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                                                             Úvod 

 

 Východiskem této práce jsou tendence v současné filosofii a kulturní teorii, které se 

zabývají proměnami západní společnosti spojených s rozvojem elektronických médií 

či tzv. nových technologií na jedné rovině, proměnami kulturních vzorců 

(komunikace, estetiky, výkladových modelů apod.) na rovině druhé.  

Z hlediska teorie kulturních technik – obrazu, písma a čísla – je problematické již toto 

tradiční rozlišení roviny „techniky“ (vědeckotechnických změn, které umožnili vznik 

elektronických médií) a roviny “symbolické” (ve smyslu kulturních obsahů a 

symbolické interakce): současné situaci toto rozlišení neodpovídá. Důsledkem 

dichotomie technické-symbolické se dostávají mimo dosah kulturní kompetence z 

“humanitní” oblasti, tj. i všechna hlediska hodnotící vývoj nad rámec dílčí oblasti 

zájmu /již zmíněné kulturní ukazatele, sociální, psychologické parametry atd./ - i z 

pohledu “inteligentních” počítačových technologií (a jejich teorie: informaticko-

ekonomických modelů) je člověk jen “nepředvídatelným faktorem” , který se do 

daného systému vlastně nehodí. Na druhé straně ovšem zvlášť nové, interaktivní 

technologie/média, používají jako integrální součást, dříve by se řeklo jako “surovinu” 

či “součástku” mechanismy vnímání a představivosti (od filmu po virtuální realitu, 3D 

modely atd.), logické systémy pojmů (informatika a ekonomie) či právě schopnost 

manipulace se znaky – “mluvit” prostřednictvím znaků písma, převádět grafické 

znaky na zvuk (znění hlasu, hlásek), na obrazné představy a vice versa atd. (celé 
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spektrum médií od mobilního telefonu, televize, teletextu, spojení více médií, až k 

počítačovým interface, programovacím jazykům a reklamě).  

Již tohoto náčrtu je patrné, že písmo, ač jej lze rozhodně zřetelnějí než např. Internet 

rozdělit na technickou stránku – písmo jako takové – a symbolickou – literatura, popř. 

v masových médiích diskurz - , vlastně nelze pojmout ani čistě technicky, ani 

symbolicky. Technicky vzato jsou písmena ze své podstaty symboly, a to přímo 

ztělesněním západního typu symbolu, který dle J.Derridy právě v tomto 

“ztělesňování” zrcadlí povahu západního myšlení vůbec – “aliquid stat pro aliquo”, 

písmeno něco zastupuje (ztělesňuje, reprezentuje,…), má význam paradoxně proto, 

že jako takové je bezvýznamné. “A” není hláska [a] , není “a” jako spojka, toto právě 

napsané “A” je zaměnitelné s jakýmoliv kdykoliv napsaným a , které někdo rozluští 

jako “a”. Z hlediska symbolické roviny ovšem zůstává písmo neredukovatelným 

“vnějším” nositelem ať hlásek či slov. Písmo, kterým je nutně zaznamenán každý 

literární text (a ve velké míře se podílí i na tvorbě “diskurzů” zpráv, televizních 

inscenací apod. v audiovizuálních médiích) nemá stejný status jako psychologické či 

společenské procesy, pojmy a jiné “předměty” zájmu humanitních věd – ten má 

jazyk. Ale jazyk není písmo. Pokud se zamyslíme nad písmem ze symbolického 

hlediska, na nejabstraktnější rovině spadá v jedno se západním modelem znaku 

vůbec, se západní metafyzikou, západním myšlením. V této linii se západní kultura 

jeví jako “kultura písma“ 1, v níž písmo hraje úlohu privilegovaného kódu, který tuto 

kulturu – dle V.Flussera – zakládá i historicky, je takřka kódem dějinnosti. Naopak jako 

“kulturní technika” je písmo jednak  situované do určité kultury a historického období, 

podléhá změnám a má své kulturně a historicky dané meze, jednak je jen jedním z 

                                                 
1 J.Derrida – Grammatologie, Frankfurt am Main 1967, str. 90 ; na jiném místě též „kultura textu“ 
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kódů (základních, vedle obrazu a čísla 2) a prolíná se /obsahuje dimenzi/ jak s 

obrazem (jakožto grafický znak) i číslem (jakožto alfanumerický kód). 

Písmo je v této práci tématizováno z hlediska filosofie mediality, tj. předpokladů, které 

umožňují dále analyzovat výše nastíněné dimenze písma.  V současnosti existuje sice 

řada zejm. amerických autorů, kteří se zabývají elektronickou podobou textu (N.K. 

Hayles, D. J. Bolter, G.P.Landow aj.), ale podobně jako u jiných prací k novým 

médiím/technologiím existuje velmi málo prací, které by se věnovaly řekněme 

“základnímu výzkumu” v této oblasti, kterou právě nelze redukovat na syntézu 

různých disciplín (na metodologické rovině), aplikovaných na dílčí oblast ať již 

kultury, filosofie, teorie sociálních procesů, sémiotiky apod. Záměrem této práce je na 

příkladu písma ukázat, že teoretické předpoklady, které by umožnily médium jako je 

písmo způsobem odpovídajícím vývoji/současné kultuře, je nutno hledat na úrovni 

základních paradigmat západního myšlení. Dalo by se již říci kritika metafyziky znaku, 

reprezentace, logocentrismu, dichotomií symbolické-technické, smyslové-inteligibliní 

etc. je přitom relevantní pro aktuální a zcela konkrétní problematiku v případě písma 

dalšího vývoje komunikace slovem-písmem (slovo jako zvukový záznam, písmo jako 

náhrada přímé řeči – ne textu /sms/), znakových systémů na bázi abecedy, ovšem 

obohacené o prvky obrazu, kalkulace, časové dimenze,…, vývoj (literárního) textu 

vzhledem k možnostem “globálního textu” aj.       

Na úrovni základních teoretických paradigmat jde při problematizaci písma zejména 

o  

- otázku techniky: zdroje problematiky “vnitřní – vnější” mediality 

(Gramatologie), 

                                                 
2 Viz pracovní skupina Bild Schrift Zahl v Hermann von Helmholtz -Zentrum v Berlíně, http://www2.hu-
berlin.de/kulturtechnik/  
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- snaha o nalezení nových modelů znaku, reprezentace a kultury směřujících k 

pochopení současných kulturně-technicky-společenských procesů, které jsou 

ze své povahy technicko-symbolické, 

- písmo jako (univerzální) symbol – kultura textu, 

- písmo jako kulturní technika: rošíření pojmu písma o dimenze obrazu a čísla.       

Kromě starších autorů, které lze považovat za předchůdce filosofie mediality jako je – 

z pozice kritiky metafyziky - J.Derrida a M.Heidegger a – jako autoři, kteří směřovali k 

založení svébytné disciplíny3 - V. Flusser (komunikologie) a R.Barthes (sémilogie) se 

tato práce orientuje na texty částečně ještě nevydané (J. Bystřický), částečně na 

obsah přednášek: S.Hubíka v rámci programu EKS FHS (Znaková tvorba skutečnosti 

2003/2004) a příspěvek C.Hubiga ke kolloquiu ve Stuttgartu (Wie ist 

Medienphilosophie möglich ? , IZKT, 2003). Východiskem i výsledkem tedy mohou být 

spíše než ucelené teorie správně položené, relevantní otázky a modely, které jsou 

nosné pro nedostatečně teoreticky pokrytou problematiku. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ačkoliv J.Derrida má v Gramatologii podobné ambice, zdůrazňuje návaznost na metafyz. tradici 
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                                      Písmo z hlediska filosofie mediality 

 

K analýze písma je potřeba nových teoretických východisek, protože teoretické 

modely lingvistiky, historie, masmediální praxe aj. nejsou schopny postihnout 

proměny písma v současné elektronické kultuře. Nalezení takových východisek sahá 

na úroveň základního výzkumu v oblasti filosofie, jelikož je písmo ve tradičním (a stále 

platným) spojení s jazykem, myšlením, smyslem a jako takové součástí (myšlenkového 

i kulturního) systému logocentrické metafyziky. 

 

 

1.11.11.11.1       Tradiční teoretické přístupy k písmu z hlediska filosofie mediality 

 

Písmo je předmětem teoretické analýzy zejm. lingvistiky (nejnověji přímo „lingvistiky 

písma“ - od F. de Saussura po C. Dürscheid, R. Harrise, F. Coulmase) a sémiotiky, 

popř. sémiologie (R. Barthes), historie (H. Haarmann, I.Gelb,...), typografie a designu, 

filosofie (od Platóna, přes Humboldta po J. Derridu, S. Krämer aj.), 

náboženství/judaistiky (F. Dornseiff, L.Kushner,...) a teorie nových médií (N.K.Hayles, 

D.J.Bolter,...).  V rámci těchto disciplín však víceméně platí, že „befassen sich mit 

Schrift nicht um ihrer selbst willen, sondern im Interesse eines anderen nur über sie 

zugänglichen Gegenstandes. Für den Historiker sind Schriften mit abgebrochenen 

Traditionen Dokumente, die durch eine spezielle Art der Schriftverarbeitung 

zugänglich zu machen sind, die Entzifferung. (...) Die Anliegen der einzelnen 

Disziplinen im Zusammenhang mit Schrift sind verschieden, die Probleme teilweise 
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ähnlich.“4 F. Coulmas si je ovšem vědom toho, že písmo „samo o sobě“ či zabývat se 

„písmem jako takovým“ je značně problematické – co je „písmo jako takové“ ?  a 

jak správně poznamenává, ani Derridova Gramatologie, která se má stát „pozitivní 

vědou“ 5 o písmu, svému nároku nemůže a ani nechce dostát. „Eine Grammatologie 

gibt es nicht und wird es nicht geben. Der Titel von Derridas bekanntem buch steht 

nicht für eine Disziplin, sondern für eine philosophiegeschichtliche Perspektive, die 

originell ist, weil sie zum ersten Mal der Schrift der ihrer Bedeutung für die 

abendländische Kultur entsprechende Reverenz erweist. Eine Theorie der Schrift kann 

jedoch immer nur Teilaspekte der Rolle erfassen, die sie für die Gesellschaft spielt, 

und hierin ist wohl ein Grund dafür zu sehen, daß in den meisten Disziplinen, die mit 

Schrift zu tun haben, bisher die Bedeutung des Instruments Schrift das Interesse an ihr 

als Gegenstand überlagert hat.“ 6 

V Gramatologii se radikálně mění věcný pohled na písmo. Vstupuje poprvé jako 

médium.   

Zároveň lze Grammatologii považovat za první návrh filosofické koncepce mediality.  

V tradičním, předmětném pojetí médium obvykle označuje masové sdělovací 

prostředky, tj. spojení určité technologie, společenských změn a následnou změnu 

v kulturně podmíněných obsazích, které dané médium zprostředkuje - z tohoto 

hlediska se takto dostává do středu zájmu knihtisk, tisk (v obou slova smyslech) a 

potažmo alfabetizace celé společnosti, nikoliv písmo; médium z hlediska mediality 

oproti tomu není předmětem, ale určitým způsobem zprostředkování, pohybem 

diference, procesem, nikoliv věcí. Definice média z hlediska filosofie mediality, ke 

které se vrátíme, je (v současné době) obtížná, nebotˇse nemůže opřít téměř o 

žádné etablované pojmy a postupy.  

                                                 
4 F.Coulmas, Über Schrift, Frankfurt am Main 1981, str. 11 
5 J.Derrida, Grammtologie, Frankfurt am Main 1974, str. 130 
6 F.Coulmas, Über Schrift, Frankfurt am Main 1981, str. 11/12 



 10 

Na jedné straně písmo jako „...material und medial konstituierten Gegenstand von 

Produktions- und Überlieferungsprozessen.“ 7 oproti „...eine geordnete Menge von 

Elementen und als höchste Sinneinheit von sprachlichen Äußerungen...“, „...genuin 

sprachliche Zeichenstruktur und ihrer bedeutungsgenerativen Aspekte“ 15 – takto 

charakterizují XY a YZ text ve sborníku „Texte zur Theorie des Textes“, jak dalece 

můžeme „text“ (jako předmět zkoumání zmíněné práce /a v ní obsažených prací/) 

ztotožnit s „písmem“ je ovšem již záležitostí onoho hlediska „generujícího význam“, 

genuin filosofické otázky po významu vůbec, diferenci a původ diference „písma“ a 

„textu“, diference této diference,...   

 V písmu se takto střetávají dvě základní linie teoretické reflexe médií: jednak analýza 

(určité) techniky či technologie, jednak jakési pokračování kritiky metafyziky /post-

metafyzickokritická linie/ - a revize určité filosofické koncepce jazyka, příp. znaku, 

myšlení atd., potažmo snaha nalézt kategorie, kterými by byly jevy či procesy, které 

spojujeme s „médii“, „elektronickou kulturou“ či „technikou“ uchopitelné (způsob 

myšlení adekvátní, odpovídající současnému světu). 

V této práci není místo na kritickou analýzu mediálních teorií a jejich metafyzických 

předpokladů, některé současné zabývající se písmem představíme v poslední části, 

na tomto místě je však třeba rozlišit reflexi technické povahy určitého procesu 

(dopad na sociální jednání/fce masové sdělovací prostředky, komunikace, výstup a 

vstup nějakého materiálu/suroviny technický přístroj, aparát, informace; 

transformace jednoho řádu do jiného (remediace), změna obsahu – textu v PC 

apod. – dílčí aspekty/)  a reflexi teoretických předpokladů, které umožňují určitý typ 

analýzy (stanovují postup, předmět, pojmy, kritéria, parametry). 

                                                 
7 „Dabei geraten die historisch unterschiedlichen Möglichkeiten konkreter Fixierung ebenso in den 
Blick wie das Spannungsverhältnis, das zwischen Zeichenpraxis und kulturellen sowie ästhetischen 
Normen von textueller Geschlossenheit“ 
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Písmo je zároveň soustava grafických znaků, která má svou historii, od vývoje z jiných 

znakových systémů („obrázkového písma“) a vzniku současné podoby abecedy 

(jako konstitutivní princip písma) po proměny vzhledu písmenek a jejich uspořádání 

na různém podkladu a změnách v technice psaní a reprodukce již napsaného 

pomocí různých nástrojů a strojů 8. Existuje ovšem ještě jedna linie historie písma, a to 

dějiny reflexe písma, na něž se jako ke stopách metafyzického myšlení odvolává 

Derrida: Platónovu nevrživost vůči písmu jakožto (bychom řekli dnes) nové 

technologii, přes Rousseaua až k zapomnění písma u Hegela, Heideggera, Saussura 

a dalších lingvistů, jeho zmizení v textu. Kromě této linie je však třeba poukázat na 

tradici, která písmo nezapomíná, ale spíše ukrývá: židovská mystika. K této souvislosti 

se vrátíme v souvislosti s Derridovou trace instituée, ke vztahu židovské a křesťanské 

mystiky v pojmu transcendentálního signifikátu, pojetí znaku.  

Tématizace písma má tedy mnoho dimenzí z globálního hlediska a mnoho dílčích 

aspektů, které může zkoumat více vědeckých discplín, v této práci se však chceme 

pokusit spojit nejabstraktnější rovinu zakřka základního výzkumu písma na 

metafyzické rovině (neboť v nejobecnější rovině je písmo spojeno se západním 

myšlením, symbolickou rovinou, kulturou jako takovou) a konkrétní podněty ze 

současného vývoje technologií, které pracují s textem (textové editory – software 

počítačů, počítačová interface, internet, hypertext, sms, elektronická pošta)  a úlohu 

textu v symbolické interakci (výskyt písma a jeho podoba v každodenním životě – 

knihy, časopisy, letáky, nadpisy, podpisy, reklamní tabule, ukazatele atd.)   

 

 

 

 
                                                 
8 V.Flusser přitom např. upozorňuje na opomíjenou změnu, kterou pro písmo znamenal vynález 
psacího stroje.  
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1.2.                                Písmo a elektronická kultura 

 

Z tohoto hlediska dochází k problematizaci a „rozptýlení“ pojmu písma: v kontextu 

„médií“ se stala domimantní nikoliv jeho tištěná, ale digitální podoba (ačkoliv ovšem 

dále koexistují formy ručně psaného a mechanicky tištěného textu i smíšené formy 

tisku pomocí počítačových technologií /v průmyslových tiskárnách i jako příslušenství 

osobního počítače – jako tištěná podoba elektronických dokumentů/ nebo i ručně 

napsaného převáděného do el-podoby /např.viz el.podpis/). Což jednak mění 

distribuci a manipulaci s texty (když se vyřadí instance-instituce 

nakladatelství/vydavatelství atd.), jednak umožňuje nové formy textu (hypertext, 

povely udílené pomocí písma na internetu, sms apod.). „Kultura textu“ se mění na  

„elektronickou kulturu“, určovanou jinými kódy než paradigmatem jazyk-logos, text-

sdělení-diskurz, ergo analázy kultury a společnosti vyžaduje revizi na jazykově-

reprezentativním modelu založených kategorií /viz Derridova kritika fonocentrismu/. 

„Technika“ se již neomezuje jen na knihtisk, způsoby reprodukce a distribuce 

psaného – textu – ale na samotnou kulturní techniku písma, tj. vychází z jiného pojetí 

techniky jako specifického způsobu zacházení se světem pomocí např. určitého 

systému grafických znaků, určitého modelu reprezentace, které umožňuje systém 

písma ve spojení s jazykem.   

Písmo není médiem ani v širším smyslu „nové technologie“ charakteristické pro 

současnou (moderní, postmoderní) společnost či kulturu. V tomto pojetí je nanejvýš 

„novou technologií“ samého počátku naší kultury či společnosti. Do kategorie 

„techniky“ lze písmo na první pohled zařadit jen v uvozovkách: jasně se jedná o jiný 

typ techniky než např. u knihtisku jako nástroje, technického prostředku masové 

reprodukce znaků písma. „Vynález“ samotných písmen, systému znaků, prostředku 
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archivace, počítání atd. odpovídá spíše pojetí „kulturní techniky“. Tento pojem a 

s ním nový směr reflexe médií, techniky a kultury vznikl v Německu na začátku tohoto 

století, navazuje však na texty sahající vzhledem k písmu v přímé linii k Derridově 

Gramatologii, tj. do 2.poloviny 60.let století minulého a koresponduje s tendencemi 

spíše dalších současných autorů (archeologie médií, teoriemi archivu, performativ 

apod.). Prolíná se v něm symbolická a materiální rovina (potažmo základní rozlišení 

média: médium-nositel a sdělení, technický prostředek a obsah)9; snaží se překonat 

toto vy- a omezení pojmu média i techniky, kterému odporuje samotný vývoj 

techniky. Neslouží zároveň k uchopení vnímaných změn z hlediska kultury, neboť 

odděluje „vnější“ technické procesy od „vnitřních“ symbolických aktů. (Na konkrétní 

rovině je pak  „technika“ či „technologie“ - potažmo i v ekonomickém, politickém, 

sociálním smyslu - něčím jakoby odtrženým od života jedince i společnosti 10).    

Z hlediska současného převedení písma do digitální podoby a snahy o reflexi v rámci 

mediální teorie, vystupují do popředí historicky opomíjené dimenze písma v rámci 

sémiotiky (Peirce), v konfrontaci s jinými typy písma, kódem obrazu (ne hlasu), 

technické dimenzi písma, které umožňuje též kalkulaci, od jednoduchého počítání 

(které bylo přinejmenším jedna z motivací vzniku písma) po počítačové programy 

(S.Krämer a odkazem na Leibnize).    

Zaujmeme-li pozici vnějšího pohledu na písmo, je pro začátek třeba rozlišit stále 

převládající linii písmo-jazyk-myšlení a „rozptýlený“ pojem písma jako znak, význam, 

signifikant, nositel sdělení, rukopis, záznam, technika, dispozitiv, dokument, text, 

literatura, diskurz, kód, obraz, číslo, psaní, čtení, dešifrování, kulturní forma, kulturní 

technika a další.  

                                                 
9  „...Medien, vom Kerbholz bis zum Bildschirm, landen begrifflich bei sinnlosen Stoffen oder Trägern 
vom Typ des Holzes (...), Medieninhalte gerade umgekehrt bei einem Wesen (Met.Z 17), das mit logos 
eins heißt.“ Kittler, F., ibid., str. 197 
10 Sybille Krämer v této souvislosti poukazuje na teorii systémů N.Luhmanna jako pokusu se daným 
dichotomiím vyhnout. 
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„Societies have always been shaped more by the nature of the media by which 

men communicate than by the content of the communication. The alphabet, for 

instance, is a technology that is absorbed by the very young child in a completely 

unconscius manner, by osmosis so to speak. Words and the meaning of words 

predispose the child to think and act automatically in certain ways. The alphabet 

and print technology fostered and encouraged a fragmenting process, a process of 

spiecialism and of detachment. Electric technology fosters and encourages 

unification and involvement. It is impossible to understand social and cultural 

changes without the knowledge of the workings of media.“11   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 M.McLuhan, The Medium is the Message, Gingko Press, 2005 
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1.3.        Filosofická tématizace písma jako média a kulturní techniky 

 

Jak je patrné z nástinu různých přístupu k tématice písma, pro písmo jako médium, tj. 

v jeho kulturně, nebo také symbolicko – technické dimenzi se střetávají již zmíněné 

dvě linie, které jsou obtížně slučitelné: písmo jako notace mluvené řeči/ nositel 

jazykového významu a písmo jako určitá technika, která jednak problematizuje 

„fonetickou“ vazbu na jazyk, jednak poukazuje na další dimenze písma, které spojení 

s jazykem „rozptylují“/rozvolňují /relativizují jako určitý typ syntézy dvou 

heterogenních kódů (viz koncepce „posla“ S.Krämer) a jako součást písemného 

kódu chápou i tzv. operativní písmo (S.K., J.D. – algoritmy), grafickou stránku zápisu 

(písmo jako grafické znaky na ploše), nefonetické znaky, různé roviny textu aj.  Vazba 

těchto dvou rovin se v praxi psaní a čtení odehrává (skoro) mimoběžně: při čtení a 

psaní vnímáme slova, něco podobného mluvené řeči (čteme „v duchu“), 

nesoustředíme se na písmenka na papíru nebo monitoru. Podoba písmenek je pro 

„obsah“ textu/nápisu irelevantní. /VF Kodifizierte Welt, Lob klávesnice/  Teoretická 

syntéza nás však staví před problém, který je zásadní pro jistou koncepci mediality 

vůbec: na jedné straně nějaká technika, vynález, který mění způsob zacházení se 

světem (od vynálezu písma po vynález počítačových technologií), na druhé 

prostředek, jímž se ve světě orientujeme – např. ve vědeckém textu  popisujeme 

vynález XY, o historii (např. vynálezů) se nám dochovaly – ve velké oblasti zájmu – 

písemné záznamy, dnes je ca. 92%12 nových informací ukládáno v elektronické 

podobě, finanční toky, administrativa, dodávky energie atd. jsou řízeny 

počítačovými programy.  

