to technologií. 

6  Giuliana Bruno. Atlas of Emotion. London: 
Verso, 2002.

7  John Durham Peters. „Strange 
Sympathies: Horizons of German and 
American Media Theory“ [online]. 
Electronic Book Review: Critical Ecologies. 
4.'6.'2009.'Dostupné z: https://electro-
nicbookreview.com/essay/strange-sym-
pathies-horizons-of-media-theory-in-
-america-and-germany/ [cit. 10.'8.'2021].
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Z'jak#ch materiál" jsou utvá*ena média od papíru po elektronic-
ké reakce odehrávající se v'LCD obrazovkách, od komunikace 
prost*ednictvím potrubní po(ty a& po celoplanetární zpravodajské 
infrastruktury z'období studené války? Jaké politiky se dostá-
vají do hry v'p*ípad$ technik typografie nebo r"zn#ch systém" 
zápisu? Jakou roli hrají mediální technologie v'imperialismu, 
v'koloniálních archivech a'dal(ích formách moci, je& mají )asto 
spí(e administrativní charakter, ne& aby byly vykonávány jen 
vojensk#mi prost*edky? Jak se v'mediáln$archeologické perspektiv$ 
propojují materiály, technologie a'politické souvislosti v)etn$ 
estetiky? Odli(nost od marxistick#ch anal#z frankfurtské (koly, 
ale i'mnoha my(lenek britsk#ch kulturálních studií je tedy zd"-
razn$na prost*ednictvím r"zn#ch témat a'pou&it#ch metodologií.8 
Média navíc nejsou chápána pouze jako p*edem dan# seznam 
masov#ch médií, od t$ch ti(t$n#ch (noviny) po rozhlas )i od televize 
po internet a'digitální komunikaci sou)asn#ch platforem nebo 
mobilních za*ízení. Místo toho se )ast$ji zab#váme i't$mi technolo-
giemi, které se nevejdou do obvykl#ch klasifikací médií, a'také tím, 
co tyto technologie d$lají krom$ svého informa)ního a'zábavního 
vyu&ití. Jedním takov#m p*íkladem by mohly b#t d$jiny magi)na 
a'tajemna jako&to nedílné sou)ásti audiovizuálních médií, jejich 
zázrak", trik" a'schopnosti vyvolávat ú&as.9 Dal(ím p*íkladem 
by mohlo b#t chápání p*epravních kontejner" a' logistiky jejich 
p*epravy nejen v'souvislosti s'globalizací a'kapitalismem, ale i'jako 
principu organizace na(eho sv$ta a')asto i'samotn#ch mediálních 
technologií (nap*íklad kontejnerizace v#po)etní techniky v'po-
dob$ modularizace a'standardizace).10 T*etím p*íkladem by mohly 
b#t dlouhé a')asto podivné d$jiny algoritmu, je& sahají mnohem 
dále ne& jen k'nedávn#m digitálním infrastrukturám.11

Jeden ze z*ejm#ch rozdíl" mezi archeologií médií a'n$kter#mi 
spole)enskov$dními zp"soby pohlí&ení na média a'komunikaci spo-
)ívá v'odli(ném chápání toho, co je hnací silou technologick#ch 
inovací a'prom$n médií. Namísto politické ekonomie, politické moci 
stran, nebo snad dokonce aktivních publik, chápe archeologie 
médií jako&to relevantní trochu jiné soubory sil. Soust*ed$ní po-
zornosti na válku, jak to známe od Friedricha Kittlera, je jedním 
takov#m, by% spí(e polemick#m rozdílem. V'jeho pojetí média vznikají 
a'nachází své p"vodní zp"soby vyu&ití zejména v'souvislosti s'vál-
)ením. N$kdy se tak d$je i'v'dobách míru, kdy jsou v(ak média vyna-
lézána a'prvotn$ u&ívána pro ú)ely dohledu a'(pioná&e (v'tomto 
ohledu je v#sti&n#m p*íkladem skv$lá anal#za vztahu (pioná&e 
a'moderní literatury, jak ji p*edstavila Eva Hornová).12 Koncepty, 
které se objevují v'rámci um$leck#ch projekt", jak#m je nap*íklad 
na operativní obrazy zam$*ené dílo Haruna Farockiho, jsou dal-
(ím p*íkladem mediáln$archeologicky lad$ného p*ístupu k'vizuální 
kultu*e. Farocki nahlí&í technická média nikoli z'hlediska jejich 

