
Frédéric Barbier, a könyvtörténet talán legneve-
sebb, francia mûvelõje, könyvében a média elsõ,
Gutenberg nevéhez köthetõ, a XV. század köze-
pén zajló forradalmának következményeirõl szól.
Azt taglalja, hogyan tértek át a nyugati társadal-
mak a szóbeli és kéziratos kommunikációról a
nyomtatottra, milyen következményekkel járt a
technikai innováció folyamata, és miképpen be-
folyásolta a médiaváltás a társadalom berendez-
kedését, valamint a gondolkodás módozatait.
Napjainkban, amikor egy legalább ilyen nagy je-
lentõségû átalakulás kontúrjai rajzolódnak ki
szemünk elõtt, nem árt felmérni, hogy a múltban
milyen körülmények között ment végbe egy ha-
sonló jellegû változás.

Gutenberg találmánya a nyugati civilizáció
egész jövõjét meghatározó jelentõségû. A moz-
gatható betûkkel történõ könyvnyomtatás és a
hozzá kapcsolódó mediális forradalom új Euró-
pát teremtett, amennyiben a korszak a fizikai, a
szellemi és a bensõ világ megértéséhez és a ben-
nük való cselekvéshez, továbbá önmaga politikai
megszervezéséhez egyaránt már az új médiumra,
a nyomtatott könyvre támaszkodik. Gutenberg
találmányával lehetõvé vált, hogy az emberek na-
gyobb tömegéhez jusson el az a tudás, amelyre
alapozva sikeresek lehetnek, és megtalálhatják
azt a hitet, amelyben megnyugodhatnak. ■
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