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Spis tre±ci

Medium jako forma ±wiadomo±ci

Marshall McLuhan: przeka¹nik jest przekazem

Media jako rozszerzenia czªowieka
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Medium jako forma ±wiadomo±ci

Walter Jackson Ong

• umysª oralny, umysª pi±mienny

• styl formularny, residua oralno±ci

• pismo przeksztaªca ±wiadomo±¢

• pismo jako dyskurs autonomiczny, oderwanie dyskursu od
autora
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Marshall McLuhan: przeka¹nik jest

przekazem
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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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Media jako rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka

Marshall McLuhan:
�Wszystkie odmiany techniki s¡ przedªu»eniami naszego

ciaªa i ukªadu nerwowego�
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Fenotyp rozszerzony

Richard Dawkins: fenotyp rozszerzony

• ptaki � gniazda

• bobry � tamy

• termity � termitiery

• paj¡ki � sieci

• ludzie � ...?
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Rozszerzenia czªowieka

Koªo ... 12 / 19



Rozszerzenia czªowieka

... jest rozszerzeniem stopy 13 / 19



Rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka
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Rozszerzenia czªowieka

Marshall McLuhan:

• mowa, pismo, liczba, papier, liczydªo, komputer → umysª,
intelekt, ±wiadomo±¢

• ubranie, mieszkanie → skóra

• droga, koªo, rower, samolot, samochód → nogi

• ksi¡»ka, prasa, fotogra�a → oko

• telegraf, telefon, fonograf, radio → ucho

• telewizja, �lm → ucho i oko1

1The Extensions of Man (1964)
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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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