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Gilles Deleuze uvádí svou knihu o"díle Michela Foucaulta v&-
tou: „Ve m&st& byl jmenován nov' archivá#.“4 Podobn& by 
mohla za$ínat i"monografie v&novaná my(lení Jussiho Parikky, 
nebo+ sám Parikka pí(e, !e archeologie médií „vychází z"ar-
chivu“,5 a"p#iklání se tak k"Foucaultov& archeologické meto-
d&, jak je popsána v"Archeologii v!d!ní z"roku 1969 ($esky 
2002). Samotná archeologie médií ostatn& Foucaultovi vd&$í 
za mnohé; Foucault se stává jedním z"hlavních referen$ních 
bod%, k"n&mu! se archeologové médií kontinuáln& navracejí,6 
p#evracejí jej a"p#ípadn& i"transformují.

4 Gilles Deleuze. Foucault. P#elo!il ,estmír Pelikán. Praha: Herrmann 
a"synové, 2003, s. 11.

5 Jussi Parikka. Co je to archeologie médií? Praha: NAMU, 2022, s. 131.

6 Erkki Huhtamo"– Jussi Parikka. „Introduction: An Archaeology as 
Topos Study“. In: Tití!. Media Archaeology. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2011, s. 2.
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Jak ale rozum&t pojmu archiv, kter' tvo#í podlo!í Foucaulto-
v'ch anal'z nejen cca do roku 1970, ale po celou jeho in-
telektuální kariéru? Foucault se ost#e vymezuje v%$i teleo-
logickému pojetí d&jin, stejn& tak je kritick' k"p#edstav& 
ucelenosti zkoumaného materiálu, navíc v"kombinaci s"mo!-
n'm vcít&ním se skrze text do mentality a"psychick'ch struk-
tur !ivota subjekt% zkoumaného období.

Foucaultova práce se vyzna$uje pronikáním r%zn'ch druh% 
materiál%, spis% a"archiv%"– v"Archeologii v!d!ní dává svému 
postupu koherentní, by+ reflexivní v'klad,7 v"jeho! rámci je 
pojem archivu explicitn& tematizován.

Nejd#íve ale Foucault vyjas)uje, co je to diskurz, v'pov&* 
a"diskurzivní formace. Podle Foucaulta je diskurz ur$it'm 
zp%sobem vypovídání, je tvo#en sítí pravidel, je! umo!)ují 
n&co #íkat, zatímco n&co jiného je vylou$eno a"nachází své 
místo mimo diskurz $i za jeho hranicemi.8 Proto je diskurz 

7 Archeologie v!d!ní de facto retroaktivn& popisuje (a"do jisté míry kon-
struuje) metodu, která byla p#ítomna ve Foucaultov& my(lení od D!jin 
"ílenství p#es Zrození kliniky a! ke Slov#m a$v!cem.

8 Ve svém tzv. „archeologickém“ období se Foucault zam&#uje na anal'zu 
diskurzivní praxe a"souhry vnit#ních pravidel diskurz%, které nachází 
sv%j v'raz v"dané epistém&. Epistému neboli historické a"priori, lze 
ozna$it za podmínku empirické zku(enosti, za podmínku toho, co je 
v"dané epo(e poznatelné, co m%!e b't #e$ené, tedy co je artikulovatelné 
a"viditelné. Epistéma dává zku(enosti a"priorn& historick' #ád a"uspo-
#ádává ji (Michel Foucault. Slová a$veci. P#elo!il Miroslav Marcelli. 
Bratislava: Právda, 1987, s. 49). Ve Slovech a$v!cech Foucault rozli(uje t#i 
epistémy: renesan$ní, klasickou a"moderní. Ka!dá z"nich operuje s"jinou 
organizací perceptivních a"kognitivních kód%, p#i$em! epistémy jsou 
ohrani$eny ned&liteln'mi zlomy (podle Foucaulta je ka!dá epistéma 
zále!itostí odli(né stratifikace viditelného a"vypov&ditelného, m&ní se 
kódy percepce a"poci+ování; tím se Foucault staví do protikladu k"teleo-
logickému chápání d&jin). Foucault nap#íklad ukazuje, jak se koncem 18. 
století opou(tí princip reprezentace a"taxonomizace skrze tabulku, jak 
p#estává b't taxonomie organiza$ní strukturou zku(enosti a"nastoluje 
se #ád seriality v"rámci my(lenky nekone$ného pokroku, kter' radikáln& 
prom&)uje chápání $lov&ka prizmatem topologie; respektive dochází 
ke vzniku diskurzivního objektu zvaného „,lov&k“, kter' je chápán jako 
kone$ná a"pracující bytost (viz nap#íklad Gilles Deleuze. „Podla $oho 
rozpoznáme (trukturalizmus?“ In: T'!. Pusté ostrovy a$jiné texty. P#elo!il 
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„anonymním (epotem“,9 jeho! elementární jednotky tvo#í 
v'pov&di. Ty nelze pova!ovat za v&ty z"hlediska lingvistiky, 
ale"– jak p#esn& pí(e Gilles Deleuze"– za „emitování singu-
lárních bod%, distribuovan'ch v"p#íslu(ném prostoru“.10 
V'pov&di jsou opakovatelné nebo transformovatelné11"– dle 
pravidel daného nebo jiného diskurzu se mohou r%zn& 
p#esouvat a"nab'vat jiného odstín&ní. Co je v"jedné epo(e 
a"v"jednom diskurzu chápáno jako v'pov&* spjatá s"dal(ími 
v'pov&*mi v"rámci tého! diskurzu, m%!e vstupovat v"epo(e 
odli(né do jiného prostorového uspo#ádání. Foucault proto 
hovo#í o"v'pov&dích jako o"událostech, a"z"toho d%vodu jsou 
v'pov&di, na rozdíl od v&t, bytostn& vzácné.12 

