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„Křemík je příroda počítající sebe samu…
jedna část hmoty počítá tu zbývající.“

Friedrich Kittler1

„Kdo chce číst knihy, ať si je napíše sám.“

Sans–ear2 

1 V rozhovoru pro časopis Theory, Culture & Society (Gane – Sale 2007: 324; orig. „Silicon is nature 
calculating itself [...] one part of matter calculating the rest of matter.“).

2 V rozhovoru v knize Vinnetou, díl třetí, Na válečné stezce (May 1939: 275; orig. „Wer Bücher lesen 
will, mag sie sich selbst schreiben.“).
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Úvodem

ÚVODEM

Předkládaná kniha o filosofiích abecedních médií podává analytický přehled hlav-
ních problémů, které stimulovaly a diferencovaly rozvoj filosofií médií od bib-
lických sporů o  stará a nová média až po dnešní filosofické diskuse o počítači 
a internetu. Pohled do starověku ukazuje podivuhodné schopnosti lidí bez písma 
zabývat se problematikou médií způsobem, který si co do úrovně formulování 
problémů a jejich řešení nijak nezadá se současnými filosofiemi médií. Pohled do 
současnosti zase ukazuje podivuhodné schopnosti posledních abecedních mé-
dií, počítače a sítí, vyvolávat problémy, které se již kdysi řešily, ale zapomnělo se 
na to.

Výraz abecední média má připomenout, že jiná média prostředkující mezi lid-
mi zatím nevznikla: již více než tři tisíce let všechna komunikační média mají co 
do činění s abecedou. Pokud by zmizela abeceda, zmizel by celý náš svět i s počí-
tači. Ocitli bychom se celkem rychle někde v časech končícího neolitu, kdy měla 
motyka pro tehdejší lidi stejnou cenu, jakou má dnes pro nás elektrárna. Kdo se 
pozorně zadívá do kteréhokoli současného média, uvidí, že na jeho dně je abe-
ceda: co je DNA obecně pro život, to je ABC pro život lidí a strojů. Abeceda se 
zpředmětňuje nejen v písmu, ale též v předmětech podle písma vytvořených.

Nutno dodat, že abeceda má mnoho podob, nejen tu naši.3 Abeceda písma 
dévanágari pro zápis sanskrtu má 46 znaků, ale abeceda jazyka rotokas (Šalo-
mounovy ostrovy) vystačí s 12 písmeny latinky. – Setkání Kublajchána s benát-
ským cestovatelem Marcem Polem v roce 1275 bylo též setkáním tří abeced: sta-
ré ujgurské, zavedené Čingischánem, nové abecedy Pagba lámy s 38 kvadrátními 
znaky zavedené Kublajchánem, a latinské abecedy. – V prvním popisu materiál-
ního zpředmětnění Booleovy algebry v elektrických spínacích obvodech, sepsa-
ném Akiro Nakašimou, vidíme japonské abecedy.

Rozmanitost abeced lze názorně předvést: abeceda se píše také jako ةيدجبألا, 
アルファベット, ਵਰਣਮਾਲਾ nebo азбука, அகரவரிசை a v dalších podobách, které 

3 Pokud se v knize občas vyskytne zmínka o třech tisíciletích existence abecedy, míní se tím existence 
abeced od fénické (asi 12. stol. př. n. l.) přes řeckou k latinské.
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nabízí poslední abecední médium, počítač v síti, skrze internetový překladač fir-
my Google. Ten by však nevznikl bez matematiky, algebry a algoritmů. Ale ani 
matematika, ani algoritmus, ani algebra nevznikly v  živlu latinské nebo řecké 
abecedy: na dně počítače a internetu nakonec leží abeceda, ale ne jedna, je jich 
tam víc. Výraz abeceda je tak jenom zkratkou.

Téměř tři pětiny textu, tj.  první tři části knihy, pojednávají o  problematice 
historicky starší, která je však navzdory svému stáří aktuální i dnes, kdy se sta-
ré problémy opakují v  novém odění: například rysy sporu o  stará a  nová mé-
dia u Platóna rozpoznáváme též v současných sporech o knihu a digitální média 
v  procesech vzdělávání. Dvě pětiny textu knihy, poslední dvě části, se zabývají 
problémy, jež v době před počítačem vypadaly jinak: například rozdíl mezi prací 
za mzdu a zábavou, dříve jasný, se surfováním po internetu mizí.

Pojednat o filosofických otázkách spojených s počítačem nelze neutrálně, bez 
volby určité filosofické metodologie. V posledních dvaceti letech vyšlo několik 
knih věnovaných otázce nových médií, pod kterýžto krajně vágní pojem podle 
všeho spadají média digitální. Po prostudování prací, které se před deseti, dva-
ceti lety ve světě zhusta citovaly a dnes se – poté co byly přeloženy – hojně citují 
i u nás, lze dojít k jednomu závěru: co jsou to nová média se z knih Jaye Davida 
Boltera, Marka Hansena, Lva Manoviche a dalších nedozvíme. Není se co divit: 
rozsah pojmu, jehož predikátem je chronologické určení, se ontologicky určuje těž-
ko. Na to přišel už Jan Werich (2005), když vysvětloval potíže s určením pojmu 
středověk, který také něco vymezuje chronologicky: aby se středověk udržel tam 
kde má, uprostřed dějin, musí s dějinami neustále držet krok a postupovat vpřed, 
jinak by přestal být středověkem, neboť by nezůstal uprostřed. Stejně by to muse-
la udělat nová média, aby byla stále nová.

Nicméně – mezi knihami o nových médiích se najdou nejméně dvě, jejichž 
hodnota netkví v logicky chybné inventarizaci přesného počtu vlastností nových 
médií (Manovich 2018) nebo ve stanovení klíče (Bolter – Grusin 2000) k digi-
tálním médiím v remediaci, který nic neodemyká, nýbrž v něčem mnohem cen-
nějším: v návrhu účinné metody zkoumání digitálních médií, metody, která je stejně 
stará, jako lidské poznávání, ale občas zapomínaná. Jestliže dobrá otázka je polo-
viční odpověď, pak dobře zvolená metoda je jistota efektivního zkoumání.

Mike Sandbothe v  práci Pragmatische Medienphilosophie: Grundlegung einer 
neuen Disziplin im Zeitalter des Internets (2001) a  Mark Boris Nikola Hansen 
v knize New Philosophy for New Media (2004) nezávisle na sobě navrhli: kdo se 
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chce dozvědět, co jsou nová média, nechť zjistí, co nového s  těmito médii lidé 
dělají. Kromě tohoto záměru Sandbothea a  Hansena filosoficky nespojuje nic. 
Sandbothe vyznává rortyovský neopragmatismus, Hansen je bergsonovský feno-
menolog. Společné mají jenom jedno: filosofický pragmatismus.

Sandbothe (2001: 104–105, 112) zdůraznil, že pragmatické filosofii médií 
musí jít o praktické používání médií v konkrétní pozorovatelné situaci, a proto 
se přednostně zaměřuje na technická (pozorovatelná) přenosová média. Hansen 
(2004: 10; 2006: 300) vysvětlil, že jako nejúčelnější se mu jeví sledování (pozoro-
vatelné) tvorby umělců, kteří používají digitální média, a proto se přednostně za-
měřuje na oblast artefaktuálnosti – ne však artefaktuálnosti ve smyslu produkce 
artefaktů, nýbrž ve smyslu jejich oběhu.

Technická přenosová média a oběhová artefaktuálnost jsou pojmy, které se ob-
sahem i rozsahem překrývají, jen důraz na uměleckou tvorbu činí Hansenův zá-
běr užším. Co tedy oba filosofové navrhli: nejprve pozorovat, potom myslet; nej-
prve myslet, potom interpretovat. Ale myslet a  interpretovat pragmaticky, což 
znamená vzhledem k  budoucím cílům, nikoli vzhledem k  minulým závěrům. 
Zkoumat, co a jak lidé s novými médii dělají, je heuristicky účinnější než zkou-
mat, co si lidé o nových médiích myslí nebo co o nich říkají.

Pragmatická filosofie médií se jeví jako optimální první krok ke zkoumání 
otázek, jež jsou otevřené, nemáme na ně jasné odpovědi, a nějakou dobu to tak 
ještě zůstane. Proto jsou poslední dvě části knihy zpracovány z hlediska pragma-
tické filosofie. Ta rozliší nejméně dva způsoby užívání digitálních médií: ťukání 
do kláves s cílem nakoupit v e -shopu je něco jiného než ťukání do kláves s cílem 
napsat software. Pragmatickým používáním počítačů musí filosofie médií začí-
nat, protože médium je vždy médium používané člověkem. Již ta nejjednodušší 
otázka týkající se komunikace nás nasměruje k pragmatickému filosofování: „Na 
otázku Jak víme, že jsme skutečně komunikovali? neexistuje žádná definitivní od‑
pověď kromě pragmatické, která může naše různá počínání uznat za jakýsi druh sou‑
činnosti“ (Peters 1999: 269) – a praktická součinnost je vlastně jediným kritéri-
em komunikování, a tudíž i používání médií v procesech zprostředkování.

Pragmaticky může postupovat i čtenář této knihy – nemusí ji číst popořádku, 
ale vzhledem k cílům, ke kterým chce svým čtením dospět. Lze začít kteroukoli 
ze sedmi částí. Stejně tak se dá kteroukoli částí pokračovat, neboť jednotlivé části 
jsou tematicky uzavřené. Ale části knihy i kapitoly na sebe logicky navazují, a tak 
čtení popořádku by mohlo usnadnit orientaci v problematice. K rozhodnutí, čím 
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začít, případně čemu se raději vyhnout, mohou napomoci rejstříky na konci kni-
hy a následující průvodce všemi kapitolami:

První část Filosofie a  filosofie médií vysvětluje, jak filosofové pohlížejí na 
vznik filosofie médií, jaké problémy podnítily rozvoj současné filosofie médií, 
a kdo má jaký podíl na tom, že se filosofie médií vůbec objevila. Kapitola „Filoso-
fické vzpomínání na média“ sděluje, že filosofie médií tu už jednou byla, vytvořil 
ji Platón, ale filosofové na to zapomněli, a tak ji od poloviny 20. století museli ob-
jevovat znovu. Nejdůležitější filosofické impulsy k tomu přišly z Kanady (Harold 
Innis), z Francie ( Jacques Derrida) a z Německa (Friedrich Kittler), nejdůležitější 
vědecké podněty přišly z teorie informace a z kybernetiky. S nimi se šířily i různé 
pojmy a metafory, filosofií nepoužívané nebo používané málo, s nimiž se muse-
la vznikající filosofie médií vyrovnat. Otázkám základních pojmů filosofie médií 
je věnovaná kapitola „Posel a listonoš, kanál a rozhraní“, v níž se analyzují snahy 
o filosofické rozpracování modelových principů dvou kategorií: médium (prostře-
dek, prostředí) a mediace (zprostředkování). Jde o angelologický princip, poštovní 
princip, angeletický princip a  princip posla jako triadické modely, opoziční vůči 
dyadickému modelu teorie informace. Stručné dějiny pojmů médium a mediace 
popisuje kapitola „Médium, mediálnost, mediatizace“, kde jsou zavedeny a vysvět-
leny také další relativně nové pojmy filosofie médií – mediálnost a mediatizace, kte-
ré nemají protějšky v současném informatickém myšlení. Zdůrazněný a doložený 
je tu fakt, že problematika médií a zprostředkování vznikala a rozvíjela se v rámci 
zkoumání přírodních jevů, nikoli v rámci zkoumání komunikace mezi lidmi.