                                                 
12 Lev Manovich 
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V realitě tyto dvě roviny – symbolické a technické – nelze rozdělit, v teorii ovšem stále 

panuje přísné metodologické rozdělení např. technické praxe a kulturní teorie, v 

případě písma teorie literatury a písmem, abecedou. Cit kulturtechnik 

Písmo je zvláštním druhem „techniky“ právě proto, že na první pohled „technicky“ 

vůbec nevypadá – je systémem znaků, ne soukolím šroubků a kabelů, které samy o 

sobě neznamenají nic. Filosofie médií je jen mladší verzí filosofie techniky13 v tom, že 

se snaží dobrat předpokladů, za nichž je něco „technikou“, tj. jakým způsobem se 

vymezuje to, co je „technické“ vůči ne-technice. Základním momentem je přitom 

stejně jako v případě médií moment „vnějšího“, od vnější, objektivní reality po 

signifikant ve znakovém schématu oproti výše nastíněné straně „vnitřního“ – aktu 

myšlení, subjektu, signifikátu. V případě písma řeč, význam, myšlení (logos) na straně 

vnitřní, hlas, písmo, slovo (systém jazyka) na straně vnější.    

Písmo, u nějž je vnější stránka, pokud se ji vůbec dostane pozornosti, dost nejasná, 

nehmatatelná – právě řecká abeceda nemá ani žádnou svébytnou estetickou 

hodnotu, význam opřený o svou grafickou, fyzickou podobu, jako např.asijské písmo 

– koresponduje se zvláštním typem nebo stádiem techniky, kterým jsou média, neboli 

medialita z pohledu „prostředku“ C. Hubiga: prostředek (nástroj pro zpracování 

něčeho), na druhé zprostředkování (způsob, jak se něco jeví).  

Technika se vynořuje jako něco, co se ocitá jakoby vně našeho životního světa a 

postupujícím vývojem „nových technologií“ zasahujících do stále více oblastí života 

jedince i společnosti, i vně samotných základních kategorií myšlení, hodnocení, 

uchopitelných souvislostí v rámci orientace ve světě.. Skok mezi technikou jako 

nástrojem zpracování nějaké suroviny (zefektivnění více kroků, pracovního postupu) 

a „informačními a komunikačními technologiemi“ obrací vnějšek zvláštním 

                                                 
13 G.Vattimo se ve své knize k dějinám filosofie 20.století rozhodl soustředit na téma techniky, protože 
„entspricht vielmehr auch der Überzeugung (die im übrigen bei vielen heutigen Philosophen eine 
große Rolle spielt), dass eben sie das wesentlich ‚Neue‘ ist, mit dem sich die menschliche Existenz in 
unserer Zeit auseinandersetzen muss.“12   
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způsobem dovnitř: technika zpracování materiálů není symbolický akt, nepatří do 

kulturní tvorby symbolických obsahů /Kulturtechnik cit/; instrumentální racionalita /?/ 

není komunikativním jednáním (nepatří do sféry sociální interakce) a nemá 

existenciální rozměr /Heid./ - dle převládajícího náhledu do doby než se začíná 

ohlašovat hi-tech (řekněme poloviny minulého století) a zavládne tušení, že „médium 

je poselstvím“.  „Médium“  je záhada: má nějaký smysl/význam, ale nevíme jaký, 

působí nějak na lidi, kteří s ním zacházejí (a společnost, kulturu ba možná civilizaci 

jako celek), ale nevíme jak – a nedůvěřujeme tomu: odtud neustálá analýza 

‚manipulace‘ médii  „médium“ je samo mediálním pojmem, který zahrnuje reflexi 

perspektivy, z níž na něj nazíráme. 

Kulturní techniky atd. mají podobný záměr nejen jako filosofie/kritika techniky, ale 

filosofie zaměřená na kritiku metafyziky, sahající až k fundamentální ontologii 

M.Heideggera: kladou důraz na onu vnitřní stránku, uvědomělý přístup k vlastním 

prostředkům ve smyslu zprostředkování – ke způsobu, jak myslíme, jak vidíme, k času, 

prostoru, vlastnímu tělu, přírodě, látce atd. umíme zaujmout odstup, identifikujeme se 

s tím jakoby zpětně (různými výkladovými modely – velkými teoriemi, zobrazením, 

imitací nebo v novějích technologiíích projekcí /jakási bezprostřednost v předstihu/) 

máme vždy povědomí non-identity, že je i něco jiného, může být jinak. Za jisté 

východisko Derridovy medialty lze považovat právě differance, onen rozdíl, díky 

němuž vše můžeme chápat jako „zprostředkované“.  

Pokud ovšem zůstaneme u zprostředkování myšlenek, skutečnosti, pravdy... jazykem, 

zamaskuje nám tato snaha o bezprostřední zření idejí diferenci právě používaného 

modelu „jazyka“, systému označování, základního modelu „něco je něco“, aniž 

bychom si uvědomovali, že označením, pojmenováním, vytvořením pojmu 

rozdělujeme možná by se dalo říci jeden na dva heterogenní řády : smyslové a 

inteligibilní, subjektivní, objektivní, materiální a duchovní atd. (tužka, která leží přede 
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mnou – reálná, věc,... – a „tužka“ – slovo, označení, myšlenka,...). Písmo, které není 

pojímáno z hlediska jazyka, nemění svou povahu záznamu jazyka-řeči, ale 

uvědomuje si, že teprve tímto záznamem umožňuje diferenci určitého systému jazyka 

(jako určitou soustavu hlásek, množinu kombinovatelných slov, manipulaci s těmito 

prvky, pokud znám určitý systém pravidel atd.), textu, trvalého záznamu slov, který je 

jiný v ústní podobě a v důsledku (a protože sahá /je?/ vlastně k počátku našich 

dějin) znamená tak zásadní kulturní změny, že takřka nedohlédneme diference, která 

by tento celek „odloupla“ od Jiného (toho, co není řekněme písemná kultura).  

Nová teorie písma nemá ambice postihnout změnu kulturního kódu, kterou 

znamenal vynález písma, tyto možné okraje do minulosti a ve srovnání s jinou – 

asijskou kulturou jen naznačíme v 5. kapitole, otevřít ovšem možnosti – okraje, mezery, 

Überschuss – ve znakovém, myšlenkovém schématu, ke kterému umíme dohledat jej 

konstituující diferenci. Tato diference j sice pro západní kulturu – jako kulturu textu – 

zásadní, ovšem ne absolutní, v koncepci kulturních technik jsou k základním kódům 

počítány též obraz a číslo.    
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2 

                                             Gramatologie a medialita 

 

Gramatologie a medialita: písmo jako /obvod/ vnější mediality (médium) 

/vyloupnuté/ z vnitřku logocentrického metafyz.myšlení 

- co je metafyzika: Myšlení, podstata, význam  /S.Kr. „nicht länger bleibt Kultur...“/ 

- U Derridy nikdy nejde o písmo jako takové, ve smyslu kulturní techniky –Derrida 

používá metafyzické schéma: písmo = myšlení vůbec, v sémiotickém modelu je 

univerzálním signifikantem, differance se odehrává v myšlení. 

- Zároveň ale je písmo právě oním bodem,  vněmž vzniká medialita, vnitřní a vnější 

/vnější je vnitřní – příklon k vnitřnímu obvodu m./ 

- Derr: point Gramatol – že v písmu je vidět vnější matrice logo, 

fonocentrického/metafyz. Myšlení 

- Hubig, JB vnitřní, vnější 

 

2.1                              Kritika metafyziky a otázka techniky                   

 

 Derridova kritika logocentrické metafyziky: logocentrismus vede jednak k oddělení 

vnějšku v podobě techniky jako Gestell nebo – z „vnitřního“ hlediska – gramatologie 

ukazuje metafyziku jako určitou matrici signifikantu/signifikátu, která na nejobecnější 

rovině vytváří „vnější“ prostřednictvím oddělení „vnitřního“ (pohyb diferance).    

    Z vnějšího hlediska: Derridův vnitřek je metafyzické myšlení – proti tomu se staví 

koncepce kulturní techniky: nejde o onen transcendentální/transcendentní význam 

ve smyslu metafyziky prezence, o pouze symbolické, vůči němuž je technické jen 

sekundární, derivovaná forma, pouhý prostředek (zprostředkování jako prostředek, 
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viz Hubig).  Vnější podobou, v gramatologii signifikantem, je písmo, všem pouze 

zastupující model/matrici metafyziky přítomnosti. Derridovu Gramatologii nelze využít 

pro analýzu písma, protože o písmo jako takové nikdy nejde, ani se D. nezabývá a 

nemůže zabývat jinou dimenzí písma než ji rýsuje /‘vpisuje‘/ fonocentrická metafyzika 

(pouze implicitně obsahuje status písma v židovské mystice), ukážeme na příkladu 

R.Barthese, že toto ohraničení je /nejpozději/ dnes třeba relativizovat.  

Z vnitřního hlediska Derridova gramatologogie přesně zachycuje východisko 

mediality, které pro všechny zmíněné současné teorie představuje rozlišení a 

dynamika ‚vnitřní‘ a ‚vnější‘ roviny. Zdůrazněním role signifikantu v klasickém 

schématu znaku D. ukazuje fungování potlačené/skryté předpoklady tohoto pojetí 

znaku, princip metafyziky přítomnosti: aby mohl existovat ideální, vždy odvolatelný 

význam, potažmo onen smysl oddělený od prostředků, jimiž je vyjádřen, musí jej něco 

zprostředkovat, nikdy se neobejde bez vnějšího nositele. Tento princip se nerovná 

vnitřní medialitě, řekněme tomu, co myslí/myšlení, za medialitu můžeme u D. dosadit 

dekonstrukci, pohyb diference, myslet medialitu znamená ustoupit ze zažité pozice 

zkoumání vyšších/transcendentních obsahů, ale otevřít se/myšlení jiným modelům 

tvorby významu, zacházení se světem, jednání, symbolické interakce, techniky než 

tradiční představě zprostředkování.  Nejedná se o ‚pojem‘ techniky, na symbolické 

rovině zkoumání předmětné, technické, ale rovinu tvorby významu. Čímž se 

dostáváme zpět k otázce zakládající kulturně technický přístup. 

Současné filosofické teorie médií, resp. elektronické kultury mají s kritikou metafyziky, 

která se odvolává na nějaký pojem techniky – z hlediska písma Derridou - , společné 

východisko v kritice logocentrismu, jak již bylo naznačeno v 1.3., absolutním nároku 

Myšlení, Významu/Smyslu, Jazyce, logickém systému (ergo Logu).  V tomto smyslu 

kritizuje Derida fonocentrismus: 
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„Das Wesen der phone, wie es mehr oder weniger implizit bestimmt wurde, stünde 

unmittelbar dem nahe, was im „Denken“ als Logos auf den „Sinn“ bezogen ist, ihn 

erzeugt, empfängt, äußert und „versammelt“. “ Gram 24 

Logocentrismu kt je zarov phonocetrismem „…absolute Nähe der Stimme zum Sein, 

der Stimme zum Sinn des Seins, der Stimme zur Idealität des Sinns.“ G 25, na jiném 

místě to je „Innerlichkeit des Sinns“, ztotožnění logu s pravdou „…der Ursprung der 

Wahrheit im allgemeinen von je her dem Logos zugewiesen hat.“ A dějiny této 

pravdy byly „immer schon Erniedrigung der Schrift /gewesen/, Verdrängung der 

Schrift aus dem „erfüllten“ gesprochenen Wort;“ G 12   

Podobně se proti tradiční kulturní vědě a analýze obsahové stránky, proti 

diskurzivnímu hledisku obrací koncepce kulturních technik:   

 „Nicht länger bleibt Kultur statuarisch geronnen in Werk, Dokument oder Monument, 

sondern verflüssigt sich in den lebensweltlichen Praktiken unseres Umgangs mit 

Dingen, Symbolen, Instrumenten und Maschinen. Der Alleinvertretungsanspruch des 

Sprachlichen ist nicht mehr unangefochten. Sprachspiele, Bildspiele, Schriftspiele, 

Maschinenspiele: in diesem Wechselverhältnis zwischen dem Symbolischen und dem 

Technischen, zwischen dem Diskursiven und dem Ikonischen entstehen und 

reproduzieren sich Kulturen.“ 14  

Jestliže S.Krämer a H.Bredekamp jako představitelé „kulturně technického“ směru 

zdůrazňují opomíjenou věcnou a technickou dimenzi kultury vymezují svůj přístup vůči 

mentalistickému paradigmatu (jak ho popisuje Habermas v jiném kontextu), „cultura 

animi“, tedy filosofických pozicí vrcholích ve strukturalismu a filosofii jazyka – „...das 

umstandslose Zusammenfallen von Kultur und Symbolischen, also all dem, was 

semiotisch gegeben und interpretierbar ist...“ (BSZ 11).  , z hlediska filosofického 

                                                 
14 (Krämer, S. a Bredekamp, H.: Bild-Schrift-Zahl, Wilhelm Fink Verlag München 2003, str.15) 
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pohledu na médium písma je toto však zajímavé jako ten nositel „symbolického“, 

významu, smyslu, který ztotožňujeme s vyjádřitelným v jazyce /můžeme myslet něco 

mimo jazyk ? ev. Cit. Petříček,..?/ který právě umožňuje odlišit/diferenci „média“ 

v běžném významu – ať již jako jakýkoliv druh techniky či technologie: médium právě 

není poselstvím. Oboje lze rozlišit, ale zároveň ne myslet zvlášť - časopis a reportáže 

etc., kt obsahuje, žánr reportáže a o čem je, popis v článku, komentář v rádiu či live 

vylíčení v rádiu/TV a událost, nebo poselství, které daný subjekt chce prezentovat 

v popisu události atd.  

Derrida zdůrazňuje úlohu písma v pojetí znaku, které demonstruje na Saussurovi:  

Signifikát            pojem 

signifikant           akustický obraz               

Vymezuje nosnou úlohu písma (které v tomto modelu ani samostatně nevystupuje, je 

signifikantem signifikantu, něčím sekundárním…) jako signifikantu vůči dominantní roli 

signifikátu, kterým je pojem, význam,z metafyzického hlediska logocentrismus, 

myšlení, kulturně-technického/kulturních věd symbolické, diskurz, sdělení.                              

 „Die Exteriorität des Signifikanten ist die Exteriorität der Schrift im allgemeinen. Wir 

werden zu zeigen versuchen, daß es kein sprachliches Zeichen gibt, das der Schrift 

vorherginge. Ohne diese diese Exteriorität bricht selbst die Idee des Zeichens 

zusammen. Da ihr Zusammenbruch den unserer ganzen Welt und unserer ganzen 

Sprache bedeutete ...wäre es geradezu lächerlich, aus ihrer Zugehörigkeit zu einer 

Epoche zu schließen, man müsse zu etwas anderem übergehen“ und sich des 

Zeichens, sowohl dieses Ausdrucks als auch dieses Begriffs entledigen.“ 30  Obecně 

charakteristika znaku:  

„Jeder Signifikant, zumal der geschriebene, wäre bloßes Derivat, verglichen mit der 

von der Seele oder dem denkenden Erfassen des Sinns , ja sogar dem Ding selbst 

untrennbaren Stimme.... Der Signifikant wäre immer schon ein technischer und 
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repäsentierender, wäre nicht sinnbildend. Diese Derivation ist der eigentliche 

Ursprung des Begriffs „Signifikanten“. 

 

Otázkou proč Derrida volí jako signifikant zrovna písmo – jeho výsadním postavení v 

„kultuře textu“ se budeme zabývat v souvislosti s Vilémem Flusserem a jeho pojetím 

písma, v této chvíli se zaměříme na základní diferenci „vnějšího“, která umožňuje 

písmu vystoupit ‚ze zapomění’. Derridovi jde – stále se pohybujeme v linii (kritiky) 

metafyziky – o tuto diferenci samotnou: kde je chyba/mezera v tomto typu myšlení 

(znaku), když neumí definovat/pojmout/ mu stále uniká „akustický obraz“ -  hláska – 

písmeno, a potažmo předmět objektivního zkoumání, ‚nezaujatý pozorovatel’ a 

‚objektivní realita’; nejsou i vědecká kritéria médiem, které vytvářejí přesně takovou 

realitu, jaká se dá pod těmito kritériemi hodnotit ?  

Derrida podrobuje z úhlu signifikantu kritice i kritika prázdných metafyzických pojmů 

Heideggera: 

 „...richtet Heidegger an die Metaphysik die Frage nach dem Sein und mit ihr die 

Frage nach der Wahrheit, dem Sinn und dem Logos  . Das unablässige Bedenken 

dieser Frage ...herauf. Ein solches Bedenken....Einheit des Wortes zu dislozieren. In 

diesem Sinne beschwört H. Die ‚Stimme des Seins‘ und erinnert an ihre 

Schweigsamkeit, Stummheit, Lautlosigkeit, Wortlosigkeit und ursprüngliche A-Phonie 

(die Gewähr der lautlosen Stimme verborgener Quellen...)[i.Orig.dt. ]. Sich vernimmt 

die Stimme der Quellen nicht. /zvýr. KK/  Zwischen dem ursprünglichen Sinn des Seins 

und dem Wort, zwischen dem Sinn und der Stimme, zwischen der ‚Stimme des Seins‘ 

und der ‚phone‘, zwischen dem ‚Ruf des Seins‘ und dem artikulierten Laut besteht ein 

Bruch...“ 15 Ovšem, právě Heidegger ve své ontologické diferenci zdůrazňuje 

diferenci základní matrice metafyzického myšlení „něco je něco“ / (sémioticky) něco 

                                                 
15  Gramatol str 41 
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má význam atd. a důrazem na stránku „něco“ a „význam“ a samotný způsob, jak 

„něco“ vyvstává, něco může „nést význam“, ono ‚zapomenuté‘ (v ‚názvosloví‘ se H. 

a D. shodují) je, které se jako transcendentální signifikát v D. smyslu snaží rozbít 

podobně jako „hlas bytí“ – přeškrtnutím nebo (také zde podobnost s D. differänce) 

změnou písemné podoby slova (ze Sein na Seyn). 

Cesta písma a zdůraznění signifikantu ovšem nemíří ke stále hlubším základům, zdroji 

diference – D. differänce nemá počátek, vždy se již nacházíme uvnitř hry 

„aufeinander verweisender Signifikanten“, všechno naše tázání je zaměřeno na 

„něco“, myšlení je myšlením jen tehdy, když myslí něco, nespočívá v sobě samém . 

„Za“ myšlením, významem nic není, jednoduše protože bychom to nemohli myslet, 

nemělo by to význam.  (A samozřejmě to neznamená, že není nic mimo myšlení, 

naopak, v koncepci virtuálního a reálného je sféra virtuálního daleko bohatší než 

jeho zredukovaná podoba v reálném). 

„Denn was letztlich repräsentationsfähig ist, ist allein bereits repräsentiertes. Nicht 

eine originäre und instantane Präsenz oder Anwesenheit ist der Gegenstand des 

sprachlichen Verweisungsprozesses, sondern die von Anfang an statthabende 

Wiederholung des Wiederholten, das immer schon Vertretene.“ T 46  /Derrida ad 

reprezentace/    

„Signifikant signifikantu“, zdvojení, sekundární role, ale nyní, z ‚neobvyklého hlediska‘ 

je zřejmé, že „signifikant signifikantu“ „...beschreibt im Gegenteil die Bewegung der 

Sprache – in ihrem Ursprung, dessen Struktur als Signifikant des Signifikanten zu 

entziffern ist...“ 17 „Es gibt kein Signifikat, das dem Spiel aufeinander verweisender 

Signifikanten entkäme, welches die Sprache konstituiert...“ Popisujeme-li abecedu, 

písmo, text či jazyk, nacházíme se již uvnitř této „hry“ odkazů na něco jiného, u zdroje 

významu samého, který vychází z nepřítomnosti, odkladu, diference, bez níž nelze nic 

popsat či pojmenovat. Ať se jedná o písmeno či pojem – znamená něco, je znakem 
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pouze, když odkazuje k něčemu, co není. Písmo u Derridy ale není jen metaforou pro 

určitý filosofický model, modus reprezentace, novověký či dějinný diskurz – z nichž by 

tím učinil „signifikanty“ – jinak také ‚předměty zkoumání‘. Písmo jako „signifikant 

signifikantu“ poukazuje na strukturu tohoto způsobu zprostředkování zevnitř  

Nemůžeme se z tohoto hlediska ocitnout vně této hry, protože Derrida vychází 

z totality řeči (16 tot de Problemhoriz als Sprache) – z místa konstituce významu 

vůbec (proto metafyzické /met-krit/ východisko), který vychází z nepřítomnosti, 

odkladu, diference: ať popisujeme cokoliv – písmo, text, jazyk, myšlení – „hrajeme“ 

hru nekonečného odkazování: „odkazování“ chápeme, protože toto 

slovo/pojem/výraz odkazuje k nějakému významu („odkazování“). 

 

Tento obrat v pojetí reprezentace odkrytím jejích skrytých předpokladů – totiž že 

potřebuje vnějšek, aby se vrátila/vztahovala sama k sobě, „draussen ist das drinnen“ 

– nechává onen „vnějšek“ vystoupit ve zcela jiném světle a zakládá tímto typem 

vnějšku moderní pojem techniky/technologie a média. Pojem média i předmět 

„nové technologie“ tedy vděčí za svůj vznik proměně metafyzického paradigmatu.   

Jestliže bylo písmo dosud vyloučeno ze smyslu, myšlení, symbolické výstavby světa,... 

jako pouhý nástroj, odraz, reprezentace, znázornění 16 , tento mechanismus – 

metafyziky přítomnosti D – musí nahradit jiný (typ reprezentace) : medialita. 

Jako první, „technické“ rozlišení dynamiky vnitřní a vnější mediality uveďme návrh  

C.Hubiga: „Mediální lze jednak chápat jako předmětnou „tkáň“, která nastavuje 

dispozici k tvorbě konkrétních forem jakožto možnost.  Médium je - metaforou Niklase 

Luhmanna- jen „volně propojeným“ /lose gekoppeltes/ systémem, v rámci něhož 

mohou vznikat konkrétní formy; je slabě definovaným rámcovým uspořádáním, 

                                                 
16  (Um aber die Schrift als „externes Systém“ ausschliessen zu können, war es unerlässlich, dass 
diese These sie zu einem ‚Abbild‘, einer ‚Repräsentation‘ und einer ‚(bildlichen) Darstellung‘, zu einem 
äußeren Reflex der Sprachwirklichkeit stempelte.“ G 79) 
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„prostorem transformace“, v kterém lze použít konkrétní prostředky, tj. kde je lze 

identifikovat, konvertovat, střídat a v tomto smyslu mohou „cirkulovat“: světlo, voda, 

vzduch nebo všeobecně látka, kdysi předpokládaný éter, nedávno v astrofyzice 

postulovaná „temná hmota“. Ale také a právě i určitý systém informačních kanálů, 

oběh peněz, jakékoliv technické stroje a přístroje atd. jsou na různých rovinách médii 

- jakožto reálné struktury a řády, v nichž lze realizovat konkrétně zformované 

konstrukty (informace, obchody, popř. kapitál, popř. deriváty, technické zisky atd.). 