Událost/v'pov&* distribuuje singulární body, a"v"této 
distribuci lze hledat regularity. Archeologie se ptá po re-
gularit&, respektive po diferentních formách regularity, 
která je ve své expresivní síle diskontinuitou13 a"nastoluje 

Miroslav Marcelli, Praha: Herrmann a"synové, 2010, s. 196). Foucault 
hovo#í o"„$lov&ku“ jako o"„transcendentáln& empirické dublet&“, pro-
to!e je v"rámci moderní epistémy na jedné stran& garantem poznání 
a"na druhé jeho p#edm&tem. To samé Foucault ukazuje i"ve Zrození 
kliniky (1963, $esky 2010), kde se „$lov&k“ jako!to diskurzivní objekt 
stává objektem i"zdrojem léka#ského pohledu, zatímco je chápán jako 
bytost smrtelná, její! analytika podléhá specifickému #ádu kombinace 
vid&ní a"uspo#ádání prostoru. Michel Foucault. Zrození kliniky. P#elo!ili 
Jan Havlí$ek, ,estmír Pelikán. ,erven' Kostelec: Pavel Mervart, 2010, 
s. 11–12. Srov. Martin Charvát. Foucault a$Deleuze: O$t!le, experimentu 
a$etice. Praha: MUP Press, Togga, 2018, s. 41–51.

9 M. Foucault. Slová a$veci, s. 63.

10 G. Deleuze. Foucault, s. 11.

11 Michel Foucault. Archeologie v!d!ní. P#elo!il ,estmír Pelikán. Praha: 
Herrmann a"synové, 2016, s. 42.

12 Tamté%, s. 44.

13 Regularita je diskontinuální, proto!e nastoluje nov' #ád diskurzu, respek-
tive diskurzivní formace, a"tedy díky tomu zakládá (nov') typ pozitivity 
neboli historického a"priori.
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„pozitivitu diskurzu“,14 proto!e „definuje vymezen' prostor 
komunikace“.15 

Diskurzy jsou sdru!ovány do tzv. „diskurzivní formace“ ur$u-
jící regularitu v'pov&di v"rozli$n'ch diskurzech (proto hovo-
#ím o"„sdru!ování“) a"vedou ke konstrukci „diskurzivního 
objektu“: nehovo#í se o"n&$em „za“ slovy, ale #e$ sama objekty 
svého hovo#ení vytvá#í.

Nyní ji! p#echázíme k"archivu, tj. systém%m, „je! zavád&jí 
v'pov&di jako události. […] V(echny tyto systémy v'pov&dí 
[…] navrhuji naz'vat archiv“.16 Foucault se brání tradi$nímu 
pojetí archivu jako „souboru text%“, nechce pova!ovat archiv 
za „dokument“17 minulosti:

„Jde naopak spí( o"to, co zp%sobilo, !e se tolik vy#$e-
n'ch v&cí, které #íkalo tak dlouho tolik lidí, nevyno#ilo 
podle stejn'ch zákon% my(lení nebo za stejného uspo-
#ádání okolností, !e prost& na rovin& verbálních perfor-
mancí nesignalizují to, co se mohlo odvíjet v"#ádu ducha 
$i v"#ádu v&cí, n'br! !e se objevily díky celé soustav& vzta-
h%, je! jsou ve vlastním smyslu charakteristikami roviny 
diskurzu.“18 

14 M. Foucault. Archeologie v!d!ní, s. 193. Pozitivita „definuje pole, v"n&m! 
se p#ípadn& mohou uplatnit formální identity, tematické spojitosti, 
p#eklady pojm%, polemické v'm&ny. Pozitivita tu tedy hraje roli toho, 
co bychom mohli nazvat historické a$priori“. Tamté%, s. 194. Pozitivita 
a"epistéma jsou tedy, ve Foucaultov& v'kladu, jedním a"tím sam'm.