Druhá část Prvotní mediologie komentuje nejstarší poznatky o médiích, kte-
ré vznikly ve starověké Mezopotámii, Indii a Levantě. Tyto tři oblasti spojova-
ly už v  archaických dobách podobné nebo dokonce identické názory na místo 
a úlohu řeči a ducha ve světě lidí a bohů, které se později odrazily ve starořeckém 
myšlení. Název kapitoly „Dvojí stvoření světa“ připomíná názorovou shodu učen-
ců starověkých civilizací, kteří od Číny až po Středozemní moře věděli, že vznik 
písma znamenal druhé stvoření světa. Zápis a motyka byly hlavními médii sumer-
ské civilizace, jimž byla věnovaná teoretická pozornost mýtů, zvláště pak boha 
Enlila. Ale ještě před filosofováním o písmu se starověcí učenci důkladně zabý-
vali mluvenou řečí, což dokládají staroindické védy a  upanišady, jejichž moud-
rost je předmětem komentářů v kapitole „Brahma září, když člověk mluví“. Upa-
nišady ukazují, jak starověké indické myšlení vyřešilo filosofické otázky spojené 
s  řečí v empirických a metafyzických výkladech. Řešení upanišad je srovnáváno 
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s  tezemi moderní filosofie řeči (Martin Heidegger), aby vynikla vysoká úroveň 
staroindického zpracování problematiky. O vysoké úrovni starého indického my-
šlení vypovídá i první algoritmický systém, formálně podobný současným progra-
movacím jazykům, který vznikl v Indii už před dvěma a půl tisíci lety (Pánini). 
Kapitola „Napsal na ty desky slova“ prezentuje spor o stará a nová média, zachy-
cený v knihách Tóry na případu písma a starších zobrazovacích médií. Mojžíšem 
opakovaná implementace písma do života Izraelitů spolu s jeho fyzickým strádá-
ním během božího diktátu Desatera vypovídají o civilizačním významu abeced-
ního písma, poprvé napsaného božím prstem, tudíž písma digitálního.

Třetí část První filosofie abecedních médií je věnovaná Platónově filoso-
fii, která poprvé v  dějinách evropského myšlení formulovala a  řešila problémy 
znovu se objevující v současných filosofiích, jak je zaznamenaly Platónovy dialo-
gy. Hlavním tématem kapitoly „Hlas básníkům, písmo filosofům“ je spor o nové 
technické médium, písmo, probíhající na pozadí staleté homérské orální tradice. 
Platón ukázal na výhody a nevýhody jak písma, tak řeči, aby písmo spojil s prav-
dou, zákonem a mravností, kdežto další osud řeči s rétorikou a s oslavným bás-
něním. Snaha zachovat co nejvíce předností poezie v písemném projevu je pa-
trná v Platónově volbě dialogu jako žánru, jenž je pro filosofování nejvhodnější. 
Proč Platón vylučoval starší kulturní média, poezii, rétoriku a divadlo, z filosofie, 
vědy a politiky, vykládá kapitola „Pravdu prózou, oslavy poezií“. Poetické zpěvy 
a rétorické triky nevedou ani k pravdě, ani k blahu obce a jen částečně přispívají 
k výchově, vzdělání a právní při. Naproti tomu nová kulturní média, próza a fi-
losofie, jsou tím pravým způsobem zprostředkování pravdivého poznání, dobré 
výchovy i dobrých zákonů obce. Podmínkou však je mravnost filosofického písa-
ře a znepřístupnění písma lidu, neboť množství nemůže být filosofické. Kapitola 
„Druhá filosofie o první filosofii“ je věnovaná zjednodušujícím výkladům a po-
sudkům Platónovy filosofie řeči, poezie, písma a prózy v dílech torontských me-
tafyziků médií Harolda Innise, Marshalla McLuhana a Waltera Onga. Vysvětle-
ní logických a historických jednostranností ve výkladech těchto autorů má za cíl 
zbavit Platónovu filosofii médií dosud přetrvávajících zkreslení, z nichž vychází 
mylně jako odpůrce písma coby paměťového média.

Čtvrtá část Druhá filosofie abecedních médií se zabývá texty zakladatelů 
současné filosofie médií, Harolda Innise a Jacquesa Derridy, a tematizuje problé-
my, jejichž řešením oba myslitelé ustavili základy současné filosofie médií. Kapi-
tola „Čas mluvení, prostor psaní“ je věnovaná rozborům Innisovy filosofie pro-
storu a času v médiích, a filosofie médií v čase a v prostoru. Výklad Innisovy teorie 
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sklonu komunikace k  vytváření monopolů médií vysvětluje jeho tezi mediální 
(ne)rovnováhy, kterou lze v různých obměnách najít i v dalších současných filo-
sofiích médií. Hlavním tématem kapitoly „Písmo před řečí“ je Derridova filosofie 
pra ‑písma. Běžné chápání časového vztahu řeči a písma (napřed byla řeč, potom 
písmo) a reprezentační funkce písma (písmena jsou reprezentace hlásek) Derrido-
va teorie pra -písma rozvrátila. Teorie tělesného pra -psaní dotykem nebo gestem 
spolu s teorií genealogického záznamu v mluvené řeči souzní s fenomenologií tě-
lesnosti médií (Maurice Merleau-Ponty, Mark B. N. Hansen) a je jí potvrzována. 
Filosofie pra -písma postavila do nového světla i problém orálnosti a gramotnosti, 
čemuž je věnovaná kapitola „Řeč před písmem“. Spekulace o čisté orálnosti (Mar-
shall McLuhan, Walter Ong) jsou v této kapitole konfrontovány s empirickými 
výzkumnými poznatky (Alexandr R. Lurija, Claude Lévi-Strauss) o  logice my-
šlení a vyjadřování jedinců v kultuře bez písma. Výsledkem je zjištění o nesou-
měřitelnosti základních funkcí myšlení/řeči jedinců kultury gramotné a  jedinců 
kultury orální. Nehledě na lingvistické výzkumy, které nově prokázaly mylnost 
tvrzení o čistě orální povaze řecké kultury před zavedením alfabety nálezy prvků 
východní literatury (Gilgameš) v údajně čistě orální homérské poezii.

Pátá část Metafyziky abecedy se zabývá filosofiemi založenými na tezi, podle 
níž je abeceda viditelným transcendentálním a priori našeho světa. Kapitola „Svět 
z abecedy“ shrnuje filosofická hodnocení funkce abecedy, původně spojující jazyk, 
hudbu a matematiku, a důvody rozpadu této jednoty. Ukazuje, že svět vznikající 
řečí je jiný než svět vytvářený abecedním písmem, že svět pergamenového mono-
polu je jiný, než svět papírového oligopolu. Závislost myšlení na abecedním písmu 
je nejlépe potvrzovaná rozvojem matematické symboliky a formalizace. Fakt tisí-
ce let existence abecedního písma v rukopisné podobě otevírá problém ontologie 
rukopisu v kapitole „Svět z rukopisů“. Rukopis je viditelným zpředmětněním je-
dinečné tělesnosti a viditelným zpřítomněním jedinečné minulosti. Vedle problémů 
aury a autenticity zakládá rukopis nejen problém analogového a diskrétního psaní, 
ale také problém dějinotvorné konkurence ruce – svitek – rukopis vs. ruce – ko-
dex – rukopis, z níž vyšla vítězně skladba ruce – kodex – rukopis, působící i v naší 
době. Kapitola „Svět z klávesnic“ vysvětluje zásadní roli klávesnice v procesu dis-
krétního psaní, jenž je fakticky klávesovou signalizací stroji, nikoli psaním. Vazba 
mezi klávesnicí a nelineárním čtením – tabulkovým, diagramatickým a extenziv-
ním – ukazuje zásadní roli klávesnice v intenzifikaci procesů formalizace, geome-
trizace a matematizace myšlení a světa od konce 19. století. Záporné hodnocení 
strojopisu ve prospěch rukopisu (Heidegger) je mylné – abecední rukopis byl od 
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samého počátku dvojí, jak analogový (tah), tak diskrétní (tesání). Kromě toho – 
klávesnice opět sjednocuje hudbu a matematiku v syntetizátorech.

Šestá část Eschatologie abecedních médií se zaměřuje na problém konce dějin, 
který má své varianty i ve filosofiích médií. Kapitola „Média na konci dějin“ vysvět-
luje původ ideje konce dějin v augustiniánské adaptaci starozákonní eschatologie, 
jíž Augustin založil západní filosofii dějin. Přímé spojení dějin s  médii provedl 
Giambattista Vico, na jehož koncepce navázaly jednoduché filosofie dějin v minu-
losti. Kapitola „Konec dějin z konce civilizakce“ rozebírá filosofii mediasfér Régise 
Debraye, podle něhož logosféra, grafosféra a videosféra vykazují vývojovou logiku, 
která dělá z videosféry mediální prostředí poslední fáze rozvoje západní civilizace. 
Trvale slábnoucí akceschopnost Západu potvrzuje nejen znehybňování těl uživa-
telů digitálními médii, ale též ne-městský ráz dění ve videosféře. Kapitola „Ko-
nec dějin sensu stricto“ komentuje teze Viléma Flussera o pre-historickém obrazu, 
historickém písmu a post-historickém technoobrazu, v nichž je zachycena logika 
směřování dějin médií k  jejich konci. Digitalizace ohlašuje konec dějin, ale sou-
časně též počátek nového způsobu kódování světa technickými obrazy. Podobně 
smýšlel i Paul Virilio, jehož dromologickou filosofii dějin analyzuje kapitola „Ko-
nec dějin z rychlosti“. Digitální média, jež jsou prvními médii zpracování a přeno-
su informace rychlostí světla, zrušila svázanost času a  lidí s  fyzickým prostorem, 
čímž zrušila dějiny jako čas etnik/národů na určitém území. Časoprostor je střídán 
rychloprostorem digitálních médií a nelze jej trvale spojit ani s časem, ani s lidmi: 
dějiny skončily. Což je i názor Friedricha A. Kittlera, rozebíraný v kapitole „Konec 
dějin z myšlení“. V souladu s Heideggerovou filosofií dospěl Kittler k poznatku, že 
v počítačové éře se logos, v němž se vyjevuje bytí, přemístil z řeči a písma do počí-
tacího stroje, který podobně jako kdysi abeceda, sjednocuje hudbu, řeč a matema-
tiku jedním algoritmem. Tím skončily nejen písemné dějiny, ale též na abecedě 
závislá filosofie, takže myšlení může začít znovu jako myšlení (s) počítačem.

Sedmá část Poslední abecední média se věnuje filosofiím počítače, velkých 
dat a emancipace člověka. Na otázku, která filosofie se jeví k prozkoumání pro-
blémů spojených s digitálními médii jako nejvhodnější, odpovídá kapitola „Prag-
matismus digitický, digitální a filosofický“. Rozlišuje dvě kultury uživatelů počí-
tačů: digitickou, která vzniká používáním počítačů neodborníky, a digitální, která 
je kulturou tvůrců počítačů. Dvojitá počítačová kultura zakládá přinejmenším 
i  dvojí pragmatickou filosofii digitálních médií. „První metafyzické médium“ 
je název další kapitoly, ale též filosofické pojmenování počítacího stroje. Počí-
tač je metafyzické médium, které matematicky tvoří podstaty možných jsoucen 
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podobně, jako je dříve vytvářela metafyzika. Metafyzická funkce brání začlenění 
počítače mezi digitální média, neboť počítač je jejich podkladem a podmínkou. 
Metafyzickou podstatou vytvářenou počítači jsou programy ke spočítání velkých 
dat, jejichž filosofickým souvislostem se věnuje kapitola „Velká data z  metafy-
zického média“. Tvorba velkých dat otevírá filosofické problémy digitické prá‑
cehrou a  digitální sebeprezentace, podmíněné dosud nepoznanou intervencí ma-
tematiky do smyslovosti a rozumnosti uživatelů počítačů. Kapitola „Emancipace 
s metafyzickým médiem“ sleduje, jak se používání počítače v síti odráží ve filo-
sofii emancipace člověka. Algoritmy počítačů, velký software a vektory určova-
né sítěmi jsou dnes novou, abstraktní dimenzí starého konfliktu mezi určováním 
a sebeurčováním jedince. Digitální nevolnictví a digitální emancipace jsou nová 
pojmenování zúčastněných stran starého rozporu, v němž je konfliktní zprostřed‑
kování umocněno posledním abecedním médiem, univerzálním strojem, na kte-
rý obě strany delegují některé své pravomoci.

* * *

V knize je z textu kapitol I–VII věnováno asi 30 % filosofické problematice 
předpočítačových médií (kap. II, III, IV) a zhruba 22 % se zabývá filosofickou 
problematikou počítače a počítače v síti (kap. VII). Kdyby ale měl rozsah těch-
to čtyř kapitol odpovídat oněm zhruba třem tisíciletím trvání abecedních médií, 
byl by poměr jiný: sedmdesáti letům existence počítače by odpovídalo zkrácení 
textu kap. VII z 22 % na něco málo přes 2 % a dvaceti letům Webu 2.0 by od-
povídalo zkrácení téhož na pouhých 0‚7 % textu; kdyby se měl rozsah jednotli-
vých částí textu řídit většinovými způsoby používání počítačů, nijak zvlášť by se 
to nezměnilo, protože s počítačem se většinou zachází jako s předpočítačovými 
médii: knihou, diářem, telefonem, fotoaparátem, kalkulačkou, televizí, novinami. 
A s interaktivním displejem se zachází stejně, jako s hliněnou tabulkou před šes-
ti tisíci lety v Sumeru.