„Omezují bohatost forem na objektivní ‚předmětná‘ pravidla toho, co je v daném 

případě možné.“ /Cassirer – Form und Technik/ (...) prostor možného, který jako 

takový není představitelný, se in concreto pomalu postupně otevírá a vytváří. 

Z tohoto hlediska je médiem již známé kladivo jako paradigma nástroje, na což 

odkazují např. Mark Twain a Abraham Kaplan: člověka, který má v ruce kladivo, 

„musí vše připadat, jako by to bylo třeba zatlouct“, „by celý svět vypadal jako 

hřebíky a ne-hřebíky“ atd. /.../ Tato organizace světa a „organizace našeho já“ se 

neomezuje jenom na vnější stranu výkonu /Vollzug/, ale vyjadřuje i v rámcových 

koncepcích, díky nimž chápeme daný výkon a které jsou k němu v dialektickém 

vztahu. (...) př. svět a člověk jako elektro a termodynamický systém, systém 

zpracovávající informace,(...). Analogicky k rozlišení vnitřních a vnějších prostředků 

lze charakterizovat „vnitřní medialitu“ jako čistou strukturu uspořádání prostoru, času, 

užívání znaků, informace, komunikace atd. Medialita v prvním popsaném smyslu je 

jen vnějším, kontingentním nosičem, který vnitřní medialitu „ztělesňuje“, např. určitá 

forma nastavení perspektivy kamery obscury, případně určitá zobrazení vzdušné 

perspektivy v malířství nebo určité formy materiální realizace programových struktur, 

algoritmů a kalkulací. “17 

                                                 
17 Christoph Hubig – Mittel  (Bielefeld, Transcript 2002) 
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Rozlišení fonocentrického a řekněme mediálního přístupu k písmu jako (kulturní) 

technice (a výchozí metafyzický model vůči post-metafyzickému vůbec) prohloubí 

porovnání s H. rozlišením techniky v instrumentálním přístupu a pojetím, které 

označuje řeckým poiesis a který je zcela v duchu koncepce kulturních technik. 

 

Technika v jejím instrumetálním pojetí, která zasahuje celkovou lidské Dasein, 

existenci je pro Heideggera ovšem „Gestell“, jakousi konstrukcí, která nám (ve své 

účelnosti, efektivitě) zatarasila pohled na Ereignis der Entbergung – to co nám vůbec 

dává být (a co nikdo nevyrobí, nevytvoří, co je mimo náš dosah jako život sám). 

Heideggerův přístup je blízké filosofii mediality (toto spojení:JB) povahou zkoumání 

techniky z hlediska bytí (ontologické diference). Techniku nevymezuje jako 

předmětnou oblast, ale pohyb diference, způsob zprostředkování skutečnosti, věcí, 

světa, dění,...u instrumentálního pojetí techniky /se jeví/je s nimi zacházeno/jsou ve 

smyslu výskytu/ jako Bestand (z titulu běžného užítí slova lze užít obrazu/metafory „na 

skladu“, zboží vystaveného v obchodě)  - např. přírody z perspektivy přírodních věd 

(a potažmo našeho každodenního/obecného povědomí příslušníka naší kultury)   

jako „berechenbarer Kräftezusammenhang“ /č.překlad/ – „přírodu“ vytváří 

experiment, přírodní vědy, které v ní nacházejí data, informace, kauzální souvislosti 

etc. před-definované metodou výzkumu, hypotézami, měřítky atd.18 „Gestell“ v na 

dnešní situaci nabývá podoby „dokonalého zločinu“ gigantické simulace,...,: 

„předměty“ jsou „zbožím“, význam nese jejich „design“, komunikaci určují „kódy“ a 

„kanály“, skutečnost „aparáty“ apod., za vším je nějaký „systém“, „kód“, „diskurz“. 

Oproti instrumentálnímu pojetí techniky (dnes paralelně – technické, přístrojové, 

materiální složka médií) Heidegger stejně jako směr „Kulturtechnik“ staví techniku 

jako „konání člověka“ cz 7 „...seitdem versteht der Mensch sich so, dass er in seinem 

                                                 
18  Das Experiment stellt die bestellte Natur  25 
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eigenen Tun eben diese Welt hervorbringt und konstituiert.“ Technik als 157    

„entbirgt, was sich nicht selber hervorbringt und noch nicht vorliegt“ – neodkazuje ke 

zpracování něčeho, co již existuje, žádné „hotové“ a priori, ale co se odkrývá /viz JB 

virtuál, reál, S. Krämer – číselný, binární kód, koordináty, perspektiva viz online Latour/. 

Pro Heideggera, který počítá s „pravdou bytí“, je technika jako způsob jejího 

odkrývání a zároveň (byť uvědomělého) zakrývání v Gestell „dvojznačná“ a indikuje 

jakousi krizi pravdy bytí (ztracené blízkosti) - ve filosofii mediality je tato 

„dvojznačnost“ takřka programová, je momentem, ze kterého lze něco myslet jako 

médium (ne předmět, ani myšlení – metafyzická tématizace). Medialita se odehrává 

ve svébytné dialektické hře instrumentálního hlediska, Bestand, jakoby vně 

existence(zakrývající bytí) a zároveň poietického hlediska, hervorbringen, 

veranlassen, zprostředkování ve smyslu odkrývání bytí (tedy uvnitř - pravdy bytí). 

Tento moment – být uvnitř pravdy bytí, v Lichtung, tam, kde se Sein lichtet (ne jako 

jsoucí), a to i způsobem, který H. popisuje jako Gestell – Heideggera spojuje 

s Derridovým východiskem v Gramatologii, který se rovněž soustředí na toto „uvnitř“ 

(zde „hry aufeinander verweisender Signifikanten“ - písmo).  

Technicky-instrumentální způsob myšlení takto zasahuje samotný jazyk viz cit o 

technice. Nepoužívá jazyk jako nástroj – systém (aparát) s pevně vymezenou funkcí, 

co víme jak používat, ale skrze používání teprv zjišťujeme, jaké může mít „funkce“, že 

to, co bylo řečeno, jsou jen stopy toho, co to umožnilo.   

Zároveň to vnější – mimo Entbergung (ve tmě) – právě Bestand, člověk 

Herausfordern – má patent na rozum, vše bezprostředně přístupné v jazyce - systém, 

zároveň Geschick der Entbergung – das Geheimnis, s Freie       

– ale u toho jsme vždy uvnitř Mittel – že vidím právě toto ..... okraje, zlomy 

Pojetí Heideggera, resp. jeho interpretací řecké podoby „techniky“: něco „vyrobit“ 

nebo „vytvořit“ popisuje jako „ver-an-lassen“, do-pustit /z č překl/ „das noch nicht 
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Anwesende ins Anwesen kommen lassen.“ A „her-vor-bringen“: „entbirgt, was sich 

nicht selber hervorbringt und noch nicht vorliegt“ – oproti „herausfordern“, „alles auf 

Bestellung, bestellt, auf der Stelle zur Stelle zu stehen“, jazyk je takto u Saussura 

„kolonizován“ systémem písmen, které zaručují (Sicherung) re-prezentaci, že je 

možno kdykoliv vyvolat/odvolat význam, že „daný“ význam bude vždy na svém 

místě. Což ovšem neumí písmeno jako grafický symbol, ale jazyk v určitém použití  

Chápání písma jako jasně ohraničeného systému 27 znamének abecedy jako 

dokonalé notace zvukové podoby jazyka, která je sama signifikátem „pojmu“, 

významu. I pokud je jazyk v poloze signifikátu chápán jako (logický) systém generuje 

na této úrovni nekonečně mnoho možností, naopak na rovině signifikantu 

samozřejmě nemohu napsat písmenko, které neumím vyslovit (pak to není písmenko) 

a naopak je krajně obtížné analyzovat jazyk v jeho zvukové složce (viz S.Krämer 

nebyly dokázány nějaké nejmenší prvky – fonémy), protože tak člověk – z hlediska 

zdravého rozumu – řeči prostě nerozumí, identifikuje (dle zvuku) spíše celky, ne 

distinktní prvky. Lze souhlasit s D. , že takovýto jazyk, složený z omezného počtu prvků, 

které lze libovolně kombinovat, neexistuje před písmem. 

Derrida ovšem vedle kritiky tohoto pojetí písma předjímá i konkrétní kulturně 

technické analýzy S.Krämer aj. teoretická matematika: „operierende Schrift“ / 

operative Schrift S.K. toto je místem, „wo die Praxis der wissenschaftlichen Sprache 

von innen her und immer radikaler das Ideal der phonetischen Schrift und die ganze 

ihr implizierte Metaphysik (die Metaphysik) in Frage stellt, das heißt insbesondere die 

philosophische Idee der episteme; ebenso die Idee der historia, die trotz der 

Trennung oder des gegensatzes, der sie während einer Phase ihres gemeinsame 

Vormarsches aufeinander bezogen hat, zutiefst damit verbunden ist.“  Ff 23 
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In Frage stellen/ zpochybnit metafyziku, tu metafyziku ovšem lze – o to jde v Gram. – 

jen zevnitř. Jde o vnitřní proměnu paradigmatu, metafyz myšlení. Písmo jako technika 

rozlamuje metafyziku na dvě části – vnitřní a vnější. Ein Bruch geht durch. 

 

 „Technik im Dienst der Sprache: wir berufen uns hier nicht auf ein allgemeines Wesen 

der Technik, das uns bereits vertraut wäre und uns helfen könnte, dem engen und 

historisch determinierten Begriff der Schrift exemplarisch zu begreifen. Wir sind im 

Gegenteil davon überzeugt, dass eine bestimmte Art der Frage nach dem Sinn und 

dem Ursprung der Schrift einer bestimmten Art der Frage nach dem Sinn und dem 

Ursprung der Technik vorangeht oder dass beide zumindest ineinander übergehen.“  

Jesliže se média nemají stát black box – důsledek techniky, v instrumentálním smyslu, 

pojmem techniky, který vznikl v důsledku metafyziky – musí se změnit metafyz. 

paradigma zevnitř. 

Tímto paradigmatem je u Derridy Metafyzika přítomnosti.  Citace obecně   

Písmo toto paradigma představuje doslova názorně: již jsme se zmínili o téměř 

dokonalém kruhu, který vytváří zvuková podoba jazyka a písmen – „akustický obraz“ 

je metaforickým vyjádřením pro záhadnou podobu řeči, která právě není jen zvukem 

(jako šumění, chrastění, drnčení,… - které ovšem také je vždy „suměním“,….), ani 

melodií, ale právě určitým celkem řeči, kterou lze dle Derridy vyjádřit/převést na 

písmo, ale nikoliv na hlásky. Postup, který jakoby v kauzální/přirozené posloupnosti, 

tak, jak H. popisuje tendenci novověké vědy  Wiss und Besin., jakoby výsledné 

parametry byly imanentní „přírodě“. VF fotografie Písmo si nemůže zosobovat 

nějakou přirozenou vazbu na jazyk – je systémem, který vytváří určitou matrici, v níž 

lze suplovat a měnit určité funkce řeči: sdělovat si něco na dálku, vytvářet text. 

Podstatné je, že jazyk v písmu je jiný než mluvená řeč. 

Hlavním významem písma je ovšem právě význam , který písmena-slova-text nesou. 
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Důraz na vnitřní princip: v písmu se střetávají obě linie – myšlení, myšleným obsahům 

je naprosto vnější, zároveň je nositelem základní diference toho, co se myslí 

(myšleného) .: to není to, co myslí, to jsou nějaké pojmy –(„to jsou“) slova- („to jsou“) 

zvuky – písmena, ovšem z druhé strany: právě protože to jsou „písmena“, která 

vyjadřují zvuky mluvené řeči, která atd.: písmo je zároveň nástrojem a zároveň 

způsobem, který podmiňuje naše myšlení. Nikdy se touto cestou nedobereme 

skutečného závěru, protože budeme stále oddělovat vnější – zevnitř.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.                                  Mediální princip gramatologie 
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Než se blíže podíváme na to, jak se „metafyzika přítomnosti“ projevuje v současném 

mediálním světě, určitá technika písma se mění v kulturní techniku písma, je třeba 

udělat poslední krok v Derridově metafyzické argumentaci, který svým způsobem /v 

intencích fundamentální ontologie/ obsahuje i Heideggerův text:   

Pro Heideggera je písmo eine Weise/Geschick des Entbergens  - nevymezuje ji jako 

předmětnou oblast zkoumání (jeho příklady zahrnují přírodní vědy i vodní elektrárnu 

na Rýně) ani jako metodu, praxi,..., ale způsob, jak něco vyvstává, v kontextu/smyslu 

jak to že je něco a ne vielmehr nic, v kontextu dekonstrukce diference (v množném 

čísle) a differänce, původ významu bez počátku cit differance . Derrida používá H. 

formulaci :  

„Man muß wissen, was die Schrift ist, um, wissend, wovon man spricht und was in 

Frage steht, sich fragen zu können, wo und wann die Schrift beginnt. Was ist die 

Schrift ? Woran läßt sie sich erkennen ? Von welcher Wesensgewißheit muß sich die 

empirische Forschung leiten lassen ? (...) Der Spur nachdenkend haben wir bereits 

erfahren, daß diese /Wurzel der Schrift/ sich nicht ohne weiteres der onto-

phänomenologischen Frage nach dem Wesen unterziehen läßt. Die Spur ist nichts, ist 

nicht ein Seiendes; sie übersteigt die Frage Was ist – und macht sie vielleicht erst 

möglich.“ 19   

Tak jako instrumentální podoba techniky u Heideggera nedovoluje „komunikovat“ 

s bytím samotným, zahrazuje cestu k bytí, písmo v pojetí Saussurovského znakového 

systému nedovoluje přístup k tomu, co se projevuje – hervorkommen – v písmu jako 

celku, nejen (jazykovém, literárním) významové složce,  technice, která zahrnuje i 

symbolickou složku. (Což je jádro kritiky techniky: „španělské stěny“ – od Husserla po 

simulakra).  Tuto cestu – ver-an-lassen, her-vor-bringen, poiesis, jak H. zdůrazňuje v 
                                                 
19 Derrida, J.: Grammatologie, Suhrkamp Frankfurt a. M. 1974, něm. překlad H.-J. Rheinberger, 
H.Zischler, str. 131  
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dalších textech, kreativní stránku ve smyslu nechat skrze sebe mluvit bytí, nikoliv určit, 

jak lze mluvit o, manipultivní, strategický přístup – Derrida nastiňuje v nejen v 

Gramatologii svou dekonstrukcí metafyzického myšlení (i zde návaznost na 

Heideggerovu „destrukci“), které jakoby tímto způsobem znovu získalo propustnost 

pro „Stimme veborgener Quellen /?/“ , u D. pro Jiné. Dekonstrukce (logo-, 

fonocentrické) metafyziky v gramatologii nechává diferenci vysvstat jako takovou a 

tím umožňuje otevřít mezeru, prostor mezi stanovenými pojmy, kategoriemi – 

„...damit einen gewissen Spielraum zwischen den erfüllten Termen freigibt. Die 

Abwesenheit eines anderen Hier-und-Jetzt, einer anderen transzendentalen 

Gegenwart, eines anderen Urspungs der welt, der als solcher erscheint und sich als 

irreduzible Abwesenheit in der Anwesenheit de Spur gegenwärtigt...“ 82 V souvislosti 

s pojetím znaku, který nemá přirozenou vazbu ke smyslu (hlasu ke smysu/významu, 

písmo ke mluvené řeči)  63 „ Die ‚Unmotiviertheit‘ des Zeichens verlang nach einer 

Synthese, in der das ganz andere sich als solches – ohne alle Einfältigkeit, ohne 

Identität, ohne Ähnlichkeit oder Kontinuität – ankündigt.“ 82  A v souvislosti 

s bytím/ontologickou diferencí: „Die Spur, in der sich das Verhältnis zum Anderen 

abzeichnet, ....  82  

 

 Tento způsob myšlení, který již není „metaphysische Formel“ D. zachycuje v jakýchsi 

z dnešního hlediska ‚přechodových/hraničních‘ metaforách/pojmech, které se snaží 

vystihnout zároveň ony dvě polohy vnějšího a vnitřního (které jsou u D. ještě spojeny 

tradici/linii Heideggerovi kritiky metafyziky „Das Draussen ist das Drinnen“, u C.Hubiga 

a JB ovšem nabývají podoby vnitřní a vnější mediality). D. cituje R.Laporta 

v souvislosti s brisure: „Es war, wie ich vermute, ihr Wunsch, ein einziges Wort zu finden, 

das sowohl die Differenz wie die Artikulation zum Ausdruck bringt.“  Zevnitř met. 

Myšlení - diference nahrazuje metafyzické pojmy, kategorie, /stranu/ signifikát , který 
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právě jako takový vystupuje až díky diferenci, že myslíme jsoucí jako přítomné, že 

myslíme ve fixovaných pojmech, že myslíme a toto myšlení je pro nás (v určitém 

historicky a kulturně omezeném úseku) zdrojem významu, toho, co dává smysl, 

symbolického, ergo toho, co považujeme za „kulturu“ atd. Ani znak, ani metafyzika 

(přítomnosti), význam atd. se díky diferenci nemění v něco jiného, to je takřka „trik“ 

dekonstrukce: obrací jakoby jen pojmy a postupy metafyziky chápané/používané 

zevnitř, jako artikulace transcendentního obsahu (pravdy, skutečnosti, přírodních 

zákonů,...) vně /naruby/, na signifikanty – jde o myšlení jako takové, figury myšlení, 

pojem jakožto pojem atd. Ovšemže ne tak, že by jim byly přiřazeny jiné signifikáty 

(pak bychom se musely ptát na jejich zdroj – diference), ale právě že značí jiným 

způsobem – který se právě snaží v nových modelech/pojmech zachytit filosofie 

mediality.   

Gramatologie nenahrazuje „vědecký pojem písma“82 /není skutečně „pozitivní 

vědou o písmu“ ? , jak ukážeme pozdějí, písmu se věnuje minimálně na úkor právě 

důrazu na vnitřní aspekt, z něhož se v jakémsi vnitřním zlomu vyděluje „vnějšek“, který, 

jak Derrida ukazuje, byl vždy již součástí tohoto modelu (západního myšlení)  „cit k 

Geschichte“, ale v moderní technice dosáhl stupně skutečného „odcizení“, 

zvnějšnění – oddělení od /modelu/ myšlení, které ho umožňuje. Spojení dekonstrukce 

– všech prvků gramatologie (brisure, stopa, diferänce) – s písmem ovšem není 

náhodné ani arbitrární, musí vycházet z „medální“ logiky diferance: ať již jakkoli širší 

pojetí písma než lingvistické/strukturální,... se nesmí stát signifikantem, který by 

vyjadřoval kritiku metafyziky, alternativní model k jistému metafyzickému 

paradigmatu – viz Tewes, určitý návrh filosofie jazyka,... – (k tomu směřuje kritika SK, 

„diskurzivního“ hlediska D.), ale rozptýlit v písmu implikovanou strukturu znaku tak, jak 

to Derrida předvedl s differance , kterou nelze označit (v klasickém schématu) ani 

jako ilustraci ani jako metaforu a nakonec ani jako příklad.  Podobným způsobem se 
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zamýšlí nad uvozovkami M.Marcelli (v souvislosti s R.Barthem, o němž bude řeč 

později) 

Zevnitř, myšleno s differancí je to (gramatologické) myšlení v jazyce, operací 

s významy, jen jakoby dal tyto významy do uvozovek Marcelli 254 „Hromy dunia, hory 

hučia, kone erdžia, to všetko sú zvuky, ktoré nás môžu zaujať, vystrašiť a donútiť 

k zmene správania, ale až úvodzovky nás upozorňujú, že je tu hlas, ktorý treba 

počúvať (vo viacerých významoch toho slova).“   „Poslouchání“ (dunění hromu a 

hlasu čtoucího „hromy dunia“), ke kterému přivede/nabádá věta čtenáře dostává 

spolu s celou větou jakoby znovu uvozovky dodatkem „vo viacerých významech 

toho slova“ – poslouchání tedy může znamenat i být něčemu poslušen, například 

díky volbě slov začít „naslouchat“. Uvozovky tedy v tomto případě ruší vnímání 

písmen jako slova, které zní ...  

Tento Ansatz se potom snaží dovést ke /konkrétním/ důsledkům /v současném 

kontextu/ jako rámcový koncept kulturní techniky, v praxi potom proměny literárního 

paradigmatu v nových technologiích (viz poslední část). 

Zatímco východiskem metafy. Myšlení je soustava pevných, pevně stanovených 

pojmů a kategorií, které si dělají nárok na úplnost, nastíněné  „rozptýlení“, „hra na 

sebe odkazujících signifikantů“, uvádí znak, pojmy, kategorie do pohybu – oproti 

„substanciálnímu“ pojetí zdůrazňuje D. jinou povahu diferance upřesněním „pohyb 

diference“ a „stopa“. 

Jako metafyz. Model kritizované „zvnějšňování“, oddělení vnitřních obsahů od 

vnějšího vyjádření (z citace  brisure „artikulace“) je zároveň dynamikou, která 

(západní, naše) myšlení uvádí v pohyb, je „Urschrift“ zakládající, že vůbec myslíme 

nějaké obsahy. (obsah je podmíněn tím, že musí být vždy „vnější“ (nexistuje bez 

formy), že ten svůj ‚vnitřek‘ stále hledá vně. D. teze: ‚uvnitř‘ nalezneme jen vně )    Za 

horizontem této diference, která ovšem není míněna nijak absolutně, se ocitáme 
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mimo naši kulturu, lapidárně řečeno, nemáme co řešit. Tato hranice, jak si ukážeme u 

R.Bartha a jeho zamyšlením nad asijským písmem (a porovnáním s odpovídajícím 

postmetafyzickým modelem)  není někde za celkem západního myšlení, ale v každé 

rozehrané partii (odkazujících signifikátů):  v určitém místě se ocitáme v prázdnu, u 

poslední diference – za diferencemi nic není (není za a není nic).  V rámci pohybu 

diferencí ovšem pomenování nějakého problému vede ke vzniku nového 

signifikantu, jeho označení atd. zanechávajíc stopu.  