8  Nejen o'rozdílech, ale i'o'souvislostech 
mezi kulturními studiemi a'n$meckou 
teorií médií viz nap*. Geoffrey Winthrop-
-Young. „Cultural Studies and German 
Media Theory“. In: Gary Hall'– Clare 
Birchall (eds.). New Cultural Studies. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2006, s. 88–104. Dále citováno jako 
G. Wintrhop -Young. „Cultural Studies and 
German Media Theory“.

9  Barbara Maria Stafford'– Frances Terpak. 
Devices of Wonder: From the World in a#Box 
to Images on a#Screen. Los Angeles: Getty 
Research Institute Publications, 2001. Dále 
citováno jako B. M. Staford'– F. Terpak. 
Devices of Wonder.

10  Alexander Klose. The Container Principle: 
How a#Box Changes the Way We Think. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 2015.

11  David Link. Archaeology of Algorithmic 
Artefacts. Minneapolis: Univocal, 2016.

12  Eva Horn. The Secret War: Treason, 
Espionage and Modern Fiction. Trans. 
Geoffrey Winthrop -Young. Chicago: 
Northwestern University Press, 2013.
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obsah" a'zábavních funkcí, n#br& z'hlediska jejich za)len$ní do 
cílen#ch sledovacích operací, je& do zna)né míry definují podobu 
sou)asn#ch válek, av(ak i'civilního, ka&dodenního &ivota. Tento 
operativní charakter obraz" lze p*itom stopovat od ran#ch d$jin 
kolonialismu a& po sou)asné formy kontroly, dohledu a'zaji(%ování 
bezpe)nosti.13

Domnívám se, &e charakteristika S/M perverzí médií, jak ji p*ed-
stavuje Thomas Elsaesser, je v#sti&n#m shrnutím toho, )ím by tato 
„druhá“ strana mediálních studií mohla b#t. Jeho hravá jazyková 
formulace neodkazuje ani tak sm$rem k'sexuálním deviacím, n#br& 
ke kombinaci témat, je& jsou v'centru pozornosti archeologie médií 
a'rovn$& tak knihy, kterou máte p*ed sebou. V'Elsaesserov$ pojetí, 
které vychází z'jeho anal#zy filmov#ch technologií, toti& S/M odka-
zuje na „v$du a'medicínu (science and medicine), dohled a'armádu 
(surveillance and military), senzomotorickou koordinaci (sensory-
-motor)“.14 Dále pak, jak Elsaesser dodává, na technologie „GMS“ 
a'„MMS“, které vypovídají o'tom, jak kultura mobilních telefon" 
prom$nila ná( p*ístup k'obraz"m. Proto se obrazy a'mediální sv$ty 
mimo oblast zábavy stávají stejn$ d"le&it#mi jako zábavní formy 
reprezentace, jimi& opl#vá „civilní sféra“ a'sv$t na(í ka&dodennosti. 
Samoz*ejm$, jak si dnes m"&eme uv$domit, tyto dv$ oblasti od sebe 
v"bec nejsou odd$leny. Staly se sou)ástí dlouhého proudu opera-
cí, jejich& cílem je zam$*ovat, usm$r+ovat, *ídit, operacionalizovat 
a')asto pro vojenské ú)ely vyu&ívat obrazy a'zvuky, audiovizuální 
média a'technologické infrastruktury, které dnes zahrnují také digi-
tální data, je& jsou operacionalizována na r"zn#ch korpora)ních, 
vojensk#ch a'v$deck#ch platformách.