A stejně jako dnes, ani tenkrát nebyly do tabulek vpisovány odpovědi na všech-
ny otázky, které si tehdejší lidé kladli. Tak i v této knize zůstávají některé otázky 
bez odpovědí a některé formulace bez otázek: bude tudíž na samotném čtenáři, zda 
a jak na takové otázky odpoví, a zda a jak takové formulace doplní otázkami.

Olomouc, léto 2020.



Dobré a  včasné rady bývají k  nezaplacení. Zvláště takové, které mi v  hojné míře po 
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Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, za což mu srdečně děkuji.
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FILOSOFIE ABECEDNÍCH MÉDIÍ 
OD KŘEMÍKU DO KŘEMÍKU

Resumé

Kniha o filosofiích abecedních médií podává přehled hlavních problémů, kte-
ré podněcovaly rozvoj filosofií médií od biblických sporů o písmo až po dnešní 
filosofické diskuse o internetu. Výraz abecední média připomíná, že jiná média, 
která by prostředkovala mezi lidmi, zatím nevznikla: na dně každého současné-
ho média komunikace mezi lidmi je abeceda. Co je DNA pro život obecně, to je 
ABC pro život lidí.

První část Filosofie a filosofie médií vysvětluje, jaké problémy podnítily roz-
voj současné filosofie médií a kdo měl jaký podíl na tom, že se filosofie médií 
vůbec objevila. Kapitola „Filosofické vzpomínání na média“ sděluje, že filosofie 
médií tu už jednou byla, vytvořil ji Platón, ale filosofové na to zapomněli, a tak 
ji od poloviny 20. století museli objevovat znovu. Nejdůležitější impulsy k tomu 
přišly od Harolda Innise, Jacquesa Derridy a Friedricha Kittlera, nejdůležitější 
vědecké podněty přišly z teorie informace a z kybernetiky. Otázkám základních 
pojmů filosofie médií je věnovaná kapitola „Posel a listonoš, kanál a rozhraní“, 
v níž se analyzují principy filosofických výkladů kategorií médium a mediace: an-
gelologický princip, poštovní princip, angeletický princip a princip posla, které 
zakládají triadické modely, opoziční vůči dyadickému modelu teorie informace. 
Stručné dějiny pojmů médium a mediace popisuje kapitola „Médium, mediálnost, 
mediatizace“, v níž jsou vysvětleny také další nové pojmy filosofie médií, medi-
álnost a mediatizace. Významné je, že teorie médií a mediace se rozvíjely v rámci 
zkoumání jevů přírodních, nikoli společenských. 

Druhá část Prvotní mediologie komentuje nejstarší poznatky o médiích, 
které vznikly ve starověké Mezopotámii, Indii a Levantě. Název kapitoly „Dvo-
jí stvoření světa“ připomíná názorovou shodu učenců starověkých civilizací, kteří 
od Číny až po Středozemní moře věděli, že vznik písma znamenal druhé stvoře-
ní světa. Zápis a motyka byly hlavními médii sumerské civilizace, v níž vzniklo 
písmo. Před filosofováním o písmu se starověcí učenci zabývali mluvenou řečí, 
což dokládají staroindické védy a upanišady, jež jsou předmětem komentářů v 
kapitole „Brahma září, když člověk mluví“. Upanišady shrnují výsledky, k nimž 
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dospěli starověcí učenci zkoumáním  empirických i metafyzických otázek řeči. 
Kapitola „Napsal na ty desky slova“ prezentuje spor o stará a nová média, zachy-
cený v knihách Tóry. Mojžíšem opakovaná implementace písma do života izrae-
litů vypovídá o civilizačním významu abecedního písma, poprvé napsaného bo-
žím prstem, tudíž písma digitálního.

Třetí část První filosofie abecedních médií je věnovaná Platónově filoso-
fii, která se poprvé v dějinách evropského myšlení zabývala médii. Hlavním té-
matem  kapitoly „Hlas básníkům, písmo filosofům“ jsou spory o nové technické 
médium, písmo, a nové kulturní médium, prózu. Platón ukázal na výhody a ne-
výhody jak písma, tak řeči, aby písmo spojil s  pravdou, zákonem a mravností, 
kdežto další osud řeči s rétorikou a s oslavným básněním. Kapitola „Pravdu pró-
zou, oslavy poesií“ pak rozebírá, proč Platón vylučoval starší kulturní média, po-
esii, rétoriku a divadlo, z filosofie, vědy a politiky. Poesie a řečnictví nevedou ani 
k pravdě, ani k blahu obce. Naproti tomu nová kulturní média, próza a filosofie, 
jsou jistou cestou k poznání pravdy i k dobrým zákonům obce. Kapitola „Druhá 
filosofie o první filosofii“ se zabývá zjednodušujícími výklady Platónovy filosofie 
řeči, poesie, písma a prózy. Cílem této kritické analýzy je zbavit Platónovu filo-
sofii médií stále se opakujících zkreslení, která mylně líčí Platóna jako odpůrce 
písma coby paměťového média. 

Čtvrtá část Druhá filosofie abecedních médií je věnovaná textům zaklada-
telů současné filosofie médií, Harolda Innise a Jacquesa Derridy. Kapitola „Čas 
mluvení, prostor psaní“ je věnovaná Innisově filosofii prostoru a času v médiích, 
a filosofii médií v čase a v prostoru. Výklad Innisovy teorie sklonu (bias) komu-
nikace k  vytváření monopolů médií vysvětluje jeho tezi mediální nerovnováhy. 
Hlavním tématem kapitoly „Písmo před řečí“ je Derridova filosofie pra-písma 
(l´archiécriture). Teorii primátu řeči před písmem i teorii reprezentace hlásek pís-
meny Derrida odmítl a rozšířil diferenční princip písma na neřečové a předřečo-
vé komunikační činnosti, jež možno považovat za pra-psaní. Filosofie pra-písma 
postavila do nového světla problém orálnosti a gramotnosti v kapitole „Řeč před 
písmem“. Spekulace o čisté orálnosti jsou tu konfrontovány s  empirickými po-
znatky o logice myšlení a vyjadřování jedinců v kulturách bez písma. Výsledkem 
je poznatek o nesouměřitelnosti základních funkcí myšlení a řeči jedinců kultury 
gramotné a jedinců kultury orální. 

Pátá část Metafyzika abecedy se zabývá filosofiemi založenými na tezi, podle 
níž je abeceda viditelným transcendentálním a priori našeho světa. Kapitola „Svět 
z  abecedy“ analyzuje filosofie, podle nichž abeceda kdysi spojila řeč, hudbu a 
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matematiku a nyní má šanci znovu tuto jednotu obnovit pomocí počítačů. Zdů-
vodňuje závislost myšlení na abecedním písmu, potvrzovanou zejména rozvo-
jem matematické symboliky a formalizace. Původní a dlouho trvající rukopisná 
podoba písma otevírá problém ontologie rukopisu v kapitole „Svět z rukopisů“. 
Rukopis je viditelným zpředmětněním jedinečné tělesnosti a viditelným zpřítom-
něním jedinečné minulosti. Vedle problémů aury a autenticity implikoval rukopis 
vážný problém ručního zacházení s médiem jakožto konkurenci svitků a kodexů. 
Kapitola „Svět z klávesnic“ vysvětluje zásadní roli klávesnice v diskrétním psaní, 
jež je fakticky signalizací stroji, nikoli psaním. Vazba mezi klávesnicí a nelineár-
ním čtením urychlila procesy formalizace, geometrizace a matematizace myšlení 
a světa. Kritika strojopisu ve prospěch analogového rukopisu je mylná, neboť ru-
kopis byl od počátku jak analogový, tak diskrétní. 

Šestá část Eschatologie abecedních médií se zaměřuje na problém konce dě-
jin, který má své varianty ve filosofiích médií. Kapitola „Média na konci dějin“ 
vysvětluje původ ideje konce dějin v augustiniánské adaptaci starozákonní escha-
tologie, jíž Augustinus založil západní filosofii dějin. Přímé spojení dějin s médii 
provedl Giambattista Vico, na jehož koncepci navázaly v minulosti různé filo-
sofie dějin. Kapitola „Konec dějin z konce civilizakce“ rozebírá filosofii mediasfér 
Régise Debraye, podle něhož mediasféry vykazují vývojovou logiku, která dělá 
z videosféry mediální prostředí poslední fáze rozvoje západní civilizace. Video-
sféra potvrzuje slábnoucí rozhodnost Západu nejen znehybňováním těl médii, 
ale i svým neměstským rázem. Kapitola „Konec dějin sensu stricto“ komentuje 
teze Viléma Flussera o pre-historickém obrazu, historickém písmu a post-histo-
rickém technoobrazu, v nichž je zachyceno směřování dějin médií k jejich konci. 
Digitalizace ohlašuje nejen konec dějin, ale současně i počátek nového způso-
bu kódování neboli produkování světa technickými obrazy z počítačů. Podobně 
smýšlel Paul Virilio, jehož dromologickou filosofii dějin analyzuje kapitola „Ko-
nec dějin z rychlosti“. Digitální média, působící rychlostí světla, zrušila svázanost 
času a lidí s fyzickým prostorem. Časoprostor hodin, míst a gramotných lidí je 
střídán rychloprostorem sítí, internetových adres a obrazovek, dějiny skončily. 
Což je i názor Friedricha Kittlera, rozebíraný v kapitole „Konec dějin z myšlení“. 
V počítačové éře se logos, v němž se vyjevuje bytí, přemístil z řeči a písma do po-
čítače. Skončily jak dějiny spjaté s písmem, tak filosofie závislá na abecedě. Myš-
lení může začít znovu jako myšlení s počítačem. 

Sedmá část Poslední abecední média se věnuje filosofiím počítače, vel-
kých dat a emancipace člověka. Kapitola „Pragmatismus digitický, digitální 
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a filosofický“ zdůvodňuje, proč se pragmatická filosofie jeví jako účinný způ-
sob zkoumání problematiky digitálních médii. Podle praktického používání po-
čítačů rozliší přinejmenším kulturu neodborníků a kulturu tvůrců počítačů, 
a umožní tak rozpoznání jevů, které obecné pojmy počítač a médium zakrývají. 
„První metafyzické médium“ je název další kapitoly, v níž je počítač charakte-
rizován jako metafyzické médium, které matematicky tvoří podstaty možných 
jsoucen podobně, jako je dříve vytvářeli metafyzikové. Počítač je svého druhu 
apeiron aoriston, z něhož se vynořuje viditelná skutečnost pomocí dalšího mé-
dia. Jednou z metafyzických podstat vytvářených počítači jsou programy k tvor-
bě velkých dat, jejichž filosofickým souvislostem se věnuje kapitola „Velká data 
z metafyzického média“. Tvorba velkých dat otevírá filosofické problémy data/
capta, digitické playbour a digitální sebeprezentace, podmíněné intervencí mate-
matiky do smyslovosti a rozumnosti. Kapitola „Emancipace s počítači v  sítích“ 
sleduje, jak se užívání počítače v síti odráží ve filosofiích emancipace člověka. Al-
goritmy počítačů, velký software a vektory určované sítěmi jsou novou abstraktní 
dimenzí starého rozporu mezi určováním a sebeurčováním jedince. Konfliktní 
zprostředkování je tu umocněno počítačem, na který obě strany delegují některé 
své pravomoci.

Závěrečné konstatování, že civilizace je funkcí abecedy, vede k otázce: slouží 
abeceda lidem nebo slouží lidé abecedě? Protože člověk je pouhým rozhraním 
mezi abecedou a světem, lze k této otázce přistupovat ze dvou stran: ze stra-
ny abecedy nebo ze strany světa. V obou případech bude člověk vždycky jen 
rozhraním neboli médiem a tím podstatným zůstanou abeceda a/nebo svět. Člověk 
je konečný, abeceda a svět jsou nekonečné.
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PHILOSOPHY OF ALPHABETIC MEDIA 
FROM SILICON TO SILICON 

Summary 

The book is addressing the philosophy of alphabetic media. It consists of an 
overview of the issues lying behind the development of philosophical concepts of 
media, from biblical controversy regarding writing that dates to Mose’s times up 
to modern-day philosophical discussion of the Internet. The expression “alpha-
betic media” brings to mind that no other medium that serves to mediate be-
tween people has emerged to date: fundamental to all present-day interpersonal 
communication media is the alphabet. The ABC is just as important to human 
life as DNA is for life in general. 