V Derridově trace instituée přitom zaznívá rozlišení/model, který pro stejný výraz 

používá C.Hubig: Spur von (diference) a Spur für (artikulace):  první výraz (v češtině 

se nepoužívají předložky, ale v obou případech čtvrtý pád – stopa čeho) se vztahuje 

na význam „zanechat stopy“ (stopy něčeho, co není přítomné, mimo dosah), druhý 

lze chápat ve smyslu lyžařské stopy, stopy na filmovém, zvukovém pásu. U D. – dvě 

strany, mezi nimi medialita, mediování – pohyb difernce:  

„Hier drängt sich der Gedanke auf, dass die Schrift dem geprochenen Wort 

äußerlicher, sofern sie nicht dessen „Abbild“ oder „Symbol“, und ihm zugleich 

innerlicher ist, wo es in sich selbst eine Schrift darstellt. Noch bevor es mit der 

Einkerbung der Gravur, der Zeichnung oder dem Buchstaben, einem Signifikanten 

also, in Verbindung gebracht wird, der im allgemeinen auf einen von ihm 

bezeichneten Signifikanten verweist, impliziert der Begriff der Schrift(graphie) – als die 

allen Bezeichnugssystemen gemeinsame Möglichkeit – die Instanz der vereinbarten 

Spur (trace instituée).“ G 81  Písmo zde dává logu – myšlení, jazyku, smyslu – novou 

dimenzi (mediality): zevnitř (hlediska dekonstrukce, jak nastíněno výše) se samotný 

způsob myšlení, mluvení, i – viz citace – obrazného vyjádření mění (jako signifikant) 

ne na nástroj, který je vnější ať surovině či obsahům, které zpracovává či vyjadřuje, 

ale forma či formát, /matrice/ která jednak prezentuje svůj vnějšek, artikuluje své 

principy (můžeme zkoumat stopu, v níž jsou vepsány naše slova, obrazy,...), jednak 
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odkazuje k pohybu diference, k mezerám, přebytkům, okrajům. Při rozlišení Diskurz – 

Parcours 107 pak Derrida podobně jako Heid. Zdůrazňuje vnitřní aspekt mediality, 

jehož východiskem je diference samotné „diference“ – differance, pohyb differance 

a její Ur-Spur, které nejsou myslitelné z žádné přítomnosti, žádného počátku, žádné 

trasncendence, ale ale jen v myšlení „differance“, která není nic mimo (za,...) ty 

(metafyzické) pojmy, kategorie, modely, které – zvenku odkazující ve znakovém 

schématu k přítomnosti – ji (zevnitř) umožňují. Pro ni vytvářejí stopu (obsahují ony 

skryté předpoklady, fungují jen když vnějšek a vnitřek) a zanechávají stopy, které 

protože jsme schopni vnímat, odkazují k tomu, že stojíme uvnitř hry diferencí, že vždy 

ještě zbývá diference, z níž sledujeme „pohyb diference“, že ta poslední diference – 

což by ovšem dávalo smysl už jen s differance jako metaforou a z teologii¨ckého 

hlediska – je člověk sám. 

„Die Urschrift, Bewegung der *Differenz, irreduzible Ursynthese, die ein und derselben 

Möglichkeit zugleich Temporalisaton, das Verhältnis zum Anderen und die sprache 

eröffnet, kann, insofern sie die Bedingung für jedes sprachliche Systém darstellt, nicht 

selbst ein teil daon sein und kann ihm folglich nicht als ein gegenstand einverleibt 

werden. (Was jedoch nicht heisst, dass sie nicht anderswo einen wirklichen Ort oder 

eine andere, benennbare Lage haben könnte.)“20  

Die Spur ist nichts, ist nicht ein Seiendes; sie übersteigt die Frage Was ist – und macht 

sie vielleicht erst möglich. 21 

Toto je nejzazší bod první linie tématizace písma: jedná se o prastaré metafyzické 

otázky, ovšem položené radikálně jiným způsobem. 

   

   

2.3.                                           Vnitřní a vnější medialita 
                                                 
20 Gramatologie 105 
21 Gramatologie 131 
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Vnitřní a vnější medialita a v současných koncepcích a kultuře – na vnější podobě 

stabilních formátů (reality, pojmů, vjemů,...) lze zevnitř sledovat stopy, mezery, okraje, 

zlomy,... 

Co v Der. není: jak lze tímto – vnějšek je uvnitř – způsobem dát dohromady linii vnější 

a jsem uvnitř, médium jako oboje (nastavující formát s prostředek, nástroj a stroj). 

Jestliže D. správně dokazuje, že jakmile něco začneme zkoumat zevnějška zůstane 

pro nás uzavřeno, zkoumáme nakonec jen vlastní způsob myšlení, je zrcadlovým 

obrazem naší matrice. : Rozpracování pohybu diference: virt a reál., normy,... Zevnitř 

na malých posunech, mezerách, okrajích kopiích (které práv nejsou originál) stopy 

aktualizace reálného, té poslední stabilní verze. vnitřek a vnějšek nabírájí zcela 

konkrétní podobu:   Ve srovnání -Současný model repezentace – mediality C.H., JB – 

a jak/že/ tento postmetafyz. Model funguje zcela konkrétně v písmu 

Už postmetafyz - k čemu by posloužila nová teorie – histr. Východiska, současný stav 

výzkumu:kulturní techniky, postmetafyzika Výsadní postavení písma 

Na jedné straně písmo, které spadá v jedno s celým způsobem myšlení v naší kultuře 

(v něm jsou „vepsány“metafyzické kategorie), myšlením v pro naši kulturu 

konstitutivním alfanumerickém kódu (VF) a v tomto logocentrickém diskurzu 

zahrnujícím /myšlení podřazeném/ pojmu technického prostředku (techniky, 

prostředku), obecněji i předmětu, objektu a metody apod. Toto pojetí je 

tautologické: chápeme-li písmo (jazyk, médium, cokoliv) v kategoriích logocentrické 

metafyziky, tedy vposledku konstituce smyslu, významu vůbec (od středověkých 

kategorií po differance), je jako technika, prostředek vždy sekundární – jde o pojem 

techniky, prostředku, média, tím, že zvažujeme,jak vzniká význam něčeho jako 

techniky,..., potvrzujeme metafyzický logocentrismus/logocentrickou metafyziku, 

která hledá podstatu věci v tom, jak ji myslíme, jak je možné něco myslet. A 

poznamenejme, že tento systém je in sich schlüssig, pokud si jednou začnéme klást 
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otázky odkud a co je za tím, logický důsledek je systém kategorií, v němž toto kladení 

otázek, hledání artikulujeme. C. Hubig nazývá tuto matrici vnější medialitou, metafyz. 

Kategorie jsou jen vnější podobou/stránkou toho, jak myslíme – kdybychom se 

neptali na to co je za a odkud, neměli bychom potřebu to nějak nazvat, dát tomu 

řád. Vnitřní medialita je jen odvrácenou stranou mince – C.H. to nazývá dialektikou, 

protože jedna strana potřebuje druhou a zároveň jsou neslučitelné. Jeden aspekt je 

Spur für – kategorie, pojmy, logický systém pro něco (obsahy myšlení, jevy,...)- , 

druhý, druhé hledisko Spur von: pro co vlastně ? (obsahy myšlení, jevy atd. jsou přeci 

zase jen pojmy). Dvě hlediska stejné...věci ?  Tento systém funguje i v Derridově pojetí 

(viz Tewes – metafyz), D. (a ovšem další autoři z jiného hlediska) však poukazuje 

„zevnitř“ tohoto systému (ne hlediska vnitř. Med, ale že je třeba jít dovnitř kategorií)  

na rozpory, které nejsou ani „dialekticky“ řešitelné (dialektika jako další nástroj 

metafyz.) –  / které se dostávají do zorného pole v současnosti a značí tak možná 

nějakou změnu ve vnitřním nastavení již ne tak docela „myšlení“ v logocentrickém 

diskurzu – že se totiž tyto rozpory, neslučitelnosti, rozepře nesnažíme odstranit, zacelit 

mezery v systému, ale naopak využíváme jako východisko. 

písmo právě není jen „formou jazyka“, metafyzickou veličinou, lze zkoumat i 

technicky, a to jinak než doposud 

Ve druhé linii je analýza písma (a v zásadě čehokoliv) jako určité techniky, „nové 

technologie“ (v podobě např. hypertextu, programovacích jazyků apod.), která 

přesahuje pojem techniky . „(Nové) technologie“, „média“ nebo „kulturní techniky“ 

jsou ze své „podstaty“ záhadné, ne jasně artikulovatelné, protože se v nich mísí 

pojem, kategorie, které umožňují něco myslet/dávají význam, obsah/ - fotografie je 

„skutečným obrazem“, v televizi vzniká určitý druhý typ reality/druhá realita apod.: 

vytváří nové kategorie,... v čem mediální zlom – a dříve „předmět“, to, o čem to 

vlastně bylo, ale v současnosti již nejsou ani ‚intencionální obsahy myšlení‘, jazyk 
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apod., ale ani ne ‚věc‘ (o sobě i pro sebe), ale spíš jen tušená vnitřní medialita – 

stopy něčeho, co nezachytíme. 

Objekt, předmět zkoumání a zároveň předmět technického zpracování v tradičním/ 

metafyzickém modelu nahrazuje médium a ? co nahrazuje poznání a zpracování 

v jakési nové symbióze ? Písmo lze tématizovat jen z hlediska té části teorie médií, 

která nechápe médium či „nové technologie“ jako historicky zcela nový prvek, který 

v podstatě žádnou historii nemá/ ahistorický prvek, ale technické vynálezy chápe 

současně jako důsledky proměny některých základních kulturních modelů/schémat: 

„reálnost/realita“ fotografického obrazu, filmu či televize a potažmo „virtuální“ realita 

v počítačových technologiích předpokládá jak určitý (jasně ohraničený, exkluzivní) 

typ reality, tak jisté /rozvolnění/rozostření/, dvojznačnost či zpětný pohyb (JB?) uvnitř 

této „reality“, který ji umožňuje rozštěpit na „skutečnou“ realitu a realitu jen „jako“ (viz 

Baudrillardovy pojmy simulace, iluze, imploze apod.), což je jiný typ reality, jiná 

skutečnost, s níž člověk zachází („poznávání“ a „zpracovávání“ jsou již dějinně a 

kulturně specifické mechanismy) než např. mýtický svět, středověká imaginace /lit 

Eliade, Gurevič/ apod.  Poznámka Flusser fotografie Hubig Chora  Timaios – das 

Aufnehmende, Raumgebende myšlené – obsah, ať již metaf. Kategorie, pojmy, 

velká vyprávění, vědecké poznatky-ukazatele, paradigmata nejsou jen prázdná 

forma pro transcendentální obsah, ale  Metafyzika přítomnosti v médiích 

Derrida ovšem vedle kritiky tohoto pojetí písma předjímá i konkrétní kulturně 

technické analýzy S.Krämer aj. teoretická matematika: „operierende Schrift“ / 

operative Schrift S.K. toto je místem, „wo die Praxis der wissenschaftlichen Sprache 

von innen her und immer radikaler das Ideal der phonetischen Schrift und die ganze 

ihr implizierte Metaphysik (die Metaphysik) in Frage stellt, das heißt insbesondere die 

philosophische Idee der episteme; ebenso die Idee der historia, die trotz der 
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Trennung oder des gegensatzes, der sie während einer Phase ihres gemeinsame 

Vormarsches aufeinander bezogen hat, zutiefst damit verbunden ist.“  Ff 23 

In Frage stellen/ zpochybnit metafyziku, tu metafyziku ovšem lze – o to jde v Gram. – 

jen zevnitř. Jde o vnitřní proměnu paradigmatu, metafyz myšlení. Písmo jako technika 

rozlamuje metafyziku na dvě části – vnitřní a vnější. Ein Bruch geht durch. 

 „Technik im Dienst der Sprache: wir berufen uns hier nicht auf ein allgemeines Wesen 

der Technik, das uns bereits vertraut wäre und uns helfen könnte, dem engen und 

historisch determinierten Begriff der Schrift exemplarisch zu begreifen. Wir sind im 

Gegenteil davon überzeugt, dass eine bestimmte Art der Frage nach dem Sinn und 

dem Ursprung der Schrift einer bestimmten Art der Frage nach dem Sinn und dem 

Ursprung der Technik vorangeht oder dass beide zumindest ineinander übergehen.“ 

22 

  V obecném povědomí o, praxi i teorii médií jsme svědky proměny metafyziky 

přítomnosti na simulace přítomnosti (a mizení ve smyslu Baudrillarda i Virilia). /ke 

vztažení JB, D,...-kritiky metafyziky- na média viz Hubík, Znaková tvorba skutečnosti 

2004/2005/ Jak bylo nastíněno v  3.2 již samotný pojem „média“ v obecném 

významu (i pokud se vztahuje jen na masové sdělovací prostředky) se od 

obyčejného předmětu, objektu zkoumání či skutečnosti/jevu odlišuje svou povahou  

prostředníka - prostředku i zprostředkování; prostředku, který něco umožňuje – např. 

rychle přenášet textové či obrazové zprávy – a zprostředkování něčeho, co je, jiným 

způsobem: televize např. zprostředkuje společenskou realitu, dění ve světě apod. 

Tato realita, dění,... jsou reprezentacemi , které jakoby zobrazovaly něco, co existuje 

nezávisle na proměnlivých formách reprezentace, ale je vlastně jako takové 

nepostižitelné – ideální Pravda, k níž odkazuje Derrida.   

                                                 
22 gram 19 
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Pravda médií je ovšem taková, že maskují to, že k ničemu neodkazují – tuto 

metafyzickou bezradnost či zoufalství dokazuje i na mnoha konkrétních příkladech 

Baudrillard – a z jiného hlediska – které navrhuje V.Flusser – ukazují jen způsob 

zprostředkování, formát, v němž nám umožňují (nebo u VF spíš nás nutí) vidět, myslet, 

poznávat, hodnotit. VF foto  Na fotografii se nedíváme jako na obraz, který by 

působil díky své kompozici, barvám, jako sakrální předmět apod., ale jakoby 

bezprostředně na skutečnost, ale jak ukazuje Flusser, tato skutečnost jsou pojmy, 

kategorie, v nichž skutečnost vnímáme. Bezprostředně pracujeme s tím, jak se nám 

skutečnost dává příměrem Baudrill. Tak, že mapa překrývá skutečný prostor. Jak již 

konstatuje Benjamin ?, a zkoumá Virilio ztrácíme od obrazu odstup, čas odstoupit a 

vše uspořádat ak, ab to dávalo smysl: fotoaparát má naprogramované parametry 

vidění, které v naší kultuře, v našem světě potřebujeme (nebo alespoň jaké jsou 

používány) – perspektivu, barevnost, hloubku ostrosti, rozlišení, šířku záběru atd.   

K čemu ovšem odkzuje J.Bystřický v knize Vrituální a reálné, je velmi komplexním 

procesem o více úrovních (krocích/...?), aby člověk viděl toto „reálné“, na fotografii 

během setin sekundy vytvořený „obraz“.  I z psychologie vnímání u dítěte nebo 

různých poruch či vnímání u zvířat víme, ja složité je identifikovat ‚věci‘, ohraničené 

tvary a jejich souvislosti, vzdálenost předmětů, prostor atd., orientovat se v prostoru (i 

té části, která již není k ‚dohlédnutí‘, existuje jen v představě), Virilio Sehmaschine 

vnímat podobnosti a identitu věci/výjevu za různých světelných podmínek, různých 

úhlech pohledu, dále pak zladit různé smyslové vjemy etc.  Než se něco ustanoví 

jako reálné, musí projít několika stádii JB – VR. 

Jestliže ovšem vycházíme z „Innerlichkeit des Sinns“, z bezprostředního náhledu 

ideálního smyslu, jsou prostředky, v nichž se – chtě nechtě – tento smysl 

manifestuje/artikuluje vnější, pouhým obrazem, zobrazením, vyjádřením, nelze brát 

ohled/vnímat oblast zprostředkování, která se odehrává uvnitř smyslu, která jej vůbec 
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umožňuje (více JB) sahá do samotných kategorií vnímání, myšlení, poznání, sahá až 

k a priori JB a na druhé straně až k typu klávesnice, který používáme (v případě 

média písma). 

„Myslet obsahy a myslet sebe i skrze tyto obsahy lze především tehdy, jedná-li se o 

duální podobu myšlení, nikoliv pouze o jakousi sebestřednou, dominantní pozici 

myšlení samého.“ 23„sebestředná, dominantní pozice myšlení samého“ odpovídá 

nadvládě signifikátu 

 „Jeder Signifikant, zumal der geschriebene, wäre bloßes Derivat, verglichen mit der 

von der Seele oder dem denkenden Erfassen des Sinns , ja sogar dem Ding selbst 

untrennbaren Stimme.... Der Signifikant wäre immer schon ein technischer und 

repäsentierender, wäre nicht sinnbildend. Diese Derivation ist der eigentliche 

Ursprung des Begriffs „Signifikanten“. 

Logocentrismu kt je zarov phonocetrismem „…absolute Nähe der Stimme zum Sein, 

der Stimme zum Sinn des Seins, der Stimme zur Idealität des Sinns.“ G 25 ,  na druhé 

straně – signifikantu – jsou „obsahů,  předmětů, jež jsou výsledkem myšleného“, 

„formy, jimiž obsahy myšleného získávají tvar“, v Grammatologii dostávají konkrétní 

podobu: písma. Tak jako J.Bystřický je kladen důraz na mediaci: nikoliv na obsah 

jakožto předmět (zde: písmo v jeho historické podobě, jako nástroj zachycení 

jazykových projevů /lingvisticky/ apod.), ale jakým způsobem myšlené získává tvar, 

jak vystupují „obsahy“, „předměty“.   

„Východiskem je především skutečnost, že myšlení vděčí mediaci za to, aby vůbec 

bylo možné myslet a operovat s datovými obsahy:  jak myšlení samotného na straně 

jedné, tak i obsahů,  předmětů, jež jsou výsledkem myšleného na druhé straně.  

To znamená, že rozlišujeme myšlení a myšlené s tím, aby postupně vycházelo na 

povrch ujištění o relevantní roli především myšleného, řekněme toho, co lze myslet, 

                                                 
23 JB fil med 
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jak lze něco myslet, v čem to lze myslet: máme na mysli především formy, jimiž 

obsahy myšleného získávají tvar, aniž by byly pouze a jenom v područí sebe-

artikulace myšlení. Chceme-li se věnovat filosofii mediality, musíme vzít v potaz 

skutečnost, která naznačuje dvojí pohyb uvnitř myšlení.  

Myslet obsahy a myslet sebe i skrze tyto obsahy lze především tehdy, jedná-li se o 

duální podobu myšlení, nikoliv pouze o jakousi sebestřednou, dominantní pozici 

myšlení samého. 

To znamená, že budeme sledovat dvě dráhy pohybu myšlení:  

linii vnitřní – pohyb myšlení v sobě samém, tedy jeho linií sebe-artikulace a linii 

vnější:pohyb myšlení přes obsahy, linie myšleného.“ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 J.Bystřický, Filosofie mediality, 2005 (nepublikovaný rukopis)  
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3                                     Horizont západní kultury textu 

  

Derrida: zůstává u metafyziky, otázky pojmu písma - - zbývá: proč písmo – Flusser 

(dostává se zvnějška k vnitřní medialitě/metafyzice –  ovšem zde ne písmo zakládá 

možnost metafy, logického, předmětného myšlení, instrum, objektivní vědy, písmo 

zakládá možnost dějinného myšlení 

 

3.1                                Vilém Flusser: písmo a dějiny 

 

U Derridy nikdy nejde o písmo jako takové, ve smyslu kulturní techniky –Derrida 

používá metafyzické schéma: písmo = myšlení vůbec, v sémiotickém modelu je 

univerzálním signifikantem, differance se odehrává v myšlení. 

Primát signifikátu, primát písma, kultura textu z hlediska Derrida /Tewes/, Flusser 

Písmo se ovšem stran těchto podob a pojetí dostalo do středu zájmu - od Humboldta 

po Grammatologii J.Derridy - při „zapomenutí“ písma v rámci analýzy jazyka (a s tím 

v souvislosti mluvené řeči): paradigmatický pro lingvistickou analýzu byla od začátku 

struktura jazyka v psané podobě, mluvená řeč je poměřována kodifikovanými 

pravidly psaného projevu.25 Lze uvést četné – v rámci lingvistické analýzy 

prokazatelné – důvody, proč sepětí jazyka s písmem, které tento přístup zakládá, 

není jednoznačné; ačkoliv má písmo nepochybně nějakou vazbu na mluvenou řeč, 

přinejmenším lze jedno převádět na druhé, v žádném případě bezezbytku – např. 

dosud nebyly v mluvené řeči zjištěny žádné diskrétní jednotky, které by odpovídali 

                                                 
25 tento akt kodifikace jazyka v písmu má dle V.Flussera totálitární rysy a je v přímé souvislosti se 
vznikem nacionalismu: ....A.ströhl  
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„hláskám“26, podobně intonace jen minimálně odpovídá (a je vyjádřena) znakům 

jako je tečka nebo čárka, z druhé strany interpunkci a znakům jako uvozovkám či 

závorkám neodpovídá nic v mluveném projevu.  

 „Mluvená řeč“ je mnohem více než rysy, které vystupují ve vztahu k písmu. V jistém 

smyslu analogické k Derridovu překonání, posunu od fonocentrismu ke gramatologii 

je Wittgensteinovo pojetí logické výstavby světa zobrazení v logických větách a 

pozdější jazykové hry, jazyk jako komunikace – ovlivňování druhého, vytvoření 

společenství -, jako prostředek tvorby nových souvislostí, skutečností, jako artikulace 

vlastních prožitků, jako systém pravidel organizující určitou oblast atd. Toto pojetí 

dokresluje model mediality, který počítá s různými diferencemi zde např. (ne výlučně) 

média jazyka převedeným do písma: 

písmo využívá, řečeno s Luhmannem lose gokoppelt systému mluvené řeči a systém 

grafických znaků, který komplexním způsobem „něco znamenají“ – a toto propojení 

a tento způsob určují to, co nazýváme západní civilizací. „Mluvená řeč“ (řeč 

v běžném lingvistickém pojetí) ve vztahu k písmu zahrnuje vždy jen určité rysy tohoto 

typu komunikace či ještě obecněji prostředkem tvorby významu, artikulace 

zkušenosti, tvorby významných celků, prvků světa, které jsou „kompatibilní“s typem 

zprostředkování, které umožňuje písmo. Písmo si můžeme představit jako určitou 

matrici, která dává určitou formu oněm kompatibilním podnětům / významnových 

schématům/ mluvené řeči. Alternativně by takto fungovalo obrazné myšlení, 

představivost a malby, grafické znázornění.     

Formát zprostředkování, jimž je písmo, však nabízí mnohem více linií spojování, variant 

nežli fono-či logocetrickou, jak prokazují lineární či řekněme komputující model a 

další a nepřevádějí přitom mluvenou řeč, ale např. (kalkulatorickou) imaginaci.  