Archeologie médií'– ve smyslu vykopávání, anal#zy a'praxe 
r"zn#ch archeologií médií'– není vymezena jen jednou metodologií 
nebo jednou teorií, n#br& je oblastí mnoha rozli)n#ch a'p*ekr#va-
jících se zájm" a'p*ístup". Tato kniha je jedním z'pokus" p*edstavit 
*adu t$chto r"zn#ch metod, my(lenek a'teorií v'jejich vzájemném 
dialogu, p*i)em& zárove+ upozor+uje na jejich odli(nosti: n$které 
metody a'teorie toti& zam$*ují pozornost na detailní porozum$ní 
technick#m aspekt"m technologií; jiné zd"raz+ují opomíjené )i 
zapomenuté cesty, kter#mi se ubíraly d$jiny médií; dal(í rozvíjí 
teoretické úvahy o'mediáln$technologick#ch podmínkách sou)asné 
kultury. N$které jsou materiální, n$které se zam$*ují na imaginární 
technologie, je& nelze omezit jen na ta média, která skute)n$ existují 
)i existovala. V(echny tyto p*ístupy si v(ak kladou otázky t#kající 
se )asu a'd$jin. Sna&í se porozum$t sou)asn#m kulturám na pozadí 
d$jin, p*i)em& historii nechápou jako soubor ji& rozpoznan#ch 
a'p*ijat#ch referen)ních bod", d$jinn#ch milník" a'jejich v#klad", 
n#br& jako vzru(ující formu tázavého a'zpochyb+ujícího vztaho-
vání se k'sou)asnosti. Historie a'archeologie tak nejsou toto&n#mi 
p*ístupy, archeologie médií toti& není „jen“ o'd$jinách médií. Jak 

13  V#zkumn# projekt Operativní obrazy 
a#vizuální kultura: mediáln$archeologic-
ká zkoumání (GA,R 19-26865X), kter# 
v'letech 2019–2023 probíhá na pra&ské 
FAMU, se zam$*uje práv$ na mediál-
n$archeologické souvislosti operativních 
obraz". Více viz https://operationalimages.
cz/ [cit. 10.'8.'2021].

14  Thomas Elsaesser. „Historie rané kine-
matografie a'multimédia: Archeologie 
mo&n#ch budoucností?“. P*elo&il Petr 
Szczepanik. In: Petr Szczepanik (ed.). Nová  
filmová historie. Antologie sou'asného 
my(lení o#d$jinách kinematografie 
a#audiovizuální kultury. Praha, 
Herrmann-&-synové, 2004, s. 119. Dále 
citováno jako T. Elsaesser. „Historie rané 
kinematografie a'multimédia“.
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podotkl Knut Ebeling: „Archeologie zviditel+uje, zatímco historie 
vypráví o'tom, co ji& bylo zdokumentováno. Archeologie poukazuje 
na trhliny a'mezery, zatímco historie sleduje linearitu událostí a'dat. 
[…] V'archeologii se nepostupuje od po)átku ke konci, ale zp$tn$ 
od konce, tedy od sou)asnosti.“15

Historie a'archeologie jsou dv$ma alternativami vztahování se 
k')asu a'materiálnosti. Ebeling poukazuje na to, &e zatímco jedna je 
p*edstavována texty a'p*íb$hy, druhá se zab#vá hmotn#mi poz"-
statky a'rozli)n#mi materiály, je& tvo*í temporální vrstvy a'podmínky 
existence v$cí, které jsou p*edm$tem bádání v'humanitních v$dách:

Tato archeologická reflexe minulosti doprovází his-
torické my(lení jako jeho temn# stín, jen& ukazuje na 
slepá místa historie. Toto úsilí odkr#vat p*ehlí&ené sys-
tematicky odli(uje archeologii od oficiálních historií, 
které ve srovnání s'archeologií mají zpravidla podobu 
u)ebnicového v#kladu, jen& opomíjí skute)né ruiny 
a'sutiny minulosti. Mo&ná, &e ti(t$né a'oficiální slovo, 
u)ebnicová verze sv$ta, ve skute)nosti jen vypráví 
p*íb$hy? A'mo&ná, &e vrstva v$cí, materiálních kultur, 
ruin a'sutin obsahuje úpln$ jin# sv$t?16 

Tuto poetickou formulaci poukazující na d"le&itost ruin a'sutin 
v(ak nelze chápat ve smyslu romantického vztahu k'zaprá(en#m 
materiál"m a'v$cem. Zajisté, i'na n$m zále&í, nebo% i'jeho základem je 
epistemologick# postoj, kter# nám p*ipomíná, &e zdaleka ne v(e se 
odehrává v'textové podob$ a'&e temporality moderního technologic-
kého sv$ta jsou rovn$& vepsány i'do jin#ch forem, do jin#ch médií, 
které vy&adují jiné zp"soby bádání ne& jen pouhé psaní p*íb$h", je& 
mají za)átek a'konec. Místo toho se toto archivní zkoumání t#ká 
*ád" a'logiky v$cí jako&to infrastruktur'– logistiky v$d$ní, které sva-
zuje slova, obrazy a'data do entit, je& se tím stávají p*ístupn#mi.17

Je tak z*ejmé, &e archeologie médií není pouze o'star#ch v$-
cech'– star#ch technologiích a'minul#ch )asech'– ani o'nostalgii. 
Jedná se spí(e o'pokus postihnout a'vyjád*it tropy )asu, které jsou 
p*ítomny v'sou)asné mediální kultu*e od jejich technologick#ch 
infrastruktur a& po diskurzy, v'jejich& rámci infrastruktury vznikají 
a'jsou udr&ovány. Za archeologii médií m"&eme pova&ovat i'teorie 
a'metody, je& nám pomáhají uchopit a'pojednat )as. Proto lze n$které 
z'teorií zmín$n#ch v'této knize chápat prost*ednictvím metodo-
logií )asu, které u&ívají. Z*ejm#m p*íkladem je zp"sob vykopávání 
cyklicky se opakujících topoi, jak je známe od Erkkiho Huhtama; 
dal(ím jsou hlubinné )asy médií, um$ní a'technologií Siegfrieda 
Zielinského, tedy takové pojetí )asu, je& roz(i*uje obvykl# pohled 
na d$jiny médií o'alternativní d$jiny v'*ádech tisíc" let; jin# zp"-
sob nabízí Ernstovo mikrotemporální chápání technologií nebo 

15  Knut Ebeling. „The Art of Searching. On 
‚Wild Archaeologies‘ from Kant to Kittler“. 
The Nordic Journal of Aesthetics. 2016, 
ro). 25, ). 51, s. 10. Dále citováno jako 
K. Ebeling. „The Art of Searching“.

16  Tamté!, s. 9. Pro )áste)n$, nebo spí( 
zcela pon$kud doslovn# pohled na (pínu 
a'detrit viz Shannon Mattern. Code+Clay, 
Data+Dirt. Five Thousand Years of 
Urban Media. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 2017.

17  Pro p*íklad nedávné práce, která sv"j 
v#klad archivu opírá o'mediální archeo-
logii viz Jane Birkin. Archive, Photography 
and the Language of Administration. 
Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2021.
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to, jak Thomas Elsaesser aplikuje my(lenky Michela Foucaulta na 
sou)asné situace kinematografie a'médií za ú)elem porozum$ní 
úzkému vztahu mezi kontinuitou a'trhlinami )asu.18 Otázky t#kající se 
zastarávání se stávají stejn$ d"le&it#mi jako tradi)ní otázky, je& si 
kladla historie. Estetika rozpadu a'rozkladu je pro sou)asnou kulturu 
„nov#ch“ technologií stejn$ d"le&itá, jako jsou úvahy o'budouc-
nosti mediální kultury. Práv$ v't$chto ohledech se v'archeologické 
perspektiv$ vyno*ují odli(ná pojetí technologie a'médií.