The first part, Philosophy and the Philosophy of Media, explains the fac-
tors that stimulated the development of the present-day philosophy of media, 
and introduces the people who contributed to its establishment. The chapter 
“Philosophical Recollection of the Media” points out that a philosophy of me-
dia emerged once before, long ago: it was developed by Plato but his ideas were 
overlooked for millennia and approaches to the subject had to await re-inven-
tion in the period after the mid-1900s. The most important stimuli and catalysts 
in this process came from Harold Innis, Jacques Derrida, and Friedrich Kittler, 
and the most important scientific input originated in the theories of informa-
tion and cybernetics. The basic concepts of the philosophy of media appear in 
the chapter “The Messenger and the Postman; a Channel and an Interface”, 
which analyses the principles behind philosophical interpretations of the cate-
gories of medium and mediation: the angelological approach, the postal perspec-
tive, the angeletic approach, and the principle of a messenger, all of which estab-
lish triadic models standing in opposition to the dyadic model of the theory of 
information. A brief history of the concepts of medium and mediation is provid-
ed in the chapter “Medium, Mediality, and Mediatization”, which also explains 
other new concepts in the philosophy of media – mediality and mediatization. 
What is important is the fact that the theories of media and mediation have 
been developed as part of research into natural phenomena, rather than social 
phenomena. 
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The second part, entitled First Mediology, comments on the oldest find-
ings related to media, emerging in ancient Mesopotamia, India, and the Levant. 
The chapter “Double Creation of the World” refers to the consensus of opinion 
among ancient scholars, from China to the Mediterranean, who perceived that 
the emergence of writing meant the second creation of the world. The script and 
the hoe were the main media of Sumerian civilization, where writing emerged 
for the first time. Prior to any philosophical reflections upon writing, ancient 
scholars dealt with speech, as documented in the Indian Vedas and Upanishads. 
These are commented upon in the chapter “Brahma Shines when a Person Speaks”. 
The Upanishads contain the findings of ancient scholars investigating empiri-
cal as well as metaphysical aspects of speech. The chapter “And He Wrote on the 
Tablets the Words” presents the dispute over old and new media captured in the 
books of the Torah. The implementation of writing in Moses’s reiteration into 
the life of the Israelites documents the importance of the alphabetic script for 
civilization – a script that was originally executed by the finger of God, i.e. a 
digital script.

The third part, The First Philosophical Conception of Alphabetic Media, 
addresses Plato’s philosophy, which was the first within the history of European 
thinking to deal with media. The main topic of the chapter “Speech for Poets, 
Writing for Philosophers” is the controversy over a new technical medium, i.e. 
script, and a new cultural medium, i.e. prose. Plato drew attention to the advan-
tages and disadvantages of both speaking and writing in order to relate writ-
ing to truth, law, and morality, in contrast to speech, which he related to rheto-
ric and panegyric poetry. The chapter “Truth through Prose, Panegyrics through 
Poetry” then explains why Plato excluded older cultural media – poetry, rheto-
ric, and theatre – from philosophy, science, and politics. Poetry and rhetoric lead 
neither to the truth nor to the public welfare of the community. In contrast, new 
cultural media – i.e. prose and philosophy – are certain ways to learn the truth 
and towards rules beneficial to the community. The chapter “The Second Phi-
losophy Reflecting on the First Philosophy” addresses simplistic interpretations 
of Plato‘s philosophy of speech, poetry, writing, and prose. The aim of this criti-
cal analysis is to purge Plato’s philosophy of the constantly-recurring distortions 
that mistakenly depict Plato as an opponent of writing as a storage medium.

The fourth part, called The Second Philosophy of Alphabetic Media, ad-
dresses the treatises of Harold Innis and Jacques Derrida, the founders of the 
present-day philosophy of media. The chapter “The Time of Speaking, the Space 



435

English sum
m

ary

of Writing” covers Innis’s philosophy of space and time in media, and the phi-
losophy of media in time and space. The interpretation of Innis’s theory of the 
tendency (bias) of communication towards creating media monopolies explains 
his argument of media imbalance. The main topic of the chapter “Writing be-
fore Speech” is Derrida’s philosophy of arche-writing (l´archiécriture). Derrida re-
jected the theory of the primacy of speech over writing as well as the theory of 
representation of speech sounds with letters, and expanded the differential ap-
proach to script towards non-speech and pre-speech communicative activities 
that may be considered arche-writing. The philosophy of arche-writing sheds 
new light upon the issue of orality and literacy in the chapter “Speech before 
Writing”. A speculation about pure orality is confronted with empirical findings 
on the logic of thinking and expression of individuals in cultures not using writ-
ing. The result is a conclusion of the incommensurability of the basic functions 
of thinking and speech of individuals in literate cultures and of individuals in 
oral cultures.

The fifth part, The Metaphysics of the Alphabet, centres around philosoph-
ical conceptions based on the idea that the alphabet is a visual, transcendental a 
priori of our world. The chapter “The World from the Alphabet” analyses phil-
osophical conceptions maintaining that, at some point in history, the alphabet 
connected speech, music, and mathematics – a unity that may once again be 
installed through computers. It explains the dependence of thinking upon al-
phabetical script, documented particularly by the development of mathematical 
symbols and formalization. The original and long-lasting handwritten form of 
script addressed in the chapter “The World from Manuscripts” reviews the mat-
ter of the ontology of handwriting. The manuscript is a visible embodiment of 
a unique corporeality and a present, visible embodiment of a unique past. Apart 
from the issues of aura and authenticity, the manuscript involves a serious issue 
of hand manipulation with medium perceived as a competition between scrolls 
and codices. The chapter “The World from Keyboards” explains the fundamental 
role of the keyboard in discrete writing, in fact signalling on a machine, rather 
than writing. The relationship between the keyboard and non-linear reading ac-
celerated the processes of formalization, geometrization, and mathematization 
of the world. The criticism of typewritten text in favour of analogue manuscript 
is mistaken, since the manuscript was analogue as well as discrete from the very 
beginning. 
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The sixth part, The Eschatology of Alphabetic Media, focuses on the issue 
of the end of history: there are several variants proposed by various philosophies 
of media. The chapter “Media at the End of History” investigates the origin of 
the idea of the end of history in the adaptation of the Old Testament eschatology 
used by St. Augustine to establish a western philosophy of history. Giambattista 
Vico is the author of a direct association of history with media; his conception 
was followed by various philosophical perceptions of history. The chapter “The 
End of History based on the End of Civilizaction” addresses Régis Debray’s phi-
losophy of mediaspheres, according to which the mediaspheres manifest a de-
velopmental logic that renders the videosphere the media environment of the 
last developmental stage of western civilization. The videosphere documents 
the fading decisiveness of the West, not only with the immobilization of bodies 
by media, but also with its non-urban nature. The chapter “The End of Histo-
ry Sensu Stricto” comments on Vilém Flusser’s conception of pre-historic image, 
historical script, and post-historical techno-image, a sequence that captures the 
direction of media history towards its end. Digitization ushers in not only the 
end of history, but also the beginning of a new way of coding or production of 
the world through technical images from computers. A similar view has been 
taken by Paul Virilio, whose dromological philosophy of history is analysed in 
the chapter “The End of History based on Speed”. Digital media acting at the 
speed of light have destroyed the links between time, people and physical space. 
The space-time of hours, places, and literate people is replaced with the speed-
space of networks, internet addresses and screens; history has ended. This is also 
the opinion of Friedrich Kittler, discussed in the chapter “The End of History 
based on Thought”. In the computer era, the logos manifesting the being has been 
moved from speech and writing to the computer. In this way, history related to 
writing has ended, and so has the philosophy dependent on the alphabet. Think-
ing can be newly established as thinking together with the computer. 

The seventh part, The Last Alphabetic Media, focuses on philosophi-
cal conceptions of computers, big data, and human emancipation. The chapter 
“Digitic, Digital, and Philosophical Pragmatism” explains why pragmatic phi-
losophy appears to be an efficient approach to investigating the field of digi-
tal media. According to the practical utilization of computers, this may at least 
differentiate between the culture of laymen and the culture of computer crea-
tors, which enables identification of phenomena hidden beneath the gener-
al terms computer and medium. The chapter “The First Metaphysical Medium” 
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characterizes the computer as a metaphysical medium, creating in a mathemat-
ical way the essences of possible beings in a fashion similar to that which used 
to be created by metaphysicians. The computer is by way of an apeiron aoris-
ton, from which visible reality emerges through another medium. Among the 
metaphysical essences created by computers are programs for creating big data 
– the connection with philosophy is mentioned in the chapter “Big Data from a 
Metaphysical Medium”. The creation of big data opens the philosophical issues 
of data/capta, digitic playbour, and digital self-representation, conditioned by the 
intervention of mathematics into sensory perception and rationality. The chap-
ter “Emancipation with Computers in Networks” observes how the utilization 
of a computer in a network is reflected in philosophical conceptions of human 
emancipation. Computer algorithms, big software, and vectors determined by 
networks are the new abstract dimensions of the old conflict between individual 
determination and self-determination. The conflicting mediation is exacerbated 
by the computer, to which both parties delegate some of their powers. 

The final statement that civilization is a function of the alphabet leads us to the 
following question: Does the alphabet serve the people, or do the people serve 
the alphabet? Since people are merely an interface between the alphabet and the 
world, this issue may be approached from two perspectives: from that of the al-
phabet, or from the perspective of the world. In both cases the human being is 
only an interface, i.e. a medium; the substantial parts are the alphabet and/or the 
world. The human is finite, while the alphabet and the world are infinite.
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PHILOSOPHIE DER ALPHABETISCHEN MEDIEN  
VON SILIZIUM ZU SILIZIUM

Resümee

Das vorliegende Buch bietet eine Übersicht über die Hauptthemen, die die 
Entwicklung der Philosophie der Medien – angefangen bei den Disputen über 
die Heilige Schrift bis zu den heutigen Diskussionen über das Internet – förder-
ten. Der Begriff „alphabetische Medien“ erinnert daran, dass es bis heute kein an-
deres Medium der Kommunikation und Vermittlung zwischen Menschen gibt 
als eben das alphabetische: Am tiefsten Grund eines jeden modernen Mediums 
ruht das Alphabet, die DNA der Kommunikation. 

Der erste Teil Philosophie und Philosophie der Medien erklärt, welche 
Themen und Probleme die Entwicklung der Philosophie der Medien angetrie-
ben haben und wem das Verdienst am Entstehen dieser philosophischen Diszi-
plin zuzuschreiben ist. Das Kapitel „Philosophische Erinnerung an die Medi-
en“ reflektiert, dass diese Disziplin schon einmal existierte, nämlich im Denken 
Platos, was man jedoch mit der Zeit vergessen hatte, so dass man die Diszip-
lin ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder neu entdecken musste, wobei die 
wichtigsten Impulse dafür von Harold Innis, Jacques Derrida, Friedrich Kittler 
und von Seiten der Kybernetik und der Informationstheorie kamen. Das nächs-
te Kapitel „Bote und Briefträger, Kanal und Schnittstelle“ ist den Grundbegrif-
fen der Philosophie der Medien gewidmet. Vor allem die Prinzipien der phi-
losophischen Erläuterung der Kategorien Medium und Mediation werden hier 
analysiert: das angelologische, postalische, angeletische und das Boten-Prinzip, 
welche triadische (dem dyadischen Modell der Informationstheorie zuwider-
laufende) Modelle begründen. Eine kurze Geschichte der Begriffe Medium und 
Mediation bietet das Kapitel „Medium, Medialität, Mediatisierung“, wobei hier 
vor allem auf die Tatsache hingewiesen wird, dass die Theorie sich im Rahmen 
der Naturwissenschaften, nicht etwa der Geisteswissenschaften entwickelte.