                                                 
26 Coulmas Bild-Schrift-Z 165 
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Vlastním problémem je však znakové pojetí jazyka, které písmo pro- i zrazuje: jestliže 

je jazyk považován za něco, co nese význam, považuje se zároveň za zprostředkující 

článek mezi myšlenkou a jejím vyjádřením, není myšlenkou samou ani čistým 

výrazem, signifikantem, protože právě získává svůj význam skrze myšlenku, jejíž je 

vyjádřením. Pro Saussura tento model „co něco je“ tvoří dvojice signifié – pojmu a 

signifians – akustického obrazu, jejichž vazba je arbitrární a pokračuje v analýze této 

vazby, zůstávají přitom ale nejméně dvě otázky: co je „akustický obraz“ ? a existuje 

pojem bez akustického obrazu (nebo jiného vyjádření) ? – tedy otázky v a zároveň 

proti logice fono-či logocentrické metafyziky a naopak směřující ke „grammatologii“ 

a dále k medialitě: písmo jako určitá techniky tvorby významu – založená na využití 

mluvené řeči, obrazových symbolů specifického uspořádání atd. – stvořila velmi silný, 

účinný typ znaku, s nimž Saussure zachází docela samozřejmě, znakový systém, který 

je schopen v ca. 27 obrazových symbolech vyjádřit na co si vzpomeneme (a 

uchovat na tisíce let), zdá se že skoro všechno. Co si lidé říkají lze také nějak zachytit 

např. na malbách, ale je opravdu nadpozemské zachytit v psaných znacích (které 

opravdu se zvukem nemají nic společného) jak zní když někdo mluví, myšlenku, pocit, 

událost.    

Toto je model tvorby významu (der Logos des Seins, „das Denken, gehorsam der 

Stimme des Seins“, ist die erste und letzte Quelle des Zeichens, der Differenz zwischen 

dem signans und signatum.“), který podle J.Derridy vychází z písma, nikoli řeči.  

Sémiotická analýza písma naráží na otázky, které nelze vytrhnout ze širšího 

filosofického kontextu: spojení písma s jazykem. Sémiotika písma přitom vychází 

z pojetí písma jako svébytného znakového systému, nikoliv jen jakési neutrální notace 

mluvené řeči. Na  zdroje problematiky již v počátcích jazykovědy– u Humoldta 

(v souvislosti s poznatky Champolliona) - upozorňuje v rámci kolokvia 

Schrift/Kultur/Technik S. Deicher: „Hatte er zuvor postuliert, daß ein Denken vor und 
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ohne Sprache nicht möglich sei, so stellte er nun auch die These auf, daß für 

bestimmte ‚Nationen’ ein Denken ohne die Schrift nicht möglich gewesen sei. Er 

entwarf ein historistisches Szenario, in dem er die Denkfortschritte ägyptischer 'Weiser' 

beim Schreiben, die Funktionsweise des ‚symbolisierenden Geistes’, welcher 

vermeintlich von einer Meditation über Form und Sinn der Schrift zur Deutung der 

Lebenswelt fortschritt, zu rekonstruieren suchte.“27 

Filosofickou (či metafyzickou) povahu úvah o roli písma lze ovšem spojit s jeho 

konkrétní sémiotickou analýzou; filosofickým východiskem této práce je 

‚gramatologie‘ J.Derridy, zdůraznění úlohy písma v rámci kritiky ‚fonocentrického‘ 

přístupu k jazyku-písmu F.de Saussura.   

Interpunkční znaménka, typografické prvky a symboly shrneme do kategorie ne-

fonetických znaků a takto vymezeny vůči písmenům abecedy, která je obvykle 

ztotožňována s ‚písmem‘. Důvod je zřejmý: ať jsou tato písmena napsána jakýmkoliv 

způsobem (v jiné barvě, jiným stylem písma, na plechovce či monitoru…), význam 

slov, které čtu, se nezmění. Slovo ‚nezmění‘ odkazuje k výslovnosti sledu písmen 

‚nezmění‘, nikoliv třeba obrazu sestávajícího ze zakřivených černých linií. Většinou se 

nicméně se slovy setkáváme v textu, jehož neodmyslitelnou součástí jsou právě také 

znaménka (dále užívané jako souhrnné označení znaků-vehikul uvedených v příloze). 

Samotné slovo poukazuje ke znakové povaze ‚znamének‘ – v němčině se používá 

‚Zeichen‘, tedy výraz, který zároveň znamená znak - lze je však považovat skutečně 

za ‚znaky‘ ? Jsou nedílnou součástí každého textu, přičemž mají zjevně jinou povahu 

nežli písmenka: uvozovky či odstavec nelze vyslovit, každopádně jej ovšem (nějakým 

způsobem) čteme. 

                                                 

27 Forschungskolloquium Schrift/Kultur/Technik am 6. und 7.12.02 
 Susanne Deicher (Wismar) - 
Über Wilhelm von Humboldts Reaktion auf die Entzifferung der Hieroglyphen durch Champollion und 
andere in den 1820er Jahren 
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3.2 Roland Barthes: písmo a obraz 

 

Ohraničit tuto řekněme techniku (jako např. řemeslnou výrobu nebo tvorbu/registraci 

hudby) je krajně obtížné, neboť v průběhu dějin naší (západní, židovsko-křesťanské, 

dějinné,...) kultury získala nárok na (téměř ?) univerzální platnost – všemu je možné 

udělit význam (a s tímto významem pak dál nějak nakládat): vše lze artikulovat slovy, 

rozumně vyjádřit, dát do logické podoby/souvislostí. /vše podstatné, závazné, 

pamětihodné – legitimita, vážnost, vědeckost, forma,...v písmu, písemně/ Žádná jiná 

technika – a z tohoto důvodu také v této souvislosti nemluvíme o technice (ale 

filosofii,...) – tento nárok nevznesla, ačkoliv např. číslo nebo obraz by byly 

Pythagorejců po moderní počítačovou technologii, resp. Egypťanů po současné 

grafické plochy alternativou. Myšlení je pro nás (stále ještě) myšlením v jazyce. 

Hannah Arendt konfrontuje západní metafyzické spojení jazyka a myšlení s čínskou 

filosofií a znaky: „These observations on the interconnection of language and 

thought, which make us suspect that no speechless thought can exist, obviously do 

not apply to civilizations where the written sign rather than the spoken word is 

decisive and where, consequently, thinking itself is not soundless speech but mental 

dealing with images.“(...) „For the Chinese, every sign makes visible what we would 

call a concept or an essencce – Confucius is reported to have said that the Chinese 

sign for „dog“ is the perfect image of dog as such, whereas in out understanding ‚no 

image could ever be adequate to the concept‘ of dog in general.“ 28  Aplikujeme-li 

tyto možnosti na myšlení mediality, můžeme doplnit citaci Kanta k metafyzickým 

                                                 
28 The Life of the Mind, Harcourt Brace 1978 
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náhledům, které „are gained by analogy, not in the usual meaning of imperfect 

resemblance of two things, but of a perfect resemblance of two relations between 

totally dissimilar things.“ 29 

...wenn sie /die Sprache/ allein an das je Abwesende, Apräsente, nicht zu 

Bedenkende, Unsagbare und insgesam Vorausliegende gemahnt, wenn sie als 

umfassende Möglichkeitsbedingung aufgefaßt wird, kann die Sprache selbst nie zum 

Gegenstand der wissenschaftlich-semiologischen Erkenntnis gemacht werden. 14 

Sémiotická analýza písma naráží na otázky, které nelze vytrhnout ze širšího 

filosofického kontextu: spojení písma s jazykem. Sémiotika písma přitom vychází 

z pojetí písma jako svébytného znakového systému, nikoliv jen jakési neutrální notace 

mluvené řeči. Na  zdroje problematiky již v počátcích jazykovědy– u Humoldta 

(v souvislosti s poznatky Champolliona) - upozorňuje v rámci kolokvia 

Schrift/Kultur/Technik S. Deicher: „Hatte er zuvor postuliert, daß ein Denken vor und 

ohne Sprache nicht möglich sei, so stellte er nun auch die These auf, daß für 

bestimmte ‚Nationen’ ein Denken ohne die Schrift nicht möglich gewesen sei. Er 

entwarf ein historistisches Szenario, in dem er die Denkfortschritte ägyptischer 'Weiser' 

beim Schreiben, die Funktionsweise des ‚symbolisierenden Geistes’, welcher 

vermeintlich von einer Meditation über Form und Sinn der Schrift zur Deutung der 

Lebenswelt fortschritt, zu rekonstruieren suchte.“30 

Filosofickou (či metafyzickou) povahu úvah o roli písma lze ovšem spojit s jeho 

konkrétní sémiotickou analýzou; filosofickým východiskem této práce je 

                                                 
29 ibid., str. 104  

30 Forschungskolloquium Schrift/Kultur/Technik am 6. und 7.12.02 
 Susanne Deicher (Wismar) - 
Über Wilhelm von Humboldts Reaktion auf die Entzifferung der Hieroglyphen durch Champollion und 
andere in den 1820er Jahren 
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‚gramatologie‘ J.Derridy, zdůraznění úlohy písma v rámci kritiky ‚fonocentrického‘ 

přístupu k jazyku-písmu F.de Saussura.   

Interpunkční znaménka, typografické prvky a symboly shrneme do kategorie ne-

fonetických znaků a takto vymezeny vůči písmenům abecedy, která je obvykle 

ztotožňována s ‚písmem‘. Důvod je zřejmý: ať jsou tato písmena napsána jakýmkoliv 

způsobem (v jiné barvě, jiným stylem písma, na plechovce či monitoru…), význam 

slov, které čtu, se nezmění. Slovo ‚nezmění‘ odkazuje k výslovnosti sledu písmen 

‚nezmění‘, nikoliv třeba obrazu sestávajícího ze zakřivených černých linií. Většinou se 

nicméně se slovy setkáváme v textu, jehož neodmyslitelnou součástí jsou právě také 

znaménka (dále užívané jako souhrnné označení znaků-vehikul uvedených v příloze). 

Samotné slovo poukazuje ke znakové povaze ‚znamének‘ – v němčině se používá 

‚Zeichen‘, tedy výraz, který zároveň znamená znak - lze je však považovat skutečně 

za ‚znaky‘ ? Jsou nedílnou součástí každého textu, přičemž mají zjevně jinou povahu 

nežli písmenka: uvozovky či odstavec nelze vyslovit, každopádně jej ovšem (nějakým 

způsobem) čteme. 
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                                      Proměny kulturní techniky písma                                            

 

Ovšem zvlášť nové, interaktivní technologie-média, používají jako - technicky řečeno 

- “surovinu” či “součástku”  mechanismy vnímání a představivosti (od filmu po 

virtuální realitu, 3D modely atd.), logické systémy pojmů (informatika a ekonomie) či 

právě schopnost manipulace se znaky – “mluvit” prostřednictvím znaků písma, 

převádět grafické znaky na zvuk (znění hlasu, hlásek), na obrazné představy a vice 

versa atd. (celé spektrum médií od mobilního telefonu, televize, teletextu, spojení 

více médií, až k počítačovým interface, programovacím jazykům a reklamě). 

Technika již nejen násobí sílu či rychlost pracovních úkonů, nýbrž pracuje – 

zpracovává samotný způsob, jak člověk vnímá, poznává, jedná; co vidí, co chápe, 

co se mu líbí atd. (viz “zakladatel” pojmu-pojetí elektronické kultury M. McLuhan)  

 

 

 

4.1 Písmo v nových technologiích 

 

Pakliže však rozšíříme centrické (fono-centrické) pojetí písemného znaku, jak jeho 

logický systém (technika), tak jeho povaha grafického znaku - jistého typu obrazu – 

otevírá možnost analýzy např. ne-fonetických znamének, členění textu (slova-linky 

v hypertextu, nové znaky ne-fonetické povahy v sms, chatu, e-mailové 

korespondenci), v rovině písemné logiky se potom klade otázka budoucnosti písma-

textu: ve stávající dějinné epoše se písmo stalo dominantním kulturním kódem 

(„kultura knihy/textu“) – kódem pro relevantní informace, kódem, který je schopen a 

kompetentní přeměnit data v informace, předávat a zhodnotit je. (Ještě) jsou na 

něm závislé tak významné sociální systémy jako právo, věda, vzdělání, administrativa 
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nebo kultura (v užším smyslu státní instituce) a ačkoliv již máme jiné a svým způsobem 

dokonalejší prostředky kódování a kodifikace informací i komunikace, jsou bez písma 

(zatím) nemyslitelné i masové sdělovací prostředky.  Paralelně k diferenciaci 

literárního textu (z jednodimenzionální lineární, výpravné podoby) se mění parametry 

písma jako znaku. 31 Text se mění kulturně-technicky. Text v digitální podobě 

umožňuje okamžitě vyhledat slova, slovní spojení, přeměnit je v hyperlinky, 

vyznačovat změny, rozdělit text různými druhy poznámek, rovin, odkazů, tabulek 

apod. – text již není dvoudimenzionální; (části) textu lze okamžitě přenášet 

z textového editoru na osobním počítači do jiných formátů, na internetu, na jiné 

servery, na mobilní telefon apod. – mizí obrysy knihy a s nimi i tvar, které vštěpují 

písemnému vyjádření: formu knihy, dopisu, pamfletu nebo úřední zprávy přebírá 

elektronický formát. Ovšem právě ne jen formát – jsou např. vyvíjeny programy pro 

zjednodušení obchodních jednání, „e-negotiation“, pro jakousi obsahovou 

digitalizaci rozhovoru/korespondence. Módní značky, názvy parfémů či reklamní 

slogany zase nemají daleko ke slovu-znaku-představě charakteristickém pro 

východní kultury, např. v japonské zen-buddhistické tradici (v západní podobě jsou 

ovšem spíš spojené se simulací).  

Ještě „hlouběji“ v „logice“ písma je aspekt psaní, jak probíhá v tomto textu. Z tohoto 

hlediska nejsou ani tak zajímavé textyhypertexty/protokoly/..., které experimentují 

s různými formáty, estetikou písma jako obrazu a logikou programovacích jazyků, ani 

literární experimenty, ale možnosti, které otevírá filosofický text, filosofických metafor 

(jako spojení s obrazem), dekonstrukce. Metafor nikoliv z hlediska literárního, 

vědeckého nebo běžného jazyka (Lakoff, Blumenberg), ale metafor 

nevyslovitelného, neredukovatelného popisem, výkladem, vysvětlením. 

                                                 
31 jak popisuje JB pro estetické: „...Citlivost člověka na nové rozhraní formátů je důsledkem vnitřní 
diferenciace referencí a jejich porozumění, a až teprve poté vede k pochopení reprezentace.“ .: 
Normy, zprostředkování a estetický význam, Sofis Praha 2003, str.25  
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Na druhé straně práce k teorii médií či sémiotice zkoumají písmo jako specifický kód, 

který právě již nemá totální nárok/horizont (myslet lze i v obrazech/obrazy, různých 

číselných systémech, v rituálech, jazykově nejsou uchopitelné prostorové a časové 

koordináty apod.) a jako znakový systém, který funguje i jinak než „fonocentricky“, 

jako (jazyková) reprezentace – jiný objekt a dispozice se váže k representamen 

abecedy, nefonetických znaků, pojmů, gramatických jednotek, slov, textu atd. 

  

Sémiotická analýza písma naráží na otázky, které nelze vytrhnout ze širšího 

filosofického kontextu: spojení písma s jazykem. Sémiotika písma přitom vychází 

z pojetí písma jako svébytného znakového systému, nikoliv jen jakési neutrální notace 

mluvené řeči. Na  zdroje problematiky již v počátcích jazykovědy– u Humoldta 

(v souvislosti s poznatky Champolliona) - upozorňuje v rámci kolokvia 

Schrift/Kultur/Technik S. Deicher: „Hatte er zuvor postuliert, daß ein Denken vor und 

ohne Sprache nicht möglich sei, so stellte er nun auch die These auf, daß für 

bestimmte ‚Nationen’ ein Denken ohne die Schrift nicht möglich gewesen sei. Er 

entwarf ein historistisches Szenario, in dem er die Denkfortschritte ägyptischer 'Weiser' 

beim Schreiben, die Funktionsweise des ‚symbolisierenden Geistes’, welcher 

vermeintlich von einer Meditation über Form und Sinn der Schrift zur Deutung der 

Lebenswelt fortschritt, zu rekonstruieren suchte.“32 

Filosofickou (či metafyzickou) povahu úvah o roli písma lze ovšem spojit s jeho 

konkrétní sémiotickou analýzou; filosofickým východiskem této práce je 

‚gramatologie‘ J.Derridy, zdůraznění úlohy písma v rámci kritiky ‚fonocentrického‘ 

přístupu k jazyku-písmu F.de Saussura.   

                                                 

32 Forschungskolloquium Schrift/Kultur/Technik am 6. und 7.12.02 
 Susanne Deicher (Wismar) - 
Über Wilhelm von Humboldts Reaktion auf die Entzifferung der Hieroglyphen durch Champollion und 
andere in den 1820er Jahren 
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Interpunkční znaménka, typografické prvky a symboly shrneme do kategorie ne-

fonetických znaků a takto vymezeny vůči písmenům abecedy, která je obvykle 

ztotožňována s ‚písmem‘. Důvod je zřejmý: ať jsou tato písmena napsána jakýmkoliv 

způsobem (v jiné barvě, jiným stylem písma, na plechovce či monitoru…), význam 

slov, které čtu, se nezmění. Slovo ‚nezmění‘ odkazuje k výslovnosti sledu písmen 

‚nezmění‘, nikoliv třeba obrazu sestávajícího ze zakřivených černých linií. Většinou se 

nicméně se slovy setkáváme v textu, jehož neodmyslitelnou součástí jsou právě také 

znaménka (dále užívané jako souhrnné označení znaků-vehikul uvedených v příloze). 

Samotné slovo poukazuje ke znakové povaze ‚znamének‘ – v němčině se používá 

‚Zeichen‘, tedy výraz, který zároveň znamená znak - lze je však považovat skutečně 

za ‚znaky‘ ? Jsou nedílnou součástí každého textu, přičemž mají zjevně jinou povahu 

nežli písmenka: uvozovky či odstavec nelze vyslovit, každopádně jej ovšem (nějakým 

způsobem) čteme.  

Pohled, z něhož mají být ne-fonetické znaky písma zkoumány, vychází z podnětů 

Gramatologie J.Derridy jeho odkazu na F.de Saussura a Ch.S.Peirce, jehož koncepce 

znaku bude podkladem sémiotické analýzy. 

J.Derrida písmo v tradici kritiky metafyziky; navrhuje ‚gramatologií‘ vědu (způsob 

myšlení, chápání znaku a významu,...), která by zkoumala (dekonstruovala) 

předpoklady základních kategorií, v nichž myslíme ‚svět‘: smyslového a inteligibilního, 

signifikátu a signifikantu,... Z logiky gramatologie ovšem musíme celou tuto definici 

opět jakoby dát do uvozovek – ‚základní kategorie‘ či ‚myšlení‘ nejsou vymezeny 

pomocí transcendentálního signifikátu, díky němuž by získaly dále nezpochybnitelný, 

absolutní význam, nýbrž  jsou samy chápány jako určitá diference, vymezování 

významu vůči něčemu jinému. Diference, či přesněji ‚diferencování‘, ‚fungování‘, 

‚probíhání‘ diference lze sledovat jen jako pohyb stopy, zlomů, spárů (brisure) 

v běžném zacházení s pojmy, v myšlení, interpretaci, interpretaci interpretace. „Es 



 56 

geht hier nicht um eine bereits konstituierte Differenz, sondern, vor aller inhaltlichen 

Bestimmung, um eine reine Bewegung, welche die Differenz hervorbringt. Die (reine) 

Spur ist die ∗Differenz.(...) Diese ∗Differenz ist also so wenig sensibel wie intelligibel und 

erlaubt die Verknüpfung der Zeichen untereinander im Innern einer nämlich 

abstrakten Ordnung – eines lautlichen oder graphischen Textes zum Beispiel-, oder 

zwischen zwei Ausdrucksordnungen. Sie ermöglicht die Artikulation des 

gesprochenen Wortes und der Schrift – im geläufigen Sinn-, wie sie auch den 

metaphysischen Gegensatz zwischen Sensiblem und Intelligiblem und, darüber 

hinaus, zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat, zwischen Ausdruck und Inhalt, 

fundiert. Wäre die Sprache nicht schon in diesem Sinne Schrift, dann wäre auch 

keine abgeleitete ‚Notation‘ möglich, und das klassische Problem des Verhältnisses 

zwischen gesprochenem Wort und Schrift könnte sich nicht aufdrängen.“33 

Derrida vymezuje svůj přístup k písmu vůči F.de Saussurovi, jeho fonologickému pojetí 

- metafyzice přítomnosti 34. „Kromě toho jsou znaky jazyka takříkajíc hmatatelné a 

písmo je může fixovat v konvenčních obrazech, zatímco akty mluvy by ve všech 

detailech bylo nemožné vyfotografovat (...) ...v jazyce je pouze akustický obraz a 

ten lze přeložit stálým vizuálním obrazem (...) ...žádný akustický obraz není nic jiného 

než úhrn omezeného počtu prvků čili fonémů, které lze zase evokovat odpovídajícím 

počtem znaků v písmu.“ 35 Saussure zdůrazňuje arbitrárnost znaků 36 a kritizuje 

hledisko, z něhož „spojení sjednocující jméno s věcí je zcela jednoduchá operace“ 37, 

ale nezabývá se probíhající sémiosí („proces, v nemž něco funguje jako znak“38) - 

                                                 
33  J.Derrida – Grammatologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974, str.110 
34 písmo je „...die Übersetzung eines erfüllten und in seiner ganzen Fülle präsenten Wortes (sich 
selbst, seinem Signifikat und dem anderen präsent, geradezu Bedingung für die Thematik der Präsenz 
im allgemeinen)...“ Grammatologie, str. 19 
 
35 F.de Saussure – Kurs obecné lingvistiky, Praha 1996, str. 51 
36 „Svazek sjednocující označující a označované je arbitrární.“ - Kurs obecné lingvistiky, str. 98 
37 F.de Saussure – Kurs obecné lingvistiky, Praha 1996, str. 95 
38 Morris, citováno v B.Palek – Sémiotika, Praha 1997, str. 316 
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určuje znak jako vztah akustického obrazu a pojmu –dle Derridy- substanciálně. 

