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Teoria

3 / 19



Teoria � ogl¡d � Platon

Platon, Fajdros (370 r.pne) � metafora rydwanu

• gr. theorein � ogl¡da¢, kontemplowa¢
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Teoria czy hipoteza?
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Cli�ord Geertz: opis g¦sty

Gilbert Ryle: ró»nica mi¦dzy tikiem a puszczeniem oka niewidoczna

na fotogra�i i dla radykalnego behawioryzmu

• opis rozrzedzony: "gwaªtowne zaciskanie powieki prawego oka"

• opis g¦sty: "¢wiczenie parodii kolegi, który udaje, »e puszcza

oko w celu skªonienia nie±wiadomych tego osób z zewn¡trz do

my±lenia, »e w grupie panuje konspiratorskie porozumienie"
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Cli�ord Geertz: interpretacja

przedmiot etnogra�i wg Cli�orda Geertza:

• "ustraty�kowana hierarchia znacz¡cych struktur, w odniesieniu

do których tiki, mrugni¦cia, faªszywe mrugni¦cia, parodie,

¢wiczenie parodii s¡ wytwarzane, postrzegane i interpretowane,

i bez których istnie¢ by nie mogªy"1

1Cli�ord Geertz, Opis g¦sty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury
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Nauka o komunikowaniu a nauka o mediach

Andrzej Gwó¹d¹

Granica mi¦dzy nauk¡ o komunikowaniu a nauk¡ o me-

diach przebiega w miejscu, w którym procesy komunikowa-

nia traktowane w kategoriach praktyk znacz¡cych (a wi¦c

ze wzgl¦du na syntaktyczne i semantyczne aspekty komu-

nikowania) zaczynaj¡ by¢ rozwa»ane w zwi¡zku z samymi

technologiami komunikowania i w kontek±cie towarzysz¡-

cych im sposobów artykulacji, i to nie tylko jako okre-

±lone technologie komunikowania, ale i postrzegania2

2Andrzej Gwó¹d¹, Kino i przeka¹niki elektroniczne w perspektywie teorii

mediów
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Medium
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Co to jest medium?

De�nicje sªownikowe

1. no±nik jakiego± przekazu lub wyra»anej tre±ci, ±rodek

komunikacji pomi¦dzy lud¹mi

2. ksi¡»k. ±rodowisko, w którym zachodzi okre±lone zjawisko

3. ezot. osoba podatna na hipnoz¦, zdolna do jasnowidzenia i

telepatii

4. j¦z. strona zwrotna czasowników

5. szt. tworzywo, z którego artysta tworzy dzieªo sztuki

6. techn. no±nik energii lub transmisji

7. inform. no±nik danych

8. muz. zakres ±rednich tonów, ±redni rejestr danego gªosu

9. chem. rozpuszczalnik

10 / 19



Co jest medium?

Dieter Mersch: Media to np.

1. klasyczne ±rodki komunikacji: ciaªo, gªos, pismo

2. technologie: druk ksi¡»ek, drzeworyt, fotogra�a, pªyta

winylowa

3. ±rodki komunikacji masowej: radio, �lm, telewizja

4. instrumenty: narz¦dzia, próbki, preparaty, aparaty
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Technika w uniwersum kultury

Andrzej Gwó¹d¹

�Przez medium rozumiemy zatem caªo±¢ aparatury tech-

nicznej (z limituj¡cym jej mo»liwo±ci zapleczem technolo-

gicznym) sªu»¡cej przekazywaniu w czasoprzestrzeni pro-

duktów wªasnych lub przej¦tych z innych mediów, wraz

ze wszelkimi konsekwencjami natury zmysªowo-�zycznej i

spoªeczno-kulturowej, jakie wywieraj¡ one w uniwersum

kultury�3

3Andrzej Gwó¹d¹, Obrazy i rzeczy. Film mi¦dzy mediami, Kraków 2003, s.

27.
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Dwa poziomy medium

Lisa Gitelman: medium dziaªa na dwóch poziomach

1. �na pierwszym � medium jest technologi¡ umo»liwiaj¡c¡

komunikacj¦�

2. �na drugim � zestawem poª¡czonych �protokoªów�, czyli

spoªecznych i kulturowych praktyk, którymi obrosªa ta

technologia. Systemy przekazu s¡ po prostu i tylko

technologiami; media to tak»e systemy kulturowe�4

4cyt. za: Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych

mediów, Warszawa 2007, s. 19
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Medium i remediacja

Jay David Bolter, Richard Grusin

• �medium to co±, co remediuje. To co±, co przyswaja techniki,

formy i spoªeczne znaczenie innych mediów i stara si¦ je z nimi

rywalizowa¢ lub przeksztaªci¢ je w imi¦ realno±ci. Medium w

naszej kulturze nie mo»e nigdy dziaªa¢ w izolacji, poniewa»

musi wej±¢ w relacj¦ poszanowania oraz rywalizacji z innymi

mediami�5

5Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding New

Media, Cambridge 2000, s. 65
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Remediacja

The wire � Kathryn Bigelow, Strange days (1995)

15 / 19



Remediacja

Strona internetowa z lat 1990.
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Remediacja

Symulator lotniczy, 1998
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Kwestie terminologiczne

• ±rodek przekazu, ±rodek komunikacji, przeka¹nik

• no±nik (carrier)

• nowe medium i jego krytyka (Platon)
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