Der zweite Teil Die ursprüngliche Mediologie kommentiert die ältesten 
Erkenntnisse über Medien, die im alten Mesopotamien, Indien und der Levan-
te formuliert wurden. Der Titel des Kapitels „Die zweifache Weltschöpfung“ 
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trägt dem Umstand Rechnung, dass Denker aller Zivilisationen des Altertums, 
von China bis zum Mittelmeer, sich darin einig waren, dass die Erfindung der 
Schrift einer zweiten Weltschöpfung gleichkam. Die Aufzeichnung und die 
Hacke waren die Grundmedien der sumerischen Zivilisation, in welcher die 
Schrift entstand. Bevor die alten Philosophen begannen, über die Schrift nach-
zudenken, philosophierten sie über die gesprochene Sprache, was die altindi-
schen Veden und Upanishaden belegen, die im Kapitel „Brahma strahlt, wenn 
der Mensch spricht“ kommentiert werden. Die Upanishaden fassen die Ergebnis-
se zusammen, zu welchen die altertümlichen Gelehrten beim Nachdenken über 
empirische und metaphysische Fragen der gesprochenen Sprache kamen. Das 
Kapitel „Und er schrieb auf die Tafeln die Worte“ präsentiert die Auseinanderset-
zung über alte und neue Medien, wie sie uns die Tora mitteilt. Moses’ doppelte 
Einbettung der Schrift ins Leben des israelischen Volkes zeugt von der Wich-
tigkeit der Schrift für die Entwicklung der Zivilisation – einer Schrift, die er aus 
Gottes Hand empfing, also einer digitalen Schrift.

Der dritte Teil Die erste Philosophie der alphabetischen Medien ist Pla-
tos Philosophie gewidmet, die sich als erste in Europa mit Medien beschäftig-
te. Das Hauptthema des Kapitels „Stimme den Dichtern, Schrift den Philoso-
phen“ bilden die Streitigkeiten über das neue technische Medium, die Schrift, und 
das neue Kulturmedium, die Prosa. Plato wies auf Vor- und Nachteile sowohl 
der Schrift als auch der Sprache hin und verkoppelte die Schrift mit Wahrheit, 
Gesetzlichkeit und Ethik, während er die Sprache mit Rhetorik und feierlicher 
Poesie verband. Das Kapitel „Wahrheit durch Prosa, Feierlichkeit durch Poesie“ 
versucht die Frage zu beantworten, warum Plato die älteren Kultur-Medien Po-
esie, Rhetorik und Theater aus der Philosophie, Wissenschaft und Politik aus-
schied. Poesie und Rhetorik führten nach Plato weder zur Wahrheit noch zum 
Wohlergehen der Gemeinschaft, während die neuen kulturellen Medien Prosa 
und Philosophie die Wahrheit ergründeten und gute Gesetze für die Gemein-
de fundierten. Das Kapitel „Die zweite Philosophie über die erste Philosophie“ 
setzt sich kritisch mit vereinfachten Darstellungen von Platos Gedanken zur 
Sprache, Poesie, Schrift und Prosa auseinander und versucht mit den häufig sich 
wiederholenden Verzerrungen der Platonischen Philosophie aufzuräumen, die 
Plato fälschlich als Gegner der Schrift als eines Gedächtnismediums darstellen.

Der vierte Teil Die zweite Philosophie der alphabetischen Medien ist 
den Begründern der modernen Philosophie der Medien gewidmet, Harold In-
nis und Jacques Derrida. Das Kapitel „Zeit zum Reden, Raum zum Schreiben“ 
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beschäftigt sich mit Innis’ Philosophie des Raumes, der Zeit in den Medi-
en und den Medien in Zeit und Raum. Die Erläuterung von Innis’ bias-Theo-
rie der Kommunikation (Medien neigen zur Monopolbildung) erklärt, warum 
er von medialer Ungleichgewichtigkeit sprach. Das Hauptthema des Kapitels 
„Schrift vor Sprache“ ist Derridas Philosophie der Urschrift (l´archiécriture) ge-
widmet. Derrida lehnte nämlich die angenommene zeitliche Abfolge (erst Spra-
che, dann Schrift) und die Vorstellung von der Repräsentation der Laute durch 
Buchstaben ab und sprach von unsprachlicher und vorsprachlicher Kommuni-
kation, die er als Urschrift bezeichnete. Die Urschrift-Theorie dient im Kapitel 
„Sprache vor Schrift“ dazu, neue Zugänge zum Problem der Oralität und Al-
phabetisierung zu eröffnen. Spekulationen über reine Oralität werden hier mit 
empirischen Erkenntnissen über die Logik des Denkens und mit Äußerungen 
schriftloser Kulturen konfrontiert. Das Resultat ist der Beweis der vollkomme-
nen Unvergleichlichkeit basaler Denkfunktionen in schriftlosen/oralen Kulturen 
einerseits und Schrift-Kulturen andererseits.

Der fünfte Teil Metaphysik des Alphabets behandelt Philosophien, welche 
die These vertreten, das Alphabet sei ein sichtbares, transzendentales A priori unse-
rer Welt. Das Kapitel „Welt des Alphabets“ analysiert Philosophien, die behaup-
ten, das Alphabet habe in der Vergangenheit Sprache, Musik und Mathematik 
verknüpft und bekomme nun dank der Computer die Möglichkeit, diese ur-
sprüngliche Einheit zu erneuern. Das Kapitel erklärt zugleich die Abhängigkeit 
des Denkens von der alphabetischen Schrift, welche vor allem durch die Ent-
wicklung der mathematischen Symbolik und des Formalismus belegt wird. Im 
Kapitel „Die Welt der Handschriften“ wird die Ontologie der Handschriften 
erörtert. Die Handschrift ist eine sichtbare Verdinglichung einzigartiger Körper-
lichkeit und zugleich sichtbare Vergegenwärtigung der Vergangenheit. Neben den 
Fragen der Aura und der Authentizität wird hier das das Problem des manuel-
len Umgangs mit dem Medium als Konkurrenz zwischen Schriftrollen und Ko-
dizes dargestellt. Das Kapitel „Die Welt der Tastaturen“ erklärt die grundlegen-
de Rolle der Tastatur im Prozess des diskreten Schreibens, das in diesem Falle 
im Grunde kein Schreiben, sondern ein Signalisieren an die Maschine ist. Die 
Verbindung zwischen Tastatur und nicht-linearem Lesen beschleunigte die Pro-
zesse der Formalisierung, Geometrisierung und Mathematisierung des Denkens 
und der Welt. Die Kritik der Maschinenschrift gegenüber der Handschrift ist 
allerdings deplatziert, da die Handschrift von Anfang an sowohl analog als auch 
diskret war.
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Der sechste Teil Eschatologie der alphabetischen Medien konzentriert 
sich auf das Ende der Geschichte, wie es in der Philosophie der Medien prä-
sentiert wird. Den Ursprung der Idee vom Ende der Geschichte in Augustinus’ 
Adaptationen der alttestamentlichen Eschatologie (dank welcher er faktisch die 
okzidentale Geschichtsphilosophie begründete) erklärt das Kapitel „Medien am 
Ende der Geschichte“. Eine direkte Verbindung der Medien mit der Geschichte 
unternahm Giambattista Vico; sein Konzept verfolgten dann in der Vergangen-
heit weitere philosophische Strömungen. Das Kapitel „Ende der Geschichte am 
Ende der Zivilisaktion“ analysiert die Philosophie der Mediensphären von Régis 
Debray, nach welcher die Mediensphären einer Entwicklungslogik unterliegen, 
welche die Videosphäre zum medialen Raum der letzten Phase der westlichen 
Zivilisation macht. Die Videosphäre bestätige die schwindende Entscheidungs-
fähigkeit der westlichen Zivilisation durch deren nicht-urbanen Charakter und 
zugleich dadurch, dass die Medienkörper unbeweglich werden. Das Kapitel 
„Ende der Geschichte sensu stricto“ kommentiert die These Vilém Flussers vom 
prä-historischen Bild, der historischen Schrift und dem post-historischen Tech-
no-Bild, in welcher sich das Hinsteuern der Geschichte auf ihr Ende zu ma-
nifestiert. Die Digitalisierung kündigt nicht nur das Ende der Geschichte an, 
sondern sie ist zugleich der Anfang einer neuen Kodierungsart bzw. einer neuen 
Erschaffung der Welt mittels der Computer-Bilder. Ähnliche Gedanken äußer-
te Paul Virilio, dessen dromologische Geschichtsphilosophie das Kapitel „Das 
durch Geschwindigkeit verursachte Ende der Geschichte“ bespricht. Digitale 
Medien, welche mit Lichtgeschwindigkeit agieren, unterbrachen die ursprüng-
liche Verkettung der Zeit und der Menschen mit dem Raum. Die zeit-räum-
liche Dimension, in welcher Stunden gezählt wurden, ersetzte ein aus Netzen, 
Internetadressen und Bildschirmen gewobener Geschwindigkeitsraum: Die Ge-
schichte kam zum Stillstand. Diese Überzeugung vertritt auch Friedrich Kitt-
ler, dessen Ansichten im Kapitel „Das durch Denken verursachte Ende der Ge-
schichte“ analysiert werden: In der Ära der Computer flüchtete sich der logos 
aus der Sprache und der Schrift in den Rechner, was sowohl die mit der Schrift 
verbundene Geschichte als auch die vom Alphabet abhängige Philosophie be-
endete. Das Denken kann von Neuem anfangen – als Computerdenken.

Der siebte Teil Die letzten alphabetischen Medien beschäftigt sich mit den 
Philosophien der Computer, der großen Datensätze und der Emanzipation des 
Menschen. Das Kapitel „Digitischer, digitaler und philosophischer Pragmatis-
mus“ erklärt, warum gerade die pragmatische Philosophie für die Untersuchung 
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der Problematik der digitalen Medien prädestiniert scheint. Sie ist anhand der 
praktischen Nutzung der Computer fähig, zumindest die Kultur der Compu-
ter-Laien von der Kultur der Computer-Schöpfer zu unterscheiden, und kann 
Phänomene benennen und beschreiben, welche durch die zu amorphen Begrif-
fe Computer und Medium verdeckt werden. „Das erste metaphysische Medium“ 
ist der Titel des nachfolgenden Kapitels, das den Computer als ein metaphysi-
sches Medium darstellt, welches auf mathematischer Basis Grundlagen mögli-
cher Daseinsformen entwickelt, wie es in der Vergangenheit Metaphysiker ta-
ten. Der Computer ist im Grunde eine Art apeiron aoriston, aus welchem mit 
Hilfe weiterer Medien sichtbare Wirklichkeit auftaucht. Eine der Grundlagen 
für die metaphysische Denkweise über Computermedien sind Programme zur 
Bewältigung großer Datensätze, welchen sich das Kapitel „Große Datensätze 
aus dem metaphysischen Medium“ zuwendet. Die Schaffung großer Datensät-
ze eröffnet philosophische Fragen der data/capta, des digitischen playbour und 
der digitalen Selbstrepräsentation, die durch die Intervention der Mathematik 
in die Sinnes- und Denkwelt ermöglicht wurde. Das Kapitel „Emanzipation 
neben vernetzten Computern“ analysiert, wie mit der Tatsache der Vernetzung 
die auf Emanzipation des Menschen fokussierten Philosophien umgehen. Der 
alte Zwiespalt zwischen Fremd- und Selbstbestimmung wird nun um neue Di-
mensionen der Algorithmen, der großen Software und Netze angereichert, wird 
durch die Nutzung der Computer multipliziert, indem beide Bestimmungsstra-
tegien dem Computer manche Kompetenzen abtreten. 

Die abschließende Feststellung, dass die Zivilisation eine Funktion des Al-
phabets ist, führt zur Frage: Dient das Alphabet den Menschen oder dienen die 
Menschen dem Alphabet? Da der Mensch eine bloße Schnittstelle zwischen 
dem Alphabet und der Welt ist, lässt sich diese Frage aus beiden Positionen, der 
des Alphabets und der der Welt, angehen. In beiden Vorgangsweisen gilt aber: 
Der Mensch ist bloß das Medium, das Grundlegende bleibt das Alphabet oder aber 
die Welt. Der Mensch ist begrenzt, das Alphabet und die Welt sind unbegrenzt.
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PHILOSOPHIE DES MÉDIAS ALPHABÉTIQUES 
DU SILICIUM AU SILICIUM

Resumé

Cet ouvrage, consacré aux philosophies des médias alphabétiques, passe en revue 
les principaux problèmes ayant mené au développement de la philosophie des 
médias, depuis les querelles bibliques au sujet de l’écriture jusqu’aux discussions 
philosophiques d’aujourd’hui quant à Internet. L’expression médias alphabé-
tiques rappelle que, pour le moment, aucun autre type de média n’est susceptible 
de servir d’intermédiaire entre les hommes  : au plus profond de chaque média 
contemporain de communication entre ces derniers se trouve l’alphabet. L’alpha-
bet est à la vie des hommes ce que l’ADN est à la vie en général. 