Předešleme diferenci, v níž vystupují znaky abecedy vůči ne-fonetickým: na první 

pohled jsou písmena bezesporu znaky (v širokém slova smyslu), neboť označují hlásky 

– nebereme běžně v úvahu hlubší lingvistickou analýzu- , zatímco znaménka jak se 

zdá figurují jaksi v mezerách mezi slovy (či tyto mezery tvoří), člení a zároveň spojují 

text, mají spíše nějakou funkci, než že by ‚něco konkrétního‘ zastupovala. „Wenn das 

nicht-phonetische Moment die Geschichte und das Geistesleben als Selbstpräsenz 

im Atem bedroht, dann deshalb, weil sie die Substantialität, den anderen Namen für 

die Präsenz, die Ousia bedroht.(...) Die nicht-phonetische Schrift zerbricht den 

Namen. Sie beschreibt Relationen, nicht Benennungen. Der Name und das Wort, 

diese Einheiten des Atems und des Begriffs, verschwinden in der reinen Schrift.“ 39 

Nebudeme zde sledovat Derridovu argumentaci z hlediska kritiky metafyziky, je 

ovšem podnětná jako reflexe předpokladů zkoumání znaku (a vztahu písma-jazyka) 

v souvislosti, v níž Derrida odkazuje na Peirce:  

„...es gibt keinen Boden der Nicht-Bedeutung – verstehe man sie nun als 

Bedeutungslosigkeit oder als Eingebung einer gegenwärtigen Wahrheit, der als 

Grundlage dieser Verwurzelung unter dem Spiel und dem Werden der Zeichen 

verliefe. Semiotik hängt von keiner Logik mehr ab. Peirce zufolge ist die Logik nur eine 

Semiotik...“ 40 Slovy samotného Peirce v práci Grammatica Speculativa: „Domnívám 

se, že jsem prokázal, že logika je v obecném smyslu jen jiným jménem pro sémiotiku, 

kvazinutné či formální učení o znacích.“41 Z Peircova pojetí sémiotiky je patrné, proč 

jej Derrida chápe jako blízký své gramatologii: ‚kvazinutným‘ či ‚formálním‘ myslí 

Peirce „že pozorujeme rysy známých znaků a že od takového pozorování jsme 

procesem, který přes vlastní výhrady nazvu abstrakcí, vedeni k tvrzením, jaké musí být 

                                                 
39 Grammatologie, str. 47 
40 Grammatologie, str. 84 
41 Grammatica spekulativa, in: B.Palek – Sémiotika, str. 36 
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rysy všech znaků užívaných ‚vědeckým‘ intelektem (...) Co se týče zmíněného 

procesu abstrakce, je sám jistým druhem pozorování.“ Derrida cituje ze The Theory of 

Signs:  

„We think only in signs.(...) So it is only out of symbols that a new symbol can grow.“ 42 

V Gramatologii: „In Wirklichkeit ist die Spur der absolute Ursprung des Sinns im 

allgemeinen; was aber bedeudet, um es noch einmal zu betonen, dass es einen 

absoluten Ursprung des Sinns im allgemeinen nicht gibt. Die Spur ist die ∗Differenz, in 

welcher das Erscheinen und die Bedeutung ihren Anfang nehmen.“43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2                                         Dekonstrukce abecedy 

 

Místo na jazyk Derrida zaměřuje pohled na písmo. Pro Saussura jsou jazyk a písmo 

„dva odlišné znakové systémy, přičemž druhý existuje výlučně proto, aby 

reprezentoval první.“44 ; v gramatologii je písmo znakový systém, který nic ‚přirozeně‘, 

                                                 
42 Grammatologie, str. 84 
43 Grammatologie, str. 114 
44 Kurs obecné lingvistiky, str. 59 
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bezprostředně se systémem jazyka nespojuje. Jako jistou analogii lze uvést 

Saussurovu poznámku, v níž zpochybňuje přirozenost (mluvené) řeči Whitney: 

„...svého hlasového ústrojí jako nástroje jazyka užíváme jen náhodou, protože nám to 

vyhovuje. Lidé by si mohli stejně tak dobře zvolit gesto a místo obrazů akustických 

užívat obrazů vizuálních.“45 Můžeme si představit (známe) jiná ‚písma‘, k nimž by se 

‚jazyk‘ musel následně vztahovat jiným způsobem (více druhů takto ‚přirozených‘ 

reprezentací nelze připustit – jazyk je přirozený v absolutním smyslu). Na druhé straně 

je písmo, které užíváme, s celým jeho historickým vývojem, pro naši kulturu 

konstitutivní; lze dokonce tvrdit, že v jiném nežli fonologickém písmu (v Saussurově 

smyslu) by nebylo možné abstraktní myšlení, z něhož vychází jak metafyzické pojmy, 

tak jejich kritika. 

Ve stopách diference fonocetrismu a gramatologie je pak možné klást otázky jako 

„Kommt die metasprachliche Funktion der Sprache erst unter der Bedingung der 

Verschriftlichung voll zur Entfaltung ? (...) Wie verhält sich ein geschriebener Satz 

(Text) zu einem gesprochenen ? Wie schriftliche zu mündlicher Überlieferung ? Was 

wird durch schriftliche Repräsentation festgehalten, was geht verloren ? Was 

zeichnet die Schrift vor anderen Repräsentationssystemen der permanenten 

Fixierung von Informationen aus ? Wenn man davon ausgeht, dass die 

Repräsentation von Bedeutung mittels Schrift prinzipiell über den Laut resp. über die 

Lautrepräsentation vermittelt ist ?“46 Nositelem jakých informací je písmo, 

zpochybníme-li toto východisko ? Jak reprezentuje význam ? atd. 

Zejména některá znaménka jsou z hlediska reprezentace jazyka bezvýznamná – 

uvozovky, závorky, velká písmena etc., ovšem v rámci textu – kde se s písmeny 

setkáváme asi nejčastěji – hrají podstatnou roli. Pokud by se vynechaly, stal by se text 

obtížně čitelným, případně se i zcela změnil či ztratil smysl (problém byl s hranicemi 
                                                 
45 Kurs obecné lingvistiky, str. 46 
46 F. Coulmas – Zur Semiotik der Schrift:Einleitung, in: Zeitschrift für Semiotik, Wiesbaden 1980 



 60 

vět, jejich vnitřní strukturou /vsuvky, výčet etc./, určením otázky, výkřiku, vyjádření 

citace, popisu nějakého výrazu, vymezení převzatého pojmu, novotvaru atd.).   

Písmo je většinou chápáno z hlediska jazyka, prvky písma coby ‚znakového systému‘ 

jsou určovány stejným způsobem jako hlásky, fonémy, morfy a morfémy; anebo – 

méně často - ve své kvalitě vizuálních znaků: v dějinném vývoji od obrázkového 

písma až k písmenům složeným z elementárních geometrických jednotek (např. 

Bauhaus), nebo z estetického hlediska jako určitý – historický i současný - styl písma, 

nebo v (psychologické) analýze individuálního rukopisu. Znaménkům se však ani 

jeden z přístupů příliš nevěnuje. 

 

 Saussure pro zkoumání jazyka požaduje „prostředek reprezentace artikulovaných 

hlásek“, fonologické písmo, u nějž je třeba „usilovat o zastoupení každého prvku 

mluveného řetězu jedním znakem.“ 47.  

Jestliže však k (písemnému) znaku přistoupíme z hlediska Peirce, nemáme k dispozici 

(jako dispozici) žádný super- či apriorní systém (jazyk), který vždy garantuje význam 

(spojení označujícího a označovaného), v němž se význam bezprostředně dává. 

Znak je „something which stands to somebody for something in some respect or 

capacity.“ 48 – a každý element či aspekt tohoto tradického vztahu je třeba 

v každém znakovém systému nanovo určit.  V tomto náhledu nejsou písmena 

abecedy v písmu nijak privilegovaným systémem – V.Flusser např. poukazuje na 

souvislost písma s číslicemi, numerickým systémem, analyzuje uspořádání znaků 

(písmen, znamének, číslic, symbolů,...) na klávesnici: „Klávesy psacího stroje 

zachycují tři typy znaků. První typ, například  „  nebo ?  byl zatím záměrně opomenut. 

Jsou to symboly, která znamenají samo gesto psaní. Druhým typem jsou písmena a 

třetím číslice. V lidské paměti leží první typ znaků pravděpodobně neuspořádaně. V 
                                                 
47 Kurs obecné lingvistiky, str. 67 
48 citace Peirce z U.Eco – Zeichen, Frankfurt a.M.1977, str. 31 
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každém případě nejsme schopni nahlédnout, jak by tam byly skladovány znaky ... 

nebo * .“ 49 

V rámci textu jsou tyto znaky ovšem bezesporu uspořádány. Jsou přesně vymezeny 

v Pravidlech pravopisu, v rovině syntaxe: „Členící znaménka  oddělují od sebe části 

textu (zejména jednotlivé části výpovědi) nebo částo výpovědních celků. Na konci 

výpovědi též naznačují jejich intonační ztvárnění, a tím do jisté míry i jejich 

komunikační funkci nebo citové zabarvení. Uvnitř výpovědních celků se jimi 

zdůrazňuje především významová výstavba, v druhé řadě pak také výstavba 

zvuková. Členící znaménka mají funkci jednak rozdělovací (oddělují od sebe věty 

nebo větné členy), jednak vyčleňovací (vyznačují jejich hranice).“ 50 

U všech znamének máme přesně určená pravidla jejich správného – standartního – 

užívání, což ovšem k výkladu jejich znakové povahy nestačí. 

V klasifikaci znaků řadí Morris znaménka mezi ‚formátory‘- znaky, které zdánlivě 

nemají žádný signifikát, jsou užívány jako konektory a modifikují strukturu komplexních 

znaků. Z hlediska lingvistiky lze za ekvivalent znamének považovat spojovací výrazy, 

kde vyvstává stejný problém: „Znakovou povahu mají všechna slova, i když 

stanovení jejich znakových aspektů může být spjato s obtížemi (...) vymezení 

významu spojek, předložek ap. je obtížné: výrazu alterace je užito jako názvu pro 

vztah, který je rozštěpenou spojkou buď...anebo vyjadřován, přičemž víme, co z užití 

této spojky vyplývá a co musíme při jejím užití respektovat.“51   

Za objekt písmena, nebo sledu písmen odděleného mezerou či znaménkem bychom 

mohli považovat hlásku, foném, (vyslovené) slovo (podle interpretantu), objektem „“ 

nejsou ‚uvozovky‘ – toto označení a příslušné vymezení je, jak bylo řečeno, 

interpretantem.   

                                                 
49 V.Flusser – Lob der Oberflächlichkeit, Bollmann 1995, str.28, přel.K.Krtilová 
50 Pravidla českého pravopisu, Praha 1998, str. 58 
51 B.Palek – Základy obecné jazykovědy, Praha 1989, str. 123 
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Stanovme jako určitou hypotézu (spíše pomocnou konstrukci), že tak, jak lze písmena 

vztáhnout k mluvené řeči, ‚reprezentují‘ ne-abecední prvky písma text. Konektory, 

užívané v písemné podobě jazyka: tečka, čárka, středník atd. jsou popsány jako 

jedny z prvků umožňujících souvislost textu, jakožto jeho charakteristický rys. 

Pokusme se v příloze vyčtená vehikula uspořádat a část z nich popsat z hlediska 

určitých aspektů jejich funkce v textu.  

Rozhodně nelze zanedbávat spojení písma s jazykem, znaménka jako  

 ?    !    ?!   , v jistém ohledu i .    −   ...   a  ,  lze určit jako prozodická; poukazují na 

změnu v intonaci, která právě a pouze v této zvukové podobě dává větě-výpovědi 

jiný význam, např. věta Byla hezká má jiný význam v podobě Byla hezká ?, Byla 

hezká., Byla hezká !, Byla hezká ?! či Byla hezká...: čtenář si ‚představí‘ (tuto 

představu můžeme nazvat akustickým obrazem), jak věta zní vyslovená (ví, jakou 

intonaci označuje ? ! atd.) a interpretuje podle toho smysl, který do věty vkládá (příp. 

pomyslný) mluvčí; smysl je určen jistou řečovou situaci (větou Byla hezká...může např. 

mluvčí naznačovat, že se mu jistá žena líbila). Použití ? a ! v závorkách za slovem či 

větou Zúčastnilo se asi osm tisíc (!) lidí. jednak také poukazuje na změnu v intonaci – 

důraz na dané slovo/větu, jednak by mu v mluvené řeči odpovídala změna výrazu či 

výraznou gestikulaci (zvednutí obočí, vztyčení prstu, pokrčení rameny atd.) 

Tečky a čárky sice hlasitě čteme jako pokles intonace a odmlčení na konci věty 

v případě tečky, u čárky kratší odmlku, někdy změnu intonace, zvuková stránka se 

zde ale zdá být – vzhledem k otazníku a vykřičníku – spíše sekundární, sloužící 

k napodobení mluvené řeči při předčítání. Bez teček a následně velkého písmena 

na začátku následující věty a podobně čárek - zvláště v delších souvětích - by bylo 

pomalejší a ne vždy jednoznačné rozčlenění a vytvoření plynulého textu při čtení i 

psaní - jen prostřednictvím rozlišení slovesných tvarů a určitým seřazením slov. 

V běžném mluveném jazyce užíváme vět (či fragmentů vět) a souvětí, které je 
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‚doslova‘ obtížné přepsat, jako text ‚vypadají divně‘, někdy vůbec nedávají smysl; 

pokud se někdo vyjadřuje způsobem snáze zaznamenatelným písemně mluví jak 

kniha. Jedním z důvodů členění textu, k nimž patří též odstavce, ‚body‘, tabulky, 

nadpisy, v jistém ohledu též kurzíva, tučné či jinak odlišené písmo (použité ke 

zvýraznění např. citací) by mohlo být urychlení čtení, doslova ‚přehlednost‘ textu. 

Tato tendence je patrná z textů v časopisech, na plakátech, internetových 

stránkách: jestliže linearita (našeho) písma umožňuje řadit věty teoreticky v jediné 

nekonečné řádce, znaménka, nadpisy, odstavce atd. činí významnou grafickou 

podobu textu, dalo by říci, že člení věty již nikoliv jen lineárně-narativně/literárně, ale 

prostorově,....  

Za základní členící prvek můžeme považovat tečku, čárka je již složitějším znakem 

odkazujícím ( také v kombinaci s pomlčkou, dvoutečkou a středníkem) k celému 

systému syntaktického členění vět, snad jej dokonce zastupuje jako index (resp. 

rématické indexální legisignum). Podle čeho se řídíme při psaní čárek ? Nikoliv dle 

intonace příp. odmlk, které bychom dělali při čtení textu – v akustickém obraze. 

V předchozí větě jsem napsala před ‚které‘ čárku, protože jsem se naučila pravidlo, 

dle kterého „se oddělují věty podřazené od vět nadřazených (závislé od řídících)“ 52  

Ve větách nadřazených a podřazených, hlavních a vedlejších či vsunutých ovšem 

nemluvíme. (Ve větě-výpovědi Říkal ten, co mě pak zmátil. Bude v dané situaci 

pravděpodobně relevantní a hlavní co mě pak zmátil , marginální říkal.) Středník je 

kombinací . a , , obě znaménka jsou užita zároveň (což v lineárním textu znamená 

nad sebou) a spojují funkce tečky a čárky, rozlišují souřadně spojené jednotky, 

přičemž je neoddělují. 

-   a   ...  mohou co do své zvukové podoby na konci věty nebo ve větě „naznačující 

přerušovanou řeč“ plnit stejnou funkci: „zámlku“ nebo „citové vyznívání“ (Přičemž, 

                                                 
52 Pravidla českého pravopisu, str. 61 
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dle poznámky v pravidlech pravopisu, „Možnosti užití pomlčky v platnosti citové jsou 

velmi bohaté a nelze je schematicky vypočítat.“ 53). Vyslovují, resp. nevyslovují se 

stejně, nicméně ‚zámlku‘ chápe do jisté míry odlišně. Např. ve větě Bylo nebylo... a  

To jsem neřekla− bychom použitá znaménka asi nezaměnili, přikladem vyžadujícím 

rozlišující pravidlo použití toto ovšem tak úplně není -  Bylo nebylo...je ustálená fráze, 

Význam pomlčky v To jsem neřekla- je třeba určit z kontextu. Za relevantní lze rozdíl – 

a ... považovat v oblasti „citové platnosti“, která se stává mimořádně důležitou 

v téměř ‚přímé‘ písemné komunikaci prostřednictvím sms. V textu s větším odstupem 

adresanta a adresáta lze k vyjádření i nejsložitějších citových pohnutek použít 

literárních postupů, líčení, metafor, ale i třeba psychologických analýz, sms ale kvázi 

nahrazují přímou řeč, přitom jsou jsou omezeny v délce i možností okamžité 

odpovědi. To jsem neřekla. zakončené tečkou by mohlo vyznít jako asertivní 

odpověď, ukončení rozhovoru-sporu, To jsem neřekla − může vyjadřovat souhlas 

s návrhem adresanta, který má podobu To nechceš/nemyslíš/..., s implikovanou 

otázkou Nebo chceš/myslíš ?  (‚ano‘ jako ‚ne ne‘) To jsem neřekla... by ve stejné 

situaci mohlo partnera rozhovoru vybídnout k důkladnější reprodukci toho, co si myslí, 

že adresátka řekla atd. Posun ve významu je zde zasazen do kontextu individuální 

‚konverzace‘, v níž hrají velkou roli vzájemná očekávání ‚mluvčích‘, kteří jsou 

navzájem se svým způsobem vyjadřování více či méně obeznámeni. Sms texty by 

takto mohly být chápány jako přímá řeč zprostředkovaná určitou písemnou formou, 

v nichž výsledky abstrakce (zvukové podoby jazyka do písmen) přeměňuje jiný typ 

abstrakce v prostředky ‚textové zprávy‘. Součástí těchto prostředků by byla 

znaménka – v sms zprávách a mailech již nejen členící, „citovou platnost“ (kterou 

reprezentují pomlčka či tři tečky jako zastupující to, co nemůže/nemá být napsáno, 

zůstává ‚nedořečené‘) získávájí prakticky všechna znaménka: lze užít např. několika 
                                                 
53 Pravidla českého pravopisu, str. 73 
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vykřičníků k signalizaci citového pohnutí, nikoliv nutně výkřiku a nezávisle na intonaci 

– adresát si představuje citový stav pisatele, který zná z ‚kontextu‘, např. Pojedu do 

Poděbrad !!!!! (kde mám pohovor,...) ; jiným příkladem by bylo třeba samostatně 

odeslané ? či ??, které i bez zasazení do textu jako (technicky vzato úplná) zpráva 

zastupuje např. větu jako Cože ?, Jak jsi to myslel/a ?, Nechápu. Proč nepíšeš ? ap.  

V textech sms, chatech a e-mailu se etablovaly ‚citová znaménka‘ složená 

z klasických interpunkčních, tzv. Smiley:   : )  :-)   : (  :-(  (počítačový program Microsoft 

Word za sebou napsanou dvoutečku (příp. pomlčku) a závorku automaticky 

‚interpretuje‘ jako Smiley a mění na: ☺ � ); existuje množství různých variant 

podobných (ikonických) znaků, např.  ; ) . U těchto smějících se nebo mračících, 

‚smutných‘ obličejů nelze jasně určit význam: : ) může doplňovat výpověď o ...a z 

toho mám radost, zdůraznit větu jako Tak se těším!, fungovat jako pomlčka nebo tři 

tečky s pozitivním otevřeným koncem v pozitivním, radostném vyznění, např. u již 

zmíněného To jsem neřekla : ), signalizovat ironii, vtip Nic ti nenecháme 

 : ), vyjadřovat náladu Čekám na výsledky : ( , která v pozitivní poloze může 

zahrnovat pocity úlevy, radosti, zamilovanosti,... v negativní sklelost, strach, 

rozladění,.... Existují ovšem i zkratky, které využívají zvukovou podobu slov, která se 

nahrazuje jednotlivými písmeny nebo číslicemi:  např. CU – „see you“ , CUL8ER – „see 

you later“, THX nebo TNX – „Thanks“, i ve formálnějších e-mailech se užívá MFG – „Mit 

freundlichen Grüßen“, v angličtině zkratky U pro You, 4 místo for, know se zkracuje na 

no apod. Foneticko-symbolickou obdobou Smiley je *g* nebo *gg*, jako zkratka pro 

anglické „grin“ nebo německé „grins“. 

Zbývá poslední kategorie znaků, která má s mluveným jazykem velmi volnou vazbu, 

pakliže vůbec nějakou. Tím obtížnější je ovšem pro tato znaky najít vztahy 

reprezentace. V případech, kdy uvozuje přímou řeč, citát nebo výčet funguje 

podobně jako čárka – ve vztahu k syntaktickým pravidlům, které určují přímou řeč, 
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citát, výčet. Složitější je určit význam, který má dvojtečka jako uvození „části textu, 

která svým obsahem s předcházející částí projevu těsně souvisí, z ní vyplývá, blíže ji 

rozvádí, doplňuje atp.“54 Vyžaduje si některá věta-výpověď užití tohoto znaménka, 

nebo dvojtečka určuje význam věty-výpovědi ? Jedná se o podobnou situaci jako u 

příkladů věty zakončené tečkou, vykřičníkem nebo pomlčkou, dvojtečka má ale spíš 

‚logickou‘ nežli ‚citovou‘ funkci, není podstatná intence připisovaná mluvčímu, ale 

posun ve vztahu jednotlivých členů věty, menších smysluplných částí a na 

pragmatické rovině výběr dvojtečky místo jiného spojení vět v rámci logiky 

argumentace. Např. by bylo možné předchozí větu zformulovat pomocí dvojtečky: 

Jedná se o podobnou situaci jako u příkladů věty zakončené tečkou (...). Pak by 

ovšem musela následovat charakteristika těchto příkladů, či jejich zopakování, 

navázání odlišností dvojtečky by bylo vnímáno jako nelogické, nesprávně navazující. 

Tímto se však dostáváme již zcela na rovinu samotného textu, významu, který 

neumíme odlišit od žádného označujícího – sledujeme logiku výpovědi, nikoliv logiku 

znaku, ‚význam‘ nevstupuje ani do diadického ani triadického vztahu, zkoumáme 

jeho ‚logičnost‘ nebo ‚nelogičnost‘, pravdivost, smysluplnost etc.. Zřetelnější je tato 

situace u znaků jako „“ : Ponechme stranou užití uvozovek k označení přímé řeči 

nebo citace, významné z hlediska syntaxe a zaměřme se na uvozovky (,‘), které jsou 

v tomto textu odlišeny od jiných uvozovek „ “, uvozujících citace, a od náhrady 

uvozovek, kurzívy užívané k vyznačení příkladů vět zmíněných (tučně vytištěny jsou 

určitým způsobem - zde explicitně neuvedeným - definované pojmy). Co kdyby bylo 

‚zmíněných‘ napsáno v uvozovkách ? Znamenaly by uvozovky, že toto slovo zde 

zmiňuji jako určitý pojem náležící jako takový (bez uvozovek) do jiného kontextu – 

jako např. ‚význam‘ o několik řádek výše (který v daném případě není významem 

v rámci znaku) – neznamená přibližně toto pojem ‚zmínění‘- mention ? Zmiňuji pojem 

                                                 
54 Pravidla českého pravopisu, str. 111 



 67 

‚zmínění‘, nebo co znamená zmínění ? Co zastupují uvozovky ? Pokud dám do 

uvozovek slovo/část věty, kterou jsem uvedené slovo vyložila i se od něj 

distancovala, je třeba vyložir/se distancovat od tohoto výkladu etc. Takové – 

záměrné či nezáměrné – konfuze lze vytvořit snadno i pomocí závorek, vícero 

pomlček aj. 