,as a'historie se samoz*ejm$ dot#kají i'samotné archeologie 
médií, která byla sv#m zp"sobem rozvíjena je(t$ p*edtím, ne& 
samotn# termín archeologie médií za)al b#t pou&íván. V$t(ina prací 
shrnujících v#voj mediáln$archeologického bádání za)íná vyprá-
v$t p*íb$h této disciplíny v'80. letech 20. století, a'to v'souvislosti 
s'nástupem nové filmové historie v'oblasti filmov#ch studií, která 
p*inesla v#zkum ran#ch a'p*edkinematografick#ch kultur. Dal(ím 
v#znamn#m impulzem bylo dílo Friedricha Kittlera a'autor" z'ob-
lasti tzv. n$mecké teorie médií, kte*í koncipovali teorii médií jako 
sou)ást (ir(í oblasti humanitních v$d. Av(ak to, co bychom mohli 
popsat jako „posedlost archivem“,19 je& byla p*ízna)ná pro rané ob-
dobí bádání v'oblastech archeologií médií a'humanitních v$d, 
bylo v'pr"b$hu 20. století doprovázeno *adou zajímav#ch p*íklad" 
sb$ratel", teoretik" a'historik", jejich& dílo m$lo povahu inter-
disciplinárního v#zkumu, kter# byl zp$tn$ rozpoznán jako sou)ást 
p*íb$hu samotné „archeologie médií“. Za takové pr"kopníky tak 
m"&eme pova&ovat Waltera Benjamina nebo Siegfrieda Giediona, 
zajisté pak dílo Michela Foucaulta, kter# v'dne(ním smyslu slova 
zavedl termín archeologie v'60. letech 20. století. M"&eme v(ak jít 
je(t$ dále do historie, jak to u)inil Knut Ebeling, kter# zasazuje 
archeologii médií do dvousetletého rámce „divok#ch archeologií“, do 
kter#ch *adí r"zné myslitele od Kanta p*es Freuda a& po Kittlera.20

Je tak d"le&ité si uv$domit, &e archeologie médií není jen pou-
h#m d"sledkem (p*evá&n$ evropské) kulturní teorie 20. století, 
ale &e je t*eba ji chápat v'mnohem (ir(ích geografick#ch a')asov#ch 
souvislostech. Paraleln$ k'velkému mno&ství p*ípadov#ch studií 
nesoucích ozna)ení archeologie médií, je t*eba p*itakat také p*ínosu 
prací z'oblasti variantologie, je& vychází ze Zielinského vymezení 
tohoto p*ístupu. Tento soubor prací, zejména pokud jde o'stejno-
jmennou kni&ní *adu Variantology (Variantologie)21, ukázal, jak 
dalece mediáln$archeologick# duch alternativních d$jin um$ní 
a'technologie p*esahuje hranice obvyklého západního spektra. 
Tyto knihy pojednávají o'p*ípadech za*ízení, technologií a'diskur-
z" z'oblastí Ji&ní Ameriky, Blízkého v#chodu, St*edozemí, ,íny 
a'Dálného v#chodu a'jsou tak p*íkladem toho, jak nové geografické 
kontexty otevírají archeologii médií nové mo&nosti a'nové otáz-
ky: Jaké alternativní podoby archiv" médií mohou existovat, jaké 
p*íb$hy a'materiály mohou utvá*et technologie a'jaké p*edstavy 