La première partie, Philosophie et philosophie des médias, se penche sur 
les raisons qui ont suscité l’essor de la philosophie contemporaine des médias et 
sur les acteurs à l’origine de l’émergence d’une philosophie des médias en tant 
que telle. Le chapitre « Souvenirs philosophiques des médias » rappelle que la 
philosophie des médias ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’elle fut fondée par Pla-
ton. Les philosophes l’ont toutefois oublié et il leur a fallu le redécouvrir à partir 
de la seconde moitié du 20ème siècle, sous l’impulsion notamment de Harold In-
nis, Jacques Derrida et Friedrich Kittler, tandis que la théorie de l’information et 
la cybernétique apportaient pour leur part des suggestions scientifiques fonda-
mentales. Le chapitre intitulé « Le messager et le facteur, le canal et l’interface » 
est consacré aux notions de base de la philosophie des médias. On y analyse les 
principes de l’interprétation philosophique des catégories de médium et de mé-
diation : le principe angéologique, le principe postal, le principe angélétique et le 
principe du messager, qui constituent des modèles triadiques, opposés au modèle 
dyadique de la théorie de l’information. Le chapitre « Médium, médialité, mé-
diatisation » propose une brève histoire des concepts de médium et de médiation 
et explique également d’autres notions nouvelles dues à la philosophie des mé-
dias, la médialité et la médiatisation. Il est important de souligner que les théories 
des médias et de la médiation se sont développées dans le cadre de l’analyse des 
phénomènes de la nature, non des phénomènes sociaux. 
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La deuxième partie, Médiologie originelle, s’intéresse aux plus anciennes 
connaissances concernant les médias, qui virent le jour en Mésopotamie, en Inde 
et au Levant au cours de l’antiquité. Le titre du chapitre « La double création 
du monde » rappelle la concordance d’opinions entre les savants des civilisations 
antiques qui, de la Chine à la Méditerranée, étaient conscients que l’apparition 
de l’écriture signifiait une seconde création du monde. L’inscription et la gratte 
furent les principaux médias de la civilisation sumérienne, au sein de laquelle ap-
parut l’écriture. Avant de réfléchir sur cette dernière, les savants antiques se sont 
intéressés à la langue parlée, ce dont attestent les véda et les upanishad de l’Inde 
ancienne, qui font l’objet du chapitre « Brahma brille quand l ’homme parle ». Les 
upanishad synthétisent les résultats auxquels sont parvenus les savants de l’an-
tiquité à travers l’examen des problèmes empiriques et métaphysiques du lan-
gage. Le chapitre « Écrivit des sur les tables les paroles » présente la querelle autour 
des anciens et des nouveaux médias qui est dépeinte dans les livres de la Torah. 
L’implémentation répétée de l’écriture par Moïse dans la vie des Israëlites té-
moigne de la signification civilisatrice de l’écriture alphabétique, écrite pour la 
première fois par le doigt de Dieu – une écriture qui est donc digitale. 

La troisième partie, Philosophie première des médias alphabétiques, est 
consacrée à la philosophie de Platon, le premier, dans l’histoire de la pensée eu-
ropéenne, à s’être intéressé aux médias. Le chapitre « La voix aux poètes, l’écri-
ture aux philosophes » se penche sur les controverses au sujet d’un nouveau mé-
dia technique, l’écriture, et d’un nouveau média culturel, la prose. Platon a pointé 
les avantages et les inconvénients aussi bien de l’écriture que de la parole, pour 
lier l’écriture à la vérité, la loi et la morale, alors que la parole est liée à la rhéto-
rique et la célébration poétique. Le chapitre « La vérité à la prose, la célébration 
à la poésie » démantèle les raisons pour lesquelles Platon exclut les anciens mé-
dias culturels, la poésie, la rhétorique et le théâtre, de la philosophie, la science 
et la politique. La poésie et l’art oratoire ne conduisent ni à la vérité, ni au bon-
heur de la communauté. Au contraire, les nouveaux médias, la prose et la philo-
sophie, sont le juste chemin vers la connaissance de la vérité et vers la création 
de bonnes lois pour la communauté. Le chapitre « Seconde philosophie sur la 
première philosophie » s’intéresse aux interprétations simplificatrices de la phi-
losophie de Platon concernant la parole, la poésie, l’écriture et la prose. Le but 
de cette analyse critique est de débarrasser la philosophie des médias de Platon 
d’une déformation sans cesse répétée, qui dépeint Platon comme un opposant à 
l’écriture en tant que média de la mémoire. 
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La quatrième partie, Seconde philosophie des médias alphabétiques, porte 
sur les textes de Harold Innis et Jacques Derrida, les fondateurs de la philoso-
phie contemporaine des médias. Le chapitre « Le temps de la parole, l’espace de 
l’écriture » a pour objet la philosophie de l’espace et du temps dans les médias de 
Innis et la philosophie des médias dans le temps et dans l’espace. L’interpréta-
tion de Innis, selon laquelle la communication favorise la création de monopoles 
de médias, explique sa thèse du déséquilibre médiatique. Le sujet principal du 
chapitre « L’écriture avant la parole  » concerne la philosophie de l’archiécriture 
de Derrida. Celui-ci refuse l’idée du primat de la parole sur l’écriture, ainsi que 
celle de la représentation des phonèmes par des lettres. Il élargit le principe dif-
férentiel de l’écriture à l’activité de communication non langagière et pré-lan-
gagière, qu’il est possible de considérer comme archiécriture. La philosophie de 
l’archiécriture présente sous un jour nouveau le problème de l’oralité et de la lit-
tératie, ce dont traite le chapitre « La parole avant l’écrit ». Les spéculations sur 
l’oralité pure sont ici confrontées aux connaissances empiriques sur la logique de 
pensée et d’expression des sujets dans les cultures dépourvues d’écriture. Il en ré-
sulte l’asymétrie des fonctions fondamentales de la pensée et de la parole chez 
les sujets de culture alphabétisée et chez les sujets de culture orale. 

La cinquième partie, Métaphysique de l’alphabet, s’intéresse aux philoso-
phies qui reposent sur la thèse selon laquelle l’alphabet est un a priori visible et 
transcendantal de notre monde. Le chapitre « Le monde de l ’alphabet » analyse la 
philosophie selon laquelle l’alphabet a autrefois relié la parole, la musique et les 
mathématiques et a aujourd’hui l’opportunité de renouveler cette unité à l’aide 
des ordinateurs. Il justifie la dépendance de la pensée par rapport à l’écriture al-
phabétique, confirmée avant tout par les progrès de la symbolique mathématique 
et de la formalisation. La forme originelle de l’écriture manuscrite, qui a long-
temps prévalu, ouvre à la problématique de l’ontologie du manuscrit dans le cha-
pitre « Le monde des manuscrits ». Le manuscrit représente une corporéité singu-
lière visible et objective, et un passé singulier visible et rendu présent. À côté des 
problèmes d’aura et d’authenticité, le manuscrit impliquait un sérieux problème 
en ce qui concerne le traitement manuel avec un média où les rouleaux et les co-
dex étaient en concurrence. Le chapitre « Le monde des claviers » explique le 
rôle fondateur du clavier dans l’écriture discrète. Celui-ci est en réalité un instru-
ment de signalisation, non d’écriture. La liaison entre le clavier et la lecture non 
linéaire a accéléré les processus de la formalisation, de la géométrisation et de la 
mathématisation de la pensée et du monde. La critique du tapuscrit, donnant 
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l’avantage au manuscrit analogique, est erronée car dès le début le manuscrit 
était aussi bien analogique que discret. 

La sixième partie, Eschatologie des médias alphabétiques, explore la pro-
blématique de la fin de l’histoire, qui trouve ses variantes dans les philosophies 
des médias. Le chapitre « Les médias dans la fin de l’histoire » explique l’origine 
du concept de fin de l’histoire à travers l’adaptation augustinienne de l’escha-
tologie de l’Ancien Testament, par laquelle Augustin a fondé la philosophie de 
l’histoire occidentale. Giambattista Vico avait réalisé un lien direct entre les mé-
dias et l’histoire, et différentes philosophies de l’histoire se sont rattachées à cette 
conception par le passé. Le chapitre « La fin de l’histoire de la fin de la civili-
saction  » analyse la philosophie des médiasphères de Régis Debray, d’après la-
quelle les médiasphères présentent une logique évolutive, qui fait de la vidéos-
phère l’environnement médiatique du dernier développement de la civilisation 
occidentale. La vidéosphère confirme la détermination faiblissante de l’Occi-
dent, non seulement par l’immobilisation de ses corps de médias, mais aussi par 
son caractère non urbain. Le chapitre « La fin de l’histoire stricto sensu » com-
mente la thèse de Vilém Flusser sur l’image préhistorique, l’écriture historique 
et la techno-image post-historique, dans lesquelles se trouve contenue la marche 
de l’histoire des médias vers sa fin. La digitalisation annonce non seulement la 
fin de l’histoire, mais en même temps le début d’un nouveau mode de codage ou 
de production du monde par les images techniques des ordinateurs. Paul Virilio 
développe une pensée similaire à travers sa philosophie dromologique de l’his-
toire, qu’analyse le chapitre « La fin de l’histoire de la vitesse ». Le média digi-
tal, agissant avec la vitesse de la lumière, a annulé l’interdépendance du temps et 
des hommes par rapport à l’espace physique. L’espace-temps des heures, des lieux 
et des personnes alphabétisées est remplacé par l’espace rapide des réseaux, des 
adresses Internet et des écrans. L’histoire est finie. Telle est également l’opinion 
de Friedrich Kittler, à laquelle est consacré le chapitre « La fin de l’histoire de la 
pensée ». À l’ère des ordinateurs, le logos, dans lequel l’homme se manifeste, s’est 
déplacé de la parole et l’écriture vers l’ordinateur. Ainsi ont disparu aussi bien 
l’histoire liée à l’écriture que la philosophie dépendante de l’alphabet. La pensée 
peut de nouveau recommencer, en tant que pensée avec l’ordinateur. 

La septième partie, Les derniers médias alphabétiques, s’intéresse aux phi-
losophies de l’ordinateur, du big data et de l’émancipation de l’homme. Le cha-
pitre « Le pragmatisme digitique, digital et philosophique » justifie les raisons 
pour lesquelles la philosophie pragmatique apparaît comme une manière efficace 
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d’envisager la problématique des médias digitaux. Elle distingue tout au moins, 
à partir de l’utilisation pratique des ordinateurs, la culture des non spécialistes 
de celle des créateurs d’ordinateurs, rendant ainsi possible la reconnaissance des 
phénomènes que les concepts généraux d’ordinateur et de médium recouvrent. 
Dans le chapitre suivant, intitulé « Le premier médium métaphysique », l’ordi-
nateur est défini en tant que médium métaphysique, qui crée mathématique-
ment les essences de nombreux êtres, de la même façon que l’avaient fait par 
le passé les métaphysiciens. L’ordinateur est par nature un apeiron aoriston, d’où 
émerge une réalité visible à l’aide d’un autre média. Les programmes destinés 
à la création de big data constituent l’une des essences métaphysiques générées 
par l’ordinateur  ; c’est à leur cohérence philosophique qu’est consacré le cha-
pitre «  Les big data du média métaphysique  ». La création de big data ouvre 
aux problèmes philosophiques des « data  » /  «  capta  », du playbour numérique 
et de la représentation personnelle digitale, conditionnés par l’intervention des 
mathématiques en ce qui concerne le caractère sensoriel et raisonnable. Le cha-
pitre «  L’émancipation par l’ordinateur sur les réseaux  » s’intéresse à la façon 
dont l’utilisation de l’ordinateur sur Internet se reflète dans les philosophies de 
l’émancipation de l ’homme. Les algorithmes des ordinateurs, les grands logiciels 
et les vecteurs déterminés par les réseaux représentent une nouvelle dimension 
abstraite du désaccord autour de la détermination ou de l’autodétermination du 
sujet. La médiation conflictuelle est ici intensifiée par l’ordinateur, les deux partis 
déléguant certaines de leurs compétences. 