Užívání dvou druhů uvozovek, kurzívy a tučné písmo v tomto textu samo o sobě 

vytváří svébytný (a nedokonalý) systém, který lze nahlížet i jako sestávající z nejméně 

čtyř různých textů či rovin textu. 

 Takovému pojetí by napovídaly řekněme předběžně znaky, které má člověk 

dispozici v textech psaných s pomocí počítačových programů: poznámky pod 

čarou, které se objevují ‚nad‘ textem, hypertextové odkazy, zvýraznění úprav 

(barevné, podtržením), strukturace do úrovní ‚nadpisů‘ atd.  

Ze zažitého pohledu na jazyk-písmo a hluboce zakořeněné metafyziky přítomnosti je 

fungování takových textů do značné míry neprůhledné; možná dnes myšlení za 

písmem pokulhává...  

 

 

                                                          Závěr 

 

Jestliže opustíme pojetí fonologického písma jako notaci mluvené řeči, soubor 

písmen složených do slov, zastupujících každý prvek mluveného řetězu jedním 

znakem, můžeme prvky textu, které nepatří do abecedy, pojmout jako znaky. Jejich 

charakteristika ovšem nemá oporu v systému jazyka, v němž je pevně ukotvena 

diference označovaného a označujícího a nevyvstává problém nekonečného 

procesu tvorby znaku. V souvislosti se zkoumanými znaménky bylo užíváno termínu 

text ve smyslu, který by mohl připomínat užívání ‚jazyka‘ v kritizovaném 
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‚transendentálním‘ pojetí F.de Saussura. Text jako nadřazený systém, který vposledku 

určuje, ‚kodifikuje‘ význam všech užívaných znaků. Text, který by na tomto místě měl 

přeškrtnut či odlišen pravopisně (jako Derridova differance i Heideggerovo Seyn), 

ovšem není v žádném z analyzovaných znaků přítomen, nezakládá jejich finální 

význam, ale naopak otevřenost pro jakéhokoliv jiné, vzájemně se 

prostupující,...systémy znaku/ů. Analýza sleduje semiosi: ? a ! určitým způsobem 

zastupují změnu intonace v promluvě, která výpovědi dává určitou povahu 

vyžadující reakci druhého nebo pro mluvčího mění fakta, která jsou ve výpovědi 

obsažena ze stavu skutečnost na možnost atd.  Na jakési první rovině znaku lze ! a ? 

porovnat s tečkou, pomlčkou, ☺ - co jak vůči čemu zastupují ony, jak stejné 

vehikulum může fungovat v různých znacích atd. 

Lze na závěr ještě učinit jedno důležité rozlišení, totiž syntagmatického a 

paradigmatického přístupu: jednak všechny uvedené znaky fungují jako určitá 

norma - tak, jak jsou zapsána v pravidlech pravopisu, určena typografickými 

konvencemi, technicky programem v počítači či mobilním telefonu - , z nichž si 

‚vybíráme‘. Na druhé straně poukazuje používání nových i starších znamének 

v elektronických textech, že v žádném vztahu reprezentace nejde o znaky pevně 

stanovené a že posuny uvnitř ‚média‘ textu rozho dně nezasahují jen jeho 

‚materiální‘ rovinu, na níž je při zkoumání médií kladen jednostranný důraz. 

Tradiční teoretické přístupy k písmu z hlediska filosofie mediality: zabývají se dílčími 

aspekty písma na základě metafyzických předpokladů. 

Písmo v elektronické kultuře: proměny písma v nových technologiích a každodenní 

praxi. 

Východiska filosofie mediality: nástin základního rozlišení vnitřního a vnějšího aspektu 

na základě dvou linií tématizace písma (ve spojení s jazykem a jako kulturní technika) 
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Kromě starších autorů, které lze považovat za předchůdce filosofie mediality jako je – 

z pozice kritiky metafyziky - J.Derrida a M.Heidegger a – jako autoři, kteří směřovali k 

založení svébytné disciplíny55 - V. Flusser (komunikologie) a R.Barthes (sémilogie) se 

tato práce orientuje na texty částečně ještě nevydané (J. Bystřický), částečně na 

obsah přednášek: S.Hubíka v rámci programu EKS FHS (Znaková tvorba skutečnosti 

2003/2004) a příspěvek C.Hubiga ke kolloquiu ve Stuttgartu (Wie ist 

Medienphilosophie möglich ? , IZKT, 2003). Východiskem i výsledkem tedy mohou být 

spíše než ucelené teorie správně položené, relevantní otázky a modely, které jsou 

nosné pro nedostatečně teoreticky pokrytou problematiku. 
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  - 

  ... 

  : 

  „“ 

  ‚‘ 

  ( ) 

  / /  

 kurzíva, tučné písmo, podtržení , barevné písmo, různé typy písma, 

 Velká písmena 

poznámky pod čarou 

 odstavce 

různé typy vyčtení v bodech 1.   I   a)   (a)  –   ∗   •, tabulky (vědecké texty, oficiální 

dokumenty) 

hypertextové odkazy, zvýraznění úprav, strukturace do úrovní – nadpisy, zkratky 

užívající jednotlivá velká písmena, číslice, CU – „see you“ , CUL8ER – „see you later“, 

‚Smiley‘ : ) ☺ � ;-) : ) )   (elektronické texty, sms) 
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4  

                                         Proměny kulturní techniky písma 

 

4.1 

 

Pakliže však rozšíříme centrické (fono-centrické) pojetí písemného znaku, jak jeho 

logický systém (technika), tak jeho povaha grafického znaku - jistého typu obrazu – 

otevírá možnost analýzy např. ne-fonetických znamének, členění textu (slova-linky 

v hypertextu, nové znaky ne-fonetické povahy v sms, chatu, e-mailové 

korespondenci), v rovině písemné logiky se potom klade otázka budoucnosti písma-

textu: ve stávající dějinné epoše se písmo stalo dominantním kulturním kódem 

(„kultura knihy/textu“) – kódem pro relevantní informace, kódem, který je schopen a 

kompetentní přeměnit data v informace, předávat a zhodnotit je. (Ještě) jsou na 

něm závislé tak významné sociální systémy jako právo, věda, vzdělání, administrativa 

nebo kultura (v užším smyslu státní instituce) a ačkoliv již máme jiné a svým způsobem 

dokonalejší prostředky kódování a kodifikace informací i komunikace, jsou bez písma 

(zatím) nemyslitelné i masové sdělovací prostředky.  Paralelně k diferenciaci 

literárního textu (z jednodimenzionální lineární, výpravné podoby) se mění parametry 

písma jako znaku. 56 Text se mění kulturně-technicky. Text v digitální podobě 

umožňuje okamžitě vyhledat slova, slovní spojení, přeměnit je v hyperlinky, 

vyznačovat změny, rozdělit text různými druhy poznámek, rovin, odkazů, tabulek 

                                                 
56 jak popisuje JB pro estetické: „...Citlivost člověka na nové rozhraní formátů je důsledkem vnitřní 
diferenciace referencí a jejich porozumění, a až teprve poté vede k pochopení reprezentace.“ .: 
Normy, zprostředkování a estetický význam, Sofis Praha 2003, str.25  
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apod. – text již není dvoudimenzionální; (části) textu lze okamžitě přenášet 

z textového editoru na osobním počítači do jiných formátů, na internetu, na jiné 

servery, na mobilní telefon apod. – mizí obrysy knihy a s nimi i tvar, které vštěpují 

písemnému vyjádření: formu knihy, dopisu, pamfletu nebo úřední zprávy přebírá 

elektronický formát. Ovšem právě ne jen formát – jsou např. vyvíjeny programy pro 

zjednodušení obchodních jednání, „e-negotiation“, pro jakousi obsahovou 

digitalizaci rozhovoru/korespondence. Módní značky, názvy parfémů či reklamní 

slogany zase nemají daleko ke slovu-znaku-představě charakteristickém pro 

východní kultury, např. v japonské zen-buddhistické tradici (v západní podobě jsou 

ovšem spíš spojené se simulací).  

Ještě „hlouběji“ v „logice“ písma je aspekt psaní, jak probíhá v tomto textu. Z tohoto 

hlediska nejsou ani tak zajímavé textyhypertexty/protokoly/..., které experimentují 

s různými formáty, estetikou písma jako obrazu a logikou programovacích jazyků, ani 

literární experimenty, ale možnosti, které otevírá filosofický text, filosofických metafor 

(jako spojení s obrazem), dekonstrukce. Metafor nikoliv z hlediska literárního, 

vědeckého nebo běžného jazyka (Lakoff, Blumenberg), ale metafor 

nevyslovitelného, neredukovatelného popisem, výkladem, vysvětlením. 

 

 

 

„Východiskem je především skutečnost, že myšlení vděčí mediaci za to, aby vůbec 

bylo možné myslet a operovat s datovými obsahy:  jak myšlení samotného na straně 

jedné, tak i obsahů,  předmětů, jež jsou výsledkem myšleného na druhé straně.  

To znamená, že rozlišujeme myšlení a myšlené s tím, aby postupně vycházelo na 

povrch ujištění o relevantní roli především myšleného, řekněme toho, co lze myslet, 

jak lze něco myslet, v čem to lze myslet: máme na mysli především formy, jimiž 
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obsahy myšleného získávají tvar, aniž by byly pouze a jenom v područí sebe-

artikulace myšlení. Chceme-li se věnovat filosofii mediality, musíme vzít v potaz 

skutečnost, která naznačuje dvojí pohyb uvnitř myšlení.  

Myslet obsahy a myslet sebe i skrze tyto obsahy lze především tehdy, jedná-li se o 

duální podobu myšlení, nikoliv pouze o jakousi sebestřednou, dominantní pozici 

myšlení samého. 

To znamená, že budeme sledovat dvě dráhy pohybu myšlení:  

linii vnitřní – pohyb myšlení v sobě samém, tedy jeho linií sebe-artikulace a linii 

vnější:pohyb myšlení přes obsahy, linie myšleného.“ 

 

 

Derridovi jde o to, jak je zprostředkováno myšlení – diference jako zdroj toho, že 

vůbec můžeme něco myslet /hlouběji než kategorie smyslového-inteligibilnního atd., 

to jsou také jen diference/ - formou písma, které je určitou podobou jazyka ve smyslu 

lingv.turn cit Tewes písmo jako skutečná podoba jazyka T 22, cit Schrift-Sprache  „Die 

Exteriorität des Signifikanten ist die Exteriorität der Schrift im allgemeinen. Wir werden 

zu zeigen versuchen, daß es kein sprachliches Zeichen gibt, das der Schrift 

vorherginge. Ohne diese diese Exteriorität bricht selbst die Idee des Zeichens 

zusammen. Da ihr Zusammenbruch den unserer ganzen Welt und unserer ganzen 

Sprache bedeutete ...wäre es geradezu lächerlich, aus ihrer Zugehörigkeit zu einer 

Epoche zu schließen, man müsse zu etwas anderem übergehen“ und sich des 

Zeichens, sowohl dieses Ausdrucks als auch dieses Begriffs entledigen.“ 30  

-  

v tématizaci písma rýsuje zlom logocentrického  
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Na druhé straně práce k teorii médií či sémiotice zkoumají písmo jako specifický kód, 

který právě již nemá totální nárok/horizont (myslet lze i v obrazech/obrazy, různých 

číselných systémech, v rituálech, jazykově nejsou uchopitelné prostorové a časové 

koordináty apod.) a jako znakový systém, který funguje i jinak než „fonocentricky“, 

jako (jazyková) reprezentace – jiný objekt a dispozice se váže k representamen 

abecedy, nefonetických znaků, pojmů, gramatických jednotek, slov, textu atd.  

 

 

                                                      Závěr 

 

Tradiční teoretické přístupy k písmu z hlediska filosofie mediality: zabývají se dílčími 

aspekty písma na základě metafyzických předpokladů 

 

Písmo v elektronické kultuře: proměny písma v nových technologiích a každodenní 

praxi 

 

Východiska filosofie mediality: nástin základního rozlišení vnitřního a vnějšího 

aspektu na základě dvou linií tématizace písma (ve spojení s jazykem a jako 

kulturní technika) 

 

Derridova kritika logocentrické metafyziky: logocentrismus vede jednak k oddělení 

vnějšku v podobě techniky jako Gestell nebo – z „vnitřního“ hlediska – gramatologie 

ukazuje metafyziku jako určitou matrici signifikantu/signifikátu, která na nejobecnější 

rovině vytváří „vnější“ prostřednictvím oddělení „vnitřního“ (pohyb diferance).    
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Mediální princip gramatologie: vnějšek je uvnitř – diference, diferance, trace 

instituée, Ur-Schrift, Ur-Spur 

 

- nejde o písmo, ale metafyz. – písmo = Urschrift, bewegung der differance,Spur... 

Jak mediuje písmo, proč písmo exkluzivní postavení – D písmo ne jedno z médií,.. – 

písmo = jazyk = metaf.myšlení – dějiny,... 
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Nefonetické znaky v písmu 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.     Fonocetrismus, gramatologie a sémiotika 

 

Pohled, z něhož mají být ne-fonetické znaky písma zkoumány, vychází 

z podnětů Gramatologie J.Derridy jeho odkazu na F.de Saussura a 

Ch.S.Peirce, jehož koncepce znaku bude podkladem sémiotické analýzy. 

J.Derrida písmo v tradici kritiky metafyziky; navrhuje ‚gramatologií‘ vědu 

(způsob myšlení, chápání znaku a významu,...), která by zkoumala 

(dekonstruovala) předpoklady základních kategorií, v nichž myslíme ‚svět‘: 
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smyslového a inteligibilního, signifikátu a signifikantu,... Z logiky gramatologie 

ovšem musíme celou tuto definici opět jakoby dát do uvozovek – ‚základní 

kategorie‘ či ‚myšlení‘ nejsou vymezeny pomocí transcendentálního 

signifikátu, díky němuž by získaly dále nezpochybnitelný, absolutní význam, 

nýbrž  jsou samy chápány jako určitá diference, vymezování významu vůči 

něčemu jinému. Diference, či přesněji ‚diferencování‘, ‚fungování‘, 

‚probíhání‘ diference lze sledovat jen jako pohyb stopy, zlomů, spárů (brisure) 

v běžném zacházení s pojmy, v myšlení, interpretaci, interpretaci interpretace. 

„Es geht hier nicht um eine bereits konstituierte Differenz, sondern, vor aller 

inhaltlichen Bestimmung, um eine reine Bewegung, welche die Differenz 

hervorbringt. Die (reine) Spur ist die ∗Differenz.(...) Diese ∗Differenz ist also so 

wenig sensibel wie intelligibel und erlaubt die Verknüpfung der Zeichen 

untereinander im Innern einer nämlich abstrakten Ordnung – eines lautlichen 

oder graphischen Textes zum Beispiel-, oder zwischen zwei 

Ausdrucksordnungen. Sie ermöglicht die Artikulation des gesprochenen 

Wortes und der Schrift – im geläufigen Sinn-, wie sie auch den 

metaphysischen Gegensatz zwischen Sensiblem und Intelligiblem und, 

darüber hinaus, zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat, zwischen 

Ausdruck und Inhalt, fundiert. Wäre die Sprache nicht schon in diesem Sinne 

Schrift, dann wäre auch keine abgeleitete ‚Notation‘ möglich, und das 

klassische Problem des Verhältnisses zwischen gesprochenem Wort und Schrift 

könnte sich nicht aufdrängen.“57 

                                                 
57  J.Derrida – Grammatologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974, str.110 
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Derrida vymezuje svůj přístup k písmu vůči F.de Saussurovi, jeho 

fonologickému pojetí - metafyzice přítomnosti 58. „Kromě toho jsou znaky 

jazyka takříkajíc hmatatelné a písmo je může fixovat v konvenčních obrazech, 

zatímco akty mluvy by ve všech detailech bylo nemožné vyfotografovat (...) 

...v jazyce je pouze akustický obraz a ten lze přeložit stálým vizuálním obrazem 

(...) ...žádný akustický obraz není nic jiného než úhrn omezeného počtu prvků 

čili fonémů, které lze zase evokovat odpovídajícím počtem znaků v písmu.“ 59 

Saussure zdůrazňuje arbitrárnost znaků 60 a kritizuje hledisko, z něhož „spojení 

sjednocující jméno s věcí je zcela jednoduchá operace“ 61, ale nezabývá se 

probíhající sémiosí („proces, v nemž něco funguje jako znak“62) - určuje znak 

jako vztah akustického obrazu a pojmu –dle Derridy- substanciálně. 

Předešleme diferenci, v níž vystupují znaky abecedy vůči ne-fonetickým: na 

první pohled jsou písmena bezesporu znaky (v širokém slova smyslu), neboť 

označují hlásky – nebereme běžně v úvahu hlubší lingvistickou analýzu- , 

zatímco znaménka jak se zdá figurují jaksi v mezerách mezi slovy (či tyto 

mezery tvoří), člení a zároveň spojují text, mají spíše nějakou funkci, než že by 

‚něco konkrétního‘ zastupovala. „Wenn das nicht-phonetische Moment die 

Geschichte und das Geistesleben als Selbstpräsenz im Atem bedroht, dann 

deshalb, weil sie die Substantialität, den anderen Namen für die Präsenz, die 

Ousia bedroht.(...) Die nicht-phonetische Schrift zerbricht den Namen. Sie 

                                                 
58 písmo je „...die Übersetzung eines erfüllten und in seiner ganzen Fülle präsenten Wortes (sich 
selbst, seinem Signifikat und dem anderen präsent, geradezu Bedingung für die Thematik der Präsenz 
im allgemeinen)...“ Grammatologie, str. 19 
 
59 F.de Saussure – Kurs obecné lingvistiky, Praha 1996, str. 51 
60 „Svazek sjednocující označující a označované je arbitrární.“ - Kurs obecné lingvistiky, str. 98 
61 F.de Saussure – Kurs obecné lingvistiky, Praha 1996, str. 95 
62 Morris, citováno v B.Palek – Sémiotika, Praha 1997, str. 316 
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beschreibt Relationen, nicht Benennungen. Der Name und das Wort, diese 

Einheiten des Atems und des Begriffs, verschwinden in der reinen Schrift.“ 63 

Nebudeme zde sledovat Derridovu argumentaci z hlediska kritiky metafyziky, 

je ovšem podnětná jako reflexe předpokladů zkoumání znaku (a vztahu 

písma-jazyka) v souvislosti, v níž Derrida odkazuje na Peirce:  

„...es gibt keinen Boden der Nicht-Bedeutung – verstehe man sie nun als 

Bedeutungslosigkeit oder als Eingebung einer gegenwärtigen Wahrheit, der 

als Grundlage dieser Verwurzelung unter dem Spiel und dem Werden der 

Zeichen verliefe. Semiotik hängt von keiner Logik mehr ab. Peirce zufolge ist 

die Logik nur eine Semiotik...“ 64 Slovy samotného Peirce v práci Grammatica 

Speculativa: „Domnívám se, že jsem prokázal, že logika je v obecném smyslu 

jen jiným jménem pro sémiotiku, kvazinutné či formální učení o znacích.“65 

Z Peircova pojetí sémiotiky je patrné, proč jej Derrida chápe jako blízký své 

gramatologii: ‚kvazinutným‘ či ‚formálním‘ myslí Peirce „že pozorujeme rysy 

známých znaků a že od takového pozorování jsme procesem, který přes 

vlastní výhrady nazvu abstrakcí, vedeni k tvrzením, jaké musí být rysy všech 

znaků užívaných ‚vědeckým‘ intelektem (...) Co se týče zmíněného procesu 

abstrakce, je sám jistým druhem pozorování.“ Derrida cituje ze The Theory of 

Signs:  

„We think only in signs.(...) So it is only out of symbols that a new symbol can 

grow.“ 66 V Gramatologii: „In Wirklichkeit ist die Spur der absolute Ursprung des 

Sinns im allgemeinen; was aber bedeudet, um es noch einmal zu betonen, 

                                                 
63 Grammatologie, str. 47 
64 Grammatologie, str. 84 
65 Grammatica spekulativa, in: B.Palek – Sémiotika, str. 36 
66 Grammatologie, str. 84 
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dass es einen absoluten Ursprung des Sinns im allgemeinen nicht gibt. Die Spur 

ist die ∗Differenz, in welcher das Erscheinen und die Bedeutung ihren Anfang 

nehmen.“67  

 

 

II.              Písmo jako znakový systém 

 

Místo na jazyk Derrida zaměřuje pohled na písmo. Pro Saussura jsou jazyk a 

písmo „dva odlišné znakové systémy, přičemž druhý existuje výlučně proto, 

aby reprezentoval první.“68 ; v gramatologii je písmo znakový systém, který nic 

‚přirozeně‘, bezprostředně se systémem jazyka nespojuje. Jako jistou analogii 

lze uvést Saussurovu poznámku, v níž zpochybňuje přirozenost (mluvené) řeči 

Whitney: „...svého hlasového ústrojí jako nástroje jazyka užíváme jen náhodou, 

protože nám to vyhovuje. Lidé by si mohli stejně tak dobře zvolit gesto a místo 

obrazů akustických užívat obrazů vizuálních.“69 Můžeme si představit (známe) 

jiná ‚písma‘, k nimž by se ‚jazyk‘ musel následně vztahovat jiným způsobem 

(více druhů takto ‚přirozených‘ reprezentací nelze připustit – jazyk je přirozený 

v absolutním smyslu). Na druhé straně je písmo, které užíváme, s celým jeho 

historickým vývojem, pro naši kulturu konstitutivní; lze dokonce tvrdit, že 

v jiném nežli fonologickém písmu (v Saussurově smyslu) by nebylo možné 

abstraktní myšlení, z něhož vychází jak metafyzické pojmy, tak jejich kritika. 

                                                 
67 Grammatologie, str. 114 
68 Kurs obecné lingvistiky, str. 59 
69 Kurs obecné lingvistiky, str. 46 
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Ve stopách diference fonocetrismu a gramatologie je pak možné klást otázky 

jako „Kommt die metasprachliche Funktion der Sprache erst unter der 

Bedingung der Verschriftlichung voll zur Entfaltung ? (...) Wie verhält sich ein 

geschriebener Satz (Text) zu einem gesprochenen ? Wie schriftliche zu 

mündlicher Überlieferung ? Was wird durch schriftliche Repräsentation 

festgehalten, was geht verloren ? Was zeichnet die Schrift vor anderen 

Repräsentationssystemen der permanenten Fixierung von Informationen aus ? 

Wenn man davon ausgeht, dass die Repräsentation von Bedeutung mittels 

Schrift prinzipiell über den Laut resp. über die Lautrepräsentation vermittelt ist 

?“70 Nositelem jakých informací je písmo, zpochybníme-li toto východisko ? 

Jak reprezentuje význam ? atd. 