15 Tamté%, s. 193.

16 Tamté%, s. 197. Kurzíva v"originále.

17 „Archiv není tím, co událost v'pov&di navzdory jejímu okam!itému uni-
kání chrání a"uchovává ji pro budoucí pam&+ v"jejím postavení uprchlíka; 
je tím, co v"samotném ko#eni v'pov&di"– události a"v"t&le, v"n&m! se klade, 
definuje od po$átku systém její schopnosti vypovídat.“ Tamté%, s. 198.

18 Tamté%, s. 197–198.
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P#esn& to $iní archiv, nebo+ je tím, co organizuje soustavu 
vztah% a"roviny diskurzu. Archiv má také funkci regulující, 
ony #e$ené „v&ci“ se „nehromadí donekone$na v"amorfní mno-
hosti“, proto!e se „seskupují do r%zn'ch tvar%, […] navzájem 
[se] skládají podle mnoha r%zn'ch vztah%, […] udr!ují [se] nebo 
ztrácejí podle specifick'ch pravidel“; archiv je tím, „co zp%-
sobuje, !e nepostupují s"$asem stejn'm krokem“.19

Archiv „definuje modus uskute$n&ní v'pov&di-v&ci, je sys-
témem jejího fungování“.20 A"proto lze shrnout, !e archiv 
je „obecn& systém formování a$transformování v&pov!dí“.21 
Diskurzivní praxe formování a"transformování je p#ed-
m&tem anal'zy archeologie, zam&#ující se na p#eru(ení 
a"diskontinuity.22 

Prom&)uje se i"tradi$ní chápání dokumentu. Ten není ku-
mulací kolektivní pam&ti ani oknem do minulosti. Je spí(e 
masou prvk%, je! je nutné izolovat"– archeolog pracuje 
uvnit# archivu, rozvíjí jej, vyhledává zlomy a"struktury $i formy 
organizace; staví se proti totalizaci, zajímají jej „hranice 
oscilace“.23 Archiv se v!dy „vyno#uje ve zlomcích“, a"proto není 
jeho „odkrytí“ „nikdy zcela dokon$ené“. A"p#i v&domí tohoto 
„omezení“ (lépe #e$eno nutn'ch podmínek viditelnosti) lze 
archeologii definovat pozitivn&: „Archeologie popisuje dis-
kurzy jako specifické praktiky v"!ivlu archivu.“24

19 Tamté%, s. 198.

20 Tamté%, s. 198–199. Kurzíva v"originále.

21 Tamté%, s. 199. Kurzíva v"originále.

22 Tamté%, s. 11.

23 Tamté%, s. 18.

24 Tamté%, s. 201.
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Parikka na Foucaulta navazuje p#i anal'zách konstituce (novo)
mediálního diskurzu. Sna!í se vysledovat uzlové body, kolem 
nich! se kumuluje „anonymní (epot“ otevírající a"konstruující 
nap#íklad téma po$íta$ov'ch vir% a"(digitální) bezpe$nosti 
$i diskurzivní objekt zvan' „hacker“. Ukazuje, jak je (novo)me-
diální diskurz zalo!en na specifickém pohybu propojujícím 
roviny biologie a"technologie"– a"jak je toto spojení diskurzivn& 
naturalizováno. P#edm&tem Parikkova pohledu jsou i"kultur-
n&-epistemické rámce uspo#ádávající (sou$asnou) zku(enost, 
jak uvidíme dále.