18  Pro v#(e uvedené metodologie )asu srv. 
nap*.: Erkki Huhtamo. „Dismantling the Fairy 
Engine: Media Archaeology as Topos Study“. 
In: Erkki Huhtamo'– Jussi Parikka (eds.). 
Media Archaeology. Approaches, Applications, 
Implications. Berkeley, CA: University of 
California Press, 2011. Dále citováno jako 
E. Huhtamo. „Dismantling the Fairy Engine“; 
Siegfried Zielinski. Deep Time of the Media: 
Toward an Archaeology of Hearing and Seiing 
by Technical Means. Translated by Gloria 
Custance. Cambridge, MA, The MIT Press, 
2006, s. 7. Dále citováno jako S. Zielinski. Deep 
Time of the Media; Wolfgang Ernst. „Telling 
versus Counting? A'Media Archaeological 
Point of View“. Intermédialités. 2003, ro). 1, 
). 2, s. 31–44. Dále citováno jako W. Ernst. 
„Telling versus Counting?“; Thomas Elsaesser. 
„The New Film History as Media Archaeology“. 
CINéMAS. 2004, ro). 14, ). 2–3, s. 71–117. 
Dále citováno jako T. Elsaesser. „The New 
Film History as Media Archaeology“. Pozn. 
p*ekladatele.

19  Bernhard Siegert. „Cultural Techniques: 
Or the End of the Intellectual Postwar 
Era in German Media Theory“. Theory, 
Culture)&)Society. 2013, ro). 30, ). 6, s. 51.

20  K. Ebeling. „The Art of Searching“.

21  Jedná se o'kni&ní *adu )ítající následu-
jících p$t svazk": Siegfried Zielinski'– 
Silvia'M. Wagnermaier'– Gloria Custance 
(eds.). Variantology 1: On Deep Time 
Relations of Arts, Sciences and Technologies. 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther 
König, 2005; Siegfried Zielinski'– David 
Link (eds.). Variantology 2: On Deep Time 
Relations of Arts, Sciences and Technologies. 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther 
König, 2007; Siegfried Zielinski'– 
Eckhard Fürlus'– Nadine Minkwitz (eds.). 
Variantology 3: On Deep Time Relations 
of Arts, Sciences and Technologies in 
China and Elsewhere. Köln: König, 2008; 
Siegfried Zielinski'– Eckhard Fürlus (eds.). 
Variantology 4: On Deep Time Relations 
of Arts, Sciences and Technologies in the 
Arabic -Islamic World and Beyond. Cologne: 
Walther König, 2010. Dále citováno jako 
S. Zielinski'– E. Fürlus (eds.). Variantology 4; 
Siegfried Zielinski'– Eckhard Fürlus'– Daniel 
Irrgang (eds.). Variantology 5: Neapolitan 
Affairs: on Deep Time Relations of Arts, 
Sciences and Technologies. Köln: König, 
2011. Více o'kni&ní *ad$ a'souvisejícím 
projektu „Variantologie/Archeologie médií“ 
viz http://variantology.com/ [cit. 10.'8.'2021]. 
Pozn. p*ekladatele.
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o'médiích se vyskytují mimo ji& tolikrát prozkoumanou západní 
kulturu? A'jak by takováto setkání s'nezápadní jinakostí mohla 
prom$nit n$která témata, diskuse a'koncepty, je& jsou u&ívané v'me-
diální archeologii? Jak m"&e nap*íklad sb$ratelská práce'– v#-
zkumné sbírky, je& jsou v'kontextu sou)asn#ch v#zkumn#ch institucí 
)asto ozna)ovány jako mediáln$archeologické laborato*e22'– roz-
(í*it teoretická a'archivní studia? Jak se v'kontextu akademick#ch 
institucí m"&e archeologie médií s'jejími koncepty a'metodami 
posunout k'nov#m zp"sob"m uva&ování o'technologiích a'huma-
nitních v$dách?