Zejména některá znaménka jsou z hlediska reprezentace jazyka 

bezvýznamná – uvozovky, závorky, velká písmena etc., ovšem v rámci textu – 

kde se s písmeny setkáváme asi nejčastěji – hrají podstatnou roli. Pokud by se 

vynechaly, stal by se text obtížně čitelným, případně se i zcela změnil či ztratil 

smysl (problém byl s hranicemi vět, jejich vnitřní strukturou /vsuvky, výčet etc./, 

určením otázky, výkřiku, vyjádření citace, popisu nějakého výrazu, vymezení 

převzatého pojmu, novotvaru atd.).   

Písmo je většinou chápáno z hlediska jazyka, prvky písma coby ‚znakového 

systému‘ jsou určovány stejným způsobem jako hlásky, fonémy, morfy a 

morfémy; anebo – méně často - ve své kvalitě vizuálních znaků: v dějinném 

vývoji od obrázkového písma až k písmenům složeným z elementárních 

geometrických jednotek (např. Bauhaus), nebo z estetického hlediska jako 

                                                 
70 F. Coulmas – Zur Semiotik der Schrift:Einleitung, in: Zeitschrift für Semiotik, Wiesbaden 1980 
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určitý – historický i současný - styl písma, nebo v (psychologické) analýze 

individuálního rukopisu. Znaménkům se však ani jeden z přístupů příliš 

nevěnuje. 

 

 

III.               Znak: Interpretans, vehikulum, objekt 

 

 Saussure pro zkoumání jazyka požaduje „prostředek reprezentace 

artikulovaných hlásek“, fonologické písmo, u nějž je třeba „usilovat o 

zastoupení každého prvku mluveného řetězu jedním znakem.“ 71.  

Jestliže však k (písemnému) znaku přistoupíme z hlediska Peirce, nemáme 

k dispozici (jako dispozici) žádný super- či apriorní systém (jazyk), který vždy 

garantuje význam (spojení označujícího a označovaného), v němž se význam 

bezprostředně dává. Znak je „something which stands to somebody for 

something in some respect or capacity.“ 72 – a každý element či aspekt 

tohoto tradického vztahu je třeba v každém znakovém systému nanovo určit.  

V tomto náhledu nejsou písmena abecedy v písmu nijak privilegovaným 

systémem – V.Flusser např. poukazuje na souvislost písma s číslicemi, 

numerickým systémem, analyzuje uspořádání znaků (písmen, znamének, 

číslic, symbolů,...) na klávesnici: „Klávesy psacího stroje zachycují tři typy 

znaků. První typ, například  „  nebo ?  byl zatím záměrně opomenut. Jsou to 

symboly, která znamenají samo gesto psaní. Druhým typem jsou písmena a 

třetím číslice. V lidské paměti leží první typ znaků pravděpodobně 
                                                 
71 Kurs obecné lingvistiky, str. 67 
72 citace Peirce z U.Eco – Zeichen, Frankfurt a.M.1977, str. 31 



 85 

neuspořádaně. V každém případě nejsme schopni nahlédnout, jak by tam 

byly skladovány znaky ... nebo * .“ 73 

V rámci textu jsou tyto znaky ovšem bezesporu uspořádány. Jsou přesně 

vymezeny v Pravidlech pravopisu, v rovině syntaxe: „Členící znaménka  

oddělují od sebe části textu (zejména jednotlivé části výpovědi) nebo částo 

výpovědních celků. Na konci výpovědi též naznačují jejich intonační 

ztvárnění, a tím do jisté míry i jejich komunikační funkci nebo citové zabarvení. 

Uvnitř výpovědních celků se jimi zdůrazňuje především významová výstavba, 

v druhé řadě pak také výstavba zvuková. Členící znaménka mají funkci 

jednak rozdělovací (oddělují od sebe věty nebo větné členy), jednak 

vyčleňovací (vyznačují jejich hranice).“ 74 

U všech znamének máme přesně určená pravidla jejich správného – 

standartního – užívání, což ovšem k výkladu jejich znakové povahy nestačí. 

V klasifikaci znaků řadí Morris znaménka mezi ‚formátory‘- znaky, které 

zdánlivě nemají žádný signifikát, jsou užívány jako konektory a modifikují 

strukturu komplexních znaků. Z hlediska lingvistiky lze za ekvivalent znamének 

považovat spojovací výrazy, kde vyvstává stejný problém: „Znakovou povahu 

mají všechna slova, i když stanovení jejich znakových aspektů může být spjato 

s obtížemi (...) vymezení významu spojek, předložek ap. je obtížné: výrazu 

alterace je užito jako názvu pro vztah, který je rozštěpenou spojkou 

buď...anebo vyjadřován, přičemž víme, co z užití této spojky vyplývá a co 

musíme při jejím užití respektovat.“75   

                                                 
73 V.Flusser – Lob der Oberflächlichkeit, Bollmann 1995, str.28, přel.K.Krtilová 
74 Pravidla českého pravopisu, Praha 1998, str. 58 
75 B.Palek – Základy obecné jazykovědy, Praha 1989, str. 123 
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Za objekt písmena, nebo sledu písmen odděleného mezerou či znaménkem 

bychom mohli považovat hlásku, foném, (vyslovené) slovo (podle 

interpretantu), objektem „“ nejsou ‚uvozovky‘ – toto označení a příslušné 

vymezení je, jak bylo řečeno, interpretantem.   

Stanovme jako určitou hypotézu (spíše pomocnou konstrukci), že tak, jak lze 

písmena vztáhnout k mluvené řeči, ‚reprezentují‘ ne-abecední prvky písma 

text. Konektory, užívané v písemné podobě jazyka: tečka, čárka, středník atd. 

jsou popsány jako jedny z prvků umožňujících souvislost textu, jakožto jeho 

charakteristický rys. 

 

IV.                  Malá sémiotika znamének 

 

Otazník, vykřičník 

Pokusme se v příloze vyčtená vehikula uspořádat a část z nich popsat 

z hlediska určitých aspektů jejich funkce v textu.  

Rozhodně nelze zanedbávat spojení písma s jazykem, znaménka jako  

 ?    !    ?!   , v jistém ohledu i .    −   ...   a  ,  lze určit jako prozodická; poukazují 

na změnu v intonaci, která právě a pouze v této zvukové podobě dává větě-

výpovědi jiný význam, např. věta Byla hezká má jiný význam v podobě Byla 

hezká ?, Byla hezká., Byla hezká !, Byla hezká ?! či Byla hezká...: čtenář si 

‚představí‘ (tuto představu můžeme nazvat akustickým obrazem), jak věta zní 

vyslovená (ví, jakou intonaci označuje ? ! atd.) a interpretuje podle toho 

smysl, který do věty vkládá (příp. pomyslný) mluvčí; smysl je určen jistou 

řečovou situaci (větou Byla hezká...může např. mluvčí naznačovat, že se mu 
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jistá žena líbila). Použití ? a ! v závorkách za slovem či větou Zúčastnilo se asi 

osm tisíc (!) lidí. jednak také poukazuje na změnu v intonaci – důraz na dané 

slovo/větu, jednak by mu v mluvené řeči odpovídala změna výrazu či 

výraznou gestikulaci (zvednutí obočí, vztyčení prstu, pokrčení rameny atd.) 

Tečka, čárka 

Tečky a čárky sice hlasitě čteme jako pokles intonace a odmlčení na konci 

věty v případě tečky, u čárky kratší odmlku, někdy změnu intonace, zvuková 

stránka se zde ale zdá být – vzhledem k otazníku a vykřičníku – spíše 

sekundární, sloužící k napodobení mluvené řeči při předčítání. Bez teček a 

následně velkého písmena na začátku následující věty a podobně čárek - 

zvláště v delších souvětích - by bylo pomalejší a ne vždy jednoznačné 

rozčlenění a vytvoření plynulého textu při čtení i psaní - jen prostřednictvím 

rozlišení slovesných tvarů a určitým seřazením slov. V běžném mluveném 

jazyce užíváme vět (či fragmentů vět) a souvětí, které je ‚doslova‘ obtížné 

přepsat, jako text ‚vypadají divně‘, někdy vůbec nedávají smysl; pokud se 

někdo vyjadřuje způsobem snáze zaznamenatelným písemně mluví jak kniha. 

Jedním z důvodů členění textu, k nimž patří též odstavce, ‚body‘, tabulky, 

nadpisy, v jistém ohledu též kurzíva, tučné či jinak odlišené písmo (použité ke 

zvýraznění např. citací) by mohlo být urychlení čtení, doslova ‚přehlednost‘ 

textu. Tato tendence je patrná z textů v časopisech, na plakátech, 

internetových stránkách: jestliže linearita (našeho) písma umožňuje řadit věty 

teoreticky v jediné nekonečné řádce, znaménka, nadpisy, odstavce atd. činí 

významnou grafickou podobu textu, dalo by říci, že člení věty již nikoliv jen 

lineárně-narativně/literárně, ale prostorově,....  
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Za základní členící prvek můžeme považovat tečku, čárka je již složitějším 

znakem odkazujícím ( také v kombinaci s pomlčkou, dvoutečkou a 

středníkem) k celému systému syntaktického členění vět, snad jej dokonce 

zastupuje jako index (resp. rématické indexální legisignum). Podle čeho se 

řídíme při psaní čárek ? Nikoliv dle intonace příp. odmlk, které bychom dělali 

při čtení textu – v akustickém obraze. V předchozí větě jsem napsala před 

‚které‘ čárku, protože jsem se naučila pravidlo, dle kterého „se oddělují věty 

podřazené od vět nadřazených (závislé od řídících)“ 76  Ve větách 

nadřazených a podřazených, hlavních a vedlejších či vsunutých ovšem 

nemluvíme. (Ve větě-výpovědi Říkal ten, co mě pak zmátil. Bude v dané 

situaci pravděpodobně relevantní a hlavní co mě pak zmátil , marginální 

říkal.) Středník je kombinací . a , , obě znaménka jsou užita zároveň (což 

v lineárním textu znamená nad sebou) a spojují funkce tečky a čárky, rozlišují 

souřadně spojené jednotky, přičemž je neoddělují. 

Pomlčka, tři tečky 

-   a   ...  mohou co do své zvukové podoby na konci věty nebo ve větě 

„naznačující přerušovanou řeč“ plnit stejnou funkci: „zámlku“ nebo „citové 

vyznívání“ (Přičemž, dle poznámky v pravidlech pravopisu, „Možnosti užití 

pomlčky v platnosti citové jsou velmi bohaté a nelze je schematicky 

vypočítat.“ 77). Vyslovují, resp. nevyslovují se stejně, nicméně ‚zámlku‘ chápe 

do jisté míry odlišně. Např. ve větě Bylo nebylo... a  To jsem neřekla− bychom 

použitá znaménka asi nezaměnili, přikladem vyžadujícím rozlišující pravidlo 

                                                 
76 Pravidla českého pravopisu, str. 61 
77 Pravidla českého pravopisu, str. 73 
 



 89 

použití toto ovšem tak úplně není -  Bylo nebylo...je ustálená fráze, Význam 

pomlčky v To jsem neřekla- je třeba určit z kontextu. Za relevantní lze rozdíl – a 

... považovat v oblasti „citové platnosti“, která se stává mimořádně důležitou 

v téměř ‚přímé‘ písemné komunikaci prostřednictvím sms. V textu s větším 

odstupem adresanta a adresáta lze k vyjádření i nejsložitějších citových 

pohnutek použít literárních postupů, líčení, metafor, ale i třeba 

psychologických analýz, sms ale kvázi nahrazují přímou řeč, přitom jsou jsou 

omezeny v délce i možností okamžité odpovědi. To jsem neřekla. zakončené 

tečkou by mohlo vyznít jako asertivní odpověď, ukončení rozhovoru-sporu, To 

jsem neřekla − může vyjadřovat souhlas s návrhem adresanta, který má 

podobu To nechceš/nemyslíš/..., s implikovanou otázkou Nebo chceš/myslíš ?  

(‚ano‘ jako ‚ne ne‘) To jsem neřekla... by ve stejné situaci mohlo partnera 

rozhovoru vybídnout k důkladnější reprodukci toho, co si myslí, že adresátka 

řekla atd. Posun ve významu je zde zasazen do kontextu individuální 

‚konverzace‘, v níž hrají velkou roli vzájemná očekávání ‚mluvčích‘, kteří jsou 

navzájem se svým způsobem vyjadřování více či méně obeznámeni. Sms 

texty by takto mohly být chápány jako přímá řeč zprostředkovaná určitou 

písemnou formou, v nichž výsledky abstrakce (zvukové podoby jazyka do 

písmen) přeměňuje jiný typ abstrakce v prostředky ‚textové zprávy‘. Součástí 

těchto prostředků by byla znaménka – v sms zprávách a mailech již nejen 

členící, „citovou platnost“ (kterou reprezentují pomlčka či tři tečky jako 

zastupující to, co nemůže/nemá být napsáno, zůstává ‚nedořečené‘) 

získávájí prakticky všechna znaménka: lze užít např. několika vykřičníků 

k signalizaci citového pohnutí, nikoliv nutně výkřiku a nezávisle na intonaci – 
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adresát si představuje citový stav pisatele, který zná z ‚kontextu‘, např. Pojedu 

do Poděbrad !!!!! (kde mám pohovor,...) ; jiným příkladem by bylo třeba 

samostatně odeslané ? či ??, které i bez zasazení do textu jako (technicky 

vzato úplná) zpráva zastupuje např. větu jako Cože ?, Jak jsi to myslel/a ?, 

Nechápu. Proč nepíšeš ? ap.  

Symboly 

V textech sms, chatech a e-mailu se etablovaly ‚citová znaménka‘ složená 

z klasických interpunkčních, tzv. Smiley:   : )  :-)   : (  :-(  (počítačový program 

Microsoft Word za sebou napsanou dvoutečku (příp. pomlčku) a závorku 

automaticky ‚interpretuje‘ jako Smiley a mění na: ☺ � ); existuje množství 

různých variant podobných (ikonických) znaků, např.  ; ) . U těchto smějících 

se nebo mračících, ‚smutných‘ obličejů nelze jasně určit význam: : ) může 

doplňovat výpověď o ...a z toho mám radost, zdůraznit větu jako Tak se 

těším!, fungovat jako pomlčka nebo tři tečky s pozitivním otevřeným koncem 

v pozitivním, radostném vyznění, např. u již zmíněného To jsem neřekla : ), 

signalizovat ironii, vtip Nic ti nenecháme 

 : ), vyjadřovat náladu Čekám na výsledky : ( , která v pozitivní poloze může 

zahrnovat pocity úlevy, radosti, zamilovanosti,... v negativní sklelost, strach, 

rozladění,.... Existují ovšem i zkratky, které využívají zvukovou podobu slov, 

která se nahrazuje jednotlivými písmeny nebo číslicemi:  např. CU – „see you“ 

, CUL8ER – „see you later“, THX nebo TNX – „Thanks“, i ve formálnějších e-

mailech se užívá MFG – „Mit freundlichen Grüßen“, v angličtině zkratky U pro 

You, 4 místo for, know se zkracuje na no apod. Foneticko-symbolickou 



 91 

obdobou Smiley je *g* nebo *gg*, jako zkratka pro anglické „grin“ nebo 

německé „grins“. 

Dvojtečka, uvozovky 

Zbývá poslední kategorie znaků, která má s mluveným jazykem velmi volnou 

vazbu, pakliže vůbec nějakou. Tím obtížnější je ovšem pro tato znaky najít 

vztahy reprezentace. V případech, kdy uvozuje přímou řeč, citát nebo výčet 

funguje podobně jako čárka – ve vztahu k syntaktickým pravidlům, které 

určují přímou řeč, citát, výčet. Složitější je určit význam, který má dvojtečka 

jako uvození „části textu, která svým obsahem s předcházející částí projevu 

těsně souvisí, z ní vyplývá, blíže ji rozvádí, doplňuje atp.“78 Vyžaduje si některá 

věta-výpověď užití tohoto znaménka, nebo dvojtečka určuje význam věty-

výpovědi ? Jedná se o podobnou situaci jako u příkladů věty zakončené 

tečkou, vykřičníkem nebo pomlčkou, dvojtečka má ale spíš ‚logickou‘ nežli 

‚citovou‘ funkci, není podstatná intence připisovaná mluvčímu, ale posun ve 

vztahu jednotlivých členů věty, menších smysluplných částí a na pragmatické 

rovině výběr dvojtečky místo jiného spojení vět v rámci logiky argumentace. 

Např. by bylo možné předchozí větu zformulovat pomocí dvojtečky: Jedná se 

o podobnou situaci jako u příkladů věty zakončené tečkou (...). Pak by ovšem 

musela následovat charakteristika těchto příkladů, či jejich zopakování, 

navázání odlišností dvojtečky by bylo vnímáno jako nelogické, nesprávně 

navazující. Tímto se však dostáváme již zcela na rovinu samotného textu, 

významu, který neumíme odlišit od žádného označujícího – sledujeme logiku 

výpovědi, nikoliv logiku znaku, ‚význam‘ nevstupuje ani do diadického ani 

                                                 
78 Pravidla českého pravopisu, str. 111 
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triadického vztahu, zkoumáme jeho ‚logičnost‘ nebo ‚nelogičnost‘, 

pravdivost, smysluplnost etc.. Zřetelnější je tato situace u znaků jako „“ : 

Ponechme stranou užití uvozovek k označení přímé řeči nebo citace, 

významné z hlediska syntaxe a zaměřme se na uvozovky (,‘), které jsou 

v tomto textu odlišeny od jiných uvozovek „ “, uvozujících citace, a od 

náhrady uvozovek, kurzívy užívané k vyznačení příkladů vět zmíněných (tučně 

vytištěny jsou určitým způsobem - zde explicitně neuvedeným - definované 

pojmy). Co kdyby bylo ‚zmíněných‘ napsáno v uvozovkách ? Znamenaly by 

uvozovky, že toto slovo zde zmiňuji jako určitý pojem náležící jako takový (bez 

uvozovek) do jiného kontextu – jako např. ‚význam‘ o několik řádek výše 

(který v daném případě není významem v rámci znaku) – neznamená 

přibližně toto pojem ‚zmínění‘- mention ? Zmiňuji pojem ‚zmínění‘, nebo co 

znamená zmínění ? Co zastupují uvozovky ? Pokud dám do uvozovek 

slovo/část věty, kterou jsem uvedené slovo vyložila i se od něj distancovala, je 

třeba vyložir/se distancovat od tohoto výkladu etc. Takové – záměrné či 

nezáměrné – konfuze lze vytvořit snadno i pomocí závorek, vícero pomlček aj. 

Užívání dvou druhů uvozovek, kurzívy a tučné písmo v tomto textu samo o 

sobě vytváří svébytný (a nedokonalý) systém, který lze nahlížet i jako 

sestávající z nejméně čtyř různých textů či rovin textu. 

 Takovému pojetí by napovídaly řekněme předběžně znaky, které má člověk 

dispozici v textech psaných s pomocí počítačových programů: poznámky 

pod čarou, které se objevují ‚nad‘ textem, hypertextové odkazy, zvýraznění 

úprav (barevné, podtržením), strukturace do úrovní ‚nadpisů‘ atd.  
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Ze zažitého pohledu na jazyk-písmo a hluboce zakořeněné metafyziky 

přítomnosti je fungování takových textů do značné míry neprůhledné; možná 

dnes myšlení za písmem pokulhává...  

 

                                              Závěr 

Jestliže opustíme pojetí fonologického písma jako notaci mluvené řeči, soubor 

písmen složených do slov, zastupujících každý prvek mluveného řetězu jedním 

znakem, můžeme prvky textu, které nepatří do abecedy, pojmout jako znaky. 

Jejich charakteristika ovšem nemá oporu v systému jazyka, v němž je pevně 

ukotvena diference označovaného a označujícího a nevyvstává problém 

nekonečného procesu tvorby znaku. V souvislosti se zkoumanými znaménky 

bylo užíváno termínu text ve smyslu, který by mohl připomínat užívání ‚jazyka‘ 

v kritizovaném ‚transendentálním‘ pojetí F.de Saussura. Text jako nadřazený 

systém, který vposledku určuje, ‚kodifikuje‘ význam všech užívaných znaků. 

Text, který by na tomto místě měl přeškrtnut či odlišen pravopisně (jako 

Derridova differance i Heideggerovo Seyn), ovšem není v žádném 

z analyzovaných znaků přítomen, nezakládá jejich finální význam, ale naopak 

otevřenost pro jakéhokoliv jiné, vzájemně se prostupující,...systémy znaku/ů. 

Analýza sleduje semiosi: ? a ! určitým způsobem zastupují změnu intonace 

v promluvě, která výpovědi dává určitou povahu vyžadující reakci druhého 

nebo pro mluvčího mění fakta, která jsou ve výpovědi obsažena ze stavu 

skutečnost na možnost atd.  Na jakési první rovině znaku lze ! a ? porovnat 

s tečkou, pomlčkou, ☺ - co jak vůči čemu zastupují ony, jak stejné vehikulum 

může fungovat v různých znacích atd. 
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Lze na závěr ještě učinit jedno důležité rozlišení, totiž syntagmatického a 

paradigmatického přístupu: jednak všechny uvedené znaky fungují jako 

určitá norma - tak, jak jsou zapsána v pravidlech pravopisu, určena 

typografickými konvencemi, technicky programem v počítači či mobilním 

telefonu - , z nichž si ‚vybíráme‘. Na druhé straně poukazuje používání nových 

i starších znamének v elektronických textech, že v žádném vztahu 

reprezentace nejde o znaky pevně stanovené a že posuny uvnitř ‚média‘ 

textu rozho dně nezasahují jen jeho ‚materiální‘ rovinu, na níž je při zkoumání 

médií kladen jednostranný důraz. 

 

                               ---------------------- 

Příloha: 

Ne-fonetická znaménka  

?   

!  

 ,   

 . 

 ; 

  - 

  ... 

  : 

  „“ 

  ‚‘ 

  ( ) 
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  / /  

 kurzíva, tučné písmo, podtržení , barevné písmo, různé typy písma, 

 Velká písmena 

poznámky pod čarou 

 odstavce 

různé typy vyčtení v bodech 1.   I   a)   (a)  –   ∗   •, tabulky (vědecké texty, 

oficiální dokumenty) 

hypertextové odkazy, zvýraznění úprav, strukturace do úrovní – nadpisy, 

zkratky užívající jednotlivá velká písmena, číslice, CU – „see you“ , CUL8ER – 

„see you later“, ‚Smiley‘ : ) ☺ � ;-) : ) )   (elektronické texty, sms) 

 

Takováto dekonstrukce ve smyslu Jacquese Derridy je možná, 

protože tyto organizační struktury ve svých aktualizacích 

zanechávají „stopy“ jako „differance“, „inskripce“ sama o sobě 

nenahlédnutelné mediality jako „dispozitivu“. Jako 

konceptualizovaná medialita se nemůže sama stát předmětem 

představy (stejně jako „logický prostor“ u Ludwiga Wittgensteina). 

Může se jen ukázat.                           
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