P#i anal'ze mediální kultury, pí(e Parikka, se pojem archivu 
stává „uzlov'm bodem“,25 skrze n&j! lze analyzovat, jak'm 
zp%sobem dochází ke kumulaci, distribuci a"uchovávání 
informací.26 Zde Parikka siln& navazuje na Wolfganga Ernsta, 
kter' se zab'vá zp%soby artikulace pam&ti27 pomocí médií, 
p#i$em! média chápe jako zp%soby zápisu lidské zku(enos-
ti se sv&tem a"zárove) jako reflexi prom&ny vztahu sv&ta 
a"technologie.28 Podle Ernsta, kter' se zde dr!í Foucaultova 
v'kladu, jsou archivy monumenty, podmínkami mo!nos-
ti vypovídání, proto!e zachycují, co „existovalo“, respektive 
zachycují „slova“ a"„v&ci“. Archiv je „tvo#en“ atomizova-
n'mi diskrétními prvky, mezi nimi! nejsou vztahy vyme-
zeny hermeneuticky, jako v"p#ípad& „tradi$ní historie“, 
n'br! logisticky, p#i$em! jejich ur$ení nep#etírá „prázdná 

25 Jussi Parikka. „Archives in Media Theory: Material Media Archaeology 
and Digital Humanities“. In: David"M. Berry (ed.). Understanding Digital 
Humanities. New York: Springer, 2012, s. 86.

26 J. Parikka. Co je to archeologie médií?, s. 158.

27 Ty Ernst chápe jako kulturní techniky a"praktiky, které odrá!í socio-tech-
nologické osv&tí dané doby. J. Parikka. „Archives in Media Theory: Material 
Media Archaeology and Digital Humanities“, s. 88.

28 Tamté%.
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místa“.29 Naopak: diskrétnost jednotliv'ch prvk% je zdvojena 
prostorem ne#e$eného, „an-archivního“, je! vytvá#í pod-
statu archivu.30 Z"toho d%vodu archiv konstituuje „v&d&ní“, 
nikoliv jen nehybnou pam&+ minulosti. Není pasivním pro-
storem akumulace dat, ale aktivním $initelem.31

Parikka s Ernstem Foucaulta p#ekra$ují ve zd%razn&ní ma-
teriálních podmínek utvá#ení archivu32 a"materiality tech-
nologie jako p#edpokladu fungování konkrétního stroje $i 
média,33 vytvá#ející potencialitu mo!n'ch akcí, je! je mé-
dium schopné $init, díky $emu! není archiv „statick'“, neza-
mrazuje $as, ale je monumentem rozli$n'ch $asov'ch relací 
a"mikrotemporalit.

29 „Tradi$n&“ je archiv chápán jako zdroj materiálu, kter' doká!e zaplnit 
prázdná místa na(eho poznání d&jin, událostí"– lidského sv&ta obecn&. 
Nereflektovan'm p#edpokladem zde samoz#ejm& je, !e uspo#ádání 
archivu je „p#irozené“ a"není determinováno celou #adou libidáln&-po-
liticko-ekonomick'ch sil. „Oko“ v'zkumníka je pova!ováno za garanta 
objektivního pohledu: má se za to, !e archiv se neprom&)uje p#i tom, kdy! 
s"ním p#icházíme do kontaktu. Oproti tomu Parikka i"Ernst (a"Foucault) 
jsou p#esv&d$eni, !e archiv je prost#edím, v"n&m! se artikulují vztahy r%z-
n'ch sil, kdy v'zkumník je v!dy veden afektivn&-senzorickou zku(eností, 
ba dokonce se do „prázdn'ch“ míst v!dy propadá, a"to, co z"archivu vy-
nese na povrch, archiv samotn' prom&)uje. Práce s"archivem je bytostn& 
singulární/událostní proces, kter' nikdy nelze opakovat.

30 Wolfgang Ernst. Stirring in the Archives. P#elo!il Adam Siegel. London, 
New York: ROWMAN-&-LITTLEFIELD, 2015, s. 18.

31 Jako p#íklad uvádí Ernst „psychoakustick' experiment“ a"vyz'vá $tená#e, 
aby si p#edstavili starou fonografickou nahrávku: „A+ se ji! bude jednat 
o"jakoukoliv píse), $lov&k si v!dy bude p#ipomínat akustické po(krábání 
drá!ek desky a"(um nahrávacího za#ízení. Fonografick' praskot je indexi-
kální stopou reálného $asu (na rozdíl od jeho symbolického kódování histo-
riografií). Zde za$íná opravdová archeologie médií: Fonograf jako mediální 
artefakt uchovává nejen pam&+ kulturní sémantiky, ale také technologické 
v&d&ní fyzické minulosti. Toto mediální v&d&ní […] $eká na odhalení skrze 
mediáln&archeologické metody.“ W. Ernst. Stirring in the Archives, s. 113.

32 Foucault si je tohoto momentu samoz#ejm& v&dom, nicmén& technologie 
a"média nechává stranou.

33 J. Parikka. Co je to archeologie médií?, s. 100.


