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Spis tre±ci

Marshall McLuhan i determinizm technologiczny

Przeka¹niki gor¡ce i chªodne
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Marshall McLuhan i determinizm

technologiczny
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Zdrowy rozs¡dek

�� Media tak jak i inne wynalazki techniczne nie s¡ ani

dobre, ani zªe same w sobie. O wszystkim decyduje

u»ytek, jaki z nich robimy!�

• Marshall McLuhan: �skostniaªa postawa technicznego idioty�

"Tre±¢"±rodka przekazu jest bowiem jak soczysty kawaª

mi¦sa przyniesiony przez wªamywacza, aby odwróci¢ uwag¦

psa podwórzowego
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Marshall McLuhan i determinizm technologiczny

• Przeka¹nik jest przekazem (The medium is the Message, 1964)

�Przekazem� dowolnego ±rodka przekazu lub techniki jest

zmiana skali, tempa lub wzorca, jak¡ ten ±rodek wprowadza

w ludzkie »ycie. Kolej nie wprowadziªa ruchu, transportu,

koªa czy drogi w »ycie spoªeczno±ci ludzkiej, lecz przyspie-

szyªa i zwi¦kszyªa skal¦ wcze±niejszych funkcji, stwarzaj¡c

warunki do powstania caªkowicie nowych rodzajów miast

oraz nowych rodzajów pracy i wypoczynku. Nie miaªo tu

znaczenia, czy dziaªaªa w ±rodowisku tropikalnym czy na

Póªnocy. Zjawisko to byªo niezale»ne od typu ªadunku czy

tre±ci kolejowego ±rodka przekazu

• Przeka¹nik jest masa»em (The Medium is the Massage, 1967)
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Marshall McLuhan i determinizm technologiczny

Tre±ci¡ jednego medium jest inne medium

• tre±¢ pisma = mowa

• tre±¢ druku = pismo

• tre±¢ telegrafu = druk

• tre±¢ radia (telegraf bez drutu) = telegraf

• tre±¢ �lmu = powie±¢, dramat lub opera
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Marshall McLuhan i Galaktyka Gunterberga

• Galaktyka Gunterberga � formy do±wiadcze«, postaw
umysªowych i ekspresji ulegaj¡ mody�kacji w procesie przekazu
ze wzgl¦du na medium, najpierw zostaªy zmody�kowane przez
alfabet fonetyczny, a nast¦pnie przez druk (inspiracja: A. Lord,
Pie±niarz i jego opowie±¢)

• �wiatªo i energia elektryczna eliminuj¡ z ludzkich dziaªa« czas i
przestrze«
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Marshall McLuhan i globalna wioska

• wtórna oralno±¢: �Nowa elektroniczna wspóªzale»no±¢
ponownie tworzy ±wiat w postaci globalnej wioski�
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Marshall McLuhan i globalna wioska
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Marshall McLuhan: ±wiata ucha i ±wiata oka

�Interioryzacja techniki alfabetu fonetycznego przenosi

czªowieka z magicznego ±wiata ucha do neutralnego ±wiata

wizji�
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Przeka¹niki gor¡ce i chªodne
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Przeka¹niki gor¡ce i chªodne

McLuhan w Zrozumie¢ media pisze o:

• gor¡cym uchu i zimnym oku: �Ucho jest nadwra»liwe. Oko jest
zimne i oboj¦tne�

• zimnej telewizji: �Widz musi uzupeªni¢ to, o czym jedynie
napomkni¦to w mozaikowym kobiercu punkcików�
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Gor¡ce i chªodne ±rodki przekazu

Marshall McLuhan: przeka¹niki chªodne i gor¡ce (hot i cool media)
Medium gor¡ce

• nie wymaga zaanga»owania ze strony u»ytkownika
• przedªu»a pojedynczy zmysª z �wysok¡ rozdzielczo±ci¡�, z

silnym nasyceniem informacjami.
• ma charakter mechaniczny, jednolity, powtarzaj¡cy si¦

Medium chªodne
• zmusza odbiorc¦ do zaanga»owania i kooperacji
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Przeka¹niki gor¡ce i chªodne

Media, techniki, kultury
Gor¡ce (hot) chªodne (cool)

radio telefon
�lm (kino) telewizja
fotogra�a �lm rysunkowy (komiks)

alfabet fonetyczny hieroglify, ideogramy
druk (gazeta) pismo
topór stalowy topór kamienny

USA �kraje zacofane"
�mieszczuch" �wie±niak"

epoka mechanizacji epoka telewizji
walc twist

jazz klasyczny cool jazz
pisanie metodami, zestawami pisanie aforyzmami

transmisja koncertu transmisja próby koncertu
hipnoza halucynacja

brak poczucia humoru �giel, dowcip, psikus
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Koniec

Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
B¦d¦ wdzi¦czny za pytania i komentarze!
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