Le constat final, selon lequel la civilisation est fonction de l’alphabet, conduit 
à formuler la question suivante  : est-ce l’alphabet qui sert les hommes ou les 
hommes qui servent l’alphabet ? Dans la mesure où l’homme est une simple in-
terface entre l’alphabet et le monde, il est possible d’envisager cette question de 
deux points de vue : de celui de l’alphabet ou de celui du monde. Dans les deux 
cas, l’homme ne sera toujours qu’une interface ou un médium et pour cette rai-
son l’alphabet et/ou le monde resteront. L’homme est fini, l’alphabet et le monde 
sont infinis.
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FILOSOFÍA DE LOS MEDIOS ALFABÉTICOS 
DE SILICIO A SILICIO 

Resumen

Este libro sobre las filosofías de los medios alfabéticos ofrece una visión panorá-
mica de los problemas principales que han inspirado el desarrollo de las filoso-
fías de los medios, desde las disputas teológicas/bíblicas sobre las letras hasta las 
discusiones actuales sobre el internet. El término medios alfabéticos nos recuer-
da que todavía no se ha inventado ningún otro tipo de intermediario de comuni-
cación entre las personas: en el fondo de cada medio de comunicación que usan 
los humanos hoy en día para comunicarse está el alfabeto. Lo que es el ADN 
para la vida en general, lo es el ABC para la vida de los seres humanos. 

En la primera parte, Filosofía y filosofía de los medios, se explican los pro-
blemas que motivaron el desarrollo de la filosofía de los medios contemporánea 
y se menciona quién y cómo contribuyó al nacimiento de la filosofía de los me-
dios en sí. El capítulo “Recuerdos filosóficos de los medios” muestra que una 
filosofía de medios ya había existido; su autor fue Platón. Sin embargo, se les 
había olvidado a los filósofos y tuvieron que redescubrirla en el siglo XX. Los 
iniciadores más importantes de esta búsqueda fueron Harold Innis, Jacques De-
rrida y Friedrich Kittler, los impulsos científicos fundamentales provienen de la 
teoría de la información y de la cibernética. El capítulo “El mensajero y el car-
tero, el canal y el interfaz” está dedicado a los términos claves de la filosofía de 
los medios. Este capítulo también presenta un análisis de los principios de las 
interpretaciones filosóficas de las categorías medio y mediación: el principio ange-
lológico, el principio postal, el principio angelético y el principio del mensajero, 
los cuales fundan modelos triádicos que están en oposición al modelo dyádico de 
la teoría de la información. El capítulo “Medio, ´medialidad´ y mediatización” 
ofrece un recorrido breve de la historia de los términos medio y mediación y la 
explicación de nuevos términos en el campo de la filosofía de los medios; ´me-
dialidad´ y mediatización. El punto importante es que la teoría de los medios y 
mediación no fue desarrollada durante una investigación de fenómenos sociales, 
sino naturales. 
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La segunda parte llamada Mediología primaria comenta los conocimientos 
más antiguos sobre los medios, los cuales tienen sus orígenes en la antigua Me-
sopotamia, India y Levante Mediterráneo. El título de este capítulo, “La doble 
creación del mundo”, alude a la concordancia de las opiniones de hombres le-
trados de diferentes culturas antiguas, desde China hasta el mar Mediterráneo, 
quienes supieron que el nacimiento de la escritura significa una segunda crea-
ción del mundo. La inscripción y la azada fueron los medios principales para la 
civilización sumeria, la cuna de la escritura. Antes de comenzar a filosofar sobre 
la escritura, los sabios de la antigüedad se dedicaban al estudio del habla oral, lo 
cual demuestran las Vedas y Upanisadas de la vieja India. En estos textos se cen-
tra el capítulo “Brahma brilla cuando el hombre habla”. Las Upanisadas resumen 
los resultados de la exploración de cuestiones tanto empíricas como metafísicas 
del habla por los letrados de la antigüedad. El capítulo “Y escribió en las tablas esas 
palabras” presenta la disputa sobre los nuevos y viejos medios que está descrita 
en La Torá. La implementación repetitiva de la escritura en la vida de los israe-
litas por Moisés es una manifestación del significado civilizatorio de la escritura 
alfabética, por primera vez trazada por el dedo divino, y entonces de la escritura 
digital. 

La tercera parte, Primera filosofía de los medios alfabéticos, está dedicada 
a Platón y su filosofía; la primera filosofía en la historia del pensamiento euro-
peo que se ocupaba de los medios. El tema principal del capítulo “Voces a los 
poetas, letras a los filósofos” son las disputas sobre un nuevo medio técnico, la es-
critura, y un nuevo medio cultural, la prosa. Platón señaló las ventajas y las des-
ventajas de la escritura y del habla para demostrar que la escritura está relaciona-
da con la verdad, la ley y la ética mientras que el destino del habla es la retórica 
y la poesía laudatoria. El capítulo “Prosa para la claridad, poesía para la celebra-
ción” analiza por qué Platón excluía los medios culturales viejos como la poe-
sía, retórica y teatro de la filosofía, ciencia y política. La poesía y la retórica no 
conducen ni a la verdad ni al bienestar común. Al contrario, los nuevos medios 
culturales, la prosa y la filosofía, presentan el camino hacia la verdad y buenas le-
yes para la comunidad. El capítulo “Segunda filosofía sobre la primera filosofía” 
analiza interpretaciones simplicistas de la filosofía Platónica del habla, poesía, 
escritura y prosa. El propósito de este análisis crítico es desautorizar las inter-
pretaciones equivocadas y repetitivas de la filosofía de los medios de Platón que 
erróneamente presentan a Platón como a un adversario del concepto de la escri-
tura como un medio de memoria.
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La cuarta parte, Segunda filosofía de los medios alfabéticos, presenta textos 
de los fundadores de la filosofía de los medios, Harold Innis y Jacques Derrida. 
El capítulo “El tiempo para hablar, el espacio para escribir” explica la filosofía 
de Innis sobre el espacio y tiempo en los medios y la filosofía de los medios en 
el tiempo y en el espacio. La interpretación de su teoría del “bias” del medio de 
comunicación para la creación de los monopolios mediáticos explica su tesis del 
desequilibrio mediático. El tema central del capítulo “La escritura antes que el 
habla” es la filosofía de la archi-escritura (l´archiécriture) de Jacques Derrida. De-
rrida rechazó tanto la teoriía de la superposición del habla ante la escritura como 
la teoría de la reprezentación de los sonidos por letras y amplió el principio de 
diferancia en escritura con los conceptos de la actividad comunicativa no oral y 
la actividad comunicativa anterior al habla, las cuales pueden considerarse ar-
chi-escritura. La filosofía de la archi-escritura presenta el problema de oralidad 
y alfabetización desde una nueva perspectiva en el capítulo “El habla antes que 
la escritura”. Las especulaciones sobre la oralidad pura están siendo confrontadas 
con los conocimientos empíricos sobre la lógica del pensamiento y sobre las ma-
neras de expresarse de las culturas que no tienen escritura. La observación final 
apunta hacia la no-equiparabilidad de las funciones básicas del pensamiento y 
del habla de los individuos de una cultura alfabetizada con los de los individuos 
de una cultura oral.

La quinta parte, La metafísica del alfabeto, presenta distintas teorías basa-
das en la tesis según la cual el alfabeto es un a priori visible y transcendental de 
nuestro mundo. El capítulo “El mundo del alfabeto” analiza aquellas filosofías que 
sostienen que en un pasado el alfabeto conectó el habla, la música y la matemá-
tica y ahora llegó su segunda oportunidad para reestablecer esta unidad a través 
a las computadoras. Propone una justificación de la dependencia del pensamien-
to en la escritura alfabética, confirmada sobre todo por el desarrollo de la simbó-
lica matemática y la formalización. La forma original y duradera de la escritura 
nos lleva al problema de la ontología del manuscrito que se discute en el capítulo 
titulado “El mundo de manuscritos”. El manuscrito es la objetivación visible de 
un físico singular y a la vez la materialización de una historia singular. Aparte de 
las cuestiones del aura y autenticidad, el manuscrito implica otro problema serio 
que consiste en el manejo manual de este medio, el cual entonces compite con el 
rollo y el códice. El capítulo “El mundo de teclados” explica que el teclado tiene 
un papel fundamental en la escritura discreta, que esencialmente no es escritura, 
sino señalización mediante una máquina. La relación entre el teclado y la lectura 
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no linear aceleró los procesos de formalización, geometrización y matematiza-
ción del pensamiento y del mundo. La preferencia del manuscrito analógico ante 
la mecanografía es equívoca, porque el manuscrito ha sido, desde principio, tanto 
analógico como discreto. 

La sexta parte, La escatología de los medios alfabéticos, presenta el pro-
blema del fin de la historia, el cual varía entre distintas filosofías de los medios. 
El capítulo “Los medios del fin de la historia” explica el origen de la idea del fin 
de la historia según la adaptación agustina de la escatología del Viejo Testamen-
to, sobre la cual Agustino fundó la filosofía occidental de la historia. La relación 
directa entre la historia y los medios fue formulada por Giambattista Vico, des-
de cuya concepción parten otras filosofías de la historia. El capítulo “El fin de la 
historia desde el fin de la civilizacción” analiza la filosofía de las medioesferas de 
Régis Debray. Según Debray las medioesferas demuestran una lógica evolutiva 
que hace de la videoesfera un espacio mediático de la última fase del desarrollo 
de la civilización occidental. La videoesfera confirma que el mundo occidental 
está perdiendo la fuerza de su capacidad decisiva no solamente al cuestionar los 
cuerpos de los medios, sino también por su carácter no-urbano. El capítulo “El 
fin de la historia sensu stricto” comenta las tesis de Vilém Flusser sobre la pintu-
ra prehistórica, la escritura histórica y la tecno-imagen posthistórica, las cuales 
describen el camino de los medios hacia el final de su historia. La digitalización 
anuncia tanto el fin de la historia como el comienzo de una nueva manera de co-
dificación o, en otras palabras, de la producción de luz por imágenes técnicas de 
las computadoras. De manera similar pensó Paul Virilio. Su filosofía dromoló-
gica está descrita en el capítulo titulado “El fin de la historia desde la velocidad”. 
Los medios digitales que operan a la velocidad de la luz han cancelado el lazo 
entre el tiempo, los seres humanos y el espacio físico. El espacio-tiempo de relo-
jes, lugares, y personas alfabetizadas está siendo reemplazado por el espacio-ve-
locidad de las redes, páginas en internet y pantallas. La historia se acabó. De 
acuerdo está también Friedrich Kittler, cuyo pensamiento explica el capítulo “El 
fin de la historia desde el pensamiento”. En la era de computadoras el logos, don-
de se despliega nuestra existencia, se ha mudado del habla oral y escritura a las 
computadoras. Se acabó la historia atada a la escritura y a la filosofía dependien-
tes del alfabeto. El pensamiento puede comenzar de nuevo como un pensamien-
to con la computadora. 

La séptima parte, Los últimos medios alfabéticos, está dedicada a las filo-
sofías de las computadoras, grandes datos y la emancipación del ser humano. El 
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capítulo “El pragmatismo digítico, digital y filosófico” explica por qué la filosofía 
pragmática presenta una manera efectiva de explorar la problemática de los me-
dios digitales. Según el criterio del uso práctico de las computadoras se distingue 
por lo menos entre la cultura de los laicos, o no-profesionales, y la cultura de 
los creadores de computadoras. Esto facilitará la identificación de los fenóme-
nos que se esconden detrás de los términos computadora y medio. En el siguiente 
capítulo, “El primer medio metafísico”, la computadora se caracteriza como un 
medio metafísico que matemáticamente crea esencias de las existencias posibles, 
de forma similar como lo hacían los metafísicos en el pasado. La computado-
ra, de cierta manera, es un apeiron aoriston del cual, con la ayuda de otro medio, 
surge una realidad visible. Una de las esencias metafísicas creadas por las com-
putadoras son los programas que producen grandes datos, cuyo contexto filosó-
fico está explicado en el capítulo “Grandes datos del medio metafísico”. La pro-
ducción de grandes datos el abre debate sobre tales problemas filosóficos como 
data/capta, playbours digitec y auto-representaciones digitales, condicionadas por 
la intervención de la matemática en la sensualidad y la racionalidad. El capítulo 
“Emancipación con las computadoras de redes” describe cómo se refleja el uso 
de las computadoras de redes en las filosofías de la emancipación del ser humano. 
Los algoritmos de las computadoras, un gran software y los vectores designados 
por las redes presentan una dimensión nueva, abstracta, del viejo conflicto en-
tre la determinación y autodeterminación del individuo. La mediación conflic-
tiva se refuerza a través de la computadora, a la cual los dos lados delegan sus 
competencias.