V&dy bychom m$li trvat na tom, &e povaha teorie je situovaná, 
co& je ostatn$ jedním z'mnoha odkaz" feministické teorie.23 Tím, 
&e zohledníme r"zné pozice a'situace, zárove+ mapujeme cesty 
a'prom$ny, kter#mi archeologie médií prochází: namísto pevn#ch 
bod" máme p*ed sebou vektory; místo pevn#ch pozic, hlubok#ch 
p*íkop" )i jin#ch bariér máme p*ed sebou pohyb, jako v'p*ípad$, 
kdy s'lehkostí vyu&íváme komunika)ní systémy, je& p*eklenují )asové 
i'geografické vzdálenosti. A'zárove+ jsme si v$domi existence r"z-
n#ch bariér a'limit", reflexivn$ p*istupujeme k'podmínkám na(eho 
poznání, z'nich& n$které mohou mít podobu skute)n#ch a'nep*e-
kro)iteln#ch hranic a'omezení, je& nám'– jak jsme mohli nedávno 
zakusit'– brání v'pohybu.

Tato kniha je tedy pokusem nabídnout )tená*i r"zné pozice 
a'vektory mediáln$archeologického my(lení, koncepty a'jejich 
otev*enost ke zm$nám, k'nim& m"&eme dosp$t nap*íklad prost*ed-
nictvím alternativních genealogií anebo také alternativních geo-
grafií. Jin#mi slovy, abychom se vrátili na za)átek: archeologie 
médií cestuje, potuluje se, a'její koncepty prom$+ují na(e my(lení 
a'zárove+ jsou sami prom$+ovány.

22  Laborato*e a'v#zkumné sbírky se 
staly klí)ov#m zp"sobem rozvíjení 
mediáln$archeologického v#zkumu. 
Srov. nap*íklad Mediáln$-archeologická 
laborato* na Coloradské univerzit$ 
v'Boulderu (Media Archaeology Lab, 
Colorado University at Boulder, viz 
mediaarchaeologylab.com [online]. 
Dostupné z: https://www.mediaarchaeo-
logylab.com/ [cit. 10.'8.'2021]); Skladi(t$ 
reziduálních médií na Concordijské 
univerzit$ v'Montrealu (Residual 
Media Depot, Concordia University, 
Montreal, viz residualmedia.net [online]. 
Dostupné z: http://residualmedia.net/ 
[cit. 10.'8.'2021]); Mediáln$archeologická 
laborato* na Bilkentov$ univerzit$ 
v'Anka*e (Media Archaeology Lab, 
Bilkent University, viz comd.bilkent.
edu.tr [online]. Dostupné z: https://
comd.bilkent.edu.tr/facilities/media-
-archaeology-lab/ [cit. 10.'8.'2021]); 
Mediáln$archeologick# fundus Institutu 
pro hudební v$du a'mediální studia 
Humboldtovy univerzity v'Berlín$ 
(Medienarchäologischer Fundus, viz 
https://www.medientheorien.hu -berlin.
de/de/medienwissenschaft/medi-
entheorien/fundus [cit. 10.'8.'2021]). 
Jedná se o'p*íklady institucionálních 
infrastruktur, které nejsou ani archivy 
ani knihovnami. Místo toho jsou místy 
mediáln$archeologického my(lení, 
je& je rozvíjeno v'rámci seminá*" 
a'prost*ednictvím praktického zapojení 
v#zkumník" do mediáln$ technologické 
minulosti, skrze ní& lze konfrontovat 
sou)asné mediální kultury. Více viz 
Darren Wershler'– Lori Emerson'– 
Jussi Parikka. The Lab Book: Situated 
Practices in Media Studies. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2021.

23  Donna Haraway. „Situated Knowledges: 
The Science Question in Feminism and 
the Privilege of Partial Perspective“. 
Feminist Studies. 1988, ro). 14, ). 3, 
s. 575–599.
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