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Nachylenie komunikacyjne
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Harold Innis

Harold Innis (1894 � 1952) : Media a czas i przestrze«

�rodki komunikacji maj¡ istotny wpªyw na szerzenie wie-
dzy w przestrzeni i czasie, a ocena tego wpªywu w konkret-
nym kontek±cie kulturowym wymaga okre±lenia wªa±ciwo-
±ci danego medium. Wªa±ciwo±ci te mog¡ predysponowa¢
medium do szerzenia wiedzy raczej w czasie ni» w prze-

strzeni, zwªaszcza je±li jest ono ±rodkiem ci¦»kim, trwa-

ªym i nieprzystosowanym do transportu, albo te» od-
wrotnie, raczej w przestrzeni ni» w czasie, je±li jest lekkie
i ªatwe w transporcie
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Harold Innis

Nachylenie komunikacyjne cywilizacji i okresu

Wzgl¦dny nacisk na czas lub przestrze« implikuje ukierun-
kowanie wpªywu danego medium na kultur¦, w której jest
osadzone. Podejmuj¡c badania tego wpªywu, zmuszeni je-
ste±my uchwyci¢ nachylenie komunikacyjnej okresu, w któ-
rym sami »yjemy i pracujemy. (. . . ) Nachylenie cywili-

zacji nowoczesnej, zwi¡zane z gazet¡ i radiem, wy-
ksztaªca pewn¡ perspektyw¦, która ujawnia si¦ w zestawie-
niu z cywilizacjami zdominowanymi przez inne media
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Harold Innis

Nachylenie komunikacyjne a nowe medium

"U»ywanie przez dªu»szy czas jakiego± ±rodka komunika-
cji okre±la w pewnej mierze ksztaªt przekazywanej wiedzy,
a gdy jego oddziaªywanie staje si¦ dominuj¡ce, prowadzi
w ko«cu do stworzenia cywilizacji, która z upªywem czasu
z coraz wi¦kszym trudem zachowuje »ywotno±¢ i elastycz-
no±¢, a» pojawi si¦ nowe medium, o nowych mo»liwo-
±ciach, które da pocz¡tek nowej cywilizacji

• druk doprowadziª do rozwoju literatur narodowych i powstania
nacjonalizmu
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Przeka¹niki gor¡ce i chªodne
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Przeka¹niki gor¡ce i chªodne

Marshall McLuhan (1911-1980) 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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Galaktyka Gunterberga i globalna wioska
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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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