La constatación final que la civilización es una función del alfabeto inspira la 
siguiente pregunta: ¿Sirve el alfabeto a la gente o la gente al alfabeto? Ya que el 
hombre es solamente una interfaz entre el alfabeto y el mundo, esta pregunta 
se puede abordar desde dos lados: el lado del alfabeto o el del mundo. En am-
bos casos el hombre siempre será solamente la interfaz o el medio y lo importante 
será el alfabeto y/o el mundo. El hombre es finito pero el alfabeto y el mundo son 
infinitos. 
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ФИЛОСОФИЯ АЛФАВИТНЫХ МЕДИА  
ОТ КРЕМНИЯ К КРЕМНИЮ

Резюме

Книга «Философия алфавитных медиа» представляет обзор основных про-
блем, способствовавших развитию медиафилософии: от библейских спо-
ров о Священном Писании до современных философских дискуссий об 
Интернете. Термин «алфавитные медиа» напоминает нам о том, что пока 
еще не возникли иные медиа, которые опосредовали бы общение между 
людьми: в основе каждого современного средства коммуникации между 
людьми лежит алфавит. Значение ДНК для жизни вообще сопоставимо со 
значением алфавита для жизни людей.

В первой части книги «Философия и философия медиа» приводится 
объяснение того, какие проблемы побудили развитие современной медиа-
философии и кто какую роль сыграл в том, что философия медиа в прин-
ципе возникла. Глава «Философское воспоминание о медиа» повествует 
о том, что медиафилософия когда-то уже зародилась – ее создал Платон. 
Однако философы забыли о ней, а потому с середины XX века пришлось 
открывать теорию заново. Наиболее важные импульсы для этого откры-
тия исходили от Гарольда Инниса, Жака Деррида и Фридриха Киттлера, а 
наиболее значительные научные стимулы исходили из теории информации 
и кибернетики. Глава «Вестник и почтальон, канал и интерфейс» посвяще-
на вопросам основных понятий медиафилософии. В ней анализируются 
принципы философской интерпретации категорий медиа/средства комму-
никации и медиации/посредничества: ангелологический принцип, почто-
вый принцип, ангелетический принцип и принцип вестника, устанавлива-
ющие триадические модели, противостоящие диадической модели теории 
информации. Краткая история понятий медиа и медиации/посредничества 
описана в главе «Медиа, медиальность, медиатизация», где также объяс-
няются другие новые понятия медиафилософии, а именно медиальность 
и медиатизация. Показательно, что теория медиа и медиации развивалась 
в рамках изучения не социальных, а природных явлений. 
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Вторая часть под названием «Первичная медиалогия» комментиру-
ет древнейшие знания о средствах коммуникации, возникшие в Древней 
Месопотамии, Индии и Леванте. Название главы «Двойное сотворение 
мира» напоминает о единодушии ученых древних цивилизаций от Китая 
до Средиземноморья, осознававших, что появление письменности означа-
ло второе сотворение мира. Письмо и мотыга были основными медиа шу-
мерской цивилизации, в которой зародилась письменность. Прежде чем 
философствовать о письменности, древние ученые размышляли об уст-
ной речи, о чем свидетельствуют древнеиндийские Веды и Упанишады, 
комментарий к которым дается в главе «Брахма сияет, когда человек гово-
рит». Упанишады обобщают результаты, достигнутые древними учеными 
путем изучения как эмпирических, так и метафизических вопросов речи. 
В главе «И написал он на скрижалях» представлен спор о старых и новых 
средствах коммуникации, запечатленный в книгах Торы. Неоднократное 
внедрение Моисеем Священного Писания в жизнь израильтян свидетель-
ствует о цивилизационном значении алфавитного письма, впервые напи-
санного перстом божьим, т.е. дигитальным1 письмом.

Третья часть «Первая философия алфавитных медиа» посвящена фило-
софии Платона, которая впервые в истории европейской мысли занималась 
средствами коммуникации. Главная тема главы «Голос – поэтам, письмо – 
философам» – споры о новом техническом средстве коммуникации – пись-
менности и новом культурном средстве – прозе. Платон указывал на досто-
инства и недостатки как письма, так и речи, чтобы связать письменность 
с истиной, законом и нравственностью, а дальнейшую судьбу устной речи 
– с риторикой и с панегирической поэзией. Далее в главе «Истина в прозе, 
торжество в поэзии» анализируется причина, по которой Платон исклю-
чил из философии, науки и политики более старые культурные средства 
коммуникации – поэзию, риторику и театр. Поэзия и риторика не ведут 
ни к истине, ни к благополучию общества. Напротив, новые культурные 
средства коммуникации – проза и философия – это верный путь к позна-
нию истины и правильным законам жизни общества. Глава «Вторая фи-
лософия о первой философии» посвящена упрощенным интерпретаци-
ям платоновской философии речи, поэзии, письменности и прозы. Цель 

1  От лат. digitalis «пальцевой», digitus «палец». 
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представленного в книге критического анализа состоит в том, чтобы очи-
стить медиафилософию Платона от постоянно повторяющихся искажений, 
которые ошибочно изображают Платона как противника письменности как 
средства памяти. 

Четвертая часть «Вторая философия алфавитных медиа» посвящена 
текстам основоположников современной медиафилософии – Гарольда Ин-
ниса и Жака Деррида. Глава «Время речи, пространство письменности» 
посвящена философии пространства и времени в средствах коммуника-
ции, а также философии средств коммуникации во времени и простран-
стве. Интерпретация теории Инниса о ориентированости (bias) комму-
никации на создание медиа-монополий объясняет его тезис о медийном 
дисбалансе. Главной темой главы «Письмо до речи» является философия 
Жака Деррида о прото-письме (archi-écriture). Деррида отверг теорию пер-
вичности речи перед письмом и теорию репрезентации звуков буквами 
и распространил дифференцирующий принцип на неречевую и доречевую 
коммуникативную деятельность, которую можно рассматривать как про-
то-письмо. Философия прото-письма представила в новом свете проблему 
устности и грамотности в главе «Речь до письма». Размышления о чистой 
устности здесь противопоставлены эмпирическому знанию о логике мыш-
ления и самовыражения индивидов в культурах без письменности. Резуль-
татом является признание несоизмеримости основных функций мышления 
и речи индивидов в письменной и устной культурах. 

Пятая часть «Метафизика алфавита» посвящена философским тече-
ниям, основанным на тезисе о том, что алфавит является видимым тран-
сцендентальным априори нашего мира. В главе «Мир из алфавита» ана-
лизируются философские концепции, согласно которым алфавит некогда 
объединил речь, музыку и математику, а теперь он имеет шанс воссоз-
дать это единство с помощью компьютера. Обосновывается зависимость 
мышления от буквенного письма, подтверждаемая, в частности, развити-
ем математической символики и формализации. Изначальная и многове-
ковая рукописная форма письма открывает проблему онтологии рукописи 
в главе «Мир из рукописей». Рукопись – это зримая объективация уни-
кальной телесности и обеспечение зримого присутствия уникального про-
шлого. Помимо проблем ауры и аутентичности, рукопись подразумевала 
серьезную проблему ручного обращения со средством коммуникации как 
конкуренцию между свитками и кодексами. В главе «Мир из клавиатур» 
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объясняется принципиальная роль клавиатуры в дискретном письме, ко-
торое на самом деле является сигналом для устройства, а не письмом как 
таковым. Связь между клавиатурой и нелинейным чтением ускорила про-
цессы формализации, геометризации и математизации мышления и мира. 
Критика машинописи в пользу аналогового письма от руки ошибочна, так 
как письмо изначально было как аналоговым, так и дискретным. 

Шестая часть «Эсхатологии алфавитных медиа» посвящена проблеме 
конца истории, которая имеет свои варианты в медиафилософии. В главе 
«Медиа в конце истории» объясняется происхождение идеи конца истории 
в августинианской адаптации ветхозаветной эсхатологии, с помощью кото-
рой Блаженный Августин положил основы западной философии истории. 
Непосредственную связь истории со средствами коммуникации установил 
Джамбаттиста Вико, концепции которого в прошлом следовали различные 
направления философии истории. В главе «Конец истории от конца циви-
лиза(к)ции» анализируется философия медиасфер Режиса Дебре, соглас-
но которому медиасферы демонстрируют определенную логику развития, 
где видеосфера становится медиасфeрой последнего этапа эволюции за-
падной цивилизации. Видеосфера подтверждает слабеющую решимость 
Запада не только путем иммобилизации тела посредством СМИ, но и сво-
им негородским характером. Глава «Конец истории в буквальном смысле» 
комментирует тезисы Вилема Флюссера о доисторическом образе, исто-
рическом письме и постисторическом техно-образе, в которых фиксирует-
ся ход истории к своему концу. Цифровизация знаменует собой не толь-
ко конец истории, но и начало нового способа кодирования или создания 
мира с помощью технических изображений с компьютеров. Подобным об-
разом мыслил и Поль Вирильо, чья дромологическая философия истории 
анализируется в главе «Конец истории от скорости». Цифровые медиа, 
действуя со скоростью света, разорвали связь времени и людей с физиче-
ским пространством. Пространство-время часов, мест и грамотных людей 
сменяется скоростным пространством сетей, интернет-адресов и экранов, 
история заканчивается. Таково же мнение и Фридриха Киттлера, рассмо-
тренное в главе «Конец истории от мышления». В компьютерную эпоху 
Логос, в котором проявляется бытие, переместился из речи и письма в ком-
пьютер. Таким образом закончились как история, связанная с письмом, так 
и философия, зависящая от букв. Мышление может начаться сначала, уже 
как мышление с компьютером. 
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Седьмая часть «Последние алфавитные медиа» посвящена философии 
компьютера, больших данных и эмансипации человека. В главе «Прагма-
тизм дигитальный, цифровой и философский» обосновывается, почему 
прагматическая философия представляется эффективным способом изу-
чения проблем цифровых медиа. В соответствии с практическим исполь-
зованием компьютеров, она будет различать, по крайней мере, культуру 
непрофессионалов и культуру создателей компьютеров, что позволит рас-
познавать явления, скрытые за общими понятиями компьютер и медиа. 
«Первое метафизическое средство коммуникации» – это название сле-
дующей главы, в которой компьютер характеризуется как метафизиче-
ская среда, математически формирующая сущности возможного сущего 
таким же образом, как ранее их создавали метафизики. Компьютер – это 
своего рода апейрон аористон, из которого с помощью других медиа воз-
никает видимая реальность. Одной из метафизических основ, создавае-
мых компьютерами, являются программы для создания больших данных, 
философскому контексту которых посвящена глава «Большие данные из 
метафизических медиа». Создание больших данных открывает философ-
ские проблемы data/capta (данные/капта), цифрового playbour (игра-труд, 
«игротруд») и цифровой самопрезентации, обусловленные вмешатель-
ством математики в чувственность и разум. Глава «Эмансипация с ком-
пьютером в сети» отслеживает, как сетевое использование компьютера 
отражается в философии человеческой эмансипации. Компьютерные алго-
ритмы, большие программы и векторы, определяемые сетями, – это новое 
абстрактное измерение старого противоречия между детерминацией и са-
моопределением индивида. Посредничество в конфликте здесь усугубля-
ется компьютером, которому обе стороны делегируют некоторые из своих 
полномочий.

Последнее утверждение, что цивилизация есть функция алфавита, при-
водит к вопросу: служит ли алфавит людям или люди служат алфавиту? 
Поскольку человек – это всего лишь граница, своего рода интерфейс меж-
ду алфавитом и миром, к этому вопросу можно подойти с двух сторон: со 
стороны алфавита или со стороны мира. В обоих случаях человек всегда 
будет лишь посредником или интерфейсом, а основой останутся алфавит 
и/или мир. Человек конечен, алфавит и мир бесконечны.
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